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  چكيده
شناسي تاريخي در ايران است و آغازگر سبك) 1331( تاريخ تطور نثر فارسيمحمد تقي بهار با انتشار 

شناسي نثر فارسي براي خروج از وضعيت ركودي كه سبك. ة وي تا به امروز ادامه يافته استشيو
هاي جديد كارگيري شاخهشود، بههايي كه در اين مقاله پيشنهاد ميبدان دچار است، يكي از راه حل

اشتن به منظور برد. شناسي و بازيابي ابزارهايي مناسب براي تجزيه و تحليل متون فارسي است سبك
هاي جديد، مورد عنوان يكي از شاخهشناسي انتقادي را بهباره، در مقالة حاضر سبك گامي در اين
شناسي انتقادي داستان هاي سبكي قابل بررسي در سبكطور خاص به اليهدهيم و به توجه قرار مي

  .پردازيم كوتاه و رمان مي
ست كه در بررسي انتقادي سبك داستان پردازد، اين ااي كه پژوهش حاضر به آن ميپرسش اساسي

توان مطرح كرد كه منجر به كشف ايدئولوژي و رابطة اي را ميكوتاه و رمان چه متغيرهاي سبكي
  قدرت در متن شود؟ 

هاي روايي و متني با اليهشده، بررسي داستان و رمان را در كالن گويي به پرسش ذكربراي پاسخ
هاي و جنبه) سازي متغير و چندگانه كانوني(سازي ان تداوم كانونسازي، ميزتجزيه و تحليل كانون

- وار و كلي يا ديدي جزئيزمان؛ ترتيب، ديرش، بسامد و مكان؛ ديدي پرنده: جنبة ادراكي(سازي  كانون

هاي واژگاني، نحوي، و نيز خرداليه) نما، جنبة شناختي و جنبة ايدئولوژيكينگرانه و درشت
. دهيممورد توجه قرار مي) بافت موقعيتي متن(را در ارتباط با الية بيروني آن  كاربردشناسي و بالغي

شناسي در بررسي متون ادب فارسي مورد توجه هاي جديد سبك كارگيري شاخه با اين هدف كه به

مة
هنا

وما
د

 
ني
زبا
ي 

رها
ستا

ج
 

 5د
ش

 ،
5 )

ي 
ياپ
پ

21( ،
د 
سفن

و ا
ن 

هم
ب

13
93

ص
 ص

،
65 -

94  



  ...شناسي هاي مورد بررسي در سبك اليه                                                                         مريم درپر  

 

66  

 شده در اين مقاله را در مطالعة هاي سبكي مطرح گفتني است بسياري از معيارها و مؤلفه. قرار گيرد

توان به اسطوره، قصه، حكايت و رمانس نيز مي: هاي ادبيات داستانياي سبكي ديگر شاخههويژگي
  .كار گرفت
  

  .هاي روايي هاي سبكي، كالن اليه سي انتقادي، داستان كوتاه، رمان، مؤلفهشناسبك: واژگان كليدي
  

  درآمد .1
ي تاريخي در شناسآغازگر سبك) 1331( تاريخ تطور نثر فارسيمحمدتقي بهار با انتشار 

- بعد از وي پژوهشگران بسياري به شيوة او در زمينة ادبيات فارسي به سبك. ايران است

به روش ) 1369(بهار . اند و تا به امروز اين شيوه ادامه يافته استپژوهي تاريخي پرداخته
گان واژ(بندي به مطالعة سبك نثر پرداخته و تطور نثر فارسي را بيشتر از جنبة واژگاني دوره

پيشوندهاي فعلي، (، تكواژشناسي )هامهجور و كهنه، واژگان عربي، مترادفات، تكرار واژه
تشبيه و (و بالغي ) تقديم فعل بر متعلقات آن، حذف افعال(، نحوي )پسوند صفت تفضيلي

مورد بررسي قرار داده و ) تمثيل، كنايات و استعارات، اطناب و اسهاب، و سجع و موازنه
  . استحكام نثر و سستي و فساد آن را نشان داده است دوران سالمت و

ها به كار  شناسي تاريخي در آنهايي كه به پيروي از بهار، شيوة سبكاز جمله پژوهش
جو كرده و يافته  و گرفته شده و حتي گاه مختصات سبكي، همان مواردي است كه بهار جست

   :هاي زير اشاره كردها و مقالهتوان به كتاب است، مي
- كليات سبكو فصل هشتم ) 1380شميسا، ( شناسي نثرسبك، )1366خطيبي، ( فن نثر

در ادوار نثر » را«بررسي تحول كاركردهاي « هايي مانند و مقاله) 1386شميسا، ( شناسي
برخي نمودهاي سبكي در نثر فني با تأمل بر آثار برجستة «، )1390نجفي و آرتا، (» فارسي

محمودي بختياري و سرايلو، (» نامة عاليي هاي زباني متن دانشگيويژ«و ) 1390حجت، (» آن
اند كه بيشتر تحقيقات مرسوم هنوز در اساس مبتني بر درستي گفته ؛ به همين دليل به)1387
  . خود به كار گرفته است شناسيسبك اي است كه بهار در كتابشيوه

آن است، در مقالة  شناسي نثر فارسي دچارركودي كه سبك براي خروج از وضعيت
دهيم و هاي جديد مورد توجه قرار ميعنوان يكي از شاخهشناسي انتقادي را بهحاضر سبك
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شناسي انتقادي داستان كوتاه و رمان هاي سبكي قابل بررسي در سبكطور خاص به اليه به
پردازد، اين است كه در بررسي اي كه اين پژوهش به آن ميپرسش اساسي. پردازيم مي
توان مطرح كرد كه منجر به اي را مينتقادي سبك داستان كوتاه و رمان چه متغيرهاي سبكيا

  كشف ايدئولوژي و رابطة قدرت در متن شود؟ 
شناسي در بررسي هاي جديد سبككارگيري شاخه هدف پژوهش حاضر اين است كه به

هاي سبكي  ؤلفهمتون ادب فارسي مورد توجه قرار گيرد؛ چنانكه بسياري از معيارها و م
: هاي ادبيات داستانيهاي سبكي ديگر شاخه شده در اين مقاله را در مطالعة ويژگي مطرح

  .توان به كار گرفتاسطوره، قصه، حكايت و رمانس نيز مي
- شناسي است كه با تجزيه و تحليل ويژگيشناسي انتقادي يكي از رويكردهاي سبكسبك

گيري مفاهيم اجتماعي در زبان را مورد بررسي كلهاي سبكي يك متن، چگونگي كاربرد يا ش
تكيه  2و تحليل گفتمان انتقادي 1شناسي انتقاديدهد و از لحاظ مباني نظري بر زبان قرار مي
توان ميانتقادي  رويكردكنندگان ترين مطرحيكي از اولين و مهمعنوان را به ولراراجر ف. دارد

انگليا به اين مسئله پرداختند كه چگونه ه ايستاو و همكارانش در دانشگا به شمار آورد؛
شوند و چگونه زبان بر شيوة در زبان بازنمايي مي ايدئولوژيو  قدرتمفاهيم اجتماعي مانند 
گذارد؟ مطالعات فاولر و همكارانش در اين زمينه منجر به پديد آمدن  فهم ما از جهان اثر مي

سپس با نام تحليل گفتمان انتقادي ادامه يافت شناسي انتقادي شد و شاخة جديدي به نام زبان
و نورمن فركالف يكي از مشهورترين كساني است كه در زمينة تحليل گفتمان انتقادي كار 

شناسي و تحليل گفتمان انتقادي انجام گفتني است، مطالعاتي كه در زمينة نقد زبان. كرده است
  . پذيرفته استگراي هليدي صورت مند نقششده بر مبناي دستور نظام

- ارتباط بين سبك زبان، ايدئولوژي و زاوية ديد بهمقدمة كتاب در سيمپسون  سپس

اي كه با يكديگر ارتباط دروني دارند، شناسي انتقادي پرداخته است؛ دو شاخه شناسي و زبان
- شناسي براي تفسير متون استفاده ميهاي زباندر دو دهة اخير درخشيده و هر دو از تحليل

شناسي در يك جلد را دليل بر شناسي انتقادي و سبكها و مقاالت زباناو نشر كتاب. كنند
يك  فاولر و سيمپسون هر. (Simpson, 1993: 2- 8)ارتباط دروني اين دو شاخه دانسته است 

اند و سيمپسون ابزارهاي ابزارهايي در تجزيه و تحليل متن با رويكرد انتقادي ارائه كرده

 
1
 Critical L inguistics ( CL) 

2
Critical Discourse Analy sis (CDA)  
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تحليل گفتمان ) 2010(سرانجام جفريز . شناسي به كار گرفت ا در سبكمورد نظر خود ر
  . (NØrgaard & et al., 2010: 11- 13)شناسي را به هم پيوند داد انتقادي و سبك

، رسالة )1390درپر، (هاي غزالي با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي شناسي نامهسبك
به چاپ رسيده است نيز ) 1391همو، ( شناسي انتقاديسبك دكتري نگارنده كه با نام

شناسي و جفريز در ايجاد پيوند سبكشناسي انتقادي سبكپژوهشي است كه همپاي كتاب 
تحليل گفتمان انتقادي گام برداشته و اين توفيق را حاصل نموده كه در شمار نخستين 

انتقادي لزلي  شناسيانتشار كتاب سبك نگارنده دو سال قبل از. ها در اين زمينه باشدپژوهش
هاي ، طي دورة مطالعاتي پيشنهادي رسالة دكتري خود، ابزارها و مؤلفه)2008(جفريز 

 هاي سبكيويژگي گزينش و ارائه كرده و» نامه«بررسي سبك با رويكرد انتقادي را در ژانر 
ل طبقة عالمان داراي تمايالت زاهدانه در مقاب -در جريان گفتمان طبقاتيهاي غزالي را نامه

  . نموده استاي مطرح به روش اليه - طبقة حاكم
هاي آوايي، واژگاني، نحوي، معناشناسي و كاربردشناسي از اساس اليه مطالعة زبان بر

- اساس سطوح زباني به مطالعة سبك پرداخته شناسان نيز بر شناسي است و سبكمباني زبان

سبك سه داستان كوتاه را در ، )1981( سبك در داستان ليچ و شورت در كتاباند؛ از جمله 
سيمپسون نيز . اندشناسي و تأثيرات آوايي بررسي كردهشناسي، نحو، نويسه چهار سطح معنا

  . هاي سبكي را اساس كار خود قرار داده استمطالعة اليه) 2004( شناسي سبكدر كتاب 
به روش  )1387ارائة پيشنهادي پژوهش (هاي غزالي هاي سبكي نامهبعد از تبيين ويژگي

سبك  از جمله مؤلف كتاب شناسي فارسي مورد توجه قرار گرفت؛اي، اين روش در سبك اليه
هاي زبان توجه جدي به مطالعة سبك بر مبناي اليهها ها، رويكردها و روششناسي، نظريه

بنياد بخش «: نويسدن در مقدمة كتاب خود ميايشا). 423 -209: 1390فتوحي، . نك(نشان داد 
و اين بخش از كتاب را كه حدود نيمي از ) 28: همان(» هاي زبان نهادهتاب را بر اليهدوم ك

  . 3آورده است ايشناسي اليهسبكگيرد، ذيل عنوان  مي بر صفحات آن را در
شناسي انتقادي هاي غزالي سبب شد در سبكانجام موفق اين شيوه در مطالعة سبك نامه

اي را به كار گيريم؛ با اين تفاوت كه نيز روش اليه )مقالة حاضر(داستان كوتاه و رمان 
به اقتضاي ژانر مورد مطالعه، يعني (الية روايي و متني تقسيم كرديم داستان را به دو كالن
و بافت موقعيتي را نيز با عنوان الية بيروني مطرح ) بندي را انجام داديمداستان، اين سطح

 
3
.480 - 476: الف 1392درپر، . ك. اي، رشناسي اليهدربارة دريافت ايشان از سبك.    
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هاي و جنبه) سازي متغير و چندگانه كانوني(سازي سازي؛ ميزان تداوم كانونكانون .كرديم
وار و كلي يا زمان؛ ترتيب، ديرش، بسامد و مكان؛ ديدي پرنده: جنبة ادراكي(سازي كانون

هاي واژگاني، و خرداليه) نما، جنبة شناختي و جنبة ايدئولوژيكينگرانه و درشتديدي جزئي
پژوهي انتقادي داستان مورد كه در سبك هايي است نحوي، كاربردشناسي و بالغي از مؤلفه

 . ايمتوجه قرار داده

عنوان يك متغير سبكي از نظرية ژرار ژنت و ريمون كنان در سازي به در تبيين كانون
پردازيم را در هاي سبكي در اين مقاله به آن ميعنوان اليهآنچه به. ايمباره استفاده كرده اين

با رويكرد  جشن فرخندهداستان كوتاه  هاي سبكيژگيبررسي وي«مقالة ديگري با عنوان 
گفتني  .ايمصورت كاربردي ارائه نمودهبه) 65 - 39: ب1392درپر، (» شناسي انتقادي سبك
هاي بيان مستقيم و غير مستقيم، هايي از قبيل شيوهدر بررسي سبك داستان، مؤلفهاست 

 (Vide. Simpson, 2004)ه است ها نيز مورد بررسي قرار گرفته شدزمان روايت و موتيف
اند سازي و زاوية ديد را دو روي يك سكه دانستهكه كانون همچنين با توجه به اين

(NØrgaard & et al., 2010: 94)،  سيمپسون  زبان، ايدئولوژي و زاوية ديدبايد از كتاب
  .عنوان پيشينة اين پژوهش ياد كردبه) 1994(

شده  رسش مقدر را مطرح نماييم كه با وجود مباحث ذكردر پايان مقدمه، الزم است اين پ
هاي عنوان اليهها بهشناسي و تحليل گفتمان انتقادي چه نيازي به طرح مجدد آندر روايت

  شناسي انتقادي است؟ سبكي، ذيل شاخة سبك
و ) الية رواييمربوط به كالن(سازي در پاسخ بايد گفت كه تجزيه و تحليل كانون

شناسي انتقادي در سبك) عمدتاً مرتبط با مباحث تحليل گفتمان انتقادي( متني  هايخرداليه
شناسي داستان، راهي است براي نشان دادن سبك گسترش يافته در متن؛ هدفي كه در روايت

  . و يا تحليل گفتمان انتقادي مورد نظر نيست
  

  شناسي انتقادي داستان و رمانسبك هاي سبكي دراليه .2
پژوهي است، ما در سبك» چگونه گفتن«شناسي عمدتاً مورد مطالعة سبك اگرچه مسئلة

عالوه بر بررسي ) هاي آنداستان و زيرگونه(انتقادي داستان به اقتضاي گونة مورد مطالعه 
عنوان يكي از سازي را بهرا نيز مهم دانسته و كانون» چگونه ديدن«چگونه گفتن، مطالعة 
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- هاي سبكي كانونقبل از ورود به طرح مؤلفه. دهيمار ميهاي سبكي مورد توجه قرمؤلفه

سازي هاي كانونو جنبه) سازي متغير و چندگانه كانوني(سازي ميزان تداوم كانون: سازي
هاي سبكي را ، ترتيب، ديرش و بسامد، بايد بررسي ويژگي)ادراكي، شناختي و ايدئولوژيكي(

هاي متن و روايت را اليهأكيد قرار دهيم و كالنمورد ت) الية بيروني(در درون بافت موقعيتي 
چگونه «هاي واژگاني، نحوي، كاربردشناسي و بالغي كه معرفي كنيم و سپس به خرداليه

  . كنند، بپردازيمرا قابل تجزيه و تحليل مي» گفتن
  

  الية بيروني، بافت موقعيتي متن. 2 - 1
ني به معناي فضا، زمان و مكاني كه شناسي انتقادي پرداختن به بافت بيرودر رويكرد سبك

مقام و موقعيت اجتماعي، علمي  كه شامل نويسنده؛ متن در آن خلق شده و بافت موقعيتي متن
 نقش و كاركرد متن و مخاطب؛ مقام و موقعيت اجتماعي، سياسي و علمي او يا سياسي او،

برون متن برقرار  زيرا پرداختن به الية بيروني رابطة متن را با. باشد، ضروري استمي
رساند و در نهايت كرده، پژوهشگر را به كشف ايدئولوژي و چگونگي رابطة قدرت در متن مي

  . 4شودتر از متن ميسبب دست يافتن به درك و دريافت عميق
  

  هاي روايت و متناليهكالن. 2 - 2
ابيوال و سوژه روايت را به ف...)  پراپ، توماشفسكي و(گرايان روسي اوايل قرن بيستم صورت

اند؛ تقريباً معادل با اصطالحات جديدتر فرانسوي هيستوار و ديسكورس كه تقسيم كرده
در زبان (اند و اين اصطالحات برابر است با آنچه چتمن بنونيست و بارت مطرح كرده

داستان مجموعه وقايعي است كه اتفاق افتاده . آن را داستان و كالم خوانده است) انگليسي
هاي اشخاصي كه در دنياي ها و ساير ادراكات و تجربهها و گفتهها و شنيدهمامي ديدهاست؛ ت

كالم بازگويي اين مجموعه وقايع است كه از طريق متن راوي . خيالي داستان حضور دارند
به معني ) ديسكورس/ سوژه(تفاوت داستان و كالم در اين است كه كالم . يابيمبدان دست مي
هاي مختلف بازگو كردن داستان اصلي از آن ت كه نويسندگان در شيوههايي اسهمة روش
در سطح داستان هويت نويسنده مسئلة چندان مهمي نيست، اما در كالم . كننداستفاده مي
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- هاي ادبي و الگوهاي اصلي داستان بررسي ميها و سنتپرداخت هنرمندانه و فردي گونه

اند اي متمايز نويسندگان مختلف تجلي يافتهه ها، صداها يا روششود كه در قالب سبك
(Toolan, 2001: 23- 24).  
 -و ريمون 1985بال، (هاي ژنت دربارة فنون داستان و افرادي ديگر براساس بررسي

كاربرد و ارائة داستان شامل دو سطح است؛ به عبارت ديگر اگر داستان را ) 1983كنان، 
دهي ديگر وجود دارد؛ ني كالم، دو سطح سازمانگاه درون سطح دوم يعسطح اول بناميم، آن

اند كه در سطح متن، گوينده دربارة نوع خاصي از توالي گفته. سطح متن و سطح روايت
ها، آهنگ و سرعت متغير ارائة وقايع در كالم يافته به ارائة آن وقايع، زمان و مكان اختصاص

وينده دربارة چگونگي ارائة خصوصيات عالوه بر اين گ. آفريندها را ميگيرد و آنتصميم مي
همچنين دربارة ديدگاه . كندانديشي ميهاي داستان يعني جزئيات و ترتيب آن چارهشخصيت

ها ديده و برگزيدة متن كه مثل عدسي از طريق آن وقايع خاص، توصيفات يا شخصيت
اوي مفروض و در سطح روايت، به روابط بين ر. كند هايي اتخاذ ميشوند، تصميمگزارش مي

حاالت تقليدي مكالمة (شود؛ در اين سطح، گفتار  دقت نگريسته مي گويد، بهروايتي كه مي
  . شودتجزيه و تحليل مي) شدة كالم غير مستقيم آزادمحض و ابهامات حساب

  
  سازي كانون. 2- 1-2

ز بين كه به تماي نخستين كسي. اي وجود دارددر روايت تفاوت عمده» گفتن«و » ديدن«بين 
را در مقابل هم  روايتگرو  سازكانونترتيب دو عامل گفتن و ديدن در روايت پرداخت و بدين

او با مطرح كردن اين تقابل سعي داشت از خلط دو مفهوم شيوة . قرار داد، ژرار ژنت بود
سازي در روايت و دومي به روايتگري روايي و صداي روايي بپرهيزد كه اولي به كانون

يابي است، رسانة طبق اين تمايز، سطحي كه در هر روايت آشكارا قابل دست. گرددبرمي
در سطح روايتگري راوي يا صداي روايت همه چيز را دربارة . كالمي يا روايتگري است

تواند عالوه بر بازگويي وقايع، البته راوي مي. آوردها به لفظ ميها و موقعيتوقايع، شخصيت
- ساز بر هم منطبق مينيز باشد كه در آن صورت راوي و كانونخود بينندة جهان داستان 

به دليل همين انطباق، تمايز بين دو فعاليت . توان آن دو سطح را از هم بازشناختشوند و نمي
- راوي نه). 85: 1384بياد و همكار، . نك(سازي صرفاً تمايزي نظري است روايتگري و كانون
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كند، بلكه عاملي است و البته كند، بيان ميو ارزيابي ميبيند و احساس تنها آنچه را خود مي
ها، احساسات و ادراكات موجودات داستاني را منعكس تنها عامل قابل دستيابي است كه ديده

شود؛ بنابراين نقطة شروع كار در  نمايد و صداي راوي در سرتاسر روايت شنيده ميمي
در متن راوي در پي شناخت ادراكي . ستسازي همان متن راوي امطالعات مربوط به كانون

توان آن را هم در راوي و هم در شده جهت داده است و ميآييم كه به اطالعات بازگوييبرمي
  ). همان(ها جست درون شخصيت

آورد كه با مطالعة متن، به بازشناسي سازي اين امكان را به وجود ميمطالعة كانوني
كه وقايع و موجودات داستاني از  شود؛ اينريق آن ديده مياي بپردازيم كه داستان از ط دريچه

احساسي مشاهده، ادراك و ارزيابي شده و اطالعات داستاني به چه  -چه ديدگاه ادراكي
پرداختن به چگونگي مشاهده، ؛  (Toolan, 2001: 60)اند اي در متن به خواننده منتقل شدهشيوه

چگونگي شيوة انتقال آن به خواننده است كه  ها و سپسادراك و ارزيابي وقايع و شخصيت
. كندشناسي انتقادي داستان و رمان برجسته ميعنوان يك مؤلفه در سبكسازي را بهكانون

هايي از اين پژوه به پرسشعنوان يك مؤلفة سبكي الزم است سبكسازي به در بررسي كانون
سازي از نوع كساني هستند؛ كانونشونده در روايت چه ساز و كانونكانون: قبيل پاسخ گويد

سازي چه نوع شناخت و ادراكي را در كه كانون دروني است يا بيروني و سرانجام اين
  كند؟خواننده ايجاد مي

در رسيدن به  5سازي بروني و درونيسازي، كانونگانة ژنت از كانونبندي سهدر رده
بال،  ميك: منتقدان ژنت؛ (Vide. Simpson, 1993: 33)ايدئولوژي پنهان متن اهميت دارد 

دويي را مطرح  -بندي ژنت مدل دوكنان و سوزان فاليشمن براساس رده -شلوميت، ريمون
ساز دروني و بروني را در تقابل با هم سازي، دو نوع كانونكردند و براساس عامل كانون

ساز قائل شده كانون شونده در مقابلبال به وجود مفهوم كانون عالوه بر اين، ميك. قرار دادند
سازي بر كند، بلكه كانونسازي ميتنها عاملي داريم كه كانونو معتقد است كه در روايت نه
- شونده ممكن است از درون يا بيرون مورد كانونكانون. شودكسي يا چيزي نيز انجام مي

  ). 88: 1384بياد و همكار، (سازي قرار گيرد 
سازي ساز نسبت به داستان و ميزان تداوم كانوننونكنان دو معيار موقعيت كا -ريمون

داند كه براساس اولين معيار عبارت سازي را داراي انواع مختلفي ميرا فرض گرفته، كانون
 

5
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شدگي از شدگي از درون و كانونسازي بروني، كانونسازي دروني، كانوناست از كانون
: همان. نك(ابت، متغير يا چندگانه باشد تواند ثسازي ميبرون و براساس دومين معيار كانون

سازي بروني بيشتر در روايت سوم شخص رايج است و منتسب به عامل كانون). 75 -74
. روايتگر است كه نسبت به ادراكات و احساسات داستاني موقعيتي بيروني اتخاذ كرده است

البته اين نوع . اندهساز ناميدكانون - سازي را در اين نوع، راويبر اين اساس عامل كانون
 -ساز، راويدر اينجا عامل كانون. توان ديدسازي را در روايات اول شخص نيز ميكانون
- ساز بروني، كانونبرخالف كانون. شودها منطبق نمييك از شخصيتساز، بر ديد هيچكانون

شخصيت شده قرار دارد و كانون ديد او بر كانون ديد  ساز دروني در درون وقايعِ ارائه
شود، خواه اين شخصيت، فاعل داستاني همة ادراكاتي است كه گزارش مي. شودمنطبق مي

  . شوندهعنوان كانونادراكات به دنياي خارج از خود مربوط باشد، خواه به خود او به
- ها را از درون يا از برون مورد كانونتواند وقايع و شخصيتساز همچنين ميكانون

گيرد، تنها تجلي سازي قرار ميشونده از برون مورد كانوني كانونوقت. سازي قرار دهد
- بيروني يا پديدة قابل رؤيت را در اختيار خواننده گذاشته و اجازة ورود به ذهنيت كانون

بيند و گزارش ها را ميدهد و از آنجا كه فقط اعمال و حركات بيروني آنشوندگان را نمي
ساز براساس شواهد فيزيكي و كانون -راوي. كندنه پيدا ميكند، نوشته حالتي رفتارگرايامي

زند و اين عنصر حدس و گمان را ها را حدس ميقابل رؤيت، افكار و احساسات شخصيت
كه، انگار، احتماالً، پيدا  ساز چون گويي، شايد، مثل اين ويژه از كاربرد مكرر كلمات بيگانه به

سازي از سازي رفتارمدار، كانونتقابل با شيوة كانوندر . توان استنباط كردمي...  بود كه و
ها به گرانه از موقعيت روايي و شخصيتدرون، تصويري موشكافانه و دقيق و اغلب مداخله

هاي هاي شخصيت يا شخصيتالعملدهد كه در آن جزئيات احساسات و عكسدست مي
  . شودشونده گنجانده ميكانون

به » برون«يا از » درون«توانند جهان داستاني را از دو ميساز دروني و بروني هر كانون
- پردازد، كانونسازي ميساز بروني از برون به كانوندر مواردي كه كانون. تصوير بكشند

طرفانه  وگويي و گزارش بيهاي گفتسازي رفتارگرايانه است و خواننده با توجه به بافت
- در نقطة مقابل اين نوع، كانون. پردازدها ميماجرا به شناسايي انگيزه و احساسات شخصيت

. توان ديدهاي بسياري از آن را در روايات داناي كل ميسازي از درون وجود دارد كه نمونه
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تواند به درون ساز هيچ محدوديت دانشي ندارد و آزادانه ميكانون - در اين نوع، راوي
ها به احساسي شخصيت تفكرات شخصيت نفوذ كند و تصويري كامل از فضاي ذهني و

سازي قرار ساز دروني موجودات داستاني را از درون مورد كانونگاهي كانون. دست دهد
ويژه  دهد، بهها به دست ميداده، تصويري دقيق و مفصل از جزئيات افكار و احساسات آن

عنوان يكي از ساز دروني بهگاهي نيز كانون. ساز باشدشونده خود كانوناگر كانون
كننده در داستان ممكن است موضعي از برون اتخاذ كند يا به دليل هاي شركتخصيتش

هاي فيزيكي العملمحدوديت دانش به گزارش اوضاع و احوال قابل رؤيت شخصيت و عكس
  .6)89 - 88: 1384بياد و همكار، (ها بسنده كند آن

ميزان . معنادار استاي شناسي انتقادي مؤلفهنيز در سبك» سازيميزان تداوم كانون«
تواند ثابت باشد، البته سازي ميكانون. سازي روايات مختلف يكسان نيستتداوم كانون

- داند، در بيشتر روايات، كانونسازي ثابت را چيزي جز يك فرض نظري نمي بال كانون ميك

ها يا بين چند شخصيت در نوسان باشد كه سازي ممكن است بين راوي و يكي از شخصيت
سازي چندگانه باشد كه به گاهي نيز ممكن است كانون. ساز متغير داريمآن صورت كانوندر 

اگر . شودهاي مختلف گزارش ميسازيموجب آن اتفاقات داستاني يكسان از منظر كانون
ساز متغير يا چندگانه استفاده كند، امكانات بيشتري را در اختيار دارد و با راوي از كانون
تر صورت مكرر، روايات پيچيدهاندازهاي گوناگون و گاهي به استاني از چشمارائة ماجراي د
  . 7دهد تر به دست ميو شايد موثق

از ديگر موارد قابل توجهي است كه پژوهشگر سبك را به » سازيهاي كانونجنبه«
ي، داند؛ جنبة ادراكسازي را داراي سه جنبه ميكنان كانون -رساند؛ ريمونايدئولوژي متن مي

  .شناسانه و ايدئولوژيكي روان
شود و تحت تأثير دو همپاية اصلي ساز مربوط ميبه ادراكات حسي كانون» جنبة ادراكي«

طور دقيق و مفصل به طرح زماني ژنت از اولين كساني است كه به. يعني زمان و مكان است
قرار داد كه عبارت  توان مورد مطالعهبه نظر او زمان را از سه بعد مي. روايت پرداخته است

به بررسي روابط بين ترتيب وقايع در » ترتيب«در مبحث . است از ترتيب، ديرش و بسامد
ناميده شده،  نابهنگاميها كه هاي بين آنها در متن و تفاوتداستان و ترتيب ارائة خطي آن

تر از آن بايد اي كه پيشنگاه يا بيان واقعهاين نابهنگامي عبارت است از پس. شودپرداخته مي
 

6
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ها فرا كه زمان وقوع آننگاه يا افشاي وقايع و حقايق آينده قبل از اين شد و نيز پيشياد مي
نيز به گسترة زماني كه وقايع داستان در آن رخ داده است و ميزان متن » ديرش«. برسد

ديدگاه اي بودن وقايع از بودن يا حاشيه  اصلي. پردازد شده به ارائة آن مي داده اختصاص
» بسامد«در. يافته به يك واقعه است اي در ميزان متن اختصاصكنندهساز عنصر كنترلكانون

به رابطة بين دفعات اتفاق افتادن يك واقعه در داستان و تعداد دفعات بازنمايي آن در متن 
رها كند كه آن را باساز را را به خود مشغول مي اي چنان ذهن كانونگاهي واقعه. پردازيممي

ها مسير خطي ساز با استفاده از اين انگارهكانون. كندهاي مختلف بيان ميها و ديدگاهبا بيان
. نك(بخشد ها را از نو سامان ميزند و با توجه به نظر خود آنداستان يا رمان را به هم مي

  . 8)97 -96: 1384بياد و همكار، 
- هاي قابل طرح در سبكيگر از مؤلفهعنوان يكي د، به »گسترة مكاني روايت«در بررسي 

- كنيم كه كانونساز را تعيين يا به عبارتي بررسي ميشناسي انتقادي، موضع ديداري كانون

- اين زاويه بينِ ديد پرنده. ساز از چه زاوية دوربيني به تماشاي دنياي داستان نشسته است

  :ويدگفاولر مي. وار و نامحدود و نماي درشت و محدود در نوسان است
شده در هنرهاي تجسمي است؛  شده در متن شبيه موضع ديداري اتخاذ انداز مكاني اتخاذ چشم

كنيم، زبان و كلمات ما را  كه يك نقاشي را تماشا مي هنگام خواندن روايت درست مانند وقتي
ها را در ارتباط مكاني خاصي نسبت به يكديگر و نسبت به كند تا اشيا، مردم و مكانهدايت مي

ساز و باالخره نسبت به مواضع فرضي خواننده در جريان تجربة روايي تجسم موضع كانون
   (Fowler, 1996: 162). »كنيم

ساز وقايع را از موضعي ايستا يابد كه آيا كانونخواند، در ميخواننده وقتي متن را مي
يار كرده است يا وار و كلي اختارائه كرده يا از موضعي متحرك و متوالي و آيا ديدي پرنده

  . 9نمانگرانه و درشتديدي جزئي
- عبارتي به دانش و جهتساز يا بهبه ذهنيت و شناخت كانون» شناسانهجنبة روان«در 

ساز انتقال ذهنيت كانون. شودشده در متن پرداخته مي گيري عاطفي او نسبت به مسائل مطرح
روايت داناي كل تا روايت محدود  از طريق چارچوب روايي كه نويسنده برگزيده است و بين

شود هاي مهمي كه در اين جنبه مطرح ميمؤلفه. و منحصر به يك شخصيت در نوسان است
ساز دانش، حدس، گمان و خاطرات كانون. احساسيو مؤلفة  شناختيعبارت است از مؤلفة 

 
8
.48: ب1392درپر،. ك. دي در اين زمينه ربراي ديدن نمونة كاربر   

9
.49: ب1392درپر، . ك. براي ديدن نمونة كاربردي در اين زمينه ر   
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- ا پي ميسازهشود و از طريق آن به گسترة دانش كانونعنوان مؤلفة شناختي مطرح ميتحت

سازي از درون و برون به تقابل ساز دروني و بروني و كانوندر اينجا تقابل كانون. بريم
حد و حصري ساز داناي كل، دانش بيكانون. انجامدشناختي بين دانش محدود و نامحدود مي

شود و گسترة دانش او به حال مربوط نمي. ها داردويژه شخصيت دربارة جهان داستاني، به
او ادعا . ها نيز نفوذ كندشوندهتواند به درون ذهنيت كانون زماني است و در عين حال ميهمه 
شناختي هاي روانكه در داستان طور ها آگاه است و همانكند از ذهن و جان شخصيتمي

ها به دست شوندهمعمول است، توصيف دقيق از فرايندهاي ذهني و احساسات و افكار كانون
، »او با خود فكر كرد«ساز با استفاده از عباراتي مانند كانون -سترسي راويميزان د. دهدمي
به ذهنش خطور «، »كرددر درون خود احساس مي«، »دانست كهمي«، »او در انديشه بود كه«

شود تا به درون شخصيت نفوذ پيدا كرده و نشان داده شده و به خواننده منتقل مي...  و» كرد
تواند به ساز دروني بيشتر مياين در حالي است كه كانون. گزارش كندوقايع را از درون او 

درون خود يا تصوري از خود در زمان گذشته و حال دسترسي داشته باشد؛ بنابراين 
سازي بايد در افعال  براي شناخت اين نوع كانون. ساز بروني را نداردامتيازات كانون
ساز دقيق كانون -ي نحوي متناسب با شخصيتشده در متن و الگوها گرفته  كار احساسي به

شويم؛ براين اساس تحت عنوان مؤلفة احساسي ميزان عيني و ذهني بودن و ميزان درگير 
  . كنيمسازها را بررسي ميبودن احساسات كانون

- هايي كه از درون، دنياي داستاني را مورد كانونسازيكانون(هاي دروني  سازيكانون

شوند و تصويري سوگيرانه از از نظر احساسي با وقايع درگير مي )دهندسازي قرار مي
ساز از فرايندهاي دروني در نهايت به گزارش كانون. كنندقضايا و دنياي داستان ارائه مي

دهد و ها سمت و سويي خاص مي ها پرداخته يا به عبارتي به روايت آن ها و شنيدهگفته
- وقتي كانون). 101 - 98: 1384بياد و همكار، . نك(د كنذهنيت خاصي را به خواننده القا مي

- سازي از برون باشد، تصويري رفتارگرايانه و غير شخصي از دنياي داستان داريم و كانون

هاي بروني و ظاهري تأكيد دارد و طرف و عيني خواهيم داشت كه بيشتر بر تجليسازي بي
  . (Rimmon- Kenan, 1983: 8)ود ش ها نميهاي دروني شخصيتها و قضاوتدرگير ارزيابي
ترين وجه بررسي مهم» جنبة ايدئولوژيكي«پژوهي انتقادي داستان و رمان، در سبك

سازها بيني و نگرش كلي كانوناين جنبه به جهان. عنوان يك مؤلفة سبكي استسازي به كانون
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ي را در متن شناسي، چگونگي بيان ايدئولوژپردازد و به كمك برخي از ابزارهاي زبانمي
- بندي كرده و ارائه ميهاي متني دستهدر ادامه، اين ابزارها را در خرداليه. كندبررسي مي

  . كنيم
  

 هاي متني خرداليه. 2 - 3

هاي واژگاني، نحوي، كاربردشناسي و بالغي هاي متني در اين مقاله، اليهمنظور از خرداليه
كنيم كه منجر به كشف ايدئولوژي و رابطة هايي تأكيد ميدر هر اليه بر طرح مؤلفه. است

نشان، واژگان عاميانه و دار و بيواژگان نشان: در الية واژگاني. شود قدرت در متن مي
ها، واژگان مترادف، متقابل و هاي خاص، شاخصرسمي، رمزگان متن و ارجاع به گفتمان

: در الية كاربردشناسي ميزان قطعيت متن، قطب مثبت و منفي كالم؛: تكراري؛ در الية نحوي
پيوستگي و : و در الية بالغي مستقيم و اصول ادب غير ،هاي گفتاري، بيان مستقيمكنش

  . 10را مطرح خواهيم كرد ، تقابل، استعاره و طنزانسجام
  

  الية واژگاني . 2 -3 -1

نشان، واژگان عاميانه و رسمي، رمزگان متن و دار و بيكه گفته شد، واژگان نشانچنان
هاي ها، واژگان مترادف، متقابل و تكراري از جمله مؤلفههاي خاص، شاخصرجاع به گفتمانا

  . اندقابل طرح در اين اليه
ها خنثي هستند و از نظر انعكاس نگرش نويسنده، برخي واژه: نشاندار و بيواژگان نشان

شناسان ين زبانبنابرا. گذارانه هستندبعضي ديگر داراي معاني ضمني و بار معنايي ارزش
اند و نشان تنها نمادي از واقعيتهاي بيواژه .اندنشان تقسيم كردهدار و بيها را به نشانواژه

دار عالوه بر اشاره به هاي نشانكه واژه حالي به مصاديق ذاتي يا تجريدي اشاره دارند؛ در
هاي واژه ).134: 1383، يارمحمدي(دارند  بر مصداق خاص، نگرش گوينده و نويسنده را نيز در

ترين واژگان زبان هستند؛ به همين ترين و در عين حال بنياديترين، ساده نشان، طبيعيبي
- الغر، مردني، ني«هاي واژه عنوان مثال در مجموعهبه. اندناميده شدهاي واژگان هستهدليل 

دار هاي نشاناژهو .دارندها نشاننشان است و ديگر واژهواژة الغر بي» قليون و زردنبو
عالوه بر داللت بر يك مفهوم خاص، دربردارندة معاني ضمني و مفاهيم ارزشي نيز هستند 

 
10
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هاي مثبت يا وجود معاني ضمني و تداعي. دهندكه نگرش و طرز تلقي نويسنده را نشان مي
 هايدهندة ديدگاه و تلقيها انعكاسدار باعث شده كه اين واژههاي نشانمنفي در واژه

عنوان يك مؤلفة سبكي در دار بهرو بررسي واژگان نشان اين از. ايدئولوژيك نويسنده باشند
  . كندشناسي انتقادي داستان و رمان اهميت پيدا ميسبك

از  11رمزگانمتغير سبك ديگري است كه در كشف ايدئولوژي متن اهميت دارد؛  رمزگان
زگان نظامي از دانش است كه امكان است؛ هر رم 12شناسياصطالحات مطرح در دانش نشانه

زبان . بنياد استبنياد و فرهنگبيشتر بافت و كندتوليد، دريافت و تفسير متون را فراهم مي
هاي آداب، هاي ديگر از جملة رمزگانزيرا همة رمزگان ؛ترين رمزگان استترين و پيچيده مهم

يره به واسطة زبان قابل توصيف هاي حركتي و غپوشاك، غذا، رفتار، اطوار و اشارات، نظام
مختلف  هاي هاي متفاوتي از رمزگانبنديشناسان طبقهنشانه). 150: 1387سجودي، (است 

بندي او رمزگان است؛ در دسته بندي چندلرطبقهها، بندياند؛ يكي از اين طبقه ارائه كرده
و رمزگان واژگاني اجتماعي به رمزگان كالمي، رمزگان بدني و رمزگان كااليي تقسيم شده 

بندي هاي قابل توجه، تقسيمبندييكي ديگر از تقسيم. در گروه رمزگان كالمي قرار گرفته است
بحث مفصلي دارد كه  منشأ بندي در اصلاين تقسيم. ها به ساختاري و فرايندي استرمزگان

- نشانه يوهانسن و الرسن معتقدند كه. ارائه كرده است شناسي نشانه ةنظرياكو در كتاب 

در سطح نخست  ؛كار دارد و شناسي با دو سطح رمزگاني كه همزمان فعال هستند، سر
- اي از عناصر را به نظامي مشخص و نه الزاماً بسته، پيوند ميرمزگاني هستند كه مجموعه

. دنپيوندهايي را به هم ميكم دو مورد از چنين نظام ند و در سطح دوم رمزگاني كه دستنز
رمزگان . دنشوناميده مي رمزگان فراينديو گروه دوم  گان ساختاريرمزگروه اول 
گويند؛ زيرا هر رمزگان به يك نظام مشخص اجتماعي يا نيز ميرمزگان ارجاعي ساختاري را 

خواهي و دهد؛ مثالً رمزگان تصوف، زهد، روشنفكري، مشروطهنهاد فرهنگي ارجاع مي
در . اندهاي مسلط مطرحعنوان گفتمانارسي بهخواهي كه هريك در بخشي از ادبيات فآزادي

دهندة ميزان وابستگي به نهادهاي قدرت و مراكز ايجاد سلطه الية واژگاني، نوع رمزگان نشان
سجودي، . نك(يا ستيز عليه سلطه است و در كشف ايدئولوژي متن كاركرد مؤثري دارد 

1387 :163.(  

 
11 Code  
12

Semiotics  
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آيد كه مقيد به بافت موقعيتي مي شمارعنصري زباني به  ،شاخص: هاكاربرد شاخص
بوده و به مكان، زمان يا شخصي اشاره دارد كه از طريق بافت موقعيتي قابل درك است و 

شود شاخص اجتماعي، عنوان و لقبي است كه به اقتضاي موقعيت اجتماعي افراد انتخاب مي
ندة ذهنيت راوي دهرفته در متن نشان كار ي بههاشاخصو نوع  ميزان ).167: 1384صفوي، (

هاي گوناگوني روشنويسنده، با . هاي اجتماعي و وقايع استيا نويسنده نسبت به افراد، گروه
گيرد و از طريق توصيفات خاص و آوردن ها و اشيا به كار ميها، زمانكه در ناميدن مكان

اصي ها تشخص و هويتي خها و اشيا به آنهاي گوناگون براي مردم، مكانها و نامصفت
-ها يكي را برميها يا زماناو از ميان دو يا چند راه ارجاع به اشيا، افراد، مكان. بخشدمي

عنوان مثال شخصي ممكن است علي، دانشجوي رشتة حقوق، بهترين دانشجوي گزيند؛ به
- ها يا ارجاعات در بافتناميده شود كه هريك از اين نامگذاري...  كالس، روشنفكر، شورشي و

   .تواند اهميت ايدئولوژيكي داشته باشدمي هاي خاص
شناسي انتقادي داستان نيز در سبك هاي مترادف و متقابلچگونگي كاربرد واژهبررسي 

ها و متضادها در بافت و با توجه به اين باور مترادفو رمان اهميت دارد؛ ضروري است كه 
. يستند، مورد بررسي قرار گيرندمعناشناسان واژگاني كه هيچ دوكلمة مترادفي دقيقاً مثل هم ن

اي كه خارج داند؛ گاه دوكلمهها يا متضادهاي اختراعي را نيز مهم ميجفريز بررسي مترادف
هاي جديد را پديد ها يا مخالفاز بافت هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند، در متن مترادف

ها، ين اتفاق دربارة عبارتو گاه هم) آن نگهداري ماشين بود، نه تزيين كيك: مانند(آورند  مي
هاي هاي اختراعي در برابر ترادف و تقابلها و تقابلترادف. افتدها ميبندها و حتي پاراگراف
توان به هاي برگزيده ميدر متن. گيرداند، قرار ميهاي لغت نوشته شدهمعمولي كه در كتاب

بودنشان، درجات  ا اختراعي ها، معمولي يبررسي تأثيرات ايدئولوژيكي اين ترادف و تقابل
 .Vide)ها و تفسير اين معناها در ارتباط با نهادهاي اجتماعي پرداخت  معناي مثبت يا منفي آن

Jeffries, 2010: 59).   
ترين عنوان يكي از مهمكاربرد واژگان رسمي و عاميانه به: واژگان رسمي و عاميانه

گيرد؛ در يك جامعة ورد بررسي قرار ميهاي زباني مشناسي و تحت عنوان سبكمباحث زبان
بودن موقعيت مكالمه، ميزان صميميت خود با مخاطب و    زباني افراد براساس ميزان رسمي

برند كه به سبك ميزان فاصلة جايگاه اجتماعي خود از مخاطب، اشكالي از زبان را به كار مي
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اند پيوستار در نظر گرفتههايي روي يك صورت بخشهاي زباني را بهسبك. زباني معروفند
هاي ارتباط و ميزان صميميت كه ميزان رسمي بودن در آن بسته به جايگاه اجتماعي طرف

ها مرز كامالً دقيق و روشني وجود البته بين سبك. يابدتدريج كاهش مي گوينده و شنونده به
دار زير نشان اين پيوستار با نمو. ها تا حدي ممكن است همپوشي داشته باشندندارد و آن

 : داده شده است

 
  اي      سبك عاميانهرسمي        سبك محاوره سبك محترمانه        سبك رسمي        سبك نيمه

  

رويم، از ميزان رسمي بودن زبان كاسته در اين نمودار هرچه از سمت راست به چپ مي
هاي يادشده بكاي را با نمودهاي مختلف در سبراي روشن شدن موضوع، جمله. شود مي
  :آوريم مي

  .به آن دو نفر بفرماييد براي صرف غذا به تاالر تشريف ببرند: محترمانه
  .به آن دو نفر بگوييد براي خوردن غذا به تاالر بروند: رسمي
  .به اون دو نفر بگين براي خوردن غذا به تاالر برن: رسمينيمه

  .االربه اون دو نفر بگو براي خوردن غذا برن ت: ايمحاوره
  .به اون دو نفر بگو واسة لمبوندن برن تاالر: عاميانه
هاي زباني در بررسي رابطة قدرت شناسي انتقادي داستان و رمان، مطالعة سبكدر سبك

ها با گونة كاربردي هر طبقة تناسب يا مغايرت واژه. و كشف ايدئولوژي متن اهميت دارد
در ارتباط با اين متغير سبكي، پاسخ به . اي برخودار استاجتماعي نيز از اهميت ويژه

تا چه حد : رساندپژوه را به شناخت رابطة قدرت و ايدئولوژي متن ميهاي زير سبكپرسش
متناسب با بافت موقعيتي و پايگاه اجتماعي ) محترمانه تا عاميانه(كاربرد سبك زباني 

ردي طبقة اجتماعي خاص ها، تركيبات و تعبيرها با گونة كاربها است؟ مغايرت واژهشخصيت
  دهندة چه ذهنيت، تلقي يا ايدئولوژيي است؟  نشان
  

  الية نحوي. 2 -3 -2

راوي و هايي است كه با هدف بررسي ميزان پايبندي يكي از مقوله وجهيتدر الية نحوي، 
اجبار و  و كندهايي كه بيان ميت گزارهيبه واقع )در الية زيرين متن، نويسنده(ها شخصيت
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صداي نحوي مقولة ديگري در اين اليه، . گيردميها مورد توجه قرار اق نسبت به آناشتي
است كه با بررسي بسامد جمالت معلوم و مجهول و تشخيص صداي فعال و منفعل در متن 

  .استيين قابل تب 13ذيل جدولطبق وجهيت و صداي نحوي . شناسايي خواهد شد
  

  نمعيارهاي بررسي ميزان قطعيت مت  1جدول 
  

 موضع ضعف  - قطعيت پايين متن ةدرج موضع اقتدار  - قطعيت باالي متن ةدرج

هاي وجه اخباري و وجه استفاده از ساخت: وجه. 1
 )هاي مثبت و منفيجمله(امري 

  
-شناختي يعني به استفاده از سيستم افعال وجهي

كارگيري افعال مربوط به بينش و ادراك همچون عقيده 
 كردن تن، دركداشتن، دريافتن، دانس

هاي التزامي، شرطي، كارگيري ساخت به: وجه .1
اي ... تمنايي، دعايي، پرسشي مانند بشود، برود، اگر

 ...كاش، اميدواربودن، آيا

شناختي كه بيانگر عدم شناخت  كارگيري نظام وجهيبه
خيال كردن، فكر كردن،به نظر : مانند ؛كامل هستند

اط كردن، رسيدن، تصور كردن، حدس زدن، استنب
 پنداشتن

 ساخت مجهول .2 ساخت معلوم .2

  
 اجر فاولراز نظر ر. ه استدر مقولة فعل مطرح شد 14رديف اول جدول، وجهيت در

 و ابزاري كه مردم با آن درجة تعهدساختار بيان روشن و جزئي متن است، وجهيت «
 (Fowler, 1986: 131). كنندگويند، بيان ميهايي كه ميرا نسبت به حقيقت گزاره مشانالتزا

هاي كمكي او فعل. دهندشمارد كه وجهيت را انتقال ميفاولر ابزارهاي نحوي متعددي را برمي
...) هيچ وجه، هرگز، فقط، گويا، تقريباً، متأسفانه وشك، بهبي(، قيدها )بايد، شايد و ممكن است(

 .Vide)آورد ها به شمار ميرا در شمار اين ابزار) برتر و برترين(گذار  هاي ارزشو صفت

Simpson, 1993: 47) . ت  زبان، ايدئولوژي و زاوية ديدسيمپسون نيز در كتاببررسي وجهي
 نگرشوجهيت به طور كلي به.  :Ibid) 84-47(را در مطالعة زاوية ديد به كار برده است 

وقتي . Ibid: 47)( دربارة ميزان درستي مفهوم يك جمله اشاره دارد او گوينده يا عقيدة
گيريم، حوزة منظور تبيين موقعيت و نگرش گوينده يا نويسنده به كار ميوجهيت را به

هليدي وجهيت را در ارتباط با فرانقش بينافردي مطرح كرد؛ . يابدبررسي آن گسترش مي
ت انواع گوناگوني از وجهي...  هاي كمكي مانند شايد، بايد، ممكن است وهمچنين به نظر او فعل

 
13

.است 199: 1385زاده،  استفاده شده است؛ هر دو به نقل از آقاگل) 88 - 86: 1993سيمپسون، (از  2، و در شمارة )295 - 287، 2ج :2001، گيون(جدول از  1در شمارة    
14

 Modality  
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كنند و بخشي از معناي انديشگاني بندها هستند مانند اجبار و الزام و مانند آن را بيان مي
(Halliday, 1987: 199) .ت را انتخابي بين بله و نه ميداند كه براي درجات متفاوت  او وجهي

  : رود؛ به عنوان مثالقطعيت به كار مي
  ) بله. (كننددانشجويان از كتابخانه استفاده مي
  ) نه. (كننددانشجويان از كتابخانه استفاده نمي

  ) قطعيت پايين. (كننددانشجويان ممكن است از كتابخانه استفاده 
  ) قطعيت باال. (كننددانشجويان هميشه از كتابخانه استفاده مي

كساني كه . كندوجهيت به مفهومي كه هليدي مطرح كرده با مقولة قدرت ارتباط پيدا مي
گويند، كنند تا اطمينان خود را دربارة آنچه ميد، از وجهيت باال استفاده ميفرادست هستن

در . Ibid: 75)(كنند نشان دهند و برعكس فرودستان از وجهيت ضعيف يا پايين استفاده مي
وجوه فعل در «با آنچه تحت عنوان ) خبري، پرسشي و امري(دستور هليدي، انواع وجه 

. ، مطابقت دارد)56 -54: 1382وحيديان كاميار، . نك( بحث شده» دستور زبان فارسي
بندهايي كه فعل گذرا دارند، صداي فعال دارند و بندهاي داراي فعل مجهول صداي منفعل 

هايي كه نيازي نيست بدانيم فعل را چه كسي به انجام رسانده نيز صداي منفعل در متن. دارند
دارد، زيرا رخدادها را با وجه غير رسد؛ همچنين متن علمي صداي منفعل به گوش مي

كاليمن در كتابي با  .جمالت اسنادي نيز داراي صداي منفعل هستند. كند شخصي گزارش مي
صداي نخست را از آن جهت : گويداو مي. طور مبسوط به اين مقوله پرداخته استهمين نام به
اترين عنصر در موقعيت ترين يا پويكه فعال) فاعل(گويند كه فعل از جانب كنشگر  فعال مي

اند كه فعل از جانب رو منفعل ناميده آن شود و صداي دوم را ازارتباطي است، صادر مي
شود عنصر ناپويا و ايستاي موقعيت ارتباطي، مانند مفعول يك فعل متعدي، صادر مي

(Klaiman, 1991: 3) .  
ئولوژي پنهان متن ، متغير سبكي ديگري است كه ما را به ايدقطب مثبت و منفيبررسي 

به اين معنا كه گزاره از چه ميزان اعتبار مثبت يا منفي برخوردار است  قطبيت. رساند مي
(Thompson, 2004: 45) ،نرفت، : در فارسي» ن«همراه فعل باشد؛ مثالٌ عالمت نفي  ممكن است

كس،  هيچ كننده در ضمايري ماننديا عنصر منفي...  خورد، نخواهد خورد، نبرده است و نمي
مواردي نيز هست كه . شوند، نشان داده شوديك كه جانشين اسم ميكدام، هيچ چيز، هيچ هيچ
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آورد و در ذهن خواننده دنياي متفاوتي را به وجود مي) شده منفي(موقعيتي كه وجود ندارد 
ساز يهرنوع تحليلي از عناصر منف .تواند طيفي از تأثيرات بالقوه را در پي داشته باشداين مي

 .متن نيازمند توجه به بافت كاربردشناسي آن است
  

  الية كاربردشناسي. 2- 3-3

ة يمتفاوتي از قبيل نظر گذرد، نظريات معناييطي نيم قرني كه از ظهور علم معناشناسي مي
مطرح شده است كه  19و شرايط صدق 18گرايي، اثبات17، رفتارگرايي16، مفهومي15ارجاعي

تواند نمي شده ذكرك از نظريات يهيچ .عناشناسي آمده استهاي مها در كتابتفصيل آن
هاي برخي از جنبه. ارائه دهد ،كه در واقعيت زبان مطرح است چنانآن ،توصيفي از معنا

هاي ، استنباط20شود، شرايط اقتضاييمعنايي كه از ديدگاه معناشناسي سنتي ناديده گرفته مي
و  عموزاده(به اين موارد توجه دارد  22اسيكاربردشن. و بافت غير زباني است 21معنايي
  ). 77: 1385 همكار،

با ذكر يك مثال، تفاوت  كاربردشناسي و گفتماندر مقدمة كتاب  تينگگوجان 
  :و كاربردشناسي را بيان كرده است 23معناشناسي

گونه كه در به خودي خود، بيرون از بافت همان ،معناشناسي مطالعة معناي كلمات است
كه چرا چنين متن و يا اين ةزمين هاي پسمعناشناسي به ويژگي. توضيح داده شدهفرهنگ لغت 

معناي ضمني  و اما كاربردشناسي به قصد گوينده يا نويسنده ،كلماتي گفته شده توجهي ندارد
 كندو در مطالعة متن، بافت و نقش يا كاركرد متن را نيز مطالعه مي پرداختهها جمله

(Cutting, 2002: 1- 3). 

 ,Idem)استتعريف كرده 24»در ارتباط با موقعيت كالم امطالعة معن«ليچ كاربردشناسي را 

اي دارد كه در گيرد و بافت اجتماعي و بيرونيجا كه معنا در خأل شكل نمي از آن (6 :1996
گذارد، پرداختن به بافت و موقعيت متن تا حدي كه ممكن گيري و دريافت آن تأثير مي شكل

را تحت عنوان موقعيت متن مطالعة در اين پژوهش، . (Woods, 2006: 8) است است ضروري
چگونگي ارتباط نويسنده با  در الية كاربردشناسي به بررسي. الية بيروني مطرح نموديم
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 26مستقيم ، بيان مستقيم و غير25هاي گفتاريكنش پردازيم،ميهاي زيرين متن مخاطب در اليه
  .كي مطرح در الية كاربردشناسي استمتغيرهاي سباز  27و اصول ادب

هاي وي تحت عنوان و با مجموعه سخنراني 28نتيبار توسط آس كنش گفتار نخستين
كنش و  كنش گفتار در واقع ،در اين نظريه. ، مطرح شد»شودچگونه با كالم كار انجام مي«

ن گفتن با اين اعتقاد كه سخ 29سرل. كندعملي است كه در خارج از زبان تغيير ايجاد مي
اين نظريه را  (Idem, 1969: 22)» مندوارد شدن در نوعي فعاليت قاعده«عبارت است از 

  .گسترش داد
جمالت داراي . يكي ديگر از ابزارهاي بررسي در الية كابردشناسي است مستقيم بيان غير

چون مستقيم هستند؛ معناي مستقيم يا صريح را با عباراتي  دو نوع بار معنايي مستقيم و غير
اللفظي، معناي بديهي يا معناي مبتني بر دريافت عام معناي مبتني بر تعريف، معناي تحت

مستقيم يا ضمني به  و گفته شده معناي غير (Vide. Chandler, 2007: 137)اند توصيف كرده
. نك( اشاره دارد...)  ايدئولوژيكي، عاطفي و(فرهنگي و شخصي  -هاي اجتماعيتداعي

ي صريح و ضمني را به لحاظ اپردازان تمايز بين معنهرچند نظريه). 78: 1387سجودي، 
 اقاطعي بين اين دو گونه معن خطتوان رسد كه در عمل نمياند، به نظر ميتحليلي مفيد دانسته

معناي صريح معنايي است كه تعداد  :نويسدمعناي صريح و ضمني مي بارةچندلر در. كشيد
- كه هيچراي فرهنگ مشترك حول آن توافق دارند، درحاليبيشتري از اعضاي يك جامعة دا

در عين حال اين خطر وجود دارد كه . اش سرزنش كردمعناي ضمني دليلتوان به كس را نمي
اما نظر  .(Chandler, 2007: 139)در مورد معناي ضمني بر دريافت شخصي معنا تأكيد شود 
زيرا معنا در هر  ؛كننده نيست نگرانسجودي اين است كه خطر دريافت شخصي از معنا خيلي 

. ك. ر( كنندة معنا است هاي همنشين در كنش ارتباطي تعيينحال وابسته به بافت است و اليه
به نظر او برخي عناصر . كندباره مفهوم لنگر را مطرح مي بارت در اين). 79: 1387سجودي، 
هاي متني را شناوري نشانه كننده را بازي كنند و جلويتوانند حكم لنگري تثبيت متن مي

 رز دوودز ني. )همان. ك. ر( ها را به ثبات بكشانندبگيرند يا به عبارتي زنجيرة شناور مدلول
آنچه كه منظور گوينده يا نويسنده است ممكن است از معني واقعي گفته «: گويدباره مي اين

بينافردي مانند موقعيت كالم، هاي فهلمستقيم بايد برخي از مؤ برنيايد و براي تعبير بيان غير
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 ,Woods) »را در نظر داشت... اي مشترك نويسنده و مخاطب وزمينه وگو، دانشاهداف گفت

2006: 12).   
 نظرية. پردازيمابزار تحليلي ديگري است كه در الية كاربردشناسي به آن مي ادب مقولة

ه و يا انواع ديگر تعامالت به كار پردازد كه افراد در اداره كردن مكالمادب به تحليل روشي مي
ادب به اين  نظرية ،به عبارت ديگر در يك ارتباط كالمي. ها حفظ شود گيرند تا وجهة آنمي
اش را پردازد كه چگونه گوينده در تالش است براي خودش ايجاد وجهه كند، وجههله ميئمس

عنوان يك معيار در يم را بهمستق ليچ بيان غير. اش را با مخاطب حفظ كند حفظ نمايد و فاصله
مستقيم استفاده شود، بيان  بيشتر از شيوة بيان غير چه يعني هر ؛رعايت ادب آورده است

اجتماعي گوينده و مخاطب را در دو محور  ةعالوه او در رعايت ادب، فاصلهب. تر است مؤدبانه
قدرت يا اقتدار اجتماعي از نوع  ةدر محور عمودي كه فاصل. كندعمودي و افقي مطرح مي

اما در  ؛گيردمورد استفاده قرار مي... ها محترمانه و ضماير به صورت جمع واست، خطاب
افقي كه ارتباط از نوع دوستانه است، بسته به موقعيت، سن، ميزان رابطة دوستانه و  ةرابط

   .(Leech, 1985: 129) متفاوت خواهد بود... ها، كاربرد ضماير و غيره، نوع خطاب
  

  الية بالغي. 2- 4-3

ه بمتن الزم است است كه در بالغت ساختاري اي تغيرهاي سبكياز م 31انسجامو  30پيوستگي
 پيوستههر متن دهيم كه مورد مطالعه قرار ميبر اين مبنا  را پيوستگيبپردازيم؛ انسجام و ن آ

- ل ميمتن حول همين محور شك ةاصلي يا يك پيام مهم قابل دريافت دارد و بقي ةيك گزار

هدف از مطرح كردن پيوستگي بر . دهندة ايدئولوژي متن است  اين گزارة اصلي انعكاس. گيرد
در بررسي ساختمندي . است متنندي ايدئولوژيك تماين مبنا، بررسي ايدئولوژي متن و ساخ

  .گيريماي در نظر مياهميت ويژهها ها و مقولهبندي افراد، گروه طبقهبراي ايدئولوژيك 
- در بررسي تقابل به. پردازيمهايي است كه در اين اليه به آن مييكي ديگر از مقوله تقابل 

عنوان يك متغير سبكي آنچه اهميت دارد بازنگري چگونگي انعكاس تقابل در متن است؛ به 
بندي ها چگونه و در كدام ساختارهاي زباني يا متني صورتكه تقابل عبارت ديگر بررسي اين

هاي متفاوت تقابل در ژانرهاي گوناگون، از بنديدر واقع صورت. ي دارداشده اهميت ويژه
كند و سبك نويسندگان مختلف را از يكديگر جمله در متون داستاني، تمايز سبكي ايجاد مي

 
30

 Coherence 
31

 - Cohesion  



  ...شناسي هاي مورد بررسي در سبك اليه                                                                         مريم درپر  

 

86  

ممكن . نمايدهاي ايدئولوژيك را مشخص ميها و گروهجدا نموده و يا سبك نوشتار طبقه
ها و واژگان متقابل نمود پيدا كند و ها، تقابل شخصيتناست تقابل به صورت تقابل گفتما

  . حتي در سطح بالغي و نمادهاي متن گسترش يابد

شناسي انتقادي مورد مطالعه و متن است كه در سبكيكي ديگر از وجوه بالغي  استعاره
جايي بالغت سنتي استعاره را موضوعي زباني و محدود به جابه. دهيمبررسي قرار مي

كه  دهد، در صورتيها را مورد توجه قرار ميكند و انواع محدودي از استعارهقلمداد ميكلمات 
 ستا هاميان بافت ةاستعاره اساساً عاريت گرفتن و دادوستد ميان تصورات و معامل

- مهارت در تأويل استعاره -مهارت در استعاره«به گفتة ريچاردز  بنا). 100: 1382ريچاردز، (

را در تكوين و تثبيت باورها و اعتقاداتمان ياري دهد و قادر سازد تا كنترل تواند ما  مي -ها
در بررسي استعاره در  ).142: همان( »سازيم در دست بگيريم جهاني را كه براي خود مي

ليكاف بر اين . دهيمقرار ميمورد توجه » شناختيان«از ديدگاه را ، استعاره داستان و رمان
وي با . (Lakoff, 1980)» عني نگاشت بين قلمروها در نظام مفهومياستعاره، ي«باور است كه 

وگوي دو فرد عاشق پرداخته است؛ در گفت» قلمروها«و » نگاشت«مثالي به بررسي مفهوم 
  :ايماين جمالت را شنيده

ديگر «؛ »ايمايي را پيمودهنگاه كن چه راه طوالني«؛ »بست رسيده استرابطة ما به بن«
توانيم هركدام به راه خودمان مي«؛ »ايمحال به يك دوراهي رسيده«؛ »نيستامكان بازگشت 

  .»برداين رابطه راه به جايي نمي«؛ »برويم
 عشقو  سفركه از نگاشت بين دو قلمرو مفهومي » عشق يك سفر است«استعارة مفهومي 

از  اينگاشت، مجموعه. شود، بنياد مفهومي اين شيوة تفكر دربارة عشق استحاصل مي
. افتدمقصد اتفاق مي/ مبدأ و قلمرو ثانويه/ مند بين قلمرو اوليهاي نظامتناظرهاست كه به گونه

دهد با اين تناظرها به ما امكان مي. در اين مثال، سفر قلمرو مبدأ است و عشق قلمرو مقصد
  . استفاده از دانشي كه دربارة سفر داريم دربارة عشق بينديشيم و سخن بگوييم

كه طنز دانيم؛ دليل اينعنوان مؤلفة سبكي ديگري در الية بالغي قابل بررسي ميا بهر طنز
در عرصة كالم اقناعي » فن رتوريك«ايم اين است كه هاي بالغي آوردهرا در شمار مؤلفه

شناسان كالسيك، آيروني را رتوريك«. كند و طنز، اقناع غير مستقيم مخاطب است ظهور مي
هاي ميانه نيز آن را در رديف پردازان سدهدانستند و نظريهي مجاز ميصنعتي بديعي و نوع
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گفت است؛ چيزي  -آوردند؛ زيرا تمثيل نوعي ديگرهاي فرعي تمثيل به شمار مي يكي از مقوله
طنز كالمي كه تا پايان ). 14: 1388مكاريك، (» شود، اما چيز ديگري مورد نظر است گفته مي

معناي مورد نظر از طنز در دو سدة (بود و طنز موقعيتي  سدة هجدهم معناي مسلط طنز
  . حاصل ناسازگاري اجزاي كالم با يكديگر و يا با بافت موقعيتي متن است) اخير

وقتي . طنز ممكن است در يك جمله به كار رود و ممكن است در كل متن گسترش پيدا كند
تري از متن جريان الية عميقدهندة اين است كه طنز در نشان ،يابددر كل متن گسترش مي

طنز از جامعه به بنابراين  ؛دارد؛ آنچه در جامعه وجود دارد برخالف انتظارات نويسنده است
- اي از نقد و اعتراض است و طنزپرداز بهطنز شيوه. شودمتن و از متن به مخاطب منتقل مي

با بياني كه حاصل  سازي وكمك تيپمنظور اصالح و با زباني هنري و عموماً غير شخصي به
نمونة آشكار و گستردة انعكاس . پردازدآن ريشخند و نيشخند است، به خلق متن مي

نارضايتي و اعتراض موجود در سطح جامعه به صورت متون داستاني طنزآميز در دورة 
- شود؛ انتقاد از وضع موجود و تالش براي ايجاد تغيير و دگرگوني دستمشروطه ديده مي

عميق ميان وضع موجود و آنچه  ن طنز در گونة داستان است و گاه طنز، شكافماية پديدآمد
  .كندرا بايد باشد، فرياد مي

هاي شخصيتي اي قابل توجه است؛ تيپپردازي مؤلفهدر گونة داستان، طنز در شخصيت
ها با وقايع و اشخاص ديگر و يا هايي كه در برخورد آنآفريند و ناسازگاريكه نويسنده مي

ا مقام و موقعيت اجتماعي خودشان وجود دارد، ايدئولوژي و چگونگي رابطة قدرت را در ب
از جالل آل احمد، » جشن فرخنده«عنوان مثال در داستان كوتاه به. دهند متن بازتاب مي

ناسازگاري گونة زباني پدر راوي با مقام و موقعيت اجتماعي او، نارضايتي نويسنده را از 
فحش و (او از گونة غير مؤدبانة زبان . دهدنشان مي -ان يك تيپ و نمادعنوبه -پدر راوي

اش كه روحاني كند كه با موقعيت اجتماعياستفاده مي...)  خر، پدرسگ و ناسزاهايي مانند كره
 . سرشناسي است، ناسازگار است
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  كشف ايدئولوژي و بررسي رابطة قدرت در متن. 2- 4
شناسي انتقادي داستان و رمان هاي قابل بررسي در سبكاليهعنوان آنچه در اين مقاله به

در . آيدپژوهي ژانر داستان به شمار ميايم، فهرست متغيرهاي بالقوه در سبك مطرح كرده
، شده متغيرهاي بالقوة ذكرمرحلة كاربردي نمودن الزم است پژوهشگران با در نظر داشتن 

سبكي  32ةهاي برجستلعه نموده و سپس مشخصهبار مطا داستان يا رمان مورد نظر را چندين
شود، تجزيه و كشف ايدئولوژي و رابطة قدرت در متن منجر ميمتن مورد نظر را كه به 

 . تحليل نمايند

  
  گيري نتيجه. 3

شناسي انتقادي داستان كوتاه و رمان هاي سبكي قابل بررسي در سبكدر اين مقاله، به اليه
سازي سازي؛ ميزان تداوم كانونتني با تجزيه و تحليل كانونهاي روايي و ماليهدر كالن

زمان؛ ترتيب، ديرش، : جنبة ادراكي(سازي هاي كانونو جنبه) كانوني سازي متغير و چندگانه(
نما، جنبة شناختي و جنبة نگرانه و درشتوار و كلي يا ديدي جزئيبسامد و مكان؛ ديدي پرنده

ژگاني، نحوي، كاربردشناسي و بالغي در ارتباط با الية هاي واو خرداليه) ايدئولوژيكي
هايي تأكيد هاي متني بر طرح مؤلفهپرداختيم و در خرداليه) بافت موقعيتي متن(بيروني آن 

واژگان : شود؛ در الية واژگانيكرديم كه منجر به كشف ايدئولوژي و رابطة قدرت در متن مي
هاي خاص، سمي، رمزگان متن و ارجاع به گفتماننشان، واژگان عاميانه و ردار و بينشان

ميزان قطعيت متن، قطب مثبت و : ها، واژگان مترادف، متقابل و تكراري؛ در الية نحويشاخص
مستقيم و اصول  هاي گفتاري، بيان مستقيم و غيركنش: منفي كالم؛ در الية كاربردشناسي

عنوان متغيرهاي سبكي را به اره و طنز، تقابل، استعپيوستگي و انسجام: و در الية بالغي ادب
در ژانر داستان مورد تأكيد قرار داديم و در پايان اشاره به اين نكته را ضروري دانستيم كه 

، داستان يا رمان مورد شده متغيرهاي بالقوة ذكرالزم است پژوهشگران با در نظر داشتن 
كشف رد نظر را كه به سبكي متن مو ةهاي برجستنظر را مطالعه نموده و سپس مشخصه

بسياري از معيارها و  .شود، تجزيه و تحليل نمايندايدئولوژي و رابطة قدرت در متن منجر مي

 
32

 Prominent   
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: هاي ادبيات داستانيشده در اين مقاله را در مطالعة سبك ديگر شاخه هاي سبكي مطرحمؤلفه
  .توان به كار گرفتاسطوره، قصه، حكايت و رمانس نيز مي

 
  هانوشتپي. 4

1. critical linguistics (CL) 
2. critical discourse analysis (CDA)  

 .480 -476: الف 1392درپر، . ك. اي، رشناسي اليهدربارة دريافت ايشان از سبك .3
 .45: ب1392درپر، . ك. براي ديدن نمونه در اين زمينه ر .4
نيز آن را مورد  بال ژنت كارآمد نيست؛ ميك سازي صفرِشناسي انتقادي داستان، كانوندر سبك .5

كه خواسته يا  اي را بيان كند بدون اينتواند واقعهكس نميهيچ«ترديد قرار داده است، زيرا 
سازي صفري وجود توانيم ادعا كنيم كانونما نيز نمي. ناخواسته آن را از ديدگاه معيار ارائه كند

: 1384بياد و همكار، (» ستگيري به دور ا طرف است و از هرگونه جهتدارد كه كامالً خنثي و بي
87 .(  

  .47: ب 1392درپر، . ك. عملي در اين زمينه ر  براي ديدن نمونة .6
  .48: ب1392درپر، . ك. براي ديدن نمونة كاربردي در اين زمينه ر  .7
  .48: ب1392درپر،. ك. براي ديدن نمونة كاربردي در اين زمينه ر. .8
  .49: ب1392پر، در. ك. براي ديدن نمونة كاربردي در اين زمينه ر .9
. ك. آيد، ر شده مي هاي متني كه در ذيل عنوان ياديك از خرداليه براي ديدن نمونة كاربردي هر .10

  .57 -50: ب1392درپر، 
11. code 
12. semiotics  

 ,Simpson)منبع از 2و در شمارة  (Givon, 2001: 187- 295)منبعجدول از  1در شمارة  .13

  .است 199: 1385زاده،  گل نقل از آقا استفاده شده است؛ هر دو به (88 -86 :1993
14. modality 
15. referential  
16. ideational  
17. behavioism 
18. verificationism 

19. truth- conditional 
20. felicity conditions 
21. meaning inferences 
22. Pragmatics 
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23. semantics 

24. speech situation  
25. speech acts 

26. direct and indirect discourse  
27. politeness  
28. Austin, j. 
29. Searle, John  
30. coherence 
31. cohesion 
32. prominent  

  

  منابع. 5
  .سپهر: تهران .شناسيسبك). 1369( محمدتقي بهار، •
. 7ش . هاي ادبي پژوهش. »سازي در روايتكانون« ). 1384(بياد، مريم و فاطمه نعمتي  •

  . 108 - 83صص 
. »آن برجستة آثار بر تأمل با يفن نثر در يسبك ينمودها يبرخ «). 1390( محمد حجت، •

 . )زمستان( .6ش . يشناسسبك و يادب نقد يها پژوهش

  .زوار: تهران. يفارس ادب در نثر فن). 1366( نيحس ،يبيخط •
- ها، رويكردها و روششناسي؛ نظريهنقد و بررسي كتاب سبك«). الف 1392(درپر، مريم  •

. 1ش . 6 س ).بهار ادب(شناسي نظم و نثر فارسي نامة تخصصي سبك فصل. »ها
  . 481 -471صص ). 19پياپي (

با رويكرد  جشن فرخندهداستان كوتاه  هاي سبكيبررسي ويژگي «). ب 1392(  ---------  •
  . 65 - 39صص ). 13پياپي . (1ش . 4د . جستارهاي زباني ةمجل. »شناسي انتقاديسبك

   .رهقط: تهران. ياباديآس يمحمد يعل ترجمة. بالغت ةفلسف). 1382. (يا. يآ. چاردزير •
   .علم: تهران). ويراست دوم( .كاربردي شناسينشانه .)1387( فرزان سجودي، •
  .ميترا: تهران .نثر شناسيسبك). 1380( روسيس سا،يشم •
  .ميترا: تهران .شناسيسبك كليات). 1386. ( -----------  •
   .سوره: تهران .يشناسيمعن ).1384( كوروش ،يصفو •
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 ليتحل در آن تياهم و يگفتار يهاكنش «). 1385( زادهمحمود رمضان و محمد عموزاده، •
  . 96 -76 صص ).بهار( .152 ش .مشهد يانسان علوم و اتادبي دانشكدة مجلة. »متن

 نثر ادوار در» را« يكاركردها تحول يبررس«). 1390( محمد آرتا ديس و يسيع ،ينجف •
 صص ).انتابست. (12 ش .)بهار ادب(ي فارس نثر و نظم يتخصص ةنام فصل .»يفارس
229 - 247.  

. هاها، رويكردها و روششناسي، نظريهسبك). 1390(فتوحي رودمعجني، محمود  •
  . سخن: تهران

 نامة دانش متن يزبان يهايژگيو«). 1387( لويسه سراينف و بهروز ،ياريبخت يمحمود •
 ش .)زيتبر دانشگاه يانسان علوم و اتيادب ةدانشكد يةنشر( يفارس ادب و زبان. »ييعال
   .230 -195 صص .)204 ياپيپ( .51

ترجمة مهران مهاجر و  .هاي ادبي معاصرنظريه ةنامدانش). 1388(مكاريك، ايرنا ريما  •
   .آگاه: تهران. محمد نبوي

 . هرمس: تهران. شناسي رايج و انتقاديگفتمان). 1383(اهللا  يارمحمدي، لطف •
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