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  پيرزاد زويا اثر» پاك عيد به مانده روز كي«  داستان بر شناسانه سبك تحليلي
 )انتقادي شناسي سبك محوريت با(

  1رضايي مرضيه
   چكيده

 در مسـئله  ايـن  نيز او از پيش كه هرچند. شد مطرح علمي شكل به بهار، اقدامات با سيزدهم قرن از ايران، در شناسي سبك
 ركود و كليشه دچار بهار از بعد ايران در شناسي سبك كه است آن تأمل قابل نكته. داشت وجود ديگري اشكال به قدما انديشه

ي هـا راه از كيي توانديم كه انتقادي شناسي سبك. بود ويي هاانديشه از بعدي هادوره شناسان سبك تقليد امر، اين علت. شد
 ايـدئولوژي  تـوان يمـ  آن اسـاس  بر. است استوار انتقادي گفتمان تحليل و انتقادي زبانشناسي بر باشد، ركود اين به دادن پايان
 پـاك،  عيـد  بـه  مانده روز كي كتاب پژوهش، اين در. كرد شناسايي متن گفتمان در را قدرت روابط و كرد كشف را متن پنهان
 و رواييي  اليه سپس موقعيتي، بافت و بيرونيي  اليه ابتدا راستا، اين در. است شده بررسيي االيه روش به پيرزاد، زويا نوشته
 سـبكي ي  مؤلفـه  تقابل، كتاب، اين در كند،يم مشخص پژوهش نتايج. اند شده تحليل بالغي و نحوي واژگاني،ي هااليه خرد
 سـنت  از نارضـايتي  از اسـت  عبـارت  ايدئولوزي اين. كنديم پيدا معنا آن با رابطه در نيز متن پنهان ايدئولوژي كه است مهمي
  . شكني سنت به ميل و گرايي
   انتقادي شناسي سبك ،پيرزاد زويا ،ايدئولوژي :كليدي واژگان

  مقدمه
 صـورت  بـه  ،قـدما  ذهن در زين آن از شيپ. گرفت شكل زدهميس قرن از كه نوپاستي علم رانيا در يشناس سبك
. اسـت  ريـ اخ قـرن  بـه  مربوطي علم وهيش بهي شناس سبكي بررس لكن ؛ است داشته وجود سبك ازي مفهوم پراكنده

 وي خيتـار ي شناسـ  سـبك  شـاخه  دو در راي فارسـ  زبان در شده انجامي شناس كبسي ها پژوهش« )1389:112 ،مهربان(
   )1391:40 ،درپر(. كردي بند دسته توان يم گرا صورتي شناس سبك
 )1331(ي فارس نثر تطور خيتار انتشار با بهاري تق محمد ،رانيا دري سنت وهيش بهي خيتاري شناس سبك دار پرچم 
 دري راحتـ  به آنهاي شناس سبك سازنده عناصر و كردند دنبالي اشهيكلي اوهيش به را او راه ،زين او بعد افراد كه است
 اتيـ ادب طـه يح نيـ ا در ركود ،يشناس سبك در ديجدي هاكرديرو شيدايپ ليدل. است صيتشخ قابلي بنددسته چند
ـ  رزاد،يـ پ ايـ زو نوشته پاك ديع به هماند روز كي يسبكي هايژگيو شدهي سع ،مقاله نيا در. است  سـبك  كـرد يرو اب
 ليتحل و 2يانتقادي شناس زبان هيپا دو بر خودي انتقادي شناس سبك. رديگ قراري بررس و ليتحل موردي انتقادي شناس
 مـذكور  داسـتان  در مـتن  پنهـان ي دئولوژيـ ا: كـه  اسـت  نيـ ا حاضـر  مقالـه  مهـم  پرسش. دارد هيتك 3يانتقاد ناگفتم
   ؟ است داشته نقش آن كشف دري سبكي هامؤلفه ست؟چهيچ

 و 5ينحـو  ،4يواژگـان ي هـا هيـ ال خـرده  وي تـ يروا ،يمتن ،يرونيب مختلفي هاهيالي بررس صورت به ليتحل وهيش
 ديـ با ،مكان و زمان ،ديد هيزاو ،7يساز كانون مانندي شناس تيروا ازي مباحث ي استفادهيي  چرا درباره. است 6يبالغ
 كه» انجامديم قدرت روابط پنهاني دئولوژيا كشف به ،متني زبان ويي رواي هاساختار«ي ريگ قرار هم كنار در گفت

   )1391:44 ،پر در(. شوديم متن از خواننده ترقيعم و بهتر درك باعث خود نيا
                                                            

 mm.rr@mailfa.com   اراك دانشگاهي فارس اتيادب و زبان ارشدي كارشناسي دانشجو -1
2- critical linguistics  
3- critical discourse analysis    
4-Lexical  
5-syntactic 
6-rhetorical 

7-focalization 
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 915/      اثر زويا پيرزاد» يك روز مانده به عيد پاك«شناسانه بر داستان  تحليلي سبك

  تحقيق پيشينه
 ،درپـر ( ».دارد هيـ تكي انتقـاد  گفتمـان  ليتحل وي انتقادي شناس زبان بري نظري مبان لحاظ ازي انتقادي شناس كبس«

 تـا  كه است انجام حال دري رشد به رو قاتيتحق ،آن بودن نينو وجود با ،يانتقاد گفتمان ليتحل طهيح در )1392:40
 ».اسـت  متـون  سبك مطالعه در ديجدي اشاخه ،يانتقادي شناس سبك« اما. است شناسانده مخاطبانش به آنراي حدود

 دكتـر  نوشته ،يانتقاد گفتمان ليتحل كرديرو باي غزالي هانامهي شناس سبك كتاب به توانيم رابطه نيا  در )40:همان(
 تاس پرداختهي انتقادي كرديرو با ها نامه نياي سبكي هالفهؤمي بررس به ،يا هيالي روش با كه كرد اشاره درپر ميمر
ي كـاربرد ي شناسـ  نشانه ،باشد گرييار توانديم نهيزم نيا در كهي گريد كتاب. باشد يم توجه خور در اريبسي كتاب كه

  . است كردهي بررس ليتفص به راي اهيال روش كه است )1387 ،يسجود(
 جـامع  نسـبتا  طـور  بـه  راي و آثار كهي مقاالت جمله ازي ول. است شده نوشتهي مقاالت ،رزاديپ ايزو آثار با رابطه در
 سـبك  آن در كـه  اسـت  )1391 ،گـران يد و كوبخـت ين( رزاديپ ايزو زنانه سبك نيتكو روند مقاله ،داده قراري بررس مورد
 ليـ تحل اثـرش  نيآخـر  تا ازابتدا را رزاديپ شهياند تحول ريس مقاله نيا. است گرفته قرار كاري امبن ،يستينيفمي شناس

ي كتـاب  پاك ديع به مانده روز يك .است شده زبان تحول به منجر شهياند تحول نيا چگونه كه دارد يم انيب و كند يم
ي عطفـ  نقطـه  ،تقابل. دشونيم آشكار كتاب باره چند مطالعه با كهيي ها رمزگان از پر اما ،ساده اقيس و سبك با است
ـ  ،تقابـل  نيـ اي پا رد. دهديم قرار برابري مصاف در را شكن سنت و گرا سنت فيط دو كه است  ،هـا  تيشخصـ  نيب

 توجـه  مـورد  كمتـر  ،سـاده ي نوشـتار  و كـم  حجم وجود با كتاب نيا. داستيهو كامال داستان حوادث و ها گفتمان
   .دارد ملأتي جا كتابي هاالوگيد و نمادها ،ها رمزگان ازي اريبس كهي صورت در .است گرفته قرار محققان

  شناسي سبك
 مـتن  كي يـ شناس باز دري سع ،يا هيآرا وي دستوري هاشگرد همهي ريگ كار به با كه استي دانش يشناس سبك
 بسـا ي ا ،شـود يمـ  شـمرده  سـبك ي انيـ بي ژگيو هر نكهيا با«  كه داشت توجه ديباي ول. دارد آني انيب وهيش براساس
 را ها ريتعب و ها انيب اختالف. ندارد نظر در راي ادبي هاارزش زيني شناس سبك. باشد نداشته كيشناسيي بايز ارزش
   )461 ،1375 ،انوشه( ».كنديم يبررس
 ليـ تحل بـه  كـه  اسـت  مدرني شناس زبان ازي اشاخهي شناس سبك :كنديم فيتعر نيچن راي شناس سبكي فيشر

   )779 ،1390:يفيشر(. پردازديم يادب ريغي هانهيزم در سندگانينو و ندگانيگوي زباني هانهيگز اي يادب سبك مشروح
 كردني علم دري بزرگ گام»ي فارس نثر تطور خيتار اي يشناس سبك« كتاب با بهاري الشعرا ملك ،زدهميس قرن در

. است مختلف علوم از مركبي فن بلكه ؛ستين مجزا و مستقلي دانشي شناس سبك ،بهار اعتقاد به. برداشت رشته نيا
 )112 ،1389: مهربان( .باشديم اتيادب خيتار و عروض ،انيب ،يمعان ،خيتار ،عرفان ،فلسفه ،انيداال علم شامل علوم نيا

 بـه  بهـار  كه همانطور و كردند ديتقل را يو ي وهيش داشتند را رشته نيا در تيلفعا دري سع بهار از بعد كهي كسان
 قسمت نيا عمدتاي اشهيكل صورت به و رفتند را راه نيهم زين آنان ،داديم يشتريب تياهمي زبان وي اسيسي هاجنبه
  : دادنديم قرار توجه مورد را ها

  مطالعه مورد دورهي اجتماع وي اسيس احوال و اوضاعي بررس -1«
  مطالعه مورد دوره دري شعري هاقالب بهي نگاه -2
  يزباني هاجنبهي بررس -3
  )113: همان( »دوره آن شاعران استفاده موردي انيب وي عيبد عيصنا دري ملأت -4
  .شد نوشته رابطه نيا در زينيي ها كتاب و كرد حركت شدني علم سمت بهي شناس سبك معاصر دوره در

 بـه  راي فارسـ  آثاري شناس سبك در نگاگذشت آثار عمده بيمعا ،رانيا دري شناس سبك خيتار بري ليتحل با مهربان
   :ديگويم رابطه نيا دري ؛ويي گوي كل اول؛ كنديم ميتقسي كل دسته سه
 بـه  پرداختني جا به ،است آمده سبك درباره كهني ادبي هاوكتاب شاعراني هاوانيد و ها تذكره در كهي مطالب« 
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 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      916

 ...بـاردو  ،سـهل  ،مصنوع ،روان ،عذب ليقب از صفت چند ترادف با ،يفيتوص وي كل هستندي سخنان تنها ،آثار اتيجزئ
 بالغـت  و فصـاحت  مفهوم از نهاآ ريمتغ برداشت به و داشتهي ذوق جنبه شتريب هايي گوي كل و فاتيتوص نيا البته كه

 )114: همان( ».است بوده منحصر
 و سـبك  اخـتالف  عوامـل  كه اند فتادهين فكر نيا به كدام چيه ما گذشته ؛نقاداني علم و قيدق روش نداشتن ،دوم

 شـتر يب ،كردنـد يمـ  مطـرح ي شناس سبك عنوان با آنها كه آنچه. كنند حيتصر و استخراج را سندهينو يا شاعر هر وهيش
 عمده علت. است بودهي ادب خيتار اي يادب نقد ژهيو بهي ادب علومي هاشاخه ريسا در گاهشانيجا كه باشديم يمسائل

  )115: همان( .دانستي شناس سبك ازي روشمند و قيدق فيتعر فقدان ،توانيم راي موضوع تداخل نيا
 :از عبارتنـد  آنها نيمهمتر كه استي اريبس موارد شاملي ادب اثر يك سازنده ؛عوامل آثاري بعد تكي بررس ،سوم 

ـ  بعـد  ،ييايجغراف طيحم و هوا و آب نوع ،سندهينو يا شاعر تفكر نوع ،ياسيس وي اجتماع طيمح ،يزبان عنصر  وي ادب
 همهي بررس فقدان ليدل به ،گذشتگاني شناس سبك در). اليخي هاصورت(ي انيبي هاهنر وي عيبد عيصنا از استفاده
  .شوديم دهيد كارشان وهيش دري اريبسي هاضعف نقطه ،مبنا نيهم بري كلي حكم صدور و مذكور عناصر جانبه

  تحقيق اصطالحات
ي دئولوژيا كيدا وان. هستند قدرت وي دئولوژيا ،رسديم نظر بهي ضرور ،نجايا در آنها حيتوض كهي دواصطالح

 محسـوب ي اجتمـاع ي هـا گـروه  نياديـ بن اصـول  عنـوان  بـه  كه رديگيم نظر در ها باور و ديعقا ازي امجموعه را ها
 گـر يد بـا  را گـروه  ارتبـاط  و نيـي تب را گروه منابع و ها ارهاارزشيمع ،اهداف ،ها كنش ،تيهو ،يدئولوژيا. شوند يم

  ) 6 ،1391: زاده گل آقا( .كنديم نيمعي اجتماعي ها گروه
 توجـه  با. شوديم دايهوي كيدئولوژياي هاساخت ارزش ،ميبداني دئولوژيا ،راي اجتماعي كردارهاي مبنا كهي وقت

 دري سـع  ،واژگـان  سـطح  در چه و جمله سطح در چه ،متن دري شناس معنا نظر از ،كيدئولوژياي هاساخت نكهيا به
 و مجـاز  ،تضـاد   ،يـي آوا هـم   ،ترادف قيطر از آنهاي بررس ،هستندي خاصي ذهن قالب و نهيزم شيپ دانش يك جاديا

ي هـا كـنش  انـواع  اساس بر ،يشناخت كاربرد لحاظ به ها ساخت نيا )15:همـان ( .رسديم نظر بهي ضرور بالغت فنون
 و حـات يتلو انـواع  ،يانيـ بي هـا كنش ،ميمسشتق ريغ ،ميمستق جمالت و گفتارها پاره مانندي منظوري روهاين و سخن
. كـرد  افـت يدر را موجـود  مـتن ي زبان صورت از فراتري اميپ توانيم قيطر نيا از. هستنديي شناسا قابل ها گر اشاره
. باشـد  داشـته  خـود  در راي متفـاوت ي معان توانديم سندهينو منظور اساس بر متن يك كه كرد اثبات توانيم نيهمجن
 تيهـدا  داشـته  خود ذهن در كهي اصلي معنا سمت به را خواننده ذهن ميمستق ريغ صورت قيطر از ،سندهينوي يعن
 نـوع  ،قلـم  شماره اساس بري يعن كنند؛ القا خواننده ذهن به راي خاصيي معنا بار تواننديم هم ينگارش عالئم. كنديم

 كيدئولوژيـ ا سـاخت ي دارا را مـتن  تواننديم آن كردن رنگ پر و دنيكش خط ريز ،ياصل متن با متفاوت خط و قلم
 راي خاص اميپ كه كرد ديتولي نگارش نوع از نشاندار ساخت يك ،توانيم فوق ابزار از استفاده با ،سخن گريد هب. كنند
  )16: همان(. كنديم عرضه مخاطب به

ـ  صـاحب  نيمهمتـر  از. اسـت  برخـوردار ي اديز تياهم از زين قدرت ،راستا نيهم در  مقولـه  نيـ ا بـه  كـه ي نظران
ي تيمـوقع  دري فرد ،ياجتماع رابطه يك در كه نيا احتمال«: است گونه نيا قدرت ازوبر فيتعر. استوبر اند پرداخته

ي متكـ يي مبنا چه بري احتمال نيچن نكهيا از نظر صرف ،كند اعمال مخالفت رغم به ،را خود اراده بتواند كه رديگ قرار
. شوديم ميتقس بردار فرمان دارو فرمان قطب دو به جامعه خواه نا خواه فيتعر نيا رشيپذ با ».دارد نام قدرت است

   )1392:45 ،درپر(
 يـك  ،آن روان و سـاده  جمـالت ي ورا زين مذكور كتاب در كه دارد تياهم جهت آن از فوق اصطالح دو به توجه

ـ  ،آن ازي ناش كشمكش و قدرت و سلطه روابط آن اساس بر كه است پنهاني دئولوژيا  دايـ پ معنـا  هـا  تيشخصـ  نيب
  .است شده استوار آن اساس بر داستان كل كه استي تقابلي دئولوژيا نيا هيپا كند يم
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 917/      اثر زويا پيرزاد» يك روز مانده به عيد پاك«شناسانه بر داستان  تحليلي سبك

  پيرزاد زويا
 او نگـارش . رساند انيپا به تهران و بادانآ  در را متوسطه ويي ابتدا التيتحص. مدآ ايدن به بادانآ در 1331 سال در

 سندهينوي راو نگاه و. است روزمرهي زندگ دري جار عيوقا او،ي هاداستان. رديگيم صورتي ميصم و ساده وهيش به
 سـال  در كـه  اسـت " كـنم يمـ  خـاموش  مـن  را هـا  چـراغ " او رمان نياول. سازديم را داستان كه است عيوقا نيا به

 لـوح  برنـده  و يريگلش هوشنگ اديبن ،ادب مهرگان جشنواره در ،1380 سال رمان نيبهتر كتاب نيا. شد منتشر1380
 زيـ ن كتـاب  دوي و. شـد  منتشر 1383 مرداد در كه كه است" ميكنيم عادت" او دوم رمان. شد لداي يادب يزهجا ريتقد

 يهاشعر ازي امجموعه كه" غوك دنيجهي آوا" و كارول سييلو اثر" بيعجا نيسرزم در سيال" است كرده ترجمه
  . است»  پاك ديع به مانده روز يك« و»خرمالو گس طعم« او آثار گريد از. استي ژاپن

   هشتاد و هفتاد يدهه اجتماعي اوضاع
ي  ژگـ يو نيمهمتـر ي شـكن  تـابو «: كـنم يمـ  بسنده كوتاه اشاره نيا به مذكور ي دهه دوي اجتماع اوضاع حيتشر در

 وي ربـوم يغي هـا فرهنگ  عناصر حضور ازثرمتا شتريب كه...  است هشتاد و هفتاد دهه زناني هانوشته در زيهنجارگر
 تيـ رعا دري بوم فرهنگ از انهيگرا ليتقلي معرف و افتيدر حال نيع در وي غرب جوامع بر حاكمي اجتماعي هارفتار
 جوامـع  در مـرد  و زني اجتمـاع  روابـط  دري شـ ياند باز وي دگرگوني نوع باعث جهينت در كه است مرد و زن حقوق

  )148 ،1391:گرانيد و بخت كوين( ».است شده رانيا مانندي سنت

  داستان خالصه
 تيشخصـ – ادمونـد ي زندگ ازي زمان فاصله يك ،زودياپ هر. است زودياپ سه از متشكل وسته،يپ هم به داستان يك

 دوسـت . شـوند يمـ  اوي ريپ آغاز وي انساليم ،يكودك دروان شامل بيترت به ها زودياپ. شوديم شامل را– داستان اول
. اسـت  تيـ اهم زيحا گذارديم ادموند ذهن بر كهي قيعم ريتاث جهت به كه كه استي مسلمان دختر اوي كودك دوران

ي منفـ  ريتأث ،ميتصم نيا. رديگيم راي ارمن ريغ يك با ازدواج به ميتصم -مارتا و ادموند فرزند -آلنوش ،دوم زودياپ در
 و ازدواج از پـس  ،انـدوه  نيهمـ  و شـود يمـ  نياندوهگ اريبس مارتا كهيطور به گذارد؛يم ادموند و مارتاي زندگ بر را

 مانيپشـ  اريبسـ  داده آلنـوش  بـه  كهي ااجازه از ادموند. آورديم دري پا از را او كشور از خارج به دخترش مهاجرت
 آلنوش ازدواج و شوديم رو به رو قتيحق با ادموند سرانجام. است مشهود كامال سوم زودياپ دري مانيپش نيا و است

ي ارمنـ  نوسـنده،  نظر از سنت رد،يگيم شكل رانيا ميمقي ارمني تعداد انيم در داستاني فضا كه آنجا از. رديپذيم را
 ننوشتن خوب ،يارمن زبان كردن صحبت ايمحاوره ،يارمن ريغ يك با ازدواج كهيطور. استي طيشرا هر تحت ماندن
  .شوديم محسوب هاتيشخصي براي نابخشودن گناه يك دست، نيا ازي موارد و ارمنستان مورد در انشا

   روايتي ياليه تحليل
  :باشد توانديم شكل سه بهي سازكانون مپسونيس پل ازي بنددسته يك طبق

   .كنديم گزارش را داستان عيوقا كلي داناي راو آن در كه: 1صفري سازكانون-1
 دانيـ م بـا  شـنونده  پس. شوديم نوشته ميمستق آزاد ريغ كالم اي يدرونيي گو تك سبك به: 2يدروني سازكانون 2

 داشـته  وجـود  چندگانـه  روييمتغ ،ثابت شكل سه به توانديم كه شوديم مواجهي كمتر دانش جهينت در و محدود ديد
   .باشد
 بـا  نيبنـابرا . كنـد يم گزارش هارا تيشخص احساسات و افكاري ظاهري تجل فقطي راو: 3يروندي سازكانون -3
   )1384:86 ،ينعمت و اديب(. ميشويم مواجه»انهيرفتارگرا« و»تگراينيع«ي تيروا

                                                            
1- zero focalization  

2- internal focalization 
3- external focalization  
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 شـه يهم را خـودش  خاطرات ادموند كهي طور به است؛ي دروني سازكانون اساس بر ،پاك ديع به مانده روز يك 
 آشـكار  بـا  همـراه  زيـ ن انيب نيا .شوديم انيب خودش زبان از مرور نيا و كنديم مرور پاك ديع به مانده روز يك در

  . اوست ديعقا و رفتار و احساسات شدن
يمـ  كيـ دان. ديـ ايمـ  شيپ آلنوش حرف بعد. شاگردها ،ها معلم ،مدرسه درباره. ميزنيم حرف و ميخوريم شام«
يمـ  بلنـد  "؟ي نـ يببي خواهيم. فرستاده ديع كيتبر كارت مني برا". دهميم تكان سر "؟ي ندار نامهي تازگ" پرسد
 دهـد  يمـ  دارديـ برم راي كـ ي . هسـت  كوچـك  و بزرگ كيتبر كارت تا ستيب ده ،گردي زيمي رو اتاق گوشه. شود
 انجام ريمتغ شكل بهي سازكانون گريديي سو از ».روديم آشپزخانه به ". كنميم دمي چا من ،شيبخوان تو تا". دستم
 هر ،زيگر نيا. زنديم داستاني هاتيشخص گريدي زندگ  بهي زيگر گاه ،خاطراتش انيب انيجر در ادموند. است شده
  .شوديم كانون رييتغ باعث لكن ،اوست خود با مرتبط چند
 ليـ مي سـبز  قورمه" گفت مارتا ديخند آلنوش"! نداشتن تعصب ،دارم تعصب زيچ يك به فقط من" گفت بهزاد« 
  ".ستين ها فارسي سبز قورمهي خوشمزگ به ؟حتما ديكني نم

 همـه  بـه  هـا يارمنـ ". ديـ خند بلنـدتر  آلنـوش ". زنديتبر اهل مادرم و پدر. ستمين فارس من ها؟فارس« گفت بهزاد
  نديگويم ها يرانيا

   60 »".باشند رانياي كجا اهل ستين مهم. فارس 
 بـر ي سـاز كـانون  اسـت  معتقد او. كنديم مطرح را 3شونده كانون مفهوم ،2ساز كانون مفهوم مقابل در ،1بال كيم 
ي اصـل  سـاز كانون ج. شود انجام  5برون از اي 4درون از توانديم يشوندگ كانون نيا كه شوديم انجامي زيچ اي يكس
 نيـ ا از يـك  هـر . كـرد  اشاره كيدان و مارتا ،آلنوش به توانيم شوندگان كانون نيتر مهم از و است ادموند نجايا در

 رونيـ ب ازي شـوندگ  كانون. شدند واقع شونده كانون ،اند داشته ادمووندي زندگ در كهي ريتاث اساس بر ،ها تيشخص
  .كنديم هيتوج را رفتارآنها گمان و حدس ساسا بر ساز كانون و و افتديم اتفاق
 دهـان . شيموهـا  بـه  ديكش دست تند بعد. شد پاچه دست رنگاا آن يك. شدم مادر نگاه به نگاه كردم بلند را سرم«
  ».دميدو و برگشتم كه ديبگوي زيچ كرد باز

 و رفـت  غـره  چشم عمه. خنده ريز زد ،ديخنديم !ديپر گنجشك گفتيم ييك تا آرشام قول به كه ميعمو دختر«
 اتـاق ي تـو  رنگـا ا كـدام  چيه. كردم نگاه آلنوش و مارتا به. نخندند كرندي سع بودند نشسته زيم دور كهي نفر ستيب

  ».نبودند
 تيشخصـ  رايـ ز. كرد قلمدادي اصل شونده كانون طور نيهم و ساز كانون را ادموند خود توانيم گريدي اهيزاو از
 در تـا  رديـ گيمـ  قرار شيزندگ در مهم عوامل مجموع ريثأت تحت كه گرفت نظر دري معلول ،توانيم را داستان در او
  .كرد يتلق نفر يك را شونده كانون و ساز كانون توانيم ،گريد انيب به. برسد دهيعق ثبات يك به تينها

 نيمهمتـر  از. 8يكيدئولوژيـ ا و 7يروانشـناخت  ،6يادراك از اعم باشد؛ مختلفي هاجنبهي دارا توانديمي سازكانون
ـ ب( » سـاز  كـانون ي حس ادراكات به« كه استي ادراك جنبه ،داستان نيا دري سازكانوني هاجنبه  )1384:94 ،ينعمتـ  و ادي

 نيـ ا بـه  پاسـخ  دنبال بهي مكان ي گستره در. است مطالعه قابلي مكان وي زمان بعد دو ازي اداك جنبه. شوديم مربوط
                                                            

1- mieke bal  
2- localizer    
3-Focalized  
4-from within  
٥- from without  
6- perceptual facet  
7-psychological facet  
8- ideological facet  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 919/      اثر زويا پيرزاد» يك روز مانده به عيد پاك«شناسانه بر داستان  تحليلي سبك

 راي متنـ ي وقتـ  خواننـده  اسـت؟  پرداخته داستاني ايدني تماشا بهي نيبدور هيزاو چه از ساز كانون«كه ميهست پرسش
ي متوال و متحركي موضع از يا است كرده ارائه ستاياي موضع از را عيوقا ساز كانون ايآ كه رديگيم ميتصم خواند يم
 ،دگاهيـ د يـك  از )95: همـان ( »انه؟يگرايي جز و نما بزرگي ديد يا است كرده ارياختي متوال و 1وار پرندهي ديد ايآ و
 سـه  سـپس  .اسـت  گرفتـه  نظـر  در را ادمونـد ي ريپ دوران آغاز تاي كودك ازي و رايز ،دارد وار پرندهي ديد سندهينو

 اتخـاذ  ،اسـت  داسـتان ي اصلي دئولوژيا كه خود مقصود به دنيرسي برا را اوي زندگي هاقسمت نيمهمتر از قسمت
 مدرسـه  و خانـه  فيتوصـ  به توجه. است پرداخته ادموندي زندگ كنكاش به انهيگرايي جزي ديد با تينها در و كرده

  . دينمايم هيتوج را اوي نما درشت ديد ادموند
ي ليمسـتط  ي باغچـه  نييپا طبقه وانيا جلو. بود نارنج درخت پر ،يساحل كوچك شهري هااطيح همه مثل ،اطيح«
 خانـه  نييپـا  طبقـه . بـاران  آب از شديم پر زمستان و زييپا و كاشتيم گل آن در پدرم ها تابستان و ها بهار  كه بود
. بود كيرتا بعد به عصر و گرفتيم نور ياطح از فقط كهي چوبي هاستون و بلندي هاسقف با اشت بزرگي ها اتاق
  ».كردي نمي زندگي كس نييپا طبقه در

. باشـند  بـاز  ودم دهيند وقت چيه كه بلند و كيبار پنجره شش باي خاكستر سنگ از  بودي ليمستط مكعب سايكل«
 كنـده  برجسـته  پـر  چهار گل انيم دري يك ها سنگي رو. گوش چهار ديسفي هاسنگي نما با بود؛ طبقه دو مدرسه
   »بود شده

 است؛ي يررس قابل بعد سه از زمان. دارد ازين افتادن اتفاقي برا زيني زمان به ،دارد ازين مكان به كه همانطور تيروا
ـ  روابـط ي بررسـ  بـه  بيـ درترت« . است بيترت ،داستان نيا در بعد نيمهمتر )96: همان( بسامد و 3رشيد 2 ،بيترت  نيب
ـ ي هـا تفاوت و متن در آنهاي خط ارائه بيترت و داستان در عيوقا بيترت  ،شـود يمـ  دهيـ نامي نابهنگـام  كـه  ،آنهـا  نيب
 يا نگاه شيپ شديم ياد آن از شتريپ ديبا كهي اواقعه ختنيبرانگ يا نگاه پس از است عبارتي نابهنگام نيا. ميپرداز يم

 انيـ ب گذشـته  بـه ي نگـاه  بـا  و حال زمان در كتاب )96:همان(» .برسد آنها وقوع زمان نكهيا از قبل ندهيآ قيحقاي افشا
 هـم  بـه  حال زمان و گذشته زمان اخر زودياپ در. است گرفته شكل نگاه پس براساس آن دري نابهنگامي عني؛ شود يم
  .شوديم انجامي درون ثبات يك به ادموند دنيرس با همزمان ونديپ نيا و خورنديم ونديپ

 رخ آن در عيوقـا  كهي زمان ي  گسترهي بررس به رشيد در«. است رشيد ،يزمان بعد دري بررس قابل ابعاد گريد از
 كـانون  دگاهيـ د از عيوقـا  بودني اهيحاش و بودني اصل. ميپردازيم آن به شده داده اختصاص متن زانيم و است داده
 نيمهمتـر  ،آلنـوش  ازدواج )97: همـان ( ».اسـت  واقعـه  يك به يافته اختصاص متن زانيم دري اكننده كنترل عنصر ساز

 همـه . است محض شكن سنت يك او ،داستاني هاتتيشخص همه دگاهيد از. شوديم محسوب داستاني تقابل بخش
 تـا ي شـكن  سنت نيا اما ،اوست برابر در ها تيشخص گريدي هاواكنش و آلنوشي شكن سنت به مختص ،دوم زودياپ
ـ  تضـاد  يك در دايشد را ادموند كهي نحو ؛به دارد سوم زودياپ در راي رنگ پر اثرات كه دارد تياهم اندازه آن ي درون

   .انجامديم او شكن سنت مهيني روزيپ به تينها در ردكهيگيم در اوي وجود مهين دو نيب يدروني جنگ ؛دهديم قرار

 بالغي و نحوي ،واژگاني سطح

   واژگاني سطح -1
  : خورديم چشم به ليذ نكاتي واژگان سطحي بررس در

توان واژگان را بـه دو دسـته نشـاندار و بـي نشـان      مي زبان شناسان ر اين باورند كه: واژگان نشان دار و بي نشان 
، و به دليل اهميت بنيـادين آنهـا در زبـان    ابتدايي ترين و ساده ترين نوع واژگان هستند، واژگان بي نشان. تقسيم كرد

                                                            
1- eye-birds view 

2- Order 
3- Duration  
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تـوان  مي نقطه مقابل آنها واژگان نشان دار هستند كه نگرش گوينده و نويسنده را. شوندمي ناميده» اي هسته«واژگان 
ك مفهـوم  يـ ، واژگاني كه غير از اشاره به يك مصداق خـاص ، به عبارت ديگر ) 88، 1392:درپر (. ها برداشت كرداز آن

تواننـد نگـرش   مـي  اين كلمـات . شوندمي واژگان نشان دار ناميده، ارزشي را نيز به ذهن مخاطب منتقل كنند ذهني و
توان كلمـات نشـان دار را   ، مياين موجود در متندر بررسي اين كتاب، با توجه به قر. خاص نويسنده را آشكار كنند

نوسـنده  وشـن تـر،   رن به بيـا . كليدي در داستان يافتهاي براي همه شخصيت، توانمي اين واژگان را. شناسايي كرد
دليـل نگارنـده   . به شكل آگاهانه بهره برده است، از اين كلمات، براي اينكه شخصيت ها را بهتر به مخاطب بشناساند

  .ازآن استفاده كرده است، است كه نويسنده براي بيان خاطراتاي چرخه، براي اثبات آگاهانه بودن اين امر
در پايـان  . شـود مي متوسل، از آن فرد توسط ادمونداي به بيان خاطره، راي معرفي هر يك از شخصيت هاب، پيرزاد
عمـدتا  ، واژگان نشاندار در متن كتاب. كندمي خاطره ديگري را جهت بيان بهتر فضاي خاطره قبلي عنوان، آن خاطره

از  روز آمـدن  اي شخصيت مادربزرگش خـاطره براي معرفي ، ادموند ، براي مثال. خورندمي به چشم، در اين قسمت
كند كه در آن شعبده باز بيان ميخاطره ديگري از جشن آخر سال مدرسه اش ، در پايان .كندمي او به منزلشان را نقل

توالي اين دو خاطره و اشـاره ضـمني ادمونـد بـه هماننـدي مـادر        )12، پيرزاد( .هندي را به مدرسه دعوت كرده بودند
تصـوير ذهنـي   » شـعبده بـاز  «معاني ضمني واژه . كندمي شعبده باز را تبديل به يك كلمه نشاندار، بزرگ و شعبده باز

ب از انتظار كارهاي عجي، داشتن احساسي منفي نست به مادر بزرگ.كند مي نسبت به مادر بزرگش را آشكار، ادموند
  .شودابتدايي ترين معاني است كه به ذهن خواننده منتقل مي)آستين كت سياه(او داشتن و ظاهري مشابه با شعبده باز 

. زنان معمولي و خانه دار در آثار پيرزاد پررنگ اسـت ي زندگ به مربوط واژگان فيط: زنان امور به مربوط واژگان 
 گويد و براي بيان ايـن روزمرگـي از واژگـاني اسـتفاده    مي خانوادگي زنانوي در همه آثارش از روزمرگي و زندگي 

بـافتني و خانـه داري در ايـن     ،واژگان مربوط بـه آشـپزي  . كند كه اغلب زنان در سراسر روز با آنها سروكار دارند مي
  :مانند. گيرندمي مجموعه قرار

ي بـاران  كـه  هـوا  و گذاشتيم آنجا را ها صابون و ها تشت ،ييرختشوي راب آمديم يكباري اهفته كه خانم عفت«
  )1: 1377 ،رزاديپ( ».كرديم زانيآو بود بسته ها قااتي هاستون به كهيي ها بندي رو را شده شستهي هارخت بود
. دادنـد يمـ  هيـ هد مارتـا  بـه  فقـط  را شـان يهاي گلـدوز  وي بـافتن  خانوادهي هاعروس همه نيب وعمه مادربزرگ«

  )77:همان( »". دانديم را زهايچ نيا قدر مارتا فقط" گفتنديم شهيهم عمه و مادربزرگ
 باشم زدهي حرف نكهياي برا. است دهيفاي بي پافشار كردم حس. بود زيمي رو دلمه ي هيما و مو برگي كل هنوز« 
  )18:همان(»"؟ ميدار دلمه شام": گفتم
  )82:همان( »".كنميم درستي سبز كوكو" "؟ي كنيم كار چه تو خوردميم قهوه"«
ي هـا شمع با شمعدان تا دو ،يزيروم همجنسي هاسفره دستمال ،ديسف كتاني زيروم. ندارد نقص كيدان شام زيم«
  )95:همان( ».زيم وسط اوشيس پر كوچك گلدان يك شهيهم مثل و بلند

ي بـرا  زين رزاديپ آثار در. خورديم چشم به اغلب زن سندگانينو آثار در زين ها كالم هيتك نيا :زنانهي هاكالم هيتك
 و بخـت  كـو ين(. خـورد يمـ  چشـم  بـه  اغلب ها كالم هيتك نيا از استفاده زنان حوزه به مربوط موضوعات به پرداختن

  )1391:134 ،گرانيد
  )57: رزاديپ( »"! يقشنگ نيا به گنجه! فيح". دار نهيآ ي گنجه شكسته ي هيپا به ديكش دست«
  )74:همان( »"!يطفلك". كند خزهي اتكه موهاي رو از«

   نحوي سطح -2
 كـه  است مشهود زودياپ سه در نما درشت و نگري جزئي ديد ،شد اشارهي سازكانون بحث در كه همانطور :فيتوص

 بهـره  ديـ د نيـ ا از اغلـب  آثارشـان  در زنـان  ،گريد انيب به. شوديم محسوب هم زنانه سبكي هايژگيو ازي يك نيا
 تيـ روا دري نگـر يـي  جز و فيتوصـ  ،زنـان  آثـار  دري زبـان ي هـا يژگـ يو ازي يكـ «: بخـت  كـو ين اعتقاد به. برند يم
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 در وي سـت يرئال سـبك  بـه  هـا  فيتوص او آثار در. است برجستهي ليخي ژگيو نيا ،رزاديپ ايزو آثار در. هاست داستان
 ،ادمونـد  ي خانـه  از رزاديـ پ كهي فيتوص )1391:135 ،گرانيد و بخت كوين( ».روديم كار به ساده و كوتاهي هاجمله غالب
  .است قيدقي فيتوص دهديم هيارا داستاني هاتيشخصي وحت سايكل ساختمان ،مدرسه
 قابـل  هـا  تيشخصـ  نيبي هاالوگيد از ،شد اشاره آن به ترشيپ كهي تقابل ،داستاني هاقسمت ازي بعض در :گفتگوها

 همسـر  و پـدر  ،عمـه  ،بـزرگ  مـادر  جمله از رند؛يگيم قرار گرا سنت فيط در ها تيشخص ازي تعداد. است تيرو
. دارد وجـود  مختلـف  درجات با ،يشكن سنت به ليم ،ادموند مادر و كيدان ،آلنوش درون در  گريد طرف از. ادموند

يمـ  چشـم  به اوي زندگ همه در ،ديترد نيا. زنديم پا و دست  ،داريپاي ديترد در ،ادموند مانند زيني كس نيب نيا در
 فكـر ي شـكن  سـنت  نيا تبعات  به كهيي آنجا از اما. ديآيم فائق ،ديترد نيا بر سرانجام ،خودي زندگ مهين در. خورد
 رشيپـذ  از شدت به ،شوديم مواجه مارتا مرگ با كهي زمان ،نداده انجام را كار نياي جد صورت به حداقل يا نكرده

  . شوديم مانيپشي شكن سنت نيا
  گرا سنت فيط  ادموند                  شكن سنت فيط
  
 كرده انيع را تقابل و تضاد نيا ازي ناش كشمكش ،است كرده برقرار فيط دو نيا نيب كهيي ها گفتگو با سندهينو 
  . است
 بچـه  چهارتـا ي يكـ  عـوض ! ريـ بگ ياد شاكه از". بود نكرده فراموش ظاهرشي رابرا مادرم زبان زخم هنوز پدرم«

 پـدرش  با كوچكتره ادموند از سال دو آرشام. شيزندگ و خونه هم ،زترنديتم ترو شهيهم هاش بچه هم. كنهيم زرگب
  ".رهيم در نهيب خرگوش تو دردانه پسر. شكار رهيم

 ام خالـه ي حتـ  و بـود  نشـده  دار بچه من از بعد مادرم. رنجاند نيا از شيب راي كس شد ينم. نخوردند تكان النگوها
 چنـد  پـدرم ...". بـرس  تيزنـدگ  و خونه به ،قهوه فنجاني تو زدن زل و دنيكش گاريس مدام عوض" گفتيم يگاه

ي برا هيروحي لعنت قبرستان! ستيني زندگي جا شده خراب نيا گفتم بار هزار" ديغر لب ريز بعد. ماند ساكت لحظه
   "! نگذاشته بچه

  )30:رزاديپ( »".بخواب پسركم؛ بخواب" گفت و ديكش باال ام چانه ريز تا را لحاف. كرد نوازش را صورتم مادرم
 خواهـد يمـ  االن نيهمـ  انگار ،يصندل لبهي رو رق و شق شهيهم مثل. بود نشسته اشپزخانه زيم پشت مادربزرگ«
. شد كمرنگ دوز نهيپ غصه. بود زده رونيب اهشيس راهنيپ استسني ال ازي دوز قالب ديسف دستمال. رودب شود بلند
  .نميب را كردنش پاكي صندل كه نبودم بزرگ مادر آمدن وقت فيح كردم فكر

 اهشيسـ  شـه يهمي هـا لباس نيآستي تو از را دشيسف دستمال ،نشستن از قبل ،آمديم ما خانه بار هر بزرگ مادر
  . كرديم يريگ گرد نديبنش خواستيم كه رايي جا و ديكشيم رونيب

  ". داره وسواس ماردم" ديخنديم پدرم
  "كنه؟ينم كارها نيا از خودش دختر منزل چرا پس". شديم يعصبان ماردم

 نيآسـت  از و بـودم  دهيـ د مدرسه سال آخر جشن در شيپ سال چند كه افتادميمي هند باز شعبده ياد بار هر من و
  )12:همان( ».ديكشيم رونيبي رنگي هادستمال اهشيس كت
ي غرولنـدها  وسـط . مـن  پـدر  خـانواده ي هايادگار همه و كهنهي زهايچ دشمن مادرم و بود پدرم پدر امرزيخداب«

 فكـر  كـه يي ها وقت ام عمه و مادربزرگ. كيبار خط يك شديم شيها لب و انداختيم باال شانه مادرم مادربزرگ
 قائـل  ارزش زيـ چ چيهـ ي بـرا ! ده بـاد  بـر  خانمـان " كردنديم پچ پچ مادرم سر پشت استي باز گرم سرم كردنديم
  )44:همان( »".ستين

 باتيترك  ،جمله ضرورت به بناي يعن. هستند دستورمند ريغ گاه و روان ساده بكتا جمالت: روان و ساده جمالت
ي رو بيصـل  بـه  زد زل«:ماننـد  است گرفته قرار جملهي ابتدا فعلي گاه. اند شده جا به جاي دستور جهت از جمله

  )81 ،همان(» .ينعلبكي ب ي دستهي ب فنجان يك نيهم ماند«. )40 ،همان( »واريد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      922

 ،همان(» .يصندلي رو بود نشسته بستهي هاچشم با«:مانند است گرفته قرار فعل از بعد فعل به وابستهي اجراي گاه
  )72 ،همان(» .شخوانيپ پشت دميكش سرك«. )40
 خـود،  نوبـه  به ز،ين محاوره زبان نيا. كنديم كينزد محاوره زبان يك به را او زبان جمله،ي اجزايي جا به جا نيا
 از خـود  هـدف  ،يميصمي فضا نيا قيطر از رزاد،يپ. دارديي سزا به نقش مخاطب، باي ميصمي فضا يك جادياي برا

  . است كرده ملموس خوانندهي رابرا كتاب نيا نگارش
   بالغي سطح -3

 در سـنده ينو ،مثـال  عنـوان  به. باشد داري معن كتاب سراسر در ها نماد از استفاده رسديم نظر به:ها نماد از استفاده
. اسـت  بـرده  بهـره  نام نيا از ،هم سوم زودياپي نامگذاري براي حت. ديگويم سخن ديسف بنفشه گل از كتاب ازيي جا

 نيهمـ  درون در سـنده ينو منظـور  اصل ؛بلكه ستين داستان ريتصو و فضا ،كالميي بايز جهت صرفا ،نام نيا استعمال
 در كـوپر . يسـ . يج. كند انيراب سندهينوي دئولوژيا توانديم ،مارتاي برا ديسف بنفشه نماد از استفاده. است نهفته واژه
 را ديسـف  بنفشه و دانديم نهفتهيي بايز و لتيفض ،حجب نماد را ديسف بنفشه گلي سنتي هانماد مصور فرهنگ كتاب

 ،عفـت  ،نـور  ،يسـادگ  نمـاد يي تنهـا  به زين ديسف رنگ. )1386:61 ،انيكرباس(. كنديم يمعرف عذرا ميمر مشخصه عالمت
 نگـاه  در سنت نكهيا اول. كنديم دنبال قسمت نيا در را منظور دو سندهينو )171: همان(. استي معنو اقتدار و تقدس

 اوج نقطـه . كنـد يمـ  نگاه آن به همي انتقادي ديد با رشيپذ نيا كنار در نكهيا دوم است تقدسي دارا و يباز ،پاك او
 دختـرش  كـه  روديمـ  شيپ آنجا تا مارتا انعطاف عدم نيا. استي انعطاف چيه بدون داشتن صرف اعتقاد در ،او انتقاد

   .دارديم ر انيعص به سر  ،آلنوش
 عكـس  كـه  آنجاست تا نماد نيا تياهم. گرفت نظر در آلنوشي برا را كفشدوزك نماد ،توانيم گريد نگاه يك از
. اسـت يي رها به ليم ،يهمانند نيا تشابه وجه. است پرواز حال در كفشدوزك يك ازي ريتصو ،زين كتاب جلدي رو

ي زمان. كنديم يزندان تيكبري قوط يك در را آن. دهدي نم را كفشدوزك به پرواز اجازه ،كتاب اول زودياپ در ادموند
 دوم زودياپ در. شوديم مانيپش بابت نيا از اريبس. است مرده كفشدوزك كه شوديم متوجه گردديم باز مدرسه از كه
 ميتصم نيا از را او ندامت احساس تينها ،سوم زودياپي ابتدا در اما. دهديم پرواز اجازه ) كفشدوزك( آلنوش به او

 شـده  او در احسـاس  نيا سبب) مارتا مرگ( آن عواقب به توجه بدون آلنوش بهي شكن سنت اجازه. ميشويم متوجه
 و كفشـدوزك ي ريقرارگ. رسديم آرامش احساس وي درون ثبات يك به ادموند سرانجام داستاني انتها دري ول. است
  . است توجه قابل سوم زودياپ از قسمت يك در ديسف بنفشه

 گـل  بـه . ستيني تهران اش لهجه "! گرفتم اجازهي دار شهر از" ديگويم باشد حيتوض به موظف انگار جوان مرد«
. كنميم نگاه هه بنفشه به و "؟ييكجا اهل" پرسميم !خوشرنگند چه. شونديم راست و چپ باد با كه كنميم نگاه ها

 هـا  بنفشـه  بـه  ". لرستان ي بچه". همي تو نديچيم راي خال گلدان چند شوديم خم باشد شده راحت الشيخ انگار
 تـا  چنـد  امـد؟ ين فـت ي؟حيچ كه تهراني آمدي كرد ول!ي قشنگ اون بهي جا". دنديسف جعبه چهار هر. كنميم نگاه

ي آقـا "هـا؟ خـوره يم درد چه به آب و نوني ب قشنگي جا!ارباب آدمه عمر فيح". كنديم جا به جا را چكيپ گلدان
. شـوم يمـ  خم نميبيم يقرمز زيچ ها بنفشه ازي كي يرو. ستادهيا بانيخ كنار الوار از پري وانت. كننديم صدا راي ملك

 ديسـف  گلبـرگ ي رو دوز نـه يپ "!ببـر  ،ارباب نوبرند ها بنفشه". گشادش شلوار به مالديم را شيخاكي هادست جوان
   )93:رزاديپ( »"چند؟ يي جعبه" ميگويم. كنميم باز بندميم را ميها چشم. خورديم تاب بنفشه
 ليـ دل. است برخورداري اديز تياهم از هم آن كه كرده استفادهي گريد نماد از هم داستاني انتها دري حت سندهينو

  . استي شكن سنت به نسبت سندهينو دهيعق ميمستق دادن نشان ،تياهم نيا
 چـرا " دميپرسـ  كـه ي وقتـ . بود شدنم پلمهيد هيهد كه سيسيخودنو با ،ديخر ميبرا مادرم بار نياول را سبز جوهر«
ـ  و اهيسـ  با". زد خند پوز پدرم "!داره فرقي آب و اهيس با چون ديشا ،دانمي نم". ديخند "سبز؟  خـانم !داره فـرق ي آب

 چرخانـد  را سـرش  بعـد  كرد نگاهش لحظه چند مادرم "! باشد داشته فرق ها آدم هيبق با زشانيچ همه دارند دوست
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. شـدم يمـ  خـم  بوسـمش  خواستميم كه من و گرفتيم باال را سرش من به كردن نگاهي برا بود ها مدت. من طرف
 با سبز جوهر" نوشتم آمديم پدرمي برا ها عصر كه كيآل روزنامه گوشه "؟ي دار دوست نيبب ،سيبنوي زيچ" گفت
 چنـد  پدرم. ديخند مادرم "! دارم دوست دارند فرق همه با كه رايي ها زيچ و ها آدم من. دارد فرق ها جوهر ي همه
 وقـت  چيهـ ". انـداخت  باال شانه مادرم. رفت رونيب اتاق از و  زد چنگ زيمي رو از را روزنامه ،نگاهكرد ما به لحظه
  78»".دينفهم
  . دارد تأملي جا پاراگراف يك در -بنفشه و سبز جوهر-نماد دو نياي ريگ قرار ،داستاني انتها در و
ـ  و پـس  بـاد  بـا  هـا  بنفشـه . كـنم يم نگاه اطيح به و ام نشستهي خور ناهار زيم پشت. است پاك ريع صبح«  شيپ
  »"--- زميعز نونوش" سمينويم سبز جوهر با ،دييف كاغذي رو. . اندي راض دشانيجدي جا از انگار. شوند يم

 كـرده ي سع سندهينو و. است داستان پاراگراف نيآخر نيا نكهيا اول. است توجه قابل پاراگراف نيا در نكته چند
 در ،آرامش به دنيرس نيا نكهيا دوم. كند انيب سطور نيا واژگان نيب در ادموند وجود در راي درون انسجام به دنيرس

ـ  ،كـرده  رييـ تغ شـان يجا نكـه يا بـا  ها بنفشه. افتديم اتفاق -انيحيمسي سنت ديع -پاك ديع صبح  نظـر  بـه ي راضـ ي ول
ي سـو  از رييتغ رشيپذ ،سبز جوهر با نوشتن. باشد ادموندي برا دوباره شروع يك رمز توانديم ديسف كاغذ. رسند يم

  . بخشديم زميعز نونوش جمله با را –ي شكن سنت مظهر– آلنوش او تينها در و. دهديم نشان را ادموند
ـ  ،يمتقـابل  ارتباط. دانست منسجم متن يك توانيم را كتاب متن: انسجام  مناسـب،  واژگـان  ر،يتصـو  حركـت  نيب
 بـا . شـود يمـ  آغـاز  ادمونـد ي كـودك  از ريتصو حركت. خورديم چشم به سندهينو وهدفيي انتها ويي ابتدا جمالت

 دوز، نـه يپ گـرفتن  قبرستان، و مدرسه و سايكل به مربوط اتفاقات. است داده شكل را اوي كودك كهي ريتصاو اتييجز
 طـاهره  بـه  مربـوط  خاطرات ،-دهيد كينزد از را ارمنستان كه شهري ارمن تنها– انيگوريگر خانم به مربوط خاطرات

. سـازند يمـ  را ريتصاو نيا اتييجز ر،يمدي پدروآقا مادر، همچون انشياطراف منش و رفتار ،- دوستش نيتريميصم
ي بـرا  رزاد،يـ پي يعنـ . دارديي سـزا  نقـش  ادمونـد ي هاشهياند ساختن در مسائل، نيا از كيهر كه است آن مهم نكته

 اسـتفاده  وسـته يپ بـه  ريازتصـاو ي امجموعـه  از افتـد، يم اتفاق او رامونيپ كه آنچه انيب و ادموند تيشخص شناساندن
 انيـ ب بـه . استي بعد زودياپ ريتصاوي برايي مبنا زود،ياپ هر در ر،يتصاو نيا. است شده آغاز اوي كودك از كه كند يم
 آغـاز  ازي ريتصـاو  بـا  دوم، زودياپ دري وستگيپ هم به نيا. دانست را آني قبل زودياپ ديبا زود،ياپ هر دركي برا گريد

ي ضمن ريتاث وي فرعي هاتيشخصي معرف او تيشخص و مارتاي معرف ،يارمن ريغ يك با آلنوش ازدواج رامونيپ بحث
 همـراه  ادمونـد، ي ريـ گ ميبرتصم مسافرت نيا ريتاث و ادموندي پدر خانه به آلنوش و ادموند مسافرت ادموند، بر آنها

ـ ي هـا كشـمكش  و ها ديترد انيبي برا ندهينوس. است كند اريربسيتصو حركت نيا سوم، زودياپ درآغاز. است ي درون
 ادمونـد  بـه  كـه  آنچـه  رامونيپ ر،يتصو حركت نيا تينها در. است كرده استفاده آهسته ريتصو حركت يك از ادموند
 خـاطرات   -آلنـوش  ماننـد ي تيشخص– كيداني معرف. ديآيم در گردش به د،يآ فائق دشيترد نيا بر تا كنديم كمك
 كتـاب،  در شـده  اسـتفاده ي نمادهـا  نيمهمتـر  از-ديسف بنفشه كاشتن او، به نسبت ادموند ديتأثرشد و مارتا به مربوط
  .هستند سوم زودياپ مهم ريتصاو نهيپ به مجدد اشاره

   ريتصو حركت     
  )فيط دو تقابل(سندهينو هدف مناسب واژگان
  كتابيي انتها ويي ابتدا جمالت

  
 و انسجام در شد، بحث آن از ترشيپ كهي نشاندار واژگان. دارد تامل زجاين واژگان از استفاده در سنده،ينو انتخاب
 هدف رويپ نكهيا جهت زازين كتاب انيپا و آغاز جمالت. دارديي سزا به نقش داستاني هاقسمت از يك هر استحكام

. بود مدرسه و سايكل واريد به واريد ميكودك خانه«: است نيا كتابيي ابتدا جمله. شونديمي تلق مهم هستند، سندهينو
 بـه ي كـودك  خانـه . اسـت ي بررسـ  قابل كنديم فيتوصي اجمله نيچن با را اشي كودك ي خانه سندهينو چرا نكهيا»

 و سـا يكل ،يكـودك   ي خانـه ي برا برابر ي رتبه يك ادموند. كنديم منتقل خواننده ذهن به را شادي فضا يك ،ييتنها
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 چـه – اديز بودن كينزدي معان كه است، واريد به واريد واژه ،يراو ذهن دري برابر نيا ليدل. رديگيم نظر در مدرسه
 بـه  باتوجـه  مدرسـه،  و سايكل. آورديم ذهن به را فضا دو بودن هيشب و -يذهن جهت به چهي كيزيف مسافت لحاظ به
 فاتيتوصـ  قبرسـتان،  بـه  مدرسـه  و سايكل بودن كينزد. نديآيم حساب بهي سنتي هانهاد از كتاب، در موجود نيقرا

 را مـذكور  جملـه  در نهاد سه نيا به نسبت روشن چندان نهي ذهني فضا يك وجود او،ي هاترس قبرستان، از ادموند
 زيـ ن كتاب آخر جمله. كنديم انيب را فضا نيا از او شدن دور ،يماض فعلي ريگ كار به گر،يد طرف از. دهديم نشان
:  اسـت  نيا كتاب آخر جمله. است دادهي جا خود در راي مهمي اجزا شد، صحبت آن از نماد قسمت در ترشيپ كه
  »"—زميعز نونوش"سمينويم سبز جوهر با د،يسف كاغذي رو«

  .است جمله مهم نكات از دخترش به نسبت او زيآم محبت خطاب و سبز جوهر و ديسف كاغذ
تيشخصـ ي هاكشمكش و ها تقابل انيبي برا راي منسجمي فضا كردهي سع عنصر سه نياي ريگ كار به با رزاديپ
  . اورديب  وجود به را ادموند بر آنها ريتاث و ها

. است شده ذكر عناصر نيمهمتر قسمت هر در. دهديم حيتوضي اجمال شكل به راي بررس موردي هاهيال ريز مدل
 شـده  انيـ ب دارنـد،  كننـده  نييتع نقش داستان نيا در كهي اجنبه دو فقط ،يادراكي هاجنبه قسمت در مثال، عنوان به

  . است
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   گيرينتيجه

 هيال ،يتيموقع بافت وي رونيب هيال راستا، نيا در.شد انجامي اهيال روش به وي تقادان شكل هب داستاني شناس سبك
 در مـذكور ي هـا هيـ ال از كيـ هر. گرفتنـد  قراري بررس موردي بالغ وي نحو ،يواژگاني هاهيخردال سرانجام ويي روا

 كـه  اسـت  ذكر به الزم ها هيال از يك هري بازشناس از قبل. داشتند عهده به راي سهم متن پنهاني دئولوژيا شناساندن
ـ ي هاتعارض و هاي دوگانگ از متأثر كه تقابل نيا. شوديمي تلقي دار معنا و مهم عنصر »تقابل« كتاب نيا در ي درون
 تمـام  كـه ي نحـو  بـه . رديگيم قرار داستان دري پرداز حادثه وي پرداز تيشخص محور است، رانيا ساكني هايارمن

 بـه ي بنديپا سنده،ينو نگاه از سنت. كردي بنددسته زيگر سنت و گراسنت فيط دردو توانيم را داستاني هاتيشخص
  .شوديم تضاد جاديا باعث كند كمرنگ راي ارمن تيهو نيا كهي زيچ هر. استي ارمن تيهو

 ريـ غ عناصـر  حضور از متأثر شتريب هشتاد و هفتاد ي دهه زناني هانوشته كه شد مشخص ،يتيموقع بافت براساس
ي اجتماع روابط دري شياند باز وي دگرگون باعث خود كه باشديمي غرب جوامع بر حاكمي اجتماعي رفتارها وي بوم
  . شد رانيا مانندي سنت جوامع در مرد و زن

پاک ديع به مانده روز کي

 وی نحو ،یواژگانی ها هيال خردیتيروای  هيال یتيموقع بافت وی رونيبی  هيال
 یبالغ

 دو نيب تقابل(متن پنهان دئولوژيا
 )زيگر سنت و گرا سنت فيط

ساز کانون سندهينویاجتماع اوضاع

یادراک جنبه

شونده کانون

رشيد

بيترت

 یبالغی  هيال خرد

 ینحوی  هيال خرد

 یواژگانی  هيال خرد

 زنانهی ها کالم هيتک

 امور به مربوط واژگان
 زنان

ی ب و نشاندار واژگان
 نشان

 ريغ و ساده جمالت
 مند دستور

 بای مبتنی ها گفتگو
 متنی دئولوژيا

 قيدق فاتيتوص

 انسجام

 نمادها
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. گرفـت  قـرار  ليـ تحل موردي تيروا ي هيال افتنديم اتفاق آن در حوادث كهي روند و داستاني فضا شناختي برا
يمـ  انجـام  ريمتغ شكل به گاه، كه است گرفته شكلي دروني سازكانون ي هيپا بر داستان، شد داده نشان آن براساس

 شـد  اشـاره  مـتن  در كهي همانطور. است شده بناي اصل شونده كانون چند و ساز كانون يك  اساس بر داستان. شود
 و حـال  زمان در كتابي يعن. است بيترت كتاب نيا در آن جنبه نيمهمتر. استي مختلفي هاجنبهي داراي سازكانون

  . باشديم نگاه پس شكل به آن دري نابهنگام پس شوديم انيب گذشته بهي نگاه با
. اسـت  زنانـه ي هاكالم هيتك و زنان امور به مربوط واژگان دار، نشان واژگاني واژگان هيالي هايژگيو نيبارزتر از

 مطالـب  دييـ تأ و اثبات دري سع دار، نشان واژگان ازي ريگ بهره با سندهينو شد، داده نشان بخش نيا در كه همانطور
  . است كرده خود

 جمـالت  طـور  نيهم و -است متن پنهاني دئولوژيا با متناسب كه– ها تيشخص نيبي گفتگوها ق،يدق فاتيتوص
 سـنده ينو كـه  شد داده نشان بخش نيا در. استي نحو ي هيال خرد بخش عناصر نيمهمتر از مند دستور ريغ و ساده

 جهـت ي ميصـم ي فضـا  يـك  جاديا دري سع دستورمند ريغ ساده جمالت و قيدق فاتيتوص ازي ريگ بهره با چگونه
 كتاب نگارش از خود هدف دارند، متن پنهاني دئولوژيا انيبي برا راي اديزيي معنا بار كهيي گفتگوها به دادن شكل

  . كنديم دنبال را
 نيا. است آورده كتاب در را ها نماد ازي عيوس فيط سندهينو. هستندي بالغ ي هيال خرد عناصر انسجام، و نمادها

 بـه  توجه با هم و كنند برقرار ارتباط متن با تواننديم نماد جهت به هم كه چرا هستند؛ي بررس قابل سو دو از ها نماد
 از را خـود  اهـداف  ازي تـوجه  قابـل  بخـش  سندهينو. هستند ليتحل قابلي دار نشان جهت از متن در موجود نيقرا
 و مناسـب  واژگـان  ر،يتصـو  حركـت  قيـ طر سـه  از كه متن انسجام گريد طرف از. كنديم دنبال واژگان نيهم قيطر

 بـا  سـنده ينو رايـ ز. اسـت  برخـوردار يي بـاال  تيـ اهم درجـه  از است،يي شناسا قابل كتابيي انتها ويي ابتدا جمالت
  .است برده كار به نمادها شتريب چه هر دادن نشاني برا راي منسجمي فضا فوق، عناصر ازي ريگ بهره

 يـك  جاديا با زنانه، سبك كي يريگ كار به ضمن رزاديپ شد، مشخص ها هيال از كدام هري بررس با نكهيا سرانجام
 بـا  و هـا  نمـاد  دار، نشان واژگان ،يشوندگ كانون وي سازكانون مثلي عناصر مجموعه از منسجم، وي ميصمي فضا
  .است كرده دنبال راي زيگر سنت به ليمي يعن كتاب نيا نگارش از خود رهدفيتصو حركت ازي ريگ بهره
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