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سبكشناسي روايت در داستان كوتاه «چشم شيشهاي» اثر صادق چوبك 

 
   فردوس آقاگلزاده

   حسين رضويان

 
چكيده   

يكي از ويژگيهاي سبكشناسي نوين، توصيف متن بدون استفاده از كلماتي مانند خوب، 
عالي، نازل، سست و... است. نگارندگان اين مقاله ميكوشند تا نشان دهند چگونه ميتوان با 
بهكارگيري الگوي سبكشناسي روايت سيمپسون (2004) و با بررسي مؤلفههاي گفتمان و 
عناصر روايت مطرح در آن، سبك داستانهاي كوتاه صادق چوبك را تعيين كرد. به اين منظور، 

سه داستان كوتاه چوبك بهصورت تصادفي انتخاب و بررسي شده است.  
نتايج تحقيق نشان ميدهد بهجاي استفاده از واژگان محدودي براي بيان ويژگيهاي 
سبكشناختي متن يا نويسنده، ميتوان از توصيفات و توضيحاتي مبتنيبر شواهد متن استفاده 
كرد. بنابراين، توصيفي از داستانهاي چوبك براساس مؤلفههاي الگوي سيمپسون، تصويري 
روشن و عيني از نثر او فراروي خواننده قرار ميدهد و ويژگيهاي سبكي آن را مشخص 
ميكند. براي نمونه، چوبك در داستانهايش بهترتيب از فرايندهاي مادي، رابطهاي و رفتاري 
بيش از ساير فرايندها استفاده كرده است. براساس اين، شخصيتهاي داستانهاي چوبك 
كنشگرهايي رفتارگرا هستند. همچنين، زاوية ديد در داستانهاي او از نوع سومشخص روايتگر 
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است و اين گزينش با بسامد اندك فرايندهاي ذهني انطباق دارد. ازلحاظ ساختار متني، 
داستانهاي چوبك همگي فاقد چكيدهاند. همچنين، در دو داستان از مجموع سه داستان 
برگزيدة او پايانه وجود ندارد. روابط بينامتني موجود در داستانهاي او اغلب از نوع 
ضربالمثلهاي معروف فارسي است. بنابراين، ميتوان با بهكارگيري الگوي سبكشناسي 
روايت سيمپسون و عناصر مطرح در آن يعني رسانة متني، رمز جامعهشناسي زبان، 
شخصيتپردازي، زاوية ديد، ساختار متني، بينامتنيت و مشخصههاي سبكي موجود در هريك 

از آنها كه در اين الگو مطرح شدهاند، سبك داستانهاي كوتاه صادق چوبك را تعيين كرد.  
واژههاي كليدي: سبكشناسي، داستان كوتاه، صادق چوبك، «چشم شيشهاي»، رمز 

جامعهشناسي زبان، شخصيتپردازي، زاوية ديد. 
  

1. مقدمه  
امروزه، سبكشناسي عالوهبر استفاده از همة زمينهها و علوم مختلف به شاخهاي تخصصي در 
Carter & Simpson, ) زبانشناسي تبديل شده و مبناي علمي و عملي استوارتري يافته است
14 :2005). بنابراين، سبكشناسي زمينهاي علمي است كه هم بسيار گسترده است و هم بسيار 

پيچيده؛ ولي با پرهيز از پراكندهگويي و پيچيده كردن توصيف و با تالش درجهت سامانمند 
كردن روش توصيف علمي، ميتوان به دستاوردهاي چشمگيري در مطالعة ادبيات كه يكي از 
برجستهترين و وسيعترين حوزههاي كاربرد زبان است، دست يافت. بهمدد رويكردهاي مطرح 
در زبانشناسي ميتوان با معيارهاي علمي به بررسي سبكشناختي آثار منثور پرداخت. 
سبكشناسي براي بررسي همة انواع متون، ازقبيل متون علمي، حقوقي، سياسي و غيره كاربرد 

دارد؛ اما بررسي متون ادبي يكي از مهمترين زمينههاي سبكشناسي است.   
بسياري از پژوهشها در حوزة سبكشناسي با رويكردي سنتي انجام شدهاند. برخي از 
تحقيقات سالهاي اخير نيز اگرچه با رويكردهايي نوين انجام شده، فقط به ابعاد محدودي از 
سبك پرداختهاند. به عبارت ديگر، در اين حوزه فقدان رويكرد و پژوهشي كه جنبههاي 
مختلف سبك در آن لحاظ شده باشد، مشهود است. ازاينرو، بهدليل جامعيت نسبي الگوي 

سيمپسون (2004)، اين الگو بهعنوان چارچوب نظري اين پژوهش انتخاب شده است.   
هدف مقاله، بررسي سبكشناختي داستان كوتاه «چشم شيشهاي» اثر صادق چوبك براساس 
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الگوي سبكشناسي روايت سيمپسون است. به عبارت دقيقتر، درپي آنيم كه با استفاده از 
عناصر سبكي و اجزاي گفتمان روايت كه در الگوي سيمپسون مطرح شدهاند، ويژگيهاي 
سبكي داستانهاي كوتاه فارسي را تعيين كنيم و بهطور مشخص به اين سؤال پاسخ دهيم كه 
چگونه ميتوان با استفاده از عناصر سبكي و اجزاي گفتمان روايت كه در الگوي سيمپسون 
مطرح شدهاند، ويژگيهاي سبكي روايت را در داستانهاي كوتاه فارسي مشخص كرد. براي 
اين منظور، ارائة شواهد عيني و دقيق از متن و پرهيز از برداشتهاي شخصي و تفسيرهاي 
بيپايه مورد نظر بوده است. بنابراين، داستان براساس مؤلفههاي موجود در الگوي سيمپسون 

تجزيه و تحليل شده است.  
  

2. چارچوب نظري تحقيق: الگوي سبكشناسي روايت سيمپسون 
سبكشناسي روايت يكي از رويكردهاي سبكشناسي است. روايت توالي ادراكشدهاي از 
وقايع است كه بهصورت غيراتفاقي با هم مرتبط هستند (توالن، 1386: 16). اين وقايع 
ميتوانند واقعي يا تخيلي باشند (نوروزي، 1388: 14). روايتها در چارچوب يا طي نوعي 
دورة زماني صورت ميگيرند. اين دورة زماني ميتواند بسيار كوتاه، مانند قصة كودكانه يا 
بسيار طوالني، مانند برخي رمانها و افسانهها باشد (آسابرگر، 1380: 18). روايت در 
كمينهترين شكل خود، از دو بند1 تشكيل شده است كه ازلحاظ زماني مرتب شدهاند و تغيير در 
ترتيب آنها، به تغيير در شيوة تفسير وقايع ميانجامد (Simpson, 2004: 18). مثال زير 

نمونهاي از يك روايت ساده است:  
«علي بشقابها را انداخت و رضا ناگهان خنديد.»  

دو بند روايي باال سير زماني دو عمل را نشان ميدهد. ما از روايت باال نهتنها ميفهميم كه 
عمل علي قبل از عمل رضا روي داده؛ بلكه درمييابيم كه كار علي علت خنديدن رضا بوده 
است. وقتي بندها را جابهجا ميكنيم، تفسير ما نيز دستخوش تغيير ميشود. يعني از جمالت 
«رضا ناگهان خنديد و علي بشقابها را انداخت» چنين فرض ميكنيم كه عمل رضا قبل از 
عمل علي روي داده و علت انداختن بشقابها، خندة رضا بوده است. البته، اغلبِ روايتها از 
رمان تا داستان كوتاه و حتي روايتهاي روزمره بيش از دو بند دارند. روايت به بسط و تفصيل 
                                         
1. clause 
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و پرداخت نياز دارد و اين پرداخت فردي و هنرمندانه در قالب سبكها، صداها يا روشهاي 
متمايز نويسندگان مختلف تجلّي مييابد. داستانهايي كه فاقد چنين پرداختياند، اغلب 
يكنواخت و خستهكنندهاند. ويليام لباو عقيده دارد روايتها داراي عناصر ساختاري ضروري و 

   .(Simpson, 2004: 19) مشخصي هستند كه نبودشان به بدساختي روايت ميانجامد
سبكشناسي روايت ناظر بر شيوه و ابزار عمل روايت است؛ به اين معنا كه با كاربرد عناصر و 
ابزارهاي سبكشناختي، عمل روايت امكانپذير ميشود. به عبارت ديگر، نويسنده با استفاده از 
تمهيدات و روشهايي كه ويژة رسانة خاصي است، طرح را به قصه تبديل ميكند. سيمپسون 
(2004) در مدل پيشنهادي خود براي ساختار روايت، شش واحد سبكشناختي را در توصيف 
روايت، با عنوان حوزة سبكشناسي1 مطرح ميكند. اين عناصر بهترتيب عبارتاند از: رسانة 
(واسطه) متني،2 رمز زباني- جامعهشناختي،3 شخصيتپردازي الف: اعمال و وقايع،4 
شخصيتپردازي ب: زاوية ديد،5 ساختار متني6 و بينامتنيت7. بهعقيدة سيمپسون، اين عناصر سبكي 
گفتمان روايت را ميسازند و با بررسي اين عناصر ميتوان ويژگيهاي سبكي و ساختار روايي متون 

را مشخص كرد.  
سيمپسون دو بخش اصلي روايت را از هم متمايز ميكند: طرح روايت8 و گفتمان9 روايت 
(20 :2004). او طرح روايت را معادل داستان10 بهكار ميبرد و گفتمان روايت را معادل 
سوژه11. طرح روايت سير انتزاعي داستان يك روايت است كه هستة دروني روايت را شكل 
ميدهد؛ اما گفتمانِ روايت شيوه و ابزار عمل طرح روايت را شامل ميشود. در طرح روايت، 
همة وقايع و شخصيتها خالصهوار و با كمترين توجه به مواردي مثل پيچيدگيهاي توالي 
بيان ميشود. گويي با مواد يا اجزاي خام جانشيني سروكار داريم؛ يعني بعد همنشيني- توزيع 
                                         
1. domain of stylistics 
2. textual medium 
3. sociolinguistic code 
4. characterizations 1: action and events 
5. characterization 2: points of view 
6. textual structure 
7. intertextuality 
8. plot 
9. discourse 
10. story  
11. sjuzhet  
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خطي ارائة وقايع و شخصيتها، افشاي داستان، طول و تفصيلها و غيره - بهشدت تضعيف 
شده است. به عبارت ديگر، داستان بر آن گونه الگوهاي اصلي واقعه و شخصيت در روايت 
تأكيد ميكند كه پيشهنري و وابسته به گونهها و سنتهاي ادبي است و جايي براي تقابلها و 
تمايزهايي ارزيابيكننده باقي نميگذارد؛ به اين معنا كه در اين سطح بهظاهر هويت نويسنده 
مسئلة چندان مهمي نيست. در گفتمان روايت، پرداخت هنرمندانه و فردي گونهها، سنتهاي 
ادبي و الگوهاي اصلي داستان بررسي ميشود كه در قالب سبكها، صداها يا روشهاي متمايز 
نويسندگان مختلف تجلي مييابند. براي عالقهمندان ادبيات داستاني، گفتمان روايت قابل 

توجهترين حوزه از فنون روايت است (توالن، 1386: 24).   
بنابراين، گفتمان روايت با كاربرد ابزارهاي سبكشناختي امكانپذير ميشود. براي تعيين 
ابزارها و عناصر سبكشناختي، از مدل سيمپسون (2004) ميتوان بهره گرفت. سيمپسون با 
طرح اين مدل براي ساختار روايت، واحدهاي اساسي سبكشناختي را در توصيف روايت 

معرفي، و حدود آنها را تعيين كرده است. مدل پيشنهادي سيمپسون به اين صورت است:  
  

               حوزة سبكشناسي                   سير بازنماييشدة داستان       سير انتزاعي داستان  
  

رسانة متني  
رمز زباني- جامعهشناختي 

شخصيتپردازي الف: اعمال و وقايع  
شخصيتپردازي ب: زاوية ديد  

ساختار متني                                                        
بينامتنيت                                                                      

  
شكل 1: انگارة ساختار روايت سيمپسون  

  
در بخشهاي بعد، به معرفي و شرح هركدام از عناصر ششگانه در حوزة سبكشناسي خواهيم پرداخت.  

  
  

طرح داستان  گفتمان 
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1-2. رسانة متني  
مجراي فيزيكي ارتباط كه از طريق آن داستان روايت مـيشـود، رسـانة متنـي نـام دارد. فـيلم،
داستان بلند و پويانمايي (انيميشن) نمونههايي از مجراي فيزيكـي ارتبـاط هسـتند. در رمـان و
داستان كوتاه، ماهيت كالمي1 رسانه پيام را انتقال ميدهـد و همـين ماهيـت كالمـي اسـت كـه
روايت داستاني را از روايت در ديگر رسانهها مثل فـيلم، رقـص يـا پـانتوميم متمـايز مـيكنـد 

(ريمون-كنان، 1387: 11). گاهي نيز همزمان از چند رسانه استفاده ميشود.  
 

2-2. رمز زباني- جامعهشناختي  
دومين بخش از الگوي سبكشناختي سيمپسون، به رمز زباني- جامعهشناختي اختصاص دارد. رمز 
زباني- جامعهشناختي بستر و پسزمينة تاريخي، فرهنگي و زبانشناختي شكلدهندة روايت را از 
طريق زبان بيان ميكند. زمان و مكان روايت يا بافت فرهنگي و اجتماعي روايت نيز با رمز زباني- 
جامعهشناختي نمايانده ميشود. ايجاد بستر داستاني روشن و مشخص براي اكثر خوانندگان اولويت 
روانشناختي زيادي دارد. هنگام خواندن روايت دوست داريم بدانيم كجا هستيم و بهدنبال 
نشانههاي زماني و مكاني واضحي از زمان و مكان يك واقعه هستيم (توالن، 1386: 165). همچنين، 
گونههاي زباني بهكاررفته در روايت، در قالب لهجهها2 و گويشهاي3 مختلف راوي و شخصيتها 

  .(Simpson, 2004: 21) و لهجة فردي4، در اين بخش بررسي ميشود
مطالعة سياق5 (گونة كاربردي) سخن نيز در اين بخش انجام ميشود. اينكه در هر موقعيت 
از كدام گونة زباني خاص استفاده شود، به عوامل اجتماعي گوناگوني بستگي دارد. بهطور كلي، 
سه مشخصة بافتي سياق سخن را ميسازند: زمينه6، مخاطب7 و شيوه8. زمينه به هدف، موضوع 
و بستر تعامل اشاره دارد. موضوع اصلي و موضوعات فرعي داستان نيز از عناصر سازندة زمينه 
هستند. مخاطبان (عامالن سخن) به روابط بين شركتكنندگان مكالمه اشاره دارد. چه كس با 
                                         
1. verbal  
2. accent 
3. dialect 
4. idiolect  
5. register 
6. field  
7. tenor  
8. mode  
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چه كسي سخن ميگويد و موضوع چگونه مبادله ميشود؟ منظور از شيوه، نوع رسانة ارتباطي 
(گفتاري، نوشتاري و...) است. براي مثال، گفتماني در زمينة شيمي را درنظر بگيريم كه بين 
استاد و دانشجو برقرار ميشود و اغلب از نوع كتبي است. تفاوت در بافت اجتماعي سخن يا 
سياق سخن- كه شامل زمينه، عامالن (مخاطبان) و رسانه است- سبب ميشود گونة زباني افراد 

در موقعيتهاي مختلف تغيير كند.   
 .(Ibid, 104) ضد زبان1 اصطالح ديگري است كه سيمپسون در اين بخش مطرح ميكند
ضد زبانها، زبانهاي نيمهرمزي هستند كه در خردهفرهنگها و در ميان اعضاي گروههاي 

جامعهستيز2 و اغلب براي اشاره به مواد مخدر، اعمال جنسي، جرائم و... بهكار ميروند.  
   

جدول 1: مشخصات رمز زباني- جامعهشناختي  
توضيحات   نمونهها در متن   مشخصة رمز زباني- جامعهشناختي  

لهجه  
معيار؟      
غيرمعيار؟       

گويش   
معيار؟      
غيرمعيار؟       

موضوع  
موضوع اصلي گفتمان؟      
موضوع(هاي) ديگر گفتمان؟       

شركتكننده 
شركتكنندة اصلي گفتمان؟      
شركتكننده(هاي) ديگر گفتمان؟       
شيوه      
واژگان ضد زباني؟      
لهجة فردي (مشخصههاي كالم فردي)؟      

  
3-2. شخصيتپردازي الف: اعمال و وقايع  

بخش اول عناصر شخصيتپردازي و توصيف شخصيت يعني اعمال و وقايع، توصيفكنندة 
                                         
1. anti language  
2. alternative societies  
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اين مطلب است كه چگونه تحول و تكامل شخصيت با اعمال و وقايع موجود در داستان، 
رابطة دوسويه و تنگاتنگي دارد. كاربرد انواع فرايندهاي معنايي در داستان مانند مادي، ذهني، 
رفتاري، كالمي و... كه به راوي يا شخصيت مربوط هستند، در اين بخش بررسي ميشوند. 
همچنين، توجيه و تبيين شيوههايي كه روايت توسط آنها با انواع خاصي از فرايندها شبكة 

درهمتنيدهاي ايجاد ميكند، در اين بخش صورت ميگيرد.  
سيستم از مفاهيم بنيادي است كه در دستور نقشـگرا مطـرح اسـت. در ايـن دسـتور، زبـان  
بهصورت سيستمي از معناها درنظر گرفته ميشود كه با صورت همراه است. سيسـتم در تقابـل  

با ساخت، بازنمود روابط جانشيني اسـت ( Halliday, 1985: xxvii). بنـد كـه واحـد اوليـة
مطالعه در دستور نقشگراست، داراي سه بعد معنايي جداگانـه و در عـين حـال مـرتبط اسـت  

كه فرانقش1 ناميده ميشود. نقشهاي اصلي زبان در ارتباط با محيط اجتمـاعي و روانشـناختي
پيرامون، بازنمايي درك پيرامون و تعامل با افراد اسـت. بازنمـايي درك و تجربـة مـا از هسـتي  
به فرانقش انديشـگاني اختصـاص دارد كـه خـود داراي دو جـزء اسـت: فـرابخش تجربـي و  

ــافردي3  بين ــاني ذيــل فــرانقش فــرانقش منطقــي.2 بازنمــايي تعامــل مشــاركين در ارتبــاط زب
بررسي ميشود. همچنين، برقراري و تثبيت روابط اجتماعي به اين فـرانقش مربـوط مـيشـود

(Halliday & Matthiessen, 2004: 29). ارتبــاط ايــن دو فــرانقش و بازنمــايي شــيوة 
سازماندهي خود زبان بر عهدة فرانقش متني4 است. به عبارت ديگر، اين فرانقش بين آنچه كه 
گفته يا نوشته ميشود و جهان واقعي از يكسو و ساختهاي ديگر زباني از سوي ديگر ارتباط 
برقرار ميكند (Boolr & Bloor, 1997: 7)؛ به اين معنا، زبان ميان خـود و بـافتي كـه در آن

جاري است پل ميزند تا بهتناسب آن بافت متنآفريني كند (مهاجر و نبوي، 1376: 27).  
امكان و قابليت دستوري براي بازنمايي تجربه در زبان، نظام گذرايي ناميده ميشود. در اين 
مقاله، منظور از گـذرايي، مفهـومي نيسـت كـه در دسـتورهاي سـنتي بـهكـار رفتـه اسـت. در

دستورهاي سنتي به فعلهايي كه مفعول ميپذيرند، فعل گذرا گفته ميشود؛ اما در مقالة حاضر، 
گذرايي در چارچوب دستور نقشگرا استفاده شده است و به شيوة بازنمـايي انـواع فراينـدها و
                                         
1. metafunction 
2. logical metafunction 
3. interpersonal metafunction  
4. textual metafunction 
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معاني در جمله اطالق ميشود (Simpson, 2004: 22). فرايند خود شامل سه عنصـر كليـدي
است كه نظام گذرايي آنها را از ميان گزينههاي موجود در نظام زبان انتخاب ميكند. در نظـام
زبان، پس از گزينشي از ميان گزينههاي سيستم، دوباره با سيستمي روبهرو ميشـويم كـه بايـد
گزينش ديگري از ميان امكانات آن داشته باشيم. اين گزينشها همينطور ادامه پيدا ميكنـد تـا

شاهد شكلگيري يك ساختار زباني براساس معناي مورد نظر گوينده و نويسنده باشيم (مهاجر 
و نبوي، 1376: 17-15).  

عناصــر هــر فراينــد عبــارتانــد از: 1. خــود فراينــد؛ 2. شــركتكننــدههــاي1 فراينــد؛ 3. 
موقعيتهاي2 (شرايط) مربوط به فرايند. فرايند عبارت است از يك رخـداد، كـنش، احسـاس،
گفتار يا بود و نبود. مشاركين فرايند عناصر دستاندركار فرايند هستند كه زمان، مكـان، شـيوه،
اسباب و شرايط فرايند را تعيين ميكنند. فرايندها، مشاركين و بسـتر وقـوع رخـدادها معمـوال ً

بهترتيب در قالب گروههاي فعلي، اسمي و قيدي در دستور زبان بازنمايي ميشوند. فرايندها به 
شش دسته تقسيم ميشوند كه شامل سه فرايند اصلي (مادي، ذهني و رابطـهاي) و سـه فراينـد
فرعي (رفتاري، كالمي و وجودي) هستند. معيار تشخيص فرايندها از يكديگر حس مشـترك و
مشخصههاي دستوري است. با حس مشترك رويـدادها را تشـخيص مـيدهـيم و دسـتور نيـز

   .(Thomson, 2004: 89) تأييدي براي حس مشترك و تعيين مقولة دستوري است
  

4-2. شخصيتپردازي ب: زاوية ديد و شيوههاي بازنمايي گفتار و تفكر  
بخش دوم توصيف شخصيت و شخصيتپردازيِ روايت به زاوية ديد و شيوههاي بازنمايي 
گفتار و تفكر ميپردازد. در اين بخش، ارتباط بين شيوة روايتگري و زاوية ديد راوي يا 
شخصيت بررسي ميشود. منظور از شيوة روايتگري، اولشخص، سومشخص و حتي 
دومشخص است و منظور از زاوية ديد، منظري است كه از آن به وقايع داستان نگاه ميشود. 
اين منظر ممكن است متعلق به شخصيت خاص، راوي و يا هر دو باشد. شيوههاي بازنمايي 

گفتار و تفكر در روايت نيز در اين بخش بررسي ميشود.   
سيمپسون با پيروي از طرح آسپنسكي- فاولر، زاوية ديد را در چهار سطح قابل بررسي 
                                         
1. participants 
2. circumstances 
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ميداند: سطوح ايدئولوژيك1، زماني2، مكاني3 و روانشناختي4 (Simpson, 2004: 77-80)؛ 
درواقع او زاوية ديد را به چهار مقوله تقسيم ميكند. بهعقيدة سيمپسون، در شكلگيري
سبك يك متن روايي، فرانقش بينفردي بهموازات فرانقش تجربي عمل و ايفاي نقش ميكند
(Ibid, 123). تركيب اين دو فرانقش شاخص سبكي مهمي بهشمار ميرود. همانگونه كه از 
نام آن برميآيد، فرانقش بينفردي چگونگي جهتگيري، شكلگيري و ارزيابي پارهگفتارها را 
بهمنزلة گفتمان نشان ميدهد. اين فرانقش بهوسيلة نظام دستوري وجهيت5 بيان ميشود. نظام 
دستوري وجهيت بخشي از زبان است كه به كاربران اجازه ميدهد تا عقيده، نگرش، اطمينان و 
اجبار را به گفته يا نوشتة خود اضافه كنند. ازنظر او، با بررسي وجهيت ميتوان زاوية ديد 
روانشناختي هر متني را تعيين كرد. سيمپسون انواع مختلف و قابل شناسايي وجهيت را به دو 
گرايش اصلي تقسيم ميكند: وجهيت مثبت و وجهيت منفي (Ibid, 46-83). البته، هر دوي 
اينها را بايد در تقابل با شقّ سومي، يعني غياب تقريباً كامل وجهيسازي قرار داد كه ميتوان 

آن را در گزارههاي صريح، مقولهاي و غيرشخصي ديد. اين شقّ سوم وجهيت خنثي ناميده 
ميشود. سيمپسون در الگوي سبكشناختي خود در بخش بازنمايي گفتار و تفكر از مدل ليچ و 

شورت (1981) استفاده ميكند.  
  

5-2. ساختار متني  
ساختار متني نحوة چينش و ترتيب واحدهاي مجزاي روايت را در سازمان داستان نشان 
ميدهد. بررسي سبكشناختي دربارة ساختار متني ممكن است روي واحدهاي بزرگتر طرح6 
داستان يا واحدهاي كوچكتر انجام شود. به عبارت ديگر، در مطالعة ساختار متني، سازمان 
كالن متن به همراه سازمان خرد آن مورد نظر است (Simpson, 2004: 21). او دو الگوي 
پراپ و لباو را مطرح، و بهعنوان الگوهاي مورد استفاده براي تحليل ساختار متني معرفي كرده 
و زيربخشهاي مربوط به هركدام را شرح داده است (Ibid, 70). لباو براي هر روايت شفاهيِ 
                                         
1. ideological 
2. temporal 
3. spatial 
4. psychological 
5. modality  
6. plot 
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كامالً شكليافته ساختاري ششبخشي قائل است كه همة بخشها به هم مرتبطاند و اين ارتباط 
در تصوير لوزيوار و مشهوري كه لباو از نحوة گسترش روايت شفاهي ارائه داده، مشهود 

است.   
  

  
  
  
  
  
  

شكل 2: نحوة گسترش روايت لباو  
6-2. بينامتنيت  

آخرين واحد الگوي سيمپسون، بينامتنيت است. براساس اين، انواع نوشتههاي مختلف در خأل 
تاريخي و اجتماعي و انزواي مطلق بهوجود نميآيند و در خأل نيز ادراك نميشوند. داستانها 
نيز بهعنوان گونهاي از روايت، همين ويژگي را دارند؛ به اين معنا كه در داستان، آثار 
نويسندگان همعصر و دورههاي پيشين بهعنوان يكي از عناصر ساختاري و شكلدهندة داستان 
بهصورت ضمني يا آشكار حضور دارند. در بخش بينامتنيت، روابط بينامتني بررسي ميشود 

   .(Ibid, 21)
 

3. تحليل سبكشناختي داستان كوتاه «چشم شيشهاي»  
داستان كوتاه «چشم شيشهاي» دربارة پسركي است كه بهدليلي- كه در داستان ذكر نميشود- 
يكي از چشمانش تحت عمل جراحي قرار گرفته و چشم مصنوعي در كاسة چشمش گذاشته 
شده است. در اين داستان، چوبك نوع رفتار پدر، مادر، دكتر و خود پسرك را با اين 
اتفاق- تعبية چشم مصنوعي- بهتصوير ميكشد. داستان مربوط به دهة چهل خورشيدي است 
و وقايع در مطب پزشك و خانة پسرك روي ميدهد. اشاره به مكان روايت بهصورت صريح 
در داستان وجود دارد؛ ولي زمان روايت را از تاريخ نگارش و نشر كتاب و نيز وضعيت و 
امكانات موجود در مطب پزشك ميتوان حدس زد. بنابراين، بهنظر ميرسد زمان داستان، دهة 
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سي و چهل قرن چهاردهم خورشيدي باشد. دكتر، پسرك، پدر و مادر پسرك بههمراه كودك 
شيرخواره كه نويسنده جنسيت آن را به خواننده نميگويد، شخصيتهاي داستان را تشكيل 

ميدهند.  
تفكيك صداي راوي از صداي شخصيت بهآساني قابل تشخيص است؛ زيرا مشخصههاي 
زباني مربوط به نثر عاميانه فقط در گفتار شخصيتها بازتاب يافته و نثر راوي فاقد فرايندهاي 
آوايي، نحوي و ديگر نشانگرهاي نثر عاميانه است. به عبارت ديگر، نثر راوي با وجود استفاده 
از واژگان ساده و پرهيز از كاربرد واژگان پرطمطراق، نثري رسمي است. اين تفاوت در 
نمونههاي زير مشهود است. مثال اول مربوط به گفتار يكي از شخصيتها و مثال دوم مربوط 

به نثر راوي است:  
باز صداي پدر بلند شد. «مادر، مگه نه؟ مگه نه كه چشاي علي جان مثه روز اولش 

شده؟» (چوبك، 1384: 28).  
حاال ديگر شب بود و مادر و پسرك چشمشيشهاي و پدرش تو خانه دور يك ميز 

نشسته بودند. كودك شيرخوارة ديگري به پستان مادر چسبيده بود (همان، 27).  
استفاده از كلمات و اصطالحات خاصي مانند «چشمخانه»، «پرشگفت»، «موي الي پلكش 
نميرود» و «مفش را باال كشيد» نثر چوبك را متمايز و برجسته كرده است. او پسزمينة 
فرهنگي و تاريخي خانوادة متوسط و پايينتر از متوسط ايراني را بهخوبي ميشناسد و اين فضا 
را به خواننده انتقال ميدهد. مشخصات رمز زباني- جامعهشناختي اين داستان در جدول زير  

آمده است:   
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جدول 2: مشخصات رمز زباني- جامعهشناختي در داستان «چشم شيشهاي» صادق چوبك  

باني توضيحات  -زمشخصة رمز نمونه در متن   جامعهشناختي 
كتر] گفت: ببين اندازة اندازه ]» معيار   س.دلهجه  

. 27 (همان،  )مو الي پلكاش نميره.»
  

معيار   گويش  

«مرد ساية گرم زن را پشت سر خود
حس كرد و با صداي اشك 
خراشيدهاي گفت: من ديگه طاقت 

. 28 (همان،  )ندارم...»

  

موضوع  

موضوع
اصلي 

گفتمان؟ 

تعبية چشم شيشهاي (مصنوعي) در   
كاسة چشم يك كودك و برخورد 

  لهاو و اطرافيان با اين مسئ

موضوع(هاي) 
ديگر گفتمان؟  

شيوة رفتار والدين و پزشك با   
پسرك چشمشيشهاي، رابطة 

والدين با كودك بيمار  

شركت  
كننده  

شركتكنندة
اصلي 

گفتمان؟ 

رك چشمشيشهاي  س  پ

شركتكننده 
 (هاي) ديگر 

گفتمان؟ 

پدر، مادر و پزشك   

نوشتاري   شيوه   
ـــــــــــواژگان ضد زباني؟   ـ  

لهجة فردي  
(مشخصههاي كالم 

فردي)؟  

«[دكتر] سپس رو كرد به پدر و
مادر پسرك و گفت: ببين اندازة 
اندازهس. مو الي پلكاش نميره.» 

(همان، 27).  

رايندهاي آوايي فراوان در ف وجود 
كالم شخصيتها، استفادة نويسنده 
از كلمات و عباراتي مانند 
«چشمخانه»، «پرشگفت»، «مفش را 

باال كشيد» و... در متن داستان.  
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بررسي شخصيتپردازي اين داستان نشان ميدهد فرايندهاي مادي و رفتاري و سپس 
رابطهاي بيش از ساير فرايندها در متن بهكار رفته است. نتايج بررسي دقيق افعال و فرايندهاي 

موجود در داستان «چشم شيشهاي» در جدول زير آمده است:  
 

جدول 3: تعداد و درصد فرايندها در داستان «چشم شيشهاي» صادق چوبك 
  
  
 
  
  
  
  

  
  

بررسي ترتيب وقوع رخدادهاي داستان نشان ميدهد هيچ كاربردي از تأخر و تقدم در 
داستان ديده نميشود و رخدادهاي داستان بهترتيب وقوعشان در دنياي واقعي در داستان نقل 
شدهاند. داستان با سرعتي هماهنگ با دنياي واقعي و رويدادهاي ديگر موجود در آن نقل شده 
است. مواردي از حذف و درنگ توصيفي نيز در داستان مشاهده نميشود و تمام داستان به 

شيوه و سرعت صحنه روايت ميشود. چوبك سهبار از بسامد مكرر استفاده كرده است:   
«[دكتر] گفت: ببين اندازة اندازهس. مو الي پلكاش نميره.» (همان، 27).   

«مادر آن طرفتر، ميان مطب ايستاده بود و... و پيش نيامد كه ببيند «اندازهس و مو الي پلكاش 
نميره.» (همانجا).   

در نمونة ديگري از بسامد مكرر در اين داستان، يك جمله با اندكي تغيير در سه جاي 
داستان تكرار شده است:   

«علي جانم حاال ديگه چشات مثه اولش شده... .» (همان، 28).   
«مادر، مگه نه؟ مگه نه كه چشاي علي جان مثه روز اولش شده؟» (همانجا).   

«مادرك... با صداي خفهاي گفت: آره، مثه اولش.» (همانجا).   

درصد   تعداد   نوع فرايند  
  35/3   36 فرايند مادي  
  6/9   7 فرايند ذهني  
  18/6   19 فرايند رابطهاي  
  26/5   27 فرايند رفتاري  
  7/8   8 فرايند كالمي  
  4/9   5 فرايند وجودي  
  100   102 مجموع فرايندها  
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در كاربرد آخر اين نوع بسامد در داستان، نويسنده رويداد ديگري را سهبار نقل كرده است:  
«مرد... گفت: من ديگه طاقت ندارم. تنهاش نذار. برو پيشش.» (همانجا).   

«زن... ناليد: من دارم ميافتم. اگه ميتوني تو برو پيشش!» (همانجا).   
«[مرد] آهسته دست زن را گرفت و گفت: نكن. بيا بريم پيشش.» (همان، 29).   

رخدادهاي ديگر داستان با بسامد منفرد روايت شده است.   
زاوية ديد در داستان «چشم شيشهاي» از نوع سومشخص روايتگر است. چوبك در اين 
داستان، بيطرفانه به خواننده ميگويد شخصيتهاي داستان ـ كه از بيرون ديده ميشوند- چه 
كارهايي انجام ميدهند و چه چيزهايي ميگويند. بنابراين، داستان از منظر شخصيتهاي 
خاصي گزارش نميشود. وجهيت بهكاررفته در كل متن مثبت است. چوبك از ترديد، ناراحتي 
و اضطراب پدر و مادر پسرك درمورد جايگزيني چشم شيشهاي بهجاي چشم واقعي آگاه است 
و با لحني مسلطّ آن را به خواننده انتقال ميدهد. كاربرد فراوان وجه امري در اين داستان نيز 

اين نتيجه را تأييد ميكند. چند نمونه از شواهد زباني براي وجهيت مثبت داستان ارائه ميشود:   
دكتر گفت: باز كن، چشمتو باز كن، حاال ببند، ببند... (همان، 27).   

مرد ساية گرم زن را پشت سر خود حس كرد و با صداي اشك خراشيدهاي گفت: من 
ديگه طاقت ندارم... (همان، 28).   

[مرد] آهسته دست زن را گرفت و گفت: «نكن. بيا بريم پيشش. امشب از هميشه 
خوشحالتره. نديدي و خنديد؟» (همان، 29).   

[مادر] سپس شتابان كودك شيرخواره را بغل زد و پا شد و او را برد و تو گهواره 
گوشة اطاق خواباند (همانجا).   

چوبك در نشان دادن گفتار و تفكر در اين داستان، فقط از شيوة گفتار مستقيم استفاده كرده 
است. به عبارت دقيقتر، نهُ نمونه از گفتار مستقيم در داستان بهكار رفته است و نمونهاي از 

شيوة غيرمستقيم و آزاد وجود ندارد. به چند نمونه از كاربرد گفتار مستقيم توجه كنيد:   
سپس [دكتر] رو كرد به پدر و مادر پسرك و گفت: «ببينين اندازة اندازهس مو الي 

پلكاش نميره.» (همان، 27).   
باز صداي پدر بلند شد: «مادر، مگه نه؟ مگه نه كه چشاي علي جان مثه روز اولش 

شده؟» (همان، 28).   
زن گفت: «اگه اينجوري ببيندت دق ميكنه. اشكاتو پاك كن.» (همانجا).   
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ساير قسمتهاي داستان نيز بهشيوة گزارش روايي محض روايت شده است. نويسنده مانند 
شاهد ماجرا، اعمال و وقايع گوناگون داستان را كه شخصيتها درگيرشان هستند، بهطور دقيق 

بازگو ميكند.   
براساس مقولههاي موجود در ساختار متني در الگوي لباو، داستان «چشم شيشهاي» چكيده 
ندارد. داستان با جهتگيري آغاز ميشود. خواننده در همان بندهاي نخست درمييابد كه چه 
كساني در داستان حضور دارند، چه رويدادي درحال وقوع است و اين رويداد كجا اتفاق 
ميافتد. بنابراين پسرك، پدر، مادر، پزشك، مطب پزشكي و رويداد تعبية چشم شيشهاي در 
كاسة چشم همگي در دو بند نخست به خواننده معرفي ميشوند. كنش گرهافكن داستان زماني 
آغاز ميشود كه پدر و مادر پسرك در تالشاند تا براي حفظ روحية او چشم شيشهاي را مثل 
چشم واقعي وانمود كنند. اين تالش چندينبار در داستان انجام ميگيرد. در بند زير، چوبك 

كنش گرهافكن داستان را مطرح ميكند و در ادامه آن را گسترش ميدهد:   
حاال ديگر شب بود و مادر و پسرك چشمشيشهاي و پدرش تو خانه دور يك ميز 
نشسته بودند. كودك شيرخوارة ديگري به پستان مادر چسبيده بود. سبيل سياه و كلفت 
مرد به روميزي پالستيك خم مانده بود و نگاهش، يكوري به صورت پسرك 

چشمشيشهاي خواب رفته بود.   
«علي جانم حاال ديگه چشات مثه اولش شده. مثه چشاي ما شده.» پدر گفت و پا شد 

از روي طاقچه يك آينة كوچك برداشت و برد پيش پسرك... (همانجا).   
سرانجام، پسرك آينه را روي ميز ميگذارد و چشم شيشهاي خود را از چشمخانه بيرون 
ميكشد. اين اتفاق بهعنوان راهحل يا نتيجة داستان مطرح ميشود. بهنظر ميرسد چوبك در 
زل تو آينه خيره  قسمتي از داستان، ارزيابي را با توصيف رفتار پسرك بيان ميكند: «بچه زل
ماند. چشم شيشهاي او بيحركت و آبچكان، پهلوي آن چشم ديگر كه درست بود، رو آينه زل 
زد. بعد ناگهان تو رو باباش خنديد.» (همانجا). درواقع، نويسنده با آوردن جمالت باال، بيهوده 
بودن تالش پزشك و پدر و مادر پسرك را در واقعي جلوه دادن چشم شيشهاي نشان داده 
است. همچنين، چوبك از پايانه استفاده نكرده است. در اين داستان، فقط در يك مورد 
بنيامتنيت بهكار رفته است: «[دكتر] سپس رو كرد به پدر و مادر پسرك و گفت: ببين اندازة 
اندازهس. مو الي پلكاش نميره.» (همان، 27). خواننده با خواندن جمالت باال، ضربالمثل 
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«مو الي درزش نميره» را به ياد ميآورد (به اين معنا كه از هر جهت نگاه كني، سالم و دقيق 
است و هيچ ايرادي ندارد).  

 
4. نتيجهگيري  

همانطور كه مشاهده شد، توصيف سبكشناختي روايت عاري از كلمـاتي ماننـد خـوب، عـالي،
«چشـم شيشـهاي» چوبـك براسـاس نازل، سست و... است. توصيفهايي كـه از داسـتان كوتـاه
مؤلفههاي الگوي سبكشناسي سيمپسون بيان شـد، تصـويري دقيـق و روشـن از نثـر او در ايـن
داستان به خواننده نشان داد و ويژگيهاي سـبكي آن را مشـخص كـرد. چوبـك در ايـن داسـتان
بهترتيب از فرايندهاي مادي، رفتـاري و رابطـهاي بـيش از سـاير فراينـدها اسـتفاده كـرده اسـت.
براساس اين، شخصيتهاي داستان چوبك كنشگرهايي رفتـارگرا هسـتند. همچنـين، زاويـة ديـد
داستان از نوع سومشخص روايتگر است و اين گزينش با بسامد اندك فراينـدهاي ذهنـي انطبـاق
دارد. چوبك انتخـاب شـيوههـاي بازنمـايي گفتـار مسـتقيم و مسـتقيم آزاد را در داسـتانهـايش
هوشمندانه انجام داده است؛ زيرا شيوههاي گزينششده با زاوية ديد انتخابي سومشخص روايتگـر
هماهنگي دارد. به عبارت ديگر، راوي به درون ذهن شخصيتها راهي ندارد و نمـيتوانـد تفكـر
آنها را بازنماياند؛ ازاينرو براي ابراز عقايد و احساسات شخصيتها بـه شـيوة بازنمـايي گفتـار
روي آورده است. ازلحاظ ساختار متني، اين داستان فاقد چكيده و پايانـه اسـت. روابـط بينـامتني
موجود در داستان هم اغلب از نوع ضربالمثلهاي معروف فارسـي اسـت. بنـابراين، بـا بررسـي

ــناختي،  ــهش ــاني- جامع ــز زب ــي، رم ــانة متن ــد رس ــت مانن ــان و عناصــر رواي ــاي گفتم ــهه مؤلف
شخصيتپردازي، زاوية ديد، ساختار متني و بينامتنيت كه در الگوي سيمپسون مطرح شدهاند و بـا
بهكارگيري شاخصهاي سبكي در هريك از آنهـا، مـيتـوان ويژگـيهـاي سـبكي روايـت را در

داستانهاي كوتاه فارسي تعيين كرد.  
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