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 چکیده

هاي زبانی در نظام  ي ارتباط نشانه ی مکتب پاریس به بررسی نحوهمعناشناخت -تحلیل نشانه
 ساخت ژرفگفتمانی و بررسی دو ساختار روایتی و معناشناختی در دو سطح روساخت و 

هاي گفتمانی چه  دهد که یک نشانه در ارتباط با سایر نشانه می این تحلیل نشان . پردازد می
ر بررسی روساخت، عناصري مانند  د.کند تا داراي معناي خاصی شود فرایندي را طی می

ها،  گران، کنش هاي مؤثر، کنش هاي بیرونی و درونی گفتمان، بعد پویاي کالم، نقش فعل شکل
 نمودها و ایزوتوپ و مانند آن و در بررسی ،ییننش همارتباط عناصر در محور جانشینی و 

مربع معنایی و ارتباط آن با روساخت روایت و نقش معنایی افعال مؤثر در کالم و  ،ساخت ژرف
 ابزارهاي مؤثر در ، عاطفیادراکی و -حسیدر سطح تعاملی گفتمان، بررسی ابعاد شناختی، 

  .آیند  معناشناختی، به شمار می-هاي نشانه تحلیل

ایم عناصر معنا ساز را  ین پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی فراهم آمده است کوشیدهدر ا
از هاي گفتمانی  بررسی قرار دهیم و نشان دهیم نشانه در رمان سووشون سیمین دانشور مورد

منجر  است که خوان گفتهبین گفته پرداز و  سه سطح روساخت و ژرف ساخت و تعامل برایند
  .شوند  میگیري معنا به شکل
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  مقدمه - 1
یی، گفتمانی و تعـاملی  گرا ساختهاي مربوط به روایت سه مرحله      ی و نظریه  شناس  زبانمطالعات  
  . استسرنهادهرا پشت 

شناسـان بـه طـرح         زبـان  گیرد،را دربرمی  1970-1960هاي     که سال  1گرایی  ي ساخت   در مرحله 
چرا که این ساختارها مقدم بـر عملیـات   « ساخت پرداختند ساختارهاي اولیه معنا در حوزه ژرف

هـاي خـود را بـر مبنـاي       پـژوهش هـا آن )7:1389گریمـاس، ( .یا گفتمـانی هـستند   اي و نشانه
هـا داراي یـک سـاختار     ایـت روي  هاي دوتایی سوسور بنیان نهادند و بیان نمودند که همه          تقابل

ي  ي معنـا در حـوزه        گریمـاس بـه طـرح سـاختارهاي اولیـه          در این میـان   . کلی یکسان هستند  
اساس مفاهیم کلی و انتزاعی و بنیادین روایـت،   ساخت روایت پرداخت و مربع معنایی را بر        ژرف

الگـوي  هـا و   ي روایـت، روابـط شخـصیت    گانـه  هاي سه  سپس الگوي پیرنگ، زنجیره   .مطرح کرد 
  .ریزي کرد کنشگران را با الهام گرفتن از پراپ طرح

ــل   نقطــه وشــود  را شــامل مــی1980-1970هــاي   کــه ســال2گفتمــانیي  در مرحلــه      ي مقاب
این سـطح، سـطحی   . شدیی گفتمان پرداخته  رو  سطحبه بررسی روساخت و      ،گرایی است ساخت

سـاختارهاي  « در این سطح .کنند  میهاي انتزاعی سطوح زیرین، جنبه عینی پیدا     است که داده  
» نـد یاب  نحـوي تقلیـل مـی   نظام به و به همین دلیل قرارگرفتهگفتمانی تحت کنترل گفته پرداز     

شـده    واقـع روایـت نقـل       کـه در    را  روایت و داستان   گریماس در این مرحله،    .)5:1395شعیري،(
اســاس عناصــر  رکننــده را بــ ســو نهــاد و جایگــاه گفتــه پــرداز و روایــت نقــل  اســت، بــه یــک

، وجـه   4کالمـی   بـرون و  3 کالمـی   درونبررسی مخاطب   : اند از   ي گفتمان که عبارت     دهنده  تشکیل
 و افعـال   8نمـود   و 7هاي کالمی، انـسجام عناصـر کالمـی         ، عامل 6وارگی  اندام ،5اشتراك یا همگنه  

                                                             
1 . The construction stage 
2 . The discourse stage 
3 .Inneral speaker 
4 . External speaker 
5 . Isotopy 
6 . Figurative 
7 . lexical cohesion 
8 . Representamen 
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ار بررسـی قـر     گفتمان را مورد   5 و گسست  4 کالم، پیوست  3نشینی   و هم  2 و محور جانشینی   1موثر
  .داد

 نقد  به گرا ساخترویکرد  شود،  میرا شامل 1990-1980هاي  که سال 6ي تعاملی مرحلهدر 
دیگر « که دیگر درون و بیرون متن از هم مجزا نیستند و شد و این نظریه مطرح شدکشیده 

گذارد، بلکه  ها در کنار یکدیگر نیست که قدرت معنا را به نمایش می چینش عوامل یا نشانه
زا،  شناختی، حساس و حساسیت تنها بازنمودي، بلکه زیبایی یابد، حضور نه اهمیت میآنچه 

شعیري، (» . معناهاست- ادراکی و در یک کلمه توهمی، تخیلی، تفننی نشانه - عاطفی، حسی
 ادراکی - روابطی حسیکه آنهاي  ترین حالت یالسبحث معنا در   به عبارت دیگر)4: 1396

ست که با فعالیت پردازي اگیري گفته گفتمان محل جبهه«ن مرحله در ای. گرفتهستند، شکل 
شعیري، (» .گذارد کند و بر فرایند گفتمان تأثیر می گفتمان شریک میشخصی، خود را در 

است که معنا در چرخه تعامل و با دخالت گفته پرداز و مخاطب   در این مرحله،.)12: 1396
  .یابد تحقّق می

هدف این تئوري که «. نام گرفت» سیر زایشی معنا« این سه دوره  درگریماسمجموع نظریات 
حساب آورد از جریان زایشی و  هاي روایی گریماس به ي تئوري توان آن را فشرده و خالصه می

و اساس کار ) 50: 1395عباسی، (» .ساختارها و روساختارهاي آن فراتر رفت ي ژرف مسئله
  . مکتب پاریس قرار گرفت

پرداز معناشناسی  ترین نظریه مهم پاریس و شناسی نشانه مکتب گذار بنیان انعنو بهگریماس 
هاي  به تحلیل روابط نشانهنظریه پردازان این مکتب به روش تقطیع کالم، . روایت شهرت یافت

د هر نشانه، در ند تا نشان دهنپرداز زبانی در سطحی فراتر از جمله تحت عنوان گفتمان می
کند و  هاي زبانی درون گفتمانی ایفا می قشی در ارتباط با سایر نشانهفرایند معناسازي چه ن

   .شود ها با یکدیگر چگونه سبب حصول معنا می ارتباط این نشانه

                                                             
1 . Modality 
2 .Syntafmatic axe 
3 .Paradigmatic 
4 . Connection 
5 . Disconnect 
6 . The interactive stage 
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بررسی هر یک از این عوامل معنا ساز این مقاله بر آن است که با روش تحلیل مکتب پاریس به 
پاسخی ل با یکدیگر در نظام معنایی، ي ارتباط این عوام مند و تحلیل نحوه در یک کل نظام

  :بدهاي زیر یا براي پرسش

  ؟اند  ساختار روایی رمان سووشون شدهگیري شکلچگونه سبب عناصر روساخت روایت .1

   چیست؟ی رمان سووشونیمعناساختار  گیري شکل در ساختار روایینقش .2

سووشـون   رمـان  ايمعنـ  گیـري   شـکل  سـبب    ،ساختار معنایی گفتمان    و رواییچگونه ساختار   .3
  ؟اندشده

  ضرورت و اهمیت تحقیق 1- 1
نویسی  هاي نوین داستان استفاده از شیوهي    هواسط  نویس، به   سیمین دانشور نخستین زن داستان    

ـ          دار زنـان   عنـوان پیشکـسوت و پـرچم    خـود همچنـان بـه   ي  هو احاطه بر علـوم مربـوط بـه زمان
ي  هایـن نویـسند  ي   هالعـاد    توانایی خـارق   .نویس ایران جایگاه خویش را حفظ کرده است         داستان

فـرد او   هـاي منحـصربه   اش، ازجملـه ویژگـی   نویـسی  برجسته براي ایجاد تحول در سبک داستان  
هـاي جدیـد در    تـوان مثـال آورد کـه تـا ایـن حـد بـه جریـان         اي را مـی     کمتـر نویـسنده   . است

ختلـف بـا سـالیق      هـاي م    نویسی همسو شده باشد و طیف وسیعی از خوانندگان از نسل            داستان
رمز جاودانگی دانـشور، در همـین پویـایی سـبکی او نهفتـه      . مختلف را مسحور خود کرده باشد     

  .است
ها و کارکردهاي آن ها و شرایط تولید معنا در رمان سووشون  هدف از این مقاله بررسی نشانه

عنا است تا نشان دهد که چگونه نشانه ها در دو سطح روایی و معناشناسی سبب تولید م
شود و  هاي دانشور، احساس می  معناشناختی رمانيهاز این نظر ضرورت مطالع. شود می
  . آید حاضر در این راستا پژوهشی نو و بایسته به نظر میي  همقال

  روش تحقیق 2-1
بنـدي   ي طبقه   اي و برپایه ي روش کتابخانه مجموعه این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی از زیر 

بر مبناي آرا و نظریـات مکتـب پـاریس          ان و عناصر معناشناختی رمان سووشون       و تحلیل گفتم  
 را   رمان  دو ساختار روایتی و معناشناسی     رمان سووشون، در تحلیل   نگارنده   و   نگاشته شده است  

  .  است مورد تحلیل و بررسی قرار داده
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  پژوهشيپیشینه 3- 1

ی جاي خود را خوب بهاشناسی گفتمان ی و معنشناس نشانهمطالعات مربوط به روایت و از جمله 
هاي ارزشمندي در این زمینه تألیف شده   و مقالهها کتابهاي امروز یافته است و  بین پژوهش

ها  از جمله این کتاب. اند است که نگارندگان آن به تحلیل و بررسی شرایط تولید معنا پرداخته
رد که در آن فرایند تحول در شعیري اشاره ک) 1396(توان به کتاب مبانی معناشناسی  می

وتحلیل  یهتجزبررسی قرار داده است و همچنین در کتاب  را مورد» کچل مم سیاه«داستان 
به بررسی ابعاد گفتمان در اشعاري از سهراب سپهري ) 1396( معناشناختی گفتمان -نشانه

 و عباسی نیز پرداخته است و گامی مؤثر در تبیین راهکارهاي تولیدمعنا در متن برداشته است
به ) 1395( معناشناسی روایی مکتب پارسی و روایت شناسی کاربردي -هاي نشانه در کتاب

  . تحلیل برنامه روایی و نحو روایی و معنایی چندین اثر پرداخته است

ي  در مقاله) 1394(همچنین فاطمه ثواب و محمدعلی محمودي و محمدعلی زهرا زاده 
در ) 1393(؛ و محمدامیر مشهدي و فاطمه ثواب »ظامیساختار روایت خسرو و شیرین ن«

؛ و فاطمه ثواب و »ي گریماس ي نظریه اندام برپایه تحلیل ساختار داستان بهرام و گل«ي  مقاله
عبور از مربع معنایی گریماس و صعود با نردبان «ي  در مقاله) 1394(محمدعلی محمودي 

هماي و همایون «و » و شیرین نظامیخسرو «به تحلیل ژرف ساخت آثاري مانند » معنایی
اند و نشان  در قالب مربع معنایی گریماس پرداخته» لیلی و مجنون جامی«و » خواجوي کرمانی

اند، چگونه  اي با یکدیگر در تعامل صورت مقوله اند که معانی موجود در روایت که به داده
ي   در زمینه وی هر اثر شونداند به صورت جریان پویا و سیال، سبب تحقق معناي نهای توانسته

 معناشناختی داستان -  بررسی نشانه«توان به مقاالت   معناشناختی گفتمان نیز می تحلیل نشانه
ي سیداحمد پارسا و منصور  نوشته) 1396(» لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان

ساس نظریه برا» ضحاك و فریدون« معناشناختی گفتمان روایی -تحلیل نشانه «رحیمی و 
ي سمیرا شفیعی، حسینعلی قبادي و حمیدرضا شعیري اشاره کرد که  نوشته) 1395(» گرمس

هاي  اند، اما یکی ازتفاوت به بررسی عناصر معناساز روایت براساس مبانی مکتب پاریس پرداخته
 ي حاضر برخالف  معناشناختی نامبرده، در این است که مقاله- هاي نشانه این پژوهش با مقاله

 معاصر صورت گرفته است و همچنین یي ادبیات داستان هاي کالسیک پیشین، در زمینه نمونه
هاي بسیاري در ابعاد فمینیستی، اجتماعی و سیاسی و بررسی عناصر داستانی  با اینکه پژوهش
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 گرفته است؛ ولی پژوهشی مبنی بر تجزیه و تحلیل نشانه صورتآثار سیمین دانشور 
بنابراین . ي گریماس و مکتب پاریس انجام نگرفته است راساس نظریهمعناشناسی آثار او ب

ي  شود و مقاله ي آثار دانشور، احساس می ي گریماس در زمینه ضرورت مطالعه معناشناسانه
  .آید حاضر در این راستا پژوهشی نو و بایسته به نظر می

  بررسی و تحلیل -2
  ي سووشون خالصه 2- 1

. هاي آغاز جنگ جهانی دوم شود، شیراز در سال  حاکم آغاز میداستان با جشن عقدکنان دختر
اند و اینک دوباره در  نفوذ داشته  ي اعمال ها سنت و سابقه اي که انگلیسی جنوب ایران منطقه

میان مدعوین این مهمانی بسیاري از . اند قشون پیاده کرده اند و آن صفحات ظاهرشده
  .شوند هاي مهم رمان معرفی می شخصیت

خرند و بازهم به  آذوقه می.  این فضاي حاد سیاسی، قشون بیگانه نیاز به آذوقه دارنددر
مقامات دولت در . هاي بیشتري نیاز دارند و این امر در جنوب، قحطی ایجاد کره است آذوقه

  .اند تر کرده ایاالت، هرکدام سر به شورش برداشته وضع را آشفته. اند منطقه آلت دست بیگانه
اینان . کوشند ایالت را به وضع خطیر کشور متوجه کنند فکرانش میوهی از همیوسف و گر

. هاي خود را براي مصرف مردم بفروشند داران دیگر، آذوقه اند برخالف زمین قسم شده هم
رقابت مقامات . سازد هاي کتاب، روابط نیروهاي متخاصم را هرچه بیشتر روشن می بخش

ها و مبارزات در متن بحرانی که هر دم  یر، مردم فروشیها و آرزوهاي حق نظري محلی، تنگ
  .شود تر می داغ

دستی و بیماري به نمایش  هاي قحطی، تنگ هاي شهر شیراز در کنار بحران در رمان زیبایی
خطرها در حفظ موضع خود  درنهایت یوسف که علیرغم هشدارها و اعالم. شود گذاشته می
  .شود میکند، به تیر ناشناسی کشته  سماجت می

ي او که به نظر هواداران و همفکران او باید به تظاهرات سیاسی بدل  جنازه  ماجراي تشییع
  .ریزد ي مأموران حکومت درهم می وسیله شود، به

زري که در طول داستان، شخصیتی . گذارد مرگ یوسف تأثیر عمیقی بر همسرش زري می
جانشین یوسف در مبارزات او جو معرفی شده است با مرگ یوسف متحول شده و  مسالمت

  .شود، راهش ادامه یابد می
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  تحلیل ساختار روایتی رمان 2-2
  کالمی برون و کالمی درونمخاطب  -2-2- 1

هـاي آن بـا یکـدیگر سـبب انتقـال اطالعـاتی بـه مخاطـب              در هر گفتمـان، ارتبـاط شخـصیت       
ان اطالعـاتی کـه   ، یعنی همـ کالمی دروناطالعات «. شود  می کالمی  برونمخاطب    و کالمی  درون

 که از طریـق عوامـل مختلـف    کالمی برونشود و اطالعات  بین عوامل مختلف کالم رد و بدل می   
 که در بیرون از دنیـاي زمـانی و   کالمی برونمطرح در درون کالم یا خود گفته پرداز به مخاطب  
در فـصل اول،   .)81: 1396شـعیري،  (» شـود  مکانی قصه یـا رخـداد جـاي دارنـد، منتقـل مـی             

» بوسـند  هـا، چطـور دسـت میرغضبـشان را مـی      گوسـاله «: گوید ي یوسف با زري که می     مکالمه
رساند که امکـان    که زري است، می  کالمی  دروناین اطالعات را به مخاطب       .)5: 1393دانشور،  (

 کـه خواننـده   کالمی برونکسی بحث و مشاجره کند و اما مخاطب   دارد یوسف در آن مهمانی با     
هایی چـاپلوس هـستند کـه بـراي رسـیدن بـه               که اطرافیان یوسف انسان    شود است، متوجه می  

ي زري بـا خـود حـدیث نفـس      در ادامـه  .کننـد  خدمتی مـی   گونه خوش   منافع شخصی خود این   
اقبالم بلند بود که یوسف همان وقت از مـن خواسـتگاري کـرده بـود وگرنـه احتمـال          «: کند  می

 در ایـن  .)9: 1393دانـشور،   (»  را بخورنـد   داشت مادرم و برادرم گـول زنـدگی گـل و گـشادت            
خان پیش از یوسف خواسـتگار زري       یابد که حمید     اطالع می  کالمی  برونحدیث نفس، مخاطب    

  .بوده است
 و  کالمـی   دروندر فصل دوم، مکالمات و مشاجرات بین عمه فاطمه و خان کاکا حاوي اطالعات               

پـس راه بـرادر     : خـشمگین گفـت   هـایش را بـه هـم زد و            خان کاکـا چـشم    «.  است کالمی  برون
گیـرد و از   ات یوسف درست است؟ که از یکدست از دولت کوپن قند و شکر و قماش می            سوگلی

در ایـن گفتگـو عمـه فاطمـه و     ) 22: 1393دانـشور،  (» دهـد؟  ها مـی   دست دیگر تحویل دهاتی   
ه بـر  دهـد و عـالو   ها قند و شکر و دوا مـی  شود که یوسف به دهاتی همچنین مخاطب متوجه می 

شود که عمه خانم طرفدار شـیوه و روش           مخاطب متوجه می  » ات  سوگلی«ي    این با آوردن کلمه   
تا حاال نگفته بـودم ولـی حـاال دیگـر     «: گوید به یوسف می در جاي دیگر خان کاکا   .یوسف است 

وقتی هم  . اما خرجی براي من نکرد    . آقاي خدابیامرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد        حاج. گویم  می
من حرفی زدم؟ دختر بهري خانم فاطمه   . ي هم داد    اندازه  تامان به  ا قسمت کرد به هردو    مالش ر 

علم  اقالً حاال که دري به تخته خورده کمک کنید من هم در این دنیا قد     . هم که افتاد دست تو    
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 از این سخنان خان کاکا متوجه سـواد یوسـف           کالمی  برون مخاطب   .)24: 1393دانشور،  (» کنم
  .شود نین حس حسادت خان کاکا نسبت به یوسف براي مخاطب نمایان میهمچ. شود می

  وارگی اندام - 2-2-2
 به ایت راگران است که رو و توصیف رفتاري کنشتصویروارگیفیگوراتیو نوعی  یا وارگی اندام

عناصر تصویري، استعاري، عناصري از متن اند «به بیان دیگر . برد سمت معناوارگی پیش می
 ساختار و تأثیر ،این عناصر. شوند  فیزیکی مربوط و با حواس پنجگانه درك میکه به دنیاي

در نتیجه ) 153: 1392عظیمی فرد، (» .دهند می واقعیت یا تصویر یک دنیاي واقعی را تشکیل 
باید اعمال و ظاهر کنشگران بر اساس نقشی که قرار است در کالم ایفا کنند با وضعیت 

ها بیش از آنکه  ي توصیف شخصیت زمینه گفته پرداز در.سب باشدقرارگیري شان در متن متنا
 .هایشان پرداخته است ها بپردازد به بیان شخصیت آنان در خالل گفته به وضعیت ظاهري آن

نشانه اي از  -چه در ذهن ،چه در مکالمه- محتوا و شکل خودي  گفتار شخصیت به واسطه«
آنچه بیش از همه در مورد وضعیت  .)193:1384حري،(»آید  میخصایل شخصیت به شمار

خان کاکا است که یک » چشم بر هم زدن«ظاهري اشخاص در این رمان نمایان است یکی 
تیک عصبی و بیان جسمی است که نمایانگر شخصیت عصبی اوست و دیگري عباي یوسف 

اش است که تا پیش  است که همیشه بر دوش دارد و دیگري بیان شخصیت غالم با کاله نمدي
  . از مرگ یوسف همیشه بر سرش است ولی پس از مرگ یوسف کاله را از سربرمی دارد

  : هایی از وضعیت و فیگوراتیو خان کاکا چنین است نمونه
. زن داداش تو چیزي بگو: هایش را به هم زد و گفت خان کاکا رو کرد به زري و چشم«

   .)16: 1393دانشور،(» کند ببین صاف و صریح به برادر بزرگش توهین می
ي زري،  به اشاره. چین اول لیموترش است: هایش را به هم زد و گفت ابوالقاسم خان چشم«

  .)99: 1393دانشور،(» ها را به انبار برد غالم گونی
ها را که دید پاشد به  آن. ها با ملک رستم و مجید نشسته بود خان کاکا روي تخت بچه«

» چه دیدي؟ چه فهمیدي؟. خوب دکتر: هایش را به هم زد و گفت چشم. طرفشان آمد
  )286: 1393دانشور،(

ي زمانی برهم زدن چشمانش کمتـر و شـدت آن     فاصله ،شود  تر می   و اما هرچه خان کاکا عصبی     
ي او، ایـن حالـت    جنـازه  مثال پس از مرگ یوسف و بحث بر سر تـشییع      عنوان  به؛  شود  بیشتر می 

رنگـش بـدجوري پریـده بـود و         . نارش نشست چند لحظه بعد خان کاکا آمد و ک       «: نمایان است 
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شـان   زن داداش، بـاز تـو از همـه   : ها را سخت به هم زد و گفـت      چشم. لرزید  هاي بینیش می    پره
  .)290: 1393دانشور،(» ها چیزي بگو تري محض رضاي خدا، پاشو به این دیوانه عاقل

کـشت و کـشتار را   باید تقـاص آن   «: گوید   خان کاکا در مورد ملک سهراب می       ،در همان صحنه  
» طلــب قــدر جــاه آدم هــم ایــن: امــه دادهــایش را ســخت بــه هــم زد و اد چــشم. پــس بدهــد

  .)293: 1393دانشور،(
هـایی   زن: هایش را به هم زد و خشمگین گفـت  چشم«: کند  و در مورد زري چنین گستاخی می      

» مرگـی هـستند     کننـد باعـث جـوان       مثل تو که هر چه مردشان گفت، عـین بـره تـصدیق مـی              
  .)294: 1393دانشور،(

. آن را باز کـرد و گرفـت جلـو سـروان    . اي از جیب درآورد   ابوالقاسم خان قوطی سیگار نقره    «
  .)299: 1393دانشور،(» ...کنم  جناب سروان خواهش می: هم زد و گفت هایش را به چشم

  :هایی از وضعیت ظاهري غالم چنین به تصویر کشیده شده است و اما نمونه
اش  کـاله نمـدي  .  دید که در انتهاي باغ با پیـراهن و زیرشـلواري بیـرون آمـد       زري غالم را  «

  .)22: 1393دانشور،(» غالم کچل بود. مثل همیشه. سرش بود
بنـد آمـده؟ غـالم رو بـه یوسـف       نعل: خسرو پرسید. و غالم با کاله نمدي همیشگی تو آمد    «

  .)31: 1393دانشور،(» گوید تب کرده افتاده زنش آمده می: جواب داد
در مواقعی که بیم از دسـت دادن چیـزي دارد از سـرش برداشـته                » کاله همیشگی غالم  «و اما   

آید تا اسب خسرو را بـراي دختـر حـاکم ببـرد، دیگـر       که سروان می مثال وقتی  عنوان  به. شود  می
سـرکچلش قرمـز و از عـرق    . اش را از سـر برداشـت   غالم کـاله نمـدي  «: سر ندارد غالم، کاله بر 

 پـس از  .)83: 1393دانـشور، (» خسرو خان سـحر را دسـت مـن سـپرده     : گفت.  بود خیس شده 
محمـد از اسـب    سـید «: شنیدن خبر مرگ یوسف تا انتهاي رمان، دیگر غالم کاله بر سر نـدارد         

یـواش، چیزهـایی گفـت و غـالم      ها را به دست غالم داد و به او یـواش          ي اسب   پیاده شد و دهنه   
  .)242: 1393دانشور،(» اخت روي خاكکالهش را از سرش برداشت و اند

» کاله از باغ بیرون دوید و سید سر حوض آمد و دست و رویش را شست غالم بی«
  ).242: 1393دانشور،(

» داداش، آمدم دکانت بسته بود: طرف حسین آقا آمد و گفت کاله به غالم با سر بی«
  .)279: 1393دانشور،(
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: 1393دانشور،(» کاله با دوقلوها دید م را بیهنوز به کمرکش فرعی نرسیده بودند که غال«
279.(  

  . و اما فیگوراتیو دیگر مربوط به یوسف است که همیشه عبا روي دوش دارد
  :مثال عنوان به
  .) 23: 1393دانشور،(» عباي نازکی به دوش داشت. یوسف به تاالر آمد«

  :کند و درماجراي به دنیا آمدن سحر، خسرو چنین بازگو می
شما عبایتان را .  نافش را با دندان برید و شروع کرد به لیسیدن و بو کشیدنشمادیان«

  .)29: 1393دانشور،(» انداختید روي سحر که سرما نخورد
یوسف، شق روي صندلی عقب نشست «: ي یوسف نیز چنین آمده و در وصف فیگوراتیو جنازه

  .)243: 1393،دانشور(» ها آمده بود بود و عبا روي دوشش و کاله تا روي چشم
اش مانند  هاي زندگی شود صحنه که زري دچار رؤیا و هذیان می پس از مرگ یوسف هنگامی

بیند که عباي نازکی به دوش دارد  یوسف را می«: گذرد ي نمایشی از جلوي چشمانش می  پرده
 به طور با عبا بیند و همان کشد، یوسف هم او را می و روي قالیچه جلو آسیاب نشسته، قلیان می

بیا زیر عبایم، : گوید گذاردش و می زند و از اسب به زمین می بغلش می. آید پیشوازش می
   .)269: 1393دانشور،(» ترسم سرما بخوري داري، می عرق

هاي  پرداز با در نظر گرفتن ظاهري متناسب باشخصیت گونه که مشاهده شد، گفته همان
ها را دریابد تا به سمت   باید نشانهخوان تهگفشود و  داستان، سبب تولید نشانه در روایت می

ي عصبی  اي براي درونه مثال چشم برهم زدن خان کاکا برونه عنوان به. معنا سوق پیدا کند
گر اوست که این خصلتش  ي شخصیت حمایت اي براي درونه بودن او و عبا داشتن یوسف برونه
ي  اي براي درونه ادبیات ما برونهاما کاله بر سر داشتن در  در سراسر رمان نمایان است  و

ي فرهنگی است که به  سروري و آقایی است و هنگام عزاداري کاله از سر برداشتن یک نشانه
خوبی توانسته است  ي اندوه و مرگ و از دست دادن سروري و بزرگی است که دانشور به نشانه

  .مخاطب برآیدي القاي این مفاهیم به  هاي فرهنگی، از عهده با تکرار این نشانه
  ارتباط کنشی عامل ضدفاعلی و - 2- 3-2

کند، ضدکنشگرها از  پس از آنکه یوسف موضع خود را در برابر استعمارگران با صراحت ابراز می
ي یوسف، سعی  مستر زینگر از طریق عملیات متقاعدسازي و تهدید خانواده جمله خان کاکا و

  .ي مسیرش بازدارند کنند او را از ادامه می
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فـرد ارائـه شـده،     ط داستانی آغازین با اولین رویدادي که به نحوي تماشایی و منحـصربه   خ«
رویــدادهاي یکـی از ایـن   ). 103:1397مانفردیـان،  (» شـود  معمـوالً اولـین گفتگـو، شـروع مــی    

گیرد که یوسف به گرمـسیر رفتـه و در خانـه حـضور نـدارد،               هنگامی صورت می   منحصربه فرد، 
گوید کـه دختـر حـاکم وصـف اسـب خـسرو را شـنیده و آن را         د و می آی  خان کاکا نزد زري می    

خـان کاکـا    شود و با زري ناراحت و عصبانی می    . بخرد پسندیده و حاکم قصد دارد آن را از شما        
شود بـا حـاکم درافتـاد؟     کنید می شما خیال می«: گوید خان کاکا در جواب او می . کند  بحث می 

. انـدازد  هایی که اخیراً کرده جان خودش را بـه خطـر مـی   زند و با کار هایی که یوسف می    باحرف
  .)62: 1393دانشور،(» او را دفع و رجوع کنمي  رویه الاقل بگذارید من کارهاي بی

ي  بـا فریـب و دادن وعـده   ) گـر کنش(گزار، زري     عنوان کنش   بنابراین دراین بخش، خان کاکا به     
شـود و   ي ارزشـی مـی      رو از ابـژه   دروغ به زري مبنی بـر برگردانـدن اسـب باعـث انفـصال خـس               

براي ایـن  گریماس گران الگوي کنش. ماند ثمر می  هاي عمه خانم و غالم هم دراین امر بی          تالش
  :پیرفت به این صورت است

  

  
  

  بعد واقعیت سنجی کالم - 4-2-2
ن اسب خسرو براي دختر حاکم، براي حفظ آرامش خانه سعی در پنهان کـاري             ردب پس از زري  

در ایـن قـسمت   . گوید که در غیاب تو اسب مرد آن را خاك کردیم دروغ به خسرو می   دارد و به    
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کنـد    سعی مـی ،گویدوقتی زري به خسرو دروغ می . شویم  با بعد واقعیت سنجی کالم مواجه می      
) بـود (یعنی واقعیت جلوه دهد و براي این کار ابتـدا بایـد         » بود«را یعنی مرگ اسب را      » نمود«

بنـابراین بـراي اسـب یـک قبـر دروغـین درسـت              . ختر حاکم نقض شـود    یعنی دادن اسب به د    
کند واقعیـت را کـشف کنـد یعنـی بـین       شود سعی می که خسرو متوجه دروغ می    وقتی. کند  می

فهمـد کـه    شـود و مـی   عمل مـی  ي اقدام و    بنابراین وارد مرحله  . تقابل ایجاد کند  ) نمود(و  ) بود(
واقعیـت کـه    ) نمـود (شود و با نقض        اسب نقض می   یعنی مردن ) نمود(سحر زنده است بنابراین     

مربع حقیقت نمایی این واقعـه بـه ایـن صـورت     . شود دادن اسب به دختر حاکم است آشکار می     
  :است
  
  

  
  
  

  انسجام عناصر کالمی -5-2-2
باید بتوانیم واژگان کلیدي را استخراج . در یک روایت، واژگان نقش مرکزي را بر عهده دارند

تداوم در «ها را در ارتباط با واژگان دیگر متن مورد نظر قرار دهیم زیرا   آنکرده و کارکرد
عظیمی (» .آورد ها با هم، انسجام واژگان متن را به وجود می معنی واژگان یک متن و ارتباط آن

. شود آیی آن با واژگان دیگر سبب معنی سازي می گاه تکرار یک واژه و باهم) 29: 1392فرد، 
ي معنایی مشابه در واحدهاي بعدي   تکرار واحدهاي معنایی یکسان زایندهاین نکته که«
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» .دهد که براي فهم معناي متن باید به ساختار واحدهاي معنایی دقت کرد هستند، نشان می
در رمان سووشون آنچه که بیش از همه باعث انسجام کالم شده است، ). 165:1392احمدي، (

شود و بن   ترس است که در جاي جاي رمان دیده میتقابل و تعامل دو مفهوم شجاعت و
  .هاي موجود در رمان است ي خرده روایت مایه

 او، ههایش ب ي دختر حاکم مبنی بر دادن گوشواره در ابتداي رمان وقتی زري در برابر خواسته
یا در ماجراي برون  و دهد، تقابل ترس و شجاعت مشهود است هیچ مقاومتی ازخود نشان نمی

اما ترسیدم بله «. سرو براي دختر حاکم بدون مقاومت زري، نیز این تقابل نمایان استاسب خ
و یا هنگامی که  )127: 1393دانشور،(» از ژاندارمري که آمده بود پی اسب ترسیدم. ترسیدم

آیند، زري که شنونده  ي یوسف گرد هم می  براي تجدید میثاقشان در خانهرزمانش همیوسف و 
چنان ترسی از «. شکند افتد و می  از ترس، تنگ بلور ازدستش می،ن هاستهاي آ تمام حرف

» ها زري را دربرگرفته بود که تنگ بلور آب ازدستش افتاد و شکست هاي آن حرف
هاي زري حول دو مفهوم  ها و حدیث نفس  در همین قسمت اندیشه.)196: 1393دانشور،(

ي زندگی و با تربیتی که او را  ، باشیوهترسو یا شجاع «:ترس و شجاعت به وفور نمایان است
اش به هم  براي چنین زندگیی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاري بزند که نتیجه

توانست بکند این بود  تنها شجاعتی که می«. )192: 1393دانشور،(» خوردن وضع موجود باشد
  .)193: 1393دانشور،(» که جلو شجاعت دیگران را نگیرد

ه انتهایی روایت جهش و تحول درونی زري از ترس به شجاعت در بعد شناختی و عاطفی در پار
پس از مرگ یوسف، زري پس از پشت سر گذاشتن شرایط عاطفی و . گفتمان مشهوداست

یک مرض بدخیم داري «برد  هاي دکترعبداله خان به ترس خود پی می بحرانی موجود باصحبت
گفتم که . ها دارند خیلی. مرض ترس...  است مسري مرضی. که عالجش از من ساخته نیست

دانست که از  دیگر می. هزار ستاره در ذهنش روشن شد «.)285: 1393دانشور،(» مسري است
 و در پایان رمان .)286: 1393دانشور،(» هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد ترسید

: کشد عت زري را به تصویر میي یوسف در سطح شهر، اوج شجا برگزاري مراسم تشییع جنازه
اما حیف که دیر به ... ها باید شجاع بود  امروز به این نتیجه رسیدم که در زندگی و براي زنده«

» ها خوب گریه کنیم بگذارید به جبران این نادانی، در مرگ شجاع. این فکر افتادم
  .)292: 1393دانشور،(
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که از ابتدا تا انتهاي رمان سبب انسجام کالمی  آنچه ،ها نمایان است این نمونه همانگونه که از
 چشمشده است دو مفهوم ترس و شجاعت است که در جاي جاي رمان و در تمام فصول به 

شود  خورد و در انتهاي رمان در بعد شناختی گفتمان، زري در کشمکشی درونی موفق می می
  . است، دست یابدبر مرض ترس خود پیروز شود و به شجاعت که عنصر وجودي یوسف بوده

  مراحل فرایند تحولی کالم -2-2- 6
اگر بخواهیم فرایند تحولی رمان را خالصه کنیم باید یادآور شویم که یوسف سعی دارد جامعه 

برد به وضعی جدید که آگاهی مردم و رهایی از استعمار  در وضعیتی نابسامان به سر میکه را 
مجبور به عبور از ) یوسف (ی گیرد عامل فاعلبراي اینکه چنین فرایندي شکل. است، سوق دهد
مراحل مختلف فرایند تحولی «ي این مراحل را  ي متفاوت است که مجموعه چندین مرحله

اي مجهز  براي ایجاد تغییر در وضعیت نامطلوب، یوسف باید خود را به وسیله. نامیم می» کالم
عامل . نام دارد» ون آماده سازيآزم«درنتیجه اولین مرحله . کند تا به او توانایی عمل دهد

دراین رمان یوسف . تواند وارد عمل اصلی شود فاعلی تنها پس از آماده سازي خود است که می
ما پنج نفریم و «: کند ي عمل می  خود را آماد،بندد با پیمانی که با دوستان و هم قسمانش می

ي  سم شده ایم که آذوقهمان هم مالك عمده ایم و دو تا مال عضو انجمن شدند، هم ق همه
  )54 و 53: 1393دانشور، (» .شهردار را هم موافق کرده ایم. شهر را در اختیار بگیریم

ي دوم از فرایند تحولی کالم یعنی  تواند وارد مرحله یوسف پس از عهد و پیمان با یارانش می
در این مرحله است که عامل فاعلی وارد . شود» آزمون اصلی یا سرنوشت ساز«ي  مرحله

. صبح زود با اسب رفتیم سراغ انبارها«. شود عملیات اصلی یعنی توزیع آذوقه میان دهاتیان می
ها تقسیم  ت خودش مهر و موم انبارها را شکست و بنشن و خرما و آرد میان دهاتیآقا با دس

پس از تقسیم قسمتی ) 248: 1393دانشور،(» کرد گذاشت و شوخی می سربه سرشان می. کرد
ي کارش برحذر کرده و پیام زینگر را به یوسف  از غله میان اهالی، دالل زینگر او را از ادامه

ترسند  اما از این می. ي تو نیستند اینها محتاج گندم و آذوقه«: کند یحت میاو را نص رساند و می
) 251: 1393دانشور،(» آقا فرمود اتفاقا قصد من هم همین است. مستان بدهی که سرود، یاد

کند و  ها را بیان می  آنهاي نشانده دستاین عبارت به وضوح و روشنی ترس استعمارگران و 
در همین مرحله است که یوسف به تیر . کشد روایت را به تصویر میتمام اهداف یوسف در کل 

  .شود ناشناسی کشته می
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 .شود آخرین مرحله از فرایند تحولی کالم می ي سوم و پس از طی این مرحله، رمان وارد مرحله
. نام دارد که با بعد شناختی گفتمان ارتباطی تنگاتنگ دارد» آزمون سرافرازي«این مرحله 
بازشناخته ) موفق(شود ولی فاعل قهرمان  له، عامل فاعلی هرچند که کشته میدراین مرح

با کشته شدن یوسف، زري . شود شود و این چیزي است که سبب کسب افتخار براي او می می
شوند و اقدامات  دار قضاوت در مورد عملیات عامل فاعلی می و مردم محله و یاران یوسف عهده

  . دهد ي یوسف، عامل فاعلی را قهرمان تحقق یافته تشخیص می آنها در مراسم تشییع جنازه
عقد : توان مراحل فرایند تحولی کالم را به شکل زیر نشان داد با توجه به نکات ذکر شده، می

   شناختی  ارزیابیي کنشی   مرحلهي توانش   مرحلهقرارداد 
  بعد شناختی گفتمان -7-2-2

که شناخت فقط عنصري بـراي انتقـال اطالعـات بـود،           شناسی کالسیک     برخالف مطالعات زبان  
ي اطالعات و بروز آن را وابسته بـه   چرخه«شود که  ي گفتمانی تلقی می گونه امروزه شناخت یک 

به سخن دیگر، ما با نوعی شناخت باز مستقل، در حال تکثیـر و    . داند  جریانی تعاملی و فعال می    
 در زبـان فارسـی      .)52:1396،شـعیري (» دهد   می پویا مواجهیم که پایگاه آن را گفتمان تشکیل       

مطلع شدن، آگاه شدن، دریافتن، فهمیـدن، متوجـه شـدن،       :  دانستن و افعالی مانند    وجهیفعل  
داراي بار شناختی هـستند و مـا را نـسبت بـه چیـزي یـا امـري آگـاه             ... شنیدن، باخبر شدن و   

» شی است کـه آن موضـوع دارد  ي بعدي در رابطه با موضوع شناخت، ارز نکته«کنند و البته      می
ترین آنها دو سطح صـوري       شناخت گفتمانی داراي سطوح مختلفی است که مهم        «.)53: همان(
توان نوعی شـناختی کمـی؛ و شـناخت انتزاعـی را نـوعی          شناخت صوري را می   . انتزاعی است  و

اتی و  توانـد برنامـه محـور، یعنـی عملیـ           در بعد انتزاعی، خود شناخت می     . شناخت کیفی خواند  
» باشـد  حـضور مـدار    کنـشی و   کنشی باشد و یا اینکه ارزش محـور، یعنـی غیرعملیـاتی، غیـر             

   .)141: 1385شعیري، (
شناختی درون گفتمان اسـت     ي شگردهاي معرفت    درواقع شناخت در درون گفتمان دربرگیرنده     

 در تحـول   3 و ارزیـابی شـناختی     2، تـوانش عـاطفی    1که در سه عنـوان کلـی آمـادگی شـناختی          
  .گیرد بررسی قرار می خصیت زري موردش

                                                             
1 . Cognitive readiness 
2 . Emotional deposition 
3 . Cognitive assessment 
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  آمادگی شناختی -7-2-2- 1
هدف اول و آخر زري، بزرگ کردن فرزندانش در . زري در طول رمان خواستار دنیایی آرام است

اي که در بخشی از رمان خطاب به پسرش  گونه دوراز مخاطرات سیاسی است، به فضایی به
کم  خواهم دست می. بار بیایید ز دعوا و خشونتط پر اخواهم در یک محی نمی«: گوید خسرو می

  .)129-130: 1393دانشور، (» محیط خانه آرام باشد
هاي همسرش یوسف است  شود، کنار آمدن با آرمان چالش واقعی که زري با آن مواجه می«  

عنوان  هایش به شود و فعالیت ي خود تلقی می که رهبري لجباز، بانفوذ و قدرتمند در جامعه
هاي فردي و  او تسلیم خواسته. شود هاي اروپایی متمرکز می رشی بر مبارزه با قدرتشو یک

: 1393، طاهانی بیدمشکی(» شود و از زري همین انتظار را دارد سیاسی خود و دیگران نمی
277(.  

هاي اجتماعی، فقر و قحطی  عدالتی ي شناخت صوري، زري از ابتداي رمان شاهد بی در حوزه
هاي خان  خدمتی او شاهد ظلم و زور و چپاول و خوش. ي حاکم است ور طبقهجامعه، ظلم و ز

هاي روس و انگلیس است که براي رسیدن به نان و  نشانده زینگر و دیگر دست کاکا و مستر
هاي یادگار   در مراسم عقد دختر حاکم گوشوارهالدوله عزت .دنکن نوایی، حق رعیت را پایمال می

 زور و با فریب و وعده  خان کاکا نیز به.آورد   نیرنگ از چنگش درمیمادر شوهرش را با فریب و
فساد . فرستد عنوان امانت براي دختر حاکم می ي زري به از خانه وعید اسب خسرو را و 

بیند و کامالً به مسائل  خانه را می اجتماعی، اوضاع زندان و جمعیت رو به افزایش دیوانه
ترسد که چیزي بگوید یا اقدامی کند و آرامش  می. ترسد می اما ،اجتماعی و سیاسی آگاه است

  .اش در معرض خطر قرار گیرد زندگی
  توانش عاطفی -2-7-2-2

در این مرحله «. است) کیفی(ي ورود به شناخت انتزاعی ی مرحلهي توانش عاطف مرحله
: 1394 خراسانی و دیگران،(» شوند عمل می هاي عاطفی که شامل افعال مؤثر است، وارد سازه
گردد و آمادگی الزم براي کسب   و شوش گر عاطفی به کشف ویژگی عاطفی خود نائل می.)49

  . کند هویت عاطفی خود را پیدا می
ي حاکم  شود براي برگرداندن اسبش به خانه که خسرو متوجه مرگ ساختگی اسبش می وقتی

یوسف به زنش «کند  زري ترسان و پریشان حقیقت ماجرا را براي یوسف بازگو می. رود می
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. دانست که آخرین بار هم خواهد بود کرد و زري نمی سیلی زد و این اولین بار بود که چنین می
  .)118: 1393دانشور، (» در غیابم فقط یک مترسک سر خرمنی. خفقان بگیر: آمرانه گفت

) زري(گزاري است که با روش القایی از نوع توبیخ و تنبیه، کنشگر  این قسمت یوسف کنش در
در همین مرحله است که زري پرده از . کند می) شجاعت(ي ارزشی  را مجاب به دستیابی به اُبژه

تصمیم داشتم باوجود اصرار خان کاکا ایستادگی «: گوید می. دارد هایش نیز برمی راز گوشواره
بله . ماما ترسید. دانستم عاقبت یکجایی باید جلوشان بایستم خودم می. یکی را ندهم کنم و این

 در این عبارات، .)127: 1393دانشور،(» از ژاندارمی که آمده بود پی اسب ترسیدم. ترسیدم
، »خواستن«به ترتیب حاکی از افعال مؤثر » ترسیدم«و » دانستم می«، »تصمیم داشتم«کلمات 

بیان این عبارات عجز و ناتوانی خود را  زري با. در وجه منفی آن است» توانستن«و » دانستن«
حلی براي فرار از ترسش  سپس به دنبال راه. آورد ایستادگی در برابر ظلم و زور به زبان می در

کند رو به زري  اش صحبت می بیند زري از به هم خوردن آرامش زندگی یوسف که می. آید برمی
اساس فریب باشد چه فایده دارد؟ چرا نباید جرئت داشته باشی که  آرامشی که بر«: زند داد می

زن، کمی فکر کن ... ي عروسی شوهرم است  ها بایستی و بگویی این گوشواره، هدیه  روي آنتو
 عبارات یوسف نیز .)128: 1393دانشور،(» کنند وقتی خیلی نرم شدي همه تو را خم می. 

در وجه منفی آن » بایستن«فعل . اي براي ایجاد توانش در زري است عامل محرك و القاکننده
زري که تحت تأثیر القاهاي یوسف قرارگرفته . ت و ایستادگی زري استمحرکی براي شجاع

: 1393دانشور،(» کار کنم تا شجاع بشوم؟ کار کنم تا شما راضی شوید ؟ چه چه«: پرسد است می
این پرسش حاکی از .  در این سؤال آمادگی زري براي توانش عاطفی کامالً مشهود است.)131

یجاد توانایی در کنشگر، او را براي انجام کنش آماده خواستنی که با ا. است» خواستن«
ترسی کاري را  همان وقت که می«: گوید و یوسف در جواب سؤال زري با خنده می. سازد می

  .)131: 1393دانشور،(» عین ترس آن کار را بکن بکنی، اگر حق با توست، در
بیشترین سهم  شود و پذیرش براي زري محسوب می دکتر عبداهللا خان شخصیتی مثبت و قابل

دیگر، هدف گفته پرداز  بیان به. کند را در ایجاد باور و معرفت شجاعت در شخصیت زري ایفا می
ي گفته خلق یک شخصیت شناختی است که قرار است نقش مهمی  از واردکردن او به صحنه

 و قدرت تواند توانایی  پس از مرگ یوسف تنها کسی که میودر بعد شناختی گفتمان ایفا کند 
ي توانش عاطفی با ایجاد ارتباطی  مرحله این مرحله از. او را بازگرداند دکتر عبداهللا خان است

  :گیرد  ادراکی صورت می-حسی 
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  در.)283: 1393دانشور،(» در دست گرفت دکتر روي تخت کنار زري نشست، دست او را«  
. شده است  شوش گر استفادهگرفتن از حس المسه، براي برقراري ارتباط با این عبارت یاري

 در این عبارت از .)284: 1393دانشور،(» پیرمرد آهی کشید و با صداي آرام و عمیقی گفت«
چشم در چشم زري دوخت «. شده است حس شنوایی براي برقراري ارتباط با شوش گر استفاده

ي  ایفاکنندهاین عبارت حس بینایی   در.)285 1393دانشور،(» و با صداي نوازشگري ادامه داد
  . ادراکی گفتمان است-نقش حسی 

مادي زري را به شناختی انتزاعی و  دکتر عبداهللا خان یاري گري است که شناخت صوري و
  :کند که با مرض ترسش مبارزه کند معنوي یعنی باور و معرفت تبدیل می

دد هایش را ببن اشخاص نادري بود که از اول یادشان رفته بود چشم شوهر شما از آن«
  .)284: 1393دانشور،(» حیف که فرصتش کم بود. هایش باز بود گوش ها و چشم

جان، براي زن  من گفتم پسر. کرد که من به عیادت شما بیایم پسرتان التماس می«
عالوه خود مادرت را هم دوست دارم او هم شاه زنی  به. چنان مردي حاضرم تا آخر دنیا بروم آن

  .)284: 1393دانشور، (»است
اي، حق  اي، حتی اگر پرت گفته ها بزنی، اگر مضطرب بوده نشنوم تو از این حرف«
  .)285: 1393دانشور،(» اي داشته

. حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس. چیز دست خود آدم است در این دنیا، همه«
تواند  می. ها را بخشکاند تواند آب می. جا کند ها را جابه تواند اگر بخواهد کوه آدمیزاد می

حکایت . تواند همه جور حکایتی باشد می. آدمیزاد حکایتی است. وفلک را به هم بریزد چرخ
بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ ... و حکایت پهلوانی ... شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت 

» رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد نیرویی در این دنیا، به قدرت روحی او نمی
  ).285: 1393دانشور،(

قدر شجاع و قوي هستی که از واقعیت تلخ  دانم آن می. خانم واقعی. دانم خانم هستی می«
  .)286 :1393دانشور،(» اي خواهم ثابت کنی که لیاقت همچون مردي را داشته می. نگریزي

شجاع و «، »حتی«، »زن شاه«، »مرد ناب«در این عبارات، تکرار و تأکید کلمات انگیزشی مثل 
و تکرار آن، عزم و اراده و توانایی » توانستن«و » خواستن «وجهیو به کار بردن افعال » قوي

  .نشیند رود و سرانجام تیر به هدف می زري را نشانه می
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نه . یک داناي اسرار به او ندا و نوید داده بود. زري مثل مرغی بود که از قفس آزادشده باشد«   
چیز در این  کس و هیچ هیچ دانست که از دیگر می. دیک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن ش

به » داناي اسرار«پرداز با به کار بردن عبارت  گفته).286: 1393دانشور،(» دنیا نخواهد ترسید
عبارت . بار مثبت و القایی دارند» ندا و نوید«کلمات . دهد گفتمان جهت شناختی و معرفتی می

ي بعد شناختی گفتمان   است که آخرین مرحلهحاکی از باور و معرفتی» دانست دیگر می«
  .شود محسوب می

او . سـازد  رسد، از او یک شخصیت پویا مـی  خودآگاهی و وقوفی که زري در پایان رمان به آن می   
پـذیرد و در پایـان رمـان چهـارچوب فکـري جدیـدي بـراي خـود                از سیر رویـدادها تـأثیر مـی       

ي جهان پیرامـونش را تغییـر دهـد      نظم ستمگرانهرسد که باید  او به این آگاهی می    . گزیند  برمی
  .دیگر قربانی نشوند عدالتی بسته شود و امثال شوهر او تا باب ظلم و بی

  ارزیابی شناختی -3-7-2-2
  :هر گفتمان کنشی شامل مراحل زیر است

   ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی کنش  توانش عقد قرارداد 
و این شناخت بر مبناي شوش . ي ارزیابی شناختی است لهگفتمان کنشی، مرحي آخر   مرحله

قطب به قطب دیگر  اي مکانیکی و انتقال اطالعات از یک گیرد و متکی بر رابطه صورت می
نیست زیرا بحث ارتباط در میان است و چگونگی انتقال و چرخش اطالعات و شگردهاي 

  .مربوط به آن مطرح است

ن که حرکت از سمت ترس به شجاعت است، باوجود در رمان سووشون بعد شناختی گفتما
  .شود زري کامل می

 در . نقض کندرابراي اینکه از ترس رهایی یابد و به شجاعت برسد باید ترس ) زري(شوش گر 
ها و با کمک شوش یارهاي شناختی ترس را نقض  این داستان، زري با پشت سر گذاشتن تنش

ي  جنازه ي اقدام و عمل که برپایی تشییع مرحلهیابد و براي  کند و به شجاعت دست می می
  .دهد شود و شجاعت خود را مورد ارزیابی قرار می یوسف در شهر است، آماده می

ي یوسف هستند،  جنازه زري به طرفداري از یاران یوسف که خواهان برپایی مراسم تشییع
. رد عزاداري استشود ک حداقل کاري که می. اند شوهرم را به تیر ناحق کشته«: گوید می

  .)291: 1393دانشور،(» عزاداري که قدغن نیست
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هاي پاسبانان در  قسمان یوسف هستند که زري را باوجود مخالفت  تمامی یاران و همیارها کنش
 پذیر کنشدر انجام این کنش، خرد جمعی . رسانند جنازه یاري می برپایی مراسم تشییع

نازه  جهیجان مردم را براي برپایی مراسم تشییعسروان که جمعیت و شور و . شود  میمحسوب
کند تا هر طور  ها را در سطح خیابان پراکنده می شود و پاسبان بیند عصبانی و آشفته می می

طرف جمع و سرش را یله کرد و با دست  سروان برگشت به«شده جلوي برپایی مراسم را بگیرد 
» اش هم عزا اش عزا، زنده  مردهاشرف سید: اش را به زمین ریخت و گفت عرق و پیشانی

  .)299: 1393دانشور،(
ي تو  ها محتاج گندم و آذوقه این«: ي سروان یادآور گفتگوي دالل با یوسف است این گفته

آقا فرمود اتفاقاً قصد من هم همین . ترسند که سرود یاد مستان بدهی نیستند، اما از این می
  .)251: 1393دانشور،(» است

 سروان حاکی از آن است که یوسف به هدف خود که آگاهی مردم است، این قسمت سخن در
  .شود تنهایی ارزیابی شناختی گفتمان محسوب می و این سخن به. رسیده است

  رمان سووشونساختار معناشناسی تحلیل  - 3-2
  )ایزوتوپی(وجه اشتراك یا همگنه  -3-2- 1

ي تکرار واحد زبانی یا   لفظ، در حیطههاي کالمی، مکانی، در ازنظر گریماس، ایزوتوپی در عامل
  .صورت مجاز وجود دارد ي محتوا گاه به مفهوم و در حیطه

ها  بندي آن هاي رمان و طبقه هاي کالمی، تقابل کارکردي شخصیت ي عامل ي همگنه درزمینه
دهد تا نوعی اشتراك در  ي منفی و مثبت یا موافق و مخالف، این امکان را به ما می در دودسته

  . ها بیابیم ین عامل مربوط به هر یک از این دودستهب
هاي  کنند و عامل رساندن به عامل فاعلی حرکت می هاي مثبت همگی در جهت یاري عامل

هاي  توان دو گروه تقابلی عامل می. دهند هایی صورت می منفی در جهت عکس آن، کنش
  :کالمی رمان سووشون را در نمودار زیر به این صورت نشان داد

  
  
  
  

 



                               1399، بهـار زدهـم دواشـماره   م،چهـار سال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... معناشناختی رمان  -تحلیل نشانه 
        

  

85

  هاي همگن مقوله
  خان کاکا  #  یوسف

  #  یوسف
مستر زینگر و 

  حاکم
دکتر عبداهللا 

  خان کاکا  #  خان

  الدوله عزت  #  عمه فاطمه
مردم 

  قشون اجنبی  #  زده قحطی

خانه  باغ 
  کل ایران  #  زري

  تابستان  #  بهار

  بعد صوري

  وابستگی  #  آزادگی
  بعد ضمنی  ترس  #  شجاعت

  بعد ارزشی  یمنف  #  مثبت
 

زده همگی  قسمانش، عمه فاطمه زري، مردم قحطی ي محتوایی، یوسف و هم ي همگنه درزمینه
ي مشترك که آزادگی و رهایی  ي مشترك دارند و این خواسته یک وجه اشتراك و یک خواسته

ستر دهد و در مقابل، م ي آنها را به یکدیگر پیوند می از استعمار و رفع فقر و قحطی است، همه
 و قشون اجنبی و حاکم همگی در بعد منفی و در جهت الدوله عزتزینگر و خان کاکا و 

ي آنها را به  ي همگن، همه  و این خواستههستندطلبی، خواهان وابستگی به استعمار  منفعت
  . یکدیگر پیوند داده است

به . نام برد مادین راهاي رمزي و ن توان تقابل این داستان می هاي عامل کالمی در عالوه بر تقابل
شروع داستان . عنوان مثال تقابل بهار و تابستان، با محتواي داستان، ایجاد همگنه کرده است

ي یوسف   خانواده پرداز فضاي باغ را متناسب با آرامش و تنعم همزمان با فصل بهار است و گفته
ي پشتش،  تپه. این شهر من است و وجب به وجبش رادوست دارم«: به تصویر کشیده است

ایوان سرتاسري دور عمارت، دو جوي آب دو طرف خرید، آن دو تا درخت نارون دم باغ، 
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را که » هفت نوبر«خت راي، آن د هایش را خودت با دست خودت کاشته نارنجستانش راکه نارنج
  .)26: 1393دانشور،(» ...گیري همسایه  اش را پیوند زدي، عرق خودت هر سال یک میوه

ي آوردن خبر مرگ یوسف با تابستان گرم و آتشین جنوب  با این فضا، در صحنهدر تقابل 
به باغ نگاه کرد، به نظرش آمد که باغ «: برد ها را به یغما می مواجهیم که همچون پاییز گل

هایشان زرد کرده،  ها غبار نشسته، برگ ي درخت شادابی خود را از دست داده، بر روي همه
بعد دید که . کنند ها ماتشان برده، بربر تماشایشان می رد درختسوخته، یک لحظه خیال ک

  .)242: 1393دانشور،(» گیرند دهند و بعد آرام می لرزند و سر تکان می  میها درخت
هاي نمادین، گاه تکرار یک واحد زبانی یا تکرار یک مفهوم باعث ایجاد ایزوتوپی  عالوه بر تقابل

هاي زري توسط دختر حاکم براي برگزاري مراسم  شوارهي گرفتن گو در این رمان قضیه. است
ي حاکم و ترس و مداراي زري است، تا انتهاي رمان  ي مفهوم ظلم طبقه عقد، که القاکننده

  :به عنوان نمونه چندین مرتبه تکرار شده است
زري دست ... زود باشید فردا صبح . زنند دارند مبارك باد می: حوصله گفت گیالن تاج بی«
 .)9: 1393دانشور،(» ... ها را درآورد  و گوشوارهکرد 
هـا و   شـد و سـنگ   دار روي قـالی کـشیده مـی     ي دنبالـه    ي بلند عروس مثـل سـتاره        دنباله«

اما دیگر نه کالف سـبز ابریـشم بـه          .  درخشید  ها و مرواریدهاي لباسش در نور چراغ می         منجوق
  .)11: 1393دانشور،(» د بودندها سر جاي خو تنها گوشواره. گردن داشت و نه تور عروسی

اما صبح . ي حاکم آورده بودند ها را از خانه     البد گوشواره . دل زري تو ریخت   . درِ باغ را زدند   «
  .)22: 1393دانشور،(» به آن زودي؟

توانـست   حتـی مـی  . توانست سحر را پـس بگیـرد    گذاشت می    قدم پیش می   الدوله  عزتاگر  «
   .)86: 1393دانشور،(» .ندهاي زمرد او را هم زنده ک گوشواره

هاي زمـردت را از      اگر جفت گوشواره  : زنند گفت   گول می  با لحنی که با آن بچه        الدوله  عزت«
  .)174: 1393دانشور،(» کنی؟ وقت هم نمی دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن

جفـت  «گیـرد   هـاي زري را از دختـر حـاکم پـس مـی       گوشـواره الدوله  عزتپس از مرگ یوسف     
هایی که شـب   گوشواره. دلش گرفت . زد  زمردش در قوطی کوچک مخملی برق می      هاي    گوشواره
  .)281: 1393دانشور،(» . شان یوسف با دست خودش به گوش زنش کرده بود عروسی
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در رمان سووشون وقایع در . توان به ایزوتوپی مکانی هم اشاره کرد از میان انواع ایزوتوپی می
ي  افتد و این امر سبب ایجاد همگنه رالمجانین اتفاق میاچهار مکان خانه، دهات، مریضخانه و د

  . مکانی در رمان است
هاي  در این رمان سخنان و داستان. نوع دیگر ایزوتوپی تکرار یک مفهوم واحد در داستان است

 مک ماهون یک خبرنگار و. ي داستان یعنی آزادگی است مک ماهون یک ایزوتوپی درون مایه
و در ابتداي رمان، جشن  شود ز سویی خبرنگار بیگانگان تلقی میشاعر ایرلندي است و ا

جزئی از نظام استعماري است ولی به چشم متجاوز به  کند و گردانی می ها را صحنه انگلیس
او عاشق آزادي و . کند پنداري می نگرد و با یوسف در رسیدن به آزادي همذات انگلستان می
  . هاست ي سرزمین استقالل همه

من شعري براي «: گوید اي رمان، در مراسم عقد دختر حاکم، مک ماهون به یوسف میدر ابتد
این درخت . نام این درخت، درخت استقالل است. ام یک درخت که در خاك تو باید بروید گفته

و در مراسم جشنی که به مناسبت ) 14: 1393دانشور،(» .را باید با خون آبیاري کرد نه با آب
شعر درخت «. خواند شود، مک ماهون شعر خود را می یگانه برگزار میاستراحت سپاهیان ب

این درخت باغبانی . گیرد ي درخت عجیبی که قوت خود را از خاك و خون می استقالل درباره
ها عاشق همین یک  ي درخت باغبانی از میان همه. ماند اش به پیامبران می دارد که قیافه

آیند و  ي مردم دور درخت فراهم می همه: دهد که ر میهنگام آبیاري وقتی صال د. درخت است
: 1393دانشور،(» اي دارد ي خنک و گسترده این درخت سایه. کنند هاي دستشان را باز می رگ
38(.  

مهارت خاصی مضمون شعر مک ماهون را  ي یوسف به خانه، گفته پرداز با پس از آوردن جنازه
اند و  دانست که دور حوض چادر زده می«: کند ي ذهن زري براي مخاطب تداعی می از دریچه

دانست همین شبانه  می. خواهند نعش شوهرش را در حوض باغ بشویند دانست که می می
ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد  زیرآب حوض را خواهند کشید و آب حوض را به باغچه

» . خواهد کردها را آبیاري کرده، درخت شده را پاك هاي خشک شوهرش را شسته و خون
زري دراز کشید و «: شود گونه شعر مک ماهون تداعی می و در جاي دیگر این) 248: همان(

خوابید و خواب دید درخت عجیبی در باغشان روییده و غالم با آبپاش کوچکی دارد خون پاي 
  .)252: 1393دانشور،(» ریزد درخت می
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  تحلیل متن از منظر ژرف ساخت -2-3-2
تقابـل زن و مـرد،   .  استوار اسـت 1ساخت بر تقابل ، هسته یا ساختار اصلی ژرفدر رمان سووشون 

هـا،   اسـاس همـین تقابـل    و بـر ... عمل، واقعیت و آرزو، تـرس و شـجاعت و    برون و درون، فکر و    
. یابنـد  شـوند و تـداخل مـی    شده است که در طول رمان درهم ادغام مـی         ریزي  الگوي رمان طرح  

ایـن سـطح   . هاي انتزاعی است   ها و مقوله    رهاي ژرف، جایگاه داده   گونه که گفته شد ساختا      همان
در ایـن سـطح از   «ي مرکـزي تمـام گفتمـان اسـت کـه در عمـق قـرار دارد         چون قلب و هسته  

) 61: 1395عباسـی،   (» انـد   رین گفتمان، تعداد پیوندها بسیار محدود، اندك و ساده        یهاي ز   الیه
هاي دوتایی است،  ر اصلی و ابتدایی داللت که تقابل   گفتمان از عناص  دیگر در این سطح       عبارت  به

اي  ي متن است و بـر ارتبـاط مقولـه    طورکلی مربع معنایی خالصه و چکیده  به. شده است   تشکیل
گیـري آن   گیري مربع معناشناسی داشتن دو متـضاد اولـین گـام شـکل          و در شکل  . استوار است 

یـا   بات دیگري را در پی داشـته باشـد        دو واژه در صورتی متضاد هستند که نفی یکی اث         «. است
در رمان سووشـون دو   )129: 1396شعیري،  (» .حضور یکی حضور دیگري را در پی داشته باشد        

حـاال  . سـازند  اند و مفاهیم اصلی روایت را مـی       مفهوم وابستگی و آزادگی در تقابل هم قرارگرفته       
  : ور فشرده بررسی کنیمط توانیم با استفاده از مربع معناشناسی رمان سووشون را به می

از همان ابتداي رمان، یوسف در پی رهایی از وابـستگی بـه اسـتعمار و نجـات جامعـه از فقـر و               
شود و به فـروش غلّـه    قسم می پیمانانش هم از آن زمان که یوسف با پنج نفر از هم         . قحطی است 
و وقایعی که یوسـف و  ترتیب تمام حوادث    این  به. کند  گوید، آن را نقض می      می» نه«به بیگانگان   

. اسـت » نقـض وابـستگی  «گذارند به خاطر همـین   اش یکی پس از دیگري پشت سر می       خانواده
  :کند سپس فرایندي داریم که از وابستگی به آزادي حرکت می

  

  
  

                                                             
1. Opposition 
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ي اقدام و عمل و مبارزات یوسف ویارانش است که عاقبت به کشته  این فرایند شامل مرحله
ی کشته شدن یوسف باعث آگاهی و حرکت مردم به سمت شود ول شدن یوسف منجر می

حال آنکه  .یابند پیمانانش به هدف موردنظر خود دست می درواقع یوسف و هم. شود آزادگی می
عکس این حرکت نیز صادق است یعنی براي رسیدن به وابستگی ابتدا باید آزادگی نقض شود 

یشان پشت پا زده و به بیگانگان غله ها پیمانانش به اهداف و آرمان یوسف و هم یعنی باید
  . بفروشند

  

  
  

تایی است چون  صورت ضربدري و سه ي این امکان، حرکت در مربع معنایی به درنتیجه
شود  طور مستقیم از وابستگی به آزادگی رسید و در هر حرکت سه قطب درگیر می توان به نمی

  .که این خود نشانی از حرکت و پویایی در مربع معنایی است
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 گیري نتیجه -3
یی  در رمـان سووشـون، در دو سـطح سـاختارروایی و سـاختارمعنا              نظام معناشناختی با بررسی   

  :توان به این نتیجه دست یافت که می

هـا   هاي روساخت گفتمـان و نقـش آن         تمام مولفه   که  گفتمان سووشون  رواییدر بررسی ساختار  
هـاي داسـتان را    هاي کالمی در نقش کنشگر، کـنش   بررسی واقع شد، عامل    در تولید معنا مورد   

هاي کالمی از جملـه عامـل فـاعلی،      عامل. کنند   ایجاد می  هستند،ها    ي پیرفت   دهنده  که تشکیل 
گذارند بعد شـناختی او   ها و تأثیري که بر عامل فاعلی می    عامل ضد فاعلی، عامل معین با کنش      

  .رسانند  شیء ارزشی، تحریک و یاري مییابی به را دستخوش تغییر کرده و او را براي دست

  وشـوند   مـی  نحـو روایـت  گیـري   شکلهاي روایت در محور همنشینی که سبب          رفت چینش پی 
به زور گرفتن گوشـواره هـاي زري بـراي جـشن عقـدکنان      : شامل ابعاد کنشی گفتمان از جمله   

راي مقابلـه بـا     ب رزمانش  همدختر حاکم، بردن اسب خسرو براي دختر حاکم،  اقدامات یوسف و             
کلیـدي رمـان از   دار شدن مفاهیم   رود که سبب جهت     اي پیش می    گونه  است؛ به ...ظلم موجود و    

انصافی، تـرس و شـجاعت در رونـد گفتمـان           عشق و نفرت، زشتی و زیبایی، عدالت و بی        : جمله
داري اسـت کـه دسـتیابی بـه معنـا را میـسر        پس نحو روایت نمایـانگر فراینـد جهـت    . شوند  می
شـوند و معناشناسـی را    معنا با هم ترکیب مـی    شناختی، نحو و   در نتیجه در نظام معنا    . سازد می

  .دهند تشکیل می
 بدون در نظر گرفتن معناي رمانتوان به بررسی     نمی ،در بررسی ساختار معناشناختی    در نتیجه 

بـه ایـن    آن وابـسته اسـت   ه ب و تکامل معناي رمان   ساختار روبنایی گفتمان پرداخت زیرا تحول       
ي نقشی که در فـراهم آوردن شـرایط تحقّـق عمـل          به واسطه  صورت که عناصر روساخت کالم،    

شناختی را تحت تأثیر  عاطفی و    و   ادراکی - حسیدارد، تمام فرایند تحول از جمله بعد کنشی،         
هـا بـر اسـاس      تولید معنا فرایندي پیچیده اسـت و نـشانه       :توان گفت   می بنابراین .دهند  می  قرار  

شـود،   ها ایجاد مـی   و پیوندي که در بافت گفتمان بین آن و معناییروایی دو سطح ي بین   ابطهر
   .بخشند شوند و به گفتمان معنا می معنادار می
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