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احمد بر اساس  در داستان بچۀ مردم جالل آل گران گران و شوش الگوي کنشبررسی  
  معناشناختی گرمس الگوي نشانه

  

  mahsaakhalili@gmail.com*یلیخل مهسا 
 شمال، تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناس زبان يدکتر يدانشجو

  رانیا

  

 :چکیده

 ۀمادري است که براي ادام ةبرانگیز دربار ملأاي ت احمد نوشته داستان بچۀ مردم نوشته جالل آل
اش خط بطالن بکشد. این  کودکش را سر راه بگذارد و بر مادري ،ناچار است زندگی خود

گران و  کنشمعناشناخی آلژیرداس ژولین گرمس الگوي  گیري از الگوي نشانه پژوهش با بهره
ۀ اي است جامع این پژوهش با روش توصیفی و از نوع کتابخانه کند. را بررسی می گران شوش

 براى نویسى . داستاناحمد است جالل آل نوشتۀمردم  ۀمطالعه در این پژوهش داستان بچ
 هاي پیام و ها مضمون هاي او دربرگیرندة داستان. اوست هاي اندیشه ابزاري براي طرح احمد آل

هاي  که از ویژگی درواقع، آثار او بیش از آن در دوران زندگی این نویسنده است. اجتماعی
رو  روند. ازاین هایی مستند از زندگی مردم به شمار می روایت ،داستانی و ادبی برخوزدار باشند

تواند چراغی به سوي سبک زندگی و نگرش مردم در آن دوران  بررسی آثار این نویسنده می
أثیر مرد تگري است که تحت  گر و کنش که زن شوش روشن شدر بررسی این داستان دباشد. 

گزار را بر عهده  گزار و کنش گیرد که او نیز براساس الگوي گرمس نقش شوش داستان قرار می
  گرفته است.

17/3/1401تاریخ پذیرش مقاله:                               1/3/1401تاریخ دریافت مقاله:   

  

 

  

  واژگان کلیدي

 معناشناسی نشانه  *

 کنشی نظام  *

 شوشی نظام  *
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 مقدمه

 هاي بررسی داده به کالم، تحلیل و تجزیه براي مناسب ابزاري عنوان به 1معناشناسی نشانه
 که جایی است در معنا کشف« پی در و پردازد می متن هر ساخت ژرف در معنا تولید انتزاعی

. )6: 1391شعیري، (»گیرد می شکل آن در یکدیگر با ها نشانه تنگاتنگ و متقابل ارتباط هاي بنیان
هاي  روشی در تحلیل گفتمان ادبی است که ضمن شناسایی نظام در واقع،شناسی  معنا نشانه

این شاخۀ «پردازد.  ها می ها به تحلیل آن ها و کارکرد این نظام گفتمانی ادبی با توجه به ویژگی
 »کند علمی به دنبال چگونگی ظاهر شدن معنا و منطقی است که این معنا را آشکار می

به  2مد نظر آلرژیرداس ژولین گرمس معناشناسی در حقیقت، نشانه). 1: 1395(عباسی، 
گرمس ها و در تعامل میان آنها وجود دارد.  ها، در پس نشانه پردازد که وراي نشانه مسائلی می

آنچه که در  ،بنابراینداند.  مند براي معنا می اي نظام هدف عمده خود را طرح نظریه
میان  مند نظام ها بلکه روابط ت بسزایی برخوردار است نه خود نشانههمیمعناشناسی از ا نشانه

کشف معنا وابسته  و کنند ترین نقش را ایفا می معناشناسی عوامل انسانی مهم آنهاست. در نشانه
اند. این پژوهش با توجه  است که درون روابط اجتماعی افراد شکل گرفته هایی نقشبه مطالعۀ 

احمد  نی به بررسی وضعیت زن در داستان بچۀ مردم نوشتۀ جالل آلبه نقش مؤثر عوامل انسا
یابی به چگونگی تعامل زن و مرد به عنوان اعضاي  پردازد. مسألۀ اصلی این پژوهش دست می

  یک خانوادة ایرانی طبقۀ متوسط در حل مشکالت است.

 گویی به این پرسش است: این پژوهش به دنبال پاسخ

 ؟در داستان بچۀ مردم چگونه شکل گرفته است 4رانگ و شوش 3گران الگوي کنش 

 این با پژوهش با مبنا قرار دادن فرضیۀ زیر پیش رفته است:

  گر و  کنش و مرد به عنوان زار گشوشگر و  کنشزن در این داستان با عنوان 
 کند. عمل می پذیر شوش

  
                                                             

1 semiotic 
2 Algirdas Julien Greimas 
3 actors 
4 modal subjects 
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 پژوهش ۀپیشین

هاي اندکی با محوریت  پژوهشنویسی معاصر  احمد در داستان ثر جالل آلؤبا وجود نقش م
معناشناسی آثار او انجام گرفته است. در این بخش از پژوهش به معدود آثاري پرداخته  نشانه

هاي جالل آل احمد و به  داستان هشود که با موضوع زن و با رویکردهاي گوناگون علمی ب می
 اند. مردم پرداخته ۀویژه بچ

هاي اجتماعی در  با  نام بررسی بازنمایی کنش در پژوهشی )1394( جنیدي جعفري و خاقانی
با ها  ، به بررسی داستان5احمد براساس الگوي ون لیوون مجموعه داستان زن زیادي از جالل آل

اند و در نهایت به این  الگوي تحلیل گفتمان انتقادي مد نظر ون لیوون پرداخته استفاده از 
 صراحت بیش از پوشیدگی است. هاي جالل میزان نتیجه دست یافتند که در نوشته

احمد  مردم جالل آل ۀخود با نام  بررسی داستان بچ ۀ) در مقال1393تاج بخش و قاسمی پور (
(اندیشمند  6آلتوسر ۀداستان بر اساس نظریبه بررسی این ایدئولوژي آلتوسر،  ۀبر مبناي نظری

شکالت زن داستان ریشه این پژوهشگر تمامی م ۀو دریافتند براساس نظری پرداختندفرانسوي) 
 در فقر دارد.

) به حضور کمی و 1374زاده بارفروش ( نجف ۀاحمد نوشت هاي کوتاه جالل آل زن در داستان
هاي  هاي جالل پرداخته و به این نتیجه رسیده که زن در داستان کیفی زن ایرانی در داستان

 .این نویسنده انعکاسی واقعی از زن در دنیاي خارج از داستان است

تحلیل انتقادي گفتمان غالب در داستان زن  ۀ) در مقال1399آلیانی، فاضلی و هوشیار کلویر (
به بررسی زن زیادي  7یري از رویکرد نورمن فرکالفگ احمد) با بهره زیادي (اثر جالل آل

بیش از آنکه «پرداختند و به این نتیجه جالب دست یافتند که شخصیت اصلی داستان (زن) 
تکامل نیافته و انفعال خود و  ۀو تصمیم مردان خانواده خود باشد، قربانی اندیشمغلوب قدرت 

(آلیانی، فاضلی، هوشیار کلویر،  »پذیرش گفتمان سلطه و نهادینه ساختن آن در خود است
1399 :103.( 

                                                             
5 Theo van Leeuwen 
6 Louis Pierre Althusser 
7 Norman Fairclough 
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احمد و به ویژه  هایی که با موضوع آثار جالل آل گونه که مشاهده شد در بین پژوهش همان
گیري از رویکرد معرفی شده توسط  مردم انجام گرفته اند پژوهشی با بهره داستان بچۀ

گرمس انجام نشده است و از این دیدگاه پژوهش حاضر نخستین در نوع خود  آلژیرداس ژولین
 است.

 مبانی نظري پژوهش

 شناسی معنا نشانه

با نشانه آغاز اند که  معرفی کرده» زبان 8مطالعۀ فرایندي«معناشناسی را  پژوهشگران نشانه
این شاخۀ علمی به دنبال چگونگی ظاهر شدن «شود، اما معنا را هدف  قرار گرفته است.  می

شناسی  معنا ). نشانه1: 1395عباسی، »(کند معنا و منطقی است که این معنا را آشکار می
 شناسی با معنا تفاوت نشانهتأثیري عمیق بر علوم انسانی و به ویژه ادبیات گذاشته است. 

شناسی مطلق و   جوي یک گونه و شناسی تنها در جست معنا شناسی این است که نشانه نشانه
ها یا حتی  ها نیست، بلکه به دنبال آن چیزي است که در سطح زیرین نشانه همگانی از نشانه

هاي نهفته در زیر  معناشناسی، نقد ارزش یکی از اهداف مهم نشانه«دهد.  ها روي می میان نشانه
توان  از این گفته می). 4: 1388(شعیري، قبادي، هاتفی،  »کننده است اعمال داللت تمامی

هاي  آفرینان در هر متن در تحلیل نتیجه گرفت که ارزش و تبادل آن میان نقش
 معناشناختی از اهمیتی ویژه برخوردار است. نشانه

 هاي گفتمانی نظام

گرمس مطرح شده چندین نظام  آلژیرداس ژولینمعناشناسی که توسط  در الگوي نشانه
ها عبارتند  دهند. این نظام گفتمانی وجود دارند که ما را در درك عناصر مهم یک متن یاري می

ها با یکدیگر در  .  تمامی این نظام10و نظام تنشی 9از: نظام کنشی، نظام شوشی، نظام بوشی
هاي گفتمانی یا مبتنی بر  ظامن اند. عبارت دیگر، عناصر آنها در هم تنیده شده تعاملند و یا به

کنش و شوش در  معناشناسی باید توجه داشت که درنشانه .کنش یا مبتنی بر شوش هستند

                                                             
8 processual 
9 discourse of regime existential 
10 tensive regime of discourse 
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 شوش نیز گاهی و گیرد قرار شوش ایجاد مبناي تواند می کنش گاهی« تعامل با هم هستند.
 ).14: 1388 وفایی، و شعیري( »کند باز کنش بر را راه تواند می

  نشینظام گفتمانی ک

رود. در این نظام یک حلقۀ مفقوده،  در نظام گفتمانی کنشی، کنش هستۀ مرکزي به شما می
یک خالء و یک کمبود وجود دارد و براي رفع این کمبود یک یا چند عامل گفتمانی دست به 

 زنند تا به مطلوب دست یابند. اقداماتی می

گر، آنچه اهمیت  چه یک کنشگزار باشد،  چه در منشاء کنش یک کنش: «نویسد میشعیري 
تر است. پس هستۀ مرکزي روایت  دارد نقش کنش در تحول معنا و تغییر آن به معنایی مطلوب

گران و همچنین معنا است.  کنش 11دهد که خود در خدمت تغییر وضعیت را کنشی تشکیل می
رزش را ایجاد البته کنش جهت رسیدن به هدف خود، یعنی تغییر معنا باید بتواند نظام مبادلۀ ا

نماید؛ یعنی کنش به دنبال کسب ارزش یا قرار دادن آن در چرخۀ صحیح تعامل 
گر،  ، کنش12گزار ). در نظام گفتمانی کنشی عواملی همچون کنش19: 1398شعیري، »(است

 آفرین هستند. نظام گفتمانی کنشی خود بر دو نوع است: ارزشی و ... نقش گر، ابژة ناکنش

  13زينظام گفتمانی تجوی

محور ایجاد دگرگونی در  تر نیز اشاره شد هدف اصلی گفتمان کنش همان گونه که پیش
 - است. درنظام گفتمانی کنشی  سامان وضعیت نخستین یا نابسامان، به وضعیتی ثانوي یا به

گیرد. بر این اساس، گفتمان ما را با  تجویز در راستاي تحقق کنش صورت می«تجویزي 
تواند او را  گر قرار دارد و می ازد که در موقعیتی برتر نسبت به کنشس گزاري مواجه می کنش

گر از جایگاه باالتر و  گزار نسبت به کنش درواقع، کنش) . 24(همان:» وادار به انجام کنشی کند.
گر را در راستاي  گیرد و کنش قدرت بیشتر برخوردار است. او از این جایگاه و قدرت بهره می

 دارد. و اقدام وا میهداف خود به حرکت ا

  
                                                             

11 Change of State 
12 sender 
13prescriptive  
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 14نظام گفتمانی القائی

گر رو به رو هستیم  گر با دو کنش گزار و یک کنش در این نظام گفتمانی ما به جاي یک کنش
گر در یک موقعیت  که رویاروي یکدیگر قرار دارند. شعیري بر این باور است که  این دو کنش

کنند.  آنچه در این موقعیت از  برقرار می 15ویژه و مشترك قرار دارند. آن دو با هم رابطۀ تعاملی
گران در مجاب کردن دیگري است.  اهمیت بسزایی برخوردار است، توانایی یکی از این کنش

سازي دیگري را در انجام کنش داشته باشد. در  بدین ترتیب که یکی از آنها باید توانایی مجاب
قش کلیدي در پذیرش و در نهایت انجام این میان توانایی و قدرت استدالل و تأثیر بر دیگري ن

یابی به یک ابژة  گر به دنبال دست نوع از نظام کنشی هر دو کنشاین کند. در  کنش ایفا می
سازي  قدرت مجاب ثرارزشی هستند. یعنی هر دو با یک خالء و کمبود رو به رویند.  اما بر ا

گر  ت ابژة ارزشی نصیب کنش، در نهایاز او گر دوم پذیري کنش گر نخست و نیز تأثیر کنش
  شود که از توانایی استدالل برخوردار است. نخست می

 نظام گفتمانی شوشی

گر در این نظام با توجه  به هنگام معرفی نظام گفتمانی کنشی به این نکته پرداخته شد کنش
ها  شود. اما باید دانست که حضور بسیاري از سوژه به وقوع عمل و انجامِ کنش تعریف می

ها ما را با  گفتمان«نویسد:  باره می بسته به انجام عمل و و کنش واقعی نیست. شعیري در اینوا
محور است و دیگري حضوري  سازند: یکی همان حضور کنشی و کاربرد دو نوع حضور مواجه می

  ).89(همان: » محور غیر کنشی و شوش

 شرایط براساس معنا نظام، این در است گفتمانی هاي نظام ترین مهم از شوشی گفتمانی نظام
 و شود می رانده حاشیه به کنش« در این نظام،. یابد ظهور می عواملدیگر  و گران شوش عاطفی

 یکدیگر با گران کنش و گران شوش حسی- ادراکی ي رابطه مبناي بر و شوشی فضایی در معنا
 ).120: 1397(کنعانی، » یابد می بروز

دهند. شوش  رو هستیم که عملی واقعی انجام نمی روبههایی  در نظام گفتمانی شوشی با سوژه
دهد. در نظام گفتمانی شوشی، تصاحب ابژة  (تغییر حالت) پایه و اساس این نظام را تشکیل می

                                                             
14 manipulative 
15 Interactive  
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    ي 16گر اهمیت است. در این نظام، ما با شوش یابی به آن بی ارزشی  و یا کوشش براي دست
خالف دهد. پایۀ این نظام بر انجام نمیمی عملی گر، کنش و اقدا رو به روییم که بر خالف کنش
گر  هاي اصلی شوش ریزي نیست. در این نظام یکی از ویژگی نظام کنشی، شناخت و برنامه
رود. در نظام  گر به شمار می گر و کنش ترین تمایز میان شوش تغییر حالت است و این مهم

د قرار گیرد. در این نظام، گفتمانی شوشی سوژة گفتمانی آماده است تا در موقعیتی جدی
کنند.  گران از این شرایط پیروي می گفتمان تابع شرایط عاطفی و احساسی است و شوش

(خراسانی، » ها منجر گردد جایی ارزش تواند به واسازي، بازسازي و یا جابه نظام شوشی می«
گر و  گزار، شوش ). در نظام شوشی عوامل شوشی شوش52: 1394زاده، شعیري،  غالمحسین

 هستند.آفرین  پذیر نقش شوش

شوش ارتباط بسیار مستحکمی با دنیاي درون سوژه دارد. یعنی در نظام گفتمانی شوشی آنچه 
در نظام گفتمانی رون سوژه و نه خارج از دنیاي سوژه است. دهد در دنیاي د تر رخ می بیش

  دهند. اتی انجام میشوند و بر این اساس اقدام رابطۀ عاطفی میها با هم وارد  شوشی سوژه

 داستان ۀخالص

 او  . مدتی است که شوهر اولش از او طالق گرفته و با مرد دیگري ازدواج کرده است زن جوانی
، روز سوم زندگی  . شوهر دومش که اکنون سه ساله است فرزندي دارد  اولش شوهر از

زن ،  اش باشد سر سفرهیک نره خر دیگر  ةخواهد پس افتاد ، با این استدالل که نمی مشترکشان
براي حل ،  زن بیرون ببرد.او  ۀکند که بچه را به هر نحوي که ممکن است از خان را مجبور می

برد و به  اش را به میدان شاه می بچهاو .  را سر راه بگذارد گیرد فرزندش این مشکل تصمیم می
 کند. می فرستد و خودش فرار به آن طرف خیابان می کودك را خرید خوراکی ۀبهان

 ها دادهتحلیل 

همین پرسش » توانستم بکنم؟ خب من چه می«داستان با پرسش زن از خود آغاز می شود: 
این وضعیت نابسامان را سامان و استیصال شخص اول داستان دارد.  نشان از وضعیت روحی نابه

ستان هرچه داتوان همان نقصان مورد نظر گرمس دانست که نقطۀ شروع هر داستان است.  می

                                                             
16 modal subject 
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نمایاند. زنی درمانده که مجبور شده فرزندش را  رود این استیصال خود را بیشتر می پیش می
پرسش زن از خود دربرگیرندة فعل توانستن است. توانستن در زمرة افعال مؤثر  سر راه بگذارد.

که خود مستقیماً نقش کنشی ندارند و بر افعال «هاي مؤثر افعالی هستند  فعلگنجد.  می
و » توانستن«، »دانستن«، »بایستن«، »خواستن«اند از  گذارد. این افعال عبارت تأثیر می کنشی

 ).148: 1396(شعیري، ». باور داشتن«

اما این مشکل چرا به  کند. زن با طرح این پرسش از خود صراحتاً به وجود این مشکل اشاره می
خب من «پرسد  از خود می زن در نهایت استیصالوجود آمده و این کمبود ناشی از چیست. 

این روند اما از کجا آغاز شده است؟ زن داراي فرزندي است و در طی » توانستم بکنم؟ چه می
ازدواج نخست زن به یابد که این فرزند حاصل ازدواج نخست زن است.  داستان خواننده درمی

رد دیگري در به ازدواج مخورد و زن  شود شکست می دالیلی که در داستان به آن اشاره نمی
با پیشرفت . شوهر دوم زن اما پذیراي کودك زن نیست و این نقطۀ آغاز ماجراست. آید می

و اگر زن  شوهر این زن که او را وادار کرده تا فرزندش را سر راه بگذارد یابیم که داستان درمی
  از این کار سرباز زند مرد در کنار او نخواهد ماند.

گزار  در واقع مرد داستان به عنوان کنشار ظاهر شده است. گز در مقام کنشمرد در اینجا 
 گر کنش از گزار کنش« .کند می منتقل گر (زن) را به کنش آن ضرورت یا کنش به اشتیاق

 او ).114: 1380 و عباسی، (محمدي »برسند هدفی یا خواسته به تا کند می درخواست
گزار در نظام گفتمانی  کنش .دهد انجام را زن کنش شود می موجب و است کنش کنندة تحریک

گر  برتر برابر کنشگزار قدرت  کند. کنش کنشی از نوع تجویزي نقش بسیار پررنگی را ایفا می
  گر برخوردار است. است و از توانایی ارزیابی کنش انجام شده از سوي کنش

شود و  گر وارد می گري است که تحت تأثیر الگوي تجویزي کنشی در مقام کنش زن نیز کنش
.  زن در داستان یک کنش (رها کردن کند گذارد و در خیابان رها می کودك را سر راه می

گر است. این نظام نظامی کنشی و از نوع کنش  انجام داده است. او کنشفرزند در خیابان) 
 نزدیکی جمله ساختارهاي و ادبی اثر ساختارهاي بین کوشید گرمسرود.  به شمار می تجویزي

 شمار به روایت گرانیگاه نیز گران کنش است، جمله گرانیگاه فعل که چنان آورد. پدید پیوندي و
 صورت او به نسبت عملی یا دهد می انجام را کنش که است چیزي یا کسی گر کنش. آیند می
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 و عباسی( باشند فاعلی عامل توانند می دو هر» مفعول و» «فاعل« حقیقت در. گیرد می
  ).113: 1380 محمدي،

پس در  زد. گزار (شوهر) دست به رها کردن فرزند نمی به خودي خود و بدون وجود کنشزن 
گزاري رو به روییم که  ورزد با کنش گر که به انجام کنش مبادرت می این نظام عالوه بر کنش
شود.  اما چرا زن راضی به رهایی کودك خود می کند. گر تحمیل می انجام کنش را به کنش

زن به در بچۀ مردم ارزشی (رضایت مرد) دست یابد. موضوع خواهد به  و میپاسخ این است که ا
از از آنجا که مرد  .کند برقرار اتصال ارزشی ابژة و خود میان است تا تالش گر در عنوان کنش

گزار و هم  پذیر نیز دانست. پس مرد هم کنش توان کنش برد او را می کنش زن سود می
  پذیر است. کنش

 ارزشی آن چیزي است موضوع«ز وصال زن و مرد به یکدیگر است. در واقع، ارزشی نی موضوع
 عینی تواند می ارزشی موضوع. است آن به رسیدن پی در گر وکنش کند می طلب گزار کنش

  ).73: 1396پور، وسلیمانی (عباسی»باشد) عشق یا آگاهی حقیقت( انتزاعی یا و)شیء یا شخص(

هاي روحی خود  یار ظاهر شده است. او با حمایت قام کنشزن در داستان بچۀ مردم در م مادرِ
ها و رفتارش  درحقیقت، مادر با گفته .برسد ارزشی موضوع به تا کند می کمک گر کنش بهاز زن 

  کوشد فرزندش گناهی روي دوشش حس نکند. سعی در توجیه رفتار دخترش دارد. او می

. او شود می ارزشی موضوع به گر کنش نرسید مانعبرانداز است که  کودك در این داستان کنش
هایی از داستان با روش کودکانۀ خود ناخودآگاه به عنوان مانعی بر سر راه مادر ظاهر  در بخش

  گر است. برانداز در تضاد با ابژة ارزشی مورد نظر کنش ابژة ارزشی مورد نظر کنششود.  می

خواست چیزي از من  ه هنوز میسرگردان مانده بود و مثل اینک  ام عجب نگاهی بود! بچه«
بار دیگر تخمه کدوئی را نشانش دادم و گفتم  داشتم. یک بپرسد. نفهمیدم چطور خود را نگه

بچه ام تخم کدوئی را نگاه » بگو تخمه بده، همین. برو باریکال  برو جونم. این پول را بهش بده،«
ام. وخ مادل، من تخمه نمی« خواست بهانه بگیرد و گریه کند گفت کرد و بعد مثل وقتی که می

ام یک خرده دیگر معطل کرده بود، اگر  شدم. اگر بچه من داشتم بیچاره می». اموتیسمیس میخ
  .)19: 1375احمد،  (آل» یک خرده گریه کرده بود، حتماً منصرف شده بودم
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ن که ز کند را تحمل می شرایطیاو ترین وضعیت ممکن قرار دارد.  زن در این داستان در ضعیف
شهرنشین امروزي و مستقل از نظر مالی از درك آن عاجز است. زن داستان بدون پذیرفته 

بیند. بدون مرد او حتی ناتوان از  رفته می شدن از سوي مرد ماهیت وجودي خود را از دست
جا پیش  تواند قهر و غضب مرد را تاب بیاورد. استیصال او تا به آن زندگی است. این زن نمی

ترین داشتۀ خود یعنی فرزندش چشم  راي وصال مرد و کسب رضایت او از با ارزشرود که ب می
اي از کار خود  حتی در مرحله پوشد. البته زن در جاي جاي داستان با خود درگیر است. می

شود، آنجا که کودك در وسط خیابان مانده و مادر با این تصور که ممکن است  پشیمان می
  .کشد دود و کودك را در آغوش می وسط خیابان میماشین او را زیر بگیرد  به 

 و. لرزیدم ترس از من و زد بوق ماشین یک یکمرتبه که بود رسیده خیابان وسط ام بچه«
 توي و زدم بغل را ام بچه و کردم پرتاب خیابان وسط را خودم کنم، می چه بفهمم بیاینکه

  .) 19همان: » (شدم قایم مردم الي و دویدم رو پیاده

ر طول داستان با خود درگیر است. درون او پر از آشوب و پر از گفتگوست. او تردیدهایش زن د
دوباره تردیدي دیگر به  اما اي بعد دهد، لحظه کند و خود پاسخ این تردیدها را می را مطرح می
اي در تشویش است و  آید. او پیوسته میان این تردیدها در رفت و آمد است. لحظه سراغش می

این روند گذار از تردید به آرامش نسبی و از آرامش نسبی  .کند دیگر خود را آرام می اي لحظه
  به تردید همواره با اوست و گریبانش را گرفته است.

 انگار که بود همان وقت از. بود رسیده خیابان آنطرف به سالم ام بچه. بود شده تمام من کار«
 را مردم بچۀ که بود این مثل درست کردم، نگاه اام ر بچه که باري آخرین. ام نداشته بچه اصالً
 طور همان درست. کردم می نگاه باو مردم وشیرین پا تازه بچۀ یک مثل درست. کردم می نگاه
 جمعیت الي عجله به و کردم حظ او از دیدن کرد، حظ شود می مردم بچۀ کردن نگاه از که

 سرجایم و بشود خشک قدمم بود نزدیک. افتادم وحشت به دفعه یک ولی. پیچیدم رو پیاده
  ).20همان: » (بشوم میخکوب

رسد این است که مرد داستان در  در این میان آنچه بیش از هر چیز دیگري جالب به نظر می
اي پر از اضطراب و  گزار زن را وارد ورطه اي همراه زن نیست. او به عنوان کنش هیچ لحظه

  و نیست.درگیري با خود کرده  و دیگر هیچ خبري از ا
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 »چه کنم؟ گی می خب،« گفتم سر آخر. دادم گوش من و گفت بچه به راجع هم باز او«
 خودت جور هر. بکنی چه دونم نمی من« گفت بعد و کرد فکر قدري. نگفت چیزي شوهرم

 اي چاره و راه.» ببینم خودم سرسفرة دیگرو خر نره یه ةافتاد پس خوام نمی من. بکن دونی می
شود.  پس از این مرحله احساسات زن درگیر می ).16همان: » (ذاشتنگ پایم جلوي هم

. شوش گیرد شکل میگیرد نظام شوشی وارد  هنگامی که رابطۀ معنایی برمبناي حس شکل می
هیچ  کنشی، الگوي برخالف و گیرد می تصادفی شکل اي رابطه درونی، حالتی یا تکان براساس«

 هدف فضاي به ناگهانی به طور گر و شوش است نشده ریزي برنامه یا طراحی از قبل چیز
). در این داستان شاهد 36: 1389 گرمس،(» کند اشغال را او فضاي همۀ تا شود می ور حمله

در لحظه لحظۀ حضور خود در  گر نیز ظاهر شده، که در این داستان در نقش شوش آنیم که زن
داند چه چیزي براي  دارد و نمی برمی شده ندارد. او به جلو گام اي از پیش تعیین خیابان برنامه

توان نشان از حاکم  ها را می تمامی تردیدها و حضور زن در لحظهدهد.  او و کودکش رخ می
 گر با شوش شوش، بر مبتنی گفتمانی نظام در«بودن نظام شوشی در این داستان دانست. 

: 1389راسانی، (خ» میزند کنش به دست دهد، می رخ او احساسات در که تغییري به توجه
 تغییر معنایی حس یک با برخورد در گر ش شو و بوده غالب حسی جریانات نظام، این ). در62
 در سروکار داریم، شوش با کنش، جاي به ما نظام این در که آنجا از لذا. کند می تجربه را

 و یار ارزشی، شوش مفعول گر، شوش پذیر، شوش گزار، شوش با نیز گفتمانی عوامل الگوي
  .هستیم روبرو گر ضدشوش

کند قرار  گزار ایفاي نقش می تحت تأثیر القائات مرد که در جایگاه شوش گر، زن به عنوان شوش
به باور مرد وجود کودك در زندگی آنان یک معضل است و زن  رند. گرفته و دست به کنش می

ل این مشکل هیچ بایست براي از میان برداشتن این معضل  کاري کند. مرد داستان براي ح می
شود. خواننده که در طول  گذارد و از همین جا تنهایی زن آغاز می راهکاري پیش پاي زن نمی

کند که مشکالت زن با وجود این مرد هیچ گاه به پایان  بینی می داستان همراه زن است پیش
ر اما حضو ،مرد به صورت فیزیکی حضور نداردگرچه رسد و این تازه شروع ماجراست.  نمی

تمام دارایی زن است. زن و وصال او حسی او همواره در طول داستان وجود دارد. مرد 
اش بگذرد تا دل مرد  کوشد براي کسب رضایت مرد به در و دیوار بزند و حتی از جگرگوشه می

جالل در  .نمایاند تصویر زنی مفلوك است را به دست آورد. آنچه که در سراسر داستان رخ می
هیچ تالشی براي مرد با سنگدلی  گذارد. ویري از مرد خودکامه را به نمایش میاین داستان تص
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گر  این ازدواج به تمامی روي دوش زن است. مرد حتی نظاره ۀکند. بار ادام زندگی با زن نمی
ماجرا هم نیست. وجود کودك از نظر مرد یک مشکل بزرگ است که به زن تعلق دارد و مرد به 

  حتی براي حل این مشکل در کنار زن باشد.هیچ عنوان قصد ندارد 

آفرینند. آنان بدون هرگونه همدلی با زن  گزار نقش در طول داستان زنان دیگر به عنوان شوش
شوند. تنها مادر زن از در  گیري حس گناه در او می نشینند و باعث شکل تنها به قضاوت او می
د. او همراه فرزند خود و با تأئید کارش ده شود. او حق را به فرزندش می همدلی با او وارد می

 شود. رسان او می یاري

  گیري نتیجه

هاي کنشی و شوشی اغلب  نظامروییم.  در داستان بچۀ مردم با دو نظام کنشی و شوشی روبه
تواند مبناي شوش شود و یا برعکس، شوش زمینه را براي  تنیده هستند. گاهی کنش می درهم

جا که  از آناند.  تنیده شده ن داستان نیز کنش و شوش درهمدر ای رخداد کنش آماده کند.
 اجتماعی مسائل با حکومت، مردم روابط پنهان هاي الیه دیدن با دیگران از تر تیزبین احمد آل«
توان از  )، می135: 1396(جعفري، » است کرده بازنویسی داستان زبان به انتقادي دیدگاه از را

شناسی زبانی،  شناسی تاریخی، جامعه مختلف از جمله جامعههاي  نتایج این پژوهش در حوزه
تحلیل گفتمان انتقادي و ... بهره گرفت و جایگاه زن طبقۀ متوسط ایرانی را در آن دورة 

  تر درك کرد. تاریخی و روابطش با مرد را آسان

گزار، یعنی مرد، دست به کنشی  گري است که به سبب تحریک کنش در این داستان زن کنش
کند. نظام کنشی در این داستان از نوع تجویزي  زند و طی آن کودکش را در خیابان رها می می

است. مرد در موقعیت برتر نسبت به زن قرار دارد و زن با آگاهی از این موضوع براي جلب 
کند. مرد در سراسر داستان وجود فیزیکی ندارد و ما تنها نقل  رضایت مرد کودکش را رها می

شود. مرد زن را با مشکلی تنها گذاشته که به  بینیم که در ذهن زن مرور می ز او میهایی ا قول
  بایست به تنهایی این مشکل را از میان بردارد. باور او تنها مشکل زن است و خود او نیز می

شود. بنابراین مرد در اینجا  گیري شوش در زن می در نظام شوشی داستان نیز مرد موجب شکل
است. شوشی که تغییر احساسات زن را در پی دارد و از سوي دیگر مقدمۀ انجام  گزار نیز شوش

که در طول داستان زن همواره درگیري  به دلیل آنگر (یعنی زن) نیز است.  کنش توسط کنش
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گر است.  گیرد او شوش ین احساسات در او شدت و ضعف میاحساسی دارد و لحظه لحظه ا
شوند. چرا  گزار ظاهر می شوش جایگاههمسایگان زن نیز در زنان دیگر حاضر در داستان یعنی 

او گیري حس عذاب وجدان در  که با نقد رفتار زن در رها کردن کودك در خیابان موجب شکل
  شوند. می

گري و  یعنی کنشبخش نخست فرضیۀ این پژوهش ها  با توجه به تحلیل دادهبدین ترتیب، 
گزاري  بخش دوم فرضیه که مبنی بر کنش قسمت نخست همچنینأئید شد. گري زن ت شوش

. اما قسمت دوم بخش دوم فرضیۀ پژوهش رد شد. چرا که قرار گرفتتأئید مورد  مرد بود 
  .گزار بود پذیر بلکه شوش نه شوش در نظام شوشی گرمس ها مرد داستان براساس تحلیل داده

قه زد این است که آیا درنهایت، پرسشی که در ذهن نگارندة این پژوهش پس از پایان آن جر
خواست داستان را بر اساس شرایط روز جامعه  بود و می احمد امروز زنده می اگر جالل آل

دادند  بنویسد زن و مرد در الگوي کنشی و شوشی گرمس چه جایگاهی را به خود اختصاص می
رسد  یزمان تغییري در جایگاه زن ایرانی پدید آمده است یا خیر. به نظر مو آیا با گذشت 

ها به عنوان موضوع  شناسی بتوانند با مبنا قرار دادن این پرسش پژوهشگران حوزة جامعه
  پژوهش بتوانند به آنها پاسخ دهند.

  منابع

» خانۀ عروسک«مطالعه و بررسی نمایشنامۀ ) «1389اسکندري، علی و دهقان، سعید (
 ».از دیدگاه فمینیستی احمد اثر جالل آل» بچۀ مردم«اثر هنریک ایبسن و داستان کوتاه 

 .21- 44 . 6 ةشمار .شناسی ادبی زیبایی
 . تهران: فردوس. چاپ دوم.هاي زنان داستان). 1375احمد، جالل ( آل

ل انتقادي گفتمان تحلی« )1399( ، بهارهو هوشیار کلویر ، فیروزفاضلیفرشته،  آلیانی، 
- 116 . 46شمارة .رهنگزن و ف ۀنشریاحمد)  (اثر جالل آل» زن زیادي«غالب در داستان

103. 
جالل » بچۀ مردم«بررسی داستان « )1393( ، سمیهو قاسمی پور ، پروینتاج بخش

- 118. 35شمارة  .نثرپژوهی ادب فارسی »آلتوسر» ایدئولوژي نظریۀ«احمد بر مبناي  آل
99. 



                                                                                                                             40                                                                                                                      1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  / ... گران گران و شوش الگوي کنشبررسی    
       

تحقیقات جدید در ». احمد رئالیسم در مدیر مدرسۀ جالل آل). «1396جعفري، طاهر (
 .135-150. 21 ةشمار -سوم  ةدور .نسانیعلوم ا

هاي اجتماعی  بررسی بازنمایی کنش ) «1394، طوبی (و خاقانی، محمود جنیدي جعفري
 .)»2008( لیوون احمد بر اساس الگوي ون در مجموعه داستان زن زیادي از جالل آل

 .77-98. 6. شمارة شناخت زبان
 نشانه نظریه پایه بر سیاوش ستاندا روایی ساختار بررسی )1389فهیمه ( خراسانی،

 تربیت دانشگاه. فارسی ادبیات و زبان کارشناسی ارشد نامه پایان .گرمس معناشناسی روایی
  .انسانی علوم دانشکده .مدرس

 نظام بررسی). «1394( حمیدرضا شعیري، غالمحسین، زاده، غالمحسین فهیمه، خراسانی،
 .35-54. 48 شمارة. ادبی هاي پژوهش. »سیاوش داستان در شوشی گفتمانی

 چاپ سوم. .تهران: سمت بانی معناشناسی نوینم) 1391شعیري، حمیدرضا (
: تهران. گفتمان معناشناختی- نشانه تحلیل و تجزیه). 1396( حمیدرضا ،-------------- 

  .ششم چاپ). سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان
. ادبی گفتمان تحلیل روش و نظریه: ادبیات شناسی معنا شانهن). 1398( ،-------------- 

  .دوم چاپ. مدرس تربیت دانشگاه انتشارات: تهران
 و متن تعامل در معنا). «1388( محمد هاتفی، حسینعلی، قبادي، حمیدرضا، شعیري،

. ادبی هاي پژوهش. »صفارزاده طاهره از دیداري شعر دو معناشناختی نشانه مطالعه  تصویر
  .39- 70. 25 مارةش

. تهران: انتشارات شناختی روایت کاربردي تحلیل زبانشناسی  روایت) 1395عباسی، علی (
 دانشگاه شهید بهشتی. چاپ دوم.

- نشانه رویکرد با خجندي کمال غزل در شَوِشی نظام تحلیل) «1397کنعانی، ابراهیم (
 .119- 140. 37. پیاپی 3شمارة  دهم، سال .شعرپژوهی». معناشناختی

 .حمیدرضا شعیري، تهران: علم ۀ. ترجمنُقصان معنا )1389(گرماس، ژولین آلژیرداس
 چیستا.: . تهراناسطوره یک ساختار: صمد  )1380( عباسی علی و محمدهادي محمدي،

نشریۀ  .»احمد هاي کوتاه جالل آل زن در داستان. «)1374( ، محمدباقرزاده بارفروش نجف
 .40- 46 .38شمارة  .ادبیات داستانی

 


