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 چكیده
نوشت  « آکلداش»اين مقاله به تحلیل روايی داستان کوتاه 

های گفتمانی کنشی و شوشی  صادق هدايت براساس نظام
های  يافتن سازه گرمس اختصاص داردا هدف اصلی اين مقاله 

های گفتمانی  نظام  ايسداستانی مورد نظر گرمس برای مق
خوردگی و کنشی و شوشی با تکیه بر چگونگی گره

گذاری متقابل آنها و بررسی داليل شکست در عبور از تأثیر
نظام گفتمانی کنشی به نظام گفتمانی شوشی يا همان چرخ  

تا در تحلیل روايی اين داستان گفتمانی در اين داستان اس
آکل شاهد حضور داشاساس نظام گفتمانی کنشی خواننده بر

و کاکارستم به عنوان کنشگرهای بالقوه و بالفعلی است که 
صفتی و ديگری يکی برای حفظ ابژۀ ارزشی پهلوانی و لوطی

دست آوردن همان ابژۀ ارزشی به صورت موازی هبرای ب
داری کاکارستم برقرار  ای تعاملی از نوع القايی به میدان رابطه
داستان با نمايان شدن مرجان به عنوان  تا اينکه از میان  کنند می

آکل به عشق، ابژۀ ارزشی ديگر و با درگیر کردن داش
اما در تحلیل روايی داستان  ،اندازد های او را به تأخیر می کنش

يابیم که چگونه کنشگر با  براساس نظام گفتمانی شوشی درمی
دريافت ناگهانی میزان زيادی انرژی از طرف ابژۀ ارزشی به 

ادراکی ـهای حسیفرايندشود و پس از طی  گر تبديل میشوش
توان  شود که می و ابعاد ديگر گفتمان دچار وضعیتی جديد می
اما اين چرخ   ،آن را حرکت به سوی وصال معشوق نامید

گفتمانی بر اثر عدم تجرب  عشق و نداشتن شرايط شخصی و 
ه با انجامد و در نتیج اجتماعی کافی برای تاییر به شکست می

آکل به وضعیت کنشی، در پايان سوق دادن مجدد داش
تراژديک داستان در حالی که ابژۀ ارزشی را از دست داده به 

 شودا خاطر آن در کنش نیز با شکست مواجه می
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Abstract 

The present study was done to accomplish a 

narrative analysis on the short story of "Dash 

Akol", written by Sadeq Hedayat, based on 

Greimas discourse of state and action systems. 

The main aim of this article was to find story 

elements intended by Greimas for comparing the 

state and action systems of discourse according to 

their complication and mutual effectiveness, as 

well as investigate the reasons of their failure in 

moving from action system to the state one, or in 

other words, discourse cycle in this story. In the 

narrative analysis of this story, based on the action 

system, Dash Akol and Kaka Rostam will be seen 

as potential and actual characters as one of them 

(Dash Akol) tried to keep a champion value and 

generous character, and the other one (Kak 

Rostam) tried to obtain the same value in a 

parallel way through creating an interactive 

relation of induction kind.  But, from the middle 

of the story, a female character called Marjan, as 

another generous character, by involving Dash 

Akol in a love story, a delay in the actions of Dash 

Akol will be occurred. However, in the narrative 

analysis of the story, based on the state system, it 

was found how the action-subject was changed in 

to a state-subject through obtaining high level of 

energy from the champion value, and he turned in 

to a new situation through going through sensory-

perceptual processes and other aspects of 

discourse which can be called a journey towards 

sweetheart’s attainment. But this discourse cycle 

failed because of lack of love experience and 

required personal and social condition for 

accepting a change. All these conditions directed 

Dash Akol to an action-state. In the tragic end of 

the story, while he missed the champion value 

object, he also failed in action. 

Keywords: Narrative Analysis, Saadeq 

Herayat, Dash Akol, Greimas, Discourse of 

State System, Discourse of Action System.   
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 مقدمه

های گفتمانی ادام  نظري  نحو  تحلیل روايی نظام

شناسی  ريخت روايی کنشگران است که با
آغاز شدا  1( والديمیر پرا 1135) های پريان قصه

ها سعی  پرا  به منظور درک بهتر ماهیت قصه

کرد که با فروگذاشتن ساختارهای پیچیده، 

های ترکیب  کارکردهای اساسی روايت و شیوه

معناشاسانه فرانسه و ـآنها را بیابدا در ادامه نشانه

ند تا همچون ، تالش کرد3از جمل  آنها گِرمَس

  پرا  تعريف خود را بر کنش کنشگران و نه گفت

پرداز بنا نهند و در اثر او نظامی را پیدا کنند گفته

دهی  که به کمک آن بتوان اصول سازمان

شان پیدا کردا را در کلیت 2های روايی گفتمان

های جهانی که عمل روايت را  فرضی  وجود شکل

از  ،دبخشن کنند و شکل می سازماندهی می

معناشاسان ـترين کارهايی بود که اين نشانه مهم

و  00: 1212ا )عباسی، سعی داشتند انجام دهند

01) 

ل  اصلی در اين مقاله، تحلیل روايی ئمس

های  از مجموع  داستان« آکلداش»داستان کوتاه 

نوشت  صادق هدايت  سه قطره خونکوتاه 

 0و شوشی 0های گفتمانی کنشی اساس نظامبر

خوردگی و با تکیه بر چگونگی گره گرمس

چنین بررسی داليل ا و همهنگذاری متقابل آتأثیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vladimir Propp  

2. A. J. Gremias  

3. Narrative discourse  

4. Action system  

5. System state  

ه ـی بـی کنشـام گفتمانـور از نظـشکست در عب

نظام گفتمانی شوشی يا همان استحال  گفتمانی 

ا اين مقاله به استان کوتاه مذکور ـدر داست

 دنبال ارائ  پاسخ مناسب برای سؤاالت زير است:

های  ه تحلیل روايی نظامبا توجه ب -

های  گفتمانی کنشی و شوشی گرمس، سازه

خوردگی و وشگر و موارد گرهکنشگر و شَ

ذاری مقابل آنها در اين داستان کدام ـگتأثیر

 است؟

گان  میثاقی، اجرايی و های سه زنجیره -

و نقش کنشگران و  داستان کدام است انفصالی در

 ها چیست؟ شوشگران در اين زنجیره

شود  چه شرايطی سبب می ر اين داستاند -

تا کنشگر اصلی بین حضور خود به عنوان قهرمان 

کنشی و شوشگر غیر کنشی در رقص يا رفت و 

 آمد باشد؟

داليل شکست در عبور از نظام گفتمانی  -

کنشی به نظام گفتمانی شوشی يا همان استحال   

 گفتمانی در اين داستان چیست؟

ل روايی گفتمان با همچنین با تکیه بر تحلی

معناشناسی، در تحقیق حاضر فرض ـرويکرد نشانه

بر اين است که کنشگر اولیه به خاطر عدم تجرب  

عشق و نداشتن شرايط شخصی و اجتماعی برای 

شی ـشدۀ کن تـتاییر، در عبور از نظام گفتمانی تثبی

ه نظام گفتمانی ترديد و تاییر شوشی يا ـب

ا شکست ـران بـگن کنشـ  بیـبازتعريف رابط

ت ـشود و با سرعت در هر دو وضعی ه میـمواج

 رودا پیش می به سوی شکست و تباهی
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 تحقیقۀ پیشین

شی و شوشی گرمس، ـی کنـهای گفتمان امـنظ

ی و تحلیل روايی ـمعناشناسی روايـنشانه

اکنون موضوع ـها در متون فارسی ت گفتمان

گاهی ها و مقاالت فراوانی بوده استا با ن کتاب

هايی که در اين حوزه انجام  گذرا به پژوهش

يابیم که اساساً با دو رويکرد  درمی ،اند شده

رو هستیما رويکرد اول باره روبه اين متفاوت در

نظري  های  موجی است که بعد از ترجم  کتاب
راهنمای نظري  ( از تری ايگلتون و 1225) ادبی

( از رامان سلدن و همکار 1213) ادبی معاصر

توسط عباس مخبر و تألیف آثار ارزشمند 

حقیقت و ( و 1215) ساختار و تأويل متن
( از بابک 1210) های فلسف  هنر زيبايی: درس

درآمدی بر احمدی و ترجم  کتاب 
( از رابرت 1211) ساختارگرايی در ادبیات

اسکولز توسط فرزانه طاهری در معرفی مختصر 

در نظام گفتمانی کنشی گرمس به پا خاست و 

شناسی روايت»چون: همپی آن نگارش مقاالتی 

( و 1251« )داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

بررسی ساختار روايی داستان کودکان بر مبنای »

تحلیل »لو، ( توسط نبی1213« )نظري  گرمس

ساختار روايت در نگارۀ مرگ ضحاک بر بنیاد 

لر و ( از موسوی1215« )الگوی کنش گرمس

سی دو حکايت از باب سوم برر»مصباح، 

« نامه بر بنیاد الگوی کنشی گرمس مرزبان

بررسی »و  اکبری و ديگران ( از علی1212)

نام  عطار  کارکرد روايی دو حکايت از الهی

( از آذر و 1212« )براساس نظري  گرمس و ژنت

ها ديگران در اين زمینه صورت گرفت که در آن

اساس تحلیل مبنای کار به شکلی خاص بر

اما  ،روايی نظام گفتمانی کنشی گرمس است

موج دوم و واقعی را حمیدرضا شعیری در 

های گفتمانی کنشی  معرفی و کاربرد علمی نظام

معناشناسی و ـو شوشی گرمس و مطالعات نشانه

کردن آنها با اعمال اين نظريات بر  سعی در بومی

راهی به های  متون فارسی آغاز کردا کتاب
سی سیال: با رويکرد بررسی معناشناـنشانه

( با همکاری 1255) نیما «ققنوس»موردی 

( اثر 1251)نقصان معنا  وفايی، ترجمه و شرح

گرمس و بیان نظام گفتمانی کنشی در مقابل نظام 

مبانی گفتمانی شوشی و باب کردن آن، 

تجزيه و تحلیل (، 1211) معناشناسی نوين
-ـنشانه( و 1213) معناشناسی گفتمانـنشانه

معناشناسی ادبیات: نظريه و روش تحلیل گفتمان 
های گفتمانی  ( در شناسايی نظام1210) ادبی

ها  ادبی و ارائ  روش تحلیل هر يک از اين نظام

-ـاز نشانه»با توجه به ساز و کار آنها و مقاالت: 

معناشناسی ـمعناشناسی ساختارگرا تا نشانه

ر چگونگی تداوم معنا د»(، 1255« )گفتمانی

« چهل نامه کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی

مقاومت، ممارست و »( با همکاری آريانا، 1215)

مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و 

( و 1210« )معناشناسی آنـکارکردهای نشانه

کنشی  نشانه ـ معناشناسی هستی محور: از بر هم»

تا استعال براساس گفتمان رومیان و چینیان 
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( با همکاری کنعانی، تنها برخی از 1210« )موالنا

ا علی استآثار ارزشمند ايشان در اين زمینه 

شناسی روايتهايی از کتاب  عباسی نیز در بخش
( به 1212) شناختی روايت کاربردی: تحلیل زبان

تعريف روايت و تحلیل کاربردی متن بر اساس 

نظريات گرمس پرداخته است و در مقاالت 

ايی به مربع تنشی: بررسی عبور از مربع معن»

« نشانه ـ معناشناختی ماهی سیاه کوچولو

معناسازی  فرايند»( با همکاری يارمند و 1215)

اساس در مثنوی سالمان و ابسال جامی بر

( با همکاری 1210« )معناشناسیـالگوهای نشانه

زاده و حسنی ژرفا، در اين مسیر گام زده رازی

معنا به تاب معین نیز در کاستا مرتضی بابک
شناسی کالسیک  مثابه تجربه زيسته: گذر از نشانه

 شناسی با دورنمای پديدارشناختی به نشانه

شدۀ ( سعی دارد ضمن توضی، ابعاد گم1210)

شناسی نوين با دورنمای  معنا که تا ظهور نشانه

های  جنبه ،پديدار شناختی خاموش مانده بود

ام شناسی کالسیک و خصوصاً نظ متفاوت نشانه

مدار را به چالش بکشد و به شرح روايی برنامه

اما در میان  ،نظام معنايی مبتنی بر تطبیق بپردازد

گفتمان:  نظام بودشی»انبوه اين کارها، مقال  

« آکل صادق هدايتبررسی موردی داستان داش

نژاد، به دلیل توجه ( از شعیری و کريمی1211)

ور آکل حضشود تا داش به شرايطی که سبب می

کنشی خود را به عنوان قهرمان کنشی از دست 

و  گر غیرکنشی تبديل شوددهد و به يک شوش

وتاه مرثیه برای شناسی داستان کروايت»مقال  

اساس الگوهای کنشی و شوشی ژاله و قاتلش بر

سودا و نکوئی به دلیل ( از آتش1212« )گرمس

داستان   رويکردی متفاوت در خوانش دوگان

های گفتمانی کنشی و شوشی و  براساس نظام

های  تحلیل روايی مستقل هر يک از گفتمان

مذکور، بیشترين ارتباط را با مقال  پیش رو 

اما از آن جهت که مقال  شعیری و  ،دارند

های  نژاد بر تحلیل يکی ديگر از گفتمانکريمی

ـ ـ نظام بوشی گفتمان و عناصر مهم آن ادبی

نکوئی نیز از  سودا ومتمرکز است و مقال  آتش

ها يا رفتآن جهت که بر جريان تکامل پی

ری يک داستان در کارگاه ـگی لـچگونگی شک

های  ذهنی نويسنده توجه دارد و در آن نظام

گفتمانی کنشی و شوشی در جريان چرخ  

هايی درخور  گفتمانی قرار دارند، دارای تفاوت

 نداهستتوجه نیز 

سعی ای متفاوت  گونه اما پژوهش حاضر به

که به صورت همزمان به تحلیل  چناندارد هم

های  اساس نظامبر« آکلداش»روايی داستان کوتاه 

-گفتمانی کنشی و شوشی گرمس و موارد گره

گذاری متقابل آنها در داستان تأثیرخوردگی و 

پردازد، داليل شکست در عبور از نظام  می

گفتمانی کنشی به شوشی را نیز اساس کار خود 

 قرار دهدا

 

 بحث و بررسی

 . نظام گفتمانی کنشی7

گذاران مکتب  آلژيرداس ژولین گرمس از بنیان

پاريس است که پس از انتشار  1شناسی نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. semiology  
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 دربارۀ معنا( و 1122) معناشناسی ساختاری

پرداز  ترين نظريه ( به عنوان مهم1115)

تا گرمس با تکیه معناشناسی روايت شهرت ياف

شناسی سوسور و انگانه در زبهای دو بر تقابل

شناسی گیری از نتايج روايت ياکوبسن و بهره

پرا  با روشی تقلیلی اقدام به ارائه نظام 

، 1کلیدی کنش ۀگفتمانی با محوريت سه واژ

جهت تحلیل روايی گفتمان  2و تاییر 3ارزش

روايی گرمس  فراينددا بر اين اساس، کرکنشی 

ک مانند ي ،نامیم که ما آن را گفتمان کنشی می

کند که گفتمان به آن  دستور زبان روايی عمل می

  دهدا در اين گفتمان، کنش هست سامان می

دهد و خود نیز در  مرکزی روايت را تشکیل می

خدمت تاییر وضعیت کنشگران و همچنین 

معناستا بنابراين کنش جهت رسیدن به هدف 

  يعنی تاییر معنا بايد بتواند نظام مبادل ؛خود

-121: 1255)احمدی،  اندکارزش را ايجاد 

در نظام روايی  (11-15: 1210؛ شعیری، 123

-گرمس هر داستان دست کم از يک يا چند پی

 تشکیل شده است: 0رفت

هاست که با هم  رفت توالی منطقی هستهپی

رفت زمانی آغاز رابط  همبستگی دارند: پی

های آن با قبلی  شود که يکی از عبارت می

يکی يابد که  پايان میهمبستگی ندارد و وقتی 

ا بستگی نداردها با بعدی هم ديگر از عبارت

 (22: 1213)بارت، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. performance 

2. value 

3. transformation  

4. sequence  

رفت نیز با توجه به مناسبات در هر پی

نحوی و معنايی حداکثر شش کنشگر در 

-های متقابل کنشگر و ابژۀ ارزشی، کنش جفت

کنشگر وجود يار و ضدپذير، کنشگزار و کنش

 ،شناختی واندارد که نه بر اساس گوهرهای ر

بندی  دهند طبقه بلکه براساس آنچه انجام می

شوند تا آنجا که آنها به ترتیب در سه محور  می

 ؛جو يا هدفوجست (عمودی معنايی که الف

 ،حمايت يا ممانعت هستند (ارتباط و ج (ب

؛ احمدی، 00-02)همان:  اکنند مشارکت می

( نظام گفتمانی کنشی از دو 123-122: 1255

يا مجابی برای  2و القايی 0  تجويزینوع رابط

رسیدن به هدف اصلی خود که تاییر وضعیت 

ثانويه است   يافت نابسامان اولیه به وضعیت سامان

ای  کندا نظام گفتمانی تجويزی رابطه استفاده می

گزاری از باال به پايین است و ما را با کنش

سازد که در موقعیتی برتر نسبت به  مواجه می

تواند او را وادار به انجام  دارد و می کنشگر قرار

اما در نظام گفتمانی القايی يا مجابی  ،ندککنشی 

ای از نوع موازی استا دو کنشگر  که رابطه

گیرند، بدون  داريم که در برابر يک ديگر قرار می

اينکه هیچ يک بر ديگری برتری موقعیتی داشته 

 ،کننده است باشد و آنچه در اين میان تعیین

سازی يا القای کنشگری است که ت مجابقدر

ا بتواند ديگری را قانع به انجام کنشی کند

به نظر گرمس جفت  (25و 30: 1210)شعیری، 

ترين جفت است که  کنشگر و ابژۀ ارزشی بنیادی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. Prescriptive discourse  

6. Manipiulator discourse  
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انجامد و به  جو میوای جست به ساختار اسطوره

پذير ساختار پاي  داللت گزار و کنشهمراه کنش

-101: 1210ا )اسکولز، ستا ها در هم  سخن

105) 

نهادهای گرمس در بحث يکی ديگر از پیش

های روايی  تحلیل روايی گفتمان توجه به زنجیره

گونه که مجموع  کنشگرها به صورت  استا همان

های  جانشینی و تقلیلی محور عمودی گزاره

سازند، برای تشکیل محور افقی به  روايی را می

کان تحقق معنا را گر که امشکل يک کل داللت

سازد، به فهرست کاملی از ساختارهای  ممکن می

نحوی يا همنشینی نیاز داريما به همین منظور 

ها  گرمس سه نوع زنجیرۀ مجزا را در روايت

 کند:  معرفی می

 :ها( ها و مبارزه زنجیرۀ اجرايی )آزمون (الف

پذير، گزار، کنشدر اين زنجیره کنشگر ، کنش

ای از پیش طراحی  گر با برنامهکنشيار و ضدکنش

رنگ روايت بر اساس آن  شده حضور دارند و پی

 گیردا شکل می

زنجیرۀ میثاقی )بستن و شکستن  (ب

ها(، پیمان امری است که معموالً بین کنشگر  پیمان

شود و آنها به ترتیب  و قدرتی مافوق بسته می

گزار را نیز بر عهده پذير و کنشهای کنش نقش

 گیرندا  می

ها و  انفصالی )رفتن زنجیرۀ (ج

در اينجا نیز نقش اصلی با کنشگر ها(: بازگشتن

ها بر عهدۀ  فاعل است و پیشبرد اين زنجیره

-11: 1251لو، ؛ نبی102-100ا )همان: اوست

15) 

 

« آکلداش». تحلیل روایی داستان کوتاه 7-7

 اساس نظام گفتمانی کنشی گرمسبر

آکل پهلوان و لوطی داستان تقابل داش« آکلداش»

های آن  اول شهر شیراز با يکی از رستم در حمام

شهر به نام کاکارستم استا اين نزاع همیشگی که 

آکل به هاست به برکت عشق ناگهانی داش مدت

بار ديگر و پس از  ،مرجان فروکش کرده است

آکل و زمانی که او شب شکست عشقی داش

گشت اوج  هنگام از مراسم عقدکنان مرجان بازمی 

وانمردانه با ـری ناجـک درگیـرد و در يـگی می

فرو رفتن قم  کاکارستم به پهلويش جان 

 سپاردا می

روايت را به لحاظ  1رنگ ما اين پی

های مستقل کنشگرها و همچنین تعادل  کنش

اولیه، بحران و سپس تعادل ثانويه به عنوان يک 

رفت روايتِ مستقل در نظر گرفته و به اين پی

ب ابتدا الگوی کنشگرهای آن را به شکل زير ترتی

کنیم و سپس به تحلیل روايی گفتمان  ترسیم می

های نظام گفتمانی کنشی  آن بر اساس ويژگی

 پردازيما گرمس می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. plot  
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فتمانی کنشی گرمسبر اساس نظام گ«  آکلداش»نحوۀ حضور کنشگرهای داستان کوتاه  .7شكل 

بارزترين مشخص  اين نظام گفتمانی 

کنشی، نوع القايی يا مجابی بودن آن استا بدين 

آکل و کاکارستم به ترتیب که در اين نظام داش

عنوان دو کنشگر در پی دستیابی به ابژۀ ارزشی 

پذير:کنش

آکلا داش1

ا کاکارستم3

ا مردم2

 ر:گزاکنش

ها ا تقابل و رقابت همیشگی داش1

-ها بر سر پهلوانی و لوطیو لوطی

 صفتی 

ا ساي  اختالف قديمی بین   3

آکل و کاکارستمداش

کنشگرها:

آکلا داش1

ا کاکارستم3

 يارها:کنش

-ها و لوطیا تقابل و رقابت همیشگی داش1

 صفتیا ها بر سر پهلوانی و لوطی

 های پیاپی کاکارستما ا بدمستی کردن3

خانه به وسیل  ا تحقیر کاکارستم در قهوه2

 اآکلداش

آکل و ا ساي  اختالف قديمی بین داش0

 کاکارستما 

ا تمام شدن دوران وکیل و وصی بودن 0

 صمدا آکل برای مرحوم حاجیداش

 ا پیدا شدن شوهر برای مرجانا 2

 آکلا ناپذير شدن خانه داشا تنهايی و تحمل1

-که کسی جرأت پیشتاريکی شب و اينا 5

آکل و آمدن يا میانجیگری بین داش

کاکارستم را نداشتا

 ابژۀ ارزشی:

صفتیپهلوانی و لوطی

 گرها: ضدکنش

ا وکیل و وصی شدن   1

آکل برای مرحوم داش

 حاجی صمد

آکل ا عشق ناگهانی داش3

 به مرجانا
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لوطی صفتی شهر شیراز با يک ديگر پهلوانی و 

رار ای تعاملی برق به صورت موازی رابطه

اما در ابتدای داستان سک  آن به نام  ،کنند می

آکل زده شده است و او نیز به شدت از آن داش

کاکارستم نیز از آن فاصل   کند و مراقبت می

 (21: 1211ا )شعیری و کريمی نژاد، زيادی دارد

آکل در چند مورد نشان داده که با اينکه داش

 آکل:[ بهداش»]حتی قدرت تجويز نیز دارد: 

پوريای ولی قسم اگر دو مرتبه بدمستی کردی 

دهما با برگ  همین قمه دو  سبیلت را دود می

کنما آن وقت کاکارستم دُمش را  نیمت می

: 1250)هدايت، « گذاشت روی کولش و رفت

اما کاکارستم هم دست روی دست  ،(01-05

هر  ـنگذاشته و برای تصاحب ابژۀ ارزشی فوق

همواره با آيدـ یچند به قد و قوارۀ وی نم

شده در پی  ريزی های از پیش برنامه فعالیت

آکل برای يک دست و په په متقاعد کردن داش

 ـمردانهبه احتمال زياد ناجوان پنجه نرم کردن ـ

ر اينجا دست و پنجه نرم کردن است؛ زيرا د

نتیج  جريانی تعاملی از نوع مجابی است و اين 

تواند  آن می تنها راهی است که کاکارستم با

خودی نشان دهد و ابژۀ ارزشی را تصاحب کند: 

هايش گفت: ارـ وای  کاکارستم از مابین دندان»ااا

شند، اگه کمشان، آنهايی که ق ق قپی پا میشک

-پهآيند، دست و په لو لوطی هستند،!! امشب می

آکل اما داش ،(05)همان: « پنجه نرم میک کنند!

م به تل  امثال تر از آن است که د نیز آگاه

 کاکارستم بدهد:

قلی چلنگر به او برخورد و در راه امام

تا حاال دو شب است که کاکارستم چشم »گفت: 

گفت يارو خوب ما را  به راه شما بودا ديشب می

غال گذاشت و شیخی را ديد، به نظرم قولش از 

آکل دست کشید به سبیلش و داش« يادش رفته!

آکل خوب يادش داش« خیالش باش! بی»گفت: 

خان  دو میل  بود که سه روز پیش در قهوه

کاکارستم برايش خط و نشان کشید، ولی از 

دانست که  شناخت و می آنجايی که حريفش را می

قلی ساخته تا او را از رو ببرند، کاکارستم با امام

اهمیتی به حرف او نداد، راه خودش را پیش 

 (00ا )همان: گرفت و رفت

های دوم و  ماجرا در قسمت اما دامن  اين

که از نحوۀ حضور و تعداد  سوم داستان آن چنان

گرها و برتری مطلق کنشيارها و ضدجفت کنش

آيد از لونی ديگر استا تا آنجا  کنش يارها برمی

آکل کنشگرها نیز بالی جان داشکه حتی ضد

شوند و زمین  برخی کنش يارها و  می

کنند تا سرانجام  های او را فراهم می انگیزگی بی

اين لوطی مردمی شهر شیراز را در شبی تاريک 

کنند، با اين توجیه که  در گرداب مرگ غرق می

اين تنها راه بیرون کردن ابژۀ ارزشی پهلوانی و 

طور  اما اکنون به ،لوطی صفتی از دست اوست

نظر  موقت از توضی، بیشتر دربارۀ آن صرف

خوردگی و کنیم و آن را به قسمت موارد گره می

گذاری متقابل دو نظام گفتمانی کنشی و تأثیر

 کنیما شوشی داستان واگذار می

 

های سه گانۀ گرمس در داستان  . بررسی زنجیره5-7

 بر اساس نظام گفتمانی کنشی« آکلداش»کوتاه 

پیمان امری است که « آکلداش»در داستان کوتاه 

بین هر يک از کنشگرهای اصلی داستان نسبت به 



 571         های گفتمانی کنشی و شوشی گرمسبراساس نظام« ش آکلاد»تحلیل روایی داستان کوتاه 

 

 

 

 

های مرسوم جوان مردی  ارزشی يا همان آيین ابژۀ

های قديم با خودشان بسته  ها و لوطی بین داش

-شودا با اين تفاوت که اين پیمان برای داش می

آکل در اجرا و نگهداری ابژۀ ارزشی در نزد خود 

و برای کاکارستم در به دست آوردن و بازتعريف 

شودا در نتیجه  همان ابژۀ ارزشی خالصه می

آکل و مردم از يک طرف و کاکارستم و داش

هايش از طرف ديگر به خاطر منافع متضادی  نوچه

پذير و تقابل و رقابت که دارند به عنوان کنش

ها بر سر ابژۀ ارزشی و  ها و لوطی همیشگی داش

آکل و کاکارستم ساي  اختالف قديمی بین داش

 گزار عمل کنندابه عنوان کنش

-قی برای داشدر اين داستان رابط  میثا

آکل مستلزم تعهد برای اجرا و نگهداری از ابژۀ 

ارزشی، همراه با وعدۀ پاداشی چون پهلوان اول 

شهر شیراز بودن و داشتن قدرت تجويز و 

مجازات برای اضطراب و نگرانی از هر لحظه 

غفلت کردن و ابژۀ ارزشی و حتی جان خود را 

اما اين رابطه برای  است،از دست دادن 

تم مستلزم تعهد جهت متقاعد کردن کاکارس

عنوان آکل برای دست و پنجه نرم کردن بهداش

ای برای بیرون آوردن ابژۀ ارزشی از دست  حربه

وی و سپس بازتعريف آن، همراه با وعدۀ 

پاداشی چون به دست آوردن ابژۀ ارزشی برای 

کسب قدرت قرق کردن محله سردزک و 

نِ در سرکیسه کردن مردم آن و مجازات سنگی

های  آکل بودن و در نتیجه تحقیر شدنساي  داش

ا اين قواعد در داستان به استپیاپی از جانب او 

صورت ضمنی است و هیچ اشارۀ صريحی به 

آنها نشده استا در چارچوب ساختار کلی 

داستان، میثاق در ابتدا آمده است، سپس آزمون 

آيدا داستان سه کارکرد پايه  و در انتها پاداش می

گرهای مالزم آنها را داردا اين کارکردها و کنش

عبارتند از: پیمان، آزمون و داوریا کنشگرها نیز 

آکل با ند از: منعقدکنندۀ پیمان )داشاعبارت

خودش و کاکارستم نیز با خودش( و متعهد 

-گر )داشآکل و کاکارستم(، آزمونپیمان )داش

شونده  آکل و کاکارستم با مالک عمل( و آزمون

آکل و آکل و کاکارستم(، داور )داشداش)

آکل و کاکارستم( و مورد داوری )داش

های متعهد پیمان،  کاکارستم(ا در واقع تا نقش

شونده و مورد داوری را به هر دو کنشگر  آزمون

آکل و کاکارستم( که در يک اصلی داستان )داش

رفت به رابط  موازی هستند، ندهیم، اين پی

شودا همچنین در اين  ل نمیگفتمان روايی تبدي

آکل و کاکارستم نه کارگزار بلکه به رفت داشپی

هايی برای حفظ و دستیابی  اجرای کنش  واسط

هايشان نیز در  به ابژۀ ارزشی کارپذيرند و کنش

 نداهست اساس واکنش

در ادامه برای روشن شدن مطلب به ذکر 

 شود: ها پرداخته می هايی از اين زنجیره نمونه

 
 . زنجیرۀ میثاقی7-5-7

آکل و دانستند که داش هم  اهل شیراز می»

ا )همان: «زنند ديگر را با تیر میکاکارستم ساي  يک

01) 

هايش گفت:  کاکارستم از مابین دندان»ااا

-ق قپی پا میهايی که ق کمشان، آنارـ وای شک»
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آيند، دست  شند، اگه لو لوطی هستند،!! امشب می

 (05)همان:  ا«کنند!پنجه نرم میک پهو په

آکل خطاب به کاکارستم:( به پوريای داش»)

ولی قسم اگر دو مرتبه بدمستی کردی سبیلت را 

کنما  دهما با برگ  همین قمه دو نیمت می دود می

آن وقت کاکارستم دمش را گذاشت روی کولش 

آکل را به دلش گرفته بود و اما کین  داش ،و رفت

-01)همان:  ای بکندگشت تا تالف در پی بهانه می

05) 

قلی چلنگر به او برخورد و در راه امام

تا حاال دو شب است که کاکارستم چشم »گفت: 

گفت يارو خوب ما را  به راه شما بودا ديشب می

غال گذاشت و شیخی را ديد، به نظرم قولش از 

آکل دست کشید به سبیلش و داش« يادش رفته!

يادش آکل خوب داش« خیالش باش! بی»گفت: 

خان  دو میل  بود که سه روز پیش در قهوه

کاکارستم برايش خط و نشان کشید، ولی از 

دانست که  شناخت و می آنجايی که حريفش را می

قلی ساخته تا او را از رو ببرند، کاکارستم با امام

اهمیتی به حرف او نداد، راه خودش را پیش 

 (00)همان:  اگرفت و رفت

 
 . زنجیرۀ اجرایی5-5-7

دانست که مرد میدان و حريف  خود کاکا هم می»

آکل نیست، چون دو بار از دست او زخم داش

اش  خورده بود و سه چهار بار هم روی سینه

 (01)همان:  ا«نشسته بود

آکل( دست برد قم  خود را بیرون )داش

اش  کشیدا کاکارستم هم مثل رستم در حمام قمه

به  اش را آکل سر قمهرا به دست گرفتا داش

حاال »زمین کوبید، دست به سینه ايستاد گفت: 

خوام که اين قمه را از زمین بیرون يک لوطی می

بیاورد! کاکارستم ناگهان به او حمله کرد، ولی 

آکل چنان به مچ دست او زد که قمه از داش

 (21ا )همان: دستش پريد

و  های گره کرده جلو آمد کاکارستم با مشت

ندا تا نیم ساعت روی هر دو به هم گالويز شد

غلتیدند، عرق از سر و رويشان  زمین می

شدا  کدام نمیريخت، ولی پیروزی نصب هیچ می

آکل به سختی روی در میان کشمکش سر داش

فرش خورد، نزديک بود که از حال برود سنگ

ولی  ،زد کاکارستم هم اگرچه به قصد جان می

تاب مقاومتش تمام شده بود، اما در همین وقت 

آکل افتاد که در دسترس او شمش به قم  داشچ

واقع شده بود، با همه زور و توانايی خودش آن 

آکل فرو را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داش

های هر دوشان از  بردا چنان فرو کرد که دست

 (25ا )همان: کار افتاد

 
 . زنجیرۀ انفصالی9-5-7

آکل مثل اجل معلق سر رسید و يک مشت داش»

ک بارش کردهااا آن وقت کاکارستم دُمش را متل

 (05-01ا )همان: «گذاشت روی کولش و رفت

آکل دم محل  هوا تاريک شده بود که داش»

سردزک رسیدا ااابدون اراده رفت روی سکوی 

ای نشست، اااناگهان ساي   سنگی جلو در خانه

ا «آمد تاريکی نمايان شد که از دور به سوی او می

 (22)همان: 

آکل را به اچیان جلو دويدند و داشتماش»

آکل( چند دشواری از زمین بلند کردند ااا)داش
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قدم خودش را کنار ديوار کشانید، دوباره به زمین 

اش  خورد بعد او را برداشته روی دست به خانه

 (25ا )همان: «بردند

 

 . نظام گفتمانی شَوشی5

به بعد ساختارگرايی  1125در حالی که از ده  

ر تمام خود را به عنوان نظري  مسلط در با اقتدا

کرد و حتی برای  های ادبی معرفی می بررسی

پیچید دچار  ها نیز نسخه می مطالع  ساير رشته

های متعددی شدا شماری از پژوهشگران  سکته

همیشه به دنبال »گفتند که ساختارگرايان  می

داللت و معنا هستند و در برابر اموری که 

 ا«شوند خلع سالح می معناشناسانه نیستند

( پساساختارگرايان نیز عالوه 03: 1251)احمدی، 

بر اعتراض به منش قراردادی بین دال و مدلول 

بررسی متون که نزد ساختارگرايان معتقد بودند 

هیچگاه چون مطالعات صرفاً زبانی، جنب    ادبی

دقیق و علمی ندارد و بايد در آن مسائل معنوی و 

-150: 1252)شمیسا،  افلسفی هم لحاظ شود

بسیاری از ساختارگرايان  ،( از سوی ديگر150

عمده مانند بارت، کريستوا و تودوروف نیز با 

هايشان را به روی مباحث  گذشت زمان پنجره

تری همچون هرمنوتیک، روانکاوی و تنوع  تازه

؛ 00-05: 1215)احمدی،  اها گشودند فرهنگ

 (12-12: 1255تودوروف، 

تاییر اوضاع در امان گرمس هم از اين 

( از 1151) نقصان معنانماند و با معرفی کتاب 

مدار معناشناسی ساختارگرا و کنشـنظام نشانه

معناشناسی پساساختارگرا و ـخود نظام نشانه

زيرا معتقد بود که گفتمان،  ؛مدار ساختشوش

مرکز بروز رفتارهای کنشی نیست و در تنها 

هستیم که دارای بعضی موارد با حضوری مواجه 

های شوشی است و آنچه در آن اهمیت  ويژگی

اهمیت « شدن»بلکه  ،يابد اجرای عمل نیست می

ای حسی ـ ادراکی  و اين شدن تابع رابطه يابد می

( در واقع اين 30و 10: 1255)شعیری،  ااست

ها قرار دارند،  ديدگاه که عواطف در مقابل کنش

را برای  دارد تا دو دورۀ مهم ما را بر آن می

معناشناسی در نظر بگیريم: دورۀ اول که ـنشانه

مدار، معناشناسی برنامهـآن را دورۀ نشانه

نامیم و دورۀ دوم که آن  غیرمنعطف يا روايی می

معناشناسی احساسات و عواطف ـرا دورۀ نشانه

( در وضعیت 125: 1213)شعیری،  انامیم می

ريزی  کنشی، کنشگر در اقدامی عملی و برنامه

اما  ،کند تا چیزی را محقق سازد شده تالش می 

در وضعیت شوشی، شوشگر بدون اينکه برنامه 

تواند هر آن متوجه  يا هدفی داشته باشد می

حضور خود نسبت به موقعیتی که در آن قرار 

همین حضور خود را  تأثیردارد گشته و تحت 

)شعیری،  امهیای دريافت خود و ديگری سازد

به نظر گرمس  (22: 1251مس، ؛ گر11: 1210

ادراکی،  ـشوش بر سه نظام گفتمانی حسی

ـ عاطفی و زيباشناختی استوار استا در تنشی

ـ ادراکی، حسی از حواس پنج گفتمان حسی

شود  گانه شوشگر با حسی از دنیا وارد تعامل می

و حاصل اين تعامل دريافتی زيباشناختی است 

نظام  (5: 1213 )شعیری، ازند که معنا را رقم می

های روحی و  ـ عاطفی نیز به بررسی تنشتنشی
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عاطفی شوشگرها مانند حزن، اندوه، شادی، 

نقش آنها را در  تا وااا پرداختهحسادت، بیم 

ند )خراسانی ايجاد شرايط متفاوت معنايی تبیین ک

و در گفتمان  (20: 1210و ديگران، 

 شناختی با شوشگرانی زيباشناختی مواجه زيبايی

هستیم که خود به بخشی از زيبايی دنیا تبديل 

 (10: 1251ا )گرمس، اند شده

 

بر « آکلداش». تحلیل روایی داستان کوتاه 7-5

 اساس نظام گفتمانی شوشی گرمس

-معناشناسی ساختارگرا، برنامهـبر خالف نشانه

مدار و بسته که در آن سرنوشت معنا در پايان 

خورد در  می روايی با رفع نقصان رقم فرايند

، پديداری و باز 1معناشناسی پساساختارگراـنشانه

زيرا اصالً نقصانی  ؛پذيرد معنا هیچگاه پايان نمی

در کار نیست که سوژه بخواهد آن را رفع کندا 

گیرد که  بنابراين رابط  معنايی جديدی شکل می

مبتنی بر حس است و در آن نظام شوشی 

ن اگر در شودا همچنی جايگزين نظام کنشی می

نظام روايی کالسیک سوژه با ريسک فراوان در 

صدد تصاحب ابژۀ ارزشی است، در اينجا اين 

طور ناگهانی به فضای سوژه  ابژه است که به 

شود و سعی دارد تا هم  فضای او را  ور می حمله

یری، ؛ شع0-2: 1213)شعیری،  ااشاال کند

 (22: 1251و گرمس،  11: 1210

صیل، در کنار نظام با توجه به اين تفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Post-structuralism  

گفتمانی کنشی گرمس، نظام گفتمانی شوشی 

توان يکی ديگر از مؤثرترين  گرمس را می

ها برای احیاء و بازکردن ساير معانی  تالش

« آکلداش»موجود در متن دانستا داستان کوتاه 

هايی است که با حمل معانی  نیز از جمله متن

م مختلف زمینه را برای تفسیرهای متعدد فراه

گر از تفسیرهای کرده استا در اين بخش يکی دي

اساس نظام گفتمانی شوشی اين داستان را بر

کنیما در اين بررسی به جای  گرمس بررسی می

آکل( محور آکل(، شوشگر )داشکنشگر )داش

 شودا حوادث داستان واقع می

آکل داستان عشق ناگهانی داش« آکلداش»

ست که بر اثر ـ لوطی اول شهر شیرازـ به مرجان ا

انجامد،  داليل شخصی و مرامی به شکست می

آکل که بر اثر اين شکست عشقی روحی  داش

خود را به شدت از دست داده است در يک 

درگیری ناجوانمردانه با فرو رفتن قم  کاکارستم 

 سپاردا به پهلويش جان می

رنگ روايت را به لحاظ  ما اين پی

تعادل های مستقل شوشگرها و همچنین  کنش

اولیه، بحران و سپس تعادل ثانويه به عنوان يک 

رفت روايت مستقل در نظر گرفته و به اين پی

ترتیب ابتدا الگوی شوشگرهای آن را به شکل 

کنیم و سپس به تحلیل روايی  زير ترسیم می

های نظام گفتمانی  گفتمان آن براساس ويژگی

 پردازيما شوشی گرمس می
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بر اساس نظام گفتمانی شوشی گرمس «آکلداش»گرهای داستان کوتاه نحوۀ حضور شوش .5شكل 

ی ـاسـاشنـمعنـهـانـام نشـق نظـمطاب

پساساختارگرای گرمس، در اين داستان عشق 

آکل نسبت به مرجان عاملی شوشی است و داش

نه کنشیا چون براساس تکان يا حالتی درونی، 

 گیرد و بر خالف نظام  ل میای تصادفی شک رابطه

گفتمانی کنشی هیچ چیز از قبل طراحی يا 

پذير:شوش

آکلا داش1

ا مرجان3

گزار:شوش

مرجان

شوشگر:

آکلداش
 يارها:شوش

ا مرحوم شدن حاجی صمد پدر 1

مرجان، وکیل و وصی قرار دادن او 

 آکل راا داش

آکل مرجان را و ا ديدن ناگهانی داش3

 عاشق شدنش به اوا 

ا استقبال احتمالی مادر مرجان از 2

 آکل برای مرجانا خواستگاری داش

های آکل نسبت به بچها دلبستگی داش0

 حاجی صمدا 

تر بودن شوهری که ا پیرتر و بدگل0

برای  مرجان پیدا شده بود نسبت به 

آکلاداش

ابژۀ ارزشی:

مرجان

 گرها: ضدکنش

خواست که آکل نمیا از طرفی داش1

خواست آزاد پايبند زن و بچه بشود، می

 طوری که بار آمده بودا باشد، همان

-آکل پیش خودش گمان میا داش3

کرد هر گاه دختری که به او سپرده 

شده به زنی بگیرد، نمک به حرامی 

 خواهد بودا 

کرد شايد مرجان آکل فکر میا داش2

او را دوست نداشته باشد! بلکه شوهر 

 خوشگل و جوان پیدا کندا 

آکل برای اينکه فکر عشق را ا داش0

روزها را به  ،در خودش بکشد

دوندگی و رسیدگی به کارهای حاج 

 گذراندامد میص

ا رودربايستی و آداب و رسوم جامعه 0

آکل بسته بود و افکاری که به دور داش

که از بچگی به او تلقین شده بودا 

 ا ترس از حرف مردما 2

ا پیدا شدن شوهر برای مرجانا1 
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شده نیست و در اينجا اين ابژه است که  ريزی برنامه

شود و  ور می طور ناگهانی به فضای سوژه حمله به

ا )گرمس، سعی دارد تا هم  فضای او را اشاال کند

آکل برای اولین بار که وقتی داش چنان (22: 1251

رود، هنگام  مرحوم حاجی صمد می  به خان

طور که سرش را  همین صحبت با همسر او، ناگهان

بگردانید، از الی نحوۀ ديگر دختری را با چهرۀ 

های گیرندۀ سیاه ديدا يک دقیقه  برافروخته و چشم

های يکديگر نگاه کردند، ولی  نکشید که در چشم

آن دختر مثل اينکه خجالت کشید، پرده را انداخت 

رفتا آيا اين دختر خوشگل بود؟ شايد، و عقب 

های گیرندۀ او کار  ولی در هر صورت چشم

آکل را دگرگون نمود، خودش را کرد و حال داش

)هدايت،  ،او سر را پايین انداخت و سرخ شد

اما همین نگاه کوتاه نیز حاکی از  (00: 1250

آزادسازی میزان زيادی انرژی است که به سبب 

فتمانی در برابر گفتمان ايجاد فضای مقاومت گ

پرداز سعی دا در اين وضعیت گفتهشو رقیب می

رفت با وارد کردن پلکانی کند تا در ادام  اين پی می

میزانی از انرژی به جريان نظام گفتمانی کنشی آن 

را به سوی نظام گفتمانی شوشی تاییر دهد و با 

اندازی جديد  نفی کارکرد ايجابی و ورود به چشم

 اآن را فراهم سازد 1و استعالی شرايط رشد

( اين چرخ  گفتمانی 115: 1210)شعیری، 

ای است که در آن نظام گفتمانی کنشی  گونه به

دهد که  ادراکی می ـای حسی جای خود را به رابطه

خود را   ده و تجرب  زيستکرشوشگر با دنیا برقرار 

 : ج ـ د(1210ا )شعیری، کند به زبان منتقل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. transcendence  

های داستانی فوق  بینیم در همین گزاره که می چنان

احساس و ادراک  فراينددو مرحله از سه مرحل  

معناشناسی ـو به دنبال آن نشانه 3که پديدارشناسی

 گیری معنا دخیل  اند که در جريان شکل ثابت کرده

 هستند وجود دارد:

ای: در اين اول، احساس و ادراک برونه

ته و آکل متوج  چهرۀ برافروخحالت داش

شود و آنها را  های گیرندۀ سیاه مرجان می چشم

هیچ  قرار دارند بی« من»که در دنیای بیرون از 

ای در مورد آن نشانه  قضاوت، داوری يا انديشه

طور که سرش را برگردانده از  گیرد )بعد همین می

الی پرده ديگر دختری را با چهرۀ برافروخته و 

نکشید که  های گیرندۀ سیاه ديدا يک دقیقه چشم

 های يک ديگر نگاه کردند(ا  در چشم

های: در اين  دوم، احساس و ادراک درون

گذر از دنیای ـمرحله ـ اگر چه به صورت ضمنی

گیردا در  های صورت می های به دنیای درون برون

های گیرنده مرجان کار خود را  اين حالت چشم

آکل راه کنند و تمام هوش و حواس داش می

کنندا در حقیقت چهرۀ برافروخت   یمتوج  خود م

آکل راه يافته استا مرجان به درون  ذهنی داش

زده يا منفی و  گیری، شتاب قضاوت، تخیل، نتیجه

ـ ادراکی های اين مرحل  حسی ااا هم از نشانه

(، )آيا 10-12: 1213های هستند )شعیری،  درون

اين دختر خوشگل بود؟ شايد، ولی در هر 

ندۀ او کار خودش را کرد و های گیر صورت چشم

د، او سر را پايین کرآکل را دگرگون حال داش

  عشق مرجان به»اااانداخت و سرخ شد(ا يا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. phenomenology  
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طوری در رگ و پی او ريشه دوانیده بود که فکر 

 (01: 1250ا )هدايت، «و ذکری جز او نداشت

ای از حواس  چنین در اين راستا آمیزهمه

رکتی با حـديداری، المسه، چشايی و حسی

ای نزديک او  کنند تا در آينده شوشگر همکاری می

 اس و ادراک ـاحس دـراينـفوم ـ  سـرحلـه مـرا ب

 راهنمايی کنندا

های اين چنینی است که  با وجود گزاره

آکل کند از داش رفت سعی مینويسنده در اين پی

آکل عاشق و لوطی و کنشگر عبور کند تا به داش

تان نیز که تا پیش از اين شوشگر برسدا جريان داس

آکل و رقابت با های داش گری بر اساس لوطی

کاکارستم، يعنی حرکت در مسیر همیشگی و رو 

ها بود، به حرکت از  به زوال و تباهی شخصیت

آکل به سمت مرجان و بر اساس عشق سمت داش

ای که آنها بار  گونه يابدا به دوستی تاییر می و انسان 

شوند  اصل خويش شکوفا میديگر در بازگشت به 

ها با هويتی  و در نتیجه در تولدی دوباره، شخصیت

خیزند و فقط در اين هنگام است  جديد بر پا می

 شودا ها بدون هیچ توجیهی آغاز میکه هستی آن

( به قول وين بوت ما در اين 12: 1251)گرمس، 

هر يک از  ۀداستان با دو نويسنده و تمهیدات ويژ

تیم: اول، نويسندۀ واقعی که با قرار رو هسها روبهآن

گرهايی آکل و کاکارستم به عنوان کنشدادن داش

صفتی بخش در پی ابژۀ ارزشی پهلوانی و لوطی

کندا  زيادی از توجه خواننده را به خود جلب می

که در اغلب داستان نیز وجه غالب با اين  هم چنان

که به ديگر  1نويسنده استا دوم، نويسندۀ ضمنی

-نی موجود در داستان و از جمله به عشق داشمعا

پردازد و به نمايندگی از  آکل نسبت به مرجان می

نويسندۀ واقعی، خواسته يا ناخواسته از ما تقاضا 

اش کنیما شأن  کند که با نگاهی نقادانه همراهی می

اخالقی اين نويسندۀ ضمنی معموالً بسیار باالتر از 

ا )بوت و وستنويسندۀ واقعی و زندگی روزمرۀ ا

 (12: 1251ديگران، 

رفت با با توجه به اين وضعیت، در اين پی

سازی  نظر کردن از تمهیداتی که به کار غنی  صرف

آيند، به يک روايت عاشقان  ساده با دو  داستان می

های  آکل نقشرسیم که در آن داش کننده می شرکت

های ابژۀ  پذير و مرجان نیز نقششوشگر و شوش

يعنی همان  ؛کنند گزار را بازی میوشارزشی و ش

 ۀای که گرمس آنها را سازند کننده دو جفت شرکت

های روايی  در هم  گفتمان 3ساختارهای سرنمون

اگر چه در  ؛(101-105: 1252داند )اسکولز،  می

واره واقعه بر هر عنصر نظام گفتمانی کنشی هم

اما در نظام گفتمانی شوشی، انتظار  ،ديگر مقدم بود

ر واقعه مقدم است و شوشگر برای تحقق معنا و ب

تواند کشنده  رسیدن به وصال که گاهی نیز می

)همان:  اهايی را در انتظار بگذراند باشد، بايد زمان

  شناسانهای زيبايی که دريافت ( چنان22و  25

آکل که به آرزوی وصال هم قابل تعبیر است داش

 با انتظاری حداقل هفت ساله همراه است:

-هفت سال به همین منوال گذشت، داش

فشانی دربارۀ زن و بچ   آکل از پرستاری و جان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. author implicit  

2. archerype  
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ای فروگذاری نکردا ااابه آنها دلبستگی  حاجی ذره

پیدا کرده بود، ولی عالق  او به مرجان چیز 

ديگری بود و شايد همان عشق مرجان بود که او 

آموز کرده بودا در  را تا اين اندازه آرام و دست

های حاجی صمد از آب و گِل  ت هم  بچهاين مد

 (21: 1250ا )هدايت، درآمده بودند

-در ادام  داستان احساس و ادراک جسمانه

ـ ادراکی حسی فرايندای که مرحل  سوم و نهايی 

گیرد و آن زمانی است که جسم  است شکل می

نسبت به شیء يا آن چیزی که نشانه گرفته شده 

دهد و نوعی  یالعمل نشان م است، از خود عکس

گیرد که  جسمی صورت میـ فعالیت حسی

ای در مورد  تواند منجر به نوعی قضاوت درونه می

( و سپس بُعد 10-10: 1213شیء شود )شعیری، 

های گذشته به  عاطفی گفتمان که در قسمت

در قالب  ،داد صورت حاضرسازی غايب رخ می

های عاطفی که در آن شوشگر اندوه  پردازی صحنه

انی خود را از پنهان شدن همیشگی ابژۀ و نگر

 اشود گذارد تکمیل می ارزشی به نمايش می

آکل در مانند آنجا که داش (101و 103: )همان

ای بلند  اش با آهنگ خراشیده های شبانه قراری بی

کشدااا مرجانااا  اين عشق مرا می»گفت:  بلند می

تو مرا کُشتیااا به که بگويم؟ مرجانااا عشق تو 

هر چند عشق  (25: 1250ا )هدايت، «کُشتااا!مرا 

آکل سرانجام بر اثر داليل شخصی و مرامی داش

انجامد و سپس در انتهای داستان،  به شکست می

آکل که بر اثر اين شکست، روحی  خود را به داش

شدت از دست داده با رجوع به سابق  کنشی 

خود، در يک درگیری شبانه به صورت 

شودا  دست کاکارستم کشته می ای به ناجوانمردانه

شناسی گفتمان نیز در پايان داستان،  در بُعد زيبايی

گردد که در درون  مرگ تبديل به يک پديده می

دهدا  شناختی را جای می خود قضاوت زيبايی

شناختی تاییر يافته و کنش به  يعنی عنصر زيبايی

 ای برای عبور به وضعیت مايه طنزی تلخ و دست

 داشو ال حضور تبديل میناپايدار و سی

گانۀ گرمس در داستان های سه . بررسی زنجیره5-5

 اساس نظام گفتمانی شوشیبر« آکلداش»کوتاه 

پیمان عهدی است که « آکلداش»در داستان کوتاه 

آکل، بعد از ديدن ناگهانی شوشگر داستان يعنی داش

 ،بندد که تا جان در بدن دارد مرجان با خود می

اش را به وصال جانان  شناسانهبايیهای زي دريافت

آکل و در تبديل کندا بنابراين، در اين داستان، داش

پذير و مرجان به مرحل  بعد مرجان به عنوان شوش

کنندا رابط   گزار و ابژۀ ارزشی عمل میعنوان شوش

میثاقی در اين داستان، امری شخصی است و 

مستلزم قاعده يا مجموع  قواعد خاصی نیست و 

اش يا مجازات شوشگر نیز در گرو تالشی است پاد

دهدا هر چند  که او برای رسیدن به هدف انجام می

در میان  داستان به میثاق اشاره شده اما همواره پیش 

از تحقق معنا و دستیابی شوشگر به هدف آمده و 

 شودا شامل زمان پريشی نمی

همچنین داستان سه کارکرد پايه و 

نها را داردا اين کارکردها های مالزم آ کننده شرکت

ند از پیمان، آزمون و داوریا اعبارت

ند از: منعقد کنندۀ اها نیز عبارت کننده شرکت

آکل(، آزمونگر و پیمان و متعهد پیمان )داش

 آکل(، داور و مورد داوریشونده )داش آزمون
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های  آکل تمام نقشداش ،آکل(ا در واقع)داش

ه دارد، اما در سه رفت را بر عهداين پی  گان شش

آکل ضمنی است و به صورت تای آنها نقش داش

زيرا اصوالً  ؛صري، به نقش او اشاره نشده است

هیچ نهاد يا سازمانی برای منعقد کردن پیمان يا 

انجام آزمون و داوری برای امور عاشقانه و 

احساسات شخصی شوشگر وجود ندارد و همه 

 ر او دارداچیز بستگی به اراده و توانايی انتظا

آکل به عنوان رفت داشدر اين پی

نظام   ترين عنصر داستانی در جهت غلب محوری

گفتمانی شوشی بر نظام گفتمانی کنشی و يا به 

کند تا  عبارت ديگر غلب  عشق بر مرگ عمل می

مدار داستان را از تعدادی حوادث سطحی کنش

به يک عاشقان  آرام ارتقا دهد، هر چند در نهايت 

اين چرخ  گفتمانی  کست عشقی و مرگ اوبا ش

 داشو نیز متوقف می

در ادامه برای روشن شدن مطلب به ذکر 

 شود: ها پرداخته می هايی از اين زنجیره نمونه

 
 . زنجیرۀ میثاقی7-5-5

طور که سرش را برگردانید، از الی  بعد همین

نحوۀ ديگر دختری را با چهرۀ برافروخته و 

دا يک دقیقه نکشید که های گیرندۀ سیاه دي چشم

های يکديگر نگاه کردند، اااآيا اين دختر  در چشم

خوشگل بود؟ شايد، ولی در هر صورت 

های گیرندۀ او کار خودش را کرد و حال  چشم

د، او سرش را پايین کرآکل را دگرگون داش

 (00ا )همان: انداخت و سرخ شد

در میان راه هم  هوش و حواسش متوج  »

خواست صورت او را از  ه میمرجان بود، هر چ

تر در  جلو چشمش دور بکند بیشتر و سخت

عشق »ااا  (00ا )همان: «شد نظرش مجسم می

طوری در رگ و پی او ريشه دوانیده  مرجان به 

 (01ا )همان: «بود که فکر و ذکری جز او نداشت
 

 . زنجیرۀ اجرایی5-5-5

ولی نصف شب، آن وقتی که شهر شیراز با 

های دلگشا و  و خم، باغ های پر پیچ کوچه

رفت، آن وقتی  های ارغوانیش به خواب می شراب

ها آرام و مرموز باالی آسمان قیرگون به  که ستاره

-زدندا اااهمان وقت بود که داش هم چشمک می

آکل طبیعی با تمام احساسات و آکل حقیقی، داش

هوا و هوس، بدون رودربايستی از توی قشری که 

ه دور او بسته بود، از توی آداب و رسوم جامعه ب

افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود، بیرون 

آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش  می

های آتشین و تن  قلب، لب  کشید، تپش آهست می

هايش بوسه  کرد و از روی گونه نرمش را حس می

 (21-25 )همان: ازد می

مرجاناااا مرجانااا تو مرا کُشتیااا به که »

 (21ا )همان: «بگويمااا مرجانااا عشق توااا مرا کُشت

 
 . زنجیرۀ انفصالی9-5-5

ها در اتاق به دور خودش  مانند ديوانه»ااا

زد و باقی  گشت، زير لب با خودش حرف می می

روز را هم برای اينکه فکر عشق را در خودش 



 1793بهار و تابستان ، مسوه ، شمارپنجمدوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال     527

 

 

بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی 

 (21ا )همان: «گذرانید می

تا اينجا که رسید باض بیخ گلويش را »

گرفتا سپس بدون اينکه ديگر چیزی بیفزايد يا 

منتظر جواب بشود، سرش را زير انداخت و با 

آلود از در بیرون رفتااا ولی  های اشک چشم

های بلند و الابالی  شکسته و مجروح بودا گام دل

ا )همان: «گذشتااا طور که می داشت، همین برمی

22) 

زی که برايش مسلم بود اينکه از ولی چی»

ترسید، آن وضعیت برايش  خودش می  خان

ناپذير بود، مثل اينکه دلش کنده شده بود،  تحمل

 (20)همان:  ا«خواست برود دور بشود می

 

گذاری متقابل تأثیرخوردگی و . بررسی موارد گره9

های گفتمانی کنشی و شوشی گرمس در  نظام

 «آکلداش»داستان کوتاه 

دور شدن و نفی وضعیت اولیه يا دازاينِ  ندفراي

آکل آزاد و رها يک )اين بودگی( که شامل داش

است و حرکت به سوی وضعیت ثانويه که شامل 

پذيری است و در آن  تجرب  عشق و مسئولیت

کند و  آکل موقعیت کنشگر بودن را نفی میداش

شود، اما وقتی  به حضوری شوشی تبديل می

نیافتنی است،  اين عشق دست بیند که آکل میداش

دهد،  بعد از اينکه دختر حاجی را شوهر می

گیرد که به وضعیت دازاينِ يک برگردد  تصمیم می

گیرد و به  و با پذيرش دازاين ايجاب صورت می

اما بايد اذعان کرد  ،رويم سوی وضعیت جديد می

که در اين مرحله، کنشگر پخته شده است و قطعاً 

)شعیری و  اتفاوت زيادی داردبا آن کنشگر اولیه 

در واقع اين حرکت  (25: 1211نژاد، کريمی

-ـ اساس گرهآکليعنی داشبودشی قهرمان ـ

گذاری متقابل دو نظام گفتمانی تأثیرخوردگی و 

کنشی و شوشی گرمس را در داستان کوتاه 

 دهندا تشکیل می« آکلداش»

توان داستان را به سه  میبدين ترتیب 

-سیم کردا در قسمت اول داشی تققسمت جزئ

آکل کنشگر محقق يا بالفعلی است که به غايت و 

هدف خود که لوطی اول شهر شیراز بودن و 

برخورداری از قدرت تجويز است، دست يافته 

( و کاکارستم نیز که تا به حال چندين 21)همان: 

بار طعم تلخ شکست را از او چشیده است 

تیابی به ابژۀ ای است که در پی دس کنشگر بالقوه

ای  آکل به صورت موازی رابطهارزشی با داش

کند تا او را مجاب به دست و  تعاملی برقرار می

اما از میان   ،ندکای  پنجه کردن ناجوانمردانه

ـ نمايان يعنی مرجانداستان ابژۀ ارزشی ديگری ـ

آکل به عشق شود و با درگیر کردن داش می

طوری که از  به ؛زداندا های او را به تأخیر می کنش

آکل به شدت تاییر اين به بعد جريان زندگی داش

کند و او در رسیدن به وضعیت ثانويه، تحت  می

عشق لحظه به لحظه از قهرمانی کنشگر به  تأثیر

 شود: قهرمانی شوشگر و احساسی تبديل می

آکل خسته و کوفته از شب سوم داش

اش  نزديک چهار سوی سیدغريب به طرف خانه

قلی چلنگر به او برخورد کرد رفتا در راه امام می

تا حاال دو شب است که کاکارستم چشم »و گفت: 

گفت يارو خوب ما را  به راه شما بودا ديشب می
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غال گذاشت و شیخی را ديد، به نظرم قولش 

آکل دست کشید به سبیلش و داش« يادش رفته!

 (00: 1250ا )هدايت، «خیالش باش! بی»گفت: 

ای که در دل داشت با  با عقده کاکارستم»

گیری!  سر پیری معرکه»گفت:  لکنت زبانش می

يارو عاشق دختر حاجی شده! گزلیکش را غالف 

 (05ا )همان: «کرد!

شايد همان عشق مرجان بود که او را تا »ااا 

 (21ا )همان: «آموز کرده بود اين اندازه آرام و دست

و شود  جا ختم نمی آکل به همیناما کار داش

حداقل هفت ضدشوشگر شخصی و مرامی که 

اغلب نیز ريشه در تفکرِ وضعیت اولی  او دارند 

شوند تا سرانجام او را بر  جلو پايش سبز می

اش وادار به نفی اين وضعیت و  خالف میل باطنی

شیفت  بازگشت به وضعیت اولیه و آزاد کنند، 

که در شب عقدکنان مرجان، خطاب به امام  چنان

 ويد:گ جمعه می

آقای امام، حاجی خدابیامرز وصیت کرد و »

هفت سال آزگار ما را توی هچل انداختا پسر از 

ترش که پنج ساله بود حاال دوازده  همه کوچک

سال داردا اين هم حساب و کتاب دارايی حاجی 

استااا حاال ديگر ما به سی خودمان، آن هم به 

تا اينجا که رسید باض بیخ گلويش « سی خودشان!

گرفتا سپس بدون اينکه ديگر چیزی بیفزايد يا  را

منتظر جواب بشود، سرش را زير انداخت و با 

 (22ا )همان: آلود از در بیرون رفت های اشک چشم

-در قسمت سوم داستان نیز بار ديگر داش

اما  ،گردد بودگی برمیآکل به وضعیت اولیه يا اين

گری است که شراب عشق در اين مرحله کنش

چنان مخمور را پخته است، هر چند همخامی او 

که وقتی دوباره سر  و دُردی نوش استا چنان

گاهی که پیشتر يعنی همان میدانمحل  دزک ـ

کرد ـ  جا را قرق میوقتی دل و دماغ داشت آن

به نظرش آمد که اين جا نسبت به پیش »رسد  می

تر شده، مردم به چشم او عوض شده  خراب

ود او شکسته و عوضی طوری که خ همان ؛بودند

آکل در اين ( حاال داش22)همان:  ا«شده بود

از دست دادن  تأثیروضعیت کنشی جديد و تحت 

مردان  شبانه ابژۀ ارزشی، در يک درگیری ناجوان

با فرو رفتن قم  کاکارستم به پهلويش جان 

 سپاردا می

حال اگر به تبعیت از ديمو نايت بپذيريم که 

فرم در داستان يکی از  هر داستان فرمی دارد و

ا )نايت، های مهم و سخت ارائ  آن است قسمت

توان با کمی تاییر در هرم  می (12-11: 1255

رنگ  نهادی گوستاو فرايتاگ دربارۀ پیپیش

(، فرم داستان 310-310: 1225نمايشنامه )براهنی، 

خوردگی را با توجه به موارد گره« آکلداش»کوتاه 

های گفتمانی کنشی و  امگذاری متقابل نظتأثیرو 

 شوشی گرمس به صورت زير متصور شد:
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های گفتمانی کنشی و شوشی گرمس در داستان کوتاه  گذاری متقال نظامتأثیرخوردگی و فرم پیشنهادی برای موارد گره .9شكل

 «آکلداش»

 

گیری عمل داستانی با  که در آن اوج

کاکارستم و  آکل باهای پیوست  داش درگیری

آکل نسبت به مرجان، به ترتیب عاشق شدن داش

های گفتمانی کنشی و شوشی  در هر يک از نظام

روند تا در  گرمس به موازات هم پیش می

بزنگاهی مشترک که پیدا شدن شوهر برای مرجان 

گذاری متقابل تأثیرخوردگی و باشد به اوج گره می

 های گفتمانی کنشی و شوشی بر يکديگر نظام

رسندا سپس نوبت بحران است و آن شکست  می

آکل در ماجرای معروف عشقی استا از داش

اينجا به بعد هر چه هست عمل نزولی است که 

رودا فاجعه اين  به سرعت به سوی فاجعه می

آکل که بعد از بحران شکست است که داش

 خود را از دست داده  عشقی به شدت روحی 

 

 

 

به پهلويش جان  است با فرو رفتن قم  کاکارستم

 سپاردا می

ماي  اين داستان استا  ترين درون تاییر مهم

نويسنده سعی دارد دامن  اين تاییر را از 

ها شروع و به خواننده نیز تسری دهدا  شخصیت

های اول و سوم داستان که نظام  در قسمت

گفتمانی کنشی بر آن حاکم است همواره لب  تیغ 

و اعمال اوست و انتقاد و تحقیر متوج  کاکارستم 

آکل به صورت نويسنده با تمجید از اعمال داش

آشکار و ضمنی کاکارستم و حتی خواننده را به 

تاییر و يادگیری مرام و عمل پهلوانی دعوت 

کندا به عنوان مثال هدايت در شروع واپسین  می

آکل و کاکارستم، بسیار شبیه به درگیری داش

کند و حتی توصیف را  فردوسی عمل می

 الآخرين لحظه هول و و

-لحظه شروع نظام گفتمانی  کنشی داستان با درگیری

 آکل با کاکارستمهای پیوست  داش

لحظه شروع نظام گفتمانی شوشی داستان با 

 آکل نسبت به مرجانعاشق شدن داش

(C) 

(d) 
(b) 

e)) 
(a) 

های گفتمانی گذاری متقابل نظامتأثیرو  خوردگیگرهاوج   بزنگاه و نقط

 «آکلداش»داستان کوتاه کنشی و شوشی گرمس در 
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ای برای نشان دادن ماهیت کنشگرها قرار  وسیله

خواند و  و کاکارستم را رستم در حمام می دهد می

آکل دارد از توصیفی با توجه به لطفی که به داش

حماسی برای بیرون کشیدن قم  او استفاده 

اما دربارۀ قم  کاکارستم چنین توجهی  ،کند می

 آکل( دست برد قم  خود را بیرون)داش»ندارد: 

اش  کشیدا کاکارستم هم مثل رستم در حمام قمه

درست  (21: 1250ا )هدايت، «را به دست گرفت

رستم   حماس»مثل فردوسی که همین لطف را در 

نسبت به رستم و رخش دارد، ولی « و اسفنديار

 شوند: اسفنديار و اسبش شامل اين محبت نمی

 ببینم تــا اسپ اسنفديــار

 می بی سُوار،سوی آخُر آيد ه           

 وُگر بارۀ رستم جنگجوی

 به ايوان نهد بی خداوند روی!          

 (211: 1252)فردوسی، 

اما در قسمت دوم داستان که نظام 

گفتمانی شوشی بر آن حاکم است، هدايت نقش 

آکل پهلوان را همواره به خاطر کفران و عمل داش

های  کندا آن را زائده و زايیدۀ تلقین عشق نفی می

آکل عاشق داند و به داش نتی و غیرطبیعی میس

آکل حقیقی و طبیعی دهد و او را داش حیات می

 نامد: می

ولی نصف شب، آن وقتی که شهر شیراز 

های دلگشا و  های پر پیچ و خم، باغ با کوچه

رفت، آن وقتی  های ارغوانیش به خواب می شراب

ها آرام و مرموز باالی آسمان قیرگون به  که ستاره

زدندا آن وقتی که مرجان با  م چشمک میه

خواب آهسته نفس های گلگونش در رخت گونه

کشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش  می

آکل حقیقی، گذشت، همان وقت بود که داش می

آکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و داش

هوس، بدون رودربايستی از توی قشری که آداب 

بود، از توی  و رسوم جامعه به دور او بسته

افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود، بیرون 

آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش  می

های آتشین و تن  کشید، تپش آهست  قلب، لب می

هايش بوسه  کرد و از روی گونه نرمش را حس می

 (21-25: 1250ا )هدايت، زد می

آکل پهلوان و اما در همین قسمت داش

مسائل شخصی و مرامی حاضر کنشگر به خاطر 

آکل عاشق و شوشگر را حتی داش ،است

رحمانه بکشد تا از اين جنگ درونی سربلند  بی

جا به بعد است که ديدگاه انتقادی نبه درآيدا از اي

گر آکل کنشو طنزآمیز هدايت نسبت به رفتار داش

يابد و آگاهانه  تری میو لزوم تاییر او نمود بیش

ای که  کل کنشگر و جامعهآرفتار و شخصیت داش

دهد از زبان مالاسحق يهودی  او را پرورش می

 کند: نفی می

مالاسحق جلو آمد، دست روی دوش 

لوطی خاک  ۀمز»آکل زد و سر زبانی گفت: داش

لباس او و   بعد دست کرد زير پارچ« است!

گفت: اين چیه که پوشیدی؟ اين ارخلُق حاال ور 

ا «خرم می افتادها هر وقت نخواستی من خوب

 (20)همان: 

البته پیش از اين نیز هدايت ترديد خود را 
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آکل پهلوان و کنشگر در توصیفاتی نسبت به داش

آشکار « اجل معلق»و « گاو پیشانی سفید»مثل 

 (132-150: 1215ا )جورکش، کرده بود

آکل کنشگری است که در مجموع داش

اما به  ،دنیای شناخته شده و مطلوبش کنش است

وارد شدن ناخواسته به دنیای شوش و عدم خاطر 

تجربه در عشق و نداشتن شرايط شخصی و 

اجتماعی کافی برای تاییر به سرعت در هر دو 

وضعیت کنشی و شوشی به سوی شکست و 

شود و در پايان تراژديک داستان  تباهی کشیده می

ابژۀ ارزشی را از دست داده و به خاطر آن در 

 کنش نیز شکست خورده استا

 

 گیری نتیجهبحث و 

با دو « آکلداش»در تحلیل روايی داستان کوتاه 

نظام گفتمانی کنشی و شوشی مواجه هستیم که 

ات متقابل بر يکديگر تأثیرخوردگی و دارای گره

ندا در تحلیل روايی اين داستان بر اساس هستنیز 

نظام گفتمانی کنشی در ابتدا شاهد حضور 

يعنی تیم که يکی ـکنشگرهای بالقوه و بالفعلی هس

ـ برای حفظ ابژۀ ارزشی پهلوانی و آکلداش

ـ برای به يعنی کاکارستمصفتی و ديگری ـلوطی

دست آوردن همان ابژۀ ارزشی به صورت موازی 

ای تعاملی از نوع القايی يا مجابی به  رابطه

کنندا تا اينکه از  می داری کاکارستم برقرار میدان

مايان شدن مرجان به میان  داستان به بعد با ن

-عنوان ابژۀ ارزشی ديگر و با درگیر کردن داش

های او را تا ورود به  آکل به عشق خود، کنش

 اندازدا قسمت پايانی داستان به تأخیر می

اما در تحلیل روايی داستان بر اساس نظام 

گفتمانی شوشی، در ابتدا کنشگر با دريافت 

ارزشی  میزان زيادی انرژی از طرف ابژۀ ناگهانی

شود،  که سبب ايجاد فضای مقاومت گفتمانی می

بخش زيادی از شخصیت کنشی خود را از دست 

ادراکی و ـ های حسیفراينددهد و پس از طی  می

شود که  ابعاد ديگر گفتمان دچار وضعیتی می

توان آن را حرکت به سوی وصال معشوق  می

اما اين استحال   گفتمانی بر اثر داليل  ،نامید

انجامد و باعث  و مرامی به شکست می شخصی

گفتمانی  آکل به نظامیسوق دادن مجدد داش

آکل که بعد از شودا در پايان نیز داش کنشی می

شکست در آن ماجرای معروف عشقی، نسبت به 

تر شده، اما به شدت روحی   آکل اولیه پختهداش

خود را از دست داده است در وضعیت کنشی نیز 

 رود کست و تباهی پیش میبا سرعت به سوی ش

که در پايان تراژيک داستان در حالی که ابژۀ ينتا ا

ارزشی را از دست داده به خاطر آن در کنش نیز 

 شودا با شکست مواجه می

ماي  اين  ترين درون در نتیجه، تاییر مهم

داستان استا نويسنده سعی دارد دامن  اين تاییر 

ی دهدا ها شروع و به خواننده تسر را از شخصیت

های اول و سوم داستان که نظام  در قسمت

گفتمانی کنشی بر آن حاکم است همواره لب  تیغ 

انتقاد و تحقیر متوج  کاکارستم و اعمال اوست و 

 آکل به صورتنويسنده با تمجید از اعمال داش

کاکارستم و حتی خواننده را به  آشکار و ضمنی

تاییر و يادگیری مرام و عمل پهلوانی دعوت 

اما در قسمت دوم داستان که نظام  ،کند می
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گفتمانی شوشی بر آن حاکم است، نويسنده نقش 

آکل پهلوان را نیز همواره به خاطر و عمل داش

کفران عشق و عدم نرمش در برابر تاییر و چرخ  

گفتمانی و باز تعريف رابط  بین کنشگران نفی 

 کندا می

 

 منابع

(ا 1210سودا، محمدعلی و نکوئی، رضا )آتش

مرثیه برای ژاله »شناسی داستان کوتاه روايت»

بر اساس الگوهای کنشی و شوشی « و قاتلش

 0ماره ش ،5وره د ،جستارهای زبانی«ا گرمس

 ا 352-110صص ،21پیاپی 

 اتأويل متن و ساختار(ا 1255احمدی، بابک )

 تهران: نشر مرکزا ا13ا  چ

 اساختار و هرمنوتیک(ا 1251) ـــــــــــــ

 تهران: گام نوا ا0 ا چ

حقیقت و زيبايی: (ا 1213) ـــــــــــــ
ا تهران: نشر 32ا  ا چهای فلسف  هنر درس

 مرکزا

درآمدی بر (ا 1210اسکولز، رابرت )

ا ترجم  فرزانه ساختارگرايی در ادبیات

 ا تهران: آگاها3ا  طاهریا چ

پیش درآمدی بر نظري  (ا 1213ايگلتون، تری )

ا تهران: نشر 1ا  برا چا ترجم  عباس مخادبی

 مرکزا

معنا به مثابه تجربه (ا 1210معین، مرتضی )بابک
شناسی کالسیک به  زيسته: گذر از نشانه

ا شناسی با دورنمای پديدارشناختی نشانه

 تهران: انتشارات سخنا

درآمدی بر تحلیل (ا 1213بارت، روالن )
 ا ترجم  محمد راغباهاساختاری روايت

 د نواداختهران: ر ا3ا  چ

ا 3ا  ا چنويسی قصه(ا 1225براهنی، رضا )

 تهران: مؤسس  انتشارات نگاها

 اتودوروف در تهران(ا 1255تودوروف، تزوتان )

 تهران: نشر چشمها اپارتیانترجم  آزيتا هم

زندگی، عشق و مرگ (ا 1215جورکش، شاپور )

 بوف کوراز ديدگاه صادق هدايت: نگاهی به 
ا تهران: 3ا ا چهای هدايت و ديگر عاشقانه

 آگها

زاده و حسینحسین غالمخراسانی، فهیمه؛ غالم

بررسی نظام (ا »1210حمیدرضا شعیری )

«ا گفتمانی شوشی در داستان سیاوش

 ا00-20ا صص 05ماره ، شهای ادبی پژوهش

راهنمای (ا 1251پیتر ) ،سلدن، رامان و ويدوسون

ا  چ اترجم  عباس مخبر انظري  ادبی معاصر

 طرح نوا تهران: ا0

شناسی از نشانه(ا »1255شعیری، حمیدرضا )

نقد «ا معناشناسی گفتمانیـساختگرا تا نشانه

 ا03-22صص، 5ماره ش ،3وره د ،ادبی

مبانی معناشناسی (ا 1211ـــــــــــــــــ )

 ا تهران: سمتا2ا  ا چنوين

تجزيه و تحلیل (ا 1213ـــــــــــــــــ )

ا تهران 2ا  چ امعناشناختی گفتمانـنشانه

 سمتا

(ا 1215شعیری، حمیدرضا و آريانا، دينا )

چگونگی تداوم معنا در چهل نامه کوتاه به »
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 ،0وره د ،نقد ادبی«ا همسرم از نادر ابراهیمی

 ا152-121صص ،10ماره ش

(ا 1210شعیری، حمیدرضا و کنعانی، ابراهیم )

معناشناسی هستی محور: از ـنشانه»

ر اساس گفتمان کنشی تا استعال ب برهم

 ،جستارهای زبانی«ا رومیان و چینیان موالنا

-112صص  ،32پیاپی  ،3ماره ش ،2وره د

 ا110

راهی (ا 1255شعیری، حمیدرضا و وفايی، ترانه )
معناشناسی سیال: با بررسی موردی ـبه نشانه

ا تهران: شرکت انتشارات علمی نیما« ققنوس»

 و فرهنگیا

 ا0ا  چ ابینقد اد(ا 1252) سرویشمیسا، س

 تهران: انتشارات فردوسا

شناسی کاربردی: روايت(ا 1212عباسی، علی )
ا تهران: انتشارات شناختی روايت تحلیل زبان

 دانشگاه شهید بهشتیا

عبور از (ا »1215عباسی، علی و يارمند، هانیه )

-ـمربع معنايی به مربع تنشی: بررسی نشانه

ی جستارها«ا معناشناختی ماهی سیاه کوچولو

صص  ،1، پیاپی2، شماره 3وره د ،زبانی

 ا101-113

-ريزهخديجه و  ،محمدی؛ اکبری، نسرينعلی

بررسی دو حکايت (ا »1212) سمیرا  ،وندی

نامه بر بنیاد الگوی کنش از باب سوم مرزبان

 ،35ماره ش ،10وره د ،نامهکاوش ا«گرمس

 ا313-321صص

ا به کوشش شاهنامه(ا 1252فردوسی، ابوالقاسم )

المعارف مطلقا تهران: مرکز دائرهل خالقیجال

 بزرگ اسالمیا

 انقصان معنا(ا 1251ولین )ژگرمس، آلژيرداس 

تهران:  اترجمه و شرح حمیدرضا شعیری

 نشر علما

(ا 1215السادات و مصباح، گیتا )لر، اشرفموسوی

تحلیل ساختار روايت در نگاره مرگ »

«ا ضحاک بر اساس الگوی کنشی  گرمس

، 2، دوره زيباـ هنرهای تجسمیهنرهای 

 ا20-32ص، ص00شماره 

ا  ا چنويسی نوين داستان(ا 1255نايت، ديمون )

 ا تهران: مؤسس  انتشارات نگاها5

شناسی داستان روايت(ا »1251رضا )لو، علینبی

، ادب پژوهی«ا بوم و زاغ در کلیله و دمنه

 ا35-1صص ، 10، شماره 0دوره 

ررسی ساختار روايی ب(ا »1212)ـــــــــــــ 

«ا داستان کودکان بر مبنای نظريه گرمس

-101صص، 32، شماره 10، دوره نامهکاوش

 ا112

ا تهران: سه قطره خون(ا 1250هدايت، صادق )

 معینا

 

 

 

 

 

  


