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چکیده

ّ
«احمد محمود» نویسندۀ رئالیست اجتماعی و راوی خطۀ جنوب ،مخاطبان را با زندگی واقعی روبهرو و از
دادن نسخۀ تحریف شدۀ آن پرهیز کرده است .وی در دو داستان کوتاه «آسمان آبی دز» و «پسرک بومی» ریشۀ
همۀ نابهسامانیها ،فقر و جهل طبقۀ فرودست را در پدیدۀ استعمار و حکومت سرسپرده میجوید و از کارکرد
ارجاعی زبان برای نزدیکشدن به زندگی روزمره استفاده میکند .دستورزبان نقشگرای نظاممند مایکل هلیدی
نیز زبان را با استناد به نقش آن در تعامالت اجتماعی بررسی میکند .بهنظر هلیدی ،بررسی دستورزبان باید به
صورت ّ
کمی انجام شود و از آنرو که به باور وی زبان پدیدهای اجتماعی است ،میتوان آن را در دادههای
تجربی آماده ،کنشهای ارتباطی و فرانقشهای زبانی که با مبحث سبک مرتبط است ،توصیف و تحلیل کرد.
در آثار «محمود» میتوان در «بافت» ّ
موقعیتی دو داستان یادشده چگونگی بازنمایی استعمار را در فرانقشهای
شش گانۀ دستورزبان هلیدی ،مقایسه کرد .هدف این پژوهش آن است که با توجه به اطالق عام رئالیسم به
مکتب ادبی وی ،مشخص گرداند که آیا پیروی از اینمکتب خاص ،سبب بهرهگیری یکسان در فرانقشهای
دستوری شده ،آیا وی اقلیم جنوب و برخورد افراد بومی آن را با فرنگیان معدودی که نمایندۀ طبقه فرادست
هستند ،بهگونهای همسان بازنمایی کرده است؟ دادههای پژوهش نشان میدهند که در سبک زبانی او در این دو
داستان ،بهترتیب فرایند مادی ،رابطهای و کالمی بیش از همۀ فرایندها استفاده شدهاست .گرایش وی به بیان
وقایع دنیای بیرون سبب وجود بسامد بیشتر فرایند مادی نسبت بهسایر فرایندهاست و بسامد انجام اعمال
فیزیکی بهوسیلۀ غیرجانداران ،در «آسمان آبی دز» بیشتر از «پسرک بومی» است.
کلمات کلیدی :محمود ،هلیدی ،پسرک بومی ،آسمان آبی دز ،فرانقش
 .5دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
Email: fatemeh.heidari@kiau.ac.ir
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 .0مقدمه

نظریۀ نقشگرایی مایکل هلیدی (ّ )5621-2553()Michael Halliday
ّ
نظریهای زبانشناختی است که
نظریه در شرایطی که ّ
بهکارکردهای زبان ،فراتر از الفاظ آن مینگرد .این ّ
نظریات ساختارگرایانه ،تحلیل
متن را بهبررسی کارکرد درون آن محدود ساخته عناصر پیرامون متن را بالاثر باقیمیگذارند،بهبافت
ّ
متأثر از عناصر بیرون اثر است ّ
ّ
توجه کرده به
موقعیتی وفرهنگی و غیرزبانی بهعنوان الیۀ دیگری که
بافت()Contextاثر ،نظیر اندیشۀ خالق و
تحلیلگر ،فرصت میدهد عوامل درونی و بیرونی ِ
ّ
ّ
واقعیتهای اجتماعی مؤثر در خلق اثر را ارزیابیکند .در دستور نقشگرایی ،انتخاب پیکرهای
ّ
ّّ
تعیین پیکره در نظرگرفته-
مشخص برای تعیین سبک اهمیت دارد.در این رویکرد دو مفهوم اصلی در ِ
پدیدارشدن واژهها در پیکره،
متنی
ِ
میشود-5:باهمآییواژهها -2باهمسازی که بهالگوهای دستوری و ِ
مربوط است و اینمفهوم ،وظیفۀتعیین ویژگیها و الگوهای سبک نویسنده را بهعهده دارد(تامپسون:7100،
بررسی پیکرۀ دستوری ،به این نتیجه رسید که مجموع بندهای دو داستان «آسمان
 .)00اگر بتوان ،در
ِ
آبی دز» و «پسرک بومی» ،از فرانقشهای یکسان یا نزدیک بههم برخوردار بودهاند ،بهالگویی بر
اساس باهمسازی رسیدهایم.در این رویکرد ،زبان ابزار انتقال معنا و ارتباط است و کنشهای
اجتماعی ،از جمله متون ادبی را بررسی میکند« .ادبیات بومی و اقلیمیّ ،
معرف و نشاندهندۀ فرهنگ
ّ
عامۀ منطقهای خاص است»(فقیه پرشکوهی و عیسی پور کهلبونی )555 :5869،و رویکرد بومگرایانۀ «احمد
محمود» بهعالوۀ«واقعگرایی» و «مضامین اجتماعی-سیاسی» ،فصل ّ
ممیز آثار او و سایر نویسندگان
رئالیست است .مسائل اقتصادی ،قحطی ،بیکاری ،مهاجرت نیروی کار بهاقلیم جنوب ،بهدلیل
ّ
سرمایۀ عظیم نفت و تقابل آن با فقر مردم،حضور مل ّیتها و فرهنگهای گوناگون خارجی و داخلی،
محیط های کارگری ،نخلستان ،شط ،دریا ،گرما ،تب ،توفان ،صید ،کشتی ،جاشو ،اسامی و لحنها و
لهجههای بومی ،دیکتاتوری حکومت سرسپرده ،ظلم و تبعیض ،حضور استعمارگران و تاراج ثروت
ّ
ملی ،آسیبپذیری فرهنگ بومی ،از مهمترین دلمشغولیهای او بهشمار میآیند.داستانهای او با
زندگی مردم جنوب و با روحیه ،طبیعت ،تربیت و فضای بومی پیوند مستقیم دارند و در دو داستان کوتاه
یادشده،خواننده از قراین درمییابد که محیط اقلیمی هر دو ،آبادان است .عکسبرداری دقیق از
ّ
ّ
محرومیت مردم از منابع طبیعی و نمایش گستردۀ فقر اقتصادی
واقعیات مربوط به تضادهای طبقاتی،
ّ
و فرهنگی از مشخصههای ادبی آثار وی است.
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.2پیشینۀ تحقیق
مقاالت «بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات و حکمتهای گلستان و بهارستان بـر اسـاس
ِ
ّ
کارکرد تجربی فرانقش اندیشگانی» تألیف طاهره ایشانی و زینب برزگری در مجلۀ علم زبان ،شـمارۀ ده
سال 63؛«بررسی و تحلیل فرایندهای فرانقش اندیشگانی در شعر کسی که مثل هیچکس نیسـت» اثـر
ّ
فروغ فرخـزاد در چـارچوب نظریـۀ نقـشگـرای هلیـدی» تـألیف مژگـان صـفایی و همکـاران ،مجلـۀ
شعرپژوهی ،شمارۀ،82سال69؛ مقالۀ «مهمترین وجوه سبکشـناختی داسـتانهـای احمـد محمـود»
ّ
تألیف غالمرضا پیروز ،مجلۀ بهار ادب،شمارۀ ،55سال 36و مقالۀ«پسرک بومی ،پیـامآورعشـق» تـألیف
شهناز زندینژاد ،مجلۀ ادبیـات داسـتانی ،آذر  ،32شـمارۀ  ،44از جملـه مقـاالتی هسـتند کـه دربـارۀ
فرانقشهای هلیدی و داستانهای «احمد محمود» نوشته شدهاند ولی تاکنون مقالهای دربـارۀ موضـوع
مقالۀ حاضر منتشر نگردیدهاست.
.9شیوه و پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر بهشیوۀ توصیفی-تحلیلی و بسامد فرایندهای فعلی ،ساختار گذرایی دو داستان کوتاه
«آسمان آبی دز» و «پسرک بومی» را از نگاه فرانقش تجربی بررسی کرده و در پی پاسخ بهاین پرسشها
ّ
تجربیات جهان پیرامون و درون خود را در گفتار
بوده است« :محمود» با استفاده از چه شیوههایی
ّ
ّ
موقعیت و بافت جغرافیایی،
اشخاص داستان بازنمایی کردهاست؟ عناصر طبیعی ،فضا ،محلهها،
ً
اجتماعی و سیاسی در نقش کنشگر و کنشپذیر ،تأثیرگذار بودهاند یا صرفا در قالب رابطۀ اسنادی
بازنمایی شدهاند؟ شیوۀ داستانپردازی نویسنده در بازگویی کنشهای نمایندگان استعمار تا چه اندازه
بازگوکنندۀ آشنایی وی دربارۀ استعمار و استثمار بوده است؟ استفاده از کدام فرانقشها در بازنمایی
ّ
ّ
واقعیات مؤثرتر بوده است؟
.0چارچوب نظری
دستور نقشگرای نظاممند(«)Function Systemic Grammarهلیدی» را میتوان ادامۀ رویکرد
نقشگرایانۀ زبانشناسان مکتب پراگ و ویلم متسیوس( ،)Vilém Mathesiusبرونیسالو کاسپر
مالینوفسکی( )Bronisław Kasper Malinowskiو جان روپرت فرث()John Rupert Firth
مند نقشی در
بافت
موقعیت«جان روپرت فرث» ،بهزبانشناسی نظام ِ
ِ
دانست .هلیدی ،با الهام از مفهوم ِ
عرصۀ تحلیل متون دستیافت .در اینرویکرد ،دستورزبان مجموعۀ پیچیدهای از نظامهای متوالی و
همزمان است که سخنگویان در درون آنها بهانتخاب پرداخته و از طریق آنها ،گفتهای را تولید
میکنند و شنونده گفته را درمییابد(روبینز .)494 :5845 ،از منظر هلیدی نقشهای زبان ،اجتماعی ّتلقی
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بافت بیرونی در کنار یکدیگر نهاده ،هر دو را دارای فرایندی
میشوند و تحلیلگر اثر ،واژگان متن را با ِ
ّ
یکسان میبیند؛ یعنی در کنار متن ،بافت موقعیتی و پیرامونی اثر توأم و همراه با آن میآید (هلیدی و حسن،
 .)83 :5861از منظر زبانشناسان نقشگرا ،زبان پدیدهای اجتماعی است که بهدلیل نیاز ارتباطی ایجاد
شدهاست و عبارت از مجموعۀ مرتبطی از انتخابهایی است که معنا را میسازند .اینانتخابها امکان
ّ
عینیتبخشیدن بهصورتهای مختلف زبان را فراهممیکنند .از آنرو که دستور هلیدی بر پایۀ روابط
جانشینی قرار دارد ،زبان ،شبکهای از نظامها یا مجموعهای از امکانات مرتبطبههم بهمنظور ساخت
معنی ّتلقی میشود(هلیدی و متیسن .)28 :2554،هلیدی دستور خود را نقشگرا مینامد ،زیرا هر واحد زبانی
در آن با ارجاع بهنقش ارتباطی و کاربردی زبان تبیین میشود.در دستور وی سه الیۀ معنایی :فرانقش
اندیشگانی( ،)Metafunction ideationalبینافردی( )Metafunction interpersonalو
متنی( )Metafunction textualامکان تحلیل بندهای متن را بهدست میدهند و با تحلیل مبتنی بر
دستاوردهای زبانشناختی ،سبکشناسی متون ادبی ّ
میسر میشود .در تعریف وی ،سبک عبارت از
گوناگونی براساس کارکردها یا صورتبندیهای خاص زبانی در بافت ّ
موقعیتی و فرهنگی است(هلیدی،
ِ
.)21-29: 2554

بر اساس نقش کلمات در چهارچوب دستورزبان نقشگرا ،دو مفهوم برای نقش مطرح میشود:
الف-نقشهای دستوری ب-نقشهای زبانی .این رویکرد بهزبان،رویکردی تجربهگرایانه است (نک:
هلیدی و متیسن )44 :2554 ،و معنا در فرانقشها متجلیمیشود و پدیدههای زبانی بهعنوان رفتاری
معنیساز و دارای امری با کارکرد در نظام اجتماعی تبیین میشوند .در اینراستا نقش و معانی
اجتماعی عناصر زبانی ،نسبت بهصورت آنها ّ
اهم ّیت بیشتری دارند .در نتیجه اصطالح معناشناسی
ً
صرفا بهمعانی واژگان منحصر نمی شود ،بلکه نظام کاملی از همۀ معانی موجود در زبان را شامل-
میگردد ،بهسخن دیگر رشتهای از عوامل دستوری و واحدهای نحوی ّ
اعم از عناصر واژگانی از قبیل
ا فعال ،اسامی و عناصر دستوری مانند حروف تعریف و نیز عناصری مانند حروف اضافه را دربر می-
گیرد که در بین ایندو مقوله جایمیگیرند(نک :آقاگلزاده.)36 :5831 ،
از نگاه زبانشناسان نقشگرا ،زبان ابزاری در خدمت ارتباط اجتماعی است و ّ
ماهیت فطری یا
ذاتی ندارد .از اینرو ،بر حضور نقش ارتباطی ،کاربردشناختی بهعنوان بخشهای جداییناپذیر دانش
ّ
دبیرمقدم .)45 :5834،پیرو این نگره ،بافت در تحلیل متن ،مهم بهشمارمیآید؛
زبانی تأکید میورزند(نک:
در واقع تحلیلگر اثر ،در چنین تحلیلی بهدنبال توصیف و تبیین آن است که خالق اثر بهچه نحوی
واحدها و روابط صوری زبان را بهکار میگیرد تا حصول معانی خاص را ّ
میسر سازد(نک :سلطانی:5834،
26ـ .)85نقش بازنمایی تجارب در دستور نقشگرای نظاممند به فرانقش تجربی( Metafunction
 )experientialواگذار میشود که از اجزای فـرانقش اندیـشگانی است .تجارب در قالب افعال که
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هلیدی آنها را فرایند( )Processمینامد نمود مییابند.انواع افعـال یا فراینـدهای منتخب نویسنده و
ّ
بسامد وقوع آنها ،تجارب ،تفکـرات و نیز سبک او را آشکارساخته ،انگیزههای او و چگونگی ساخت
متن وی را بازگومیکنند.
واحد ّاو ّلیۀ تحلیل متن در ایندستور« ،بند» و دارای سه ُبعد معنایی بنیادین مرتبط است که
فرانقش نامیـدهمیشوند -5 :فرانقش اندیشگانی که دارای دو بخش فـرابخش تجربـی و منطقـی و
مختص بازنمایی تجربۀ نویسنده از هستی است؛  -2فـرانقش بینـافـردی که عهدهدار بازنمایی ارتباط
شرکتکنندگان در یک تعامل زبانی و تثبیت روابط اجتماعی زبان و تأثیرگذاری بر دیگران است(نک:
هالیدی ومتیسن)26: 2554 ،؛  -8فـرانقش متنـی که پیونددهندۀ دو فرانقش مذکور اسـت و میان گفتهها یا
نوشتهها و جهـان واقعـی و ساختهای دیگر زبانی ارتباط برقرار میسازد(نک :بلور و بلور )02 :7110،و به
ّ
موضوعیت معنادار میبخشد و آن را بهشکل پیام درآورده ،سبب تمایز متن معنادار از
پدیدۀ کالمی
جملههای تصادفی و نامربوط میگردد(نک :مهاجر و نبوی.)23-29 :5849 ،
«ساختار گذرایی»( )Transitivity systemمفهومی است که در ّ
تحقق زبانی فرانقش تجربی
سنتی مربوط به افعال ّ
نقش دارد و منظور از آن ،مفهوم ّ
متعدی و توصیف فعل و مفعول نیست بلکه
که در آن بازنمـایی انـواع فراینـدها و معـانی در جمله صورتمیگیرد(نک :تامپسون:7100،

شیوهای است
 .)81در اینساختار ،فرایندهای فعلی بهتناسب معانیشان بهانواع ششگانۀ اصلی :مادی ،ذهنی ،رابطه-
ای و غیر اصلی :رفتاری ،گفتاری و وجودی تقسیممیشوند(نک :هلیدی .)41 :7100،فرایندهای اصلی
پرکاربرد و مستقل اند و فرایندهای فرعی دارای بسامد کمتر ،غیر مستقل و ترکیبی یا التقاطیاند و
ویژگیهای مشترکی از دو فرایند گروه نخست را دارند(نک :هلیدی و متیسن .)542-545 :2554 ،این ساختار،
ّ
ً
تعیینکنندۀ-5 :نوع فرایند (که هستۀ بند است و معموال در یك فعل یا عبارت فعلی تجلیمییابد و
عبارت است از رخداد ،کنش ،احساس ،گفتار یا بود و نبود)؛  -2مشارک (اشخاص یا ّ
هویتهایی که
بهصورت گروه اسمی و صفتی آشکارمیشوند) و «-8افزودۀ حاشیهای» یا عناصر پیرامونی است که
ّ
ّ
شرایط پسزمینهای وقوع فعل را بهصورت ادات نشان داده ،اطالعات حاشیهای دربارۀ علت ،زمان،
مکان ،چگونگی بند بیان میکنند و در گروههای حرف اضافهای ،قیـدی نمایان میشوند(نک:
توالن .)569 :5839،اینساختار ،نشاندهندۀ آن است که در هر بند چهکسی ،چهفعلی را انجام داده و انواع
فرایند فعل بر چهچیزی و در چهشرایطی انجام شده است و آیا بند دارای افزودۀ حاشیهای هست یا نه؟
با پاسخ بهاین سه پرسش ،گذرایی هر بند تعیین میگردد(نک :تامپسون .)12 :7100،تحلیل «نظام گذرایی»
سبب بهدستدادن گزینشی نظاممند به تحلیلگر میشود و بدینگونه ،الگوی گزینشی کـه بـر پایۀ
انگیزههای نویسنده از میان امکانات مختلف نظام زبـان ،صـورتگرفتـه ابزار ّ
مهمی برای شناخت
سبک وی خواهدبود و یکی از کاربردهای انگارۀ هلیدی ارتباط فرانقشها با مبحث سبک است.
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در اینمقاله از فرانقش اندیشگانی برای بررسی سبک «احمد محمود» ،در دو داستان کوتاه
«آسمان آبی دز» و «پسرک بومی»استفاده میشود که این امر در نظامگذرایی قابل انجام است.
ّ
انتخاب این دو داستان بهدلیل اشتراک موضوع استعمار و تأثیر آن بر زندگی کارگران خطۀ جنوب
است«.محمود» نویسندهای واقعگرا است و غارت نفت ،هستۀ مرکزی هر دو داستان اوست که با
رنگمایۀ غلیظ سیاسی نوشتهشدهاند« .در ّ
ادبیات سیاسی جنوب ،بخش عمدهای از اساس
همستیزیها استوار بر ّ
متغیرهای اقتصادی است و در ظاهر ارتباط مستقیمی بهسیاست ندارد .اما
ً
هنگامی که پیشزمینۀ پیدایش این پدیدهها و پیامدهای آنها واکاوی میشود ،موضوع کامال سویۀ
سیاسی بهخود میگیرد»(شیری .)259: 5864،زبان نگارش «محمود» انتقادی است و این مقاله بر آن
ّ
تجربیات دنیای
است تا با انطباق داستانهای یادشده با «فرانقش تجربی» ،شیوۀ استفادۀ او را از
بیرون و درون درجهت بازنمایی ّ
واقعیت در دنیای داستانش بیانکند«.محمود» در شهر اهواز از پدر و
مادری دزفولیاالصل بهدنیا آمده است .وی «خود معترف است جنوب و خصوصیات مردم آن را بهتر
میشناسد»(گلستان .)29 :5864،منطقۀ جغرافیایی ،سازندۀ فضای داستانهای اوست؛از اینرو فضای
داستانی او در آبادان و اطراف آن در محیط و فضای گرم و تفتیدۀ جنوب میگذرد و محیط ،اشخاص و
ّ
رخدادهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با ایناقلیم ،هویت شخصی و درونی او را مشخص میکنند و
ً
صرفا عاملی تزئینی نیستند .وی عالوه بر آنکه از اینعناصر بهعنوان عناصر پیرامونی یا افزودههای
حاشیهای استفاده میکند ،آنها را در قالب عوامل مختلف فرانقشها قرار داده به ّ
ادبیت متن
داستانهای خود میافزاید.
.1فرانقش اندیشگانی
ّ
فرانقش اندیشگانی متشکل از دو کارکرد تجربی و منطقی است و پژوهش حاضر با استفاده از فرانقش
تجربی انجام شده ،زیرافرانقش منطقی ،روابط منطقی میان بندها را دربرگرفته آنرا در سطحی فراتر از
ّ
تجربیات مربوط بهعالم بیرون و درون را بهمحتوا و
بند بررسیمیکند .در فرانقش تجربی ،نویسنده،
معنا تبدیل کرده ،بازگویی بهصورت محتوای گزارهای بند و بازنمود( )representationظاهر میگردد
(هلیدی  .)593-596: 2554در بافت موق ّ
عیت که «متن در آن شکفته و آشکار میشود»(هلیدی وحسن:5861،
 ،)12سه ّ
متغیر زمینه ،عامالن و شیوه وجود دارند که روی هم ،سبک را تعیینمیکنند .زمینه
نشانمیدهد که در بافت ،چهچیزی در حال رخدادن است؛ عامالن ،اشخاصیاند که ایفای نقش
میکنند و شیوۀ گفتمان ،نقشی است که زبان ،جایگاه و مسیر ارتباطی آن دارد (نک :همان)12-8 :؛ سبک
ّ
موقعیت ،زبان ،تغییرمیکند(همان .)68-61:سبک ،گونهای از زبان
بافت
نشانمیدهد که
براساس نوع ِ
ِ
است که از طریق آنچه گوینده ،بهلحاظ اجتماعی ،انجاممیدهد ،تعیینمیگردد (نک :متیسن و همکاران-،
ِ
 .)549: 2555انتخاب سبک زبانی وابسته بهموضوع گفتمان است« .محمود» ،هر دو داستان را در بافتی
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ّ
محلی در اقلیم جنوب ،در حوزۀ مکانی استعمارزده ،کارگرنشین با مضامین سیاسی-اجتماعی به
ّ
تصویر میکشد .حوزه یا زمینۀ گفتمان و واژههای برگزیدۀ وی دربارۀ محلههایی در خوزستان است.
ّ
در آبادان ،این شهر استعمارزده پیش از ملی شدن صنعت نفت ،بنابر ترکیب اجتماعی «بخش مرکزی،
ّ
ّ
احمدآباد و محلۀ بهمنشیر را گودنشینان و حاشیهنشینان شهری و محلههای بریم ،بوارده را اروپاییان
ّ
یا آن عده از بومیانی که از آستین استعمار سرکشیده بودند در اشغال خود داشتند»(فرید.)26 :5865،
ّ
بوارده ،بریم ،کفیشه ،خیابان احمدآباد ،خیابان ظلمآباد از جملۀ محلهها و بهمنشیر رودخانه ،و
لتکه( ،)lotakشانک( ،)šānakزبیدی( )zobeydiو سبور( )saburاز انواع ماهیان رودخانههای آبادان
است که «محمود»از آنها ناممیبرد« .زمینۀ گفتمان» او روایتی داستانی از بازنمایی واقعیت عالقۀ
پسرکی بومی به دخترکی فرنگی و حضور عوامل استعمار انگلیس در منطقۀ نفتخیز آبادان و
کنشهای فردی و اجتماعی است که پیرو عشق کودکانه و مبارزات مردم بومی علیه استعمار بهوقوع
میپیوندد و در داستان دیگر ،روایت مهاجرت و آوارگی کارگرانی که از شهرها و روستاهای مختلف
بهاین منطقه آمده ،با کارگران بومی برای یافتن کار همراهی میکنند و با انبوهی از رخدادها و اشخاص
که ّ
قابلیت گسترش در جهت رمانشدن را دارد؛ درونمایۀ داستان «آسمان آبی دز» از موضوع سیاسی
حضور استعمارگران بهوضعیت اقتصادی-اجتماعی کارگران مهاجر و بومی گسترشمییابد.
«محمود» و مخاطبان«،عوامل گفتمان» اویند و وی ناگزیر از داشتن رابطۀ غیرمستقیم با خوانندگان
است؛ زبانی که بهکار میبرد ،دارای سطحی غیررسمی است؛ از سوی دیگر ،اشخاصی که در زمینۀ
روایت و در جایگاه اجتماعی طبقۀ فرودست ایفای نقش میکنند« ،عوامل گفتمان»اند که راوی،
فرانقشهای آنان را در فرایندهای اصلی و فرعی در هر بند آشکار میسازد« .شیوۀ گفتمان»،
تکنگاری و ّ
مملو از کالم مرتبط با شرایط واقعی زندگی فرودستان در تقابل با فرادستان بیگانه است و
از طریق نوشتار و بهشیوۀ محاکات ،کنشهای عاطفی ،ترغیبی بیانمیشود و بر داوری مخاطب تأثیر
میگذارد و سبک نویسنده را که مخاطب عام دارد با سبک کسانی که مخاطب خاص دارند
متفاوتمیکند .نویسندگان واقعگرا برای نشاندادن رخدادها ،تصاویری از جامعه و محیط اطراف خود
خلقمیکنند ،اما سبکهای متفاوتی را برای بیان آنچه میخواهند برمیگزینند که نشان از دید متفاوت
ً
آنان از دنیای پیرامون و دنیای درون خودشان دارد(نک :باریش )07 :7100،و اساسا رابطهای بینامتنی میان
کاربر زبان و ّ
موقعیت فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیایی وجود دارد (نک :هلیدی:5861،
 .)529نویسنده همواره با جهان پیرامون خود در ارتباط است و بر آن تأثیر گذاشته ،از آن تأثیر ميپذیرد و
ّ
تمرکز این پژوهش بر بندهایی است که عناصر محیطی ،جغرافیایی ،محلی و طبیعی جنوب در آنها به
کار گرفتهشده و در روند زندگی طبقۀ استعمارشده تأثیرگذار بودهاست.کاربرد این رویکرد در ایندو
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داستان نشانمیدهد که عالوه بر مشخصشدن اقلیم و ّ
توجه به ّ
واقعیات ،چگونه «محمود» از این
عناصر در جهت ّ
ادبیت متن کمکمیگیرد.
.5-9فرایندهای اصلی
 .5-9-9فرایند مادی
معمولترین فرایند در ساختار گذرایی یا در فرانقش تجربی مربوط بهتجربه از دنیای بیرون و کنش
فیزیکی است که بر انجام کاری یا رویدادی داللت میکند(نک :هلیدی و متیسن .)565:2554،فرایند مادی،
ّ
پرکاربردترین فرایند و در بازنمایی سبک واقعگرا ،مؤثر است .عناصر آن عبارتند از :کنشگر(،)actor
کنش پذیر( )goalو افزوده .نخستین عنصر ،انجامدهندۀ کار و دیگری عنصری است که کار بر روی
آن انجام میشود .هردو عنصر می توانند انسان یا غیر انسان باشند و افعال گذرا و ناگذرا میتوانند از
اینطریق بررسیشوند(نک :تامپسون .)12 :7100،در بند «باد شمال ،سطح بهمنشیر را چینمیداد»
(محمود )544 :5835،شامل فرایند« :چیندادن» ،کنشگر« :باد شمال» ،کنشپذیر« :سطح بهمنشیر» هر
بند «فوالد سعفهای 5نیمگرفته را تو
دو عناصر غیر انسانی و غیرجاندار و گویای طبیعت آباداناند .در ِ
چاله جابهجا میکرد»(همان ،)42:فرایند مادی« :جابهجا کردن» ،کنشگر انسانی« :فوالد»،
بند «از تو
کنشپذیر«:سعفها»(عنصری از طبیعت جنوب)و افزوده« :تو چاله» هستند .در هر دو ِ
سبق2میزنیمتو نخلستون»(همان )532:و «مویزههای8زغال راتو اجاق ریخت»(همان« )83 :کنشگران
انسانی» (یاقوت و جوان قد کوتاه و قاصد) محذوفاند و در بند ّاول کنشپذیر )5( :است ،زیرا اگر
فعل از نوع الزم باشد ،نیازی بهعنصر «کنشپذیر» نیست«.تو سبق»« ،تو نخلستون»و «تو اجاق»
افزودهها یا عناصر پیرامونیاند.
در این فرایند ،کنشگران/طبقۀ فرودست ،بیشترین نقش را در باورپذیرکردن تجربههای «محمود»
و انتقال آنها بهمخاطب ان دارند .هر دو داستان ،از زاویۀ دید سوم شخص که شاهد زندگی مردم بومی
رنجکشیده جنوب است روایتمیشوند و جهتگیریهای نویسنده ،حاکی از آ گاهی وی دربارۀ نحوۀ
ً
زیست اینگروه از مردم است که غالبا در داستان ،نقش کنشگر را ایفا میکنند .زندگی فرودستان و
رنجهایشان که از زبان یکی از آنان نقلمیشود ،گو یای آ گاهی از علل و ریشههای ستمدیدگی است و
ذکر غیرمستقیم علل واقعی ،مکتب ادبی ایندو داستان را از ناتورالیسم متمایز میکند« :اگه ما بار و
بندیلمونو رو کولمون نذاریم و بهحرف مفت هر کسی راهی این خرابشده نشیم...و خونه زندگیمونو از
هم نپاشونیم که تو این خرابشده اینهمه عمله ّبنا زیاد نمیشه تا به هر اجرتی که دلشون بخواد کارگر
خوب و ورزیده پیداکنن»(همان .)45:کارگران اصفهانی ،یزدی ،لنجانی ،آبادهای ،دوانی ،گتوندی،
دزفولی و شوشتری (همان )20:برای یافتن کار و رهایی از فقر بهاین منطقه آمدهاند .اغلب فرایندهای
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مادی در دو داستان ،دربازگویی کنشهای شخصیتهای انسانی است؛ اما نویسنده با دخیلکردن
کنشگران و کنشپذیران غیر جاندارّ ،
ادبیت متن را بیشتر نشان میدهد و در عین بازگویی جزئیات که
ویژگی مکتب رئالیسم است مخاطب را در مسیر شناسایی محیط ،فضا و طبیعت آبادان و ّ
وضعیتی که
خلقمیکند ،قرارمیدهد .با ایجاد استعاره در فعل ،خواننده را ّ
متوجهمیسازد که بافت جغرافیایی
داستان ،جنوب ایران است« :شعلههای نارنجی رنگ گاز که از فراز لولههای بلند تصفیهخانه
ُ ُ
بیرونمیزد ،گلهبهگله ،سیاهی شب را میدرید»(همان .)61:وی با اینفرایند ،زمان انجام رویدادها را
بیانمیکند« :خورشید در انبوه نخلستان نشست .شعلهها در انبوه نخلها فرورفت ،بهشورهبوم
نشست» (همان )42:و شرایط خشکسالی را که سبب کوچ کارگران شده توضیحمیدهد« :این یکیدو
ّ
وضعیت کنونی آنان را بهدنبال
سال اخیر هم که آسمان بدجوری با ورزگرا کجتابی کرد»(همان )04 :و
رقابت بر سر کار ،هنگام باالرفتن از کامیون که امکان داشت بهمرگ «احمدعلی» بینجامد ،با ذکر
لباس خاص آن اقلیم در بندهای روبهرو بیان میکند« :دستهای فراوان دو سر لنگوتۀ)longute(0
احمدعلی را کشید و لنگوته دور گردنش خفت شد»(همان« )24:محمود» بخشی از ّ
واقعیت را به
مخاطب وامیگذارد تا دریابد که خشکی زمین و خاک نرم بههوا برخاسته برای آسایش کارشناسان
بیگانه با نفتپاشی مرتفع میشود ،از اینرو بهمدد مجاز تبیین میکند که« :نفتپاش آمد و رو جاده
نفت سیاه ریخت» ،اما این عمل برای کارگران بهاستعمار و استثمار درآمده انجام نمیشود؛ زیرا
«تخت الستیکی گیوهها رو نفت جاده ُسر میخورد و گاه مردی با نشیمن بهزمین میافتاد» (همان )27 :و
با استفاده از جانبخشی به کنشپذیران غیرجاندار صحنههای واقعی میآفریند .وی بهندرت ،در برخی
رویدادها ،کنشگرها را حذف و از کنشپذیر و افزودۀ غیرانسانی استفادهمیکند تا با کنایه ،عمق بالی
طبیعی خشکسالی فرودآمده بر برزگران را نشاندهد« :انگار رو زمینم خاک قبرسون پاشیده بودن،
خشک خشک»(همان.)04:
ّ
بررسی اینفرایند نشان میدهد که راوی با ذکر عناصر طبیعی و مکانهای خطۀ جنوب،مخاطبان
خود را با چگونگی کنشهای اشخاص آشنا میسازد .عدم گزارش از فرایند مادی بیگانگان ،ذهن
ّ
خواننده را بههدف و باور نویسنده که خودآ گاه یا ناخودآ گاه قصد حذف آنها را از محل زندگی خود
دارد ،نزدیک و گوشزد میکند که نویسنده از نحوۀ زندگی و چگونگی عملکردشان دربارۀ استعمار
تجربه ندارد .استعمارگران جز در مقابل زندگی شخصی خود در چند جای معدود ،نقش کنشگر را ایفا
نمیکنند و مخاطب خط و ربط پویا و عمل استعمارگرانه از جانب آنان نمییابد .کنشهای آنان
ّ
گزارش مستقیمی از چگونگی تسلط بر بومیان و استعمار ندارد .سیگارکشیدن ،رفتن به داخل اتاق و
بیرونآمدن ،عکاسیکردن از کارگران (همان )15-2 :تنها فرایندهای مادی هستند که فرنگیان انجام
میدهند .تنها عملی که راوی ذکر میکند دربارۀ «مندل» است که از اندیکا 1آمده و باغبان خانههای
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بریم شده ،فرنگی بهدلیل کشیدن چپق «میفرسدش حفیظ 9و حسابش رو میدن و از کار بیرونش
میکنن»(همان .)565 :ورود کنشگران و کنشپذیران ّ
متعدد در فضای داستانی سبب واقعیتر جلوهکردن
صحنههای داستان میشود و دیدگاه و تجربۀ نویسنده دربارۀ دنیای بیرون بهخواننده انتقال مییابد.
با وجود افعال گذرا ،کنشپذیر هم در این فرایند بهمیدان نوشتار پای مینهد و تعداد شرکتکنندگان
بیشتری مجال ظهور مییابند و نویسنده میتواند تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود بگذارد«.محمود» در
هر دو داستان در ترسیم نحوۀ گذران زندگی طبقۀ کارگر (کنشگر) و تعامل با طبقۀ کارفرما (کنشپذیر)
کوشیده است تا مشارکین ّ
متعددی متناسب با فضای داستان کوتاه بهدنیای داستانی وارد سازد و
ّ
ّ
موقعیتهای اقتصادی ،سیاسی قابل لمس و باورپذیر جلوهدهد وشرایط زندگی افراد
واقعیات را در
ّ
شخصیتپردازی مستقیم و غیرمستقیم بازگو کند .در «پسرک بومی» «سوری»
بومی را در شیوههای
در پاسخ اعتراض «شهرو» دربارۀکار نکردن افراد بومی برای فرنگیها میگوید« :باید مث موسی ،شبا
بره سیمهای تلگراف خط دریایی رو ِب ُبره و بدزده و بگیرنش و کلبچهش بزنن و بندازنش تو زندون» یا
مثل پدر «شهرو» ،برادر «سوری» و باغبان برای فرنگیها نوکری و عملگی کنند(نک :همان  568-4:و نیز
« .)545نبی» هم در «آسمان آبی دز» از فرط فقر و بیماری ،شبانه بهکنار یکی از پایههای چوبی خط
ّ
تلگراف دریایی میرود و «با گازانبر سیمهای مسی خط تلگراف دریایی را می ُب َرد» (همان.)96-45:
کنش های مشترک در هر دو داستان حکایت از تقابل زندگی فرودستان با فرادستان دارد که هر روز
جعبههای لیموناد ،بستههای نان سفید ،قوطیهای کنسرو و کمپوت بهخدمتکاران آنان تحویل
دادهمیشود (همان .)14 :فرایندهای مادی در هر دو داستان ،فرایندهای غالباند .در «آسمان آبی دز» از
 5552فرایند مادی 252 ،و در «پسرک بومی» از  414فرایند 542،فرایند بهکنشگرهای بیجان
اختصاص داده و با جاندار پنداری ،تصاویر استعاری خلق شدهاست .بازنمایی ّ
واقعیات از اینطریق در
حوزۀ بیان روایی رئالیسم پررنگتر از سایر فرایندهاست .وظیفۀ نویسندۀ رئالیست ،بازگویی جزئیات
ً
حوادث است .وی که نمیتواند مستقیما به داوری حوادث بپردازد با اینفرایند ،زمینه را برای داوری
ً
ّ
وضعیت که مربوط بهگروه قیدی است غالبا نشاندهندۀ مکانهای
مخاطب آمادهمیسازد .عنصر
َ
2
مختلفی است که وقایع در آنجاها اتفاقمیافتند ،ذکر اداره ،نخلستان ،خانه اجارهای ،ب ِنگله ،نزدیک
خانه «بتی» ،کنار رودخانه ،میدان مالفروشها ،خیابان احمدآباد ،بوارده ،کفیشه برای آن است که
نویسنده داستانش را شبیه زندگی واقعی بنمایاند.
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.5-9-9فراوانی فرایند مادی

.5-9-2فرایند ذهنی
فرایند ذهنی به تجربه از جهان خودآ گاه درونی ،احساس ،ادراک ،شناخت و واکنش ذهنی مربوط
است .فرایند مادی بهتجربـۀ ما از دنیای بیرون برمیگردد (هلیدی ،متیسن )564 :2554،و اینفرایند
دربردارندۀ واکنشهای ذهنی (دوستداشتن ،ترسیدن) و افعال ّ
حسی (دیدن ،شنیدن) ،و شناخت
(فکر کردن و اعتقاد داشتن) است (توالن )566 :5839،و به حواس پنجگانه و افعالی نظیرحسکردن،
ّ
تصورکردن ،شککردن ،فهمیدن ،خواستن مربوط است(تامپسون .)64 :2554،مشارکان این فرایند عبارتند
ُ
درک/حسکننده( )Senserکه انسان یا غیر انسان را شامل میشود و
از :م ِ
نمود/پدیده()Phenomenonکه کسی یا چیزی است که دیده ،شنیده ،حس و خواسته میشود .از این
ّ
تجربیات ذهنی خود را بهمخاطب انتقالداده چیزی را فرافکنی میکند .عمدۀ این
طریق ،نویسنده
فرایند در توصیف حاالت روحی و عاطفی «شهرو» در مراحل مختلف داستان «پسرک بومی» با
مشارکت «بتی» شکل میگیرد ،وی که نسبت بهآینده و فرجام نامعلوم عشق خود نگران است به -
دوست خود «سوری» میگوید« :من از پسفردامیترسم»(محمود )536 :5835،و در روز تظاهرات نیز
چندبار ترس خود را گزارش میکند (همان )258:یا ناآرامی درون را بیان میکند« :دلم قرار نمیگیره»
(همان 539:ونیز 564و  .)561در اینمکالمات ،واکنشهای ذهنی «شهرو»(حسگر) دربارۀ «بتی»(پدیده)
آشکار میشود و از آنرو که تجربۀ دوست داشتن ،تجربۀ شخصی و حس ناشناختهای است و«شهرو»
نمیتواند عمق آن را بر زبان جاری کند ،نویسنده ضمن بیان فرایندهای ذهنی ناگزیر از گذاشتن
سهنقطه میان جمالت اوست تا ناتوانی او را در انتقال تجربهاش بنمایاند« :من فقط دوستش
دارم...دلم میخوادنگاش کنم»(همان« .)082:سوری»میگوید« :تو که زبونشونو نمیفهمی» پاسخ
میدهد« :من همین که نگاش کنم راضیم»(همان .)024:بافت متنی این بندها منحصر بهبیان تجربۀ
درونی اوست .در این ّ
تجربیات ،شاهد اشتیاق درونی یکسویه شهرو هستیم .نویسنده حاالت او را
هنگام آتشگرفتن اتومبیلی که «بتی» در آن است با افعالی مانند «جیغکشیدن»« ،فریادکشیدن از ته
جگر» (همان )254:که حاکی از احساس ناشی از فقدان «بتی» (نمود/پدیده)است ،بیانمیکند.
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در میان جمالت «سوری» و «شهرو» ،فرایند ذهنی «شهرو» آشکار میشود« .سوری» به او
میگوید« :تو اگه میتونی اول برو مدرسه زبون خودمون رو یاد بگیر و اونوقت بهفکر«،»...شهرو»
سخنش را قطعکرده میگوید« :خیال دارم برم اکابر» (همان .)082:در اینفرایند ،امکانات ناچیز تحصیل
ً
در بافت موقعیتی آشکارمیشود .متن هر دو داستان حاکی از آن است که« :اصوال فرودستان از
دسترسـی بـهامکانـات و فـضای آموزشـی مناسب برای درك بهتر جامعه محـرومانـد»(برتنز.)548 :2555،
ّ
بیسوادی و نادانی ،علت اصلی تندادن بهاستعمار و عدم توانایی خروج از آن است چنانکه وجود چند
فرد آ گاه که رهبری گروهها را بهعهدهدارند ،در روز شورش ،دچار اختالف شده و اعتراضشان از مسیر
درست منحرف و به آتشکشیدن اتومبیلی که ّبچهای سرنشین آن است منجر میشود ،راه بهمقصود
ّ
ً
نمیبرند .در بندهای ذهنی که غالبا به«شهرو» نسبت به«بتی» تعلق دارد ،مخاطب را از طریق واکنش
کالمی در جریان میزان شناخت او نسبت بهپدیدهها قرارمیدهد .هنگامیکه «بتی» در جایگاه کنشگر
قرار میگیرد بنابر عدم فهم زبان ،تنها واکنشش نسبت به«شهرو» در فرایند رفتاری «خندیدن»،
«لبخندزدن» (محمود 020 :0480،و 027و  )080بازنموده میشود که حاکی از شباهت احساس و ادراک
«شهرو» نیست.
اشخاص داستان ،نشاندهندۀ ذهن و دنیای درون نویسنده در بندهای ذهنیاند و نشانمیدهند او
دربارۀ دنیای اطرافش چطور میاندیشیده« ،شهرو» که به فکر فرورفته ،به پدر میگوید« :تو فکر
ُ
درک داستان «پسرک بومی»
باغبونم که تو لولهها زندگیمیکنه»(همان« .)022:شهرو» در جایگاه م ِ
ادراکات و اندیشههای «محمود» را بازمینمایاند« :بهحرفهای آرزو فکر کرد» و «تو خودش بود»،
«تو فکر مندل بود» ،از جمله فرایندهای ذهنی «شهرو» است که در صفحات  011-0بهقلم
درمیآید.عمدۀ اینفرایند در «آسمان آبی دز» در تبیین افکار و خیاالت کارگرانی شکل میگیرد که
ّ
محل زندگی و شغل زراعت را رها کرده ،میدانند بهدلیل وجود تقاضای کار در مقابل عرضۀ کار کم ،از
ّ
آنان بهرهکشی میشود و در اندیشۀ بازیابی علت بدبختی هستند« :اگه من و تو بشینیم و فکرامونو
بکنیم و بیگدار بهآب نزنیم(»...همان .)01:کارگران برای پیشیگرفتن در رقابت با سایرین میخواهند
ّمتحد شوند و راه چارهای برای بهدست آوردن کار بیابند« .استاد موسم»میگوید« :ببینیم چهخاکی
باید بهسر کنیم» (همان .)41:در فرایند ذهنی ،دو بند زیر ،گرسنگی و نیاز به یافتن کار و رسیدن به-
لقمهنانی با تشبیه دهان یاقوت بهپوزۀ کوسه که ناشی از تأثیر بافت مو ّ
قعیتی نویسنده است ،آشکار
میشود« :پوزۀ پهن یاقوت که بهپوزۀ کوسه میماند گرسنگی کشیده مینمود»(همان« .)15:محمود» در
ّ
تجربیات دنیای درون و ایدههای اشخاص داستان است ،کمتر بهدرون
فرایند ذهنی که آشکارکنندۀ
ُ
درک میرود .در فرایندهای ذهنی« ،فوالد» که «زمینش را و زنش را و بچههایش را بهخدا
ذهن م ِ
سپرده بود» (همان )08:آشکار میشود که وی از «مام زرد »8بهاین منطقه آمدهاست و در بندهای«تا که
بهکرخه برسد و تا که بهکارون برسد و تا که به بهمنشیر برسد ،چشم از زمینهای همچون مس گداخته
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ّ
نگرفته بود»(همان) .نویسنده دشواری دلکندن از تعلقات را با کندی گذر از مناطق مختلف بهنمود
میگذارد .اشخاص اصلی «آسمان آبی دز» :احمدعلی ،نبی ،رحمان ،یاقوت و علیرضا محور حوادث
اینداستان کارگران مهاجر دزفولیاند و دزفول از شهرهای لرنشین خوزستان است .علیرضا در فرایند
ذهنی چشمدوختن بهآسمان بهمنشیر و یادآوری آسمان دز میاندیشد:
ُ
قاصدم َکموتری ُشو رفت و نه َ
ئومه

ُ
ندونم گرفتنش یا شاهین َوش َ
درومه

qāsedom kamutari šo va nauma, nadunom gereftaneš yā šāhin vaš daruma.

برگردان :قاصدم کبوتری شد ،رفت و نیامد ،نمیدانم او را گرفتند یا شاهین سر راهش سبز شد ،ترسید
و نیومد.
صدای بهمنشیر و رطوبت ماسهها «انگار بوی خنکی باالرود 1را بـهذهـن» او و «بـوی ّ
صـفههـا 01را و
بوی کلکها)kalak(00را» بهیادش میآورد و میاندیشد:
ئومه به ُ
در َپسین خراب یار َ
یادم
ِ

حرمت َافتو نشین تو بده ُ
مرادم

dar pasine xarāb yār uma be yadom, hormate aftonešin to bede morādom.

برگردان :در عصر غمگین ،یار بهیادم آمد ،بهحرمت غروب آفتاب ،تو مرادم را بده.
کاهش بسامد استفاده از اینفرایند در «آسمان آبـی دز» ( )066بـهنسـبت «پسـرک بـومی» ()712
قابل ّ
توجه است .در داستان نخست ،یک و در داستان دوم ،دو فرایند ذهنی بهغیرجانـداران اختصـاص
یافته که بهنسبت سایر فرایندها کمترین تعداد است .موضوع عشـق در داسـتان دوم بـهافـزایش بسـامد
اینفرایند کمک کردهاست .غالب فرایندهای داسـتان اول ،مربـوط بـهحـواس پنجگانـه اسـت ،امـا در
داستان دوم ،ترسـیدن ،شـورزدن دل ،دوسـت داشـتن و فکـر کـردن ،بـر حـواس پنجگانـه غلبـه دارد.
«محمود» از اینفرایند بهعنوان یک فرایند ّ
مکمل در کنار دو فرایند اصلی دیگر اسـتفادهمـیکنـد تـا بـه
هدف خود که ایجاد حسی رئالیستی است نایلشود.
 .5-9-2نمودار فرایند ذهنی
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.1-0-2فرایند رابطهای
فرایند رابطهای ،ابزار توصیف و تعریف است و با افعال ربطی بودن ،هستن،شدن ،و بهنظر رسیدن و
داشتن که مربوط بهتوصیف یا نشاندادن رابطۀ میان مفاهیم یا شناسایی و متضمن وجود افعالی است
ّ
موقعیتی یا ملکی دارند و فعل معمول در آنها بودن است ،نشاندادهمیشود (نک :توالن:5839،
که روابط
 )252و بهکیفیت پدیدهها ارتباطمییابد .این فرایندبا توجه بهتفاوتهای دستوری بهدو نوع تقسیم
میشود:
الف-حالت شناسایی یا هویتی()identifying

مشارک شناسا( )identifierو شناخته( )identifiedوجود دارد .با
در اینحالت از فرایند رابطهای ،دو
ِ
شناسا ،هویت شناخته شناسایی میشود و فعل ربطی در معنی «برابر است با» بهکار میرود؛ یعنی
شناخته همان شناسا است ،پس دو طرف ،رابطه ّ
قابلیت جابهجایی دارند.
ب-حالت وصفی یا اسنادی()attributive

ّ
وضعیت یا ویژگی خاصی بهکسی یا چیزی نسبت دادهمیشود .مشارکان در ترکیبات
در اینحالت،
ّ
اسنادی« ،حامل»( )carrierو «مسند یا محمول»( )attributeو اگر مالکیت مطرح باشد ،مالک و
مملوكاند(تامپسون .)555 :2554،همۀ فرایندهای رابطهای در ایندو داستان اسنادیاند .حدود  12درصد از
ّ
جمعیت آبادان را در سال ،5881مهاجران روستایی و شهرستانی تأمین کردهبود (فرید )543:5865،و
ّ
«محمود» در بازنمایی ّ
واقعیت زندگی آنان در حالیکه علت آنرا در افکار «فوالد» جایمیدهد ،از
بازگویی مستقیم و داوری دربارۀ امور میپرهیزد و سازگاری آب و هوا را هنگامی که میتوانستند بر سر
زمین زراعی خود بمانند و مجبور بهمهاجرت بهاین منطقه نشوند ،با فرایند رابطهای یادآور میشود:
«آسمان مهربان بود ،زمین مهربان بود و سخی بود و بارور بود» (محمود .)46 :5835،وی ،نگاه واقعنگر
خود را ّ
ّ
موقعیت جغرافیایی منطقه میکند« :خاکش انگار که بیخته باشد ،همراه هر نرمهبادی
متوجه
ّ
لوله میشد» (همان .)43:وی داوری دربارۀ جزئیات محل زندگی کارگران را که اتاقهای اجارهای
قدیمیاند ،بهمخاطب وامیگذارد« :از شکاف الی لتههای ِدر اتاقها که خوب چفت نمیشد ،جابهجا
ّ
وضعیت اسفناک بومیهایی که از فرط فقر
خط روشن نور افتاده بود» (همان« .)43:آرزو» هنگام نقد
در لوله فاضالب زندگیمیکنند میگوید« :راضی هستن که اجارهخونه نمیدن»(همان«.)549 :محمود»
برای معرفی ویژگیهای بیگانگان از زبان «سوری» به«شهرو» میگوید« :فرنگیا چه لجبازن»
(همان )539:و «شهرو» با استناد بهسخن «آرزو» نگاه فرادستانۀ فرنگیها را نسبت بهافراد بومی
بازنماییمیکند که« :ما غربتی هستیم ،ما وحشی هستیم»(همان )561:و در بندهای زیر نویسنده با
بهیادآوردن اشکفتهای )eškaft(52مشرف بهرود دز که در گویش دزفولی بهکت ( )katنیز معروفاند
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قدرت و نفوذ سخن «آرزو» را توصیفمیکند« :حرفش صدای کوه بود که تو اشکفتها سر در گم بود،
غرش بهمنشیر بود و نجوای نخلها و صدای سایش برگهای نیزهای بود» (همان .)544:حرف ،حامل
و صدای کوهّ ،غرش بهمنشیر و نجوای نخلها همانی/یکسانی و سر در گم مسند است و در «آسمان
آبی دز» نیز از رابطۀ اسنادی برای توصیف فضا استفادهمیشود« :خروش بهمنشیر سیالبی بود .نخلها
بیقرار بودند ،سرشاخهها...از هم جدا میشدند و باز درهم میشدند» (همان )43:و در بندهای« :سرد
که شد ،روزهابدتر شد ،هواخشک بود»(همان)94:؛ «باد سوز داشت ،زمین خشک بود» (همان)96:؛
فضای سرد و تاریک داستان را گزارش میکند« .محمود» در اینفرایند ،متن را با توصیفکردن رابطۀ
موجود میان مفاهیم ،قابل درک میسازد.گویی «پسرک بومی» دنبالۀ «آسمان آبی دز» است از
سرمای زمستان بهگرمای تابستان ،از انفعال اشخاص فرودست «آسمان آبی دز» بهجوش و خروش
اشخاص «پسرک بومی» میرسیم.او با فرایند رابطهای در داستان اخیر اتومبیل فرنگی را توصیف-
میکند« :سواری فیلیرنگی که طاقش سفید بود و نور تند صبحگاهی را بازمیتافت» (همان )27:و در
«پسرک بومی» اتومبیل خاکستریرنگ پدر «بتی» را با فرآیند ذهنی با همان ویژگی بازمینمایاند:
«نگاه شهرو بهسقف سفید اتومبیل بود که نور خورشید را بازمیتافت»(همان.)061:
وجود چند نمونۀ اندک از فعل داشتن (مالکیت) در وجه منفی ،حکایت از فقر فرودستان میکند و
وجه حامل و محمول یا مالکیت در اینبندها رنگ میبازد«.شهرو»مصایب اینطبقه را با حامل و
محمولی که گزارشگر بدبختی و ناداری است بیانمیکند« :نسیم بدبخت ششهفتا بچۀ لخت و
لیشداره» (همان )565:آرزو میگوید« :خونه و زندگی درست و حسابی نداریم»(همان .)562:کارگران،
لباس دست دوم فرنگیها را بهتن خود و زن و بچه خود میکنند« ،شهرو»با دیدن لباس «بتی» در تن
دختر باغبان میاندیشد« :بهتن دختر باغبون قناسبود» (همان- .)565:حامل که «پیراهن» است در بند
ّ
شخصیتهای انسانی و غیرانسانی و
محذوف است .-اینفرایند به نویسنده کمک میکند تا شرایط
احساسات و محیط آنها را بهصورتی قابل درک توصیف کرده ،در کنار فرایند مادی صحنههای
رئالیستی بیشتری برای مخاطب بهوجود آورد .فرایند رابطهای ملکی در داستان «پسرک بومی» بسیار
کم است و مربوط بهفرادستان میشود که گروه قلیلی از جامعه را تشکیلمیدهند« :خانههای فرنگی-
ها ،همه مرغدانی داشتند ّاما خانۀ پنجمی ،یک اتاقک سبزرنگ تختهای هم داشت ...صاحبخانۀ
پنجمی ...یک سگ میانهاندام گرگنما هم همراه داشت»(همان )066:که زوزۀ گرگ َ
نمایش در قیاس با
سگ «سوری» که دارای زوزۀ یغور ،تنۀ لخت و چشمان قیگرفته است ،تفاوت میان حیوانات را هم
بازمینمایاند .اظهار نظر «شهرو» دربارۀ تأثیر اعتیاد همسایۀ«سوری» بر بلبل که« :اون زبونبسته که
دودی شده» (همان )539:حاکی از مشکالت سالمت روان برخی اهالی است .در «آسمان آبی دز» نیز
که مرد بلندقامت به همدست خود اشارهمیکند« :تفش58کن اسی...54ببینم راس میگه هیچی

  56فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،55شمارۀ  ،8پیاپی  ،88پاییز 5455

نداره»(همانّ .)98:
واقعیت فقر کارگران را در نداشتن پول اجارۀ اتاق تبیینمیکند و ترس از سرمای
زمستان را در فرایند رابطهای مالک و مملوک نشانمیدهد« :زمستون روزای بدتری داریم»(همان،)94:
«تا کارت کارگری نداشته باشی از در اصلی (درمانگاه) رات نمیدن» (همان« .)13:محمود» ّ
ذهنیت
خود را به یکی دیگر از کارگران مهاجر که در حسرت داشتن پول برای آبادکردن زمین زراعی است
انتقالمیدهد« :اگه پول داشتم( »...همان )43:و هم او بهمزدوران میگوید« :ما تا کار گیرمون نیاد ،آه
در بساط نداریم»(همان .)94:اشخاص نیز با فرایند رابطهای اسنادی توصیف میشوند« :نبی ،مشت
استخوانی بود»(همان« )93:غالمعلی ،انگار گورزا بود» (همان«.)99:محمود» هنگامیکه قصد معرفی
شخص ،مکان یا شرایط جدیدی را دارد متن را بهسبب توصیفکردن ،قابل درک میکند:
«صاحبخانه که الغر بود و کشیده بود هنوز نیامده بود»(همان .)062:وی برای توصیف چهره و ظاهر
اشخاص از فرایند رابطهای همانی /یکسانی استفاده میکند« :جوان سرخرویی که بهتیزی زنبور بود و
مویش قرمز بود سر راهشان سبز شد» (همان« ،)88:چهرهها ،انگار که تراشیده از سنگ و چشمها
نشسته در حدقههای استخوانی و دستها رگنما شده» بود (همان« ،)22:سرش بزرگ بود .مویش
چیندار بود» (همان« ،)80:پردههای چشم دخترآغا ورم داشت»(همان )21:و در نگاه «شهرو»ی نوجوان
در جلسۀ شبانه« :قیافهها بزرگتر میشد»(همان.)026:
طبیعت ،جغرافیا و فضای جنوب ،در داستانهای «محمود» عناصری فعال و نقشآفریناند .وی
با استفاده از رابطۀ اسنادی در بندهای «بوی گاز نفت و بوی شور دریا و بوی چمن با هم قاطی بود»
(همان )545:و «شعلههای گاز نفت...تو مه شناور بود و مثل رگههای خون بود»(همان ،)569:از مکان
زندگی اشخاص خبر میدهد« .محمود» پس از وصف کار سخت روزانه ،شب را زمان گرد هم آمدن
مردم بومی و اجتماع آنان در خانه یا حوزه میداند و با توصیف سر و صدای رود و نجوای نخلها در
واقع ذهن خواننده را آمادۀ پذیرفتن بحثهای انتقادی ،اقتصادی و سیاسی اشخاص داستان میکند:
«شب که میشد انگار که بهمنشیر خروشانتر میشد و پر سر و صداتر میشد»(همان .)026:در داستان
«آسمان آبی دز» از این فرایند برای توصیف طبیعت و اتمسفر داستان ،صحنههای مختلف و برای
بهوجود آوردن حسی رئالیستی استفاده میشود« :شب سنگین بود و خفه بود و هوهوی نخلها و
صدای بهمنشیر از شبهای دیگر پرتوانتر بود» (همان .)08:در مثال «هوا سرد بود ،آسمان بلور یخزده
بود»(همان ،)27،بلور یخزده محمولی است که با آسمان همانی/یکسانی دارد .نویسنده از بادهای
ّ
ّ
وضعیت دما و هوا کمک میگیرد؛ باد شمال در
محلی «باد شمال» و «باد شرجی» برای توصیف
تابستان رطوبت و دما را کاهشداده قابل ّ
تحمل میکند .روز تظاهرات باد شرجی که نفسکشیدن را
دشوار کرده مثل مه سبکی روی شهر نشسته است و کارگری با دلواپسی میگوید« :اگه شمال نشه؟»
و دیگری پاسخ میدهد« :همه خفه میشیم»(همان.)018:
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بند «بازارچهها پر بودند از کارگران بیکار که همه خاموش و هراس بر آنها چیره(»...همان ،)22:در
توصیف ّ
وضعیت اشخاص ،استفاده شده است .بند «اگه همدیگه رو داشته باشیم ،خیلی کارا میتونیم
بکنیم»(همان ،)02:حاکی از عدم همکاری و ّاتحاد افراد فرودست در برابر ستم فرادستان است .در
ّ
توصیفات مستقیم و غیرمستقیم «محمود» ،اشخاص محلی مثل «سوری» دارای چشمان
آبچکان(همان ،)024:جاشو سیهچرده(همان ،)017:نسیم بدبخت(همان )010:و دیگری مفنگی ،گرسنه
ّ
شخصیتی تیپیک و نمایندۀ اشخاص اقلیم
وصفمیشوندّ ،اما سرانجام«عبدول» پدر «سوری» که
جنوب است «با شانههایی پهن ،صفوف آدمها را» میشکافد (همان )011:و همراه سایر کارگران علیه
استعمار بهاعتراض برمیخیزد .سیر واقعگرایی نویسنده در داستان «پسرک بومی»بهاوج میرسد و
اشخاص داستان او ّ
طی فرایند توصیفی ریشۀ مشکالت خود را بازگو میکنند که« :اگه نون نداریم ،اگه
جا نداریم ،اگه گشنه و بیکاریم ،همه زیر سر فرنگیاس»(همان« )712:محمود» در استفاده از حاملها و
محمولها متفاوت عملمیکند ،او از عناصر غیر انسانی ،مانند جاده ،هوا ،شب و عناصر دیگر به
عنوان حامل( )Carrierاستفاده کرده تا اتمسفر داستانش را بهتر بهتصویر کشیده واقعی جلوهدهد و
اینامر میزان ّ
اهم ّیت دنیای بیرون را نشانمیدهد« :زبانههای آتش با شاخههای درختان میموزا درهم
شده بود و دود باالی دهانۀ خیابان اول بوارده تنوره میکشید» (محمود .)259 :5835،نمودار زیر نشان
میدهد تا چهاندازه ،هر دو داستان «محمود» بهزندگی روزمره و واقعی نزدیک هستند.
 .1-0-2نمودار فرایند رابطهای

.1-6فرایندهای غیر اصلی در «آسمان آبی دز» و «پسرک بومی»
ساختار گذرایی فرانقش اندیشگانی ،دارای سه فرایند فرعی :فرایندهای وجودی ،رفتاری و کالمی
است .اینسه ،در مـرز فراینـدهـای اصـلی قـرار دارنـد و در بهدست آمدن تحلیلهای دقیقتر استفاده
می شوند .نویسنده در استفاده از فرایندهای غیر اصلی این دو داستان متفاوت است؛ در «آسمان آبی
دز»بیشتر از فرایند کالمیّ ،اما در «پسرک بومی» بیشتر از فرایند رفتاری استفادهمیکند.
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.1-6-0فرایند وجودی
در اینفرایند ،بود و نبود و هستی و نیستی پدیدهها مطرح است و از طریق افعالی نظیر بودن ،هستن،
وجودداشتن ،ظاهرشدن ،آویزانبودن ،باقیماندن و غیره ،از وجودداشتن یا نداشتن کسی یا چیزی در
ً
فعل
با
اساسا
جایی یا اتفاقافتادن چیزي خبر میدهد(هلیدی و متیسن .)219 :2554،از آنرو که اینفرایند
ِ
«بودن» همراه است و حضور یا وجود چیزی را نشانمیدهد ،مشابه فرایند رابطهای است ،چون
رخدادن را نشانمیدهد ،با فرایند مادی ارتباطمییابد .شرکتکننده و یا رویداد اینفرایند که وجودش
نشان دادهمیشود،موجود ( )Existentنامدارد که هر چیزی میتواند باشد(تامپسون .)555 :2554،مثالهای
زیر چگونگی استفادۀ «محمود» را از اینفرایند در داستان «پسرک بومی»نشانمیدهد:
«خط تلگراف دریایی در طول جاده بود»(محمود« .)591 :0480،خط تلگراف» موجود و «در طول
جاده» ،عناصر محیطیاند که با فعل «بودن» نشاندادهمیشوند« .بیابان بود و زمین شوره بود...خلیج
بود و هوهوی موجهای پر توان تو گوشش بود» (همان« ،)61:چراغهای رنگارنگ کشتیها ،شعلههای
سرکش بیلرهای02تصفیهخانه»(همان«،)027:گاز نفت» (همان« )21:بوی علف با بوی گس خارکهای-
 )xārak(06نرسیده» (همان ،)086:دیگر عناصر محیط آبادان هستند که با فرایند وجودی ،اقلیم جنوب را
نشانمیدهند .تصمیم بازگشت بهدزفول در بند روبهرو بیانمیشود« :اگه تا آخر هفته بازم بیکاری بود
ّ
راه میفتم بهطرف والیت» (همان .)84:اگرچه بسامد کلی اینفرایند در هر دو داستان نزدیک بههم است،
عناصر موجود در «آسمان آبی دز» عناصری متفاوت مانند بیابان ،خلیج ،هوهوی امواج ،آسمان و
عناصر جاندار است و در «پسرک بومی» تعداد عناصر غیرجاندار بیشتر حضور دارند .تعداد فرایندهای
وجودی در داستان «پسرک بومی»در رتبۀ ششم است؛ زیرا از فرایندهای دیگری برای بیان وجود
اشخاص ،رو یدادها یا چیزها استفادهمیشود .حال آنکه در داستان دیگر پس از فرایند رفتاری،
کمترین فرایند ،فرایند وجودی است .از  35فرایند وجودی در «آسمان آبی دز» 84 ،بند بهجانداران و
 44بند بهغیرجانداران و در «پسرک بومی» از  34فرایند وجودی 6 ،بند بهجانداران و  41بند به
غیرجانداران اختصاص یافتهاست.
.1-6-0نمودار فرایند وجودی
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.5-2-2فرایند رفتاری
فرایند رفتاری ،فرایندی ترکیبی و حد واسط فرایندهای مادی و ذهنی و دربرگیرنده رفتارهای
روانشناختی فیزیکی است و رفتارهای جسمانی و روانی مانند نفسکشیدن ،سرفهکردن ،خندیدن،
خوابدیدن ،خیرهشدن ،گریستن ،نگریستن ،آوازخواندن ،اخمکردن ،نگاهکردن ،گـوشدادن،
لبخنـدزدن ،دادزدن و غیره را در برمیگیرد .شرکتکننده؛ یعنی رفتارکننده( )Behavioristباید جاندار
ً
باشد تا رفتاری از او سربزند .اینعنصر معموال انسان یا حیوان است(تامپسون)011 :7100،؛ برای مثال،
«پدر بتی و مادر بتی و فرنگی چاق نگاهش میکردند»(محمود« ،)542 :5835،پدر ،مادر و فرنگی»
ّ
«رفتارگر» تلقی میشوند و فرایند رفتاری «نگاه کردن» از آنان سرمیزند .فرایندهای مربوط بهافعال
انسانی ،فرایندهای خودجوش یا کنترلنشـده هستند و میتوانند درونی یا بیرونی باشند(توالن:5839،
.)255

«محمود» بهدلیل توجه به عمل ،قادر بهخلق متنی واقعگرا در دنیای داستانی «پسرک بومی»
میشود و از طریق فرایند رفتاری ،چگونگی مواجهۀ مردم بومی را با یکدیگر و با افراد بیگانه و
استعمارگر نمایشمیدهد .نگاه «شهرو» از دریچۀ چشم راوی نسبت به افراد بیگانه از اینطریق
بازنمایی میشود .مثالهای زیر گویای بیتجربگی نویسنده از دنیای فرنگیان است« :فرنگی چاق و
کوتاهقامت که همیشه یکبند عرق میریزد و نفس نفس میزند و هیچوقت هم
نمیخندد»(محمود« .)066 :5835،فرنگی چاق که هیچوقت نمیخندید...به شهرو نگاه کرد»(همان.)027:
عالقۀ «شهرو» به«بتی» فقط از طریق از دور نگریستن است ،هرگز کالمی میان آن دو رد و بدل
نمیشود ،تنها رخدادی که نقطۀ اوج ارتباط این دو است در این ّاتفاق خالصه میشود که« :هر دو با
هم خندیدند»(همان )080:و پس از رفتن بتی بهاتاق ،خنده رو لبهای شهرو میماسد و نگاهش به در
اتاق که پشت سر بتی بستهمیشود ،سکته میکند(نک :همان).
ّ
خیرهشدن «شهرو» بهنخ قالب (همان )536:و سطح رودخانه (همان )564:و خجالتکشیدن باغبان از
نگریستن در چشمان وی (همان ،)568:از جمله فرایندهای رفتاری شمردهمیشوند .بدوناسمبودن
شخصیتهای بیگانه ،حکایت از ناشناخته بودن آنان در هر دو داستان دارد .در هر دو ،فرنگی نام دارند
با صفاتی همسان .گویا فرنگی چاق در «آسمان آبی دز» که «عرق کرده بود»(همان« ،)15:فرنگی چاق و
کوتاهقامتی» است که در «پسرک بومی»عرق میریزد و نفس نفس میزند .در «آسمان آبی دز» از
مجموع 53فرایند رفتاری1،فرایند به غیرجانداران و در «پسرک بومی» از مجموع  541فرایند رفتاری،
 85فرایند به غیرجانداران اختصاصیافتهاست.

  69فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،55شمارۀ  ،8پیاپی  ،88پاییز 5455

.5-2-2نمودار فرایند رفتاری

 .1-6-2فرایند کالمی
فرایند کالمی شامل هرگونه کنشی دربارۀ«سخنگفتن» است که از طریق افعالی چون صحبتکردن،
گزارشدادن ،پرسیدن ،پیشنهاددادن بیانمیشود(هلیدی و حسن« .)22 :0412،فراینـدهای کالمـی،
ّ
فرایندهای گفتن یا صحبت کردن در معنای کلی آن هستند»(توالن .)2555839:،شرکتکنندگان این فرایند
عبارتاند از :گوینده( ،)sayerدریافتکننده( )Receiverو پیام(()Verbiageتامپسون .)551 :2554،متون
روایی ،بهرۀ بیشتری از اینفرایند میبرند اما آنچه در متن دو داستان «محمود»ّ ،
توجه را جلب میکند
آن است که هیچگونه گفتوگویی مابین اشخاص بومی و خارجی صورت نمیگیرد .در هیچجای ایندو
داستان ،اثری از دستور یا جبر کالمی ،پیشنهاد ،سرزنش فرنگیها که نمایندۀ طیف طبقۀ فرادستاند،
وجود ندارد .خواننده ،ستم و بهرهکشی را از میان سخنان افراد بومی که قادر بهارتباط با هم هستند
درمییابد .نویسنده در گفتوگوی «باغبان» با «شهرو» ،گفت و گوی «شهرو» در ضمن ماهیگیری
با «سوری» و مشارکان در تظاهرات درباره موضوع استعمار ،خواننده را ّ
متوجهمیسازد که کالم
گویندگان ،یكرشته قضـیه اسـت کـه داوریهـای انتظامیافتۀ آنان را دربارۀ موضوع یا موضوعاتی
میرساند (فالر و همکاران« .)34 :5864،محمود» بهصورتی ظریف بدون اعالم نظر یا داوری در ایدئولوژی،
آشکار میسازد که وجه مشترکی میان ایندو گروه وجود ندارد ،هیچیک زبان هم را نمیفهمند و همدل
نیستند و این از مقایسۀ توصیفات جزء بهجزء زندگی دو گروه بهدست میآید .وجود این فرایند در میان
اشخاص بومی گواه آن است که برقراری ارتباط زبانی ،کارکرد اجتماعی است و نشانمیدهد:
«نقشگرایی ،رویکـردی اسـت کـه سـعیمیکند زبان را هم بهطور ذاتی در درون خود توضیحدهد و
هم درصـدد آن اسـت کـه رابطـۀ زبان را با نظامهایی نظیر فرهنگ و نظام اجتماعی و باورها بیان کند»
کالمی «بمان گفت» (محمود )84 :5835،آغاز
(لیچ .)49 :5634،در «آسمان آبی دز» نخستین بند با فرایند
ِ
میشود و غالب بندها با گفت و گوی گارگران دزفولی شکل میگیرند و با وجود خودداری نویسنده از
کاربرد افعال حاکی از اینفرایند ،بسامد آن در رتبۀ سوم فرایندهای اصلی و فرعی قرار دارد« .محمود»
ّ
موقعیتی و فرهنگی افراد فرودست قرار دارد ،تمام بندهای اینفرایند را بهاین گروه
که خود در بافت
اختصاصداده ّ
حتی یکبار هم نقل قول و پیامی از فرادستان استعمارگر بیان نمیکند.

بررسی تطبیقی سبک «آسمان آبی دز» و «پسرک بومی»( ...ص  ------)62-20فاطمه حیدری 69 

از میان فرایند کالمی کارگران جز بدبختی و ستمدیدگی چیزی شنیده نمیشود .بیشتر رخدادها از
خالل گفت و گوی «یاقوت» و سایر کارگران گزارش میشود .نویسنده ،هنگام پیشنهاد به ّاتحاد در
برابر سایر کارگران مهاجر از تشبیه دهان «یاقوت» بهپوزه خودداری نمیکند و با کنایه ،فرایند کالمی
سخنگفتن را با تکانخوردن پوزه بهاو نسبت میدهد« :پوزۀ پهن یاقوت تکانخورد-:مگه دیگرون
چوب سفیدن؟» و «علیرضا» میگوید« :بذار برا یهدفعه هم که شده همگی عقالمونو رو هم کنیم»
(همان .)02:از میان فرایند کالمی «احمدعلی» آشکارمیشود که-« :میگفتن که انگار یه قنتراتچی02از
تهرون اومده و پونصد تا بنگله سهاتاقه قنترات کرده»(همان .)06:سرانجام داستان با مرگ «نبی» ناشی
از بیماری ماالریا و عدم توانایی درمان و ضربات مزدوری که او را هنگام دزدی سیم تلگراف یافته و
تصمیم برگشت کارگران بهروستاهای قحطیزده ،پایان میپذیرد.
«محمود» در «پسرک بومی»نیز گفت و گویی از آغاز داستان میان «شهرو» و «باغبان پیر» قرار
داده تا خواننده بهگره بازنشدنی داستان که عشق کودکانۀ«شهرو» به«بتی» است پی ببرد .اینبخش
افعال گفت ،پرسید ،پاسخ داد ،سؤال
مانند دیالوگهای دیگر ،اغلب در آغاز مکالمات و گاه با حذف ِ
کرد ،پیشنهاد داد ،همراه است « :باغبان شهرو را که دید ،گفت :شهرو تو خسته نشدی؟ شهرو پرسید:
از چی؟» (همان .)599:در مکالمۀ«شهرو» و «سوری» که قرار است بهماهیگیری بروند از افعال یاد-شده استفاده نمیشود و خواننده از سیاق جمالت به سؤال و جواب پیمیبرد .هنگامی که مادر ،سر از
ّ
موقعیت پدر «شهرو»
لتههای در بیرون آورده میگوید« :شهرو ،ظهر بیای که ناهار بابات رو ببری»،
آشکار میشود که کارگری است که بهقول باغبان «بابای بدبخت» است (همان )564:و اندک ماحضری
ویژۀ ظهرش بهوسیلۀ پسرکش بهاو میرسد که حاصل ماهیگیری آن روز اوست .برای بازگویی شرایط
سخت ناشی از استعمار و استثمار« ،شهرو»که در جلسات حوزه شرکت میکند در مقام گوینده قرار
میگیرد تا دریافتکننده/سوری را از نقلوارۀ بند روبهرو آ گاهکند که« :آرزو همهاش میگه تقصیر این
فرنگیاس»(همان.)562:
فرایند کالمی در واقع ایدۀ ذهن است که بهصورت کالم از طرف گوینده گفتهمیشود (نک :تامپسون:7110،

)016؛ اما ایدههای فرنگیان هرگز بازگو نمیشود« .محمود» در فرایند کالمی ،رابطۀ گفتاری اشخاص را
در زندگی روزمره نشانمیدهد .وی با بازگو نکردن ّ
حتی یک گفتار از خارجیها ،مخاطب را
ّ
متوجهمیسازد که بومیان و خارجیها هیچگونه ارتباط معنیداری از طریق زبان که ابزار انتقال
معناست ،نمیتوانند داشتهباشند؛ وی احساس بیگانگی را بهخوبی بهخواننده انتقالمیدهد ،تنها
ارتباط «شهرو» و «بتی» نیز حاصل کالمی ندارد چون به دلیل ندانستن زبان ،نمیتوانند کالمی به
زبان آورند و نویسنده از کالم «بتی» تعبیر به«حرف زدن» میکند که قابل فهم نیست(نک :محمود:0410،
 .)080هنگام گفت و گوی فرنگی با همسر ،دوست و فرزندش و نیز در مواجهه با «شهرو» گزارشی از
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ً

محتوای سخنان آنان انجام نمیگیرد و صرفا بهفعل «حرف زدن» بسندهمیشود(نک :همان027:و نیز .)061

تمام گزارش راوی دربارۀ فرنگیها از طریق فرایند رفتاری مختصری انجاممیگیرد« .محمود» در هر
دو داستان،از فرایند کالمی میان بومیان بهشکل مناسب بهره میبرد؛ در داستان «آسمان آبی دز» 720و
در «پسرک بومی»  772فرایند کالمی استفاده کرده ودر هر دو داستان ،هیچگونه فرایند کالمی دربارۀ
غیرجانداران نیامده است.
.1-6-2نمودار فرایند کالمی

نمودار کل فرایندها

 .6نتیجهگیری
درصد و بسامد وقوع انواع فرایندها که با بررسی تمامی افعال موجود در داستانهای مـذکور حاصل
شده ،مبنای شاخص سبکی در نظر گرفته شدهاست .بسامد استفادۀ«محمود» از فرایندهای اصلی و
غیر اصلی نشان میدهد وی برای ایجاد متن و سبکی رئالیستی از چه فرایندهایی استفاده میکند .او
بهمفهومسازی و مقولهبندی وقایع جهان بیرون و درون پرداخته ،از طریق محتوای گزارهای و معنایی به
آنها شکلداده احساسات و اندیشههای خود را بازمینمایاند .با توجه بهیافتهها ،بسامد فرایند مادی از
سایر فرایندها بیشتر است و ایننکته حاکی ازگرایش «محمود» بهبیان وقایع دنیای بیرون است .انجام
اعمال فیزیکی بهوسیلۀ غیرجاندارانّ ،
توجه او را به ّ
ادبیت متن و استفاده از تصویر خیالی استعاره و
جانبخشی نشانمیدهد که بسامد استفاده از آن در «آسمان آبی دز» بیشتر از «پسرک بومی» است.
در هر دو داستان ،بسامد استفاده از فرایند رابطهای در ردیف دوم فرایندها قراردارد که هم به جانداران و
هم غیرجانداران اختصاص دارد و این نشاندهندۀ سبک واحد او در بازنمایی ّ
واقعیات در هر دو
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داستان است .فرایند مادی ،بهترین فرایند تبیین جزئیات و فرایند رابطهای مناسبترین فرایند در
ّ
وضعیت آنان و فضا و طبیعت اقلیم جنوب است .بنابر این دستورزبان ،فرایند
توصیف اشخاص و
کالمی که مناسبترین فرایند در ایجاد ارتباطات اجتماعی و بازگویی گفتههاست در رتبۀ سوم قرار
میگیرد .در هیچیک از دو داستان ،کالمی میان استعمارگران و اشخاص بومی صورت نمیگیرد ،اما
این فرایند ،میزان ارتباطات اجتماعی بومیان را با یکدیگر نشان میدهد و تأکیدی بر نگرش هلیدی
است که بر نقش اجتماعی زبان مبتنی است .فصل مشترک هر دو داستان موضوع «استعمار» و «فقر
و نادیده گرفتن افراد بومی» است .میزان کنشهای افراد فرادست؛ یعنی استعمارگران ،در متن بسیار
ناچیز است .در داستان «آسمان آبی دز» حدود ده و در «پسرک بومی» حدود بیست فرایند مادی و
رفتاری دربارۀ آنان آمده است .تفاوت این دو داستان در آن است که اشخاص و جامعۀ «آسمان آبی
دز» منفعلاند حال آنکه در «پسرک بومی» در حال بیدارشدن هستند و روند تغییر و ّ
تحول فکری
«محمود» و مخاطبان او را در این دو داستان میتوان دید .وی کارکردهای فردی و جمعی طبقه
ّ
شخصیت اصلی «پسرک بومی» گویی وجه دیگری از شخصیت
فرودست را مینویسد« .شهرو»
خالد در داستان «همسایهها» است و نویسنده با خلق او قصد ایجاد تغییر در زندگی و نگرش دارد.
فرایند ذهنی که ایدههای نویسنده را فرافکنی میکند در رتبۀ چهارم قرار دارد و بسامد آن در «پسرک
بومی» بیشتر از «آسمان آبی دز» است و همین کاربرد نشان میدهد که «محمود» ایدههای خود را
دربارۀ مبارزه با استعمار در این داستان مطرحمیکند .بسامد نزدیک بههم فرایند وجودی که برای
ً
توصیف استفاده میشود ،نشان میدهد که نگرش نویسنده در تبیین موجودیت پدیدهها تقریبا همانند
است .حضور کم فرایند رفتاری در داستان «آسمان آبی دز» به نسبت داستان «پسرک بومی» نشانگر
آن است که «محمود» نهتنها در داستان اول کمتر از داستان دوم ،بلکه بهنسبت همه فرایندها کمتر به
افعال فیزیکی -روانشناختی پرداخته است .بنا بر دستورزبان هلیدی ،الگوهای دستوری «محمود»
حاکی از سبک واحد او در روایت ّ
واقعیات و رئالیسم است.
پینوش ها
 -5شاخۀ بدون برگ درخت خرما( .دهخدا ،ذیل سعف)
 -2شورهزار( .همان ،ذیل سبق)
سنگ ریز( .همان ،ذیل مویزه)
 -8زغال ِ
 -4لنگ پارچۀ نخی قرمز یا آبی یا مشکی در حاشیۀ آن( .همان ،ذیل لنگوته)
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