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 مهمقدّ -3

 مختصری در مورد صادق چوبک -3-3

 1235نویسکان معاصکر ایرانکی اسک.، در سکال صادق چوب  که متعلق به نسل اول داسکتان

هکای مایة بسیاری از قصکههر به دنیا آمد و این شهر بنم ( در بوش 1318هجری خورشیدی )

اوس.  او پس از دورۀ رضاشاه با کم  دوستش صادق هدای. وارد صکحنة ادبیکات شکد و 

منتشر ککرد ککه در ایکن  1124در سال  خیمه شب بازیرا با نام  خود اولین مجموعه داستان

شود  این کتاب مشکتمل ه میوضوح دید ر او از سب  و سیاق صادق هدای. بهیتأث ،مجموعه

اجتمکاعی ایکران و تکرین طبقکات داسکتان کوتکاه اسک. ککه در آن زنکدگی محکروم یازدهبر 

   نثر چوب ،عامیانه مورد بحث قرار گرفته اس.اع  از زن و مرد به شیوۀ طردشدگان جامعه 

ن اثکر نثری اس. ساده و طنزآلود، همراه با اصطالحات خشن و نزدی  به زبان گفتار  در ایک

های داسکتان و روابکط و پردازد، ضکمن اینککه شخصکی.بیشتر به توصیف مناظر میچوب  

خود را که حکاوی سکه بعدی شود  او مجموعه داستان روحیات آنها نیز به تصویر کشیده می

به چاپ  1120در سال  ،انتری که لوطیش مرده بودداستان و ی  نمایشنامه بود، تح. عنوان 

یکی از سه داستان این مجموعه اس.  او در این مجموعکه، خکود را  “قفس”سپرد که داستان 

کند  آثار دیگر وی ککه بکرایش شکهرت فکراوان بکه ناتورالیس  نزدی  مییا گرایی به طبیع.

فکردی  تنگسکیر  در بود (1145) سنگ صبورو  (1142) تنگسیرارمغان آورد، دو داستان بلند 

شخصی. داسکتان  سنگ صبورخیزد و در ا به مبارزه برمیهای بیمار با زشتیمقاوم در جامعه

ای سرفصکل تکازه سنگ صبوربرد  چوب  معتقد اس. ها پناه میبرد و به زشتیجا میاز همه

در  چکرا  آخکراند از: نویسی معاصر ایران اس.  دیگر آثار داستانی چوب  عبارتدر داستان

)حکاوی  1144در سال روز اول قبر، وزن بلند(ه و ی  شعر بیص)حاوی هش. ق 1144سال 

اثکر ککارلو  پینوکیکوهکای مکذکور، کتکاب چوب  عالوه بر کتکابده قصه و ی  نمایشنامه(  

و  1110در سکال  5پواثر ادگار آلن غراب، شعر 1114در سال  آدم  چوبیرا با نام  4کولودی

بکه فارسکی  1138در سکال  سانسککری.را از مکتن  مهپکارهای به نام حکای. هندی عاشقانه

 دهد برگرداند که این امر تبحر وی را در ترجمه نشان می
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اند ککه بکا های آثار چوب  وازدگان اجتماع و اقشار پس. و پایین جامعهبیشتر شخصی.

مشکالت متعددی مثل فقر، گرسنگی، جهل و انحرافات متعدد اخالقکی و روانکی دسک. بکه 

های تنکد و کند و با رنگکید میأای جامعه تهها و زشتیها، ضعفگریبانند  چوب  بر پستی

بنابراین با توجکه بکه ایکن  ( 53: 1133دهد )عبداللهیان، های جامعه را نشان میزننده بدبختی

اسک.، او گرهای داستانش بسیار واقعشخصی.های جامعه و اخالقیات امر که در بیان زشتی

های او در این سکب  و بکا اغلب داستان آورند وشمار می را پیشتاز سب  ناتورالیس  ایران به

 اند این زیربنای اندیشه نوشته شده

 6شناسی و صدای دستوریسبک -3-2

توان در آثار فالسکفة یونکان باسکتان یعنکی افالطکون و سب  را می ۀترین تعاریف واژقدیمی

 بکهای د ککه گوینکدهکنکرا کیفی. و امتیازی تعریکف می ارسطو مشاهده کرد  افالطون سب 

 ر بهای دیگمند اس. و گویندهکالم از آن بهره ةلحاظ برخورداری از الگوی مناسب و شایست

بهره اس.؛ اما ارسطو سب  را خاصکی. ذاتکی ککالم آن بی دلیل فقدان این الگوی مناسب، از

داند و معتقد اس. هر اثری دارای سب  اس. حال این سب  ممکن اس. پس.، متوسکط می

شکود و بندی میی اس. اما به درجات مختلف تقسی   خصوصیتی اکتسابیا عالی باشد  سب

: 1104پکور، کردنکد )امکینرومیان نیز سب  را به درجات وای، معتکدل و عامیانکه تقسکی  می

133-101 ) 

کنکد  خود انتخاب می ةبرای بیان تفکر و اندیشنویسنده سب  عبارت اس. از روشی که 

نویسنده اس. و هر نویسنده با سکب  انتخکابی خکود، شناسی بررسی صدای هر هدف سب 

عبارت دیگکر دنیکای شخصکی نویسکنده از طریکق  به ؛کندمعنای مورد نظر خود را منتقل می

هکا و ای از انتخکابشود و سکب  هکر نویسکنده مجموعکهساختار زبانی متن توضیح داده می

راحل مختلف کار خود انجکام های کلی نویسنده اس. که او آگاهانه یا ناآگاهانه در مگزینش

آوایی، واژگانی، نحوی، معناشناسکی و کاربردشناسکی شامل سطوح سطوح زبانی  داده اس. 

توانند مکورد بررسکی ساختار زبانی متن می کنند، درای ایفا میش عمدهشناسی نقکه در زبان

بارت دیگکر ع به ؛کنندۀ سب  غالب نویسنده اس.قرار بگیرند و هر ی  از این سطوح تعیین

 توان به تفکر غالب نویسنده و سب  او دس. یاف. با تمرکز بر هر ی  از این سطوح می

                                                           
6. grammatical voice 
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شناسکی در سکب   اسک.نظر در پژوهش حاضر، ییة نحوی  سبکی موردسطوح یکی از 

در ایکن نکوع نحوی، نحوۀ همنشینی واژگان و نظ  ساختار دستوری آنها مورد اهمی. اس.  

، بلندی و کوتاهیاز منظر ها طول جملهگرفتن واژگان در جمله،  شناسی چگونگی قرارسب 

 هکازمان دستوری جملکه و ها، وجهی. جملهمرکب بودنیا  سادهبه لحاظ ها ساختمان جمله

ککه در شناسکایی اس. از دیگر مواردی عالوه صدای دستوری  هب  گیردمورد بررسی قرار می

نحوی رابطة میکان رخکداد  ةمنظور از این مقول  ادبی و غیرادبی مؤثر اس. نسب  نحوی متو

 ( اسک. ککه رابطکة  کنندگان در فرایند فعلی )فاعل، مفعکول و  یا حال. فعل با دیگر شرک.

 ( 280: 1138 ،)فتوحی دهدنویسنده را نشان می ةمیان سب  و اندیش

صکادق چوبک  بکر اسکاس  “قفس”هدف از پژوهش حاضر، بررسی سب  داستان کوتاه 

 . گاه چوب  در این داستان کوتاه اسحوی صدای دستوری به منظور تببین دیدمتغیر ن

 “قفس”خالصة داستان  -3-1

ای تمثیلکی اسک. های کوتاه چوب  اس. و قصهیکی از بهترین داستان “قفس”داستان کوتاه 

دهکد  او در مرداد نشکان مکی 20های پس از کودتای که تصویری از فضای خفقان را در سال

هکا در آن و در رابطکه بکا ستان کوتاه ی  قفس و نحوۀ رفتار و عمکرد مر  و خکروساین دا

 کند طور دقیق و جزئی شرح و توصیف می یکدیگر را به

 هکا و این داستان، در مورد ی  قفکس تنکگ و تاریک  اسک. ککه انکواع مکر  و خکروس

لولند  آنها برای دانه می جای خود کنند و دراند، بیرون را تماشا میها در آن گیر افتادهجوجه

شکان را هکا وضکعآورند  اما ایکن جکدالزنند، به ه  فشار میو جا بر سر و روی ه  ت  می

کند، زیرا در قفس نه راه فرار وجود دارد و نه امکان زیستن  ناگهان دسک. انسکانی بهتر نمی

بکرد و قفکس مکی ای را به بیکرونجوجه ،کند)احتمایً دس. صاحب آنها( در قفس را باز می

قفسکان، کنجککاو و بکرد  هک های دیگر او را سر مکیکنار قفس جلوی چش  مر  و خروس

زننکد  پکس از بینند و به دیوارۀ قفس تک  مکیترسان فقط مرگ جوجه را از درون قفس می

رود و پکس از برداشکتن آن بکه مر  داخکل قفکس مکیمدتی دوباره دستی برای برداشتن تخ 

  هکا خیکره جلکوی خکود را نگکاهو خکروسبار نیز، مکر   رود  اینون میسرع. از قفس بیر

 کنند و مغلوب سرنوشتی هستند که برایشان رق  خورده اس. می
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ا  در آن زیسکته توان به فضای سیاسی اجتماعی ککه نویسکندهرا ه  می “قفس”بنابراین  

چوب  ن را به نگاه جبری توان آ  میدید به آن نگاه کرد و ه ةاس. نسب. داد و از این زاوی

  (33: 1105نسب. داد )محمودی، 

 پیشینة پژوهش -2

هکای های مختلف، متغیر اس.، اما در این باب پژوهشنوع و تعداد جهات دستوری در زبان

صکدای  ةکارهکایی ککه در زمینک ةزیادی در ایران صورت نگرفته اس.  در ذیکل بکه خالصک

 :شودوری انجام شده اس.، اشاره میدست

نوع، تعداد و درصد جه. دسکتوری را در سکه  (1132چترودی ) خالقیرنژاد و پولطیف 

را با مکتکب رمانتیسک  بیکان  غزل ابتهاج، نادرپور و فرخزاد مورد بحث قرار داده و رابطة آن

گیری شاعر نسب. بکه معشکوق در سکه غکزل اند تا جه. دستوری غالب و نحوۀ موضعکرده

پژوهش آنان بدین صورت اس. که بر خالف روحیة منفعکل مشخص شود  نتایج حاصل از 

تکوان وجکود دیکالوگ خیکالی بکین رمانتی ، جه. فعال در غزل غلبه دارد و عل. آن را می

عالوه از میان سه شاعر ابتهاج بیشترین و فرخزاد کمترین درصد  هشاعر و معشوق دانس.  ب

فرخزاد از الگوی خاصی پیکروی  ،تگیری جمالکاربهدر اند و کار برده عل را بهجمالت منف

  کندمی

جکالل  تکارسکهبه بررسی صدای دستوری در داستان کوتاه  (2812نژاد )نخاولی و پهلوان

ککه ایکن داسکتان  دهکد از آنجکااند  نتایج حاصل از پژوهش آنان نشکان مکیاحمد پرداختهآل

دسکتوری فعکال بکه ، سیر دستوری آن از صدای اس. هزندگی تراژی  نویسند ۀکنندمنعکس

در  %31سم. صدای دستوری منفعل در حرک. اس. و افعال متعدی دارای بسکامد آمکاری 

باشکند  در ایکن داسکتان تعکدادی از مکی %21کل داستان و افعال منفعل یزم با بسامد آماری 

 %1و صدای دستوری میانه بکا بسکامد  %5جمالت دارای صدای دستوری انعکاسی با بسامد 

  ندانیز بوده

سکه صکدای پکور شناسکی شکعر قیصکر امینسکب ای بکا عنکوان در مقاله (1103فتوحی )

پور تشخیص داده که منجر به پیدایش سکه دستوری فعال، منفعل و انعکاسی را در شعر امین

 هکایصدای فعال و دینامی  در سال اشعار وی شده اس.  سب  سرخ با سب  گوناگون در
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گرایی ایکدئولوژی ، سکب  خاکسکتری بکا صکدای آرمان البی،گرایی انقعمل ،1183تا  1153

رنکگ انفعال و واخوردگی آرمانی و در نهایک. سکب  بی ،1138تا  1183های منفعل در سال

پکور را گرایی و شهودهای شخصی امیندرون ،1108تا  1138 هایبا صدای انعکاسی در سال

  دهدنشان می

در دو  0بندی معلکوم، مجهکول و میکانیدسته جهات دستوری را بر اساس (2881) 3کنراد

گیکرد ککه بکه انجکام اول افعکالی را دربرمی ةزبان انگلیسی و یونانی بررسی کرده اس.  دسکت

دوم به جمالتی اشکاره دارد  ة  دست“خورداو غذا می”یا  “دوداو می” مانند ،دنکاری اشاره دار

 ،شکودو فعل به مفعکول نسکب. داده میکند نقش مبتدای جمله را ایفا می ،که در آنها مفعول

سوم شامل افعالی اس. ککه نکه در گکروه افعکال معلکوم و نکه  ة  دست“غذا خورده شد” مانند

او داد موهکایش را ”یا  “شودبیدار می 3او هر روز صبح ساع. ”مانند  ،دنگیرمجهول قرار می

  “کوتاه کنند

تلکف مکورد بررسکی قکرار داده های مخجه. دستوری میانی را در زبان (2883) 3کافمن

هکای هکای مختلکف در زبکانمیکانی بکه خوانش یاس.  بر اساس این تحقیق، جه. دستور

شکل دیگری سکاختار به عال میانی که با ی  فعل معلوم مطابق. دارند، انجامد  افمتفاوت می

هکادی ککار را وارد سکاختار ن ۀکننکد بکر خکالف افعکال معلکوم، هند  البتهدنهادی را نشان می

 ةتواننکد نتیجکهای میانی مختلکف میدهد که خوانشکند  البته نتایج این تحقیق نشان مینمی

  باشندتفسیرهای متفاوت نیز 

معلکوم، مجهکول و میکانی  ةدر تحقیق خود جه. دستوری را به سه دست (2880) 18فارینا

دی او تا حدودی بکا بنتقسی  و آنها را در دو زبان سریانی و یونانی بررسی کرده اس.  دسته

 ةاسک.  دسکت “من زدم”معلوم شامل جمالتی مانند  ةگوید متفاوت اس.  دستآنچه کنراد می

سوم شامل جمالتی اس. که گاه توسط  ةو دست “زده شدم”دوم شامل جمالت مجهول مانند 

  “نشست ”و  “سفر کردم”، “من دویدم”مانند  ،شوندافعال معلوم و گاه افعال مجهول بیان می

                                                           
7. C. W. Conrad 

8. active, passive & middle voice 
9. I. Kaufmann 

10. M. Farina 
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بررسی  حیوانات ةمزرعبسامد افعال معلوم و مجهول را در  (2811پور )بائی و رست طباط

افعال از انگلیسی به فارسی معرفی کردند و به  ةکردند  آنها یازده ساختار مختلف برای ترجم

شوند این نتیجه رسیدند که افعال مجهول اکثراً در روند ترجمه به افعال معلومِ یزم تبدیل می

که مترجمان معتقدنکد افعکال معلکوم در زبکان فارسکی بهتکر از افعکال مجهکول پذیرفتکه  چرا

  شوندمی

 در تحقیق خود تحلیلی کاربردی و معناشناختی از افعال مجهکول ژاپنکی (2811) 11تویوتا

مجهول غیرممکن اس. چکرا  یاس. که تعریف جه. دستور ارائه داده اس.  او بر این باور

های ککامالً مختلفکی آن را بکه صکورت 12گراو نظرات صوری و نقش که بسیار پیچیده اس.

کنکد: تعریکف می گونکه وجود جه. دسکتوری مجهکول را ایکناین اند  البته با تعریف کرده

ساختاری که اجباراً با ی  عالم. صوری همراه اس. که باعث کاهش ظرفیک. عملککرد  

  شودمی

 نظری چارچوب -1

و پیوند نحکو  هبایس. در مورد رابطتحقیق توضیح دهی ، می قبل از آنکه در مورد چارچوب

و اندیشه توضیحاتی را بیان کنی   دو مکتب فکریِ متقابلِ تزئینی و ارگانی  در مورد سکب  

 گوید:می 11توفتهمطرح اس.  
آیکد و سکپس بکا سکب  معانی )اندیشه( ابتدا بر زبکان مکیبر اساس معنای نخس.، »

دیدگاه دوم، معانی )اندیشه( و سب  را بکا هک  متقکارن  وی  شودین میئآراسته و تز

 دانکد  اگکر دیکدگاه نخسک. را بپکذیری ، داند و هر دو را دو روی ی  سکه مکیمی

توان سب  را با اندیشه پیوند داد  ولکی اگکر دیکدگاه دوم را بپکذیری  و نحکو را نمی

حوی با نوع سکب  سازنده و حامل اندیشه بدانی ، در این صورت میان ساختارهای ن

  «پیوند استواری وجود دارد

 (4: 1331توفته، )

یابد، با استفاده از مقویت نحکوی و از آنجا که دیدگاه نویسنده در نحو بازتاب و انعکاس می

نویسندۀ متن را در مورد موضکوع یک   یتوان دیدگاه و ایدئولوژعوامل دستوری مختلف می
                                                           
11. J. Toyota 

12. formal & functional 
13. V. Tufte 
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در این تحقیق بکر روی صکدای دسکتوری متمرککز  متن کشف و شناسایی کرد که نگارندگان

 کنند می بررسی “قفس”کوتاه شده و این مولفة نحوی را در داستان 

  صکدای مشکاهده نمکود در صکدای دسکتوریتوان را میرابطة سب  و اندیشه بازتابی از 

کننکدگان در فراینکد دستوری عبارت اس. از رابطة میان رخداد یا حال. فعل با دیگر شرک.

حال.  ت فعل مانند زمان، نمود، وجهی. ودر کنار دیگر مقوی که علی )فاعل، مفعول و    (ف

 تکوانمکیهای مختلف متفاوت اس. امکا صداهای دستوری در زبانبا اینکه شود  شناخته می

ترین صداهای دسکتوری نکام عنوان معمول را به فعال، منفعل و انعکاسیدستوری سه صدای 

از صکداهای دسکتوری اسکتناد  (181-188: 1138) بندی فتوحیبه دسته در این پژوهش برد 

صکداهای دسکتوری دیگکری ماننکد ، مکذکور شده اس. که وی عالوه بر سه صدای دستوری

و صداهای ایستا و پویا را از ه  تمیکز داده  18، صدای دوجانبه15، صدای سببی14صدای میانی

 ، در“قفکس”داستان ی دستوری در این صداها به عل. عدم حضور یا نقش کمرنگاس. که 

ها پرداخته نشده اس. و نگارندگان به سه صدای دسکتوری معمکول فعکال، این پژوهش بدان

هکا اشکاره هایی از زبان فارسکی بکداناند که در ادامه با ذکر مثالمنفعل و انعکاسی اکتفا کرده

  شودمی

 صدای فعال -1-3

کاری باشد، صکدای  10نجام دهد یا عاملباشد یعنی عملی را ا 13گروقتی مبتدا کنش»

شکود ککه عملکی از جانکب رو فعال نامیده می آید  این صدا از آنوجود می فعال به

 پکذیرد و در ککالم بسکط پیکدا ترین بخش جملکه صکورت مکیعنوان اصلی فاعل به

  «متنی که دارای بسامد باییی از جمالت معلوم باشد، صدای فعال دارد  کندمی

 (1: 1331، 13کلیمننقل از  فتوحی به)

                                                           
14. middle voice 

15. causative voice 

16. reciprocal voice 

17. agent 

18. actor 
19. A. H. Klaiman 
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 صدای انعکاسی

گکردد  بازتکاب فعکل بکه خکود فاعکل برمکی» صدای انعکاسی را صدایی دانسته اس. که فتوحی

خکودم را ”ماننکد  ،صدای انعکاسی در نحو چنان اس. که در جمله، فاعل و مفعول ی  مرجع دارند

بکه عبکارت دیگکر، دنیکای   (188: 1138) «گکرددازتاب فعل به خود فاعل برمیدر این جمله ب ؛“زدم

  ل در درون خود فاعل وجود داردالعمعمل و عکس

تواند در زیرمجموعة صداهای فعال جای نظر نگارندگان صدای دستوری انعکاسی می به

 ،گکرددشود با اینکه بازتاب فعل به فاعل بکر مکیگونه جمالت مشاهده می زیرا در این  گیرد

 صکدای دسکتوری فعکال نیکز جکای  ةو در دست هستندنش نیز ما این جمالت حاوی نوعی کا

جداگانکه بکرای ایکن دسکته از  ایمقولکهرسد نیازی به در نظر گرفتن نظر می   لذا بهگیرندمی

 صدای دستوری نیس. 

 صدای منفعل -1-2
جمله صدای منفعکل  ،فعل باشد 22ملحیا مت 21، هدف28پذیرندهمبتدای جمله وقتی »

تکرین ناپویاترین یا غیرفعال یکنندۀ انفعال و پذیرندگبیاننفعل و پذیرا دارد  صدای م

در قبکال یک  ککنش  مجهکول( ةی  فعل متعدی در جمل ۀ)مثالً پذیرند عنصر جمله

یکا  “پذیرندۀ عمل” حال.مبتدا در شود که   این صدا از آن رو منفعل نامیده میاس.

  «گیردآن قرار می “متحمل تأثیرات عمل”

 (1: 1331کلیمن، از  فتوحی به نقل)

شود که نویسنده قصد دارد فاعل به دییلی زمانی در متن استفاده می ،از این صدای دستوری

کاهد و ایکن امکر رنگ شود  بنابراین از فاعلی. او میناشناخته بماند یا حضور  در متن ک 

 دهد نشان می ،کندرا در افعال مجهول و شبه مجهولی که استفاده می

 دارای صدای منفعل دانسته اس.:را های ذیل در زبان فارسی ( ساخ.238: 1138فتوحی )

گر باشکد و فاعکل جملکه، ای معلوم که فعل یزم، پذیر در جمله جمله با فعل الزم: (الف

 “تکرک خکوردن”، “شکسکتن”، “افتادن”پذیرنده باشد، صدای منفعل وجود دارد  افعالی مانند 

 ند اگرپذیر 

                                                           
20. patient 
21. target 
22. undergo 
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اگرچه فتوحی جمالت دارای فعل یزم را در زیردستة صدای دسکتوری  شایان ذکر اس.

ها به این نکته دس. یافتند که لزومکاً نظر گرفته اس.، اما نگارندگان در تحلیل داده منفعل در

 او بکه”یکا  “او آمکد”همة جمالت حاوی فعل یزم ماهی. منفعل ندارند  در جمالتکی ماننکد 

شکمار  اگرچه دارای فعل یزم هستند اما انفعالی به “دویدن”و  “آمدن”افعال  “طرف در دوید

 کرات از این افعال استفاده شده اس.  به “قفس”آیند  در داستان نمی

یل جمله یکا بنکد فعلکی بکه بنکد این فرایند دستوری عبارت اس. از تبد قاعدة اسمیدن: (ب

دیکد ته”نکد اسکمی ککه بکه صکورت ب “کننکدآنها حیوانات را تهدیکد مکی”مانند جملة  اسمی

 رود میکار  هب “حیوانات رفتاری اسفناک اس.

هایی هستند که از فاعل )نهاد(، مسکند و فعکل ربطکی تشککیل جمله های اسنادی:جمله (ج

شوند  در این نوع جمالت، نهاد، گروه اسمی اس. که حال. یا عملی بکه آن نسکب. داده می

صکدای  “گردیکد”و  “گشک.”، “شد”، “ودب”، “اس.”های ربطی شود  این جمالت با فعلمی

  “در باز اس.”مانند  ،منفعل دارند

هکای مجهکول، مشخصکة سکاختواژی : فعکلهای شبه مجهولجمله و های مجهولجمله (د

کند  سو دارند؛ به این معنی که در آنها شناسه با گروه اسمی مفعول مطابقه برقرار می-مفعول

ی، الکدینةمشککوشود )فعول در جایگاه نهاد ظاهر میبنابراین در جملة مجهول، گروه اسمی م

گر، حکذف وم اس. اما فاعل کنششبه مجهول فعل از نظر ساخ. معل ة(  در جمل38: 1108

جهکول و   در این جمالت، نحکو جمکالت اغلکب بکه جانکب م“    اند کهآورده”مانند  ،اس.

جمله پنهان بماند  متنی که ای در گر و فاعل اصلی متن به گونهگراید تا کنشحذف فاعل می

 بسامد باییی از جمالت مجهول و شبه مجهول دارد، دارای صدای دستوری منفعل اس. 

 هاتجزیه و تحلیل داده -1

ای نحوی، جهک. نحکوی که با تعیین بایترین بسامد صدای دستوری به عنوان مقوله از آنجا

صکداهای دسکتوری موجکود در شکود، در ادامکه یسنده شناسایی مکیمسلط بر متن توسط نو

که شامل صکدای دسکتوری  “فعال”ند از: صدای دستوری ارا، که عبارت “قفس”داستان کوتاه 

آن شکامل  ةهکای زیرمجموعکو سکاخ. “منفعکل”شود و صدای دستوری ه  می ‘انعکاسی”



 35/ دستوری صدای اساس بر چوب  صادق “قفس” داستان نحوی شناسیسب 

 

، “مجهکول و شکبه مجهکول ةجملک”و “اسکنادی ةجملک”،“اسمیدن ۀقاعد”،“جمله با فعل یزم”

جملکه وجکود  113کنی  تا دیدگاه نحوی غالب چوب  تبیین شود  در این داستان بررسی می

دارد که نگارندگان از میان این جمالت، برای هر صدای دستوری جمالتی را به عنوان نمونه 

 و در ادامه بسامد دسکتوری هکر دشوها پرداخته میه در ذیل بداناند کانتخاب و تشریح کرده

 گردد نمودار ارائه می ی  از صداهای دستوری در جدول و

 صدای دستوری -1-3

 صدای دستوری فعال -1-3-3

 گری در دنیای داخل قفسالف( کنش

 چسبیده بودند ه های بالل بهمانند دانه   

 کندند زدند و کاکل ه  را میه  تو سر ه  ت  می پش. سر 

د و افعال موجود در جمله نشومحسوب می ای فعالدر این جمالت، علیرغ  اینکه جمله

عهده دارد و فعلی از او سکر  گر را برشود که فاعل که نقش کنششاهده میمتعدی هستند، م

کشاند و از عاملی. زده، آشکارا در جمالت ذکر نشده اس. که این امر فاعل را به حاشیه می

خط قبکل آورده تنها در سه  ،ها هستندکاهد  چوب  فاعل را که مر  و خروساو تا حدی می

ری فعکال هسکتند، دارای ی  از جمالت با اینکه دارای صکدای دسکتواس. و پس از آن هیچ

گر نیستند و تنها به این دلیل که عملی در حال انجام شدن اسک.، فعکال بکودن فاعل و کنش

ای دوجانبکهعالوه، در جملة دوم صکدای  شود  بهآنها به جه. صدای دستوری مشخص می

 “یاران”گری در آن محدود به دنیای قفس اس. و پذیرنده یا هدف شود که کنشمشاهده می

 ناچکار و از سکر استیصکال باعکث رنجکش یککدیگر ه   لذا بکدر بند هستند و نه دنیای بیرون

 شکان را بهتکر دهنکد امکا ایکن جکدال وضکعشوند و یکدیگر را مورد ست  و آزار قرار مکیمی

 نه راه فراری اس. و نه جای زیستی  کند، زیرا در قفسنمی

  خروس توکش را بر کاکل مر  کوبید 

این عمکل  ۀاما پذیرند شود،گر اس. و فعال محسوب میجمله، علیرغ  اینکه دارای کنش

گری در داخل قفکس و در رابطکة میکان رسد کنشنظر می اس.  به مر یعنی  همنوع خروس
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یعنی علیکرغ  اینککه  ؛طه با دنیای بیرون از قفسشود و نه در رابها تعریف میمر  و خروس

آمیز گکری در فضکای اختنکاقجمالت فوق دارای صدای دستوری فعال هستند، اما این کنش

 یابد و نه در ارتباط با دنیای خارج قفس نمود می

 گری دستب( کنش

 ربکای نیرومنکدی آنهکا را چکون بکرادۀ آهکن چرخید و مانند آهندس. بایی سرشان می 

 لرزاند می

گکر هکر دو کار برده اس. ککه ککنش چوب  در این جمله دو صدای دستوری فعال را به

نظر گرفتن اینکه دس. متعلکق  تنهایی و بدون در به “دس.”نی برای یع ؛اس. “دس.”جمله 

بکر نقکش  “جکز  بکه ککل”گری قائل شده اس. و با کاربرد مجاز ادبکی به انسان اس.، کنش

بکدون اشکاره بکه صکاحب آن نقکش  “دسک.”کید شده اس.  حضور أدر این روند ت “دس.”

او  ۀاز فاعلیک. انسکان و ارادگکویی  بخشکد سرگشتگی، جبر و هراس را در داستان قوت می

 دس. خود، بدون حضور انسان توانایی حرک. و اراده دارد  شده اس. وکاسته 

 صدای انعکاسی

  .مدتی دور خود  گش 

 دند خارانبا چنگال خودشان را می 

بکارز اسک. و  “خودشکان”و  “خکود ”در این جمالت عالوه بر اینکه ضمیر انعکاسکی 

نوعی کنش اسک.  بنکابراین در  ۀگردد، لکن این بازتاب دربردارندبازتاب فعل به فاعل برمی

ثیر را بکه أگری نیز دامنکة تکعالوه این نوع کنش هب گیرد دستة صدای دستوری فعال قرار می

ککه  رسکد از آنجکانظر می کند و ارتباطی با دنیای بیرون ندارد  بهمی گر محدودشخص کنش

گر توانایی کنش و مقابله با دنیای بیرون را ندارد، این ککنش را بکر روی خکود محکدود کنش

 نوعی انفعال اس.  ۀکند؛ گویی جز خود راهی برای مقابله وجود ندارد و این دربردارندمی

 منفعل صدای دستوری -1-3-2

 فعل الزم (الف

 یخ بسته ککه پکر مکر  و شکلغ   ۀلب جو، نزدی  قفس، گودالی بود پر از خون دلمه شد
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 مر  و پهن اسب تو  افتاده بود  ۀسیگار و کله و پاهای بریدگندیده و ته

 ذهکن بکه نظمکیبکی و آشکفتگی حکس جکوی، هکایآشغال از صحب. در جمله، این در

 کلکی هکوای و حکال بصکری یایماژهکا طریق از آشفتگی حس این  شودمی متبادر مخاطب

 همکان ظکاهراً ،“بکود شده بسته یخ” فعل  کندمی القا خواننده به را قفس درون البته و داستان

  اس. منفعل دستوری صدای دارای اینجا در البته و یزم فعلی و اس. “بود بسته یخ”

 شد بلند قدقد  

  کشدمی تصویر به را منفعل توریدس صدای یزم فعل و اس. غایب گرکنش جمله این در

 اسمیدن قاعدة (ب

 چای و خون دلمه شده ةتوی جو تفال     

 بکه ککه آن فعلی بند که اس. منفعل کنش دارای “شده دلمه خون” اسمی بند فوق، جملة در

 ساختار این  اس. درآمده اسمی بند صورت به ،“اس. شده دلمه که خونی” اسنادی صورت

 ۀدربار را پرسش گونه هر باب و کندمی تبدیل مصدری یا اسمی تصور به را فعلی صورت

 جملکه و اس. مخفی گرکنش یا فاعل ،فوق اسمی بند در بنابراین  بنددمی فعل وقوع کیفی.

  اس. منفعل دستوری صدای دارای

 کردنمی کم  آنهاه ب بال و پر ییزیبا نه و نگریستن دردناک و خیره نه  

 از حکایک. “بکال و پکر ییزیبکا” و “نگریسکتن دردناک و خیره” اسمی بند جمله، این در

 ایکن ابتکدا در کندمی 21نفی را مطلوبی حال. که “کردنمی کم ” عبارت  دارند انفعال نوعی

 بکارسکفأ شکرایط در فقکدان نکوعی از حکای. آن نقض با سپس و متبادر ذهن به را حال.

 بکه که گیردمی قرار 24حسی افعال ةدست رد “نگریستن” عمل که آنجا از طرفی، از  دارد قفس

 تصکویر به را بودن منفعل و عمل بیهودگی پذیرد،می صورت غیرارادی و ناخودآگاه صورت

  کشدمی

 جملة اسنادی (ج

  کف قفس خیس بود 

  .ها بود قاتی فضله ارزنخاک و کاه و پوس 

                                                           
23. negating 

24. mental perception 
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ی صدای دستوری و در نتیجه دارا “بود” جمالت فوق از نوع اسنادی و دارای فعل ربطی

 منفعل هستند  این دسته از افعال بیشتر نقکش توصکیفی دارنکد و عکاری از هکر نکوع مفهکوم 

 باشند گری میکنش

 جملة مجهول و شبه مجهول (د

 ای و مکاری و زیکرههکای خصکی و یری و رسکمی و کلّکهقفسی پکر از مکر  و خکروس 

هکای مردنکی و مکافنگی کنکار وجکهکل و پاکوتکاه و جباقالئی و شیربرنجی و کاکلی و دمگل

 ای گذاشته بود بستهرو لب جوی یخپیاده

گر باشکد معلوم اس. و باید دارای فاعل کنش ة، فعلی متعدی در جمل“گذاشته بود”فعل 

شود که در جملة فوق چوب  هیچ فاعلی را انجام داده اس.  مشاهده می “گذاشتن”که عمل 

توسط چه کسی گذاشته شده اسک.  بنکابراین بکا را ذکر نکرده اس. و مشخص نیس. قفس 

گیرد  ایکن جملکه در شکروع داسکتان افعال شبه مجهول قرار می ةحذف فاعل انسانی در دست

کند و داستان بکا رویککردی منفعکل و بکا حس ترس، تعلیق و دلهره را در مخاطب ایجاد می

رسکد آنها که به نظر نمی عالوه تنوع ماکیان و اسامی هشود  بگری فاعل آغاز میحداقل کنش

ای خوانندگان آشنا باشد، نوعی حس ازدحام و سردرگمی را با استفاده از مجموعه ةبرای هم

کند  از دیگکر سکو، بکه اند به ذهن القا  میبه همدیگر وصل شده “واو عطف”از اسامی که با 

و حکس تعلیکق و خیر بیندازد أرسد نویسنده قصد دارد ذکر فعل را تا حد ممکن به تنظر می

توانسکته از فعکل رسکد چوبک  مکینظر مکی انتظار را بدین ترتیب در مخاطب ایجاد کند  به

جمله را به حال. معلوم فاقد فاعل ذککر  امااستفاده کند  “گذاشته شده بود”مجهول و منفعل 

بکر  تمایل اماثیرگذار در زندگی ماکیان حضور دارد أکرده تا نشان دهد انسان به عنوان عامل ت

 ای پر رمز و راز مخفی بماند آن اس. که نقش او در هاله

  پای قفس، در بیرون کاردی تیز و کهن بر گلوی جوجه مالیده شد 

گری اسک. و مشکخص نیسک. عمکل فعلی مجهول اس. که فاقد کنش “مالیده شد” فعل

عکالوه  هتوسط چه کسکی صکورت گرفتکه اسک.  بک مالیده شدن کارد بر گلوی جوجه دقیقاً

گکر پنهکان ککار، فکرد ککنش نسب. داده شده اس. که با این “کارد”به  “بیرون جهاندن خون”

نمایی و جکان برجسکته شکده اسک.  چنکین درشک.بکی  عنوان یک  شکی به “کارد”شده و 
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انگیکز را در گر همراه اس. فضکایی وهمکی و هراسها که با حذف عمدی کنشنگریجزئی

ورزد  کیکد مکیأناپذیر بودن رخدادها تترتیب بر اجتناب کند و بدینسرتاسر داستان ایجاد می

ها سلب کرده گونه حرکتی را از مر  جبر و خفقان بیرون از قفس به حدی اس. که توان هر

گذارند و آنها قادر به هایشان تیغ بر حلقوم همنوع آنها میای که در برابر چش گونه اس.؛ به

آیکد  در ایکن عبکارت، نکاتوانی در ایی از آنها درنمیگونه فعلی نیستند و صد انجام دادن هیچ

 شود خوبی توصیف می رهایی از جبر محیط و سرنوش. به

 بود شده فر  مر  ةفضل از  

بخشی از فعل مجهول مانند  (1به دو صورت  “بود”شود در این داستان، فعل مشاهده می

ککار رفتکه  بکه “هکا بکودی فضلهتکاه و پوس. قا”اسنادی صرف مانند  (2و  “فر  شده بود”

بنابراین ضرورتی ندارد تمکایزی از   رسد در هر دو حال.، صدا منفعل اس.نظر می اس.  به

گذارد و ب مییگری فرد غاکید را بر کنشأهرچند مورد اول، ت  این جه. میان آنها قائل شد

 دهد یکید قرار مأطور ضمنی مورد ت ترتیب حضور پنهان او را در طول داستان به بدین

 “قفس”انواع صداهای دستوری در داستان وقوع بسامد فراوانی و  -1-2

منفعل مشاهده شد که فراوانی و  ةجمل 88، “قفس”شده در داستان بررسی ةجمل 112میان از 

 بسامد وقوع آنها به شرح ذیل اس.:

 (. فراوانی و بسامد وقوع انواع صداهای دستوری منفعل3جدول شمارة )

 شبه مجهول ةجمل مجهول ةجمل فعل الزم اسمیدن ةقاعد اسنادی ةجمل تورینوع صدای دس

 1 5 30 31 11 فراوانی

 %6 %5 %35 %20 %52 بسامد وقوع
 

 

           

            

        

          
              1

2

3

4

5

 
 ی دستوری منفعلهاانواع صدا و بسامد وقوع فراوانی (.3)شمارة نمودار 
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از صداهای فعال در معنای منفعکل  بسیاری ، تعداد“قفس”شد، در داستان  گونه که ذکر همان

و ایکن امکر  و یکا محکذوف اسک. ین ذکر شدهند و فاعل آنها یا در جمالت پیشاکار رفته به

دارای صدای دستوری  ةجمل 88 سازد  بنابراین از تعدادلی. آنها را خاطرنشان میکاستن فاع

امکا در  ،انکدککار رفتکه هصورت صداهای دستوری فعال ب جمله اگرچه به ظاهر به 13فعال، 

جملکه  23جملکه، فقکط  112  لذا از تعداد کل دنگیرصداهای دستوری منفعل جای می ةدست

  اندکار رفته ای دستوری فعال بهدر معنای اصلی صد

 (. فراوانی و بسامد وقوع صدای دستوری منفعل و فعال2جدول شمارة )
 فعال منفعل نوع صدای دستوری

 22 305 فراوانی

 %20 %50 امد وقوعبس

 

 
 بسامد وقوع صدای دستوری منفعل و فعال (.2)شمارة نمودار 

 “قفس”تبیین کاربرد انواع صداهای دستوری در داستان  -1-1

گرفتن سب  غالب نویسنده، تکرار و بسامد بایی عنصر زبانی نقکش مهمکی را  نظر برای در

نظکر گکرفتن عوامکل  ا تعیین کنکی ، دریعنی اگر بخواهی  سب  غالب نویسنده ر ؛کندایفا می

 “قفکس”داسکتان زبانی پررخداد در کل باف. متن حائز اهمی. اس. نه کاربرد اندک در متن  

شود و از همکان گیرد، آغاز میبا صدای شبه مجهول که جزو صدای دستوری منفعل قرار می

 دهد گیری نحوی آتی را در متن شکل میابتدا جه.

ر ظاهر، شکرح و توصکیف دقیقکی از یک  قفکس اسک.، امکا چنکان هرچند داین داستان 

 هکا را انسکان یتصویرسازی و تشریح شده که هکرکس آن را بخوانکد، شکباه. آن بکا زنکدگ



 181/ دستوری صدای اساس بر چوب  صادق “قفس” داستان نحوی شناسیسب 

 

 هکای تمثیلکی قکرار کند، بنابراین جزو داستانیابد و مفهوم عمیق فلسفی آن را درک میدرمی

دهند و هر ککدام از انی را از خود نشان میهای تمثیلی حیوانات رفتار انسگیرد  در داستانمی

بیشکترین نکوع ایکن تفککر را   شوندحیوانات تجسمی از جنبة خاصی از شخصی. انسان می

ای که اسیر، جامعه ةتوان در مکتب ناتورالیس  مشاهده کرد  قفس تمثیلی اس. برای جامعمی

چند تکن از افکراد اجتمکاع کند و هر از چندگاه، ی  یا بر آن جهل، ظل  و بیداد حکوم. می

(  از دیدگاه چوبک ، انسکان 813-810 :1182 زنند )براهنی،را، در برابر افراد دیگر گردن می

خود اس.  چوبک  بکه  یهای بیولوژیکحیوان، اسیر جبر طبیع. و غریزه و خواسته دنیز مانن

همکین  دانکد  بکهکند و او را مانند حیوان، اسیر جبر طبیع. مکیانسان همانند حیوان نگاه می

بنیاد تنکازع  ، تمثیلی اس. از زندگی انسان و جهانی که بر“قفس”دلیل اس. که داستان کوتاه 

گرایانة چوب  بکه انسکان و زنکدگی نگاه ماده(  »130: 1105سودا، بقا قرار گرفته اس. )آتش

نکاب کند و حتکی از طکرح آن اجتاو، دخال. عوامل متافیزی  را در تعیین سرنوشتش رد می

رح  پیرامونش و البته جبری که انسان ورزد  آنچه هس. انسان اس. و غریزه و دنیای بیمی

 ( 4: 1138، صبا )قربان« از آن گریز و گریزی نیس.را 

ناتورالیس  مکتبی فلسفی اس. که در اواخر قرن نوزده  و اوایکل قکرن بیسکت ، ابتکدا در 

وجکود آمکد  ایکن مکتکب  شورهای اروپایی بهسایر ک نسه و سپس در آمریکا، انگلستان وفرا

 ( بنا کرد 1382-1048) 25ادبی را امیل زوی
یده و محصکول غرایکز و امیکال ئناتورالیس  در ادبیات، کردار، گرایش و اندیشه را زا»

هکا را و همة پدیکده و به هیچ رویداد یا پدیدۀ فوق طبیعی قائل نیس.داند طبیعی می

  «کندعلوم طبیعی تفسیر می موجود در طبیع. و در دایرۀ

 (141: 1103)شریفیان و رحمانی، 

ها معتقد بودند که انسان، اسیر جبکر زیسکتی اسک. و همکة عوامکل از جملکه ناتورالیس.

بکرد شناسی او را به سوی ی  سرنوش. محتوم و قطعی مکیاجتماع، وراث. و تکاملِ زیس.

هایی هستند که در برابر ماجراهکای وس، قربانیان مر  و خر“قفس”(  در داستان 143)همان: 

اختیکاری از خکود ندارنکد و زنکدگی بکر  ،دهدشومی که در خارج از قفس برای آنها رخ می

 شوند شود و آنها مغلوب سرنوش. میمقاوم. آنها در برابر زندگی چیره می

                                                           
25. E. Zola 
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کنکد ککه این دیدگاه چوب  را منعکس می (%08) بسامد بایی صداهای دستوری منفعل 

تکا خکود را از جبکر  ی. هستندگر و عامل در تال  و فعالتی کنشها به عنوان موجوداسانان

زیستی و نیروها و غرایز طبیعی که آنها را فراگرفته اس.، نجات دهند  آنها برای رسکیدن بکه 

جنگند و سعی دارند یکدیگر را از بکین ببرنکد  امکا جایگاه و مکانی بهتر، مدام با یکدیگر می

ناچار باید در برابر این نیروهکا و  تسلط نیروهای قهار و قوانین جبری هستند، بهچون تح. 

ها قدرت اختیکار و آزادی و تصکمی  و اراده ندارنکد جبر، فقط منفعل و پذیرنده باشند  انسان

 آنهکا  نکدگی و مکرگ، یککی را انتخکاب کننکد تا بین بودن و نبودن و به بیانی دیگکر، بکین ز

ناچار به زنکدگی در دنیکایی ککه پکر از  هه برایشان مقدر شده، نجات یابند بتوانند از آنچنمی

آلودگی و بسیار تنگ و تاری  اس.، محکوم هستند و راه فراری ندارنکد  بخشکی از صکدای 

 .ه تقدیر یا مکرگ )ککه همکان دسکدستوری فعال، بیانگر این دیدگاه و تفکر چوب  اس. ک

هاسک. و یککی (، پیوسته در حکال نکابودی انسکانفرو  یا دس. انسان در داستان اس.مر 

ای جز منفعل بودن و تسلی  شکدن در برابکر ایکن کند و انسان نیز چارهیکی آنها را هالک می

الشعاع مرگ قرار گرفته اس.  در این داستان زندگی به عمد تح.  دسرنوش.ِ محتوم را ندار

رگ را بکه عنکوان یککی از افککار های زندگی نه تنهکا مکدر واقع چوب  با نشان دادن زشتی

دهد که این گونه زنکدگی ککردن خکود نکوعی کشد، بلکه نشان میناتورالیستی به تصویر می

 مرگ اس. 

 گیرینتیجه -5

 بکا ککه اسک. نحوی مقویت از یکی دستوری صدایمیان اندیشه با نحو ارتباط وجود دارد  

ر مکورد یک  موضکوع شناسکایی ککرد  توان دیدگاه و ذهنی. نویسکنده را دمی آن از استفاده

انسان و جهانی که بر بنیاد تنازع بقا قرار گرفتکه  یتمثیلی اس. از زندگ “قفس”داستان کوتاه 

 ةمایککنکد، بکنل  و بیداد حکومک. مکیای اسیر و بدبخ. که بر آن جهل و ظاس. و جامعه

هکای نوان شخصکی.ع ها بهرود  در این داستان مر  و خروسشمار می اصلی این داستان به

ند و برای دگرگونی اوضاع و در دس. گرفتن سرنوش. خود گکامی هست داستان، گویی اسیر

 را ندارند تا موانع و مشکالت را از سر راه بردارند دارند زیرا رمق آنبرنمی
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ناتورالیستی چوب  و بکه تصکویر کشکیدن نحکو و  ةرف. میان اندیشکه گمان می از آنجا

ادعکای مکذکور دو صکدای  باط تنگاتنگی وجود داشته باشد، جهک. اثبکاتدستور داستان ارت

مورد بررسی قرار گرفتند که از میکان  هاهای آنو زیرمجموعه )فعال و منفعل( دستوری اصلی

 صداهای دستوری مذکور، مشخص شد که صدای دسکتوری منفعکل دارای بکایترین بسکامد

، بکا توجکه بکه مولفکة “قفکس”ستان کوتکاه اس.  بر این اساس، باید گف. که دا( %08) وقوع

هکا نحوی صدای دستوری، دارای سب  منفعل اس.  در این داستان، چوب  مر  و خکروس

لذا طبیعی اس. که در طی  ؛های اصلی دارای رفتار انسانی دانسته اس.عنوان شخصی. را به

ن خکود، صکدای داستان مانند انسان عملی از آنها سر بزنکد امکا ایکن عمکل آنهکا نیکز در درو

بکه  ،باشکندصکورت فعکال موجکود مکی دنبال دارد و حتی افعالی که به دستوری منفعل را به

صورت طبیعی فاعلی. ندارند و در معنای پنهان آنها صدای دستوری منفعکل نهفتکه اسک. و 

صورت شبه مجهکول  ناچار اس. و یا بدون عامل و به زند یا بهاگر عملی ه  از آنها سر می

 ود شذکر می
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