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Abstract 

Recognition and explanation of language is a complex, vivid, fruitful, and evolving 

phenomenon in the study of comparative semantics,. Understanding the 

characteristics of this phenomenon requires a detailed approach and a deep mining 

in the motifs of creation, formation, and production of linguistic units. It is a 

necessity which is revealed more than before in the passage of time and with the 

steady progress in linguistics and the related fields. Along with these studies and 

researches, several branches and linguistic approaches such as analysis of speech, 

semantics, pragmatics, and critical analysis of speech have been crystallized. This 

study is an analysis of typology – semantics of two story, Al-Shehaz by Naguib 

Mahfouz, and The Little Black Fish by Samad Behrangi. The study tries to examine 

the process of typology – semantics of the discourse based on the study model of 

Greimas. Getting rid of the current situation is the common point between these two 

works. In this paper, I seek to review the major elements involved in the production 

of meaning. In other words, what are the mechanisms for meaning production in 

these two works? The purpose of this study is to evaluate the traditionary features 

of these two works, Omar Al-Hamzavi, the hero of the novel Al-Shehaz, wants to 

get rid of a disease that has no natural cause or complications and is merely an 

attempt to escape and change the status quo. In “Little Black Fish”, the black fish, 

which is also the hero of the story, tries to escape a stage any stoppage at which will 

bring him down to the pit of destruction. This common ground and escape from the 

status quo make the activist struggle to free himself and consequently a meaning is 

created.  In order to determine how the narration passes through itself to break the 

siege of narrative and to create narrative diversity. The research method is 

descriptive - analytical. 
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 5نعیم عموری
 ، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدة الهیات و معارف اسالمی،  ،عربی ادبیّاتو گروه زبان  دانشیار

 62/6/5632 پذیرش:  6/55/5636 دریافت:

 چکیده
 پدیاده  ایا   هاای ویژگای  درک چگاونگی  واسات    تحاوّ  حاا   در و پیچیده ایپدیده مثابةهب زبان شناخت ،تطبیقی معناشناختی بررسی در

 باا  زماان  گارر  در کاه  ضارورتی ؛ است زبانی واحدهای تولید و گیریشکل زایش، هایمایهب  در کاویژرف و رجزءنگ رویکردی نیازمند

مااهی   داساتان  دو از معناشاناختی  - نشاانه  تحلیلای  ،پژوهش حاضر .نمایدمی رخ پیش از بیش مرتبط هایرشته و شناسیزبان مداوم پیشرفت
 براساا   را گفتماان  ایا   معناشاناختی  - نشاانه  فرایند ه است تادکوشی و است محفوظ نجیب تةنوش الشّحاذ و بهرنگی صمد اثر سیاه کوچولو

)عمار الحمازاوی ،    الشّاحاذ  ، قهرماان رماان  اسات  موجود وضعیّت از رهایی ،اثر دو ای  اشتراک وجه. دکن بررسی گرمس مطالعاتی الگوی

و بارای رهاایی و تیییار     ، رهاایی یاباد  گوناه عوارضای نادارد   یچو ها  بیعیسبب ط که به آن دچار شده و هیچ ایاز بیماریدر پی آن است تا 

کاه   اسات ای پای گارر از مرحلاه    ماهی کوچولو که قهرمان داستان است نیاز در  ،ماهی سیاه کوچولودر داستان  کوشد.موجود می وضعیّت

دارد و زایاش معناایی   را باه تکااپو وامای    گار کانش کانش   ،رهایی از وضع موجود ،ای  وجه اشتراک .داندف در آن را نابودی خود میتوقّ

 - توصایفی  ،پاژوهش  روشاسات؛   اثار  دو ایا   در معناا  تولیاد  در دخیال  و اصالی  عناصار  بررسی پی در نوشتار پیش رو گیرد،ت میصور

 .است تحلیلی

 .ماهی سیاه کوچولو، الشّحاذ ،شناختیامعن - نشانهتطبیقی،  ادبیّات واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          
 n.amouri@scu.ac.ir                                                    رایانامه:  .5

https://jccl.razi.ac.ir/


 8431، تابستان (43)پیاپی  2نهم، شمارة  دورة، نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 34
 

   . پیشگفتار8

لحااظ کانش   از  6)ی صمد بهرنگای ماهی سیاه کوچولوو داستان   5)نجیب محفوظنوشتة  حاذالشّادث رمانِ حو

ک ااان دارنااد، کانش دو قهرمااان رمااان باه ساارانجامی ی  باه یکاادیگر  معناایی و روایاای شاباهت ب اایار زیااادی   

 د شد.نخواه بررسیای  دو اثر  ،معناشناختی –نشانه  انجامد، در ای  ج تار براسا  نظریة می

 . تعریف موضوع8-8
قهرماان داساتان شی ای باه ناام       گادا  ) الشّحاذدر  است؛موجود  وضعیّترهایی از  ،وجه اشتراک ای  دو اثر

ی سیاسای پاا باه فارار     نبارد  ساا  پایش در   وپان   ات یبکاه حادود    ی اسات وکیل سرشناسا  «عمر الحمزاوی»

اه حااکم، وکالاتد دوساتش را قباو      از دساتگ  دلیال تار   ا بهامّ ؛شودجای او اسیر میگرارد و دوستش به می

 ،کوچولاو  سایاه  مااهی . در رساد باد و باه هادف خاود مای     یا ییموجود رهاا  وضعیّت خواهد ازکند و مینمی

 یاافت   دنباا  باه  کاه  اسات  خاواه آزادی یفارد  دهنادة نشان ،است کوچولو سیاه ماهی همان که داستان قهرمان

 هادفش  باه  رسایدن  از را او تواناد نمای  ماانعی  هایچ  و دکوشا مای  دانش ک ب در پی ،دیگر ازسوی و آزادی

 .بازدارد

نهاایی   وضاعیّت آغازی  باه   وضعیّتاست که مراحل گرر از  «عمر الحمزاوی»نام ی بهشی یّت ،الشّحاذ قهرمان

دچاار   گار کانش ایا  رماان،    در اسات. ناوعی روایات   ماورد بررسای   رماان   ،کند و براسا  ایا  را سپری می

کاه  ا ازآنجاامّا  ؛های دارد لی سرشنا  است و زنادگی خاوو و مرفّ  یوی وک .شودحالی میحوصلگی و بی بی

دفاا  از   جرئات  ،نزدیک ربع قرن پیش دوستش را در تظاهراتی رها نمود و اینک که وکیلی سرشانا  اسات  

زن و  ،کناد ساکون منتقال شاود و همای  کاار را مای       گیارد کاه از ایا  مرحلاة    ت میم می دوستش را ندارد و

ا امّا  ؛باد را فراماوش کناد    آورد کاه شااید گرشاتة   ی مای هاایی رو تکناد و باه لارّ   ندان و شیل را رها میفرز

نیاز   مااهی سایاه کوچولاو    .گیار شاود  ، گوشاه تا زمانی که دوساتش را آزاد ببیناد  گیرد تواند و ت میم می نمی

ی خاود کاه جویباار    ت جیرافیاای د و موقعیّا وشا کمای  موجود اسات،  وضعیّتدنبا  هدف خود که رهایی از  به

 .کنداست را رها می

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-2

ان داساتان ایا  ضارورت را    ه باه اخاتالف ناو  قهرما    با توجّ ماهی سیاه کوچولوو  حاذالشّکنش معنایی دو اثر 

ی  دو اثار، باار   ادر چقدر  ،«ماهی سیاه کوچولو»یا « عمر الحمزاوی»گر چه ان ان د که کنش کنشایجاو کر

هاای روایای ایا  دو    بررسی ویژگی ،هدف از ارائة نوشتار پیش رو ده است.ی کشش روایی را ایجاد کرمعنای

کند تا ح ر روایی را بشاکند و تکثّار روایای ایجااد     عبور می شود چگونه روایت از خود مشیّصاثر است تا 
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هاای معناایی   وزهمباحث معناشناسی و چنادمعنایی و علال پیادایش چنادمعنایی و حا      ،در پژوهش حاضر. کند

شاد.  بررسای  های آن و همچنی  گفتمان و تحلیل و عوامل آن بررسی شد؛ سپس مبحث منظورشناسی و شاخه

و  الشّاحاذ در بحث گفتمان، به ابعاد فضایی و عاطفی پرداخته و نظریة روایتی گرمس ارزیابی شد و در خاتماه  

 شد. تحلیل ماهی سیاه کوچولو

 های پژوهش. پرسش8-4

 شود؟چگونه آغاز می گرکنشکنش  ،الشّحاذو  ماهی سیاه کوچولوشناسی تطبیقی ظوردر من -

 یندهای موجود در نام در ای  دو اثر چگونه است؟معناشناسی روایی، فرا - نظر نشانهاز -

 و زایش معنایی ای  دو اثر چی ت؟ د رواییتعدّ -

 . پیشینة پژوهش8-3

تاوان  پاژوهش مای   برای پیشینة است؛نو  خود جدید در  پیش رونوشتار  ،شدهبراسا  ج تجوهایی که انجام

محمادی   ده اسات. بررسی کرقادی را شناسی رای  و انتگفتمان ، 5666)یارمحمدی  به موارد ذیل اشاره کرد:

 - نشاانه   ،5631) وفاایی  شاعیری و  اناد. یت صمد بهرنگی کتابی تدوی  نماوده شی    دربارة5625) عباسی و

مااهی سایاه   معناشاناختی   -نشانه  ، 5631) عباسی و یارمند اند.هبررسی کرد ققنو  نیما را در معناشناسی سیّا 
 .دکرایجاد  نگارندهتطبیقی را در  انگیزة نگارش مقالة ه ای  اثر،ک اندرا بررسی کرده کوچولو

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 8-6

ه باه رویکارد   عناشاناختی تطبیقای باا توجّا    م - تحلیلی و در حاوزة نشاانه   - با روشی توصیفیحاضر پژوهش 

 شده است. اقی ترکیبی زبان عربی و فارسی نگاشتهاشتق

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 . معناشناسی2-8

 علمای زباان اسات،    بیشای از زباان را کاه مطالعاة     ،ناسیشمعنا شود.معنا در زبان، معناشناسی نامیده می مطالعة

 شناسی و نحاو اسات.  واژ شناسی،شناسی نظیر آوااجزاء یا سطوح زبان ، یکی ازعبارت دیگر؛ بهدهدیمتشکیل 

آن  یساو کیا و زبان نظامی اسات کاه در   است شناسی فاصل میان معناشناسی و آوا نحو حدّ ،شناسیدر زبان

 گفتاار را مطالعاه  معناای پااره   شناساان، معنا ها یا نمادها قرار دارند.ای از نشانهمجموعه پیام و در سوی دیگرش،

نحاو زباان و ب ایاری از     گارفت  بادون درنظر  دارند. توجّهبلکه تنها به مطالعه و شناخت معنای جمله  ؛ندکننمی

ی معناشناسای باا توصایف    طاور کلّا  پرداخات؛ باه  معناشناسای   توان به مطالعةنمی های ساخت زبان،دیگر جنبه

  .565-561 :5623 ،رزمجوو  رحیمیانر.ک: )ها سروکار دارد ها و جملهمعنای کلمه
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 8معناییچند. 2-8-8

مانناد د  باه   ؛ معنایی ناام دارد ، چناد هم واب اته و مارتبط باا یکادیگر اسات     که دارای چندی  معنای به ایواژه

نام باا مشاکل   های همهای چندمعنا و واژهاغلب در انتیاو میان واژه و شکم. جرئت میان، مرکز، ،بمعنای قل

 شاود، ناامی مای  جاای هام  عاملی که موجب انتیاو مقولة چندمعنایی باه  ،6مرباور پالبهولی  ؛شویمرو میروبه

هاای  ، ساخت و معناای واژه شناسیاز دیدگاه زبان گرفت  معنای مرکزی یا یک مرکز ثقل معنایی است.درنظر

هاای  ی رشاته شاود و سااختار معناایی و مفهاومی واژگاان فنّا      شناسی بررسی میطور عام در حوزة واژهزبان به

  .521شود )همان: شناسی بررسی میاصطالح ةی )اصطالحات  در حیطعلم

کاه   معتقاد اسات   یو شاود؛ مای باازخوانی   آناز  6ولم ااز تعریف  ،معنایی مق ود از معنادر تعریف چند 

  535 :5613 )باطنی،« .ست که بی  ت ویر ذهنی و کلمه وجود داردا ایمعنا رابطی دوجانبه»

 فتمانگفتمان و تحلیل گ. 2-8-2

سارعت، کااربرد وسایعی    شناسای اسات کاه باه    اصطالحی زباان  “discourse” فران وی گفتمان، معاد  واژة

قیا  گفتااری   در فرهنگ اصطالحات، گفتمان را در اطالق به مباحث ب یار عالمانه و د 1کادن .جی. ای .یافت

گفتماان   بارد. کار میو هنری بهاجتماعی، دینی، فرهنگی فل فی، ادبی، سیاسی،  یموضوع یا نوشتاری پیرامون

 شدة گفتاری یا نوشاتاری اسات.  آوری و بازتاو روشمندانه و کنتر معنی دلیلفل فی آن به -تی در مفهوم سنّ

صادا در د  یاک مات  و تاالزم     یاک   بی  گوینده و شنونده، باازنمود  ب تانینیز گفتمان را مراودة کالمی، بده

 عبارت دیگار، گفتماان عباارت   ؛ به 51: 5626 ،6میلزر.ک: ) اندی دان تهرکردهای اجتماعی و معنایگفته با کا

 تحلیل گفتماان معااد   .  65: 5625 زاده،آقاگلر.ک: ری ارتباط )منظور برقراهنگام کاربرد بهاست از زبان به

“Analys Discourse”  شاود گفتاه مای  کاوی، تحلیل کالم و تحلیل گفتاار  است که در فارسی به آن سی .

در پای   5361تاا اواساط دهاة     5351ای اسات کاه از اواساط دهاة     رشاته ل گفتمانی گرایش مطالعاتی بی لیتح

شناساای خاارد، نگاااری، جامعاه شناسای، قااوم هاایی چااون ان ااان معرفتاای در رشااته –تیییارات گ ااتردة علمای   

لاوم  هاای ع تهشناسای و ساایر رشا   شناسای، نشاانه  جتمااعی، شاعر، معاانی و بیاان، زباان     شناسی ادراکی و ا روان

ید گفتاار و نوشاتار وهاور    مند ساختار و کارکرد و فرایند تولمند به مطالعات نظاماجتماعی و علوم ان انی عالقه

 ت و ضعف آن است.به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان همان نقد گفتمان و بررسی نقاط قوّ کرده است؛

                                                                                                                                                          
1. ploysemy 

2. M. Palmer 

3. ullmann 

4. J. A. Kaden 

5. R. K. Milz 
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 عوامل گفتمان. 2-8-2-8

کاه فعال   چنان وجود آورد.ختارهای جمله نزدیکی و پیوندی بهی و ساکوشید بی  ساختارهای اثر ادب 5گرمس

یاا چیازی اسات کاه      ک ای  گار کانش  آیند.شمار میان نیز گرانیگاه روایت بهگرکنش گرانیگاه جمله است،

توانناد عامال   فاعل و مفعو  هردو مای  حقیقتدر گیرد.دهد یا عملی ن بت به او صورت میکنش را انجام می

شای     جانگار کنشمعناشناسی واژة عامل ) - در مطالعات نشانه . 556: 5621 ،و عباسی )محمدی فاعلی باشند

کاه  حاالی در شاود؛ شی یّت فقط به عامل بشری اطاالق مای  زیرا یا نقد شده است؛  ادبیّاتدر  شی یّت واژة

هویات   ،ایا   ا براسا کنناد؛  ایفای نقش مای  لی که در کالم مطرح است،بشری نیز در فرایند تحوّعوامل غیر 

 . در الگوی عوامل گفتمانی شش عامال وجاود دارد  شود و هم عوامل غیر بشریهم عوامل بشری را شامل می

 اند از:که عبارت

فرساتد و دساتور اجارای فرماان را     دنباا  خواساته یاا هادفی مای     را باه  گرکنش گرار :)بدعت گرارکنش -5

 دهد؛ می

 برد؛د میسو گرکنشپریر: ک ی که از کنش کنش -6

 کند؛سوی مفعو  ارزشی خود حرکت میکند و بهعمل می :گرکنش -6

 است؛ گرکنشهدف و موضو   مفعو  ارزشی: -1

 ارزشی برسد؛ گونه یا شیءدهد تا بهرا یاری می گرکنشعامل کمکی:  -6

 . 551: همانر.ک: )گیرد به مفعو  ارزشی را می گرکنشک ی که جلوی رسیدن  و:عامل میرّ -5

وجاو،  در جریان ج ات  برد.بفرستد تا گیرنده از آن سود دنبا  شیء ارزشی میرا به گرکنش عامل سببی، 

عباارت  باه  گیرند؛و عوامل بازدارنده جلوی آن را میکنند را همراهی و یاری می گرکنش دهندةعوامل یاری

 هماان نیروهاای میاالف.    ،های بازدارناده دهنده همان نیروهای مواف  در مت  ه تند و نیرو، عوامل یاریدیگر

کناد تاا   ای باه ماا کماک مای    وسیله ،ایدر نظام ارزشیِ وسیله ؛های گفتمانی دو نو  ارزش ه تپژوهشدر 

نظاام   نظام ارزشی بنیادی کاه اغلاب درنتیجاة    ی دارد.مادّ ی  ارزش جنبةا   برسانیم.ای ارزشی را به تحقّبرنامه

در بحاث   .کناد گار اشااره مای   کانش معنوی دارد و به شارایط روحای   ة جنب ،شودای حاصل میارزشی وسیله

 ،ای و بنیاادی باه مجماو  نظاام ارزشای وسایله      کند.ة عاطفی جدیدی ایجاد میجنب یابد،روحی آنچه تیییر می

پردازناد  وجوی چیزی مای های کالمی به ج ت، عاملدر بحث بُعد ارزشی کالم گویند.ی کالم میبُعد ارزش

  .25 :5626 شعیری،ر.ک: )دانند می «ارزش»ا دارای که آن ر

                                                                                                                                                          
1. A. J. Greimas 
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 عد عاطفی گفتمانبُ. 2-8-2-2

هاای یاک گفتاه    شی ایّت خ وصیات عاطفی و روانای  ة معنای مطالعجریان عاطفی گفتمان هرگز بهة مطالع

؛ راه آن اسات  گیری و تولید نظام عاطفی و چگونگی ایجااد معناا از  ی بررسی شرایط شکلمعنابلکه به نی ت،

عااطفی را بارای بحاث پیراماون نظاام       وجود چند واژة ،هنگام تولیدات زبانیتوان در، دیگر نمیبه ای  ترتیب

 ؛میاان آورد کاه قابال مطالعاه باشاند     ای سی  باه بلکه باید از راهبردهای عاطفی عاطفی گفتمان کافی دان ت،

ر ایجااد  ی دنقاش مهمّا   افعاا  ماّثّر   دارد.خاود را   دنیای عاطفی را باید زبانی دان ت که نظام خاا ّ  بنابرای ،

ش کنشای ندارناد و   م اتقیم نقا  طور بهیعنی افعالی که خود  مّثّرافعا   عهده دارند.فضای عاطفی در داستان به

ناد  اای  افعا  عباارت .  556 :5332نقل از فونتی، به 16 :5625 افراشی،ر.ک: گرارند )بر افعا  کنشی تأثیر می

هاا یاا   هطاور غیار م اتقیم در واژ   توانند ازنظر معنایی بهمّثّر میافعا   داشت .دان ت  و باور بای ت ، از خواست ،

فضاای عااطفی    شود،ای تعاملی ایجاد میمّثّر رابطههایی که بی  افعا  در جمله اصطالحات دیگر نهفته باشند.

هاا یاک گاراره را    دوی آنند و هرمّثّر با یکدیگر در چالش قرار گیرواقع هرگاه دو فعل در .آیدوجود میبه

 شود.یجاد و بروز فضای عاطفی م اعد میزمینه برای ا پی تحت تأثیر خود قرار دهند،درزمان یا پیطور همبه

چقادر  »ا  مثا شود؛ برای ها میپریرشدن آنآیند که باعث میزانمّثّر همراه با کلماتی میگاهی ای  افعا   

بلکاه   پاریر ه اتند،  تنهاا درجاه  ماّثّر ناه  افعاا    بلاد نی اتم.   ا اصاالا امّا  ،«دوست دارم که انگلی ی صحبت کنم

کمای افعاا     وضاعیّت  به دیگر سی ، ؛پریری استنقشی متفاوتی نیز دارند که نتیجة همی  درجه های ویژگی

.  513 :5626شاعیری،  ر.ک: )رارد گا کیفی یا عااطفی گفتماان تاأثیر مای     وضعیّتیک گزاره بر  رةبامّثّر در

در تعامال باا یکادیگر     باید حدا اقل دو شرط داشاته باشاند؛   برای تولید فضای عاطفی، مّثّرفونتی افعا   باور به

کانش   ،در ایا  حالات   ؛ 565 :5333نقل از فونتی، به 36 :5625 افراشی،ر.ک: ) پریر باشندمیزان گیرند وقرار 

ّ توان آنمی ،دیدگاهاز ای   د.سازمایان مییابد و ساختار ارزشی خود را ن  میتحقّ ر نیاز  ثّها را افعا  ارزشی ما

 کنند.  راستای مثبت یا منفی حرکت مینامید که در

 شرح نظریة روایتی گرمس. 2-2

از دیاادگاه  شناساای ساااختاری شااکل گرفتااه اساات.  تحاات تااأثیر زبااان  ،ادبیّاااتة نقااد ساااختاری در عرصاا 

خاود را دارد کاه    ساختارها و ابزار خاا ّ  که قوانی ، نظامی» ای از زبان استنظام ویژه ادبیّات ،ساختارگرایان

هاایی اسات کاه از دیربااز     شناسای یکای از رشاته     روایت66: 5662 )محمدی، «ها پرداخت.آنة باید به مطالع

ساختارگرایان قرار گرفته است و همچون یک علام تاالش دارد تاا باه الگوهاای روایتای روشانی         توجّهمورد 

دساتور زباان   در کتااو   تودوروف ربالی شناسی بر ای  باورندکه اوّروایتة ن در گ ترپردازانظریه دست یابد.
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ا نقااد امّاا ؛ 6 :5665 )اخااوت، «بااردکااار ماایه بااهق ّااة علاام مطالعاا» مثابااةشناساای را بااهروایااتة واژدکااامرون 

شانا  روسای   باان ز 5پارو   والدیمیار مادیون   یافتاه، قانونمند و تکاملة گونهای عامیانه بههق ّة گرایان ساخت

دان ت که تیییر حالت از حاالتی متعااد  باه غیار     روایت را متنی می ،  پرو 35 :5663 اسکولز،ر.ک: )است 

. مای نامیاد   6را رخاداد  وضاعیّت کناد. پارو  ایا  تیییار     ازگشت به حالت متعاد  را بیان میمتعاد  و دوباره ب

پارو  در  ة کاار عماد   کماابیش وایات اسات و   یاا رخاداد از عناصار اصالی ر     وضاعیّت ایا  تیییار    نظار او،  به

د رخادادهای  کار پارو  تاالش    ،به همی  منظاور  شناسایی ای  رخدادهاست؛ ،های عامیانههشناسی ق ّ رییت

« نقاش » یاا  «کاارکرد »هاا فهرساتی تهیاه کناد. او ایا  رخادادهای پایاه را        اساسی هار روایات را بیاباد و از آن   

وجود شاکل  او باا ة های مورد مطالعا همعتقد است که ق ّ یو قت،حقیدر  .61: 5652 پرا ،ر.ک: )خواند  می

عباارت  باه  تری  واحد روایتی اسات؛ تری  و کوچکساده کارکرد، ،نظر اواز ساختار مشترکی دارند. ،متفاوت

هاای  هاا ق امت  آن اناد کاه از کالّ   ههاای داساتان و ق ّا   شی ایّت های ای از کنشسل له کارکردها، ،دیگر

  26: 5626 رسولی و عباسی،ر.ک: )شود ل میتشکیه متفاوت ق ّ

ازجملاه   ت کاار اوسات.  یّا نگر اهمّاروشانی نمایا  به اند،ری که از کار پرو  تأثیر پریرفتههای ب یاپژوهش 

 طااور کلّاای در حااوزةبااهسوسااوری اساات و او اندیشاامندی پ ا گاارمس اساات. پریرفتااه از پاارو ،افااراد تأثیر

هاای  همشیّ ا شناسی شاامل  در واج 6تروبت کویشدة ست اصو  مطرحات کرده و کوشیده الیّمعناشناسی فعّ

گارمس   واقاع، در معناشناسای گ اترش دهاد.    ها را باه حاوزة  همشیّ بودن ای  تمایزدهنده و م ئلة دوارزشی

تاالش   بلکه بارای شاناخت ماهیات آن دساتوری کاه موّلاد آثاار ادبای اسات،          دنبا  شرح آثار ادبی نی ت، به

 دهناده هاای تمایز همشیّ ا طاور کاه   هماان  معتقاد اسات،   یو.  561: 5631و یارمناد،  عباسیر.ک: )کند  می

مفااهیم   شاوند، ی آواهای میتلف در سطح آوایی میآورند و موجب تجلّوجود میزبان را به «دستگاه واجی»

شاف  وی در ک شاوند، های تمایزدهناده یاا واحادهای کمیناه سااخته مای      همشیّ بنیادی معنا نیز از تقابل میان 

ای مورد نظر پرو  بهاره گرفتاه   هشی یّتة از مفهوم کارکرد روایی و نقش ویژ ،روایتة ساختارهای پیچید

  .656: 5666 احمدی،ر.ک: )است 

شدن مت  را در پای دارد و بارش   قطعهبرد که قطعهکار میختی ساختگرا روش جزء به کل را بهشنامعنا - نشانه

 موجاب  ،یابرناماه   ضام  تحقّا   تواناد مای کاه   شودمینش به عملی گفته ک. شودمینامیده  1یا تقطیع کالمی

                                                                                                                                                          
1. V. Propp 

2. event 

3. Trubetstkoy 

4. discourse segmentation 
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مثاا  اگار باه دلیال گرماای کاال  یکای از         رایبا   ؛561: 5631 عباسی و یارمناد، ) ی دیگر شودوضعیّتتیییر 

نامناسب هوای درون کال  باه   وضعیّتشکل گرفته است که ما را از  یکنش ،دانشجویان کولر را روش  کند

مهام در هار    یهاا یژگا یوشناسان کنش را یکی از شناسان و نشانهزبان .دهدیم سوق ترمناسبی ثانو وضعیّت

 رایبا  ی باشاد؛ تجاویزی یاا القاائ    تواندمی   کنش55 :5622 شعیری و وفایی،) رندیگیمنظر مت  یا گفتمان در

 و ساپس  اوردیا برا بارود و سار دیاو     خواهاد یما که پادشاه از قهرمان  دهدیمتجویزی زمانی رخ  کنش ،مثا 

ی کنشای اسات کاه دیگار در آن از تجاویز      کانش القاائ   ا؛ امّا پاداش خود را دریافت کناد  ،اسا  ای  کنشبر

شناختی که شاامل بررسای عملیاات و نتاای       یابیارز نو  ارزیابی در ای  مرحله مطرح است؛ دو خبری نی ت.

معناای اجارای حکام و اعماا  تنبیاه یاا       مدارک است و ارزیابی عملای کاه باه    اسا  شواهد وبر آمدهدستبه

 :است ترتیب زیرفرایند روایی به مراحل است. گرکنشپاداش در مورد 

–نشاانه     نظاام 35 :5626 شاعیری، عمال ) ارزیاابی و قضااوت شاناختی و     + کانش  + تاوانش  + عقد قارارداد 

اساا  کانش یاا    بر هرگااه  ،عباارت دیگار  باه  ؛اسات  گار کانش  وضعیّتتیییر  واجدمعناشناسی روایی نظامی 

گفات کاه    توانیم وجود آید،اصلی یا عوامل گفتمانی تیییری بهعامل  وضعیّتو منطقی در  مندنظام یا برنامه

 است. افتهی  تحقّمعنا 

 ماهی سیاه کوچولوو  الشّحاذتطبیقی  تحلیل. 2-4

عمار  »روایات   شاود؛ بررسای مای  و کاارکرد روایای آن   فتاه  گرنظار  روبناایی رماان در   ساختار در ای  بیش،

 :شودمیابتدایی که شرح یک تابلوی نقاشی است آغاز  وضعیّتبیان  با« الحمزاوی

طانييف بانأانيسحح  ي ان انخان ظلّحح ان،سحائب انصعححالانياض حئبان يفححضطانأانرح  ان    »  بقححئ ان ة حعان اأححنان     ححئان انانيم حاي ضحة ان طّّححطانسّح
ييففح ان ئ احئانج ح ان ج ح اناني ّلّح انلاحعّطانج ي يانخشحض ئان ان سف انطف انمي انأ انانالان الملان اّلان لعان طنانمنانييف طئن انانطمأن  لان يسخل

 ّمححئانيةيحح انم عانم اححئ ان؛ان انملانيأححنانرةححة انيالن ظححئ ان حححاانسحح ي  حححلانياأضحح  انیان ححة  ان انيالاّنانملححنانأان    حح انهححض انبيفححملان ئمضححل ييفييفححةان ان
اّّن ان(919ان:1991)رف ظ،ان«م ذياني  ض انب انم ذان شة ان یانض  انيااّنيا
چشمانشاان آراماش    چرناد یما  ییگاوها بر زمی  سایه افکنده، ؛ ونی آبی شناورندکه در آسما یسفید یابرها ترجمه:)

کودکی بر اساب چاوبی ساوار     ،و در پایی  کندینمداللت ی بر شهر یا دیاری خاصّة و نشان نندکیمی را منعکس خاصّ

اشای  نقّ لوح ست.لبیندی نهفته انمایان است و در دیدگانش شبه چپ صورتش و سمت کندیمشده و به آسمان نگاه 

باا او قارار   پایش  ده روز از زمان دیدار وی باا پزشاک کاه     ؛ ونبود ک ی جز اواتاق انتظار  در و !آنِ کی ت؟از بزرگ 

  .استداشته نزدیک 

آن  یهاا نشاانه از  یقراریبکه آشفتگی و  دهدیمآغازی  روایت را نشان  وضعیّت شیکماباشی ای  تابلوی نقّ

روحای   ازنظار  یو ،است - «عمر الحمزاوی»ی به نام شی یّت -رمان  قهرمان ،لشّحاذارمان  در ،گرکنش است.
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سابب   یلا یمیبا ایا  تنبلای و    ؛ وشاده اسات   یلیمیبنق ان و ناب امانی قرار گرفته و دچار تنبلی و  وضعیّتدر 

را  رساان یاریا و نقاش   اسات  گار کانش د و پزشک که دوسات قادیمی   مراجعه کن شده که به مطب پزشک

بلکاه   ؛کشاد ینما نو  دردی رنا   که وی از هیچ شودمی مشیّصپزشکی عمر الحمزاوی  پس از معاینة ،دارد

میتلاف   یهاا داساتان و نقاص ج امی نادارد؛ نق اان در      اسات روانی  -بیماری وی ناشی از ک الت روحی 

از  اناد عباارت  ،شاود مای نق اان یااد    مثاباة به هاعواملی که از آن ازجمله. شودمیهای متفاوتی واهر صورت به

 مهامّ  نکتاة  موجود را تیییر دهد. وضع ،لیدر فرایندی تحوّ دکوشو... که قهرمان رمان می ییتنها ،یماریب فقر،

بارای اینکاه سارزنده و     گار کانش  اسات. « خواست » مّثّرفعل  نقض زبانی که در ابتدای ای  رمان وجود دارد،

بارای   یانارژ  ،دیابا خواست  نقاض شاود یاا کااهش      اگر شود. مشیّصهمواره با فعل خواست   دیبا پویا باشد،

همیشاه خواسات  عامال     هالبتّا  ؛شاود میراه بر کنش سلب  ،و به ای  ترتیب شودمیبعدی سلب ة حرکت به نقط

بیاش آغاازی     در .گیارد مای شاکل  « بای ات  »اسا  بر گرکنشب یاری از موارد حرکت  در حرکت نی ت.

کاه پزشاک    ایدر ج تجوی بای ت  است و عامل کمکای  گرکنش هدرنتیج ،فعل خواست  نقض نشده ،رمان

از گارر   پاس  ،ای  رماان باا آغاازی کاه ناشای از نقاص اسات        رایز ،کندمیرا همراه خود درگیر  استمعال  

 .کناد مای و اح اا  نقاص    شاود مای سرخورده  تشدّبه ،که وکیل سرشنا  است گرکنشسا   وپن  تیب

باوده و از   گار کانش زیرا در زمان قدیم همکالسی  ؛شودمیای  نقص درگیر  ،استکه عامل کمکی  پزشک

ایا    در دناد. وست خود )مفعو  ارزشای  را رهاا کر  خود سرباز زدند و پا به فرار گراشتند و د تیم ئولانجام 

 ید و در ج تجوی فعل بای ت  است.آبه خود می گرکنش ،از گرر زمان حا  و پس

ت بهتری دسات یاباد و وضاع موجاود را تیییار      در تالش است تا به موقعیّ رگنیز کنش ماهی سیاه کوچولودر 

 :شودمیابتدایی آغاز  وضعیّتبا بیان  ماهی سیاه کوچولودهد. روایت 

 بارای  و باود  جماع کارده   خاودش  دور را شیهانوه و هاهبچّ از تا هزار دوازده پیر ماهی دریا ته. بود هچلّ شب»

 زنادگی  یباار یجو در ماادرش  باا  آه باود  کوچولاو  سایاه  ماهی یک. نبود یکی بود یکی :گفتیم هق ّ هاآن

 و کوچولاو  مااهی ة خانا  .شاد یم روان هدرّ ته در و زدیم بیرون کوه سنگی یهاوارهید از جویبار ای  .کردیم

 کوچولاو  مااهی . دناد یخوابیما  هاخزه زیر یدوتای ،هاشب. خزه از یسقف زیر بود؛ سیاهی سنگ پشت مادرش

  5 تا:یب )بهرنگی، «!ببیند شانخانه توی را مهتاو شده، که هم دفعهکی که بود مانده به دلش ح رت

 انتهاای  تاا  گیارد مای  ت امیم  او. دارد را دریا دیدن عش  که است ییماهی سیاه کوچولو ةق ّ داستان، ای  

. آوردیدرما  سار  یخاوار یمااه  مار   شاکم  دروناز  تیا درنها اامّا  برود، کندمی زندگی آن در که جویباری

 فاداکاری  راه ایا   در و دهدمی خرج به شهامت و شجاعت ،خود هدف به رسیدن راه در ماهی سیاه کوچولو
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باه تیییار    لیم ،به یکنواختی زندگی توجّهبا  گرکنش ،در ای  رمانکه  الشّحاذاست در رمان   یهمچن ؛کندمی

عوامال نق اانی    ازجملاه  یقارار یبا ن معرو و از وجدا تر  زندگی، یکنواختی زندگی خود دارد. وضعیّت

 برای فرار از یکنواختی زنادگی،  او زندگی خود را تیییر دهد. وضعیّتتا  کندمیرا تشوی   گرکنشاست که 

ا امّا  ؛زنادگی خاود را تیییار دهاد     وضاعیّت  تاا  ... ،کناد مای خانه را تارک   ،کندمی یروادهیپ ،کندمی ورزش

بیاانی   یهاا قالاب ممک  است در  ،مّثّرداشت که هر فعل  توجّهباید به ای  نکته  هالبتّ واقع نشد؛ رمّثّ کدام چیه

داشات  و  ییکاارا  بودن،مانناد قاادر   ییهاا قالاب اسات در   ممکا  « توان ات  »مثاا    یبارا  متفاوتی جلاوه کناد؛  

 کار گرفته شود.به از شای تگی یبرخوردار

 ،زمانی که ت میم باه حرکات  ، آنقابل مشاهده است گرکنشاز سوی  هاکنشنیز ای   ماهی سیاه کوچولودر 

 :گیردمی و هجرتکنش 

 باه  طارف  یا ا از یلا یمیبا  و تنبلای  با. زدیم حرف کم خیلی و بود فکر تو کوچولو ماهی که بود یروز چند»

 اشهبچّا  کارد یما  خیاا   ماادر . افتااد یما عقاب   مادرش از هم هاوقت بیشتر و گشتیبرم و رفتیم طرفآن

 روز یاک  !اسات  دیگاری  چیاز  از سایاه  مااهی  درد کاه  ا نگوامّ ،شد خواهد برطرف یزودبه که دارد یتک ال

 حارف  یاچندکلماه  تاو  باا  خاواهم یما » گفات:  و کرد بیدار را مادرش کوچولو ماهی ،نزدهآفتاو زود، صبح

 نی ات  بهتار  فات: گ آلاود خاواو  مادر بعد، ای بر بگرار را حرفت! آوردی ریگوقت هم حاال ،جون هبچّ «بزنم

 «.«باروم  اینجاا  از بایاد . کانم  گاردش  تاوانم ینما  دیگار  ما   ،ماادر  ناه » گفات:  کوچولو ماهی ؟گردش برویم

  5 :)بهرنگی، بی تا

از آن جویاایی را اساتنباط    تاوان یما  ،گیارد مای دستیابی به مفعو  ارزشی صاورت   دلیلنقل مکان به ازآنجاکه

 رهاا کناد  جویباار را   خواهدیم ،جویای شناخت دنیا است رگکنشچون  ماهی سیاه کوچولوداستان  در کرد.

میاطاب   ساو کیا  از :شاود مای با مادرش دو مطلاب دریافات    گرکنشسی   از تا به شناخت دنیا دست یابد.

عمار الحمازاوی   طاور کاه   هماان م اسات  جهت رفع نق اان م امّ  در گرکنشکه  ابدییم اطاّل کالمی برون

ت تنبلای و ک االت   کاه علّا   اباد ییدرما  گار کانش  ماادر  کالمی؛ب درون، میاطسوی دیگراز و استم م مّ

باه ایا     ؛ وابد کاه وی بیماار نی ات   یمیکه پزشک عمر الحمزاوی درطور انهم ،فرزندش بیماری نبوده است

هم اری   ،درا ترک کار فرزندان و هم ر خود  ه زندگی کند و شیل ودر خان خواهدینمدیگر  گرکنش دلیل

زیارا هم ارش م ایحی     ؛خود میالفت کرد تا با وی زندگی کندة ی با خانوادو حتّ دیورزیمکه به وی عش  

تبدیل به خواست  شد و ای  خواست  نیز تبادیل باه خواسات      گرکنش« نیواست » ،قاتای  تعلّة ا با همامّ ؛است

و از عارا  تار   ،کناد مای  تار مم امّ را در ت امیم خاود    گار کنشا ضرورت و جبری که رزی ؛جدیدی شد
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 گار کانش زیرا شایل   بود؛ عدم حمایت از ویخود در تظاهرات و همچنی   کردن دوستخاطر رهاوجدان به

از گرشات رباع    پاس دفا  از دوسات خاود را نادارد و     جرئت ،خاطر تر  از نظام حاکما بهامّ ؛استوکالت 

ا باه حرکات   ر گار کانش بای ات  اسات کاه چاون موتاوری        یهما  بای ت  داد.به  جای خود را ،قرن خواست 

 گار کانش  حرکات  ،اگر غیر از ای  بود رایز ،شودمییند پویای کالم نیز و باعث تضمی  حیات فرا آوردیدرم

یاباد تاا   باشد و اداماه   یاواقعه دیبا .میشدیم روف کالمی نیز روبهبا نوعی توقّ و شدیمف نتوان ت  متوقّ براثر

کاه گشاایش ایجااد     اسات فعال بای ات     ،ضام  حیات است میان آورد. در اینجا آنچهگفتمانی از آن سی  به

نتیجاه گرفات کاه در کشامکش فعلای بای  بای ات  و         تاوان یما  ،داردیواما را به حرکت  گرکنشو  کندمی

 .کندمیحرکت جدید ترسیم  گرکنشو برای  شودپیروز مینی ت بر فعل دوم  فعل ،نیواست 

 در دیگار سای ،   باه  وهاور مجاازی میال تعبیار کارد؛     کاان باه   از نقال م  توانیممعتقد است که  ،گرمس 

 شاعیری، ر.ک: اسات ) ح باه آن م الّ   گار کنشخواست  مطرح است که  مّثّرپویایی از فعل  شکل جایی، هجاب

دلیال دساتیابی باه مفعاو  ارزشای صاورت       نقل مکاان باه   ازآنجاکه  515: 5326 نقل از گرمس،به 66 :5626

جویاای شاناخت    گار کانش  ازآنجاکاه  زیا ن الشّاحاذ رمان  در د.ستنباط کراز آن جویایی را ا توانیم، گیرد می

حرکات  ة پایا  ،اینجاا شاناخت   در را تارک کناد.   خانه ردیگیم میت م ،است حقیقت و درصدد رسیدن به آن

و عااملی بارای حرکات     شاود مای م بای ت  بار خواسات  مقادّ    ،ی است و به همی  دلیلوی جدّ میت م اوست.

م اسات و اساا  حرکات را    که تکلیف بای ت  بر خواست  نیز مقدّ دهدیمطلب نشان م  یا .شودمی گرکنش

 .دهدیمتشکیل 

کاه   کناد مای ایجااد   گار کانش است که ت ویری در ذه    یا ،کندمیبای ت  ایفا  مّثّرنقش دیگری که فعل 

ن ت اویر    آحارکتش را بارای تحقّا    هماة  گار کانش  .دهدیمرفت  را بر ماندن ترجیح  گرکنشاسا  آن بر

  هادفش بایاد مباارزه کناد و     برای تحقّ گرکنشدرست است که   یا .شدیاندینمو جز به آن  کندمیتنظیم 

 گار کانش ببینایم   حا  توان ت  نیز نیازمند است. به قیت،موفّ برای یوا امّاست، حرکت  ةجادکنندیاای  بای ت  

ت امیم برنگشات  باه    ة خاود درباار  ة ن و خاانواد ابتدا با دوستا گرکنش ،درسیم راهی به ک ب توان ت از چه 

 :دیگویمسی   هخان

ان)رفححح ظ،ان«   حیلححح انب ححححا انجايحححا ان  نّححح انکحححئنانيالححح ان نّححح انملانياحححاانرئجحححلانلاحححعانهحححّق  اني ئا حححل، اناناحححنان ضقحححعان ح حححاي   اناباب   ان-انيئاححح :»
ان(959:ان1991

او در  و باه آپارتماان خاالی خاود نادارد      که دیگر نیازی دان تیمو او  هرگز تنها نیواهی شد... ...بابا ترجمه: گفت:)

  جدیدی است. ییتنها یایرؤ
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در  ،دناد اطاّلعاتی را دریافات کر دو بُعد  ،کالمیمیاطبان درون و برون ،ماهی سیاه کوچولوکه در طور همان

 اطّاال  کالمای  میاطاب بارون   ساو کیا  از ؛کناد مای را مطرح  یادوگانهاتی اطاّلعای  مکالمه بُعد نیز  الشّحاذ

کاه   اباد ییدرمکالمی درون میاطب ،در جهت رفع نق ان م مم است و از سوی دیگر گرکنشکه  ابدی یم

 ،شدن عمر الحمزاوی از یکناواختی زنادگی  آگاه و غمگینی پدرش ک الت نبوده است. یلیمیبت تنبلی و علّ

از حالات قبلای باه     گار کانش تیییار وضاع   ة کنناد که خود ترسیم کندمیخواست  جدیدی را مطرح  مّثّر فعل

 ةباه مرحلا   یامرحلاه گارر از  ة لئکالم که باا م ا   ییایپو .کندمیحالت جدید است که پویایی کالم را مطرح 

- و اساا  نشاانه   هیپا« شدن» .آوردیممیان را به« شدن» بحث خورده است، گره ،دیگر برای ایجاد تیییر وضع

 کاه تیییاری رخ دهاد.    دیا آیما معنا هنگامی پدید معتقد است  ،گرمس .دهدیممعناشناسی گرمس را تشکیل 

 دو مطلاب اسات؛  ة دهناد ق ادی نشاان    یچنا  از یکنواختی زندگی است. ییرها گرکنشق د  ،ای  رمان در

اسات و دیگار اینکاه بارای رفاع نق اان        آگاه ،ستا روروبهاز اینکه زندگی او با نق ان  گرکنشاینکه  یکی

نی ات و خطار    ایشاده  یای تعاز پایش   ی است که پیارو هایچ برناماة   گرکنش ،الحمزاوی عمر .داردیبرمگام 

 .ردیپریمترک خانه و زندگی و شیل را 

از آنچاه   گار کانش عباور   تاوان یما ت آن را کاه علّا   کندمیایجاد  گرکنشنوعی تنش در  هدف رهایی، 

 از ساتیزند؛ و بااهم در مجموعاه نیار   دو ،نتیجه گرفت که در هر ق اد  توانیم  یبنابرا بشود دان ت؛ خواهد یم

کناد کاه    حرکت ،آنچه نی ت یسوبهتا  کنندیمرا ترغیب  گرکنشمواف  و هماهنگی که  یروهاین ،سوکی

 در سار راه نیروهاای   یریا میالفی که با قرارگ یروهاین ،و از سوی دیگر شوندیمی نیروهای مثبت در مت  تلقّ

نیاروی میاالف    گار کانش ابتدای ای  رمان هم ر و فرزندان  در .ندیآیمشمار منفی یا بازدارنده در گفتمان به

 :ند تا او را متوقّف کنندیدکوش ،گرفت  در سر راهشو با قرار کنندیمرا ایفا 

ان(943:ان)مهئنان«  اان ط  انيحل ئ انياأئذبل انملانکالّ،ان-انس عان  امان لعانيةي ک ان-ان يئا ان    :»
  ل زندگی دروغی  را ندارم.تحمّ گرید ،نه - واهی شد.ترجمه: ورده گفت: از ای  ت میمی که گرفتی پشیمان خ)

 منزلاة باه  ،و ماادرش کاه در ابتادا نیاروی میاالف باود       افتدیم ماهی سیاه کوچولوفاق در همی  اتّ  یدقطور به

 د:نقش ایفا کر دهندهیاری

 پیار  تاا  یبرگارد  و یبارو  های  ،جاا  هتکّا کیا  یتاو  اینکه یعنی زندگی یراستیراست که بدانم خواهمیم م »

  6 ا:تیب )بهرنگی، «.کرد زندگی شودمی دنیا توی هم دیگری طور اینکه یا ،هیچ دیگر و بشوی؟

ی شیء ارزشی مورد نظر یا دنیای ارزشی خود، در حمایات از عثماان خلیال و تاوبی      سوبهگر کنش ،درنتیجه

کناواختی زنادگی و تار  از    عمار الحمازاوی از ی   یآگااه  ،اطرافیان یهاگفته ،شودمی لیمتما وجدان خود،
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و حکومات   و داماد عمر الحمزاوی عوامال کمکای ه اتند    پزشک ه تند. گرارکنش عوامل ،عراو وجدان

 ،کنناد یما  مشایّص را  گرکنششاخص زمانی و مکانی وضع  دو .روندیمشمار و بهعوامل میرّ مثابةبهجور 

زباان باا وجاه آغاازی       «5وجه نماودی » ظرننقطه ازکه  دهدیمدر صبح زود رخ  گرکنشکه حرکت این یکی

کنشای جریاان را   ة نمادی ای  قابلیت را دارند کاه جنبا   وجوه ،معناشناسی -دیدگاه نشانه  از گره خورده است.

، دیادگاهی اسات کاه    یات دارد در وجاوه نماودی اهمّ   آنچه  .56 :5622 شعیری و وفایی،ر.ک: کنند )هویدا 

اساا  وجاوه نماودی کاه     بر ؛ 36: 5621صافا، ر.ک: ) اباد ییما کنشی و فرایند  گرکنشمورد خوان، درگفته

تماام و وجاه    وجاه  آنی، وجه تکراری، وجه تام، وجه پایانی، وجه تداومی، وجه وجه آغازی ، هاآن  یترمهم

 صاورت باه  زمان دیگر سی ،به ؛شودمی لیتبدو به دیدگاه کنشی  کندمیبه زمان تیییر  دگاهید ناتمام ه تند،

وجاه   ازنظر ،همی  دلیل صبح به ب یار بارز آن حرکت و پویایی است؛که از شرایط  دیآیدرمی کنشی فرایند

کاه   بیشاد یما جایگااهی آغاازی     ،حرکت یا به جریان معناایی  به ،حرکت و جوشش است نمودی که نشانة

ی بااعنوان  خلا  ارزشا   ضاام   نمود آغازی  فراارزشی است که خود،  یا ،درواقعارزش است. امری فرا چنی 

  .551 :5631عباسی و یارمند،ر.ک: ) رهایی است

تیییار    یا ا .کندمیجویبار را ترک  اشیزندگبرای تیییر وضع  گرکنشکه  دهدیمشاخص مکانی نشان  

 ،داساتان باه انتیاابی دسات زده اسات      گرکنشاینکه  نی ت است و بیانگر دو موضو  است؛ هدفمند ،مکان

مهام و آن فارار از عاراو     م ائلة  یساو باه و دیگار کشاش    اسات خانه و زندگی از  که سبب جدایی یانتیاب

 گیارد مای چیازی یاا ک ای را نشاانه      گار کنش .است ای  فرار درونی تبدیل به فرار بیرونی شده ؛وجدان است

ی شارو   خاصّا ة مق اد از نقطا   یساو باه حرکت  ازآنجاکه اامّ ؛کندمیاساسی مق د را مطرح ة م ئل درنتیجه

مبادأ حرکات    ،ایا  رماان   در نظار گرفات.  و یک مق دی را در مبدأیک  ه یا رمانبرای هر ق ّ دیبا ،شودمی

 .استدر اطراف شهر قاهره  یاخرابهمطب پزشک و مق د او  گرکنش

ناامطلوو خاود    وضاعیّت برای ایجاد تیییار در   گرکنشترازو قرار داد. شدن و هویت را نباید در یک کفة 

را پشات سار    یسااز آمااده ناوعی آزماون    ،و به ای  ترتیب شودمیلی کالم یند تحوّوارد نی تی  مرحله از فرا

 در .کناد مای ی اساتفاده ن برای ای  کار از اجزای ماادّ  او ،را راضی کنداطرافیان خود  تا کوشدمیو  گراردیم

ب باا یکادیگر ساب    دو طارف کانش در تعامال   هار  ،ای  گفتماان  در .شودمیی مطرح اینجا بحث گفتمان القائ

نظاام   بارخالف  ،حقیقات در . 52 :5622 شاعیری و وفاایی،  ر.ک: ) شاوند یما آن  یریا گتعیی  کنش یا شکل

 تعامال  حااکم در ایا  نظاام،    تعامل شده است،تهدیک یابرنامهو  طرفهکی یارابطهاسا  گفتمان روایی که بر
                                                                                                                                                          
1. aspect mode 
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 کند. اجرای کنش راضیطرف دیگر را به  طرف تعامل باید؛ یعنی یکی از دوی استارتباطی از نو  القائ

رفتارهاای ناپ اند و غیار اخالقای      باه ، دست یاباد  آرامشاینکه به  یاز ترک خانه و زندگی برا پس گرکنش

اینجاا   در ،آماد ینما ا حاصال  امّا  ؛بود آرامش یوجوج تدر  گرکنشای  نو  از زندگی  در .رودآیمروی 

بتواناد باه حرکات خاود      گار کانش ت تا الزم اس یشناختمعرفتو ک ب نوعی  شودمیبحث شناخت مطرح 

و در سار   دکنندهیتولآن  ک ریدر  که  تینی خطّ یارابطهمعناشناسی - در مطالعات نشانه شناخت ادامه دهد.

دائام   طاور باه  تنهاا نهشناخت جریانی تعاملی است که  ،در ای  دیدگاه بلکه قرار گیرد، کنندهافتیدردیگر آن 

ر.ک: ) شاوند یما زی است که عوامل درگیر با آن از شرکای آن مح وو همان چی بلکه ،حا  تکثیر استدر

 آناز بتاوان  یاا   شاود که ن ابت باه چیازی آگااهی ک اب       شودمیزمانی ایجاد  شناخت ؛ 65: 5626 شعیری،

 ،دنیا فهم ،افت یا در ،شادن لعمطّ در زبان افعا  زیادی را دریافت که بار شناختی دارند؛ توانیم پس د؛شلع مطّ

 ماّثّر  فعال  شاناخت مارتبط اسات،   ة م تقیم باا م ائل   طوربهفعلی که   یترمهم ا؛ امّ...شدن وباخبر دن،شمتوجّه

 .رودیمکار بودن و دان ت  بهکه در زبان فارسی به دو شکل بلد دان ت  است

را  هاا یسایت شناخت زمانی و تالش در رفاع مواناع بارای رسایدن باه هادف، تماامی         ،ماهی سیاه کوچولودر 

مااهی   گفتگاوی  در ،الشّاحاذ دری او برای رسیدن به هدفش در ، مانند بیماری الحمزاوی و دربهکندیمتوجیه 

 که: شودیممالحظه  سیاه کوچولو

 همای   از حااال  بکشای؟  را خاوار یمااه  یخواهیم ی چطور ،یریمیم خودت یدار که تو گفت: ریزه ماهی»

 ما  : میگاو یما  چه ببی  ک  گوش :گفت و داد شانن را خنجرش کوچولو ماهی ،کنمیم پاره را شکمش ،تو

 شاد  بااز  دهاانش  که یهم و بشود قلقلکش خواریماه که وررفت آن و ور یا و خوردنوو  به کنمیم شرو 

 فکار  گفات:  کوچولو ماهی ؟چی خودت پس گفت: ریزه ، ماهیبپر رونیتو ب خندیدن، قاهقاه به کرد شرو  و

 و خاوردن وو  باه  کارد  شرو  و گفت را ای  سیاه ماهی ؛میآینم بیرون ،نکشم را بدجنس ای  تا م . نک  مرا

. باود  ای اتاده  حاضار  خوارماهی معدة در دم ریزه ماهی. دادنقلقلک را خوارماهی شکم و وررفت آن و ور یا

 و پریاد  یارون ب خاوار مااهی  دهان از ریزه ماهی ،خندیدنقاهقاه به کرد شرو  و کرد باز را دهانش خوارماهی تا

  61 تا:یب )بهرنگی، «.نشد یخبر سیاه ماهی از ماند منتظر هرچه اامّ ،افتاد آو در بعد کمی و دررفت

 موجاود باود و در   وضاعیّت خااطر تیییار   مااهی سایاه باه    یازخودگرشاتگ هادف و   درراستای گرکنشتالش 

خاود   آورد یگارران خاوش ی و ت ا باه سرم ر از خانه و کاشانة خاود جادا شاد و رو    گزمانی که کنش الشّحاذ

ور غوطاه در ذات خود  فرورفت ا بازهم بر م تی و امّ کندمیکه هیچ نو  تیییری را اح ا  ن نمودیممشاهده 

ی زماانی کاه   حتّا  کناد مای فراماوش   کال باه بودن را و شااد  شاده « تانش »دچار  گرکنش ،ای  حا  در شد.می
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او را  یریا گگوشاه  انشیا و اطرافاو فرزند پ ری نداشت حا  اینکه  ؛شودمینیز شاد ن دیزایمهم رش پ ری 

   درک نمودند:

 . کندمیج مت در میان ما زندگی  فقط :ترجمه) (993ان:1991ان)رف ظ،ان« يا شانب   ئانيذجيفمکان حا انيااّن»

د و سابب  تنش را ایجاد کر وضعیّتنق ان است و همی   وضعیّتذاتی خود شده و دچار ة اسیر اراد گرکنش

کاه   یاخراباه کناار رفات و سارانجام در     هاتلرّت وی شد تا اینکه از تمامی اطرافیان و تمامی جریان و حرک

وااهر شک ات   ایا  کاار در   گفات ینما روییده بود قرار گرفت و با ک ی سای    یهابوتهو  هازبالهسرشار از 

به هوش خاود   گرشکنعثمان خلیل  یآزادکه با  استاز توبی  وجدان نهفته  یانشانها بالعکس خود امّ ؛است

 .گرددیبرم

 یریگجهینت. 4
اساا   بر گار کانش  کانش  ،دو اثر داستانی   ای اوّة که در زنجیر شوددیده می الشّحاذ و ماهی سیاه کوچولو با بررسی

ناب اامان   وضاعیّت  ،شاود مای داساتان   دو آنچه باعث کنش در ایا   بلکه ،گیردمیصورت ن شده ییتع پیشاز  یابرنامه

ایا    در در ابتدای رمان به آن دچار شاده اسات.   گرکنشو ک التی که  یحالیبو  یلیمیبیعنی حالت ، تاس گرکنش

موتاور اصالی حرکات او     بلکاه  ی،تاابع جریاان القاائ    نه ،ی است که نه تابع برنامه استگرکنش ،عمر الحمزاوی ،رمان

عمار خاود   ة دیگر بقی ت و دوست نداردواختی شده اسکه زندگی او دچار یکن کندمیهمی  دلیل حس  به حس است.

کاه ماادرش    اسات  ماهی سایاه کوچولاو  ای  همان آغازگری  ؛ وتکراری زندگی بگرراند سبکرا در خانه و در همان 

 شده است. مریض اشهبچّ کردیمنی ت فکر 

ایا  تفااوت کاه در     با ،شوندیمرمان دیده  دو داستان ای  در معناشناسی روایی، - ام نشانهظیندهای موجود در نفرا 

در  دو داساتان  ایا   در .ابدییم  و معنی تحقّ ابدییمگفتمان پایان  ،ارزیابی از مرحلة گرکنشاز عبور  پس ،نظام روایی

و دوبااره فرایناد روایای جدیادی آغااز       شاود مای و تبدیل باه حرکات    دشومیارزیابی خود تنشی جدید ایجاد ة مرحل

گفتمان واب اته باه یاک     ،درنتیجه؛ شودمیروایی  رو منجر به تکثّ رودیمخود فراتر روایت از  ،عبارت دیگربه ؛شود می

 ا در مراحال بعاد  امّا  ؛با نق اان مواجاه اسات    گرکنشدر آغاز  اگرچه ،گیردمیش نی ت و کنش جدیدی صورت کن

 .زندیمرا رقم  یجدید و کنش آوردیدرمرا به حرکت  گرکنش و ای  تنش است که شودمینق ان برطرف 

از دیادگاه معناایی گارمس    فقاط   تاوان ینما  ،زیادی دارد یهاتیرواد و متعدّ یرهایزنج ،دو داستان ای  ازآنجاکه 

دارای خاوانش بااز و    ،ا مرباع تنشای  امّا  ؛دیاد معناایی کاارکرد محادودی دارد     رایا ؛ زرددادن معنا استفاده کا برای نشان

جدیادی را در   یهاا کانش ره گرفته و از خاود فراتار رفتاه و    شکنندگی روایت بهة مشیّ رمان از   یا نامحدود است.

 خود آفریده است.

 هانوشت. پی4
در جمیلیاه )یکای از    5355دساامبر   55در  ،ناویس نامهنوی نده و نمایش ،عبدالعزیز ابراهیم احمد الباشا حفوظنَجیب م  5)
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ر بیاش  اش در م ار د در زماان بازنش اتگی   5365تاا   5361 کارمناد دولات باود و از    پدرش دنیا آمد.بههای قاهره  همحلّ

 ةلی  عارو جاایز  اوّ منزلةبه 5322نوشت و در سا  داستان و رمان  511بیش از  . ویکردفرهنگی خدمات کشوری کار می

ساپس باه    ؛مانناد رماان رادوبایس    ،هاای م ار باساتان باود    زمان ةهای نی ت وی دربارات را دریافت کرد. رماننوبل ادبیّ

 6115اوت  61مادرن م ار پرداخات و نوشات  اثار بازرگ و معاروف خاود را آغااز کارد؛ سارانجام در             ةعا توصیف جام

کفحئ ان  ،5316)  ي  ب ن  ،5363)  ضثانييفياي   ،5362) مهنانيجل  ن  ،5366) صةانياقاميلم اند از:وی عبارت آثار. درگرشت
  ./https://fa.wikipedia.org/wikiو... )  5356) ائذياشاّن ، 5311) ط ضل

پاس از   ؛پدرش زهتاو باود دنیا آمد. بهچرنداو شهر تبریز  ةدر محلّ 5652تیر  6در  ،معروف به بهرنگصمد بهرنگی   6)

از آنجااا  5665در خاارداد  وماتی پ ااران تبریااز رفاات بااه دانش اارای مقاادّ 5661تح اایالت ابتاادایی و دبیرسااتان در مهاار 

گوالیاک  سالگی  در رود آراز )ار   و در ساحل روستای شاام  63  در س) 5616بهرنگی در شهریور  ح یل شد.التّ فار 

شادنش از آو  غرق شهریور در نزدیکی پاسگاه کالله در چند کیلومتری محلّ 56غرق شد و ج دش را چند روز بعد در 

 ش:آثاار  ت.اسا  ماهی سیاه کوچولاو تری  اثر او داستان معروف است. تبریز دف  شده ةدر گورستان امامی یوپیکر گرفتند. 

فروش پ رک لباو  ، 5615) بازکچل کفتر · ،5615) اولدوز و عروسک سینگو  ،5616) هااولدوز و کال   ،5611) نامبی
  5616) اشطالیااااای یپیااااارزن و جاااااوج ، 5616) مااااااهی سااااایاه کوچولاااااو ، 5615) تمحبّااااا ةاف اااااان ، 5615)

(http://www.ulduztourism.com/fa/tourism-info/samad-behrangi.html  

 منابع
. ل کاالم انتقاادی در تولیاد و درک مات     یا مقای ه و نقد رویکردهای تحلیل کاالم و تحل  . 5625) زاده، فردو آقاگل

 همگانی. تهران: دانشگاه تربیت مدر . یشناسزبانرسالة دکتری 

 مرکز. نشر :تهران ا  دوم.چ ،هنر ةفل ف یهادر   .5666بابک ) احمدی،

 فردا. نشر :تهران ،ستور زبان داستاند.  5665احمد ) اخوت،

 : آگاه.تهران ا  دوم.چ .فرزانه طاهری ةترجم ،ادبیّاتدر  ییساختارگرادرآمدی بر .  5663رابرت ) اسکولز،

 فرهنگ کاوش. :تهران .یشناسیمعنهایی در اندیشه  .5625) آزیتا ،یافراش

 : کاویان.تهران .رزبان و تفکّ . 5613محمدرضا ) باطنی،

 .ریتدب نشر جا:یب ،ماهی سیاه کوچولو. تا بیصمد ) نگی،بهر

 .تو  :تهران .ایفریدون بدره ةترجم .پریان یهاهق ّ یشناسیتیر  .5652) ریمیوالد پرا ،

 نشر. مرکز شیراز: دانشگاه :رازیش ،5 یشناسزبانمبانی  . 5623رزمجو )اله د آیتسیّ و جال  ان،رحیمی

 ةف النام  .از تااری  بیهقای   «کردن ح نک وزیار بردارذکر »کارکرد روایت در   .5626) یعباسو علی  حجت رسولی،
 .36-25 ، 16) ،خارجی یهازبانپژوهش 

 .سمت :تهران .نوی  یمعناشناس یمبان  .5626) درضایحم شعیری،

 .سمت :تهران .معناشناختی گفتمان - و تحلیل نشانه هیتجز  .5626) ------------
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علمای   :تهران .ا  با بررسی موردی ققنو  نیمامعناشناسی سیّ - راهی به نشانه.  5622) ییوفاترانه  و درضایحم شعیری،

 و فرهنگی.

 .551-36 ، 66) 6،  نامهژهیو) مدر  علوم ان انی ةف لنام .آن در زبان هایو نقش «نمود»  .5621) وشیپر صفا،

مااهی سایاه   معناشاناختی   - نشاانه  یبررسا  ی باه مرباع تنشای:   عباور از مرباع معناای    . 5631) ارمناد یو هانیه  یعل عباسی،
 .566-516 ، 6) 6 تطبیقی، ادبیّاتزبان و  یهاپژوهش .کوچولو

 . القاهرة: دار املصر للطّباعة.الّشحاذ(. 1991حمفوظ، جنیب )
 .سروش :تهران .ی نقد ادبیّات کودکانشناسروش  .5662) یدهادمحمّ محمدی،

 . تایچ :تهران .ساختار یک اسطوره صمد . 5621) یباسعو علی  --------------

 هزارة سوم. . زنجان:دی. ترجمة فتاح محمّگفتمان . 5626) میلز، سارا

 : هرمس.تهران .رای  و انتقادی یشناسگفتمان.  5666) اهلللطف یارمحمدی،



 

 األدب المقارن یبحوث ف 
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :اعةـوحد للطبـاملي ـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

  لم لمقئالان

 ر ثانأانييف بانيملقئ نان)ييف بنیانيااةيبان يافئ سط(
ان65-43،انعص ان0331،انع فان(43)ان2ايّف لانيا ّئسال،انيااا انجئمالان ي ي،اني

انطهبةنگاناصماانس ئ انک چ ا انطمئه انا ة  انرف ظانانياّشائذ الا لانمقئ نلانبنیانان-ان  يسلانس م  ا 

ان0ينا  ان م  ان
ّّ یة الّل كلّ ة وآداهبا،  يف قسم الّلغة العربیّ  أستاذ مشارک  ایران، أهواز، أهواز تشمرانشهیّ جامعة ، ةراسا  اإلسلمیّ هو  وال

 11/9/1441انياقض ل:ان 11/1/1441انيا ع ل:

انصيمللخان
 ّّ ّّ  غة کظاهرة صعبةاللة املقارنة ملعرفة اللّ دراسة ال متحای  يف ة نظار و اهرة إلا  دقّاحتتاا  ها ا الظّار مساتمر يیا  تطاوّ راسا  وأّّناا بنماّو و املنال يف ال

ّّ غاة و ع تطاّور علاام اللّ مامن و ها ا رارورة ملحااة علا  ماّر الاا ّ ؛ و اشااتقاقا اتولیّا املفاردا  و  اللااة الفارو  املرتبطااة، ها ا لا  حتلیلااي ياول سایمیولوجیة ال
ّّ  الّشحاذلصمّ هبرنگي و  سیاا کوچولو يماهة املقارنة يف قصّ  داللیاة املقارناة حتلیاذ ها ین العملا   - یمیوراساة الّسالنجیب حمفوظ. حتاول ه ا ال

عماار »هااو  الشّااحاذهاا ین العملا  هااي امااروو مان الورااع اعاااس إلاا  وراع أيساان، بطااذ روایاة  کیاا ة املشاافکة يفالّر و  «جارم »علا  أساااؤ ر یااة 
غوة مکة الّصااالّساا ساایاا کوچولااو يماااها يف واااول تغیااو الواقااع املوجااود أّمااو  ساابب   مل یعاارل لاا  يیاا  واااول امااروو ماان املاار  الّاا «اعماا او 

ک باا  هاا ین العملاا  يیاا  اعرکااة عناّا البطااذ ال شااف م قاساامهاا ا ؛ و املریاار إلاا  أماار أيساانحتاااول امااروو ماان واقعهااا ة وداء هااي بطلااة القّصااالّساا
ّّ ئیسة و العوامذ الرّ  ّ املعاين، يف ه ا البح  أدرؤک تتولّ ا ب ف وال تتوان  و تتوقّ  هاو األدبیا  واملانها املتباع  األثارینخیلة يف تولیّا املعنا  يف ها ین ال

 حتلیلي. - توصیفي

ّّ  یمیولوجیةالسّ األدو املقارن،  : ليملفة يتانياّةب يف ان.ماه  سیاا کوچولو، الّشحاذ اللیة،ال
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