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  چكيده
د، كـر جلـب  خـود    بـه كه توجـه بسـياري را    ،نظريات محوري فرماليسم جمله  از
سازي مفاهيم آشـنا   رسالت هنر بيگانهزدايي  آشنايي. در ادبيات است» زدايي آشنايي«

از مقابل ديـدگان  زدن حجاب عادت  دادن ادراك نو از اين مفاهيم با كنار دست و به
  ازمقام يكي از مظاهر هنر، در سطوح متفاوت و  در ،زدايي در ادبيات آشنايي. است
سازي در زبان را  هاي بيگانه شناسان شيوه زبان. گيرد در سطح زبان صورت مي جمله

بـا تأمـل بـر زبـان     . انـد  دهكربندي  يكي از عناصر صوري متن تبيين و طبقهمثابة  به
دادن بـه   زدايي تا چه اندازه در شـكل  يابيم كه اين آشنايي بادي درميآ داستاني دولت

ايـن پـژوهش   ي از سـوي  .فرم مطلوب و متناسب با مضمون داسـتان اهميـت دارد  
هـاي   براي شيوه تاكنون هايي كه بندي بازنگري مختصري است بر تعاريف و تقسيم

  .ايي در سطح زبان صورت گرفته استزد گوناگون آشنايي
  .عقيل عقيل، شبيرو باآبادي،  سازي، محمود دولت برجسته :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

هـا   كـه در پـي جنـبش فوتوريسـت     است از نوآورترين مكاتب قرن بيستمفرماليسم روسي 
واكنشي عليه سمبوليسم شكل گرفت و با اسـتبداد نازيسـم متوقـف    مثابة  بهو ) گرايان آينده(
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واقـع آنـان    در. توجه به واقعيت مادي خود اثر ادبـي بـود  ها  اساس نظريات فرماليست. شد
تعبيـري    دانستند و در پي تبيين قواعد علم ادبيات و يـا بـه   ادبيات را كاربرد خاص زبان مي

  .ت آن برآمدنديديگر شگردهاي ادب
آن را  و اشـتباه بـود اگـر    ؛اثر ادبي از كلمات ساخته شده بود نـه مقاصـد يـا احساسـات    

اي براي فرم يا موقعيت و  صرفاً انگيزهمحتوا . آوردند شمار مي نويسنده بهتراوشي از ذهن 
  ).5: 1368ايگلتون، (بستر مناسبي براي اعمال فرمي خاص بود 

  »تمهيـد مثابـة   بـه هنـر  «در اين راستا در مقالـة   )V. Shklovski( ويكتور شكلوفسكي
)Art as Technique(، بـه شـكل و فـرم اثـر    كـردن مفهـوم شـعر و توجـه      نشـين  با حاشيه، 

از نظـر وي كـاركرد   . سـازد  زدايي مطـرح مـي   ترين نظرية فرماليسم را با نام آشنايي محوري
مـا همـواره از پشـت پـردة عـادت بـه محـيط اطرافمـان         . زدايي است ادبيات همانا آشنايي

ها خو گرفتيم، ضعيف  به آن كه  زمانيمقوالت زندگي روزمره،  ازادراك حسي ما  ؛نگريم مي
از بينـيم و   ها را مي شود كه آن هايي مي واقعيتجانشين شود و تلقي ذهني ما  و نامطمئن مي

  :گويد شكلوفسكي خود مي. بينيم ميي نسوي
 شـناخته  كـه   گونـه  آن نـه  شوند؛ يم ادراك كه  چنان آن است،ياش حس يافشا هنر هدف
و مدت زمـان   يدشوار شيو افزا ،دشواركردن فرم ا،يناآشنا ساختن اش هنر فن. اند شده

هنـر  . به درازا انجامـد  دياست و با يشناخت ييبايز يتيروند ادراك غا رايادراك است؛ ز
 نـدارد  تيـ اهم موضـوع  آن خـود  شـود؛  تجربـه  يموضـوع  بودن ياست تا هنر يروش

)Shklovski, 1998: 18.(  

زمان تفكر غالب در مورد   كه تا آن ،شورشي بود ضد معنامحوري با اين نظريه فرماليسم
  .هنر بود

با اين ديدگاه، يك نوشتة . اين يك شعار كالسيك است كه هنر اصيل خود را پنهان سازد
ظـاهر، يـك    شـود، پنهـان كنـد و بـه     هاي كوششي را كه در خلق آن مي خوب بايد نشانه

  ).Selden, 1989: 37(خالقيت خود به خودي باشد 
در  چـه  آنسوي شكل اثر هنري و هر   ها را به زدايي نگاه هوم آشناييفرماليسم با طرح مف

زدايي در سه سطح زبـان،   به نظر شكلوفسكي آشنايي. دكرپديدآوردن آن سهيم است جلب 
  ).13: 1384مكاريك، ( گيرد و اشكال ادبي صورت مي ،مفهوم

وقتي كه ارتباط كالمـي  « .دشو زدايي در زبان منجر به پيدايش نقش ادبي زبان مي آشنايي
شـود، آن   كند، يعني وقتي پيام به خودي خود كـانون توجـه مـي    پيام ميل مي سوي  بهصرفاً 
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در نقـش ادبـي    عناصر زبـان  ).81: 1369فالر، (» موقع است كه زبان كاركردي شعري دارد
. شـود  كـار گرفتـه نمـي    اي براي ايجاد ارتباط بـه  وسيلهمنزلة  فقط بهيابد و  ارزش مستقل مي
بـراي  را  )foregrounding(سـازي   اصطالح برجستهها و نيز ساختارگرايان  برخي فرماليست

كارگيري عناصر زبان اسـت   سازي به برجسته« .زدايي كردند تبيين نقش ادبي جانشين آشنايي
 »متعارف باشـد   غيركه شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيرد و  اي گونه  به
  ).34: ب 1383صفوي، (

گـروه موسـيقايي و   : دهـد  سازي را در دو مقوله جاي مي شفيعي كدكني اين برجسته
  .گروه زباني

مجموعة عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشيدن آهنـگ و تـوازن امتيـاز    
هـا   ها و تشخص واژه نظام موسيقايي سبب رستاخيز كلمه گذر رهحقيقت از  بخشند و در مي

  ).8: 1381شفيعي كدكني، (توان گروه موسيقايي ناميد  ند، ميشو در زبان مي

هـا بيـرون از    مجموعة عواملي كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظام جملـه « همچنين
شود، عـواملي اسـت    ها تواند موجب تمايز يا رستاخيز واژه ها مي خصوصيات موسيقايي آن

شناسي جديد امروز مطرح اسـت، از قبيـل    شناسي و سبك كه در حوزة مباحث زبان و زبان
در حـوزة زبـاني   ) 10: همـان ( »...و  ،ميزيآ استعاره، مجاز، آركائيسم، ايجاز و حذف، حس

بنـدي   گويـد كـه مطـابق بـا تقسـيم      يرويش از دو گونه ساخت سخن مي بي. شود مطرح مي
گـروه  (هـاي زبـاني    و انحـراف ) گروه موسـيقايي (هاي ثانوي  ساخت: كدكني استشفيعي 
سـازي از دو   در اين مقاله براي دو گونة فوق در برجسـته ). 149: 1363يرويش،  بي( )زباني

زبان بـا عوامـل   ). 39: الف 1383صفوي، ( بريم كاهي بهره مي افزايي و قاعده اصطالح قاعده
هـا   هـا و واژه  هاي صوتي بين واج و هماهنگي ،قافيه، رديفوزن،  همچونتوازن و موسيقي 

در زبـان معيـار    چـه  آن بـر   عـالوه  ،شود و چون اين عوامل قواعدي را در كالم برجسته مي
 ).9: 1381شـفيعي كـدكني،   ( افزايي بر آن نهاده شده اسـت  افزايد نام قاعده است، بر آن مي

  نحـوي   بـه  ؛نحراف از قواعد زبان هنجار استا) »هنجارگريزي«و به تعبير ليچ (كاهي  قاعده
هـا و عبـارات را    كـاهي واژه  قاعـده ). 40 :الـف  1383صفوي، (كه در معنا خلل ايجاد نكند 

مثالً انحراف از قواعد نحوي زبان هنجـار  . پوشاند كند و بر سخن لباس شعر مي برجسته مي
از زبان معمـول ممتـاز    زبان متن راشباهت،  علت  به ،اي به جاي واژة ديگر و يا كاربرد واژه

واژگـاني، نحـوي، آوايـي، نوشـتاري، معنـايي، گويشـي،         هاي كنون هنجارگريزيتا. كند مي
 از سويهاي زباني  ها يا انحراف كاهي انواع قاعدهمثابة  بهو نيز ايجاز و حذف  ،زماني ،سبكي
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 ،)24 -  22 :1381، شفيعي كدكني ؛50 -  42: ب 1383صفوي، (ان مطرح شده است سشنا زبان
به شگردهاي ديگري نيز  زدايي از زبان در مسير آشنايينويسنده يا شاعر گاه اما بايد گفت 

و يـا اصـالً در    اسـت  سازي بدان اشاره نشـده  شود كه تاكنون در انواع برجسته متوسل مي
تواند سـبكي   گيرد و هر نويسنده در اين زمينه مي هاي فوق جاي نمي بندي يك از طبقه هيچ

 زدايـي تولسـتوي   براي نمونه، شكلوفسكي دربارة نحوة آشـنايي . فردي در زبان خود بيابد
)L. Tolstoi( كند كه گويي بـراي   اي را چنان توصيف مي او پديده«: گويد هايش مي در رمان

دهد كه گويي بار اول اسـت كـه اتفـاق     اي را چنان شرح مي بيند و واقعه اولين بار آن را مي
 ).Shklovski, 1998: 18( »افتد مي

دهيم  آبادي مورد تأمل قرار مي زدايي را در سطح زبان داستاني دولت در اين مقاله آشنايي
اي كـه   چـه در محـدوده   ،زدايـي  هاي آشـنايي  يافتن مصاديقي براي انواع تكنيك بر  عالوهتا 

و چه خارج از اين محدوده و  اند هشناسي و علوم بالغي ادبيات بدان اشاره كرد تاكنون زبان
زدوده را در  ، جايگاه و اهميت زبـان آشـنايي  ديگر يكها و شگردها با  نيز ارتباط اين تكنيك

در  عقيل عقيلو  شبيرو بابلند  داشتن اهميت دو داستان نيمه نظر با در. يمهاي وي درياب داستان
، اين دو را بـراي بررسـي   اوآبادي و تكامل آن در دو رمان بلند  گيري زبان ادبي دولت شكل

برخـي  كنون تـا . گـزينيم  آبـادي برمـي   دولـت  شـدة  اييدز هاي زبان آشنايي بخشي از ويژگي
جمـال   مـثالً پراكنده و گذرا گفتـه شـده اسـت؛     طور  بهدي آبا هاي زبان ادبي دولت ويژگي

دارد؛ اما در اين زمينه كار مسـتقلي   كليدرگذرا به زبان نگاهي  ادبيات داستانيميرصادقي در 
  .صورت نگرفته است

  
  شبيرو باخالصة داستان . 2

بـه   و گيـرد  مـي خود طالق  كار خالفاش و از تحمل دو سال زندگي با همسر عيحلّه پس 
كـه او را مـانعي بـراي خـود در راه      ،تـر  عبيد، برادر بزرگ. گردد خانه نزد دو برادرش برمي

به تنهايي قصد دارد بـا جاسـم،   او داند، به نشان تهديد  ماندة ميراث پدري مي تصاحب باقي
زنـد   باز مي جاسم از تصميم او سر. انتقالي به شهر ديگري برود صورت  به ،تر برادر كوچك

 او با شنيدن درد دل جاسم براي خـواهر  ،جاسم سوز دلخدو، معلم . ماند نار حلّه ميو در ك
كنند و جاسم  پس از مدتي خدو و حلّه با هم ازدواج مي. دكن ميوپا  دستدر مدرسه كاري 

زمـاني   ي حلّه ديـر بخت خوش. رود براي ادامة تحصيل به تهران نزد يكي از دوستان خدو مي
گيـر و بـه    هاي سياسي به همراه ديگر دوسـتانش دسـت   به جرم فعاليتپايد؛ زيرا خدو  نمي
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ارتبـاط بـا    علـت   بـه جاسـم  . شود جا به شهر ديگري برده مي زندان مركز در تهران و از آن
. گيـرد  حلّه در خانة خود مورد آزار و تجاوز قـرار مـي  . االن سياسي به دبي گريخته استفع
زاده در شكم، در ساحل پيش شبيرو درد دل  حرام درمانده و شرمنده از داشتن فرزندي ،وي
هاسـت،   پوست زمان پرتغالي هاي سياه كه از بازماندگان برده ،كند؛ شبيرو عموي مادريش مي

نشـيند و شـب بـه     مـي دختر عمويش خيره به دريا به انتظار خاموش و بر اثر جنون روزها 
كند  كه حلّه خود را غرق مي ز آندهد؛ اما پس ا او به حلّه گوش نمي. رود درون كپر خود مي
كـه دريـا    به گمـان ايـن   ،آورد، شبيرو جان او را با شكم پاره به ساحل مي و جاسم جسد بي

  .دهد ه جان ميدخترعمويش را پس داده است، بر روي جسد حلّ
  
  عقيل عقيلخالصة داستان . 3

بز و و  كوچكش شهربانوعقيل در پي وقوع زلزله در خاف با تنها بازماندگانش، يعني دختر 
كه در شـهر ديگـري بـه خـدمت سـربازي مشـغول        ،تيمور سوي  به ،هايش مرغ و خروس

ميـرد؛ بـزش ربـوده     شـهربانو در راه مـي  . اش را در او بيابـد  رود تا اميد به زندگي است، مي
يـك از اشـتياق او بـراي     ميرد؛ امـا هـيچ   ها نيز مي شود و در نزديكي پادگان يكي از مرغ مي
بـا    داسـتان . شـود  تر مـي  لحظه براي ديدن تيمور مشتاق  به  كاهد و او لحظه فتن تيمور نمييا

عقيـل بـه    كـه   زماني. رود  ميها و اميدهايش پيش  گوهاي ذهني پيرمرد پيرامون اندوهو گفت
، رو ايـن  از . اطالع اسـت  پرسد بي كه نشانش را مي  يابد و از هر رسد تيمور را نمي پادگان مي

افتد سـربازي   پادگان راه مي سوي  بهسحرگاه كه . رساند ا بيرون از پادگان به صبح ميشب ر
پنـدارد كـه صـداي     و يـا مـي  (شناسد  عقيل صداي تيمور را مي ؛دهد به او فرمان ايست مي

مهـري   وقتي عقيل خود را مورد بـي  .وظيفة خود پافشاري دارداداي سرباز بر  ؛)تيمور است
نشـان  دنـدان  ريزد و گويي زلزله تازه به او  باره مي يك  بهآرزوهايش  همةيابد،  فرزندش مي

  .برد دهد و او را به سمت جنون مي مي
  
  عقيل عقيلو  شبيرو بازدايي در  ييانواع آشنا. 4
نثر ايـن دو اثـر   . ادبي برخوردارند يبيش برابر از نثر و  در نسبتي كم عقيل عقيلو  شبيرو با
اغلب آثاري كه پيش از اين مورد مطالعه قرار داديم، با تشبيه و استعاره از نثـر   همچون ،نيز

 هـاي ديگـر نيـز    اين دو عنصـر بسـياري تكنيـك    بر  عالوهاما  شود، معمول روايي ممتاز مي
  .شود  گيري اين نثر مي شكل موجب
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و اطناب در قلـم   ،توازن ،و نحوي و نيز تكرار ،هاي زماني، گويشي زدايي انواع آشنايي
همة اين عوامل زبان را در نقش ادبي خود يـاري   .شود آبادي در اين دو اثر ديده مي دولت
شود كه حركـت داسـتان را كنـد و يـا      دهد و همين نقش زبان گاه تا بدان حد قوي مي مي

  .سازد حتي متوقف مي
  
  كاهي معنايي قاعده 1.4

تـرين پهنـة جـوالن زبـان ادبـي       ي و گستردهترين ابزار شعرآفرين كاهي معنايي قوي قاعده
گيرد كـه تـابع    مياي صورت  هاي معنايي مؤلفه بر اساسواحدهاي زباني  نشيني هم. است

پذيري معنـايي كاسـته و گريـز داده     اما اگر در متن از قواعد تركيب قوانين خاصي است،
مفهـوم خللـي    كه در ايفـاي معنـا و   سازي صورت گيرد نه آن برجسته كه  نحوي  بهشود، 

 ،تشـبيه و اسـتعاره   همچـون صور خيال . كاهي معنايي صورت گرفته است وارد آيد، قاعده
، و جز آن ،و صنايع معنوي چون ايهام، پارادوكس، حسن تعليل ،شود كه در بيان مطرح مي

قـرار   ديگـر  يـك اي در كنـار   گونـه   بـه رود، واژگان را  كه در بديع معنوي از آن سخن مي 
. گيـرد  صـورت نمـي  در زبـان معيـار   سازي   نشين قواعد معنايي اين هم علت  بهدهد كه  مي

بـيش از زبـان هنجـار     ،جـوالن تخيـل در آن   بر اساس ،ترتيب ميدان معنايي كالم را بدين
دهد و سخن را بيش از هرگونه انحراف از زبان معيار بـه سـمت شـعر سـوق      وسعت مي

  ).85 -  84: الف 1383صفوي، ( دهد مي
ين تـأثير  تر بيشدر قالب تشبيه و استعاره، ويژه  به ،كاهي معنايي كه گفتيم، قاعده چنان

و ديگـر   ،گـاه تضـاد، پـارادوكس، ايهـام     بر ايـن   عالوه. نثر دو اثر مورد نظر دارددر را 
شود كه بـر روي هـم زبـان شـاعرانه را در      ادبي واژگان نيز ديده مي نشيني همهاي  گونه

  .كند داستان تقويت مي
  تشبيه1.1.4

كذب باشد بر  مبتنيكه آن مانندگي   كردن چيزي است به چيزي، مشروط بر اين مانندهتشبيه «
  ).66: 1385 شميسا،( »باشد نه حقيقيادعايي نه صدق يعني 

و  ،از لحـاظ مفـرد، مقيـد    جملـه   ازشـود؛   بنـدي مـي   هاي مختلفي تقسيم تشبيه از جنبه
مطلق بـدون   شكل  بهو  ندمفرد هر دو طرف تشبيه مفرددر تشبيه . بودن طرفين تشبيه مركب

در تشبيه مقيد هر دو يا يكي از طرفين تشبيه مفردي اسـت مقيـد بـه    . اند هيچ قيد و شرطي
و در تشبيه مركب ) نظاير خود متمايز كند زليهي كه آن را اا صفت يا مضاف همچون(قيدي 
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نـد چيـز كـه همـة اجـزا در      هر دو يا يكي از طرفين تشبيه تصـويري اسـت حاصـل از چ   
واقع تشبيه انتخـاب دو نشـانه از روي محـور جانشـيني و      در .آمدن تصوير سهيم باشد پديد

سـمت تشـبيه بليـغ      است و هرچه از تشبيه مفصـل بـه   نشيني همتركيب آن بر روي محور 
كـاهش   نشـيني  هـم داري  ، نشان)باشد تر كمشبه در آن  وجهميزان استفاده از ادات و (برويم 

  ).124: الف 1383صفوي، (شود  يابد و بسامد آن در زبان خودكار كم مي مي
هـاي   زدايـي زبـان داسـتان    ين كـاركرد را در آشـنايي  تر بيشتشبيه عنصري است كه 

بيه از آبادي غالبـاً تشـ   در زبان دولت. شود آبادي دارد و به اشكال مختلف ديده مي دولت
هاي عقلي به امور حسـي   پديده اين ميان گاه نيز اما در نوع تشبيه حسي به حسي است،

  .شود تشبيه مي
توصيف محيط پيرامون افراد، درون آنـان را نيـز ملمـوس     بر  عالوهتشبيه  شبيرو بادر 

آبـادي   شود؛ اما دولـت  و مقيد تقريباً به يك ميزان ديده مي ،تشبيهات مفرد، مركب. كند مي
گيرد و  بهره مي تر بيشها و حاالت دروني افراد از تشبيه مركب و مقيد  براي تجسم صحنه

  .تر است گونه در پيوند صور خيال با معنا موفق  با اين دو
  تشبيه مفرد 1.1.1.4

 ).709: 1368آبـادي،   دولـت ( »ظاهرش آرام و پاك و صـاف بـود، مثـل بسـتر سـاحل     «
  ).726: همان( »شان را پوشانده بود حجابي از خيال چهرة همه«

  تشبيه مقيد 2.1.1.4
ي پرهايش ال البهكپر شبيرو مثل بال شكستة يك مرغ كنار ساحل افتاده بود و شبيرو در «

خواسـت كـه هماننـد     و خورشيد، خورشيد را مـي « ).725: همان( »كز كرده و خاموش بود
  ).788: همان( »چسبيد هاي كبود دريا مي سيلي داغي بر گونه

  تشبيه مركب 3.1.1.4
  ).767: همان( »هاي او را پوشاند چشمخواب مثل ابرهايي كه روي خورشيد را بپوشانند، «

هاي  كرد كه با ساعت خودش هم نفهميد كه اين دو ساعت چطور گذشت؛ ولي حس مي
گذشتند، مثل سـنگي كـه از كـوه بـه بـاال       كندتر مي كندتر، خيلي. ديگر خيلي فرق دارند

  ).768: همان(بغلتاني 

  اضافة تشبيهي 2.1.4
دهـد؟   ارچوب قيدگذاشـتن چـه معنـايي مـي    هـ دسـتي تـوي چ   دسـتي اصالً خودت را «
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 »كنـي  ها پيش توانسته باشي پيش خودت گره اين خلقيات كهنه را باز مخصوصاً كه از سال
ها در بستر ماليم آب لم داده بودند و  ها و بلم رسيد، همة لنج وقتي به اسكله« ).730: همان(

  ).764: همان( »زير شمد مهتاب به خوابي آرام فرورفته بودند
شتابد؛  به ياري معنا مي تر بيشبا ديگر رمان مورد بحث   مقايسه در عقيل عقيلتشبيه در 
جا كـه دنيـاي خـارج را     پردازد و حتي در آن به تصوير درون راوي ميهرچيز زيرا بيش از 

هـم    ، بازاين وجود گيرد؛ با ها الهام مي پديده راوي به ناك اندوهواقع از نگاه  زند، در نقش مي
  .تشبيه حسي به حسي برتري دارد

  تشبيه مفرد 1.2.1.4
شـد، مثـل دود، مثـل     تر مـي  دست داده بود؛ كشيده و كشيده وزن و زمختي خود را از«

اي كنده خشك  اش مثل تكه شنود بود و هر كلمه  و  گفت كم« ).913: همان( »سايه، مثل خيال
  ).943: همان( »نمود و زمخت مي

  تشبيه مقيد 2.2.1.4
 »اي از غبـار پوشـانده باشـد    اي كه رويـش را اليـه   نگاهش مثل شيشه شده بود؛ شيشه«

  ).همان( »هايش مثل كندة خشكيدة خاموش بود لب« ).914: همان(
  تشبيه مركب 3.2.1.4

گريـه  « ).913: همـان ( »آمد رنگي بود كه از تكه ابري برمي هر كالمش پنداري بخار بي«
 »گريه دختر نابالغي اسـت در خانـة غريبـان   . قدر ناچيز است كه از خود شرم دارد ديگر آن

  ).926: همان(
به توصيف و  مشبهنخست از نمونة تشبيهات زيباي اين داستان تشبيهاتي است كه در آن 

  :دشو به آن تشبيه مي مشبهشود و سپس  تصوير مي
گذارد؟ خطي  كند، چگونه بر سينة سياه آسمان خطي در پي خود مي اي كه سقوط مي ستاره

همـان خـط    صداي شهربانو بر قلب پير عقيل. كه عمري كوتاه و تند دارد؛ عمري پرشتاب
  ).همان( بود بر سينة سياه آسمان

جـور   گردند؛ امـا همـان   دارند؛ از بنا وامي ا، ديوارها هستند كه شكاف برميه بعضي پايه
دانند چي هستند؟ عقيل  ند؛ نميا اند؛ مانده، بالتكليف ند، نه افتاده؛ معلق ا مانند؛ نه چسبيده مي
  ).940: همان( ها بود؛ معلق ل يكي از همين پايهمث

هاي غريـب،   ها، ضجه هاي ضجه يزهن« :شود اضافة تشبيهي نيز در بين تشبيهات ديده مي
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شب، امشب تا كـه پيشـاني سـپيده از    « ).919: همان( »خراشند تن پاكيزه و آرام شب را مي
  ).961: همان( »شمرد بايد ستاره مي آيد، عقيل مي در بهقباي فلق 

  تشبيه تمثيل 4.2.1.4
. يافـت  نمـي در باطنش هم جايي براي قرارگـرفتن  . عقيل در باطن خود جايي نداشت«

او خود درد « ).962: همان( »توان قرار گرفت؟ ميان النة زنبور؟ ميان ديگ جوش چگونه مي
  ).920: همان( »زند تن سمي نيش مار را پس مي. شده است

 عقيـل عقيـل  شبه استخدامي و تشـبيه حماسـي در    در انتها، بايد به دو نوعِ تشبيه با وجه
  .شود ديده مي تر كمندگان اشاره كنيم كه كاربرد آن در بين نويس

شبه زماني در تشبيه با فن استخدام همراه اسـت كـه بـراي هركـدام از مشـبه و       وجه
بـودن   در تشبيه زيـر خـاموش  ). 106: 1385شميسا، (به معاني متفاوت داشته باشد  مشبه

بـودن   حركت در معني بي) برگ( به بودن و براي مشبه به معني ساكت) دخترك( براي مشبه
 »مثـل بـرگ درخـت خـاموش بـود     . نه، در چهرة دخترك نشـاني از لـرزش نبـود   « :است

  ).918: 1368آبادي،  دولت(
گويند و آن را از مختصات آثار حماسـي   مي epic simileتشبيه حماسي كه فرنگيان به آن 

خالف تشبيهات معمولي كه موجز است، گسترده باشـد   بر ،اند تشبيهي است كه ذكر كرده
از بـه هـم بپـردازد و     و مثالً فقط حال مشبه را بيان نكند؛ بلكه مفصالً به توصـيف مشـبه  

  ).135: 1385 شميسا،( توان بدان تشبيه تفصيلي هم گفت مي رو اين 

 ردا جـان به در تشبيه زير توصيف خورشـيد را يكـي از توصـيفات     بسط و تفصيل مشبه
زدة درون و بيرون شخصـيت   سازد و اندوه حاكم بر فضاي زلزله آبادي مي هاي دولت داستان

  :كند ستان را با استادي نقاشي مياصلي دا
تـنش در غبـار سـرخي گـم بـود و      . گشت پشت بود كه از عزا برمي خورشيد پيرزني خم

ايش را خـاك  هـ  چشـم . داشـت  مرده قدم برمـي  و دل ،زده غم ،كند. رفت كه فروبنشيند مي
رفـت تـا    مي. گريه در نگاهش خشكيده بود. توانست بگريد همين بود كه نمي. گرفته بود

 بـه  چشـمش  خواسـت  ينمـ . بود نيشرمگ يزيچ از يپندار. كندخودش را در شب قايم 
؟ ديـ دزد يمـ  خـاف  مـردم  نگاه از را خودش چرا پس بود، اگر نيا جز. باشد يكس چشم

بي باقي به دل ابرها خزيـد  . نگاهش كن! گريخت؟ گريختگريخت؟ چرا  چرا دزدانه مي
جا به داالن شب قدم بگذارد و بعد خودش را در گودال سياه، در شـب گـم كنـد     تا از آن

  ).919: 1368آبادي،  دولت(
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  استعاره 3.1.4
اي ديگر از روي محور جانشيني  تشابه معنايي به جاي نشانه بر حسباي  نشانه« در استعاره
  ).130: الف 1383صفوي، ( »گيرد قرار مي نشيني همشود و به روي محور  انتخاب مي

ين فاصـله را ميـان مـدلول و    تـر  بـيش « ترين نوع صور خيال است، زيـرا  استعاره هنري
  ).131: همان( »دهد دست مي ترين نوع كالم را به آورد و مخيل مصداق فراهم مي

هاي استعاره در علم بالغـت زبـان    دست داده شد يكي از گونه البته تعريفي كه از استعاره به
كه اهل بالغت نوع ديگـري را   شود و حال آن را شامل مي ،»مصرحه«فارسي، يعني استعارة 

ـ  ورتي اسـت كـه   اند و آن در ص براي آن قائل شده» مكنيه«نيز با نام استعارة  ا لـوازم  مشـبه ب
مصـرحه ميـان طـرفين تشـبيه      همچـون كه اين نوع استعاره نيز  جا آن از. رود كار  بهبه  مشبه

گذاري علـم   و بنابراين در تخييل كالم مؤثر است، از نام ،ساني كند و نه هم ميادعاي هماني 
: ترتيب براي تعميم نام استعاره به هر دو گونـة آن بايـد گفـت    بدين. جوييم بالغت سود مي

  ).175: 1385شميسا، ( »جا مانده باشد بهتشبيهي است كه از آن فقط يكي از طرفين «
ين عامـل  تـر  بـيش كه استعاره در فعل و صفت است،  ،شميسا استعارة تبعيه را همچنين

  ).193: همان(داند  سازي در زبان مي برجسته
دن كـر  جهت مخيل اما تشخيص در گيرد، كار مي از تشبيه به تر كمآبادي استعاره را  دولت

  .دهد مفاهيم بسيار او را ياري ميساختن  تصاوير و ملموس
شـود   در شكل تشخيص ديده مي تر بيشاستعارة مكنيه  با شبيرودر  كه گفتيم  گونه همان

خواسـت كـه    خورشـيد را مـي  « :تركيب اضافي و وصفي اسـت دو ت ئها در هي و تشخيص
و ايـن  « ).778: 1368آبـادي،   دولـت ( »چسبيد ميهاي كبود دريا  همانند سيلي داغي بر گونه

هاي تنـگ و باريـك جـاري بـود و      اي كه در كوچه رمق شهر و همهمه هاي بي طرف چراغ
  ).796: همان( »ا كدر شده بودندها كه در بخار نفس دري ستاره

جا بال انداخته بود، گوش داد و  اي كه بر همه به خاموشي« :و هم در غير صورت تركيبي
تر شد  ها سنگين و سنگين كم خاموشي در ميان آن اما كم« ).777: همان( »پا ازجا كند در دم

  ).794: همان( »هاي ناخدا زبير انداخت تا خواب تن خستة خود را روي پلك
زنـدگاني پشـت سـرش    « :شـود  اما استعارة مكنيه در غير تشخيص نيز بسيار ديـده مـي  

اش بس   هر كلمه« ).724: همان( »ديد نميپيش روي خود هم هيچ طرحي فروريخته بود و 
  ).749: همان( »بود تا همة لبخند خدو را از صورتش بروبد

خاموشـي بهتـرين مـرهم بـود؛     « :كار رفته اسـت  ندرت تبعيه نيز به استعارة مصرحه و به
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مصـرحه از   ةنـيش اسـتعار   ).727: همان( »كردند بايد نيش را در جان هم فرو مي وگرنه مي
  .است هسخنان گزند

اش  خواست پا بر آن بگذارد، بايد خـوب وارسـي   اي پيش پايش بود كه اگر مي پلة تازه«
  .است ة مصرحه از اميداستعار هپل ).730: همان( »كند

خوابانـدن اسـتعارة    گـوش  ).787: همـان ( »خواباند خورشيد داشت توي آب گوش مي«
  .است كردن تبعيه از غروب

شود، پرنـدة   در درون جاسم جانشين سرور قلب او مي جا كه ترس در آن بر اين  عالوه
اي، پرندة  پرنده. جاسم به دريا نگاه كرد« :بيند كه نمادي از خطر و سياهي است سياهي را مي

  ).787: همان( »كشيد كرد و غوق مي سياه و غريبي روي سر دريا پرواز مي
تشبيه غالبـاً در خـدمت تجسـم فضـاي حـاكم بـر        همچونتشخيص نيز  عقيل عقيلدر 

ويژه كه در قسمت اعظم داستان، روايت از راوي سوم شخص بـه راوي   داستان است، به
بـار قهرمـان    شود و فضاي داستان از دريچة نگـاه افسـرده و انـدوه    اول شخص منتقل مي
چندان براي وجود استعارة مكنيه براي ايفاي اين مقصود مجالي . دشو داستان توصيف مي

از استعاره يا در شكل تشخيص نوع اين . گذارد كاربرد استعارة مصرحه و تبعيه باقي نمي
و  ،تنبـل  ،حوصـله  آلوده بود؛ پير بـود؛ خسـته بـود؛ كـم     آفتاب هميشه نبود؛ خاك« :است
هـايش آتـش بيـرون     از شـكاف دنـدان  ... زده بـود   هالك و تشنه بود؛ بهت... اميد بود  بي
. داد خواب پيرمـرد را بـازي مـي   . كرد خواب از عقيل پرهيز مي« ).911: همان( »جهيد مي

خـواب  ... گريخت  و باز مي چرخاند دامني مي. زد آمد و پرسه مي مي. كرد اش مي وسوسه
  ).963: همان( »كرد قهر مي

رويد كه پس چـرا او زنـده    گاهي اين سؤال از خيال مي« :و يا در غير صنعت تشخيص
  ).965: همان( »هايش خراب شد شب روي شانه«). 922: همان( »است

راه باريـك  « :كنـد  ت اضافة استعاري بـروز مـي  ئگونه استعاره گاهي در هي ، اينهمچنين
چندان ذلّه بـود كـه احسـاس    « ).916: همان( »آفتاب ةزد تب تن، بر سنگالخ و زير پايه كوه
خنكاي خاكي نمناك، زير تن مهربان كرد به آسودگي هميشه نياز دارد؛ به گوري عميق با  مي

  ).921: همان( »خاك
  :كار رفته است ندرت به كه گفتيم استعارة مصرحه و تبعيه به  گونه همان

 »تنش در غبـار سـرخي گـم بـود    . گشت پشت بود كه از عزا برمي خورشيد پيرزني خم«
  .است غبار سرخ استعارة مصرحه از فلق ).919: همان(



  ... آبادي زدايي زباني در آثار دولت آشنايي   156

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

درخت پير تنها يك ريشه داشت كه او را بـا  ... اگر تيمور نبود  خواست بميرد عقيل مي«
  .است آب و دريا استعارة مصرحه از زندگي ).922: همان( »داد؛ با دريا آب پيوند مي

 ).961: همان( »توان در آن غوطه خورد هاي بسياري را مي شب. آسمان دل بزرگي دارد«
  .است شتندا تأمل باخوردن استعارة تبعيه از نگاه  غوطه
 »صبح فردا، خورشيد اگر در چشم عقيل برويد، امشـب هفتمـين شـب خرابـي اسـت     «

  .است كردن روييدن استعارة تبعيه از طلوع ).963: همان(

  كنايه 4.1.4
در اصطالح آن است كه لفظي را بگويند و از آن الزم معني حقيقي را اراده كننـد، بـه ايـن    «

  ).205: 1373همايي، ( »باشدشرط كه ارادة معني حقيقي نيز جايز 
شود كه در زبان معمول چنان پركاربرد نگشـته اسـت كـه     ها ديده مي گاه كناياتي در داستان

 :معناي مجازي آن حكم معناي حقيقي را پيدا كند و بنابراين از عناصر ناآشنا در زبان اسـت 
اش كنـد   ب وارسيخواست پا بر آن بگذارد، بايد خو اي پيش پايش بود كه اگر مي پلة تازه«

بـا سـر    ).730: 1368آبـادي،   دولـت ( »بايد خود را با سر در آب بينـدازد  حال ديگر نمي... 
  .شدن كاريتأمل و ناگهاني وارد  انداختن كنايه است از بي درآب
هـاي   پايـه  كـوه بـه  ... گويي اين بار راست از خاك خشك و تشنة سيستان بركنده شده «

كشيدن كنايه اسـت از   تن ).910: همان( »د تن كشيده استدست گنابا خشك و خالي پايين
 »كس در آتش اجـاق خـود نشسـته بـود     هر. كس سرش به رنج خودش بود هر« .كردن كوچ

شـب، امشـب تـا كـه     « .آتش اجاق كنايه است از بال و مصيبت وارد بر خانه ).912: همان(
 ).961: همـان ( »شـمرد  مـي بايـد سـتاره    آيـد، عقيـل مـي    در بـه پيشاني سپيده از قباي فلـق  

  .بودن شمردن كنايه است از منتظر ستاره

  مجاز 5.1.4
لفظ اي در كالم كه  مجاز كاربرد لفظي در غير معناي حقيقي آن است مشروط بر وجود قرينه

برخـي  ). 57 -  43: 1385شميسـا،  ( را از معناي حقيقي دور و به معناي مجازي هدايت كنـد 
سازي است، مانند خـون كـه    ادبي فراتر رفته عامل برجسته غيرمجازها نيز از زبان معمول و 

ها اين  خواهم اين حرف ام پر از خون و درد است شبيرو و من مي سينه« :مجاز از غصه است
 ).789: 1368آبـادي،   دولـت ( »ام بيـرون بپاشـم   هاي خون را جلوي روي تـو از سـينه   لخته

  ).798: همان( »ديد كه دلش پر از خون و خشم است مي«
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و يا سرود كه آهنگ خوشحالي است، مجاز به عالقة تضاد و به معنـي مرثيـه و آهنـگ    
كنند؛ آهنگي كه بـه   آرام آهنگ عزا را با خود گويه مي كنند و آرام همه مويه مي« :اندوه است
  ).928: همان( »ماند؛ سرود ويراني سرود مي

در جملة زير پوست مجاز از درون است و شايد بتوان آن را مجاز به عالقـة مجـاورت   
اي در زيـر   در مقابـل ديگـران حـس تـازه    «: دانست؛ زيرا پوست مجاور درون و قلب است

  ).714: همان( »پوستش داشت
  تضاد 6.1.4

ر يعنـي كلمـات از نظـ   ؛ بين دو يا چند لفظ تناسب تضـاد باشـد  « صنعت تضاد آن است كه
  ).117: 1383 سا،يشم( »د هم باشندمعني، عكس و ض

كـار   در دو داستان مورد بحث اندك است اما به زيبايي در كـالم بـه  اگرچه اين صنعت 
هـا   چيز نداشتند تا بـه هـوايش برونـد، فقـط آن     جا هيچ ها كه در همه آن« :گرفته شده است

روشن، خاموش و در عمق  اجاق نيمههر دو كنار « ).707: 1368آبادي،  دولت( »...ماندند  مي
  ).909: همان( »ها نشسته بودند تادة مردها، كلوخجاي ايس بر« ).794: همان( »نشسته بودند

  استثناي منقطع 7.1.4
گيرند كه  قرار مي ديگر يكگاه واژگان و يا جمالت برخالف هنجار معنايي معمول در كنار 

  :معنا كهن يبد؛ استثناي منقطع است يكي از اشكال آن
هـا سـنخيت و    كـه بـين آن   حكم يا موردي را از حكم يا موردي مستثني كنند، بـدون ايـن  

ترتيب آن استثنا عقـالً و   جنسي و مناسبتي كه الزمة استثناست وجود داشته باشد و بدين هم
  ).149: 1383 سا،يشم(عرفاً صحيح نباشد 

ــنايي   ــوعي آش ــع را ن ــتثناي منقط ــدكني اس ــفيعي ك ــوي  ش ــي نح ــته اســت زداي دانس
كه تركيب نحوي واژگـان در ايـن نـوع اسـتثنا كـامالً       ؛ حال آن)33: 1381كدكني،  شفيعي(

شود ارتباط معنايي  موجب برانگيختن حس زيبايي مي چه آنمطابق با قواعد نحوي است و 
جاسـم آرام چفـت پشـت در را    « :در جملـة  مـثالً . منه اسـت  جديد ميان مستثني و مستثني

فقط مهتاب در كوچـه  . نگاه كردارچوب بيرون برد و كوچه را هخود را از چانداخت و سر 
  ).759: 1368آبادي،  دولت( »بود

نبودن افراد در كوچـه   تواند از حكم كلي زبان نميمعمول مهتاب از لحاظ قواعد معنايي 
بـين   منه نيست؛ اما در زبان ادبي برقـراري ارتبـاط   مستثني شود؛ زيرا اساساً از مقولة مستثني
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اسـت   همچنيني كه هيچ تناسب و سنخيتي با هم ندارند جايز است، ا منه مستثني و مستثني
برگـي  . نسيمي حتي گذر نداشت. زد چيز بر آن دور پرسه نمي كس و هيچ هيچ« :تدر جمال

صداي « ).911: همان( »ارپايانهها بودند و گوش و دم چ ها تنها بال مگس جنبنده. جنبيد نمي
  ).927: همان( »بز عقيل تنها نواي شبانه بودقورچة گردن 

  ايهام 8.1.4
). 132: 1383شميسا، (كار رود  بهاي در كالم حداقل به دو معنا  معناست كه كلمه ايهام بدين

» هـاي مختلـف و پيچيـدة معنـايي اسـت      حاكي از آن است كه زبان ادبي داراي اليـه «ايهام 
  ).36: 1368نفيسي، (

شـدن    سـر  بـر   خـاك  ).909: 1368آبـادي،   دولت( »ن شده بودخاك بر سرشا) ها برگ(«
هـا   خاك روي بـرگ   و  گردمعناي ظاهري يعني ريختن : رساند زمان مي ها دو معنا را هم برگ

  .شدن دار داغو معناي كنايي يعني بالديده و  ؛بر اثر ويراني
 درهـم هـاي   سقف و هاي شكاف برداشته، هاي شكسته، ستون پس اين چند شب، سايه«

پرورانـدن معـاني    علت  بههاي شكسته  سايه ).920: همان( »انگيز نبودند ريخته چگونه هول 
هـاي درمانـده و    هـاي بناهـاي شكسـته، سـاية انسـان      سايه: متفاوت ابهام زيبايي يافته است

بستن  هايي كه با نقش هايشان نيز شكسته است و نيز سايه مستأصلي كه از شدت اندوه سايه
  .آيد نظر مي بريده به بريدهو شكسته و  است ها شكل كامل خود را ازدست داده روي خرابي

  پارادوكس 9.1.4
كننـد، مثـل    را نقـض مـي   ديگـر  يكمفهوم  لحاظ  بهتصويري است كه دو روي تركيب آن «

بـا همـة   . كنـد  ناگهاني جلـوه مـي  ) خورشيد(« ).54: 1366شفيعي كدكني، ( »سلطنت و فقر
  ).922: 1368آبادي،  دولت( »اش تازه است كهنگي

  
  كاهي زماني قاعده 2.4

دن زبان، بدان صـالبت و فخامـت   كر برجسته بر  عالوه ،هايي كه يكي از انواع هنجارگريزي
  دهد هنجارگريزي معنايي است؛ مي

كه زبان شعر هميشـه   اين. روند كار نمي يعني استعمال الفاظي كه در زبان روزمره و عادي به
گرايـي   زباني ممتاز از زبان كوچه و بازار بوده است، يكي از علل آن همـين اصـل باسـتان   

شـود و نيـز    هايي كه در دسترس عامه نيست سـبب تشـخص زبـان مـي     است؛ احياي واژه
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هاي نحوي كهنة زبان اگر جانشين ساخت معمولي و روزمره شود، خود از عوامـل   ساخت
  ).24: 1381شفيعي كدكني، (تشخّص زبان است 

دقي، ميرصـا (آبادي است  گرايي زباني يكي از عوامل برجستة زبان داستاني دولت باستان
ترتيـب،   زند تا بـدين  زبان را به گذشتة خود گريز مي شبيرو باآبادي در  دولت). 681: 1366

حفـظ   يعنـي مبـارزه بـراي   ؛ مايـة متعـالي داسـتان    ظرفي مناسب باشد براي گنجاندن درون
كـه خاصـيت زبـان كهـن      ،يونـد  پيشين سهم را در اين زمينه به افعال تر بيشو  ؛ها ارزش

بست و شب را به انتظار  فرو برد و درها را از پشت سر در زير سقف خانه« :دهد  است، مي
خواست رنجوري را زير پا بگذارد و بر  دلش مي« ).757: 1368آبادي،  دولت( »صبح نشست

 ؛)798: همان( »آورد صباح سر خود را فرود« ).797: همان( »تازيانه فروكوبدهاي خود  گرده
شانه و بازويش درد ماليمـي  «: شود ي نيز ديده ميوند پيشدر غير افعال آركائيسم زباني اما 

جـاي آن  « ).708: همـان ( »حـال بـود   خسته و كوفته و بـي  سر به سرداشت و بقية تنش هم 
در اين مـدت،  « ).749: همان( »به اندوه در جبينش راه يافتگرفتگي و حتي حالتي نزديك 

  ).760: همان( »ترس مثل پيراهني به برش شده بود
عقيـل سـر   « :شـود  ديـده مـي   تـر  كـم بـه ميزانـي    اين هنجارگريزي نيز عقيل عقيلدر 

بـزم را  ! بـرادر : عقيل به عتاب گفت« ).911: همان( »كرد به جايي نگاه نمي. فروافكنده بود
 »كننـد  آرام آهنگ عزا را با خود گويه مي آرامكنند و  همه مويه مي« ).944: همان( »... بردند

  ).928: همان(
  
  كاهي گويشي قاعده 3.4

رويكـرد  . هـايي از گويشـي غيـر از زبـان هنجـار اسـت       كاهي كاربرد ساخت اين نوع قاعده
 بابراي مثال در . هاي وي يافته است آبادي به ادبيات اقليمي مظاهر گوناگوني در داستان دولت
هايي چون  صحنه ، وهاي شخصيتي آنان برخي ويژگي ،ها با عواملي چون نام شخصيت شبيرو

برد؛ اما زبان معيـار   زبان داستان را به فضاي جنوب ايران مي مانند آن و ،ساحل، دريا، امواج
 ،هاي خود ساخت همةشود؛ بلكه با حفظ  ام و تمام به زبان مكان داستان تبديل نميت طور  به

گونـه   اين. گذارد جاي واژگان خود مي  ها، گاه واژگان گويش جنوبي را به حتي در نقل قول
  :سازد برجسته ميو  برد ميآشنا فراتر گريز و فاصلة ناگهاني از زبان معيار آن را از سطح 

ش كه هـرم خـود را بـه دريـا     ها خورشيد هم بود؛ باالي سر؛ يك طبق آت اين بر  عالوه«
  .گرما و حرارت: هرم ).743: همان( »تافت مي
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آب زاللي كه  اينريخت، مثل  خدو ميشنوايي پيچيد و بر  صداي ماليم آب در شب مي«
  .ريختن: كردن شره ).729: همان( »هاي برهنة مردي شره كند از بلندي بر شانه

شدن و در خود  ساكت: كردن خپ ).797: همان( »ام و شرمگين خپ كرده بوددريا آر«
  .فرورفتن

  
  كاهي نحوي قاعده 4.4

كنـد و بـا    ف مـي دسـتوري زبـان هنجـار تخلـ     گاهي شاعر يا نويسنده از قواعـد نحـوي و  
هاي زبان آن را از صورت معمول خود متمـايز و برجسـته    ريختن نظم قراردادي نقش درهم
بايد توجه داشت كـه گريـز از قواعـد نحـوي در     ). 36 -  30: 1381شفيعي كدكني، (كند  مي

ـ  . شعر منظوم، متفاوت استويژه  به ،زبان داستان با زبان شعر جـايي اجـزاي    هدر شـعر، جاب
و هنجـارگريزي نحـوي    اسـت ضرورت وزن و آهنگ شعر، امري معمـول   علت  به ،جمله

ـ  ، اينندر برجستگي زبا رو اين از شاعر در اين حيطه غالباً ناآگاهانه است؛  جـايي   هگونه جاب
زبان داستان از ضرورت وزن و آهنـگ خـالي اسـت و پـس و     . جايگاهي قابل توجه ندارد

بسـيار نـادر    در داستان مانند آنو  ،، قيد، مفعولهاي نحوي جمله چون نهاد شدن نقش پيش
در نحو دست زند، زبان داسـتان را   اي هرگاه نويسنده به چنين هنجارگريزي ،بنابراين. است

زدايـي زبـان بسـيار     آبـادي از ايـن شـگرد آشـنايي     دولت. ده استكراز زبان معمول متمايز 
و مفعول را در غير جايگـاه خـود در    ،قيدويژه نهاد،  هاي جمله به استفاده كرده و انواع نقش

  .جمله آورده است
  نهاد 1.4.4

عباهاي زمخت  دنيدافزود  چنگ انداخته بود و بر اين خفگي مي حلّهاين خفگي در گلوي 
... و  ،هــاي كبــود و پيشــاني پرچــروك پيرمردهــا هــاي سياهشــان، گونــه زنــان و روبنــده

  ).708: 1368آبادي،  دولت(

نمود كه جز  چنين مي« ).910: همان( »هالك و تشنه بود. آفتابغليظ و غبار گرفته بود «
  .)932: همان( »نمود عقيل عاشق مي. بيند هيچ نمي. خواهد  تيمور هيچ نمي

  قيد 2.4.4
ديگر دريا نبود؛ هيـاهويش فقـط   « ).725: همان( »جا نشسته كه او همان حاالهاست  و سال«

  ).747: همان( »دل دريا آشوب شده بود انگار؛ نه ديوانه بود پنداري« ).726: همان( »بود
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  مفعول 3.4.4
  ).786: همان( »به تماشا ايستاد خورشيد را و آغوش باز آب را و تنهايي دريا را«

  اطناب 4.4.4
دن سخن، از مباحث دانش معاني است كر يعني تفصيل و طوالني ،در بالغت فارسي اطناب

داشـتن   علـت   بـه برخي متـون ادبـي   . شود كه در دو سطح جمله و مجموعة اثر بررسي مي
 صـورتي  در ،اطناب در مجموعة يك اثر ،يابد و بنابراين اطناب در كليت خود محبوبيت مي

ر سـطح  د. هاي اعجـاز گوينـدة آن اسـت    كه با هنرمندي صورت گيرد، پسنديده و از نشانه 
 تر بيشمخاطب در به اقتضاي حال باشد و تأثير سخن را  كه  در صورتيجمالت نيز اطناب 

 چـه  آنبنـابر  ). 173 -  171: 1386شميسـا،  (آور اسـت   صورت مالل   كند جايز و در غير اين
عاملي در جهـت ايفـاي مقصـود و شـيوايي سـخن      مثابة  بهگفته شد دانش معاني به اطناب 

و اگرچه برخي اشـكال آن چـون    ؛شگردي در برجستگي سخن و آرايش كالمنگرد، نه  مي
جزء  ،اطناب ،شود، اما تحت عنوان كلي خود تشبيه و تمثيل در علوم بيان و بديع بررسي مي

  .شمار نرفته است فنون شعر به
شدن خوانش متن باعث افزايش مدت زمان ادراك حسـي   ها فرايند كند از نظر فرماليست

سـلدن و  ( كنـد  هاي متن را تازه و ناآشـنا مـي   مين امر آن ادراك معمول از نشانهشود و ه مي
هـايي كـه    افتد و يا نشانه اطناب به تأخير ميبا در زبان ادبي گاه معنا ). 51: 1384ويدوسون، 

مفاهيم  يرود بيش از بار معنايي متن و نياز آن متن در القا كار مي براي انتقال آن به مخاطب به
دهـد و در نقـش    جلوه مـي هرچيز اين زبان است كه خود را بيش از  ،صورت  اين است؛ در

گونه كه گفتيم، گاهي اطناب در داستان بيرون از ساخت زباني  البته، همان. شود ادبي ظاهر مي
ها بـا   سازي خود از حالت خشم يا اندوه شخصيت آبادي در تصوير است؛ براي نمونه دولت

جريان پيشبرد داستان را كنـد   اهميت و گستردن دامنة توصيف يظاهر ب  توصيف جزئيات به
در ايـن   چه آنعينه در پيش چشم خواننده شكل بگيرد؛ اما  هكند تا تصوير مورد نظر او ب مي

فقـط  گـاه داسـتان    شـبيرو  بـا در . هاي وي در سطح زبـاني اسـت   اطناب داردمقاله اهميت 
از كه گفتـيم،   معنا بدان نيازمند باشد و چنانكه  آن  بيشود براي جوالن كلمات،  اي مي عرصه

گيرد نقـش ادبـي آن    هاي زباني در مركز توجه قرار مي در اين حالت زبان و نشانه جا كه آن
در جمالت زيـر فرارسـيدن زمـان غـروب خورشـيد توصـيف        براي مثال. شود پررنگ مي

اي كنـد   انـدازه  داشـته باشـد بـه   در روند داستان سـهمي  كه  آن  بيشود؛ اما اين توصيف  مي
  :سازد شود كه خواننده را از فضاي اصلي داستان دور و به كلمات سرگرم مي مي
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كم تيـره و   روز آخرين پردة پوست خود را از دريا كند؛ كبودي ماليمي جايش نشست؛ كم
مان گرفت؛ به فضاي باال سر دميد؛ در آن آميخت و با آسخود  بهتر شد تا كه رنگ نيلي  تيره

  ).726: 1368آبادي،  دولت(ديگر دريا نبود؛ هياهويش فقط بود . يكي شد

  :است توصيف امواج دريا كه با تخييل همراه شده است همچنين
جهيدند؛ خود را در خود  غلتيدند و باز برمي شدند، فرومي گله سوار دوش هم مي گلهها  موج
كوفتنـد، يـال    روي خـود مـي   كردند؛ مشت بـر سـر و   پيچيدند و سر در دل هم فرومي مي

  ).747: همان(پيچيدند  ميخود  بهدادند و باز  نعره سر مي و كشيدند، برمي
  
  افزايي قاعده 5.4

هاي گونـاگون وزن عروضـي، قافيـه، رديـف،      عوامل توازن در زبان با نامدر علوم ادبي 
در بررسـي  امـا  ؛ يابد نمود مي مانند آن و ،آرايي، تكرار، طرد و عكس سجع، جناس، واج

بندي كلي جـاي داد؛ يعنـي انـواع     توان در يك طبقه شناسيك همة اين عوامل را مي زبان
صـفوي،  (هاي نحوي  و نيز نقش ،تكرار و توازن در سطح واج، هجا، واژه، گروه، جمله

  ).225 - 167: ب 1383
كه مقصود از آن نظم ميان هجاهـاي كوتـاه و بلنـد اسـت و وزن      ،غير از توازن هجايي

 آبادي در دو داستان ها در زبان دولت آورد، ساير توازن عروضي در سخن منظوم را پديد مي
گـاه در داسـتان ديـده     بـه  پراكنده و گاه شكل  بهاگرچه اين توازن . شود ديده مي مورد بحث

ناپايدار و زودگذر اسـت، فضـاي داسـتان را    آهنگ آن در گوش علت و به همين  ،شود مي
هـاي اصـلي    درون شخصـيت  نـاك  انـدوه بخشد و خواننده گويي موسيقي  نظم شاعرانه مي

هـاي   شود، از زبان يا دل ايـن شخصـيت   شنود؛ زيرا هرجا انواع تكرار ديده مي داستان را مي
 ،عقيل  عقيلنيز ميزان تكرار در علت به همين . خيزد برمي ،و عقيل حلّه و اصلي، يعني جاسم

  بـه . اسـت  تر بيشانعكاس يافته،  شبيرو باكه تأثرات روحي شخصيت اصلي در آن بيش از 
احسـاس درونـي    ازايـن تكـرار    گـذر  رهدريافـت جديـد و عميقـي كـه خواننـده از       علت

  .دهد صورت، معنا را نيز تحت پوشش قرار مي بر  عالوه ،يابد اين تكرارها ها مي شخصيت
و جمله بـه دو صـورت كامـل و نـاقص      ،تكرار در سطوح مختلف واج، واژه، گروه

  .شود ديده مي
  تكرار در سطح واج 1.5.4
جمله يا جمالتي تكرار شود، توازن  ازيك صامت و يا يك مصوت در چند واژه  كه  زماني
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 »ديگـر خنـده و شـخم، شـوخي و خرمـا در ميـان نبـود       «: شـود  واج ايجـاد مـي  بـا  آوايي 
  .)912: 1368آبادي،  دولت(

درپـي   در دو واژة پـي » ش«در سطح جمله، تكرار صـامت  » خ«تكرار صامت  بر  عالوه
  .افزايد عالوه شده است، بر موسيقي جمله مي» خ«كه بر تكرار  ،»شخم و شوخي«

كرد به آسودگي هميشه نياز دارد؛ بـه گـوري عميـق بـا      چندان ذلّه بود كه احساس مي«
  ).921: همان( »نمناكخنكاي خاكي 

  تكرار در سطح واژه 2.5.4
تكـرار نـاقص واژه شـامل    . شود تكرار در سطح واژه به دو صورت ناقص و كامل ديده مي

چنـد واژه، تكـرار    يا پايـان دو يـا   و ميانهو  ها در آغاز ها و مصوت تكرار گروهي از صامت
  عبـارت   ار نظم هجاها و بـه و نيز تكر ،ها ها يا برخي مصوت منظم يا پراكندة برخي صامت

هايشـان   ؛ نگـاه برگشـته هايشـان   صورت«: شود ديگر تكرار وزن در بين دو يا چند واژه مي
 »كننـد  مـي  هيـ گو كنند و آهنگ عـزا را  مي هيمو همه. كنند مويه مي. شكسته ؛ تنشانشكسته

 »انـد  شـده اي برجا نمانده؛ همه تپيـده، همـه افتـاده، همـه هـيچ       ديگر خانه« ).928: همان(
رفـت   هاي خاف را بپوشاند؛ شب مي رفت تا پستي و بلندي نفس غروب مي« ).911: همان(

  ).919: همان( »تا بود و نبود خاف را به كام خود بكشاند
شود در بديع با عنوان سجع متوازي و مطـرف يـاد    هاي باال ديده مي در نمونه چه آن

  .شده است
در . شود مستقل در چند جمله يا عبارت تكرار مي غير واژ تكيك واژه يا  در تكرار كاملْ

» را«هاي مستقل  هاي زير واژه تكرار شده است و در نمونه» شان«جمالت باال ضمير متصل 
  ).786: همان( »آغوش باز آب را و تنهايي دريا رابه تماشا ايستاد خورشيد را، «  :»همه«و 

بـا هـم مشـترك و در    » را«عول يعني هاي مفعولي در حرف نشانة مف در جملة باال گروه
اي برجا نمانده؛ همـه تپيـده، همـه افتـاده، همـه هـيچ        ديگر خانه« .اند ساير واژگان متفاوت

  .)911: همان( »اند دهش
ايجـاد نظـم، ابـزاري در جهـت      بر  عالوه ،تكرار در كنار صور خيال ،هاي زير در جمله

  :آفرينش شعر است
مـاهي   تـوان  مـي . در آن غوطـه خـورد   تـوان  ميهاي بسياري  شب. آسمان دل بزرگي دارد
 تـوان  مي. اي گم بود ذره توان مي. شان پيدا نيست هايي كه عمق و كرانه كوچكي بود در آب
  ).961: همان(خيال شد  توان مي. خيال بود توان مي. اي گم كرد خود را در پناه ستاره
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  هتكرار در سطح گرو 3.5.4
واره يـا   جمله يا جمله صورت  بهگروه دو يا چند كلمه است كه معني كامل نداشته باشد و 

كلمة مركب درنيامده باشد و نقش يكي از كلمات و واحدهاي دستوري را در كـالم بـازي   
  ).97: 1382 فرشيدورد،(كند 

مجموعة حرف اضافه و (و متممي  ،گروه به انواع گروه اسمي، فعلي، قيدي، وصفي
آبـادي   تكرار در زبان دولـت ). 99 :همان(شود  تقسيم مي )متمم آن كه نقش قيدي ندارد

تكـرار نـاقص    شـكل   بـه هاي مختلف چون گروه اضافي و گروه متممي  در سطح گروه
حتـي در جملـة ذكرشـده    . شود تكرار مي ،و نه كل آن ،شود؛ زيرا قسمتي از گروه ديده مي

 .گيرد جزء تكرارهاي ناقص در سطح گروه فعلي نيز جاي مي» توان مي«باال تكرار واژة در 
 »خوانـد  مـي خـود   بـه جاسـم را   حلّـه و تنهـايي   ،بوي جنوب، بوي نفت، بـوي شـرجي  «
  ).788: 1368آبادي،  دولت(

درپي با تكرار مضاف و كسرة اضـافه صـورت گرفتـه     هاي اضافي پي توازن بين تركيب
  ).915: همان( »به خود بود، در يك نقطه، در يك مدار، در يك گودال همچنانمدير «. است

است در جملـة زيـر    همچنين. تكرار ناقص در قسمتي از گروه متممي انجام شده است
. وزن و زمختـي خـود را ازدسـت داده بـود    « :و كسرة اضـافه » مثل«در تكرار حرف اضافة 

  ).913: همان( »ه، مثل خيالشد، مثل دود، مثل ساي تر مي كشيده و كشيده

  تكرار در سطح جمله 4.5.4
گاه تكرار دو يا چند واژه فراتر از محدودة يك گروه باشد، تكرار در سطح جمله صورت  هر

. باشـد  نـاقص  صـورت   بهگيرد يا  جمله را دربر همةكامل  طور  بهتواند  گرفته است كه مي
توازن را از طريق تكرار ناقص برقرار كرده در بين جمالت نيز ها  گروه همچونآبادي  دولت
 صورت» بود«و فعل » چه«در جملة زير تكرار ناقص در سطح جمله با ضمير تعجبي . است

، بـود  كبـود  چـه و دورها بود  صافچه  دور و چهدريا را به تماشا گرفت؛ ... « :گرفته است
  ).787: همان(» شده بود ، انگار جزو شببودتيره چه شالق خورده باشد و دورتر كه  اين مثل

نكـره، حـرف ربـط    يـاي  ، »براي«توازن در عبارات زير نيز از تكرار منظم حرف اضافة 
هـا را   بگذار من اين حرف« :ها حاصل شده است و شناسة سوم شخص جمع در فعل ،»كه«

و  ،نـد بين نمـي  كه هايي چشم براي، ندشنو نمي كه هايي گوش برايبراي يك نفر گفته باشم؛ 
  ).789: همان( »ندخاموشكه  هايي لب براي
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نفس غـروب  « :ي داردتر بيشنمود  عقيل عقيلديگر انواع تكرار در  همچونرار اين تك
بود و نبود خاف را به كـام   رفت تا ميهاي خاف را بپوشاند؛ شب  پستي و بلندي رفت تا مي

دسـت؛ خـون   همه با خود خون دارند؛ خون بر لب؛ خون بر « ).919: همان( »خود بكشاند
  ).همان( »صداها نامفهوم است؛ سرود نامفهوم است«). 928: همان( »بر چشم؛ خون بر سينه

  
  توازن نحوي 6.4

نظـم موسـيقايي    ياگر آرايش دستوري عناصر جمله در بين جمالت تكرار شود باعث القا
، تقابـل آرايـش   ديگـر  يكنقش در كنار  عناصر هم نشيني هماين امر در اثر . دشو در كالم مي

جايي نقش واژگان يك جملـه در جملـة    هيا با جاب ،ديگر يكدستوري جمالت و عبارات با 
آبـادي رويكـردي انـدك بـه      دولـت  ).232 -  227: ب 1383صـفوي،  (گيرد  مقابل شكل مي

پـردة  « :جايي نقش واژگان در جمالت متقابل داشـته اسـت   هسازي نقشي يعني جاب جانشين
 »پـردة شـمايل   سـر   بـه   سـر تيمـور پـر كـرده بـود و خيـال عقيـل را        سـر   بـه   سررا  شمايل

  ).956: 1368آبادي،  دولت(
  

  بررسي و تحليل. 5
 آبـادي، چـون   بلنـد دولـت   اصطالح نيمه گونه و به هاي رمان داستان تر بيشدر يك نگاه كلي 

بهره بـرده و در  زدايي زباني   از آشنايي ،و عقيل عقيل ،شبيرو، از خم چمبر، مرد بان، با گاواره
گونـه   ، ايـن هجـرت سـليمان  و اوسـنة باباسـبحان   چـون   ،هـا  گونه داسـتان  معدودي از اين

  .زدايي بسيار اندك و نزديك به صفر است آشنايي
آبـادي و   كامل زبان ادبي دولتهاي دستة اول در ت اهميت دارد ميزان تأثير داستان چه آن
. اسـت  كليـدر و جـاي خـالي سـلوچ    لنـد  هـاي ب  ل در داسـتان ئاوي به زبان ايد يابي دست
  .دهد مي عقيل عقيل و شبيرو باين سهم را در اين امر به دو داستان تر بيشآبادي           دولت

نحوي كامالً محسوس از ساختار نوشتاري متعارف منفك شده و   بهشبيرو  با آبادي در دولت
نيز تكرار شده  عقيل عقيلاين گرايش در داستان . آورد تر روي مي تر و شاعرانه به زباني غني

  ).21: 1382شهپرراد، (رسد  به نقطة اوج خود مي كليدر همچنينو  جاي خالي سلوچو در 

. آبادي توجه به دو نكته ضـروري اسـت   دولتهاي  زدايي زبان داستان در زمينة آشنايي
از نظر او زبـان بـيش از    ؛رويكرد وي به زبان شاعرانه و بعضاً منظوم استعلت نكتة اول 

توانـد بـار مضـامين او را بـه      حد با زبان عاميانه نسج يافته است و اين زبان معمولي نمـي 
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آبـادي در مـورد زبـان داسـتاني      ، دولـت مـثالً ). 66: 1373تن و فرياد،  چهل( دوش بكشد
  :گويد چنين مي شبيرو  با

از نظر خودم اين است كه من به كمك آن توانستم بـه جسـارت نوشـتن     شبيرو بااهميت 
بـه سـود   ، كه حاال بدان واقـف شـده بـودم   ، دست پيدا كنم و آن نقيض و جدال دروني را

مـن   شـبيرو  بايعني كه در . كنم تر بود، حل چسب تر و دل نخستين تأثيرات خودم كه اصيل
نويسـي و زبـان    وپاگيري را كه تحت عنوان ساده دستموفق شدم مقدار زيادي از قيدهاي 

بايست با  كوچه و بازار به دست و پايم پيچيده شده بود، دور بيندازم و اين كار گويا كه مي
پذيرفت تـا   يشدن جاسم از دل درياي زالل، صورت م تطهير تن حقيرشدة حلّه و بركشيده

كردم در درونم وجود دارد، به  گونه كه حس مي من جسارت نوشتن را، جسارت بيان را آن
  ).366: همان(دست بياورم 

آيـد، ارتبـاط مضـمون و زبـان در      آبـادي برمـي   هاي دولت كه از همين گفته ،نكتة ديگر
به هر ميزان كه داستان متكي به حادثه باشـد و تـوالي حـوادث بيرونـي     . هاي اوست داستان

چه  شود و بالعكس، هر جاي احساسات دروني را در داستان بگيرد، از ادبيت زبان كاسته مي
مقايسـة  . يابـد  مأنوس شود، نقش ادبي زبـان نيـرو مـي    تر بيشها  داستان با درون شخصيت

 ايمصداقي آشـكار بـر   عقيل عقيلبا داستان  سليمان هجرتو  باباسبحان اوسنةهاي  داستان
بلند  هاي نيمه ديگر داستان با  مقايسه در چه آندر دو داستان نخست . دهد دست مي اين امر به

آن اسـت؛ امـا در داسـتان سـوم يعنـي      هـاي   گشـايي  هـا و گـره   آبادي نمود دارد گره دولت
رو حركـت   ايـن  كنـد؛ از  ذهنيات و سير دروني قهرمان داستان بر حادثه غلبه مي، لعقي  عقيل

در حد واسـط ايـن   . يابد ي براي جلب توجه ميتر بيششود و زبان فرصت  داستان كند مي
قرار دارد كه دنياي بيرون  مردو  ،از خم چمبر، بان گاوارههاي ديگري چون  ها داستان داستان

  .آميخته است ديگر يكهايي نابرابر با  و درون را به نسبت
بلكه  ،زبان معمولبا   مقايسه درتنها  آبادي نه هاي دولت زبان در غالب داستان ،روي هر  به

زدايي شـده اسـت و همـين تكنيـك در      عصران وي نيز آشنايي در قياس با زبان داستاني هم
ن از دهـد كـه تـا جـاي امكـا      اي چون ساعدي قرار مي ا در برابر نثر نويسندهزبان نثر وي ر

  .كند عناصر ادبيت پرهيز مي
هاي اوست؛ عنصري كه در  هاي موجود در داستان بارزترين مصداق اين سخن توازن
بندي كلي براي تكرار، يعني تكرار  با يك تقسيم. ادبيات داستاني معاصر بسيار نادر است

از طريق تكـرار  (هاي توازن  گروه و جمله، همة گونهو  ناقص و كامل واژه واج و تكرار
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بندي همـة   اين طبقه. ها جاي داد توان در يكي از اين دسته را مي) ها ها و مصوت صامت
كه هريك انـواع   ،را مانند آن و ،سجع، جناس، تكرار همچونهاي علم بديع  انواع توازن

تـر از   بسا دامنـة آن وسـيع   گيرد و چه مي است، دربر  و اقسام بسيار و اسامي متعدد يافته
تكرار ناقص در گروه هيچ نامي در بديع نيافتـه و يـا    ،مثالً. انواع ذكرشده در بديع باشد

 همچنـين . هاي نظم و شعر و نه در نثر بررسي شده اسـت  در مثالفقط تكرار كامل واژه 
و مجازهـايي كـه گـاه بـه      ،ويژه مركب و به ،اربرد تشبيهات تازه و بديع در شكل مقيدك

هاي سنتي مجاز قرار داد استفاده از واژگان گويشـي غيـر    بندي توان در طبقه  دشواري مي
ممتـاز و داراي  جايي اجزاي جمـالت نثـر ادبـي او را     هاز زبان معيار در اين زبان و جاب

  .سازد سبك فردي مي
آبـادي، بـه ارتبـاط ميـان ايـن       دولتهاي  زبان داستانزدايي  هاي آشنايي بررسي شيوهدر 
كـه بـه زبـان     ،كـارگيري آركائيسـم زبـاني    آبادي با بـه  دولت. بريم ها و شگردها پي مي شيوه

 ،كردن شكل شكستة زبان محـاوره  دهد از هنجارگريزي سبكي و وارد فخامت و صالبت مي
كـه در تعريـف    ،افزايـي  قاعـده  همچنـين . كنـد  كاهـد، اجتنـاب مـي    كه از اين صالبت مـي 

آبادي ارتباط تنگاتنگي با معنـا   صورت زبان مرتبط است، در زبان دولت با فقط شناسان  زبان
  .شكند كاهي درهم مي افزايي و قاعده توان گفت كه گاه مرز ميان قاعده يابد و بنابراين مي مي

مدعاسـت كـه    يـن سـازي زبـان دليلـي بـر ا     اطناب با كاركرد برجسـته  وجود همچنين
زدايي زبان براي نويسـنده وجـود دارد كـه تـاكنون بـدان       دستاويزهاي بسياري در آشنايي

  .هاي ذكرشده نگنجد بندي تقسيميك از  ها در هيچ بسا اين تكنيك توجهي نشده و چه
  

  گيري نتيجه. 6
در ارتبـاط آن بـا مضـمون و انتقـال      فرارفته از زبان هنجارزبان ادبي و آبادي    در نظر دولت

 ،يابـد؛ لـذا   كه زبان معمول قـدرت بيـان آن را نـدارد، اهميـت مـي      ،هاي زيرين داستان اليه
 گذر رهاز . گيرد كار مي هبگيري اين زبان  هاي زباني خود را در شكل توانايي همةآبادي  دولت

شـگردهايي   بر  عالوهبه اين امر رهنمون شديم كه  آبادي بررسي زبان ادبي دو داستان دولت
تفصـيل   بهمجمل و در علم بالغت  طور  بهشناسي  سازي زبان تاكنون در زبان كه در برجسته

با بررسي زبـان ادبـي    ؛هاي ديگري نيز براي ادبيت زبان وجود دارد ، تكنيكاست ذكر شده
كنـد كـه    ت و همين امر ثابت مـي توان مصاديق بسياري براي اين گفته ياف متون مختلف مي

  .جامع و مانع نيست است سازي شده هاي برجسته هايي كه براي شيوه بندي طبقه
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