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  »شوهر آهوخانم«

  ∗طاهره كوچكيان
  

  چكيده
آرايند؛ در هاي ادبي و عناصر زيباشناختي زيورهايي هستند كه سخن را بدان ميآرايه

رمان يكي . سازندتر ميها اركاني هستند كه زبان عادي را به زبان هنري نزديكواقع آن
هاي هنري باز و وسيع از انواع ادبي است كه در آن فضا براي خلق و حركت خالقيت

هنر خويش را با حوصله و تفصيل بيشتري  يابد تااست و نويسنده اين فرصت را مي
تر براي خلق ر رمان فضا به صورتي وسيعدر داستان به نمايش بگذارد؛ در واقع د

هاي ادبي و عناصر زيباشناختي در يك ارتباط منسجم با موضوع اصلي فراهم آرايه
در اين مقاله نويسنده بر آن است با توجه به اين كه رمان به دليل نوظهور . شودمي

في و بودنش در ادبيات كشور كمتر از اين منظر موردتوجه قرار گرفته است؛ با معر
ضمن  شوهر آهو خانمو  هاي ابريسالهاي ادبي دو رمان رئاليستي بررسي آرايه

اين دو اثر بتوان به نحو ادبي هاي آرايهعناصر زيباشناختي و ارزيابي و شناخت 
  .تري اين بعد هنري رمان را مورد توجه قرار دادشايسته

  
  هاي كليديواژه

  .هاي ابريالهاي ادبي، رمان، شوهر آهو خانم، سآرايه

                                                
  اسالم آباد غرب ، مركزنوردستيار علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام ∗
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   مقدمه
ي رساختيز وي رومتني هاشيآرا از استفاده با سندهينو كه استي متني داراي هنر اثر هر
ي عيبدي هاهيآرا عنوان با آن ازي بالغ علوم در كه گمارديم همت اثر آني باسازيز به
 ،يذاررگيتأث و نموده تيتقو را اثري هنر عدب هاينگارگر نيا از استفاده. شوديم ادي
 شناخت و پنهاني معناها كشف در كه را متن لذت و خواننده با مناسب ارتباط جاديا

ي هاهيآرا. دهديم شيافزا است نهفته متن ناخودآگاه يا خودآگاهي هاسازهي شگردها
   عهده به راي متنوعي كاركردها و هانقشي ادبي هاسبك و انواع در تنها نهي ادب
 و متفاوت اجتماعات و مكان و زمان در وي مكتب وي فكري هانظام در بلكه رند،يگيم

: رنديگيبرم در زين راي متفاوتي هاگونه و انواع مخاطب به توجه نوع و سندهينو از متأثر
 و) هيتشب( هاشباهت جهان در ،يادب زبان خاصي كاركردها و نحو لهيوس به انسان«

 و اوست شهياند و فرهنگ خاص هك آورديم ديپديي نمادها و) استعاره( هااشارت
 هانيك گريدي هاارهيس موجودات زباني نمادها و هااستعاره ها،شباهت با ديبا و حتماً
  .)230: 1384 پور،يمندن( »دارد فرق آنها با انسان خود الجرم كه چرا باشد داشته فرق
   :شونديم تقسيم نثر و نظم شعر، دسته سه به ادبي آثار كلي بنديتقسيم يك در   
 در و ترندظريف  و ترهنري موجزتر، معموالً نثر و شعر در رفته كار به ادبي هايآرايه
 يهاناداست در هاآرايه اين از استفاده اما گيرد؛مي پيشي ادبي نثر بر شعر نيز دو اين ميان

 اميرارسالن( منثور يهاناداست و...) و شيرين خسرو مجنون، و ليلي شاهنامه،( منظوم
 و...) وي شبستر كرد حسين قصه سندبادنامه، شب، يك و هزار عيار، سمك نامدار،

 كمتر كه گيرندمي خود به متفاوت اما موازي هرچند شكلي امروز تا آغاز از يهانارم
  .است گرفته قرار توجه مورد
 گرفته نظر در آني برا كهي خاص تيظرف و ژهيو ساختار و فيتعر به توجه با رمان   
 آن، سبك نوع به بنا هانارم در ما. طلبديم را خود خاصي عيبدي هانظام است، شده

 رايي هايهنجارشكن گاه ويي هنجارافزا و ميابييم متفاوتي سازوكارها با راي صناعات
 از استفاده يا تكرار معموالً شعر در مثالي برا م؛يهست شاهد هاهيآرا نوع نيا خلق در
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 دادن شكل و كالم ساختن نيآهنگ و كلمات نيطني هماهنگ جهت مشابه مكرري آواها
 از تكرار نيايي معنا ةجنب معموالً داستان در اما رود؛يم كار به متنيي قايموس ساختار به
ي براي بازتري فضا رمان در رفته كار بهي ادبي هاهيآرا. است دارربرخوي بارزتر تياهم
 هاهيآرا نيا ،ييآوا تا دارنديي معنا ساخت رشتيب. دارنديي رواي بافت دارند، يافتن نمود
 گاه ز،يانگاعجاب گاه و اندكننده سرگرم گاه و دارند ملموسي ريتصو و ساختار اغلب

  و كشش، جاديا در و دهنديم شيافزا را اثري رگذاريتأث و اندآمدهي رساناطالعي برا
 داستاني هاتيروا و حوادث داديرو نوع با را فضاها و نديآيم كار بهي داستاني هاگره

  . سازنديم هماهنگ
ي معنو وي لفظي هاهيآرا بهي نگاه از توانيم را رمان در رفته كار بهي ادبي هاهيآرا   
 اجزاء در گاه و) ليتمث مجاز، استعاره، سمبل،( اثر كل در تواننديم گاه كه كرد ميتقس

 ةشد مشخص اصول بر هيتك با دتوانيم همواره سندهينو هرچند روند؛ كار به داستان
 به ريز در كه گمارد همتي هنري هانشيآفر و ابداع به خالقانهي صورت به رمان
  :شوديم اشارهي موارد

 فعل زباني هماهنگ نثر، قالب داستان، لحن ت،يروا زبان اثر، زبان: يلفظي هاهيآرا  
 اغراق ر،ينظ مراعات ه،يكنا ه،استعار مجاز، ه،يتشب( يعيبدي معنوي هاهيآرا اثر، ساختار با
ي كينزد ،)هاميا مناسب، اطناب و جازيا ح،يتلم استهالل، براعت التفات، تضاد، مبالغه، و
   .)يلفظ لحاظ از( انيپا و آغاز نقطه تطابق شاعرانه، زبان به

 از( انيپا و آغاز نقطه تطابق ه،يدرونما موضوع، رنگ،يپ و طرح: ييمعناي هاهيآرا  
   ،يافكنگره ق،يتعل بحران، ،يرونيب وي دروني هاكشمكش ،يواژگون ،)ييمعنا لحاظ
ي هاالوگيد د،يد هيزاو ،يفضاساز ،يپردازصحنه ول، و هول فرود، و اوج نقطه ،ييگشاگره

ي هانشيگز ت،يموقع و ساختار انيم ةرابط ،يداستان تيواقع ت،يروا مكان، و زمان متناسب،
 وي اجتماع وي فردي مبان موجود،ي هاتنوع كنار در متن وحدت ،ييزدا شهيكل خالقانه،
 و ساختار نوع، بيترك ساختار، و ژانر انيم ارتباط اثر، با و گرييكد با آناني هماهنگ

   .هاتيشخصي كاركردها
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 شيپ هم با همگام و هماهنگي صورت به داستان دري معنو وي لفظي ادبي هاهيآرا   
 ساختار به بناي ادب سبك يا مكتب هر در. دهنديم كلش را داستان ساختار و رونديم
ي داستان آثار در. شوديم كاربرده به كالم شيآراي براي خاصي ادبي هاهيآرا آن ژهيو

 و طرح اثر، زمان جامعه باي همگام گرا،واقع نثر و زبان به توجه ن،يآغاز انيگراواقع
 چهيي جز فاتيتوص به توجه اال،بيي نما قتيحق ،يواقعي اهيما درون و موضوع نيتكو
 اثر انهيگراواقع ساختار متناسب راي ادبي هاهيآرا هايسازصحنه در چه اشخاص در
 را هماهنگي عملكرد كرده حركت اتيواقع با همسو هاهيآرا نيا چه هر و برديم شيپ
 وي نيهمنشي محورها بري مبن سوسور تفكر براساس. زننديم رقم اثر ساختار با

 وهيش كه كرد مطرح را نكته نيا »هنر در سميرئال درباره« مقاله در اكوبسني«ي نيشجان
 ».باشند شده مرتبطي همجوار راه از گرييكد با كهي ريتصاو جادياي عني يستيرئال

 در سميرئالي ريگشكل موجب زباني مجاز قطب تفوق« و )141 :1386 ،ياصالن(
 قرار سميسمبول ظهور و سميرومانت اب تعارض در شدت به كهي شيگرا شد، اتيادب

 داستاني فضا به داستان طرح از مجاورت روابط از استفاده با ستيرئال سندهينو. گرفت
 اتيئجز به سندگانينو نوع نيا. كنديم اشاره زمان و مكان تيموقع به هاتيشخص از و

ي تولستوي نايآناكارن در مثالي برا. است كل به جزء مجاز نوع از كه هستند مندعالقه
 لب پشتي مو سندهينو نيهم صلح و جنگ در و زني اصل تيشخصي براي دست فيك
  ) 21 :همان( ».روديم كار به زن تيشخص به اشارهي برا برهنهي هاشانه يا

 مرز در معموالً ساختارشان بودنيي ابتدا ليدل به رانيا دري ستيرئالي هانارم نيآغاز     
 استفاده مورد موجود وي سنتي ادب عيصنا معموالً و گرفتنديم قرار رمان و قصه داستان،

 كه كشور غرب سندگانينو ازي بوم وي ستيرئال رمان دوي بررس نيا در. گرفتيم قرار
يي سو از تا شدهي بررس منظر نيا از دارند ژهيوي گاهيجا ماي داستان اتيادب در

 هانارم نيا گريدي سو از و رديگ قرار توجه مورد رمان دري ادبي هاهيآراي سازبرجسته
  .شوندي ابيارز هيزاو نيا از

 »خانم آهو شوهر«ي و. آمد ايدن به كرمانشاه در ش1304 سال دري افغان محمديعل  
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 ساله 5 دوران در 30 ةده در اوستي پدر خانوادهي زندگ ازي برداشت واقع در كه را
 شهرت به1340 سال در رمان نيا انتشار با و نگاشت شاهي هانازند در خود حبس
  . گرفت تعلق آن به سال زهيجا و شد شناخته سال كتاب انتشار از بعد رمان نيا.  ديرس

ي و. شد متولد كرمانشاه در ش1320 ماه وريشهر سوم در انيشيدرو اشرفي عل   
. كرد منتشر جلد 4 در اسپرك انتشارات قيطر از 1370 سال در را» يابري هاسال«

 در و پردازديم اطرافشي هاناانس و خود ازي حال شرح ذكر به رمان نيا رد انيشيدرو
 را شيخو عصر خيتار و سازديم بازگو زين را شيخو انتقادات و ديعقا افكار، ضمن
 در آن داستان كه آيديم شمار به زيني بوم وي امنطقهي رماني ابري هاسال. دكنيم ثبت

 . روديم شيپ منطقه خاصي هايژگيو و رسوم و آداب به توجه با كرمانشاه

  
   خانم آهو شوهر
 گفت توانمي آن كلي بافت و ساختار سالست و سادگي لحاظ با خانم آهو شوهر رمان
 تشبيه تضمين، تلميح، كنايه، چون سنتي ادب اصول به است مزين قديم نثر متون چون

 را پركشش و تازه نثري اثر ايرهمحاو و عاميانه و ساده زبان كنار در هاآرايه اين كه...  و
 خانم، آهو شوهر«: است آمده يغما مجله در كتاب نيا نقد درباره. آوردمي وجود به

 مايه آنچه تاريخي و اساطيري مذهبي، هاياشاره و هالطيفه و تمثيل از است ايخزانه
 ردنب كار به و گنجاندن طرز بلكه نكات اين بر او احاطه نه است، اعجاب و تحسين
    .)يازدهم شماره :1340 ندوشن، اسالمي( ».آنهاست

  
  هاي لفظي ادبيآرايه. 1
  ١ايماژ  .1ـ1

  خانم آهو شوهر در كه است هاييتصويرسازي بارزترين از تشخيص و استعاره تشبيه،

                                                
1. Image 
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  .است رفته كار به
  
  ١٢تشبيه. 1ـ1ـ1

 توصـيفات  در .است رفته كار به كالم بافت در كه است تصويري ترينمشخص تشبيه،
ي دارا داستان در شده رفته كار به هايتشبيه بيشتر. است شده استفاده تشبيه از اغلب نيز

 »گـويي  و مثـل « آن در تشـبيهي  ادات ترينغالب  كه اندمرسل و حسي ساده،ي ساختار
 وجـه . باشد نهاده بنا آن اي مقايسه پايه بر را تشبيه نويسنده كه شرايطي در مگر باشد مي
 انتخاب داستاني ساختار نوع براساس و است حسي و مركب اغلب  داستان در نيز شبه
 در. انـد داده اختصـاص  خـود  بـه  را هـا تشبيه حجم بيشترين تلميحي تشبيهات. شودمي

 همـراه  فلسفي و اساطيري علمي، تاريخي، اشاراتي با هابهمشبه اغلب تشبيهات، ساخت
 و علمـي  تـاريخي،  اسـاطيري،  تشـبيهات  بـه  را هاتتشبي توان مي مبنا براين كه باشندمي

  :كرد تقسيم عاميانه و اجتماعي و طبيعي
  اساطيري تشبيهات ـ

 بـه  اشـاراتي  بـه،  مشبه مقام در نويسنده آن در كه هستند تشبيهاتيي اساطير تشبيهات
 آمـد  مي خوش را خدا و بود وجداني آيا« : دارد ديگري هافرهنگ و يونان ايران، اساطير

 بهـم  آيـد  فـرود  پريـان  بزم در كه ديوي مثل را جنسي هم زندگي آرامش و سعادت كه
  )…و 757 ،486 ،72 ،168: 1381افغاني، ( »بزند؟
  تاريخي تشبيهات ـ
 كشورها ديگر و كشور تاريخي مسائل به اشاراتي نويسنده آن در كه هستند تشبيهاتي  
 ماننـد  اش پيـروزي  كـه  گفـت  مي او گوش در غيبي سرزنش اگر« : دارد يونان جمله از

»  …زد مـي  لبخنـد  شـك  بـي  است يكي حركتش با آشيل دست به تروا دروازه تصرف
  .)… و 795 ،764 ،723 ،636 ،584 ،386 ،397 ،349 ،326 ،314 ،202 :همان(

                                                 
2. Simile  
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   طبيعي و علمي تشبيهات ـ
  چنين اگر «: هايي هستند كه نويسنده در آن به مسائل علمي يا طبيعي اشاره دارد تشبيه

نبود چه دليلي داشت در همين مالقات اخير كه تاريكي و تنهايي و تـب عشـق ماننـد    
هاي بزرگ در يك خط قـرار گرفتـه بودنـد عنـان     خورشيد و ماه و زمين هنگام كسوف

  )…و 560، 501، 317، 181،307، 146 ،147 :همان( »اختيارش را از دست ندهد؟
   عاميانه و اجتماعي هاتيتشب ـ

يهات نيز وجود دارند كه در آن نويسنده به مسائل ساده يا پيچيده اجتماع يا برخي تشب
ها و فرهنـگ مـردم طـرح    كند و آنها را متناسب با باورمسائل عادي و عاميانه اشاره مي

هاي تازه جواني و هوس بارور شده بـود از هـر    اش كه با جوانه انديشه پيرانه«: نمايدمي
 )146(».آمـد  رتضي علي چهار دسـت وپـا بـه زمـين مـي     پيچيد مثل گربه م طرف كه مي

به قدري آهسته كه به . بفهمي و نفهمي دوباره صداي در اتاق بزرگ به گوشش رسيد«و
با اين وصف مثل اسفندي كه داغي آتش را احسـاس  . شك افتاد نكند اشتباه كرده است

   .)307،160،163،177،183،234،381،512(».كرده باشد از جا جست
ها اند و اغلب با فضا و حس داستان و شخصيت ت، صريح و درست به كار رفتهتشبيها

شـوند جـاي    هماهنگ هستند؛ تا جايي كه از سوي نويسـنده و راوي داسـتان بيـان مـي    
طلبـد و از زبـان   بااليي مي ايرادي نيست؛ اما بسيار است تشبيهات تلميحي كه اطالعات

نمايـد؛  غيـر واقعـي مـي   و م را سـنگين  شود و كـال هاي عامي داستان بيان ميشخصيت
نمايـد و اطالعـاتي نيـز بـه      تـر مـي  هرچند تشبيهات به كار رفته كالم را زيبا و ملمـوس 

هـاي  ماند كه تصاوير و آرايه دارد؛ اما جاي اين ايراد همچنان باقي مي خواننده عرضه مي
  . يستندهاي داستان نا و شخصيتبه كار رفته در اثرگاه متناسب با ساختار، فض

  
  3تشخيص .1ـ1ـ2

  ودــنويسنده كمتر در پي جاندارسازي اشياء و موجودات اطراف خويش است؛ با وج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Personification 
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با سر در گلي پست و كوتاهش در  خانه«: توان چند نمونه در اين زمينه نام برد مياين 
و او در كار نكـرده خـود    كرد دهن كجي ميا به او سايه روشن شب، خاموش و بي اعتن

 ».آفتاب شهر هنوز در مقر حكمروايـي خـود يلـه داده بـود    «و ) 148( ».حيران مانده بود
  ... )و 35، 156 ،795(

  
   موجز اصطالحات و جمالت از استفاده .1ـ2

 خـود  در نيز اندرزهايي كه ظريف و زيبا عبارات و جمالت اصطالحات، بردن كار به
 افـزون  را مطالـب  عميـق  و معنايي بار و دارد مي وا تأمل به را خواننده گاه دارند، نهفته
 )88( ».دانسـت  مـي  خيـر  تـابع  را بشر ولي شر جاي را جهان«: عباس كرباليي .سازد مي

 763 ،160 ،137 ،131 ،127 ،110 ،107 ،9،106(» .اسـت  بيـداري  رؤيـاي  خيال«: راوي
  .) … و 792،

  
                                   4نماد اي سمبل  .1ـ 3

 ادبـي  نمـاد . دهـد مـي  معنـا  هسـت  كه آنچه از پيش كه است چيزي 5ادبي نماد يك« 
 داراي داسـتان  در كـه  باشـد  ديگـر  موارد يا عمل موقعيت، شخص، شيء، يك تواند مي

 در) 92: 1378 پرين،(» .كندمي داللت نيز ديگري معناي بر اما است اللفظي تحت معناي
 امـا  كنـيم؛  مي برخورد طنز يا سمبل چون اي گونه ايجاز عناصر به كمتر خانم آهو شوهر
 آن ارتباط وي ماه تنگ فيتوص نمونه، براي است؛ توجه درخور نيز تعداد همين وجود

 وي مـاه  تنـگ  فيتوصـ  سـمبل  تواننديم هايماه كه) 660( هما و رانيم ديسي زندگ با
 بـه  اي يپنجدر اتاق همان نيبلوري آبخور باشند، هما و رانيم ديسي زندگ با آن ارتباط

ي روشـن  و طراوت نور،. اندكرده محبوس آن در را خود دو آن كهي زندگ ترعيوسي معن
  كه استيي كمبودها و موانع و آمدها شيپ هاشن و تابديم آنهاي ـزندگ هــب هــك عشق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Symbol    5. Literary symbol  
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 خـوش  مـار  ،)334( پرنـده  دو پرواز: گريد موارد و كشانديمي رگيت به را دو آني زندگ
 ،)251،267،466(اسـت  نظمي بي سمبل كه خوابيده ساعت ،)637( ترسناك خال و خط
 ايـن ) … و 643، 660، 560، 556 ،334( و ميـران  سـيد  پيـري  عشق و مرده نيمه چراغ
 داسـتان  ايچنداليـه  و توصيفي و روايي فضاي داستان، در نمادين بلند  و كوتاه يروتصا
  .كنندمي تقويت را

  
   )1(اسمي نمادپردازي

. اسـت  خانم آهو شوهري  هايژگيو ازي كي نمادين هاياسم يا اسمي نماد از استفاده 
. كنـد  مـي  توصيف و معرفي هنرمندانه و دقيق بسيار را كتاب اصلي شخصيت سه افغاني

 انتخـاب  برچسـب  عنـوان  بـه  تنها فرعي هايشخصيت خصوص به هاشخصيت ساميا
 در نويسندهاين  وجود با ؛است آنها طبقه نوعي به و آنها مليت معرف نيز آن كه اندشده

 انتخـاب  آنهـا  نام عنوان به تنها نه كه برگزيده اصلي هايشخصيت براي هايينام داستان
  .)سرابي ميران سيد هما، آهو،( گيرددربرمي نيز را ديگري نمادين معناي بلكه است شده
 آشـيانه  در كـه  زنـي  مخمـور،  و زيبـا  چشـماني  با مطيع، متين، و آرام است زني: آهو
 بـا  گـاه  كـه » آهـويي  ماده«. ماند مي وفادار همسر به و پرورد مي را خود فرزندان خويش
  . ندك مي دفاع خويش حريم از دندان و چنگ با گاه و سازش و تسليم
 پـا  پـيش  جو، استقالل آزاد، روح با است زني ميران، سيد هايگفته براساس هما :هما
 چـون  كـه  اسـت  اي پرنـده ) 103و 102. ( ناپـذير  تسليم و سرسخت و سركش و افتاده

 او ميران سيد) 103( .كندمي پرواز آزادي جستجوي در و بيمناك روحش كنند، اسيرش
 در« و»  .كـرد  خواهد سعادتمند را او و نشسته دوشش رب كه داند مي» سعادت پرنده « را

 ».بـود  شـده  قفس گرفتار كه بود خالي و خط خوش پرنده  هما سرابي، ميران سيد خانه
)402(.   

 نمـود  او مـذهبي  جنبـه  نـوعي  بـه » بودن سيد« عنوان با كه مردي: سرابي ميران سيد 
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 بـه  كـه  اسـت  بـوده  عنواني يا راءاميراالم: ميران مذهب به پايبند و مؤمن مردي يابد، مي
 بـه  كـه  او نـام ) 4489: 1380 معين،) ( صفويان و تيموريان( .شد مي داده محترم سادات
 است، خبازان صنف يسئر او رساند، مي اي عده بر را او»  سركردگي و سرشناسي« نوعي

 و دارنـد  بـيم  او از هـا  همسايه. زند مي او را اول حرف خانه در بدست، كار و سرشناس
 بودن سرابين« دهنده نشان كه سرابي نام، پاياني عنوان و است برقرار خانه در حاكميتش

 همـا  بـا  ميـران  سـيد » قـدرت  و مذهب اوست، پيشين عنوان دو حتي و آرزوها و آمال
 عشـرت،  و سـعادت  خوشـبختي، . پرورانـد  مي سر در را درازي و دور آرزوهاي همواره
 نيـز  آنهـا  پـوچي  و بـودن  سرابين اما آمدند؛ دست هب زود چند هر كه آرزوهايي و آمال

  .ماند نمي پوشيده هما بر حتي ميران سيد برخود
  
  6فيتوص .1ـ4

 در آنان ناگذر و گذرا احوال و حاالت و انسان طبيعت، متعدد و متنوعي هافيتوص     
 فضاي كه طبيعي توصيفات مقوله دو در فاتيتوص .است گرجلوه يبارز نحو به داستان
 و روحي و ظاهري هايويژگي كه انساني توصيفات و بخشند مي حس و رنگ را داستان
 توصـيفات . رنـد يگيمـ  قـرار  شوند مي ترسيم آن وسيله به داستاني ي هاشخصيت دروني
 اي هنرمندانه ظرافت و دقت با داستان در نيز هانامك. دارند داستان طرح با افقي ارتباطي
 ارائه داستان اصلي مكان از كلي توصيفي ابتدا  داستان در افغاني) 204. (شوند مي وصف

 از هامكان با برخورد در و كند مي خلق داستان جريان سير در را رويدادها سپس دهد مي
 معرفي و كلي فضاي توصيف با را داستان نويسنده. كند مي نظرصرف آن ةدوبار توصيف
 فاتيتوصـ . دهد مي قرار داستان اندرجري را خواننده و كند مي آغاز اصليي هاشخصيت
 در توصـيفات  كـه  آنجـا  تا. رنديگيم شكلي ستيناتورال وي ستيرئال شاخه دو در معموالً
 پا نويسنده كه آنجا اما شوند؛ مي ارائه دقيق و منطقي افتاده، جا كند مي سير رئاليسم وادي

 آن نه گويي كه رود مي فرو خويش وصف خلسه در چنان گاه نهد، مي رمانتيسم وادي به
  .)526( كند مي وصف وي كه است طبيعي وجودي يا انسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Description 
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 زمستان كرمانشاه، شود، مي آغاز دهد مي رخ آن در داستان كه فضايي توصيف با رمان    
 خواننـده  به را زندگي سر و آرامش نوعي به كه توصيفات اين تصوير با نويسنده. 1313
 فضـا  اين. خورد مي پيوند خويش هايشخصيت توصيف و داستاني طرح به كند مي القاء
 همـه . است داستان براي استهاللي براعت نگارد مي نويسنده كه اي صفحه دو توصيف و

 آري، نيـز  انسـان  و طبيعـت  كل و  زمين  ها،گنجشك. شود جوان خواهد مي گويي چيز
 آرامـش . گردد مي جوان حرص شد پير چو نيز آدمي و گردد مي انجو باره دگر پير عالم

 به تا كشاند مي خويش سوي به زنده و ماليم سطحي از را خواننده فضا، منظم ترتيب و
 روح خـوبي  بـه   توصيف اين) 778( فصل آخرين آغازين توصيف سپس و تالطم اوج

 عناصـر  از زيبـايي  بـه  نويسـنده   اينجـا  در. دهـد  مي نشان را عشق زوال به رو و خسته
 هنرمندانـه  چـه  و شـود  هـايش شخصيت و داستان روح تصويرگر تا جسته بهره طبيعت
  .)... و 175 ،172 ،134 ،105 ،149( و است كرده وصف را داستان انتهايي فضاي

 نيـز  را ديگـر  هـاي شخصيت ترتيب به برد مي جلو را داستان كه طور همين نويسنده
. كنـد  مـي  ترسـيم  آنهـا  شخصـيت  به بخشيدن عمق با سپس و ظاهري توصيفات با ابتدا

 افـزون  را داسـتان  كشـش  هـايي، تعليق يا و ها سؤال ايجاد با دارد سعي همواره نويسنده
 توصـيف  بيشـتر  و بهتـر  را روحياتشـان  و هاشخصيت جدال، اين با برخورد در و سازد
 توصـيف  سـت، ا مناسـب  و دقيـق  بسـيار  كـه  هاشخصيت ظاهر توصيف بر عالوه. كند

 در هـا شخصـيت . زيباسـت  و واقعي نيز آنان العملعكس و هاشخصيت رفتار و حاالت
 بـه  نويسـنده . دهنـد  مي انجام خود به مخصوص و فردي هاييواكنش متفاوت هايكنش
 و غضـب  خشـم،  آيـد،  مـي  بـر  هـا شخصيت روحي حاالت تشريح و توصيف از خوبي
 و حـال  بـا  توصيفات .)38،310( سازد مي لمنتق زيبايي به را … و شادي و غم هيجان،
 ،334،70،78،107( دارنـد  زيبـايي  تناسـب  و همـاهنگي  داسـتان  و هـا شخصـيت  هواي
  .)…و 327،328،756
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  7 كنايه . 1ـ5
هـا و راوي داسـتان   كاربرد كنايه و اصطالحات و عبارات كنايي در كـالم شخصـيت   

ده كـر بافت ادبي داستان را تقويت  نويسنده با ذكر اين اصطالحات،. شود بسيار ديده مي
سازد؛ حمزه به سيد ميران  گرفتن از اين عنصر زبان را به زبان عاميانه نزديك مي و با بهره

هايش نوروز خپل هم بيكار است، روي سكوي قهوه خانه نشسته زير بغل …«: گويد مي
كـنم او آدم   من فكـر مـي  . معلق زنان اينجا حاضر شده است لب تر كنيكند،  را نگاه مي
، صـفرا شكسـتن   )64(اه به گرده داشـتن  گبار: و عبارات كنايي چون)  52(» بدي نباشد

، متـه بـه خشـخاش    )124(، تركـه پشـت دهـل زدن    )166(، طبل زير گلـيم زدن  )134(
كنايـات بـه   .... و) 767(، سـايه خشـك   )780(، آفتابه خرج لحـيم كـردن  )161(گذاشتن 

اند و طرز گنجاندن آنان در بافت كالم درست و واقعي  تهنحوي زيبا در داستان به كار رف
  .نمايدو بر خواننده دشوار و سنگين نمي باشد مي
  

  8تلميح  .1ـ6
 در گوينـده  كـه  اسـت  آن بديع اصطالح در و كردن اشاره چشم گوشه به يعني حيتلم
 از مملـو  داسـتان  )2(.كنـد  اشـاره  معـروف  حديثي و آيه يا مثلي يا داستان به كالم ضمن

 و تلميحات اين وجود. است طبيعي و ادبي علمي، مذهبي، اي، اسطوره تاريخي، اشارات
   عرضـه  مطالـب  بـر  را نويسـنده  خـوب  تسلط و زيباست داستان در آنان گنجاندن ةنحو
 بـه  نيز اين كه سازد مي منتقل خود خواننده به نيز زيادي اطالعات آن كنار در و دارد مي
 غير حدي تا مهمتر همه از و بسيار كاربرد اما سازد؛ مي افزون ار خواندن لذت خود ةنوب

 آور مـالل  گـاه  اسـت،  شـده  داده توضـيح  نيز پاورقي در آنكه همه با تلميحات معروف
 غيرطبيعـي  حالتي اشارات، بردن كار به در تكلف و نويسنده فضل اظهار اين و گردد مي
   و انــزب گ،ــفرهن هـب است اشاره يا است مذهبي يا بيشتر تلميحات. بخشد مي كالم به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Metonymy     8. Sllusion 



 135  »شوهر آهو خانم«و » هاي ابريسال«دو رمان ) آرايه ادبي(بررسي عناصر زيباشناختي

 

 قـرارداد «. كشـورها  ديگر و يونان تاريخ و فرهنگ به است تلميح يا ايران مردمان تاريخ
 ايـن  بـا . نداشـت  كـس  هـيچ  براي نداشت، بر در ايصرفه پولي لحاظ از او براي قشن
 شـهر  تيپ به را خود وسيله اين با كه كسي زيرا كردند؛مي تقال آن براي هاخيلي وجود
 همـا  يـا ) 27( ».چريـد  مـي  شـيري  حمايـت  ي سـايه  در كـه  بود اي شتربه  چسبانيد مي
 دسـت  بـه  و بستم مويي تار به را خود شرافت كاري ندانم و جهالت روي از«: گويد مي

 دوزخـي  در سـرنگونند  ويـل  چاه در روتما و هاروت همچنانكه. ببرد تا دادم جوانكي
  .)96،31،61،161( ».بياويزند آن از بدتر

 ايـران  مردمـان  تـاريخ  و زبـان  باورها، اعتقادات، فرهنگ، در كه ديگر بسيار تلميحات
 شـير  شيرزادخان) 80( هارون و برمكيها ،)138(پرويز سقوط و باربد: حضوردارند زمين
ــاره پيــر ،)672( چــاهش و بيــژن ،)712( ســياوش و ســودابه ،)726( دره ، 753( دوز پ
 بايـد  را آنان ةريش و اصل كه تلميحاتي...)  ،80،102،415،375،411،711،176،206،299
 ،67،127،656،127،137(.يافـــت ديگـــر كشـــورهاي و يونـــان تـــاريخ و فرهنـــگ در

 و گيرنـد  مـي  قـرار  ها مشبه جايگاه در و تشبيه در بيشتر اشارات اين ...)و 131،136،138
 قسـمت  در كـه  رود مي كار به خواننده ذهن در مطلب بهتر تصوير يا تناسب ايجاد براي
 آن كـه  كند مي اعتراف راوي خود كه هستي موارد) 413،404( .شد داده توضيح تشبيه

 چـه  كسـي «: دارد آن ذكـر  بـر  اصرار باز اما ندارد آشنايي مطلب آن با خاص شخصيت
  نمـايش  نـه  كه اين با آهو ،) هما شوهر خواهر و رشوه(  بودند مردماني چه دانست مي

 ماكبـث  ليـدي  خـود  روي پيش جا آن. بود خوانده را آن نمايشنامه نه و ديده را ماكبث
 بـود  گرفتـه  را حلقـومش  بـيخ  گناهـان  از پشـيماني  كه حالي در را گر فتنه و آشام خون

  )224،647( ».)ملوس( كرد مشاهده
  

  خانم هوآ شوهر دري معنوي هاهيآرا ـ2
 تركيب با تا آميزند مي هم در و يابند مي جلوه خوب داستان دري ادبي معنوي هاهيآرا
 رمان از ناپختگي و خامي بوي مواقعي در هرچند دهند؛ رنگ را كلمات تابلوي خويش
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 مسير در و خويش عصر در را اثر و بنگريم تروسيعي ديد با اگر اما رسد؛ مي مشام به
 خواهد روشن خوبي به ما داستاني ادبيات در آن جايگاه دهيم قرار اناير در رمان تكامل
  .بود
 و وقايع مجموعه اين. است وقايع ةيافت سازمان  مجموعه 19داستان طرح يا پيرنگ 

 شده مرتب اي نقشه و الگو با و خورده پيوند هم به معلولي و علت رابطه با حوادث
 سرابي ميران سيد اصلي، شخصيت ورمح حول داستان .)64: 1367 ميرصادقي،( است
 داستان حوادث. يابد مي گسترش ديگر حوادث و هاشخصيت حضور با و گيرد مي شكل

 .كند مي توجيه را خود از بعد حادثه اي حادثه هر و اند يافته ترتيب زماني توالي حسب بر
 را ودخ منطقي ترتيب ساختاري عناصر نظر از چه و روابط لحاظ از چه داستان حوادث
 با داستان فرم. باشد برخوردار خوبي طرح از رمان كه شوند مي سبب و كنند مي حفظ
  .است هماهنگ و يكدست محتوا

 پرداخته خوبي به داستان طرح در  افكنگره و123بحران ، 11كشمكش ،210واژگوني
 برخورد. شود مي دگرگوني و تغيير دچار داستان طول در ميران سيد شخصيت. اند شده
 بروز موجب نداشت وجود او در قبل از آنكه به آگاهي و كشف و هما عشق لهئمس با او

 واقع در داستان شخصيت در واژگوني اين و شود مي او در هاييواكنش و هاكنش
 بيرون خود عادي روال از داستان و دهد مي تغيير را داستان هايموقعيت و وضعيت

 احساس ابتدا هما به عشق آگاهي از او .شود مي كشمكش و تضاد از  پر و آيد مي
 تبديل پايان در و شود مي تغييراتي دستخوش در او احساس اما كند؛ مي غرور و پيروزي

 هما و ميران سيد ميان عشق آمدن وجود به هنگام رمان در. گردد مي ناتواني و عجز به
 فاصل حد در بتهال. شود مي باز كه است داستان پايان در تنها كه آيد مي وجود به گرهي

 بانوصفيه پسرِ داريوش رابطه مثل آيد؛ مي وجود به داستان در نيز كوچك گره چندين آن

                                                
9. Plot 
10. Reversal    11. Conflict 
12. Crisis  
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 سيدميران به رضاخان پنهاني كمك و) 695( كالرا به الماس عالقه ابراز يا) 354(  هما و
)803(.  

 كه خوردهايي و زد. برد مي جلو را داستان كه هاستتقابل و هاكشمكش ها،جدال
 از. رود مي شمار به داستان13جسماني هايكشمكش از دهد مي رخ آهو و ميران سيد ميان
 چون هوو دو اين. باشد مي آهو و هما ميان درگيري رمان،14ذهني هايكشمكش نمونه
 است، تيپ يك ميران« و هستند مقابل طرف كردن كيش حال در مئدا باز، شطرنج دو

 مرد يك هايويژگي و خصوصيات و فرهنگي و خوب هاي پذيرفته تمام با مردي تيپ
 نبرد در و است برداشته طغيان به سر وي عشقي ةسركوفت احساسات كه غيور و كرد
 در شود مي پيروز هوس و عشق سرانجام دينش در تعصب و غرور و نفس هواي ميان
 است بوده مردي او. يابد نمي آسوده را خود دروني تضاد اين كشاكش از آني كه حالي
 بودن سنتي اعتقادات مناسب و بجا نويسنده كه سنتي مراسم تمامي به معتقد و پايبند
 ».است خويش افكار و اعمال با جدال در ميران سيد واقع در و دهد مي نشان را وي

 بسياري هايدگرگوني عشق سوداي و شور ؛15عاطفي كشمكش. )123: 1373كازروني،(
 او عشق كه است ميران سيد آن بارز نمونه و ردآو مي وجود به داستان هايشخصيت در
 نابودي سوي به را او و آورد مي وجود به اش زندگي و وي در زيادي تغييرات هما به

 منفي اصول با است داستان مخالفت وي درگير16اخالقي كشمكش .)91( دهد مي سوق
 يزسرست جامعه در زوجات تعدد رسم با كه آهو نمونهي برا واجتماعي، اخالقي
 از را رقيب بتواند تا زند مي آتش و آب به است رسم اين قرباني كه را خود و دارد برمي
 و ماندن بين است كشمكش در هما. بازگرداند خانواده به را تعادل و كند در به ميدان
   آب نــم و جوييد هــت ريگ شما خانم آهو« :گويد مي آهو به كه است داستان در رفتن،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
13. Physical conflict 
14. Mental conflict 
15. Emotional conflict 
16. Memoral conflict 
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 و خانواده يا هوسناكش عشق است سرگردان راه دو ميان ميران سيد. )443( »گذرا
 زد، مي نهيب وي به كه پرهيز راند، مي پيش ماجرا سوي به را او كه عشق. مذهب
  .)148..  ( . حوصله
 در  است تكوين شرف در كه وقايعي براي نويسنده كه است كيفيتي« 17وال و هول
 و كند مي داستان دادن ادامه به كنجكاو و مشتاق را خواننده و آفريند مي خود داستان
 يا تعليق حالت اين رمان، در. )76: 1367 ميرصادقي،( انگيزد برمي را او التهاب و هيجان
 ذهنش در سؤال اين هميشه خواننده كه طوري به  است محسوس خوبي به وال و هول
 ميران سيد با هما باالخره اينكه دانستن به مند عالقه و شد؟ خواهد چه بعد كه است

 و كرد؟ خواهند زندگي هم با چگونه بود؟ خواهد چه آهو واكنش كرد؟ خواهد ازدواج
 سيد با هما آيا سؤال، آخرين تا برد يم سر به نگراني دل و انتظار در خواننده طور همين
 و وضعيت در مرد چه و زن چه داستان هايشخصيت داستان اين در ماند؟ خواهد ميران

 كه كنند قبول  دارند پيش در كه را راهي دو از يكي بايد كه گيرند مي قرار موقعيتي
 ايجاد در داستان، ضمن در هاييسؤال طرح با نويسنده. شود مي داستان در تعليق سبب
 شك در ميران سيد كه زماني.  كند مي ايفا را مهمي نقش داستان كشمكش و وال و هول

 :رود مي هما پي در خويش خيرخواه اصطالح به  دل دنبال به و پيمايد مي ره دلهره و
 مگر رفت؟ مي خود زندگي و كار پي و گرفت مي نديده را زن اين اصالً نبود بهتر آيا«

 ،449،191 ،1450،711،696( يا )149( »...بود نهاده وي عشق گرو رد دل الحقيقه في
 ذهن هم و افزايد مي داستان تعليق بر هم سؤاالت اين ذكر با داستان راوي. ...)و144،91

 و جذابيت موجب و برد مي فرو فكر به را او و سازد مي درگير مطالب با را خواننده
  .گردد مي داستان بيشتر كشش

 و كشش سبب خود كه خورديم چشم بهي متعدد 18يهااوج هنقط داستان در
   رـــيدرگ داستان با خواننده ذهن تيجذاب نيا جاديا با و شوديم داستان در قيتعل حالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
17. Suspense 
18. Climax 
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ي مادي هست همه عشق كهيي جا خورديم چشم به داستان دوم مهين در اثر اوج. شوديم
 يك دل و عقل نيب توانديم رانيم ديس و است دهيكش آتش به را رانيم ديسي معنو و
 و كشديم شيخوي سو به را رانيم ديس هوس زين نجايا باز كه كند انتخاب را راه

 نيا و دهديم جلوهي منطق را نقطه نيا به دنيرس مناسبي هانهيزم شيپ جاديا با داستان
  .انجامد مي داستان گشايي گره به و رسد مي خود نهايت به بحران كه جاست

 هم با بار آخرين براي مقابل نيروهاي كه دهد مي رخ اي لحظه داستان در بحران
 دگرگوني موجب و كشانند مي بزنگاه يا اوج نقطه به را داستاني عمل و كنند مي تالقي
 در ميران سيد عقد هب هما كه زماني. شوند مي داستان هايشخصيت يا شخصيت زندگي

 اوج نقطه به تا يابدمي ادامه كشمكش اين و شود مي شروع داستان در جنجال آيد، مي
 اين و گيرد مي آرام هاجدال و شود مي باز داستان گره پايان در و شود نزديك خويش
 از بيشتر كه من اگر ارزد نمي سرزنشش به ديگر بهشت كه بگو شوهرم به« كه هما سخن
 و دستگير بچه چهار با آهو تا است بهتر بروم نامعلوم سرنوشت سوي به نيستم نفر يك

 قبول وصف اين با. كرد پوچترم سال هفت اين در او بودم پوچي آدم من. نادانش
 خورشيد. رسند مي آن ته تا اشخاص كمتر كه است حقيقتي خود براي عشق كه كنم مي

 چيزها اين به كه است آن از جوانتر اهم اما كند؛ حالل مرا آهو دانم مي مشكل خانم
 ختامي مهر) 810(» . باد بادا چه هر آخرت در و آيد مي پيش آنچه دنيا در. بدهد اهميت
 تأييد سخن اين با را آن نيز ميران سيد و داستان كشمكش و وال و هول و تعليق بر است
 پايان در و) 811( »! اخد امان به برود رفت، بود؟ كي براي او بودم، او براي من«: كند مي
 عوضي گوشش شكبي بگريد، يا بخندد دانستنمي نيز آهو« است آرام و پيروز آهو
 به و) 811( »زد مي موج ديرين انس بلكه محبت نه اگر شوهرش صداي در شنيد، نمي
  .باز پيچيده  گره و شود مي تعيين داستان هايشخصيت سرنوشت ترتيب اين

 امروز واقعي هايداستان همچون و تاس واقعي عموضو يك19 1داستان موضوع

                                                
19. Topic, subject 
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 ها،دلبستگي مناسبات، و دارد انسانها روحي خصوصيت كشيدن تصوير به در سعي
 رمان اين در. گذارد مي نمايش به را آنها هايشادي و هارنج ها،ترس آرزوها، اميدها،

 قرار ادانتق مورد قبلي زن سر بر آوردن هوو يا چندهمسري اجتماعي، عادت يك
 صورت به را آن است كرده لمس را ماجرا اين عينهه ب خود كه نويسنده و گيرد مي

  . كند مي بيان واقعي
 است؛ اجتماع نييآ و رسم يك ازي ساختار درون انتقاد داستان120هيدرونما

 در كه باشديم همسران ازي يك حقوق گرفتن دهيناد و همسران با رفتار دري نابرابر
  .شوديم القا خواننده به اثر ابعاد رياس باي هماهنگ

 خواننده چشم پيش را داستان كه است كيفيتي« اصطالح در 21نمايي حقيقت
: 1357 سيدحسيني،( ».شود مي آن پذيرش موجب و دهد مي جلوه محتمل و مستدل

 ظملحو آن در واقعيت دقيق شرح و گراستواقع نوع از رمان در نمايي حقيقت) 142
   عاميانه، باورهاي و عقايد و عادات ها، صحنه از استفاده با سندهنوي. است شده

 در را نماييحقيقت دادهايرو رنگ و فضا ،يپردازتيشخص داستان، لحن ها،المثلضرب
  .كند اعتماد آن به توانديم خواننده كهي نحو به است كرده نمايان بارزي نحو به داستان

 داستان سبك با و است صميمي و ميانهعا جدي، گرا،واقع لحني داستان 22لحن
 شهر در هاشخصيت زندگي و وقايع گفت، بايد داستان 23فضاي مورد در. دارد مطابقت
 عهده از خوبي به نويسنده و دهد مي رخ لر خان علي كوچه در اي خانه در كرمانشاه
 أسي و خشم  شادي، و غم  حالت ايجاد يعني داستان هواي و حال و رنگ فضا،  تصوير
 نوع از را آن توان مي و است گرفته خود به اي منطقه و محلي رنگ داستان. است برآمده
 رسوم و آداب به داستان اين در. كرد معرفي »اي ناحيه« و »بومي ـ محلي« هايداستان

                                                
20. Theme  
21. Verisimilitude 
22. Tone 
23. Atmosphere 
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  . است شده داده اي عمده سهم محلي
ي الهيوس ضمن در و ساختار انسجام ةدهندنشان ظاهر در انيپا و آغاز انيم تطابق«      
 به نسبت دگاهشيدي حت و اششهياند آن كمك به حاًيترج تا سينورمان دست در

 ان،يپا و آغاز لحاظ از خانم آهو شوهر) 55 :1378 اوئله، و بورنوف( ».كند انيب را جهان
ي افغان. است كرده تيرعا را خود وحدت و انسجام گرييكد با آنان ارتباط و انيب

 داريب حال دري عيطبي روهاين كه كنديم آغازي حال در و زمستان اواخر در را داستان
 رانيم ديس دل در كهي ريپ عشق همچون ند،يآيم رونيب خود رخوت از و هستند شدن
ي گرما در تابستان دنيرس با داستان اما. برخوردارندي عيطب آرامش يك .زنديم جوانه

 كه رسديم انتها بهي حال در و شهر به نيمتفق ورود از متشنجيي فضا و آن سوزاننده
 در بود زده شكوفه عمرش زمستان در و موقع نا كه رانيم ديس طراوت با عشق

 ارتباط نيا جاديا با سندهينو. رسديم انتها به و سوزديم  عشق تابستان ديشدي گرماگرم
  .است كرده حفظ را داستان انسجام بخش وحدت

  
  هاي ابريسال

    ادبيي ظلف هايآرايه. 1
 صميمي و ساده صورتي به معنا در چه و لفظ در چه ابري هايسال دري ادب هايآرايه

  .اندرفته كار به اش نگارنده احساسات انيب خدمت در اغلب و تكلف بي و
  

   تشبيه  .1 ـ1
   جـان  و احسـاس  مـتن  بـه  كـه  اسـت  ملموس و بايز هاتيتشب از مملوي ابري هاسال

 و سـاده  اغلـب  هـا  تشبيه. سازديم همراه خود با را خواننده ذهن ييبايز به  و بخشديم
 و باشـند  مـي  حسـي  و مركـب  تشبيه طرفين و اندملموس و گيرا مرسل، ،يحس ،ييابتدا
 مـتن  از و باورهـا  از مـوارد  شـتر يب در. انددهيگرد ذكري همگ آنها شتريب در هيتشب اجزاء
 كـه  سـردي  تنـور  مثـل  درسـت «: تاس شده گرفته سندهينو نيسرزم اجتماعي و مردمي
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: 1370درويشـيان،  (» .اندازنـد  مـي  دور مـرا  ي نامـه  هـم  آنهـا  كنـد  مـي  جـواب  را خمير
  ) 4/1891ج( ».بارد مي شر ما ديوار و در از نانوايي ريگ مثل«) 4/1890ج

   ذكـر  و هسـتند  مركـب  و حسـي  اغلـب  كـه  گفت توان مي نيز ها شبه وجه مورد در  
 و) 1/173ج( ».آرد نـاريني  بـه  بـود  شده مخملي و نرم و نازك مادرم صداي« :گردندمي
 گاه و)3/1590ج( ».چسبد مي من به داغ چاي مثل داستان« :شود مي گنجانده فعل در گاه
. آيـد  مـي  خوشـم . كنم مي آرام آرام را پاهايم پوست« :شوندمي داده شرح صورتي به نيز
 زبـان  بـا  را برش و دور و زني مي مكش كه دنداني درد مثل. دارد خوشي درد خارد، مي

 اينهـا «: شـود  مـي  تشـكيل  جملـه  چنـد  از شـبه  وجه گاه و )4/1992ج( ».دهي مي فشار
» .شـوند  مـي  كـج  هـم  بـاز  كنـي  راسـت  را آنهـا  چه هر. هستند سگ دم مثل) زندانيها(
  )4/1886ج(

 نيطـرف  در گـاه  كـه  اسـت  تكراري ابري هاسال در هيتشبي هاشاخصه از گريدي كي  
 ذكر مشبه يك براي جنس يك از به مشبه دو زير، مورد در مثال براي دهد؛يم رخ هيشبت

 سوي به وار گله ها بچه. رود مي اند شده جمع ها بچه كه سمتي به ناظم آقاي«: است شده
 ».تنـگ  اي كوچـه  از اي رمه عبور همچون صدا، و سر پر حركتي با. برند مي هجوم ديگر

 خلق باعث امر نيا كه داستان طول در هيتشب اركان ازي يك رتكرا در گاه و) 3/1097ج(
   داسـتان  و هـا تيشخصـ  احسـاس  بـا  هماهنـگ يي فضاها تجسم و بايز و عيبد ريتصاو

 مثل شب « )4/2223ج(» .است نشسته خاكستر به و سوخته نيم اي كنده شب «: شوديم
 مثـل  خت،سـ  و تاريـك  است، شب جا همه«) 4/1673ج(» .است سفت و چسبناك قير

» .شـده  خـالي  ده سراسـر  در زغـال  خاكـه  بار مثل شب« )3/1290ج(» .سياه يشم سنگ
كـه  ...  و خورشيد ها، ستاره آسمان، مورد در ديگري بسيار تكراري يروتصا و) 1/168ج(
 ،919 ،916 ،725 ،699 ،688 ،673 ،607 ،606 ،170( شـوند  مـي  تكـرار  داستان طول در

1724...(.  
 يـك  مثـل  خورشـيد « :گيرد مي بهره تازه هايتركيب از خويش يهاتتشب در نويسنده  

 لـه  تركيـب  نجـا يا در) 2/914ج( ».شود مي له مغرب هايكوه پس در تنوري تنبل كدوي
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 ديده نيز تشبيهاتي.  باستيز و تازه تركيبي غروب حال در خورشيد براي خورشيد شدن
 هواـ« :خويش خواننده ذهن در حل قابل غير گاه و هستند مبهم و ديرهضم كه شوند مي

 نگـاه  آبـي  از پـر  بلـور  تنـگ  پـس  از را چيـز  همـه  اينكه مثل زالل آفتاب است، آفتابي
  ) 2/913ج( ».كني مي
  
   تشخيص  .1ـ2
 نيا در كه است صيتشخ دارديي باال بسامدي ابري هاسال در كه يعيصنا ازي كي

 :است شده برده كار بهي انداستي فضاها ريتصو و هافيتوص ساختار در شتريب  رمان
 حصير بر را اش برهنه پاي و هاشهري باال گرم و نرم بالش بر را سرش دور در شهر«

 ،1717 ،1675 ،1281 ،1203 ،714 ،1/146،146ج ،2/714ج( ».است گذاشته ام سرد
  ... )و 1835 ،1748 ،1738

  
     124استعاره .1ـ3

 نـوع  از اغلـب  و اسـت  شده برده كار هب ندرت به اثر در كه هستي عيصنا از استعاره
 و قير از پر اي بشكه مثل. است سفت و چسبناك قير مثل شب« .باشديم هيبالكنا استعاره

  )...4/1673،739،786ج(» .بخورم تكان توانم نمي و ام رفته فرو شب در گردن تا من
  

   سمبل و نماد .1ـ4
 هـم  كـه  گويند مي عملي يا چيزي به نماد است، نماينده نما، نمود، معني به لغت در« 

 در )301: 1378 داد،( ».خـودش  عيني وجود از فراتر مفاهيمي مظهر هم و باشد خودش
  . كنيم مي بررسي اعمال و اشياء اسمي، حوزه دو در را نماد بررسي اين
 هايشخصيت اسم در نماد كه گفت بايد ابري هايسال در اسمي نمادپردازي مورد در

                                                
24. Metaphorical 
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 گرفتـه  شـكل  واقعيت براساس مذكور كتاب كه گونه همان است؛ نيافته اي جلوه داستان
 ننـه  ماما، خانم طوطي اند، شده گرفته واقع عالم از اغلب نيز شده برگزيده اسامي است،
 مغاير كه شود مي يافت داستان در نيز زيادي اسامي البته…بندانداز هدهد آبكش، كشور

 ديگـر  و مكان زمان، فضا، با جهت هم نوعي به كه باشد مي واقع عالم در شخصيت آن با
 ــ  جامعـه  كـه  كنـيم  مي برخورد اسامي به داستان در گاه. اند شده برگزيده داستان اسامي

 چـون  كه كاهي عمو چون است؛ برگزيده او براي فردي هايويژگي خاطر به ـ انيافراط
 دهنـد مـي  اهيكـ  عمـو  لقـب  او بـه  كندمي استفاده» كاه« واژه از گفتگوهايش در هميشه

 و بازي الت دوران مال اسم اين. بود كبود چشمانش چون« چاوكاو قاسم يا .)1/555ج(
 شـود  مي ديده بسيار نيز داستان اشياء و اعمال در نماد اما) 1/554ج( ».اوست چاقوكشي

 ريتعـاب  و نمـادين  توصـيفات  نمـادين،  طبيعت قالب در سطح اين در را نماد توان مي كه
  .كرد بررسي  نمادين

  نمادين طبيعت ـ 
 هستند، طبيعت با هماهنگ كه گيرد مي بهره نمادهايي از نويسنده ابري هايسال در 

 و جريانات با متناسب كه شود مي القا معنايي داستان، متن با طبيعت تلفيق از يعني
 نگرش در كه طبيعت و انسان يگانگي اين واقع در. روند مي پيش داستان حوادث
 هايتوصيف در همواره شود،مي تعبير )3(» روح و ذهن وارمنظره حالت« هارمانتيك
. بود تاريك شبي« :شودمي دارودراوش داوريشه كه زماني. شودمي ديده راوي طبيعي
 ماه. شدند مي خاموش و روشن هوا توي تاب شب كرم هزاران. بود ستاره از پر آسمان
 واي. كرد مي شيون اي پرنده ها دست دور از. زغالدان مثل جا همه. تاريك تاريك نبود،

 تناسب واقع در گرفته، شكل فضاي و پرنده شيون اين .)1/198ج( »!شد كشته حسين
 ظالم ظلم و سلطه شامارخان، دست به داوريشه كردن دراوش دارو زمان با دارد ظريفي

. بيند مي آزار مرگ حد تا خودكام جابري دست به مظلومي دوباره،. شود مي تكرار باز
-ينم اينكه براي هم داوريشه شد، كشته حقيقت و حق راه در و بود مظلوم) ع(حسين

 و دانند مي را اين نيز طبيعت و پرنده شود، مي داروداوش رود؛ ظلم بار زير خواست
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  .)1/430ج، 2/1051ج( دهند مي سر شيون
  
   نمادين توصيفات ـ

 نيز آن كه شوند مي فعلي يا ساحسا دروني، حاالت فضا، نماد ها،توصيف نيز گاهي
 عنوان به و گيرد مي شكل آن جريانات همراه و داستان بيروني و دروني بافت با متناسب
 وهيش نيا كه روديم كار به اثري درون وي شهود درك جهتي  رونيب محسوسي ابزارها

 قير، مثل شب«: زندان در شبي توصيف )4( .است رفته كار به هاكيرومانت آثار در
 و ام رفته فرو شب در گردن تا من و قير از پر اي بشكه مثل است، سفت و چسبناك

 كرده پر را جا همه پوسيدگي، و دلهره بوي مرگ، و غربت بوي. بخورم تكان توانم نمي
 )3/1673ج( ».خورد مي تكان كوهي، كبوتر زند مي ضربه دوازده مسجد، ساعت. است
  كه است چسبناك چنان ـ قير ـ شب ديكتاتوري، و ظلم خفقان، رواج و زنداني زندان،
 قير، در رفته، فرو شب در خفگي حد تا ـ داستان يورا ـ شريف. كند نمي رها را آدمي
 اين از رهايي براي راهي بخورد، تكان تواند نمي كه قدر آن جابر، جور در استبداد، در

 او آزادي، سفيد بوترك. خورد مي تكان كوهي كبوتر اما ظلم؛ از رهايي. يابد نمي شب
  .آزادي سمبل و است آزاد دارد پر او نچسبيده،

   نمادين ريتعاب ـ
ـ پاي روزها دري راو. گيرد مي قرار سمبل يا نماد واحد، چيز يك نيز گاهي ي زنـدان ي اني

 پايين زنان چرخ كبوتر، يك سفيد پر«: شوديم روبرو» پر« يك با زندان اطيح در شدنش
. دهد مي آسمان بوي و آزادي بوي كنم، مي بو. دارم مي بر را پر. افتد مي پايم جلو. آيد مي

. نيسـت  آزادي سمبل ،پر. گيرد مي قرار زنداني دست در پر  )4/2201ج( ».كنم مي بغض
 اما است؛ رهايي از نشاني است، پرنده آزادي و پرواز وسيله پر. است كبوتر از جزيي ،پر
 بـوي . دهـد  مـي  پـرواز  بـوي  او. دانست آزادي ودخ را آن توان مي  كل از جزء مجاز به

 را آزادي تصـوير  و آورد مـي  مانـده  قفس در اسير گلوي  در بغض رهايي، بوي آسمان،
 كبـوتر  و اسـت  ذكـر  شومي سمبل جغد داستان، در. سازد مي زنده او دل در ديگر يكبار
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ــاد ــار و آزادي نم ــتان در م ــق داس ــوتراب عش ــتبند زن و عم ــه دس ــت ب ــمبل دس  س
 هـاي  قطعـه  از نشـان  كـه  كرد ذكر توان مي ديگر بسيار هاي نمونه و) 1/424ج(يبكاريفر

 ارتباطي و است برده بهره خصوصيت اين از هنرمندانه نويسنده. دارند رمان در سمبليك
 اثـر  تأثيرگـذاري  و زيبـايي  بر و كرده ايجاد داستان بيروني و دروني هاي پديده بين زيبا

  .است افزوده خويش
  

       125 نزط .1ـ5
 طنزهايي از گاه داستانش، مردمان تأثرانگيز هايبدبختي و فقر بيان كنار در راوي
 نوعي به و جامعه هايواقعيت نمودن جهت در نيز آنها كه كند مي استفاده پوشيده
 براي و شود نمي دار بچه الفت عمو .شوند مي ذكر جامعه بر حاكم جهل و فقر انعكاس

 راوي و خورد مي  مرغ تخم  زرده قهوه، پسته، و شكر بادام، گردو، خرما، شدن، دار بچه
 يعني نشود ام بچه و بشوم بزرگ هم من ايشاال، اگر« :گويد مي دارد كمي سن هنوز كه

» .خورم مي و كنم مي درست خودم براي خوشمزه چيزهاي همين از باشد، كور اجاقم
  ) 909/ 2ج،  1/75ج، 1/134ج(

  
   ها شاعرانه  .1ـ 6

 و استعارات تشبيهات، از دارد دل در كه آنچه كردن فهم قابل و ملموس براي نويسنده
 شعر وادي به را زبانش و گيرد مي بهره موجز و كوتاه جمالت قالب در ادبي صنايع
 آن« :نمايد مي رگذاريتأث و هنري و زيبا را داستان زبان خود اين كه سازد مي نزديك
 آن از پس. بود ما خانواده سرنوشت روز چون. است نينشد فراموش من براي روزها،
 پاهامان .شديم شهري. خشكيد مان ريشه. شديم كنده خاك از. شديم بريده ده از ديگر
 آسفالتي. شد قير هامانكفش. شد سياه پاهامان بعد اما بود، علفي نكالشهاما بود، سبز

                                                
25. Satire 
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 ديگر دوغ. داد مي نفت بوي. داد نمي فرفيون دود بوي نانمان ديگر شهر، به آمديم. شد
  ...)و 1727 ،1/167،147،362،688ج( ».داد مي مس و آهن مزه. داد نمي مشك مزه
  

   داستان در موزون اتياب .1 ـ7
 سرودهايي و ترانه تصنيف، شعر، از اعم نظم از خويش داستان خالل در درويشيان

 حافظ، از اشعاري آوردن با نويسنده گيرد؛ مي بهره ها، رسانه از مقتبس گاه و مردمي گاه
 با كه شاعراني يا و قانع كرمانشاهي، شامي چون محلي شاعران و ماين فردوسي، مولوي،

 روح تلطيف به...  و شريف دهقان، حسين افق، چون شوند؛ مي آورده خود داستاني نام
. افزايد مي آن جذابيت و كشش نوعي به و آن تأثيرگذاري بر و كند مي كمك داستان

. ديافزايم رماني محل وي مردم ل،ياص ساخت بر داستان در فيتصن و شعر از تفادهاس
 كه اشعاري. سازديم كينزد برخاسته آن از كه مردم احساسات و اجتماع به را داستان
ي شعرها ،)754( شود مي تراوش آنان روح عمق از خواستن ايراني و بودن ايراني عرق
، 1021 ـ1014(ي كرمانشاه شاعري كرمانشاهي مشا ازي طوالني شعر ،)1887( كردي
، 1661، 1109(يحماسي شعرها زين و) 2012، 2011(قانع كرد، شاعر از شعر ،)1064
ي اجتماعي فضا و هاتيشخص هواي و حال كدام هر كه ديگري بسيار اشعار و) 1662
 يكي ،اميد از يكي ،گويد مي عشق از يكي ؛)1/437ج( كنند مي القاء خواننده به را داستان
 داستان.  رفته دست از يعزيز براي است اي مرثيه يكي و فرزند براي است مادر ترانه
 در و شده همراه داستان كالم با كه  عاميانه و اجتماعي سياسي، اشعار از است مملو

 است داستان شبرديپ جهت در همه شده مطرح يشعرها. گردند مي واقع مؤثر آن پيشبرد
 تيروا خودي اصل شكل در را فقر اشعار اغلب. باشنديم هماهنگ اثر اجزاء ريسا با و
 داستان در شعر بسيار آوردن البته آورند؛يم وجود به را زانهيفقرستي احساس و كننديم

 رمان داستاني ةجنب از و سازد مي اطناب گرفتار را كالم گاه رسد مي نيز قطعه 50 به كه
  . سازد مي مالل دچار را خواننده و افزايد مي آن بودن گون خاطره به و كاهد مي
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    توصيف  .1ـ8
 به ويي بايز به كه استي ابري هاسال هنرمندانه و بارزي هايژگيو ازي يك فيتوص
 فاتيتوص با سندهينو. رديگيم شكل داستان بافت و ساخت با متناسب رگذاريتأثي صورت
 توصيفات اغلب. سازديم كينزد خودي هنر بعد به را متن و نديآفريم احساس خود

 فضا، توصيف شخص؛ توصيف و فضا توصيف گيرند؛ مي قرار پايه دو بر نويسنده
 نيز طبيعي عناصر به فضا توصيف در راوي. گيرد برمي در نيز را طبيعي عناصر توصيف

 كند، مي توصيف داستان در را محدودي محيط و هوا و حال آنكه بر عالوه و پردازد مي
 و پاييز باد، صبح، آفتاب، شب، غروب، آسمان، چون؛. دارد نظر مد نيز را يطبيع عناصر

 سياهي، با همراه زرد كبود، هايرنگ. هستند مؤثر توصيف، حس القاء در  هارنگ …
 رنگ سربي خاكستري، مرده، زرد نور طاليي، و سرخ بنفش، به نزديك نارنجي سياهي،

 گيرند مي قرار راوي توصيفات در فرعي صورت به كه عنصرهايي و )3/883ج،2/786ج(
 گنجشك،( پرنده از عبارتند دارد تكيه آنها بر بيشتر خود هايوصف ميان در راوي و

 ماه، غروب، آفتاب، آسمان، ابر، باد، ،) … كالغ، كاكومه، خاله كوهي، كبوتر ياهو،
 تشخيص، از توصيفاتش بيان در نويسنده...  و شهر پنجره، برگ، شاخه، درخت، ستاره،

 بسيار او توصيفات در ها پديده جاندارانگاري و است برده بهره … و تشبيه استعاره،
  .است شده ذكر
 غروب،. رديگيم شكل داستاني راو احساس با متناسب اغلب نويسنده توصيفات  

 خلق شوند، مي بريده او ادراك و احساس اندازه به همه و همه باد آسمان، پاييز،
 گاه و زدهيخ و تاريك گاه شود، مي حال بي و سنگين شب گاهي. رتصوي و شوند مي

 از« .شودمي باريك و تنگ شريف گرفته دل اندازه به آسمان گاه و سفت و چسبناك
 هاي كوچه. دارد آسمان خودش اندازه به اي كوچه هر. گذرم مي دلگير و سرد هاي كوچه
 به. اند بريده ها كوچه اندازه به قيچي با را آسمان گويي. دارند باريك آسمان باريك،
. گذرد مي آفتابي هايبال با مان كوچه آسمان در اي پرنده. شويم مي سرازير خودمان  كوچه
   هر بلكه راوي، تنها نه )2/883ج، 1/699ج(» .سرم مي حياط به در كنار از آهسته
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 آن فتوصي و فضا و حس تطبيق كند، مي توصيف چنين داستان، در اي كنندهروايت
  .) ... و 611 ،569 ،498 ، 432 ،430 ،377 ،199(
  
   126المثلضرب .1ـ9

 چكيده. اندملت يا قوم يك  فشرده اعتقادات و فرهنگ دربردارنده هاالمثلضرب
 براي است جوالنگاهيي ابري هاسال. است آنان باور و فضا با منطبق كه هايي انديشه
   و هستند مردمي و عاميانه اغلب هالالمث ضرب. باور و كالم اين حفظ و نمود

 كه كنند مي استفاده آن از خويش كالم با متناسب و موقعيت به بنا داستان هايشخصيت
 شود مي رمان داستاني ادبيت و بهتر تأثيرگذاري كالم، شدن تر صميمي باعث خود اين

 برده كار به زيبا و طبيعي صورتي به داستان در هاالمثلضرب بردن كار به .)189(
 گرايد مي افراط به و خارج كلي روال از ها استفاده اين مورد چند در چند هر. اند شده

   .)1/464ج، 1/189ج(
  

         27عاميانه قصه اي حكايت .1 ـ10
 نقل حكاياتي هاشخصيت زبان از داستان اليالبه در نويسنده ابري، هايسال در

. دارند عاميانه و مردمي ساختاري اغلب تان،داس كل همچون نيز حكايات اين كه كند مي
 حكايات اين از برخي. دارند قرار داستان روند در 28اپيزود يك عنوان به اتيحكا نيا

 مثل يابند؛نمي پيوند خود بعد ما و قبل ما هايقسمت به و مؤثرند اثر كلي روند در تنها
 سر به شانه صداي ،)1/493ج(سر به شانه درحكايت. سر به شانه يا عرفان شب حكايت

 ديگر، سوي از و است فرد يك رهايي نهايت در و ترس ناراحتي، بيانگر سو يك از
 را حكايت نوعي به دروني عوامل اين كه دارد مردمي و عاميانه صميمي، ساده، بافتي

                                                
26. Proverb , adage   
27 Folk talk  
28. Episode 
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 كه اين بر عالوه كه هستند نيز حكايات برخي. دهد مي قرار داستان اصلي روند با منطبق
 ما اجزاي با شوند مي ذكر كه نيز داستان از بخش آن در دارند، نقش اثر كلي روال در
 سگ ته از بدهد بخواهد اگر خدا«  قصه مثل. كنند مي برقرار پيوند خود بعد ما يا قبل
 .)1678 ،4/1679ج،4/1679 ج( پياده، نفر سه حكايت يا .)2/907ج( ».دهد مي هم سياه

 سخنان بيشتر تفهيم و ساختن روشن براي واقع در حكايات نوع اين كنندگانروايت
 بلكه داستان، كل در تنها نه حكايت، اين كه كنند مي استفاده حكايت يا قصه از خويش

 آيا گردد،مي مطرح سؤال اين حاال) 907 ـ 2/8ج. (است مؤثر نيز شده ذكر بخش در
 جواب در خير؟ يا كرد خواهد برآورده داستان در را منظوري حكايات اين كردن بيان

 وارد داستان ساختار بر اي خدشه ها، قصه اين نبود كه كرد عنوان توان مي مذكور سؤال
 بر حكايات اين بيان اما نيست؛ داستان در آنان حضور براي الزم علتي واقع در. كند نمي

 و ترفهم قابل را مطلب ديگر سوي از و افزايد مي داستان عاميانه و فولكلويك ارزش
  .افزايد مي مخاطب بر داستان تأثيرگذاري بر دو هر اين و دهد مي نشان ترملموس

  
   آواها نام .1ـ11

 مطالب القاي در كه است كالم در آواها نام از استفاده نويسنده يزبان هايويژگي از يكي
 است اثر تأثيرگذاري عناصر از يكي داستان در صدا جاديا. كنند مي ايفا اي ارزنده نقش
 را آن رسد، مي گوش به داستان متن از كه آواهايي. گرفت ناديده را آن وانت نمي كه

 و كند برقرار متن با نزديكتري ارتباط خواننده كه گردد مي باعث و سازد مي ترملموس
 مطالب دادن نشان ترعيني براي واقعيت كشيدن تصوير به بر عالوه داستان كه اينجاست

. سازد مي همراه خويش عالم با را مخاطب و ويدج مي بهره ـ كتبي صداي ـ صدا از
 نظر مورد صوت و است برده كار به جا به و درست را اصوات موارد اغلب در نويسنده

 تاپ:  همچون قراردادي صداهاي. سازد مي القا را خويش مقصود و مدلول خوبي به
 پرت پرت شكم، دلق دلق گذرد، مي آب راه از كه آبي نال نال در، جيرجير دل، تاپ

 ،191 ،60 ،29 ،17 ،15 ،13( و سماور ويزويز قليان، قل قل خياطي، چرخ خرخر چراغ،
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 اين بر عالوه...)  و1940 ،1749 ،1747 ،1692 ،950 ،786 ،506 ،491 ،370 ،294 ،193
 است، نويسنده خود برداشت كه شود مي ذكر داستان زبان در نيز ديگر صداهايي صداها،

 از داستان در آن بيان طرز اما اند؛ گرفته شكل پيش از نوعي به خود برخي چند هر
  ـ.شكند مي را سكوت آرد مكينه موتور صداي دور از«ـ  .شودمي حاصل نويسنده انديشه

  .)1/13ج، 950/ 2ج، 1/17ج( »…دبدوبدو …دبدوبدو …دبدوبدو
  

   129اطناب و  ايجاز .1ـ 12
 داستان در مختلفي هانسبت با هك استي ابري هاسالي ژگيو دو اطناب و جازيا
 آينه خواهد مي آمان عمو ـ«: است رفته كار به داستان در ندرت به جازيا. دارند وجود
 همه خاك و گرد دوباره. نيست نامآ عمو اتاق در ديگر خانم آينه .بدهد طالق را خانم
 ةگوش.دهد مي كباب دود و دنبه بوي گذرد مي كه كنارت از آمان عمو. گرفته را جا

 به اطناب و...)  و 779 ،798، 3/1656ج، 1/408ج( ».نشسته قي دوباره چشمانش
 گاه. باشد آن ارزش بر نقصاني تواند مي كه است شده گسترده داستان در عيوسي صورت
 در نگاريجزيي. كند مي انگيزمالل را داستان طوالني گفتگوهاي و توصيفات شرح

 ارزش نه افزايد مي كتاب حجم بر تنها نيستند، تيظراف و دقت چنين خور در كه مباحثي
 و لغات كاربرد در زيادگويي اگر .)1/58ج( كاهد مي نيز آن تأثيرگذاري از و آن

 نبود و...  و رؤياها و خواب ها،المثلضرب گفتگوها، توصيفات، و تعبيرات ،اصطالحات
 طور به داستان ادبيت و جذابيت شد، مي استفاده بود الزم كه مقداري به بسته كدام هر و

  .يافت مي نمود بيشتر حتم
  
  يابري هاسال دري معنوي هاهيآرا .2

هاي معنايي داستاني را در ارتباط با ساختاري داستان مورد نده آرايهويسدر اين مبحث، ن

                                                
29. Condensation and Periphrasis 
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در داستان مورد بحث حوادث داستان چه از لحاظ روابط و چه از . دهدبررسي قرار مي
اند و داستان از طرح و  اري ايراد شده در طرح به خوبي مطرح شدهلحاظ عناصر ساخت

اند و  حوادث داستان بر حسب توالي زماني ترتيب يافته. پيرنگ خوبي برخوردار است
در واقع رمان . دهد كند و منطقي جلوه مي بعد از خود را توجيه مي ةاي حادث هر حادثه

بر روي يك خط قرار گرفته و  حوادث. گون از سرگذشت راويروايتي است خاطره
پيرنگ داستان پيرنگي باز است به اين معني كه حوادث داستان داراي . جريان دارند

. روند ، بلكه وقايع در آن با نظمي طبيعي و منطقي پيش مي نظمي ساختگي نيستند
شود؛ از جمله اينكه گاه برخي از اجزاء مفهومي و دروني  نواقصي در طرح ديده مي

شوند و توجيه نويسنده نيز در  سازي خاصي بيان ميبدون دليل، ارتباط يا زمينهستان دا
هاي پراكنده و شتابزده به باشد و ديگر آنكه روايت موجه ساختن اين حوادث كافي نمي

  .سازد خصوص در جلدهاي پاياني كتاب گاه طرح داستان را دستخوش نواقصي مي
 وفور به رمان در كه جسماني كشمكش. ستيمه كشمكش انواع شاهد ما داستان در      
 در كه خوردهايي و زد ها، بچه و پدر مادر، و پدر برخوردهاي همچون، شود مي ديده
 هايدرگيري و او بدون چه و اصلي شخصيت حضور با چه  دهد مي رخ بيرون محيط
 يهادرگيري جمله از شود، مي راوي گريبانگير داستان ادامه در كه ديگر بسيار جسمي

 سياسي ـ فكري اختالفات. يكديگر با است افكار تقابل كه ذهني كشمكش. ياسيس
-افتراق چه و شخصي اختالفات چه …و بي بي حامد، دايي و سليم دايي  الفت، عمو

 گفت توان مي بيشتر و باشد مي جامعه اجتماعي و سياسي اوضاع مولود كه فكري هاي
 در اصلي هايشخصيت بر عالوه كه ياسيس و جناحي اختالفات از ناشي هايكشمكش

 برخورد و تمايز اين و شود مي ديده بسيار نيز داستان فرعي هايشخصيت ميان
 در ذهني انسجام و كنند مي القاء خواننده به را واحدي ةانديش هم، كنار در ها انديشه
 در التهابي و شورش درون، جدال عاطفي كشمكش. شود مي حفظ داستان در نهايت

 توفاني را شريف درون مدتي كه گيسيا و شريف عشق همچون؛ است شخصيت ودوج
 او برابر در بار اولين براي كه زماني پدرش با او برخورد اثر بر كه كشمكشي يا سازد مي
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 به دستبند زن به نسبت وي عشق و تراب عمو يا و شودمي ايجاد وي در ايستد، مي
 و پذيرد مي آرام كه است وي مرگ اب نهايت در التهاب و عصيان اين كه دست

 اخالقي منفي اصول با است داستان مخالفت و درگيري  واقع در كه اخالقي كشمكش
 سر دولت فريبانه عوام هايسياست از بسياري و فقر با همواره راوي. جامعه اجتماعي و

 و اوست ذهن هميشه دغدغه مردمش زيستن آزاد و رهايي ستيزي، فقر. دارد مخالفت
 طرح در. يابد مي نمود داستان هايشخصيت از بسياري و او در همواره كشمكش ينا

 درگير داستان با خواننده ذهن و يابد مي بيشتري جذابيت داستان كه هاستكشمكش اين
  . شود مي

 هايداستان در چه و اصلي داستان در چه است بسياري فرودهاي و فراز داراي رمان
-درگيري جنگ،. انجامد مي گشايي گره به موارد اغلب در نداستا اوج هاي نقطه. فرعي

 اش تيله و موري داستان گيسيا، به راوي عشق داوريشه، داستان خواهان، آزادي هاي
 نزديك گشاييش گره به را داستان و رسند مي اوج به اي لحظه كدام هر كه …و

  .سازند مي
 كه همانطور بالطبع و كند مي طي را زندگي يك طبيعي روال واقع در داستان پيرنگ 
 زايمان. دهديم رخيي هاگره گاهي نيز داستان در شود، مي ايجاد هايي گره زندگي در

 دايي خودكشي و سركوفتگي آيد، مي دنيا به سختي به كودكش كه داستان آغاز در مادر،
 …و پدر فرار خودش، توسط او مرگ خبر و فرار از بعد لطيف خداحافظي نامه سليم،
 در هاشخصيت از بسياري سرنوشت. يابدنمي نمود چندان داستان در كلي گشايي گره

 به خواننده. كنند نمي پيدا آگاهي خود موقعيت به پايان در آنها و شوند نمي تعيين داستان
. هست فرصت داستان هايشخصيت و حوادث سرانجام تا هنوز كند مي حس نوعي
 داستان كهحالي در. زند مي رقم را داستان پايان زندان، از راوي آزادي و انقالب وقوع

 از شريف آزادي با خواننده .برسد اتمام به نيز آن پيروزي با كه نيست انقالب ماجراي
 گشاييگره؛ چه بعد كه تعليق حالت و ماند مي باقي ذهنش در هاييسؤال همچنان زندان
 آنان سرنوشت د،ده مي رخ هاشخصيت و حوادث برخي مورد در داستان در فرعي
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  .گردد مي باز دهد، مي رخ آن حوادث در كه هايي گره و تعيين
 به توجه با خواننده كه گذرد مي حوادثي داستان طول در ـ شريف ـ راوي بر
 دنبال را داستان كه شود مي اين بر تشويق است كرده پيدا او كار عاقبت به كه اي عالقه
 هول يا كشش ايجاد براي اي سوژه نيز آن هايتشخصي و جامعه راوي، از غير البته كند،
 در و نيست هنرمندانه و تعمدي وال و هول ايجاد اين البته باشند، مي داستان در وال و

  . شد خواهد چه بعد كه كند مي اقتضا را اين داستان گونخاطره ساختار واقع
 و او گيسرخورد باعث كه پدر هايبيكاري همچون است؛ هاييبحران حاوي داستان

 قرار الشعاعتحت را هاشخصيت زندگي كه سياسي هايبحران. شود مي او فرار نهايت در
 و فقر چون هاييبحران. راوي خود حتي و مرتضي آقا سليم، دايي زندگي مثل دهد؛ مي

 پاياني بحران و شود مي داستان هايشخصيت گريبانگير گاهي چند از هر كه بيماري
 حكومت و مردم خيرخواه و متعهد مبارزان راوي، ديدگاه از شر و خير نهايي جدال
  .آزادي و است خير با پيروزي نهايت در پهلوي، ستيز مردم و جابر

 و هاكنش شود، مي بنا داستان هايموقعيت و وضعيت واژگوني بر اغلب پيرنگ
 مسير راوي. شوند داستان شخصيت در تحولي و تغيير موجب است ممكن هاواكنش
 اي بچه پسر او. گردد مي واژگوني و تغيير دستخوش كمتر و پيمايد مي را خويش زندگي
 تدريج به و گيرد مي خو مردم دردهاي با مسير اين در و شود مي بزرگ فقر در كه است

 رهايي براي كه شود مي مبارز فردي نهايت در و گردد مي آشنا نيز سياسي هاي انديشه با
 كمي واژگوني و تنش از داستان كل در. كند مي تالش رفق و فساد و ظلم يوغ از مردم

 و گردد خارج خويش سطح از كه است اي حادثه يا شخصي كمتر و است برخوردار
 هاييواژگوني زماني، پهنه در آن گستردگي خاطر به داستان در البته شود، واژگوني دچار
 پيش بيان نبدو اغلب كه شود مي ديده داستان هايشخصيت در چه حوادث در چه

 اعتقادي و انگيزه با كه سليم دايي مثال، براي شوند مي ذكر داستان در علتي يا زمينه
 شكست با كند مي حمايت آن از سختي به و شود مي توده حزب وارد جانبدارانه و كامل
. مذهبي و متدين شود مي مردي نهايت در و تابد مي بر روي آن از سرخورده حزب
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 در را واژگوني اين خواننده بعد مورد در اما شود؛ مي بيان وجيهت قابل اول واژگوني
 و لطيف احساساتي داراي كه نيز مراد عمو يا پذيرد نمي راحتي به سليم دايي شخصيت

 شعار ميان در و كنندگان اعتراض صف در ناگهان است، سياسي هاي دغدغه از فارغ
  .شود مي ديده خيابان در دهندگان

 داستان راوي نوعي به كه نويسنده. فقرستيزي است؛ واقعي موضوعي داراي داستان     
 اجتماعي مسائل ها،شخصيت روان و روح شناخت و بينيواقع بر سعي باشد مي نيز

 اجتماعش و خود از كه است برآن نويسنده. دارد آن بر حاكم عناصر و آنها محيط
 موضوع را خود گذشتسر نوعي به وي واقع در. دهد ارائه دقيق و واقعي تصويري
 با نوعي به كه هاييانسان وجود ابعاد از نگاري تصوير با و دهد مي قرار خويش داستان

 و اميد ها،اختالف ها،محروميت و رنج ها،شادي و غم اند بوده ارتباط در او سرنوشت
 از يكي. كند مي منعكس را آنان اجتماعي زندگي از هاييواقعيت شانآرمانهاي و آرزوها
 و وقايع و داستان هايشخصيت بودن واقعي و عيني داستان قوي تأثيرگذاري داليل

 كه واقعي و عيني هايانسان و حوادث وقايع،. است گذشته آنها بر كه است رويدادهايي
 واقعيتي داستان موضوع. كندمي بيشتر را داستان برجستگي دردهايشان و آنها پذيرش
 روي زمان از اي برهه در كه وقايعي و آن عليه مبارزه و فقر در انسان زندگي از است
 رقم را خويش سرگذشت آن با گريبان به دست نوعي به كه هاييانسان و دهد مي
 است داستاني« :كند مي بيان چنين را داستان موضوع خويش نقد در دستغيب. زنند مي

 زندگاني و 50 دهه هاي مبارزه درباره) درويش( داوريشه خانواده شهر، روستا، درباره
  احمدشاه سلطنت ةدور از است داوريشه خانواده نسل چند نامهسرگذشت رنجبر، مردم

  )262 شماره چيستا، دستغيب،(» .1357 سال تا
 اثر خالل در كه اي رشته يا خط. است اثري هر در مسلط و اصلي فكر مايه،درون     

 ديگر بياني به. دهد مي پيوند هم به را داستان هايموقعيت و وضعيت و شود مي كشيده
 داستان در نويسنده كه اند كرده تعريف حاكمي انديشه و فكر عنوان به را مايهدرون
 افكار، در بيشتر كه است اجتماعي اي مايهدرون داستان، مايهدرون )5(.كند مي اعمال
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 صريحغير مايهدرون اين و است شده گنجانيده داستان هايشخصيت تخيالت و عواطف
. شود مي خواننده بر بيشتر تأثير باعث خود نويسنده طريق از آن دقيق انعكاس و درك و

 روان قلم بر ذهن از را خود تجربيات كه دارد آن بر سعي داستان خالل در نويسنده
 برقرار خواننده با صميمي و گرم اي رابطه داستانش مردم كه روست اين از و سازد
. اند شده جاري نويسنده قلم بر كه پويا ذهني از اند زنده اي طرهخا واقع در آنها كنند مي

 جامعه از قشر يك سرنوشت واقع در اما نفر، يك سرنوشت چند هر داستان مايهدرون
 با البته آنان، زندگي محض هاي جنبه تمام با سرنوشتي باشد، مي خاص اي منطقه در

 عدالتي بي و ظلم آنان، بر حاكم استسي و مبارزه و بيماري رنج، و درد فقر، از تصويري
  .حكومتي عوامل و شاه خانها،

 داستان يئزج هايبخش در اما است؛ جدي و رسمي گرا،واقع كل در داستان لحن     
 و روان ساده، كه داستان هايديالوگ لحن چه. كرد تعبير عاميانه را آن توان مي بيشتر
 توصيفات در و است صميمي و رگذاريتأث كه راوي توصيفات لحن چه و است عاميانه
  هاشادي چهره از حتي غم ةماي كه جايي تا باشد مي دلگيركننده و انگيز غم بيشتر فضا
  .)1/252ج ، 2/653ج( خيزد برنمي نيز

 اول ديد زاويه طريق از  نويسنده آن در و است 30 1شخصي ديد زاويه داراي داستان
 ها، انديشه افكار، كه دارد آن بر سعي يسندهنو. كند مي بيان را خويش موضوع 31شخص

 ديد ديد، زاويه اين انتخاب دليل به نويسنده. كند نقل را خود تجربيات و احساسات
 بيند مي خود ديدگاه از را مسائل او. كند مي پيدا داستانش كردن بازگو براي محدودتري

 و گويد مي خود هاي انديشه و رؤيا از. نگرد مي خويش ماوراي به خود درون از و
 از اين و كند مي بازگو برد مي پي آن به ذهنش و چشم كه آنجا تا را رويدادها و مسائل

 متن با صميمانه رابطه خواننده. شود مي نيز آن نشستن دل بر به منجر كالم، آمدن دل

                                                
30. Personal- point of  view 
31. First person 
 



 157  »شوهر آهو خانم«و » هاي ابريسال«دو رمان ) آرايه ادبي(بررسي عناصر زيباشناختي

 

 داستان در ديد زاويه. شود مي داستان شدن تأثيرگذارتر باعث خود اين و كند مي برقرار
 گر روايت نيز او تا سپارد مي ديگر كسي به را داستان عنان راوي گاه. نيست ثابت شههمي

  .)1/162ج( باشد خويش حكايت
 به خواننده و شود مي آغاز زايمان هنگام در مادر جيغ از دردآلود فضايي با داستان

 رنج و درد از صداهايي كه داستاني. شود مي داستان وارد راوي توضيحات با تدريج
 سياسي نوعي به و انساني اجتماعي، فضايي داستان. است كرده پر را آن فضاي ردمشم

 و صميمي و گرم فضايي راوي، گذشته دوران از صريح بلكه آلود مه نه فضايي. دارد
  .جويانه مبارزه

 شهر در داستان. دارندي محل وي بومي بافت داستان خود همچون 132داستان صحنه
 مثل گيرد؛ دربرمي نيز را آن پيرامون هايشهرستان از تعدادي و دهد مي روي كرمانشاه
 را شهرها اين هايمكان از بسياري راوي ديد از نويسنده... و آباد اسالم غرب،گيالن

 هاميدان و زيارتي و مذهبي هايمكان مساجد، ها، كوچه و هاخيابان. كندمي توصيف
 نيز هامكان اين از بعضي تزيينات و هاطرح ها،كاريريزه به خود توصيفات در حتي
 وجود داستان دادن روي زمان در كه شده نهاده هايينام همان ها،مكان بر. شود مي اشاره
 را نمايي حقيقت نوعي ها، محله و مناطق عيني و دقيق توصيف و هانام اين. است داشته

 از راوي. سازد مي زوناف داستان بر را خواننده اعتماد كه گذارد مي نمايش به داستان در
 گذشت با راوي. كند مي نقل را مردمش زندگي روش و راه و عادات و آداب خود ديد
 يك مشكالت و مسائل از هايي صحنه و شود مي سياسي مسائل درگير نيز خود زمان
 ها،دستگيري پنهاني، هايمالقات اعالميه، پخش. كشد مي تصوير به را آزاديخواه و مبارز
 تصويرهايي راوي آن در  كه ساواك هاي شكنجه از وحشتناك هايي حنهص و زندان
 گفت، توان مي واقع در .دهد مي دست به ها صحنه اين از دهنده،تكان و ظريف دقيق،
 دادن روي طورهمين و هاشخصيت زندگي براي است مناسبي محل داستان هايصحنه

                                                
32. Setting 
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 را خاص منطقه يك عامه مردم مراودات از اجتماعي فضايي تنها نه كه داستان وقايع
 نيز وقايع وقوع نوع طور همين و هاشخصيت گفتار و اعمال بر بلكه كند، مي تصوير
 داستان بودن محلي و است هماهنگ آن معناي كل با داستان هاي صحنه. گذارد مي تأثير
 را خود گفتارخاص و رفتار و اعمال و عادات و رسوم و آداب با بومي هاي صحنه كه

  .است شده حفظ نيز كند، مي طلب
  

  گيرينتيجه
 منتخب ساختار و نوع به توجه با رمان گفت بايد گرفته، صورت ارزيابي به توجه با
 بـه  ترهنرمندانه هرچه كه طلبد مي تروسيع سطح در را ايويژه هايآرايه و صنايع خود،
ـ  مطلـوب  تعامـل  زيـ ن و اثر تأثيرگذاري هاويژگي اين بردن كار    را خواننـده  و مـتن  نيب
 بـه  بيشـتر  رمـان  در اشـياء  و هـا صـحنه  هنرمندانه هايتصويرسازي و تجسم. افزايدمي

 خود امر اين كه رديپذيم صورت  گستردهي ابعاد در وي گزارش گاه و توصيفي صورت
 را اثـر  ساختار و افزايدمي تروسيع  فضايي در اثر تأثيرگذاري و زباني هنر هايجلوه بر

  .شدبخمي قوت
ـ آرا وي زبـان  وي لفظي هاهيآرا حوزه دري بررس مورد آثار  مـورد يي معنـا ي هـا شي

 و سـاده  رفته كار بهي هاهيآرا شتريب كه تگف توانيم نيب نيا در كه گرفتند قرار ليتحل
   موجــود وي ســنتي هــاهيــآرا از گرفتــه الهــام كــهي لفظــ يهــاهيــآرا هســتند،يي ابتــدا

ـ آرا و باشديم    شـكل  گـون  خـاطره  وي مردمـ ي سـاختار  بـا  كـه   زيـ ني معنـو ي هـا هي
ي مبـان  از اسـتفاده  بـا  و كننـد يمـ  دنبـال  را انـه يگراواقـع  وي سـت يرئالي قـالب  رنـد يگيم

  .زننديم رقم راي محل وي بومي اثر كيفولكلور
 نمـادپردازي  و تشبيه خصوص به بديعي عناصر بردن كار به دليل به ابري هايسال

 در را بـااليي  يتأثيرگـذار  اسـت  اثـر  ژانـر  نـوع  و فضا با نطبقم كامالً كه فاتيتوص در
ي لفظـ ي هاشيآرا بردن كار به با انيشيدرو نيبنابرا. گذارديم شينما به خويش داستان

 شينما به راي تريقوي رگذاريتأث اثري رونيب وي درون بافت با هماهنگ و ملموس با،يز
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 و ساده صورتي به معنا در چه و لفظ در چه ابري هايسال دري ادب هايآرايه. گذارديم
 كـار  بـه  ويسنده آنن تعهدات و احساسات انيب خدمت در اغلب و تكلفبي و صميمي

  .اندرفته
 فضاها فيتوص در خصوص به بايز و عيبدي ادبي هاهيآرا بردن كار به با زيني افغان

 در ،ييمعناي اههيآراي راستا در شتريب و داستانيي روا ريسي راستا در و اشخاص و
 منسجمي طرحي زيريپ با و است كرده عمل موفق داستان در تيجذاب و كشش جاديا
 استفاده ليدل به گاه هرچند است؛ كرده خلق را جذاب و بايزي اثري ساختار عناصر با
  .كنديمي دلزدگ و مالل دچار را خوانندهي عيبد عناصر از جا به نا گاه و اديز
  
  نوشتپي
    .ذكر گرديده است 92ص» صدا و معني ادبيات داستاني،ساختار،«اصطالح در كتاب  اين )1(     
متون بالغت و صناعات ادبي، مؤسسه نشر هما، : الدينرجوع شود به همايي، جالل )2(    

  .328: 1375چاپ دوازدهم، 

  .53: 1380فورست، . محيط طبيعي با حالت روح و ذهن فرد هماهنگي )3(
  .81 :1380فورست،  )4(
  .174: 1367مير صادقي، عناصر داستان، . رك )5(

  
  منابع
  ، چاپ اول، تهران، نيلوفر؛استعاره و مجاز در داستان، )1386(اصالني، محمدرضا .1
مقدمه (، مجله يغما، شماره يازدهم، سال چهارم )1340(ندوشن، محمدعلياسالمي .2

 ؛)1381دان، محمد افغاني، چاپ سيزدهم، جاوييشوهر آهوخانم، عل

 ، چاپ سيزدهم، تهران، جاويدان؛شوهر آهوخانم، )1381(محمدافغاني، علي .3

، نازطال خلخالي، چاپ اول، تهران، جهان رمان: رئال، )1378(بورنوف، روالن و اوئله  .4
 نشر مركز؛
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ترجمه حسن سليماني و فهيمه  ساختار، صدا و معني،، )1378(پرين، لورانس .5
 ما؛زاده، چاپ دوم، تهران، رهناسماعيل

 ، چاپ سوم، تهران، مرواريد؛فرهنگ اصطالحات ادبي، )1378(داد، سيما .6

 ، چاپ دوم، تهران، اسپرك؛هاي ابريسال، )1370(اشرف، عليدرويشيان .7

 ؛262، مجله چيستا، شماره هاي ابرينقد كتاب سالدستغيب، عبدالعلي،  .8

 اول، تهران، نگاه؛چاپ ، هاي ادبيمكتب، )1357(سيدحسيني، رضا  .9

، ترجمه مسعود جعفري، چاپ سوم، تهران، نشر رمانتيسم، )1380(ست، ليليان فور .10
 مركز؛

تلخيص و نقد و (تلخيص و نقد آثار علي محمد افغاني، )1373(كازروني، جعفر .11
 ، چاپ اول، تهران؛)بررسي تشريحي شوهر آهو خانم

 ، تهران، اميركبير؛فرهنگ فارسي، )1380(معين، محمد .12

هاي ها و شگردها و فرمسازه(كتاب ارواح شهرزاد، )1384(پور، شهريارمندني .13
 نو؛، چاپ دوم، تهران، ققنوس)داستان

 ، چاپ اول، شفا؛عناصر داستاني، )1367(ميرصادقي، جمال .14

، چاپ دوازدهم، تهران، متون بالغت و صناعات ادبي، )1375(الدينهمايي، جالل .15
 .مؤسسه نشر هما
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