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چکیده
اسکککای یکی ای یدیداایای یتروگلاسککیا اسکک

کج مبهر بج صککوا یککدای دی ری دا

گفتمانیایِ ترکیبی آیاد غیرمسکتیی و یتروگلاسکیا دا داسکتان میشکود اسکای بج دو دستۀ
زینتی و هدفمند یا توصیی کننده تیسی میشود کج نوع اول ممکن اس

بج یوات کلی

باشد و یمۀ ویژگییای اجتماعی و عرفیسبدی یبان و یدای دی ری اا ای دس

بدید و

تبها یک آوا دا آن بج گوش برسکد دا نوع دو ،شیوۀ کلامی شخص دی ر بج عبوان دیدگاه
و موضعی برای ییشبرد داستان بج کاا میاود ویژگییای اسکایی بج طوا کلی بج دو دستۀ
سککا تاای و محتوایی تیسککی میشککوند دا این جسککتاا با براسککی آثاا سککین سککبایوا
ویژگییای اسکککایی دا داسککتانیای ذین او کج یف
محتوایی اسک
اجزا)

ویژگی سککا تاای و چهاا ویژگی

بج چش می واد ویژگییای سا تاای عبااتبد ای :انعطافیا (جابججایی

ذفیا تکواژهیا تکراایا واژگان اص و ایککطلا ات و تکیجکلا،یا یککفات

جانشکین اس آوایا و نا،آوایا و ویژگییای محتوایی عبااتبد ای :عد ،سانسوا محدودی
افق فکری شکککاعران ی و ابها ،یبان ای میان ویژگییای سکککا تاای انعطافیا و ذفیا
یرکاابرد یستبد و ای میان ویژگی یای محتوایی محدودی

افق فکری و شاعران ی بج دلیل

صککوا یککدای دی ری دا بخشیایی ای داسککتان بج جای صککوا ااوی و تشککبیهات و
تویکیفات فراوان دااای بسکامد بالایی یسکتبد کااکردیای اسککای عبااتبد ای بسِِ گستره
ذین انتیال ه بیشتر اطلاعات توأ ،با تسریع دا آن امکان ترسی و انعکاس او یات و
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لییات شکخیکی یا برجسکتج کردن ن رش باوایذیری و ایهاد توی

صوا دا فصای

ذین دا وانبده
کلیدواژهها :اسکای ذین گفتمان آیاد غیرمستیی یتروگلاسیا سبایوا
مقدمه
پدیدار هنری – گفتاری اسکاز در هتروگلاسیا

یتروگلاسکیا شک ردی بسکیاا کااآمد دا بیان ذین و ن رش دی ری اسک کج ممکن اس بج شیوهیا و
اشککال گوناگونی دا داسکتان یدیداا شکود کج «عبااتبد ای :سکبکبخشککی یااودی اسکاز و گف وگو
(گف وگوی شکفایی کتبی شکده کج بج وا -یاسک یا تهزیج میشود)» (با تین  )392:1393لای ،اس
1

تکا ببکل ای آن کج اسککککای اا مطرح کبی بج تبیین یتروگلاسکککیا بپردایی ایکککطلاح «گفتمان ترکیبی»
ایطلا ی اس

کج با تین بج کاا برده اس

و آن اا اینگونج تعریف میکبد:

ترکیبی ای دو یبان اجتماعی داون محدوده یک سککخن وا د اویااویی داون عریککۀ یک سککخن
بین دو آگکایی مختلف یبانی کج ای یکدی ر توسکککِ یک دواه تمایز اجتماعی یا با مؤلفۀ دی ری جدا
شدهاند ()1981: 358
یمچبین او این گفتمان اا اینگونج توییف میکبد:
گفتجای کج با نشکان ریای دسککتوای و ترکیبیاش بج یک گویبدۀ وا د تعلق دااد اما داوابع شککامل
ترکیب دو سکخن دو اوش گفتاا دو سکبک دو یبان دو نظا ،نحوی و باوا ا لابی میشود ( Ibid:
)304
دا این تعریف بج نظر میاسککد دابل دو یدیده وجود دااد یکی گفتمان آزاد غیرمسییتقی با تما،
اشککالش کج مبهر بج آمیزش گفتمان ااوی و شکخیی میشود و دی ری هتروگلاسیا؛ ترکیب سخبان
اجتمکاعی ککج جکامعکۀ داسکککتان اا مبعکی میکبد فرایبدی کج ای طریق آن کااکرد گفتمان ترکیبی دا
سککطحی بالاتر دا متون نمایان میشککود ( )Black, 2006: 95دا ییی

با تین صککوا یککدای

دی ری دا داسکتان اا محیکول ترکیب یکدای ااوی و شخیی 1دا گفتمان ترکیبی میداند کج اسکای
دا شککلگیری آن نیش بجسکزایی دااد دا ادامۀ این نوشتاا بج تعریف توضیح و ویژگییای اسکای و
1- Hybrid Discourse
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سکپی بج ویژگییا و کااکردیای آن دا داسکتانیای ذین سبایوا مییردایی یمچبین دا این یژویش
طبق نظر بلک ای ایککطلاح «گفتمان» اسککتفاده میشککود کج مطرح میکبد« :ایککطلاح گفتمان ی برای
یوشکش گفتاا و ی برای فکر بج کاا گرفتج شکده اسک بج جز مواادی کج تشخیص بین آنیا ضروای
اس » ( )Ibid: 64لذا دا ایبها مراد ای گفتمان فکر و اندیشج اس
اسکاز

اسککای اوایتی اسک کج بجویژه ای لحاظ سکبک بج یکوات شکفایی طرا ی شکده اس ؛ اوایتی کج بج
گونجای سکککا تج میشکککود کج توی ِ گفتاا ودجوش اا ایهاد کبد اسککککای (ای skazat/skazyvat
اوسککی) بج یبانی گفتج میشککود کج مخیککوص ااوی داسککتانی (دا تیابل با نویسککبده) اسک و بج طوا
جکدی دا یک چااچو ااتباطی تبظی میشکککود طری گفتن (ویژگییای متمایز و یکککایص ویژۀ
گفتاا ااوی) دا تأثیر اوای یمان اندایه مه اسک کج موبعی یا و اویدادیای نیلشده ( Prince,
.)2003: 89-90
مسکئلۀ اسککای نخسکتین باا ای سکوی بوایی آ ن با ،دا یژویشیا ییش کشکیده شد او اسکای اا
جهک گیری بکج سکککوی فر ،شکککفایی اوای
(نوا

گفتاا شکککفایی و ویژگییای یبانی متباظر با این گفتاا

شکفایی سکا تمان نحوی گفتاا شفایی واژگان یمخوان با گفتاا شفایی و ) دانس

او این

وابعی اا دا نظر ن رف کج اسککای دا اکرر موااد جه گیری بج سکوی گفتاا شکخص دی ر اس و
تبها یی ای این و یمچون یک ییآمد جه گیری بج سوی گفتاا شفایی (با تین )393 :1393
طبق آنچج کج با تین مطرح میکبد دو نوع اسککای وجود دااد :نوع اول ،اسییکاز زینتی11اس

کج

ممکن اس ک بج شکککل اوایی و محض باش کد و ویژگییای اجتماعی و عرفیسککبدی یبان و یککدای
دی ری اا ای دسک بدید و بج سکخن مسککتیی مؤلف بدل شکود و تبها یک آوا دا آن بج گوش برسککد
یمانبد آثاا تواگیبف نوع دوم ،اسییکاز هدفمند یا توصییی
فردی و اجتماعی بی انج شککخص دی ر و آوای دی ر اس ک

کننده 2و دا دم بیان مشککخیککات
مؤلف دا این نوع شککیوۀ کلامی شککخص

دی ر اا بج عبوان دیدگاه و موضککعی بج کاا میگیرد کج برای ییشبرد داسککتان ضککروای اسکک

مرل

داستانیای بلکین اثر یوشکین (یمان391-392 :؛ )Schmid, 2013: 1
1- Ornamental
2- Characterizing

19

شمااۀ دو،

جستاایای نوین ادبی (ادبیات و علو ،انسانی سابق)

وبتی نویسکبده برای بیان بیواسطۀ اندیشجیایش فر ،دا وای نیابد ناچاا آن اندیشجیا اا دا بالب
سکخن فرد دی ر و کلا ،دوآوایی باینمایی میکبد با تین معتید اسک

داسککتایفسکی و لسکوف تا د

ییادی بج اطر یک سکخن و جهانبیبیِ بی انج ای نظر اجتماعی و دا داجۀ دو ،بج اطر اسکای شفایی
بج ااوی متوسل شدند (با تین )393 :1393
اگر دا اسککای فیِ بج گفتاا شفایی توجج کبی

نکتۀ ایلی یعبی یمان ن رش و جهانبیبی دی ری

اا ای دسکک میدیی ؛ مرل ااویِ آثاا تواگیبف کج گرایش شککدیدتری بج گفتاا شککفایی دااد اما یمانبد
ااوی آثاا داسککتایفسکککی توجهی بج یککدای دی ری ندااد افزون بر آن مهموعۀ کاملی ای یدیداایای
نوا تی نحوی و یدیداایای یبانی وجود دااند کج تبها دا اسکککای یمانی کج نویسککبده بج گفتاا شککخص
دی ر متمایل میشود و دبییاً بج اطر دوآوایی بودن آن و دو تکیج دا داونش توضیحیذیرند
اشککمید برای اسکککای تویککیفکببده و یدفمبد یف ویژگی برشککمرده اسکک کج عبااتبد ای :ا-
اوایت ری  -2محککدودیک

افقیککای فکری  -3دویککککدایی  -3شکککفککایی بودن  -3نککاگهککانی و

ودجوش بودن  -1گفتاای بودن  -1گف وگویی بودن بر طبق این ویژگییا اسکککای تماً باید دا
یک متن اوایی و نج دا متبی کج مختص بج گف وگوی بیرونی شککخیککی

اس ک

اخ بدید یمچبین

دا آن فایکلۀ فکری بین ااوی و شکخیکی کج فردی معمولی و غیر رفجای اسک

برجستج باشد و

بدین ترتیب دویکککدایی بودن دا متن ایهاد شکککود شکککفایی بودن و عد ،کاابرد ویژگییای گفتمان
اسککمی و مکتو و بج تبع آن اسککتفاده ای بواعد و مختیککات یبان گفتاای بج شکککلگیری و ملموس
بودن یککدای دی ری کمک بکبد دا نهای وجود فصککایی گف وگویی کج دا آن گویبده بج شککبونده
واکبش نشککان بدید و بر اسککاس ییشبیبی سککؤالات او وایاس ک داشککتج باشککد و بدین شکککل بین او و
مخاطب تبش داب یرد ای الزامات یک اسککای یدفمبدِ نوا

گر اس

این ویژگییا دا متبی اسکککایی نبود وجود سککج ویژگی اول الزامی اسک

لای ،بج ذکر اس

کج اگر تمامی

()Schmid, 2013: 1-2

شکفیعی کدکبی نیز دا استا یز کلمات اشااهای گذاا بج اسکای ای ای ذا ییرنگ و بج عبوان لحن ااوی
دااد و دا این یمیبج بج نظر آ ن باو ،و تیسکککی اسککککای بج دو دسکککتۀ اوایی و کپیواا مییرداید کج با
گرایش ااوی بج یبان گفتاای و شکفایی و بر واداای ای طرحیای نحوی و باموسککی شکل میگیرند
اما یمانگونج کج با تین ی میگوید آ ن باو ،اسککای اا فیِ جه گیری بج سوی گفتاا شفایی و نج
بج سکوی یکدای دی ری میداند و بدین ترتیب ییچ بحری دابااۀ نیش آن دا سکبکبخشی و باینمایی

سال یبهای

19

اسکای دا داستانیای ذینِ سین سبایوا

آوا و ن رش دی ری (شکخیی ) یمانگونج کج مطرح شد دانمیگیرد ( )191-192 :1391ای آنها کج
تا کبون بج اسکککای بج عبوان یدیداای یتروگلاسککیایی فیِ اندکی دا ویۀ نظری یردا تج شککده و دا
یژویشکی بج براسکی ویژگییا و کااکردیای آن دا آثاای اص بج طوا مبسوط یردا تج نشده اس
دا این جسکتاا با عبای بج لق آثاا گوناگون سکین سکبایوا دا ویۀ سکیلان ذین بج جس وجوی
اسککای دا آثاا او براسکی و تحلیل ویژگییای سا تاای و محتواییِ بج دس آمده ای اسکای و کااکرد
آن دا داستانیای ذیبش مییردایی
ویژگیهای اسکاز در داستانهای سناپور

یمان طوا کج مطرح شکد اسککای ای ویژگییای برجسکتۀ گفتمان آیاد غیرمسکتیی و یتروگلاسیا اس
دا این گفتمانیای ترکیبی ااوی بج باینمایی ن رش و ذین شکخیی (یا) مییرداید با این تفاوت کج
دا گفتمان آیاد غیرمسکتیی با دسک ک دو یدای شخیی و ااوی اوبرو یستی و دا یتروگلاسیا با
چبدین یککدا .ای آنهایی کج یر آنچج مرل ادااکات سککی ا سککاسککات افکاا و بسککیاای ای جببجیای
دی ر آن کج دا مر لۀ ییش ای گفتاا دا ذین انسکان میگذاد بج ودی ود غیرکلامی اسک

نویسبده

نکاچاا اسککک این عبایکککر اا بج معادلیای کلامی (گفتمان شکککفاییِ مکتو ) تبدیل کبد کج بج جه
شککبای

بج فرایبدیا و عملکردیای ذین عمدتاً ویژگییای نادسککتوامبد و یبهااگریزییای یبانی و

سکا تاایای دااند کج بیان ر مایی اسککایی و محاواهای آنیاس ؛ داوابع اسکای با سبکبخشی دا
گفتمان دا یکدد برجسکتجکردن و انتیال ن رش و یدای دی ری دا داستان ذین اس

گفتمان شفایی

با یک کپی وفادااانج و تطبیق دبیق و کامل ای محاواۀ وابعی شککل نمیگیرد بلکج اونوشک و برداشتی
سکا ت ی ای ویژگییای گفتاا شخیی با یدف برجست ی و اسانایی آن یوات میگیرد ( Leech
 )& Short, 1981: 70-167یمچبین محتوا دا این داسککتانیا ود دااای ویژگییای مهمی اسک
و تأثیر مهمی بر شکککلگیری سککا تاا دااد دا این بخش بج بیان و براسککی ویژگییای سککا تاای و
محتوایی اسکککای دا سککج داسککتان نیمۀ غایب ( )1393لب بر تیغ ( )1399و ویران میآیی ( )1391اثر
سککبایوا مییردایی کج دااای گفتمان آیاد غیرمسککتیی و یتروگلاسککیا اسکک

ولی توسککعاً با عبای بج

بر واداای گفتمان آیاد مسکتیی ای ویژگییای سا تاای یبانی و لحبی مشابج این ویژگییا اا دا سج
داسکتان دی ر سکبایوا یعبی سکپیدتر ای استخوان ( )1393دود ( )1393و شمایل تاایک کاخیا ()1391
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نیز نشکان میدیی با توجج بج ویژگییای مطرح شده ای سوی اشمید ( )2013: 1-2و با تین (:1393
 )393و مبابع دی ر بج طوا کل دو دسککتۀ سککا تاای (یف ویژگی) و محتوایی (چهاا ویژگی) دا آثاا
سکبایوا یاف شکد بر اسکاس براسی ویژگییای اسکای دا آثاا سبایوا بید آن اس تا مشخص شود
کااکردیای اسکککای دا آثاا او چیسکک

برای نشککانی نمونجیای آواده شککده بج ذکر رف اولِ نا ،اثر

بسبده میکبی
ویژگیهای ساختاری اسکاز
 -1انعطاف ساختاری (جابهجایی اجزا)

گفتمان آیاد غیرمسککتیی دا اثر نوسککان و اف و آمد گفتمان ااوی و شککخیککی شکککل میگیرد و بج
اعتیاد تولان ایکل جمع گفتمان غیرمسکتیی ااوی و گفتمان مسکتیی شخیی اس
لذا دا باینمایی یبان شککخیککی

()131 :1391

یکی ای ویژگییای مه و باای کاابرد یبان گفتاای و غیراس کمی دا

بالب یااهگفتاایا و جملاتی اسک کج عمدتاً دااای سکا تاا مبعطف و جابججاشکده یستبد این ویژگی
دا کاا سبایوا بجوفوا مشایده میشود دا این بخش بج انواع این انعطافیا وایی یردا
 -1-1جابهجایی مفعول

گاه مفعول دا کلا ،محاواه دا یایان جملج و یی ای فعل و گاه دا فعل مرکب میان اجزای آن میآید:
«بیا تماشکا ،کن بیا ببین میبیبیا،؟ و شکد،؟ الا دی ر دوسکت داای؟ عاشکی میشوی؟ یدای
آینیکا اا میشکککبوی ککج نمیگکذااد بخواب اعشکککج میانداید توی تنا،؟ داا ،میبیب اینیا اا» (و
ص)91

1

یمانگونج کج دا متن بالا مشکایده میشکود کوچکترین نوسکانی دا سا تاا کلا ،ییا ،اا دگرگون
میکبد و بر موبعی

و لحن متفاوت شکلگیری آن دلال

میکبد

 -2-1جابهجایی صفت (صفت پایان جمله)

«سکیبی رمایی میآید جلوِ اوش بالای سکیبی چشک یای یسککربچجای اسک

ی بج
جدی و یر ای شاد ِ

عهده گرفتن کاای مه » (و ص )19
«اتاق اوشککن بود و یمان نوا تبد سککبز یمج جا یخش بود یداش بج جای جوا سکککلا ،یر دو
دستش اا داای کرد

فریاد دستش اا گذاش

توی دس

او؛ بزاگ و گوشتالو سرد» (ن ص)23

2
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گاه یمانبد متن دو ،یکف بج جه برجستجترشدن و باینمایی بهتر ذین شخیی بج یوات جدا
ای جملج و بج شکل تکواژه و ییدایی میآید
 -3-1جابهجایی فعل و قید و متم قیدی

جابججایی بید و متم یکی ای یرکاابردترین انعطافیای سا تاای اس کج دا داستانیای سبایوا بج چش
می واد و سا تاا کلا ،اا بج یبان گفتاای نزدیک میکبد تبوع و تعدد آنیا نیز بج بسِ و گسترش معبا دا
کلا ،کمک فراوانی میکبد و الات و ویژگییای گوناگونی اا ییش نظر مخاطب میآواد:
«اد میشکود میایسکتد توی اایرو اتاق یا یرجا ییش چش دی ران یا تبها بییروا ن اه میکبد؛
تبد و با شیطب

» (ن ص)23

3

 -4-1جابهجایی فعل اسنادی و مسند

«ناگهان دیدش؛ یشک یک ییچ ایسکتاده بود یکوات سکفید و مات ان اا یکواتک یده بود دس یا
داای کرده بج سویش؛ ودش بود؛ غریبج و ترسباک» (ن ص)3

3

دا این متن دو یکف «غریبج» و «ترسکباک» بج عبوان مسکبد کج ویژگییایی اا بج شخیی نسب
میدیبد با جداشدن ای جملج و آمدن بعد ای فعل برجستج و باای شدهاند
 -2حذف یکی از اجزا
 -1-2حذف نهاد

ذف یکی ای اجزا یا بیشکتر ای دی ر ویژگییای برجسکتۀ یبان گفتاا و محاواه اس

این ذفیا یا

بج بریبۀ ببلی و یا بعدی شکل میگیرند:
«فیِ یمان یک ماشککین کج نباید بوده باشککد این دوا و بَرَند تماً یخشاند الا یمین گوشککج و
کباا دنبال طرف دی ر براا نرفتجاند نج فیِ یک ماشین اف
دا متن ییر کج ببد آغایین نیمۀ غایب اس

بییج یستبد» (و ص)113

وانبده ییچ آشبایی با شخیی یا (نهاد و کسی

کج نهاد دابااۀ او سککخن میگوید) چج دا کلا ،ااوی و چج شککخیککی

ندااد؛ داوابع ضککمایر

جای زین اسامی یستبد اما دا ادامج با اس آنیا و ودشان بیشتر آشبا میشود:
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«نمیتوانسک بایسکتد یا او برگرداند کوچج باغیا تبد ای کبااش میگذشکتبد و کسی یلی جلوتر
ای او بکا مویکای بلبکدِ تا
اوبرنمیگرداند نمیتوانسک

وا ییراین گلداا بلبد میاف

و مدا ،یشککک یر ییچ یبهان میشکککد

ناگهان دیدش؛ یشک یک ییچ ایسکتاده بود یوات سفید و مات ان اا

یواتک یده بود دس یا داای کرده بج سویش؛ ودش بود؛ غریبج و ترسباک» (ن ص)3

3

 -2-2حذف فعل و بدون فعل (عبارتگونگی)

«یکدای تکان وادنِ نامحسکوس سرویا اا میشبو ،و اوی ی لغزیدنِ یدایای غیرانسانی و فیف
و یکیااچج اا الا ش شِ شکنیا اا ییر یا ،میشکبو ،و فیرفیرِ سکرویا و چباایا اا بالای سر ،آن
طرف نردهیای سکبز آیبی گذا یدیا ماشین ای کباا و اوبجاوی ی و دا سوی دی ر انبوه ییامدیای
ای ذا ای جلوِ کتابفروشییا» (ن ص)229
دا متن بالا ذفیای بابریبج و بیبریبۀ فعل بج چشککک می واد کج بج محاواهایتر شکککدن گفتاا
داونی کمک بیشکتری کرده اسک

گاه دا سکرتاسر اسکای تی یک فعل نیز یاف نمیشود و ظایری

شکعرگونج مییابد بج کاا بردن جملجیای بیفعل ای امکانات یبان فااسی اس کج نویسبدگان ای گذشتج
آن اا و میشکککبکا تج و ای آن بهرهیا بردهاند این جملجیا بج دو گونجاند :گونۀ اول کج جملج با فعل
ییش ای ود ککاا میکبکد و دانتیهکج نیای بج فعل ندااد و گونۀ دو ،کج بجکلی بدون فعل اسککک و این
وضکع نتیهۀ سا تاا و عبایر اص این جملجیا مرل مویوف و یف یا و مصاف و مصافالیجیایی
اس

کج دا ود نوعی اسباد ضمبی دااند و دی ر فعل نمی وایبد (محمدی )229 :1393

1

«یکدای بریده بریدۀ نفییا شداا و ای تج لق ان اا کج آ رین کلا،یا« :دست داد نکبد! نباید
ی بشکباسکی داداشک ااس میگف » ماداش؛ یدای یمیشج شکستۀ یمیشج آاا ،یوات باایک
یمیشج دا با اوسری گایی با اشتج مویی بیرون مانده دا یک سوی یوات» (ن ص)1
تما ،تویکککیفیای موجود دا متن بالا چج ببل ای دیالوگ شکککخیکککی و چج یی ای آن ای ذین
شکخیی (فریاد) دابااۀ یدا و ظایر ماداش دا عبااات بدون فعل یستبد کج گاه افزایش وابستجیای
اجزای ایکککلی باعث بلبدشکککدن طول آنیا میشکککود «مبادلات مکالمجای ایجملج اوایات دا جملات
نمیآیبکد بلککج دا وا کدیای گفتمان میآیبد چِیف ( )1993آنیا اا «ایده» یا «وا دیای تکیج کلامی»
مینامد کج بج وسکککیلج مکثیا و تکمیل چهااچو یا ای ی جدا شکککدهاند» ( Ono & Thompson
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 )cited in Fludernik, 2013: 5ااوی معطوف بج ذین بج تویکیف محیِ بیرونی ذین شکخیی
ای داون ذین شکخیی مییرداید و علاوه بر انعطاف سا تاای موجود دا کلا ،شخیی

عبااتیای

بیدگونجای اا کج بیان ر توضکککیحات بیشکککتری ای الات ا سکککاسکککات تمایلات و ن رشیای ذین
شککخیککی اسک
گفتاا دا اوای

میآواد و سککپی بیرون میآید و مدا ،دا نوسککان بین این الات اسک

«باینمایی

فیِ بج باینمایی یااهگفتاایای اشکککخاص محدود نمیشکککود؛ گفتمان ااوی اگر نوعی

یااهگفتاا شکککبج شکککفایی جلوه کبد

بجویژه دا اوایت ری اسککککای موبعیتی ااتباطی اا میان ااوی و

اوای شبو برمیساید» (فلودانیک )19 :1391
دا اوای مکالمجای اجزایی (عمدتاً بیدیا) دا موبعی ییوند یا افزوده شککدن بج یک ببد براا دااند
اما معبیشکان یبوی مبه اسک

آنیا بج عملکردیای گفتمان کلان سا تاای مانبد واود بج یک موضوع

جکدیکد بایگشککک ای اظهاای جانبی بج موضکککوع ایکککلی جلب نظر مخاطبان و غیره کمک میکببد
( )Fludernik, 2013: 5دا متن ییر نیز عبااتیا و یااهگفتاایای ییدایی و افزوده شککده بج یکدی ر
ککج بکجتبهکایی نابص و مبه یسکککتبد یمانبد کلا ،محاواه بج ااائۀ ه فراوان اطلاعات و سکککرع
شکلگیری و انتیال آنیا ای ذین شخیی

یاای میاسانبد:

«شکمااه تلفن و اس و نشانی بیمااستان اا میشبید

بج ییره فکر میکرد

کشیک شب نرس

فیِ مانتویی نایک تکیج داده بج تخ ایسککتاده توی تاایکی چش ک یا نیمج بای با سککری کج ان اا اوی
گردن سککب یبی میکبد و جایی نیس ک تا سککب یبیاش اا اوی آن ب ذااد نفییای عمیق و آاا( »،ن
یص )1-9

1

 -1-2-2حذف فعل کمکی

«اگر میدانس ک سککربی داغ و سککویان ای سککیبۀ بزاگش گذشککتج یا یمختیِ نابی یمانطوا کج گردنش اا
میشکستج یوستش اا ی کبده یا راشیده یا تی اگر میگفتبد برندگی چابویی یوس نر ،و گبدم و ِن
شک یا اانش اا شکافتج تا یمۀ آن تپلی بریزد بیرون » (و ص)12

9

 -3تکواژه

گاه واژگان بجتبهایی بج کاا میاوند؛ تکبید تکاسکک تکفعل و

«امتزاج یبانیا و سککبکیا کج ای

تکواژگان و تکعبااات گفتمان اشکخاص آغای میشکود و بج وا،گیرییای بزاگتر ای یبان شککخیی
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ت میشککود کج اسککتبزل آن اا سککرای (آلایش) مینامد با گفتمان غیرمسککتیی آیاد بج اوج میاسککد»
(فلودانیک  )21 :1391این شککیوه نیز دا ایهاد ه بالای اطلاعات الات موبعی یا و سککرع
انتیال آنیا بج مخاطب و ایهاد فصای یمیمی و ودمانی بسیاا کااآمد اس :
«غریبکج نبود دعوایی نبود فیِ مهمانی بود و معاملج و دعوایا و شکککو ییای یمیشککک ی بلج انج
بیمااسککتان نج انج وایش میکبد! چیزی نیسکک
نمیتواند نمیشککود دس ک

ودش نیس ک

نکشیده نج ییچ چیز » (ن ص)221

یککوات و چشکک یا؟ چج جوای؟ مریض شککاید

نمیتواند جلو لریشککش اا ب یرد نج چیزی نخواده چیزی

9

دا اسککای بالا کج شکخیی (فرح) دا لحظات او ی و اوانی اص بعد ای ایا شدن ناگهانی ای
سکوی شکخیکی دی ر (بیژن) براا گرفتج اشکال یبانی سا تاای و لحبی کلا ،و ای جملج تکواژه و
تککفعلی جه
شخیی

باینمایی و برجسکککت ی یرچج بهتر ال و یوای داونی و ییهانات و تألمات او ی

بج کاا افتج اس

 -4تکرار

و کلا ،داونی شخیی

تکراا یکی ای شکیوهیای یبانی اسک کج با تأکید و تمرکز بر بخشی ای ذیبی

بج جه ایمیتش مبهر بج باای کردن و برجسکتجسکایی آن میشکود گاه این تکراا دا سطح واژگانی و
آوایی اسک کج البتج بیشکتر بج چشک می واد و گاه دا سطح جملج «گفتمان ادبی دا کاابرد گویش و
گویش اجتماعی یکککباعات بسکککیاای ای جملج تکراا اغراق گزیبش و ادغا ،اا جه

باینمایی گفتاا

اشخاص بج کاا میبرند» ()Fludernik, 1993: 9
دا بطعۀ ییر این تکراایا کج نشان ای ذیبی

اص شخیی

دااد مشایده میشود:

«بلبکد میشکککود ای یابان باایک و لوت اد میشکککود و میاود توی بطعۀ بعدی اینیا ی اغلب
افت ان سککال  13یسککتبد بای نا،یا و نا،یا آاام اه آاام اه ابدی یدا یا مادای مهربان جوانی ناکا ،گلی
یریر آاام کاه آاام کاه برای د تری نکاآاا ،فیِ چبین جکایی میتواند باشکککد؛ نج انۀ اویبج نج انۀ یدا
ودش نج کلاس و یابان و یااک و دانش اه نج ییچ جای دی ر» (و ص)19

11

دا متن بالا تکراا واژگانی کج مبهر بج جلب توجج مخاطب میشککود ایمی موضککوع و دغدغج و
ن رش شخیی

نسب

بج آن اا نشان میدید
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 -5کاربرد اصطلاحات ،واژگان خاص و تکیهکلامها

اسککتفاده ای تکیجکلا،یا ایککطلا ات و کبایات مربوط بج شککخیککیتی اص دا داسککتان یکی ای عوامل
بسکککیاا مؤثر دا نشکککان دادن اویکرد و ن رش شکککخیکککی دا باینمایی ذین اوسککک

این ویژگی

تعریفکببدۀ گفتمان اماننویسکی و یمچبین مشکخیۀ کاابرد یبان عادی و اویمره اس

( Bakhtin,

 )1981:321,262دا لب بر تیغ با توجج بج این کج شککخیککی ایککلی (داوود) دااای طیف و طبیۀ
اجتماعی ایکی اس

کاابرد فراوان ایطلا ات و کبایات

این ویژگی بسیاا برجستج و یرانگ اس

و واژگان مختص طبیۀ جایل و لوطیمآ دا بالب گفتمان آیاد غیرمسککتیی و یتروگلاسککیا با کایش
ابژگی شکخیکی و یرانگ کردن سکوژگی او فایلۀ بین مخاطب و شخیی

اا بج دابل اسانده و

وانبده اا بج ن رش شککخیککی نزدیکتر کرده اسکک و تی ممکن اسکک مخاطب نج تبها او اا بج
اطر افتااش نکویش نکبد بلکج ق بج جانب ی بلمداد کبد
«آنها بود توی یابانی کج فیِ چبد سکککاع ییش دو تا دکل اا داای کرده بود جلو چشککک او جلوِ
چش یای بهوهای او کج گبدهتر شده بود چون آنها مال او بود نج یرکی کج یک ماشین ییر یاش بود
یا دو تا ِ او بایوش یا تایه شاشش کف کرده بود و دیلاق شده بود» (ل ص)19

11

دا یتروگلکاسکککیای بالا ایکککطلا ات و کبایات بج گفتاای بودن کلا ،و وجج اسککککایی آن اونق
بیشککتری بخشککیده اسکک
شکخیکی اس

واژۀ «دکل» دا متن بالا کج برگرفتج ای دامبۀ واژگانی و یبان محاواه دا نزد

استعااه ای یلیی اس

نکتۀ مطرح دابااۀ این امان نیدیای مبفی مربوط بج شبای

آن بج ژانر فیل فااسکی اسک کج دا ایران ییش ای انیلا با محوای جایلبایی و مسائل مربوط بج آن
سکا تج میشکده اس

اما عامل عامجیسبدی یا نخبجیسبدی اثر انتخا موضوع و شخیی آن نیس

بلکج شکیوۀ بر واد با این عبایکر و یردا

آنیا دا متن اوای اس

سبایوا دا این اثر با اویکردی

جدید بج موضکوع و اشکخاص (بهره گرفتن ای ش رد گفتمان آیاد غیرمستیی ) توانستج اس اثری اا کج
ممکن بود ضکککعف او بکج شکککمکاا آید بج کاای بابل تأمل تبدیل کبد (نهومیان  )92 :1391علاوه بر
ایکطلا ات و کبایات کاابرد کلمات بج شککل شککستج نیز دا محاواهای شدن کلا ،بسیاا مؤثر اس
اما دا آثاا سبایوا یا ایلاً وجود ندااد و یا بسیاا بجندات یاف

میشود
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 -6کاربرد صفات بهتنهایی یا همراه اس جانشین اس

«بهوهایِ بلبدِ بااانی دااد بهوهایتر میشکود و بلبدتر و میآید طرف نیمکت یک ساک کوچک ی یس
کج جابججا میشود اوی کتف بهوهای با یک دس
بهوهای کباا چشم اس

با یک دس باایک

تاا آبیِ بادکبک این طرف بهوهایِ بااانی آن طرف » (و ص)119

دا این بخش کج ای فیککل آ ر داسککتان ویران میآیی با عبوان «تماس اول :یک اسک برا ،ییدا کن»
آمده یککف «بهوهای» بیان ر بر واد اولیج و عد ،آشککبایی شککخیککی (فردوس) با شککخیککی دی ر
(اویبج) اسکک

لذا دا ذین ود ای یککف برای نامیدن و تویککیف او اسککتفاده میکبد و بدین ترتیب

ن رش ود اا نسب

بج او بج وانبده مبتیل میکبد

«چشک بهوهای داشک ای کیفش یول بج اانبده میداد دایای عیب ببز بای شککد اما کسککی بیرون نیامد
چشک بهوهای یاش اا گذاش یایین

دو نفر ای ببز ییاده شدند افتبد جلوِ چش بهوهای

چش بهوهای

رف ید و آنیا رف یدند چش ک بهوهای دسککتش اا گذاش ک کبااِ دا و یوا ید تا سککواا نشککود» (ل
ص)21

12

دا بطعۀ بالا یکف «چشک بهوهای» کج جانشکین اسک شخییتی دی ر (سمانج) ای ن اه شخیی
کانونی (داوود) دا این فیککل امان لب بر تیغ شککده بج ایهاد اسکککای و بدین ترتیب باینمایی یککدای
دی ری مبهر شکده اسک

شککلوفسککی یکی ای اوشیای آشکبایییدایی اا نیاوادن اس یا میداند و

معتید اسک آنیا بج نحوی تویکیف بشکوند کج گویی نخسکتین باا اسک کج دیده میشوند این بیان
یمان اس

کج دا مبا ث بلاغی بج آن کبایج ای مویوف میگویبد (شمیسا )113:1393

 -7کاربرد آواها ،نامآواها

بج کاابردن یکدایا آوایا و نا،آوایای یدیدهیا و اشکیا داون اسککای بج جای آوادن مطلق واژۀ «یدا»
تأثیری دوچبدان دا ااائۀ ن رش و ذیبی شکخیکی ای سکوی ااوی دااد کلا ،بدین شکل محاواهای
و گفتاایتر شده و بجییبایی بر اوح و جان مخاطب مینشیبد:
«بااّ موتوا یمانطوا اوی یابان بود و یر دو مأموا اوی یمین بودند و ان اا یبوی داشککتبد بااّش اا
تماشکا میکردند چون کج موتوا چر یده بود یشک دیواا و افتج بود و فیِ یدای بااّش مانده بود» (ل
ص)11

سال یبهای

91

اسکای دا داستانیای ذینِ سین سبایوا

دا فیکل اول لب بر تیغ کج ای یاویج دید «سمانج» یکی ای شخیی یای این داستان اس

ااوی دا

اسکای بج جای یدای موتوا ای کلمۀ «باا» استفاده کرده و آن اا نیز تکراا کرده اس
«آخخخ! دااای من! برق آمد گذشکک ای کفِ یا ،باخ واد تیر اف توی دل ای سککر ،ای سککر ،تیر
اف

دسکتش اف یش سرش دااد میآید دااد میآید بایوش میآید یایین آخخخ! کهایی تووو!» (و

ص)99

13

تا بج ایبها سکا تاا یبانی نحوی و واژگانی کج دا شککلگیری اسکککای دا یتروگلاسیا نیش دااند
مطرح شکککدند دا ادامۀ این بحث بج براسکککی ویژگییای معبایی و محتوایی بر اسکککتج ای اسککککای دا
شکلدیی یتروگلاسیا مییردایی
ویژگیهای محتوایی اسکاز
 -1عدم سانسور

یکی ای مایی یای عمدۀ ذین عد ،سکککانسکککوا و فیدان نظ مبطیی موجود دا کلا ،آن اسککک ؛
گفتمکان داونی نیز کلککا ،اا بککج یمککان شکککیوهای کککج دا ذین وجود دااد بیککان میکبکد یکی ای
ویژگییای مه اسککای ودبج ودی و ناگهانی بودن آن اسک

لذا آوادن گفتاا شخیی

سککانسککوا و گزیبش -یمانبد نمونجیای ببلی و این نمونج -تلاشککی دا جه

بدون

نمایاندن محتویات

ذین او بج یمان شکل موجود اس :
«و بای غواغوا این باا واضکح و بلبد برگش و بج تلفنِ اوی میز ن اه کرد گهجترین وب
فیِ یک دفعج برگش

غواغوا گهج یی سیبد

نبود کج این یمج شبیا دنبالش میکرد،؟ غواغوا! بای

باید فلاک ِ تبهاییِ یک الاغ بی وا ماندۀ دی ر اا بشبو،؟» (ن ص)3
دا این متن اسککایی ذین شکخیکی

یک دفعج

13

با سا تاا یبانی مبعطف و یمچبین کلمات برگرفتج ای

ن رش او بدون سکانسکوا باینمایی میشود و بدون وبفج باینمایی این ذین اوای

شده تبدیل بج

گفتمان آیاد مسککتیی شککده دا الی کج یمچبان باینمایی بدون سککانسککوای کج اکبون با سککؤال
شخیی

ای ود توأ ،شده اس

وجود دااد
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 -2محدودیت افق دید و فکر

دا اسککککای با توجج بج این کج ااوی دا محدودۀ ذیبی مشکککخص براا میگیرد و یمج چیز اا ای دایچۀ
ن اه او باینمایی میکبد مخاطب با افقیای محدود و مشککخیککی ای ن رش و اندیشککج مواجج اسکک ؛
ن رشی محدود و معطوف بج موضوعی یا شخییتی دا بالب یدای شخیی :
«گونجیای تپلش اگر گودافتاده نبود و گوشککۀ لبیاش اگر چینیای ایز نداشک
چشک یا ایلاً مال فردوس نبود بده نداش

مال فردوس بود اما

آن طوا کج بج یمین وادن ودش ی می بدید بیتا

ی نبود آن طوا کج توی جلسۀ سخبرانیِ سیاسی بج یر طرف ن اه میکرد تا چیزی برای سرگر ،شدن ییدا
کبد مرل فوت کردن بج شکواهیای اوی شانۀ جلویی و گرفتن مهلجای کج د تر و یسری دس یای توی
یمشککان اا ییرش بج ی چسککبانده بودند و بعد بلبد شککدن و نشککسککتن توی ادیف جلوتر و مااکردن
چش یاش برای سخبران» (و ص)9
بطعۀ بالا بخشکی ای فیکل اول داسکتان اس کج داوابع و با توجج بج آنچج نویسبده دا ابتدای کتا
گفتج اسک اگر برعکی و ای فیکل آ ر بج اول وانده شود با توجج بج ایهاد اابطۀ علی و معلولی دا
ییرنگ داسکتان فیکل آ ر واید بود بدین ترتیب ذین شکخیی

(اویبج) دا این بخش با توجج بج

اویدادیای گذشکتج و دیدگاه مشکخیکی کج بر یایۀ آنیا نسب بج شخیی دی ر (فردوس) ییدا کرده
اسک

دا یمان ال مبعکی و باینمایی میشکود و اسککای شککلگرفتج دا این بخش عمدتاً بر اساس

آگایی و ن رش محدود شککخیککی نسککب بج گذشککتۀ دی ری و افتاایای او مرل باییگوشککی عد،
مسکئولی و جدی نبودن اسک ؛ اسکایی توأ ،با تداعی این ویژگی با توجج بج انعکاس یدای دی ری
دا بخشیکای گوناگون داسکککتان ذین فراوان اسککک

لذا ای آوادن نمونۀ بیشکککتر برای آن ودداای

میشود
 -3شاعرانگی زبان

با عبای بج ویژگی ببلی و یردایش محدودۀ ذین و ن رش شکخیی

ایهاد تأثیر سی و عیبی بدون

یرگونج توضکیح و تفسککیر ااوی مبهر بج تماس بیواسککطج و ادااکیای متفاوت و داعین ال دبیقتر
ای موضکوع واید شکد سکبایوا معتید اسک اگر داستانی نتواند این تأثیر سی اا ایهاد کبد مرل این
اسکک کج ماجرا ای یبان کسککی شککبیده شککده کج بادا بج بیان جزئیات تأثیرگذاا نیسکک

()12 :1393
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فرایبدیای ذیبی ای سککایوکاا گزیبش و جانشککینسککایی و تلفیق و ترکیب یمانبد اسککتعااه و مهای دا
یبان بهره میگیرند و مایی اسکتعاای دااند بهرهگیری فراوان ای این عبایر تلاشی برای نزدیک کردن
یبان دا این داسکتانیا بج یبان ذین اس

عد ،اعای بواعد دستوای انعکاس ابها ،و تردید بر فصای

ذین و غیره ترفبدیای ی سککی مخاطب با فصککای ذین اس ک

(بیات  )93 :1391یکی ای مه ترین

ویژگییای یبانی دا داسکتان ذین شعرگون ی و بهرهگیری ای عبایر شعری دا آن اس
اسکتفاده ای تشکبیهات فراوان نجتبها ای طریق جای زیبی سکا تاا فصکای ذین شخیی
دبیقتر نشکان میدید بلکج ویۀ میید ن رش و شبا

سبایوا نیز با
اا ملموستر و

او اا باای و برجستج میساید طبعاً دا میان

تشکبیهات تشکبیهات شخیی و فردیِ بر استج ای یبان عامیانج و طیف و طبیۀ اجتماعیِ اص مایی
کلا ،ذین اا گفتاایتر و محاواهای میگرداند و بدین شکککل نویسککبده تهربۀ ییسککتۀ ود اا ای ذین
شخیی

و بیواسطج بج مخاطب مبتیل و الیا میکبد:

«سککیبد

کج تا کباا مبلیا با او افتج بی ییچ تعااف یا رکتی مرل آد،یای ماشککیبی برمیگردد

و میاود توی آشکپز انج و با یک لیوان شککرب توی سککیبی برمیگردد و سککیبی اا میگذااد جلوی او
انعکاسِ انگِ شکرابیِ لوسترِ مب ولجداا مرل موج میایزد توی سیبی بل کا ِا نیره
یک نیاشی امپرسیونیستی شکل میگیرد» (ن ص)93

13

تیکویر ترسکی شکده دا متن بالا با اسکتفاده ای تشبیهاتی برآمده ای ذین و شبا
بخش اول نیمۀ غایب (فریاد) کج دانشکهوی معماای اسک
اسک

شکل گرفتج اس و ویۀ شبا

و طرح مبهمی مرل
شخیی

ایلی

و با ایکطلا ات و واژگان این ویه آشبا

او اا بج مخاطب الیا میکبد عمدۀ اابطجیای شبای دا این

داسکتان با رف اضکافۀ «مرل» شککل گرفتجاند اما بید «ان اا» و یسوند «واا» نیز کاابرد بسیاای دااد؛ بج
یککوص بید «ان اا» کج ای ماییتی ذیبی و داونی بر واداا اس ک و برای تویککیف چبین فصککایایی
بسکیاا مباسکب اس ؛ نویسبده با آن بج ذین وانی شخیی مییرداید دا کاا سبایوا این بید بالاترین
بسیامد اا دااد علاوه بر این کج دا داستان شاعرانج عبایر و مفایی بر اساس اابطۀ شبای

توییف و

ظایر میشکوند و بج ایهاد فصکای شکاعرانج دا داسکتان یاای میاسانبد اویدادیا نیز بج یمین سم

و

سککو میل میکببد و جانشککین یکدی ر میشککوند و ی عرض یکدی ر براا میگیرند کج این ود باعث
شکلگیری داستان غیر طی میشود (سبایوا )121 :1393
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اسککتعااه یکی دی ر ای کاابردیای شککاعرانۀ یبان دا داسککتان ذین اس ک

شمااۀ دو،

این آاایج دا داسککتانیای

سککبایوا دا میایسککج با تشککبیج کاابرد بسککیاا کمتری دااد اما دا ایهاد فصککایای ذیبی و انتیال ن رش
شخیی

بج وانبده اثرگذاا اس :

«و او (یدا) گف یرکی کج ودت واسککتی میدانسکک
سیب اوس و با ییچ عطر دی ری فریفتج نمیشو( »،ن ص)39

میدانسکک کج دماغ من یبوی یر ای عطر
11

دا ایبها «سککیب» کاابرد اسککتعاای دااد و اشککااه بج وجود ودِ «سککیبد

» دااد نماد نیز جای اه

ویژهای دا آثاا سکبایوا دااد؛ عمدۀ نمادیای مطرح شده دا داستانیای او شخیی و بدیع یستبد البتج
نمادیای آشکبا نیز وجود دااند دا نیمۀ غایب «سکیب» کج باایا تکراا شده اس

نجتبها نویسبده ای آن

دا تویکیفات و تیکویریردایییای گوناگون ذین و ن رش شکخیی (فریاد) نسب
«سکیبد

بج انج و و ِد

» ای لحظۀ آشبایی بهره میبرد بلکج بج آن انگ و بوی نمادین و امزگونج نیز بخشیده اس :

«او بوی ملای سکیب میدید الا کج اوبجاوی میایستد و بیژن معرفیمان میکبد » (ن ص)39
«تبدی ضککربان کمی آاا ،گرف توی محوطج کج اسککید

انجاش یا دانشکک اه؟ تا دانشکک اه ااه

ییادی نبود اما ااهِ مسکتیی اسیدن بج او نبود انجاش انجاش؛ باغچۀ کوچک سیب و یبان گبهشک
و گلدانیای اطلسی » (ن ص)31
اکو دا تفسکککیر نمکادین وانبده ای متن دو مسکککألۀ دانش جامع مخاطب و باف

و یمیبجای اا کج

عبیککر نمادین دا آن آمده اسک مطرح میکبد ( .)Eco, 1984: 161دا متن ییر مسکألۀ نمادین بودن
بج یکوص با آگایی و ن رش تلمیحی شکخیی نسب بج ییشیبج و جای اه «سیب» دا اسطواه دین
و فریبگ و تباسبات واژگانی کج برای آن دا متن ایهاد میکبد باای و یرانگتر میشود:
«باغ عدن لوایمش اا داش ؛ دا

و سیبی کج تماً بویش آد ،اا مس کرده بود سیبد

ودش

کاشتج بود سیبیایش یبوی سبز بودند اما داش و بیلک و معطر » (ن ص )39
دا امان سکپیدتر ای استخوان نیز کج دا بایۀ یمانیِ یک شب تا یبح دا یک بیمااستان اخ میدید
شکخیکی ایکلی آن (دکتر سکا ،ادیب) کج بج اطر ودکشکی وایر بیسک وچبدسالجاش (سوفیا)
آاامش اوانیِ ود اا ای دسکک داده و تمایل بج ودکشککی دااد با گفتاایای داونی ود دا یککحبۀ
آغایین ی مرگ مرگاندیشی و مرگ واییاش اا بج وانبده الیا میکبد:

سال یبهای
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با کلجیایی اگجاگج یخش توی

تاایکی شکیاایای تاایک مغز توی سفیدی سفیدیاش یخش میشود اوی سیمانِ تاایک میتوان بپر،
بپر ،توی شککب و یال کب ییچوب تما ،نمیشککود

یا ،اا آنوا آویزان کب بعد ود ،اا ول کب و

یایین برو ،عیبیا یکآن تا نهای ِ داد کشیده میشوند و تما ،اگر ود ،اا داس بیبدای ،بعد دی ر بج
ییچجا نمیاس توی شب میاو ،یمینطوا» (س ص)1
یایبده دابااۀ ابزاا و شیوۀ انتیال و الیای این ی میگوید:
تاایکی شکککب دا آغای امان اولین نشکککانج ای الویوای فکری ادیب اا بج دسککک میدید دنیای
داونی او بج اندایۀ شکککب تاایکی کج کاجیای محوطجی بیمااسکککتان اا دابرگرفتج تیرهوتاا محزون و
ناامیدانج اس ک

«کاج» و «تاایکی» دا جملۀ اول واژهیای مه و دلال داای یسککتبد کج تا یایان امان

باایا و باایا تکراا میشککوند و بج این ترتیب با تکراایای ییایی وجهی نمادین ییدا میکببد شککب و
تکاایکی البتکج ای دیربکای نماد مرگ بودهاند دا الی کج دا

کاج بج عل

فظ برگیایش دا چهاا

فیککل سککال نماد نامیرایی اس ک و تداعی شککدن آن با مرگ متبابض بج نظر میاسککد (یایبده بج نیل ای
سبایوا )hosseinsanapour.blogfa.com
دا ویران میآیی نیز عبایکر نمادین گوناگونی یمچون «نیمک

بادکبک ساندویچ و » بج چش

می واد کج دا داستان تکراا شده اما نمادیای شخیی نویسبده محسو میشود:
«دیانشکککان بای میشکککود وبتی میاوند و میآیبد ای اوبجاوی کباا نیمک یا چمباتمج اوی یمین
میمانبد با یمان دیانیا کج گشککاد میشککود و چشکک یا کج ایز میشککود و سککریا کج اشککااه میکببد
وب یایی ی ان شکک یا
بادکبک چپ و ااس
این ای اوی نیمکک

بج بادکبک مییند

یکی ای اوبجاو میآید با یمان دیان و چشکک

میاود و میایستد یمین جا کباا شانجا،
بلبکد شکککد و دااد میآید طرف اوی نیمک ییدا نبود

بهوهایِ بلبدِ بااانی

دااد بهوهایتر میشود و بلبدتر و میآید طرف نیمکت
بهوهای کباا چشم اس

تاا آبیِ بادکبک این طرف بهوهایِ بااانی آن طرف » (و ص )119

دا متن بالا کج ای فیککل آ ر داسککتان و دا وابع یککحبۀ آغایین آن اس ک

بج نظر میآید تکراا دو

واژۀ «نیمک » و «بادکبک» بر جای اه و موبعی متزلزل و بحران یوی یکی ای شکخیکی یای ایلی
داسکککتکان (فردوس) دلکال

دااد لذا ای ن اه ودش برای یافتن یوی

جدید بج دنبال اویبج (بهوهای)
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دانشککهوی جوانِ ایل سککیاسکک میاود «فردوس کج این یوی (د ترِ و بودن) اا نمی واید
یویتی دی ر اا جسکک وجو میکبد امکککککا بادا نیسکک این گفتمان یژمونیکی اا کج بج یوی او معبا
میدید تغییر دید» ( سککیبی  )111 :1392لذا دا بخش اول داسککتان یا یمان یککحبۀ یایانی کج عبوان
آن «تماس آ ر :نیمک یا یمیشکککج یکجواند» اسککک
موبعی

کبونی و یمچبان بحرانیدۀ شخیی

دلال

واژۀ نیمک دوبااه دااای تکراا اسککک و بر
میکبد

 -4ابهام زبان

با عبای بج شکیوهیای شکلگیری امان مدان عبایر گوناگونی دا ایهاد ییچیدگی و ابها ،یبان دا این
داسکتانیا مؤثر یسکتبد اویدادیای داسکتان مدان بر اساس ییرنگ آن دا عرض یکدی رند کج ود بج
واسکطۀ تداعییای گوناگون ذین دا نوسان یستبد و این مسألج بج ابها ،دا داستان میانهامد دا مر لۀ
بعدی و دا سکککطحی یایینتر یمانگونج کج ببلاً ی مطرح شکککد عد ،انسکککها ،و نظ دا گفتمانیای
داونی موجب ایهاد ابها ،و سکرداگمی وانبده میشود متن گفتمان آیاد مستیی دااای نحوی نابص
بریده بریده و عد ،اتیکالات مبطیی افکاا اسک کج اماننویسککان آن اا برای نشککان دادن سککرع فکر
یککمیمی و عد ،سککانسککوا کلا ،ذیبی بج کاا میبرند دا عین این کج ممکن اسکک بج نظر برسککد
واضککحترین دیدگاه اا ای ذین ااائج میدید با داشککتن مشکککلات تفسککیری برای وانبده مبه اس ک
یمچبین مشککلات تفسکیری این نوع گفتمان شبیج بج مشکلات استراق سمع اس
گوش دادن بج آن فابد اطلاعات لای ،اس

کج شبونده دا یب ا،

()Black, 2006: 143-144

یمچبین دا گفتمان آیاد غیرمسکتیی بج جه

عد ،یکرا

کلا ،ااوی و شکخیکی و دشواای

تمایز آن دو ای یکدی ر ابها ،دا تشککخیص کانون یککدا وجود واید داشک کج البتج «اسککتفاده ای طری
بیان و لحن سکخن شکخیی

دا متن اوشی برای نشان دادن تغییر دا تمرکز کانونی اس » ( Chafe,

 )1994: 222گاه ابها ،معبایی و محتوایی دا کلا ،اسککایی دا نهای بج عد ،داک و دایاف داس
سخن ای سوی مخاطب میانهامد:
«ناتوانی من ای یمان وب کج افت تو مرل ود ،ییش چشککمش بود میدانس ک کج لزومی بج فریب
دادن نیسکک

کج من ود ،اا گول وای ید چون کج دانایی من ییش ای یمج چیز فریب داده بود چون

ککج دانایی من چیزی بیشکککتر ای دانگ لحظجیایی نبود کج آنیا کج داون مناند و ای گلو و دیان من برای
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رفیاشکان اسکتفاده میکببد اموش میماندند وگرنج ایبها نبود ،الا ی نباید ایبها باش » (ن یص
 31و)31
ای سکطر سکو ،این بخش کج دا آن شخیی
معبایی اسک

(فریاد) بج گفتمان آیاد مستیی یردا تج دااای ابها،

یمچبین مرجع ضکمیر «آنیا» و این کج چج مسألجای دااد مطرح میشود و شخیی بر

اوی چج موضوعی تمرکز کرده اس

دبییاً برای مخاطب اوشن نیس

اسکاز پارودیک

یکی ای مسکائلی کج میتواند دا اسککای و کلا ،محاواه مطرح باشکد بج کاابردن آیرونیکِ بخشی ای کلا،
دی ری اسک
اسکک

آنچج اسککای یااودیک اا ای اسککای سکاده متمایز میکبد ستیزۀ بین دو آوا دا این اسکای

انکاا جه گیری اسکککای نسککب بج سککخن دی ری و ادّ آوای دی ری موجب ادّ مباسککبات

دوسککویج و گف وگویی واید شککد کج بین آوایای سککتیزهگر بربراا اس ک
معایر نمونجیایی ای یااودی فیف موجود اس

دا اکرر نمونجیای اسکککای

(با تین )391 :1393

سکخن یااودیک دا جه ایدافی کج متصاد با سخن دی ری یستبد بج کاا میاود و آن اا بعص ًا بج
سککخره میگیرد این نوع بیان گفتاا دی ری دا کلا ،اویمرۀ ما بسککیاا اایا اس ک

وبتی کلمات دی ری

وااد گفتاا ما میشککوند تفسککیر جدیدی ای ما بج ود میگیرند و دوآوایی میشککوند نیل گزااۀ دی ری
بج شکل یرسش یا تی تعهب سبب مواجهۀ دو نی

دا سخبی وا د میشوند

تفاوت عمدۀ اسککای با یااودی کج گونۀ دو ،سخن دی ری اس

دا این اس

کج دا اسکای مؤ ّلف

کلکا ،دی ری اا دا بیرون ای سکککخن ود میآواد و یموااه آن اا مدّ نظر دااد و بج آن ااجاع میدید
یمچبین سکککخن دی ری بکا نیّک تایهای بایآفریبی نمیشکککود بلکج ود امکان عمل دااد و تأثیرگذاا
اسک

دا ییی تفاوت اسککاسککی این گونۀ سککو ِ،سککخن دی ری یعبی اسکککای با دو گونۀ دی ر یعبی

سکبکبخشکی و یااودی کبش ر بودن آن اس

دا الی کج دو گونۀ دی ر کنشپذیرند (یمان)313 :

ایبک نمونجای ای اسکای یااودیک اا دا نیمۀ غایب براسی میکبی :
« الا چشمش بج تخ بود و رف میید بای ی ای دادش کج وبتی شروع میشد بج سیبجاش چبگ
میید و بج ودش میییچید با تما ،اینیا بج فکر ودش نبود گفتج بود بیمااسککتان ی برای این وابیده
ککج دی ران بعکدیکا ن ویبکد بچجیایش ییچ کاای برایش نکردند ودش اا بج دا سکککپرده و ای چیزی
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جستاایای نوین ادبی (ادبیات و علو ،انسانی سابق)

نمیترسکد جز این کج بچجیایش بی یش باشبد و یوای ی اا نداشتج باشبد فیِ رف آیبدۀ انوادهاش
اا مییند و بیشتر ای یمج ی فریاد اا» (ن ص)19
این متن اسککایی بج ن رش شکخیی (فریاد) نسب بج گفتجیای یداش کج ای یبان ماداش بیان
شککده با اویکردی یااودیک و سککخرهآمیز یردا تج اسکک

ییرا بر طبق داسککتان گفتاا یدا دا عمل دا

تصاد با افتاا و کرداا او اس
کارکردهای اسکاز در داستانهای ذهن سناپور
بسط گسترۀ فضای ذهن

یکی ای مسکائل بسکیاا با ایمی دا اسکتفادۀ بیش ای ییش ای اسکککای دا یردایش فصای ذین گسترش
این فصککا و محدودۀ آن اسکک

نویسککبده با کمک ویژگییای اسکککای بج ه اوای یای ذیبی دا

داستان میافزاید این کااکرد دا بیشتر ویژگییا و نمونجیای آنیا بابل مشایده اس
انتقال حج بیشتر اطلاعات توأم با تسریع در آن

دا اسکککککای علکاوه بر افزایش ظرفیک یکای باینمایی ذین اطلاعات و آگایییای بیشکککتری ای اذیان
شکخیکی یا بج مخاطب انتیال مییابد و الیا میشود نمونجیای متعددی کج برای ذفیا بج یوص
کذف افعکال یکا بدون فعلیا بیدیا و متم یای بیدی متعدد یی ای فعل عبااتگونجیا و تکواژهیا
آواده شکده بیان ر این کااکرد مه و اسکاسکی اسکای دا یردایش ذین اس

نمونجیای این کااکرد دا

شمااهیای  9 1 1 3 3 3و 11بج مراتب بیشتر بابل مشایده اس
امکان ترسی و انعکاس روحیات و خلقیات شخصیتها

جکابکججکایییکای نحوی دا تبلوا کالکات و داونیات اشکککخاص تأثیرات فراوانی دااند ایهاد ی
یکمیمی و نزدیکی دا وانبده نیز ای کااکردیای انعطافیای سا تاای و یمچبین استفاده ای آوایا و
نا،آوایا و لحنیای گوناگون دا کلا ،ذین اسکک
دیده میشود

نمونجیای این کااکرد دا شککمااهیای 11 9 2و 13

سال یبهای

93

اسکای دا داستانیای ذینِ سین سبایوا

برجستهکردن نگرش

آوادن بیدیا متم یا و یکفات بعد ای افعال و دا یایان جملجیا دا برجسکت ی و اساناتر کردن یرچج
بیشکتر سکخن بسکیاا ایز ایمی اسک

شمااهیای  13 13 12 11 11 3 3و  13بج این کااکرد

مبهر میشوند یمچبین تکواژهیا دا برجستجکردن ذیبیات و ن رشیا بسیاا جالب توجج یستبد
باورپذیری و ایجاد توه حضور در فضای ذهن در خواننده

یرچج ویژگییای اسککککایی دا جه مایی و عملکردیای ذین بیشکککتر بج کاا گرفتج شکککوند برای
مخاطب باوا صکوا دا فصای ذین شخیی و ملموس بودن کلا ،ذیبی و دانهای

ی ذاتیبداای

با او دوچبدان واید شککد تیریباً بیشککتر نمونجیا سککعی دا ایهاد و الیای فصککای ذین دا نزد مخاطب
دااند
نتیجه

اسککای کج ای ویژگییای گفتمان آیاد غیرمسکتیی یتروگلاسکیا و یمچبین گفتمان آیاد مسکتیی اسک
اسکککتفکاده ای یبکان محکاواه برای انعکاس یکککدای دی ری اسککک
داسکتانیای سکبایوا غالب اسک

و دا گفتمانیای ذینِ موجود دا

این ویژگییا سکا تاای و محتوایی یستبد؛ ویژگییای سا تاای

عبکااتاند ای :جابججایی (انعطافیا) ذف تکراا اجزا و کاابردیای اص واژگان ایکککطلا ات و
آوایکا انعطافیا و ذفیا دااای بسکککامد بیشکککتری یسکککتبد ویژگییای محتوایی علاوه بر این کج
ویژگییای سکا تاای اا ایهاد میکببد عبااتاند ای :عد ،سکانسوا محدودی افق فکری مطرح شده
ابهکا ،و شکککاعران ی یبان محدودی افق فکری و شکککاعران ی بج دلیل صکککوا یکککدای دی ری دا
بخشیایی ای داسکتان بج جای صوا ااوی و تشبیهات و توییفات فراوان دااای بسامد بالایی یستبد
اسککای کااکردیای بسکیاا اایشکمبدی دا داسکتانیای ذین سکبایوا دااد کج عبااتاند ای :بسط گسترۀ
فضیای ذهن ،انتقال حج بیشیتر اطلاعات توأم با تسریع در آن ،امکان ترسی و انعکاس روحیات
و خلقیات شیخصییتها ،برجسیتهکردن نگرش ،باورپذیری و ایجاد توه حضور در فضای ذهن
در خواننده .اسکای بج شکل یااودیک و آیرونیک نیز میتواند باشد
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( )111 132 111ش یککص( )133 111 13 31س یککص( )93 19 13 31 13د یککص13 33
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تهران :علمی و فریب ی
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