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 چکیده

یتروگلاسککیا اسکک  کج مبهر بج  صککوا یککدای دی ری دا  اسکککای یکی ای یدیداایای

 ۀستاسکای بج دو د شکود می و یتروگلاسکیا دا داسکتان ترکیبی آیاد غیرمسکتیی  یایِگفتمان

 لیککج نوع اول ممکن اس  بج یوات  شودتیسی  می کنندهمند یا توصیی هدفو  زینتی

دی ری اا ای دس  بدید و یسبدی یبان و یدای یای اجتماعی و عرفویژگی ۀباشد و یم

کلامی شخص دی ر بج عبوان دیدگاه  ۀتبها یک آوا دا آن بج گوش برسکد  دا نوع دو،  شیو

 تۀبج طوا کلی بج دو دس ییای اسکایویژگی اود می کاا برد داستان بجو موضعی برای ییش

  آثاا  سککین سککبایوابراسککی  اشککوند  دا این جسککتاا بو محتوایی تیسککی  می اایسککا ت

ویژگی  چهااویژگی سککا تاای و  یف  کج او یای ذینیای اسکککایی دا داسککتانویژگی

جایی )جابج یایای سا تاای عبااتبد ای: انعطاف واد  ویژگیبج چش  می اسک  محتوایی 

یککفات یا  کلا،ا  واژگان  اص و ایککطلا ات و تکیجیا  تکراایواژهیا  تکاجزا(   ذف

یای محتوایی عبااتبد ای: عد، سانسوا  محدودی  و ویژگی آوایاآوایا و نا، جانشکین اس  

یا یا و  ذف  انعطافیای سکککا تاایافق فکری  شکککاعران ی و ابها، یبان  ای میان ویژگی

یای محتوایی  محدودی  افق فکری و شاعران ی بج دلیل یرکاابرد یستبد و ای میان ویژگی

و  بج جای  صککوا ااوی و تشککبیهاتیایی ای داسککتان  صککوا یککدای دی ری دا بخش

کااکردیای اسککای عبااتبد ای بسِِ گستره  فراوان  دااای بسکامد بالایی یسکتبد  تویکیفات

امکان ترسی  و انعکاس او یات و تر اطلاعات توأ، با تسریع دا آن  ذین  انتیال  ه  بیش
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 فصاییا  برجسکتج کردن ن رش  باوایذیری و ایهاد توی   صوا دا  لییات شکخیکی 

 ذین دا  وانبده 

  سبایوا یتروگلاسیا  گفتمان آیاد غیرمستیی  اسکای  ذین  ها: کلیدواژه

 هدممق

 هتروگلاسیا اسکاز در گفتاری –پدیدار هنری 

ا و ییتروگلاسکیا شک ردی بسکیاا کااآمد دا بیان ذین و ن رش دی ری اسک  کج ممکن اس  بج شیوه

وگو  و گف اسکازبخشککی  یااودی  عبااتبد ای: سکبک»کج اشککال گوناگونی دا داسکتان یدیداا شکود 

(  لای، اس  392:1393)با تین  « شود(یا تهزیج مییاسک  -وگوی شکفایی کتبی شکده  کج بج وا)گف 

 1«رکیبیگفتمان ت»بپردایی   ایکککطلاح ی   بج تبیین یتروگلاسکککیا مطرح کب ااکج اسککککای  تکا ببکل ای آن

 :  کبدگونج تعریف میاس  و آن اا این برده اکا جبا تین بایطلا ی اس  کج 

یک سککخن   یک سککخن وا د  اویااویی داون عریککۀ ترکیبی ای دو یبان اجتماعی داون محدوده

ری جدا دی  ۀلفیک دواه  تمایز اجتماعی یا با مؤ بین دو آگکایی مختلف یبانی کج ای یکدی ر توسکککِ

 ( 358 :1981اند )شده

 کبد:گونج توییف میاا این یمچبین او این گفتمان

شککامل  لق دااد  اما داوابعوا د تع اش بج یک گویبدۀدسککتوای و ترکیبی ای کج با نشکان ریایگفتج

 :Ibid) شوددو یبان  دو نظا، نحوی و باوا ا لابی می دو سکخن  دو اوش گفتاا  دو سکبک ترکیب 

304 ) 

ا تما، بگفتمان آزاد غیرمسییتقی  ااد  یکی اسککد  دابل دو یدیده وجود دنظر می دا این تعریف بج

ب سخبان ترکی هتروگلاسیا؛ شود و دی ریاشککالش کج مبهر بج آمیزش گفتمان ااوی و شکخیی  می

 گفتمان ترکیبی دا کااکرد کبد  فرایبدی کج ای طریق آنداسکککتان اا مبعکی می ۀاجتمکاعی ککج جکامعک

با تین  صککوا یککدای    ییی دا ( Black, 2006: 95)شککود نمایان میبالاتر دا متون  یسککطح

کج اسکای  داندمی ترکیبی دا گفتمان1ترکیب یکدای ااوی و شخیی  دی ری دا داسکتان اا محیکول

و  سکایا یایتعریف  توضیح و ویژگی بج  این نوشتاا ادامۀ دا سکزایی دااد گیری آن نیش بجدا شککل

                                                           
1- Hybrid Discourse 
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یمچبین دا این یژویش   یردایی می سبایوا ذین یایداسکتاندا  آن یایو کااکرد یاویژگی بج سکپی

 ایککطلاح گفتمان ی  برای»کبد: شککود کج مطرح میاسککتفاده می« گفتمان»طبق نظر بلک ای ایککطلاح 

یا ضروای اسک  بج جز مواادی کج تشخیص بین آن شکده گرفتج کاا فکر بجبرای یوشکش گفتاا و ی  

 گفتمان  فکر و اندیشج اس    مراد ای ها(  لذا دا ایبIbid: 64« )اس 

 اسکاز

 اس ؛ اوایتی کج بج یکوات شکفایی طرا ی شکده ویژه ای لحاظ سکبک بجکج بجاسک   اوایتیاسککای 

 skazat/skazyvat )ای گفتاا  ودجوش اا ایهاد کبد  اسککککای شکککود کج توی ِسکککا تج می ایگونج

طوا  تیابل با نویسککبده( اسکک  و بجشککود کج مخیککوص ااوی داسککتانی )دا می اوسککی( بج یبانی گفتج

 یای متمایز و  یکککایص ویژۀن )ویژگیشکککود  طری گفتجکدی دا یک چااچو  ااتباطی تبظی  می

 ,Prince) شده    یا و اویدادیای نیلگفتاا ااوی( دا تأثیر اوای  یمان اندایه مه  اسک  کج موبعی 

2003: 89-90). 

یا ییش کشکیده شد  او اسکای اا ن با، دا یژویشمسکئلۀ اسککای نخسکتین باا ای سکوی بوایی آ 

یای یبانی متباظر با این گفتاا گیگفتاا شکککفایی و ویژ  گیری بکج سکککوی فر، شکککفایی اوای جهک 

)نوا   شکفایی  سکا تمان نحوی گفتاا شفایی  واژگان یمخوان با گفتاا شفایی و   ( دانس   او این 

گیری بج سکوی گفتاا شکخص دی ر اس  و موااد  جه نظر ن رف  کج اسککای دا اکرر  وابعی  اا دا

 ( 393: 1393 )با تین  گیری بج سوی گفتاا شفاییآمد  جه ی ای این و یمچون یک ییتبها ی

 اس  کج11زینتی اسییکاز نوع اول،دو نوع اسککای وجود دااد:  کبد با تین مطرح می کج چجطبق آن

یسککبدی یبان و یککدای اجتماعی و عرف یاید و ویژگیباشکک و محض یشکککل اوایممکن اسکک  بج 

ف بدل شکود و تبها یک آوا دا آن بج گوش برسککد  لدی ری اا ای دسک  بدید و بج سکخن مسککتیی  مؤ

و دا  دم  بیان مشککخیککات  2توصییی  کنندهیا  نوع دوم، اسییکاز هدفمندیمانبد آثاا تواگیبف  

کلامی شککخص  ۀشککیولف دا این نوع  شککخص دی ر و آوای دی ر اسکک   مؤ جفردی و اجتماعی بی ان

داسککتان ضککروای اسکک   مرل  بردگیرد کج برای ییشمی کاا جدی ر اا بج عبوان دیدگاه و موضککعی ب

   ( Schmid, 2013: 1 ؛391-392: یای بلکین اثر یوشکین )یمانداستان

                                                           
1- Ornamental 

2- Characterizing 
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بالب ا دا یا اشجیایش فر، دا وای نیابد  ناچاا آن اندیاندیشج ۀواسطوبتی نویسکبده برای بیان بی

د     با تین معتید اسکک  داسککتایفسکی و لسکوف تادکبنمایی میبای و کلا، دوآواییسکخن فرد دی ر 

دو، بج  اطر اسکای شفایی  و دا داجۀ یاجتماع ای نظر بی انج بیبیِییادی بج  اطر یک سکخن و جهان

 (   393: 1393)با تین   بج ااوی متوسل شدند

یبی دی ری بایلی یعبی یمان ن رش و جهان نکتۀ  گفتاا شفایی توجج کبی اگر دا اسککای فیِ بج 

انبد د اما یمابج گفتاا شککفایی دا گرایش شککدیدتری کج آثاا تواگیبف ااویِمرل  دیی ؛اا ای دسکک  می

افزون بر آن  مهموعۀ کاملی ای یدیداایای  د ندااااوی آثاا داسککتایفسکککی توجهی بج یککدای دی ری 

و یدیداایای یبانی وجود دااند کج تبها دا اسکککای یمانی کج نویسککبده بج گفتاا شککخص نوا تی  نحوی 

   یذیرند شود و دبییاً بج  اطر دوآوایی بودن آن و دو تکیج دا داونش  توضیحدی ر متمایل می

 -کج عبااتبد ای: اسکک  ا کببده و یدفمبد یف  ویژگی برشککمردهبرای اسکککای تویککیفاشککمید 

نککاگهککانی و  -3 بودنشکککفککایی  -3دویککککدایی  -3یککای فکری محککدودیکک  افق -2اوایت ری 

اسکککای  تماً باید دا   یا  بر طبق این ویژگیبودن وگوییگف  -1 بودن گفتاای -1  بودن جوش ود

مچبین   ی  اخ بدیداسکک  شککخیککی وگوی بیرونی گف مختص بج  دا متبی کجیک متن اوایی و نج 

 ای اسک   برجستج باشد وکج فردی معمولی و غیر رفج شکخیکی  و ااویفکری بین  لۀفایک  دا آن

مان یای گفتشکککود  شکککفایی بودن و عد، کاابرد ویژگیرتیب دویکککدایی بودن دا متن ایهاد بدین ت

موس گیری و ملاسککمی و مکتو  و بج تبع آن اسککتفاده ای بواعد و مختیککات یبان گفتاای بج شکککل

 هوگویی کج دا آن گویبده بج شککبوندجود فصککایی گف بودن یککدای دی ری کمک بکبد  دا نهای  و

الات او وایاسکک  داشککتج باشککد و بدین شکککل بین او و بیبی سککؤواکبش نشککان بدید و بر اسککاس ییش

گر اس   لای، بج ذکر اس  کج اگر تمامی مخاطب تبش داب یرد  ای الزامات یک اسککای یدفمبدِ نوا  

(  Schmid, 2013: 1-2) ویژگی اول الزامی اسکک  وجود سککجیا دا متبی اسکککایی نبود  این ویژگی

ای گذاا بج اسکای ای ای ذا ییرنگ و بج عبوان لحن ااوی اشااه استا یز کلماتدا  شکفیعی کدکبی نیز

با  یرداید کجواا میاوایی و کپی  ن باو، و تیسکککی  اسککککای بج دو دسکککتۀدااد و دا این یمیبج بج نظر آ

ند  گیریای نحوی و باموسککی شکل میاای و شکفایی و بر واداای ای طرحگرایش ااوی بج یبان گفت

ی و نج ا شفایگیری بج سوی گفتاگوید  آ ن باو، اسککای اا فیِ جه گونج کج با تین ی  مییماناما 

اینمایی ب بخشی وسکبک نیش آن دا ۀییچ بحری دابااداند و بدین ترتیب میبج سکوی یکدای دی ری 



  19                             سبایوا  سین ذینِ یایداستان دا اسکایسال یبهای                                         

ای آنها کج  ( 191-192: 1391) گیرددانمی گونج کج مطرح شد یمانآوا و ن رش دی ری )شکخیی ( 

دا و  نظری یردا تج شککده فیِ اندکی دا  ویۀ کبون بج اسکککای بج عبوان یدیداای یتروگلاسککیایی تا

اس    نشده یردا تج طوا مبسوط بج کااکردیای آن دا آثاای  اص  یا وویژگی براسکی جبیژویشکی 

جوی وجس بج سکیلان ذین  آثاا گوناگون  سکین سکبایوا دا  ویۀبا عبای  بج  لق  دا این جسکتاا

ااکرد و ک اسکای سا تاای و محتواییِ بج دس  آمده ای یایبراسکی و تحلیل ویژگی  او اسککای دا آثاا

 یردایی  می یای ذیبشدا داستان آن

 های سناپوردر داستان اسکاز یهاویژگی

س   ا و یتروگلاسیا گفتمان آیاد غیرمسکتیی  یای برجسکتۀاسککای ای ویژگی  طوا کج مطرح شکد یمان

 اوت کج  با این تفیردایدمی )یا(ااوی بج باینمایی ن رش و ذین شکخیی   ترکیبییای دا این گفتمان

ا با اوبرو یستی  و دا یتروگلاسی دا گفتمان آیاد غیرمسکتیی  با دسک  ک  دو یدای شخیی  و ااوی

یای مرل ادااکات  سککی  ا سککاسککات  افکاا و بسککیاای ای جببجآنچج  یر هایی کجآن ای .چبدین یککدا

بده نویس  اسکک بج  ودی  ود غیرکلامی  گذادمیییش ای گفتاا دا ذین انسکان  دی ر آن کج دا مر لۀ

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

یبانی و  یایو یبهااگریزی نادسککتوامبد یایویژگی عمدتاًبج فرایبدیا و عملکردیای ذین   شککبای 

ا بخشی دوابع اسکای با سبکدا ؛اس یای آنبیان ر مایی  اسککایی و محاواه کج ای دااندسکا تاای

 یداستان ذین اس   گفتمان شفای داکردن و انتیال ن رش و یدای دی ری یکدد برجسکتج گفتمان دا

برداشتی  واونوشک   گیرد بلکجوابعی شککل نمی نج و تطبیق دبیق و کامل ای محاواۀبا یک کپی وفادااا

 Leech)گیرد اسانایی آن یوات می دف برجست ی وی ایای گفتاا شخیی  بای ویژگیسکا ت ی 

& Short, 1981: 70-167)   یای مهمی اسکک  دااای ویژگییا  ود دا این داسککتانیمچبین محتوا

اای و سککا ت ییااین بخش بج بیان و براسککی ویژگیدا   ری سککا تاا داادگیشکککلتأثیر مهمی بر و 

اثر  (1391) آییویران میو ( 1399) لب بر تیغ  (1393) نیمۀ غایب داسککتانسککج دا  اسکککای محتوایی

بای  بج عتوسککعاً با   ولی اسکک گفتمان آیاد غیرمسککتیی  و یتروگلاسککیا دااای کج یردایی  می سککبایوا

سج  اا دا ایویژگیاین یای سا تاای  یبانی و لحبی مشابج  ای ویژگی آیاد مسکتیی  فتمانگبر واداای 

( 1391) یاشمایل تاایک کاخ و( 1393) دود  (1393) سکپیدتر ای استخوان دی ر سکبایوا یعبی داسکتان
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: 1393)با تین  و (2-1 :2013)یای مطرح شده ای سوی اشمید با توجج بج ویژگی ی  دیمی نشکاننیز 

آثاا  داویژگی(  چهاا) و محتوایی ویژگی( یف ) سککا تاای دو دسککتۀ بج طوا کلمبابع دی ر  ( و393

 ص شودمشخ اس  تا آن بید یای اسکای دا آثاا سبایوابراسی ویژگی بر اسکاس  شکد سکبایوا یاف 

یای آواده شککده بج ذکر  رف اولِ نا، اثر نشککانی نمونج برای  چیسکک کااکردیای اسکککای دا آثاا او 

 کبی  بسبده می

 اسکاز های ساختاری ویژگی

 جایی اجزا()جابهانعطاف ساختاری  -1

 بجو  دگیرشکککل میااوی و شککخیککی   مسککتیی  دا اثر نوسککان و اف  و آمد گفتمانگفتمان آیاد غیر

 ( 131: 1391) شخیی  اس  مسکتیی  گفتمانغیرمسکتیی  ااوی و  گفتمان ایکل جمع   تولان اعتیاد

دا  میاسککو غیر گفتاایکاابرد یبان   یای مه  و بااییکی ای ویژگیلذا دا باینمایی یبان شککخیککی   

ژگی ویاین   بدستیجاشکده سکا تاا مبعطف و جابج دااای عمدتاً کج و جملاتی اسک  گفتاایابالب یااه

  وایی  یردا    یاانعطافشود  دا این بخش بج انواع این وفوا مشایده میدا کاا سبایوا بج

 جایی مفعولجابه -1-1

 :آیدمفعول دا کلا، محاواه دا یایان جملج و یی ای فعل و گاه دا فعل مرکب  میان اجزای آن میگاه 

یدای  شوی؟ الا دی ر دوسکت  داای؟ عاشکی  می ا،؟  و  شکد،؟بیبیبیا تماشکا، کن  بیا ببین  می»

)و   «یا اابیب  اینا،؟ داا، میانداید توی تنگکذااد بخواب   اعشکککج میشکککبوی ککج نمییکا اا میآین

   1( 91ص

 ونگترین نوسکانی دا سا تاا کلا،  ییا، اا دگرکوچک  شکودبالا مشکایده می گونج کج دا متنیمان

   کبد گیری آن دلال  میمتفاوت شکل و لحن موبعی  بر کبد ومی

 (پایان جمله)صفت  جایی صفتجابه -1-2

ای اسکک  جدی و یر ای شادیِ بج یای یسککربچجآید جلوِ اوش  بالای سکیبی چشک سکیبی  رمایی می»

 (   19   صو) «عهده گرفتن کاای مه 

سکککلا،  یر دو اتاق اوشککن بود و یمان نوا تبد سککبز یمج جا یخش بود  یداش بج جای جوا  »

   2( 23ص)ن   «دستش اا داای کرد      فریاد دستش اا گذاش  توی دس  او؛ بزاگ و گوشتالو  سرد
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دا ذین شخیی  بج یوات ج بهتر باینمایی شدن وتریکف  بج جه  برجستج  دو،گاه یمانبد متن  

  آید می داییو یی واژهای جملج و بج شکل تک

 متم  قیدیجایی فعل و قید و جابه -1-3

ج چش  یای سبایوا بسا تاای اس  کج دا داستان یایانعطاف یکی ای یرکاابردترینجایی بید و متم  جابج

 عبا دایا نیز بج بسِ و گسترش مد  تبوع و تعدد آنکب واد و سا تاا کلا، اا بج یبان گفتاای نزدیک میمی

 آواد:مخاطب می اا ییش نظر یای گوناگونی الات و ویژگی کبد وکلا، کمک فراوانی می

کبد؛ می یروا ن اهایسکتد  توی اایرو  اتاق  یا یرجا  ییش چش  دی ران یا تبها  بیشکود  میاد می»

 3( 23  صن) «تبد و با شیطب     

 جایی فعل اسنادی و مسندجابه -1-4

یا  بود  دسناگهان دیدش؛ یشک  یک ییچ ایسکتاده بود  یکوات سکفید و مات  ان اا یکواتک یده »

 3( 3)ن  ص «داای کرده بج سویش؛  ودش بود؛ غریبج و ترسباک

  یایی اا بج شخیی  نسببج عبوان مسکبد کج ویژگی« ترسکباک»و « غریبج»دا این متن دو یکف  

   اند دیبد با جداشدن ای جملج و آمدن بعد ای فعل  برجستج و باای شدهمی

 جزاحذف یکی از ا -2

 حذف نهاد -2-1

یا یا این  ذف یبان گفتاا و محاواه اس   یای برجسکتۀیکی ای اجزا یا بیشکتر  ای دی ر ویژگی ذف 

 گیرند:شکل می عدیو یا ب ببلی بج بریبۀ

اند  الا یمین گوشککج و رَند  تماً  یخشباشککد  این دوا و بَ فیِ یمان یک ماشککین کج نباید بوده»

 ( 113)و  ص «یِ یک ماشین اف   بییج یستبداند  نج  فکباا  دنبال طرف دی ر براا  نرفتج

سی نهاد و ک)یا با شخیی آشبایی  ییچ اس    وانبده نیمۀ غایبدا متن ییر کج ببد آغایین 

؛ داوابع ضککمایر ( چج دا کلا، ااوی و چج شککخیککی  نداادگویداو سککخن می ۀکج نهاد داباا

 د:شوبیشتر آشبا می یا و  ودشاناما دا ادامج با اس  آنجای زین اسامی یستبد  
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لوتر گذشکتبد و کسی  یلی جیا تبد ای کبااش میبرگرداند  کوچج باغ توانسک  بایسکتد یا اونمی»

شکککد      اف  و مدا، یشککک  یر ییچ یبهان می وا  ییراین گلداا بلبد  میای او  بکا مویکای بلبکدِ تا 

اا ده بود  یوات سفید و مات  ان توانسک   ناگهان دیدش؛ یشک  یک ییچ ایسکتانمیگرداند  اوبرنمی

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

 (گونگیعبارتو بدون فعل )حذف فعل  -2-2

نِ یدایای غیرانسانی و  فیف لغزید شبو، و اوی ی یکدای تکان  وادنِ نامحسکوس سرویا اا می»

شکبو، و فیرفیرِ سکرویا و چباایا اا بالای سر،  آن مییا اا ییر یا،  شِ شکنیااچج اا   الا  شو یک

اوی ی   و دا سوی دی ر  انبوه ییامدیای یای سکبز آیبی  گذا یدیا ماشین ای کباا و اوبجطرف نرده

  (229  صن) «یاای ذا ای جلوِ کتابفروشی

اا تر شکککدن گفتای واد کج بج محاواهفعل بج چشککک  می بریبۀیای بابریبج و بیدا متن بالا  ذف 

ظایری  شود وگاه دا سکرتاسر اسکای  تی یک فعل نیز یاف  نمی اسک   داونی کمک بیشکتری کرده

 ی گذشتجافعل ای امکانات یبان فااسی اس  کج نویسبدگان یای بیبردن جملج کاا بد  بجیاشکعرگونج می

اول کج جملج با فعل  گونۀاند: گونج یا بج دود  این جملجانیا بردهشکککبکا تج و ای آن بهرهن اا  و  میآ

این  وفعل اسککک   بدون کلیبج دو، کج گونۀکبکد و دانتیهکج نیای بج فعل ندااد و می ییش ای  ود ککاا

ی یایالیجیا و مصاف و مصافیا مرل مویوف و یف سا تاا و عبایر  اص این جملج وضکع نتیهۀ

   1( 229: 1393  وایبد )محمدی ضمبی دااند و دی ر فعل نمیاس  کج دا  ود نوعی اسباد 

د دست  داد نکبد! نبای»یا: داا و ای تج  لق  ان اا کج آ رین کلا،یا   شنفی یکدای بریده بریدۀ»

یمیشج آاا،  یوات باایک  ماداش؛ یدای یمیشج شکستۀ  «گف ی  بشکباسکی  داداشک  ااس  می

 (   1)ن  ص «یمیشج دا با  اوسری  گایی با اشتج مویی بیرون مانده دا یک سوی یوات

آن  ای ذین  یای موجود دا متن بالا چج ببل ای دیالوگ شکککخیکککی  و چج یی ایتما، تویکککیف 

ای یجوابستکج گاه افزایش  بدستیات بدون فعل عباایدا و ظایر ماداش دا  شکخیی  )فریاد( دابااۀ

جملج اوایات  دا جملات ای ایات مکالمجدلبام»شکککود  یا میباعث بلبدشکککدن طول آن اجزای ایکککلی

« وا دیای تکیج کلامی»یا « ایده»یا اا آن (1993) چِیف آیبد آیبکد بلککج دا وا کدیای گفتمان مینمی

 Ono & Thompson) «اندیا ای ی  جدا شکککدهیا و تکمیل چهااچو نامد کج بج وسکککیلج مکثمی
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cited in Fludernik, 2013: 5 )  تویکیف محیِ بیرونی ذین شکخیی    بجااوی معطوف بج ذین

ی یاد و علاوه بر انعطاف سا تاای موجود دا کلا، شخیی   عبااتیردایداون ذین شکخیی  می ای

ن ذی یای الات  ا سکککاسکککات  تمایلات و ن رش ای اا کج بیان ر توضکککیحات بیشکککتری ایبیدگونج

باینمایی »آید و مدا، دا نوسککان بین این  الات اسکک   آواد و سککپی بیرون میاسکک   می شککخیککی 

شکککود؛ گفتمان ااوی اگر نوعی گفتاایای اشکککخاص محدود نمیگفتاا دا اوای  فیِ بج باینمایی یااه

ااوی و  میانویژه دا اوایت ری اسککککای موبعیتی ااتباطی اا گفتاا شکککبج شکککفایی جلوه کبد      بجیااه

   ( 19: 1391 )فلودانیک « سایدشبو برمیاوای 

اجزایی )عمدتاً بیدیا( دا موبعی  ییوند یا افزوده شککدن بج یک ببد براا دااند   ایدا اوای  مکالمج

یا بج عملکردیای گفتمان کلان سا تاای مانبد واود بج یک موضوع شکان یبوی مبه  اسک   آناما معبی

کببد ظهاای جانبی بج موضکککوع ایکککلی  جلب نظر مخاطبان و غیره کمک میجکدیکد  بایگشککک  ای ا

(Fludernik, 2013: 5)  یی و افزوده شککده بج یکدی ر دایای ییگفتاایا و یااهدا متن ییر نیز عباات

 ه  فراوان اطلاعات و سکککرع   ااائۀتبهکایی نابص و مبه  یسکککتبد  یمانبد کلا، محاواه بج ککج بکج

 اسانبد:یاای میای ذین شخیی  یا انتیال آنگیری و شکل

  نرس  کشیک شبکرد      شبید      بج ییره فکر میشکمااه تلفن و اس  و نشانی بیمااستان اا می» 

اا اوی یا نیمج بای  با سککری کج ان فیِ مانتویی نایک  تکیج داده بج تخ  ایسککتاده  توی تاایکی  چشکک 

)ن   «آاا، یای عمیق واش اا اوی آن ب ذااد  نفیسککب یبی تا جایی نیسکک  و کبدمی گردن سککب یبی

   1 (1-9 صی

 کمکی حذف فعل -2-2-1

طوا کج گردنش اا دانسکک  سککربی داغ و سککویان ای سککیبۀ بزاگش گذشککتج  یا یمختیِ نابی  یماناگر می»

ر، و گبدم ونِ نگفتبد برندگی چابویی یوس  اگر میه یا  راشیده  یا  تی شکستج  یوستش اا ی  کبدمی

  9( 12)و  ص «شک  یا اانش اا شکافتج تا یمۀ آن تپلی بریزد بیرون    

 واژهتک -3

کج ای  یایا و سککبکامتزاج یبان»فعل و       اسکک   تکبید  تکاوند؛ تککاا می تبهایی بجگاه واژگان بج

یای بزاگتر ای یبان شککخیی  گیریشکود و بج وا،عبااات گفتمان اشکخاص آغای میواژگان و تکتک
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 «اسککدمی نامد  با گفتمان غیرمسککتیی  آیاد بج اوجشککود کج اسککتبزل آن اا سککرای  )آلایش( می ت  می

 یا و سککرع  ه  بالای اطلاعات   الات  موبعی  ایهاد دااین شککیوه نیز   (21: 1391 )فلودانیک 

 اا کااآمد اس :یا بج مخاطب و ایهاد فصای یمیمی و  ودمانی بسیانتیال آن

یای یمیشککک ی  بلج   انج    دعوایی نبود  فیِ مهمانی بود و معاملج و دعوایا و شکککو یغریبکج نبود»

یا؟ چج جوای؟ مریض  شککاید  شکک کبد! چیزی نیسکک   یککوات و چبیمااسککتان نج   انج   وایش می

چیزی نخواده  چیزی تواند جلو لریشککش اا ب یرد  نج شککود  دسکک   ودش نیسکک   نمیتواند  نمینمی

 9( 221صن  ) «نکشیده  نج  ییچ چیز    

شدن ناگهانی ای  ایادا اسککای بالا کج شکخیی  )فرح( دا لحظات او ی و اوانی  اص بعد ای  

واژه و کت سکوی شکخیکی  دی ر )بیژن( براا گرفتج  اشکال یبانی  سا تاای و لحبی کلا، و ای جملج

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

   اس   افتج کاا شخیی  بج

 تکرار -4

 ی بخشی ای ذیبی  و کلا، داونی شخی ریای یبانی اسک  کج با تأکید و تمرکز بتکراا یکی ای شکیوه

گاه این تکراا دا سطح واژگانی و   شکودمی سکایی آنبرجسکتجبج باای کردن و  مبهر بج جه  ایمیتش

و  گفتمان ادبی دا کاابرد گویش»  واد و گاه دا سطح جملج آوایی اسک  کج البتج بیشکتر بج چشک  می

جملج تکراا  اغراق  گزیبش و ادغا، اا جه  باینمایی گفتاا  گویش اجتماعی  یکککباعات بسکککیاای ای

  (Fludernik, 1993: 9)« برندمی کاا اشخاص بج

 :  شودمشایده می کج نشان ای ذیبی   اص شخیی  دااد  ییر این تکراایا دا بطعۀ 

یا ی  اغلب اود توی بطعۀ بعدی  اینشکککود و میشکککود  ای  یابان باایک و  لوت اد میبلبکد می»

ناکا،  گلی یا  آاام اه  آاام اه ابدی  یدا یا مادای مهربان  جوانی یا و نا،یسککتبد  بای نا، 13افت ان سککال 

تواند باشکککد؛ نج  انۀ اویبج  نج  انۀ یدا یریر  آاام کاه  آاام کاه برای د تری نکاآاا، فیِ چبین جکایی می

  11( 19)و  ص «  نج ییچ جای دی رکلاس و  یابان و یااک و دانش اه  ودش  نج

ایمی  موضککوع و دغدغج و  شککود کج مبهر بج جلب توجج مخاطب می دا متن بالا تکراا واژگانی

 دید  ن رش شخیی  نسب  بج آن اا نشان می
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 هاکلامتکیه و خاص واژگان اصطلاحات، کاربرد -5

امل سککتان  یکی ای عوایککطلا ات و کبایات مربوط بج شککخیککیتی  اص دا دا یا کلا،تکیج اسککتفاده ای

  این ویژگینشکککان دادن اویکرد و ن رش شکککخیکککی  دا باینمایی ذین اوسککک   بسکککیاا مؤثر دا 

 ,Bakhtinکاابرد یبان عادی و اویمره اس  ) نویسکی و یمچبین مشکخیۀگفتمان امان کببدۀتعریف

 دااای طیف و طبیۀ )داوود( کج شککخیککی  ایککلی با توجج بج این لب بر تیغدا (  1981:321,262

گی بسیاا برجستج و یرانگ اس   کاابرد فراوان ایطلا ات و کبایات اجتماعی  ایکی اس   این ویژ

مآ  دا بالب گفتمان آیاد غیرمسککتیی  و یتروگلاسککیا  با کایش جایل و لوطی مختص طبیۀو واژگان 

ده و بج  دابل اسان بین مخاطب و شخیی  اا ژگی او  فایلۀابژگی شکخیکی  و یرانگ کردن سکو

مخاطب نج تبها او اا بج  ممکن اسکک   تی اسکک  و تر کردهنزدیکشککخیککی    وانبده اا بج ن رش

 کبد  بلمداد  ی  بلکج  ق بج جانب   اطر افتااش نکویش نکبد

آنها بود  توی  یابانی کج فیِ چبد سکککاع  ییش دو تا دکل اا داای کرده بود  جلو چشککک  او  جلوِ »

ال او بود  نج یرکی کج یک ماشین ییر یاش بود  تر شده بود     چون آنها مای او  کج گبدهیای بهوهچش 

  11 (19ص )ل  «تا  ِ او بایوش  یا تایه شاشش کف کرده بود و دیلاق شده بود یا دو

 آن اونقوجج اسککککایی  وگفتاای بودن کلا،  بج ایکککطلا ات و کبایات  دا یتروگلکاسکککیای بالا 

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

بای  ش مربوط بج نیدیای مبفی  این امان دابااۀ مطرح نکتۀ شکخیکی  اس   استعااه ای یلیی اس  

ج آن بایی و مسائل مربوط بان ییش ای انیلا  با محوای  جایلآن بج ژانر فیل  فااسکی اسک  کج دا ایر

انتخا  موضوع و شخیی  آن نیس     ی اثریسبدیا نخبج ییسبداس   اما عامل عامج شکدهسکا تج می

یا دا متن اوای  اس   سبایوا دا این اثر با اویکردی بر واد با این عبایکر و یردا   آن ۀبلکج شکیو

ری اا کج توانستج اس  اث گرفتن ای ش رد گفتمان آیاد غیرمستیی ( )بهره جدید بج موضکوع و اشکخاص

علاوه بر  ( 92: 1391 )نهومیان  کاای بابل تأمل تبدیل کبدضکککعف او بکج شکککمکاا آید بج مکن بود م

  ای شدن کلا، بسیاا مؤثر اس ایکطلا ات و کبایات  کاابرد کلمات بج شککل شککستج نیز دا محاواه

  شود ندات یاف  میبسیاا بج دا آثاا سبایوا یا ایلاً وجود ندااد و یا اما
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 جانشین اس  تنهایی یا همراه اس   کاربرد صفات به -6

آید طرف نیمکت   یک ساک کوچک ی  یس  یشکود و بلبدتر و متر میایایِ بلبدِ بااانی دااد بهوهبهوه»

   ای با یک دس   با یک دس  باایک     شود اوی کتف بهوهجا میکج جابج

  ( 119ص )و  «ایِ بااانی آن طرف    طرف  بهوهآبیِ بادکبک این   اس   تاا  ای کباا چشمبهوه

 «: یک اسکک  برا، ییدا کنتماس اول» با عبوان آییویران میدا این بخش کج ای فیککل آ ر داسککتان  

ر شککخیککی  دی  بیان ر بر واد اولیج و عد، آشککبایی شککخیککی  )فردوس( با« ایبهوه»آمده  یککف  

 کبد و بدین ترتیبنامیدن و تویککیف او اسککتفاده میاویبج( اسکک   لذا دا ذین  ود ای یککف  برای )

   کبد ن رش  ود اا نسب  بج او بج  وانبده مبتیل می

داد  دایای عیب ببز بای شککد  اما کسککی بیرون نیامد  ای داشکک  ای کیفش یول بج اانبده میبهوهچشکک »

ای بهوهچش       ایبهوهچش وِ یاش اا گذاش  یایین      دو نفر ای ببز ییاده شدند  افتبد جلای بهوهچشک 

 )ل  «دسککتش اا گذاشکک  کبااِ دا و یوا ید تا سککواا نشککودای بهوهچشکک یا  رف یدند   رف ید و آن

 21 (21ص

  ای ن اه شخیی )سمانج( کج جانشکین اسک  شخییتی دی ر« ایبهوهچشک »یکف   بالا بطعۀدا  

دای باینمایی یککبدین ترتیب و  اسکککای  بج ایهاد شککده لب بر تیغ )داوود( دا این فیککل امان کانونی

داند و یا مییدایی اا نیاوادن اس یای آشکباییشککلوفسککی یکی ای اوشاسک    دی ری مبهر شکده

ن بیان شوند  اییا بج نحوی تویکیف بشکوند کج گویی نخسکتین باا اسک  کج دیده میمعتید اسک  آن

    (113:1393شمیسا  )گویبد مویوف می یمان اس  کج دا مبا ث بلاغی بج آن کبایج ای

  آواهاکاربرد آواها، نام -7 

« یدا»بج جای آوادن مطلق واژۀ اسککای یا و اشکیا  داون آوایای یدیدهبج کاابردن یکدایا  آوایا و نا،

ی ان رش و ذیبی  شکخیکی  ای سکوی ااوی دااد  کلا، بدین شکل محاواه تأثیری دوچبدان دا ااائۀ

 نشیبد:می بر اوح و جان مخاطبییبایی بجتر شده و و گفتاای

ش اا طوا اوی  یابان بود و یر دو مأموا اوی یمین بودند و ان اا یبوی داشککتبد بااّبااّ موتوا یمان»

)ل   «ش مانده بودکج موتوا چر یده بود یشک  دیواا و افتج بود و فیِ یدای بااّ کردند  چونتماشکا می

    (11ص
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 یای این داستان اس   ااوی دایکی ای شخیی « سمانج»کج ای یاویج دید  بر تیغ لبدا فیکل اول 

 اس   استفاده کرده و آن اا نیز تکراا کرده« باا» اسکای بج جای یدای موتوا ای کلمۀ

خ!  دااای من! برق آمد گذشکک  ای کفِ یا، باخ  واد تیر اف  توی دل  ای سککر، ای سککر، تیر خآخ»

)و   «!خ! کهایی توووخآید یایین  آخآید بایوش میآید دااد میمی د  سرش  داااف   دسکتش اف  یش

  31 (99ص

دااند   نیشگیری اسکککای دا یتروگلاسیا کج دا شککلسکا تاا یبانی  نحوی و واژگانی  تا بج ایبها 

 اسککککای دابر اسکککتج ای یای معبایی و محتوایی این بحث بج براسکککی ویژگی مطرح شکککدند  دا ادامۀ

 یردایی  دیی یتروگلاسیا میشکل

 اسکاز های محتوایی  ویژگی

 عدم سانسور -1

نظ  مبطیی موجود دا کلا، آن اسککک ؛  فیدانذین  عد، سکککانسکککوا و  یای عمدۀیکی ای مایی 

کبکد  یکی ای ای کککج دا ذین وجود دااد  بیککان مینیز کلککا، اا بککج یمککان شکککیوه فتمکان داونیگ

آوادن گفتاا شخیی  بدون لذا  ودی و ناگهانی بودن آن اسک    ودبجیای مه  اسککای  ویژگی

تلاشککی دا جه  نمایاندن محتویات  -ببلی و این نمونج یاییمانبد نمونج -گزیبشسککانسککوا و 

 ذین او بج یمان شکل موجود اس :

ک دفعج    یترین وب باا واضکح و بلبد  برگش  و بج تلفنِ اوی میز ن اه کرد  گهج و بای غواغوا  این»

 ا! بایکرد،؟ غواغویا دنبالش میفیِ یک دفعج برگش   غواغوا گهج  یی سیبد   نبود کج این یمج شب

  31 (3ص  ن) «؟ وا  ماندۀ دی ر اا بشبو،باید فلاک ِ تبهاییِ یک الاغ بی

ذین شکخیکی  با سا تاا یبانی مبعطف و یمچبین کلمات برگرفتج ای ی  اسککایدا این متن 

ی این ذین اوای  شده تبدیل بج شود و بدون وبفج باینمایبدون سکانسکوا باینمایی می ن رش او

ل اؤکج یمچبان باینمایی بدون سککانسککوای کج اکبون با سکک دا  الی مسککتیی  شککده گفتمان آیاد

  اس   وجود دااد  شخیی  ای  ود توأ، شده



 ادبی )ادبیات و علو، انسانی سابق(                             شمااۀ دو، نوین  جستاایای                                       99

 

 محدودیت افق دید و فکر -2

 گیرد و یمج چیز اا ای دایچۀذیبی مشکککخص براا می کج ااوی دا محدودۀ با توجج بج این اسککککایدا 

یای محدود و مشککخیککی ای ن رش و اندیشککج مواجج اسکک ؛ کبد  مخاطب با افقن اه او باینمایی می

 ن رشی محدود و معطوف بج موضوعی یا شخییتی دا بالب یدای شخیی :

یای ایز نداشکک   مال فردوس بود  اما اگر چینیاش یای تپلش اگر گودافتاده نبود و گوشککۀ لبگونج»

تا   بدید  بیطوا کج بج یمین  وادن  ودش ی  می یا ایلاً مال فردوس نبود   بده نداش   آنچشک 

یدا کرد تا چیزی برای سرگر، شدن یسخبرانیِ سیاسی بج یر طرف ن اه می طوا کج توی جلسۀ ی  نبود  آن

توی  یایای کج د تر و یسری دس اوی شانۀ جلویی و گرفتن مهلج یایکبد  مرل فوت کردن بج شکواه

یمشککان اا ییرش بج ی  چسککبانده بودند  و بعد بلبد شککدن و نشککسککتن توی ادیف جلوتر و  مااکردن 

  (9)و  ص «یاش برای سخبرانچش 

تا  کآنچج نویسبده دا ابتدای بج وابع و با توجج ای فیکل اول داسکتان اس  کج دا بالا بخشکی بطعۀ

لی دا علی و معلو انده شود  با توجج بج ایهاد اابطۀاسک  اگر برعکی و ای فیکل آ ر بج اول  و گفتج

ج )اویبج( دا این بخش با توجج ب بود  بدین ترتیب ذین شکخیی  ییرنگ داسکتان  فیکل آ ر  واید

 یدا کردهی)فردوس( یا نسب  بج شخیی  دی ر آن ۀیای گذشکتج و دیدگاه مشکخیکی کج بر دادیایویا

 اساس گرفتج دا این بخش عمدتاً براسککای شککلشکود و اسک   دا یمان  ال مبعکی و باینمایی می

، گوشککی  عدمرل بایی او و افتاایای دی ری و ن رش محدود شککخیککی  نسککب  بج گذشککتۀآگایی 

ری  این ویژگی با توجج بج انعکاس یدای دی ی توأ، با تداعی اسکایبودن اسک ؛ نمسکئولی  و جدی 

برای آن  ودداای  بیشکککتر لذا ای آوادن نمونۀ گوناگون داسکککتان ذین  فراوان اسککک   یکایدا بخش

 شود می

 شاعرانگی زبان -3

با عبای  بج ویژگی ببلی و یردایش محدودۀ ذین و ن رش شکخیی   ایهاد تأثیر  سی و عیبی بدون 

ر تیای متفاوت و داعین  ال دبیقواسککطج و ادااکبج تماس بییرگونج توضکیح و تفسککیر ااوی  مبهر 

موضکوع  واید شکد  سکبایوا معتید اسک  اگر داستانی نتواند این تأثیر  سی اا ایهاد کبد  مرل این ای 

  (12: 1393) یات تأثیرگذاا نیسکک ئاسکک  کج ماجرا ای یبان کسککی شککبیده شککده کج بادا بج بیان جز



  99                             سبایوا  سین ذینِ یایداستان دا اسکایسال یبهای                                         

ا د یمانبد اسککتعااه و مهای لفیق و ترکیبسککایی و تکاا گزیبش و جانشککینسککایوفرایبدیای ذیبی ای 

گیری فراوان ای این عبایر  تلاشی برای نزدیک کردن بهره و مایی  اسکتعاای دااند  گیرندبهره می یبان

عد، اعای  بواعد دستوای  انعکاس ابها، و تردید بر فصای  یا بج یبان ذین اس  یبان دا این داسکتان

ترین یکی ای مه   (93: 1391 )بیات  مخاطب با فصککای ذین اسکک  سککی ی  ترفبدیای  ذین و غیره

 با یزنسبایوا  گیری ای عبایر شعری دا آن اس  بهرهیای یبانی دا داسکتان ذین  شعرگون ی و ویژگی

ر و تای طریق جای زیبی  سکا تاا فصکای ذین شخیی  اا ملموس تبهانج ات فراواناسکتفاده ای تشکبیه

 ا میانطبعاً د  سایدن رش و شبا   او اا باای و برجستج می  میید بلکج  ویۀ  دیدتر نشکان میدبیق

  مایی  اجتماعیِ  اص و طیف و طبیۀ بر استج ای یبان عامیانج شخیی و فردیِتشکبیهات   تشکبیهات

ین ای ذ ود اا  تهربۀ ییسککتۀ  ل نویسککبدهو بدین شککک گرداندای میتر و محاواهاا گفتاای ذین کلا،

 :کبدواسطج بج مخاطب مبتیل و الیا میبیشخیی  و 

 گرددمییای ماشککیبی  برآد، بی ییچ تعااف یا  رکتی  مرل یا با او افتج سککیبد   کج تا کباا مبل»

وی او  گذااد جلگردد و سککیبی اا میاود توی آشکپز انج و با یک لیوان شککرب  توی سککیبی برمیو می

بهمی مرل م    و طرح نیره   کااِ ایزد توی سیبی بل داا مرل موج میلوسترِ مب ولجعکاسِ انگِ شکرابیِ ان

 31( 93ص  ن) «گیردشکل مییک نیاشی امپرسیونیستی 

ی  ایلی شخی و شبا   ذین ای برآمده تشبیهاتی ایبا اسکتفاده متن بالا تیکویر ترسکی  شکده دا 

و با ایکطلا ات و واژگان این  ویه آشبا  )فریاد( کج دانشکهوی معماای اسک  بخش اول نیمۀ غایب

ین ایای شبای  دا اابطج ۀعمد کبد شبا   او اا بج مخاطب الیا می و  ویۀ اس    شکل گرفتجاسک 

بج  ااد؛دنیز کاابرد بسیاای « واا»و یسوند « ان اا»اند اما بید شککل گرفتج« مرل»داسکتان با  رف اضکافۀ 

بی و داونی بر واداا اسکک  و برای تویککیف چبین فصککایایی کج ای ماییتی ذی« ان اا»بید   یککوص

الاترین بکاا سبایوا این بید   دا یرداید وانی شخیی  می؛ نویسبده با آن بج ذینبسکیاا مباسکب اس 

یف و شبای  توی ر و مفایی  بر اساس اابطۀعبای  علاوه بر این کج دا داستان شاعرانج اا دااد  بسیامد

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

گیرند کج این  ود باعث می یکدی ر برااعرض شککوند و ی کببد و جانشککین یکدی ر میسککو میل می

 ( 121: 1393 )سبایوا  شودگیری داستان غیر طی میشکل
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یای داسککتان اسککتان ذین اسکک   این آاایج دایبان دا د دیای شککاعرانۀراسککتعااه یکی دی ر ای کااب 

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

 :شخیی  بج  وانبده اثرگذاا اس 

دانسکک  کج دماغ من یبوی یر ای عطر دانسکک   میگف  یرکی کج  ودت  واسککتی  می (یدا) و او»

  11 (39)ن  ص «شو،ییچ عطر دی ری فریفتج نمیسیب اوس  و با 

نماد نیز جای اه  دااد « سککیبد  »کاابرد اسککتعاای دااد و اشککااه بج وجود  ودِ « سککیب»دا ایبها   

تج الب یای او  شخیی و بدیع یستبد نمادیای مطرح شده دا داستان دااد؛ عمدۀای دا آثاا سکبایوا ویژه

ن نویسبده ای آ تبهانجاس    کج باایا تکراا شده« سکیب»  نیمۀ غایبدا  نمادیای آشکبا نیز وجود دااند 

یای گوناگون ذین و ن رش شکخیی  )فریاد( نسب  بج  انج و  ودِ تیکویریردایی تویکیفات و دا

 :س ا بج آن  انگ و بوی نمادین و امزگونج نیز بخشیده بلکج  بردبهره می آشبایی ای لحظۀ «سکیبد  »

  (39)ن  ص «کبد    مان میایستد و بیژن معرفیاوی  میدید   الا کج اوبجسکیب می او بوی ملای »

اش یا دانشکک اه؟ تا دانشکک اه ااه تبدی ضککربان کمی آاا، گرف  توی محوطج کج اسککید       انج»

اش؛ باغچۀ کوچک سیب و یبان گبهشک اش   انجبج او نبود   انجدی نبود  اما ااهِ مسکتیی  اسیدن ییا

  (31)ن  ص «یای اطلسی    گلدان و

کج اا ای دانش جامع مخاطب و باف  و یمیبج لۀأدو مسککک  دا تفسکککیر نمکادین  وانبده ای متناکو  

نمادین بودن  لۀأ  مسککدا متن ییر .(Eco, 1984: 161) کبدح میرمطاسکک   عبیککر نمادین دا آن آمده

سطواه  دین دا ا« سیب»ییشیبج و جای اه  یکوص با آگایی و ن رش تلمیحی شکخیی  نسب  بج بج

   شود:تر میکبد  باای و یرانگایهاد می دا متن و فریبگ و تباسبات واژگانی کج برای آن

بود  سیبد    ودش  لوایمش اا داش ؛ دا    و سیبی کج  تماً بویش آد، اا مس  کردهباغ عدن »

  (39 )ن  ص «    لک و معطریایش یبوی سبز بودند  اما داش  و بیبود  سیب کاشتج

  دیدیمانیِ یک شب تا یبح دا یک بیمااستان اخ می ۀدا بای نیز کجسکپیدتر ای استخوان  اماندا  

 (یاسوف)اش وچبدسالج وایر بیسک   ودکشکی بج  اطرکج  (دکتر سکا، ادیب) شکخیکی  ایکلی آن

 ۀدا یککحب  ودگفتاایای داونی با   آاامش اوانیِ  ود اا ای دسکک  داده و تمایل بج  ودکشککی دااد

 :  دکببج  وانبده الیا می اش اا واییاندیشی و مرگمرگ  مرگ    یآغایین
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اگج  یخش توی یایی اگجیایی تاایک و لهخ   با کلجکبد  تنتر مییکا شکککب اا تکاایکدااییِ ککاج»

وان  بپر،  تشود اوی سیمانِ تاایک  میاش یخش میتاایکی  شکیاایای تاایک مغز  توی سفیدی  سفیدی

 ود، اا ول کب  و  وا آویزان کب   بعدیا، اا آن    شککود  وب  تما، نمیبپر، توی شککب و  یال کب  ییچ

شوند و تما،  اگر  ود، اا داس  بیبدای،  بعد دی ر بج آن تا نهای ِ داد کشیده مییا یکیایین برو،  عیب

  (1صس  « )طوااو، یمیناس   توی شب میجا نمیییچ

   گوید:انتیال و الیای این  ی می یایبده دابااۀ ابزاا و شیوۀ  

دید  دنیای ویوای فکری ادیب اا بج دسککک  مینشکککانج ای  الآغای امان اولین تاایکی شکککب دا 

ن و وتاا  محزویرهگرفتج  تی بیمااسکککتان اا دابریای محوطجشکککب تاایکی کج کاج ۀداونی او بج اندای

داای یسککتبد کج تا یایان امان یای مه  و دلال هاول  واژ ۀدا جمل« تاایکی»و  «کاج  »    ناامیدانج اسکک 

بد  شککب و کبشککوند و بج این ترتیب  با تکراایای ییایی  وجهی نمادین ییدا میتکراا می باایا و باایا

هاا یایش دا چاند  دا  الی کج دا   کاج بج عل   فظ برگتکاایکی البتکج ای دیربکای نماد مرگ بوده

ای )یایبده بج نیل اسککد فیککل سککال  نماد نامیرایی اسکک  و تداعی شککدن آن با مرگ متبابض بج نظر می

 ( hosseinsanapour.blogfa.comسبایوا  

ش  بج چ  «ساندویچ و    بادکبک  نیمک  »نیز عبایکر نمادین گوناگونی یمچون  آییویران میدا  

 :دشو  اما نمادیای شخیی نویسبده محسو  مید کج دا داستان  تکراا شده وامی

یا چمباتمج اوی یمین کباا نیمک  اوی  آیبد ای اوبجاوند و میشکککود وبتی میدیانشکککان بای می»

کببد  شککود و سککریا کج اشککااه مییا کج ایز میشککود و چشکک یا کج گشککاد میمانبد با یمان دیانمی

       یندآید با یمان دیان و چشکک       بج بادکبک  میاو میای اوبج     یکی یا یایی ی  ان شکک وب 

      ا،جا کباا شانجایستد یمین اود و میبادکبک چپ و ااس  می

ی ایِ بلبدِ باااناوی نیمک  ییدا نبود      بهوه آید طرف  این ای اوی نیمکک  بلبکد شکککد و دااد می

       آید طرف نیمکت شود و بلبدتر و میتر میایدااد بهوه

 ( 119 )و  ص «ایِ بااانی آن طرف    ای کباا چشم  اس   تاا  آبیِ بادکبک این طرف  بهوهبهوه

آید تکراا دو سکک   بج نظر میاآغایین آن  و دا وابع یککحبۀ داسککتاندا متن بالا کج ای فیککل آ ر  

لی یای ایجای اه و موبعی  متزلزل و بحران یوی  یکی ای شکخیکی  رب« بادکبک»و  «نیمک » واژۀ

 ی(ا)بهوهبرای یافتن یوی  جدید بج دنبال اویبج ای ن اه  ودش داسکککتکان )فردوس( دلکال  دااد  لذا 
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 واید  ردوس کج این یوی  )د ترِ  و  بودن( اا نمیف»  اودمی دانشککهوی جوانِ ایل سککیاسکک 

کبد امکککککا بادا نیسکک  این گفتمان یژمونیکی اا کج بج یوی  او معبا یویتی دی ر اا جسکک  وجو می

کج عبوان ی یایان یا یمان یککحبۀ(  لذا دا بخش اول داسککتان 111: 1392 ) سککیبی « دید دید تغییرمی

و بر  اسککک تکراا دااای دوبااه نیمک   اسککک   واژۀ «جواندیا یمیشکککج یکتماس آ ر: نیمک »آن 

     کبد شخیی  دلال  می دۀیو یمچبان بحران موبعی  کبونی

  ابهام زبان -4

 گیری امان مدان  عبایر گوناگونی دا ایهاد ییچیدگی و ابها، یبان دا اینشکل یایبا عبای  بج شکیوه

دا عرض یکدی رند کج  ود بج  بر اساس ییرنگ آن  مدان اویدادیای داسکتانیا مؤثر یسکتبد  داسکتان

 دا مر لۀ انهامد ابها، دا داستان می یای گوناگون ذین دا نوسان یستبد و این مسألج بجتداعی واسکطۀ

ی یافتمانگعد، انسکککها، و نظ  دا گونج کج ببلاً ی  مطرح شکککد  یمانتر  بعدی و دا سکککطحی یایین

  دااای نحوی نابص متن گفتمان آیاد مستیی  شود موجب ایهاد ابها، و سکرداگمی  وانبده می داونی

آن اا برای نشککان دادن سککرع  فکر   نویسککانبریده بریده و عد، اتیکالات مبطیی افکاا اسکک  کج امان

کج ممکن اسکک  بج نظر برسککد  ا عین اینبرند  د  و عد، سککانسککوا کلا، ذیبی بج کاا میییککمیم

دید  با داشککتن مشکککلات تفسککیری برای  وانبده  مبه  اسکک   ترین دیدگاه اا ای ذین ااائج میواضککح

یمچبین مشککلات تفسکیری این نوع گفتمان شبیج بج مشکلات استراق سمع اس  کج شبونده دا یب ا، 

      (Black, 2006: 143-144) گوش دادن بج آن فابد اطلاعات لای، اس 

 دشواای عد، یکرا   کلا، ااوی و شکخیکی  و بج جه  چبین دا گفتمان آیاد غیرمسکتیی یم 

ری اسککتفاده ای ط» البتج کج  شککدا  واید وجود تشککخیص کانون یککدا تمایز آن دو ای یکدی ر  ابها، دا

 ,Chafe) «بیان و لحن سکخن شکخیی  دا متن  اوشی برای نشان دادن تغییر دا تمرکز کانونی اس 

  دا نهای  بج عد، داک و دایاف  داس  اسککایی گاه ابها، معبایی و محتوایی دا کلا، ( 222 :1994

 :انهامدسخن ای سوی مخاطب می

دانسکک  کج لزومی بج فریب ناتوانی من ای یمان وب  کج افت  تو  مرل  ود،  ییش چشککمش بود  می»

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

اند و ای گلو و دیان من برای یا کج داون منیایی نبود کج آنککج دانایی من چیزی بیشکککتر ای دانگ لحظج
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 صی )ن  «ماندند  وگرنج ایبها نبود،   الا ی  نباید ایبها باش کببد   اموش مییاشکان اسکتفاده می رف

 ( 31و 31

ای ابها، داا  یردا تج آیاد مستیی  فتمانگ)فریاد( بج  شخیی  دا آن  کج این بخش سکو، ای سکطر 

بر  شخیی  شود وای دااد مطرح میکج چج مسألج و این «یاآن» معبایی اسک   یمچبین مرجع ضکمیر

     دبییاً برای مخاطب اوشن نیس  اس  اوی چج موضوعی تمرکز کرده

 اسکاز پارودیک 

ای کلا،  بخشی تواند دا اسککای و کلا، محاواه مطرح باشکد  بج کاابردن آیرونیکِمسکائلی کج مییکی ای 

ای آوا دا این اسککبد  ستیزۀ بین دو چج اسککای یااودیک اا ای اسککای سکاده متمایز میدی ری اسک   آن

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

ای یای اسکککدا اکرر نمونج  گر بربراا اسکک وگویی  واید شککد کج بین آوایای سککتیزهدوسککویج و گف 

   ( 391: 1393 )با تین  یایی ای یااودی  فیف موجود اس معایر  نمونج

ج اود و آن اا بعصاً بسکخن یااودیک دا جه  ایدافی کج متصاد با سخن دی ری یستبد بج کاا می

 ما بسککیاا اایا اسکک   وبتی کلمات دی ری ۀنوع بیان گفتاا دی ری دا کلا، اویمرگیرد  این سککخره می

ی ری د شککوند  نیل گزااۀگیرند و دوآوایی میشککوند  تفسککیر جدیدی ای ما بج  ود میوااد گفتاا ما می

 شوند  دو نی  دا سخبی وا د می هۀبج شکل یرسش یا  تی تعهب  سبب مواج

ف لّ ؤمدا اسکای دو، سخن دی ری اس   دا این اس  کج  ۀکج گون با یااودی اسککای ۀتفاوت عمد

دید  آواد و یموااه آن اا مدّ نظر دااد و بج آن ااجاع میکلکا، دی ری اا دا بیرون ای سکککخن  ود می

شکککود  بلکج  ود امکان عمل دااد و تأثیرگذاا ای بایآفریبی نمییمچبین سکککخن دی ری بکا نیّک  تایه

عبی دی ر ی ۀبا دو گون یعبی اسکککای سککخن دی ری سککو،ِ ۀاسککاسککی این گون اسکک   دا  ییی  تفاوت

(  313 :)یمان ند پذیرکنشدی ر  ۀآن اس   دا  الی کج دو گون یااودی کبش ر بودنبخشکی و سکبک

 کبی :براسی می غایب ۀنیمدا اا اسکای یااودیک ای ای ایبک نمونج

 اش چبگشد بج سیبجدادش  کج وبتی شروع میید  بای ی  ای  الا چشمش بج تخ  بود و  رف می»

یا بج فکر  ودش نبود  گفتج بود بیمااسککتان ی  برای این  وابیده ییچید  با تما، اینید و بج  ودش میمی

یایش ییچ کاای برایش نکردند   ودش اا بج  دا سکککپرده و ای چیزی ککج دی ران بعکدیکا ن ویبکد بچج
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اش انواده    اا نداشتج باشبد  فیِ  رف آیبدۀیش  باشبد و یوای ییایش بی کج بچج ترسکد جز ایننمی

  (19)ن  ص «یند  و بیشتر ای یمج ی  فریاد اااا می

ان یای یداش کج ای یبان ماداش بیاین متن اسککایی بج ن رش شکخیی  )فریاد( نسب  بج گفتج 

 اگفتاا یدا دا عمل د سککتان طبق دا بر یردا تج اسکک   ییراآمیز ااودیک و سککخرهشککده با اویکردی ی

 تصاد با افتاا و کرداا او اس  

 های ذهن سناپورکردهای اسکاز در داستانکار

 ذهنفضای  گسترۀ بسط 

ترش فصای ذین  گسبیش ای ییش ای اسکککای دا یردایش  اسکتفادۀ یکی ای مسکائل بسکیاا با ایمی  دا

یای ذیبی دا یای اسکککای بج  ه  اوای نویسککبده با کمک ویژگی  اسکک آن  این فصککا و محدودۀ

 بابل مشایده اس   یایای آننمونج یا وبیشتر ویژگی افزاید  این کااکرد داداستان می

 انتقال حج  بیشتر اطلاعات توأم با تسریع در آن

تری ای اذیان یای بیشکککیکای باینمایی ذین  اطلاعات و آگاییعلکاوه بر افزایش ظرفیک دا اسکککککای 

  یوصیا بجیای متعددی کج برای  ذفنجنمو  شودو الیا می یابدیا بج مخاطب انتیال میشکخیکی 

یا واژهیا و تکگونجعباات یای بیدی متعدد یی ای فعل بیدیا و متم  یا  کذف افعکال یکا بدون فعل

یای این کااکرد دا نمونج   آواده شکده  بیان ر این کااکرد مه  و اسکاسکی اسکای دا یردایش ذین اس

 بج مراتب بیشتر بابل مشایده اس    11و 9  1  1  3  3  3یای شمااه

 هاامکان ترسی  و انعکاس روحیات و خلقیات شخصیت

ایهاد  ی  یکای نحوی دا تبلوا  کالکات و داونیات اشکککخاص  تأثیرات فراوانی دااند جکاییجکابکج

سا تاای و یمچبین استفاده ای آوایا و  یایاکردیای انعطافیکمیمی  و نزدیکی دا  وانبده نیز ای کا

 13 و11  9  2یای یای این کااکرد دا شککمااهنمونج یای گوناگون دا کلا، ذین اسکک  آوایا و لحننا،

  شود دیده می
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 کردن نگرشبرجسته

یا  دا برجسکت ی و اساناتر کردن یرچج یا و یکفات بعد ای افعال و دا یایان جملجمتم   آوادن بیدیا

بج این کااکرد  13  و 13  13  12  11  11  3  3یای شمااهبیشکتر سکخن  بسکیاا  ایز ایمی  اسک   

 الب توجج یستبد جیا بسیاا کردن ذیبیات و ن رشیا دا برجستجواژهیمچبین تک شوند مبهر می

 در خواننده حضور در فضای ذهن ورپذیری و ایجاد توه با

گرفتج شکککوند  برای ا شکککتر بج کابییای اسککککایی دا جه  مایی  و عملکردیای ذین گیژیرچج وی

 یبداایذاتنهای  ی دا فصای ذین شخیی  و ملموس بودن کلا، ذیبی و دامخاطب  باوا  صکوا 

فصککای ذین دا نزد مخاطب  ییا سککعی دا ایهاد و الیاتیریباً بیشککتر نمونجشککد   دوچبدان  وایدبا او 

 دااند 

 نتیجه

اسک     مسکتیی گفتمان آیادو یمچبین  یتروگلاسکیا  گفتمان آیاد غیرمسکتیی یای اسککای کج ای ویژگی

یای ذینِ موجود دا دا گفتمان و اسککک  برای انعکاس یکککدای دی ری اسکککتفکاده ای یبکان محکاواه

 یای سا تاایویژگی؛ بدیستسکا تاای و محتوایی  یا این ویژگی یای سکبایوا  غالب اسک  داسکتان

و    ایکککطلا اتو کاابردیای  اص واژگان اجزا    ذف  تکراا(ایانعطاف) جاییجابج ند ای:اعبکاات

 کج این یای محتوایی علاوه بریا دااای بسکککامد بیشکککتری یسکککتبد  ویژگیا و  ذفیانعطاف  آوایکا

عد، سکانسوا  محدودی  افق فکری مطرح شده   ند ای:اکببد  عبااتایهاد میی اا یای سکا تااویژگی

محدودی  افق فکری و شکککاعران ی بج دلیل  صکککوا یکککدای دی ری دا  ابهکا، و شکککاعران ی یبان 

یایی ای داسکتان بج جای  صوا ااوی و تشبیهات و توییفات فراوان  دااای بسامد بالایی یستبد  بخش

 بسط  گسترۀند ای: ایای ذین سکبایوا دااد کج عبااتا اایشکمبدی دا داسکتانکااکردیای بسکیا اسککای

انتقال حج  بیشیتر اطلاعات توأم با تسریع در آن، امکان ترسی  و انعکاس روحیات فضیای ذهن، 

باورپذیری و ایجاد توه  حضور در فضای ذهن کردن نگرش، برجسیته ،هاو خلقیات شیخصییت

     تواند باشد نیز می و آیرونیک یااودیک بج شکل  اسکای .در خواننده
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33  13 )   

(  )ل  93  13  11(  )ش  یکککص99  11  23(  )و  یکککص221  213  113  13)یکککصنگ:   و نیز 3

   ( 113  13  31(  )د  یص39  23  11(  )س  یص133  91  12یص

 (( 1393) و نیز )ا  ک بج محمدی  1

  131  129  111  12(  )ش  یص19  12  31(  )و  یص221  219  113  31  31)یکصنگ:   و نیز 1

 ( 122  113  11  33یص (  )د 91  19  31  9(  )س  یص131  19  33  31  11(  )ل  یص131

(  131  99  93  11(  )ش  یص229  219  113  131  133(  )ن  یص91  11  13  33)یکصنگ: و نیز   9

   ( 133  113  31  29(  )د  یص111  13  11  9یص(  )س  129  113  39)ل  یص

(  )ل  119  93(  )ش  یکککص119  11(  )و  یکککص233  191  191  133  133  31)یکککصنگ: و نیز    9

   ( 99  19  12  31(  )د  یص113  111  33  19  9(  )س  یص122  99  13یص

(  )ل  119  93  12)ش  یککص(  231  219  192  119  131(  )ن  یککص 111  93)یککصنگ:   و نیز 11

   ( 111  131  121  31(  )د  یص191(  )س  یص133  133یص

(  )ش  239  199  113  139(  )ن  یکککص 132  133  131  123  19  39  31  21)یکککصنککگ:   و نیز 11

 ( 113  99  21(  )د  یص31  31  21(  )و  یص 111  111  23یص

 ( 133(  )د  ص 129 -121)ش  یص(  213(  )ن  ص 33  1)یصنگ:   و نیز 12

  19(  )ش  یککص113  99  31(  )ل  یککص 229  111  139  139  133(  )ن  یککص21)صنگ:   و نیز 13

 ( 139  119  13  31(  )د  یص111  133

  99  31  31(  )و  یککص129  91  31  21(  )ل  یککص221  213  99  19  9  9)یککصنگ:   و نیز 13

 (   133  13  33(  )د  یص91  11(  )ش  یص113
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 (   33  19(  )ل  یص113  119  139  131)یصنگ:   و نیز 11
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