
  
                                               دانشکده ادبیات و علوم انسانی

   زبان و ادبیات فارسیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  ي زبان و ادبیات فارسی گرایش محضدر رشته

  

  :عنوان

  

  رمالیستی رمان سمفونی مردگان عباس معروفینقد ف

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر شکراهللا پورالخاص    

  

 :مشاور استاد

  دکتر خدابخش اسداللهی

  

  

 :پژوهشگر

  عالمه پورعزیز

  

  

       1395زمستان 



 

  
  عالمه: نام                                                     پورعزیز: دانشجو خانوادگی امن

  نقد فرمالیستی رمان سمفونی مردگان عباس معروفی :نامهپایان عنوان

  شکراهللا پورالخاص دکتر :اهنمار (اساتید) استاد 

  خدابخش اسداللهی دکترر: مشاو (اساتید) استاد 

                                             کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

                                                                            محض: گرایش     زبان و ادبیات فارسی: رشته

                             ادبیات و علوم انسانی  :دانشکده        اردبیلی محقق :دانشگاه

   81ات:صفح تعداد                               11/11/1395دفاع: تاریخ

   چکیده:  

پــراگ  ونوعی نظریه و تحلیل ادبی نوین است که در نیمه دوم قرن بیستم در مســکو  فرمالیست

گی آمد و اثر ادبــی را جــدا از زنــدگی شخصــی، اجتمــاعی، اقتصــادي و اعتقــادات زنــدبه وجود 

بــی نان اثــر ادآنگرند. از نظر دانند و به آن به عنوان یک مساله زبانی کامال صرف مینویسنده می

یگــر دیک فرم محض است و در این صورت محتوا در نظر آنان اهمیت چندانی ندارد. به عبــارت 

ارگرایان نگریستند. منتقــدان مکتــب ســاختشناسی میي زباندبی به عنوان مسالههاي ابه پدیده

ســته ن را شایروسی نگاه متفاوتی به ادبیات و آثار ادبی دارند و از نظر زبانی و نحــوي و هنــري آ

ر زبــانی، هــاي آشــکاي برجستگیها شاهکارهاي ادبی به واسطهدانند. از دید آننقد و بررسی می

 هــايخود شایستگی نقد و بررسی را دارند. ســمفونی مردگــان بــه دلیــل ویژگــی نحوي و هنري

تــرین آثــار گارشی که عباس معروفی در این رمان استفاده کرده، یکی از برجستهن - خاص سبکی

ن پایــان شود و به دلیل چند بعدي بودن، قابلیت نقد همه جانبــه را دارد. در ایــوي محسوب می

  بر اساس نظریه فرمالیستی نقد کنیم.سمفونی مردگان را رمان  کنیمامه تالش مین

  

  

  

  ها: نقد فرمالیستی، رمان، سمفونی مردگان، عباس معروفیکلید واژه



 أ

  فهرست مطالب

  صفحه                           عنوان                                                                                                               

  فصل اول: کلیات پژوهش

  2  ............................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه -1-1

  3  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مسأله انیب -1-2

  6  ......................................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش يها سوال -1-3

  6  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................ پژوهش اهداف -1-4

  7  ............................................. ................................ ................................ ................................   پژوهش تیاهم و ضرورت -1-5

  7  ......................................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش ي نهیشیپ -1-6

  8  ...................................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش روش و مواد -1-7

  پژوهش نظري مبانی :دوم فصل

  10  ..................................... ................................ ................................ ................................   یروس سمیفرمال ي خچهیتار -2-1

  12  .............................................................. ................................ ................................   یروس انیگرا شکل مهم مباحث -2-2

  12  ............................................ ................................ ................................ ................................ ................................   فرم - 2-2-1

  12  ........................................ ................................ ................................ ................................   ییآشنازدا ،يساز بیغر - 2-2-2

  14  ......................................................... ................................ ................................ ................................   يساز برجسته - 2-2-3

  14  .......................................... ................................ ................................ ................................   يساز برجسته انواع -2-2-3-1

  15  ................................... ................................ ................................ ................................ ................................   تیادب -2-2-3-2

  16  ....................................................... ................................ ................................   یروس سمیفرمال مکتب یاصل ياعضا -2-4

  17  .................................. ................................ ................................ ................................ ................................   رمان فیتعر -2-5

  18  .............................................................. ................................ ................................ ................................   داستان عناصر -2-6

  18  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   مضمون و موضوع - 2-6-1

  19  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   رنگیپ - 2-6-2

  20  ........................................................ ................................ ................................ ................................   يتپردازیشخص - 2-6-3

  20  ............................................................. ................................ ................................ ................................   دید ي هیزاو - 2-6-4

  22  ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   گفتوگو - 2-6-5

  23  ..................................................... ................................ ................................   داستان در يفضاساز ای رنگ و فضا - 2-6-6

  23  ............................................................ ................................ ................................ ................................   مکان و زمان - 2-6-7

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   ذهن الیس انیجر -2-7

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   ذهن الیس انیجر از گرید یفیتعر - 2-7-1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   ذهن الیس انیجر رمان -2-8



 ب

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   یمعروف عباس التیتحص و یزندگ تولد، -2-9

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   رمان ي خالصه -2-10

  یبررس و بحث :سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   آنها نام و رمان یاصل يها تیشخص -3-1

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   یاورخان جابر - 3-1-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   مادر - 3-1-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   یاورخان نیدیآ - 3-1-3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................ یاورخان دایآ - 3-1-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   یناورخا اورهان - 3-1-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   یاورخان وسفی - 3-1-6

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   نایسورمل - 3-1-7

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   انیارزیم سورن - 3-1-8

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   انیرزایم گالوست - 3-1-9

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   لرد يآقا -3-1-10

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   ازیا -3-1-11

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   دلخون ناصر -3-1-12

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یآبادان روانیانوش -3-1-13

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   فروزان -3-1-14

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   دیجمش -3-1-15

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   آذر -3-1-16

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   نهیوگی مادام -3-1-17

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   رمان رنگیپ -3-2

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   رمان در ذهن الیس تیروا يهایژگیو -3-3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ها شهیاند یهمخوان - 3-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .........................  مردگان یسمفون رمان در ذهن الیس انیجر یژگیو -3-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................   شودیم فشرده زمان ذهن، الیس انیجر در - 3-4-1

  .Error! Bookmark not defined  ..............  دارد تکثر و تنوع د،ید یهیزاو ذهن، الیس انیجر در - 3-4-2

  .Error! Bookmark not defined  ...............  هست ینقش زین خواننده يبرا ذهن الیس انیجر در - 3-4-3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  است شعر یگونه از يزیچ ذهن الیس انیجر - 3-4-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   مکان و فضا -3-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   مردگان یسمفون در زمان از ییزداییآشنا -3-6



 ت

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   یپرش زمان -3-7

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ ................................   مکان -3-8

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................ ................................   توگوگف -3-9

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   مضمون -3-10

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... مردگان یسمفون در تیروا از ییآشنازدا -3-11

  .Error! Bookmark not definedمردگان یسمفون رمان در یزمان و ییروا خطوط یختگیآم درهم -3-12

  يریگ جهینت :چهارم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................. ................................   يریگ جهینت -4-1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ................................   مأخذ و منابع

  

                                                             

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1 

  

  

  

  

  فصل اول:  

  کلیات پژوهش

  

  

  

 



2 

  

  

  

  مقدمه     - 1-1

از انواع ادبی، حاصل تفکر ادیبان نوجویی اســت کــه بــا نگــاهی تــازه و ادبیات داستانی به عنوان یکی 

ي جا که ســابقهشان هستند. از آني سرزمیندار ادب هزار سالهي خود نگریسته و میراثانتقادي به جامعه

هــاي هاي کشور ما اندك است، نقادي و تحلیــل و بررســیو خصوصاُ در دانشگاه نقد و بررسی آن در جامعه

ی الزم است تا هم گامی باشد در جهت بهتر شدن آن و هم تعیین میــزان تــاثیر آثــار خلــق شــده در دقیق

اي تــرین مســایل ترین و ریشــهقلمرو این نوع ادبی، در واقع در دوران مدرن آثار داستانی جایگاه طرح مهم

  مطرح براي انسان است.

وفســکی، بــوریس آیخــن بــام، یــوري جنبش فرمالیستی در ابتدا توسط رومن یاکوبسن و ویکتور شکل

ي زبــان شناسی مسکو و انجمــن پــژوهش دربــارهتینیانف و بوریس توماشفسکی در دو انجمن، محفل زبان

  گیرد.شکل می 16و  1614هاي شعري، در سال

ها موضوع اصلی کار خود را متن ادبی قرار دادند و مــواردي را کــه خــارج از مــتن باشــد در فرمالیست

دانند. یعنی به جاي پرداختن به تکنیک و منظور نویسنده، بــه نحــوي قــرار گــرفتن همیت میمرحله دوم ا

  اند. ي انتخاب زبان توجه کردهها و شیوهجمله

آنان در پی این بودند که وجوه متمایز متن ادبی را با متن غیر ادبی نشان دهند و ادبیت متن ادبــی را 

ي بیان محتوا نیست بلکه عاملی براي ایجاد محتواي شکل وسیلهآشکار کنند. در نقد فرمالیستی صورت یا 

  اثر ادبی است.

-توان به عدول از هنجار یا هنجارگریزي و غریــبها ارائه دادند میاز نظریات شایان ذکر که فرمالیست

  زدایی اشاره کرد.سازي و آشنایی

کنــد و بــر هنجارگریزي می عباس معروفی از معدود نویسندگان معاصري است که در آثارش به نوعی

کند. به عبارت دیگر رمــان ســمفونی مردگــان شــاهد ایــن نویسی سنتی عمل میهاي داستانخالف مولفه
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دعوي است که به خوبی توانسته است از پس این کار برآید و رمانی مدرن که موفق به کسب جــایزه ســال 

  شد، به حساب آید.  2001

بــه رشــته تحریــر درآورد. ایــن  1368- 1363هــاي فاصله سالسمفونی مردگان را عباس معروفی در 

  فکر و عاشق است. رمان تقابل دو برادر یعنی اورهان جاهل و حسود با آیدین روشن

معروفی در این رمان با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهــن بــه خــاطرات دوران کــودکی و گذشــته 

اي بــه آن شــکند و معنــاي تــازهنتی زمان را مــیپردازد که این شیوه مرزبندي زمان سهایش میشخصیت

گویی ذهنی در رمان چنــان مــرز بــین ي جریان سیال ذهن و تکبخشد. به دیگر سخن حضور برجستهمی

شود و این ویژگــی منحصــر گذشته و حال را درهم آمیخته که داستان به ترتیب رخداد و وقایع روایت نمی

  دانه به این رمان داشته باشیم.به فرد ما را بر آن داشت تا دیدي منتق

 بیان مسأله - 1-2

افکند تا در درون سیماي روانی قهرمان کنکاشــی شناسی بر نقد ادبی سایه میدر رویکرد سنتی، روان

ها دقیقــا چنــین رویکردهــایی را نفــی ي او برداشته شود اما فرمالیستصورت گیرد و پرده از رازهاي نهفته

ي روح توانســت در پــی مکاشــفههایی از همان ابتدا میرخورد با چنین داستانکردند. منتقد سنتی در بمی

ي داســتان را از خود نویسنده در قالب یکایک جمالت داستان برآید و کوشش کنــد روان عریــان نویســنده

ي اثــر در برابــر مخاطــب ي نویسندهي متن داستان برمال کند تا خود ناشناختههاي افشا کنندهمیان جمله

ها در پی توجیــه کرد. آنها را جلب نمیهاي نقد سنتی، به هیچ وجه نظر فرمالیستکار گردد. این جلوهآش

خواستند تمایزهاي تبیین کنند. بنابراین هــدف ایــن و تفسیر اثر ادبی نبودند بلکه در گامی فراتر از آن می

بتوانند توضــیح دهنــد کــه چگونــه هایی بود که راه "ادبیات"را با  "ادبیت"وجو براي کشف منتقدان جست

  ).117: 1379شود(تودوروف، یک اثر به اثر ادبی تبدیل می

توان با رویکردهاي گوناگونی مورد نقــد و بررســی قــرار داد؛ نقــد مارکسیســتی، نقــد متون ادبی را می

هــا نــام از آن شناسانه و بسیاري از نقدهاي دیگر که در کتب ادبــیگرا، نقد ساختارگرایانه، نقد رواناسطوره

  برده شده است.

ي نقد و بررسی ادبیات از دیدگاه زبــان ) یکی از انواع مکاتب نقد ادبی در حوزهFormalismفرمالیسم(

شناسی است. نقد فرمالیستی با تکیه بر زبان، اثر ادبی را به صــورت مســتقل و مجــزا از هــر گونــه مســائل 
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فرمالیسم سیر ادبیات شناســی را «دهد. به عبارت دیگر می تاریخی، اجتماعی، روانی و ... مورد بررسی قرار

هــا ادبیــات یــک ). بــه اعتقــاد فرمالیســت17کشاند(همان، می "اصالت تالیف"به  "اصالت مولف"از مسیر 

تواند با آگاهی از مسائل زبان شناسی و زیبایی شناسی، از خواندن یک اثــر مساله زبانی است و خواننده می

که نیــازي ها به معانی مورد نظر نویسنده برسد؛ بدون اینها و کلمهالي واجببرد و از البه ادبی لذت ادبی را

هاي جانبی و خــارج از مــتن داشــته باشــد. یکــی از مفــاهیم مطــرح شــده در مکتــب فرمالیســم به آگاهی

زبان «ها ي فرمالیستباشد. به عقیده) میDeviation from the norm ("هنجارگریزي یا عدول از هنجار"

هــایی از ي انحــراف). ایشان زبان ادبــی را مجموعــه157: 1383شمیسا، »(ادبی، عدول از زبان معیار است

  ).8: 1380اند(ایگلتون، هنجار یا نوعی طغیان زبان دانسته

  ):de familiazationآشنایی زدایی(

ي ادبیــات سش که وظیفــههاي روسی آن را در پاسخ به این پرترین نظریاتی است که فرمالستاز مهم

گوینــد کــه ). به طور کلی آشنایی زدایی به هر عملی می107: 1381چیست، مطرح کردند(علومی مقدم، 

رسد اولین بار اصطالح آشنایی زدایــی ). به نظر می2: 1391به نوعی به بیگانه نمایی منجر شود(علی زاده، 

اي از اشــیا داشــت( ســلدن، توان دریافت تــازهنمیي او همیشه برگرفته از آراي شکلوفسکی باشد. به گفته

1384 :39.(  

هنــر «گویــد: برد. ویلیام امپسون میکند، از فهم آن لذت میوقتی مخاطب براي فهم مطلب مکثی می

ي زیبــا شــناختی کند. فهم همین دشواري و مکث بر آن است که منشأ التــذاذ هنــري و تجربــهمشکل می

ها داستان براي جلب توجه ما تمهیدات بازدارنــده یــا ي فرمالیستعقیده ). به159: 1378شمیسا، »(است

یابنــد(ایگلتون، گیرند و در زبان ادبی است کــه ایــن تمهیــدات امکــان عرضــه مــیکند کننده را به کار می

1370 :7.(  

ها هر عنصري که ســخن را از زبــان معیــار دور کنــد و از روزمرگــی آن بکاهــد، از دیدگاه فرمالیست«

توان این عناصر را به دو دسته موسیقیایی و زبــان شناســیک تقســیم کــرد. گــروه نجارگریزي است و میه

شــود و در دســته زبــان شناســیک هاي مختلف صوتی میموسیقیایی شامل وزن، قافیه، ردیف و هماهنگی

قاموســی، عناصري مانند استعاره، حس آمیزي، کنایی، مجاز، صفت هنري، باستان گرایی، آشــنایی زدایــی 

  ).9: 1381پورنامداریان، »(گیردآشنایی زدایی نحوي و ... قرار می
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کــرده » برجســته ســازي«بحث بر سر این است که او چگونه زبان را به ادبیــات تبــدیل کــرده و آن را 

که، باید نسبت به قواعد حــاکم نخست آن«دادند: هاي متاخر این روند را چنین توضیح میاست. فرمالیست

که، بر قواعد حاکم بر زبان خودکــار افــزوده شــود. بــه ایــن ن خودکار، انحراف صورت پذیرد و دوم آنبر زبا

: 1373صــفوي، »(یابــدترتیب، برجسته سازي از طریق دو شیوه هنجارگریزي و قاعــده افزایــی تجلــی مــی

43.(  

است که خود بعــدا ي معروف این مرحله از فرمالیسم، رومن یاکبسون فرمالیسم زبان شناسانه: نماینده

ي زبــان شناســی حلقــه 1915از نظریه پردازان و بنیان گذاران نامدار ساختگرایی شد. او در حــدود ســال 

گذاري جنبش فرمالیسم روسی نیز نقشی به سزا بر عهده داشــت. مسکو را تاسیس کرده بود و خود در پایه

بــا همراهــی تروبتســکوي و  1920ي همهاجرت کرد، در ده» زبان شناسی پراگ«یاکوبسن هنگامی که به 

  موکاروفسکی مکتب را پایه گذاري کرد.

ي آشنایی زدایی بر مبنــاي دیدگاه شکلوفسکی را درباره "کارکردگرایی"ي او در پراگ بر اساس نظریه

هر یک از تمهیدات زبانی که آشنایی زدایی را  "کارکرد"تمهیدات ادبی بسط داد و به این نتیجه رسید که 

گــردد و بایــد مجــددا از آن بدل مــی "خودکار"اي کنند. پس از چندي، خود، آشنا و و به پدیدهمی ممکن

هــا کــارکرد نــوینی طــرح ریخــت. مکتــب پــراگ پــس از اي بــراي آنتمهیدات آشنازدایی کرد و به پدیده

-عــدول«پیشینیان روس خود، اصطالحات جدیدي را وارد نقد ادبی کرد مانندبرجسته سازي که به معنــی 

  ).178: 1385ي هنري از زبان عادي است(شمیسا، هاي برجسته

ي و عــادي شــده "خودکــار"به عبارت دیگر، برجسته سازي تاکید مجــددي بــود بــر کنــار زدن زبــان 

-ها را کنار زده بودند. در این مرحله نیز دیــدگاهروزمره، و تالشی بود براي کشف تمهیدات نوینی که عادت

شــمرد. در واقــع، هماننــد دوران یت نویسنده و خواننــده را کــامال کــم اهمیــت مــیهاي فرمالیستی شخص

هاي اولیه، زبان شاعرانه(ادبی) به مرکز توجه این گروه از منتقدان تبدیل شد. آنان بیش از پیش فرمالیست

  ي رکن تولید ادبیت تاکید نهادند.ي زبان به منزلهبر نظریه

شعر را کــارکرد زیبــایی «ي ساختارگرایی بود ساز تکوین نظریهینهیاکوبسن که در این دوران، خود زم

  ).617: 1378مقدادي، »(نامیدشناختی زبان و هجوم سازمان یافته و آگاهانه به زبان روزمره می
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ي مقابــل و در روســیه، گرفت، در نقطهي فرمالیسم که در خارج از روسیه شکل میپس از این مرحله

هاي متاخر و معرف جریــان پسافرمالیســم دانســت، ي فرمالیستتوان او را در زمرهمیخاییل باختین که می

کرد. او کار خود را زیر فشار اختناق استالینی آغاز کــرد و گــاهی را پی ریزي می "منطق مکالمه"ي نظریه

که بعدا بــه مکتب باختین به زبان شناسی مجرد از نوعی «رساند. هاي مستعار به چاپ میآثار خود را با نام

  ).33: 1372سلدن، »(مند نبودي ساختارگرایی تبدیل شد عالقهشالوده

اي تــک کــرد. او در جامعــهباختین در مسیري کامال مستقل از نظریه پردازان مکتب پراگ حرکت می

بــه  "وگــوگفــت"هــایی از شد، در پی یــافتن جلــوههاي استالینی تولید میصدایی که در آن فقط مونولوگ

چنــد "و  "تــک صــدایی"گشــت. او آگاهانــه بــر تمایزهــاي اي کوچک از برابري خــواهی مــیي نشانهمثابه

کرد که هر اثر ادبــی را بــا ایــن معیــار بســنجد کــه ایــا ورزید و کوشش میبودن ادبیات تاکید می "صدایی

  توانایی ایجاد گفتمان با مخاطب را دارد یا خیر.

  را تشکیل دادند:ترین کسانی که در شوروي فرمالیسم مهم

  آخن باوم- 1

  شکلوفسکی - 2

  رومن یاکوبسن- 3

ها یاکوبسن قرار داشت. چیــزي حلقه فرمالیسم شکل گرفت. در راس انجمن فرمالیسم 1916در سال 

هــا بــه نقــد الفــاظ توجــه داشــتند. که براي فرمالیسم اهمیت دارد فرم یا شــکل محــض اســت. فرمالیســم

  یک اثر ادبی دارند.ها نگاه زبان شناسی به فرمالیسم

  هاي پژوهشسوال - 1-3

  : آیا سمفونی مردگان قابلیت نقد فرمالیستی را دارد؟1سوال 

-هــایی مــی: آیا در رمان سمفونی مردگان معروفی از وحدت زمان و مکان و شخصــیت نشــانه2سوال 

  بینیم؟

-نویسان ایرانی متمایز مــینویسان و رمانهایی در آثار معروفی او را از دیگر داستان: چه ویژگی3سوال

  کند؟

  اهداف پژوهش - 1-4
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هاي متن و مهارت نویسنده هدف از این بررسی و نقد، بیان کردن ارزش ادبی نوشته است تا از زیبایی

اي جســتاري اســت هاي کتابخانهاي است. نمونهاي و مشاهدهپرده برداري شود. روش این پژوهش کتابخانه

ها در ادبیات و همچنــین انــواع ي نقادي آناي آغازین، میانی و متاخر و شیوههي آراي فرمالیستدر زمینه

هــاي هــا و نظریــهیابی به منابع اصلی و وقــوف مســتقیم بــر دیــدگاهادبی. گام نخست در این عرصه، دست

  ها در آغاز قرن بیستم بود. فرمالیست

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

اي برخــوردار ص نقد فرمالیستی ادبیات داستانی از اهمیت ویژهلزوم پرداختن به نقد و تحلیل به خصو

هاي نویسندگان معاصر و صاحب سبک، از یک ســو و همچنــین متنــوع است و با توجه به پیشرفت تکنیک

شــود. تــر احســاس مــیبودن موضوعی رمان در ایران از سوي دیگر، نیاز بــه نقــد فرمالیســتی رمــان بــیش

هــاي خــاص، یکــی از هاي عباس معروفی است که به دلیل داشــتن ویژگــیسمفونی مردگان از جمله رمان

شود. با تکیه بر جایگاه و اهمیت نقــد در آثــار ادبــی، ســمفونی مردگــان ترین آثار وي محسوب میبرجسته

عباس معروفی به عنوان رمانی واجد شرایط نقد و بررسی با توجه به سبک نگارش مطلوب و مــدرن بــودن 

هاي آن انتخاب شده که قابلیت نقد و بررسی به ویژه نقد فرمالیستی را دارد، تحلیــل و آن برخی از قسمت

هاي فرمالیستی آن پرداخته شده است. سمفونی مردگان رمانی اســت نماینده شود، با این توصیف به جنبه

یتــی ها بدون شک در تحول رمــان فارســی نقــش پــر اهمدرخور توجه و ماندنی و تحلیل این گونه داستان

تر با این مکاتب آشنایی داشته باشــند خواهد داشت. دانشجویان رشته زبان و ادب فارسی باید هر چه بیش

  هایی بپردازند.تر به تحلیل چنین رمانتا بتوانند مسلط

  ي پژوهشپیشینه - 1-6

ن ي شصت است که از زمــاهاي دههترین رمانسمفونی مردگان در ادبیات داستانی معاصر از برجسته

هــا و مقــاالت ي آن پدیــد آمــده اســت. ایــن کتــابهاي بسیاري با رویکردهاي متنوع دربارهانتشار، تحلیل

). اســحاقیان در ایــن 1387ي جــواد اســحاقیان (اند از: از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان نوشــتهعبارت

 "ســمفونی مردگــان" و "خشــم و هیــاهو"ي ادبیات تطبیقی نوشته شده است، دو رمان کتاب که در حوزه

کند. کتاب، در چهار فصــل نوشــته شــده و در ي بینافرهنگی بررسی میي عباس معروفی را از زاویهنوشته

  پردازد.ي زمان میبه نزدیکی نگاه معروفی و فاکنر به مقوله فصل اول، نویسنده
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هــا در ایــن نقــش نــامکاویه رمان سمفونی مردگان و به بررسی بستر تــاریخی و (درون "از ازل تا ابد"

کاوي و ادبیات(بررسی کتاب سمفونی مردگان)، ي روان)، مقاله1384ي الهام یکتا (پردازد) نوشتهرمان می

هاي بن بست و سمفونی مردگان با تاکید بر مســاله )، بررسی تطبیقی داستان1386ي حورا یاوري (نوشته

روایت جریــان ســیال در ســمفونی مردگــان )، 1389ي مصطفی گرجی (اضطراب مرگ(برادرکشی)، نوشته

). 1370( "ســیمین بهبهــانی") و نقد کتاب سمفونی مردگان نوشته 1382ي محمدعلی محمودي (نوشته

هاي نــام بــرده از منظــر نقــد فرمالیســتی بــه کتــاب ســمفونی چنان که مالحضه شد، هیچ یک از پژوهش

  مردگان نپرداخته است.

  مواد و روش پژوهش - 1-7

ي آماري ما رمان سمفونی مردگــان عبــاس معروفــی اي است. جامعهاین پژوهش کتابخانه روش ما در

هایی که در رابطه با نقد و نقد فرمالیستی هستند، مطالعه کنیم سپس سمفونی کنیم کتاباست، سعی می

  کنیم. مردگان را براساس نقد فرمالیستی بررسی می
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  فصل دوم:  

  مبانی نظري پژوهش
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  ي فرمالیسم روسی  تاریخچه - 2-1

ترین سرنوشت را نیز داشــته مکتبی که شاید نوآورترین مکتب قرن بیستم بوده و در عین حال عجیب

هــا در برابــر سمبولیســم ). در واقــع فرمالیســت19: 1390است، مکتــب فرمالیســم روســی بود(ایوتادیــه، 

وان گفــت جنــبش فرمالیســم روســی کــه بــه ســال ایستادند و ودر فکر علمی کردن ادبیات بودند شاید بت

هاي مهم نقد ادبی که در خالل جنگ جهــانی اول هایش آشکار شد و یکی از مکتبنخستین نشانه 1914

هاي رژیم استالینیستی از هم پاشــید در پی حمله1920ي هاي دههوجود آمد در آخرین سالدر روسیه به

مده، منافات داشتن با دیدگاه اقتصــادي اســتالین کمونیســت وجود آکه دلیل عمده فروپاشی این مکتب به

اي کــرده بــود بــه همــین دلیــل مــورد حملــه بــود و در روســیه آن وقــت کمونیســم رشــد قابــل مالحظــه

ي مســلط فرمالیسم شیوه 1925در سال «کند: مقدم نیز چنین اشاره میها قرار گرفتند. علويمارکسیست

بســیار رواج و گســترش  1927گذاران این مکتب کــه تــا ســال ام بنیانو رایج پژوهش ادبی بود اما سرانج

ي مکتــب رئالیســم دهنــدههاي فرهنگ دولت شوروي سابق کــه رواجسبب اختالف با سیاست یافته بود به

دولــت کمونیســتی  1928اجتماعی بود نخست به پراگ و ســپس بــه آمریکــا مهــاجرت کردنــد. در ســال 

پــذیرفت، فرمالیســم را رســماً باطــل هاي مبتنی بر مارکسیسم را نمــیهشوروي سابق که چیزي جز اندیش

هــا ). این مورد هم جا دارد اشاره شود که نام فرمالیست را مخالفــان آن26: 1377مقدم، علوي»(اعالم کرد

روي این مکتب نهادند چون اعتقاد داشتند تنها توجه به خود اثر بدون عوامل تأثیرگذار دیگر، کــار بیهــوده 

ارزشی بود. هدف این جنبش پیدا کردن مبناي علمی براي نقد ادبیات بود به همین دلیل به ســاختار بی و

ي گرانــههــاي اندیشــهتــرین آیــیني کوتاه به یکی از مهــمموجود در خود اثر پرداختند اما در همین فاصله

ي ادبــی آشــکار بر نظریــهها هنوز هم ي حاضر تبدیل شد و تأثیر مباحث اصلی و روش کار فرمالیستصده

هــاي هــاي دیگــر از قبیــل جهــتها به خود اثر از لحاظ ادبی بودن تأکید داشتند نه جنبهاست. فرمالیست

هایی در شعر، نثــر و تئــاتر شــد تــا جنبش جدید ادبی روسیه بانی نوآوري«اقتصادي، سیاسی، تاریخی و... 

-جایش را به ادراك تجریدي و عشــق بــه شــکل"زیبایی هنري"از راه برسد ادراك سنتی از  1920يدهه
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-بستگی و نزدیکی با طبیعت، شهر و ماشین مطرح شد و نکتــهداد. به جاي هم "استیلیزه"هاي هندسی و 

و  "شعر چگونه پدیــد مــی آیــد؟"ي اثر با واقعیت و جهان بل این پرسش ساده شد:ي اصلی دیگر نه رابطه

هــا ). فرمالیست210: 1391کدکنی، »(شودشدن یک متن میچه عاملی باعث به وجود آمدن شعر و ادبی 

هدف هنر این است کــه مــا را بــه دیــدن وادارد نــه بــه «گفتند که تعریف جدیدي از شعر ارائه دادند و می

گویــد کــه ) رنه ولک در کتاب خود تاریخ نقد جدید از زبان شکلوفســکی مــی465: 1388ولک، »(دانستن

شــده را حیــات از خواب کاهلی معتاد ماست یعنی هنــر بایــد امــور کهنــه علت وجودي هنر بیدار کردن ما

از سرعت حرکت خود بکاهیم، تعلل «هاي روسی: قول فرمالیستدوباره بخشد تا به زیبایی آن پی ببریم. به

همــان). ادبیــات، زبــان معمــول را »(بورزیم، توقف کنیم تا بتوانیم ذهن خود را بر اثر هنري متمرکز کنــیم

مدارانه این مهــم اســت کــه اثــر ادبــی کند. براي منتقد شکلکند و زبان روزمره را منحرف مین میدگرگو

  شود. ي گرین چه شکل و تأثیري دارد و این تأثیر چگونه حاصل میچیست و بنا بر گفته

هــاي جــوان نــوگرا گذارانش گــروهها در پیوند با این نوگرایی هنري پدید آمد و پایهجنبش فرمالیست

داننــد کــه بــه ي ویکتور شکلوفسکی یعنی رستاخیز واژه میبودند. نخستین سند فرمالیسم روسی را رساله

هــا ادبیــات را از ي او یافــت. آنتوان در رسالهها را میمنتشر شد که اولین نشانه از فرمالیست 1914سال 

هاي بعد نوشت یعنــی ه او در سالدادند. دو رساله کوتاه کشناسی مورد بحث و بررسی قرار میدیدگاه زبان

) از دیــدگاه روش شناســیک 1919( "ي شــاعري دربــاره") و 1916( "ي زبــان شــعري ي نظریهدرباره "

   کند.شناس معرفی میعنوان زبانتري دارند و او را بهاهمیت بیش

و روش بررســی ادبیــات  ادبیجهی را مطرح کردند که نقد ها آراي بسیار کارآمد و قابل تورمالیستف«

عــدول  ،مثأل به نظر آنان ســبکي ادبی ماندگار و ارزشمند بود نظریهها به. خدمات آنرا کامأل متحول کرد

تــوان گفــت کــه تکیــه از هنجار است و این عدول قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل است. بــه طــور کلــی مــی

صناعات ادبــی  - 2تغییر شکل در زبان عادي  - 1بود که به قرار زیر است:  ر دو اصلها بمنتقدان فرمالیست

هــا یــار نبــود درســال ). ولــی شــانس بــا آن150: 1383شمیســا، »(شــوندکه باعــث آشــنایی زدایــی مــی

پــردازان مشــهور اکثر پیروان و نظریه« توان گفت: فرمالیسم رسماً مردود اعالم شد. به بیان دیگر می1928

انــد و یــا از الیسم یا اجباراً عزلت و خاموشی اختیار کردند و یا در آثار بعدي خود از فرمالیسم جدا شدهفرم

  ).81: 1389وندي، سپه»(اندروسیه گریخته
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  گرایان روسیمباحث مهم شکل - 2-2

  فرم -2-2-1

ثــر ادبــی گرایان روسی معتقدنــد کــه یــک اي شفیعی کدکنی در رستاخیز کلمات، صورتبنا بر گفته 

دیگر اســت در درون یــک ها با یککاري هنرسازهداراي فرم خاص است. او بر این باور بود که فرم همان هم

-آورنــد شــکل یــا فــرم مــیوجود میمجموعه عناصر که بافت و ساخت اثر ادبی را به«عبارت دیگر متن. به

ي دید و پــالت، همــه ع بدیعی، زاویهگویند لذا وزن و قافیه، قالب، صامت و مصوت و هجا، صور خیال، صنای

که هر یک از این اجزا در ساخت یا بافت آن اثر نقش داشــته جز شکل یک اثر ادبی هستند. مشروط بر این

  ). هنرمند باید فرمی برگزیند که مطابق با نیاز او باشد.  82: 1389وندي، سپه»(باشد

  غریب سازي، آشنازدایی  -2-2-2

قــول شمیســا غبــار عــادت  بــهدر ایجاد غریب ســازي اســت. ر مرکزي هني هبه نظر شکلوفسکی هست

قدر از کلمات تکــراري اســتفاده کــردیم کــه ي خود آنوگوي روزانهپیوسته در مسیر تماشاست. ما در گفت

توان بــا قول شکلوفسکی می اند و بهشود و تأثیر خود را از دست دادهباعث ایجاد زیبایی در کالم نمیدیگر 

تــوان پــرده زدایــی از زبــان روزمــره مــیها را آشکار ساخت و با آشناییي آنسازي ازرش ادبی دوبارهغریب

است کــه بــه عقیــده او  plotهاي او در باب از بحث«همه چیز نگریست.  عادات را کنار زد و طوري دیگر به

-فسکی با توجه بــه بحــثسازد. شکلوکند یعنی درك آن را مشکل و غریب میزدایی میاز داستان آشنایی

اصطالح روابط بین متنی را مطرح کرد به این معنی کــه متــونی کــه  ،هاي باختین در مورد منطق مکالمه

: 1378شمیســا، »(هــا مکالمــه اســتادوار تاریخ با هم مربوط اند. بین آني هموضوع مشترك دارند در هم

هاي جامعــه شــناختی، ز متن از قبیل بحثهاي ادبی قبل فرمالیسم معموأل مسائل بیرون ادر بحث ).153

ها بررسی ادبی را محدود به خود متن کردند. اثر ادبــی از مطرح بود اما فرمالیست شناسی، تاریخی و...روان

دهد. یکــی از انتقادهــاي اصــلی نظر آنان خود بسنده و مستقل است و خود متن مسائل خود را توضیح می

شناسی و اخالقی تاریخی یا روان هاي غیر ادبی مثالًادبیات را از دیدگاه ها این بود که نقد سنتیفرمالیست

گیــرد نقــد نــو ولی نقدي کــه از دیــدگاه فرمالیســتی صــورت مــیخود ادبیات  نه از دیدگاه کندتحلیل می

پردازد از قبیــل صــورخیال، صــنایع بــدیعی، زاویــه دیــد. در ایــن شود، به تحلیل خود متن میمحسوب می
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که به قول یاکوبسون باید دیــد کــه ادبــی حال آنگیرد ي دوم اهمیت قرار میبی بودن، در مرحلهصورت اد

  کند.بودن متنی از کجاست و چه اموري است که یک متن را ادبی می

گفتند زبان ادبی عدول از زبان معیار است لذا سبک را بــر حســب عــدول و خــروج از ها میفرمالیست

تــوان و کمتــر متنــی را مــی گفتند این عدول قابل بررسی و سنجش اســتو می کردندمعیارها مطالعه می

  یافت که در آن هنجارگریزي صورت نگرفته باشد.

تــوان گفــت کــه صــریح مــی بهدانست. میشکلوفسکی کار اصلی هنر را ایجاد تغییر شکل در واقعیت 

رود انتظار امور و اشــیاء غیرعــادي مــی دنیاي ادبیات زمین تا آسمان با دنیاي واقعیت فرق دارد، در ادبیات

گوید هدف زبان ادبی ایــن اســت میکه در جهان بیرون، همه چیز عین واقعیت است. شکلوفسکی حال آن

زند و از ایــن رو شــکل که عادات ادراکی و احساسی ما را با استفاده از اشکال غریب و غیر عادي به هم می

بسیاري از مسائل زیباشناختی امروزه براي ما به ه که قبالً اشاره شد چآن . بنابرکندرا برجسته و آشکار می

تــوان دوبــاره از اند اما با غریب سازي مــیسبب کثرت استعمال عادي شده و لذا تأثیر خود را از دست داده

  ها ارائه داد.ها نگریست و تصویري تازه از آنو با دیدي متفاوت به آن ها استفاده کردآن

زدایی است که شاید مشهورترین مفهوم و اصطالح فرمالیست روسی باشــد کــه ، آشنایینخستین اصل

زدایــی را ي آشــناییي ادبیات چیســت، نظریــهآنان در پاسخ به این پرسش که وظیفه«مقدم: به نظر علوي

). ظاهراً ویکتور شکلوفســکی ایــن اصــطالح را ســاخته و در بیانــه 107: 1381مقدم، علوي»(مطرح کردند

تــوانیم تــازگی ي او مــا هرگــز نمــیبــه گفتــه«نشر داده است. 1914ود که با عنوان رستاخیز کلمات در خ

زدایی با خودکارشــدن ســخن ). از تقابل آشنایی49: 1384سلدن، »(هایمان از اشیاء را حفظ کنیمدریافت

  آورد.به میان می

اي توصــیف کنــیم کــه گونهاشیاء را بههاي تکراري ما. زدایی زدودن غبار عادت است از دیدگاهآشنایی

هــر نــوع «شــنود و تعجــب او را برانگیــزد. خواننده یا شنونده احساس کند براي بار اول است که آن را مــی

ها ). فرمالیست100:1391کدکنی، »(زدایی استي ادبیات و هنرها مصداق آشنایینوآري و ابداع در حوزه

که باید موضوع تحقیــق پژوهشــگران قلمــرو ادبیــات قــرار گیرنــد.  ها هستندعقیده دارند که تنها هنرسازه

ها هر بحثی را که به عنوان بحث ادبی مطرح کنیم عمالً خروج موضوع از بحث اســت بیرون از این هنرسازه

  و ارزش زیباشناختی ندارند.
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  سازيبرجسته -2-2-3

شــناختند یبــازم ی را از یکدیگرهاي یک متن ادبی دو فرایند زبانصورت گرایان روسی در تبین ویژگی

هــاي دولعــ«ســازي: برجســته سازي نهاده بودند. به قــول شمیســاهاي خودکاري و برجستهو بر این دو نام

  ).178: 1388شمیسا، »(ي هنري از زبان عادي استبرجسته

ن ا تکــاراي که مــوثر باشــد و خواننــده برجستگی« گوید:شناس معروف در تعریف آن میهالیدي زبان

د ایــن شــود بایــسازي محســوب نمــیهمان: همان). به عبارت دیگر هر عدول از زبان معیار برجسته»(دهد

  عدول هنري و موثر باشد و اعجاب خواننده را بر انگیزد.

بــه دو  "رستاخیز واژگــان"کند که سازي ادبی اشاره میي برجستهشفیعی کدکنی هنگام بحث درباره

نــد؛ کبنــدي مــیهسازي را در دو گروه موسیقایی و زبانی طبقاو انواع برجسته تواند انجام پذیرد.صورت می

تــوازن  بار آهنگ وگیرد که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتگروه موسیقایی، مجموعه عواملی را در بر می

ر ا دهــکند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمات و تشــخص واژهبخشیدن جدا می

  ).7- 8: 1391شود(شفیعی کدکنی،زبان می

  ).36: 1380شمیسا، »(هاي بالغی قابل توجیه باشدباید از دیدگاه«همچنین انحراف از زبان معیار: 

  سازيانواع برجسته -2-2-3-1

  گیرد:سازي به دو طریق شکل میي لیچ برجستهبه عقیده 

زند و نگرش تازه را از هنجار، گریزي می هاي روسی مطرح کردند کهکه فرمالیست 1هنجارگریزي«- 1

اند . مثالً هنجارگریزي آوایی، لغــوي، نحــوي، معنــایی بندي کردهرا به اجزایی تقسیم آورد و آنوجود میبه

  سازد.ي بدیع معنوي است و شعر را میو... . به نظر وي هنجارگریزي غالباً در حوزه

سازد و در آن به زبــان متعــارف یع لفظی است و نظم را میي بدکه معموالً در حوزه2هنجارافزایی  -2

  ).163: 1378شمیسا، »(کنیمهنجارهایی را تحمیل می

بنــدي لــیچ اســت و سازي در تقســیمهنجارگریزي یا انحراف و یا عدول از هنجار یکی از انواع برجسته

ایــن خــروج شــامل تمــامی یابــد. البتــه آن از طریق خارج شدن از قواعد حاکم بر زبان معیــار تحقــق مــی

شود بلکه شامل انحرافاتی است که با خالقیت هنــري همــراه باشــند و بتــوان آن را از لحــاظ انحرافات نمی

                                                
1. deviation 
2. gularity 
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دهند نه کــاهش. پــس بــراي هنجــارگریزي صنایع بالغی بررسی کرد و خاصیت زیبایی کالم را افزایش می

  مطلب شود.شرایطی است که باید رعایت کرد تا موجب التذاذ خواننده از 

کردند تا فرق بین زبان عادي و زبان ادبی را کشف کنند پس به بررســی متــون ها سعی میفرمالیست

گونه که در سطور بــاال اشــاره کردند. همانشناسی مطالعه میادبی پرداختند زیرا زبان ادبی را از منظر زبان

خود متن براي توضــیح دادن مســایلش گفتند شد و میکردیم از منظر آنان ادبیات امري مستقل تلقی می

ي ادبیت متن را از شکل و کوشیدند تا اجزاي سازندهمی«کافی است لذا با توجه به مطالب ارائه شده آنان: 

بــه دو  "ادبیــت مــتن"ي آنان در بررسی اجزاي سازنده). «46: 1380فر، شایگان»(بنیان آن استنتاج کنند

ســازي را عامــل بــه دست یافتند و از بین این دو فراینــد، برجســته سازيفرایند زبانی خودکاري و برجسته

  ). 40: 1383صفوي، »(دانستندوجود آمدن زبان ادبی می

سازي از دیدگاه لیچ به دو طریق هنجــارگریزي و هنجــارافزایی شــکل همان گونه که ذکر شد برجسته

این دلیل کــه باعــث برجســته شــدن  تري دارد بهگیرد. از بین این دو مورد، هنجارگریزي اهمیت بیشمی

  آید.تر به چشم میشود و با این کار اثار ادبی بیشمتن می

  ادبیت -2-2-3-2

چــه یــک مــتن را تر آني ادبیت است. به بیان صریحیکی از مسائل بنیادي در فرمالیسم روسی، مساله

باید باشد. ادبیت همان عــاملی ي ادبیات کند موضوع اصلی کار پژوهشگران حوزهتبدیل به یک اثر ادبی می

هــاي روس متمرکــز ي فرمالیستکند. تمام کوشش نحلهي ادبی را تبدیل به یک اثر ادبی میاست که ماده

  ).59: 1391بر همین است که آن عامل را کشف کند(شفیعی کدکنی، 

، مــورد بحــث علــم ادبــی«نویســد: ي شعر جدید روسی چنــین مــیدر مقاله 1921یاکوبسن در سال 

هــا بــا بنــابراین، فرمالیســت». ســازدچه از یک اثر، اثر ادبی میاست. یعنی آن "ادبیت"ادبیات نیست بلکه 

دهند، از آن رو که عملی اســت شناسی سوق میکنند و تحقیقات خود را به سوي زبانتاریخ قطع رابطه می

  ). یا به عبارت دیگر:21: 1378ادیه، کند(ایوتمرتبط با بوطیقا و زبان شاعرانه را با زبان روزمره قیاس می

کنند، با هم می ســنجیم در زبــان وقتی دو متن ادبی و غیرادبی را که هر دو یک موضوع را بیان می« 

  ).164:1383شمیسا، »(بینیم که همان ادبیت استهاي میآن دو فرق
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 يبیکرانــه ی در بســترها است که تکامل آثار ادبي ادبیت و فعال کردن هنرسازهدر درون همین نظریه

رمق و ازکار هاي بیي هنرسازههاي ناتوان و همه"موتیف"گیرد و تمام تاریخ ادبیات ملل مختلف شکل می

گــر، اي دیا چهــرهبکنند. آشکار شدن این عناصر اي دیگر، خود را آشکار میشوند و با چهرهافتاده، فعال می

نظــور ). بنابراین خلق صورت تــازه بــه م60: 1391ی، حاصل خالقیت نویسنده و شاعر است(شفیعی کدکن

ســت و اتري را بگیــرد کــه کهنــه شــده بیان محتواي تازه نیست بلکه براي آن است تا جاي صورت قدیمی

  ).30: 1373زیبایی خود را از دست داده است(فرشیدورد، 

ی معرف "دبیاتي درونی اهادگردیسی"ها ادبیت را معنا کردند و تاریخ ادبی را فراشد پویاي فرمالیست

اي هــنــان شــیوهآهایی را افزود که در تحلیل متن به کار بســتند. کردند. به این موارد باید شگردها و روش

وشــن و وایی را رگوناگون بیان را به دقت از یکدیگر متمایز کردند، اشکال روایت داستانی را تدقیق، نقش ر

  ).44: 1392ادبی بیان کردند(احمدي، ي ژانرها را در تاریخ پایگاه دگرگون شونده

  اعضاي اصلی مکتب فرمالیسم روسی - 2-4

)، 1943- 1894( 4)، تــن یــانو1959- 1886 (3انــد از: آیخنبــاماعضــاي اصــلی گــروه عبــارت بــوده"

  ). 1984- 1893( 6)، شکلوفسکی1983-  1895(5یاکوبسن

الیســت اســت.  بــه نظــر گــذار جنــبش فرمشکلوفسکی: رنه ولک اعتقاد دارد کــه شکلوفســکی بنیــان

ي انســان و دریافــت معهــود او از شود که احســاس و ادراك عــادت زدهشکلوفسکی هنر و ادبیات سبب می

شــود. جهان دگرگون شود. ادبیات با ناآشنا کردن امــور آشــنا باعــث التفــات مخاطــب بــه جهــان اثــر مــی

انسان و حتی هراس از مرگ را  گوید عادت اشیا، لباس، اثاث خانه، همسرشکلوفسکی در حکمی کلی می«

بلعد. هنر وجود دارد تا بــه شــخص حــس درك دوبــاره امــور را القــاء کننــد تــا ســنگ بــودن ســنگ را می

). براي مثال زمانی در بین مردم لوبیــاي چشــم بلبلــی نــوعی آشــنازدایی بــه 7:1391پور، قاسمی»(بسازد

ي معمولی تبدیل شده که داده است و به واژه آمد ولی اکنون بر اثر تکرار ارزش خود را از دستحساب می

شــود: در زدایی در ادبیات در سه سطح انجام مــیکند. از منظر شکلوفسکی آشناییچندان جلب توجه نمی

  سطح زبان، در سطح مفهوم، در سطح اشکال ادبی.

                                                
1. eikhenbaum 

2. tynianov 
3. jakobson  
4. shklovski 
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شناســی  ترین وجه همتش روایتیکی از پرکاربردترین پژوهشگران فرمالیست بود که بیش«آیخنبام : 

و بوطیقا بود. توجهی ویژه به تاریخ ادبیات و محیط داشت و همواره بر این عقیده بود که ادبیــات را جــدا از 

). ایشان شاید نســبت 343:1391کدکنی، »(توان مورد بررسی قرار داددیگر عوامل و محیط و زندگی نمی

ی زنگی، درکنار ادبــی بــودن بــه تــاریخ رو بود نه رومییه رومی نه زنگیهاي دیگرش کمی میانهمکتببه هم

ادبیات و زندگی فرد توجه داشت یعنی مشربی التقاطی انتخاب کرده بود. این کارش جنبــه مثبــت داشــت 

  خاطر این کارش شغلش را از دست نداد.به  1930تر شد و در سال که به ایدئولوژي رژیم شوروي نزدیک

از نظــر او زبــان «تحلیل سخن ادبی بهره گرفتــه اســت:  شناسی برايیاکوبسون : همواره از دانش زبان

دهد که کارکرد هنري یا زیباشناختی فقط ابزاري براي ارتباط نیست بلکه کارکردهاي متفاوتی را انجام می

  ).27:1391قاسمی پور،»(هاستیکی از آن

مطــرح کــرد. ها وجه غالب است این مفهوم را یاکوبســون آوردهاي فرمالیستترین دستیکی از مهم«

هــا توان به عنوان عنصر کانونی اثر هنري تعریف کرد که دیگر عناصر را زیر فرمان دارد، آنوجه غالب را می

  ).31همان: »(کندپارچگی ساختار را تضمین میسازد. وجه غالب یکبخشد و دگرگون میرا تعین می

یسم روسی این بود که از همــان آغــاز بــا ي فرمالیانو در حوزهترین کارهاي تنیکی از بنیادي«یانو: تن

-ي استقالل متن ادبی مخــالف بــود و بــر ارتبــاط آن بــا مســائل اجتمــاعی و تــاریخی اصــراري مــیمسأله

اي گرایی نقــش بســیار برجســتهگرایی به ساختیانو در تحول صورت). تن332: 1391کدکنی، »(ورزیدند

امــل مختلــف آن بــا یکــدیگر اســت و بــر یکــدیگر تــأثیر داشت. به نظر او اثر ادبی حاصل روابط متقابل عو

  مستقیم دارد.

  تعریف رمان - 2-5

بنــدي مرتبــی ها و حضورشان را در سازمانرمان در اصطالح، روایتی نسبتاً طوالنی است که شخصیت

اي مشــخص نشــده اســت. نویســنده در ها تصویر کند. در واقع براي طول هر رمان، انــدازهاز وقایع و صحنه

ي عــواملی چــون کشــمکش، شخصــیت، پردازد که در بر گیرندهن به شرح و نقلی از حوادث زندگی میرما

هــزار تــا  30- 40). تعداد کلمات رمان از 144: 1378مایه است(داد، عمل داستانی، صحنه، پیرنگ و درون

  گر:ي واقعی آن وجود ندارد. یا به تعبیر دیکلمه کمتر نیست و حداکثري براي طول و اندازه
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نش ادبــی اي از آفــریي تجربیات ذهنی انسان است. این تنها حــوزهنخوردهي ناب و دسترمان حوزه«

ســره ه یــکچون شعر و افســاني تعقل شده است و نه همچون علوم اجتماعی و فلسفه آلودهاست که نه هم

  ).10: 1383محمودیان، »(ي انسان داردحیاتی مستقل از زندگی روزمره

  داستان عناصر - 2-6

ا بسنده موفق برسد. نوی ي آفرینش ادبیاجزا و عناصري باید باشد تا داستانی شکل بگیرد و به مرحله 

بــا  رد دارنــد وکند و اطــالع کــافی و وافــی از ایــن مــواکنار هم قرار دادن این عناصر، اثر هنري را خلق می

م یرنــد و بــا هــاســتانی از هــم جــدایی ناپذدهند. عناصــر دنظیر ارائه میرعایت این اصول و قوانین آثار کم

  شود:جا به موارد مهم آن اشاره میارتباط دارند ولی در این

  موضوع و مضمون  -2-6-1

برنــد کــه گــاه هاي ادبی بــه کــار مــیچنان در بحث 10و سبک 9، شکل8، مضمون7لغاتی مانند موضوع

یــابیم اغلــب هــا را بــه یــک معنــی درمــیبرند. گاه آنمطمئن نیستیم هر یک را به چه منظوري به کار می

  ها زیاد مشخص نیست.کنند و فرق بین آنموضوع و مضمون را به صورت واژگانی مترادف استفاده می

هــا نیســت و  گیریم گویی هیچ تفــاوتی میــان آنگاه مضمون را عیناً منطبق با شکل و فرم در نظر می

ي محتــواي داســتان نیســت. هرگز در برگیرنــده مضمون یعنی داستان حاوي چه کارهاي است اما موضوع

شود. موضوع قبل از نوشــتن داســتان و حتــی اگــر پس مضمون برخالف موضوع، یک اثر ادبی محسوب می

مایه چیــزي اســت آید. درونداستان نوشته نشود، وجود دارد ولی مضمون، همراه خلق داستان به وجود می

مــادام "با خلق رمــان "گاستاو فلوبر"ن طیف متوسط جامعه را آید مثالً موضوع زکه از موضوع به دست می

). میرصــادقی در کتــاب خــود عناصــر داســتان 17- 18: 1380به یک مضمون تبــدیل کرد(کنــی،  "بواري

اي مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثري است، خــط یــا رشــتهندرو«دهد: چنین تعریفی از مضمون ارائه می

). 42: 1367میرصــادقی، »(دهدهاي داستان را به هم پیوند میو موقعیت شودکه در خالل اثر کشیده می

پردازنــد گــاهی بــا تعبیــر و تفســیر مایــه نمــیدر آثار ادبیات معاصر، نویسندگان اغلب به بیان صریح درون

بریم و در پاسخ این سوال که از این داستان چــه چیــزي هاي اصلی داستان پی به مضمون آن میشخصیت

                                                
7. subject 
8. theme 
9. form 
10. style 
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توانند واقعیت معمول زندگی باشند کــه آدمــی در طــول ها میمایهاید به آن دست یافت. درونرفتهرا یاد گ

-ها، سخنان بزرگان و... باشد. مــیها، افسانهالمثلزندگی خویش به آن پی برده است یا کلمات قصار، ضرب

باشــد و دریافــت کــه اثــر مایه با اندیشه نویسنده آشنا شد که حاصل ذهن خالق وي ي درونتوان با تجزیه

  چرخد.حول محور چه اندیشه و تفکري می

ي ایــن قســمت از اي اســت کــه دربــارهموضوع، کانون و مرکز توجه داستان و تم یا مضمون، نظریــه«

ي عناصري خاص یعنی طرح داستان و توصیف و لحــن و شود و با واسطهي انسانی اظهار میقلمرو و تجربه

توانــد ). موضوع مــی21:1379یونسی، »(شودردازي و سمبولیسم داستان القاء مینظرگاه داستان و تصویرپ

هــاي واقعــی، ســرگرم کننــده، در پاسخ این پرسش به دست آید که داستان در مورد چیست مثالً موضــوع

هــا بــا عالیــق متفــاوت تواند اساس کار نویســندهغیرعادي و فانتزي، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و .... می

مایه موجــب جداســازي . ممکن است موضوع اکثر نویسندگان با هم یکسان باشد مثالً عشق، اما درونباشد

ها رئالیسم و واقعــی نویسی قریب به اتفاق موضوع داستانشود. در اوایل پیدایش داستانمرز بین ایشان می

رفته بــا گرا بودند ولی رفتهکردند یعنی واقعچه را جلو چشمشان بود توصیف میها آنتر نویسندهبود. بیش

نویسان معتبر و مشهور وضع تغییر کرد و واقعیت، جــاي خــود را نویسی و ظهور رمانپیشرفت روال داستان

گرفت. با فهمیدن موضوع اثــر هنــري اطالعــات به خیال و وهم داد که از احساسات خالق اثر سرچشمه می

  زند.در داستان اتفاق بیافتد کم و بیش حدس میچه را قرار است آید و آنکلی به دست خواننده می

  پیرنگ -2-6-2

شود کــه داراي پیرنــگ آید یعنی داستانی پیدا نمیترین عناصر داستانی به شمار میپیرنگ، از بنیادي

شــود. بــه دیگــر ســخن، پیرنــگ، ي علیــت مطــرح مــیي پیرنگ در داستان با تأکید بــر رابطــهنباشد. واژه

شــود و بــه اي است که از جایی آغــاز مــیبستهها است یا طرح منسجم و همواکنشاي از کنش و مجموعه

ي علت و معلولی دارند. به دهد که با یکدیگر رابطهشود و میان این دو نقطه حوادثی رخ میجایی ختم می

اســت کننده حوادث تنظیم«ي داستان تفاوت دارد. پیرنگ: دلیل تأکید بر چرایی حوادث، پیرنگ با خالصه

و منظور از این جمله این است توالی طبیعی حوادث است نه ترتیبی که ممکن است نویسنده به ســلیقه و 

). یــا تعریفــی دیگــر از 150: 1367میرصــادقی، »(ذوق خود با پس و پیش کردن حوادث به داستان بدهد

  پیرنگ:
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دهــد. استان نشان میي استداللی حوادث داستان است و چون و چرایی حوادث را در دپیرنگ شبکه«

، 4میرصادقی، ج»(کندپیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور منطقی و عقالنی تنظیم می

). با توجه به این تعاریف حوادث باید منطقی و عقالنی باشد تا خواننده آن را بپــذیرد. ممکــن 248:1385

ه خواندن اثر باشــد یــا ســاده باشــد بــا نظــم است طرح پیچیده و مبهم باشد که فهمیدن آن مستلزم دوبار

  طبیعی.

  پردازيشخصیت -2-6-3

پردازي اســت. شخصــیت هــر داســتان متناســب بــا یکی از عناصر مهم داستانی شخصیت و شخصیت

هاي عادي یا مهمی که در جامعــه وجــود دارنــد هاي گوناگونی دارد. شخصیتمایه آن هویت و ویژگیدرون

هاي داستان یا رمان پیچیــده پردازي قرار بگیرند. برخی شخصیتیسنده در داستانتوانند مورد تقلید نومی

و معماگونه است و برخی ساده. در داستان و رمان هم شخصیت مثبت داریم هم شخصیت منفی، نویسنده 

د کــه اي تصویر کنگونهها را بهها آنگزیند. باید خالق شخصیت  ها را برمیمتناسب با محتواي اثر خود آن

ي غرایز و تمایالت و صــفات و عــادات فــردي یعنــی است از مجموعه شخصیت، عبارت«واقعی جلوه دهند. 

ي کیفیات مادي و معنوي و اخالقی کــه فراینــد عمــل مشــترك طبیعــت اساســی و اختصاصــات مجموعه

وي را از دیگــر کنــد و موروثی و طبیعت اکتسابی است و در کردار و  رفتار و گفتار و افکار فــرد جلــوه مــی

  ).187: 1367میرصادقی، »(سازندافراد متمایز می

هاي داستان که نویسنده هر یک را با خصوصیات اخالقی و روحــی معینــی در دنیــاي خلق شخصیت«

ي رفتار و گفتار اشخاص ساخته شده همــه از خصوصــیات خلقــی و آفریند. انگیزهمینامه داستان و نمایش

  ).303:1383داد، »(ردگیها مایه میروانی آن

  ي دیدزاویه -2-6-4

اي اســت کــه ي شــیوهدهنــده کند یا نمــایشکه چه کسی داستان را روایت میي دید یعنی اینزاویه

ي صادقی زاویــه دیــد در دارد. بنابر گفتهوسیله آن مواد داستانی خود را براي خواننده عرضه مینویسنده به

ولی در رمان ممکن است هر فصل آن زاویه  دید جداگانــه داشــته باشــد. ماند داستان کوتاه اغلب ثابت می

بندي کالسیک زاویه دید یا اول شخص است یا سوم شخص . زاویه دید اول شــخص یعنــی راوي در تقسیم

کنند بــه ویــژه در زند. نویسندگان بسیاري از این زاویه دید استفاده میحرف می "من"با استفاده از ضمیر 
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کند راوي وجود خــارجی اختیار فکر میبرد و خواننده بیستی زیرا قدرت باورپذیري کار را باال میآثار رئالی

-ي جذابی این امکان را به نویســنده مــیگوید درست است. چنین نتیجهچه هم میدارد و در ضمن هر آن

یه دید کمی دست و پــاي خواهد، به او بباوراند اما این زاودهد با ذهن خواننده بازي کند و هر چه خود می

شنود و فقط باید همان بیند یا میمی "من"بندد زیرا فقط او باید از همان چه بگوید که ایننویسنده را می

کنــد بایــد منحصــر بــه حــد جایی باشد که او هست. در ضمن دانش و بینشــی کــه نویســنده عرضــه مــی

ي داســتان عبارت دیگر گوینــدهخبر دهد بهها ي شخصیتهاي نهفتهتواند از جنبهباشد و نمی "من"همین

نباید خواننده را مجبور کند که از دید او به همه چیز نگریسته شود بلکه باید اجازه دهد خوانندگان نیز در 

چــه گفتــه ها نظر خود را تحمیل کند. این نوع روایت بنابر آنطول داستان نقشی داشته باشند نباید به آن

  اي است.پا افتادهاین روش پیشهاي دارد و شد محدودیت

زاویه دید کالسیک دوم، سوم شخص نام دارد. این نوع زاویه دید خود به دو نــوع دانــاي کــل و دانــاي 

شود. در زاویه دید داناي کل، راوي مانند خدا است یعنــی همــه جــا حاضــر و نــاظر کل محدود تقسیم می

گذارد و آغازگران ژانــر رمــان بســیار هــم از آن می است . این نوع روایت گرچه دست نویسنده را خیلی باز

هــاي داســتان  تواند شخصــیتاي نمیاند اما امروز چندان کاربرد ندارد زیرا چنین فکر برتر و چیرهبهره برده

تواند در عــالم شود، این است که چنین قدرت مسلطی نمیرا کنترل کند.  انتقادي که به این زاویه دید می

هاي بزرگــی بــا ه باشد. در هر حال این نوع زاویه دید به ویژه براي رمان وجود دارد و رمانواقع وجود داشت

ها را انکار کرد. این نوع زاویه دید یک پله نسبت بــه توان ارزش آناستفاده از آن نوشته شده است که  نمی

  تر است.زاویه دید اول شخص هنري

-گزیند و همه جا او را دنبــال مــیکار را برمی زاویه دید سوم شخص داناي کل محدود، یک شخصیت

نگــرد. در واقــع زاویــه دیــد اول شــخص، هــا مــیهاي دیگر و اعمال و رفتار آنکند و از دید او به شخصیت

آور چنان بــراي نویســنده محــدودیتافتد. گرچه این زاویه دید همداستان در منظر یک شخصیت اتفاق می

هــاي ي کل همه جا حضور داشته باشد و همه چیز را بگویــد امــا جــذابیتدهد مانند دانااست و اجازه نمی

مند بــا ایــن خاص خود را دارد و این زاویه دید نسبت به زاویه دید داناي کل تازگی دارد زیرا نویسنده توان

شــود کــه رود بر جذابیتش افزوده مــیتر میبرد که هرچه پیشزاویه دید، خواننده را به تماشاي فیلمی می

  پردازیم.در زیر به شرح مبسوط آن می
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اي است که نویسنده به کمک آن مصالح و مــواد داســتانی خــود را بــه دهنده شیوهزاویه دید  نمایش«

دهد و در این نــوع روایــت کســی مخاطــب ي نویسنده را  با داستان نشان میدهد و رابطهخواننده ارئه می

-ي داستان یکی از شخصــیتبیرونی. در زاویه دید درونی، گویندهگیرد. زاویه دید یا درونی است یا قرار می

شود، اگر راوي شخصیت اصــلی داســتان باشــد، ي اول شخص نقل میهاي داستان است و داستان به شیوه

هــاي شود. در زاویــه دیــد درونــی از شــیوهناظر نامیده می- قهرمان و اگر شخصیت فرعی باشد، راوي- راوي

شــود. در حــدیث نفــس گویی نمایشــی و حــدیث نفــس نیــز اســتفاده مــیی، تکگویی درونگویی، تکتک

  راند تا مخاطب به نیت قلبی وي پی ببرد.شخصیت افکار و احساسات خود را بر زبان می

هــا را هاي روحــی و خلقــی آنرود و خصوصیتها میدر زاویه دید بیرونی، نویسنده به قالب شخصیت

-توان شخصــیتدهد. از طریق این زاویه دید میها خبر میي آنو آیندهکند و از گذشته و حال تشریح می

هــاي داســتان بــرود و یک شخصیتهاي داستان را از لحاظ روحی خوب شناخت. اگر نویسنده به قالب یک

-ها را دقیقاً تشریح و بازگو کند، زاویــههاي آنهاي روحی و خلقی و احساسات و افکار و واکنشخصوصیت

ها را در نظر داشته باشــد و گویند اما اگر نویسنده تنها یکی از شخصیتقل کل یا داناي کل میي دید را ع

ي دیــد شــود. در زاویــهاز ذهن او حوادث داستان را بیان کند، زاویه دید، دانــاي کــل محــدود نامیــده مــی

ا ناظر مستقیم نــام دارد. گیرد که زاویه دید نمایشی یا عینی یاي دیگر به کار میبیرونی، گاه نویسنده شیوه

ها را بدون هــیچ کند یعنی اعمال و رفتار شخصیتدر این شیوه، نویسنده همانند دوربین عکاسی عمل می

کنــد و حــدس زدن در وگوهایشــان را ضــبط مــیدهد و گفتها نشان میي آنواکنشی یا توضیحی درباره

گــذارد پــس در ایــن نــوع ا به خواننده وامیها رهاي روحی و خلقی آنمورد احساسات و افکار و خصوصیت

  ).252- 253: 1385، 4میرصادقی،ج»(گیردروایت خواننده هم نقشی بر عهده می

  وگوگفت -2-6-5 

ي افکــار و عقایــد وگــو بــه معنــاي مکالمــه و صــحبت کــردن بــاهم و مبادلــهگفت«وگو: تعریف گفت

  ).322: 1367میرصادقی، »(است

ها پرداخت، طرح داســتان توان به معرفی شخصیته با استفاده از آن مییکی از عناصر داستان است ک

وگــو بــه افکــار و بخشد. با گفــتگذارد و به داستان نیرو میمایه را به نمایش میدهد، درونرا گسترش می

چیزي و با چه لحنی گویند و در مورد چهها چه میوگو یعنی شخصیتیابیم. گفتذهنیات افراد آگاهی می
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وگو تنها به منظور پرکــردن فضــاي یابیم. گفتزنند و به تیپ و شخصیت افراد داستانی وقوف میف میحر

بــرد و بــا موقعیــت و شود بلکه اعمال داستانی را در جهت مشخصی به پــیش مــیداستان به کار برده نمی

خواننــده القــاء  خوانی داشته باشد و احساس طبیعی بودن اثــر را بــههاي داستان باید همذهنیت شخصیت

  کند.

  فضا و رنگ یا فضاسازي در داستان -2-6-6

یکی از ابزار مهم داستان آفرینی فضاسازي است. تعریف فضــا و رنــگ در عناصــر داســتان میرصــادقی 

شا، فضا و رنگ چنین تعریــف شــده اســت: اصــطالح در فرهنگ اصطالحات ادبی هاري«چنین آمده است: 

اي از ادبیــات یــا وام گرفته شده، بــراي توصــیف تــأثیر فراگیــر اثــر خالقــه فضا و رنگ از علم هواشناسی به

اي که از صحنه، توصــیف شود. فضا و رنگ با حالت مسلط مجموعههاي دیگري از هنر به کار برده مینمونه

شود، سروکار دارد. فضا و رنگ هم جزئیات جسمانی و هم جزئیات روانی مجموعــه را وگو آفریده میو گفت

  شود و پاسخ انتظار عاطفی او هم هست.گیرد و هم تأثیر مفروض بر خواننده را شامل میبرمیدر 

ون بارنت چنین آمده است: هوایی را (آرام، شوم، شاق و غیره...) کــه در فرهنگ اصطالحات ادبی سیل

یرصــادقی، م»(گوینــدکند، فضا و رنــگ مــیخواننده به محض ورود به دنیاي مخلوق اثر ادبی، استنشاق می

وگو، شخصیت، صحنه، لحن، زمان، مکان و زبان است. نویســندگان ). فضا و رنگ حاصل گفت531: 1376

آوردنــد و بــر جزئیــات زیــاد تأکیــد داشــتند ولــی تــر روي مــیکالسیک براي فضاسازي به توصــیف بــیش

اي عمل باید به گونه پردازد. خواننده در ایجاد فضاسازينویسندگان معاصر کمتر به تعریف مکان و فضا می

نمایی به خواننده القاء شود به عبارت دیگر زمان و مکان وقــوع داســتان را واقعــی جلــوه کند که نوعی واقع

  دهد. نویسنده باید متناسب با عناصر داستانش فضاي متناسبی براي اثرش انتخاب کند.

  زمان و مکان -2-6-7

شناســان، تــر داســتانان چندان میسر نیست زیرا بیشهاي دیگر داستپرداختن به زمان، جدا از سازه 

  ). 59: 1393براي زمان و مکان ساحت مشترکی در نظر دارند(موسوي، 

اي زمــان و در شود. داستان بایــد در برهــهنویسی زمان از عناصر اساسی محسوب میدر دنیاي داستان

هاي داستان نیز در مکان مخصوصــی بــه یتمکان ویژه اتفاق بیافتد تا باورپذیري داستان را باال ببرد. شخص

  توان به کمک مفهوم محل یا منطقه، مکان را در بهترین حالت می«تر: آیند. به عبارت واضحوجود می
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