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چکیده
فرمالیسم روسی ،رویکردی است که اوایل قرن بیستم به وجود آمد و هدف نظریّههپهردازان آن مشهخّ
کردن شیوهای علمی در نقد متون ادبی بود .آنان ادّعا داشتند که بهجای نویسندۀ اثر ،خود اثر ادبی باید در
محور توجّه قرار گیرد و «ادبی بودن» متون ادبی ،موضوع اصلی در نقد ادبی محسوب شود .آنان با اتّخها
این شیوه ،مطالعه و بررسی متون ادبی را به سوی مسائل مربوط به شکل و تکنیک سوق دادند .در مقالۀ
حاضر ،عالوه بر توضیحی دربارۀ صورتگرایی (فرمالیسم) و مفاهیم خاصّ مربوط بهدان ،بها انتخهاب ایهن
شیوه ،به چگونگی کاربرد مفاهیم صورتگرایان در تحلیل این داستان پرداخته شده است.

واژههاي کلیدي :صورتگرایی ،آشناییزدایی ،ادبیّت ،تمهید ،طرح ،انگیزش.

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .مقدّمه
سفر ،روایت زندگی مردمی است که در فقر و فساد غوطهورند ،حکایهت زنهدگی شهناور و
بیثبات بر ویرانههای حاشیۀ شهر ،دستوپازدن مردمی برای رهایی از بیچارگي و بدبختی
و تالش آنان برای رفتن و نماندن و نبودن!
چنین درون مایهای ،در داستانهای واقعگرایانه که سعیشان بر مواجه کهردن خواننهده بها
واقعیّتهای اجتماع است ،بسیار دیده میشود .بهیتردیهد تها کنهون داسهتانههای زیهادی بها
محتواهایی اینگونه نوشته شده است که پیام محوریشان نمایاندن زشهتی و فقهر و بهدبختی
انسانهایی است که با آن دست به گریباناند .امّا اگهر معتقهد باشهیم کهه کهارکرد ایهنگونهه
داستانها فقط توجّه دادن مخاطب به محتوا و رسیدن به پیام اخالقهی و اجتمهاعی اسهت ،بها
توجّه به گذشت زمان و پدید آمهدن جریانهات مدرنیسهم و پسامدرنیسهم و بها کمرنهش شهدن
جریان رئالسیت و تکرار اینگونه درونمایهها ،بررسی این داستانها کار بیهودهای خواهد بود.
بنابراین ،شیوهای که در این پژوهش پیش گرفته شهده ،درنهش و تأمّهل در چگهونگی
عرضۀ این محتواست .تأکید ما بر این است که محتوای این داستان ه هر چه هست ه بهه
چه شکلی به خواننده ارائه شده است؟ و البتّه این نیز بدان معنا نیست که این روش اهداف
اخالقی و اجتماعی ادبیّات را در نظر نمیگیرد ،بلکه نیّت ما ،نشان دادن کارکردهای مههمّ
ادبیّات و چگونگی تأثیرگذاری هر متن ادبی بر خوانندۀ آن است؛ اگرچه زمینههای هنهی
افراد با هم متفاوت است و در این تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری ،تفاوتهایی ایجاد میکند.
اکنون میخواهیم بدانیم که این داستان با زبان روزمرّه و معمول خود چگونه در طهرز
ادراک خواننده تغییر ایجاد میکنهد و محتهوایی کهه همهواره در ایهنگونهه داسهتانههای
واقعگرایانه تصویر شده و مخاطب بارها با آن برخورد داشته است ،در اینجا با چه شیوهای
میتواند بیان شود که امری قابل توجّه و متفاوت جلوه نماید؛ و نیز چه ویژگیههایی ایهن
داستان را از یک گزارش ساده متمایز میکند؟ سرانجام در پی کشف شکل مخصوص این
اثر هستیم ،که البتّه مقصود از شکل ،مفهوم فرمالیستی آن است.
 .2اشارهای کلّی به دیدگاه صورتگرایان در تحلیل اثر ادبی
در آثهار صورت گرایان ،مفهوم «شکل» اهمّیّت ویهژهای دارد و بهه دو پیشنههاد مهمّ آنهان
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وابسته است . :هر نکتۀ ادبی ،از واژه تا سخن ،باید در پیوندی که با سایر نکتهها مییابد
بررسی شود ،و به این اعتبار ،شناخت ساختار یا شالودۀ اصلی اثر ،مهمّترین جنبۀ پهژوهش
است؛  .2پژوهش همزمانی ،روش اصلی پهژوهش ادبهی اسهت (احمهدی)09 : 072 ،؛ بهدین
معنی که آنها در پی شناخت مناسبات عناصر درونی متن بودهاند.
مفهوم شکل در آثار فرمالیستها ،بارها کلّیتر از مفهوم آن در نظریّهههای ادبهی
دیگر است .زمانی که شکلوفسکی میگفت شهکل تهازه ،محتهوای تهازه مهیآفرینهد،
معنای جدید و گستردهای از شکل را مطرح میکرد؛ بنابراین فرمالیسهتهها نههتنهها
نکاتی چون آواها ،واژگهان ،وزن ،نحهو شهاعرانه ،ژانرههای ادبهی و غیهره را در نظهر
گرفتهاند ،بلکه کارکرد زیباییشناسیک درونمایهها ،طرح داستان ،و قواعد بیان را نیز

از نظر دور نمیداشتند (همان.)00-02 :
یکی از مهمّترین نکاتی که صورتگرایان دربارۀ شکل بیهان ادبهی مطهرح کهردهانهد،
مفهوم «آشناییزدایی» است .شکلوفسکی نخستین بار ایهن مفههوم را مطهرح کهرد و واژۀ
روسیِ  ostranninjaرا به کار بهرد .په از او یاکوبسهن و تینیهانف در مهواردی از ایهن
مفهوم با عنوان «بیگانهسازی» یاد کردند .به نظر شکلوفسهکی ،هنهر ،ادراک حسّهی مها را
دوباره سامان میدهد و در این مسیر ،قاعدهههای آشهنا و سهاختارهای بههظاهرمانهدگار و
واقعیّت را دگرگون میکند؛ هنر عادتهایمان را تغییر میدهد و هر چیز آشنا را به چشم ما
بیگانه میسازد؛ میان ما و تمام چیزهایی که به آنها خو گرفتهایم ه همچون کار و لباس و
تزیین خانه ه فاصله میاندازد؛ اشیا را آنچنان که «برای خود وجود دارند» به ما مینمایاند،
به طوری که ادراک ما از همه چیز ،دیگر آن ادراک حسّی خودکار نیست که همیشه برای
ما وجود داشته است ،بلکه به کلّی تغییر مییابد (همان).
شکلوفسکی به سال  1 7میالدي یادآور شد که ادبیّاتْ ما را وامیدارد تا نگاه دوبارهاي
به جهان بیندازیم و میتواند آنچه را بر اثر کثرت برخورد برای ما مأنوس و آشنا شده اسهت،
دوباره ناآشنا و بیگانه سازد (برتن  .)50 : 077 ،مقصود وی آن بود که در بسیاری از کنشها،
ادراک به فرایندی عادتگونه و خودبهخود تبدیل میشهود کهه مها اغلهب از آن ناآگهاهیم و
برداشتمان را از اشیا و رابطۀ میان آنها نادیده میگیریم .در واقع ،صناعت هنر این اسهت کهه
اشیا را در نظر ما ناآشنا کند ،ادراک را دشوار سازد ،و طول زمان ادراک را افزایش دهد .هنهر،
راهی است برای تجربه کردنِ هنری بودن هر چیز .بیتردیهد همهۀ آثهار ادبهی ،ایهن تهأثیر
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آشناییزدایانه را ندارند؛ برای مثال ،خیلي از رمانهای قرن نوزدهم و بیستم ،از زبانی آشهنا و
قابل فهم سود جستهاند و شناخت مخاطب را از جهان قوام بخشیدهاند (وبستر.)40-45 : 072 ،
البتّه شکلوفسکی ا عان میکند که تأثیرات آشناییزدایی در طول زمان تغییر مهیکننهد ،بهه
گونهای که آشناییزدایی یک نسل ،عادت نسل بعدی خواهد شد.
نکتۀ دیگر این است که همۀ شکلهایی که از واقعیّت ارائه میشوند ،برساختهانهد ،امّها
نمیتوانند همانند شگردهای آشناییزدایی ،بر فرایند ادراک ،تأثیری خودآگاهانه و مخهرّب
داشته باشند؛ زیرا این شگردها در اصلْ آن فرایند عادتگونه را تخریهب مهیکننهد .رمهان
رئالیستی به دلیل استفادۀ مجدّد از زبان معمول و فرایندهای ادراک دخیل در آن ،طبیعی و
متعارف مینماید ،ولي این هم نوعی تأثیر است .نظریۀ شکلوفسکی ،همانند دیهدگاهههایی
است که ادبیّات را سرچشمۀ ارزشها و حقایق جاودان و جهانشمول معرّفی میکند .جنبۀ
ادبی ،نوعی تأثیر زبانی است که در یک زمینۀ خاصّ و نسبت به سهایر انهواع شهناخت یها
گفتمان به دست میآید (همان.)44 :
در اینجا ،داستان سفر به لحاظ توجّه و تمرکز بر وقهایع زنهدگی اجتمهاعی و برداشهتی
دقیق از واقعیّت ،واقعگرایانه محسوب میشود ،امّا دقّت در متن نشان میدهد که نویسنده
با استفاده از شگردهای ادبی خاصّ ،به نوعی برجستهسازی دست زده و شاید بتوان گفهت
داستان را از واقعگرایی صِرف خارج ساخته است؛ چرا که توضیحات دقیهق و جزببههجهزب
رمانهای رئالیستی معمول در این اثر کمتر دیده میشود و در مقابلْ به طهور چشهمگیری
جنبههای ادبی دیگر تقویت شده است که منجر به نوعی تهأثیر خهاصّ مهیشهود؛ نهوعی
بیگانگی که حاصل تخیّل است.
بد نیست اشاره کنیم که از نظر توماشفسکی (یکی از صهورتگرایهان روس)« ،مصهالح
واقعگرایانه ،فاقهد سهاختار هنهریانهد ،و ایهن تخیّهل اسهت کهه واقعیّهت را بها قهوانین
زیباییشناختی از نو میسازد» (اسکولز .) 4 : 070 ،مقصود این است که تخیّل نویسهنده
است که باعث میشود واقعیّت به طرزی خاصّ و هنرمندانه برساخته شود .برای بررسی
شکل و جنبه های ادبیِ به کاررفته در داستان سفر ،ابتدا توجّه به برخی مفهاهیم اساسهی
فرمالیستها ه نظیر طرح ،تمهیدات کالمی ،آشهنایی زدایهی ،ادبیّهت ه در ایهن تحقیهق
ضروری مينماید .سپ در کنار توضیحات مربوط به مفاهیم نظری صورت گرایان ،باید
به کارکرد آنها در داستان سفر  ،همراه با ارائۀ شواهدی از متن ،بپردازیم.
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طرح  /قصّه :صورتگرایان توجّه خود را به ساختار متن ادبی معطوف کردند و هدفشان
تمرکز بر عناصر آشناییزدایی درون متن بود .آنان در نوشتههایشان دربارۀ داستان ،بین دو
جنبۀ روایت تمایز قائل شدند :قصّه و طرح .قصّه ،موادّ خام روایت است؛ یعنی رخدادها در
توالی زمانیشان .طرح ،روایتی است که به صورت موجود شکل گرفته اسهت .در داسهتان
سفر ،قصّه با مالحظۀ توالیِ زمانی به این گونه است:
مختار برای کار به سفر میرود و همسرش ،خاتون ،که خبر مرگ او را شنیده ،دلباختۀ
جوانی به نام مِرحب میشود که آوارۀ هر شهر است و جای ثابتی نهدارد .په

از چنهدی،

مختار برمیگردد ،امّا خانوادهاش را ازدسترفته میبیند .از سوی دیگهر ،مرحهب خهاتون را
ترک میکند ،ولي ناگهان مختار را میبیند .مرحب از نشانههایی که مختار از خهانوادهاش
میدهد ،او را میشناسد .همان شب مختار زیر چرخهای قطهار جهان مهیدههد و مرحهب
مبهوت به خانۀ خاتون مینگرد .امّا طرح داستان ،که این ماجرا را به شهیوۀ خاصّهي شهرح
میدهد ،همانهایی است که در متن میبینیم؛ یعنی واژهها و جمالتی که نویسنده بهرای
شرح این قصّه ،در متن رمان از آنها استفاده کرده است.
باید توجّه داشت که از منظر صورتگرایانه ،عنصر اساسی در تبهدیل شهدن قصّهه بهه
طرح ،همواره توجّه به توالی علّی رویدادها و زمان و مکان آنهاسهت .توماشفسهکی ،اصهل
«انگیزش» را در این زمینه مطرح ميسهازد کهه بهه تنظهیم بهنمایههای قصّهه و کهارکرد
زیباییشناختی طرح اشاره دارد که در مبحث مربوط به بررسی عنصهر زمهان و مکهان در
داستان سفر ،به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.
تمهیدات کالمی :صورتگرایان روس راستای توجّه خود را از نویسهنده بهه تمهیهدات
کالمی درون نوشته تغییر دادند و مدّعی شدند که «تمهید» ،یکّههقهرمهان عرصهۀ ادبیّهات
است .رومن یاکوبسن و بوری

آیخنباوم و ویکتور شکلوفسهکی ،سهه چههرۀ اصهلی ایهن

گروهاند که مطالعۀ ادبی را به سوی مسائل فرم و تکنیک سوق دادند .آنها ادّعا کردند کهه
در تحلیل هر اثر ،بهجای اینکه بپرسیم شاعر یا نویسنده در اینجا چه میگوید ،باید بپرسیم
اینجا چه اتّفاقی برای این شعر میافتد ،یا در این داستان چه ماجراهایی بهرای قهرمهان و
شخصیّتها پیش میآید؟ (کالر.) 40 : 071 ،
یکی از مسائل بزرگ هنر داستان از زمان ارسطو ،بازتاب هنر داستاننویسی در زندگی
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بوده است؛ مسئلۀ محاکات و برداشت از واقعیّت .رویکرد فرمالیستی نیهز تهالش مهیکنهد
تأثیر هنر کالمی را در واقعیّت زندگی کشف کند و ایهن نکتهه را بهه بهارزترین شهکل در
مفهوم آشناییزدایی عیان میدارد (اسکولز .) 22 : 070 ،داستان سفر را میتوان محاکات یا
برداشتی از واقعیّتِ زندگیِ سختِ دستهای از افهراد فرودسهت دانسهت کهه بها شهگردها و
تمهیدات خاصّ هنر کالمی ،برساخته و عرضه میشود.
آشناییزدایی :این مفهوم در آثار شکلوفسکی به دو معنا بهه کهار رفتهه اسهت :معنهای
نخست ،شیوۀ خاصّی است که در نگارش یک اثر ادبی برجسهته و مانهدگار ه آگاهانهه یها
ناآگاهانه ه دیده میشود و حتّی گاه غلبه و چیرگی آن بر ساختار زبهان کهاماله هویداسهت.
معنای دوم آشناییزدایی در آثار شکلوفسکی ،معنایی است گستردهتر ،و تمهام شهگردها و
ترفندهایی است که مؤلّف آگاهانه از آنها سود جسته تا جهان متن را به چشهم مخاطبهان،
بیگانه نماید .نویسنده بهجای واژهههای آشهنا و مفهاهیم معمهولی ،شهیوۀ بیهان یها نشهانۀ
ناشناختهاي را به کار میگیرد (احمدی .)57 : 072 ،در سفر ،نمونههای فراوانی از تشبیهات و
استعارات برای بیان بهتر موقعیّات یا توصیف حال و هوا و حاالت شخصیّتها به کار رفته
است؛ «مثل ماری به شب خزید» (دولتآبادی )42 : 070 ،و «یکیش همهین آفتهاب بها بهرف
دست به گردن شده بود» (همان )14 :و «مختار ،هرّاسهای در برف» (همان )57 :و مثالههایی
از این دست که در متن دیده میشود .این قبیل شگردهای کالمی موجود در این داسهتان
را میتوان جزو ترفندهای آشناییزدایانهای دانست که مؤلّهف در هنهر داسهتاننویسهیاش
آگاهانه به کار گرفته است.
البتّه این ترفند هنری ،درك داللتهای معنایی را دشوارتر ميسازد و موضوع را چنان
جلوه میدهد که گویی از این پیشتر وجود نداشته است .هدف از بیان زیباییشناسیک در
این حالت ،نهتنها روشن کردن فوری و مستقیم معانی ،بلکه آفرینش ح ّ تهازه و ویهژه و
نیرومندی است که خودْ آفرینندۀ معانی تهازهای مهیشهود (احمهدی .)57 : 072 ،در بررسهی
داستان سفر باید توجّه داشت که این ترفند ،ح ّ ویژهاي در مخاطهب برمهیانگیهزد ،امّها
داللتهای معنایی اثر را آنچنان دشوار نميسازد که خواننده احساس کنهد ایهن موضهوع
قباله وجود نداشته و یا معنای اثر بسیار دیریاب است؛ بلکه تا اندازهای است که مخاطب از
مواجه شدن با موضوعی که بارها با آن روبهرو بوده ،به دلیل وجود این ترفندها نهه دلهزده
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میشود و نه موضوع در نظرش تکراری و ماللآور جلوه میکند .بهراي نمونهه ،در بخهش
پایانی داستان که مرحب از «بتۀ خاری تو بیابونای تربت» سخن ميراند ،نشان از اسهتفادۀ
هنرمندانۀ چنین ترفندی است« :یه روزی تو بیابونای تربت ،بتۀ خاری را دیهدم کهه بهاد از
ریشه درش آورده بود ...من دویدم و اون خار رو گرفتمش ،امّا باز توی باد ولش کردم .باد
بردش .دلم میخواد ،پاشم و سرمو بکوبم به دیوار!» (دولتآبادی .) 4 : 070 ،ایهن ترفنهدها
که نویسنده آگاهانه در داستان به کار میبندد ،وسیلهای اسهت بهرای پدیهد آمهدن همهان
هنری که شکلوفسکی آن را «آشناییزدایی» نامیده است ،و در واقع همان موضوع مهمّهی
است که صورتگرایان آن را «ادبیّت» نامیدهاند.
ادبیّت« :مهمّترین موضوعی که فرمالیست به بررسی آن میپردازد ،ادبیّت هر اثر است؛
یعنی همان جنبههایی که متن را از متون دیگر متمایز میکنهد .مهتن ادبهی از تمهیهدات
خاصّ بهره میگیرد که در زبان روزمرّه وجود ندارد؛ و با نشان دادن تفاوت بین زبان ادبی
و غیرادبی ،دائماه یادآوری میکند که ما با زبان سروکار داریم نه جهان واقعی .نظریّهههای
گوناگون برای تبیین ادبیّات به موضوع و محتوا و انسان و دنیای او نظهر دارنهد و عناصهر
شکلی در آنها ،جایگاهی فرعی و عَرَضی دارند؛ پ

آیا میتوان گفت که رمان فقط بازتاب

واقعیّت است و فاقد هرگونه قانون درونی اسهت؟» (مهارتین .)21 : 072 ،در بررسهی عناصهر
سازندۀ این داستان به این پرسش ،پاسخ منفی دادهایم و بر این باوریم کهه قطعهاه عرضهۀ
محتوا و تأثیر یک اثر ادبی ،به چگونگی ارائه و ساختار و شیوۀ تلفیق جمالت آن بسهتگی
دارد .در ادبیّات فارسی ،آثار سعدی گواه صادقي بر این ادّعاست .اکنون با در نظهر داشهتن
آنچه دربارۀ دیدگاه فرمالیسم کر شد ،میتوان عناصری همانند درونمایهه و شخصهیّت و
زمان و مکان این داستان را از منظر فرم بررسی کرد.

 .0درونمایۀ ازپیشطراحیشده در سفر
به عقیدۀ شکلوفسکی ،واقعگرایی در ادبیّات داستانی حاصل فنّ (تکنیک) است ،نه مشاهدۀ
علمی واقعیّت ،و نویسنده در آفرینش داستان ،باید برای هر فنّی که به کار میبندد ،توجیه
واقعگرایانۀ پذیرفتنياي به دست بدهد؛ یعنی هر تمهید ادبی باید انگیزش داشته باشهد .از
نظر او ،آشناییزدایی به سه روش صورت میگیرد :نخست ،یافتن دالیهل باورپهذیر بهرای
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کنشهای نامعمول .مثاله در این داستان ،سفرِ شخصیّتها از مکانی به مکان دیگر و نشان
دادن اینکه چرا در سفرند ،ایجاد انگیزش میکند (مارتین .)09 : 072 ،در داستان سفر که نام
آن به خوبی بیانگر درونمایهۀ آن اسهت ،مختهار و مرحهب دو شخصهیّتیانهد کهه کهنش
اصلیشان سفر کردن است .انگیزۀ سفر مختار به کویت ،پیدا کردن کار است که بهه نظهر
میرسد دلیل باورپذیري برای کنش غیرمعمول این شخصیّت است .دربارۀ سفر به عنهوان
یک کنش یا تمهید خاصّ در داستان ،میتوان بهه نظهر واالس مهارتین توجّهه کهرد کهه
میگوید:
جدای از سفر یک شخصیّت از مکانی به مکان دیگر ،افرادی را میتهوان همیشهه در
سفر نشان داد ،تا از این راه به گونهای باورپذیر با رویدادهای نامعمول مواجهه شهوند:
بازرگانان ،کسانی که در پی شخ

یا چیزی میگردنهد ،کسهانی کهه از خهانواده یها

پیگرد قانونی و یا مکافات جنایهت مهیگریزنهد ،معرکههگیهران و عیّهاران و آوارگهان
بیخانمان .درمورد این افراد باید اوّل مشخّ

کرد که چرا در سهفرند و دیگهر اینکهه

شرایط زندگی آنها در سفر چگونه است (همان.)09 :

نمونۀ چنین تمهیدی در داستان سفر ،سفر کردن پیاپی شخصیّت مرحب است .مرحبْ
آوارۀ خانهبهدوشی است که شهر به شهر میگردد و به هر کاری دست میزند« :من همهه
جای این مملکت کار کردم ،تقریباه بیشتر کارها رَم کردم ،پنبههچینهی ،درو ،خربهزهکهاری،
راهسازی و ...امّا هیچجا نتونستم تاب بیارم» (دولتآبادی .)02 : 070 ،رویدادهای غیرمعمهول
در سفر کردن این شخصیّت چیست؟ موقعیّتههای بهاورنکردنی ایجادشهده در سهفر کهه
شخصیّت از آن میگریزد و اقدام به رفتن میکند ،چیست؟ شاید پاسهخ ایهن سهؤاالت در
گفتگوی مرحب با دوستش علی نهفته باشد:
میدونی من یه دفه چِم میشه؟ یه دفه لّه میشم ،حوصلهم از خودم سر میره ،اینه
که میزنم به چاک .نمیتونم خودم رو بهه گهروِ یهه لقمهه نهون بهذارم ،مهیفهمهی؟
نمیتونم صبح تا شب اجیر شکمم بشم ...پ

راهمو کج میکنم و از یه طرف دیگهه

میرم ،مثل اینکه میخوام یه راه دیگه پیدا کنم ،دنبال یه چیز دیگههای هسهتم ،امّها
اون چیز چیه ،خودمم نمیدونم .هیچ کیام نمیدونه که به من بگه» (همان.)0 :

مرحبْ جوان است و پرانرژی و بی تعلّق و وابستگی به چیزی .هر کاری از او برمیآید
و اگر موقعیّتش فراهم باشد ،توانایی انجام خیلی کارها را دارد .سر پر شوری دارد ،امّا معلّق
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است؛ انگار از جایی کنده شده و در جای دیگر پرت شده باشد .میان هر پا گهرفتن و تقلّها
کردنی ،یکباره به خودش میآید و منصرف میشود .از هر راهی وارد میشهود و بهه ههر
جایی سر میکشد ،ولي به گفتۀ خودش به هر جا میرود ،بعد از مدّتی انگار بهه تهه یهک
کوچۀ بنبست میرسد .بنبستی که مرحب از آن حرف میزند ،در شخصیّتهای دیگر هم
دیده میشود :مختار ،خاتون ،علی .امّا امتیاز مرحب این است که سرسخت است و به ههر
دری میزند که این واقعیّت را انکار کند ،تها آنکهه سهرانجام خهودش اعتهراف مهیکنهد و
میگوید که مانند اسب عصّاریْ پیوسته به دور خود میچرخد و به جایی نمیرسد .با ایهن
حال مدّتی در کارخانه مشغول میشود و دل به خاتون ميدهد .دلدادگی او موقعیّتی است
که تا کنون به این شکل جدّی برای او اتّفاق نیفتاده ،جز یک بار که آنهم کهاماله درگیهر
نشده است« :در گرگان بود که پایش پیش رخسار خزید ،امّا گیر نیفتاد» (همان.)0 :
این موقعیّتِ غیرطبیعی است که مرحب از آن میگریزد .او چنین موقعیّتی را نمیپذیرد
و گریزش به سفر میانجامد .این بار تصمیم رفتن به سفری دوردست دارد .نادانسته همان
راهی را در پیش میگیرد که مختار رفته است .آشناییزدایی به ایهن شهیوه ه یعنهی سهفر
کردن شخصیّتها ه در داستانهای دیگر این نویسنده هم دیده میشود .شاید بتوان گفت
یکی از شگردهای آگاهانۀ دولتآبادي برای برجستهسهازی اسهت؛ مهثاله در داسهتانههای
هجرت ،عقیل عقیل ،و یا اثر معروفش جای خالی سلوچ.

 .5گزینش شخصیّت در داستان سفر
آشناییزداییِ انگیزشیافته گاهی از راه گزینش شخصیّتها صهورت مهیگیهرد .در تهاریخ
روایت ،هنگامی که خود شخصیّت در مرکز توجّه قرار میگیهرد ،در واقهع تغییهر عمهدهای
ایجاد میشود .هنگامی که داستان بر پایۀ رویدادهای نامعمول میچرخد ،مانند روایتهای
منثور آغازین که شخصیّت در آنها چیزی نیست جز ،به گفتۀ شکلوفسکی« ،نخی کمرنش»
که رویدادها را به هم میپیوندد .از سوی دیگر ،نویسنده برای اینکه دنیای عادی پیرامون
را آشناییزدایی کند ،باید نگاهی نامعمول به دنیا داشته باشهد (مهارتین .)0 : 072 ،مقصهود
این است که میتوان شخصیّتهای داستان را طهوری انتخهاب کهرد کهه در طبقههههای
مختلف اجتماعی قرار گیرند .یا اینکه شخصیّتهای غیرعادی را تصهویر کهرد کهه باعهث
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شگفتی خواننده شوند ،ولي در این داستان هیچیک از این دو شیوه بهه کهار نرفتهه اسهت؛
یعنی شخصیّتها نه از طبقات گوناگون اجتماع کنار هم قرار میگیرنهد و نهه غیرعهادی و
عجیب و شگفتانگیزند که عمل یا ویژگیهای خاصّشان توجّه مخاطب را جلب کند .پ
چگونه میتوانند در کنار عناصر دیگر ،بهه برسهاختن مهتن کمهک کننهد؟ از منظهر فهرم،
شخصیّتپردازی ،تابعی از ساختار پیرنش و مجموعهای از نقشهای کارکردی یا عناصهر
روایی است (مکاریک.) 12 : 070 ،
از نظر توماشفسکی و بارت ،کارکردها و شخصیّتها را نمیتوان از هم جدا کرد؛ زیهرا
رابطۀ متقابل دارند و یکی مستلزم دیگریسهت؛ در واقهع ،شخصهیّت از درههمبهافتن
نخهای کنش و دادهها و ویژگیهای شخصی شکل میگیرد .توماشفسهکی در بحهث
از انگیزش ،بر وابستگی درونی کنش و شخصیّت تأکید میکند؛ نویسنده باید ایهن دو
را همزمان بیافریند (مارتین.)74 : 072 ،

به نظر میرسد این پرسش باید مطرح شود که آیا وجود یک شخصیّت باعث میشهود
رویدادی رخ دهد ،یا نویسنده برای ایجاد یک رویدادْ نیاز به خلق یک شخصیّت پیدا کرده
است؟ به گفتۀ هنری جیمز ،شخصیّت چیزی نیست جز تجلّی یک رویداد ،و رویداد همان
ترسیم شخصیّتهاست (همان .)74 :پ چنین استنباط مهیشهود کهه اگهر ارتبهاط درونهی
شخصیّت و رویداد به خوبی حفظ شده باشد ،این پرسشها بیپاسخ میمانند؛ چرا که ایهن
دو از هم جدا نیستند و هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند .در نتیجه نمیتوان مشهخّ کهرد
که کدامیک باید اوّل باشد تا دیگهری ایجهاد شهود .ایهنگونهه توجّهه صهورتگرایهان بهه
شخصیّتپردازی و اهمّیّت آنان بهه کهارکرد شخصهیّتهها در پیشهبرد پهیرنهش ،از دیهد
نظریّهپردازانِ پ از آنان ،رویکردی افراطی شمرده میشود و نتیجهۀ کهاملي از آن درك
نمیشود ،امّا هدف این است که با توجّه به توضیحات دادهشده ،تا آنجها کهه امکهان دارد
ارتباط درونی آنها را با رویدادهای متنی به دست آوریم؛ زیرا به چنین کاری بهرای یهافتن
شکل ه در مفهوم مورد نظرمان ه نیازمندیم .پ با چنین دیدگاهی به سهرا ههر یهک از
شخصیّتها ميرویم و نقش آنها را در ارتباط با عناصر دیگر بررسی ميکنیم.
شخصیّت خاتون که داستان زندگیاش اصلیترین جریان این روایت محسوب میشود،
در سراسر داستان ،تغییر زیادي نمیکند .خاتون که ابتدا با همسرش ،مختار ،زندگی میکند
و وابسته به اوست ،پ از سفر مختار ،مدّتی تالش میکند بر مشهکالت غلبهه یابهد امّها
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نمیتواند و به محض ورود مرحب در زندگیاش ،او را تکیههگهاهی بهرای خهویش تصهوّر
میکند .بنابراین ،بودن مردی که خاتون بتواند به او تکیه کند ،برایش کافی است .این نیاز
خاتون ،بیشتر عاطفی است؛ زیرا حتّی به مرحب پیشنهاد میدهد که اگهر پهیش او بمانهد،
خودش حاضر است در کارخانه کار کند و مخارج زندگی را تأمین کند .نکتۀ دیگهر اینکهه
بهجز موارد اندکی که از ظاهر و خلق و خوی او سخن رفته است ،هیچ توضهیحی دربهارۀ
ویژگیهای شخصی خاتون در سراسر داستان وجود ندارد .حتّی از امیال و خواستهههای او
نشانهای در متن نیست .همچنین رابطۀ خاتون با دخترش که قاعدتاه باید همۀ آرزو و امید
وي در زندگی باشد ،کمرنش مينماید.
این روایت ،شخصیّتی ایستا و منفعل از خاتون به ما نشهان مهیدههد کهه رویهدادها و
موقعیّتهای داستان اکثراه بر او تحمیل میشود .این ایستایی ،در شخصیّتهای دیگر ههم
دیده میشود .مرحب نیز ه که زندگی او همراه بها داسهتان خهاتون و خهانوادهاش روایهت
میشود ه چندان تغییری در شخصیّتش ندارد .او از این شهر به آن شهر پرسه میزند و در
بیقیدی روزگار میگذراند .به ناگاه وارد زندگی خاتون میشهود و دل مهیبهازد و په

از

مدّتی او را رها میکند و با اینکهه مهیدانهد حتّهی سهفر کهردنهها و بهه ایهن در و آن در
زدنها یش هم حالتی دوری دارد و معمهواله بهینتیجهه اسهت ،دوبهاره راه سهفر در پهیش
میگیرد .او حتّی میداند که با این رفتوآمهد و تقلّها کهردنهها ،فقهط دور خهودش تهاب
میخورد .این ویژگی ،در شخصیّتهای فرعی ههم دیهده مهیشهود؛ بهراي نمونهه ،وقتهی
شخصیّت علی ،دوست مرحب معرّفی میشود ،خواننهده انتظهار دارد تهأثیر وي را در رونهد
داستان ببیند ،ولي او فقط دوست مرحب است که به سختی روزگار میگذراند و شمّهای از
زندگی تلخ او در حاشیۀ داستان گنجانده شده است.
بنابراین ،شاید این پرسش پیش بیاید که شخصیّتهایی از این دسهت ،بها عملکهردی
چنین بیتأثیر ،واقعاه چه تأثیری در حرکت پیرنش میتوانند داشته باشهند؟ در پاسهخ بایهد
گفت که این انفعال ،نهتنها در شخصیّتها ،بلکه در رویدادهای اصلی داسهتان ههم دیهده
میشود .یعنی رکود و رخوتی که بر رویدادها و موقعیّات داستان حاکم است ،با این ویژگی
شخصیّتها پیوند دارد .حتّی ابهامی که در توصیف شخصیّتها وجود دارد و کمرنش بودن
یا نبودن دادههای الزم برای شناخت شخصیّتها نیز متناسب بها موقعیّهات و رویهدادهای
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روایت است .از این منظر ،شخصیّتها با تعریفی که توماشفسهکی از شخصهیّت مهیکنهد
ه یعنی همان حاصل درهمتنیدگی کنش و دادهها ه منطبق خواهد بود که سهه شخصهیّت
مؤنّث در سه مرحلۀ سنّی کودکی و جوانی و پیری در کنار هم قرار مهیگیرنهد :بهیبهی و
خاتون و خاور ،و گویی به ترتیب در یک محور خطّی قرار دارند.
نکتۀ جالبی که در انتخاب شخصیّتهای سفر وجود دارد ،این است که داستانْ پیرامون
شخصیّت خاتون روایت میشود که از نظر سنّی در نقطۀ میانی بین آن دو قرار دارد .ایهن
شکل قرار گرفتن سه شخصیّت مؤنّث ،پرسشهایی در هن ایجاد مهیکنهد؛ اینکهه چهرا
شخصیّت بیبی در کنار خاتون قرار گرفته است؟ چرا بچۀ خاتون هم باید دختر باشد؟ آیها
این روایت که در نقطۀ میانی ایهن محهور ،یعنهی خهاتون ،متمرکهز شهده اسهت ،گذشهتۀ
فالکتبار بیبی و آیندۀ مبهم و تاریک خاور را به هن متبادر نمیکند؟ آیا ساخت و بافتی
اینگونه ه که به صورت یک محور خطّی ترسیم شده است ه بها درونمایهۀ سهیهروزی و
بدبختی جن

زن در چنین محیطی گره نخورده است؟ به نظر میرسد این فهرم بها ایهن

درونمایه ،از این جهت ارتباط دارد که سیر زندگی مشهقّتبهار زنهانی چهون خهاتون را از
کودکی تا کهنسالی ،جاندار و برجسته و کاماله محسهوس و ملمهوس بهه تصهویر بکشهد؛
سیری که البتّه در محوری افقی در حرکت است و تغییر و پیشرفتی در آن صورت نخواهد
گرفت .توجّه به این موارد گویای آن است که شیوۀ شخصیّتپردازی در بررسی شکل هر
اثر تا چه حدّ میتواند مؤثّر واقع شود.

 .0زمان و مکان در بررسی فرم داستان سفر
زمان و مکانی که شخصیّتهای داستانی در آن قرار مهیگیرنهد ،بها شخصهیّتپهردازی و
درونمایه ارتباط تمام دارد .نحوۀ رفتهار بها زمهان و مکهان ،یکهی از مهواردی اسهت کهه
توماشفسکی در بحث انگیزش مطرح میکند .در بخشههای پیشهین ،از تفهاوت میهان دو
جنبۀ روایت (= قصّه و طرح) نزد فرمالیستها سخن گفتیم ،اکنون انگیزش و ارتباط زمان
و مکان را با آن توضیح ميدهیم و سپ

کهارکرد ایهن ارتبهاط را در داسهتان مهورد نظهر

بررسی ميکینم.
در هر رمان معیّن ،میتهوان دیهد کهه درونمایهۀ اصهلی ،از واحهدهای درونمایههای
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کوچکتر تشکیل شده است .اگر این واحدهای درونمایهای را آنقهدر تجزیهه کنهیم
که دیگر نتوان آنها را کوچکتر کرد ،بنمایه [موتیف] به دست میآید .پ

میتهوان

قصّه را حاصل جمع بنمایهها با توالی علّی ه زمانی آنها تعریف کرد؛ طرح را حاصهل
جمع همان بنمایهها دانست که به ترتیبی تنظیم شدهاند تا عواطف خواننده را درگیر
نگه دارند و درونمایه را بپرورانند .کارکرد زیباییشناختیِ طرح دقیقاه همین است کهه
توجّه خواننده را به بنمایههای تنظیمشده جلب کنهد .توماشفسهکی ،اصهل تنظهیم را
انگیزش مینامد و خاطرنشان میکند که انگیزش همیشه مصالحهای میهان واقعیّهت
عینی و سنت ادبیّات است (اسکولز.) 4 : 070 ،

همانطور که در بحث شخصیّتپردازی ،ارتبهاط شخصهیّت بها رویهدادها و درونمایهه
بررسی شد ،توجّه به زمان و مکان رویدادها نیز در تنظیم بنمایهها ( )motifمؤثّر اسهت.
در واقع ،نحوۀ برخورد با زمان و مکان یک روایت ،در پاالیش قصّه و تبدیل شدن آن بهه
طرح ،نقش مهمّی دارد.
سفر از یک غروب سنگین در دکان کثیف و کوچک آهنگری آغاز میشود که با دقّهت
در بند نخست داستان ،میتوان فهمید که زمان و مکان آغاز داسهتان چگونهه بها ف های
حاکم بر کلّ آن در ارتباط است« .غروب سنگینی ف ای دکان اسهتاد صهفی را پهر کهرده
بود ...نه روز بود و نه شب .هوا کدر بود ،مثل غباری که با دود درآمیختهه باشهد .در رنهش
غلیظ هوا ،سیاهیها و لکوپی دیوار از نظر گم بودند» (دولهتآبهادی .)7 : 070 ،از همهین
ابتدای داستان ،واژههایی مثل «سیاهی» و «کدر» و «لکوپی » و «دود» و «غلیظ» ،ف ایی
تیره و مبهم را در هن ایجاد میکند .این ف ا از ابتدا تا پایان داستان بر آن حهاکم اسهت
بدین صورت که داستان از یک غروب آغاز شده و در یک نیمهشب پایان مییابد .تنظهیم
بنمایههای تاریکی و ابهام و فقر و فالکت در حدّ فاصل بین این دو نقطۀ زمانی صهورت
گرفته است .خطّی از غروب تا پایان شب برای روایتی از فروپاشی خانوادۀ مختار .همچنین
دکان آهنگری با کورۀ خاموشش ه که داسهتان از آنجها آغهاز شهده ه و خانهۀ خهاتون بهر
ویرانههای حاشیۀ شهر و دور از همه ،مکانهایی نیستند که فقط برای بازنمایی یک قصّه
یا واقعیّت استفاده شده باشند ،بلکه استفاده از این مکانها هم بهه گونههای داللتمنهد ،بها
درونمایۀ هماهنش و مرتبط ،در نظر گرفته شده است.
تصویر مختار در آغاز داستان در غهروب سهنگین و بهیصهدا و مبههوت بهاالی کهورۀ
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خاموش که گویی خشکش زده و میان خاکسترهای خاموش ،چیزی را ميکاود ،با تصهویر
وي کنار خطّ راهآهن در حالی که ناباورانه به خانۀ خویش در تاریکی آخر شب مینگرد ،دو
نقطۀ مکانی با دو تصویر مربوط به آنها را از آغاز تا پایان داسهتان ترسهیم مهیکنهد ،کهه
میتوان گفت بنمایههای کرشده ،میان این فاصلههای زمانی و مکانی تنظیم شدهاند.
مکان دیگری که به گونهای نمادین سفر آمده و تکرار شده است ،خطّ آههن و خنهدق
کنار آن است که به محتوای سفر ،آن هم سفری که به سقوط انجامیده ،مربوط میشهود.
شاید در بررسی جزئیتر بتوان به تصاویر داللتمند بیشتری اشاره کرد که تمهیدات زمانی و
مکانی این داستان را فراهم آوردهاند ،امّا به نظر میرسد اکتفها بهه همهین نمونهههها نیهز
میتواند مؤیّد تأثیر زمان و مکان در شکل کلّی داستان باشد.
 .4نتیجه
همانگونه که مالحظه شد ،در ابتدای پژوهش ،اشهارهای کهردیم بهه رویکهرد فرمالیسهم.
سپ

به دنبال توضیح برخی مفاهیم موجود در نظریّهات صهورت گرایهان ماننهد شهکل و

آشناییزدایی و بیگانهسازی و ادبیّت و بنمایه و انگیزش ،داسهتان سهفر را براسهاس ایهن
رویکرد بررسي کردیم .در تحقیق به ایهن شهیوه ،روشههای آشهناییزدایهی در روایهت را
برشمردیم و چگونگی بهکارگیری این روشها را در داستان مورد نظر ،بها دقّهت در شهیوۀ
ارائۀ محتوا و گزینش شخصیّت و نحوۀ برخورد با زمان و مکان آن ،نشان دادیم .در بحث
درونمایه و شخصیّت ،بیشتر از مفاهیم آشناییزدایی و ادبیّت و تمهیهدات الزم در ایجهاد
آشناییزدایی استفاده کردیم تا عالوه بر توضهیح خهود ایهن مفهاهیم ،آنهها را بهه شهکلی
کاربردی در تحلیل یک متن به کار گیریم .در این بخش ،برخی شگردها و ترفنهدهایی را
برشمردیم که نویسنده در شیوۀ روایت خود استفاده کرده است تا معنها را غیرمسهتقیم بهه
خواننده منتقل کند .آنگاه از آنجا که توماشفسهکی از زمهان و مکهان در بحهث انگیهزش
سخن گفته بود ،فرصتی یافتیم برای توضیح بیشتر بحث «انگیزش» ،تها بتهوانیم دو جنبهۀ
روایت از منظر فرمالیستی ه یعنی قصّه و طرح را که در بحث انگیزش مطرح شهده بهود ه
تعریف کنیم ،و نقاط زمانی و مکانی را که داستان بر اساس آنها طرحریزی شده (تا آنجا که

در مقاله بگنجد) نشان دهیم .در پایان ،تأکید ميشود که دیدگاههای تازهای پ

از رویکرد
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فرمالیستی در حوزۀ نقد به وجود آمده است ،امّا هنوز هم میتوان از این شهیوه در تحلیهل
آثار ادبی بهره برد.
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