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 چکیده

 مشهخّ  ان آن پهرداز  نظریّهه رویکردی است که اوایل قرن بیستم به وجود آمد و هدف  فرمالیسم روسی،

دبی باید در اثر، خود اثر ا ۀجای نویسند ادّعا داشتند که به آنان. ای علمی در نقد متون ادبی بود  کردن شیوه

 اتّخها  با  آنان. موضوع اصلی در نقد ادبی محسوب شود ،متون ادبی «نادبی بود»توجّه قرار گیرد و محور 

در مقالۀ . تکنیک سوق دادند و شکلمسائل مربوط به  عه و بررسی متون ادبی را به سویاین شیوه، مطال

بها انتخهاب ایهن    ن، خاصّ مربوط بهدا و مفاهیم  (فرمالیسم) گرایی صورتعالوه بر توضیحی دربارۀ  ،حاضر

 .پرداخته شده استیان در تحلیل این داستان گرا  صورتد مفاهیم گونگی کاربربه چ یوه،ش

 

 .، انگیزشطرح تمهید، ،ادبیّت زدایی،  آشنایی ،گرایی صورت :يکلیدهاي  واژه
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 مهمقدّ.  

ر و شهناو  حکایهت زنهدگی   ورند، فساد غوطه و ست که در فقرا روایت زندگی مردمی ،سفر

تی و بدبخ بیچارگي زدن مردمی برای رهایی ازوپا دست شهر، ۀحاشی های ثبات بر ویرانه بی

 !برای رفتن و نماندن و نبودن و تالش آنان

خواننهده بها    کهردن  مواجهشان بر  که سعیگرایانه   های واقع در داستان ،ای  مایه درونچنین 

بها   زیهادی ههای    کنهون داسهتان   تها  تردیهد  بهی  .شود  بسیار دیده می اجتماع است،های   واقعیّت

بهدبختی   زشهتی و فقهر و   نمایاندنشان  پیام محوریاست که  نوشته شده گونه  محتواهایی این

 گونهه   ایهن  کهارکرد  معتقهد باشهیم کهه    اگهر امّا  .ندا هایی است که با آن دست به گریبان انسان

بها   ،اسهت  ن به پیام اخالقهی و اجتمهاعی  دمحتوا و رسیدادن مخاطب به  توجّهفقط ها   داستان

بها کمرنهش شهدن     و مدرنیسهم پدید آمهدن جریانهات مدرنیسهم و پسا   به گذشت زمان و  توجّه

 .بود خواهد ای بیهوده ها کار  بررسی این داستان ،ها  مایه درونگونه   ت و تکرار اینیالسجریان رئ

در چگهونگی   تأمّهل  پژوهش پیش گرفته شهده، درنهش و  این  در که ای  شیوهبنابراین، 

هست ه بهه    که محتوای این داستان ه هر چه  این است کید ما برتأ .این محتواست ۀعرض

اهداف این نیز بدان معنا نیست که این روش  البتّه و ؟شده استچه شکلی به خواننده ارائه 

مههمّ   نشان دادن کارکردهای ،بلکه نیّت ما ،گیرد ادبیّات را در نظر نمیاخالقی و اجتماعی 

 هنهی   های زمینهاگرچه  ؛است آن ۀبر خوانند ن ادبیو چگونگی تأثیرگذاری هر مت ادبیّات

 .کند  هایی ایجاد می  تفاوت ،اد با هم متفاوت است و در این تأثیرگذاری یا تأثیرپذیریافر

ه و معمول خود چگونه در طهرز  خواهیم بدانیم که این داستان با زبان روزمرّ اکنون می

ههای   گونهه داسهتان   در ایهن همهواره  کنهد و محتهوایی کهه     ادراک خواننده تغییر ایجاد می

ای  جا با چه شیوهطب بارها با آن برخورد داشته است، در اینگرایانه تصویر شده و مخا واقع

 ایهن ی ههای  چه ویژگی نیز و ه و متفاوت جلوه نماید؛تواند بیان شود که امری قابل توجّ می

شکل مخصوص این پی کشف  درسرانجام کند؟  می متمایز ساده داستان را از یک گزارش

 .مفهوم فرمالیستی آن استمقصود از شکل،  البتّهکه  ،اثر هستیم

 

 یان در تحلیل اثر ادبیگرا  صورتبه دیدگاه کلّی  ای  اشاره. 2

مهمّ آنهان   ادهه دو پیشنههب ای دارد و  ژههوی اهمّیّت« شکل»مفهوم  گرایان، صورتار هآث در
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یابد   ها می  باید در پیوندی که با سایر نکته ،ا سخناژه تو از ،ر نکتۀ ادبیه .  :وابسته است

جنبۀ پهژوهش   ترین مهمّ ،ی اثراصل ۀساختار یا شالودشناخت  ،ارین اعتبشود، و به ابررسی 

ین ؛ بهد (09 :072  احمهدی، ) روش اصلی پهژوهش ادبهی اسهت    ،مزمانیپژوهش ه .2؛ است

 .اند  هخت مناسبات عناصر درونی متن بوددر پی شنا آنهامعنی که 

ههای ادبهی     نظریّهاز مفهوم آن در تر  یرها کلّبا ،ها  مفهوم شکل در آثار فرمالیست

 آفرینهد،   ، محتهوای تهازه مهی   گفت شهکل تهازه    زمانی که شکلوفسکی می .دیگر است

تنهها   هها نهه    بنابراین فرمالیسهت  کرد؛  ای از شکل را مطرح می  گستردهمعنای جدید و 

ههای ادبهی و غیهره را در نظهر     ژانر وزن، نحهو شهاعرانه،   ن،واژگها  نکاتی چون آواها،

ن را نیز و قواعد بیا ،طرح داستان ،ها مایه درونشناسیک   بلکه کارکرد زیبایی ،اند  گرفته

 .(00-02 :همان) داشتند  از نظر دور نمی

 ،انهد   شکل بیهان ادبهی مطهرح کهرده     ۀدربارگرایان  صورتنکاتی که  ترین مهمّکی از ی

 ۀار ایهن مفههوم را مطهرح کهرد و واژ    شکلوفسکی نخستین ب .است «ییزدا آشنایی» مفهوم

ی از ایهن  ر مهوارد په  از او یاکوبسهن و تینیهانف د    .بهرد  را به کار ostranninja روسیِ

را  مها حسّهی   ادراک ،هنهر  ،کیبه نظر شکلوفسه  .یاد کردند «سازی بیگانه»مفهوم با عنوان 

نهدگار و  ماظاهر  ههای آشهنا و سهاختارهای بهه      قاعده ،یردهد و در این مس  مان میدوباره سا

آشنا را به چشم ما دهد و هر چیز   هایمان را تغییر می  هنر عادت کند؛  را دگرگون می واقعیّت

 لباس و و کارایم ه همچون    خو گرفته آنهاه به چیزهایی ک میان ما و تمام سازد؛  بیگانه می

 ،نمایاند  به ما می «برای خود وجود دارند»چنان که   را آن یااش ؛اندازد می فاصلهتزیین خانه ه  

که همیشه برای  حسّی خودکار نیست کآن ادرا دیگر ،به طوری که ادراک ما از همه چیز

 .(همان) یابد  تغییر میکلّی  به است، بلکه د داشتهما وجو

اي  هدوبار د تا نگاهدار  میما را وا ادبیّاتْکه یادآور شد  میالدي 7 1 سال به شکلوفسکی 

 اثر کثرت برخورد برای ما مأنوس و آشنا شده اسهت، را بر تواند آنچه   میبه جهان بیندازیم و 

 ،ها  د وی آن بود که در بسیاری از کنشمقصو .(50: 077  برتن ،) آشنا و بیگانه سازدنا دوباره

م و آن ناآگهاهی غلهب از  شهود کهه مها ا     تبدیل می خود  گونه و خودبه  ه فرایندی عادتادراک ب

 این اسهت کهه   صناعت هنردر واقع،  .گیریم  نادیده می آنهاۀ میان و رابط اشیابرداشتمان را از 

 ،هنهر . را افزایش دهد و طول زمان ادراک ،ادراک را دشوار سازد، آشنا کندرا در نظر ما نا اشیا

ایهن تهأثیر    ،ادبهی  رثها تردیهد همهۀ آ   بی .هنری بودن هر چیز راهی است برای تجربه کردنِ
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 از زبانی آشهنا و  ،ای قرن نوزدهم و بیستمه  از رمانخیلي  ،برای مثال را ندارند؛ زدایانه  آشنایی

 .(40-45: 072  وبستر،) اند  قوام بخشیدهاز جهان را  شناخت مخاطب اند و  ستهقابل فهم سود ج

بهه   ،کننهد   ول زمان تغییر مهی زدایی در ط  که تأثیرات آشنایی کند  شکلوفسکی ا عان می البتّه

 .عادت نسل بعدی خواهد شد یک نسل، زدایی  ای که آشنایی  گونه

امّها   ،انهد  برساخته ،شوند  ارائه می واقعیّته از هایی ک  لدیگر این است که همۀ شک ۀنکت

ب مخهرّ تأثیری خودآگاهانه و بر فرایند ادراک،  ،زدایی  ای آشناییتوانند همانند شگرده  نمی

رمهان  . کننهد   گونه را تخریهب مهی    آن فرایند عادت اصلْ این شگردها درزیرا  ؛ته باشندداش

، طبیعی و و فرایندهای ادراک دخیل در آند از زبان معمول الیستی به دلیل استفادۀ مجدّرئ

ههایی    دیهدگاه همانند  ،نظریۀ شکلوفسکی .این هم نوعی تأثیر استولي  ،نماید  متعارف می

 ۀجنب .دکن  فی میشمول معرّ  ها و حقایق جاودان و جهان  ارزش ۀچشمرا سر تادبیّااست که 

شهناخت یها   و نسبت به سهایر انهواع    خاصّ ۀی تأثیر زبانی است که در یک زمیننوع ،ادبی

 .(44: همان) آید  گفتمان به دست می

 و تمرکز بر وقهایع زنهدگی اجتمهاعی و برداشهتی     توجّهبه لحاظ  سفرداستان در اینجا، 

 دهد که نویسنده  در متن نشان میدقّت  امّا ،شود  گرایانه محسوب می  واقع ،واقعیّتدقیق از 

بتوان گفهت   سازی دست زده و شاید ، به نوعی برجستهخاصّبا استفاده از شگردهای ادبی 

جهزب   حات دقیهق و جزببهه  چرا که توضی رف خارج ساخته است؛گرایی صِ  ا از واقعداستان ر

 به طهور چشهمگیری   مقابلْ شود و در  دیده می این اثر کمترالیستی معمول در های رئ  رمان

نهوعی   شهود؛   مهی  خهاصّ ه منجر به نوعی تهأثیر  کتقویت شده است  های ادبی دیگر  جنبه

 .ل استبیگانگی که حاصل تخیّ

ح مصهال » ،(روس گرایهان  صهورت یکی از ) بد نیست اشاره کنیم که از نظر توماشفسکی

را بها قهوانین    واقعیّهت ل اسهت کهه   و ایهن تخیّه  انهد،    فاقهد سهاختار هنهری    ،گرایانه واقع

ل نویسهنده  مقصود این است که تخیّ. (4  : 070  اسکولز،) «سازد  نو می شناختی از اییزیب

برای بررسی  .ساخته شودو هنرمندانه بر خاصّبه طرزی  واقعیّت شود  است که باعث می

به برخی مفهاهیم اساسهی    توجّهابتدا  ،سفردر داستان رفته کار دبیِ بههای ا  و جنبهشکل 

در ایهن تحقیهق    زدایهی، ادبیّهت ه     نظیر طرح، تمهیدات کالمی، آشهنایی ه ها    فرمالیست

یان، باید گرا  صورتسپ  در کنار توضیحات مربوط به مفاهیم نظری . نماید ميضروری 

 .متن، بپردازیم، همراه با ارائۀ شواهدی از سفردر داستان  آنهابه کارکرد 
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و هدفشان  متن ادبی معطوف کردندخود را به ساختار  توجّه گرایان صورت :قصّه/  طرح

بین دو  ،هایشان دربارۀ داستان  در نوشته آنان .درون متن بود ییزدا  تمرکز بر عناصر آشنایی

ها در یعنی رخداد ؛خام روایت است موادّ قصّه، .و طرح قصّه :جنبۀ روایت تمایز قائل شدند

داسهتان  در  .ت که به صورت موجود شکل گرفته اسهت روایتی اس ،طرح .شان  توالی زمانی

 :زمانی به این گونه است توالیِ ۀبا مالحظ قصّه، سفر

 دلباختۀ که خبر مرگ او را شنیده، ،خاتون ،رود و همسرش  مختار برای کار به سفر می

، په  از چنهدی   .نهدارد  و جای ثابتی شود که آوارۀ هر شهر است  می رحبجوانی به نام مِ

خهاتون را   مرحهب  ،راز سوی دیگه  .بیند  رفته می اش را ازدست  خانوادهامّا  ،گردد  میمختار بر

اش   ی که مختار از خهانواده های  نشانهمرحب از . بیند  مختار را می ناگهانولي  کند،  ترک می

دههد و مرحهب     ی قطهار جهان مهی   ها  همان شب مختار زیر چرخ. شناسد  او را میدهد،   می

شهرح   يخاصّه  ماجرا را به شهیوۀ  که این ،طرح داستانامّا  .نگرد  مبهوت به خانۀ خاتون می

که نویسنده بهرای  ها و جمالتی   بینیم؛ یعنی واژه  یهایی است که در متن م  نهما دهد،  می

 .ها استفاده کرده استرمان از آندر متن  این قصّه،شرح 

بهه   قصّهه یانه، عنصر اساسی در تبهدیل شهدن   گرا  صورتشت که از منظر دا توجّهباید 

اصهل   ،توماشفسهکی . سهت آنهاو زمان و مکان به توالی علّی رویدادها  توجّهطرح، همواره 

و کهارکرد   قصّهه ای   مایهه   کهه بهه تنظهیم بهن    سهازد   ميمطرح در این زمینه را « انگیزش»

مربوط به بررسی عنصهر زمهان و مکهان در     شناختی طرح اشاره دارد که در مبحث  زیبایی

 .به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت ،سفرداستان 

خود را از نویسهنده بهه تمهیهدات     توجّهروس راستای  گرایان صورت :تمهیدات کالمی

 ادبیّهات قهرمهان عرصهۀ    هیکّه  ،«تمهید»شدند که  مدّعیتغییر دادند و  کالمی درون نوشته

سهه چههرۀ اصهلی ایهن      ،شکلوفسهکی  ی  آیخنباوم و ویکتوربور رومن یاکوبسن و .است

کردند کهه   ادّعا آنها. فرم و تکنیک سوق دادنداند که مطالعۀ ادبی را به سوی مسائل   گروه

بپرسیم  باید ،دویگ  اینجا چه میدر نویسنده  جای اینکه بپرسیم شاعر یا در تحلیل هر اثر، به

قهرمهان و  یا در این داستان چه ماجراهایی بهرای   ،دافت  فاقی برای این شعر میچه اتّ اینجا

 .(40 : 071  کالر،) آید؟  پیش میها   شخصیّت

زندگی  نویسی در بازتاب هنر داستان یکی از مسائل بزرگ هنر داستان از زمان ارسطو،
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کنهد    تهالش مهی   نیهز رویکرد فرمالیستی  .واقعیّتو برداشت از  محاکات ۀمسئل بوده است؛

کتهه را بهه بهارزترین شهکل در     و ایهن ن زندگی کشف کند  واقعیّتدر را می التأثیر هنر ک

توان محاکات یا   را می سفرداستان  .(22  :070  ،اسکولز) دارد  زدایی عیان می  آشنایی   مفهوم

ای از افهراد فرودسهت دانسهت کهه بها شهگردها و         دسته سختِ زندگیِ واقعیّتِبرداشتی از 

 .شود  برساخته و عرضه می ،هنر کالمی خاصّتمهیدات 

معنهای   :ثار شکلوفسکی به دو معنا بهه کهار رفتهه اسهت    آ دراین مفهوم  :زدایی  شناییآ

ار ه آگاهانهه یها    مانهدگ  و نگارش یک اثر ادبی برجسهته در  ی است کهخاصّ ۀشیوت، نخس

 .سهت غلبه و چیرگی آن بر ساختار زبهان کهاماله هویدا  ه گاحتّی  و شود  می دیدهه  ناآگاهانه

 شهگردها و  تر، و تمهام  گسترده استمعنایی  ،آثار شکلوفسکی زدایی در  عنای دوم آشناییم

 ،تا جهان متن را به چشهم مخاطبهان   مؤلّف آگاهانه از آنها سود جستهترفندهایی است که 

 بیهان یها نشهانۀ    ۀشهیو  ،ههای آشهنا و مفهاهیم معمهولی      جای واژه ویسنده بهن .بیگانه نماید

های فراوانی از تشبیهات و   ، نمونهسفر در .(57 :072 ، احمدی)گیرد   ا به کار میر اي ناشناخته

 به کار رفته ها شخصیّتا توصیف حال و هوا و حاالت یات استعارات برای بیان بهتر موقعیّ

ین آفتهاب بها بهرف    ش همه یکی» و (42 :070 آبادی،  دولت) «مثل ماری به شب خزید»است؛ 

ی ههای  مثال و (57: همان) «در برفای  اسههرّ مختار،» و (14 :همان) «بوددست به گردن شده 

این قبیل شگردهای کالمی موجود در این داسهتان   .شود می دیدهاز این دست که در متن 

اش  نویسهی   در هنهر داسهتان   مؤلّهف ای دانست که   زدایانه  ترفندهای آشناییجزو توان   را می

 .آگاهانه به کار گرفته است

موضوع را چنان  وسازد  مي معنایی را دشوارتر های داللتدرك  هنری، این ترفندالبتّه 

شناسیک در  بیان زیبایی از هدف .تر وجود نداشته است  ویی از این پیشدهد که گ  جلوه می

و  هویهژ  تهازه و  آفرینش ح ّ کهبل روشن کردن فوری و مستقیم معانی،تنها  نه ،این حالت

در بررسهی   .(57 :072  احمهدی، ) شهود  مهی  ای  معانی تهازه  ۀرینندآف نیرومندی است که خودْ

امّها   انگیهزد،  در مخاطهب برمهی   اي ویژه ح ّ ،این ترفند داشت که توجّهباید داستان سفر 

واننده احساس کنهد ایهن موضهوع    که خسازد  نميچنان دشوار  های معنایی اثر را آن  داللت

مخاطب از ست که ا ای  تا اندازهبلکه  یریاب است؛ر دوجود نداشته و یا معنای اثر بسیا قباله

 نهه دلهزده   به دلیل وجود این ترفندها رو بوده، ن با موضوعی که بارها با آن روبهمواجه شد
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 در بخهش بهراي نمونهه،    .کند  آور جلوه می نظرش تکراری و مالل شود و نه موضوع در می

نشان از اسهتفادۀ   راند، سخن مي «تبتۀ خاری تو بیابونای ترب»پایانی داستان که مرحب از 

را دیهدم کهه بهاد از    یه روزی تو بیابونای تربت، بتۀ خاری »: چنین ترفندی است ۀهنرمندان

باد  .باز توی باد ولش کردمامّا  من دویدم و اون خار رو گرفتمش،. ..ریشه درش آورده بود

ایهن ترفنهدها   . (4   :070 ، آبادی دولت) «!پاشم و سرمو بکوبم به دیوارخواد،   دلم می .بردش

ای اسهت بهرای پدیهد آمهدن همهان        وسیله ،بندد  به کار می که نویسنده آگاهانه در داستان

ی در واقع همان موضوع مهمّه  و نامیده است،« زدایی  آشنایی»شکلوفسکی آن را که  هنری

 .اند  نامیده «تادبیّ»آن را  یانگرا  صورتاست که 

 ؛ت هر اثر استادبیّ ،پردازد  فرمالیست به بررسی آن می ی کهموضوع ترین مهمّ» :ادبیّت

مهتن ادبهی از تمهیهدات     .کنهد   ه متن را از متون دیگر متمایز میهایی ک  یعنی همان جنبه

بین زبان ادبی با نشان دادن تفاوت  و؛ ه وجود نداردگیرد که در زبان روزمرّ  بهره می خاصّ

ههای    نظریّه .که ما با زبان سروکار داریم نه جهان واقعیکند   یادآوری می دائماه ،ادبیو غیر

او نظهر دارنهد و عناصهر    یای انسان و دن محتوا و به موضوع و ادبیّاتگوناگون برای تبیین 

 توان گفت که رمان فقط بازتاب  پ  آیا میرَضی دارند؛ جایگاهی فرعی و عَ ،آنهاشکلی در 

عناصهر   در بررسهی  .(21 :072 ، مهارتین ) «سهت؟ گونه قانون درونی ااست و فاقد هر واقعیّت

عرضهۀ   کهه قطعهاه   این باوریم ایم و بر  پاسخ منفی داده پرسش،به این  سازندۀ این داستان

بسهتگی  آن  تلفیق جمالت ۀو ساختار و شیوارائه  به چگونگیتأثیر یک اثر ادبی،  ومحتوا 

اکنون با در نظهر داشهتن   . ستعاادّبر این  يصادق ی، آثار سعدی گواهفارس ادبیّاتدر  .اردد

 و شخصهیّت  و مایهه  درونهمانند عناصری  توان  آنچه دربارۀ دیدگاه فرمالیسم  کر شد، می

 .کردبررسی فرم زمان و مکان این داستان را از منظر 

 

 سفرشده در  طراحی ازپیش مایۀ درون. 0

 ۀ، نه مشاهداست (یکتکن) داستانی حاصل فنّ ادبیّاتیی در گرا واقع ،شکلوفسکیبه عقیدۀ 

توجیه  ،بندد  ی که به کار میباید برای هر فنّو نویسنده در آفرینش داستان،  ،واقعیّتعلمی 

از  .هر تمهید ادبی باید انگیزش داشته باشهد  یعنی ؛اي به دست بدهد پذیرفتني ۀیانگرا واقع

ورپهذیر بهرای   یافتن دالیهل با  نخست، :گیرد  سه روش صورت می به زدایی  آشنایی او،نظر 
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ها از مکانی به مکان دیگر و نشان   شخصیّت سفرِ مثاله در این داستان، .معمولهای نا  کنش

ه نام ک سفردر داستان  .(09 :072 ، مارتین) کند  ایجاد انگیزش می ،دادن اینکه چرا در سفرند

انهد کهه کهنش     یشخصهیّت مختهار و مرحهب دو    ،آن اسهت  مایهۀ  درونآن به خوبی بیانگر 

پیدا کردن کار است که بهه نظهر    به کویت، مختار سفر ۀانگیز .سفر کردن است شان لیاص

دربارۀ سفر به عنهوان   .است شخصیّتبرای کنش غیرمعمول این  يپذیررسد دلیل باور  می

کهرد کهه    توجّهه توان بهه نظهر واالس مهارتین      می ،در داستان خاصّ یا تمهید یک کنش

 :گوید  می

 تهوان همیشهه در    افرادی را می از مکانی به مکان دیگر، تشخصیّجدای از سفر یک 

 :معمول مواجهه شهوند  با رویدادهای نا پذیرای باور  این راه به گونه تا از ،ان دادسفر نش

کهه از خهانواده یها    کسهانی   گردنهد،   کسانی که در پی شخ  یا چیزی می بازرگانان،

اران و آوارگهان  گیهران و عیّه    معرکهه  گریزنهد،   یا مکافات جنایهت مهی   پیگرد قانونی و

کرد که چرا در سهفرند و دیگهر اینکهه     مشخّ ل مورد این افراد باید اوّدر .خانمان  بی

 .(09 :همان) در سفر چگونه است آنهاشرایط زندگی 

 مرحبْ .مرحب است شخصیّتسفر کردن پیاپی  ،سفر نمونۀ چنین تمهیدی در داستان

من همهه  » :زند  گردد و به هر کاری دست می  میدوشی است که شهر به شهر  به آوارۀ خانه

 کهاری،   خربهزه  درو، چینهی،   پنبهه  م کردم،رَ هابیشتر کارتقریباه  ،جای این مملکت کار کردم

معمهول  رویدادهای غیر .(02 :070 آبادی،  دولت) «جا نتونستم تاب بیارم هیچامّا  ...سازی و راه

شهده در سهفر کهه    ادایجدنی رنکههای بهاور    موقعیّت چیست؟ صیّتشخاین  کردن در سفر

 االت درد پاسهخ ایهن سهؤ   شای چیست؟ ،کند  گریزد و اقدام به رفتن می  از آن می شخصیّت

 :مرحب با دوستش علی نهفته باشد گفتگوی

اینه  ره،  م سر میم از خود هحوصل شم،  ه میه دفه  لّی شه؟  م میچِدونی من یه دفه  می

 فهمهی؟   مهی  یهه لقمهه نهون بهذارم،     بهه گهروِ   تونم خودم رو  مین .زنم به چاک  که می

از یه طرف دیگهه   کنم و  پ  راهمو کج می... بح تا شب اجیر شکمم بشمتونم ص  نمی

امّها   م،ای هسهت   دنبال یه چیز دیگهه  خوام یه راه دیگه پیدا کنم،  مثل اینکه می ،رم  می

 .( 0 :همان) «دونه که به من بگه  یم نما یچ کیه .دونم  خودمم نمیاون چیز چیه، 
د آی  از او برمی یکار هر .ق و وابستگی به چیزیلّتع جوان است و پرانرژی و بی مرحبْ

ق معلّامّا  ،سر پر شوری دارد .وانایی انجام خیلی کارها را داردتش فراهم باشد، موقعیّتو اگر 
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ا تقلّه  میان هر پا گهرفتن و  .رت شده باشدر پانگار از جایی کنده شده و در جای دیگ است؛

شهود و بهه ههر      از هر راهی وارد می .شود  آید و منصرف می  باره به خودش می  یک ،کردنی

ی انگار بهه تهه یهک    تبعد از مدّ ،رود  خودش به هر جا می ۀبه گفتولي  ،کشد  جایی سر می

های دیگر هم   شخصیّتدر  ،زند  بستی که مرحب از آن حرف می  بن .رسد  بست می  کوچۀ بن

به ههر   مرحب این است که سرسخت است وامتیاز امّا  .علی خاتون، مختار، :شود  میدیده 

کنهد و    کهه سهرانجام خهودش اعتهراف مهی     ا آنته  را انکار کند، واقعیّتزند که این   دری می

با ایهن   .درس  به جایی نمی چرخد و  میپیوسته به دور خود  اریْگوید که مانند اسب عصّ  می

ی است موقعیّتدلدادگی او  .دهد ميخاتون به  شود و دل  شغول میتی در کارخانه محال مدّ

هم کهاماله درگیهر    که آن یک بار جز ،فاق نیفتادهی برای او اتّبه این شکل جدّ کنون که تا

 .( 0 :همان) «یفتادگیر نامّا  ،یش رخسار خزیددر گرگان بود که پایش پ» :نشده است

پذیرد   ی را نمیموقعیّتاو چنین  .گریزد  غیرطبیعی است که مرحب از آن می وقعیّتِماین 

دانسته همان نا .تصمیم رفتن به سفری دوردست دارد راین با .انجامد  و گریزش به سفر می

یعنهی سهفر    یهن شهیوه ه   به ا زدایی  آشنایی. گیرد که مختار رفته است  در پیش می راهی را

شاید بتوان گفت  .شود  های دیگر این نویسنده هم دیده می  در داستان ها ه   شخصیّتکردن 

ههای    در داسهتان  مهثاله  سهازی اسهت؛    برای برجستهآبادي  دولتآگاهانۀ یکی از شگردهای 

 .جای خالی سلوچاثر معروفش یا و  ،عقیل عقیل ،هجرت

 

  سفردر داستان  شخصیّتگزینش . 5

ر تهاریخ  د. گیهرد   ها صهورت مهی    شخصیّتگزینش راه  گاهی ازیافته  انگیزش ییِزدا آشنایی

ای   در واقهع تغییهر عمهده    ،گیهرد   قرار می توجّهدر مرکز  شخصیّتکه خود  هنگامی ،روایت

های   روایت مانند ،چرخد  معمول مین بر پایۀ رویدادهای ناهنگامی که داستا. شود  ایجاد می

« نخی کمرنش»، به گفتۀ شکلوفسکی یزی نیست جز،چ آنهادر  شخصیّت که منثور آغازین

دنیای عادی پیرامون  کهز سوی دیگر، نویسنده برای اینا .پیوندد  که رویدادها را به هم می

مقصهود  . ( 0 :072  ،مهارتین )معمول به دنیا داشته باشهد  ی نانگاه باید زدایی کند،  را آشنایی

ههای    د کهه در طبقهه  ن را طهوری انتخهاب کهر   های داستا  شخصیّتتوان   این است که می

عادی را تصهویر کهرد کهه باعهث     های غیر  شخصیّتیا اینکه . تلف اجتماعی قرار گیرندمخ
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 یک از این دو شیوه بهه کهار نرفتهه اسهت؛     ولي در این داستان هیچ ،شگفتی خواننده شوند

عهادی و  نهه غیر  یرنهد و گ  گوناگون اجتماع کنار هم قرار می ها نه از طبقات  شخصیّتیعنی 

پ   .مخاطب را جلب کند توجّهشان خاصّهای   که عمل یا ویژگی انگیزند  ب و شگفتعجی

، ن کمهک کننهد؟ از منظهر فهرم    مهت سهاختن  بهه بر  ،دیگر عناصر توانند در کنار  چگونه می

ر های کارکردی یا عناصه   ای از نقش  و مجموعه رنش پیتابعی از ساختار  ،پردازی  شخصیّت

 .(12  :070  ،مکاریک) روایی است

زیهرا   ؛توان از هم جدا کرد  ها را نمی  شخصیّت، کارکردها و از نظر توماشفسکی و بارت

بهافتن    از درههم  شخصهیّت  ،سهت؛ در واقهع   قابل دارند و یکی مستلزم دیگریرابطۀ مت

توماشفسهکی در بحهث    .گیرد  های شخصی شکل می  ها و ویژگی  کنش و دادههای   نخ

نویسنده باید ایهن دو   ؛کند  میتأکید  شخصیّتی کنش و بر وابستگی درون ،از انگیزش

 .(74 :072  ،مارتین) ندرا همزمان بیافری

شهود    باعث می شخصیّتود که آیا وجود یک این پرسش باید مطرح شرسد   به نظر می

پیدا کرده  شخصیّتبه خلق یک  نیاز یا نویسنده برای ایجاد یک رویدادْ ،رویدادی رخ دهد

و رویداد همان  ،ی یک رویدادزی نیست جز تجلّچی شخصیّت ،هنری جیمزبه گفتۀ  است؟

شهود کهه اگهر ارتبهاط درونهی       مهی  استنباطپ  چنین . (74 :همان)هاست   شخصیّتترسیم 

چرا که ایهن   ؛مانند  پاسخ می  ها بی  این پرسش ،و رویداد به خوبی حفظ شده باشد شخصیّت

کهرد   مشهخّ  توان   در نتیجه نمی .وم یکدیگرنددو از هم جدا نیستند و هر دو الزم و ملز

یهان بهه   گرا  صهورت  توجّهه گونهه    ایهن  .ل باشد تا دیگهری ایجهاد شهود   اید اوّیک ب که کدام

از دیهد   رنهش،  پهی پیشهبرد  هها در    شخصهیّت بهه کهارکرد    آنان اهمّیّت پردازی و شخصیّت

 ن دركاز آ يکهامل  تیجهۀ شود و ن  رویکردی افراطی شمرده میآنان، پ  از  پردازانِ  نظریّه

امکهان دارد  تا آنجها کهه   شده،  ضیحات دادهبه تو توجّهاین است که با هدف امّا  ،شود  نمی

یهافتن   چنین کاری بهرای به زیرا  ؛دست آوریمه را با رویدادهای متنی ب آنهاارتباط درونی 

ک از پ  با چنین دیدگاهی به سهرا  ههر یه    .نیازمندیم مفهوم مورد نظرمان ه  دره  شکل

 .کنیم بررسی ميدر ارتباط با عناصر دیگر را  نقش آنها رویم و ميها   شخصیّت

 ،شود  ترین جریان این روایت محسوب می  اش اصلی  خاتون که داستان زندگی شخصیّت

کند   زندگی می مختار، با همسرش، خاتون که ابتدا .کند  نمیزیادي تغییر  ،در سراسر داستان

امّها  یابهد  ت غلبهه  کند بر مشهکال   ی تالش میمدّت ،  از سفر مختارپ و وابسته به اوست،
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ر تصهوّ  گهاهی بهرای خهویش    یهه او را تک اش،  اند و به محض ورود مرحب در زندگیتو  نمی

این نیاز  .ستا کافیاتون بتواند به او تکیه کند، برایش بودن مردی که خ، بنابراین. کند  می

 ،دهد که اگهر پهیش او بمانهد     به مرحب پیشنهاد میحتّی زیرا  ؛تسا بیشتر عاطفی ،خاتون

کهه  این دیگهر نکتۀ  .مخارج زندگی را تأمین کند خودش حاضر است در کارخانه کار کند و

اهر و خلق و خوی او سخن رفته است، هیچ توضهیحی دربهارۀ   جز موارد اندکی که از ظ به

ههای او    امیال و خواستهاز حتّی  .های شخصی خاتون در سراسر داستان وجود ندارد  ویژگی

باید همۀ آرزو و امید  رابطۀ خاتون با دخترش که قاعدتاه همچنین .ای در متن نیست  نشانه

 .نماید ميکمرنش  وي در زندگی باشد،

دههد کهه رویهدادها و      نشهان مهی  ی ایستا و منفعل از خاتون به ما شخصیّت این روایت،

های دیگر ههم    شخصیّتدر  ،این ایستایی .شود می بر او تحمیل داستان اکثراه های موقعیّت

اش روایهت    داسهتان خهاتون و خهانواده    که زندگی او همراه بها ه  نیزمرحب  .شود  دیده می

زند و در   او از این شهر به آن شهر پرسه می .ش نداردشخصیّته چندان تغییری در   شود  می

بهازد و په  از     دل مهی  شهود و   می وارد زندگی خاتون به ناگاه .گذراند  قیدی روزگار می  بی

بهه ایهن در و آن در    وهها   کهردن  سهفر حتّهی   دانهد   کهه مهی  با اینند و ک  ی او را رها میمدّت

دوبهاره راه سهفر در پهیش     ،نتیجهه اسهت   یش هم حالتی دوری دارد و معمهواله بهی   ها  زدن

ر خهودش تهاب   دو فقهط  ،هها   ا کهردن و تقلّه  آمهد و داند که با این رفت  میحتّی او  .گیرد  می

وقتهی   شهود؛ بهراي نمونهه،     دیهده مهی  ههم  های فرعی   شخصیّتدر  ،این ویژگی .خورد  می

رونهد   را دروي دارد تهأثیر   ر، خواننهده انتظها  شود  فی میدوست مرحب معرّ ،علی شخصیّت

ی از ا  هشمّ گذراند و  ت مرحب است که به سختی روزگار میاو فقط دوسولي  داستان ببیند،

 .حاشیۀ داستان گنجانده شده است خ او درزندگی تل

بها عملکهردی    ،هایی از این دسهت   شخصیّتکه این پرسش پیش بیاید  شایدبنابراین، 

در پاسهخ بایهد    توانند داشته باشهند؟   می رنش پیحرکت  چه تأثیری در واقعاه ،تأثیر  چنین بی

دیهده  ههم  اصلی داسهتان  های بلکه در رویداد ،ها  شخصیّتتنها در  این انفعال، نهکه گفت 

ین ویژگی با ا ،ات داستان حاکم استیعنی رکود و رخوتی که بر رویدادها و موقعیّ .شود  می

دارد و کمرنش بودن ها وجود   شخصیّتابهامی که در توصیف حتّی  .ها پیوند دارد  شخصیّت

ویهدادهای  ات و رها نیز متناسب بها موقعیّه    شخصیّتهای الزم برای شناخت   یا نبودن داده
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 کنهد   مهی  شخصهیّت ماشفسهکی از  عریفی که توها با ت  شخصیّت، از این منظر .روایت است

 شخصهیّت که سهه  منطبق خواهد بود  هها    ی کنش و دادهتنیدگ یعنی همان حاصل درهمه 

 بهی و   بهی : گیرنهد  مهی  پیری در کنار هم قرار و جوانی ی کودکی وث در سه مرحلۀ سنّمؤنّ

 .قرار دارندی در یک محور خطّ به ترتیب وییگ ، وخاور خاتون و

 پیرامون که داستانْاین است  ،وجود داردسفر های     شخصیّتجالبی که در انتخاب  نکتۀ

ایهن   .که از نظر سنّی در نقطۀ میانی بین آن دو قرار دارد شود  روایت میخاتون  شخصیّت

 راچه  اینکهه  کنهد؛   د مهی در  هن ایجا هایی  ، پرسشثمؤنّ شخصیّتشکل قرار گرفتن سه 

آیها   چرا بچۀ خاتون هم باید دختر باشد؟ بی در کنار خاتون قرار گرفته است؟ بی شخصیّت

 ۀگذشهت  ،متمرکهز شهده اسهت    ،یعنهی خهاتون   ،این روایت که در نقطۀ میانی ایهن محهور  

تی آیا ساخت و باف کند؟  ک خاور را به  هن متبادر نمیبی و آیندۀ مبهم و تاری  بار بی فالکت

و  روزی  سهیه  مایهۀ  درونرسیم شده است ه بها   ی تکه به صورت یک محور خطّ گونه ه   این

 ایهن رسد این فهرم بها    می به نظر؟ زن در چنین محیطی گره نخورده است بدبختی جن 

از خهاتون را   بهار زنهانی چهون    ارتباط دارد که سیر زندگی مشهقّت ت از این جه ،مایه درون

 محسهوس و ملمهوس بهه تصهویر بکشهد؛     ار و برجسته و کاماله جاند ،سالی  کودکی تا کهن

محوری افقی در حرکت است و تغییر و پیشرفتی در آن صورت نخواهد  در البتّهسیری که 

هر شکل پردازی در بررسی   شخصیّتشیوۀ  به این موارد گویای آن است که توجّه .گرفت

 .ر واقع شودتواند مؤثّ می اثر تا چه حدّ

 

 سفران در بررسی فرم داستان مک زمان و. 0

پهردازی و    شخصهیّت بها   ،گیرنهد   های داستانی در آن قرار مهی   شخصیّتزمان و مکانی که 

یکهی از مهواردی اسهت کهه      ،مکهان  رفتهار بها زمهان و    ۀنحو .تمام دارد ارتباط مایه درون

از تفهاوت میهان دو    پیشهین، ههای    خشدر ب .دکن  مطرح میتوماشفسکی در بحث انگیزش 

انگیزش و ارتباط زمان  اکنون ها سخن گفتیم،  د فرمالیستنز( و طرح قصّه =)روایت  ۀنبج

و سپ  کهارکرد ایهن ارتبهاط را در داسهتان مهورد نظهر       دهیم  توضیح ميبا آن را و مکان 

 .کینم ميبررسی 

ای   مایهه  دروناز واحهدهای   ،اصهلی  مایهۀ  درونتهوان دیهد کهه      می ،نهر رمان معیّ در
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قهدر تجزیهه کنهیم     را آنای   مایه دروناگر این واحدهای  .کیل شده استتر تش کوچک

تهوان    پ  می .آید  به دست می [موتیف] مایه  بن تر کرد، را کوچک آنهاکه دیگر نتوان 

طرح را حاصهل   تعریف کرد؛ آنهای ه زمانی  ها با توالی علّ  مایه را حاصل جمع بن قصّه

اند تا عواطف خواننده را درگیر   ترتیبی تنظیم شده ها دانست که به  مایه  جمع همان بن

همین است کهه   طرح دقیقاه شناختیِ  کارکرد زیبایی .را بپرورانند مایه دروندارند و گه ن

اصهل تنظهیم را    ،وماشفسهکی ت .شده جلب کنهد  های تنظیم  مایه  خواننده را به بن توجّه

 واقعیّهت ای میهان    مصالحهشه کند که انگیزش همی  نشان میاطرو خ نامد  انگیزش می

 .(4   :070  ،اسکولز) ستا ادبیّاتعینی و سنت 

 مایهه  درونبها رویهدادها و    شخصهیّت ارتبهاط   ،پردازی  شخصیّتطور که در بحث  همان

 .ر اسهت مؤثّ (motif)ها   مایه تنظیم بنمکان رویدادها نیز در  به زمان و توجّه ،شدبررسی 

شدن آن بهه   و تبدیل قصّهدر پاالیش  ،و مکان یک روایت نحوۀ برخورد با زمان ،در واقع

 .داردی نقش مهمّ ،طرح

دقّهت   شود که با می از یک غروب سنگین در دکان کثیف و کوچک آهنگری آغاز سفر

که زمان و مکان آغاز داسهتان چگونهه بها ف های     فهمید توان   می ،داستانبند نخست در 

اسهتاد صهفی را پهر کهرده     نگینی ف ای دکان غروب س» .آن در ارتباط است حاکم بر کلّ

در رنهش   .آمیختهه باشهد  هوا کدر بود، مثل غباری که با دود در .نه روز بود و نه شب... بود

از همهین   .(7 :070 ، آبهادی  دولهت ) «وپی  دیوار از نظر گم بودند  ها و لک  سیاهی غلیظ هوا،

 ف ایی ،«غلیظ»و  «دود» و «وپی  لک» و «کدر» و «سیاهی»مثل هایی   واژه ،داستان ابتدای

آن حهاکم اسهت    این ف ا از ابتدا تا پایان داستان بر .کند  تیره و مبهم را در  هن ایجاد می

تنظهیم   .یابد  پایان می شب آغاز شده و در یک نیمهین صورت که داستان از یک غروب بد

زمانی صهورت   ۀدو نقطفاصل بین این  فقر و فالکت در حدّ ابهام و های تاریکی و  مایه  بن

نین همچ .ی از غروب تا پایان شب برای روایتی از فروپاشی خانوادۀ مختارخطّ .گرفته است

و خانهۀ خهاتون بهر    ه شهده   آغهاز  آنجها   که داسهتان از ه دکان آهنگری با کورۀ خاموشش  

 هقصّنمایی یک   هایی نیستند که فقط برای باز  مکانهای حاشیۀ شهر و دور از همه،   انهویر

بها   ،داللتمنهد ای  ها هم بهه گونهه    ، بلکه استفاده از این مکانباشندشده استفاده  واقعیّتیا 

 .در نظر گرفته شده است ،هماهنش و مرتبط مایۀ درون

صهدا و مبههوت بهاالی کهورۀ      بهی  و در غهروب سهنگین   در آغاز داستان تصویر مختار
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با تصهویر   کاود، ميی را چیز ،ه گویی خشکش زده و میان خاکسترهای خاموشخاموش ک

دو  ،نگرد  در تاریکی آخر شب می به خانۀ خویشباورانه آهن در حالی که نا راه کنار خطّوي 

 کهه  ،کنهد   را از آغاز تا پایان داسهتان ترسهیم مهی    آنهانقطۀ مکانی با دو تصویر مربوط به 

 .اند  شدهتنظیم ی های زمانی و مکان  میان این فاصله ،شدههای  کر  مایه  بن توان گفت  می

و خنهدق   آههن خطّ  ،تکرار شده است و آمدهسفر ین نماد ای  مکان دیگری که به گونه

. شهود   ی که به سقوط انجامیده، مربوط میآن هم سفرکه به محتوای سفر،  است کنار آن

تر بتوان به تصاویر داللتمند بیشتری اشاره کرد که تمهیدات زمانی و   شاید در بررسی جزئی

هها نیهز     رسد اکتفها بهه همهین نمونهه      به نظر میامّا  ،اند  فراهم آوردهرا نی این داستان مکا

 .داستان باشدکلّی شکل د تأثیر زمان و مکان در تواند مؤیّ  می

 

 نتیجه. 4

 .مالیسهم بهه رویکهرد فر  کهردیم  ای   اشهاره  ،در ابتدای پژوهش گونه که مالحظه شد، همان

 شهکل و یهان ماننهد   گرا  صهورت  اتهیم موجود در نظریّه مفاسپ  به دنبال توضیح برخی 

س ایهن  براسها را  سهفر داسهتان  انگیزش،  مایه و  بن ت وادبیّ سازی و  بیگانه یی وزدا آشنایی

ایهت را  زدایهی در رو   ههای آشهنایی    روش ایهن شهیوه،   بهتحقیق در  .بررسي کردیمرویکرد 

در شهیوۀ  دقّهت   تان مورد نظر، بها ها را در داس  کارگیری این روش ونگی بهبرشمردیم و چگ

در بحث  .نشان دادیم مکان آن، و نحوۀ برخورد با زمان و شخصیّتگزینش  محتوا و ۀارائ

و تمهیهدات الزم در ایجهاد    تزدایی و ادبیّ  بیشتر از مفاهیم آشنایی ،شخصیّتو  مایه درون

هها را بهه شهکلی    آن ،توضهیح خهود ایهن مفهاهیم     یم تا عالوه برزدایی استفاده کرد  آشنایی

را  هاییها و ترفنهد شگرد برخی ،در این بخش .کاربردی در تحلیل یک متن به کار گیریم

رمسهتقیم بهه   غی تا معنها را کرده است ستفاده شیوۀ روایت خود اکه نویسنده در برشمردیم 

بحهث انگیهزش    در زمهان و مکهان   ازتوماشفسهکی   جا کهاز آنگاه   آن .خواننده منتقل کند

دو جنبهۀ  تها بتهوانیم    ،«انگیزش»بحث  یم برای توضیح بیشترفترصتی یاف بود،سخن گفته 

 بهود ه  که در بحث انگیزش مطرح شهده   و طرح را قصّهیعنی ه  منظر فرمالیستیروایت از 

جا که تا آن)ریزی شده  ساس آنها طرحرا که داستان بر او نقاط زمانی و مکانی  ،تعریف کنیم

از رویکرد  پ ای  های تازه  دیدگاهکه شود  تأکید مي ،در پایان .ان دهیمنش (در مقاله بگنجد
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توان از این شهیوه در تحلیهل     هنوز هم میامّا  ،است   در حوزۀ نقد به وجود آمده فرمالیستی

 .آثار ادبی بهره برد
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