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زدایی، آرمان ارائه گردیده، که با مقوله آشنایی» پیرنگ«و » داستان«در بوطیقاي فرمالیسم تعاریف نوینی از دو مقوله 

مایگانی و صناعتی، از امکانات زبانی، درونگیري متبحرانه پور با بهرهمندنی. غایی این نگره، پیوندي عمیق یافته است
پردازي و هایش رقم زده که داستان را از بافتی متکی بر حادثهگري داستانشکنی خالقانه را در روایتاي شکلگونه

هاي روایی سازي فرم داستان از رهگذر کشف و کاربست تکنیکسازي، خارج ساخته و تالش براي برجستهپیرنگ
هاي پردازيها و مضمونهاي بالغی سخن و خلق زبانی مبهم و مبتنی بر لحنی شاعرانه و فضاسازيجنبه جدید، توجه به

ها را محقق زدایی و پیرنگ هنري مورد نظر فرمالیستسان آشناییغریب و سوررئالیستی را جایگزین آن کرده و بدین
زدایی گون آشناییهاي گونهرمالیستی، مصادیق و جلوهدر این پژوهش بنا داریم با در پیش گرفتن رهیافتی ف. ساخته است

هاي اوست، در سه مجموعه داستان شرق نمایی جهان داستانو غریب ترین عوامل رازناکیسازي را که از اصلیو پیرنگ
  .بنفشه، مومیا و عسل و ماه نیمروز بکاویم

  ان کوتاهپور، داستزدایی، مندنیفرمالیسم، پیرنگ، آشنایی: واژگان کلیدي
  
  مقدمه-1
  فرمالیسم و روایات داستانی1-1

هاي ادبی تأکید ورزیده و در  تبار بودند که بر استقالل پژوهش ها گروهی از پژوهشگران ادبی روسی فرمالیست
چون  متنی هم دانستند که از عوامل برون شناسی خود، آن دسته از نتایج نظري و ادبی را حائز اعتبار و اهمیت می روش
نظر کرده و صرفاًاز بررسی خود اثر به دست آمده  هاي تاریخی پیدایش اثر یا شناخت منش روانی مؤلف، صرف زمینه
که عمدة اهتمام خود را  گرایان مبنی بر این برخالف تلقی عام و رایج در باب صورت) 43: 1375احمدي، ( باشد

هاي پژوهشی  توجهی از فعالیت ظهار داشت که حجم قابلباید ا اند، هاي فرمالیستی آثار شعري معطوف ساخته بهتحلیل
هایی را نیز عرضه  شناختی متون روایی اختصاص یافته و حتی در این زمینه نوآوري هاي شکل آنان به بررسی جنبه

 ها را در ترین دستاورد فرمالیست مهم .شناختی ساختارگرا نهاده است اند که تأثیراتی شگرف بر بوطیقاي روایت داشته
و ارائۀ تعریفی نوین از این » پیرنگ«و » داستان«قائل شدن تمایز میان دو مقولۀ  هاي داستانی، فرآیند نقد و تحلیل روایت

به منظور تبیین هرچه  .باید دانست که با تعاریف منتقدان پیشین از این دو اصطالح، تفاوتی بنیادي دارد دو مقوله
ها در خصوص داستان و پیرنگ،  پرداختن به شرح مفصل دیدگاه فرمالیستتر این تمایز الزم است که پیش از  روشن

جوییم  منظور از تقریرات فورستربهره می بدین. مفهوم این دو اصطالح را در نظریات پیشافرمالیستی به اختصار بیان کنیم



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٥٥٢

 
قل و روایت رخدادهایی را ن» story/ داستان«فورستر، . باشد کهبه نحو احسن بازگوکنندة کلیۀ آراء پیش از خود می

را نیز نقل و روایت همان رخدادهاي » plot/ پیرنگ«کند که بر اساس توالی زمانی سامان یافته باشند و  تعریف می
در نظر منتقدان » پیرنگ«پس ) 112: 1384فورستر، ( .ها سایه افکنده است داند که این بار اصل علیت نیز بر آن زمانمند می

اما در  .اند سامان یافته» زمانمندي و علیت«هاي  اي که در آن رخدادها بر اساس مؤلفه ست از سازهپیشافرمالیست عبارت ا
که شکلوفسکی آن را به عنوان آرمان غایی و کارکرد بنیادین » زدایی آشنایی«با مقولۀ » پیرنگ«ها مفهوم  آراء فرمالیست

صناعت هنر استوار است « نویسد می) م 1916(»به مثابۀ تمهیدهنر «او در  .کند پیوندي عمیق یافته است ادبیات معرفی می
غایتی ] آثار ادبی[ ها و طوالنی کردن فرآیند دریافت، زیرا فرآیند دریافت بر ناآشنا کردن اشیا، مشکل ساختن فرم

یک  )artfulness( هنر عبارت است از تجربه کردن هنریت. باید تطویل یابد زیباشناختی است و چنین فرآیندي می
اي استاز رویدادهاي زمانمند، در بوطیقاي فرمالیسمبه  بر همین مبنا داستان که زنجیره .)7: 1391پور،  قاسمی(» موضوع

شود و پیرنگ نیز دیگر نه به معناي ساختمان منطقی و علی و معلولی اثر  منزلۀ محتوا و سازمایۀ روایت تعریف می
شود که به منظور تبیین هنري آن  اطالق می» اي زداینده شناختی و آشنایی یباییتمهیدات و صناعات ز«داستانی بلکه به کلیۀ 

نایافته است  اي خام یا گلی شکل ها، داستان چونان ماده به عبارتی در نظر فرمالیست. شود محتواي روایی به کار گرفته می
کشد تا با اعمال  یسنده را انتظار میدهندة نو الذاته داراي هیچ گونه ارزش ادبی و هنري نیست و دست سازمان که فی

» Sjuzhet«و » Fabula«صورتگرایان دو اصطالح  .ها شرایط تبدل آن به پیرنگ هنري را فراهم سازد اي کیمیاکاري پاره
ی نیز با شکلوفسک .برساخته و به کار بستند» پیرنگ«و » داستان«را به ترتیب براي بیان مفاهیم مدنظر خود از دو مقولۀ 

الرنس  اثر تریسترام شندي ي هنریدرساز رنگیپي ها وهیشکه حول محور بررسی  1925 سال درة خود مقاالتارزندر انتشا
به ت داستانیاروایة تحلیل درحوزتی را فرمالیسباررویکرد  نینخست نگارش یافته بودند، سروانتس  اثر و دن کیشوت ناستر

  .کار بسته وبه جهان نقد و نظریات ادبی عرضه نمود
ی در جهت تبدیل متنوعي ها وهیشبر اساس مراتب خالقیت و ذوق هنري خود از تمهیدات و  گرا فرم سانینو داستان

و  ها یهنجارشکن وجود ،کند یمدر جملگی این تمهیدات جلب نظر  چه آن؛ اما ندیجو یمداستان به پیرنگ بهره 
اثر روایی را ) شکل(فرم ي مرسوم و مسلط، ناخودآگاه، ها چهارچوبیی است که با نقض آشکار قوانین و ها ییزدا ییآشنا

هاي کوتاه فارسی معاصر نیز آثاري به  در میان داستان. راند یمدر کانون توجه مخاطب قرارداده و محتوا را به حاشیه 
. اي دارند ههاجلوه و جایگاه ویژ زداییِ مطمح نظر فرمالیست سازي و آشنایی خورند که با توجه به مفاهیم پیرنگ چشم می

هایی که در سطوح گوناگون  زدایی ها و آشنایی ستیزي پوربه واسطۀ عادت هاي شهریار مندنی در این میان، داستان
اییافته و از ظرفیت بسیار باالیی براي  ها نمودار گشته است، برجستگی و جذابیت ویژه ساختی و روساختی آن ژرف

و ین پژوهش بناداریم تا با در پیش گرفتن رهیافتی فرمالیستی، مصادیقا در .هاي فرمالیستی برخوردار هستند تحلیل
ي اوست در ها داستانعوامل غرابت و رازناکی جهان  نیتر یاصلاز سازي را که  زدایی و پیرنگ گون آشنایی هاي گونه جلوه

  .بکاویم» ماه نیمروز«و » مومیا و عسل«، »شرق بنفشه«داستان سه مجموعه 
  

 پیشینۀ پژوهش1-1

هاي متعددي صورت پذیرفته است که در هریک، نگارندگان سعی برآن  پور پژوهش هاي مندنی در زمینۀ داستان
ها از این  برخی از آن. هاي او را بشناسانند اند تا بخشی از زوایاي مغفول و ناشناختۀ جهان مسحورکنندة داستان داشته

بر هم کنشی «به قلم فرشته رستمی؛ » زاویۀ دید در صداي داستاننقش : پور هاي مندنی ساختار صدا در داستان«: قراراند
بینامتنیت در شرق «تألیف ابراهیم محمدي، جلیل اهللا فاروقی و رضا موصلی؛  »پور هاي مندنی اسطوره و استعاره در داستان
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اي  فرمالیسم نیز مقالهاز منظر » پیرنگ«و » داستان«در باب مفهوم . نگارش فاطمه حیدري و بیتا دارابی و غیره »بنفشه
پور و دکتر محمود  به قلم دکتر قدرت قاسمی» هاي کوتاه معاصر تحلیل فرمالیستی پیرنگ در داستان«ارزنده تحت عنوان 

هایی از داستان کوتاه معاصر فارسی این دیدگاه فرمالیستی به  ارژنه نگارش یافته که در آن به مدد نمونه رضایی دشت
اما باید گفت تا کنون پژوهشی با موضوع نوشتار پیش رو به طور مستقل  .سی قرار گرفته استتفصیل مورد شرح و برر

  .و مبسوط انجام نپذیرفته است
 پور هاي مندنی پیرنگ هنري در سطوح گوناگون داستان-2

سطح  در سطح زبان، در سطح مفهوم و در«: زدایی در ادبیات در سه سطح، عاملیت دارد از منظر شکلوفسکی آشنایی
اند،  از آنجا که روایات داستانی نیز از سه سطح محتوایی، زبانی و صناعی تشکیل یافته) 13: 1392مکاریک، (».اشکال ادبی

در ادامه، کیفیت بروز . یابد زدایی در روایت نیز در گسترة این سطوح مجال بروز می بالطبع پیرنگ هنري و آشنایی
  .پور به تفصیل شرح خواهیم داد داستانی مندنی زدایی را در سطوح گوناگون آثار آشنایی
 

  سازي هنري در سطح زبان پیرنگ -2-1
شمارند، لذا با معطوف ساختن عمدة اهتمام  مرجح و مقدم می» گفتن چه«را بر » گفتن چگونه« نویسان فرمالیست داستان

 زبانی و بیانی بدیع و بکر،خود بهدگرگون کردن اشکال بیان ادبی مسلط و رایج و نیز آفرینش و گزینش ساختارهاي 
  .سازند زدایی رادر سطح زبانی یا سخن روایی محقق می آشنایی

نویسی خود، پرداختن به ابعاد  هاي داستان پور را باید از نویسندگانی دانست که از همان نخستین تجربه شهریار مندنی 
توان آن را مانیفست  که می» اح شهرزادکتاب ارو«او در . هایش را وجهۀ اصلی همت خود ساخته است زبانی داستان

داند  معرفی کرده و نثر داستانی را نثري می» فراروي از زبان روزمره«نویسی دانست، ادبیات را  فکري وي در زمینۀ داستان
: 1389مندنی پور،( .شکند تا به سمت خلق زبانی تازه روان باشد طور مداوم و مکرر، هنجارهاي عرفی زبان را می که به

داند براي  اي می ها و ماجراها را وسیله حادثه«چنین در نشستی دربارة زبان داستان به تبعیت از جیمز جویس  او هم) 77
ویژه  لذا با بهره جستن از شگردها و ترفندهایی همچون کاربست عناصر شعري به) 19-4: 1382همو، (»تجلی زبان

آمیزي که از رهگذر تلفیق و ترکیب عناصر  تشخیص و حس گون صورخیال اعم از تشبیه، استعاره، هاي گونه جلوه
هایی از قبیل حذف و  کنند و نیز تکنیک ناهمگون و خلق تصاویر بدیع، کالم را مخیل و به مرزهاي قلمرو شعر نزدیک می

ت خالقیت در عرصۀ ساخت واژگان و ترکیبا هاي آرکاییک زبان، گیري از ظرفیت کاربرد نابجاي عناصر زبانی، بهره
هاي نحوي کاررفته  بهره جستن از واژگان یا ساخت هاي بومی و اقلیمی زبان، گیري از ظرفیت واژگانی بدیع و تازه، بهره

هاي خود را از اسلوب بیانی خاص و سبکی  که داستان هاي ساختاري و معنایی، ضمن این در زبان محاوره و اقسام توازن
زدایی در سطح  ابهام و غرابت معانی و نیز تحقق رستاخیز واژگان و آشناییساز  منحصر به فرد برخوردار ساخته، زمینه

  .سخن روایت یا زبان داستان گردیده است
  
  تخییل کالم -2-1-1
نویسان براي دستیابی به این منظور، تشبه نثر داستان به شعر از طریق کاربست  ترین تمهیدات داستان یکی از شاخص 

گرچه ترجیح لفظ بر معنا و اهتمام به آراستن صورت کالم که نثر را از خصلتی . اقتضائات و امکانات زبان شعري است
ویژه در نثرهاي مصنوع و مسجع قرون میانۀ هجري، داراي  ی بهکند، در متون منثور کهن فارس شعرگونه برخوردار می

هاي اجتماعی در  اي دیرینه و قابل مالحظه است، اما از عصر مشروطیت به این سو به واسطۀ اصالت یافتن دغدغه پیشینه
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به کارکردهاي هاي تعهدطلبانه در ساخت و پرداخت آثار داستانی، توجه  نظام فکري ارباب قلم و اولویت یافتن اندیشه

هاي اخیر در پی آشنایی با نظریۀ ادبی فرمالیسم،  که در دهه تا این. هاي متوالی به حاشیه رانده شد زیباشناسانۀ نثر تا دهه
ترتیب این نویسندگان با  بدین. نگار واقع گردید نویسان فارسی گرایانه مورد عنایت داستان مجدداً تمایالت صورت

هاي معمول و معهود، زبانی را  زدایی از جملگی پدیده ان بنیادین نگرة فرمالیسم، مبنی بر آشناییالعین قرار دادن آرم نصب
هاي محدودکنندة پیشین و  هاي خود برگزیدند که به سبب تخطی از بسیاري از هنجارها و سنت براي نگارش داستان

هاي بالغی، از غرابت و تازگی برخوردار  هاي شعریت و توجه به جنبه اشتمال بر خصایلی همچون برخورداري از مایه
  .ها را تحقق بخشید زدایی موردنظر فرمالیست بوده و آشنایی

پور در  هاي مندنی ترین شیوه اند، یکی از مطلوب گیري از عناصري که در ساخت شعر دخیل تخییل کالم بابهره
نۀ صنایعی همچون تشبیه، استعاره، تشخیص، او با کاربست خالقانه و کیمیاکارا. دهی به پیرنگ هنري داستان است شکل

ها را نقض کرده و  که قواعد معنایی حاکم بر محور همنشینی واژه افزون بر این هاي خود، مجاز در زبان روایی داستان
آفریند، روحی دوباره در کالبد مردة واژگان دمیده و توجه مخاطب را از تعقیب معنا به  بدیل و شگرف می جهانی بی

  :وار ذکر خواهیم کرد ها را نمونه در ادامه، برخی از مصادیق این کیمیاکاري .کند بر زبان معطوف میتمرکز 
  :تشبیه -

  )40: 1388پور،  مندنی(» هاي بید بود بر روانی آب زالل جوي صدایت تماس مردد سرشاخه«
  )75: همان(» .شود روي کنگرة باروي ویران خندي فاخته خاموش می تو که می«
  )14: 1380پور،  مندنی(» اش، ردیفش آه مثل غزلی بود قافیهصدایش «
هاي میان خواب و  هاي یک رویاي روبه فراموشی بودند در لحظه هاي معلق بخار در هواي شیري رنگ، مثل گوشه لخته«

  )28: 1386همو، (» .بیداري
  

واسطۀ کاربست عناصر شعري  ستان بهانگیز کردن فضاي دا پور تنها محدود به خیال بینیم، خالقیت مندنی که می چنان
ها و  گري او در حوزة یافتن مناسبات و وجوه تشابه پنهان میان پدیده نیست، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد، قوة ابداع

 الذکر، برخی افزون بر موارد فوق .پردازد یافته نیز به هنرنمایی می ساخت تشبیهات بکر بر اساس این وجوه تشابه تازه
 رعد ابرهاي بهاري هاي بی هاي باغچه به وقوع برق تشبیه پریوش: اند از ها عبارت دیگر از مصادیق این هنرنمایی

 هاي شفاف پوش ، تشبیه قطرات باران به خرقه)20:همان( تشبیه اندام ارغوان به پرچمی در باد) 25: 1388پور،  مندنی(
 اشباح باران) 238( ، خفاش خیال)43( اي ، لبخند بنفشه)43( یهاي صدف گوش :چون و ترکیبات تشبیهی هم) 9:همان(
  ... .و) 9(

  
 :استعاره -

  )استعاره مکنیه) (44: 1386مندنی پور،(» .حس کرد شکفته بوداش  مالیمی را که از صبح در سینه درددوباره «
  

هاي  استعاره از شاخه) (36: 1388پور،  مندنی(» .پیچد را به سوي آسمان می سماع کندشروح تاك، براي تنهایی، «
  )تابدارمو

  
  )استعاره از سفیدي چشم) (37: 1386مندنی پور،(» ...هاي برفی برکهدو زمرد چشمان تو در «
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: 1388پور،  مندنی(» ...ررا روي ماه نگذا راز. اند، درآمده ات مثل ماه است که وقتی عصر باران آمده و ابرها رفته پیشانی«

  )استعاره از طرة موي آشفتۀ ارغوان)(11
  

 :مجاز -
  )نگاه مجاز از چشم) (118: 1388مندنی پور،(» ...سالومه گفت... خاکستري در نگاه سیاه نگاه«

: 1380همو، (» .آمیخت سیاه زنی بر آب می نگاه سکر خاك کهنۀ رطوبت خورده مانند مهی با هق هق عتیق سنتور و«
  )نگاه مجاز از چشم() 75-76

  )مجاز از خودشان)(124: 1388همو،(».رفت سمت سرچشمۀ رود هاي درخشان می روي سنگ صداي پایشان«
  

  :تشخیص -
» .پیچید ها و میزها زیر سقف تاالر می کشیدن چوب خشک صندلی نم ٔهمهمۀ تورم کاغذهاي هزاران کتاب و ضجه«

  )102-101: 1380مندنی پور، (
  )67: 1388همو، (» ...ها کمین کرده هاي عصبی درخت پاییز البالي شاخهبیرون، «
  )35: 1388همو،(» .ها خیره بودند به افق کوتاه و نزدیکشان ها و بنفشه ذبیح چشم دوخته بود به بنفشه«

  
 :آمیزي حس -

  )34: 1386پور،  مندنی(»...رنگ آبی ماوراء بهار... سارا صداي تو رنگ دارد«
  )29: 1386همو،(»...کرد فکر می شفافیت دوبارة صداهاها و  ترسیده از جالي رنگ...«
  )67: 1388همو، (»...خواهشی زن، هنوز در گوش و چشم طالبا بودطنین نگاه  ، وصداي بلورياندوه «
» ...هصدها مرد شکنجه شده را در سیمان متخلخلش حفظ کرد بوي فکرها و توهماتاتاقکی مرطوب و تاریک که «
  )238: 1388همو، (

  
  گرایی در زبان آرکاییسم یا کهن -2-1-2

زدایی و  هاي آشنایی هاي نحوي و واژگانی مهجور و منسوخ از دیگر شیوه کاربرد تعمدي و آگاهانۀ ساخت
پیرنگ پور در ساخت  مندنی. شود گرایی از آن یاد می سازي زبان داستانی است که با اصطالح آرکاییسم یا کهن برجسته

هاي او، گاه در  گرا در داستان زبان آرکاییک یا کهن. هاي خود، گاه از این تکنیک نیز بهره جسته است هنري داستان
اند و به  هایی که از اعماق تاریخ برخاسته هاي شخصیت دار در قالب واگویه سطحی گسترده و به نحوي هنرمندانه و داللت

در این . مشهود است» باران اندوهان«ترین نمونۀ آن، در داستان  کند که برجسته میمنظور بازآفرینی فضاي آن ایام، ظهور 
و ابالغ رازي که درصدد تبیین آن بوده، توفیق » آزال«اي که به سبب مرگی نابهنگام به اتمام کتابش،  داستان، نویسنده

شود،  هاي او سپرده می ستان به واگویههنگامی که سیر روایت دا. کند نیافته، از پس قرون، سرنوشت کتاب را دنبال می
بارد، سکوت هزاران سالۀ آدم است و همهمۀ آدمیان پشت در، در  تاریکی است و می«: گراید زبان به کهنگی و فخامت می

 نمانده، خون از نایم به خدا را، کجا به نهان دارمش آزال را تا ایمن بماند و هنوزش مانده کالم آخرین و توانیم به... گذر
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اند، مساماتم برآماسیدة زهرآب و انگشتانم چون  خیزد تا قفل بگشایدشان، دیدگانم سوختۀ دود و بیمارناکی ها می دندان

اي شگرف، موجبات  مایه گرا در کنار درون گزینش زبانی فخیم و باستان) 117: 1380پور، مندنی(» ...آبنوس پوك
  .برجستگی این داستان را فراهم ساخته است

سازي و غرابت زبان، به صورتی پراکنده و موردي و بر زبان  خصایص آرکاییستی، صرفاً با هدف برجسته گاه نیز
  :شوند دهی به پیرنگ هنري داستان سهیم می یابد و در شکل هاي امروزي جریان می شخصیت

 )60: 1388پور،  مندنی(» .شوم خاك شو، خاکستر می گو نوشم، آتشم، این درد جام را می هال...« -
هاي سمی هنوز بر بام  تر که در معرض توفان مهتاب و ستاره هیچ کدام جز برادر کوچک به نیمه شب« -

 )71: 1380همو،(».دردمند پدر را نشنید غریونشسته بود 
فرو رفتن سوزن یا : آجیدن)(250: 1380همو،(»...آجیدند میها تنم را  هاي نور از درز خشت سوزن« -
 )نشتر
سر و گردن کسی که در  حرکت :پینکی رفتن)(53: همان(».رفت پینکی میداشت هایم بسته بود،  چشم« -

 )حال چرت زدن است به سمت پایین و باال
 )32: 1388همو، (».پندارش میاي الله، الله عباسی  سایۀ بته. ماند به سجود سایه می« -
  

  خالقیت در عرصۀ ساخت واژگان و ترکیبات واژگانیبدیع و تازه -2-1-3
هاي خود  ها وترکیبات واژگانی نو به زبان داستان گیري از قدرت خالقیت خود در ساخت واژه گاه با بهره پور مندنی

  :هاي ذیل بر هنرنمایی وي در ساخت واژگان بدیع داللت دارند نمونه. تشخص و برجستگی بخشیده است
هاي صحرایی که از دروازه قرآن به شیراز  عطر گل مستامستخرقه و تن شفاف، « -

 )19: 1388پور،  مندنی(».آمدند می
 )66: 1386همان، (».از پارسال را بازدید هاي هنوزي مانده نارنجها،  درنا البالي برگ« -
 )33: 1380همان، (».اش انگشت به باغچه خفیانکیگذشت از اشارة  دو تابستان می« -

-   
مشحون است از چنین کلمات و ترکیبات مبتکرانه و بکري که با قرار گرفتن در بافت محتوایی پور  هاي مندنی داستان

، )36: 1388( سماعِ کندروحِ تاك: اند از ها عبارت برخی از آن. اند و عاطفی مناسب و مقتضی بر بالغت سخن وي افزوده
 برقابرق ،)43: همان( ها لب ٔرندانه، برگشتگی )34: همان( نارنگ شدن ،)35: همان( بوها زدن روح شب فواره

، گوشت )110: 1386همو، ( ، حیرتی)143( ها رنگ آخرالزمانی چشم ،)43( ، صداهاي وحشی خیابان)145:همان(
همو، ( ، روح شریر آب)102: همان( هاي جاري ابرها ، پیچه)30: همان( هایزیبایی زن ، پاره)39: همان( لعاب کاسه بی

  ... .و) 105: همان( ستمدیدگی ، نفیر مخبط)105: 1380
  
  تخطی از قواعد نحوي از طریق حذف و کاربرد نابجاي عناصر زبانی -2-1-4

هاي  هایی از کالم یا کاربرد نابجاي ارکان جمله از دیگر شیوه تخطی از هنجارهاي نحوي از رهگذر حذف پاره
ها، جلوه و جالي سخن  پور است که کاربرد آن مندنی هاي زدایی از زبان و پدیداري زبانی مبهم و ناآشنا در داستان عادت

  .او را دو چندان کرده است
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ترکیب وصفی ) (99: 1388پور،  مندنی(» .کنجله شد آویزان تنش...دفعه رفت به قهقرا و یک داشت می« -
 )مقلوب

همو، (»...ها آویزان، سالومه گفت ایستاده پایین گور، پیراهن سیاهی به تن، موها کدر شده و دست« -
 .)ذکر اوصاف بر خالف سیاق معمول، بر موصوف مقدم شده و کالم را دچار ابهام ساخته است) (127: 1388
حق داشت خب، ... پس تا آخرعمرت... چون قبل از او... رد خونش رو. بینه مین رو می...اش ه همه« -

وم عامل ایجاد زبانی مبهم و هاي بریده بریده و نامفه گویی تک)(140: 1386همو، (».خیلی با هم جور بودن
 .)زدایی گردیده است آشنایی

تقاصی که خودم باید به خودم  با حاالباید براي همیشه تمامش کنم : به خود نهیب زد که« -
 .)کابرد نابجاي ارکان جمله باعث ایجاد ابهام و عطف توجه به زبان گردیده است)(103: 1388همو، (».بدهم
) 33: همان(» .اما عاشقانه را پیشنهاد دادهخرد  چارة آخرین بیشان  شاید در قبرستان بوده که یکی« -

خرد  صورت درست عبارت، آخرین چارة نابخردانه بوده، که جابجایی اجزاي عبارت در کنار کاربرد صفت بی(
 .)زداییگردیده است موجب آشنایی» چاره«براي 
  

  اي بومی و اقلیمی زبانه گیري از ظرفیت بهره -2-1-5
. هایی از گویش یک اقلیم خاص در زبان معیار است سازي زبان، به کارگرفتن سازه هاي بیگانه از دیگر شیوه

)Leech,1969: 46 (زدایانۀواژگان و اصطالحات بومی  هاي خود از خاصیت آشنایی پور در برخی از داستان مندنی
  :سازي زبان، بهره جسته است برجسته جنوب ایران نیز تا اندازة محدودي در جهت

خنو و خارو، )(124: 1386پور،  مندنی(».زدگی آب عادت دارند به بوي زنگ خنوها، خاروها سنگرها،« -
 .)هاي گرم جنوب ایران هستند دو نوع از ماهیان بومی آب

 .)حشینه، نوعی ماهی جنوبی است)(133: 1386همو، (».گذرند اي از کنار او می نقره حشینۀیک دسته « -
در گویش شیرازي، کچه نوعی گل )(147: 1388همو، (».کُچههاي سحري  شبنم، یخ زده روي سنگ« -
 .)است
  

  هاي نحوي کاررفته در زبان محاوره بهره جستن از واژگان یا ساخت -2-1-6
از آن یاد » هنجارگریزي سبکی«سازي زبان که لیچ تحت عنوان  زدایی و برجسته آشناییهاي  یکی دیگر از روش

  :)Leech, 1969:50( هاي نحوي زبان محاوره در البالي زبان معیار است کندبه کار گرفتن لغات یا ساخت می
ر، پو مندنی(».سکید میکرد و دریچۀ اشکوب دوم خانۀ آن سوي کوچه را  هر ازگاهی سر باال می« -
  )دید زدن: سکیدن) (29: 1380

 )138: 1386همو، (».دستاشهنشون دادتا دید دیدیمش پاشد . اي یه لولهبود پشت  چمبک زده. فرمانده دیدش« -
: 1388همو، (»...از شهر نیسدور . اونجا برین یه سر کردینآگه فرصت . زمونه بیدژ طلسم شده،  کهن« -
184( 

 
 
  



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٥٥٨

 
  ساختاري و معناییهاي  اقسام توازن -2-1-7

زدایی در زبان  سازي و آشنایی هاي برجسته یکی از شیوه ٔتوازن از مباحثی است که در بوطیقاي فرمالیسم به مثابه
توازن به شباهت دو قسمت از متن اشاره دارد، که به دو صورت ساختاري و معنایی تعریف «. مطرح گردیده است

شود که ساختاري مشابه دارند؛ مثالً هر دو عبارت اسمی و  توازن ساختاري بین دو بخش از متن برقرار می. شود می
هاي معنایی متشابه  شود که از نظر مؤلفه ق به یک طبقۀ دستوري باشند و توازن معنایی بین دو بخش از متن برقرار میمتعل

  )Fabb,1997: 137(» .یا متقابل باشند
هاي دستوري یکسان است و در سه سطح واج، واژه و نحو  توازن ساختاریحاصل حضور عبارات مشابه با نقش

توازن ساختاري در سطح  .آرایی در بدیع سنتی تعریف کرد توان معادل واج اجی را میتوازن و. پذیرد صورت می
توان آن را معادل سجع و جناس دانست و توازن نحوي  واژه شامل توازن در اجزاي واژگان یا تکواژهاست که می ساخت

توازن . وازنه در بدیع سنتی استاي مشابه م گیرد، مقوله هاي دستوري یکسان را دربرمی نیز که عبارات متناظر با نقش
متداول توازن معنایی  ٔدو گونه. شود که از نظر معنایی داراي مشابهت باشند معنایی نیز بین دو بخش از متن برقرار می

توان قیاس  شامل تشابه معنایی و تضاد معنایی است که اولی را با صنعت تناسب در بدیع سنتی و دومی را با تضاد می
. ها در ایجاد غرابت، تشخص و برجستگی زبانی بهره جسته است ور از قابلیت برخی از اقسام این توازنپ مندنی. کرد

  :ها در آثار او از این قراراند برخی از مصادیق کاربرد این توازن
  

  ):واج آرایی(توازن ساختاري در سطح واجی  -
نگاه سیاه زنی بر آب  سنتور و هق عتیق هقمانند مهی با  خورده يِ رطوبت سکرِ خاك کهنه«
  )76-1380:75پور، مندنی(».آمیخت می

: 1388همو، (».اند شوند، مزاحم گردبادي که نزدیک می صداصداهايها  ملعون... ها و ملعون هایم خس خسِ خَسی نفس«
163(  

  )155 :همان(»...بارد باد، می صدا، بی بارد، بی میسوسه سوسه » زاگرس«پایین  زمستانبارد،  می سوسه سوسه«
  
 
 ):جناس تام( توازن ساختاري در سطح واژگانی -

  )124: 1386پور، مندنی(».آب است دور، دور ، تادور تا دورهمه طرف، «
  )14: 1388همو، (»و راز ندیده خُرد خردسپرد به جوانی «
 )105: همان(»...عشق دارند تنهاییِکه  تنهاییپاریس ملک موعودي است براي «

 
 ):موازنه( سطح نحويتوازن ساختاري در  -

  )102: 1380پور،  مندنی(»...ازل آتش است و ازل باد است و ازل آب است و ازل خاك«
  )17: 1388همو،(»اند ها حجاب ها و وصال حرف. اند ها حجاب ها و زمان مکان«
  )94: 1388همو، (»...رخشان رخشان، مرمر و یاقوت، خندان خندان بر تور و حریر«

الذات هیچ  زدایانه، کلماتی را که فی بینیم، نویسنده در فرآیندي آشنایی که می هاي ساختاري چنان در مبحث توازن
ارتباطی اعم از تناسب یا تضاد با یکدیگر ندارند، تنها به واسطۀ حروف مشترك، آواهاي همسان یا اوزان مشترکی که 

ده است تا مفهومی را که در نظر داشته در قالب عباراتی بدیع و واجد آن هستند، در زنجیرة کالم کنار یکدیگر نشان
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هاي او افزون بر لذت دریافت و پیگیري  بدین ترتیب خوانندة داستان. برجسته و بالطبع تأثیرگذارتر به خواننده ابالغ کند
  .هاي محتوایی متن، به واسطۀ کشف این مناسبات نیز متلذذ خواهد شد سویه

 
 ):تناسب(ونۀ تشابه معنایی توازن معنایی از گ -

پور، عملکرد نوآورانه و مبتکرانۀ او در زمینۀ  گذشته از مبحث گستردة تناسبات لفظی و آوایی واژگان در نثر مندنی
ها در مجاورت یکدیگر در راستاي خلقزبان و بیانی  هاي داراي تشابه یا تناسب معنایی و چینش خالقانۀ آن گزینش واژه

  :ه دیدة تحسین نگریستبکر را نیز باید ب
ي پیربر  تجلیوار، در دم  از رنگ، با پیچشی تاك حلولسروها را دیدند و بعدتر زنانی یافتند در نیمۀ «

  )103: 1386پور،  مندنی(» ...ساغرشکسته
  )38: 1388همو،(».اند ، مرا نشانه گرفتهبادو زهرهاي  خاكهاي  ، کینهنورهاي  تیغه آب،خارهاي «

ها از طریق  گفت که نویسندهبا معطوف ساختن عمدة اهتمام خود به پرداخت سطح زبانی داستاندر نهایت باید 
  .گري زبان، مبدل ساخته است ها را به محملی براي جلوه هاي لفظی در نقل و روایتشان، آن کاربست شگردها و بازي

  
  اي مایه پیرنگ درون -1-1

چه تا کنون محتوا یا درونمایۀ اثر و  دهد، آن ارائه می» صورت/ فرم« ٔدر تعریف جدیدي کهمکتب فرمالیسم از مقوله
علوي ( .گردد شناختی محسوب می هاي زیبایی هاي صورت و داراي ارزش شد، جزو جنبه نقطۀ مقابل صورت پنداشته می

ن نیز ممکن ساختی یا محتوایی داستا هاي روس در سطح ژرف نظر فرمالیست لذا پیرنگ هنري مطمح) 43: 1377مقدم، 
نویسندگان گوناگون بر اساسمیزان خالقیت و ذوق و ابتکار هنري خود، در راستاي تحقق . است نمودار گردد

سپردن کانون . بندند زدایی در سطح محتوایی و خلق فضایی غریب و غیرعادي، تمهیدات مختلفی را به کار می آشنایی
هم آمیختن عینیات  ، ترکیب واقعیت و خیال و به)ز حیوانات یا اشیاءاعم ا( روایت یا زاویۀ دید به یک راوي غیر انسانی

هایی شگفت که کردار و پندارشان با منطق متعارف بشري سازگار  هایی غریب و شخصیت خلق موقعیت و ذهنیات،
وعاتی ها، موض نویسان به واسطۀ کاربست آن یتمهیداتی است که داستان نیست، حضور عناصر فانتزي و گروتسکاز زمره

  .پرورانند اي بدیع می باخته را به شیوه فرسود و رنگ دست
هایی  هاي متنوع در خلق داستان جستن از تکنیک پور از نویسندگانی است که با اتکا به قریحۀ خالق خود و بهره مندنی

نگارندة کتابی به نام  روح» باران اندوهان«در داستان  .آمیز برداشته است هایی موفقیت اي غریب گام با فضا و درونمایه
زدة  اي مهلک و تهاجم غوغاییان جهالت که به سبب وقوع مرگی نابهنگام بر اثر غلبۀ فتور و تبِ ناشی از بیماري» آزال«

عصر، مجال به اتمام رساندن کتابش را نیافته، از پس قرون نگران و ناظر بر احوال کتابش است و در قالب 
از ... شوند نامت چیست همدم تازه که دستان جوانت نزدیک می«: گوید ابش سخن میهایی با خوانندگان کت نفس حدیث

گوید،  که به رمز در کتابش سخن می» آزال«نویسندة ) 99: 1380پور،  مندنی(».خیال چشمان سیاه درآ و به آزال بنگر
؛ وي )104: 1380همو، (»رخیزدخلقان را نیاز از هر دانشی ب«مدعی است که رازي براي گفتن دارد که پس از گشودن آن 

گرچه کتاب . ستاند کند به کالم آخر؛ اما اجل، مجال به فرجام رساندن کتاب را از او می گفتن این حقیقت را موکول می
ماند تا راز مکتوم را از  ماند و حقیقت ناگفته، اما روح کاتب، ناآرام و بیقرار از فراز اعصار در کنار مکتوبش می ناتمام می

هرجا رفت و هر جا شد کنارش است کاتب تا کالم آخر را متولیش دریابد از تلقین «تلقین به متولی آن برساند  طریق
  ).118: همان(»مدام
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مهلی و مهلیانه، نخستین آدمیان زن و مرد، است به برهود،  ٔنام که نامش یادآور اسطوره» مهیانه«کتاب از سوي زنی 

، که »آزال«برهود، متولی تازة . زند شود و فصلی از دگرگونی را در زندگی وي رقم می اي عمومی اهدا می متولی کتابخانه
مهیانه . کند شیفتۀ مهیانه شده و بناي مراوده با او را نهاده، در برابر اصرار او مبنی بر سوزاندن و نابودي کتاب مقاومت می

داند؛ تمام  و نحوست براي خوانندگانش می مصر است بر از بین بردن کتاب، زیرا آن را کتابی شوم و مولد نکبت
هاست، بعد از انزواي طوالنی مدتی که  خوانندگان این کتاب و از جمله تمامی اهالی خاندان مهیانه که کتاب، وقف آن

میرند؛ یکی دیگر از  آورد، در نهایت به مرضی مهلک و ناشناخته مبتال شده و می ها می اشتغال به خواندن کتاب براي آن
اما برهود که با خواندن کتاب، ! مرگی مرموز در پی خواندن یک کتاب: خورد جا رقم می انگیز داستان، همین اط اعجابنق

هایی  از فحواي بخش. گمارد اعتنا به این مسأله، شب و روز بر کشف سرّ کتاب همت می بی مفتون سحر بیان کاتب شده،
درصدد تبیین آن است به گمان دریافت؛ به » آزال«رازي را که کاتب توان  شود، می از کتاب که توسط برهود خوانده می

اي سرنوشت بشر را با سرنوشت آدم، ابوالبشر گره زده و اغفال و انحراف از سوي  رسد کاتب سعی دارد به گونه نظر می
د که انسان همواره در خواهد بگوی او می. ابلیس و ابنایش را چونان تقدیري ازلی و ابدي، همزاد و همراه بشر معرفی کند

هاي  چه او را به فتح قله معرض ارتکاب به خطاي نخستین و فراق و غبن حاصل از آن است، فراق از حقیقت و هرآن
آید، تخمۀ  نسل بر نسل بر نمی«: نگارد از همین روست که در کتابش چنین می. گردد سعادتمندي و معرفت رهنمون می

حواي تو تا چشم بگشایی، جانب چپت ... آید، روز تو نخستین سراندیب است برنمیروز بر روز . تو تخمۀ نخستین است
هایت مکرر فراق و  گریه. اند هاي تو مکرر گزیدن سبوس نشسته، دهانش بوي گندم، دستی مومیا، دستی شیر، دندان

کتاب آزال را با همۀ  در فرجام داستانهنگامی که برهود،) 113-112: همان(» ...خاموشیت یاوگی وصال از جانب راست
کند و مهیانه کتاب را زیر قطرات باران  اش تسلیم آغوش شهوانی مهیانه می هاي معرفتی هاي معنوي و مایه سرمایه

تاریخ ) 118(» افتد برهود به زانو می« و» چکد اش می هاي برهنه هاي گشوده بر سر شانه هاي سیاه از صفحه قطره« گیرد، می
خورد؛ کتابی که بناست معرفت را براي برهود  این بار هم آدم به واسطگی حوا فریب ابلیس را می .شود دوباره تکرار می

بر زمین، ) ع( کند، سقوطی چونان پدر خود، آدم رود و برهود بر زانوانش سقوط می ارمغان آورد توسط مهیانه از بین می
» ...نطفۀ هابیل و قابیل فراچنگ... تخمۀ سیب در چنگ. ..با زانوان زخمین هبوط«: بینی کرده بود که کاتب آزال پیش چنان

اي که روحش از فراز تاریخ گذشته و  کتاب آزال و تقدیر شومی که در انتظار خوانندگان آن است، نویسنده) 104(
ر گیري نمادین و خالقانه از ماجراي آدم و حوا د نگران سرنوشت کتاب ناتمامش، همواره همراه و حامی اوست، بهره دل

پذیر به داستان بخشیده،  که ساختاري نمادین و تأویل افزون بر این ویژه در پردازش نقطۀ پایانی آن، ساخت داستان به ژرف
  .زدایی در سطح محتوایی داستانگشته است گیري فضایی غریب و سورئالیستی و تحقق آشنایی سبب شکل

شعور و صاحب درجاتی از ادراکات انسانی یا  وداتی ذيهاي اونیز حضور حیوانات، به مثابۀ موج در پاري از داستان
المثل  فی. سازد گیري پیرنگ هنري در سطح محتوایی داستان را محقق می زدایانه یا شکل ابعاد آشنایی نیروهاي فراواقعی،

. شود می هاي داستان ظاهر ساز در حیات شخصیت کننده و سرنوشت مار به مثابۀ عنصري تعیین» مومیا و عسل«در داستان 
روز هفتم « :آغاز کردن داستان با توصیف مار، حکایت از مراتب اهمیت و اعتبار این موجود در جریان داستان دارد

هایش آرام  هاي زرکی فلس بردند با شعشعه ها می دري وآمدهاي کسانی که چاي و شربت به پنج اعتنا به رفت پدربزرگ بی
داستان، حکایت دلبستگی و تعلق ) 65: 1380پور،  مندنی(».آن ناپدید شدهاي  دور نارنجی پیچید و الي شاخ و برگ

اش است و اصرار جبارانۀ او بر  اي که میراث آبا و اجدادي خاطر بیمارگون مردي است از سلسلۀ ساقط شدة زند به خانه
هاي  پردازي ونانگیزي ندارد اما مضم داستان به خودي خود موضوع شگفت .زیستی همۀ فرزندانش در آن خانه هم

هایی واقعی  در این داستان، انسان. سازد هاي فانتزیمی پاافتاده، داستانی شگفت با مایه نویسنده، از این موضوعرئالیستی پیش



  
 ٥٦١/  پورهاي کوتاه شهریار مندنیتحلیل پیرنگ در داستان

 

 
 

گیري از تصویرسازي و نمادپردازي در  هایمتداول و معمولشان به مدد خالقیت نویسنده با بهره مشغولی ها و دل با دغدغه
از تمهیدات نویسنده در جهت ایجاد چنین فضایی، حضور  .شوند و غریب به نمایش گذاشته میفضایی سورئالیستی 

توان آن را نمادي از قوة قهارة نرینگی یا  سازد ومی سمبلیک ماریاست که اهالی خانه را مقهور اقتدار و چیرگی خود می
انگیز، تبختري  اي الله عباسی، بلند و شگفته هاي تبدار و سوزانش، زیر بوته در منظر چشم«: چیرگی پدرساالري دانست
حضور این مار به قدري در داستان، برجستگی یافته که ساختار ) 72: 1380پور،  مندنی(» .خزید سرد و فنایی سحرآمیز می

: تأثیر خود قرار داده است تحت) از حیث گزینش واژگان و ساخت ارکان صورخیال( واژگانی و ادبی نثر داستان را
ضربآهنگ ساز کمی . چرخی زد و به قاب پنجرة دوم درآمد. بود خطی خزندههاي سرگردان در هوا،  البالي شعشعه«

صدا  هاي بی خنده و فاسدش را به دندان هاي بی لثههاي آهو نشست و زال دورگه،  لبخندي مرموز روي لب. تندتر شد
صداي ساز ... شد ، باز میزننده خیزي نیشها با  آن پیچشو  لغزیدند میهایش  موهاي خیسش از عرق بر شانه... گشود

  )71: همان(» زهرآگینزد، بلند و  شمار خانه بیرون می خزید و از منافذ بی هامی ها و گوشواره توبه تو در اتاق
فردي که براي گذراندن دورة سربازي در مقام . اي غریب و خالقانه دارد درونمایهنیز » بشکن دندان سنگی را«داستان 

هاي خود براي نامزدش از اهالی مرموز و موحش  اعزام شده است، در نامه» گوراب«اي دورافتاده به نام  معلم به دهکده
. کنند ن دست و پنجه نرم میورند و با امراض گوناگو گوید که در منجالب پلشتی و جهالت و توحش غوطه گوراب می

زده و ساکنان مخوف آن ملحوظ داشته است،  بزرگنمایی و اغراقی که نویسنده در ترسیم سیماي این روستاي قحطی
افزون بر این، . گون گشته که با دنیاي واقعی و ملموس، بسیار فاصله دارد گیري دنیایی نامألوف و کابوس موجب شکل

کشاند، انس و الفت غیرعادي  ا از ساحت رئالیسم دور کرده و به حیطۀ رئالیسم جادویی مینکتۀ دیگري که این داستان ر
رویاهاي شامه و گوشش را به همدمش تلقین «ها با سگی است صاحب نیرویی فراواقعی که  آمیز کاتب نامه و جنون

بوي برکه، بوي . شود د شروع مینشینیم و بع من و سگ روبروي خطوط دیوارة سنگی می... «) 8: 1380مندنی، (».کند می
این  )16: 1380مندنی پور، (» ...بزاق زنبور عسل، بوي گشت لخم، خون رگ شیرین، بوي صاعقه، بوي زلزله، بوي ماده

هایشان شناخته  ها و فالکت دلیل، مورد غضب اهالی قرار گرفته و از نگاه آنان مسئول تمام مصیبت سگ که بیهوده و بی
ماجراي این سگ و . شود رحمی و قساوت قلب توسط روستاییان به آتش کشیده می در کمال بی شود در نهایت، می

گردد، به  ها از مراتب تنهایی و غربت و مظلومیت او که در فضایی سوررئالیستی روایت می تأثرات و تألمات کاتب نامه
چنین از  راوي هم. سخن از اوستاي که در تمامی مکتوبات راوي  گونه موضوع محوري داستان بدل گشته است به

در این نقش، مردي . ها ذهنش را به خود مشغول کرده است گوید و نقشی کهن بر جدارة آن که ماه هاي سخن می سرداب
اند، خنجرش را در سر سگی فروبرده که هم قامت  هایی که از خشم بر هم فشرده شده زده و دندان با صورتی غضب

رازي که در این نقش نهفته، بارها او را به سردابه . هاي او نهاده صمیمانه دستانش را بر شانه اوست و در حالتی ایستاده و
اند، به  هایی که از شدت خشم بر هم فشرده شده کشاند و سرانجام زمانی که اهالی گوراب، آن سگ را با دندان می

هاي برهنه روي  آن دندان«: یابد که درمی شود و رسانند راز نقش حکاکی شده بر دیوار براي او آشکار می هالکت می
در حقیقت، هاري و توحشی که اهالی ) 19: همان(».هاست و مرد، روح عتیق همین هاري است سنگ نشانۀ همین دندان

کنند، همان توحش و قساوت قلبی است که به سبب زندگی پر رنج و نکبتشان به جان  ده، سگ را به آن منسوب می
پنداري رسیده، پس از نقل ماجراي مرگ دردناك سگ در آخرین  که با سگ به نوعی همذاتمرد  .خودشان افتاده

گویی سرنوشت او و سگ، در یکجا و یک زمان به پایان . شود فرستد و خود نیز ناپدید می اش، دیگر مکتوبی نمی نامه
  .خواهد چنین به نظر برسد رسد و یا خود می می
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هاي به  ز و بزرگنمایی شدة مراتب انس و الفت فردیبا حیاتوحش در بستر واگویهآمی نیز توصیف اغراق» ناربانو«در 

شیري که گویی از قدرت ادراك و احساساتی فراتر از . دهد آلود او پیرنگ هنري داستان را شکل می غایت آشفته و هذیان
داند و درصدد  خ خود سهیم میمرتبۀ وجودي خود برخوردار است، در پی ادراك این احساس راوي که او را در تقدیر تل

اي باورنکردنی از باغ وحش گریخته و  به گونه اش است دست یابد، است با کشتن او به آرامشی که حلقۀ مفقودة زندگی
  .اش را به او بازگرداند دست او، آرامش از دست رفتۀ زندگی دهد تا با کشته شدن خود به خود را در تیررس وي قرار می

ها و مضامین بکر و  مایه ها نیز همواره ذهن خالق نویسنده، معطوف به ساخت و پرداخت درون داستاندر دیگر 
در ادامه، براي پرهیز از . زدایانۀ داستان، نقشی اساسی بر عهده دارند بدیعی بوده است که در تولید یا تقویت ابعاد آشنایی

پس از بازسازي هیبت و شکوه باستانی » سنبل ابلیس«در . یم کرداطالۀ کالم به اختصار به برخی از آن موارد اشاره خواه
هاي دوهزارو پانصد سالۀ شاهنشاهی، روح سرگردان سربازي هخامنشی که مأموریت  تخت جمشید در جریان جشن

به انجام داشته پیغام نزدیک شدن سپاهیان یونانی را به مرکز حکومت ابالغ کند، با این پندار که هنوز زمان نگذشته، براي 
شیخی شوریده که از اعماق تاریخ برخاسته و بوي » شرق بنفشه«در . خیزد رساندن مأموریت خود از اعماق تاریخ برمی

در  .رسد، روایتگر عشق ناکام و نافرجام ذبیح و ارغوان شده است کهنگی اعصار از حال و قال او به مشام می
مأموران . ها را دارد بینی آیندة انسان شکیالتی مجهز که قابلیت پیشسخن از سازمانی است مرموز با ت» هاي خاك مردمک«

که در مقابل  تر آن سازند و شگفت اش باخبر می این سازمان، آقاي فرهمند را از ارتکاب جرمی در چهار سال آیندة زندگی
در این . دهند ه به وي نشان میانکار و اعتراض او، با استفاده از تجهیزاتشان، لحظۀ ارتکاب جرمی را که هنوز وقوع نیافت

گیري از عناصر زبانی و عنصر تخیل که به مرزهاي فانتزي رسیده است، از موضوعات مکرر و  داستان، نویسنده با بهره
وآمدهاي مکرر ماهان به دژي کهن و طلسم شده که  ، رفت»کهن دژ« در. اي فاصله گرفته و داستانی نو آفریده است کلیشه

سه مرد که » ماه نیمروز«در  .کشاند دام یک از ادوار تاریخ تعلق دارد، او را به ورطۀ جنون و هالکت میمعلوم نیست به ک
شود که مأمور  شودو با پیشرفت طرح داستان، معلوم می هاي ازرق چشم، سیاه چشم و سفید چشم یاد می ها با نام از آن

تصویري که » آتش و رس«پردازند و در  مناظره می ها به بحث و ها هستند در خصوص زندگی انسان قبض روح انسان
توان گفت  می. پیوندد دیده، در کمال ناباوري از عالم ذهنیت به عرصۀ عینیت می همواره ماهور در رویاها و تخیالتش می

لق ها، هدف اولیۀ نویسنده، تبیین ایدئولوژي یا اندیشۀ خاصی نیست بلکه دغدغۀ اساسی او خ که در غالب این داستان
  .شود فانتزي یا خیالی است که در بستر آن برخی از واقعیات نیز به نمایش گذاشته می دنیایی نیمه

  
  سازي در سطح صناعات داستانی پیرنگ – 2-3

گردد،  ساز تحقق پیرنگ هنري می زمینه زدا و ساختارشکنانه در آن، سطح دیگري که با به کاربستن تمهیدات آشنایی
کنند با عدول از صنایع معمول و معهود در  در این سطح، نویسندگان کوشش می. استسطح صناعات داستانی 

هاي جدید  اند و با ملزم ساختن خود به خلق امکانات و قابلیت نویسی که از فرط استعمال، مولد ابتذال و دلزدگی داستان
حث برآنیم تا برخی از این تمهیدات در این مب. در مسیر کشف قلمروهایی تازهگام بردارند در عرصۀ صناعات داستانی،

  .پور را بکاویم زداینده در سطح صناعات داستانی آثار مندنی آشنایی
  
  دخل و تصرف در نظم زمانی رخدادها -2-3-1

نویسی، دخل  شکنی خالقانۀ صناعات داستان پور در جهت شکل هاي ساختارآفرین مندنی یکی از چشمگیرترین تکنیک
اعتنایی به مرعی داشتن اصل تقدم و تأخر زمانی رخدادهاي داستانی و  ها از طریق بی استانو تصرف در نظم زمانی د
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هاي او زمان، کیفیتی سیال یافته و به تابعی از جریان سیال و  در داستان .پیشبرد داستان در چند سطح زمانی موازي است
هاي  نگري ها و آینده نگري از طریق گذشتههاي او  گسستگی روایت در داستان. نامنسجم ذهن راوي بدل گردیده است

هاي آزاد اشخاص داستانی و جریان سیال ذهن آنان نمایان شده  طور غالب در کسوت تداعی گردد که به مکرر محقق می
  .شوند رسانی به کار گرفته می آفرینی و اطالع و عمدتاً با کارکردهایی همچون تعلیق

وآمدهاي  رنجور است که در پی رفت آمیز مردي روان ماجراي عشق جنون» ششام سرو و آت«به عنوان نمونه، داستان 
کشد و با کتمان ثروت و  متولی مقبره را می .گردد نهال، دلباختۀ بانویی زیبارومی مکرر به مقبرة شاعري به نام خواجه ماه

ي خواجه براي آن زن به تدریج او با خواندن شعرها. شود دانش خود از متصدیان امر به عنوان متولی جدید برگزیده می
کند، او را با شرابی  کند؛ اما وقتی که از وصال به او قطع امید می به او نزدیک شده و اعتمادش را به خود جلب می

پس از . بلعد تا به زعم خود با او به وحدت برسد زهرآلود، مسموم کرده، جسدش را به آتش کشیده و خاکسترش را می
رساند و در نهایت، با  آید، مرد او را هم به قتل می زن به دنبال یافتن نشانی از او به مقبره میآن هر یک از خویشان 

کل ماجراي داستان از این قرار است اما هیچ یک از این  .دهد نوشیدن شرابی زهرآلود به زندگی خود نیز خاتمه می
هاي مرد و از زمانی آغاز  نفس ت داستان با حدیثروای. اند رویدادهاي داستانی بر اساس نظم گاهشمارانه چینش نیافته

گرداند و  شود که او بانو و بستگانش را کشته است؛ اما روند تداعی خاطرات در ذهن او، زمان را به گذشته بازمی می
در در اولین جهش زمانی به گذشته، راوي گفتگوهاي خود با زن را . دهد خواننده را اندك اندك در جریان ماجرا قرار می

» ـ چرا اسمش را ماه نهال گذاشته بودند؟ ـ همین اسم شما را کشانده اینجا؟« :آورد اولین مالقاتشان به خاطر می
گردد و این بار راوي از نخستین باري که خود به مقبره آمده و  سپس باز هم زمان به عقب برمی) 40: 1388پور،  مندنی(

پیرمرد را یک روز پیدا کردند آویزان به «: گوید به دست خود سخن میپس از آن از ماجراي قتل متولی پیشین مقبره 
پس از اعتراف به قتل پیرمرد متولی از نحوة استخدام خود با ) 41: همان(» .ها آن گوشۀ حیاط بود افرایی که آن وقت

دیوان . دانم ک کمی میخواندن ی... ـ نه آقا[...] ـ سواد داري؟ «: گوید اش از مسئولین می کتمان مراتب مالی و علمی
در اینجا باز گفتگوهاي ) 42: همان(».و دیگر من بودم و اینجا و انتظار تو بانو... خواهم حقوق نمی. خواجه را ولی حفظم

هایی که  تدریج از چرایی و چگونگی قتل راوي به برد؛ هاي مکررشان داستان را به پیش می راوي با بانو در طی مالقات
که سرانجام  رود تا این هاي مکرر زمان روایی پیش می طور داستان با پس و پیش شدن دارد و همین میمرتکب شده پرده بر

  .خورد صحنۀ پایانی داستان رقم می با نوشیدن جام زهرآلود شراب توسط راوي،
ن چنی و هم 1332هاي داستان را در جریان حوادث کودتاي  هایی از زندگی شخصیت نیز برش» آهوي کور« داستان

ریخته، متشکل از عینیات و ذهنیات، و واقعیات و  کند که بر بستر طرحی نامنسجم و به هم جنگ تحمیلی روایت می
هاي زریر و اسفندیار هستند و پدر  هاي داستان دو برادر با نام شخصیت. خاطرات راوي به نمایش گذاشته شده است

پدر که پس از گذشت سی و چهار سال، هنوز . است 1332 مرداد 28شان که از مبارزان انقالبی سرخوردة  سالخورده
گرا را نتوانسته فراموش کند، با در پیش گرفتن روندي خودویرانگرانه و  خاطرة تلخ شکست مبارزات انقالبیون ملی

بیمارگون تمام اوقات خود را وقف مرور خاطرات و وقایع آن مقطع تاریخی کرده، زندگی خود و فرزندانش را به 
دهد، هرچه هست تداعی نامنسجم خاطرات و  اي رخ نمی در داستان، اصالً حادثه. ناپذیر مبدل ساخته است ی پایانکابوس

زمام روایت » ناربانو«در . نماید ها حقایقی بر خواننده رخ می هاست که از خالل آن هاي شخصیت ها و واگویه ثبت گویه
هاي هذیان آلود و الینقطع او قرار گرفته که داستان  گویی نجور و تکر هاي نامنظم ذهن راوي روان چنان در اختیار تداعی

. نماي ذهن پریشان او مبدل گردیده و تشخیص موقعیت زمانی و مکانی رویدادهارا امري دشوار ساخته است به آیینۀ تمام
داستان ساخت  هاي پور بر اساس ثبت ذهنیات و سیالن غالباً غیرارادي خاطرات شخصیت هاي مندنی اغلب داستان
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گیرد، لذا زمان نیز در  اي نامنظم و نامتوالی صورت می جا که هجوم خاطرات در ذهن راوي به گونه پذیرفته است و از آن

کند و  ها به تبعیت از سیالن نامنظم تداعی خاطرات، کیفیتی سیال یافته و مرتباً بین گذشته و حال نوسان می این داستان
ها باید تلقی گاهشمارانه از زمان را یکسو نهاده و همراه با راوي در زمان عقب و  ین داستانخواننده نیز حین خوانش ا

 بالنعل از ساختار منسجم پیرنگ ارسطویی النعل هاي وي پیروي طابق  توان در داستان بر همین اساس نمی. جلو برود
هاي دور و  داشت، چرا که خاطرات از زمانمند خطی را توقع  و سیستم روایی زمان) فرجام -میانه –متشکل از آغاز (

یابند  گسیخته در کنار یکدیگر چینش می نایافته و ازهم آورند و به همان سیاق، سامان نزدیک به حافظۀ شخص هجوم می
شکلوفسکی همواره به ستایش رمان تریسترام شندي اثر الرنس استرن به  .دهند و ساختار روایی داستان را شکل می

دارترین نوع  ترین و پیرنگ کم داستان«نماترین داستان فرمالیستی پرداخته است؛ زیرا به باور وي این اثر  عنوان خصیصه
معنا که در این رمان هدف نویسنده صرفاً بازگویی یک ماجرا نیست  بدین) 10: 1391پور،  قاسمی(» هاي بزرگ است رمان

را روایت و آشکارسازي کند و این دقیقاً همان چیزي است که  بلکه بنا دارد امر روایتگري و صناعات و تمهیدات روایی
  .پور اتفاق افتاده است هاي مندنی در بسیاري از داستان

  
  کاربست زاویۀ دید خالقانه -2-3-2
زدایندة نویسنده در  پور داراي طرحی ساده و موضوعی مکرراند که تنها تمهیدات آشنایی هاي مندنی بسیاري از داستان 

ها را از جایگاه  دهی خالقانه به ساختار روایی داستان از جمله گزینش زاویۀ دیدهاي بدیع و نویافته، آن شکلحوزة 
به عنوان . دهد هاي سطحی و نازل باال کشیده و در زمرة آثار خالق، برجسته و ماندگار ادبیات داستانی قرار می داستان

ان دو فرد از دو طبقۀ اجتماعی متفاوت است که به ناکامی و اي عشق می حکایت کلیشه» شرق بنفشه«مثال، داستان 
شود؛ اما شیوة انتخابی نویسنده براي نقل این محتواي مکرر که در تاریخ ادبیات داستانی  خودکشی آن دو ختم می

ها  آن زاویۀ دیدي مرکب از سه اول شخص که روایت: کند نظیر مبدل می سابقه است، آن را به داستانی بس ناب و بی بی
راوي اولیه، روح شیخی است شوریده که از دل تاریخ برخاسته و با بیان . برد زمان داستان را به پیش می طور هم به

کند؛ و دو راوي دیگر نیز ذبیح و  گر لحن غزلیات حافظ است، عشق میان ذبیح و ارغوان را روایت می فاخرش که تداعی
  .گیرد داستان در قالب مکاتبات آن دو با یکدیگر شکل میهایی از ساختار روایی  اند که بخش ارغوان

نیز به سیاقی مشابه داستان پیشین، روایت داستان به طور همراه و همگام به دو » بشکن دندان سنگی را«در داستان  
ترتیب که فردي در پی درماندگی و تحیر حاصل از عدم استدراك راز  بدین. زاویه دید اول شخص سپرده شده است

از سگی نوشته «: کند ها را براي شخص سومی قرائت می هایی از آن هایی که از محبوبش به او رسیده، بخش هفته در نامهن
بخوانم که ... حاال ببین این اواخر... فهمم یعنی چه که من نمی» کند رویاي شامه و گوشش را به همدمش تلقین می«: که

کند، من  ها اعتماد می میرد و باز به آن نند موجودي را بکشند و نمیک ها قصد می وقتی همه آن«...بفهمی چی نوشته
ترتیب استفاده از دو دیدگاه روایی که  بدین) 10: 1380پور،  مندنی(» ...ام خیال بوده هایی که به تو زده فهمم که حرف می

اي غریب، در خوانش اولیه،  یهپریش و نامنسجم در کنار درونما شوند و روایتی زمان به طور مداوم جایگزین یکدیگر می
  .سازند خواننده را با داستانی مبهم مواجه می

دانیم داستان مدرن به تأسی از فلسفۀ پدیدارشناسی هوسرل به مثابۀ گفتمان مسلط تفکر فلسفی در قرن  که می چنان 
اي براي کندوکاو در  ه عرصههاي گوناگون ادراك حقیقت در اذهان منفرد تأکید کرده و ب بیستم، بر ذهنیت فردي و شیوه

نویسد، نویسنده  که فرگسن می بدین منظور چنان. هاي اصلی داستان بدل گشته است ذهنیت منحصر به فرد شخصیت
گزیند که بر اساس آن  گیرد یا روش ذهنیت مرکزي را برمی دید اول شخص بهره می ي براي روایت داستان یا از زاویه
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 ,Ferguson) .گردد عرضه می گذرد و سپس به خواننده هاي داستان می از شخصیتتمام وقایع از فیلتر ذهن یکی 
نگار معاصر خود، به کاربست مکانیکی و عاري از  پور برخالف خیل عظیم نویسندگان مدرن مندنی اما) 220 :1994

او در . ضه داشته استهایی را نیز عر ذوق و خالقیت این تکنیک بسنده نکرده بلکه در راستاي محقق ساختن آن، نوآوري
سپرد که بر ذهن یکی از اشخاص داستان،  داستانی می هایش، سیر روایت داستان را به یک راوي برون بسیاري از داستان

نفس شخصیت  هاي طویل و یک نفس گاه، جریان سیال ذهنیات و حدیث کانونی شده و در خالل روایت او، گاه و بی
حضور نویسنده یا راوي برون داستانی، زمام روایت داستان را به تمامی در اختیار  یز بیگنجاند؛ و گاه ن شده را می کانونی
اي است از  هایش ملغمه لذا غالب داستان. دهد ها و جریانات سیال و نامنسجم ذهن شخصیت داستانی قرار می واگویه
هیچ تناسب و توالی منظمی در کنار  هایی که غالباً بی هاي مکرر راوي و سیر تداعی خاطرات او و دیالوگ نفس حدیث

ها را در ذهن خود  شان، ارتباط منطقی میان آن اند و خواننده باید خود با بازخوانی و مرور چندباره یکدیگر چینش یافته
  :»ناربانو«به عنوان نمونه بنگرید به بخشی از داستان . ترسیم کند

  .عشق تو هم نجاتم نداد، خالصم نکرد! بانو: بگویم که«
شاید . شاید صداي بال سنجاقک بیاید. لولۀ تفنگ درست روبروي قلب و یک شاخه خشک گون مثل انگشت به ماشه... 

  ...آید پچپچه کوه بیاید که همیشه از روبرو می
  .بوي گون و بوي خون شیر، بوي دست زن و بوي خفّت دهن مرد: گویم می

هاي شاهرگ دریده، روي خاك نشسته  ها، پشتش گله رتوي مسیلانگار از سنگ رخام بود، دورش هزا: گویم وقتی آمد می
  )132: 1388پور،  مندنی(» .بود به انتظارمن

که دغدغۀ روایت داستان را داشته  پیش از آن« هایش دارد راوي داستان که خود نویسنده اظهار می در حقیقت چنان
  ».داستان است نه روایت آنباشد، جستجوگر واقعیت سیال و نهفته در داستان است؛ جویاي کشف 

  
  هاي روایی هاي توصیفی بر گزاره مسلط ساختن گزاره-2-3-3
هاي  ها را در برگرفته و در قیاس با گزاره هاي توصیفی درازدامن و مطول که گسترة عظیمی از متن داستان گزاره 

پردازي و اغراق در جزئیات  اند، مصداق اصل فرمالیستی حاشیه روایی بیشینۀ حجم داستان را به خود اختصاص داده
هایش  دهی به هیأت تألیفی داستان پور در شکل ایندة مندنیزد هاي آشنایی و از دیگر تکنیک) 259: 1392آخن باوم، (

کارکرد : اند از کند که عبارت ژرار ژنت دو کارکرد اصلی براي این قبیل توصیفات موجود در متون روایی ذکر می. است
وصیفات در گونه ت پور نیز گاه این هاي مندنی در داستان) 96: 1391پور،  قاسمی( تزیینی و کارکرد نمادین و ایضاحی

صدایت روي «: اند، مانند این نمونه شناسانه و ارتقاي سطوح بالغی سخن به کار بسته شده جهت تأمین اهداف زیبایی
حرف بزن، . صدایت در بهار بهار است، صدایت در زمستان بهار است. شود از جنس همان می. لغزد بوي بهار نارنج می

و ) 59: 1388مندنی، (»...نویسد ي شوم در خط کاتبی که که صداي تو را میا دهم تا نقطه من تا ابد به صدایت گوش می
شان گشته و در تلقین  گاه نیز توصیفاتی معنادار و داللتمندند که اقتضائات نظام داللی و محتوایی متن سبب پدیدآیی

پسرك آن «ملۀ توصیفی داستان به عنوان مثال در این ج. برخی از معانی یا فضاسازي داستانی نقشی اساسی بر عهده دارند
اي نمادین زندگی سترون و  به گونه» مرگ«و » وحشت«، »عقیم«، »سکوت«مند کلماتی چون  گزینش داللت» سوي رود

روزهاي پیش بیشتر به سکوت «: کند سرشار از رکود زن و مردي سالخورده و مأیوس را به خوبی در خاطر تداعی می
  )47: 1380همو،(».آورد ویی عقیم که وحشت از صداهاي رو به مرگشان را به یادشان میگذشته بود و بیگاه با اندك گفتگ



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٥٦٦

 
  
  گیري از تمهیدات فراداستانی بهره -2-3-4
زدایانه است و هم آشکارسازي صناعات  از نظر شکلوفسکی، هنري بودن اثر هم در گرو شگردها و تمهیدات آشنایی 

)Baring of the Device.( )که به کارکرد یک صناعت توجه  اگر ما بیش از آن«در حقیقت ) 10: 1391پور،  قاسمی
 )Lemon & Reis, 1965: 26( ».داشته باشیم، به خود آن عنایت کنیم، چنین صناعتی آشکارشده و عریان است

 هاي هنري اثر و مایه) فرم( هدف نویسندگان فرمالیست از آشکارسازي صناعات، آن است که نگاه مخاطب را به شکل
هاي هنري و  که عنایت چندانی به جنبه آن گراي پیشافرمالیست بی که نویسندگان واقع معطوف سازند؛ حال آن

هاي خود به عنوان آرمان  گیري ذهن مخاطب را با آراء و ایده شناختی اثر داشته باشند، همسو ساختن جهت زیبایی
  .ساختند وار واقعیات مبدل می اي بازتاب آیینهاي بر هاي خود را صرفاً به عرصه شان برگزیده و داستان غایی
جستن از تمهیدات فراداستانی  نویسی، بهره هاي آشکارسازي صناعت در حوزة داستان ترین شیوه یکی از متداول 
مند توجه خواننده را به ماهیت یا  به شکلی خودآگاه و نظام«گردد که  اي داستانی اطالق می فراداستان به نوشته. است

هایی را در مورد رابطۀ میان  کند تا از این طریق پرسش خود به عنوان امري ساختگی و مصنوع معطوف می وضعیت
هاي خلق فراداستان، ورود نویسنده به ساحت  ترین شیوه یکی از معمول) 8: 1390وو، (» .داستان و واقعیت مطرح سازد

هاي داستانی و یا اشاره به  با خواننده یا شخصیت) استانداستانی د در مقام نگارنده یا راوي برون( داستان و سخن گفتن
ها ضن برمالسازي ماهیت تصنعی و غیرواقعی داستان،  فرآیند تألیف داستان یا کیفیت نگارش آن است که جملگی آن

 هاي این سه گرچه تقریباً در هیچ یک از داستان. کند توجه مخاطب را به فرآیند تبدل داستان به پیرنگ معطوف می
ها نویسنده با لحاظ  مجموعه، شاهد حضور مستقیم و صریح نویسنده به ساحت داستان نیستیم اما در برخی از داستان

راوي در » شرق بنفشه«المثلدر داستان  فی. کند اي از تمهیدات، فضاي داستان را به فراداستان نزدیک می کردن پاره
هاست که داستان  گوید و در این بخش رارداده، با او سخن میهایی از داستان، خوانندة کتاب را مورد خطاب ق بخش

خوانی، حاال که نقطه نقطه  هایی که می اي رازي پنهان شده در سایۀ جمله حاال که دانسته...«: یابد خصلتی فراداستانی می
کتاب رمزي بخوان  در این. پس سبکباري کن و بخوان...] [ کنی، شهد شراب مینو به کامت باشد؛ این کالم را آشکار می

نیز راوي چنین با » درة مهرگیاه«در داستان ) 8: 1388همو، (» .من این رمز را از ذبیح و ارغوان آموختم: به غیر این کتاب
ویر  شنوید؟ کموتر بر دوش کاشیر به می. اینک گوش فرادهید«: آفریند مخاطبین خود سخن گفته و فضایی فراداستانی می

اند و  اند، دریاها را طی کرده هاي خفته در اعماق آن را ببینندـ گذشته که جنازه آن درة مهرگیاه ـ بیو علی شبانه از فراز 
است، در بخشی که  فرجام ماجراي عشق آیالر و طالب که شرح بی» آیالر«در داستان ) 241: 1380پور، مندنی(»...آیند می

شود که این داستان، صورت ناتمام و سامان نیافتۀ داستانی است  اي به پایان داستان اضافه گردیده، گفته می چونان ضمیمه
هاي صادق هدایت از ماجرایی حقیقی نگاشته و به علت مرگ نابهنگام هدایت، به انجام  قول که دانشجویی بر اساس نقل

  .قلمداد کردتوان تمهیدي فراداستانی در جهت برمالسازي ماهیت تصنعی داستان  نرسیده است، این عمل نویسنده را می
درپی یک شخص در خطاب به مخاطبانی محذوف و  جانبه و پی هاي یک ها که در قالب گویه در برخی از داستان

هایی اختصاص یافته که در آن کاتب نامه طرف مقابل را مورد  هایی از داستان به نقل نامه ناشناس روایت شده و یا بخش
 به عنوان مثال در داستان. بخشد اي است که بدان خصلتی فراداستانی می نهگو دهد، سیاق روایی داستان به خطاب قرار می

ذره که خوب همۀ جوانب ماجرا را  طاقت نباشید، ذره بی«: راوي در خطاب به مخاطبانی ناشناس» رنگ آتش نیمروزي«
کاتب » بشکن دندان سنگی را«و در داستان ) 12: 1386همو، (»...شناسید هاي این دنیا را می برایتان گفتم، یکی از تاریکی
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کند،  ها اعتماد می میرد و باز به آن کنند موجودي را بکشند و نمی ها قصد می وقتی همۀ آن«: نامه در خطاب به محبوبش
  )10: 1380پور،  مندنی(»...ام خیال بوده هایی که به تو زده فهمم که همۀ حرف من می

اي بر سبک و سیاق  را نقیضه توان آن اي یافته و می ور کاربرد گستردهپ هاي مندنی هایی که در داستان یکی از تکنیک 
هاست به  هاي رئالیستی و تمهیدي فراداستانی دانست، قطع نابهنگام توصیفات و مکالمات و ناتمام گذاشتن آن داستان

شرح موبه موي جزئیات نمایی و التزام به  هاي رئالیستی که بر واقعیت زیرا برخالف داستان. است» ...«وسیلۀ عالمت 
خواند تخیلی  چه می شوند که آن ها دائماً به خواننده یادآور می ورزند، فراداستان وقایع به عنوان اصلی بنیادین تأکید می

هاي داستان  لذا نویسندة فراداستان گاه با ناقص گذاشتن توصیفات و منقوالت خود و شخصیت) 393: 1390پاینده،( است
برخی از مصادیق این تکنیک را . گردد ادي و گسترده، ماهیت تخیلی و ساختگی داستان را متذکر میبه طور مکرر، غیرع

  :کنیم وار ذکر می نمونه
کجاست ... هایش ها، نیست نگاهت وسط چشم نه نگاه تو نیست توي این چشم... فهمیده که... البد فهمیده«

  )54: 1388پور،  مندنی(».نیستشان هم  ته... شان بیشتر فروکنم که ته... که نیست توي
آبا دور و برمون باال ... خیلی خوب بود اولش... همون خوابه... خواسم ه داشتم می... بذار تو رو به خدا«

  )143: 1386همو، (»...اومده
  

  رها سازي داستان در تعلیق و ابهام: بندي خالقانه پایان -2-3-5
ها با پایانی  بسیاري از آن. اي مبذول داشته است بندي توجه ویژه ۀ پایانهاي خود به مسأل پور در آفرینش داستان مندنی

به عنوان مثال در . یابند ها برطرف نشده، خاتمه می که هنوز تکلیف برخی مسائل، روشن نگردیده و ابهام گشوده، درحالی
ان، صحنۀ مرگ آن دو را در شود، تنها راوي داست به صراحت از سرنوشت ذبیح و ارغوان سخنی گفته نمی» شرق بنفشه«

آورند و دو دست، آرام به  دو مار به هم پیچیده سر باال می. شود دیدم که در قفس باز می می«: کند ذهن خود تصور می
اي  نیز فرجام ماجراي عشق طالبا و آیالر در هاله» آیالر«در ) 32: 1388پور، مندنی(».روند سمت آن به هم تافتگی سرد می

و بسیاري از » اي جایی، دره«، »دریاي آرامش«، »هزار و یکشب«، »شام سرو و آتش«، »شنبه نظریۀ پنج«. اندم از ابهام می
  .آمیز برخوردارند هاي دیگر نیزاز پایانی باز و ابهام داستان

ازه را به یابند که خود، سیلی از ابهامات ت آمد عادت، پایان می اي غیرمنتظره و خالف ها نیز با واقعه برخی از داستان
مردي پس از روزها متحمل شدن رنج و عذاب تعقیب و » رنگ آتش نیمروزي«مثالً در . سازد ذهن خواننده روان می

هاي او جریان دارد،  گریزپلنگی که دختر خردسالش را دریده، در نهایت با این توجیه نامعقول که خون دخترش در رگ
کننده براي توجیه این کنش دور از  ن خواننده را به دنبال یافتن دلیلی قانعترتیب، داستان تا مدتی ذه بدین. دهد امانش می

آتش «دیده در  به واقعیت تبدیل شدن کابوس هولناکی که ماهور از دوران کودکی می. دارد واقعیت او به خود مشغول می
سال  34اي که  اقعهدر چشم خود براي جلوگیري از و» آهوي کور«و کشیدن میل داغ توسط شخصیت داستان » و رس

هایی براي  بندي در حقیقت، نویسنده با ترتیب دادن چنین پایان. هایی هستند بندي پیش رخ دادهاز زمرة چنین پایان
اي از پرسش و ابهام را پیش روي خواننده گشوده و او را به بازخوانی چندین و چندبارة داستان  هایش، دریچه داستان

گوید در جستجوي امکانی  که والتر بنیامین می کند و افزون بر آن، چنان قطعی ترغیب میاي  براي دست یافتن به نتیجه
است تا مخاطب را با دخیل ساختن تفکرات خود در برساختن معنا و داللت یا تأویل نهایی اثر در فرآیند آفرینش داستان 

  )10: 1366بنیامین، ( .به مشارکت وادارد



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٥٦٨

 
  
  نوشتاري تخطی از الگوهاي متعارف -2-3-6

تمایز بین امر نو و «هاي بسیار مهم براي برقراري  توان یکی ازراه گذاري را می شکنی و بدعت که گفته شد عرف چنان
لحاظ  ها، گذاري ترین طرق این بدعت یکی از مشهودترین و ملموس. در ادبیات دانست» امر دیرین و درانداختن طرح نو

پور  ها مورد توجه مندنی از داستان هاست که در تألیف برخی اهري نگارش داستاندر شکل ظ زدایانه کردن تمهیدات آشنایی
روز یک گویندة تلویزیون را که در  شبانه هاي هفت نفس ، او حدیث»شب هزار و یک«مثالً در داستان . واقع گردیده است

بیند، در  در معرض خطر می شاهی، موقعیت شغلی و خانوادگی خود را بحبوحۀ انقالب اسالمی و فروپاشی حکومت ستم
اي مبتکرانههر کدام با عنوان یک شب نامگذراري  قالب هفت بخش که با الهام گرفتن از داستان هزار و یکشب به شیوه

هایی از  قسمت» سالومه«و » ناربانو«، »آیالر«، »شام سرو و آتش«ها مانند  یا در بعضی از داستان. اند، گنجانده است شده
نیز » آتش نیمروزي« در داستان. تر و به صورت ایتالیک یا با فونت برجسته نگاشته است فونت کوچک متن را با سایز

بندي، داستان را  هم پیوسته بدون اعمال پاراگراف نفس و در قالب متنی یکپارچه و به هاي راوي به صورت یک ثبت گویه
توان اقدامی  تمهیدات فوق را می. مبدل ساخته استاز سیاق معمول و متعارف، خارج و به چیزي شبیه به متون گزارشی 

  .آن دانست) شکل( سازیفرم هاي مفروض نوشتاري داستان و برجسته در جهت ایجاد تحولی خالقانه در شیوه
  
  زدا و غریب انتخاب عناوین آشنایی -2-3-7

گاه عنوان  .است» داستانعنوان «گیرد  وجوگر خواننده قرار می نخستین بخشی از داستان که در معرض نگاه جست
ترتیب که نویسنده با گزینش عناوین غریب و نامتعارف  بدین) 226: 1392اخوت، ( یابد زداینده می نیز، کارکردي آشنایی

زدایانه، ضمن جلب التفات مخاطب به اثر، حس کنجکاوي او را برانگیخته و به  هایش چونان تمهیدي آشنایی براي داستان
هاي خود به نحو احسن  زدایانۀ داستان پور از این قابلیت در جهت تقویت ابعاد آشنایی مندنی .کند خوانش اثر ترغیبشمی

گاه غرابت عناوین انتخابی او حاصل چینش عناصري ناهمگون در کنار یکدیگر است که هیچ سنخیت  .بهره گرفته است
، »شرق بنفشه« هاست؛ عناوینی چون در واژههاي نهفته  و تجانسی نداشتهو صرفاً حاصل تأمل و تعمق شاعر در ظرفیت

هاي  چون داستان جستن از جمالت در جایگاه عنوان، هم اند و گاه بهره از این مقوله» مومیا و عسل«و » شام سرو و آتش«
چون تشخیص و استعاره موجب  هایی هم و یاکاربست آرایه» اگر تابوت نداشته باشد«و » بشکن دندان سنگی را«

آوازهاي در باد «و » هاي شریر شیراز نارنج«، »هاي خاك مردمک«گري عناوینگشته است؛ عناوینی چون  لوهبرجستگی و ج
آوري  اي که پس از انتشار در جمع اي است از آثار داستانی نویسنده این عنوان استعاره( .اند از این دسته» خواندة داوود

سرنخی که غیرمستقیم به «اند براي خواندن اثر، یا  کلیدي دانسته طورمعمول عنوان داستان را به) .یابد ها توفیق نمی آن
از این رو دیریاب بودن ارتباط میان عنوان ) 224: 1392اخوت، (»گوید که باید متن را در چه راستائی بخواند خواننده می
پور در راستاي ارتقاي سطوح  نیتوان از دیگر شگردهاي مند ها را می ارتباط بودن آن مایۀ داستان و یا اصالً بی اثر و درون

  .زدایی داستان قلمداد کرد آشنایی
  

  :گیري نتیجه -2
مند ادبیات داستانی معاصردانستکه با  پور را از نویسندگان صاحب ذوق و توان توان مندنی گیري می در موضع نتیجه

پدیدارهاي معمول و معهود، و به  زدایی از جملگی العین قرار دادن آرمان بنیادین نگرة فرمالیسم، مبنی بر آشنایی نصب
شکنی خالقانه را در روایتگري  اي شکل مایگانی، گونه جویی هنرمندانه از امکانات زبانی و صناعتی و درون مدد بهره
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شکنانه، داستان را از بافتی متکی بر  ترتیب که با در پیش گرفتن رویکردي سنت هاي خود رقم زده است؛ بدین داستان
سازي فرم داستان از رهگذر  اش خارج ساخته و تالش براي برجسته سازي در مفهوممعنامحور سنتی پیرنگپردازي و حادثه

هاي بالغی سخن و خلق زبانی نوین و مبتنی بر لحنی شاعرانه،  توجه به جنبه هاي روایی جدید، کشف و کاربست تکنیک
پردازي  شناختی هنر روایت رداختن به ابعاد زیباییهایغریب و سورئالیستی و در یک کالم پ پردازي ها و مضمون فضاسازي

  .ها را محقق ساخته است سانپیرنگ هنري مورد نظر فرمالیست را جایگزین آن کرده و بدین
ویژه  چون تخییل کالم به واسطۀ کاربست اقتضائات و امکانات زبان شعري به  جستن از ترفندهایی هم او با بهره

که از رهگذر تلفیق عناصر ناهمگون و خلق تصاویر ... م از تشبیه، استعاره، تشخیص وگون صورخیال اع هاي گونه جلوه
هاي آرکاییک  گیري از ظرفیت هایی از قبیلبهره کنند و نیز تکنیک بدیع، کالم را مخیل و به مرزهاي قلمرو شعر نزدیک می

هاي ساختاري و  اقسام توازن اقلیمی زبان،هاي بومی و  گیري از ظرفیت زبان، حذف و کاربرد نابجاي عناصر زبانی، بهره
هاي خود را از اسلوب بیانی خاص و سبکی باهویت و منحصر به فرد برخوردار ساخته،  که داستان معنایی ضمن این

زدایی در سطح سخن روایت یا زبان داستان گردیده  ساز ابهام و غرابت معانی و نیز تحقق رستاخیز واژگان و آشنایی زمینه
  .است

ها و مضامین بکر و بدیعی  مایه سطح درونمایگانی نیز همواره ذهن خالق او معطوف به ساخت و پرداخت درون در
ترکیب واقعیت و خیال،  .اند ها، نقشی اساسی داشته زدایانۀ داستان بوده است که در تولید یا تقویت ابعاد آشنایی

ها، خلق  واسطه و نامنسجم واقعیات روحی و خاطرات شخصیت بیآمیختن عینیات و ذهنیات از رهگذر بازنمایی  هم به
هایی شگفت که کردار و پندارشان با عقل و منطق متعارف بشري سازگار نیست، حضور  هایی غریب و شخصیت موقعیت

 باخته را فرسود و رنگ ها، موضوعاتی دست عناصر فانتزي و گروتسک از زمرة تمهیداتی است که به واسطۀ کاربست آن
  .اي بدیع پرورانده است به شیوه

هایی در عرصۀ صناعات داستانی  در سطح صناعات داستانی نیز کوشیده است با ملزم ساختن خود به اعمال نوآوري
گیري از شگردهاي  چون دخل و تصرف در نظم زمانی رخدادها، پیشبرد داستان در چند سطح زمانی موازي، بهره هم

کاربست زوایاي دید خالقانه، رها سازي داستان در تعلیق و ابهام، مسلط  اداستانی،گسست در روایت و تمهیدات فر
در مسیر کشف قلمروهایی تازه ... هاي روایی، تخطی از الگوهاي متعارف نوشتاري و هاي توصیفی بر گزاره ساختن گزاره

  .گام بردارد
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