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ادبيات در ايران  در هر دو نوع  نثر و شعر، تحت تأثير تحوالت اجتماعي پس از انقالب مشروطيت، دچار 
كه آثار ادبي ايران را به دو دسته، ادبيات پيش از مشروطيت و ادبيات پس هاي عظيمي شد. به طوريدگرگوني

  اند.از مشروطيت تقسيم كرده
اي است كه در شكل گيري داستان نويسي ايران پس از مشروطيت، نقش به سزايي ك نويسندهصادق چوب

به طور اخص مقاله ما در اين هايش قابل تأمل است و هاي او به ويژه از لحاظ شخصيتداشته است. داستان
  . ايمپرداخته» سنگ صبور«و » تنگسير«به نحوه شخصيت پردازي چوبك، در دو اثر معروفش يعني 

بندي انواع چنين تأملي در مباني نظري تحقيق چون، طبقهبيني چوبك، هماين پژوهش با مروري كلي بر جهان
- هاي دو رمان ميهاي نوين، به مقايسه شخصيتي شخصيت پردازي در داستانهشخصيت، شرايط و نحو

ي ين قادر است به هر دو شيوهنويسي نورسد كه صادق چوبك در آغاز راه داستانپردازد و به اين نتيجه مي
كه گويي خواننده با هايي موفق و ماندگار خلق كند. چنانگرا)، شخصيتگرا و درونرئاليستي و مدرن (برون

  روست.ي متفاوت روبهدو اثر متفاوت از دو نويسنده
  : صادق چوبك،  تنگسير،  سنگ صبور،  شخصيت پردازيواژگان كليدي
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  مقدمه
تر از ده سال از وقوع دگرگوني اجتماعي عظيم در ايران اي متولد شده است كه تنها كمزمانهصادق چوبك در 

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تأثيري شگرف داشته ي عرصهگذرد. انقالب مشروطيت در ايران در همهمي
توان يژه اين تأثير را ميواست به طوري كه تأثير اين دگرگوني اجتماعي تا به امروز نيز قابل بررسي است. به

  .در آثار ادبي بعد از اين دوران پي گرفت
 و» عدالت«، » قانون«هايي چون ادبيات ايران براي نخستين بار با واژه اسـت كهت بعد از انقالب مشروطي 
  د. وشميآشنا » آزادي«

ي تلخ اجتماعي است؛ هانويسان ايران است كه آثارش محملي براي بيان واقعيتاز نخستين داستانچوبك 
-عدالتي، عبوسهايي كه گرچه به صراحت انتقادي نيستند،  انتقاد را در ذات خود دارند. آثاري كه بيواقعيت

چنان كه شايسته و بايسته در زمان خلق و چاپ ، آنيابد. البته آثار چوبك ها ميي خود را در آنترين چهره
عصر بودن چوبك با دليل همت. برخي اين عدم توجه را بهاست، مورد توجه و نقد و بررسي قرار نگرف

-چگونگي نگاه چوبك به زندگي آدم ،دانند. از سوي ديگرصادق هدايت، مي ي تواناي ايران، يعنينويسنده

    هايش او را مورد غضب قرار داد.داستان هاي
نويسي است كه رمان و داستان يآورترين نويسندگان در پهنهزاده و هدايت، صادق چوبك از نامپس از جمال

  –ش. 1320به ويژه پس از  -دهندگان رمان و داستان نويسياو را يكي از شكل ،ادبيات داستاني معاصر ايران
  ي اين هنر، درخشان و ماندگار خواهد بود. شناسد و نام او و آثارش در گسترهمي
 

    بيني صادق چوبكجهان
نويسان سرشناس نسل آغازين داستان نويسي نوين ايران داراي سبك  صادق چوبك به عنوان يكي از داستان

؛ پردازدمي. چوبك با آن كه ابتدا به تشويق هدايت به نوشتن استو سياق خاص خود در عالم داستان نويسي 
كه او با اين رو شمرد.توان او را صرفاً دنبالهكه نمي استاما كارهايش از چنان اصالت و نوآوريي برخوردار 
هاي هاي سبك خويش را نيز دارا است. آدمكشد؛ ويژگيدر فضاي داستاني چخوف و هدايت نَفس مي

ها ها غافليم. اينبينيم و از حال آنهاي او همان مردمان عادي هستند كه هر روز در كوي و برزن ميداستان
اند. در بسياري از تر يافتهنگي تيرهاند اما با قلم چوبك رهايي هستند كه هدايت و چخوف نشان دادههمان آدم
  شود. هاي چوبك، فساد زيستي همراه فساد رواني مجسم ميداستان
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نواخت و پيش پا گزيند و به زندگي يكهايش را از سطوح پايين اجتماع برميصادق چوبك، قهرمان داستان«

ي گفت و گو به بود كه از توان بالقوهبخشد. او اولين نويسنده از اين نسل ها، اعتباري مكرم ميي آنافتاده
ها به دو اثر چوبك ترين اين داستاني معروفسرايي نهايت استفاده را نمود. از زمرهعنوان تكنيك داستان

   )69-68: 1382(ياوري، ». بايد اشاره كرد» سنگ صبور«و » تنگسير«يعني 
دهد كه به آن تن درداده يا اسير ي نشان ميست كه نيروي هراسناك فساد را در سيماي مردما اياو نويسنده

- . (دستجنگندهاي داستاني او كساني نيز هستند كه با نيروي شرّ و فساد مياند. در بين شخصيتآن شده

  )  412 :1380غيب،
هاي ادبي كه زبان گفتار مردم روز آفريني و تصويرگري، با نثري روشن و ساده و روان و بدون پيرايهنقش

او تحت تأثير سبك ناتوراليسم در به كار بردن الفاظ و جمالت  گيرترين ويژگي نثر چوبك است.است، چشم
». گامان شكستن سنت ادبيات مؤدب استچوبك از پيش، ناتل خانلري يبه گفته«ركيك تعمد دارد. 

  )261: 1372(الهي،
هايش كه گوياي حال و وتاه خود حتا رمانهاي كدر داستان 2»و ناتوراليسم 1رئاليسم«ي اي از شيوهاو با آميزه 

كشد و گاه ديده و محروم را به تصوير مياستادانه زندگي مردمان ستم ؛هواي زندگي مردم جنوب ايران است
  ) 414: 1384كند. (صبور، آن را با طنزي گزنده و آشكار همراه مي

بيني توان تأثير جهانعصر او، نمين همو ديدگاه نويسندگي نه تنها چوبك بلكه نويسندگا بينيدر بحث جهان
از لحاظ فكري  ،كسي از هر ترتوان گفت كه صادق چوبك بيشصادق هدايت را ناديده گرفت. به جرأت مي

  بسيار به هم نزديك است.  اگر نشود گفت مشابه،  هاي اين دوبيني تحت تأثير هدايت بود و انديشهو جهان

                                                 
1 رئاليسم مكتبي عيني يا بروني (  Objective است.اين مكتب در وهله » كمدي انساني«اش مكتب، بالزاك با اثر مهم ) است. پيشواي مسلم اين

رئاليسم به عنوان مكتبي ادبي، پيش از هرجاي ديگر، ابتدا در فرانسه به ميان آمد. نويسنده ». هنر براي هنر«نخست واكنشي بود به جريان 
گزيند.ادبيات رئاليستي طبعاً موضوع خود را جامعه معاصر و هد ميهاي خود را از ميان مردم و از هر محيطي كه بخوارئاليست قهرمان داستان

دهد. ساخت و مسائل آن قرار مي  
2 شود كه معتقد به قدرت محض طبيعت (هاي فلسفي اطالق ميناتوراليسم به مفهوم فلسفي، به آن رشته از روش  Natural است و هرگز (

شود. اما ناتوراليسم به عنوان موي طبيعت گفته ميتر به تقليد دقيق و موبهنظر ادبي بيششناسد. از طبيعت را آلتي در دست نظم باالتري نمي
م.) و طرفدارانش بنا نهادند. و مدعي شدند 1920-1840شود كه اميل زوال (تري دارد و به مكتبي اطالق ميمكتبي ادبي، چهارچوبه بسيار تنگ

هاي وشيدند كه روش تجربي و جبر علمي را در ادبيات رواج دهند. (رضا سيدحسيني، مكتبكه هنر و ادبيات بايد جنبه علمي داشته باشد و ك
)  280و  166ادبي، صص  
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بيني و ديدگاهش نسبت به اجتماع و افراد بشر، در تمام است كه جهانصادق چوبك از معدود نويسندگاني 
اي نويسندهاو زذالت و بدبختي وسرشار است از  او هاياش ثابت مانده است. جهان داستاندوران نويسندگي

   است  با نگاهي تلخ و بدبين.
حقوق خود نيستند. آنان بيني او همواره زنان جنس ضعيف و بدبختي هستند كه قادر به گرفتن در جهان

  برند.نسبت به مردان در شرايط بدتري به سر مي
چنان به فساد و رود، همي خود تا حدي بيرون ميصادق چوبك از نقاب گذشته» تنگسير«در داستان 

اين موضوع در اين اثر نسبت به ديگر آثار چوبك  اماپوسيدگي اجتماع و بدبختي و فقر افراد آن اعتقاد دارد؛ 
هاي وي ديدگاه بدبينانه، پوچ گرا و شكاك او بر همه چيز غلبه دارد. در داستان يرنگ است. در بقيهكم

ها و ايرادهاي ا بر اين باور است كه تنها با فاش كردن زشتيام ؛هاي ديگر، قصدش اصالح استداستان
اي اصالح اجتماع بايد فرد وارد معتقد است كه بر» تنگسير«تواند آن را اصالح كند ولي در داستان اجتماع مي

  صحنه شود و با حضور فيزيكي و برخورد، آن را اصالح كند و به سوي شرايط آرماني هدايت كند.
  شخصيت پردازي و انواع آن

ي فن روايت مطرح شد كه داستان نويس در مباحثي كه در زمينهباهيچ كس نيست كه متوجه اين واقعيت ن 
شخصيت جان رمان است. رمان بدون شخصيت «ورزد.ي شخصيت تأكيد ميألهكند تا چه اندازه بر مسمي
  ) 458: 1380(ايراني،  .»چون جهان است پيش از آفرينش انسانهم

هاي گوناگون و پردازي مؤثر در داستان بستگي دارد. حضور شخصيتقوام و ارزشمندي داستان به شخصيت 
  شود.مي برد خط سير داستانمتنوع در داستان باعث پيش

شايد به همين دليل است كه  قصه است و يعامل شخصيت يكي از عناصر عينيت دهنده به زندگي اجتماع«
ي اي را مگو، مگر از طريق شخصيت؛... شخصيت، نسخهبه تأكيد تمام گفته است: هرگز عقيده "آندره ژيد"

تماع كه بينش جهاني نويسنده ثاني يك فرد در اجتماع است. شخصيت، شبه شخصي است تقليد شده از اج
  )245: 1362براهني، ( .»بدان فرديت و تشخص بخشيده است

ـ  توان به سه صورت نمايش داد: نمايش بيروني، نمايش دروني، نمايش بيرونياش را ميشخصيت و زندگي
شود و اش و پيرامونش نگريسته ميدروني. در نمايش بيروني از بيرونِ وجود شخصيت به او، به زندگي

يابد، در نمايش دروني، از درونِ وجود آيد به خواننده انتقال مياطالعاتي كه از اين رهگذر به دست مي
در نمايش بيروني ـ دروني چنان كه از نامش  .شوداش و پيرامونش نگريسته ميشخصيت به او، به زندگي



    پرنيان سخن     432

  
شود و اش و به پيرامونش نگريسته ميپيداست، هم از بيرون و هم از درونِ وجود شخصيت به او ، به زندگي

  )  482ـ 480: 1380يابد. (ايراني، آيد، به خواننده انتقال ميدست ميتري كه از اين رهگذر بهاطالعات جامع
  اند؛ كه عبارتنداز:هاي داستاني، به چند دسته تقسيم شدهشخصيت» ي هنر داستاننامهواژه«در كتاب 

هاي ) شخصيتStock character (3هاي قراردادي () شخصيت2 )(stereo  Typeشخصيت قالبي   )1
هاي نمادين ) شخصيتAllegorical  characters (5هاي تمثيلي () شخصيتType (4نوعي (

)Symbolical  characters (6جانبه (هاي همه) شخصيتFull  Dimensional  character (7 (
  Flat  and  Roundشخصيت ساده ( ) شخصيت جامع وProtagonist (8شخـصيت اصـلي (

character  (9) شخصيت شرير (Villain (10) شخصيت مخالف (Antagonist (11 شخصيت (
  )112: 1377) (ميرصادقي، Confidant , confidentراز (مرد و زن) () شخصيت هم12) Foilمقابل (

سو از شخصيت را  يك جـهت و يك شود، هر كدام از اين ابعادپردازي به چند طريق انجام مياما شخصيت
شود. ي اين وجوه ممكن ميپردازيِ كامل با به كار بستن همهدهد. بايد توجه داشت كه شخصيتنشان مي

- بندي ميي مستقيم و غيرمستقيم، بخشبندي كلي به دو دستهپردازي را در يك تقسيمهاي شخصيتروش

  نامد. مي» اينامهتوصيفي و نمايش«اي ديگر به شيوهدو روش مستقيم و غيرمستقيم را  1كنند. آبرامز
گويد كه شخصيت شبيه چيست يا كس ديگري ، نويسنده مستقيماً به خواننده مي(توصيفي) در روش مستقيم

طور ي شخصيت خود بهگويد قهرمان شبيه كيست. در اين روش نويسنده دربارهدر داستان هست كه به ما مي
كند تا وضعيت و ويژگي اخالقي روش توصـيفي نويسنـده خودش آمرانه مداخله ميدهد. در صريح نظر مي

  هايش را توصيف و ارزيابي كند.شخصيت
 اين در دهد.، نويسنده شخصيت را در حين عمل به ما نشان مينامه اي)(نمايش اما در روش غيرمستقيم

كند تا استنباط كند اش را رها ميخوانندهكند و روش نويسنده، تنها، شخصيتش را وادار به صحبت و عمل مي
: 1381دهد پنهـان است. (عبداللهيان، چه شخصـيت انجـام ميكه چه وضعيت و خلق و خويي در پشت آن

66(  
هاي ابعاد گوناگون خويشتنِ خويش او هستند، وي اي فرافكنيي هر نويسندهشدههاي آفريده چون شخصيت
زنده و اصيلي بيافريند كه شجاعت داشته باشد وجود شخص خود را هاي تواند شخصيتدر صورتي مي

                                                 
1 Abramz 
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- سازييابد در شخصيتكاوي ميكاوي كند و حقيقت و سرّي را كه از رهگذر اين ژرفگرانه، ژرفسنجش

  كار گيرد.اش به
) بايد بتواند در 1:  كم منوط به تحقق دو شرط استهاي زنده دستتوفيق نويسنده در آفرينش شخصيت

  )476: 1380طرفي پيشه كند.(ايراني، ) در كار آفرينش آنان بي2هايش حلول كند. يك شخصيتبهسم يكج
صريح  يپردازي در داستان از سه شيوه استفاده كند : اول : ارائهنويسنده ممكن است براي شخصيت

عمل آنان با كمي  ها از طريقشخصيت يدوم: ارائه .گرفتن از شرح و توضيح مستقيمها با ياريشخصيت
ناپذير روش نمايشي است؛ زيرا از ها جزء جدايياين روش عرضه كردن شخصيتن. شرح و تفسير يا بدون آ

هاي برد. در اين روش شخصيتها پي ميهاست كه خواننده به ماهيت آنطريق اعمال و گفتار شخصيت
-اين روش رمان. ت، بي تعبير و تفسيردرون شخصي يشوند.سوم : ارائهداستان در حين عمل نشان داده مي

ها رخ مي دهد و شخصيت وجود آورده است. كه عمل داستاني در درونرا به» جريان سيال ذهن«هاي 
  )92: 1380گيرد. (ميرصادقي، هاي داستان قرار ميخواننده غيرمستقيم در جريان شعور آگاه و ناآگاه شخصيت

شود، براي انجام اين كنيم توصيف ناميده ميخـاص داستـان آشنـا ميجرياني كه به ياري آن خواننده را با اش
) توصيف يا توضيح مستقيم: در اين شيوه، نويسنده از زبان خود يا از زبان 1شود: كار از سه شيوه استفاده مي

) توصيف به ياري گفتگو: در 2گويد. يكي از اشخاص داستان، خصوصيات اشخاص داستان را به خواننده مي
كند كه با بيان و گفتار خويش خواننده را آورد و كاري مياين شيوه، نويسنده اشخاص داستان را به حرف مي

) توصيف به ياري آكسيون: در اين شيوه، نويسنده اشخاص داستان را 3در جريان خصوصيات خود بگذارد. 
: 1386كند. (يونسي، ان آشنا ميآورد و به ياري اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصياتشبه جنبش درمي

301(  
هاي ها را با توجه به مالكاند و آنهاي مختلفي را ارائه كردهي انواع شخصيت نظريهنظران دربارهصاحب

   اند.بندي كردههايي طبقهمعين به گروه
ي ديگري به تقسيم بندي كرده است. اين تقسيم بندي را در جا 2و جامع 1فورستر اشخاص داستان را به ساده

هاي ديگر هم به مسأله نگريسته بندي فورستر از ديدگاهعالوه بر تقسيم نامند.مي 4و كروي 3شخصيت مسطح

                                                 
1 Simple 
2 Universal 
3 Flat 
4 Round 
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تقسيم كرده اند. شخصيت ايستا به شخصيت مسطح و  2و پويا 1شخصيت را به ايستا ،شده است. از جمله

  شخصيت پويا به شخصيت گرد بسيار شبيه است.
اي هستند، هاي اسطورههاي داستاني بر سه نوع هستند: نوع اول، شخصيتشخصيتاز ديدگاهي ديگر، 

اند هاي رمانسياند. نوع دوم، شخصيتخدايان و پهلوانان باستانند كه فراتاريخيساكنان جهان خدايان و نيمه
به تمام معنا » شخص«همه، آنان هم كنند اما با ايناند كه در تاريخ زندگي ميي خاكيكه ساكنان همين كره

-هاي جامعه و زمانهها يا ضد ارزشواقعي نيستند. آنان مظهر يكي از قشرهاي اجتماعي يا نماد يكي از ارزش

توان ابرمرد يا ابرزن خواند. نوع سوم، كنند. اين است كه آنان را ميي خاصي هستند كه در آن زندگي مي
اند كه در تاريخ خاصي در محيط ي خاكيي كرهاند، كه درست مانند ساكنان معمولهاي رمانيشخصيت

- كنند و در تاريخ خاصي ميي خاص زندگي ميشوند، در طول تاريخ خاصي در آن جامعهخاصي زاده مي

  شوند.ميرند و در گورستان خاصي دفن مي
- انانس، هاي رمانيشوند : نوع اول شخصيتي خود، به سه دسته تقسيم ميهم به نوبه يهاي رمانشخصيت

هاي رمـاني در اين نـوع از شـخصيت ؛اندهاي فرومايهانسان ،هاي رمـانينوع دوم شخصيت .اندهاي متوسط
هاي نويسان ديگر تصوير شده است. نوع سوم شخصيتتر از رماننويسـان ناتوراليست بيشآثـار رمـان

  )461ـ  459: 1380(ايراني، . اندمرتبههاي عاليانسان ،رماني
  هاي رمان تنگسير و سنگ صبورشخصيت مقايسه
اش توسط باور تنگسيري است كه كل سرمايهكارگر ساده و خوش» زارمحمد«درباره زندگي » تنگسير«رمان 

» رجبمحمد گنده«و » كچلآقا علي«، »شيخ ابوتراب«، »حمزهكريم حاج«هاي بردار بوشهري به نامچند كاله
زند. چون از راه قانوني موفق به اين كار گرفتن پولش به هر دري ميبراي پس» زارمحمد«خورده شده است. 

گيرد عدالت را به دست خود اجرا كند و هر چهار نفري را كه در خوردن پولش دخيل شود؛ تصميم مينمي
  كنند.هايش از دست مأموران حكومتي فرار ميو بچه -»شهرو«-كشد و به همراه زنبودند، به ضرب گلوله مي

كشد و شهر شيراز را به تصوير ميزندگي چند مستأجر يك حياط قديمي در پايين» سنگ صبور«ن رما 
- » زريكاكل«و پسرش به نام » گوهر« -»احمدآقا«هاي اين رمان: كند. شخصيتها را مرور ميهاي آنانديشه
استان از زمان و چند شخصيت فرعي ديگر است. د» القلمسيف«-اشبلقيس و شوهر ترياكي -سلطانجهان

                                                 
1 Static Character 
2 Dynamic Character 
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شود. دوسه روز پس از اين جريان آغاز مي-روي استزن جواني كه كارش صيغه-»گوهر«ناپديد شدن 
شود شود. در نهايت مشخص ميدر آب حوض غرق مي» زريكاكل«ميرد و روز بعد از آن مي» سلطانجهان«

ست و علت ناپديد شدن او هم همين قاتل زنان خياباني شيراز به قتل رسيده ا» القلمسيف«كه گوهر به دست 
جا به بعد با برند و داستان از اينبه نظميه مي» گوهر«است. در پايان داستان احمدآقا را براي تشخيص جنازه 

  رسد. به پايان مي» زروان و اهريمن«نامه نمايش
هايي شخصيت» مدزارمح«و » احمدآقا«هر دو رمان، بر اساس دو اتفاق واقعي نوشته شده اند. دو شخصيت 

رفت و عدالت را اند كه از شرايط موجود ناراضي هستند و دوست دارند كه اجتماعشان مسير تعالي و پيش
هاي ناجور اجتماع ها، وصلهانديشند. گويي هردو آنطي كند. هردو به شرايط آرماني و موانع بر سر راه مي

  اند. خويش
اند كه يكي را مجبور به واكنش اي قرا گرفتهيط بحرانيدر شرا -احمدآقا و زارمحمد –هر دو شخصيت 

كند. هر دو از مأموران حكومتي ترس دارند و آنان را فيزيكي و ديگري را وادار به واكنش فكري و روحي مي
  بينند.يابي به اهداف خود ميمانع دست
كه، اين دو شخص اينقابل مقايسه است و آن » شيخ محمود«از جهتي با شخصيت » شيخ ابوتراب«شخصيت 

اند و از موقعيت اجتماعي و نيز اعتقادات و عبارتي هر دو حاكمان شرعاند يا بهداعيان دين و مسلماني
نيز » تنگسير«را با شخصيت ديگري از رمان » شيخ محمود«كنند. البته شخصيت استفاده مياطمينان مردم سوء

اند و سوداگر؛ يكي دالل معامالت عشقي است هر دو دالل است؛ كه»آقاعلي كچل«توان مقايسه كرد و او، مي
  و ديگري دالل معامالت ملكي.

هاي منفي هستند و نويسنده در هر دو رمان نسبت به آنان در هر دو رمان، مأموران حكومتي از شخصيت
گونه يندهد كه نظر نويسنده نسبت به كل دستگاه حكومتي نيز به همديدگاه خوبي ندارد. و اين نشان مي

  است.
مقايسه كرد؛ هر دو عصيانگراند و نابود » القلمسيف«توان با شخصيت را از جهتي مي» زارمحمد«شخصيت 

  شوند.زنند و مرتكب قتل ميكنند. هر دو براي اصالح جامعه به اقدام عملي دست ميمي
-ها و انديشهادراكات، واكنشدر قالب » سنگ صبور«هاي اساسي با هم دارند. رمان اما اين دو رمان تفاوت

تر شرحي شود. اين رمان، بيشهاي پنج شخصيت داستان كه چهار نفرشان مستأجر يك خانه هستند، گفته مي
از تأثرات دروني اذهان آن پنج شخصيت طي چند روز است. اين اثر را كه در ارتباط مشخص با روان فردي 
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ناميد. اما رمان تنگسير در قالب » سير خودآگاهي«ستان توان داگيرد، ميهايش قرار ميهريك از شخصيت

ي بيروني زندگي و ي چهرهشود. اين رمان دربارهگفته مي» زارمحمد«هاي شخصيت ها و انديشهواكنش
جهاني عيني و قابل » تنگسير«ها راهي ندارد. در كل، جهان رمان هاي آن است و به جهان دروني آنانسان

  جهاني ذهني و دروني و غيرقابل مشاهده است.» سنگ صبور«ن رمان مشاهده است؛ اما جها
گويد كه شود؛ يعني نويسنده مستقيماً به خواننده ميشخصيت محمد به صورت مستقيم به خواننده معرفي مي

هاي سنگ دهد،  شخصيت احمدآقا و ديگر شخصيتطور صريح نظر ميي او بهاو شبيه چيست و درباره
ي آنان شوند. نويسنده دربارهرمستقيم يعني در حين عمل و گفتگو به خواننده معرفي ميصورت غيصبور به
  گذارد.دهد و اين كار را به عهده خواننده مينظر نمي

توان شخصيتي ساده يا مسطح بندي فورستر ميرا بر اساس تقسيم -زارمحمد -شخصيت اصلي رمان تنگسير
اند، شكل گرفته است و گيري از كساني كه پولش را خوردهي انتقامهناميد. زيرا اين شخصيت، بر گرد انديش

در رمان سنگ صبور را بايد شخصيتي جامع و كروي » احمدآقا«اي جز اين هم ندارد. اما شخصيت دغدغه
ها و توان او را با يك عبارت توصيف كرد بلكه رفتارش پيچيده و درهم است كه بنابر انگيزهدانست. زيرا نمي

در رمان تنگسير » محمد«ها و شرايط خاص، شخصيتش شكل گرفته است. به عبارتي ديگر، شخصيت هدف
در رمان سنگ صبور را » احمدآقا«كند و شخصيت توان شخصيتي ايستا ناميد كه در داستان تغييري نميرا مي

  شخصيتي پويا ناميد كه دائما در حال تغيير انديشه و خصلت است.
را به روش توصيفي » تنگسير«هاي رمان توان گفت؛ نويسنده شخصيتآبرامز هم مي بنديبر اساس تقسيم

كند تا وضعيت و ويژگي اخالقي كند. يعني خود نويسنده آمرانه در مسير داستان مداخله ميمعرفي مي
اي نامهرا به روش نمايش» سنگ صبور«هاي رمان هايش را توصيف و ارزيابي كند. اما شخصيتشخصيت

كند تا خود استنباط كند اش را رها ميكند و خوانندهها را وادار به صحبت و عمل ميدهد. يعني آنن مينشا
  گويد، نهفته است.دهد يا ميچه شخصيت انجام ميكه چه وضعيت و خلق و خويي در پشت آن
ده، شخصيت كند يعني نويسنصورت آكسيون توصيف ميتر بهدر رمان تنگسير، نويسنده شخصيتش را بيش

كند. آورد و به ياري اعمال و رفتار و گفتارشان خواننده را با خصوصيات وي آشنا ميخود را به جنبش درمي
  شناساند.هايش را از طريق گفتگوي ذهني به خواننده مينويسنده، شخصيت» سنگ صبور«ولي در رمان 

رسناك است. در اين دو اثر وي، نيروي آور و تكند، جهاني وحشتجهاني كه چوبك در اين دو اثر رسم مي«
اند؛ خطرناك فساد و ظلم و كساني كه به اين فساد تن درداده اند يا تسليم آن نشده و با آن به مبارزه برخاسته



 437    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

قهرمان » زاير محمد«شخصيت رمان سنگ صبور از گروه نخست است، و » احمدآقا«شود. نشان داده مي
  )9-8: 1353ب، غي(دست» تنگسير از گروه دوم است

گر مطرح جا به عنوان كنشدر رمان تنگسير موجودي فعال و اهل عمل است او در اين» زارمحمد«شخصيت 
-اما شخصيتكشد. تنهايي به دوش ميگيرد و جريان امور را بهاست؛ كسي است كه در متن حوادث قرار مي

كنند؛ صرفاً ذهني و اگر حركتي مي اند وموجوداتي منفعل و منزوي -القلمجز سيفبه-هاي سنگ صبور
گذرد، اما تأثير چون تماشاگري است كه از ميان حوادث ميهم» احمدآقا«دروني است. در اين رمان شخصيت 

  چناني بر روند امور ندارد. و گويي كه روند داستان ربطي به سرنوشت او ندارد. آن
 هاي چوبك حاكم است چنداني ساير داستانهادر تنگسير از آن شرارت ذاتي كه بر بسياري از شخصيت

و كالً خود داستان اين رمان در ميان آثار ديگر صادق چوبك نوعي » زارمحمد«شخصيت  .خبري نيست
آفريده شده تا انتقام  فرد است.استثنايي و منحصربه ،مطلق تناقض و تضاد را ايجاد كرده است. او شخصيتي

هاي قبلي چوبك آورده نوعي در داستانهركدام به -القلمجز سيفبه -هاي سنگ صبوراما شخصيت بگيرد.
  اند.شده

شخصيتي رماني است. او » احمدآقا«شخصيتي رمانسي (ابرمرد) است. اما شخصيت » زارمحمد«شخصيت 
نماد انساني امروزي است. نه نماد خير مطلق است و نه شر مطلق؛ بلكه انساني داراي نقاط قوت و ضعف 

  نيمي اهريمن)-ون هر انساني دو وجهه دارد. (نيمي فرشتهچاست و هم
در رمان تنگسير، حركت به سوي تكامل و پيروزي قهرمان داستان است؛ اما در سنگ صبور اوالً كه قهرماني 

كدام از كه در اين رمان، خواننده هيچ تكامل و پيروزي براي هيچبه آن معني، وجود ندارد و دوم اين
گونه كه ها است؛ كامالً موهوم و نامشخص است و هماناي كه در مقابل آند. بلكه آيندهبينها نميشخصيت

  بينيم، پايان رمان هم معلق است.مي
- ماندگي است. او براي اصالح جامعه و محيط خود بهبدبختي، فقر و عقب» احمدآقا«مضمون اصلي تفكر 

تر گندش را بيش -فزايد و به قول خودشاتر اوضاع ميجاي تالش در جهت آن، به وخامت هرچه بيش
عدالتي است و براي اصالح جامعه، برخالف خوري و بيحق» زارمحمد«اما مضمون اصلي تفكر  -آورددرمي

  پوشد.ي عمل ميشود و به تفكرش جامهقدم ميخود پيش» احمدآقا«
است كه » زارمحمد«يم و آن جانبه (قهرمان، شخصيت اصلي) دارتنها يك شخصيت همه» تنگسير«ما در رمان 

جانبه ما با چند شخصيت همه» سنگ صبور«كند، ولي در رمان ي توجه خواننده را به خود جلب ميهمه
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هاي كنند و هر كدام داراي خصلترو هستيم كه هر كدام به سهمي توجه خواننده را به خود جلب ميروبه

 باشد.فردي است كه از ديگران متمايز مي

دانست، » زارمحمد«هاي مخالف با توان شخصيتهاي حكومتي را مي، مقتوالن و تفنگچي»نگسيرت«در رمان 
به آن معني وجود ندارد. چرا كه اين نوع  -آوردحريف يا هم -اما در رمان سنگ صبور شخصيت مخالف

ي ذهني و جا كه سنگ صبور، رمانهاي اَكشن وجود دارند، از آنها و رمانتر در داستانها بيششخصيت
توان شخصيت مخالفي در آن سراغ گرفت. البته اگر از لحاظ فكري در نظر بگيريم، منفعل است؛ بنابراين نمي

  هستند.» احمدآقا«هاي مخالف شخصيت» شيخ محمود«و » القلمسيف«شخصيت 
» ي كچلآقاعل«و » شيخ ابوتراب«،»حمزهكريم حاج«،»رجبمحمد گنده«هاي شرير در رمان تنگسير، شخصيت

-هاي منفور داستان ميشخصيت» القلمسيف«و » شيخ محمود«هاي هستند و در رمان سنگ صبور شخصيت

  باشند.
در رمان تنگسير است. شهرو نماد يك زن » شهرو«در رمان سنگ صبور در تضاد و تقابل كامل با » بلقيس«

صبور، شخصيتي است كه اين  كامل و با حجب و حياي خاص زنان ايراني است. ولي بلقيس در رمان سنگ
  حجب و حيا و نجابت خاص زنان ايراني را لگدمال كرده است.

 هاي چوبك شخصيتي ويژه است. او هر چند عميقاً وابسته، زن زارمحمد تقريباً در ميان زنان داستان»شهرو«
دهد. او نشان ميرسد كه شخصيتي مستقل از خود شود، به نظر ميبه شوهر خويش است، اما وقتي ناگزير مي

ي خويش را اند و در كمين محمد هستند، استواري زنانهاش را محاصره كردههايي كه خانهدر مقابل تفنگچي
    كشد.به رخ مي

اي در عمل گاه چنين استقالل و ارادهچوبك تقريباً هيچ» سنگ صبور«هاي كوتاه و نيز رمان زنان در داستان
خوبي عنوان مادر و همسر، بهكه وظايف خود را در خانه بهعالوه بر اين خويش ندارند. شهرو، زني است كه

  ي روحي شوهرش نيز هست.دهد، پشتوانهانجام مي
شوند. نويسنده، در اين اثر تر از زاويه ديد سوم شخص (داناي كل) توصيف ميبيش» تنگسير«هاي شخصيت

-نگرد و اعمال و رفتار آنان را ثبت ميبه آنان مي هاي آن مسلط است و از باالگويا بر كل داستان و شخصيت

شوند. در اين اثر، راوي خود از زاويه ديد اول شخص توصيف مي» سنگ صبور«هاي كند. ولي شخصيت
  اند. ها هستند و گويي نويسنده داستان خود آنانشخصيت
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ن تنگسير، ما با هاي چند بعدي و چند پهلويند اما در رماشخصيت» سنگ صبور«هاي رمان شخصيت
هاي هاي داستانراحتي قابل شناسايي و تمايز از ديگر شخصيترو هستيم كه بهبعدي روبهشخصيتي تك
 چوبك است.

كند كه خواننده از او انتظار دارد. بيني است يعني همان كاري را ميشخصيتي قابل پيش» زارمحمد«شخصيت 
شخصيتي غيرقابل پيش بيني » احمدآقا«سنگ صبور، شخصيت او كامالً اسير دست نويسنده است اما در رمان 

ها هستند كه روند داستان را در اختيار دارند و نويسنده را شود؛ اين شخصيتاست. در اين رمان احساس مي
  اند. اسير اعمال و گفتار خود كرده

تنفر دارد و نسبت ها احساس كند و نسبت به بعضي شخصيتدارانه عمل ميجانب» تنگسير«چوبك در رمان 
به شخصيتي ديگر حس دوستي و تحسين دارد. اما در رمان سنگ صبور، نويسنده كامالً از خويشتنِ خويش 

هايش رسوخ كند و خود آنان بشود. در اين رمان، چوبك بريده و توانسته است كه در درون يكايك شخصيت
  طرف دارد.گري بيهايش نگاه تحليلنسبت به شخصيت

  
  رينتيجه گي

خيانتي كه  ؛اي استزدهمحيط خيانت -ويژه در دو رمان تنگسير و سنگ صبوربه -محيط زندگي آثار چوبك
هاي چوبك اي از محيط داستانانساني در حق انسان ديگر روا داشته است. به گفته رضا براهني، از هر گوشه

ي ند. و از هرجايي كه بخواني قيافهزتا آسمان فواره ميو خيانت كه يك چاه عمودي بزني، عفونت و فساد 
  آيد. كاري، وقيحانه بيرون ميگناه
ي بدبخت  ي مرفه و طبقهاند: طبقهشامل دو طبقه -ويژه دو رمانشبه -هاي آثار چوبكطور كلي، شخصيتبه

خامت تر وي اول را براي نشان دادن هر چه بيشاند و افراد طبقههاي وي از همين طبقهتر شخصيتكه بيش
  اند كه مورد هدف  انتقادات چوبك قرار دارند.آورد. افراد اين طبقهاوضاع طبقه دوم مي
ي اجتماعي با مفاسد و اقتدار تواند در راستاي مبارزهپروري چوبك در تنگسير ميفردگرايي و قهرمان

 - » دكتر مصدق«دشمنان  خواسته به نوعي ازمي ،آيد چوبك با اين اثر عالوه بر اينحكومت باشد. به نظر مي
انتقامي  -دانستهمتا ميپرستي بيمدار و ميهني او شده بود و او را سياستمردي كه چوبك سخت شيفته

   گرفته باشد.



    پرنيان سخن     440

  
قهرمان » زاير محمد« وجود آورده است.هاي آثار چوبك، تناقض بهدر ميان تمام شخصيت »محمدزار«وجود 
شود و جان سالم ق است بلكه بر دستگاه قضايي و حكومتي نيز غالب ميجويي موفنه تنها در انتقام ،تنگسير

كاري در امور حكومت و گونه تفسير كرد كه، كارگري ساده قادر به دستتوان اينبرد، و اين را ميبه در مي
بيني قبلي از جهان تحت تأثير قيام پانزده خرداد در دست گرفتن سرنوشت خويش است. چوبك در اين اثر،

خواند. اما دوباره پس از آفريند كه در آن خواننده را به جنب و جوش فرا ميگيرد و اثري ميود فاصله ميخ
   گريزد.مي» سنگ صبور«گردد و به دامان اش بازميبالفاصله نااميدانه به عقايد اوليه ،قيام اين سركوبي

تر بازتابانده است. هاي رمان را بيشانسانگويي دروني، تنهايي چوبك در اين رمان، با استفاده از تكنيك تك
  )250: 1380(مركوش، » كندهاي دل انسان را جستجو ميرمان سنگ صبور حدود تنهايي و تحمل رنج«

كاود. او با وارد شدن هايش را از درون ميشخصيت - ويژه تنگسيربه -او در اين رمان برخالف ديگر آثارش
تابد. در واقع او در و نوع نگاهشان به ديگران و جهان پيرامون را باز ميها، ذهن هاي دروني شخصيتبه اليه

  پردازد. اين اثر، به كند و كاو در روحيات و شخصيت خود مي
- مدرن است؛ زندگي مدرن باعث به ي يك شخصيتهم نمونه» احمدآقا«رمان مدرني است و » سنگ صبور«

هاي كمي و مادي بر آن حاكم است به جست و كه ارزش شود كه در جهانيهاي مدرن ميوجود آمدن انسان
ي هاي كيفي در جامعهآيد و چون يافتن اين ارزشهاي كيفي مانند عشق، عدالت و آزادي برميجوي ارزش

اي است و قهرمان شكلي رسد؛ جست و جوي قهرمان، جست و جوي بيهودهمدرن، امري ناممكن به نظر مي
» تنازع با خويشتن خويش«با يك انسان معمولي فرق دارد. او انساني مانده در » احمدآقا«يابد. اهريمني مي

زند براي مخاطبان خاص است. وجودي دوشقه هايي هم كه مياست. او يك شخص خاص است و حرف
- تواند نماد ارزش يا ضد ارزش خاصي باشد. در كل ميرو نمينيمي اهريمن) دارد. و از اين -(نيمي فرشته

  است. را براي افراد خاص نوشته» سنگ صبور«را براي مخاطبان عام ولي » تنگسير«ت، صادق چوبك توان گف
هايي هستند، بدبخت و كوبيده شده، رو به آدم» سنگ صبور«هاي چوبك در در پايان بايد گفت شخصيت

ي هستند كه در زنجير هايدوتاي ديگر، آدماستثناء محمد و يكيتر بهزوال، خائن و خيانت شده و از همه مهم
هاي اند. به يك معني، شخصيتعرف و عادت پوسيده اجتماع و ظلم و زور و قلدري محيط گرفتار شده

كه، ارزش اجتماعي اند و اينكه قهرمان باشند، ضد قهرمانجاي آندوتاي ديگر، بهجز محمد و يكيچوبك به
  اين مسأله برعكس است.» صبورسنگ «چربد اما در رمان بر ارزش ادبي آن مي» تنگسير«
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سرنوشت بشر    به نظر من سوگواري بر» سنگ صبور«مضمون نهايي و هدف غايي چوبك در نگارش 
  شود.اش نزديك ميمعاصر است كه فاقد معنويت است و در تنهايي خود قدم به قدم به نابودي
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  در شعر حجم» از« بررسي حرف اضافه ي 

  با تكيه بر شعر يداهللا رويايي
  دكتر محمود عباسي

  دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار زبان و ادبيات فارسي
  عليرضا رعيت حسن آبادي

  دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد 
  چكيده

) يكي از جريان هاي مهم شعري ايران است كه در زمستان Espacementalismeشعر حجم يا حجم گرايي(
با انتشار بيانيه ي شعر حجم رسميت پيدا كرد. از ميان تمام كساني كه اين بيانيه را امضا كردند، يداهللا  1348

جريان شعري را نهادينه كند و برجسته ترين شاعر حجم سراي ايران و رويايي توانست با اشعار خود اين 
  جهان لقب بگيرد.

يكي از ويژگي هاي شعري رويايي، زبان ويژه ي او و ساختار شكني هاي زباني است. اتفاق هاي  شاعرانه 
تفاده اي اي كه در زبان شعري او رخ مي دهد بسيار قابل تامل است. يكي از هنجارشكني هاي شعري او، اس

  است كه از حروف اضافه در ايجاد حجم شعري مي كند.
، از حروف اضافه اي ست كه رويايي خود معتقد است انديشه اي را بر سر آن مصرف »از«حرف اضافه ي 

  كرده است و كاربردي متنوع در شعراو دارد.
آن در ايجاد حجم در شعر كرده در اين مقاله كاربردهاي متنوع اين حرف اضافه و استفاده اي كه اين شاعر از 

  است مورد بررسي قرار مي گيرد.
  ، يداهللا رويايي.» از«: شعر حجم، حرف اضافه، واژه هاي كليدي
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  مقدمه
) يكي از جريان هاي مهم شعري ايران است كه در زمستان Espacementalismeشعر حجم يا حجم گرايي(

كرد. بارقه هاي اوليه ي ظهور اين جريان شعري در كتاب با انتشار بيانيه ي شعر حجم رسميت پيدا  1348
  )22:1384ي يداهللا رويايي و اشعاري از بيژن اسالمپور نمود پيداكرد.(رويايي،» دلتنگي ها«

  در بيانيه شعر حجم آمده است:
حجم گرايي نه خودكاري است نه اختياري، جذبه هايي ارادي است يا اراده ي مجذوب است. جذبه اش از « 
  يبايي است. اراده اش از شوروشعف است. از توقع فرم و از دل بستن به سرنوشت شعر.ز

اسپاسمانتاليسم ، سورئاليسم نيست. فرقش اين است كه از سه بعد به ماوراء مي رسد و در اين رسيدن فقط 
در  در يك جا با هم مالقات مي كنند. در جهيدن از طول گرچه در اينجا هم جست فوري است. حجم گرا

اين جست، خط سير از خود به جا نمي گذارد. در پشت سرِ تصوير او سه بعد طي شده است و اين سه بعد 
  )37و  36:  1357رويايي،»(اسكله مي سازد تا خواننده شعر حجم را به جايي برساند كه شاعر رسيده است.

ست با اشعار خود اين جريان شعري را از ميان تمام كساني كه اين بيانيه را امضا كردند، يداهللا رويايي توان 
نهادينه كند و برجسته ترين شاعر حجم سراي ايران و جهان لقب بگيرد. يكي از ويژگي هاي شعري او، بافت 

در شعر من حرف مي زنيد و » بافت زباني« وقتي شما از « زباني است. رويايي خود در اين باره مي گويد: 
ها و تمرين ها، و به آن زحمت ها و ورزهاي زباني اي فكر مي كنم كه  طرح سوال مي كنيد، من به آن تجربه

روزها و شب ها بر سر آن تامل كرده ام تا ان عوامل پنهان و آشكار زبان را، زبان فارسي را بهتر بشناسم تا 
  )18همان:»(بتوانم در شعرم تظاهر تازه اي به آنها بدهم.

ساختارشكني هاي زيبايي همراه بوده است. كاري كه خود وي از آن اما اين بافت زباني در شعر او همواره با 
چه بسا در شعرهايم خطر كرده ام تا بتوانم در نظام هاي « نام مي برد:» رفتاري تازه با لغت هاي نه تازه« به 

صوتي و عناصر آوايي، در ساختمان دستوري زبان رخنه كنم، و با اين رخنه هاي كوچك، گستاخانه عاشقي 
ه ام، رفتاري تازه با لغت هايي نه تازه، كه نقشي ديگر و مسكني ديگر در عبارت ها و مصرع هايم براي كرد

مصرف كرده ام ، تا استعمال تازه اي از » از« آنها مي ساخت. از انديشه اي كه بر سر يك حرف اضافه مثالً 
از كاربرد يك عالمت  يك قيد و تا حضور بي سابقه اي از يك جمله ي كوچك در يك عبارت بزرگ،
از آن نام » بافت زباني«صوتي تا صفتي با كاربرد تازه. اينها همه آن چيزي را مي رساند كه شما با عنوان 

  همان)»(برديد.
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معرفي » پريدن هايي از سه بعد« اما شعر حجم كه نمود عيني آن اشعار رويايي است در بيانيه ي شعر حجم 

  )55:1357شده است.(رويايي،
ئاليست ها با تصرف در شكل شيء و گاه در حالت شي به سورئال مي رسند. به ماوراء واقعيت به طور سور«

كلي خواننده مي تواند از آن ماوراء با عبور از يك خط به واقعيت مادر برسد اما حجم گرا به تصرفي اينگونه 
) دارد به Mentalعبور ذهني( در شي بس نمي كند بلكه به جستجوي علت غائي استو او بدواً از واقعيت يك

طوري كه وقتي از آن سوي واقعيت بيرون مي آيد با يك تجربه و با يك واحد حرف بيرون مي آيد و همان 
واحد حرف را حجمي براي رفتن به ماوراء واقعيت مي كند و همان واحد حرف يك پلكان ، يك اسكله ، 

  ) 37همان:»(ا به ماوراء واقعيت عبور شده بجهد.) براي شاعر مي سازد تEspacementيك فاصله ي فضائي(
  حروف اضافه

حروف اضافه از طبقات بسته ي زبان و از عوامل مهم دستوري به شمار مي روند. زيرا از يكسو محدود و « 
  )449:1382فرشيدورد،»(از سوي ديگر وظيفه و نقش گروه اسمي يا اسم را در جمله تعيين مي كنند.

  
  )Open class) و طبقه ي باز (Closed Classطبقه  ي بسته ي (

  
) كلمه ها و پاره كلمه هايي است كه شماره ي آنها closed class wordمراد از طبقه ي بسته ي زبان(« 

محدود است و در زبان نقشي دستوري دارند. مانند حرف اضافه، حرف ربط، كلمه هاي اشاري، صفت مبهم، 
و ضماير. بسياري از اينها عناصري هستند كه ساختمان و وظيفه ي  كلمه هاي تعجبي، پسوندها، پيشوندها

دستور علمي است كه با « دستوري كلمه را مشخص مي كنند ، از اين رو برخي از زبانشناسان مي گويند:
در برابر طبقه ي بسته ي ، طبقه ي باز زبان است و آن عناصري است كه » طبقات بسته ي زبان سروكار دارد.

  )499همان:»(نها محدود نيست، مانند اسم، صفت بياني، قيد ، ماده ي فعل و لغات ديگر.شماره ي آ
  

  »از«حرف اضافه 
همان) كه كاربردهاي فراواني براي آن آورده اند. از آن جمله مي توان »(يكي از حروف اضافه بسيط است» از«

  به موارد زير اشاره كرد:
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  مان و مكان :الف: براي آغازو بيان مبداء و ماخذ درز« 
  ازهمدان حركت كرديم و به مشهد مي رويم  

  كه جمعاً فاصله را مي رساند:» تا«ب: براي آغاز در زمان و مكان در مقابل 
  از اصفهان تا شيراز با اتومبيل رفتم.

  »:با«ج: در معني 
  پشت بام را از كاهگل پوشانده بودند.

  د: عالمت متمم فعل بدون در برداشتن مفهوم خاص
  به كار مي رود:» ساخته«و » نوشته«، »اثر«در سال هاي اخير به تقليد از زبان هاي اروپايي به معني و: 

  بوف كور از هدايت
  ز: در بيان مفهوم جنس:

  پيرهني از كتان
  ح: براي بيان اجزاء يك كل:

  آب تركيب شده از هيدروژن و اكسيژن
  ط: در تفضيل بر سر مفضلٌ عليه مي آيد:

  )268: 2. ج1372احمدي گيوي و انوري،»(از ديگر كوه هاي عالم است.اورست بلندتر 
، بيست ونه »از«، براي حرف اضافه ي »كتاب حروف اضافه و ربط ؛دستور زبان فارسي«همچنين در كتاب 

) كه نشان مي دهد اين حرف اضافه از پتانسيل بااليي جهت 75: 1367كاربرد آورده شده است(خطيب رهبر،
  دار است.استفاده برخور

بسيار ساختارشكن » از«در اين مقاله نشان داده مي شود كه رويايي در شعر خود در استفاده از حرف اضافه ي
و هنجارگريز عمل كرده است و توانسته است با استفاده هاي متعدد و بكر از اين حرف اضافه، به ايجاد 

  حجم در شعر خود بپردازد.
  

  از دوستت دارم
كه در آن به شيوه اي مدرن » از دوستت دارم«، شعري است با نام »رويايي«عات شعري يكي از زيباترين قط

برخورد شده است. مي توان اين شعر را شاهكار رويايي در استفاده از حروف اضافه دانست. شاعر در » از«با 
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ردهاي جديد و قطعه زير با استفاده از كاربرد متمم فعل بودن حروف اضافه به شاعرانگي پرداخته است.كارك

ايجاد معنا و فضاهاي بكر در اين شعر موج مي زند. در اين قطعه شعر ، چهل بار از حروف اضافه استفاده 
كه پركاربردترين حروف اضافه ي فارسي هستند، در اين شعر نمود » با«و » به«و » از«شده است و سه حرف
  خاصي پيدا كرده اند. 

  ر است كه در شعر، زير آنها خط تيره كشيده شده است:تكنيك ها و هنجارشكني ها به قرار زي
  

  كه   » به«و » از«(مصدر سازي با استفاده از تركيب حرف اضافه ي       به آرامياز تو سخن از 
  قيدحالت به آرامي مصدر آمده است)    

  ( فعل به تو گفتن به صورت مصدر استفاده شده است)          از تو سخن از به تو گفتن
كه قيد را                      » به«و » از«(مصدر سازي با استفاده از تركيب حرف اضافه ي             تو سخن از به آزادياز 

  مصدر كرده است)
  وقتي سخن از تو مي گويم

  از عاشق    
  از عارفانه   

  مي گويم    
  (اسم سازي با استفاده از فعل)             از دوستت دارم

  (اسم سازي با استفاده از فعل)           داشتاز خواهم 
(در اين عبارت شاعر دو حرف اضافه ي مختص عبور كردن را در كنار هم آورده    از فكر عبور در به تنهايي

  است. عبور كردن در چيزي و به تنهايي كه تنها عبور كردن را به شكلي حجمي آورده است.)
عبارت نيز شاعر دو جمله گذر از دل تو مي كردم و من با گذر از... را  مي كردم ( در اينبا گذر از دل تو من 

با هم تركيب كرده است كه نقش حروف اضافه در اين فضاي حجمي بسيار مهم و تاثيرگذار است. در واقع 
  گذر كردن از و گذر كردن با دو فعلي است كه در يك عبارت گنجانده شده اند.)

، اسم براي سفر آمده است كه خواهم زيست فعل » سياه چشم«(عبارت  سفر سياه چشم تو زيباستمن با 
جمله است. اما در اين جمله سفر سياه ، هم به سياهي چشم و هم به سفر بر مي گردد. كه قرار گرفتن حرف 

  در كنار اين ايهام زيبا، به حجميت شعر، كمك كرده است.)« با«اضافه ي 
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  خواهم زيست
  (به تمناي تو در اثر همنشيني با حرف با به اسم تبديل شده است) ماند با به تمناي تو خواهممن 

  من با سخن از تو
  خواهم خواند.               

  ما خاطره از شبانه مي گيريم
  (مصدر گريختن در اثر همراهي با از به اسم تبديل شده است) گريختن در يادما خاطره از 

  صورت اسم آورده شده است.)  (صفت پنهان به  از لذت ارمغان در پنهان
  از به نجواهاما خاطره ايم 

  (فعل بگويم به صورت مصدر درآمده است)  از تو بگويم رامن دوست دارم 
  (قيد به آرامي به اسم تبديل شده است)  از به آرامياي جلوه اي 

  از تو شنيدن رامن دوست دارم 
  تو لذت نادرِ شنيدن باش

  (به شباهت و به زيبايي به صورت تركيب اسمي آورده شده اند.)   ياز به شباهت، از به زيبايتو 
  )66تا  64: 1347بر ديده ي تشنه ام تو ديدن باش.(رويايي،

عالوه بر اين استفاده ي بي نظير از حروف اضافه رويايي تكنيك ديگري نيز در استفاده از حروف اضافه دارد 
شعرش مي شود و آن ايجاد ايهام با استفاده از حروف كه منجر به برداشت هاي متفاوت و چند بعدي از 

  اضافه است. به عنوان مثال  در شعري با مطلع
  تمام فاجعه از چشم مي رود« 
  و چشم  

  ميان نام تو
  )7و 6همان:»(تاالر برگ فضاي فاجعه است

  عبارت زير پايان بخش شعر است:
  پرنده اي كه با من مي رفت« 

  در چشمش بودتمام فريادش 
  چشم آهو 
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  )8همان:.»(از چشم مي رودتمام فاجعه 

استفاده شده است كه در دو مورد ايهامي وجود دارد كه » از«و » در«و » با«در قطعه فوق سه حرف اضافه ي 
». تمام فريادش در چشمش بود« در اثر استفاده و جانشيني مناسب از حرف اضافه رخ داده است. در عبارت 

را مي » پيش چشمش بود«و هم معناي » ميان چشمش بود« هم معناي » بود در چشمش«عبارت           
از چشم رفتن هم به معناي ظاهري از چشم رفتن و » تمام فاجعه از چشم مي رود« دهد. و در عبارت  

فراموش شدن (از دل برود هرآنكه از ديده برفت) هم به معناي ازِ سببي است. يعني مسبب  تمام فاجعه ها 
معناي ميان چشم مناسب است و اگر » درچشم بودن«اگر معناي سببي را بگيريم، در عبارت قبل  چشم است.

  مناسب تر است.» پيش رو«به معناي » درچشمش«به معناي از چشم رفتن و فراموش شدن بگيريم ، 
  اشياء از حقيقتو « 

  بوي شك برخاست
  اشياء با حقيقتو 

  )11همان:»(بوي او پيوست.
از هم متمم فعل برخاستن و هم ازِ سببي است. ازِ سببي به اين معنا كه از » حقيقت اشياء از « در عبارت

، با هم متمم فعل پيوستن » با حقيقت اشياء«شدت حقيقت اشياء، از شك حتي بو هم برخاست. و در عبارت 
  و هم به معناي با وجود است. معناي كلي شعر در دو حالت به صورت زير است:

  يقت اشياء بوي شك برخاست و بوي او به آن پيوند خورد.الف: از حق
ب: اشياء آنقدر حقيقي بودند كه جاي شك نبود و بوي او آنقدر حقيقي بود كه حقيقت اشياء براي حقيقي 

  جلوه دادن، نياز به پيوند با حقيقت او داشت و پيوند خورد. 
  موجي ز بيگناهي من پر زد« 

  با عمق بي گناهي او
  )14همان:»(وست.پي        

، با هم متمم فعل پيوستن و هم به معناي با وجود بي گناهي » با عمق بي گناهي او پيوست.« در عبارت 
  است.

  ياران جلوتر« 
  همه ترسيده بودند ولي با ما
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  )84:1382رويايي،»(سخن نمي كردند. از ترس
  س سخن نگفتن.از ترس سخن نكردن دو معنا دارد. از شدت ترس الل شدن و درباره ي تر

  هم معناي نسب مي دهد هم دليل بودن.                » از«از ترس بودم          در اين جمله و جمالت بعد « 
  از شرم بودم
  كنار تو بودم از سايه ي
  )99همان:»(پهلوهايت بود. از سكوتدست من 

  از ترس بودم« 
  از شرم بودم

  از فرصت تمام شدن
  )101و 100مان:ه.»(از حيف از نَفَس بودم

ما با حجم هايي به معناي واقعي كلمه روبرو هستيم. بيشتر اشعار اين كتاب » هفتاد سنگ قبر« اما در كتاب 
است يعني متن ها يك نخ » مرگ«در متن سنگ ها عامل وحدت دهنده مفهومي به نام « سه تكه اي است.

مفاهيمي آمده است كه ربطي به » ارج متن هاخ« هدايت كننده دارند كه در تكوين شان سهمي دارند. اما در 
مرگ ندارند و سنگ قبر تركيبي از اين هر دو است: متن سنگ و سرلوحه سنگ كه متن نيست، ولي متن را با 

) كه در اين فضاي سنگ و سرلوحه و ايجاد حجميت نقش 10: 1387رويايي،ب»(خود به گوشه مي برد.
  نمونه هايي از اين كتاب آورده مي شود. ، بسيار تاثير گذار است.»از«حرف اضافه 

  از بستن كتابهميشه خواب من « 
  )13همان:»( باز من از خوابحاال كتاب 

به چند معناست. اول اينكه خواب من پس از بستن كتاب است. دوم اينكه » از بستن كتاب « در عبارت فوق 
ه دارد.عالوه بر اين جمله به اين معنا نيز خواب من در اثر بستن كتاب است كه معنايي سياسي با خود به همرا

مي تواند باشد كه خواب من از جنس بستن كتاب است. يعني خواب بستن كتاب(تعطيلي نشر؟ نابودي؟ و...) 
  در ايجاد معناهاي چندگانه تاثيرگذاشته است.» از« است. كه حرف

، اين است كه دو جمله را با يك »از«حرفيكي از تكنيك هاي رويايي در استفاده از حروف اضافه به ويژه 
حرف اضافه تركيب مي كند. در واقع حرف اضافه هم به جمله اول و هم به جمله ي دوم متعلق است. به 

  عنوان مثال:
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  سياه مثل كفر اين جا«

  بيزارم از كجا مي گيردقلب كيست كه 
  قلب تو يك حرف

  )17همان:»(حرف قلب مرا مي گيرد.
  هم به بيزارم و هم به كجا متعلق است.» از«در عبارت فوق حرف 

  جمله ي اول: قلب كيست كه بيزارم از آن
  جمله ي دوم: از كجا مي گيرد 

       از اين ايماندست مي شويم «
  از اين ديواركوچه مي گيرم 
  از چاهسنگ مي افكنم 

  در چاه
  آشنا بيگانه

  مي پژمرد از انگشتسبحه 
  )20همان:»(دانه ديوانه.

  هم به جمله ي قبل از خودشان و هم به جمله ي بعد متعلقند.» از اين ديوار«و » ايماناز اين «
  دست مي شويم از اين ديوار.           از اين ايمان كوچه مي گيرم
  كوچه مي گيرم از اين ديوار            از اين ديوار سنگ مي افكنم

معني نابودي كوچه است. كوچه بي ديوار كوچه كوچه ديوار گرفتن تركيبي است كه به » از«عالوه بر اين 
  رخ داده است.» از«نيست و اين تركيب سالبي با كمك حرف 

  معناهاي متعدد و زيبايي گرفته است.» از«هم به لطف استفاده از حرف » پژمردن انگشت از تسبيح و سبحه«
سبيح نمي شود. اما معناي سببي. معناي دوم اين است كه ديگر انگشت ت»ِ از«نخستين معنا سببيت است. 

عرفاني آن اين است كه انگشتي كه با آن ذكر تسبيح گفته مي شود در عمل تسبيح اثر مي كند و اين انديشه 
  اي عرفاني است.

  مثل درخت«
  از سرمرگ من 
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  ) 23(همان:» آغاز مي شود.
  مي دهد.» از باال«هم معناي دوباره و هم معناي » از سر«در عبارت فوق 

  
وقتي كه گفت: در تو انتظار نظر بازي  چيزي از انتظار مي ديديه ي صادق كه در نگاه و سا« 

  )29همان:»(است.
  چيزي از انتظار مي ديد: چيزي از جنس انتظار مي ديد، از انتظار چيزي در نگاه مي ديد

  )40همان:»(؟از منظره مي افتدكي پلك من «
يعني » از درسش افتاد« فل شدن است. مثالً در عبارتاصطالحي است كه به معناي غا» افتادن از چيزي« 

مشغول كاري شد كه از درسش اورا غافل كرد. در عبارت فوق نيز يك معنا اين است: كي پلك من(نگاه من) 
  از منظره غافل مي شود؟

  معناي ديگر اين است: پلك من جزيي از منظره است و از آن جدا نمي شود.
  خوابيدن است كه با معني غفلت قرابت دارد.اما پلك افتادن به معني 

مي    از سطر افتاده اندو در پايين سنگ دستي از ميان كتاب سكوت را برمي دارد و خواجو كلمه هايي كه « 
  خواند

  زير 
  چه                   سختي

  دارد
  )55همان:»(خاك

  )122همان:.»(ساطور رويا مدام از سطر مي افتددر طرح ناتمام يك «
  به معاني زير نزديك است:» از سطر افتادن«دو عبارت فوق  در

مي توان سطر را بن » رويا مدام از سطر مي افتد.«به هم ريخته شدن، افتادن و سقوط. هم چنين در عبارت
فعلي ساطور گرفت و نيز از سطر افتادن را، افتادن به سبب سطر معني كرد كه سطر همان بن فعلي ساطور 

مرگ گرفت.در ضمن در كلمه ي ساطور هم حروف سطر(س ط ر) وجود دارد و هم  است و افتادن را
رويادر شكل ناتمام ساطور، بسيار قابل توجه » از سطر افتادن«حروفي از  كلمه ي رويا (ا و ر) كه اين جنبه از 

  است و حامل معاني بسياري است. ذكر اين نكته الزم است كه رويا ، تخلص شاعر نيز است.
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  آنجا بودم از ترس«

  اين جا مرا
  من از تهي از ترس ترس 

  )124همان:»(مي كند.
به معني از جنس ترس و به دليل ترس است . در عبارت باال باز هم همان تكنيك آوردن يك » از ترس بودن«

  حرف اضافه مربوط به دو جمله ديده مي شود كه به حجم دادن اثر كمك كرده است..
  تهي، مرا از ترس تهي مي كند. معنا: اين جا مرا ترس من از

  )127همان:.»(من از نگاه گم مي شودكه رودكي به وقت بينايي مي گفت: جاي نگاه «
  حذف شدن نظريات شخصي از ديدگاه ها، تحير» : از نگاه گم شدن«
  ظلمت از عدل ظهر مي ميرد« 

  )124: 1387رويايي، الف »(و عدل ظهر از ظهر، از تولد ظلمت
سببي و هم به معناي زمان است. اصطالح عدل ظهر يعني دقيقاً » ازِ«هم معناي » از عدل ظهر «در عبارت فوق 

زمان ظهر كه بين عامه رايج است و در اين عبارت به صورت ايهامي آورده شده است. هم به معناي زمان 
  ظهر و هم به معناي عدل و عدالت است.

  و ظهر خون خودش را« 
  مي خورد

  )120همان:»(ط.با ريسماني از رب
كه بسيار بكر است به دو معناست. معناي اول كه بسيار شگفت است اين است كه » ريسماني از ربط«تركيب 

ظهر به سمت غروب مي رود با ريسماني از جنس رابطه. ظهر و خون خوردن(غروب) يك فاصله ي زماني 
ويژگي(جابجايي بعد زمان و مكان و  است كه اين    فاصله ي زماني با ريسمان ربط آورده شده است كه اين

  استفاده هاي جابجا از آنها)، يك ويژگي  حجمي است. 
دومين معنا كه معنايي به شدت سياسي است اشاره به اعدام فردي دارد كه زمان اعدام او ظهر است و ريسمان 

م او، ربط و رابطه با چيزي سببي است. به اين معنا كه علت اعدا» ازِ«در اين معنا، » از«است. » ربط»اعدام او 
چيست، بر ما معلوم نيست، اما هر چيزي مي تواند باشد. هرچه هست با عدل ظهر در » چيز«است و اينكه آن 

مبارزه است.ذكر اين نكته الزم است كه عدل ظهر ، عدلي ناپايدار است كه در يك لحظه اتفاق مي افتد و كم 
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در اين دو شعر جدا از هم آورده است كه بسيار » رويايي«است كه كم به تاريكي شب مي انجامد و اين تعبير 
  پرمغز و پرمعناست.

  
  نتيجه:

يكي از پركاربردترين حروف اضافه است كه گرچه جزء طبقات بسته زبان به » از«الف: حرف اضافه ي 
ن قابليت را حساب         مي آيد، اما به نسبت بقيه ي حروف اضافه از بستگي كمتري برخوردار است و اي

  دارد كه گسترش پيدا كند.
استفاده از حروف اضافه بسيار بكر و تازه است كه يكي از ويژگي هاي حجم ساز شعر » رويايي«ب: در شعر 

  او، استفاده و تركيب حروف اضافه است.
جمله ي مصرف كرده است كه از » از«خود اعتقاد دارد كه انديشه اي را بر سر حرف اضافه ي » رويايي«ج: 

  اين انديشه مي توان به انديشه ي عرفاني، انديشه سياسي و مبارزه ي سياسي و .. اشاره كرد.
  ، غالباً با هنجارشكني و ايهام سازي همراه است.»از»د: استفاده ي رويايي از حرف اضافه ي 
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