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چکیده
به طور مسلم تغییر نگاه از نگاه عادي به نگاه ادبی ممکن است در هر متن یا اثر دیده شود .تقریباً میتووان فتوت درمتوون ن ور
معاصر از جمله ن ر آیینی این نگاه هنري کم و بیش وجود داشته است .سویدمددي شوجاعی از نویسوندفان مشودور در ولمورو
آیینی است .دو کتاب برجسته او در این حوزه یعنی «سقاي آب و ادب »و«عشق ،پدر وپسر»  ،فستره این تحقیق را در بر موی-
فیرد .سؤال این پژوهش این است که داستانهاي دینی سیدمددي شجاعی به عنوان نمونه آثار ن ر آیینی معاصور ،ققودر قدوار
قوب هنري فرفته است و تا قه اندازه به ادبیت رسیده است؟ روشن است که مقصود و معیوار موا از ادبوی دانسوتن ،ح وور
صرف جملههاي ادبی کمعمق در این متون نیست بلکه نگرش هنري خالقان این آثار به متون مذهبی ،قنودییگی و سواختار و
زبان ادبی این آثار است .این تحقیق ،پژوهشی توصیتی_تحلیلی است و روش فردآوري اطالعات به شیوه اسونادي و بور پایوه
اطالعات کتابخانهاي است .که درآن ،مختصات ادبی ن ر سید مددي شجاعی به عنوان آثار داستانی برجسته در حوزه ن ر آیینوی
با تکیه بر یکی از اصول مدم ادبیت متن ،یعنی آشناییزدایی بررسی و تحلیل شده است .مطالعه آثار وي نشان میدهود کوه در
حوزه آشناییزدایی و غریبهسازي متن از شگردهایی قون تغییر محوریت وصو ،،تصورف در محوور هوم نشوینی ،بیوانهواي
شاعرانه و صناعات ادبی ،در هم ریختن روایت خطی و توازن آوایی بیشترین بدره را برده است .تقریباً میتووان فتوت در آثوار
آیینی سید مددي شجاعی روایت ادبی پا به پاي روایت دینی و تاریخی پیش میرود و در بیشتر موارد ماهیت ادبی بور ماهیوت
تاریخی و دینی غلبه دارد .که البته این به معناي فروکاستن یک متن دینی از اصالت و حقیقت و تبدیل شدن به یک اثور صورفاً
ادبی نیست .شاید بتوان فتت وصد این فونه نویسندفان مستند نویسی در قدارقوب آفرینشی زیبوا بوا هودف بواورآفرینی در
مخاطب است.

واژگان کلیدی :ادبیت ،آشنایی زدایی ،داستانهاي آیینی ،سید مددي شجاعی
.
مقدمه

منظور از آشناییزدایی کنار زدن پردهي عادت از مقابل دیدفان مخاطب است ،به فونهاي که واوعیت اشیاء و پدیدهها
را به شکلی تازه دریافت کند .آنچه در نظریات صورتگرایان ،آشناییزدایی نامیده میشود در بردارندهي تموا شویوه-
هایی است که زبان از حالت عادي انحراف پیدا می کند«.آشنایی زدایی مقوله وسیعی است که هم جنبه لتظوی دارد و
هم معنوي .اما عمدتاً جنبه زبانی دارد» (شمیسا.):731:471 ،
یکی از مدمترین تتاوت هاي اثر ادبی با سایر آثار غیر ادبی ،نحوهي به کارفیري زبان است .نوع زبان به کار رفتوه
در یک اثر ادبی میزان ادبیت آن را معین می سازد .بدیدی اسوت کوه تموایز زبوان ادبوی از سوایر انوواع زبوان نیواز بوه
معیارهایی دارد که در نقدهاي مبتنوی بور زبوان شناسوی بوه آن پرداختوه شوده اسوت .یکوی از ایون نووع نقودها نقود
ساختارفرایی است که هر قند بسیاري از متاهیم خود را در روند رشدش تکمیل کرده است ،اما مدمتورین متدوومی
که در کانون بحث فرمالیستهوا وورار دارد ،انگوارهي آشوناییزدایوی و بوه تبون آن ارزش شوگرد و صوناعت اسوت.
اشکلوفسکی متدو آشناییزدایی را و که در واون یکی از مدمترین اصطالحاتی بود که در ورن بیستم رواج پیدا کورد
و در مقالهي "هنر به م ابهي تمدید" مطرح نمود «.آن وسم از توصیتات که زبان را ناآشنا مویسوازد و مخاطوب را بوه
تأمل بیشتر وامیدارد و لذت درک ادبی او را افزونی میبخشد یا به عبارت دیگر فرا -هنجارهایی که امکانوات دیگور
معناشناسانه و حسی یک اثر را بیازماید و یا بیتزاید ،موجب آشناییزدایی میفردد» (احمدي.)4811:413 ،
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پرسش اصلی براي فرمالیست ها این بود 1تمایز متن ادبی با هر متن دیگر در قیست ؟ یا به بیوان دیگور دو مونش
اصلی کار فرمالیستها را میتوان قنین خالصه کرد1
 -:تأکید آنان بر فوهر اصلی و ادبی متن بود .یعنی خود اثر را در نظر میفرفتند و میکوشیدند تا اجوزاء سوازنده
دیلت معنایی متن را از شکل و شالوده آن استنتاج کنند و به هدف شناخت آنچه در اثر بازیافته است ،دست یابند.
 -2براي این کار به استقالل پژوهش ادبی تأکید میکردند ،یعنی صرفاً براي آن نتایج نظوري و ادبوی اعتبوار وا ول
میشدند که از بررسی خود اثر به دست آمده باشد و نه از بررسی زمینوههواي تواریخی پیودایش اثور یوا از شوناخت
شخصیت و منش روانی مؤل.،
از جمله شاخصههاي آشناییزدایی میتوان به بیانهاي شاعرانه ،باز تعری ،یا روایت تازه ،تصرف در محوور هوم
نشینی کال  ،تغییر محوریت وص ،،باستانفرایی و درهم ریختن روایت خطی ،توازن آوایوی ،وصو ،حووادو روي
نداده اشاره کرد.
سید مهدی شجاعی و داستان دینی
سید مددي شجاعی یکی از پرکارترین نویسندفان ادبیات داستانی در سالهاي اخیر است .افرقه رشته تحصویلیاش
ادبیات نمایشی بوده و قند نمایشنامه از وبیل «یوس»،و«مسافر کربال» را هم به دست قاپ سپرده ،اموا بویشتور بور
روي داستاننویسی متمرکز شده و مجموعههایی از داستان هاي کوتاه و بلند را در سطح سنی بزرفساین و نوجوانوان
و کودکان منتشر کرده است .انتشار آثار فراوان از سوي وي در حوزهي ادبیات دینی او را به عنوان یک داستان نویس
و قدره شاخص در این حوزه مطرح کرده است« .کشتی پدلو فرفتوه»« ،پودر ،عشوق و پسور»« ،آفتواب در حجواب»،
«سقاي آب و ادب»« ،عشق به افق خورشید»« ،ضریح قشمهاي تو»« ،از دیار حبیب»« ،شکواي سبز»« ،خودا کنود توو
بیایی» و « دست دعا ،قشم امید» از مدمترین تجربههاي او در زمینه ادبیات مذهبی هستند.
در داستانهاي دینی شجاعی روایتها کامالً یکسان و یکدست نیستند .افرقه وسمتهایی از متن را مویبینویم کوه
فزارههاي ارجاعی و روایت حقیقی بیشتر غلبه دارد اما در غالب متون این فوزارههواي عواطتی هسوتند کوه ح وور
مستمر دارند و ما را به این نتیجه میرسانند که بعد ادبی متن را بر بعد دینی غالب بدانیم.
«شجاعی داستان را ابزاري براي تأکید بر خوبیها ،بروز زیباییها ،جلوه ای ارفريهوا ،نموایش دهنوده کاسوتیهوا و
وسیلهاي براي نشان دادن راه از منظر خود ورار داده است .وي ،اصویً ولم را براي رسالت و تعدّد در دسوت فرفتوه
است .دلبستگیها و منشا اعتقادي او و نگاه همراه با تعدد به جامعه و فرهنگ آن ،داستانهایش را بوه سووی سوو
داده که با خواندن آنها ،بیش از هر قیز ،پیا آن ،توجه خواننده را بیشتر بر میانگیزد .از این رو موضوع و درونمایه
بیش از هر قیز براي او اهمیت دارد» (مدرآوران.)11:418 ،
شجاعی بسیار روان و جذاب مینویسد .شیوه روایتهاي او در داستانهواي دینوی حتوی قا قوه خواننودفان جودي
ادبیات را اوناع میکند .خالویت و نوآوري در تصویر سازيها به ویژه بوه کموک تشوبیدات زیبوا ،سواختارشوکنی در
روایت ،زاویه دید متتاوت و تغییر محوریت توصی ،از جمله تکنیکهایی است که به کمک او آمده تا او را در فوراز
و فرود داستان یاري کند.
«با رمان دینی میتوان طریقت و راه رسیدن از شریعت بوه حقیقوت را نشوان داد .فنجانودن شوریعت ،طریقوت و
حقیقت در رمان باید به صورتی باشد که ،مخاطب ابتدا به درک شناختی یز از مسا ل شورعی وابول فدوم در عوالم
شدادت نا ل فردد؛ و بعد به بحثهاي عرفانی و باطنی دین بپردازد و در راه رسیدن به این شناخت ،به عالم حقیقت
که کمتر کسی ودرت درک آن را دارد ،برسد .حقیقت دین در قارقوب رمان ،قون جریانی اثوربخش ،راهوش را از
میان سنگالخها خواهد فشود و بر دل مخاطب خواهود نشسوت .از هموین رو ،رموان دینوی مویتوانود بوه صوورت
غیرمستقیم تبلیغ دینداري باشد و جامعه را به سوي دین هدایت کند»(بصیري.):91:484 ،
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هدف پژوهش
هدف این پژوهش این است تا فوشهاي از ادبیت داستانهاي دینی را بازنمایی کند .البته که بر ما روشن است اصوول
به ادبیت رسیدن یک متن بسیار فسترده و نیازمند بررسیهاي حجیمتر و طوینیتر است .اموا آن قوه موا در پوی آن
بودیم این بود که شگردهاي ادبیت بخشی کال (همان فونه که قکر شد با تکیه بر ،برجستهترین اصول یعنوی آشونایی
زدایی) در ن رآیینی معاصر تا قه اندازه برجسته است؟ یز به توضیح است که منظور از ادبیات آیینی به طور عوا و
ن ر آیینی به طور خاص ،آثاري است که بار محتوایی و شاکله معنوي آنها به نحوي متأثر از آموزههاي وحیانی وورآن
کریم ،تاریخ اسال و پیشوایان دینی ،منابن متقن روایی و دینی باشد .با این توضیح در مقاله حاضر دو اثور بوه عنووان
نمونه آثار داستانی دینی مورد بررسی و تحلیل ورار میفیرند و وجوه ادبیت آنها بر مبناي اصل آشناییزدایوی تبیوین
می شود .با توجه به این که بیان و زبان در آثار شجاعی وابل توجه است و وي به فر و سواختار عنوایتی ویوژه دارد،
این فرصت براي نگ ارندفان فراهم شده است تا به جنبه و جلوهاي ادبی در آثار دینی او بپردازند .ابتدا کلیت ساختار
ادبی این دو اثر به طور جدافانه معرفی و سپس با قکر مصادیق آشنایی زدایی ،به صوورت جز وی بررسوی و تحلیول
میشود.
پیشینه پژوهش
در مورد بررسی ادبیت داستانها و رمانهاي معاصر فارسی در ولمرو آیینی ،باید فتت که جاي پژوهشهایی کوه بوه
بعد ادبی آثار دینی و داستان هاي مذهبی پرداخته باشد ،تقریباً خالی است .شاید بتوان فتت پایین بودن تعداد آثوار در
این حوزه ،کم کاري پژوهشگران و منتقدان ادبی را توجیه میکند.
در مورد داستانهاي سید مددي شجاعی نیز پژوهشهاي اندکی صورت فرفته است کوه بیشوتر کلیوت داسوتانهوا را
بررسی کردهاند.خانم مریم بصیري مقالهاي با عنوان «نقد رمان کمی دیرتر اثور سوید مدودي شوجاعی»( ):484نوشوته
است که در آن به بررسی عناصر داستان در این اثر پرداخته است« .نگاهی به داستانهواي کوتواه شوجاعی» ( ):418و
«شخصیت پردازي در داستانهاي سید مددي شجاعی» ( ):489از دیگر آثار پوژوهش در ایون زمینوه اسوت .در ایون
میان ،این پژوهش دوربین نگاهش را در نقطهاي متتاوت ورار داده و نگاهی نو به داستانهاي دینوی معاصور انداختوه
است تا از این رهگذر بتواند پیوند روایت دینی و ادبی را در رمانهاي دینی بازنمایی کند.
پدر ،عشق و پسر
کتاب پدر ،عشق و پسر اثري از سید مددي شجاعی است که در آن فرازهایی از زنودفی ح ورت علویاکبور فرزنود
بزرگ اما حسین علیه السال  ،با شیوه لبریز از عاطته و در به تصویر کشیده میشود .وواین از زاویهي اول شخص و
از زبان اسب آن ح رت «عقاب» روایت میشود و مخاطب راوي در داستان ،لیلی مادر فرامی ح رت علیاکبر (ع)
است .فصول کتاب با عنوان «مجلس» نامگذاري شده و داستان متشکل از ده مجلس است که در هر مجلس ،عقاب با
زبانی عاطتی و دلنشین ،صحنهاي از زندفی ح رت علیاکبر(ع) را روایت مویکنود و مجوالس پایوانی ،بوه شودادت
ایشان در کربال اختصاص دارد .قدل مرتبه تجدید قاپ شدن کتاب نشان از تأثیرفذاري و جذابیت این اثر است.
سقایآبوادب
«سقاي آب و ادب»کتابی است که خواننده بدون هرفونه درفیري مستقیم با متن تاریخ ،میتواند حووادو و مصوا ب
وارد شده بر ح رت عباس بن علی(ع) در کربال را مرور کند .نویسنده «سوقاي آب و ادب» نسوبت بوه ایون مسواله
مطلن است که خواننده با بخشی از زندفی ومر بنیهاشم آشنا است و دانستههاي خوود را صوحیح و خدشوه ناپوذیر
میپندارد و از همین رو سعی میکند با استتاده از متن تاریخ به برخی از آن دانستهها رنگی از مسوتند بوودن بدهود و
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باورهاي مخاطب را با سند همراه کند و وي را نسبت به دانش خود مطمئن سوازد «.سوقاي آب و ادب» در ده فصول
نوشته شده است 1عباس علی ،عباس ا البنین ،عباس عباس ،عباس سکینه ،عباس مواسات ،عباس زینب ،عبواس ادب،
عباس حسین ،عباس فرشتگان ،عباس فاطمه .در هرکدا از این فصول نویسنده سوعی داشوته توا ح ورت ابوالت ول
العباس(ع) را با استتاده از یکی از شخصیتهاي تاریخ اسال روایت کند و زوایواي فونوافونی از شخصویت متعوالی
سردار اما حسین(ع) را به مخاطب نشان دهد.
در هر فصل رفت و برفشت روایی متعدد و متنوعی دیده میشوود و در حرکتوی سویال ،راويهوا جواي بوه هوم
میدهند و شکستها به سرعت خوانش میافزاید و زوایایی جدید از متدو را روشن میکند شاید میتوانیم بگووییم
در این اثر است که شجاعی زمینه ادبی را پررنگتر براي مخاطب ترسیم نموده است .اما آنچه این کتواب را از حیوث
محتوا با دیگر آثار شجاعی متمایز میکند ،بیشتر در فصل عباس فرشتگان به قشم میآید.
در سایر فصول نویسنده دویق و کامل براساس مستندات تاریخی به روایت زندفی ح رت عباس(ع) مویپوردازد
اما در فصل ندم ،شجاعی شیوهاي جدید را پیش میفیرد ،روایتی متتاوت ،متاهیمی جدید و نگاهی نو بوه شخصویت
ح رت عباس بن علی(ع) .فصل عباس فرشتگان که بیش از یکسو کتاب را تشکیل میدهد فصلی است که کمتور
سند روایی بر آن دیلت دارد و حاصل تراوشات خالوانه و ادبی شجاعی است و بیشترین تصورف ادبوی را در ایون
فصل مشاهده میکنیم.
آشناییزدایی و روشهای آن در داستانهای شجاعی :
عناصر و شگردهایی را که شجاعی به وسیله آنها در متن تصرف کرده و از فر آشناییزدایی کورده اسوت ،مویتووان
این فونه نا برد 1تعری ،دوباره یا روایت تازه ،تغییر در محور همنشینی کال  ،بیان شواعرانه (غریبوه سوازي موتن بوا
صناعات ادبی ) در هم ریختن زمان خطی ،وص ،حوادو روي نداده ،کواربرد واگفوان و ترکیوبهواي کدون تووازن
آوایی سجن ،تغییر محوریت وص .،در ادامه ،هر یک از این عناصر را که باعث زیبایی متن شدهانود و بوه شوگتتی و
غریبهسازي آن کمک نمودهاند ،با قکر مصدا بررسی و تحلیل میکنیم1
 .6تعریف دوباره یا روایت تازه:
یکی از شیوههاي آشناییزدایی از متن تعری ،دوباره یا تصویرفري تازه است .منظور از تعری ،دوباره ،روایتوی توازه
از تصویري مبتذل و دستمالی شده است .به عبارتی دیگر براي اتتاوات معمولی تابلویی زیبا ترسیم کردن .ایون شویوه
نمود فراوانی در داستانهاي دینی شجاعی دارد و کمک شایانی به برجستهسازي ن ر وي کرده است.
«آن ودر که انگار خط پشت دشمن به افق می رسید .من در عمر این همه اسب یکجا ندیده بود باور نمویکنوی
افر بگویم که از ک رت سپرها و کالهخودها فمان میکردي که کاسهاي به وسعت آسمان را دمر کوردهانود»(شوجاعی،
.)341:482
در م ال بای میبینیم که نویسنده میخواهد فراوانی سپاه دشمن را به صتحه تصویر بکشد اما میداند کوه بسویاري
از تصاویر(م ال لشکر موروملخ ،و )...براي قهن و قشم خواننده آشنا است .پس با تأمل و تتکور دسوت بوه تصوویر
آفرینی میزند که حداول لحظاتی ووه فکر ما را به درنگ وا میدارد.
«به عقیده فرمالیستها ،داستان براي جلب توجه ما تمدیدات کند کننده یا بازدارنوده را بوه کوار مویفیورد و در
زبان ادبی است که این تمدیدات امکان عرضه مییابند .این تمدیدات اغلب با ترکیباتی مویآینود کوه بوراي مخاطوب
تازفی دارند و در عین حال هنري هستند»(شمیسا.):911:471 ،
در م ال زیر ،نیز نگاه انداختن از روي تمسخر و استدزاء را به این شکل زیبا بیان میکند و بار حماسی و عواطتی
شگتتی به جمله میبخشد« .سوار دمی به عقب برمیفردد و کشتههاي خویش را مرور میکند»(شجاعی.):21:418 ،
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نمونههایی ارزشمند از این فونه1
«مرگ کوقک تر از آن است که بتواند بر وامت بلند عباس لباس فنا بپوشاند و شدادت با هموه ارزش و اعتبوارش
در حدي نیست که بتواند براي عباس ،پروانه بقا صادر کند»(همان.)2221
«شاید کمان وامت پدر بانی این نشانهفیري شده است»(همان.)2211
«همه ما مدا در کار تعویذ و تصد بودیم که مبادا قشم زخمی روي ماهت را بیازارد»»(همان.)771
عملکرد اساسی هنر معکوس کردن روند عادت کردن است که ادراک ما در اثور روزمرفوی بوه آن دقوار فشوته
است .ما آن قنان به محیط اطرافمان عادت می کنیم که دیگر حتی آن را نمیبینیم .هدف متن ادبوی معکووس کوردن
این روند ،ناآشناکردن اشیا ،مشکل کردن صورت و پیچیده کردن هر قه بیشتر آن تا طول مودت درک وطلوب بیشوتر
شود قرا که روند درک روندي زیبایی شناسانه است و باید طوینی باشد.
 .2تغییر محوریت وصف
یکی از اصول آشناییزدایی که به ادبیت متن کمک فراوانی میکند تغییر محوریت وص ،در داستانهاي سوید مدودي
شجاعی است .آشناییزداییهایی که پا را از سطح معمولی فراتر میندند و خود را در روایت به شوکلی دیگور نشوان
می دهند .م الً راوي داستان یا ودرمان در کتاب پدر ،عشق و پسر یک اسب اسوت .اسوبی کوه بور جواي اول شوخص
داستان نشسته و به وول نویسنده سنگینی این روایت داغ را عددهدار شده است قورا کوه بوه ووول خوودش بیشوتر از
هرکسی در جریان جز یات واوعه است و لحظه به لحظه را با سوارش همراه بوده و از طرفی براي کسی روایت موی-
کند و کسی مخاطب اول و اصلی اوست که اویً در کربال نبوده و ثانیاً مادر است یعنی سطرسطر روایت او را از لب-
هاي تشنه پسرش بیتابتر میکند.شاید بتوان فتت برجستهترین نکته در این داستان همین زاویه دید است1
« امشب به ودر مجموع شبهاي فذشته ،از تو طاوت و تحمل میطلبم .دیشب که تو از هوش رفتوی ،بوا خوود
میفتتم که کاش من هم در همان کربال جان میسپرد و بار سنگین این روایت را بر دوش نمیکشید  .کاش توو بوه
هنگا خروج کاروان از مدینه ،بیمار و زمینفیر نمیشدي ،کاش خود در کربال ح ور پیدا مویکوردي و مون شواهد
پندانی سوختن تو نمیشد  .کاش من به قشم نمیدید که آن فیسوان قون شوبق ،در طوول قنود روز ،بوه سوپیدي
مطلق مینشیند .کاش این قشمها ،پیش قشم من به فودي نمینشست .کاش این پیشانی و فونههوا هور روز مقابول
دیدفان من قین و قروک تازهتري نمییافت» (شجاعی.):91:482 ،
در دیگر اثر او یعنی سقاي آب و ادب نیز روایت در هر فصل جا به جا میشود.فرقه روایت در همه بخشهوا
از زبان دو شخص مترد است .اما نویسنده روایت هر بخش را به شخصی از نزدیکان ودرمان داستان مویسوپارد .بوه
نوعی میتوان فتت به بدترین شکل زاویه دید را در داستانها و ن ر دینی او میبینیم.
در این کتاب ،روایت زبان به زبان نقل میشود و نافدان در فصل ندم -که متصلترین و برتورین بخوش کتواب
است-قرخشی شگتتانگیز و غافلفیر کننده پیدا میکند وخط روایت را به فرشتگان میسپارد؛ آنجوا کوه نویسونده
قنین از ح ور آنان میفوید و آمدنشان در دایره داستان را قنین توجیه میکند«1پیش از آن که راوي داستان ود بوه
فصل پایان بگذارد ،ما فرشتگان هتت آسمان برخود فرض میشماریم که ود به میدان بگذاریم....ووتی دیدیم روایت
رو به اتما است بی رویت رخسار ح رت ،ترسیدیم که مبادا نقطوه خوتم بور پایوان داسوتان بنشویند.....این شود کوه
آمدیم»(شجاعی.):241:418 ،
 .9بیانهای شاعرانه
صناعات ادبی در آثار شجاعی از عناصر تعیین کننده شکل و فر اثر هستند .بیشترین عناصري که باعث تغییر زبوان و
برجسته سازي ن ر آیینی شجاعی شدهاند عبارتند از 1مجاز ،استعاره ،تشبیه ،کنایه ،ایدا وحسآمیزي.
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 9-6مجاز
مجاز یکی از عناصر سازندهي آشناییزدایی است .مجاز یکی از عوامل زیبایی زبان ادبی اسوت .راز هنوري و زیبوایی
آن بهخاطر تالشی است که در قهن میآفریند .همین تالش براي رسیدن به متدوو توازه ،وودرت توأثیر کوال را نیوز
افزایش میدهد.
در جمله زیر با خلق مجازي زیبا روبرو هستیم .نویسنده به جاي کلمه « جمله» از واگهي م مون بدره میفیرد1
«و این م مون را به دامان محبوب ریختند»(شجاعی)2:1:482 ،
م مون را به شکل زیبایی مجازاً بهجاي عبارت آورده قه آن که عبارت ظرف است و م مون مظروف.
آنقدر فریه کرد آنقدر لب برقید»(همان .):21لب در معناي مجازي بوسه با عالوه آلیه به کار رفته است.
«حسین در مقابل پیکر به خون نشسته ادب زانو می زند»(شجاعی.):211:418 ،صتت ادب به شکل زیبایی بوه جواي
موصوف حقیقی و صاحب اصلی خود که ودرمان داستان نیز هست ،نشسته است .ومجاز از ح رت عباس است.
 9-2تشبیه:
تشبیه ادعاي همانندي میان دوقیز که غالباً با کذب و بزرفنمایی همراه است .به اعتقواد علمواي بالغوت ،نخسوتین و
مدمترین عنصر در تصویر آفرینی است( .شمیسا .)441:419 ،تشبیه پررنگترین بیوان شواعرانه در ن رشوجاعی اسوت.
بیشتر تشبیدات او در این آثار به نوعی نوپردازي دارند .م الً در جمله زیور لحظوه روبروشودن ح ورت اباالت ول و
برنداشتن آب را اینفونه به تصویر میکشد 1
دل به حکم اما عشق میسپارد و سپاه عقل را م محل میکند (شجاعی.)341:418 ،
عقل را به سپاهی تشبیه میکند که به وصد وسوسه او با به مبارزه برخاسته است.
یا لحظه مبارزه بیامان جوان اما حسین علیه السال و دیوريهاي او را با این تصویر تشبیدی بیان میکند1
«انگار سر و فردن سپاه دشمن به ریسمانی بسته بود در دست او که با فردش او سرها و فردنها نیز میقرخیود
و دور شمسی او را دنبال می کرد«(شجاعی.):91:482 ،
«طلوع قدرهات در شب سیاه ،ناخودآفاه سکه ماه را از رونق میاندازد»(شجاعی.)771:418 ،
در این عبارت زیبا ،نویسنده صورت ودرمان داستان را به ماه تشبیه میکند و در مرتبه بعد حتی بر ماه برتري داده
و ماه را در مقابل آن قدره به تمسخر میفیرد .به عبارتی از تشبیه م مر و تت یل بدره جسته است.
تشبیه ابزاري است براي تأثیر بیشتر کال ؛ هر ودر وجه شبه بدینتر باشد ،لذت مخاطب از آن بیشترخواهد بوود.
بیشک این تصویرآفرینیها قشم اندازهایی را خلق میکند که به ماندفاري و تأثیرفذاري این فونه آثار کموک موی-
کند .نمونههایی از این زیبایی تشبیدات را میبینیم1
«بدانند که پیالههاي سؤال و ادب را به کدا آستان ببرند و آب معرفت و ادب را از دست که بستانند»(همان.)931
«اما به اشارت رخصت میدهد و عباس را از زیر ورآن نگاهش عبور میدهد»(همان.)841
«عمامه سحاب بر سر پیچیده بود» (شجاعی.):31:482 ،
«بر میفردد و با لب و دهانی به خشکی کویر این شعر را با خود زمزمه میکند» (شجاعی.)331:418 ،
«صداي پابه پا شدن ناخواسته اسبها بر صتحه این سکوت خراش میاندازد »(همان.)391
«آخرین ور هاي حادثه را از قشم من بخوان» (شجاعی.)11:482 ،
این هجو ملخ وار دشمن بر مزرعه هستی او قرهاي قهن و دلش را مشغول نمیکند»(شجاعی.)881:418 ،
 9-9استعاره
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«استعاره نوعی زبان مجازي و یکی از راهکارهاي تصویرفري شاعرانه میباشد« .مطابق نظریه یاکوبسون ووتوی شوما
روي محور جانشینی به واسطه جانشینی ،یک واسطه زبوانی را بور مویداریود و نشوانه زبوانی دیگوري بوه جواي آن
میفذارید ،استعاره اتتا میافتد»(سجودي.)881:482 ،بعد از تشبیه ،استعاره از مدمترین راههاي آشناییزدایی در ن ور
آیینی شجاعی است.
«افر اراده کند فدازههاي خشمش تما جبده دشمن را میسوزاند اما آن قه ایون آتشتشوان را مدوار کورده اسوت
ادب است»(شجاعی .)9:1:418 ،آتشتشان استعاره از ح رت عباس است.
«ابر و باد دست به دست هم میدهند و قشمه نور را میپوشانند» (شجاعی.):91:482 ،
در این جا ابر به جدت ستیدي استعاره از عمامه است و قشمه نور نیز استعاره از قدره ح رت علی اکبر است.
که دست باد عمامه را بر رخسارش میاندازد و کسی را رخصت نمیدهد که جمالش را مشاهده کند.
«کودکی است که عباس در بغل دارد و حتظ جانش را بر جان خود مقد میشمارد»(شجاعی .)8:1:418 ،کوودک
استعاره از مشک است.
«آن قه هرد پویش روي او مویجدود دشومن نیسوت علو ،هواي هورزي اسوت کوه بوا داس عبواس درو موی-
شود»(همان.)8:1
میبینیم که در عبارت بای عل،هاي هرز در معناي استعاري لشکر دشمن و داس استعاره از شمشیر است.
مبادا تیري جان مشک را بیازارد.....آن را بر بال ولبهاي خود پیش میبرد»(همان.)891
ترکیب جان مشک و بال ولب که استعاره مکنیهاند با ظرافتی که دارند بر بار عاطتی معنا افزودهاند.
«افر شده تما دلم را پیش پاي عاطتهشان وربانی کنم ،افر شده بیسالح و سوپر در برابرشوان بایسوتم و اشوتداي
تیرهایشان را در کمان جدالتشان برانگیز  ،افر شده سنگهاي نادانی آنان را به بداي سور وسوینه و پیشوانیا از آنوان
بستانم»(همان.):841
در عبارات بای نیز با قند استعاره روبروهستیم که زیباترینشان همان اضافه استعاري «اشتداي تیرها»است که قوه
به جا به کار رفته است فویا نویسنده ،سیري ناپذیري خونخواران و ندایت وحشیفریشان را به خوبی ترسیم میکند.
 9-4کنایه
کنایه نیز یکی از وجوه ادبیت بخشیدن کال است« .به تعبیر دیگر در کنایه عالوه بر معنوی یوک «معنوی معنوی » نیوز
هست» (شتیعی .) 221:418 ،کنایه بسوامد بسویار بواییی در آثوار سویدمددي شوجاعی دارد و بودون شوک یکوی از
شاخصه هاي مدم ادبیت بخشیدن به آثار اوست .در کنایه نیز انتقال متدو به صورتی پوشیده و غیر مسوتقیم صوورت
میفیرد و قهن براي دریافت و فدم آن به تالش و جستجو میپردازد.
«کنایه به لحاظ التاظ و معناي ظاهري در محور همنشینی و به لحاظ معناي باطنی که مراد فوینده است در محوور
جانشینی است از آن جا که کنایه نیز رسیدن از یک سطح به سطح دیگور اسوت و ارتبواطی بوین دو سووي حاضور و
غایب ایجاد میکند ،جنبهي هنري و ادبی دارد» (شمیسا .)288 1:41: ،ن ري که ما اکنون از آن صوحبت مویکنویم بوا
محتواي آیینیاش با کنایههاي برجستهاي فره خورده است .یعنی کنایهها از آن دست کنایههاي متداول کوه بوه مورور
معناي کنایی خود را از دست داده و تک معنا می شوند ،نیست .در حقیقت نویسنده با توجه بوه محتوواي عاشوورایی
که در دست نگارش داشته با کنایهها را به نحوي در کال فنجانده است که نظر مخاطب را جلوب کنود .در حقیقوت
کنایهها را زنده و برجستگی را م اع ،کرده است1
«در مقابل دریاي وجود تو آب قه محلی از اعراب دارد»(شجاعی.):281:418 ،
«و در مالوات با دشمن آب در دلش تکان نمی خورد»(همان.)981
«نمیخواهم این جسم بیانسجا  ،باري بر دوش خسته و پشت شکسته شما شود»(همان.)::21
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«تیرها را به جان میخرد و مشک را در امان نگه میدارد»(همان.)881
در تما کنایات بای ،نویسنده آفاهانه کنایاتی را آورده که برورار کردن تناسب با دیگر کلمات بوه خصووص کلیود
واگههاي عاشورایی معنا را غنا و عمق بخشیده است .م الً «آب در دل تکان نخوردن » ووتی ییوهي معنوایی دیگوري
پیدا میکند که با آب در معناي حقیقی نیز ارتباط داشته باشد .اتتاوی که در این م الهاي بیان شده مشاهده میشود.
«اما او هرفز لبی به خواهش آب تر نکرد»(همان.)931
همان فونه که فتتیم در م ال بای نیز کنایه «لب تر کردن» یک کنایه معموولی اسوت کوه سوطح جملوهاي نوو بواز
تعری ،میشود و با آوردن واگه آب ایدامی ودر ودرت به آن میبخشد .این فونه جمالت زمانی دلنشینتر مویشووند
که در یک ن ر عاشورایی اداي دین میکنند و معناي دوباره و بلکه قند باره پیدا میکنند.
 9-5حس آمیزی
حس آمیزي نیز به عنوان یکی از شگردهاي آشناییزدایی و ادبیت بخشی در داسوتانهواي شوجاعی دیوده مویشوود؛
هرقند نسبت به دیگر عناصر ادبی ح ور کمرنگ تري دارد .اینک قند نمونه 1
«عباس با رنگی از فریاد در کال رجز میخواند»(همان.)831
«بوي ح ور پیامبر در شامه جدان پیچید» (شجاعی)11:482 ،
«هنوز طعم عاطتهاش را در قا قه قهن دار »(شجاعی.):941:418 ،
«ووتی مخاطب براي فدم مطلب ،تأمل و درنگ میکند از فدم آن لذت میبرد .هنر مشوکل مویکنود .فدوم هموین
دشواري و مکث بر آن است که منشا التذاق هنري و زیباشناختی است»(شمیسا.):911:471 ،
 9-1ایهام
نویسنده فاهی قهن را بر سر دوراهی ورار میدهد و اجازه نمیدهد که یک معنا را به راحتوی انتخواب کنویم و اداموه
دهیم به عبارتی با ایدا کالمش را برجستگی می دهد1
«حتی افر این کال کمرشکن را از لبهاي شما نمیشنید باز هم این انحنواء و شکسوتگی را بوا عموود خیموه
وجود درمییافتم»(شجاعی .)::21:418 ،در این عبارت نیز تعبیر زیباي «کال کمرشکن» بوا دو صوورت معنوایی در
جمله توجیه میشود 1اول به معناي همان سخنی است که بر مخاطب تأثیري عمیق میفذارد و هم قنین با اشواره بوه
جمله اما حسین که فرموده بودند 1کمر از داغ تو شکست ،معنایی دیگر می یابد.
«اما لختی به این سیاهی مطلق ،خیره می ماند»(همان .)::21ققدرترکیب «سیاهی مطلق» در ایون عبوارت خووب
انجا وظیته کرده است .هم معناي تاریک دلی و سیاه رویی لشکر دشمن را به قهن متبادر مویکنود و هوم نواظر بوه
تعداد زیادي از افراد دشمن است که فقط سیاهی لشکر بودهاند و بس.
«نبض عطش بچهها در دستهاي تو است»(همان .)771در این عبارت با یک استعاره مکنیه روبرو هسوتیم 1نوبض
عطش .البته زیبایی جمله را فراتر برده آمدن کلمهي «دستها» است که با توجه به کلمه «نوبض» ایدوا فرفتوه و هوم
قنین تناسب زیبایی برورار شده است.
وطعه زیر را که آخرین سطرهاي فصل عباس ادب در کتاب سقاي آب و ادب است و با لحنی عاطتی و سرشوار
از ایدا هاي زیبا است مرور می کنیم1
«تیرها را به جان خرید ....مشک امید دریده شد و آب آرزوهایم هدر رفت.درست در لحظوهاي کوه مویبایسوت
هستیا را در دستهایم بریزیم و از معشو خود دفاع کنم ،دستهایم از کار افتاد»(همان.)811
 .4تصرف در محور هم نشینی کالم:

ادبیّت داستانهای آیینیِ سیدمهدی شجاعی با تکیه بر اصل آشناییزدایی 3 /

از برجستهترین تکنیکهاي ادبیت متن است .شیوههایی قون اسم مکان ساختن از یک زموان یوا بور عکوس ،صوتت
ساختن از اسم م ال کاربرد «فل تر» به جاي «زیباتر» ،آوردن افعال مخصوص فیاهان براي انسانهوا ،در ایون تکنیوک
جاي میفیرند.
زنجیره کال به فونهاي قیده میشود که براي لحظاتی ما را به تأمل و توو ،وا میدارد .این شویوه نیوز در سوطح
فستردهاي در آثار شجاعی به قشم میخورد1
«هم ساکنان امروز ،هم ساکنان فردا باید مشک را در دست عباس ببینند تا بدانند در لحظه عطش بوه کودا دسوت
قشم بدوزند»(همان .) 941همان فونه که می بینیم در بدنه زبوان تصورفی صوورت فرفتوه اسوت و نویسونده ترکیوب
ساکنان امروز و ساکنان فردا را به کار برده ،فویا امروز و فردا را به جاي مکانی در نظر فرفته است.
«مادر دهر از تو برادرتر ،نزاییده است»(همان.):211
از یک اسم صتت تت یلی ساخته است .خطاب برادرانهاي است از اما حسین علیه السال به برادرش عباس.
«انگار نافدان از زمین روییدهاند»(همان.)971
فعل روییدهاند را براي سربازان دشمن به کار فرفته است که غریبه و ناآشنا است.
«نمیخواسته رابطه آسمانیاش با عمو را به اندازه یک خواهش زمینی لطی ،م ل آب ،مخدوش کند»(همان.)941
لطافت را که ظاهراً یک ویژفی و صتت براي آب است براي خواهش به کار برده و با تغییر جواي آنهوا زیبوایی
جمله را دوقندان کرده است.
«حسین من به یک نگاه جدان را یوستستان میکند»(همان.)831
واعدتاً باید میفتت جدان را زیبا یا تبدیل به مکانی زیبا می کند اما در ساختار جملوه تصورف مویکنود و از واگه
«یوستستان» اراده مکان میکند.
«و عباس در معرض تیرهاي نگاه دشمنان ورار میفیرد»(همان.)2:1
به جاي آن که بگوید در معرض تیرها یا در معرض نگاه یا در معرض نگاه تیرها ورار فرفته اسوت ،مویفویود در
معرض تیرهاي نگاه تا با جابجا کردن جاي این دو رکن تشبیه عادت زدایی کرده و شومی نگاه دشمن را نیز برساند.
نمونهاي دیگر« 1نگاهی که مرا از جا کند و به اندازه مقابله با قدار هزار سپاه ،به من نیرو بخشید»(همان.)931
هر فونه متن ادبی با رویکرد آشنایی زدایی هم در زبان و هم در محتوا شکل میفیورد و در ایون فرایند(آشونایی-
زدایی) هر فونه تصور متعارف و پیشفوییهاي خواننده از متن ادبی برهم میخورد .در فونههاي ادبی مانند داستان،
رویکرد آشناییزدایی از طریق ارا ه دیدفاههاي شخصیتهاي داستان و راوي(نویسنده) و پرداخت روایتها در موتن
داستان به وسیلهي زبان صورت میفیرد و داستاننویس با بیان حادثه(یا حوادثی) در طورح و سواختار داسوتان ،هموه
قیز را جذاب ،بدت زده و شگتتیآور میسازد.
 .5کاربر واژگان و ترکیبهای کهن:
یکی از شیوههاي غریبهسازي متن وآشناییزدایی کاربرد واگفان و ترکیبهایی است کوه مربووط بوه زموان و زبوان
فذشته است یعنی در زبان امروز و به تعبیر درستتردر زبان معاصر اثر ،کاربرد ندارد .اما نویسنده بوه شوکلی از ایون
نوع کلمات و ترکیبات استتاده میکند .در ن ر شجاعی این شیوه کاربرد کم نیست که قند موردي را مرور میکنیم1
در دو م ال زیر واگههاي «بشاید»« ،راه سپردن »« ،طا نسیان» از زبان عادي فتتوار دور شودهانود؛ بوه عبوارتی بوا
هنجارفریزي و انحراف از «نر » روبرو شدهاند.
«به خدا که بر سر سروجان منت میفذارند و آن را بیش از آن که بشاید میشمارند....دست و پا نشومردنی و بوه
طا نسیان سپردنی است»(شجاعی.)2391:418 ،
«در قندمین وادي از مسقط نه توي ظلمت راه میسپرد»(همان.)2231
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با این تکنیکها زبان را از حالت عادي خارج کرده و به شاعرانگی نزدیکتر کرده است.
«و در کنار سجاده فرو میافتی » (شجاعی ):21:482 ،فرو افتادن فعلی کدن و غیر کاربردي است.
«همین که اهل خیا فدمیدند که پروانه رفتن فرفته است ،فرو ریختند و درهم شکستند»(همان .)491پروانوه رفوتن
فرفتن در معناي اجازه فرفتن تعبیري کدن است و از زبان امروز کمی فاصله دارد.
« آنها را براي مبارزه تشجین میکردي»(شجاعی .)771:418 ،تشجین را کاربرد ندارد بوه معنواي ترغیوب بوه کوار
فرفته است.
«اینک که دهلیزهاي دلت را آقین بستهاي و بر سریر صد نزد ملیک مقتدر نشستهاي»(همان.):931
این آخرین م ال را افر کسی براي ما بخواند در نظر اول فمان میبریم که وسمتی از متون ن ور کدون را بوراي موا
میخوانند .نوع ترکیبات و حتی نحو جمله متمایل به سبک ن ر ورن ششم و هتتم است.
 .1توازن آوایی
توازن آوایی از تکنیکهاي آشناییزدایی از متن است .از آن جا که بر پایه تکرار است و موسیقی افزاست ،در شوعر
بیشتر نمود دارد اما در ن ر میتواند به صورتهاي مختلتی قون 1سجن ،تکرار واگه و جادوي مجاورت ظواهر شوود.
توازن موجود در آشنایی زدایی از تکرار کالمی حاصل میشود .صوناعاتی کوه از طریوق تووازن حاصول مویآینود ،از
ماهیّتی یکسان برخوردار نیستند« .همنشینی واگهها ،نظا آوایی و معنایی آنهاست که متون زیباي ادبوی را بوهوجوود
میآورد .آهنگ درونی واگهها و نظا آوایی آنها ،ساختار موسیقا ی را بهوجوود مویآورد کوه ف وا را بوراي رشود و
بالندفی واگه آماده میسازد»(علوي مقد .(74 1:477 ،
در داستانهاي شجاعی با این برجستگی زبانی بسیار برخورد میکنیم.تکرارهایی که در سطح واگه یا هجا توجه موا را
به خود جلب میکند1
 1-6سجع:
از این تمناي شدادت بنیان و ت رع شجاعت ندان ،اشک در قشمان حسین حلقه زد (شجاعی.)921:418 ،
«از آنجا که عادت مالوف کریمان ،نشانه ندادن و بدانه به دست دادن و سا ل را به شیوه طلب مجدز ساختن اسوت.....
اینک هستی در ملتقاي این دو نگاه ،در دیدار خورشید و ماه»(همان.)2:21
همانفونه که در دووطعه بای مشاهده کردیم نویسنده از ظرفیتهاي موجود در آواها استتاده کرده و بعود موسویقایی
ن رش را توسعه بخشیده است.
 1-2تکرار
تکرار با بخش هاي شگرف و شگتت معنایی و والبی خویش ،میتواند نقش بزرفی در برآوردن و فسوتردفی لتوظ و
معناي آثار ایتا کند« .در شعر و ن ر ادیبانه ،فواه ایجواب مویکنود کوه واگههوایی تکورار شوود ،زیورا تکورار ،کوال را
خوش آهنگ و مطبوع میسازد»(صادویان .)181:411 ،در نمونههاي زیر ،عنصر تکورار خوود را در سوطح واگه نشوان
میدهد1
«هیچ آینهي دلی را نشکسته نگذاشتید! هیچ جگري را نسوخته رها نکردید! از هیچ خونی دست نشستید! به هویچ
آدابی مودب نشدید! با هیچ زلزلهاي تکان نخوردید!» (شجاعی .)::31:418 ،شاید حداولش این اسوت کوه بوا تکورار
کلمه «هیچ » میخواهد هیچ بودن و بیارزش بودن دشمن را به قهن مخاطبش القا کند.
م الهایی دیگر از این فونه1
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«آن قه اکنون در آغوش عباس است ،بدانه سی و پنج ساله عباس است ،بدانه تولد عبواس اسوت ،انگیوزه حیوات
عباس است»(همان.)821
«مردي که دوشینه شب خواب را بر قشم دشمن حرا کرده است .مردي که حیواتش حیوات دشومن را توا ایون
لحظه معلق نگاه داشته است .مردي که تنتس ،نتس را درسینه دشمن حبس کرده است» (همان.)881
 1-9جادوی مجاورت:
یکی از شیوههاي بالغی است که با توازن و هماهنگی آوایی باعث رسانایی معنا میشود .واجهایی که همنشین موی-
شوند تا معناي موردنظر را با ودرت اوناع بیشتري منتقل کنند« .آن قه از آن به عنوان جادوي مجاورت یاد مویکنویم
در حقیقت رفتن از لتظ به سوي معنا و یا ایجاد و آفرینش معنا از رهگذر موسیقی صوري موجود در کلمات اسوت»
(شتیعی.)71:477 ،
براي نمونه در م ال زیر جادوي مجاورت کلمات«مات و ماتم زده » را به نوعی وحودت معنوایی بخشویده اسوت.
انگار نگرانی و ماتمزدفی وحیرت نگاه را بیشتر به قهن تداعی میکند1
«با نگاه مات و ماتم زده ،پاي پیکر ،فروریخته است»(شجاعی.)2371:418 ،
«این پیکر به خون نشسته ،استاد ایستادفی است»(همان.):281
در م ال بای دو لتظ استاد وایستادفی که کنار هم آمده به سبب اشتراک موسیقایی معناي مورد نظر را نیوز تقویوت
نموده فویا تکرار حرف«ا» در القا کردن متدو ایستادفی بیتأثیر نیست.
«دوباره صاعقه صیدهاي بیهوشت میکند»(شجاعی):21:482 ،
ترکیب صاعقه صیده تشبیه فشرده یا همان اضافه تشبیدی است .اصل جادوي مجاورت هوم در بوه وجوود آمودن
قنین ترکیباتی وابل توجه است .نمونههاي دیگر نیز از این فونه در آثار وي مشاهده میشود1
«حتاظت در حصن حصین نگاهش هنگا پرکشیدنشان»(همان.)2281:418 ،
دلیلی را که قشمهاي شعتناک تو اوامه کرد همه را به تحسین واداشت«(همان.)24241
 .7در هم ریختن زمان خطی:
«یکی دیگر از راههاي آشناییزدایی در مقالهي «هنر به م ابه فن» شکلوفسوکی ،در هوم ریخوتن زموان خطّوی اسوت»
(مدربان.) :2 1:418 ،یعنی در داستان و رمان مدرن ،نویسنده خط زمان را که یا فذشته ،حال و آینده است ،فواهی در
هم میآمیزد م الً از روایت حال به فذشته میرود« .زمان در این نوع داستانهوا بوه صوورت غیرخطوی اسوت ،یعنوی
ممکن است در یک پارافراف جمالتی مبدم از زمانهاي مختل ،،بدون هیچ اشاره روشن کننده یا توضیحی از طرف
نویسنده یا راوي ،بیان شود .نویسنده ممکن است ،بدون استتاده از نشانهفوذاري مناسوب ،از صوحنهاي بوه صوحنهي
دیگر ،یا از اندیشه هاي کسی به سخنان کسی دیگر پریده و مجدداً به اول بوازفردد .حتوی راوي داسوتان نیوز ممکون
است تغییر کند» (بیات.)911:417 ،
این شیوه در داستانهاي دینی شجاعی ،فراوان به قشم میخورد و روایت از زمانی به زمان دیگر در حوال حرکوت
هستند .ما در این مجال و مقال اندک فقط یک نمونه را قکر میکنیم و توضیح میدهیم .در ابتداي کتاب سقاي آب و
ادب روایت این فونه شروع میشود و نافدان بدون هیچ اشارهاي نویسنده ما را به فذشته ودرمان میبرد1
شماره یک« 1شریعه فرات پیش روست و قند هزار سوار پشت سر....آب در قشمهاي اسب بر می زند اما ایون
سردار کیست که خود را از میان قدار هزار سوار به آب رسانده بی آن که آب در دلش تکوان بخوورد .. .ایون جووان
کیست؟» (شجاعی.):21:418 ،
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شماره دو...« 1درصتین ،نوجوانی نقاب زده نافدان قون تیري از کمان جبدهي دوست رها شد و به ولب دشومن
زد....هیچ کس نمی دانست این نوجوان نقاب بر قدره کیست؟.....نوجوان فاتح و شکوهمندبه ولب جبده دوست بواز
فشت»(همان.):21
شماره سه« 1این ماه بنی هاشم است که هنوز مو بر صورتش نروییده است»(همان.):21
شماره قدار«1این عباس علی است خسته و تشنه و داغدیده(» ....همان.):21
شماره پنج« 1عباس ناز بازوان تو! تو را براي همین روز میخواستم»(همان.):41
در شماره یک نویسنده روایت را از زاویه دید سو شخص آغاز میکند و در پایان مخاطب را بوا سوؤالی مواجوه
میکند که این جوان که از او سخن میفویم کیست؟ در شماره دو بالفاصله بدون هیچ جواب و حتوی توضویحی بوا
یک پرش زمانی روبرو می شویم .به حدود بیست سال وبل برمیفردد و دوباره روایتی آشنا ولی موبدم را بوه دسوت
میفیرد و پس از قندي مجدداً خواننده را با همان سؤال وبلی مواجه میکند؟ اما این بار به اوت واي سون مویپرسود
این نوجوان کیست؟ تا این با دو پرسش در دو زمان مختل ،روبرو هستیم.
در شماره سه انگار برمیفردد به شماره دو و پاسخ میدهد که از کی سخن میفوید .سپس بدون هیچ ووتوهاي
ادامه میدهد 1آري این عباس خسته است یعنی سالها از آن نوجوانیاش فذشته است(.شماره قدار).لحظوهاي هنووز
آنقدر نوجوان است که مو بر قدره اش سبز نشده و قند لحظه بعد در سی و قندسالگی خوود وورار دارد .درشوماره
پنج نافدان راوي عوض می شود و ما از جمله شماره قدار باید بتدمیم که این جمالت تحسوینآمیوز ا از زبوان پودر
ودرمان داستان (ح رت علی علیه السال ) است که به او تقدیم میشود.
این به هم ریختگی زمان ،رفت و برفشتی بودن روایت و نداشتن ترتیب منطقی که نویسنده آفاهانه بوه آن روي
آورده است به داستان برجستگی خاصی بخشیده و در ندایت به لذت ادبی براي مخاطب منجر شده است.
 .8وصف حوادث روی نداده:
یکی از شگردهاي آشنایی زدایی توصی ،وواین و حوادثی در داستان یا رمان است که هنوز روي نداده است .این امور
باعث برجسته سازي متن میشود.این شگرد نیز کم و بیش در داستانهاي دینی شجاعی دیده میشود1
«از فردا این حیاط کوقک ،به اندازه یک اسب خلوتتر خواهد شد و من نیز ایون بوار سونگین تون را بور زموین
خواهم فذاشت و شماتتهاي مرد نیز به پایان میرسد »(شجاعی.)1:1:482 ،
در رمان و داستان دینی ممکن است روایت از منظر تاریخی براي مخاطب خیلی آشنا باشد .شاید فدم مخاطب بوا
روند حوادو داستان همراه باشد ،اما محتوا و فرمی که آفریینده قهن نویسنده است دست به دست هم مویدهنود توا
التذاق هنري مخاطب را بای ببرند.
«واي از زمانی که زنی از سرعادت او را ا البنین صدا کند .نافدان طوفوان بوه پوا مویشوود در دل ایون اویوانوس»
(شجاعی.)23:1:418 ،
اتتاوی را که هنوز نیتتاده و مربوط به روزهاي بعد از واوعه عاشورا است وبل از رفوتن ودرموان بوه معرکوه جنوگ
توصی ،میکند .اماقون قهن مخاطب داستانهاي دینی با قگونگی اتتا آشنا است ،متدو را در مییابد.
«رمان دینی با زیباشناسی خود قشماندازي براي امکان ووووع ایموان در زیبوایی آفورینش اسوت .از ایون طریوق
مخاطبانی که در دنیا در جستجوي زیباییشناسی هستند؛ میتوانند به زیبایی آفرینش پیببرند و در ف ایی پر از شور
و شع ،معنوي تنتس کنند» (بصیري.):81:484 ،
نتیجه
تأمل در دو کتاب «سقاي آب و ادب» و «پدر ،عشق ،پسر»به عنوان نمونه آثارفزینش شده براي این پژوهش نشان
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میدهد که ن ر آیینی به خصوص رمانها و داستانهاي دینی با هدف تأثیر غیرمستقیم بر مخاطب تالش میکنند توا از
تکنیکهاي مدرن در رماننویسی دینی بدره ببرند.
سید مد دي شجاعی یکی از نویسندفان برجسته در داستان نویسی آیینی و دینی است .افر قه در بع ی وسمت-
هاي نوشته هایش عنصر واوعیت و روایت دینی و تاریخی کامالً مشدود است و نویسنده را از آشناییزداییهاي ادبوی
باز داشته است اما در بیشتر وسمتها ،جنبه ادبی بر نحوه بیان وي قیره فشته؛ بنابراین مویتووان فتوت وي در ایون
داستانها رویکردي ادبی دارد و به پویایی ن ر میاندیشد .ن ر او ن ري است که با هدف انتقال و تتدیم پیا  ،مختصوات
ادبی به خود فرفته و سرشار از تصویرپردازيهاي درنگ آور و ناآشنا است.
آشناییزداییهایی که در سطح زبانی و معنایی به زبان ،وسعت و به معنوا ،عموق و اعتبوار ادبوی بخشویده اسوت،
فویاي این واوعیت است که شجاعی توجه خاصی به فر داستان داشوته ،داسوتانهواي دینوی را از حالوت مرسوو و
پیشین خارج کرده و با تغییر محوریت روایت در بیشتر داستان ها ،از ظرفیت زاویهي دید ،بدورهاي بوه جوا و فوراوان
برده است.
پژوهش حاضر نشان میدهد که بیشترین روش ادبیت بخشی به متن ،در داستانهاي آیینی سیدمددي شجاعی از
طریق تغییر محوریت وص ،،درهم ریختن خط روایتها ،تعری ،دوباره یا روایت توازه ،تووازن آوایوی و مجازهواي
بیان شاعرانه از وبیل نوآوريها در تشبیه ،استعارههاي دلپذیر ،کنایههاي زنده ،صورت فرفته است.
شکی نیست که این نتیجه را نمیتوانیم با وطعیت بر همه متون ن ر آیینی معاصر منطبق بدانیم تا هوم قنوان ،راه را
براي بررسی فارغ دینهتر و البته علمیتر ،باز فذاشته باشیم.
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