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  چكيده
 ،گيـري بجـا و هنرمندانـه از آن    با بهره ،هايي است كه شاعران و نويسندگان يكي از شيوه ،هنجارگريزي معنايي
هـاي   بخشند. بيژن نجدي از جمله نويسندگاني است كه در سـاخت و پرداخـت داسـتان    مي سطح ادبي آثارشان را ارتقا

عنـايي بيشـتر خـاص شـعر اسـت،      جـا كـه هنجـارگريزي م    تمايل زيادي به استفاده از اين شيوه داشته است. از آن ،خود
نمايـد. فرضـية پـژوهش حاضـر آن اسـت كـه يكـي از         گيري از آن در آثار منثور، زبان اين آثـار را شـعرگونه مـي    بهره
را به سوي زبان شـاعرانه سـوق   آن  و هاي نجدي را از منطق عادي گفتار خارج كرده ترين عواملي كه زبان داستان مهم
هاست. به منظور اثبات فرضية پژوهش، انواع هنجارگريزي معنايي  معنايي در اين داستان ، نمود انواع هنجارگريزيداده

هاي نجدي با استفاده از شيوة استقرايي مشخص و پربسامدترين و مؤثرترين آنها ـ از حيـث شـاعرانه سـاختن      در داستان
ز بـين انـواع ترفنـدهاي ادبـي كـه در      گر آن است كه ا بيان ،هاي نجدي ـ بررسي شده است. نتيجة پژوهش  ن زبان داستا

بيشـترين   ،نمـا  نمـايي و متنـاقض   آميزي، بزرگ چهارچوب هنجارگريزي معنايي قرار دارد تشبيه، تشخيص، مجاز، حس
  هاي نجدي داشته است.  نقش را در شاعرانه ساختن زبان داستان

  
  واژگان كليدي
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  مقدمه
گــران و منتقــدان در  شــيوة پــژوهش ،گيــري و رواج مكتــب فرماليســم پــيش از شــكل

محـور بـود. ايشـان بـيش و پـيش از       محور يا محيط اي مؤلف اغلب شيوه ،بررسي متون ادبي
اي كـه اثـر در دل آن خلـق     تمركز بر متن ادبي به مثابه پژوهشي مستقل، به موقعيت بيرونـي 

شـناختي   اجتمـاعي، سياسـي، فلسـفي و روان    اوضـاع كردند و به بررسـي   شده بود، توجه مي
دهة دوم قرن گرايي) در  ورتپرداختند. با ظهور فرماليسم (ص و عصر تكوين اثر مي نويسنده
محور ـ تغيير كـرد و    محور و محيط هاي ادبي ـ شيوة مؤلف  رويكرد مسلط بر پژوهش بيستم،

هـاي زبـان ادبـي و     سـاختن تفـاوت   تمركز صورتگرايان بر زبان  و تالش ايشان براي روشن 
گرايـان بـا    اي اساسي در مطالعـات ادبـي شـد: صـورت     زبان روزمره، باعث ايجاد دگرگوني

ِ آفـرينش اثـر، موضـوع     هاي ادبي و كنار گذاشتن موقعيت بيرونـي  بر واقعيتتمركز صرف 
شناسـي، فلسـفه و... جـدا     شناسـي، روان  هاي ديگـري ماننـد جامعـه    مطالعات ادبي را از رشته

ــد.  ــه  كردن ــي، ب ــار ادب ــل و بررســي آث ــان در تحلي ــار  "ادبيــت" آن ــن آث ــتنداي . توجــه داش
موضوع علـم ادبـي   «دانسته، بر اين باور بودندكه  توجه مميزة ادبيا را ادبيت گرايان صورت



  127///  هاي بیژن نجدي هنجارگریزي معنایي در داستان  
 

عـاملي كـه يـك اثـر مشـخص را بـه يـك اثـر ادبـي بـدل            ؛ادبيات نيست، بلكه ادبيت است
   1) 199: 1385(مكاريك،  .»كند مي

يافتة  در هم ريختن سازمان 2شناسي مسكو ـ  گذاران حلقة زبانياكوبسن ـ يكي از بنيان 
: 1386دانست (ايگلتـون،   بان گفتار روزمره را مبناي ادبيات ميگفتار متداول و انحراف از ز

گانة زبان عـاطفي، ترغيبـي، ارجـاعي، فرازبـاني،      هاي شش نقش ،يل).  وي در نموداري ك4
دهندة فرايند ارتباط كالمـي ـ گوينـده، مخاطـب،      به اعتبار اجزاي تشكيل را )دلي و ادبي هم

هـر گـاه    ،سـيم كـرد. بـه موجـب ايـن نمـودار      موضـوع، رمـز، مجـراي ارتبـاطي و پيـام ـ تر      
گيري پيام در فرايند ارتباط كالمي به سوي خود پيام معطـوف باشـد، زبـان در نقـش      جهت

  )33ـ30/ 1 ؛1383(صفوي،  .ادبي به كار رفته است
شود. اين پيـام بـه كمـك     ارتباط پيامي از گوينده به مخاطب ارسال مي ،در هر فرايند

يابـد.   انـد، انتقـال مـي    نشيني قرار گرفته يك زبان كه روي محور همهاي  اي از واژه مجموعه
اطالعـي   نشـيني، بـار   تابع قواعدي است و حاصل ايـن هـم   ،ها روي اين محور نشيني واژه هم

هاي انباشته در ذهـن مخاطـب محـك     يابد و از طريق گزاره است كه از طريق پيام انتقال مي
بـه شـكلي انتقـال يابـد كـه ارزشـش بـيش از بـار          شود. حال اگر به هر طريـق، پيـام   زده مي
به قلمـرو   وضعيتي،ش باشد، توجه به سمت خود پيام معطوف خواهد شد. در چنين  اطالعي

  ). 36(همان،  .ايم نقش ادبي زبان گام نهاده
را از  زبان ادبـي زداينده،  استفاده از تمهيدات آشنايي گرايان عقيده داشتند كه صورت

هـاي قـراردادي را ناآشـنا كـرده، توجـه       . ايـن تمهيـدات نشـانه   كنـد  ا مـي زبان غير ادبي جد
را  جديـد كشد و بـدين ترتيـب دريـافتي     مخاطب را به سوي فرايندهاي مادي خود زبان مي

گرايـان روس،   ). در مقابـلِ صـورت  137: 1383آورد (ايگلتـون،   براي خواننده به ارمغان مي
زداي مـتن ادبـي،    ه جاي تمركز بر عوامل آشناييب ،وارثان ايشان يعني ساختارگرايان پراگ

دانستند كه در آن تمامي عناصـر   عناصر متن توجه كردند. ايشان متن را ساختاري مي  به همة
با يكديگر وابسـتگي دوسـويه دارد.    ،زدا ـ در هم بافته شده آشنايي زدا و غير ـ اعم از آشنايي

ه آن را به مثابه يـك سـاختار در نظـر    ك همين طرز نگرش اعضاي گروه پراگ به متن ادبي
ــي ــد م ــته   ،گرفتن ــا برجس ــر آن داشــت ت ــان را ب ــازي ( ايش ــين ) Foregroundingس را جانش
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نماينــد: هنگــامي كــه آفريننــدة ادبــي از تمهيــدات  ) Defamiliarization( زدايــي  آشــنايي
تن) بـين ايـن تمهيـدات و عناصـر ديگـر مـتن (سـاختار كلـي مـ          ،كند زدا استفاده مي آشنايي
سازي، ساختار كلي متن را نيـز بـه    كه برجسته شود؛ حال آن اي تقابلي و ايستا ايجاد مي رابطه

  ). 60ـ 57: 1387(برتنس،  .دهد شكلي پويا تحت تأثير قرار مي
سازي مبتني است بر تخطي شاعر از قواعـد و قراردادهـا؛ و او بـه واسـطة ايـن       برجسته

رود و بـا رهانـدن خواننـده از قيـد بيـان       زبـان فراتـر مـي   از سطح منابع ارتباطيِ بهنجار  ،كار
  كند.  اندازهايي ديگر مي اي، او را متوجه چشم كليشه

گيـرد؛   مـي  بـر  گيـر زبـاني را در   هـاي چشـم   تر،  تمـام پديـده   به بيان كليسازي  برجسته
ه اي پيام (ايـن كـه چـ    شوند تا خواننده از محتواي گزاره هايي كه به نحوي موجب مي پديده

چيزي گفته شده) روي بگرداند و توجهش را به خـود پيـام (ايـن كـه چگونـه گفتـه شـده)        
    )61: 1385(مكاريك،  .معطوف گرداند
  آيد:  سازي فرايندي است كه به يكي از دو روش زير به دست مي برجسته

   ؛افزايي: افزودن قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان خودكار . قاعده1
) 40/ 1 :1383صـفوي،  ( 3.حراف از قواعد حاكم بر زبان خودكـار گريزي: ان  . هنجار2

كنـد.  گريـزي بررسـي    هنجار .هاي بيژن نجدي را از حيث مقالة حاضر بر آن است تا داستان
گريـزي كـه عبارتسـت از: آوايـي، زمـاني، سـبكي،        از بين انواع مختلف هنجارگفتني است 

/ 1 ،1383؛ 1446ــ 1445 :2: 1381 گويشي، نحوي، نوشتاري، واژگاني و معنـايي (صـفوي،  
  شود.  ميمحدود به هنجارگريزي معنايي  ،حيطة اين پژوهش ،)50ـ46

مكانيسـمي خـارج از عـادت ذهـن اسـت كـه در آن كلمـات،         ،هنجارگريزي معنايي
نشـينند و مناسـبات بـديعي را    مـألوف در كنـار هـم مـي     خارج از هنجار زبان به صورتي غير

هنجارگريزي معنايي آن است كه شـاعر [يـا نويسـنده] از قواعـد     « ،ديگرآفرينند. به بيان  مي
هـا در قواعـد معنـايي حـاكم      نشـيني واژه معنايي زبان هنجار خـارج شـود و از محـدودة هـم    

  ) 1445/ 2: 1381(صفوي،  .»برهنجار، گريز بزند
نجدي در تالش براي رها ساختن زبان از اسارت ساختارهاي قـراردادي، واژگـان را    

گــذر همــين  نشــيني قــرار داده و از ره روي محــور هــم ،اي متمــايز از زبــان گفتــار بــه شــيوه



  129///  هاي بیژن نجدي هنجارگریزي معنایي در داستان  
 

متعارف، موفق به ايجاد هنجارگريزي معنايي شـده اسـت. بعضـي از انـواع      هاي غير نشيني هم
نـوعي جـذابيت و   دارد و گيـري   هـاي نجـدي نمـود چشـم    در داسـتان 4گريزي معنايي هنجار

  پيشينة پژوهش، به آنها اشاره خواهد شد.  ذكرده كه پس از ها دا فرديت به اين داستان

  پيشينة پژوهش
پلنگـاني كـه بـا مـن      يـوز هـاي او ـ كـه در سـه مجموعـة       دربارة بيژن نجدي و داسـتان 

هـايي انجـام    ـ پـژوهش   هاي ناتمام منتشـر شـده   داستانو  ها دوباره از همان خيابان، اند دويده
بـه محورهـاي گونـاگوني توجـه      ،هـا  ايـن داسـتان   گـران در بررسـي   گرفته است و پـژوهش 

بررسي عناصـر جهـان مـتن بـر اسـاس رويكـرد بوطيقـاي        اند. ليال صادقي اصفهاني به  داشته
... پرداخته است؛ ليال حجـاري و پـروين قاسـمي     اند شناختي در يوزپلنگاني كه با من دويده

؛ فرشـته   كـرده كنـد و كـاو    بررسـي و را   )...A+Bهاي پسامدرنيستي داستان ناتمام ( ويژگي
در پژوهش  و پرداخته و هاي بيژن نجدي ذهن و جريان آن در داستاناي به  رستمي در مقاله

، اي ديگـر  اسـت؛ وي در مقالـه   كـرده بحث  رويكرد بيژن نجدي به انسان دربارهديگري نيز 
رضـا   علـي  .ارائـه كـرده اسـت    را هـاي بيـژن نجـدي    خوانشي نقادانه از تصـويرها در داسـتان  

 ،پرداختـه، حميـد عبـداللهيان    هـاي بيـژن نجـدي    اسباب و صور ابهـام در داسـتان  صديقي به 
براي سه عنصـر مهـم   را با محوريت قائل شدن  هاي بيژن نجدي عوامل شاعرانگي در داستان

زبان «مهربان و محمدجواد زينعلي در مقالة  هاست؛ صديق  كردهتخيل و زبان بررسي ، عاطفه
هـاي   مشخصـه ، به بررسي عناصر آفريننـدة سـبك   ،»عر در آثار بيژن نجديهنري داستان ـ ش 
اند؛ محورهـايي از ايـن مقالـه نيـز بـه       هاي نجدي پرداخته هاي بالغي داستان زباني و ويژگي

همچنـين لـيال    .ها اختصاص داده شده اسـت  در اين داستان  زدايي بحث دربارة انواع آشنايي
ــة   ــاره از همــان  برجســته«محمــدپور و علــي تســليمي در مقال ــاه دوب ســازي در داســتان كوت

اثـر بيــژن نجــدي را از حيــث انــواع   هــادوبـاره از همــان خيابــان داســتان كوتــاه  ،»هــا خيابـان 
هاي نجدي را فقـط از   بر آن است تا داستان ،نوشتار پيش رو. اند هكردسازي بررسي  برجسته

رگريزي معنــايي كــه در از انــواع هنجــا بعضــي. حيــث هنجــارگريزي معنــايي بررســي كنــد
  از:  نددارد، عبارت گيري چشمهاي بيژن نجدي نمود  داستان
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  . تشبيه1
كنـد، اغلـب از نـوع تصـاوير تشـبيهي       هايش ارائه مـي تصاويري كه نجدي در داستان

بـه   ،تشبيه در مقايسه با اسـتعاره  زيرا ؛تر اين تصاوير شده باعث پويايي بيش ،همين امر .است
از  ،تري است. بـه بيـان ديگـر    از اين حيث داراي حركت و پويايي بيش وتر  طبيعت نزديك

: 1372كـدكني،   جا كه تصاوير تشبيهي، پويا و تصاوير اسـتعاري، ايسـتا هسـتند (شـفيعي     آن
تـري بـه    تمايـل بـيش   ،تحـرك خـويش   هـاي ديناميـك و پـر    نجدي در خلق داسـتان  ،)253
  گيري از تصاوير تشبيهي داشته است.  ه بهر

هاي نجدي، برگرفته از نگرش شخصي ايـن نويسـنده    هات به كار رفته در داستانتشبي 
به محيط پيرامون خويش است. وي از جملة نويسندگاني است كه بـراي آفـرينش تصـاوير    

هاي نجدي با  گيرد. تشبيهات در داستان هاي ذهني خود بهره مي از انديشه و سرمايه ،تشبيهي
هـاي جهـان    هـا و زيبـايي   پيوند دارد. او بازتـابي از زشـتي   چشم او جهان بيرون و دنياي پيش

اي كـه    واقعي را از زاوية ديد خويش در اين تصاوير منعكس ساخته است. تصاوير تشـبيهي 
  هاي خود خلق كرده، از حيث دايرة واژگانيِ عناصر تشبيه عبارتند از:  نجدي در داستان

  گرا تصاوير طبيعت -1 -1
ايـن امـر محتـواي     .تپـد  ه قلـبش بـا زنـدگي و طبيعـت مـي     اي است كـ  نجدي نويسنده

تصـاويري   ،قـرار داده اسـت. بسـياري از تصـاوير تشـبيهي او      هـاي او را تحـت تـأثير    داستان
  شود:  دار سنجيده مي گراست كه در آنها عناصر گوناگون با طبيعت جان طبيعت
ريخـت،   هـا مـي   فالآمد و روي س هاي باران نرم بود، مثل صبح كه از آن باال مي دانه“

در ايـن مثـال، نويسـنده عنصـري      5). 38: 1389كشـان،   (شـب سـهراب  » مثل پيراهن مادرش
هاي باران) را بـه عنصـر طبيعـي ديگـري (صـبح) ماننـد دانسـته         مربوط به طبيعت (نرمي دانه

است؛ اما تشبيه فقط در محدودة دو عنصر طبيعت (باران و صبح) باقي نمانـده، دامنـة آن بـه    
  ديگر (پيراهن مادر) كشيده است.  عنصري

  : 6شوند گرا نزديكي فراموش شدة انسان و طبيعت را يادآور مي تصاوير طبيعت
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 .»ام امروز مثـل كـك، نجـس شـده     ،هاي تركمني ايستاده بودم يك روز با وقار اسب«
  )A+B ،1383 :66(داستان ناتمام 

گـرد آلـو دور خـودم    داد و مـن مثـل    كـرد و فرمـان مـي    به هـر طـرف اشـاره مـي    «... 
  )67. (همان، »پيچيدم مي

دار  هاي فوق، اعمال و حركات شخصيت داستان به عناصري از طبيعـت جـان   در مثال
  جان (گرد آلو) مانند شده است.  (اسب، كك) و طبيعت بي

الگـويي از تولـد، رسـتاخيز، مـرگ،      به عنوان كهن ،در بعضي از تشبيهات نجديآب 
قرار گرفته اسـت. در ايـن    "به مشبه") در جايگاه 162: 1385(گرين، تطهير، باروري و رشد 

ـ شـفافيت، روشـني، پـاكي،      "آب "نويسنده به يك يـا چنـد ويژگـي عنصـر     ،نوع تشبيهات
وقفه و روان، جاري و سيال بودن آب از سرچشمه به سوي پايين ـ به عنوان وجه   حركت بي

  شبه توجه داشته است: 
، A+B(داسـتان ناتمـام    .»گذشـت//  روز مثـل آب مـي   گذشـت//  ترن مثـل آب مـي  « 
1383 :19(  

معنـايي   ،قرار گرفته به مشبه در هر دو جمله در جايگاه در اين مثال هر چند عنصر آب
هاي مختلف آب (وجـه   كه نويسنده در صدد القاي آن به مخاطب است، با توجه به ويژگي

ه به موجب آن گذشتن تـرن را بـه   وجه شبهي كه نويسند ،شبه) متفاوت است: در جملة اول
شـبيه   ،دوم  وقفـه، روان و آسـان آب اسـت. در جملـة     گذشتن آب مانند كرده، حركت بـي 

كنندة چگونگي جاري شدن آب از سرچشمه  دانستن گذر روزگار به جريان سيال آب، القا
كند و ديگـر هرگـز    است: آب از سرچشمه سرازير شده، در مسيري رو به پايين حركت مي

سوي سرچشمه جاري نخواهد شد، گذر روزهـاي عمـر نيـز چنـين اسـت و انسـان حتـي         به
ديگري كه ذكر خواهد شـد، نويسـنده در تشـبيه      اي به عقب برنخواهد گشت. در نمونة ثانيه

  صورت به آب، پاكي و روشني آب را در نظر داشته است: 
ور، . (مـــانيك»مليحـــه دراز كشـــيده و صـــورتش را مثـــل آب روي بـــالش ريخـــت«
1389: 130(  
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چـون درخـت، جنگـل و      ي طبيعييالگوها از كهن ،نجدي در بعضي از تشبيهات خود
دامنـي و زيبـايي    كه نمادي از حيـات، رشـد، بـاززايي، فناپـذيري، پـاك     استفاده كرده گياه 
  ) 165: 1385(گرين،  .هستند

اقي تـ ر امن و مادرم، گياهوار، به طرف آن آبي، قد كشيده و بار ديگـر، همـه چيـز د   «
، A+B(داسـتان ناتمـام    .»شود آغاز خواهد شد اش باالي رودي از آسفالت باز مي كه پنجره

1383 :74(  
از نمـاد گيـاه    "بـاززايي و تولـدي دوبـاره   "نويسنده براي القـاي مفهـوم    ،در اين مثال

رشد و آغازي دوباره را به رشد و قد كشيدن گياهان به سوي آسمان ماننـد   نموده واستفاده 
وضـعيت طـاهر بـر روي تخـت     ، گياهي در قرنطينه داستاندر نويسنده چنين  كرده است. هم

ضمن القاي پاكي  ،با اين تشبيه و بيمارستان را به درختي عريان در فصل زمستان مانند كرده
  كند:  چيني مي و معصوميت طاهر، براي مرگ و به تاراج رفتن هستي وي نيز زمينه

بيمارستان پادگان بردنـد. دكترهـا بـراي ديـدن قفـل او را مثـل       همان روز طاهر را به «
ضـربدر،   هـايش را  درختي در اسفندماه، لخت كردند. قفل فقط يك برگ بود. طاهر دست

مـن   !شما رو بـه خـدا بـازش نكنـين    "گفت:  ها مي هايش چسبانده بود و به آن به شكم و ران
  )85: 1389نه، هي در قرنطي(گيا »."همين طوري هم حاضرم برم سربازي
) ؛ همين امر باعـث  3: 1383است (نجدي،  "مرد گيله"نجدي بنابه اذعان خويش يك 

هاي وي رنگ و بوي بومي داشته باشـد.   شود كه بسياري از تصاوير خلق شده در داستان مي
: 1388ايران دانست (روزبه،  "ادبيات اقليمي شمال"توان يكي از بهترين نمايندگان  او را مي

نمـايي از شـاليزارهاي   ، هـاي بـرنج   خوشه به ها دست نجدي ضمن تشبيه ،در مثال زير). 101
  كند:  شمال كشور را نيز ترسيم مي

(داسـتان ناتمـام    .»داد مانست كه به كفترها دانه مـي  هاي برنج مي دستهاي ما به خوشه«
A+B ،1383 :71(  
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  گرا تصاوير اجتماع -2-1
هـا و   مسائل اجتماعي به ويـژه رنـج  وي به آيد،  هاي نجدي برمي گونه كه از داستانآن

هـاي   ور شـدن نويسـنده در تجربـه   است. غوطـه  داشتهمصايب مردم فرودست همواره توجه 
  زندگي افراد طبقة پايين جامعه سبب ارائة تصاويري از اين دست شده است: 

ه برد و برنج و قيمه را برداشـت كـ   مرتضي... دست بزرگش را طوري در بشقاب فرو« 
  )117: 1388خوام پيدا كنم،  ا مي(من چي ر ».يك ماه پيش بيلش را زده بود به زمين

وجه شبه ـ نهايـت تالشـي كـه گـاه بـه حـرص و ولـع نزديـك           ،در اين مثالنويسنده 
اي دو سويه به تصوير كشيده است: تـالش مرتضـي بـراي خـوردن بـه       شود ـ را در رابطه  مي

  تالش وي در بيل زدن زمين مانند شده است. 
 .»زده پينــه برداشــته اســت هــاي بيــل ســرش را برگردانــد، ديــدم نگــاهش مثــل دســت«

  )66 :1389ز، پاره ديرو خاطرات پاره(
وي مثال فوق بيانگر دقت و حساسيت نويسنده در زندگي طبقات پايين اجتماع است. 

توانسته بين دو امر متباين ـ نگـاه و دسـت ـ كـه از حيـث       ،گذر همين دقت و حساسيت از ره
تجربة عقلي دور از يكديگر قرار دارند، وجه اشتراكي پيدا كنـد: پينـه نقطـة مشـترك نگـاه      

  ست رنجبر است. رنجيده و د

  گرا  تصاوير رياضي -3-1
كاربرد واژگان و اصطالحات مختص علم رياضي و ايجاد تصاويري با آنها به لحـاظ  

كه نويسنده خود دبير رياضي بـوده   قابل تأمل است. از آن جاهاي نجدي  در داستان ،بالغي
توانـد   وي مـي  هـاي  كاربرد اصطالحات رياضي در داستان ،)A+B ،1383 :2داستان ناتمام (

  به عنوان ردپاي نويسنده مطرح شود: 

8مادرم ديگر به هيچ زني شباهت نداشت. او مثل كسر «
 .»رود از شيب كوه بـاال مـي   1

  )A+B ،1383 :60داستان ناتمام (
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، قاطر در جايگاه خط كسر و پاهاي مـادر  1در مثال فوق، باالتنة مادر در جايگاه عدد 
با اسـتفاده از دو   ،مانند شده است. نجدي در جايي ديگر 8به عدد  ،قاطر آويزان استكه از 

  چنين تصويري را آفريده است:  ،"رسم كردن"و  "منحني"اصطالح  
هـاي   هـا، تصـوير يـك سـقوط و منحنـي      ها و شـيطنت  در متن و حاشيه بازي ها مدت«

و مـن دوبـاره، آن را    دشـ  كـه بـه زودي پـاك مـي     كـردم  چندين زخم را در ذهنم رسم مي
  )41: 1383نجدي، ( .»شد پاك مي كشيدم و باز مي

تـوان از ايـن اصـطالحات دريافـت كـرد كـه        گاه معنايي ضمني و مجازي را نيـز مـي  
  اي خاص است:  هاي نويسنده نسبت به پديده ها و انديشه القاگر مفاهيم، تجربه

  ) 42(همان،  .»باريد يازده، ميباران مثل يازده، مثل صد و يازده، مثل هزار وصد و «
نويسنده عالوه بر  1111 و 111، 11در مثال ياد شده، با توجه به شكل نوشتاري اعداد 

اين كه شكل ظاهري ريزش قطرات باران را ترسيم كرده، نحوة بارش بـاراني ريـز و تنـد را    
  گيرد.  كم شدت مينموده است: باراني كه كم نيز القا

  گرا تصاوير خشونت -4-1
آن اسـت كـه مشـبه بـه در ايـن       ،هاي نجديهاي بارز تشبيه در داستان يكي از ويژگي

شود فضاي كلي داسـتان   ) است كه سبب ميGothicآور ( هايي هراس ها، اغلب واژه داستان
بـه ويـژه    ،آور به نظر برسد. با توجه به اين امر كه شخصيت فـردي شـاعر   نيز خشن و هراس

اسـت كـه در امـر      سياسي وي از جمله عوامل بيروني ـاجتماعي  حاالت روحي و نيز محيط 
چنـين نظـر بـه تـأثير مسـتقيم       هم ،)157: 1386پور، گذار است (عمران گزينش واژگان تأثير

شـود كـه    چنـين اسـتنباط مـي    ،شخصي نجدي در آفرينش تصاوير تشـبيهي   نگرش و تجربة
گر درد عميق، كهنـه و التيـام نايـافتني     بيان  ،آور در تصاوير تشبيهيِ استخدام واژگان هراس

در واقـع   ،هـاي نجـدي   گرا در داسـتان  وجود تصاوير خشونت .نهفته در درون نويسنده است
ــدان و قطــره   ــه و زن هــاي خــون و  بازتــاب دردي اســت كــه ايــن هنرمنــد از مشــاهدة گلول

) ؛ 46: 1387) بر سـينه دارد (رسـتمي،   1376ـ   1320ها در طي ساليان عمرش ( شدن تكه تكه
  است:  انجاميدههاي وي  آور در داستان دردي كه در نهايت به ترسيم فضايي هراس
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 .»خـورد  هايش مثل صورت جنازة يك پيرمرد تكان نميدريايي از خاك كه چين«... 
  )132: 1383هاي سهراب،  كشتزار استخوان(

اي ديگـري  ه توان  به شكل مي ،تشبيه موجود در مثال فوق را از حيث محور جانشيني
آور داشته اسـت. وي   هاي هراس به نيز بيان كرد؛ اما نويسنده تعمدي خاص در گزينش مشبه

اش بند آمده،  ريزي درِ باز زندان اوين را  به زخمي كهنه و خشك كه خون ،در جايي ديگر
  كند:  مانند مي

كــه مثــل زخمـي كهنــه، زخمــي خشــك، زخمــي كــه   ايـن طــرف در بــزرگ اويــن «
  ). 72: 1389شنبه خيس سه( .»ند آمده باشد، باز بوداش بريزي خون

را بـه ذهـن تـداعي     بـوف كـور   اين طرز بيان نويسنده كه طرز بيان صادق هـدايت در 
جاي  همهانگيزي دارد. مرگ در  لحن و آهنگ غم ،هاي ناتمام داستان كند، خصوصاً در مي

  آور و هولناك خلق كرده است: اين اثر، سايه افكنده و فضايي يأس
كه آن همه شليك... آن همه زخم... آن همـه خـون را ديـدم كـه در زاويـه       تا اين«... 

هـايش بـاز    گوشـت تـن مـردي را مثـل نـخ قرقـره، از روي اسـتخوان       بسـت   يك كوچه بـن 
  ) A+B ،1383 :41داستان ناتمام ( .»كرد مي

آور ترسـيم   نيـز بـا نگـاهي هـراس     حتي عناصر طبيعت را هاي ناتمام داستان نجدي در
  گونه ترسيم كرده است:  وي آسمان ابري و نيز باران را اين ،كند. براي مثال مي

پــاره ابــر، ازدحــام بزرگــي اســت از  كــرده و پــاره هــاي ورم و حــاال در تقــاطع جــاده«
بـاالي   اند و در دريايي از ابر و كفن، شان را با نخي به مچ پاهايشان بسته هايي كه جنازه روح

هـايي در   هاي سوراخ سوراخ را من، به شكل حفره روند... . اين همه استخوان سرِ ما، راه مي
مثل دسـت و   بارد، بارد. باران مي هيچ صدايي، تند مي بينم... . وقتي كه باران، بي عمق ابر مي

و كـنم   جـا گُـم مـي    بـين اورشـليم و ايـن    سوراخ را هاي سوراخ استخوان. . و من رد اسكلت
  )44(همان، » شود... ها، خالي مي آسمان، از تهاجم جنازه

ها با نخ به مچ پايشان  آن  اند كه جنازة هايي دانسته شده ذكر شده، ابرها، روح  در نمونة
  هاي باران به بارش دست و استخوان مانند شده است.  چنين بارش قطره بسته شده است. هم
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 . تشخيص2

تـرين ترفنـدهايي اسـت كـه بـه      تـرين و اصـلي  از مهـم يكي  ،پنداري انسانيا  تشخيص
پنداري از تمهيدات زيباشناختي انسان. انجامد ميسازي زبان و هنجارگريزي معنايي  برجسته

ــتان  ــامد در داس ــوده   پربس ــژن نجــدي ب ــاي بي ــده اســت.    و ه ــان وي گردي ــايي زب ــة پوي ماي
  ود: ش را شامل مي ذيلهاي  حيطه ويهاي به كار رفته در آثار  تشخيص

  امور غير محسوس و ذهني -1-2
لمـس و در نتيجـه     سـعي در قابـل   ،محسـوس و ذهنـي   پنداري امور غير نجدي با انسان 

تـر   وي دربارة مـرگ كـه در نظـر بـيش     ،باورپذيرتر كردن اين امور داشته است. براي نمونه
  گويد:  اي دور، گنگ و مبهم است، چنين سخن مي ها پديده انسان

شود ايـن طـور هـم     مي .كند ها دور مي ن، مرگ را دو سه قدم از ماهيچند قطره بارا«
زنـد تـا بـاران بنـد      ها قدم مي كند و آن قدر همان طرف گفت كه مرگ سيگاري روشن مي

  )3: 1388يك سرخپوست در آستارا، ( .»بيايد
دم را به ياد آوردم [آورم]. در حالي كه مـرگ  لتا تو كنم فايده است كه تالش مي بي«

داسـتان  ( .»رود آيد يا مي مي كننده سوار بر قاطر، سلّانه سلّانه چنان، غيرقابل لمس و تعيين هم
  ). A+B ،1383: 44ناتمام 

آن  "مـرگ "بخشي به پديـدة   هاي فوق، نويسنده كوشيده است تا با شخصيت در مثال
كه مرگ  آور شود را از حيطة امور ذهني و انتزاعي خارج كرده، اين نكته را به مخاطب ياد

موجـودات    نه يك مفهوم انتزاعي بلكه موجودي عادي است كه هميشه سايه بـه سـاية همـة   
  برسد.  ماند تا وقت موعود فرا كند و منتظر مي كشد، حوصله مي نفس مي

  امور محسوس و عيني -2 -2
  شود:  به دو بخش تقسيم مي اين امور

  اشياء الف)
مجاز عقلي يا اسناد مجازي كه نوع شاعرانه و زيباي آن شخصيت بخشـيدن بـه اشـياء    
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هـاي تصـرف خيـال شـاعرانه در      از شيواترين صـورت  ،)103: 1372است (شفيعي كدكني، 
هاي نجدي است كه همواره با نوعي حركت، حيات و سادگي همراه است. اشياء در  داستان

هـاي پيرامـون خـود     و نوعي زنـدگي را در كنـار آدم   گيرند داستانهاي اين نويسنده جان مي
  كنند:  مي لمس

توانسـت   مـرد و ديگـر نمـي    شنيد. داشت مي چتر صداي مچاله شدن فنرهايش را نمي 
اي دور و كمي گرم از كف دسـت مليحـه، هنـوز در     هيچ باراني را به ياد آورد. فقط خاطره

  )70: 1389شنبه خيس،  سه( ».چتر بود...
دويدند. آينـه كنـار دري    سمسارها دنبالش مي ،گذشت بان آينة بلندي مياز وسط خيا

 .»ديگـر را بغـل كردنـد و در بسـته شـد      جـا هـم   هـا همـان    ايستاد. زني برايش در باز كرد. آن
  )68: 1388، ها دوباره از همان خيابان(

از صنعت تشخيص براي ترسيم شكل ظاهر و حالـت معمـول    ،نجدي در بعضي موارد
  ستفاده كرده است: اشياء ا

داسـتان  ( .»صندلي چمباتمـه زده بـود   ؛پرده، ايستاده بود. رختخواب دراز كشيده بود«
  ). A+B ،1383 :27ناتمام 

  طبيعت ب)
پندارانه بـه  كه نجدي با ديدي انسان است يكي ديگر از امور محسوس و عينيطبيعت 
بخشي به عناصر طبيعت از يكي از اين دو شـگرد بهـره    است. او براي شخصيت آن نگريسته

  جويد:  مي
  اسناد افعال و اعمال به عناصر طبيعت نخست:

پندارانـه   اغلب رفتـاري انسـان   ،رفتار زباني نجدي در توصيف و تشريح عناصر طبيعت
   :كند ميگونه ترسيم  وي طلوع خورشيد در دهكده را اين ،است؛ براي مثال

 .»خودش را از تاريكي بيـرون كشـيد   كه صبح، نوك پا نوك پا رسيد، دهكده همين«
  )27: 1389 روز اسبريزي،(
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گيـري از   و نيز بهره رسيدن فرا در عوض فعلي نظير رسيدن كاربرد فعل ،فوق  در نمونة
دهكـده،  "  چنـين اسـتفاده از جملـة    هـم ، آرام آرام به جاي قيدي ماننـد  نوك پا نوك پا قيد

دهكـده از تـاريكي بيـرون    "ننـد  اي ما در عوض جملـه  ،"خودش را از تاريكي بيرون كشيد
  بخشيده است. به تصوير ، نوعي تشخيص "آمد

  اسناد افعال، اعمال و حاالت شخصيت داستان به عناصر طبيعت دوم:
موفـق بـه    ،و اعمال شخصيت داستان به طبيعـت ها  ويژگينجدي گاه با اسناد حاالت، 

اتحاد  ؛ست در بين مناسبات عصر جديد فراموش گشته است لقاي حسي شده كه ديرگاهيا
  انسان با طبيعت: 

 .»توانسـت بـدود   آن طرف رودخانه، جنگل آن قدر خسته بود كه مرتضي ديگر نمـي 
  ).  188: 1388ميرد،  دانست كه دارد مي مي(

نفـس نفـس    ها ايستادند، مرتضي گلويش خشـك شـده بـود و داشـت     وقتي درخت« 
  )124: 1388خوام پيدا كنم،  من چي رو مي» (زد مي

هـا   خستگي مرتضي را به جنگل و ايسـتادن وي را بـه درخـت    ،ها در اين مثالنويسنده 
هم محيط رخداد وقـايع را ترسـيم كـرده، هـم موفـق بـه        ،نسبت داده است. وي با اين ترفند

  القاي حس يكي بودن انسان و طبيعت شده است.  

  ز. مجا3
، اين بخش ديدبررسي  "تشخيص"مجاز عقلي يا اسناد مجازي در محور  جا كه از آن

با توجه به اين نكته كه اصوال نجدي تمايل چنداني به  .صرفاً به مجاز لغوي خواهد پرداخت
گيري از استعاره نداشته، بسامد استعاره (به استثناي استعارة مكنيه كه در بحث تشخيص  بهره

در بين دو نـوع مجـاز لغـوي مجـاز      .هاي وي بسيار ناچيز است بدان پرداخته شد) در داستان
   8. »شد اي نجدي بررسي خواهد همجاز مرسل در داستان ،استعاري و مجاز مرسل

اسـتعاري قابـل    ،گران برآنند كه در بين انواع مجاز تنهـا مجـاز   هر چند بعضي پژوهش
)، از 125ـــ124/ 2: 1383؛ صــفوي، 39ـــ38: 1372طـرح در حيطــة ادبيــات اســت (شميسـا،   
شود كه بعضـي   اين نتيجه حاصل مي ،هاي نجدي بررسي مجازهاي مرسل موجود در داستان
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دليل قوت ادبي اين  ،اند. به عقيدة نگارندگان ين مجازها به تقويت بعد ادبي كالم افزودهاز ا
  مجازها در سه امر نهفته است: 

  نگاه دقيق و موشكافانه به محيط اطراف -1-3
اي در معنـاي   بـراي گـزينش واژه   ،در محـور جانشـيني   نجـدي سبب شـده   نگاه دقيق،

ذهـن مخاطـب    ،ترين مجازها استفاده كند و  در نتيجه ترين و غيرمتداول از ديرياب ،مجازي
فنجـان از روي  «در جملة  ،دارد؛ براي مثال  را به درنگ و تأمل بيشتري براي كشف عالقه وا

(عطـر   "عطـر "  بـه جـاي واژة   ،)17: 1389( »اق را دور زد.تـ هـاي چـاي، ا   باغميز بلند شد و 
است) استفاده عطر مالزم و همراه باغ چاي ( "مالزمت"به عالقة  "باغ"چاي) مجازاً از واژة 

در به كار بردن اين مجاز (دربارة خود چاي و نه عطر آن) بـه عالقـة   كرده؛ از سويي ديگر، 
تر بـه عنـوان محصـولي كشـاورزي در بـاغ بـوده،        ماكان نيز نظر داشته است (چاي كه پيش
  يـاب  ز نوعي مجاز آسانتوانست ا كه مي حال آن ؛اكنون به عنوان نوشيدني در فنجان است)

  به عالقة ظرف و مظروف.  "عطر فنجان"و خودكار بهره جويد: 

  نشين ساختن واژگان شيوة خاص درهم -2-3
اين شيوه باعث شده است كه گـاهي مجازهـاي مرسـل بـا جـادوي كلمـات مجـاور،        

  تشخصي فراهنجاري بيابند: 
 )31: 1388، گناهان بي( .»گذاشت كه او باران را بشنود صداي آب در لگنچه نمي«... 

را به عالقـة مالزمـت و يـا بـه      باران  صدا، واژة نويسنده به جاي استفاده از واژة ،در اين مثال
چه اين مجاز به تنهـايي از   به كار برده است. اگر 7اليهتعبيري ديگر به عالقة مضاف و مضاف

بـه تلفيـق دو حـس     شـنيدن  نشـيني آن بـا فعـل    خور توجـه نيسـت، هـم    حيث ادبي چندان در
گونه شده است. بدينمنجر گنجد) و شنيداري  ديداري (باران: در حيطة ادراكات بصري مي

 شـنيدن  نشـيني بـا فعـل    جـاي واژة مجـازي (بـاران) در هـم     هآميزي برآمده از انتخاب ب حس
  سازي هنجارگريزانة مجاز مورد نظر را رقم زده است.  برجسته
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   9بالغي مركب هاي به آفرينش ساختتمايل  -3-3
ها را با ديگر شگردهاي ادبي پيوند  نجدي براي تقويت بنية ادبيِ مجازهاي مرسل، آن

  داده است: 
واژة  ،در ايـن مثـال   )62: 1389نجـدي،  ( .»آمـد  از پشت سرم صداي گرية گهواره مي

شده است. زيبايي اين مجـاز وقتـي در نظـر     نوزاد به عالقة مجاورت جايگزين واژة گهواره
شود كه گـزينش ايـن    اغراقيو  تشخيصكه او متوجه يافت تري خواهد  مخاطب نمود بيش

تـاب گريـه    واژه (گهواره) به همراه داشته است: نوزاد درون گهـواره چنـان بـا شـدت و بـي     
آن را بـه گريـه انداختـه     و جان نيز منتقل شـده  كند كه جوش و خروش او به گهواره بي مي

  است. 

  آميزي حس. 4
بـه   ،گانه كند كه ادراكات هر يك از حواس پنج تخيل، اين امكان را ايجاد مينيروي 

  اي غيرطبيعي و غيرحقيقي به حسي ديگر اسناد داده شود.  شيوه
گذر صور خيال، كاري است كه نيروي تخيل  يكي از وجوه برجستة اداي معاني از ره

يـا تعبيـرات و لغـات     دهـد در جهت توسعة لغات و تعبيرات مربوط به يك حس انجـام مـي  
ــه حــس ديگــر    ــه يــك حــس را ب ــوط ب ــلمرب ــايي آن را   ســازدمــي منتق ــدان اروپ كــه ناق

"synaesthesia" 1372كـدكني،  . (شـفيعي خوانيممي "آميزي حس"و ما آن را گويند  مي :
271(  

هاي مختلف در هم تنيده است. اين امـر يكـي از عوامـل     هاي نجدي، حس در داستان
را از منطق معمـول زبـان داسـتان ـ كـه       اوهاي  پربسامدي است كه زبان داستانمهم، مؤثر و 

، آن را به زبان ادبـي نزديـك   ساختهاي و معطوف به مخاطب است ـ دور   اغلب زباني گزاره
هـاي مختلـف در محـور     هاي خود بـا كنـار هـم قـرار دادن حـس      كند. نجدي در داستان مي
  معنايي شده است:   گريزي زه زباني و هنجارهاي تا نشيني، موفق به خلق موقعيت هم

(يك سرخپوست » اي تلخ بود، دره را برداشت رحمانهها كه با سنگدلي بي بوي ديگ
  ). در اين مثال حس بويايي با حس چشايي (تلخ) آميخته است. 9: 1388در آستارا، 
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ن نمونـه  ). در ايـ 22(آرنايرمان... ، همان: » صداي من به پوست تركمن چسبيده بود“ 
  ديگر تلفيق شده است.  نيز حس شنوايي (صدا) و حس بساوايي (به پوست چسبيدن) با يك

(شـب   »آمـد، بـه مرتضـي نشـان داد     مادر مرتضي، صداي اذاني را كه از مسـجد مـي  «
حس شنوايي (صدا) بـا حـس بينـايي (نشـان دادن)      ،). در اين مثال39: 1389كشان،  سهراب

خصيت داستان (مرتضي) ناشنواست، نجدي كوشيده تا با تلفيـق  جا كه ش تلفيق شده و از آن
كه فرزند ناشنوايش را متوجـه   اي را بيافريند؛ كه در آن مادري براي آن اين دو حس، صحنه

  هاي آن است.  ناچار از اشاره به سوي مسجد و گلدسته ،صداي اذان كند

  نمايي . بزرگ5
و اصطالحي است  آيد به شمار مي گريزي نمايي يكي از دوگونة عمدة واقعيت بزرگ

 ،تر كالم آفرينندگان ادبي براي تأثيربخشي بيش 10شود.  را شامل مي مبالغهو  غلو، اغراقكه 
نمايند و بدين وسـيله زبـان    مي» تر چنان چنان را آن آن«نمايي)  با استفاده از اين ترفند (بزرگ

: 1379دهند (وحيديان كاميـار،   ميرا از حيطة زبان خبري به حيطة زبان بالغي و ادبي سوق 
يابي بـه زبـاني بالغـي و تأثيرگـذار از      ). نجدي نيز براي دست33/ 2: ج1383؛ صفوي،  119

  اين ترفند استفاده كرده است: 
مرد با زانوانش روي خاكريز افتاد. با شانه چـپش غلـت زد. نيمـي از صـورتش روي     «

صـداي افتـادنش را تمـام گياهـان تـا       ش خـراش برداشـت و  ا ها كشيده شد. پيشاني سنگريزه
  )74: 1388. (بيمارستان نه قطار، »هايشان شنيدند كش كوه از الي ريشه سينه

نمـايي، القـاگر وحـدت طبيعـت و      گيري از ترفنـد بـزرگ   با بهره ،در مثال فوقنجدي 
نزديكـي   ،در جـايي ديگـر   اوفهمـد.   انسان است: طبيعت با هوشياري تمام، درد انسان را مي

  آميز بيان كرده است: انسان و طبيعت را با اين كالم مبالغه
توانست يك مشت از آن را بردارد و بـو   قدر آسمان پايين آمده بود كه مليحه مي آن«
  )74: 1389خيس،  شنبه (سه .»كند
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  نما (پارادوكس)  . متناقض6
زبان عادي « ،آنگيري از  هاي مهم و مؤثري است كه با بهره پارادوكس يكي از شيوه
(وحيديان » يابد شود و زبان برجستگي مي انگيز و غريب بدل مي و فرسوده به كالمي شگفت

هاي  از ويژگي جديدگيري از اين ترفند كه آن را در نقد  ). نجدي با بهره97: 1379كاميار، 
  ها شده است:  موفق به ارتقاي سطح ادبي زبان داستان ،دانند (همان) اساسي شعر مي

  )87: 1388. (تن آبي تنابي، »تاريكي اتاق سفيد بود«
خـيس،   شـنبه  . (سـه »طرف ميز، پارچ آب، بدون يـك قطـره آب، پـر از آب بـود     آن«
1389 :74(  

پـارچ پـر از آب بـدون    "و  "تـاريكي سـفيد  "نماهاي  استفاده از متناقض اين مثالها،در 
سـازي زبـاني و    بـه برجسـته   داستان  را از منطق عادي گفتار خارج ساخته، ،"يك قطره آب

  شده است. منجر هنجارگريزي معنايي 

     نتيجه
هايي است كه بيـژن نجـدي بـه يـاري      يكي از شيوه ،استفاده از هنجارگريزي معنايي  

از ميـان انـواع ترفنـدها و     هاي خـود تقويـت كـرده اسـت.     آن، نقش ادبي زبان را در داستان
تشبيه، تشخيص، مجـاز،  شود  نايي محسوب ميكه زيرمجموعة هنجارگريزي مع  صنايع ادبي

تـرين نقـش را در شـاعرانه سـاختن زبـان       بـيش  ،نمـا  نمـايي و متنـاقض   آميـزي، بـزرگ   حس
تـر از دريچـة نگـاه شخصـي خـويش بـه        بـيش  ،جا كه نجـدي  . از آنردداستانهاي نجدي دا

يم هـايش ترسـ   هاي طبيعت و زندگي نگريسته است، تصـاوير تشـبيهي كـه در داسـتان     پديده
كرده، اغلب تصاويري نو و بديع است. اين تصاوير از حيث دايـرة واژگـانيِ عناصـر تشـبيه     

گــرا و تصــاوير   گــرا، تصــاوير رياضــي گــرا، تصــاوير اجتمــاع تصــاوير طبيعــتعبارتنــد از: 
  گرا.  خشونت

هـاي   يكـي از تمهيـدات زيباشـناختي پربسـامد در داسـتان      ،پنـداري  تشخيص يا انسـان 
و باورپذيرتر كـردن امـور غيرمحسـوس و      گاهي از اين ترفند براي ملموس اونجدي است. 

قائـل بـه تشـخيص    هاي محسوس و عينـي   استفاده كرده، گاهي نيز براي امور و پديده  ذهني
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شـوند و   جان و طبيعـت اليعقـل، انسـان انگاشـته مـي      بي   هاي وي اشياء شده است. در داستان
  كرده، ناظر و گاه راوي حوادثند. هاي داستان زندگي  همراه با شخصيت

وي را بـر آن   ،در حيطة مجاز مرسل، نگاه دقيق و موشكافانه نجدي به محيط اطراف  
ترين مجازها اسـتفاده كنـد و    ترين و غيرمتداول از ديرياب ،داشته است تا در محور جانشيني

او در محـور  تري وادارد. سـعي   مورد نظر به درنگ بيش  ذهن مخاطب را براي كشف عالقة
نشيني بر آن بوده تا مجازهاي مرسل با جـادوي كلمـات مجـاور، تشخصـي فراهنجـاري       هم

هاي بالغـي مركـب داشـته، بـراي      چنين وي به دليل تمايلي كه به آفرينش ساخت بيابند. هم
  تقويت بنية ادبيِ مجازهاي مرسل، آنها را با ديگر شگردهاي ادبي پيوند داده است. 

هاي نجدي را از  يگر از عوامل مهم و مؤثري است كه زبان داستانآميزي يكي د حس
هـاي او   منطق عادي گفتار دور ساخته، آن را به زبان ادبي نزديك ساخته اسـت. در داسـتان  

  كند.  شود و نوعي هنجارگريزي معنايي خلق مي ديگر تلفيق مي با يك گانه پنجهاي  حس
بي ديگري است كه به ايجـاد هنجـارگريزي   نما نيز دو ترفند اد نمايي و متناقض بزرگ

  است.  انجاميدههاي نجدي  معنايي در داستان
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