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(س)

سال هفتم ،شمارة  ،16پاییز 1394

رهيافتي تطبيقي بر كاربرد زبان در دو مكتب
رئاليسم و سوررئاليسم از رهگذر بررسي

رمان سووشون و بوف كور
مينا بهنام
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چكيده
زبانشناسي یكي از ابزارهاي مؤثر در تليلؤس سؤ

شؤناتيي مؤيا اسؤت

بيت دید یكي از وجوه تفاوت مكيبها و نظ یههاي ادبي با یكدیگ  ،زبان

مورد اسيفادة آنهاست ایا مسئيه ف ضلة بنلؤادیا ایؤا ملا ؤه را شؤكس داده
است پژوهش حاض با نگاهي تط للي به بازیابي نلوة بؤهكؤاريل ي زبؤان

در دو مكيب رئا لسم و سوررئا لسم و بلؤان وجؤوه تفؤاوت آن از رهگؤ ر

ب رسي دو رمان ب جسية فارسي ،بؤو كؤور صؤاد هؤدایت و سووشؤون

سلملا دانشور ميپ دازد پشيوانة نظؤ ي ایؤا ملا ؤه روب سؤ

شؤناتيي

جف ي لچ است تليلؤس زبؤاني دو ارؤ نشؤان مؤيدهؤد بؤا ایؤا كؤه م نؤاي

مشي كي در عناص زباني همة مكاتب ادبي به چشؤم مؤيتؤورد امؤا نلؤوة
1

دانشجوي پستدكي اي دانشگاه ف دوسي مشهد ،ي وه زبان و ادبلات فارسي؛ mn_behnam@yahoo.com
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بهكاريل ي و بسامد ه ی

از ایا عناص ازجميه اسم ،فعس ،صفت ،قلد،

ساتيار نلوي و جميهبندي ،آرایههؤاي فظؤي و انسؤجاا یؤا عؤدا انسؤجاا
كؤ ا منجؤ بؤؤه فهؤؤور تفؤؤاوتهؤؤاي چشؤؤمگل ي در سؤؤط زبؤؤان مكاتؤؤب

يونايون ميشود

واژههاي كليدي :زبان ،رئا لسم ،سوررئا لسم ،سووشؤون ،بؤو كؤور،

جف ي لچ

 .1مقدمه

پژوهش حاض كوششي تط للي در بازیابي نلوة بهكاريل ي زبان در دو مكيؤب رئا لسؤم و

سوررئا لسم و بلان وجوه تفاوت آن از رهگ ر ب رسي دو رمان ب جسية فارسؤي بؤو كؤور

صاد هدایت و سووشون سلملا دانشور است

ایا پژوهش ب پایة روب جف ي لچ 1پل امون زبؤان اسؤيوار شؤده و حؤاوي چنؤد ب ؤش

است ن ست به ب رسي جایگاه زبان در دو مكيب رئا لسم و سوررئا لسم ميپؤ دازد؛ آنگؤاه
ط لهبندي س

شناتيي لچ بؤه يونؤهاي م يصؤ مع فؤي تواهؤد شؤد؛ سؤس

ایؤا ف مؤو

زبانشناتيي در دو ار مورد نظ ب رسي ميشود و در پایان ملا ه حاصؤس دادههؤا بؤا نگؤاهي
تط للي و با ارائة نمودار و جدو مورد ارزیابي ق ارتواهدي فت با ایاكه دو ار مورد نظ
از منظ زباني كام ً مورد ارزیابي و ب رسي ق ار ي فيؤهانؤد ،در م احؤت تليليؤي ایؤا ملا ؤه
بهطور روشا و مش ص از ه ميا ،دو قطعؤه درحؤدود  1500واژه بؤهشؤكس اتفؤاقي و ا يؤه
پلوسيه اني اب شده است (هدایت14-24 :1331 ،؛ دانشور )30-36 :1377 ،تؤا ضؤما ارائؤة
دقلق آمار و اط عات درپلوسؤيه بؤا روب سؤ
پژوهش را به قطعلت عيمي نزدی

شؤناتيي ؤلچ ،بيؤوان نيؤایص حاصؤس از ایؤا

ت كد

Geoffrey Leech

1
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 .2جايگاه زبان در دو مكتب رئاليسم و سوررئاليسم

زبان پدیدهاي اجيماعي و عنص ي پویاست كه در ي ر زمان هم اه با تلؤوتت اجيمؤاعي و
از س ي راندن حوادث تؤاری ي و سلاسؤي و ف هنگؤي دي يؤونيهؤاي بسؤلاري در آن بؤه
وجود آمده است همچنلا زبان یكي از بؤزر تؤ یا م ؤاح ي اسؤت كؤه در ع صؤة نلؤد و
نظ یة ادبي مدرن ج یان دارد ایا م اح ات حو ایا پ سش ميي دد كه آیا شاكية ادبلات
زبان است یا ایا كه زبان تنهؤا یكؤي از مث فؤههؤاي ادبلؤات ملسؤوب مؤيشؤود (مكاریؤ

،

)121 :1993؟
مسيم است كه زبان یكي از عناص سازندة ه نظ یة ادبي اسؤت و تؤود ازجميؤه وجؤوه
تفاوت و تمایز مكيبها و نظ یههاي ادبي با یكؤدیگ ملسؤوب مؤييؤ دد بؤه همؤلا د لؤس
همساي تلو ایدئو وژيها كه منج به شكسيل ي مكي ي نویا ميشود ،زبان نلز دي يؤون
ميي دد
زبان رئا لسيي در سط يفيار تودآياه ،كه ميتوان آن را «حوزة تفك منطلي» توانؤد،
ميضما م ناي ارت اطي است ط لعي است كه وقيي انسان قصد دارد ارت اطي ك مؤي اعؤم از
شفاهي یا مكيوب ب ق ار كند ،عل ً اندیشههاي تود را از جهات م ييف نظم ميب شؤد ،از
ملان ان وه افكار دقللاً آنچه را كه ميناسب با موضوع مؤيدانؤد اني ؤاب مؤيكنؤد ،آنهؤا را بؤ
م ناي نظم زمانياي كه مناسب ميداند م تب ميكند ،ت ب ميكند تا اندیشؤههؤایش را بؤ
ی

نظاا منطلي اسيوار كند ،ب تي مطا ب را اي چه ممكا است ميناسب با موضوع باشؤند

اما بهدتیس ات قي و ع في و یا مصيلتدیدهاي ش صي ح

و سانسور ميكنؤد و آنهؤا

را ب م ناي دانش ص في و نلوي تودب نظم دسيوري ميب شد
در سورئا لسم چنلا نظم و انسجامي وجود ندارد افكؤار ،تؤاط ات ،عواطؤف و تؤداعي
معاني كه در تیة پلش از يفيار تودآياه ق ار دارند ،اوتً م ناي ارت ؤاطي ندارنؤد و بؤهقصؤد
انيلا مفاهلم فاه نميشوند و رانلاً در حضور تود از هلچ نظمي ت علؤت نمؤيكننؤد ،مطيلؤاً
كني

نميشوند و ط عاً ب نظاا دسيوري زبان نلز اسيوار نلسيند وقيي كه ه يونه قلؤد و بنؤد

علس از ملان ب ود-یعنؤي در حؤا يي ماننؤد تؤواب و جنؤون -ذهؤا ناهشؤلار نايهؤان بؤه كؤار
ميافيد در ایا موقع اي قيم را آزاد بگ اریم و بدون اعما ملدودیتهاي سؤط آيؤاهي
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اقداا به نوشيا كنلم ،ميتوانلم پلااهایي را كه از عا م ناهشلاري و سؤط پؤلشآيؤاه فؤوران
ميكند ،به ر ؤت رسؤانلم (بلگزبؤي )124 :1375 ،از ایؤا رو ایؤا ميؤون س شؤار از تطاهؤاي
دسيوري و ام یي هسيند و پدیدار شدن جم ت م هم و عجلب را در پي دارند
رمان ،بهعنوان یكي از انؤواع ادبؤي جدیؤد ،بؤا توجؤه بؤه ایؤا كؤه بؤه لؤا فكؤ ي ذیؤس
كدامل

از مكاتب ادبي ق ار مييل د ،داراي زباني ميفاوت است م ً «اي چه رمؤانهؤاي

رئا لسيي ممكا است جزئلات روزمؤ ه و تج بلؤات شؤ ص را بؤهنلؤوي كؤه هؤلچ یؤ

از

هن هاي دیگ قادر نلسيند در اتيلار ما بگ ارند ،امؤا در نهایؤت در قيمؤ و زبؤان از سؤاتيمان
تاص ب توردارهسيند و ب اي اقناع و ت غلب تواننده از زبان ساده و ملاورهاي اسيفاده مي
كنند (فدوي ا شك ي»)253 :1386 ،
ایا در حا ي است كه در رمؤانهؤاي سؤوررئا  ،فاصؤيه يؤ فيا از نلؤو و كيمؤات زبؤان
روزم ه از ميزومات كار قيمداد ميشود و اساسؤاً «یكؤي از او ؤلا اهؤدا

سوررئا لسؤتهؤا،

وی اني زبان عادي و انكار روب صلل يفيار است ،زباني كه بلانگ دنلاي دروني شؤ ص
و نشانگ جهان بلني اوست ایا وی اني زبان توسط شورشي همگاني بؤهعنؤوان واكنشؤي در
ب اب عل نلت حاكم تيلي ميشد (ب وتون»)48 :1381 ،
 .3آشنايي با نظرية ليچ

روب تليليياي كه لچ ب اي ب رسي زبان یؤ

مؤيا در پؤلش مؤييلؤ د ،درحلللؤت یؤ

روب زبانشناتيي است او معيلد است كه ه ار ي در درون تود ویژييهؤاي ب جسؤيهاي
دارد كه شاع یا نویسنده ،آنها را يزینش كؤ ده و همؤلا نظؤاا يزینشؤي سؤ ب تمؤایز آرؤار
م ييف با یكؤدیگ مؤييؤ دد از ایؤا رو مؤواردي كؤه از درون یؤ
ميشوند ،ب اي مياهاي مشابه آن حيي مياهاي مشابهي كؤه یؤ

مؤيا بلؤ ون كشؤلده

نویسؤنده آنهؤا را نگاشؤيه

است ،كارب دي ندارد
لچ ب اي ب رسي آرار يونايون ف مو ط لهبنؤديشؤدهاي را از ملؤوتت سؤ
زبان پلشنهاد ميكند این

شناسؤي

ب اي روشا شؤدن بلؤت بؤهطؤور ت صؤه روب پلشؤنهادي وي

مع في ميشود ( لچ ) 70-87 :1981 ،ایا ف مو چهار ط له دارد كه ع ارتند از :ط لهبندي
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واژياني ،1ط لهبندي نلوي ،2صنایع فظي ،3انسجاا 4و بافت 5وي ب اي ب رسي و تليلس ه
ی

از ایا چهار مورد پ سشهایي را مط ح ميكند كه یافيا پاسخ آنهؤا مؤيتوانؤد سؤ

زباني ی

ار را بهطور ت ملني رقم بزند مهمت یا ایا موارد در ذیس ذك ميشود

 .1 .3طبقهبندي واژگاني
 .1 .1 .3كليات

واژيان مورد اسيفادة نویسنده ،ساده است یا م كب؟ رسمي است یؤا ملؤاورهاي؟ توصؤلفي

است یا ارزشي؟ م ت ط با زبان عامة م دا است یؤا زبؤان تؤواص را در پؤلش ي فيؤه اسؤت؟
نویسنده چلدر از واژيان تداعيكنندة احساسي به ه ب ده و یا تا چه حؤد از معؤاني ارجؤاعي
اسيفاده ك ده؟ آیا ميا حاوي ع ارات اصط حي و عاملانه است؟ اي چنلا است با چه نؤوع
هجه یا يویش رسمي تاصي نلس شؤده اسؤت؟ آیؤا نویسؤنده از تؤات تؤاص یؤا نؤادر نلؤز
اسيفاده ك ده است؟
 .2 .1 .3اسمها

اسمها علنياند یا انيزاعي؟ اي انيزاعياند با چه عناص ي م ت ط هسيند؟ آیا اسمهؤا از ملو ؤة
ادراكات و حواس فاه ياند یا با كلفلات ات قي و اجيماعي س و كار دارند و یا ایؤا كؤه
از امور ذهني ناشي شدهاند؟
 .3 .1 .3صفتها

صفتهؤایي كؤه نویسؤنده بؤه كؤار مؤييلؤ د از چؤه ملؤوتتي ب يزیؤده شؤدهانؤد؟ حسؤي و

فلزیكياند؟ با ملوتت بص ي و یا شؤنلداري ،عؤاطفي و ارزشؤي پلونؤد تؤوردهانؤد؟ و یؤا از
قيم و ادراك و ذها و روان صورت ي فيهاند؟ و نلز ایا كه آیا صؤفتهؤا در طؤو نوشؤيه
تك ار شوندهاند و یا ابداعي و مينوع؟
1

lexical categories
grammatical categories
3
figures of speech
4
context
5
cohesion
2
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 .4 .1 .3فعلها

آیا فعسها ب ش اعظم معنا را منيلس ميكنند یا تل ؟ افعا ایسيا هسؤيند یؤا پویؤا (حؤ ارت و

ح كت ،كنشهاي فلزیكي یا يفياري یا ادراكي)؟
 .5 .1 .3قيدها

آیا قلدها تك ار شوندهاند؟ چه كارك د معنایياي دارنؤد (حا ؤت ،مكؤان ،جهؤتدار ،زمؤان،
وجه)؟

 .2 .3طبقهبندي نحوي
 .1 .2 .3نوع جمالت

چه وجهي 1ب فضاي درون ميا غي ه دارد؟ آیا نویسنده فلط از وجه ات ؤاري اسؤيفاده كؤ ده
یا از ماضي و ام و یا پ سشي ،پلشنهادي ،ندایي و یا حيي جم ت بدون فعس كوتاه؟
 .2 .2 .3ساختار جمله

جميه ساده است یا پلچلده و م كب؟ طو جميه به لا ملزان كارب د واژيان چلدر است؟
 .3 .3آرايههاي لفظي

آیا آرایههاي ادبي نلشي در انيلا معني به م اطب ایفا ك دهانؤد؟ نویسؤنده از چؤه صؤنایعي
بلشي در ميا اسيفاده ك ده است؟ ساتت ك ا ب قطب مجؤازي اسؤيوار اسؤت یؤا بؤ قطؤب

اسيعاري؟
 .4 .3انسجام و بافت

آیا ملان اجزاي ار ارت اط و انسجاا منطلي ب ق ار است یا تل ؟ معنا بهصورت تيویلي بلؤان

شده یا آشكارا و ص ی ؟ نویسنده تواننؤده را مسؤيللماً بؤه سؤوي اهؤدا
رهنمون ميسازد یا ب اي رسلدن به هد

مؤورد نظؤ تؤود

از ش صلتهاي داسياني به ه مييل د؟
mode

1
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 .4معرفي سووشون و بوف كور
رمان تاری ي -سلاسي سووشون داسؤيان زنؤي اسؤت بؤهنؤاا زري ب تاسؤيه از ط لؤة ميوسؤط
جامعه و همس ب یوسف از ج ية فئؤودا هؤا رمؤان فضؤاي اجيمؤاعي سؤا  1320و اوایؤس

جنگ جهاني دوا را منعك

شؤل از را تسؤ ل كؤ ده اسؤت

ميكند ،سا هایي كه انگيل

جنگ ناتواسيه با تود قلطي و بلماري به ارمتان آورده و قشون انگيل

بؤا كم ؤود آذوقؤه

روبهرو شده است یوسفتان روشنفك و تلصؤلسكؤ دهاي پای نؤد بؤه ارزبهؤاي قؤومي و
سای م كلا از ف وب آذوقه به ارتش انگيل

ميي است او ب ت

س باز ميزند در ایا

ملان ،حوادري روي ميدهد و یوسف با توطئة انگيلسيها كشيه ميشؤود بؤا تلؤو ي كؤه در
زري پدید آمده ،م اسم تشللع جنؤازة یوسؤف بؤه ح كيؤي م دمؤي و ضداسؤيعماري ت ؤدیس
ميشود

داسيان بو

كور از دو ب ش تشكلس شده اسؤت در ب ؤش او راوي كؤه نلؤابو روي

قيمدان است ،به حدیت نف

مؤيپؤ دازد و تلؤاتتش را بؤ اي سؤایهاب تع یؤف مؤيكنؤد

عموي راوي كه پل م دي يوژپشت است س زده از هند ميرسد راوي از روزنة ر
جواني را ميبلند كه يس نليوف ي به پل م د تعار

دتيؤ

ميكند در نگاه او عاشق دتي ميشود

و ب ش عمدهاي از داسيان به جسيجوي آن دتي ارل ي ميي رد دتي را ميیابد و پ
م دن او با كم

پل م د تنزر پنزري دفنش ميكند پ

از

از كاشؤيا يؤس نليؤوف بؤ تؤاك

يور او ،ييداني ميیابد با نلشي مشابه نلاشي تودب كه از چشمهاي دتيؤ ارلؤ ي كشؤلده
بود و درميیابد كه ه دو یكي هسيند و به تيسه ف وميرود
در ب ش دوا ،راوي از پنج ة اتاقش قصابي را ميبلند كه ه روز دو تشؤة يوسؤفند را
قطعه قطعه ميكند ،و نلز پل م دي قوزي را كه در بسؤاط تنؤزر و پنؤزرب یؤ
ی

يز لؤ

و

كوزة عابي دارد و رجّا هها را كه در كوچه در هؤم مؤي و نؤد راوي دایؤهاي دارد كؤه

ماج اي پدر و عمویش را كه اسل عشلي ارل ي چون او بؤودهانؤد ،بؤازيو مؤيكنؤد پؤ

از

غصؤؤههؤؤا و ناكؤؤاميهؤؤاي بسؤؤلار ،راوي بلمؤؤار مؤؤيشؤؤود ،تؤؤود را در آینؤؤه بؤؤهشؤؤكس پل م ؤ د
تنزرپنزري ميبلند ،یك اره از تواب بلدار ميشود و تود را در اتاقي ميبلند كؤه در ب ؤش
او وصف شده بود
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 .5كاربرد زبان در سووشون
 .1 .5واژگان
 .1 .1 .5اسم

اسم از عناص ي است كه در ساتيمان زبؤان دانشؤور كؤارب د يسؤي دهاي یافيؤه اسؤت تؤود

دانشور در يفيگو با ناص ح ی ي مييوید« :ب اي آف ینش داسيان ،از فعس و اسؤم بلشؤي یا
اسيفاده را ب دهاا (دانشور »)425 :1375 ،ایا ویژيي یعني كارب د اسم در ساتيمان جميهها

در سووشون نلز بازتاب یافيه است اسمهایي كه سلملا دانشور در ایؤا ارؤ بؤه كؤار ي فيؤه،
تل ی اً در س تاس داسيان علني و ملسوس است و اساساً ملوتت انيزاعي بؤا ن ؤ ایؤا كيؤاب

بلگانه است ایا ام از ویژييهاي رمانهاي واقعي ا ملسوب ميشود

در صفلاتي كه از ميا سووشون ب اي ب رسي دقلق ب يزیؤدهایؤم ،چهارصؤد و پنجؤاه و

چهار اسم به كار ي فيه شده است از ملان ایا تعداد اسامي ،هجده اسم تؤاص وجؤود دارد
كه بهد لس مكا مات رودرروي ش صلتها و كوتؤاه و ب یؤده بؤودن كؤ ا ایشؤان یكصؤد و
پانزده بار تك ار شدهاند بللة اسمها یا اسم عاا هسيند م س پيو ،بابا ،پدر ،شؤ

و حؤق ،درد

و رنص ،كلنه و نف ت ،ع ا ،نا  ،دندان ،اسب ،چادر ،افس و و یا ایا كه اسم مكان هسؤيند
( 10مورد) از ایا ده نمونه ،پنص اسم مكان تاص در ميا دیده ميشود؛ مانند سؤلد ابوا وفؤا
(ناا مليه) و ار

ك یم اني كه با واقعلت و مللط زنديي نویسؤنده پلونؤد عمللؤي داشؤيه

است
از آنجا كه س

بلاني دانشور در ایا ار بؤهصؤورت ملؤاورهاي اسؤت و ط لعيؤاً از ایؤا

حلت م اط ان ،كه اغيب عامة م دا هسيند ،انيظار پلچلؤديي در فؤر را ندارنؤد ،واژههؤایي
كه وي ب اي نگاشيا داسيان تود به كار ي فيه است نلز در بسلاري مؤوارد سؤاده و روزمؤ ه

هسيند به هملا عيت واژيان و اصط حات ملاورهاي فؤ اوان در سووشؤون نمؤودار يشؤيه
است در ایا هفت صفله ،بلسؤت و یؤ

مؤورد تع لؤ ملؤاورهاي بؤهشؤكس ب جسؤيه دیؤده

ميشود؛ مانند چن ه ك دن ،ط قكش ،نؤان تؤانگي ،سؤو هاضؤمه ،كؤاري اسؤت ي شؤيه و
س ویي است شكسيه و
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یكي دیگ از مواردي كه بهطور كيي در نظاا واژياني و جميؤهبنؤدي دانشؤور بؤه چشؤم
ميتورد ،كارب د توصلفي واژهها و جمؤ ت اسؤت توانمنؤدي وي در امؤ توصؤلف سؤ ب
شده است كه داسيان بهيونهاي د نشلا تداعلگ واقعلتها و رتدادها شود و تواننؤده را در
مواجهه با تصوی سازيهاي تود ق ار دهد در ایؤا قطعؤه راوي در شؤش مؤورد از توصؤلف
به ه مييل د؛ توصلفاتي كه یا از زبان ش صلتهایي چون تس و و زري توصلف ميشوند
و یا بهعنوان ی

راوي بل وني و داناي كؤس (سؤوا شؤ ص) صؤلنه را پؤلش روي م اطؤب

ق ار ميدهند بند زی ب شي از توصلف شكار از زبان تس و است:
پدرا وقيي ملهمان ایس بوده ،ی

شب مهيابي كؤه هؤوا همچؤلا صؤا بؤوده و

آسمان همچلا سياره داشيه ،پدرا اینها ميروند شكار یكهو در ی
تليي بزر

یؤ

دشت تليؤي

ييؤه اسؤبهؤاي وحشؤي مؤي بلننؤد حؤات اسؤبهؤا ایؤا طؤور

ایسيادهاند اسبهاي ن در ی
بوده ،رویشان به دشت

دای ة تليي تليي بزر  ،پشيشان بؤه م كؤز دایؤ ه

(دانشور)31 :1377 ،

در سووشون ي شيه از مكا مات روزمؤ ه كؤه بؤهصؤورت زبؤان معلؤار انجؤاا مؤيشؤود،

دريفيگوي قه مانان داسيان ،هجه و يویش مليؤي شؤل ازي شؤنلده مؤيشؤود ایؤا مطيؤب
ب تاسيه از ف

مكاني رتدادها یعني شل از است دانشور با كارب د ایؤا هجؤه در فضؤاي

داسيان توانسيه است داسيان را با لني تودماني و عاملانه روایت كنؤد در ایؤا ب ؤش واژة
«ماماچه (ماما)» و ی

جمية كامس با هجة شل ازي بلان شده است:

تا تو منع مو[ما] ك دي ،مو شم دا صد و سي مورچه كه رفؤت تؤو اي [ایؤا] سؤوراتو

[سوراخ] (دانشور)30 :1377،

همچنلا هجة مورد اسيفادة انگيلسيها و ای نديها كه اندكي فارسي یاد ي فيؤهانؤد در

ميا وجود دارد تماا صل تهاي زینگ  ،افس انگيلسي ،كه ع ؤارت از  15جميؤه اسؤت ،بؤا
هجة تاص بلان شده است:

به س ميي ای ان ،كليي بوزوريي از ف انسه و ته ان بؤوزوريي از ازویشؤي (دانشؤور،

)35 :1377

زینگ ح فش را ب ید و از یوسف پ سلد :چ ا بدبكيانه مييفيي؟ (همان)36 :
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 .2 .1 .5فعلها

در نظاا جميهبندي دانشور ،فعسهؤا كؤارك د مهؤم و قابؤستؤوجهي یافيؤهانؤد تنؤوع افعؤا بؤا

زمانهاي يونايون در سووشون قابستوجه است؛ هم اقساا فعس ماضي از بعلؤد ،نليؤي ،بعلؤد
نليي ،مسيم نليي و وجود دارد و هم اقساا فعس مضارع و در ب تي موارد فعسهاي امؤ ي

و دعایي اما نكية مهم ایا است زمان افعا كام ً با زمان روایت و بافؤت سؤ ا هؤمتؤواني
دارد و هلچيونه آشفيگياي در زمؤانهؤا دیؤده نمؤيشؤود درحلللؤت دانشؤور هنگؤاا نلؤس
داسيان و انجاا يفيگوي اش اص از فعيي ميناسب با آن به ه ي فيه اسؤت در مؤيا مني ؤب
حدود سلصد و هشياد و پنص فعس مورد اسيفاده ق ار ي فيه ،كه در حؤدود دویسؤت و سؤي و
نه مورد در زمان ي شيه رخ داده است كه اغيب ماضي ساده و یؤا اسؤيم اري هسؤيند سؤای
افعا در زمان حا رخ ميدهند كؤه نؤود و هشؤت درصؤد آنهؤا مضؤارع سؤاده و دو درصؤد
ام ي ،ا يزامي و آینده هسيند
 .3 .1 .5قيد

دربارة اسيفاده از قلد باید يفت كه ياه دانشور جميه را س شار از قلدهاي مينؤوع و ميفؤاوت

ميكند و با اسيفاده از آن ،تواننده را ه چه بلشؤي بؤه هم اهؤي بؤا تویشؤيا وامؤيدارد امؤا
قلدهایي كه به كار مييل د روشا و علني هسيند در ایا صفلات ،چهس و پنص قلد بؤه كؤار
بؤ ده شؤؤده ،كؤه از ملؤؤان آنهؤا بلسؤؤت و هشؤت مؤؤورد قلؤد حا ؤؤت هسؤيند كؤؤه كؤارب د نسؤ ياً
چشمگل ي دارند و بللة موارد قلد زمان و مكان هسيند ب اي نمونه دو مورد نلس ميشود:

زري تا هملا ی

لظه پلش پابه پؤاي تدیجؤه كيفيشؤان و عمؤه تؤانم ،ت مؤا تي نؤان

ميي اشت و حات پشت ملز آرایش داشت ایسياده آرایش مي ك د (دانشور)32 :1377 ،
غ ا با ك ه نمدي هملشگي تو آمد (همان)31 :

 .4 .1 .5صفت

صفتها درملایسه با اسمها ،كارب د چنداني در ن دانشور ندارند صفتهایي كه در داسيان
آمده ،بلشي ب اي توصلفهؤاي فلزیكؤي و دیؤداري مؤورد اسؤيفاده قؤ ار ي فيؤهانؤد اغيؤب
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صفتها قابسشمارب و ملدود و نلز تأرل ي ار ب عاطفة جمعي و همگاني هسؤيند بؤه بلؤان
دیگ  ،از آنجا كه ملوتت انيزاعي در صفات بهكاري فيه در ایا ار دیده نميشؤوند ،درك
و دریافت آنها كار چندان دشواري نلست در ایا چند صفله ملزان كارب د صؤفت تنهؤا بؤه
بلست و نه مورد ملدود ميشود كه در ق ا كارب د فعسها و اسمها بسلار اندك مؤينمایؤد
بهع وه صفتها چنان كه انيظار ميرود در بسلاري موارد علني و ملسؤوس هسؤيند؛ ماننؤد:
بزر  ،پ سلده ،مهيابي نكية قابسذك دیگ حضور صؤفتهؤایي اسؤت كؤه بؤا ارزبهؤاي
انساني پلوند ميیابند ( 6مورد)؛ ا يه ایا مطيب با توجه به مليواي كياب و اهدا

نویسؤنده

چندان غ یب نمينماید؛ صفاتي مانند :توبي ،زشؤيي ،بؤيشؤ مي و بؤيانصؤافي كؤه در ایؤا
ب ش داسيان در س نان یوسف نمودار شده است
 .2 .5نحو

تنوع جميهها در سووشون بسلار قابستوجؤه اسؤت :جميؤههؤاي چهؤارجزئي ،سؤه جزئؤي ،دو

جزئي و حيي ياه شاهد ح
مفهوا حكم ی

اركان جميه هسيلم و ع ارتهؤایي كؤه از نظؤ بلؤان معنؤي و

جميه را دارنؤد و بؤار یؤ

جميؤه را بؤهتنهؤایي بؤه دوب مؤيكشؤند یعنؤي

جم ت بدون فعس جميههایي هم هسيند كؤه كامؤس نشؤدهانؤد زیؤ ا يؤاهي ش صؤلتهؤاي
داسيان ك ا یكدیگ را قطع ميكنند طو جميؤههؤا اغيؤب كوتؤاه اسؤت و اطا ؤه در كؤ ا
دانشور دیده نميشود؛ مگ در مواردي كه تود راوي با م اطب صل ت ميكند

جميههاي ت ي در سووشون آمار بؤاتیي دارنؤد از ملؤان چهارصؤد و دوازده جميؤهاي

كه در ميا دیده ميشود ،سلصد و هشياد و پنص مورد ت ي اسؤت هؤمچنؤلا نؤوزده جميؤة
پ سشي در ميا به كار رفيه است كه مفهوا مط حشده در آنهؤا مصؤدا بل ونؤي دارد بؤدیا
معنا كه م اطب ميتواند جوابي روشا به پ سشگ بدهد همچنلا هشت جمية تعج ي و یؤا
ش هجميه در ميا به چشم ميتورد؛ مانند:

مادیان نافش را با دندان ب ید و ش وع ك د بؤه لسؤلدن و بؤو كشؤلدنش نفهملؤدي چؤي

يفيم؟( دانشور )30 :1377،ا هي به املد تو (همان)33:
یا اهلل! پناه ب تدا! (همان)34 :
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 .3 .5آرايههاي لفظي

تش له پ كارب دت یا عنص ب غي موجود در ایا ار است بلشي یا مش هبههایي كؤه دانشؤور
از آن به ه ي فيه ،ب تاسيه از ط لعت و زنديي روزم ه است و هملا مسئيه س ب شده است

تا تش لهات زنده و پویا جيوه كنند در قسمت مؤورد ب رسؤي ،حضؤور عناصؤ ب غؤي بسؤلار
كمرنگ جيوه ميكند وجود سه تش له و ی
صله ميي ارد:

اسيعاره در صفلات مورد نظؤ بؤ ایؤا نكيؤه

د آدا علا ی

باغچة پ از غنچه است اي با مل ت غنچههؤا را آب دادي بؤاز

زري پ سؤلد« :پؤ

حؤات چؤؤي چؤي روي سؤ تان مؤيي اریؤؤد؟» ط ؤقكؤؤش او ؤؤي

ميشوند ،اي نف ت ورزیدي غنچهها پ سلده ميشوند ( دانشور)30 :1377،

يفت«:اي ایا كار را نكنلم نانها را ازمان مي قاپنؤد آن هؤم نؤان تؤانگي ،تنؤ
انگار ب

يس ملمدي از بویش د آدا ما ش مي رود » (همان)33 :

از مزرعهاي ي شيند كه كاهوهایش بؤهردیؤف عؤلا سؤ بازهاي یؤ

تیهاي از غ ار ایسياده بودند (همان)34 :

هنؤگ زیؤ

زري افزود « :به عللدة ما تو پاشو ب و تانة تان عمو پؤلش ه مؤز سؤل را كؤه

نعس ك دند ب ي د » یوسف يفت « :نه زري تس و باید بداند كه سل ب اي كفش
به پا داشيا باید چند تا ملخ را تلمس كند باید بداند كه درد و رنص » (همان)30 :

 .4 .5انسجام و بافت

در زنجل ة رتدادهاي داسيان سووشون ،هلچ يونه آشفيگي زماني دیده نميشود بؤه دیگؤ

بلان ،يفيگوها یكي پ

از دیگ ي اتفا ميافينؤد هؤ پ سشؤي ،پاسؤ ي در پؤي دارد و در

ق ا ه جمية ت ي ،واكنشي از سوي م اطب صورت مييل د
اما چلزي كه ياه نظ م اطب را به تود جيب ميكند ،معناي تيؤویلياي اسؤت كؤه در
ف اسوي يفيگوي ش صلتها نمودار مؤيشؤود؛ اي چؤه رويهؤمرفيؤه صؤ احت معنؤایي از
ویژييهاي ميون رئا لسيي ازجميه سووشؤون اسؤت بؤهعؤ وه يؤاهي ش صؤلت اصؤيي زن

داسيان ،زري ،حدیت نف هؤایي دارد كؤه مؤيتؤوان آنهؤا را در شؤمار معؤاني غل مسؤيللمي
دانست كه به تواننده منيلس ميشؤود ایؤا شؤلوه بؤهویؤژه در ع وسؤي دتيؤ حؤاكم (آغؤاز
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داسيان) نمودار ميشود در صفلات ب رسيشده صل ت یوسف بؤا تسؤ و بؤ اي نعؤس زدن
به پاي سل  ،اسب تس و (دانشور ،)30 :1377 ،حاوي نكاتي است كه تواننؤده را بؤه تأمؤس
واميدارد

 .6كاربرد زبان در بوف كور
س

و شلوة نگارب هدایت ،چه به لا زباني و چه از منظ كؤنش داسؤياني ،ميفؤاوت از

داسيان سووشون است زبان هدایت در بو

كور بلشي توصلفي است یعني بهجاي ایا كؤه

از رهگ ر حادرهها ،كنش داسياني را پلش ب د ،بلشي با توصلف حؤاتت و شؤ ح دردهؤا و
نابسامانيها ،داسيان را تع یف ميكند ایا ویژيي ميأر از داسيانهاي رئا لسيي است با ایؤا

تفاوت كه آنچه مورد وصف ق ار مي يلؤ د اغيؤب از ملؤوتت انيزاعؤي اسؤت و همؤلا امؤ
س ب ميشود كه معناي مورد نظ راوي بؤه تعيلؤق درآیؤد و مؤيا را بؤه ميؤون سوررئا لسؤيي
نزدی

ت كند بهع وه هدایت ياه نلز با ایا كه به توصلف ملسوسات اقؤداا مؤيكنؤد ،از

مش هبههایي به ه مييل د كه تواننده را دچار وحشت و ابهاا بؤلش از حؤد مؤيكنؤد؛ بؤ اي

نمونه تاني ي دربارة جمية « دستهؤاي تغؤ آنهؤا (اسؤبهؤا) م ؤس دزدي كؤه ط ؤق قؤانون

انگشتهایش را ب یده و در روغا داغ ف وك ده باشند آهسيه ،بينؤد و بؤي صؤدا روي زمؤلا

ي اشيه ميشد» چنلا افهارنظ ميكند« :تواننده در ت دید ميماند كه دستهاي تغ بؤه
تود دزد تش له شده یا به انگشتهاي ب یدة او و در ه دو صورت تؤازيي تشؤ له دسؤت بؤه
دزد یا به انگشت تش له د چس ي نلست» (تاني ي )343 :1378 ،حا به تفكل

را از ب ش مني ب بو

كور ذك ميكنلم

نمونؤههؤایي

 .1 .6واژگان
 .1 .1 .6اسم

در ب ش ب يزیده ،صد و چهس اسم وجود دارد كه همگي عاا هسيند و اسم تاصي در ایا

ملان به چشم نميتورد اغيب اسمهایي كه در ميا آمده است ،هو و ه اس تاصي درون
تواننده ایجاد ميكنند و تداعلگ فضؤاي وهمنؤاكي هسؤيند كؤه ميؤون سؤوررئا سؤازنده و
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تلویتكنندة آن هسيند اسمهایي چون «تواب ي د ،هلكس ،سلاهپوب ،ت یؤاك ،مشؤ وب،
صل ا ،آینة د  ،ت س و ز ،م غ س كنده ،اشعة نام ئي ،اسؤي وان ،سؤگ ،اسؤب ،تضؤ ع،
اسيتاره ،مشك ت فيسفي ،رمز ،و اس ار» در ایؤا ملؤان بسؤلار ب جسؤيه و قابؤستوجؤه هسؤيند
همچنلا اسامياي ماننؤد «اشؤ اص تؤوني ،جنایؤت ،ت یؤاك و مشؤ وب ،روان ،تاك وبؤه،
پسيوي اتا  ،داتن ،از و ابد و » بههم اه صفتهایي آمؤده كؤه آنهؤا را در مؤيا تؤاص و
نادر ك ده است
همچنلا تعدادي از اسمها هسيند كه در طو داسيان تك ار ميشوند ایا تك ارها شامس
تك ار حوادث ،تصاوی  ،مكانها و ش صلتها است و یا تك ار عناص ي م س پو (دو قؤ ان
وی

ع اسي ،دو درهم و چهار پشلز) و زمان (دو ماه و چهار روز)

اسمهایي كه در بو

كور مورد اسيفادة نویسنده ق اري فيه در بسلاري موارد غل عاملانه

هسيند واژهها ب تاسيه از ذهنليي ميفاوت و ناتودآيؤاهي فعؤا هسؤيند كؤه در كميؤ مينؤي
ممكا است نمودار شود ایا نوع واژهها هشياد درصد داسؤيان را تشؤكلس مؤيدهنؤد؛ ماننؤد:
معماهاي ا هي ،اصس ،ماده ،ماورا بش ي ،وجود دستنزدني ،اشعة نام ئي
هجه و يویش تاصي در طو داسيان به چشم نميتورد با ایؤا حؤا  ،یؤازده واژه كؤه

در قاموسواژهها و اصط حات عاملانه مط ح ميشوند ،در مؤيا وجؤود دارنؤد؛ ماننؤد :ر ،
بتيي ،آینة د  ،تاك وبه ،روزنة چهاريوشه ،م غ سؤ كنده ،بؤاب دنؤدان ،اشؤ اص تؤوني،
چهارپایه در جمية زی نلز دو واژة ب جسيه شده از هملا دست هسيند:

ه يز ،فلط او را دزدكي و پنهاني از ی

دیدا (هدایت)21: 1331 ،

سوراخ از ی

روزنة بؤدب ت پسؤيوي اتؤاقم

 .2 .1 .6فعل

در ساز و كار داسيانهاي سوررئا  ،هلچ م ز روشا و تط دقللي بلا ي شيه ،حا و آینده

وجود ندارد بو

كور نلز ار ي دوزمانه اسؤت بؤا دو دنلؤاي كؤام ً ميفؤاوت از یكدیگ كؤه

یكي علني است و دیگ ي ذهني هملا ام ابهاا زماني را ب اي تواننده به ارمتؤان مؤيآورد

كه از ب جسيهت یا ت عات آن آشفيگي در زمان افعا به كار رفيه در داسيان است از آنجؤا
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كه حوادث در بو

كور بؤ ملؤور زمؤان تطؤي اسؤيوار نلسؤيند ،زمانمنؤدي افعؤا در هؤم
كور را «زمان منكس یؤا زمؤان ميؤوازي» ناملؤد

ميشكند و به تع ل شملسا ميتوان زمان بو

(شملسا )108 :1372 ،دراینجا بلت ما پل امون زمان رتدادها نلست و اص ً بؤا ایؤا م لؤت

كاري نداریم ،اما دربارة زمان فعسها و تناسب و هم واني آنها با یكؤدیگ بایؤد يفؤت كؤه
موارد ف اواني مشاهده ميشود كه چند فعس در جميههایي كه به یكؤدیگ عطؤف شؤدهانؤد،
به لا زماني با هم مناس ت ندارند درحلللت چنلا به نظؤ مؤيرسؤد كؤه هؤدایت بؤهطؤور
عمدي آشفيگي زماني را در مناس ات ملان افعا به كار ي فيه تا م اطب داسيان تؤود را از
جت افلاي واقعلت دور كند و او را به قيم و تواب و رویا نزدی

ي داند از ایؤا رو ملو ؤة

فعس را فارغ از كارك د آن درون جميه نميتوان ب رسي ك د ي شيه از ایا باید يفؤت كؤه

كارب د فعس در ف ایند نلس روایت در بو

ه ی

كور بسلار زیاد است؛ جميههاي كوتؤاه كؤه يؤاه

از آنها داراي دو یا سه فعس هسيند كه ه ی

ب تي حاوي ش

بهيونؤهاي ميفؤاوت بلؤان شؤدهانؤد و

و ت دید و ب تي از آنها پ سشي -كه يؤاه ایؤا پ سؤش درونؤي و ذهنؤي

است -و ب تي ت ي هسيند هملا آملزب وجوه ميفاوت در ی

جميه ،كؤ ا هؤدایت را

دشوار و دی یاب ك ده است
حدود سلصد و شصت و پنص فعس در ایا ميا يزیده به كار رفيه اسؤت بؤ اي نمونؤه بؤه
بند زی توجه كنلد:

در ایؤؤا وقؤؤت از تؤؤودبيتؤؤود شددده بددودم؛ م ؤؤس ایؤؤا كؤؤه مؤؤا اسؤؤم او را قؤ ً

ميدانستهام .ش ارة چشمهایش ،رنگش ،بویش ،ح كاتش ،همه به نظ ما آشنا
ميآمد  ،م س ایا كه روان ما در زنديي پلشلا در عا م م ا با روان او همجؤوار
بوده از ی

اصس و ی

ماده بوده و بایسيي كه به هم ملحد شدده باشديم

ميبايستي در ایا زنديي نزدی

بدوده باشدم ه يؤز نمديخواسدتم او را

لمس بكنم ،فلط اشعة نام ئي كه از تا ما تارج و به هم آميخته ميشد ،كافي

بود ایا پلشامد وحشتانگلز كه به او لا نگاه به نظ ما آشنا آمد ،آیا هملشه دو

نف عاشق هملا احساس را نميكنند كه سابلاً یكدیگ را ديده بودند ،كه رابطة

م موزي ملان آنها وجدود داشدته اسدت؟ در ایؤا دنلؤاي پسؤت یؤا عشؤق او را
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ميخواستم یا عشق هلچ ك

را -آیا ممكؤا بدود كؤ

دیگؤ ي در مؤا تؤأرل

بكند؟ (هدایت)14-15 :1331 ،

در ایا بند هجده فعس و دوازده جميه به كار ي فيه شده كه ملان آنها سه جميؤة پ سشؤي
دیده ميشود و اغيب جم ت دیگ حاوي ش

و ت دید هسيند افعا در وجه ي شيه بلؤان

شده است و بلش از همه ماضي ا يزامي تودنمایي ميكند
 .3 .1 .6صفت

نود و هشت صفت ،در صفلات مورد ب رسؤي بؤه چشؤم مؤيتؤورد تل ی ؤاً تمؤاا صؤفتهؤا

ت سؤؤناك ،حل ؤ تآور ،پارادوكسؤؤلكا و يؤؤاه بؤؤيربؤؤط بؤؤا موصؤؤو

تؤؤود هسؤؤيند؛ ماننؤؤد:

چشمهاي مهلب و افسونگ  ،ش اهت دور و مضل  ،بياعينؤایي ارلؤ ي يؤلصكننؤده ،تنؤدة
تش

و زننده ،زة مكلف و ت سناك ،پلشامد وحشتانگلز ،غؤار سؤل آملز ،دیؤوار سؤلاه

تاری  ،چشمة منلص بهف د و ناشناس ،صورت مهيابي تغ  ،درد يوارا ،دو چشم مورب و
سؤلاه ،ف اموشؤي يؤلصكننؤده ،سؤلاهي مهلؤب افسؤونگ  ،سؤ زنش تيؤخ،

نؤد مدهوشؤؤانه و

بياراده ،چشمهاي مضط ب ،ميعجب و تهدیدكننده و وعدهدهنده ،م س دها م ده

ياه در طو داسيان ب تؤي از صؤفتهؤا و تشؤ لهات تكؤ ار شؤدهانؤد و هؤدایت از آنهؤا

بهصورت ی

موتلف به ه ب ده است ایا در حا ي است كؤه مؤيتؤوان عنصؤ تكؤ ار را از

ویژييهاي ساتياري بو

كور به حساب آورد (شملسا )101 :1372 ،از نمونؤههؤاي بؤارز

ایا ویژيي كارب د صفتهاي مشابه و همانند در قسمتهاي م ييف داسيان اسؤت در ایؤا

قسمت صفتهایي مانند تندة زننده و تشؤ

پل مؤ د ،توصؤلف حا ؤت چشؤمهؤاي دتيؤ

ارل ي بهویژه سلاهي و درشيي بياندازة آن چندیا بار تك ار شده است
 .4 .1 .6قيد

شصت و چهار قلد در ایا چند صفلة مني ب به كار رفيه است كه از ملؤان يونؤههؤاي قلؤد
بلش از همه قلد زمان و مكان ( 42مورد) آمده است درحلللت سف مؤداوا راوي بؤه درون
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و ب ون س ب شده است ب اي هم اه ك دن م اطب از قلد كم

بگل د؛ اي چه در بسؤلاري

موارد ایا قلدها نلز ماننؤد صؤفات و اسؤامي بؤا ابهؤاا و حلؤ ت همؤ اه هسؤيند و نمؤيتواننؤد
آنچنان كه بایسيه است ما را در درك زمان و مكان یاري كنند:
نه ی

روز ،نه دو روز بيكه دو ماه و چهار روز مانند اش اص توني كه بؤه ملؤس

جنایت تودشان ب مي ي دند ه روز ط

مييشيم (هدایت)15 :1331 ،

غ وب م س م غ س كنده دور تانمان

سای قلودي كه در ميا به كؤار ي فيؤه شؤده ،قلؤد حا ؤت هسؤيند ( 22مؤورد) كؤه بؤ اي
توصلف مناف و ش صلتها آمدهاند
 .2 .6نحو
در ی

نگاه كيي ،ساتيار نلوي زبان در بو

كور چندان تفاوتي با داسيانهؤاي رئا لسؤيي

ندارد؛ درحلللت ایا تفاوت بلش از آن كه در ساتت باشد ،در معنا است با ایا حا ملؤان
اجزاي ك ا انسجاا و ارت اط منطلي دیده نميشود و بهس يي ميتوان جم ت را كنؤار هؤم
چلد و معناي آنها را دریافت

به لا ملزان واژههاي ه جميه ،باید يفت كه جميههاي بهكاررفيه در بو

كؤور يؤاه

كوتاه است و تند و ميل ك وياه نلز بهندرت بيند اما همچنؤان پلچلؤده و مؤ هم بسؤلاري از
جم ت یا از ی

پایه و پل و تشكلس شده است و یا ایا كه درون تود ی

دارد ياه نلز جميهها با چندیا ح

جمية معي ضؤه

ربط «كه» به یكدیگ پلوند داده شدهاند و ایؤا مسؤئيه

نهفلط س ب طوتني شدن جميه ،بيكه س ب ابهاا ه چه بلشي آن شده است
 .1 .2 .6جملههاي عجيب و مبهم

یكي از مواردي كه از ویژييهاي آرؤار سوررئا لسؤيي بؤهطؤور عؤاا و ویژيؤي ارؤ هؤدایت

بهطور تاص است ،ضعف تأ لف و ابهاا در جميهها و ع ؤارات اسؤت در بؤو

كؤور زبؤان

روشا و ص ی نلست و قواعد ب غي و دسؤيوري بؤهنؤدرت در جمؤ ت رعایؤت مؤيشؤود

چنانكه ذك شد او لا هد

سوررئا لسؤتهؤا وی انؤي زبؤان عؤادي و انكؤار روب صؤلل
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يفيار بود ،زباني كه بلانگ دنلاي دروني ش ص و نشانگ جهانبلني اوست از ایؤا رو ایؤا
ام در بسلاري از جميههاي بو

كور نلز نمودار شده است به بلان دیگؤ  ،آنچؤه را كؤه بؤ

ذها راوي جاري ميشود ب صفلة كاغ ميریؤزد ،در اني ؤاب كيمؤات دقؤت نمؤيكنؤد و

ب اي زی ایي آنها زحميي نميكشد اما حلللت ایؤا اسؤت كؤه بؤو

كؤور همؤواره در حؤد

فاصيي ملان رویا و بلداري سل ميكند ،دو دنلاي ميفؤاوت از یكؤدیگ از ایؤا روسؤت كؤه
ياه تود راوي نلز دچار ابهاا مؤي شؤود و بؤا شؤ

و ت دیؤد یؤا در قا ؤب جميؤهاي سؤئوا ي

م اطب را نلز حل ان ميكند:

م س ایاكه روان ما در زنديي پلشلا در عا م م ؤا بؤا روان او هؤمجؤوار بؤوده از
ی

اصس و ی

زنديي نزدی

ماده بوده و بایسيي كه به هم ميلق شده باشلم ميبایسيي در ایا

او بوده باشم (هدایت)14 :1331 ،

 .2 .2 .6جمالت پرسشي

اي نگاهي كوتاه و ي را ب چگونگي كارب د جميه در بو

كور بلندازیم ،درميیؤابلم كؤه

درصد به هيل ي از جميههاي پ سشي و اسيفهامي بسؤلار چشؤمگل اسؤت ایؤا نؤوع جميؤه

تل ی اً در تمامي صفلات بو

كور نمودار شده است در هشت صفلهاي كه ارزیابي شؤده

است ،سلزده جمية پ سشي وجود دارد تل ی اً م اطب تماا پ سشهاي موجود تؤود راوي

است سئواتتي كه راوي از تود ميپ سد دقللاً نشؤانگ عؤدا آيؤاهي شؤ ص نویسؤنده از
وقایع پل امون تود است و دقللاً ب تاسيه از سط ناتودآياه راوي است افعا ي كه در ایؤا
جم ت پ سشي به كار رفيه است از سلزده مورد ،شش مؤورد او شؤ ص اسؤت و بؤهطؤور
مسيللم تویشيا را ف اميتواند بللة موارد یا سوا ش ص مفؤ د اسؤت و یؤا فعؤس ربطؤي از
ایا ملان ،هفت فعس در زمان حا و شش فعس در زمان ي شيه اتفا ميافيد:
آیا ميتوانسيم از دیدارب بهكيي چشم بسوشم؟ (هدایت)18 :1331 ،

آیا ميتوانسيم بهكيي ص

نظ كنم؟ (همان)19 :

آسایش به ما ح اا شده بود ،چطور ميتوانسيم آسایش داشيه باشم؟! (همان)21 :
آیا راهش را يم ك ده بود؟ آیا ناتوب بود؟ (همان)18 :

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 25 /

 .3 .2 .6فراواني ادات شك و ترديد

ع وه ب ساتيار و جميهبندي م هم كه از ویژييهاي ب جسية بو

ادات ش

كؤور اسؤت ،اسؤيفاده از

و ت دید مانند «يویا ،شاید ،م س ایا كه» ب ابهؤاا مؤيا افؤزوده اسؤت ایؤا ادات

نوزده بار در طو ميا ب رسيشده تك ار شدهانؤد ایؤا امؤ نلؤز حؤاكي از سؤف هاي درونؤي
راوي است و ع ور از م زهاي آيؤاهي كؤه ه كسؤي را در آغؤاز بؤا شؤ

و ت دیؤد و ابهؤاا

روبهرو ميكند:

م س ایاكه روان ما در زنديي پلشلا در عا م م ا با روان او همجوار بؤوده (هؤدایت،

)14 :1331

يویا به مناس ت تو د ما ایا ش اب را انداتيه بودند (همان)14 :

 .3 .6صنايع لفظي

 .1 .3 .6استعاره

در بو

كور اسيعاره بامایة اصيي ساتيار داسيان را شكس ميدهؤد بؤ ت

داسؤيانهؤاي

رئا لسيي كه در آنها اسيعاره بهشكس ساده و پلشپاافياده ب اي تصوی یؤا توصؤلف ط لعؤت و
جامعه و انسانها به هيل ي ميشود ،در آرار سوررئا ضما ایا كه ملؤوتت انيزاعؤي وارد
قيم و اسيعاره ميشوند ،پایههؤا و ابعؤاد اسؤيعاره نلزيسؤي ب مؤيیابؤد از آنجؤا كؤه نگؤ ب
سوررئا ها درآف ینش تصوی زی ا ب بنلان ت كلب عناص ناساز با یكدیگ اسيوار شؤده بؤود
و همچنلا ایشان ت ب ميك دند كه از عادت و ابي ا دوري كنند ،ملؤوتت انيزاعؤي پایؤة
اصيي تصوی سازي در بلانلة سوررئا ها ملسوب يشت و از ایا رو حواس فاه رفيؤه رفيؤه
ت دیس به ح بهاي شد ب اي بلان مفاهلم انيزاعياي كه در قيم و جهان علس در نميينجلؤد و
ب تاسؤؤيه از ناتودآيؤؤاه و تؤؤواب و رؤیؤؤا و تيس ؤة روانؤؤي بؤؤود از ایؤؤا رو ابهؤؤاا شؤؤع ي و

حل ت مداري در بافت ك ا سوررئا شكس ي فت هدایت كه در ار تود مؤداا از روان و
ماورا و عا م م ا و ارل و مواد رواني دان ت یاك و مش وب ب اي ایجاد تيسههاي رواني
س ا مييوید ،اسيعارهها را به م ز رؤیا و واقعلت نزدی
موجود در ایا ار  ،اسيعارة جتد ي چه ی

ك ده است از ملان اسيعارههؤاي

بار ذك مؤيشؤود امؤا آنلؤدر بؤا دقؤت و توجؤه
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اني اب شده است كه يویي ميتوان در ایؤا واژه فشؤ دة همؤة حؤاتت راوي در دو ب ؤش
داسيان را دریافت
 .2 .3 .6تشبيهات نادر

هدایت ادراك تود را با به هيل ي از دو عنص ب غي اسيعاره و تش له بؤ واقعلؤت تلملؤس

ميكند و در واقع از واقعلت مؤيي یؤزد يؤاهي اوقؤات تواننؤده احسؤاس مؤيكنؤد ه يؤز
نميتواند تش لهات بهكاررفيه در ع ارت را كه بهفاه ب اي توصلف و درك بهيؤ م اطؤب
به كار رفيه است ،درك كند و بفهمد از ایا رو حيي تش لهها نلز بهس ب اسؤيفادة نابؤهجؤا از
مش ه و مش هبه بسلار پلچلده ميشوند و به م ز اسيعاره نزدی
صورتش ی

ميي دند:

ف اموشؤي يؤلصكننؤدة همؤة صؤورتهؤاي آداهؤاي دیگؤ را بؤ ایم

ميآورد ،بهطوري كه از تماشؤاي او ؤ زه بؤه انؤدامم مؤيافيؤاد و زانوهؤایم سسؤت

ميشد چشم هاي ت و ب ا م س يوي ا ماس سلاهي كه در اش
(هدایت)24 :1331 ،

 .3 .3 .6تعبيرات متناقضنما

انداتيه باشؤند

1

ایا نوع ت كل ات در ه ميني به كار رود بهس ب عادتشؤكني و م ا فؤت بؤا منطؤق عيؤي و
معيو ي ميتواند ذها م اطب را دچار اعجاب و شگفيي كنؤد دويؤانگي در تمؤاا اجؤزاي

داسيان بو

كور دیده ميشود؛ به هملا د لس كؤارب د ت كل ؤات داراي تنؤاقن چنؤدان امؤ

غ ی ي به نظ نميرسد در بلشي موارد ایا ت كل ات نهفلط شگفتانگلز هسيند بيكه س شؤار
از ابهاا هن ي و ایجاز ميباشند ضما ایا كه ذهؤا تواننؤده را از یؤ

سؤو بؤه ممكؤا و از

دیگ سو به ام ملا رهنمون ميكنند در ایا قطعه 9 ،ت كلب مينؤاقننمؤا دیؤده مؤيشؤود
كه ياه بهصورت ت كلب دو واژه و ياه بهشكس پ اكنده در جميه دیده مؤيشؤوند در ذیؤس
چند نمونه بلان ميشود:

حا ت افس ده و شادي غمانگلؤزب همؤة اینهؤا نشؤان مؤيداد كؤه او ماننؤد م دمؤان
معمو ي نلست /ی

تندة س ت دو ريه و مس هآملز ك د ،بي آن كه صؤورتش
paradoxical

1
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تتلل ي بكند! /م س انعكاس تندهاي بود كه از ملان تهي بلؤ ون آمؤده باشؤد  /م ؤس

ایا كه از تواب يوارا و ت سناكي پ یده باشم  /نگاه مؤيكؤ د بؤي آن كؤه نگؤاه

ك ده باشد (هدایت)14 :1331 ،

 .4 .6انسجام و بافت

وقيي ه يونه قلؤد و بنؤد علؤس از ملؤان رود ،یعنؤي در حؤا يي ماننؤد تؤواب و جنؤون ،ذهؤا

ناهشلار نايهان به كؤار مؤي افيؤد و در ایؤا هنگؤاا ايؤ قيؤم بؤه دسؤت بگلؤ یم و آن را آزاد
بگ اریم ميتوانلم پلااهایي را كه از عا م ناهشؤلاري مؤيرسؤد ر ؤت كنؤلم ایماژهؤا و صؤور
تلا ف اواني از اعما ضمل ناتودآياه انسان بل ون ميآیؤد و چؤون واقعلؤت ب تؤ تجيؤي
ك ده ،ميون سوررئا لسيي س شار از غيطهاي دسيوري یعني ص في و نلوي و ام یي اسؤت
و درنيلجه ابهاا جم ت بلشي ميشود

در بو

كور نویسنده ارت اط منطلي و تارجي امور را در نظ نمؤييلؤ د بيكؤه ج یؤان

اندیشه و تلا را دن ا ميكند حاصس ایا ت ب سف هاي مداوا از علنلت به ذهنلت اسؤت
از ایا رو ه لظه م اطب با ف وپاشي ابعاد زماني و جابهجایيهاي مكاني روبهرو ميشود

هملا ام س ب ميشود انسؤجاا مطيؤوبي كؤه در آرؤار رئا لسؤيي دیؤده مؤيشؤود ،در نوشؤية

سوررئا ي چون بو

كور ه يز پدیدار نشود از ایا رو دويانگي در بافت و يسسيگي در

اجزاي ار از ویژييهاي ب جسيهاي است كه با توانؤدن بؤو

كؤور بؤ اي هؤ تواننؤدهاي

نمودار ميشود در صفلاتي كه مورد ب رسي ق ار ي فيؤه اسؤت نلؤز ایؤا يسسؤت زمؤاني و

مكاني آشكار است راوي مداا به تع ل تودب نه ی

روز نه دو روز بيكه دو مؤاه و چهؤار

روز در تنگ غ وب به صل اي پشت اتاقش كه نمادي از ماورا و بازيشت به درون اسؤت
س ميزند و با ایا بازدیدهاي مداوا ،انسجاا زمان و مكان ميا را به هم ميریزد

 .7نتيجهگيري

از رهگ ر ب رسي ایا دو ار مش ص ميشود كه زبؤان در یؤ
است كه در اغيب موارد به س

ارؤ رئا لسؤيي زبؤان امؤ وز

تودماني ،صملمي و ساده روایؤت مؤيشؤود رئا لسؤم بؤ

نلش اط عرساني زبان تأكلد ميكند و نلز ت ب ميكنؤد كؤه واقعلؤت موجؤود را مؤنعك
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كند اجؤزاي كؤ ا علنؤي و ملسؤوس اسؤت و درك و دریافؤت آن تواننؤده را بؤا ابهؤاا و
دشواري روبهرو نميكند همه چلز مطابق زمان روایت پلش ميرود يسسيگياي در بافؤت
و تعيللي در معنا مشاهده نميشود از آنجا كه ح

بلنایي در زنديي روزم ه بسلار كؤارب د

دارد و انسان بلشي تمایس به توصلف چلزي را دارد كه ميبلند ،در ی

رمؤان رئا لسؤيي نلؤز

توصلفات بص ي ف اواني دیده ميشودكه غا ب آنها ب مدار عنص ب غي تش له ميي دد
اما در ی

ار سوررئا لسيي ،ساتيار زبؤان دیگ يؤون مؤيشؤود و دیگؤ زبؤان داسؤياني

كارك دي منلص به امؤ وز نؤدارد بيكؤه بؤ اي دیؤ وز و فؤ دا نلؤز بؤه كاري فيؤه مؤيشؤود
سوررئا لسم اساساً ضد زبان است و به هملا جهت بؤ نلؤش ت ليؤي زبؤان تأكلؤد مؤيكنؤد
نل ویي پ توان و عنص ي پویا بهناا ميافلزی

و جهان درون به جمؤع دیگؤ عناصؤ سؤازندة

داسيانهاي رئا لسيي افزوده ميشود و آن را ت دیس به داسياني ف اواقعي و سوررئا ميكنؤد
در اینجا م زهاي زمان و مكان شكسيه ميشود و راوي داسيان مداا به درون سؤف مؤيكنؤد
ناتودآياه ذها چلزهایي را به تودآياه تيللا ميكند كه چندان با علس و منطؤق و دسؤيور
و نلؤؤو سؤؤازيار نلسؤؤت؛ از ایؤؤا رو تليؤؤي چلزهؤؤا عجلؤؤب و غ یؤؤب ،غل ميعؤؤار  ،آشؤؤفيه و
ميناقن به نظ ميرسد
ب اي روشات شدن تفاوت كارب د زبان در دو مكيب ،حاصس دادههاي موجود در ملا ه

پل امون ویژييهاي بو

كور و سووشون و تفاوتها و ش اهتهاي ایا دو ،جدو آماري

ملزان كارب ي اصو نظ ي لچ در دو ار ارائه ميشود:

جدول  .1ميزان كاربري اصول نظري ليچ در بوف كور و سووشون
اصول روش ليچ

سووشون (صفحات )30-36

بوف كور (صفحات )14-23

اسم

( 454تعداد كس)

( 140تعداد كس)

اسم تاص

18

ندارد

اسم مكان تاص

5

ندارد

اسم مكان عاا

5

3

واژيان و اصط حات

11

21
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اصول روش ليچ

سووشون (صفحات )30-36

بوف كور (صفحات )14-23

ملاورهاي
شل ازي  2مورد

يویش و هجه

انگيلسي  15جميه

فعس

ندارد

( 385تعداد كس)

( 365تعداد كس)

( 45تعداد كس)

( 64تعداد كس)

 28قلد حا ت

 22قلد حا ت

 17قلد زمان و مكان

 42قلد زمان و مكان

( 29تعداد كس)

( 98تعداد كس)

 6صفت ارزشي

 60مورد علني اما وحشيناك و

 23مورد فلزیكي و علني و

ميفاوت

ميموس

 38مورد ذهني

تعداد جميه

 412جميه

 184جميه

جميههاي ت ي

385

 147در اغيب موارد م هم

جميههاي پ سشي

19

13

جميههاي تعج ي و ش هجميه

8

-

جميههاي عجلب و م هم

-

89

-

19

تش له

3

26

اسيعاره

1

5

تع ل ات ميناقننما

-

9

توصلف

6

18

قلد

صفت

ادات ش

و ت دید

از رهگ ر ایا آمار و دادههاي تليليي ،حاصس دریافت نویسنده از زبان دو ار بؤه شؤ ح
زی است:

 1در سووشون بهعنوان ی

ار رئا لسيي كه م اط ان يسي دهاي دارد ،اسمهؤاي

علني و ملسوس به كار ي فيه شده است ،واژهها و اصط حات عاملانؤه در آن
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تودنمایي ميكند و فعسهاي مينوع با زمانهاي يونايون دیؤده مؤيشؤود كؤه
بهطور كامس بؤا زمؤان روایؤت مطابلؤت دارنؤد واژيؤان ملؤاورهاي و هجؤه و
يؤؤویش شؤؤل ازي از وجؤؤوه شؤ اهت ایؤؤا ارؤ بؤؤا آرؤؤار مشؤؤابه رئا لسؤؤيي اسؤؤت
صفتهایي كه در داسيان آمده بلشي بؤ اي توصؤلفات فلزیكؤي و دیؤداري بؤه
كار رفيه است و در ب تي موارد با نظاا ارزشي و ميي ارت ؤاط مؤيیابؤد قلؤدها
بهشكس زنده و پویا در ميا به كار ي فيه شده كه تود در روشات شدن ك ا
مثر بوده است توصلفات نمایشي و تصوی ي از دیگ ویژيؤيهؤاي ایؤا ارؤ

است در نظاا نلوي سووشون تنوع جميؤههؤا بسؤلار قابؤستوجؤه اسؤت اغيؤب

جميهها به لا تعداد واژه كوتاه هسيند و اطا ه در ك ا نویسنده كمي نمودار
شده است ياه جم ت پ سشي در ميا دیده ميشود كه داراي جوابي روشا
و شفا

هسيند و از ملوتت روزم هاند وجود ش هجميهها و جمؤ ت تعج ؤي

بهد لس حضور ش صلتهایي با زبؤان ملؤاوره نلؤز توجؤه م اطؤب را بؤه تؤود
جيب ميكند با توجه بؤه واقؤعيؤ ا بؤودن داسؤيان ،آرایؤههؤاي فظؤي كؤارب د
قابسم حظهاي در ك ا دانشور نداشيه است؛ بؤا ایؤا حؤا تشؤ له را مؤيتؤوان
پ كارب دت یا عنص ب غي در زبؤان سووشؤون دانسؤت كؤه تؤود ب تاسؤيه از

ملؤؤلط زنؤؤديي و ط لعؤؤت اط ؤ ا

نویسؤؤنده اسؤؤت انسؤؤجاا زمؤؤان و مكؤؤان و

پلوسيگي ملان اجزاي جميه و بافت كه تود به روشا و قابؤسدرك شؤدن ارؤ
ميانجامد ،از ب جسيهت یا ویژييهاي ایا ار و سای آرار رئا لسيي است

 2بو

كور بهعنوان ی

ار سوررئا لسؤيي ،زبؤان واقؤعيؤ ا را دي يؤون كؤ ده

است روشا است كه آنچه بؤ اي تواننؤدة یؤ
ب اي توانندة ع قهمند به یؤ

ارؤ رئا لسؤيي اهملؤت دارد،

ارؤ سوررئا لسؤيي پؤو و بؤيمعنؤا مؤينمایؤد

درحلللت وضوح بلان ،زی ایي تود را از دست مؤيدهؤد و ابهؤاا و تيؤوی در

ك ا ،زی ایي را دو چندان ميكنؤد بؤو

دارد

كؤور نلؤز م اط ؤان تؤاص تؤود را
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توصلف ملسوسات با مش هبههاي وحشيناك و در پلوسيگي با ملوتت انيزاعي ،كارب د
اسم در معنایي نابهجا و غل ميعار  ،آشفيگي زماني در كارب د افعؤا  ،صؤفتهؤاي نازی ؤا و
ناپسند ،حل تآور و ياه وحشيناك ،جميههاي عجلب و م هم ،جم ت پ سشي و حاكي از
ش

و ت دید ،جم ت پ سشي كه ياه هلچ جوابي درب ندارند ،تش لهات نادر و يؤاه بسؤلار

پلچلده و تع ل ات ميناقننما از ویژييهاي ب جسية رمؤان بؤو

كؤور ملسؤوب مؤيشؤود

همچنلا در ایا ار ف وپاشي ابعاد زماني ،تعيلؤق معنؤا ،يسسؤت مكؤاني ،سؤف هاي مؤداوا از
علنلت به ذهنلت كه حاصس كارب د عجلب و ميفاوت صفتها ،قلدها و فعسهاست بؤه چشؤم
مؤؤيتؤؤورد كؤؤه تؤؤود موج ؤؤات آفؤ ینش ارؤ ي سوررئا لسؤؤيي را فؤ اهم كؤ ده اسؤؤت آمؤؤار
بهدستآمده نشان ميدهد كه هدایت ب اي بلان وقایعي كه در ذهنش رخ ميدهد از صؤفت
و قلد بلشي یا اسيفاده را ب ده است پ

از آن ،عنص ابهاا كه در بافت ك ا وي بؤهشؤكيي

ف ايل نمودار شده ،در ط ح ابهامات ذهنياب بهشكيي تأرل ي ار مدد رسانده است
بدیا ت تلب مكيبها بسيه به ایؤدئو وژي و نظؤاا فكؤ يشؤان از زبؤان بهؤ هاي ميفؤاوت
مييل ند از ایا رو ب اي ت دیس ار ي رئا لسيي بؤه سوررئا لسؤيي بؤا توجؤه بؤه تتللؤ ماهلؤت
فك ياي كه نویسنده را از جهان علني به جهان ذهني منيلس ميكند ،نؤوع اسؤيفاده و بسؤامد
كارب د عناص زباني بسلار حائز اهملت است به بلؤان دیگؤ  ،در ارؤ سوررئا لسؤيي از همؤان
عناص زباني ار رئا لسيي به هيل ي ميشود با ایا تفؤاوت كؤه ت تؤب زبؤاني در نلؤو جؤاي
تود را به آشفيگي غل منطلي و نامنظم ميدهد؛ نظؤم منطلؤي زمؤان روایؤتشؤده و انسؤجاا
درونميني حاصس از آن جاي تود را به ف وپاشؤي ابعؤاد زمؤاني و يسسؤت و تعيلؤق معنؤایي
ميدهد و زمان افعا تلتتأرل مسيللم آن ق ار مييل د كارب د صفتها بهشكيي ناميعاد
به سوي ت س و وحشت و زشيي سو ميیابد اسمها كيي و م هم هسؤيند و بؤهنؤدرت اسؤم
تاصي در ميا سوررئا به چشم مؤيتؤورد هؤمچنؤلا كؤارب د جمؤ ت پ سشؤي ،مؤ هم و
ميناقن افزایش قابسم حظهاي ميیابد
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Abstract
Linguistics is one of the most effective tools in stylistics analysis and the
language used for it is indeed one aspect of the distinction between literary
theories. This is the fundamental hypothesis of this paper. This research, with
acomparative perspective, reviews the use of language in Realism and
Surrealism Theories, and by studying two famous novels in the Persian
language: Hedayat’s Boofe Koor and Daneshvar’s Suvashun, the distinction
between them is expressed.This study is based on Geoffrey Leech's Cognitive
Style Theory. Alinguistic analysis shows that, although common principles can
be seen in the linguistic elements of all literary theories, the use and frequency
of each of these elements such as noun, verb, adjective, adverb, syntax and
sentence structure, verbal figures and coherence or incoherence leads to
significant differences between the language in various theories.
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