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  )پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه يزد مجلة علمي (نامه كاوش     
م شمارة سال        1386، بهار و تابستان 14هش   ت

                                                          

                

  هاي زبان روايتويژگي
  *آبادي محمود دولتاز در سه اثر

  
  1پور آالشتيحسين حسندكتر

  استاديار دانشگاه مازندران
  

  چكيده
ناپـذير  نويسي ايران است كه مكانتي انكار     سندگان نسل سوم داستان    از نوي  ،آباديمحمود دولت 

ات اقليمي است كه    ادبيةترين نويسنده در حوز   شك بزرگ نويسي معاصر ايران دارد و بي     در داستان 
هـاي  در ايـن مقالـه زبـان داسـتان         .سـازد   نـاگزير مـي    مطالعه و بررسي جدي آثار او را         اين امر 
هاي عاميانه،كهن و بـومي بـا    است كه تلفيق گونه   شده شناسي كاويده كآبادي از ديدگاه سب    دولت

هـاي  ي در بافت نحـوي ويـژه اهـم شـاخص          هاي نحوي خاص و تشبيهات گسترده حس      ساختمان
 به سـبك    عقيل عقيل آبادي با داستان      از آنجا كه دولت   . دهدهاي او را شكل مي    ان داستان سبكي زب 

 كليدر آن را تكامل بخشيد و در نهايت در          جاي خالي سلوچ   خاص خود دست يافت و در داستان      
آبـادي پرداختـه      به اوج رساند، نگارنده در اين مقاله به بررسي زبان روايت در اين سه اثر دولـت                

     . است
    

  . اقليميادبياتآبادي، زبان داستان، باستانگرايي،  محمود دولت: كليدواژه
  

 
  20/9/86: تاريخ پذيرش نهايي        18/12/85  :  تاريخ دريافت مقاله*
 alashty@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده-1
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  مقدمه
در سـال   .  مشق نويسندگي را آغـاز كـرد       1337از سال   ) 1319/سبزوار( آبادي  محمود دولت 

اي مستعد رخ نمود و از   به عنوان نويسندهآناهيتا ةدر مجل» ته شب« با چاپ داستان كوتاه   1341
 پنجاه به خـصوص     ةدر ده .  به چاپ آثارش پرداخت    اي  حرفهاي     نويسنده عنوانبه   ،1347سال  

جايگـاهي  ست كـه    اي جدي و كوشا     ه نويسنده ت كرد ك  ثاب» جاي خالي سلوچ  «  كتاب ةبا عرض 
هـاي     سرشـار و ارزش    ادبيـات خالق آثاري كه زبـان خـاص و         .  فارسي دارد  ادبياتدرخور در   

اجتماعي و معنايي واالي آن در جريان تحـول رمـان فارسـي و تكامـل آن تـأثير انكارناشـدني                     
ه اسـت، تحليـل جـدي       نويسي معاصر احراز كرد     ي كه وي در داستان    مكانت خاص . داشته است 

پرداختـه  اسـيك آثـارش     ن به تحليل سـبك ش     مقاله در اين    نگارنده. نمايد  آثارش را ضروري مي   
  : است

 يكـي   :پـذيرد    عموماً در دو محور اساسي صـورت مـي         ،تحليل سبك شناسيك آثار داستاني    
 هاي ادبي مـتن     هاي نحوي و خالقيت     شناسي زبان داستان شامل واژگان، تركيبات، ساخت        سبك

شناسي روايت اسـت      گيرد و ديگر سبك     شكل مي ... است كه از رهگذر تشبيه، استعاره، مجاز و       
در ايـن مقالـه،   . شـود  را شامل مي... ، لحن و پردازي، درونمايه كه عناصر داستان چون شخصيت   

  .گرفته استآبادي از منظر زبان داستان مورد تحليل قرار  فقط آثار داستاني دولت
 آثار وي در يـك مقالـه ممكـن    ةاي پركار است، تحليل هم      آبادي نويسنده   لتكه دو   جا    از آن 
 ة سـه دور   ة ما سه اثر وي را عقيل عقيل، جاي خالي سلوچ و كليدر كه نماينـد               رو  از اين . نيست

  .كنيم نويسندگي او يعني آغاز، كمال و اوج است، انتخاب كرده بررسي مي
  : زير استشرحشود به  جا بررسي مي نهاي سبكي آثار او كه در اي ترين شاخصه مهم

  ؛)واژگاني، نحوي(گرايي كهنـ 1
 ؛گرايي واژگاني بوميـ 2

 ؛كوتاهي جمالتـ 3

 ؛هاي توضيحي معترضه پاياني عبارتـ 4

 ؛تشبيهات خاصـ 5
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  141هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

  

  گرايي زباني كهن. 1
 بـر   هاآنهاي مختلفي دارد كه هريك از         ها و جلوه     گونه ،ادبيات ابزار و مصالح     ة به منزل  ،زبان

بخشي از ميزان خالقيت و قدرت انتقـال        . افزايد  توانمندي و ظرفيت زبان در خلق آثار ادبي مي        
هـا و     كـارگيري وي از ايـن ظرفيـت         عاطفه از سوي نويسنده بسته به ميزان آگـاهي و تـوان بـه             

 از جمله منابع و امكاناتي است كـه         ، كهن يا زبان آركائيك    ةگون. هاي موجود زبان است     ساحت
تواند از آن بهره گيرد و بر غنا و قدرت القا و انتقال عواطف و مفاهيم خويش       لق اثر ادبي مي   خا

 عالوه  ،جا گزينش شوند و در بافت سخن خوش بنشينند           اگر درست و به    ،واژگان كهن . بيفزايد
بخـشند و حجـم    بر قدرت القايي و موسيقيايي كه در خود دارند، به متن متانت و استواري مـي          

  .كنند  از بار فرهنگي و فكري را با خود وارد متن ميعظيمي
اي است كه به نيكي توانسته است هم در نحو و بافت سخن و   نويسنده،آبادي محمود دولت

 واژگان از اين امكانات زباني بهره گيرد و از رهگذر آن رنگ و سبك خاصـي بـه                   ةهم در حوز  
هـاي نثـر      كار گرفته است، شاخصه     بهكه  اين عنصر در كنار ديگر عناصري       . آثار خويش ببخشد  

  : را شكل داده استاين نويسنده
  

  گرايي واژگاني كهن) الف
 آثـار   بـا  به سبب انس و آشنايي عميـق وي          ،آبادي  كاربرد فراوان واژگان كهن در آثار دولت      

كردم به گذشته و ديدم زبان مـا        من خود را پرتاب     ... «:گويد  او خود مي  . كالسيك فارسي است  
و تـا آخـر قـرن       .  البته در كتابت   ؛شود   باز زاده مي   ،زبان فارسي ما، از اواخر قرن سوم      . ستجاآن

رسد، و در قرن پنجم و شـشم    به اوج مي،اي كه در ميان گفتار مردم دارد        هفتم به لحاظ پشتوانه   
 . مايـه گـرفتم  آنهـا  دست به دامن پيشينيان خودم شدم و بارها از     ،در تكميل كار خودم   ... عمدتاً

اصالً عـادت   . گذرد كه نگاهي به يكي از متون كالسيك فارسي نكنم           اي نمي   يعني من اآلن هفته   
  ).67-66 صص،1368آبادي،دولت( ».ام كرده
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البته اين پرتاب به گذشته براي او در حكم ضرورت بود، نوعي فرار از وضـع موجـود كـه                    
 رسـيد    ناكـافي بـه نظـر مـي        حالتي از زبان كه بـسيار دسـتمالي شـده بـود و            . كرد  سيرابش نمي 

و احساس كرد كه زبان شديداً عاميانه شـده و خـودش را             ا). 67-66 صص ،1368آبادي، دولت(
 ،در واقع برخورد او با زبان فارسي      . گويي افكنده است     مردمي به دامن عوام    ادبياتتحت عنوان   

) 67-68 صـص ان،هم( معاصر ادبياتدر واقع يك جور مقابله با ولگاريزه شدن زبان فارسي در            
زبان يك ملت منحصراً اين نيست، بلكه تمام زبان مردم اسـت در تمـام               « چرا كه به نظر او     ،بود

  ). جاهمان(»ي گمشدهـ مكتوب، گويا و حتّ وجوه زندگي يك ملت
آبـادي بـه سـراغ        با چنين نگرشي به زبان فارسي و مجموعه امكانات آن اسـت كـه دولـت               

آبـادي بـه      حضور واژگـان كهـن در نثـر دولـت         . گيرد   بهره مي  رود و از آن      كالسيك مي  ادبيات
   :چندين صورت است

  
  واژگان كهن. 1

مقصود از واژگان كهن واژگاني هستند كه در ادوار پيشين در متون نظم و نثر كاربردي عـام     
طوري كه در نثـر معاصـر، بنـدرت بـه كـار                كاسته شد به   آنهاداشتند و به مرور از ميزان كاربرد        

هاي خويش به كار   را احيا و بازسازي كرد و در نوشته        آنهاآبادي دوباره     د و دولت  نشو   مي گرفته
  : شود ها در آثار وي اشاره مي به برخي از اين واژه. گرفت

  عقيل عقيل

  

ــه ــداري) 24ص(باژگونـ ــرمگين) 1ص(رف) 16ص(پنـ ــردن) 15ص(شـ ) 51ص(نظركـ
  ) 5ص(يكايك

جاي خالي سلوچ
ــر) 1276ص( بگــسلد ــده) 1039ص( خجــل) 1008ص( خــام طمــع) 977ص( چمب  خلي

 گـسيخته ) 981ص( گدازان) 1032ص( كاغذ باد ) 1040،  1413صص( واره  عروس) 1056ص(
  )1040ص(انباشت مي) 1276ص(
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  143هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

  كليدر 
 پنـداري ) 1/160( به تنـگ  ) 1/80( باژگونه) 1/254( باژگون) 1/262( ابريق) 1/125( آجين

) 1/28(چكاچــك) 1/62( چربدســت) 1/132( جــوز) 1/266(تمــوز) 1/275( تفــت) 1/130(
) 1/332( انـدروا   دل) 2/486( خمـان ) 1/487( خلـواره ) 1/29( خفتيـده ) 2/486( چمان، چمبر 

ــادم ــه) 1/76( دم ــا) 1/19( دي ــپارش) 1/125( ژرفن ــردرگريبان) 1/32( س ــتبر) 1/346( س  س
خميـد،   پريـشاند، مـي     مـي ) 1/32( لهيـب ) 1/28(غريو) 1/28( فالخن) 1/42( ستيغ) 5/1359(

  ) 1/97( همال) 1/326،1/81( وادرنگيده) 7/1724 و 1/123( هلد مي) 1/49( موئيد مي
 سبزوار موجب قدمت و كهنگـي   ة اينكه تا چه ميزان واژگان رايج در منطق        ةالبته بحث دربار  

و قضاوت دقيق در اين باب منوط به داشتن اطالعات   امري دشوار است،آبادي شدهزبان دولت
اسـت  هر گونه قضاوتي،احتمالي      سبزوار است و تا حصول اين امر       ة واژگاني گونة  ردقيق از داي  

ـ                 ق. و يقيني در پي نخواهد داشت       ةدر مسلم آن است كـه بـه جهـت پيونـد تـاريخي ميـان گون
هاي زباني نـسبت بـه زبـان        تر گونه سبزواري زبان كهن دري و به دليل تحول كندتر و تدريجي          

اي است و وقتي نويسنده سبزواري هنوز باقي مانده  ةهاي كهن در گون   معيارادبي، بسياري از واژه   
آيـد كـه ايـن      نظـر مـي   چنـين بـه   -به دليل همـان پيونـد     -گيردكار مي آبادي آنها را به   مثل دولت 

تواند برگرفته از زبان رايج  در حالي كه مي،اندواژگان،كهن هستند و از متون كالسيك اخذ شده     
ي  منطقه ةكند و آگاهي دقيق از زبان ويژ      اي كه از بيرون به متن نگاه مي       خواننده. در منطقه باشد  

سبزوار نداردو چون اين كلمات در متون كالسيك هم آمده است، ممكن است چنـين بپنـدارد                 
 شـد يقيناً برخي از كلماتي كه در باال ذكر         .  بومي ة متون كالسيك است نه گون     ،كه مأخذ كلمات  

  .     داز اين قاعده مستثني نيستن
  
  افعال پيشوندي. 2

در گذشته، ميزان كاربرد افعال پيشوندي بسيار گسترده بوده است و در طـول تحـول زبـان                  
ت كـاربرد افعـال پيـشوندي در        به جهت قلّ  . فارسي از ميزان كاربرد اين افعال كاسته شده است        

كه به غنا و    الوه بر آن   بگيرد، ع    معاصر از اين امكان زباني بهره      ةزبان فارسي معاصر، اگر نويسند    
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اي   كند، خصلت و صبغه     ميافزايد و انعطاف و قابليت بيشتري ايجاد          گستردگي زبان خويش مي   
الزم به ذكر   .  تمايز آثار او از ديگران نيز تواند بود        ةبخشد كه تا حدودي ماي       مي  خود كهن به اثر  

  .تاست در عقيل عقيل كاربرد افعال پيشوندي كمتر از دو اثر ديگر اس
  عقيل عقيل

  

ــدن ــدن) 16(برخاســتن) 6(بركن ــدن) 43(برآم ــدن) 10(بازمان ) 15(فرونشــستن) 8(فروافكن
  )26(وركشيدن) 26(ورخاستن) 32(وانمودن) 42(واگذاشتن) 37(واداشتن

  جاي خالي سلوچ
ــدن ــدن) 1121(بازمانـ ــافتن) 1114(برآمـ ــدن) 1114(برتـ ــدن) 1116(بركنـ ) 1115(درآمـ

) 1102(واجرقيـدن ) 1090(فروشكـستن ) 1111( فروخاستن )1105(درگرفتن) 1090(درآميختن
) 1097-1117-1121 -1125( ورخاسـتن  )1108(ورباركردن) 1125(وادريدن) 1111(واجستن
  )1105-1126(فروبردن
كليدر

ــتاندن ــتن) 1/27(برآشــوفتن) 1/5(بازنشــستن) 1/24(اس ــشاندن) 1/27(برافراش ) 1/17(براف
ــشيدن ــدن) 1/32(بركـ ــرادادن) 1/30(برقليـ ــاختن) 1/2(فـ ــدن) 1/29(فراتـ ) 1/34(فروافكنـ
ــوفتن ــدن) 1/38(فروك ــدن) 1/31(فرولغزان ــيدن) 1/31(فرومكي ــتن) 1/8(واپرس ) 1/20(واروف

) 1/33(واگـــسيختن) 1/20(واگـــوي كـــردن) 1/20(واكنـــدن) 1/15(واســـتاندن) 1/8(وازدن
  ).1735همان، (وارهانيدن ) 7/1734(واگشوده شدن ) 1/17(واهشتن

رسـد    هاي پيشوندي به نظـر مـي        ه برخي از پيشوندها و يا برخي از فعل        الزم به ذكر است ك    
.  زباني سبزواربه وام گرفته اسـت      ة را از گون   آنهاآبادي     بومي زبان باشد و دولت     ةمقتبس از گون  

جرقيـد، وابگيـر،      وامـي : ماننـد . انـد   ساخته شده » ور«و  » وا«خصوص افعالي كه با پيشوندهاي      به
بـا ايـن    ... كشيد، وربار كرد، ورخيز، واگـشت و        گرفت، واپس مي     وا مي  وانمودند، وازده بودند،  

 زباني با زبان فارسي كالسيك دارد و گـويي زبـان بيهقـي و        ةگون   به جهت پيوندي كه اين     ،همه
 براي  ،كند، حتي اگر اساساً اين افعال بومي و محلي هم باشند            مؤلف اسرارالتوحيد را تداعي مي    
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  145هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

   بـه زبـان نويـسنده   )آركائيـسم  (گرايي  كهن دارد و نوعي كهن  ة صبغ  غير بومي، رنگ و    ةخوانند
  .دهد مي

  
  افعال بسيط. 3

 اصـلي   ةزيـرا فعـل مهـر     . دهد   ميداني است كه قدرت نويسندگي نويسنده را نشان مي         ،فعل
هـا بـه تـصوير        هاي عاطفي و احساسي كـالم خـود را بـا فعـل              آبادي ارزش   دولت. جمله است 

طوري كه افعـال بـسيط در آثـارش            به ،صي به كاربرد افعال بسيط دارد     وي توجه خا  . آورد  درمي
 از  ،يابـد   ا كه فعل بـسيط را بـراي تـصويرسازي توانـا نمـي             شترين كاربرد را دارند و تنها آنج      بي

هـا،    در عقيـل عقيـل پركـاربردترين فعـل        . گيـرد   هاي فعلي بهـره مـي       هاي مركب و عبارت     فعل
  .اند تر به كار رفته دي كمهاي پيشون اند و فعل هاي ساده فعل

شـود و در زبـان   گرايي محـسوب نمـي  ممكن است گفته شود كه فعل بسيط از عناصر كهن  
در نگاه اول اين سخن كامالً مقبول وسنجيده است، امـا اگـر بـه تـاريخ                 . امروز نيز كاربرد دارد   

رد افعـال بـسيط    از كـارب ،گذرده بر عمر زبان در مي يابيم كه هر چ   ن دقت كنيم در مي    تحول زبا 
عالوه بـر آنكـه بـسياري از    .شودهاي فعلي افزوده مي    بر تعداد افعال مركب و گروه      ،كاسته شده 

 )405-395، صص2ج،1366ناتل خانلري،... (الفغدنچون توختن،بوختن،اندخسيدن،  بسيط افعال
ن ادب  كامالًاز بين رفتند،بسياري افعال بسيط ديگري هستند كه هرچند هنوز تا حدودي در زبـا              

هاي فعلي آنها در زبان امـروز بيـشتر اسـتعمال            ولي برابرهاي فعل مركب و گروه      ،كاربرد دارند 
كه اگر به جاي گريه كردن،گريستن و به جاي نـشان        ... گريستن، نمودن، نگريستن و    :مثل دارند؛

نـه و   خـواه نـوعي رنـگ كه      نا خواه ،كار ببريم دادن، نمودن و به جاي نگاه كردن، نگريستن را به         
قابـل  .  در اين بحث ناظر به اين معني اسـت         ،گرايي افعال بسيط  كهن. ايمآركائيك به سخن داده   

تعـداد    حتي در زمان استعمال فراوان و رايـج افعـال بـسيط،            ،يادآوري است كه در زبان فارسي     
  زبان فارسي مـثالً ،ين ديدگاه ا و از )همان( كرده است بسيط از حدود سيصد و پنجاه تجاوز نمي       

هـاي زبـاني اسـت،      هاي انگليسي و فرانسوي يكي از فقيرترين دسـتگاه        در مقام مقايسه با زبان    
  ). 52- 52 صص ،1371باطني،(گيردگرچه از امكانات زباني ديگر براي جبران آن بهره مي
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  :عقيل عقيل
  راه شان را بـر نـاهمواري   ي درهم شكستهآنها، استخواند گرفتهها دست  هم را       ديگر خردينه 

. شـوند   ديـده مـي   . خون با خاك آلوده بر ردشان باقي است       . ، با سينه و سر    خزند  مي،  كشانند  مي
هـاي گـرگ      كـه بـره     ، نـه مثـل هنگـامي      بكشنداي را بر خاك       هاي ذبح شده    مثل هنگامي كه بره   

اي هـم بـر آن         تلخه ة، بوت پاشيدعقيل مشتي خاك بر آب      ) [25ص.(بكشنداي را بر خاك       دريده
  ... بپوشـاند  ...رفـت   مـي  ... نظر كـرد   ... داد   درخت مراد تكيه    اش را به    و پس شانه  ) 51ص(نشاند
  ،بكشاند ...رفت مي

خيـز و خـوني       سينه. آيند  ميكج و كوله    . آيند  ميلنگان لنگان   . خرامند  مي. خزند  ميروي راه   
. بارد  يمهايشان خون     از بيني . بارد  مياز دهانشان خون    .  پوشاك و پوستشان خوني است     آيند  مي

  )25ص...(. لنگند مي، بريدهرويشان كج شده، دستهايشان . هايشان كج شده چشم
  :جاي خالي سلوچ

 و زنـده زنـده      ريختـه اي نفت     كه بر گربه    برافروخته چنان . بسوزاند تا   رفت  مي و   سوخت  مي
  ).981ص(ورش ساخته باشند شعله

هـاي   كدخـدا بـا قـدم   .  كـرد   فقط فكرش را   . اما نزد  ،طبيعي بود كه مرگان چنين حرفي بزند      
  ).1046ص...(پرسيد و ايستاد نزديك مرگان .آمدگشاد پيش 
  :كليدر

 بـود و رفـتن      نشـسته چنـان     شيرو هم . رفت و به همان چاالكي زيور پي او         گرفتبر دوش   
 و شـانه بـه      رسـاند  كه مارال خـود را بـه زيـور           نرسيدبه بيست قدم    . پاييد  ميمارال و زيور را     

  ).11،ص1ج(افتاداش به راه  شانه
، موييد  مي،  ناليد  مي... پريشاند  مي و يال    كوباند  مي، پاي   چميد  مي،  چرخيد  مي) ماه درويش ...(

خـم  . شـد   ميل مي . شد  چمبر مي . خورد   تا مي  ،دريد  ميپيرهن  . خنديد  مي،  دميد  مي،  خفروشيد مي
ــي ــر ســوي . شــد م ــه ه ــوي ب ــرزين . ســر و م ــيتب ــد م ــه  . چرخان ــرو و كــف ب ــه ني ــره ب نع
  ).491،ص2ج...(ندها
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پـس چـرا    ... ايد  پس چرا سنگ شده   !!.... ايد پشت سبيلهايتان    پس چرا چشمهايتان را دوخته    
  )1736،ص7ج...!! (اين شيروست! ايد شماها، مردهاي من؟ الل شده

  
  ـ نحو كهن ب

ي كه به زبـان     آبادي با نگرش خاص      دولت ،گرايي گفته شد    گونه كه در آغاز بحث كهن       همان
 كهـن مـألوف   ادبياتوي چنان با . آورد  كالسيك روي ميادبياتكانات آن دارد، به   فارسي و ام  

ايجاز و اطناب كالمش همراه بـا       .  متأثر شده است   آنها در نحو نيز از      ،است كه عالوه بر واژگان    
 ما را به يـاد طنـين كـالم بيهقـي            ،سازي نقشي در جمله     شناوري اجزاي جمله و گاه با برجسته      

توانـد بـه      گويد كه به نظرش زبان معمولي معاصر بار مضمون وي را نمي             و خود مي  ا. اندازد  مي
عناصر نحوي  .)66،ص1368آبادي،دولت( كند   از زبان پيشينيان استفاده مي     رو  ازايندوش بكشد،   

جـا بـه   در اينطلبد،  مجالي ديگر را مي بحث تفصيلي آن     وآبادي متعدد است    كهن در آثار دولت   
 تقـدم فعـل بـر ديگـر         بويژه ، جابجايي اركان جمله   :مثل كنيم؛ز آن اشاره مي   اختصار به برخي ا   

: ... كـاربرد وجـه مـصدري     )23،صعقيل عقيل ( غريبان ةگريه دختر نابالغي است در خان     : اركان
جـاي خـالي    ...(شد  توانست آورد، در چشم خود خجل مي        چنين اگر نبود، زير بار اگر تاب نمي       

  )1039،صچسلو
كم،  پس دست) 25ص1،جكليدر(بنمير اي چنار كهن:  فعلي كهنهاي تمانكاربرد برخي ساخ 

  )140همان،ص(برجال مباش
ــاربرد ــي  ك ــهبرخ ــاي مقول ــاص  ه ــاي خ ــه معن ــتوري ب ــا از  : دس ــد و م ــما از بزرگاني ش
  : چونو بسياري موارد ديگر)125،ص1،جكليدر(خردينگان

  :عقيل عقيل
  )14ص...(چشم در چشم او ماند تا مگر جنبشي كند

  )15ص(گشت  پيرزني خم پشت بود كه از عزا برمي،يدخورش
  :مرد گفت. دوجاي يكي از اوالدهايم را پيش من پر كرده ب. برادر، بزم را بردند

  ).42ص(دنيا را به دنيا دار واگذار. اين خودش توفيقي است. ق كمهاي تعلّ  رنگي از رنگ
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  ).16ص(پنداري از چيزي شرمگين بود). ص29...(نمود عقيل عاشق مي
  جاي خالي سلوچ

  

امـا در جمـع     .  اسب داشـت   ةنه همچند برادرش كه او جمجم     . درشت استخوان بود مرگان   
زوغوريت هنوز چنـدان كـه بايـد نفـر          . اگرچه كاهيده استخوان بود   . زنان درشت استخوان بود   

  ).1088-89صص(اش بود سوده
  )1276ص(قانون و قرار از ميانه رميده و آشوب و آشفتگي در ميان آمده

:كليدر
جبـين بـسته، تيزهـوش، بـرّا و         . گوي و كـم شـنو       كم. فرادست بيگ محمد، گل محمد بود     

ــان   ــوي پلنگ ــه خ ــوش، ب ــي   . ديرج ــه م ــه بدانچ ــت ك ــردي از آن دس ــت   م ــت دس خواس
  ).202،ص1ج(ورزيد مي

تا پناه ديوارخانه بيش از يك تاخت راه نبود، اما راه دزدي چنان بايد پيموده بشود كه ماري                  
 خپنـه،   .... ها پـر شـوند      ها به بيم از چشم      تنش، نه چنان كه دريچه      آرام و بي  . خزد  خ مي از سورا 

. اين به بيرون نبايـد سركـشد  . تپد شتابي اگر هست در بافت و رگ و پي تو مي . هراي  آرام و بي  
تـوان سـم      مي. چه تو را نوش، او را نيش است         خواست و خبر آن      غير گذاشتن، بي   ةقدم به خان  
اما حال كه تـو را پـرواي پختگـي كـار نيـست و بـاد در سـرداري، پـس                      . مد پيچيد اسب در ن  

درازنـاي  . جـا    غير اسـت ايـن     ةپناه ديوارخان . تاخت اسب واگير  . تر  آرام. كم، برجال مباش    دست
  )140همان،ص...(جوي

داند كه عطش عشق او را به دوزخ        شيرو مي ) 8همان،ص(شما از بزرگانيد و ما از خردينگان      
ـ بر هموار و نـاهموار، چمـان و           رفت ماه درويش    گفت و مي    مي) 125همان،1(اند كشاند هم بتو 
مـا خـود    . مـاه درويـش و ايـن آتـش        . گريز و پرهيزي از آتش نداريم مـا       ) 486،ص2ج(خمان

ــواره ــما  خل ــه، ش ــم، پيال ــان،ص(اي ــرده   ) 487هم ــن خ ــد اي ــا گيرن ــت و پ ــه دس ــاي  چ ريزه
تـو نـاقال مـرد را       ) 28همـان،ص (ين بـاروي پيـر    در كار فرو ريختن بود ا     ) 78،ص1ج(زندگاني

  )41،ص1ج(مارال بر اسب نشستن و خاموش ماندن را تاب نياورد) 88همان،ص(شناسم من مي
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شب بر شيرو شكست به دو ) 79  ص،1ج( كه حريفش گاوآهن است به وقت آيش چنان... 
  ).117، ص1ج(شقه

را پنداري از بيخ و بن كنده بود و روبنده و كوبنده و شتابنده، خس و خاك و مره و بوته           ... 
  )1609 ص،7ج. (كشانيد به كجاي و ناكجاي فرامي

  

   بوميةگون. 2
آبادي تلقي گردد و توجه خواننده        تواند سبك خاص دولت     هايي كه مي    يكي ديگر از ويژگي   

 خود ةآبادي در كليدر موفق شده است زبان ويژ دولت.  بومي استةرا به خود جلب نمايد، گون    
وجود آورد كه تركيبي از گويش بومي خراسـان امـروز و فارسـي زالل و آهنگـين بيهقـي                      هرا ب 

. گردانـد   كار وي هم موجب غناي واژگان در نثر شده و هم ما را به ادب گذشته باز مـي                  . است
. هاي گويش بومي مردم سرزمين خود به سود زبان فارسي بهره ببرد             خواهد از مايه    وي خود مي  

  . شود ي مي، دستور زبان نيز در آثار وي محلّنظر از واژه صرف
ي خراسان و گزينش واژگـاني خـاص و         ّ  هاي گويش محل    او همراه با كاربرد درست ويژگي     

جـاي خـالي    «و  » عقيـل عقيـل   «ايـن ويژگـي در      . نهد  صيقل خورده نثر خاص خود را بنيان مي       
ي و عمـدتاً جـا      ن محلّ سرشار از تركيبات و واژگا    » كليدر« ولي   ،چندان چشمگير نيست  » سلوچ

  .افتاده و تركيبات و واژگان نوين با توصيفات و تعبيراتي تازه و بكر است
ي و گفتاري با زبان نثرنويسان خراسان در كليدر    به هم آميختن زبان محلّ     ةاخوان ثالث دربار  

 يك زبـان    ة عرض ،صورت گرفته ) كليدر( يكي از كارهاي باارزش و واقعي كه در آن        « :گويد  مي
كليدر هـم   . ي، يك زبان ادبي ساخته است     يعني از يك زبان محلّ    . ازه به فرهنگ و ادب ماست     ت

اخـوان  ( ».از نظر زباني باارزش است و هم به لحاظ ثبت وقايع تاريخي و اجتمـاعي يـك دوره          
  ) 13  ص،1368ثالث،

اآشـنا   ن ة براي خواننـد   ،گرچه نبايد از نظر دور داشت كه كاربرد واژگان بومي مردم خراسان           
  .كند ابهام و اخالل در فهم ايجاد مي
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  :عقيل عقيل

  

اش   عقيل با نوك گيوه   ).20ص( من كه فرفره نيستم    ،ام آرد را از آسياب بياورم       نماشام توانسته 
اي   بـر بزغالـه  ة خـوراك يـك وعـد   ،مخيـد  آبـي كـه از آن بيـرون مـي        )45ص(زباله را شـوراند   

  )13ص(بود
:جاي خالي سلوچ

  ).1146ص(بازي كنيم» كاله غيژ« هايمان رفتيم تا با همگَل مي
  )1051ص(آورد  مرگان بايد آتش خوريز به خانه مي،هر جوري و از هر تنوري كه بود

ايـد لـوك مـست را از دور         ب   حاال عباس مـي    000 ارونه واگرفت،  ةلوك سياه كلف از خرخر    
  )1273ص(اندارونه بتار

 يوقوري را از زمين به اين چغري ةزور داري كه همچو ريش قدر     اصالً آن   ،توي لنگ خالشه  
  )1038ص(؟ بيرون بكشي

  :كليدر
هـاي    هاي نخستين، مانده به كنده       و در همان قدم    مخيد  مي تنگ سم به در      ةنور نازك از دهن   

. چخانيد بلقيس يك بار ديگر فتيله را درون روغن داغ           ).377،ص1ج(مرد  ، مي غيچ ةبرهم انباشت 
  .)1809،ص 7ج(

  )197،ص1ج(گويي اندازي حرف را؟ ورگو ببينم چه مي چرا ورتاب مي
  )391،ص 1ج(...با بقلي اين بگفت و پشت ديوار كوتاه خپيد

  )201،ص 1ج(كلميشي از دست اين مادينه به تنگ بود
اگـر بتـوان گفـت، گريـستن        . آيـد    برمـي  غنجاز كام قره صدايي مثل كور       . گوش خواباند ...
  ).17،ص 1ج(اسب

روز بيـشتر      هنـوز يـك شـبانه      ...ام  كني، مگر چكار با تو كـرده        جور با من تا مي      را اين ها؟ چ 
 مـن خـو     ...هـا،   يت هـستم    كني كه انگار اسني     اما طوري نگاهم مي   . نيست چشمت به من افتاده    

  )110، ص1ج!(دهم  مويش را به هزار تا نظير شوي تو نميالخنومزادي دارم كه يك 
گيري داشـتي     هر وقت خودت چيز دندان    ! ايم دنبالت واجويمت  ديگر منتظر نباش كه من بي     

  )2198، ص9ج! (طرفها بياور اين
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.  عقل، بدنة آفتـاب ورآمـد بـا مـن          كاريست از : خان عمو سراز پناه سنگ باال آورد و گفت        
  )2498، ص10ج(

 خـواهي   وعـده بيشتر اربابهاي واليت را البـد       .  بودند خوامثل تو در عروسي پسر بندار زياد        
  )1849، ص8ج! (رده، بندارك

  

  آبادي واژگان بومي به كار رفته در سه اثر دولت
  

عقيل 
  عقيل

  ص
جاي خالي 

  سلوچ
  ص  كليدر  ص  كليدر  ص

  3/992  هتره هتره  1/110  اسني  1240  اخكوك دادن  17  الفچ

  1/96  برخوي  1414  بانوج  8  كليدن
  ورجال

  واجويمت
1/85  
9/2198  

 10/2498  آمدور  2/627  پريژ  1221  بياج  24  كلوت

  1/223  تيار  1034  تيار  17  منديل
  خوا
 خواهي وعده

8/1849  
8/1849  

      1/135  خپ  20  تيجاندن  29  
      1/46  خپنه  997  چغوك    
      1/58  خوريژ  1184  چراك    
      1/241  كردنباد دست  1094  زوغوريت    
      1/39  دهنفره  1329  زغبك    
      1/40  زينه  1136  شالت    

  عليجك  1435  نكاره    
1/110-

220  
    

      2/658  كراي  1089      
      1/58  كلوج        
      1/135  كلوت        
      1/28  لخچنگي        
      1/377  مخيدن        

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        
  

  آباديدولتمحموددر سه اثر ازاي زبان روايتهويژگي      152

  جمالت كوتاه. 3
 كاربرد جمالت كوتاه    ،توان ديد   آبادي فراوان مي    هاي نحوي كه در آثار دولت       يكي از ويژگي  

  نوع جمـالت سـبك   به اين. اند يافته يعني جمالتي كه فقط از اجزاي اصلي سخن تشكيل  است؛
هـاي مختلـف از ايـن         وي در موقعيـت   ) 166 ص،1371داد،.(گويند   مي (Paratactic)منفصل  

هـا و ظـاهر و        ، صـحنه  Ĥنهاها و مك    كند و به توصيف جاي      جمالت كوتاه و پرشتاب استفاده مي     
هـاي    فجـا كـه از توصـي         بـه خـصوص آن     ،پـردازد   هاي آثار خود مـي      رفتار و درون شخصيت   
  .كند سوررئاليستي استفاده مي

القـا  تند و شـتابنده كـالم را     ضرب  در آن    كه   از يك فعل تشكيل شده     گاه تنها    ،ها  اين جمله 
  :كنند مي

 ...زده بود، خورده بود، چرانده بود، دزديده بود، دزديده شده بود، خريده بود، فروخته بـود               
خـزد،    خرامـد، مـي     اي نرمي اندامي كـه مـي      ـ چارپ   بيني فقط   اي را مي    رمنده) 8، ص 1، ج كليدر(

  )135همان، ص (...گريزد جهد و مي رمد، مي مي
چميـد،    چرخيـد، مـي     ، مي )ماه درويش (خود از خويش    پيشاني و گيسو به عرق نشسته و بي       

شـد، گـشوده،      كالفه، گـشوده مـي    . شد  كالفه مي . شد  فتيله مي . پريشاند  كوباند و يال مي     پاي مي 
. دريـد   پيرهن مي . خنديد  مي. دميد  خروشيد، مي   مي. موييد  مي. ناليد  مي.  درهم شد، به هم    فتيله مي 

. چرخاند  تبرزين مي . سر و موي به هر سوي     . شد  خم مي . شد  ميل مي . شد  چمبر مي . خورد  تا مي 
دست بـر  .  تبرزين به ضرب، بركنده فرو كوبيد، صرع، خون و چشم،    كف به دهان   ،نعره به نيرو  

اشــتري كــارد . فــرو غلطيــد. فــرو نشــست، فــرو افتــاد.  فروخميــد،تبــرزين و ســر بــر دســت
  )491همان، ص.(خورده

ها با حذف فعل يا ديگـر اجـزاي جملـه همـراه اسـت كـه                   در بسياري موارد كوتاهي جمله    
  : نمايد شعرگونه مي

/ در خـاك  / بـر خـاك   / از خـاك  / خاك شدن در خـاك    / چه هست جز اين نيست، خاك       آن
  ...چه بود جز اين نبود آن

اي جاهـا خـرمن خـاك و     خانه خراب، خاف خراب، زندگاني خراب، پـاره       / ديگر تمام شد  
  )18، صعقيل عقيل(كلوخ
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ــي  ... ــودن، ب ــه ب ــي   يل ــسار و ب ــي   اف ــودن، ب ــاه ب ــي  پن ــاالن و ب ــي  پ ــور و ب ــه آخ   آذوق
  )1، صعقيل عقيل(

 .ايـد نم  فعـل اسـتفاده مـي        از جمالت كوتاه بي    Ĥنهاها و مك     در توصيف موقعيت   ،آبادي  دولت
  . يادآور كارش در تئاتر باشدتواند چنين سبكي مي

ديواري شكسته در آن سـوي، بيابـاني        .  خرابه ةگورستان و مقبر  . دم بود و زمينج خفته      سپيده
  )1157 ص،جاي خالي سلوچ(زمين يك زانو گود شده. كالغان. گسترده بر اين سوي

چنـان    هـم . سـت دفـشرده و يك   ابر  . دم كرده وساكت  . برف بند آمده بود، آسمان ساكت بود      
هـا،    كـالغ . همدست از بـرف بـود، سـفيد       . گنبدي و بانوجي  . هاي زمينج   بام. آسمان ايستاده بود  

 ( كبود كبود . ها  تك و توكي مردم روي بام     . قارقار. ها بر سفيدي همدست      سياه بال   خط. ها  كالغ
  ) 1098 ص،همان

  :يم هستمالت مواجهآبادي نيز با اين ج هاي سوررئاليستي دولت در توصيف
دور . شـد   دور مـي  . بـرد   شواليش را باد مـي    . شد   رمنده، دور مي   ةساي. رفت  پرواز پرواز مي  «
. حاال ميان مرگان و سلوچ بستري از يخ بـود . بستري از يخ . آن سوي يخ  . آن سوي رود  . شد  مي
حجم و  بي. نرم. نرم. دورتر. دور. دور. شد دور مي. ترين فاصله   پروازي پرمالل در كوتاه   . رود  مي
بيابـان و   . هيچ. دود. شد  پوش مي . اي  نقطه. دورتر. اي كوچك   سايه. دورتر. شد  دور مي . شكل  بي
  ).922 ص، همان(» خيال و دود. خيال. باد و بيابان. باد

. خـورد   بـر هـم مـي     . شود  جوشد، گسسته و بسته مي      تپد، مي    ما مي   دور از نگاه  ... جان آدمي 
  ).54ص، 1، حكليدر(ابرهاي تلنبار. نشود، طوفا آشفته مي

  و چيست روان در تن؟... «
  ،بازتاب غريوي در داالن هزار خم

فـوراني و   . بـاژگون شـونده   . ژرف. خاموش. ناشناخته. ناپيدا. تار. خروشان. ناالن. دور. گم
  )254 صهمان ، (.امان بي

  )254همان، ص(» ابي دائم، نهفتي از آشوب و غوغابه كشمكش و پيچ و ت
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بينيم بسياري از جمالت كوتاه پشت سر هم كه شتاب و سرعت نيز بـه فـضا و تـصوير                      مي
او بدين وسيله با دقت و وسواس و با         . دهند  آبادي خصلت توصيفي مي     بخشند، به نثر دولت     مي

پردازد كه گاه لحن شاعرانه بـه خـود           نگر به توصيف موضوع مورد نظر مي        زباني دقيق و جزيي   
  . گيرد مي

  
  هاي توضيحي پاياني تعبار. 4

گيـرد و در      ي به خـود مـي      محلّ   رنگ  آبادي كه گاه     دولت ةدر نثر درخشان و تصاوير شاعران     
عبـارت   كـه     خوريم   به ساخت نحوي خاصي بر مي      ،هاي مكرر و متوازي و جوشان وي        وصف

ب يكـي  حـسا  توان به اين را مي؛  پايانيةهاي معترض واره  ها و جمله     كاربرد فراوان جمله   است از 
آبـادي    دولـت .  نويسنده گذاشت كه كار او را از ديگران متمايز كرده است            هاي سبك   از خصلت 

. كنـد  هـا را خلـق مـي    گيرد و صـحنه   خدمت زبان توصيفي خود مي     اين عبارات توضيحي را به    
  .كند ها استفاده مي كند، از اين عبارت را تأكيد مي فشارد و آن هرگاه او بر چيزي پاي مي

شـكلي     كه بـه     شيوه  يابيم اين    شواهد درمي  ةآبادي و با مقايس      اثر مذكور دولت    رسي سه در بر 
 و در كليـدر بـه اوج و          عقيل نمودار شده بود، در جاي خالي سلوچ قوت يافتـه             در عقيل   ناپخته

  .كمال خود رسيده است
دليل نقـش     دو كه به   آن و يا هر     شبة  اند يا وجه    به يك تشبيه   ٌ    گاه مشبه  ، پاياني ةعبارات معترض 

ايـم،    تشبيهات به آن پرداخته   طور مستقل در بخش ساختمان خاص        آن در خلق تصاوير، به     ةويژ
  :مانند

  :عقيل عقيل

  

) 18ص.(خارهـاي كهـن   .  خيمـه زده بودنـد     ، خـار  ، ابروها مثل دوتا بوتـة     هايش   چشم  روي
.  چـوپ شـفتالو بودنـد      زد، مثـل    رنگش را باال مي      زيتوني ةهاي نيمتن   هاش وقتي كه آستين     دست

  )54ص.(همان محكمي به
: خالي سلوچ جاي
  )1359ص.(هايي در فالخن دو انگشت ها به در جسته، تيله چشم

  )1046ص.( افعي روي گنج.  بود چنان محكم روي زمين نشسته
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 ةلـرز . هاي او بر بازوي خـود احـساس كـرد            دويده در اندام مادر را، در انگشت       ةابراو، لرز 
  )388ص!( افعيةجاذباي در  پرنده

  )980ص.(شب  در سرماهاي نيمه زغالي گداخته تكه. تپد قلبش مي
اشـتراني  .  خـسته . خـاموش . نفس شده بودنـد     اي زير برف بي      گنبدي و گهواره    هاي گلي   بام
  )1987ص.(زيربار

  :كليدر
  )419،ص2ج.(  ابرويي زمخت بر نگاهي گداخته،ها بر كوير اي به پهناي فرسنگ كرانهطاغي،

ــرگردان و   ــوقي س ــيمص ــه ب ــي   زده ب ــر م ــوي س ــر س ــد،  ه ــدهگردان ــرده   پرن ــو ب  از  اي ب
  )140،ص1ج.(خطر

، 1ج.( سـگ تـشنه در گرمـاي تمـوز         ،لـه بزنـد     ام كه گوسفند اين جور لـه        به عمرم كم ديده   
  )266ص

  )92، ص1ج.( فرو نشانده در زمين  ماري دماسب راست شد،
  )491، ص2ج.( اشتري كارخورده،فرو غلطيد. فرو افتاد.  فرو خميد، فرونشست
  . قبلة گاه در حكم قيدند براي جمل اين جمالت معترضه

  )21، صعقيل عقيل( و خرد  خفه،دوتاشان ميان آخور بودند
  )1048  خالي سلوچ،ص جاي( .  چغر و پخته،كرد  همچند دو مرد كار مي تنه يك

  )25 ، ص1كليدر، ج.(جزع و فزع   آرام مرد، بيخيلي
هاي مسندي، مفعولي، نهاد       هستند و نقش    هاي اصلي جمله     نقش ةها گاه دارند    واره     جمله  اين

  .كيد در كار استأ نوعي تآنها ةاند و در هم را پذيرفته... و 
  :عقيل عقيل

  

  )1ص.(  يال بريده جاها، هنوز سرپا بودند،  در برخيديوارها
  )6ص.( داغ و بويناك ديو بود، نفس
  )39ص.( گل آتشي را،ه رويش به اين طرف استك همان. را به من بده آن

: خالي سلوچ جاي
  )1359ص.( تنديسي افروخته، تنديس دو مرد يك.  دست شده بود دو دست يك

 ،توانـستي در آن ببينـي       دم برفي را مـي       بازتاب سپيده  ،نگريستي   مي   زن ةهوش اگر در چهر     به
  )1089.(حالي نو. جنبشي
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  )1083ص.(آسياب   بر سنگ،چرخيد چيز مي همه... 
  )1322ص.( مرگان،وارسته ديگر.  وارهيده. رها

  :كليدر
  )310، ص1ج( سرد و گرم چشيده است، جاي خود خبره و پخته  به زن

  )198، 1ج.(گناه پايان و بي  بي، پهن،زده بود   چون چشم يتيمي حسرت زمين
  )28، ص1ج( ناآرام تاختن،تاب بود آت بي قره

  )8 ص ،1ج.(بان  گله، باشند د بايد زدودهبدگماني را از پيرامون خو
  
  تشبيهات خاص. 5

،   يابد كه عالوه بر امكانات زباني چـون واژگـان            زماني امكان حضور و تولد مي      ،هر اثر ادبي  
اي از ادبيـت هـر مـتن     شايد بخش عمـده   .  از امكانات ادبي نيز برخوردار باشد      ،تركيبات و نحو  

ايـن امكانـات همچـون      . اري آن متن از عناصر ادبي است       برخورد ةادبي برآمده از ميزان و نحو     
عمـل   تواند از آن گزينش به   اي است كه خالق اثر ادبي مي         عناصر بالقوه   امكانات زباني، مجموعه  

دهـد     تركيـب و بـسامد كـاربردي كـه از آن صـورت مـي                آورد، بنابراين نوع گزينش و كيفيت     
 هر نويسنده يا شاعر برحسب اهدافي كه از         .زند   متن خويش را رقم مي      هاي ادبي سبك    شاخصه

خالقيت خود دارد و نيز برحسب توان و تمايالت ذوقي خويش انتخاب و گـزينش خاصـي را       
  .دهد صورت مي

 مهمتـرين    آيد كه تـشبيه     نظر مي   آبادي، به   شده در سه اثر مورد نظر دولت        هاي انجام   با بررسي 
 نثـر او حـضور دارد و        ي زوايـا  ة همـ  عنـصري كـه در    . آبـادي اسـت      ادبي نثـر دولـت     ةشاخص
 به توصيف و ذكر      ميل نويسنده .  است  ترين عامل انتقال معني و مفهوم مورد نظر نويسنده          اصلي

   عنصر الينفك   است، ي برخوردار  كه از تازگي خاص     جزئيات موجب شده است كه عنصر تشبيه      
جا تشبيهات نثـر وي       در اين . زبان نثر او شده، در خدمت زبان توصيفي و روايي وي قرار گيرد            

  .دهيم  مورد بررسي قرار مي را از دو جنبه
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   تشبيهاتساختمان نحوي خاص) الف
كه  اي است گونه  قوي و به ويتشبيهات.  زيادي دارد   آبادي در كاربرد تشبيهات مهارت      دولت

انـد، بـه      ردهاً گست ت كه عمد   او در ميان تشبيهات  . كند  تصاويري پايدار در ذهن خواننده ايجاد مي      
گونـه كـه در مبحـث قبلـي           همـان . اي دارنـد    خوريم كـه سـاخت نحـوي ويـژه          اي بر مي    دسته

اي   واره   يـا جملـه      جملـه   صـورت    تـشبيهات بـه      از دسـته    ايـن  اشاره شد ) هاي توضيحي   عبارت(
  .ا هم و يا گاه هردو ب شبه اند يا وجه  تشبيه به يك ٌ آيند كه گاه مشبه ها مي توضيحي در پايان جمله

ميـزان بيـشتري     با دو اثر ديگر، تشبيهات به  كم آن در مقايسه با وجود حجم » عقيل  عقيل«در  
 كامالً به ساخت تشبيهي و سـبكي خـاص        رسد كه هنوز نويسنده     نظر مي    اما به  . است  كار رفته     به

شوند،    مي  هاي توضيحي نيز در اين اثر ديده        واره  ها يا جمله    گرچه جمله .  است  خود دست نيافته  
»  خالي سـلوچ  جاي«و در . شوند اند و با تمام اجزا و ادات خود آورده مي بيشتر تشبيهاتش ساده 

شـد     ساخت خاص موجب مـي      اين. رسد   خود مي    تشبيه ةآبادي به ساخت ويژ     دولت» كليدر«و  
  . شود  مركب ساخته كه عموماً نوعي تشبيه

  :عقيل عقيل
  )38ص.(بود، معلقها   مثل يكي از همين پايه عقيل

  )17ص(كلوخي بر كتل. شده بود كلوخ.  بود خود كلوخ
  )36ص.(را بگزد اي، وقتي خرمگسي آن  گوسالهة گرد  پوستةلرز. هايش لرزيدند لب

خارهـاي كهـن خارهـاي      .  خيمـه زده بـود     ، خـاردار  ة مثل دو بوت   ، ابروها ،هايش  روي چشم 
  )18ص.(گرفته خاك

  )54ص.( ستون  يك-ك ديوارمثل ي. تر پهن. اش پهن بود سينه
 بيـرون آورده     اي كـه از زيـر خروارهـا خـاك            سفال كهنـه   .هايش مثل سفال شده بود      گوش

  )18ص.(باشند
   تـشبيهات دسـت    آبادي به سـاختمان خـاص       دهد كه هنوز دولت      مي  شده نشان   يادتشبيهات  

  جـاي خـالي سـلوچ    از  را با اين تـشبيه  تر شدن مبحث كافي است آن  است و براي روشن     نيافته
  :مقايسه كنيم
  )980ص...(شب  در سرماهاي نيم ذغالي گداخته تكه. تپيد قلبش مي
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  )979ص.( شده كه بيفتد  قطع ناخني به ضربه. دور انداخته بود.  خود را جدا كرده بود سلوچ
اي نفت ريخته و زنده  كه بر گربه  برافروخته چنان . رفت تا بسوزاند    سوخت و مي    مي]  گانرم[

  )981ص.( باشد ورش ساخته  نده شعلهز
  )983ص(  زد، مرغ سركنده بال مي داد، بال هوا تكان مي هايش را بي مرگان دست

  )1031ص.(مهتاب.  به رو نداشت رنگ... ابراو آمد
  )1328ص.( نگاه يك افعيةاي در جاذب پرنده. تر شد تپش قلب مرگان تند

  :كليدر
  )211، ص1ج.( ماري كهنهةزد وناي افس پرنده. خشكيد داشت مي... شيرو

  )198، ص1ج.(گناه  و بي پايان بي. پهن. زده بود  يتيمي حسرت زمين چون چشم
ماسـت بـر اجـاق      پـا تيلـي از گور     . خ كـوه دو بـراران     ، برآمـد، برميـان دو شـا          هم مـاه    اين
  )127، 1ج.(سنگي

  پوسـت . ماند  ميهاي نور برايستاده  نيزهةو تن شب بر فراز چادرهاي محله، روي تيز شكست 
  )17، 1ج.(هاي شكسته گاوي بر سر سيخ

 .چغـوكي در نگـاه مـاري      . يافـت، انگـار افـسون شـده بـود           نيرويي در زانوهاي خود نمـي     
  )1،1160ج(

ــي  آرام آن  آرام،شــب ــره  داد، همــسان را در شــكم خــود جــاي م ــع جزي ــايي در بل اي   دري
  )135، ص1ج.(كوچك

  )88، ص1ج( خرمن بزرگ گندم يك. آورد بر مي كوه دوبراران، سر ة دو قلّةاز ميان
هـاي سـربركنده و درخـشان،         شـهاب . شـكافت   محمد، تيرگي را مـي      هاي گل   هاي گاه   جرقه

  )77، 1ج.(دار هاي دنباله ناپايدار و گذرا،  ستاره
. ارد با حذف ادات تشبيه همـراه اسـت   قابل ذكر اين كه گويي اين ساخت در بيشتر مو     ةنكت

يافت، انگار افـسون شـده بود،چغـوكي در نگـاه           نيرويي در زانوهاي خود نمي    « :مثالًاگر عبارت 
انگار افسون شده بود، مثـل چغـوكي در         ...«:آمدبدين شكل درمي  )1160 ص،5ج   ،كليدر.(ماري

  .دادشناختي خود را از دست ميص سبكشد و تشخّاي عادي تبديل ميبه جمله» نگاه ماري
  

  تشبيهات حسي. 2
هـاي خـاص    يـابيم كـه يكـي ديگـر از ويژگـي           آبـادي درمـي     هات آثار دولت  با بررسي تشبي  

 يـا   توان يافـت كـه مـشبه    يشماري را م      است و تنها موارد انگشت      بودن تشبيه   يتشبيهاتش، حس 
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  159هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

مشبه     طـرزي زيبـا و       ها، به   آبادي سعي دارد درك خود را از واقعيت         دولت. ي نباشد به به آن حس
 جـز در  -هـا  مـشبه . كند ي بديع و زيبايي را خلق مي   تشبيهات حس  ور  از اين محسوس بيان كند،    

  ها، آفتاب به شـكمبه       افليج  ها به   درخت. اند  ها نيز چنين    به  ههستند و مشب  ي  حس -مواردي معدود 
  آهو، آدم   خشكيده، درد به دود، ابراو به بره  ةها به كند    ، لب    و سايه    به شبح   و افعي روي گنج، زن    

نمايـد     مـي   توجـه     اي كـه جالـب      نكتـه . انـد    شـده   تـشبيه ... آت به مار سياه و      قاب، قره بيابان به ع  
 و  دهد كـه در اقلـيم خـشك    به قرار مي كه نويسنده بيشتر حيوانات و جانوراني را مشبه       است  اين
  ...كور، مار، افعي، شتر و باشه، عقاب، چغوك، موش: مانند. شوند آب خراسان يافت مي كم

  :عقيل عقيل

  

  

  )15ص... .(گشت  بود كه از غرا برمي پشت   پيرزن خم،خورشيد
اي روي    كه افعي   چنان.  خاف، پهن شده بود      خرابي   داغي روي خاف، روي    ةآفتاب مثل شبك  

  )7ص.( گنجي چمبر بزندةخراب
  )13ص.( چشم اي مثل اشك  كوچكي بود، چشمهة چشم،پاي درخت

  )23ص( غريبانةست در خان ا دختر نابالغيةگري
  )11ص.( شده بود نگاهش مثل شيشه

  )14ص.(زد ها، خط سياهي مثل دم چاقو سياهي مي  پلك بين
:جاي خالي سلوچ

  )997ص.(خزيد  و خاموش مي  اژدهايي پير، نرم  و هر شاخه  در هفت شاخه،رود
 گلي بال گشاده     مانست كه روي برگ     خميد به زنبوري مي     چوب كه مي     پنبه ةابراو، روي ساق  

  )1013ص... .( آن فرو برده باشدو نيش در
  )1021ص.(چرخيد اي دور سر او مي ساالر عبداهللا، مثل باشه

  )1088ص(دمه شمشير دو.  زن زمينج ترين كاري]  مرگان[
  )1046ص.( افعي روي گنج.  بود  محكم روي زمين نشسته چنان
:كليدر

  )20، ص1ج( بر پشت ماري سياه با خطي ماليم: شگفتا. آت نظر افكند  قرهةخالو بر برهن
  دل. اي آرام فـرو افتـد و برآشـوبدش    كه در بركـه  ها، مهرباني ريگي است      اما در چنين لحظه   

  )201، ص1ج( آن بركه بود و انگشتان بلقيس همان ريگ،مارال
  )12، 1ج(آدم بيابان همچو عقاب است، آزاد و ناپرابسته
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   گوسـفند كـشته     به ني، بـاد در پوسـت      مثل گاهي كه قصابان     . آرام برآمد    آرام  شكم خيك ... 
  )73، ص 1ج.(دمند

واره، گـدايي     پـشت    برآمدگي ناجوري بود بر شتر در كنار رده، سوار بر مـاهوري الك              كالته
  )40، ص1ج.( و كوله و بدقواره كج.   به تقاضا گشوده  و دست ناچار برلب راه نشسته به

وار در    پـشت   الك.هـم    بـه   خزيـده  كـرده و      هـايي تنگاتنـگ، خـپ       خانـه . ديوار چارگوشـلي  
ج، 1.(گيـر   هيئـت كـوري زمـين    بـه .  شـوالي شـب    بهةدر پيچيد.  كلوتة پايان ترين شيب   ماليم
  )135ص

  
   آخر سخن

 كـه بـا      سبك  دست و صاحب    اي است چيره    آبادي نويسنده   در پايان قابل ذكر است كه دولت      
را تكامل    ن جاي خالي سلوچ آن     خاص خود دست يافت و در داستا         سبك  عقيل به   عقيلداستان  

 و بومي بـا سـاختمان     عاميانه، كهنهاي تلفيق گونه. ج رساندوبخشيد و در نهايت در كليدر به ا  
 ادبـي    در بافت نحوي ويژه، خـصوصيت     ي  حس ة زباني و تشبيهات گسترد     نحوي خاص ويژگي  

او از   آثار الً موجب تمايز  بخشد كه كام     هيأتي به آثارش مي     اين مجموعه .سازد  مي را او ينهااداست
  .دهد ميمعاصر نويسندگان در ميان آثار ديگر آثارش خاصي به مكانت،ديگرنويسندگان معاصرشده

  
  منابع و مĤخذ

 .35آدينه، ش ،» با مهدي اخوان ثالث مصاحبه«) 1368خرداد( مهدي اخوان ثالث، .1
 تهـران،  شناسي،نزبا ، پيرامون زبان و   »فارسي زباني عقيم؟  « )1371(محمد رضا  باطني، .2

 .62-45صص فرهنگ معاصر،
 .انتشارات مرواريد تهران، فرهنگ اصطالحات ادبي،)1371(داد،سيما .3
 .نشر بزرگمهر تهران،) جاي خالي سلوچ( كارنامه سپنج )1368(محمود دولت آبادي، .4
 .عقيل ، تهران، نشر پيوند عقيل)  2537 (ــــــــــــــــــــ.  5
 .تهران، نشر چشمه) 10-1ج (كليدر)1379( ــــــــــــــــــــ.  6
، )آبـادي   ولـت دگفتگـو بـا محمـود        ( ما نيز مردمي هستيم   )1368( ــــــــــــــــــــ.  7

  .تن، فريدون فرياد، تهران، نشر پارسي اميرحسن چهل
  .،تهران،نشر نو)2ج(تاريخ زبان فارسي)1366(ناتل خانلري،پرويز، .  8
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