
 

   زبان و ادب فارسی             

       نشریۀ دانشکدة ادبیات و                  

    علوم انسانی دانشگاه تبریز                   

                            87 بهار و تابستان  ،  51  سال 

                                 204         شمارة مسلسل 

  

»مردم سالخورده ءروزگار سپري شده«مان ر تشبیه اندیشی در
*

**دکتر یحیی کاردگر 

  ***  انـرزاق قدمن               

  

  چکیده 

ۀآوران عرص آبادي یکی از نام دولت
 

روزگار «شک رمان  ادبیات داستانی است وبی

در این رمان نیز مانند غالب آثار . یکی از شاهکارهاي اوست» مردم سالخوردهة شد سپري

نویسنده، جوالنی چشمگیر دارد که از میان عناصر خیالی، تشبیه ۀ پردازي شاعران آبادي، خیال ولتد
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  مقدمه

تحصیالت .سبزوار به دنیا آمد آباد دولت  در1319آبادي در سال دولتمحمود 

ابتدایی را در زادگاه خود گذراند و از همین ایام نیز، تجربه
ء

سخت کارهاي کشاورزي را 

درکنار کشاورزي، . اي که تأثیري بسیار، در داستانهایش به جاي گذارد تجربه. از سرگذراند

. از بیست سالگی به تهران آمد. ري را نیز تجربه کردمشاغلی چون کفاشی، سلمانی و کارگ

اي   تحصیالت منظم مدرسهۀعشق به بازیگري او را به صحنه تئاتر کشاند؛ اماموفق به ادام

بنابراین هیچ معلم، مرشد و استاد مستقیمی را . نشد و حتی دبیرستان را نیز به اتمام نرساند

 ،1380آبادي،  دولت(»زندگی بیرون آمدستخوان از مغز ا«تجربه نکرد و به قول خود 

  ).50ص

ایران و دلبستگی به آثاري چون تاریخ بیهقی، ۀ ادبیات گذشت مطالعه و تأمل در

 عطار، آثار ناصر خسرو، آثار سعدي ودیگر شاهکارهاي ادب فارسی، انس ي االولیاةتذکر

در ... ی، اخوان و و الفت با ادبیات معاصر از جمله آثار هدایت، اشعار شاملو، فروغ، آتش

اي توانا ساخته  کنار تجربیات بسیاري که خود، اندوخته و جدیت و پشتکار، از او نویسنده

ۀنوشته شد که در مجل» ته شب« تحت عنوان 1341نخستین اثر او در سال  .است
 

 آناهیتا 

از صحنه 1352در سال. به چاپ رسید
ء

در زندان   را1355تئاتر راهی زندان شد و تا سال 

 عالوه بر. آید پردازي به شمار می  داستانۀگذراند و اکنون نیز از پرکاران عرص

به نگارش درآورده و به 1353اثر اوست که تا تاریخ » 15«ۀکه مجموع» سپنجۀکارنام«

به چاپ  1368شود و در سال  را شامل می» دیدار بلوچ«تا » ته شب«ترتیب زمانی از 

 ،1358در سال » جاي خالی سلوچ«: عبارتند ازآبادي   شاهکارهاي دولت.رسیده است

در سه »  مردم سالخوردهةروزگارسپري شد«، 1362-1347ده جلد در سالهاي » کلیدر«

نه تنها در ایران بلکه در بیرون از مرزهاي ایران نیز  این آثار.1379-1369کتاب، در سالهاي

بانهاي انگلیسی، فرانسوي، ز به اي که غالب آنها به گونه؛ مورد توجه بسیار قرار گرفتند

.ترجمه شده اند... آلمانی، ایتالیایی، عربی و 
1
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عالوه بر داستان پردازي، در زمینه
ء

 نمایشنامه نویسی
2

، فیلمنامه نویسی
3

و ادبیات  

کودك و نوجوان
4 

ها و نظرات ادبی، سیاسی  نیز آثاري خلق کرده است و مقاالت، مصاحبه

در دو » محال اندیشة قطر«و » ما نیز مردمی هستیم«: ونو اجتماعی او نیز در کتابهایی چ

روزگار « رمان ۀدر این مقاله بر آنیم تا یکی از ویژگیهاي برجست .جلد به چاپ رسیده است

سپري شده
ء 

  . را که وفور تشبیهات بکر است، مورد بررسی قرار دهیم » مردم سالخورده

  

  » لخورده  مردم  ساءروزگار سپري شده« نگاهی کلی به زمان 

کتاب اول :  زمانی ده ساله، به چاپ رسیده استۀاین رمان در سه کتاب در فاصل

و کتاب سوم 1372در سال » برزخ خس«،کتاب دوم 1369در سال » اقلیم باد«تحت عنوان 

دولت (اوست» شاهکار«اش،  بنابه تصریح نویسنده این اثر. 1379در سال  »پایان جغد«

تکاپودر ۀ متر مورد نقدو بررسی قرار گرفته است و تنها مجلاما ک) 355، ص1383آبادي، 

مقاالتی از .  به چاپ رسانده است-اقلیم باد  -اي، مقاالتی در باب کتاب اول، نامه ویژه

محمد مختاري، محمد بهارلو، محمود معتقدي، مشیت عالیی، محمد محمد علی، علیرضا 

اهنی که در تدوین این مقاله از آنها الدینی، حسن شکاري، جواد اسحاقیان و رضا بر سیف

  . ایم بهره گرفته

 ۀها و مشکالت اهالی تلخاباد کلخچان سبزوار را، در فاصل این رمان، تلخکامی

مرداد این سال به تصویر کشیده و  28و بعد از کودتاي 1332تا 1301زمانی سالهاي 

 وقایع رمان از روز .کوشیده است تا سر گذشت سه نسل از مردم این منطقه را بیان کند

 آغاز می شود و به صورت نقل خاطره پیگیري – استاد ابا–مرگ پدر بزرگ سامون

گویی اندوهی گلوگیر و . اندیشی بر فضاي رمان سایه گستر است پریشانی و مرگ. شود می

اي تلخ، نویسنده را واداشته تا براي رهایی از چنین اندوهی، چنین رمانی ترتیب  تجربه

عمري را تلخ . سرنوشت غم انگیز مرا بنگر«: گوید نده، خود در این باره مینویس. دهد

  ).1373آبادي، تکاپو،  لتدو(» عمر را به همان تلخی پرداختنۀزیستن و پسان
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نقل در نقل، موجب می شود که خواننده در ة هاي طنزآمیز و شیو کمبود صحنه

البته این داستان . سیر گردد این رمان دچار مشکل شود ودر کالف سر درگمی اۀمطالع

 این را .شرح کن!بنویس به تو گفته شد«: حرف دل نویسنده است و او در بیان آن ناگزیر

اي در آن دودو  یکی با مردمک چشمانش که زندگانی گمشده. دو کس با دو زبان گفتند

ن دو هم چناآن . هایش  لبةزد و دیگري با قامت شکسته و اندام کج و تلخناي کنار می

 تنوع زبانی این رمان که )همان(»سامون و عمو یادگار. اند و نگاهت می کنند ایستاده

 شاعرانگی قوي آن که ۀ جنب؛اي از زبان نوشتاري و گفتاري و زبان ادبی فخیم است آمیزه

هاي سیاسی،   ظهور وبروز اندیشه؛آبادي نیست قابل مقایسه با هیچ یک از کارهاي دولت

 ۀ گفت و گویی آن، حالت خاطرات و جنبةی در خالل رمان، شیواجتماعی و حتی فلسف

 بیان و زبان سه کتاب به ة نقل و روایت ، تفاوت در شیوةیادداشت گونگی، آمیختن شیو

خاطر فاصله
ء

 و اطناب، آمیز ویژگیهاي آن بویژه از حیث ایجاز  تناقضۀ زمانی ده ساله، جنب

ن شخصیتها با موقعیت آنها، نابرابري اي رمان، عدم سنخیت زباعدم تحول در شخصیته

از ویژگیهاي ... آبادي در خالل رمان و  درپرداختن به شخصیتها، حضور پر رنگ دولت

 گویی .تر است  شاعرانگی آن برجستهۀدر این میان، جنب. مثبت و منفی این رمان است

ن زبا. آبادي در مرز میان نویسندگی و شاعري، شاعري را ترجیح داده است دولت

اصطالحات و لغات : آبادي نیز در این اثر از تنوع چشمگیري برخوردار است  دولت

گیري از ادب کهنسال فارسی، استفاده از شعر و ادب معاصر و خالصه اینکه  محلی، بهره

آبادي در این  دولت. آبادي در این اثر انعکاس یافته است   دولتۀ زبانی چندین سالۀتجرب

 در ادبیات داستانی معهود داستان پردازي عمل کرده و اثري متفاوتهاي  اثر، ماوراي شیوه

ه عجبا به عنوان  ک–ام تا تمام قواعد و قالبهاي خشک را  چون من آمده«: خلق کرده است

 .)1380،373آبادي،  دولت(»ام بینید که شکانده  بشکنم و خود می–شود  نوگرایی حقنه می

ند آن است که این رمان ک آن را دو چندان می دیگر در باب این رمان که اهمیت ۀنکت

 به این ؛آید آبادي به شمار می  اتصالی بین کارهاي روستایی و شهري دولتۀحلق همانند

گیرد اما پایان آن،مرتبط با فضاي  معنی که اگرچه آغاز رمان در فضایی روستایی شکل می
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 حال و هواي روستایی اي دانست که توان این رمان را حلقه از این رو می. شهري است

آبادي چندان به آن نپرداخته، پیوند  آبادي را به حال و هواي شهري که دولت کارهاي دولت

     : یعنی تلفیق فضاي روستایی و شهر ي.آید چیزي که آرزوي او نیز به شمار می. دهد می

مندي اند با تالش و آرزو  دوشادوش حرکت داشته)وشهري روستایی جریان(جریان این دو«

اما عمالً . من در این که بتوانم در هر دو زمینه کار بکنم تا روزي بتوانم در هم بیامیزمشان

 بیابانی، روستایی، ایلی و سنتی بر آن یکی غالب ۀدرجریان تجربه و کار دریافته شد که رگ

آبادي  توان این رمان را سر آغاز تحقق آرزوهاي دولت می بنابراین؛ )76همان (»شده

آبادي بسیار مهم  از این رو بر رسی آن در ترسیم خط سیر و تحول آثار دولت. دانست

  . شکل گرفته است  است که این مقاله در این راستا

  

  جایگاه تخیل در آثار دولت آبادي 

آبادي، ذهن خواننده را به خود مشغول   آثار دولتۀاي که غالباً در مطالع نکته

» هنر بدون تخیل ممکن  نیست«: او معتقد است. ت آنهاسۀپردازان ۀ خیالکند، جنب می

پردازانه و شاعرانه از ویژگیهاي شاخص آثار   خیالۀ جنبۀ از این رو، غلب.)259همان، (

این حالت تردید از . گویی نویسنده در مرز واقعیت و خیال، تخیل را برگزیده است. اوست

چیرگی «: گوید، آشکار است یآبادي درباب نقش رمان م اي که دولت گونه پارادوکسۀ جمل

دولت (»  رمان؛انگیزترین هنرها بر عهده گرفته بود واقعیت بر خیال کاري بود که خیال

ترین اثر او  از این رو طبیعی است که درخشان؛ )59، 1383 محال اندیش، ةآبادي، قطر

 در اي با تصاویر پربار شعري کلیدر در حقیقت حماسه« :یعنی کلیدر، اینگونه وصف شود

     ).1380،2003براهنی، (»  نثر استۀجام

گذرد و آن را  آبادي، به راحتی از کنار یک مضمون نمی اندیش دولت ذهن خیال

اي که غالباً در شعر  نکته. کشد از زوایاي گوناگون، مقابل دیدگان خواننده به تصویرمی

 مضمون پردازي ،به عنوان نمونه. برجسته است و در آثار نثري، جایگاه چندانی ندارد

»پایان جغد« در »میم«شاعرانه از حرف
5

 ناخود آگاه ذهن را به سمت و سوي شاعران 
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 ۀآبادي روحی دولت: توان گفت  از این رو می. دهد سوق می» صائب«پردازي چون مضمون

اي خاص که حاصل  پردازي قرار داده و شیوه شاعرانه و قدرت تخیل را در خدمت داستان

  . عر و نثر است، ارائه کرده است تلفیق امکانات ش

 شعر و ۀآبادي در خلق آثار ادبی، قدمت دیرین  هنجار گریز دولتۀروحی

 ایرانی ةدر درون هر نویسند«: آبادي به اینکه پردازي در فرهنگ ایرانی و اعتقاد دولت خیال

ذهن شاعرانه ،)1380،369آبادي،  دولت(»یک شاعر هم وجود دارد
ء

از « نویسنده که 

گرایش به آثار عرفایی چون ؛ )384همان،(»دکی با شعر و بیان شعري سرو کار داشتهکو

مرز میان واقعیت و خیال در «که )ق.ه525: وفات(و عین القضات )ق .ه618: وفات(عطار

هزار و «  دلبستگی به آثاري چون؛)243همان،(».تر از مویی است زندگی ایشان نازك

 محال اندیش، ةآبادي، قطر دولت(او بوده است » لینیکتاب با«یسنده که به قول نو» یکشب

او به سینما و تئاتر که با تصویرسازي مرتبط است، موجب ۀ و سر انجام عالق) 379،1383

سازي داشته ، شعر و تصویرآبادي، پیوندي نا گسستنی با تخیل شده که غالب آثار دولت

لی چون تشبیه و تشخیص و کثرت تصاویر، تزاحم عناصر خیا: باشند؛ و ویژگیهایی چون

ۀ آبادي در باب جنب دولت. آهنگ و ریتم خاص شعري از ویژگیهاي بارز آثار او باشد

در کلیدر تخیل که اصل اساسی در هنر است نقش بسیار مهمی « :گوید  می» کلیدر«خیالی 

گویم جرأت چون معتقدم   می.گیري از تخیل هبهر گردد به جرأت من در دارد و این برمی

دا می کند و این تخیل در رمند در یک مقطع خاص از کارش به جرأت هنري دست پیهن

کودکی من دنیاهاي تخیلی زیادي براي خود یژه در  به و؛هاي عمیق دارد من ریشه

بینم من یک دون کیشوت  کنم، می ساختم و حاال که فکرش را می می
6

این . ام  واقعی بوده

 بیابان گذاشتن شاید مزید بر علت نیاز مادي شد تخیل و خیالپردازي و سر به پهن دشت

در من ) هر دو(پردازي وتخیل  بنابراین خیال؛که من در دوازده سالگی از ده بیرون آمدم

  »چگونه گفتن«آبادي هنر را   از این روعجبی نیست که دولت؛)274همان،(».قوي بود

تر گفتن  تر و دقیق بهتر، عمیقیافتن راه چگونه گفتن و چگونه  هنرمند همواره درپی«: بنامد
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 بیان را ةترین نحو کوشد تا شکیل او می. ، مؤثرتر گفتن استودلنشین تر گفتن

   ). 278،1383،1محال اندیش ة آبادي، قطر دولت(»بیابد

رسد که او به قول خود در  به اوج میآبادي زمانی   آثار دولتانگیز هاي خیال جنبه

در این هنگام زمام قلم به . گیرد قرار می) 183،1380آبادي،  دولت(»حالت وجد و خلسه«

در خصوص این ویژگی آثار . شعر و تصویر کشیده می شود که البته مطلوب اوست

ۀ برخی چون احسان یار شاطر آن را نقط: شوند آبادي، منتقدان به دو گروه تقسیم می دولت

دانند آبادي می قوت آثار دولت
7

ه این ویژگی روند حرکت  و برخی چون براهنی معتقدند ک

کند و زبان رمان را که باید زبان زندگی باشد به سمت و سوي  رمان را کند می

.دهد گرایی، سوق می ادبی
8

  

آنچه در راستاي جنبه
ء

آبادي، نمود بیشتري دارد، دلبستگی او به   خیالی آثار دولت

ام بیشتر اندام ما ن«: گوید در باب شخصیت بخشی می. گرایی است بخشی و تشبیه شخصیت

 شکم داده، گوییم دیوار باغ من مثالً می. بریم آدمی را در مورد ابزارهاي مختلف به کار می

 تشخیص ).255همان، (»یا پشت بار را خم کن یا سربار را بده جلو یا کمر جوال را بشکن

ر او به ترین عنصر خیالی آثا و بندها از بر جسته هاها و ابتداي فصلغالباً در آغاز داستان

میان دو دنده کوه و باال سر . مزار امامزاده شعیب در کوهپایه بود و مصفا«: آید شمار می

 کوه ةنهر آبی پاك و زالل مثل اشک چشم، گرد.  دویست خانواري علم شده بودۀیک قلع

» .ریخت گذشت، ساق پاي قلعه را می شست و به دشت می لیسید از زیر قدمش می را می
9

 

کلوخهاي ریز و .نشسته بودند کلوخها  مردها،ةبر جاي ایستاد« .)75،1378 آبادي، دولت(

، کمر شکسته، هاي جوراجور، قوز کرده، افراشته، در فریاد، هیوال کلوخها باقواره. درشت

        دیوارها در برخی جاها، هنوز سر پا بودند اما سرشکسته، یال ... خسته، درهم ریخته

شفاف خود را باخته بودند، افسرده بودند، غمگین و سوگوار سبز  رنگ برگها ...بریده 

خمیازه . ها شده بودند مثل افلیج. بودند، تنشان همچنان زنده اما جانشان کسل و پژمرده بود

»اي خشک در تن یک یک شان مانده و مرده بود 
10

  ).585 همان،(
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اي که  ونهبه گ. آبادي، حضوري برجسته دارد تشبیه نیز در جاي جاي آثار دولت

این . گاه، ذهنیت تشبیه اندیش او را می توان در خالل داستانها به طور صریح دریافت

نویسنده در این . نمود بیشتري دارد» مردم سالخوردهة روزگار سپري شد« موارد غالباً در

دهد  ، آشکارا تشبیهاتش را نقد می کند وتالش خود را در یافتن تشبیهات بهتر بروز میاثر

ته این نکته چنان با صراحت بیان می شود که خواننده، دغدغهو الب
ء

 تشبیه اندیشی دولت 

آنقدر که . قوز ي بیش از آنچه می توان به نظر آورد ریز مانده است«: آبادي را در می یابد

شاید هم بتوان او را تشبیه کرد به یک پیاز که . به یک موش بیشتر شباهت دارد تا بنی آدم

بخصوص در حافظه. شته باشدسال از رویش گذ
ء

» کند  سامون او پیاز را بیشتر تداعی می

).1ج349(
11

  

که هم . بله... اي را تشبیه کردن به گوي جیوه» من«این تشبیه خوبی نیست ؟«

من باید تصور مشخصی از هر چیز داشته . لغزنده و گریزان است و هم پیوسته و منسجم 

مثل یک  !خروس«  ).3ج46(»اي گوي جیوه:  بله. را آسان می کندباشم؛ تمثیل این کار

حالتش مرا به یاد چمباتمه زدن «)3ج111(»بجا و دقیق. ست تشبیه بجایی. خروس بود

او ۀ تصور اندام برهن. تشبیه نزدیک بود.  به نظر تو این جور نیست؟ چرا.میمون می اندازد

 تا این ویژگی رمان  در این مقاله برآنیم).3ج473(».کرد هم به قرابت تشبیه کمک می

  .را مورد بررسی قرار دهیم » مردم سالخوردهة روزگار سپري شد«

  

  » مردم سالخورده ء روزگار سپري شده «تشبیه در رمان 

اي است که گاه مرز واقعیت و  درگیري ذهنی نویسنده با تشبیه و تمثیل به گونه

اینکه «: وارد معرکه می شود یر، خود ، خیال در این اثر چنان به هم می آمیزد که او ناگز

می گویم نتوانست روي پاهاي خودش راه برود تمثیل نیست او واقعاً نتوانست و یک روز 

دقت در تشبیهات به کار رفته در رمان آشکار ) 3ج17(»ت ناهار بود که افتاده بود زمینوق

دآگاه و می کند که نویسنده با وجود داشتن ذهنی تشبیه اندیش، زمام قلم خود را ناخو

اي از صافی ذهن خود  کشاند و تشبیهات را به گونه نسنجیده به این سمت و سو نمی



 115                                    تشبیه اندیشی در رمان روزگار سپري شدة مردم سالخورده

از این رو در این .  رئالیسم و واقع گراي اثر تناسب داشته باشدۀاوالً با جنب: گذراند که می

اثر کمتر با تشبیهات غیر حسی یا خیالی و وهمی مواجه می شویم  و تشبیهات غالباً حسی 

دوم اینکه تشبیهات چنان از متن و بطن زندگی استخراج شدند که گویی درترسیم . هستند

از این رو خواننده، اینگونه تشبیهات را زائد . جزء جزء فضاي رمان، کارایی فراوان دارند

 .بیند و خارج از روند داستان نمی داند و ناخود آگاه خود را وارد فضاي اصلی رمان می

 وعناصر چه از نظراجزاء غالباً، این اثر تشبیهات دولت آبادي درآن است که  امر علت این

ازاین  .متناسب فضاي اقلیمی وجغرافیایی رمانند نظرخاستگاه ومنبع الهام، از وچه

همین امر در ایجاد . متناسب بافضایی هستندکه رمان در آن جریان دارد» ها به رومشبه«

بته خواننده آنگاه ش اساسی دارد و التصویري شفاف از فضاي رمان در ذهن خواننده نق

، غالب این تشبیهات مسبوق به سابقه نیستند و مستقیم حاصل نگاه و تجربهکه در می یابد
ء

 

نویسنده هستند ، خود را در فضایی متفاوت با دیگر آثار ادبی می بیند و درنتیجه نوگرایی 

 براي اینکه روند بررسی .اثر به عنوان ویژگی شاخص آن در مقابل دیدگانش رخ می نماید

تشبیهات این اثر، منطقی و منظم صورت گیرد، در دو عنوان جداگانه به نقد و بررسی آنها 

ویژگیهاي بر جسته: الف : می پردازیم 
ء

   نقدي بر تشبیهات رمان - تشبیهات رمان   ب

  

   تشبیهات رمان ء ویژگیهاي برجسته–الف 

عناصر خیالی، در معرض دید آنچه تشبیهات این رمان را بیش از دیگر 

  : ند از ا ترین آنها عبارت دهد، ویژگیهاي شاخص آنهاست که مهم خوانندگان قرار می

  ریشه هاي سنتی تشبیهات -1

اي محکم و استواري است که در ه هاي شاخص آثار دولت آبادي، ریشهاز ویژگی

اصالً به چنین .  باشندگویم همگان باید دنباله رو یک نفر نمی«: هاي ادب فارسی دارندسنت

اما بدین اصل اعتقاد دارم که .  چرا که براي هر هنرمندي هویتی قائلم؛اصل معتقد نیستم

 حتی هنگامی که امروز درتضاد با دیروز قرار ؛ منطقی پیشینیان باشندۀپسامدگان دنبال

گیرد خود ادامه می
ء

بنابراین  ؛)6،1383اندیش،   محالةآبادي، قطر دولت(» منطقی دیروز است

اي غنی براي آثارخود  نویسنده کوشیده است با تأمل درشاهکارهاي ادب فارسی، پشتوانه
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او با چنین گشت و گذاري در آثار ادبی نه تنها توانسته است به زبانی پیراسته . فراهم آورد

 صور خیال نیز توانسته است از تجربیات بزرگان ادب ۀو شیوا دست یابد ، بلکه از جنب

گیرد و از این تجربیات، جهت پر بار کردن عناصر خیالی زبان فارسی  ها بهرهفارسی 

گفتم باالخره من توي ده که بودم، امیر ارسالن . رفتم و نقب زدم به گذشته«: استفاده کند

ها را من این. ران می خواندمصاحبقة می خواندم حسین کرد شبستري می خواندم امیر حمز

خواندم و قصه هاي شفاهی  گرشاسبنامه می. کردم براي خودم رها دوره میبا. می خواندم

هایی داشت بنابراین به  دم اما این برگشت هم طبیعتاً نقصشبانه را با شیفتگی گوش می دا

بعد به باززایی زبان فارسی به حنظله.. . ها برگشتم  سرچشمه برگشتم حتی به گات
ء

 باد 

چون من سیراب نشده ... ریخ بخارا بر گشتم به تاریخ سیستان برگشتم به تا. غیسی برگشتم

بودم از دوره
ء

» بنابراین خود را پرتاب کردم به گذشته و دیدم زبان ما آنجاست ...  خودم 

هایی که از منظر عناصر خیالی در ها و خالقیت با وجود نوآوري). 66،1380آبادي،  دولت(

خورد،  به چشم می»  سالخوردهمردمة روزگار سپري شد«ویژه در رمان ه آثار دولت آبادي ب

انسان براي این که به سمت آینده «آري . رد پاي ادبیات کالسیک نیز قابل شناسایی است

ها و حاج کلوها دو  چالنگ«: )64همان، (»کند الزم است گذشته را مرور کندحرکت 

 را گنجیدند و براي همین باالخره یکیشان باید آن یکی سلطان بودند که در یک اقلیم نمی

ده درویش «: اي از گلستان سعدي است  این تشبیه برگرفته از جمله) 1،ج172(».می خورد

هاي زیر  یا در جمله) 33،1375سعدي، (»در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

وقتی می رسی بالین الله، سقف شکاف بر «: هاي صور خیال سنتی بارز است نیز نشانه

 .هتاب روي رخ او را روشن می کند حاال دختر عین مهتاب استدارد و یک پاره م می

هایش در گرماي خواب گل انداخته است و تو  ش بلند و خمیده به باالست و گونههای مژه

 پیراهنش باز است و ۀ یقۀدکم. توانی نظم زیباي تنفس او را بشنوي وآن را بشماري می

روي پیشانی شکیل . ن نشسته باشدکنی پوست او برگ گلی است که شبنم بر آ احساس می

رنگ   عالوه بر اینکه تشبیهات موجود در متن مذکور).2،ج296(»م شبنم عرق نشستهالله ه

بر : سنتی دارند، تشبیهی که در بخش آخر متن به کار رفته، متأثر از گلستان سعدي است
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 و ؛)27،1375سعدي، (همچو عرق بر عذار شاهد غضبان / گل سرخ از نم اوفتاده آللی

باریکی استخوان به دوك ؛ )1ج.407(گونه به سیب: نمونه هاي بی شمار دیگر، چون تشبیه

و تشبیهاتی از ) 3ج.256(راه رفتن فرد به کبک ، )2ج60(دندان به مروارید ، )1ج.128(

آبادي در حد تقلید  اما دولت. این دست، مبین تأثر دولت آبادي از ادبیات سنتی است

 انتقادي به تشبیهات ادب فارسی، قف نمی ماند بلکه گاه با نگاهها منو صرف از سنت

. تر، پیش از  آن که به کالم برسید، حس تمام بود  پیش«: درصدد جرح و تعدیل آنهاست

چشمانش به رنگ مرکب ... چشمانش . دختري صورتش، قرص قمر. نگاه و تخیل ناب

به که حافظ را بگشایی، او گوهر همان . کمان تشبیه ملیحی نیست. نه... چین و ابروانش 

دلبر آن نیست که مویی و میانی . بله آن! آن. لعل لبان. موي و میان. غزل خواجه است

 بنده/دارد
ء 

». طلعت آنیم که آنی دارد
12

 طرفین تشبیه، به کار بردن ۀافزودن دامن). 3ج210(

هاي  خی از شکلهاي ادب فارسی درشرایط جدید، تغییري ادیبانه در بر به مشبه و مشبه

، دولت آبادي دراین زمینه نیز مانند دهد ه از جمله مواردي است که نشان میرایج تشبی

غالباً » چشم آهو«، به عنوان نمونه، در ادبیات سنتی.  داستان پردازي اش، خالق استةشیو

را براي چشم یکی از معشوق است اما دولت آبادي با تغییري ظریف آن چشممشبه به

: کند  ۀ محدود گذشته رها میي داستان خود به کار می برد و آن را از چارچوبهاشخصیت

). 2ج376(».شمان آهویی که به دام افتاده استشود مثل چ هاي عبدوس می پس چشم«

کند و  در ادبیات فارسی، غالباً مفهومی منفی را به ذهن متبادر می» مار« دیگر آنکه ۀنمون

آبادي در  شود و حال آن که دولت  از آن دریافت میمفهومی چون خباثت و مردم آزاري

عبدوس چون «: گیرد ، آن را در معنایی کامالً متضاد به کار میتصویري که ارائه کرده

 دیگر استفاده از ۀنمون). 3ج184(».کند آزار از دهلیزهاي دشوار به نرمی عبور می ماري بی

کند و بر زیبایی  ردید را القا میدر ساختار تشبیه جمع است که نوعی مفهوم ت» یا«حرف 

 کمان یا ۀچنان که تیري رها شده از چل. دود او تیزتر، تیزتر، تیزتر می«: افزاید تشبیه می

غالب شواهدي که در ذیل ) 2ج117(»چاقویی که برق آسا می گذرد. چاقویی گشاده دم
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خواهد » ن تشبیهتنوع در طرفی«و »  تجربیۀپشتوان«، »رنگ اقلیمی و امروزي«عناوینی چون 

  . سازي است   تشبیهۀآبادي در عرص آمد، مبین نوگرایی دولت

  

  رنگ اقلیمی و امروزي -2

چوپانی و کشاورزي و همچنین غالب عناصر تشبیهات این رمان، متعلق به فضاي 

 حالت فقر ياز این رو در القا.  رمان فراوان استةهایی است که در محیط نکبت زد پدیده

ویی دیگر، کثرت استفاده از از س. واننده، رسانگی خاص دارندو گرسنگی به خ

هایی چون تنور و نان و اشیایی که با معیشت شخصیتهاي این رمان مرتبط است،  به مشبه

آرزوي مردمانی رنج کشیده را انعکاس می دهد که ذهنشان درگیر نان و چشم شان نگران 

دي به کمک تشبیه توانسته است، آبا دولت: از این رو می توان گفت. آتش تنور است

فضاي اندوهبار رمان را به خوبی به ذهن خواننده القاء کند و البته از رنجی چنین جانکاه، 

هاي   تبدیل رنج به اوجۀهنر عرص« چرا که خود، معتقد است ؛شاهکاري ارزشمند خلق کند

 با تمامی نگاه که از سویی دیگر فضاي بکرو شبانی رمان، آ).3،ج401(».آفرینش است

شود، ذهن را متوجه آثاري چون غزل غزلهاي سلیمان، اشعار جاهلیت  جزئیاتش وصف می

تواند، جان   امروز میةعرب و معلقات سبع می کند و البته در دنیاي ماشینی و  دود زد

هایی از اینگونه تشبیهات  شواهد زیر نمونه. پناهی براي روح رنجور انسان امروز باشد

، )1ج89(اي دنبه   گردن پهن و فربه و سپید به تکه،)1ج163(یشاد به عقرب تشبیه عل: است

پشت گردن به گوشت ، )1ج177(شخص به جوز ، )1ج171(بهادر به قوچ

چشمهابه چشمان گرگ در شب ، )1ج493(خانه به تنور گرم، )1ج444(خرگوش

به فطیر جو لبان گرم و تافته ، )1ج516(افزایش غصه و رنج به رشد تخم ملخ ، )1ج515(

چهره ، )2ج15(کلوخ به کُره، )1ج560(نفس به هرم تنور، )1ج533(، هوا به شیر )1ج525(

فاق زلف که از ، )2ج66 ( چاروایی که از مرض ترکیده باشدة پالسیدۀبه رنگ شکمب

حیوان به پیخ سِن زده ، )2ج66( آخور بزها ةماند به کاه واپس زد جلوي چارقد بیرون می

 پا به گودي کاشت یک بوتهۀهاي به جاي مانده از پاشن  چاله،)2ج133 (
ء

 صیفی 

 ۀدکان مثل الن، )3ج184 (عبور نرم عبدوس به مار ، )2ج362(شخص به رتیل ، )2ج268(
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ژاکتی که  یقه اش گشاد شده به روده، )3ج145(خارپشت 
ء

و شواهد ) 3ج208( گوسفند 

در کنار این تشبیهات .  می کشد بسیاري از این دست ، فضاي رمان را به خوبی به تصویر

که بر گرفته از محیط است ؛ برخی از لوازم وابزار صنعتی امروز نیز در ساختار تشبیهات 

ۀ محیط محیط ، نشان از فاصلي رمان به کار رفته اند که البته بسامد کم آن ، نسبت به اشیا

 رمان است، تأثیري ۀایمفهوم محرومیت که جانمي هاي روز دارد و یقیناً در القابا پیشرفت

، )1ج309(هواپیما به اجل معلق ، )1ج168(بهادر به فنر : تشبیهاتی مانند. شگرف دارد

ها به شعله، مردمک چشم)1ج38( آتش ۀعبدوس به گلول
ء

برایی مردمک ، )2ج89( فانوس 

، )2ج394 (نگاه به مته فرو چرخیده روي چوب ، )2ج270(چشمان به چاقوي ضامن دار 

شود به فیلمی که یک لحظه  هنگام اعالم نام کسی در زندان بر جمع حاکم میسکوتی که 

هاي زندگی به براده هاي آهن  گذشته، )3ج327(متوقف شود و زود به حال عادي برگردد 

ي که در جاي جاي اثر به چشم می خورد، به خوبی و تشبیهات بی شمار دیگر) 3ج498(

  . ن رمان آشکار کندمی تواند، رنگ اقلیمی تشبیهات را در ای

  

   تجربی ۀ پشتوان- 3

ترین عاملی که منجر به ظهور و بروز تشبیه تازه و نو می شود؛ نگاه نو و  مهم

به نظر می رسد دولت آبادي از این منظر، توفیقی .  تجربی تشبیهات استۀالبته پشتوان

این رو خواننده  نویسنده برخاسته از ۀغالب تشبیهات این رمان از دنیاي تجرب. بسیار دارد

گیري  هیچ گونه تصنع و تکلفی در آنها نمی بیند و صداقت نویسنده را در روند شکل

 چرا م وجود جزء جزء آن را درك می کند؛محسوس و ملموس می بیند و با تما تشبیهات،

 محال اندیش، ةقطر آبادي، دولت(»کند اي را  محکوم نمی هیچ تجربه«که نویسنده 

 )284،همان(» شود هنر با ابزار تجربه و عمل به کشف نایل می«: استو معتقد) 1383،339

گیري صور  سهم ناچیزي درشکل از این رو بر خالف روند کلی ادب فارسی که تجربه،

خیال دارد؛ در این رمان بیشترین سهم را بر عهده دارد و از این نظر، دولت آبادي را 

ا، شاملو، فروغ و نویسندگانی چون توان در کنار برجستگان ادب معاصر چون نیم می

او خود در باب این ویژگی آثارش و همچنین . زاده، هدایت و آل احمد قرار داد جمال
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درکشور ما صادق هدایت از آن جمله بود که «: گوید سهم تجربه درشکل گیري آنها می

رآثار به این سبب که د شاید. وقتی آثارش را خواندم، یقین کردم که نویسنده خواهم شد

دایت دیدم و شاید از این جهت که آثار ه اي بین خودم و محیطم نمی هدایت هیچ فاصله

هایی درذهنم دامن زدند که تا آن لحظه به فکرم نرسیده بود که  به انبوه تجربیات و اندوخته

بعد از آن هم بود که حس کردم جرأت دارم قلم . می توانند داراي ارزش و اهمیت باشند

بنابراین غالب آثار دولت ). 197،1380 آبادي، دولت(»هایی بنویسم یاه مشقبردارم و س

هاي تجربی هستند و نویسنده کمتر به موضوعاتی روي آورده که  آبادي، داراي زمینه

 ادبیات جنگ ۀبه عنوان نمونه درباب کم کاري خوددر زمین. اي در آن باره ندارد تجربه

خواهد، تأثیر عاطفی   مشاهده می؛خواهد ربه می جنگ تجةرمان نوشتن دربار«: گوید می

ذکر شده، مبین » رنگ اقلیمی«هایی که در ذیل عنوان   غالب نمونه)291همان،(» خواهد می

: شود هاي دیگري ذکر می حال جهت تبیین بیشتر این ویژگی، نمونه .این ادعا است

صداي ریگ و ، )1ج35(اي نان سوخته  تشبیهاتی چون تشبیه صورت میرزا بالل به تکه

ها به خور خور  صداي نفس، )1ج87(کلوخها به صداي ورشوریدن هزاران هزار زنبور

، )1ج171(بیرون رفتن بهادر از خانه به بیرون رفتن یک قوچ ، )1ج121(هاي منگ  گربه

 چشمان مرد از دور به ،)1ج217(گور به میشی ورم کرده و مرده ، )1ج177(سایه به گرگ 

 سگی که ةصداي جیغ به زوز ،)1ج233(آتش در کناره هایش گرفته باشددو تکه زغال که 

رگ عمودي پیشانی حسن به خط برجسته کف ، )1ج327(سوزن به خوردش داده باشند 

قامت تکیده به قاف نی ، )2ج55(رنگ چشمها به رنگ پوست انار، )1ج392(تخت گیوه

) 1ج372( و بد رنگاي کهنه زندگانی تکه پاره به چل تکه، )2ج307(پوك و پوده

ۀ کند و جایگاه برجست ر جاي جاي این رمان خود نمایی میاندکی از بسیار است که د...و

  . آبادي آشکار می کند  تجربه را در آثار دولت

  

  تنوع در طرفین تشبیه -4

یکی از ویژگیهاي ادبیات سنتی که موجب شده، فکر ایجاد تغییر و تحول در 

ةحوز
 

اي که   به گونه؛اي شدن صور خیال آثار ادبی است لیشهادبیات، تقویت شود؛ ک
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ابرو و کمان، قد وسرو، گل و چهره، زلف وکمند، چشم ونرگس به علت : زوجهایی چون

 از ؛اي براي خوانندگان ندارند تکرارمداوم، زیباییهاي خود را از دست داده و دیگر جاذبه

، از  نظمة نثر و چه در حوزةحوز ادبیات معاصر چه در ۀهاي برجست این رو یکی از جنبه

بنابراین شعرا و نویسندگان .  صور خیال استۀها و افزودن بر دامن میان بردن این کلیشه

متعدد و وارد کردن عناصر ها و دقت در آنها از زوایاي  اند با تأمل درپدیده معاصر کوشیده

البته سهم نویسندگان ، درتقویت آن گام بردارند که ة صور خیالهاي جدید به حوز و پدیده

تخیل آنها متفاوت است که در این ة با توجه به استعداد، دانش، ذوق و قو و گویندگان،

اي دراز دامن است که  ذهن خیال پرداز او به اندازه. تآبادي برجسته اس میان سهم دولت

ی را هاي تکراري ادب فارس به آورد و گاه مشبه هاي متعدد می به گاه براي یک مشبه، مشبه

 نویسنده به ۀهاي نو به کار می گیرد که البته این نکته مبین نگاه عمیق و هنرمندان در زمینه

ها را استخراج کند و  هاي مختلف پدیده تواند جنبه هاي گوناگون است که می اشیا و پدیده

به عنوان . با توجه به مقتضیات حال و مقام، در شرایط مناسب، از هر یک بهره برداري کند

است و » نرگس« غالباً در ادبیات فارسی مانند اشاره کرد که» چشم«توان به   می،نمونه

رگس رو در ادبیات سنتی، چشم، ن از این. خورد هاي آن به چشم می به کمتر تنوعی در مشبه

»تعجیبی « همین امر، حالت . کند را و نرگس، چشم را تداعی می
13

 که باید تشبیه در 

حالی که . شود برد و موجب ابتذال صور خیال می ز میان میخواننده ایجاد کند ا

توان گفت ؛  قدر گسترده است که بدون اغراق می آن» چشم«هاي دولت آبادي براي  به مشبه

: هایی اشاره می شود   ادب فارسی است که به نمونهةبه تنهایی قابل برابري با تمامی حوز

هر کدام مثل تخم یک شتر مرغ بودند را که ] سلمانعلیشاه[هاي درشت و سیاهش  چشم

گرفتند  اي زغال که وقت خشم و دژم خویی الو می  چشمهایی هر کدام مثل تکه؛)1ج78(

کنجکاوي و دلواپسی مثل دو تا پولک بی رنگ خیره مانده به   چشمهایش بی؛)1ج174(

ها مثل چشم ؛)1ج515(چشمها مثل چشمان گرگی در شب ؛)1ج311(سقف کوتاه طویله 

چشمهایش دو  ؛)2ج55(رنگ چشمها مثل رنگ پوست انار ؛ )1ج546(فانوس در شب دو 

 برایی مردمک چشمان مانند چاقویی ضامن دار ؛)2ج129(است آتشة پار
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زنی که چشمانی ؛ )2ج385(چشمهاي صنوبر مثل قاچ هندوانه سرخ شده بود ؛)2ج270(

ن رمان خود نمایی و موارد متعدد دیگر که در جاي جاي ای) 3ج381(مثل شب دارد 

در ساختار تشبیه دارد » نان«آبادي از   متنوعی است که دولتة دیگر، استفادۀنمون. کنند می

 ایرانی دارد، اما تقریباً در ادبیات سنتی، بویژه ةکه اگر چه سهمی بسیار در زندگی روزمر

ه ادبیات  اي باشد ک تواند مبین فاصله این نکته می!  بالغت، چندان سهمی نداردةدر حوز

آبادي تصاویر متعددي بویژه به عنوان مشبه به از  اما دولت. سنتی با واقعیتهاي زندگی دارد

؛ )1ج35(مانست   نان سوخته میبه تکه اي] میرزا بالل [ صورتش : آن ارائه کرده است

 ةدرنظر من واژ؛ )3ج287(سام مثل یک تکه نان خشک صورتی ساکن و بی حرکت داشت

نان مثل واژه
ء

توانی صنوبر را ببینی؟   می؛)3ج548( مادر است به همان اندازه ساده و بغرنج

اي   مواردي از این دست دراین رمان به اندازه).3ج565(آید  او مثل یک ورق نان پیش می

  .  مستقلی باشد ۀاست که می تواند موضوع مقال

  

  تأمل بر انگیزي تشبیهات - 5

رسد؛ گاه تشبیهات نیز تأمل  ه به نظر میبا توجه به فضاي عمومی رمان که پیچید

از .  رمان است ۀبه نظر می رسد نویسنده خواهان ایجاد ابهامی آگاهانه در عرص. بر انگیزند

اي که ذهن مخاطب  اي هستند؛ به گونه این رو برخی از تشبیهات نیز داراي چنین ویژگی

این نکته می تواند در پیگیري . ، مجبور به درنگی همراه با تأمل می شوددر جریان رمان

 چرا که خواننده درمی یابد بدون اعمال دقت و امعان ؛روند و روال این رمان مؤثر باشد

از این رو باید به . نظر نمی تواند، همگام با نویسنده حرکت کند و محتواي رمان را دریابد

دهد که  آبادي نشان می بررسی اندیشه هاي دولت. ل روي آوردخوانشی توأم با تفکر و تأم

» با شبیرو« چنانکه در باب داستان . او براي ابهام، اهمیت فراوان قائل است
14

: می گوید 

من با شبیرو را به این علت نه بار نوشتم و حدود چهار سال و نیم در تأمل و بازنویسی «

ام هنري ی عریان ادبیات سیاسی بتوانم به یک ابههاي برهنه و خیل نگهش داشتم که از جنبه

تمام کوششم صرف این شد که داستان را از حالت » باشبیرو«من در ... نزدیکش بکنم 

آبادي،  دولت(» تر ساده دستیاب بودن دور بکنم و ببرمش به یک فضاي دلچسب تر و هنري
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نیز برجستگی »  مردم سالخوردهةروزگار سپري شد«این ویژگی در رمان ). 91،1380

یک منتقد باید این کتاب را حداقل سه بار «:گوید  خاصی دارد و نویسنده دراین باره می

ر کند و به همین علت من هیچ بعد از هر بار خواندن یکی دو ماه به آن فک بخواند و

 ).1382،358اندیش،   محالةآبادي، قطر دولت(»اي نقد و بررسی این کتاب ندارماي بر عجله

 یکی از مهمترین عواملی که به ایجاد ابهام در این رمان دامن زده، تشبیهات مبهم بی شک

 تناسب دور دو طرف تشبیه که –الف : علت ابهام تشبیهات این رمان عبارتند از . آن است

تشبیه ِجمعیت به دیوار  :تشبیهاتی چون. در نگاه اول ، خواننده این تناسب را در نمی یابد

 قدم برداشتن ،)1ج496(نیکمن به یک تکه یخ ، )1ج266(ب به غول غرو،)1ج73(گوشتی

.  از این دسته اند ،)3ج178(صدا به نخ پوسیده ، )2ج346(در جاي ماندو به وهم سراب 

همین امر .  تازگی تشبیهات که غالباً نویسنده ،خود، به توضیح و تفسیر آن می پردازد -ب

به . رداخت  در صفحات بعد به آن خواهیم پیکی از عوامل ایجاد اطناب در رمان است که

توان ذکر کرد که نویسنده مجبور می شود،  را می) 3ج51(»سام به زمین«عنوان نمونه، تشبیه

توضیح مفصلی درباره
ء

اگر این فرضیه حقیقت داشته باشد که دل زمین «: آن ارائه کند

توانم  ؛ پس می پوشانیدهۀ چغر زمین روي آن راانباشته از آتش و مواد مذابی است که پوست

آتش همدلی، حرمت داري و عشق درون او درپشت . بگویم سام بدخش مثل زمین بود

اي،  اش گم بود، پس به دشواري می توانست لب از لب بردارد و کلمه  عبوس چهر هۀپوست

 :)3ج265(» زن به پرنده در بهار«یا تشبیه ) 3ج51(»کلماتی زنده و جاندار با مادر بگوید

آورد  شد میها را به نوك می ک هاي برگ و شاخه  مثل پرنده است در بهار وقتی تریشهزن«

گاه ابهام ناشی از تازگی با توضیح نویسنده و ذکر صریح ) 3ج265(»اش را بسازد تا النه

دارد، براي درك بهتر و بیشتر تشبیه،  وجه شبه نیز مرتفع نمی شود و ذهن خواننده را وا می

»چیزي چون یک مشت بسته. میرزا بالل، ریز نقش، ترسو و بی زبان«: دبه تأمل روي آور
15

 

گاه زبان تشبیهات و لغاتی که درساختار تشبیه به کار می رود موجب درنگ و -ج)1ج35(

انجامد و رمز و راز تشبیه را آشکار  البته درنگی که غالباً به نتیجه می. شود تأمل خواننده می

او چار شاخ : سازد 
16

  بنا کرد بیرون دادن دودها از ؛)2، ج78(نگ ایستاده بودمثل س
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ۀاش که هر سوراخش مثل یک خان هاي بینی لوله
 

تیشله 
17

چون قدش خیلی ؛ )1ج52(بود

کوتاه بود و اگر می نشست البد به یک گورزا 
18

 عدم ذکر وجه -د)3ج87(شد تشبیه می

 ساختار رمان، طرفین تشبیه البته با توجه به. شود شبه نیز موجب دشواري فهم تشبیه می

کنند و  هاي متعددي را در ذهن خواننده حاضر می داراي چنان تناسبی هستند که وجه شبه

ماند و از این رهگذر لذت هنري  ها مردد می خواننده در انتخاب یا رد هر یک از وجه شبه

 زیباي این ویژگی تشبیهات دولت آبادي یادآور تشبیهات بکر و. خاصی نصیب او می شود

. دهند واننده شکل میهاي متعددي در ذهن خ خاقانی هستند که همزمان، وجه شبه
19

حال 

کنم او در سی و شش سال  من تصور نمی«: آبادي هایی از اینگونه تشبیهات دولت نمونه

سام و وجه شبه بین ) 3ج401(» .زندگی شهاب وار خودش یک روز هم شاد بوده باشد

عمو یادگار مثل «. باشد... ، روشنایی بخشی و ، پرفروغ بودندنتواند زودگذر بو شهاب می

حاال مردمک چشمها ساکن بودند درست مثل دو پول سیاه ) 1ج29(یک زخم کهنه بود

استخدام در وجه شبه نیز  .ه)1ج381(هاي قدیمی اش مثل جمجمه چشم و چهره) 1ج209(

که البته بسامد باالي این ویژگی دارد  آبادي خواننده را  به تأمل وا می در تشبیهات دولت

این یورش براي «: دهد که این ویژگی مطلوب نویسنده است در تشبیهات رمان، نشان می

در » کشیدن «)2ج107(هاي تسبیح بکشد به نخ کار  این جور شده که ماهمه را مثل دانه

چنان مثل هوا هم«. هاي تسبیح و کار داراي دو معنی است و استخدام دارد ارتباط با دانه

راهی ) 2ج237(گزید مثل زنبور پوست را میکه   آفتابی)2ج232(است  چشم کورابري

درکنار ) 2ج318(وجود ندارد آیا که بتوان ذهن را مثل کهنه کرباسی شست و شو داد؟ 

 بالغت است؛ گاه گزینش کلمات ۀ اتصال بدیع و بیان در عرصۀاستخدام، که در واقع حلق

براي آفتاب و » پیر بی«صفت به عنوان نمونه انتخاب . ل برانگیز استو  تناسب آنها نیز تأم

خودم و بچه هایم در آن : در یک جمله از این گونه موارد است» بچه«تناسب زیباي آن با 

نیز » آفتاب و سیاه «ةالبته همنشینی دو واژ) 1ج45(آفتاب بی پیر مثل مار سیاه شدیم 

  . در گزینش واژه هاست سنجیده است و حاکی از تأمل نویسنده 
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دهد که  هاي متعدد براي یک تشبیه، نشان می در کنار مواردمذکور، ذکر وجه شبه

 رمان، دچار ابهامی ۀکوشد که عرص نویسنده خواهان ایجاد تعادل در این زمنیه است و می

هر چند در برخی موارد، ناکام مانده که درمباحث بعدي به آن خواهیم . نسنجیده نشود

له از گل جوان تر بود و به ال«: هایی از ذکر وجه شبه درتشبیه حال نمونه. تپرداخ

تناسب اسم خاص ) 2ج64(» هاي بهاري سیب می مانست از سپیدي و لطافت شکوفه

هاي  دست« . بر زیبایی تشبیه افزوده است» یب هاي بهاري س ، شکوفهگل«با کلمات » الله«

هاي سپید و کوچک و زیبایی  مانند  ه به ماهیو هموار... کوچکی که اصالً تکیده نبود

  ).2ج64( » بودند تر و تازه و پاکیزه و سرشار از تپش بلوغ 

آبادي بسیار   تشبیهات دولتۀدهد که عرص تأمل در ویژگیهاي مذکور نشان می

 اي که در کنار احیاي تشبیهات ساده و صریح سبک خراسانی، به گونه؛ گسترده است

  .  ویژگی مطلوب تشبیهات امروزي است نیز مورد توجه قرار گرفته استابهامی آگاهانه که

  

  رسانگی در انتقال معانی و القاي حاالت روحی -6

کند، بسیار  اي که نویسنده از طریق تشبیهات منتقل می معانی و مفاهیم گسترده

اي است که جمالت پر مغز سعدي در گلستان  چشمگیر است و یادآور معانی گسترده

 اوست و نشان این دلباختگی نیز از جاي جاي آثار او ۀهمو که دولت آبادي دلباخت. ددارن

.پیداست
20

افراد مثل اشباح از کنار یکدیگر « : هایی از این مواردند  تشبیهات زیر نمونه

 این تشبیه با زبانی بسیار ساده و شیوا، حالت بی تفاوتی، سردي، )3ج252(»گذشتند می

کند و در نهایت ایجاز، چنین  بر فضا را به خوبی منتقل میحاکم یأس و دلمردگی 

» کویري خالی استة دور و اطرافم مثل یک سفر«. کند مضامینی را به خواننده القا می

به، چنان با هنرمندي بر گزیده شده که نا   تشبیه بکر است و در عین حال مشبه)3ج455(

گیرد و او با تمام وجود این معنی  یخود آگاه تصویر تنهایی و فقر در ذهن مخاطب جان م

»  مادر است به همان اندازه ساده و بغرنج ة نان مثل واژةدر نظر من واژ« . را حس می کند

 ة، خود، وجه شبه را ذکر کرده اما همنشینی دو واژ علی رغم اینکه نویسنده).3ج548 (

 دارند، به ذهن متبادر حالت قداستی که این دو واژه بویژه در فرهنگ ایرانی» مادر و نان«
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در کنار معانی عالی و . انگیزد کند و ناخود آگاه حس احترام مخاطب را بر می می

 آنهاست ۀکشند؛ حالت روحی وعاطفی که پشتوان اي که این تشبیهات به دوش می گسترده

البته سادگی و روانی جمالت، صمیمیت نویسنده با خواننده و تناسب . نیز چشمگیر است

تنهایی او را چون : تواند، عوامل توفیق آنها به شمار آید ا حال و مقام، مییهات باین تشب

 حرف و ).2ج.141(»حس کرد. فشارد هایی را درخود می اي که خرده شیشه مشت بسته

گشاید و به تمسخر لبخند  هایش را می پلک) 3ج520(هاي مالح شبیه شالق است سخن

  ).3ج547( زند لبخندي مثل یخ  می

زهایی از این دست هر چند با ویژگی اصلی رمان که اطناب است، تناقض ایجا

آبادي  خورد و نشان از جمع پریشانی دارد که دولت رد اما در جاي جاي اثر به چشم میدا

و از این طریق معنی و مفهوم تضاد و تناقض  بر آن است تا در فضاي رمان گرد هم آورد،

هر چند میل به اطناب مانع از آن شده .  خواننده آوردحاکم بر فضاي داستان را نیز فرا یاد

که ترکیبات تشبیهی متعددي در این اثر شکل گیرد ؛ اما جمالتی از این دست، می تواند، 

تعادلی در اطناب حاکم بر رمان ایجاد کند و در داوري خواننده در باب این رمان مؤثر 

مدتی است این فکر «:  آن معترف استآبادي خود، به اطناب حاکم بر رمانی که دولت. افتد

 کتاب را به یک مجلد تقلیل بدهم ۀبه سرم افتاده که با یک جرح و تعدیل بی طرفانه هم

آبادي،  گپی با محمود دولت(» کاري که ایده آل خواهد بود اگر به انجامش توفیق یابم 

  ).22/12/77نشریه آریا،

  

  یگانگی تشبیه و استعاره -7

 تشبیه و استعاره که یکی به همانندي و دیگري به اتحاد میان با توجه به تفاوت

؛ برخی بحث بالغی می شوددو چیز تأکید دارد و همین دو ویژگی موجب تمایز این دو 

صورتهاي خیالی رمان به گونه اي است که جدا از شکل  ظاهري از نظر محتوا می توان 

به این معنی که این نوع .  قرار داد آنها را در هر دو مبحث تشبیه و استعاره مورد بررسی

کاربردها از آنجا که طرفین تشبیه حاضرند باید در مبحث تشبیه بررسی شوند و آنجا که 

جنبه
ء

 وحدت در آنها به خاطر تناسب فراوان مشبه و مشبه به برجسته است، باید در مبحث 
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فین، گرایشی است علت ظهور این ویژگی در کنار تناسب زیاد طر. استعاره گنجانده شوند

از این رو می کوشد مبتکرانه مرز میان . که نویسنده با توجه به فضاي رمان به استعاره دارد

هاي زیر از جمله  نمونه. در حالت تردید نگاه دارداین دو را از میان بردارد و خواننده را 

تو هم . انستمد اما هیچ چیز از تو نمی«: کند مواردي است که این ویژگی رمان را آشکار می

 در بسته که تو بودي مرا بیشتر کنجکاو کرده ۀهیچ چیز این هندوان. دادي چیزي بروز نمی

سرانجام آن ). 3ج290(بیزاري، فوران بیزاري در این انبان پر خون، در قلب« ).1ج72(» بود

درد و تلخی و خاموشی فرو ة آن گره در هم فرو پیچید. زن که مادر ما بود مرد مادر ما

هاي  ها، کوششی است  جهت خلق استعارهرسد این نوع کاربرد  به نظر می).3ج26 (رد م

، شکل کامل استعاري آن آشکار اي طوالنی بین طرفین تشبیه البته گاه به علت فاصله. نو

: توان مفهوم استعاري را درك کرد  شود که تنها از طریق قرائن موجود در کل رمان، می می

»  گاوۀشکمب«ان راه افتادند آمدند میان این مادر به این امید از کلخچکمتر پدر و بیشتر « 

» ی شویم به راهی که راه عافیت استگم شدند که فکر می کردند هر کدام ما هدایت م

شکل  است که در صفحات پیشین رمان،» شهر«استعاره از » گاوۀ شکمب«). 3ج360(

 البته این  ویژگی ).3ج276(» ستگاو اۀ این شهر نیست شکمب«: تشبیهی آن آمده است

رمانی که به ظاهر گرفتار نوعی . تگی و وحدت در کل رمان ایجاد کندتواند پیوس می

  . پراکندگی و آشفتگی است 

  

  نقش مؤثر قید در ساختار تشبیه -8

قید در بالغت همان مضاف الیه یا صفت است که به دنبال طرفین تشبیه می آید 

که گویی حالت تجملی داردو اي مطرح شده  ر کتب بالغی به گونهد .کند و آنهارا مقید می

تا بدانجا که بود و نبود آن یکسان می . گیري تشبیه، نقش چندانی بر عهده ندارد در شکل

اما  قیدها . نماید و در تکمیل وزن شعر یا ایجاد حالت اطناب درنظم و نثر، کار آیی دارد

د که غالباً بدون حضور آنها، تشبیه ابتر و ناقص آبادي چندان سهیم ان ات دولتدر تشبیه

است و یا اینکه معنا و مفهومی که نویسنده خواهان انتقال آن است، به راحتی و بدون 

در تشبیه زیر، مفهوم » دیوار« قید ،به عنوان نمونه. وجود آنها به خواننده منتقل نمی شود
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 ۀلی تشبیه است که یقیناً کلمزردي و نزاري را به ذهن متبادر می کند که مفهوم اص

 پسرك شده خاك ةشاید رنگ چهر«: به تنهایی قادر به انتقال چنین مفهومی نیست» خاك«

در تشبیه زیر، مفهوم سیاه سبزه بودن را که منظور اصلی »کال «ۀیا کلم) 2ج93(» دیوار

موهاي «: شود رساند که بدون وجود آن چنین مفهومی القاء نمی نویسنده است به ذهن می

  ).3ج350(» سرش کوتاه و پر بود و صورتش به یک سیب کال سبز و کوچک می مانست

  

  تنوع در ادات تشبیه -9

از آنجا که رمان ارتباط تنگاتنگی با زندگی دارد، طبیعی است که با توجه به 

آبادي، بسیاري از امکانات زبان زندگی نیز وارد فضاي اثر شود و در   دولتۀذهن ادیبان

الهام  در کنار اینکه زندگی و واقعیتهاي آن،.  امکانات ادبی مفید و مؤثر واقع شودگسترش

رسد که  ها نیز به تبع آن در رمان به ظهور میلی داستان نویس است، برخی ویژگیبخش اص

می توان آنها را تقویت کننده
ء

 این موارد که در رمان ۀاز جمل. ادبیات یک ملت دانست 

 ادات تشبیه به کمک زبان ۀ، گسترش دامننمود دارد» م سالخورده مردةروزگار سپري شد«

اداتی که در .  بالغت شده استۀمردم است که منجر به ظهور ادات نو و تازه در عرص

 تشبیهات ادب ةادب فارسی گستردگی چندانی ندارند و اي بسا غبار ابتذالی که بر چهر

، از جمله بر  و عناصر تشبیهر اجزاهایی باشد که بفارسی نشسته، در گرو همین محدودیت

در این رمان در کنار استفاده از تمامی ادات رایج در زبان . ، حاکم استادات تشبیه

در واقع شاعرانه . هاي فراوان شده است فارسی، از ادات تشبیه زبان عوامانه نیز استفاده

 و خیال، از این ترین آنها قد علم می کند و دنیاي واقعیت ترین ادات در کنار عوامانه

عینهو، انگار، به « : اداتی چون. طریق ،چنان به هم می آمیزد که جدایی ناپذیر می نماید

گیرد، ناخود آگاه ذهن را  قرار می»…، آسا چنان چون«: وقتی در کنار اداتی چون» حد

به حد تواضع کوتاه و )میرزا بالل (قدش « : متوجه گستردگی منابع زبانی این اثر می کند

فروغ و سپهري » ةبه انداز«یادآور » به حد«). 1ج35(خودش به حد حقارت کوچک بود

است
21

 ۀالی« . ویژه فروغ دارده آبادي گرایشی خاص به شعر این دو شاعر، ب  که دولت

هاي کال نمک  کچلی سرش یک بند انگشت ضخامت  دارد، عینهو شوره زار کناره
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هاي تلخاباد  ان و جوانان را در کوچه خانهزنی که تمام کودکان و  نوجوان«؛ )1ج277(

آن مردي که چنان چون مشتی  « ؛)1ج299 (»دید که انگار مشتی گوشت بی شکل چنان می

اي  بیند با سر و ریشی ژولیده و جلیقه مردي غول آسا می؛ )2ج12(» گره شده برابر من بود 

  ).1ج356 (» انگار از چرم 

  

  نقدي بر تشبیهات رمان -ب

ارد با توجه هاي مثبت فراوانی که تشبیهات رمان دارند ؛ دربرخی مویژگیدرکنار و

هایی که باید یک اثر داستانی داشته باشد، نارسایی هایی در آنها به به فضاي اثر و ویژگی

اولین ویژگی منفی تشبیهات   -1: شود اي می اشاره خورد که ذیالً به برخی از آنها چشم می

آن هم روستاهاي فقر . روستاستۀ  نویسنده است که فضاي بسترمان، محدودیت منبع الهام

 محرومیت آنها به اوج می رسد و طبیعتاً جز طبیعت ۀآبادي که درج ة داستانهاي دولتزد

اخذ تصاویر به شمار ۀ بکر از حیث ابزار و ادوات و حتی نوع روابطی که بتواند سرچشم

ر مستقیم  هر چند غی–ود نویسنده نیز آید، بسیار محدود است که این محدودیت از زبان خ

آنجا که به نقالی صنوبر نان برگ گل و قدرت او در این . شود  در متن رمان عنوان می–

» گره بغض سامون را بگشاید «زمینه اشاره می شود که می تواند با سخن گفتن از هر دري 

ها را براي ضرغام چالنگ پنج تا از آن« : هایی بگوید که تواند از طاووس مثالً می). 2ج171(

د آنها شگفتی رنگ بودند در هایی که فقط زیبا نبودن  طاووس…هدیه آورده بودند

جز یک درخت سنجد، ه اي که همه چیزش به رنگ خاك بود و در تمام آن ب دهکده

ها رمز رنگ را با خود به کلخچان آورده بودند تا از آن پس دومین  طاووس. اي نبود سبزه

ة  سامون باشند بعد از کالهخود و بینی اسکندر؛ کوششی که در تمام دورالگوي نقاشی

 قدرت و زیبایی در یاد ۀدبستان و از آن پس هم به فرجامی نرسید، اما آن دو مرغ به نشان

آبادي   همین محدودیت موجب تکرار تشبیهات دولت).2ج172(»سامون جایگزین شدند

خلق تشبیهات موفق است اما حجم زیاد اثر اگر چه او در  به این معنی که؛. شده است

موجب شده از مجلد دوم به بعد، غالب تشبیهات تکرارشوند و این توهم در ذهن خواننده 

آبادي خشکیده و او ناچار با توجه به ذهن   تشبیهات دولتۀایجاد شود که گویی چشم
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ار زندگی نتکراري که درک. می شود ، مجبور به تکرارخود در این رمانتشبیه اندیش 

تکرار تشبیهات رمان زمانی . موجب دلزدگی مخاطب می شود ،تکراري شخصیتهاي رمان

. هاي مستخرج از آنها نیز تکراري یا تقریباً مشابه باشند شود که وجه شبه بر جسته تر می

به عنوان مشبه به با »  درختۀپوست، تیماج ؛ جوز، پوست= چرم «ة مکرر از مثالً استفاد

چهره اش مثل چرم در بیابان جمع و خشک « : اند  تقریباً یکسان از این گونهوجه شبه اي

ک وچروکیده جمع و کوچ. احساس می کنم دارم جمع می شوم « ؛ )1ج86(» شده بود 

هاي کف جاي زخم« ؛ )3ج10(» ها درآفتاب و سرما مانده استمثل تکه پوستی که سال

» بلوچ کبره بسته وشده است چرم لبهاي  « ؛ )3ج100( »پاهایش مثل چرم شده بود

سر گونه هایی هر  «؛)3ج571(» تنت شده بود مثل پوست پیر بز مثل تیماج  « ؛)3ج101(

» هاي عصبی که هر کدام مثال یک جوز کهنه بود  گونه « ؛)1ج62(» کدام مثل یک جوز 

» تاب نمی آوردم هم از سرما هم از دلهره مثل جوز جمع شده بودم« ؛ )1ج174(

 ۀاي استخوان ور آمده به پوست تکه) 1ج23( نی ۀدیگر بچگک شده بود پوست؛ )1ج177(

؛ )1ج246( درختی خشکۀهایی از پوست ها مثل پارهلب؛ )1ج23( یک درخت کهنه ةپود

تکرارهایی از این دست در ، )1ج517( درخت ۀخشکی شده پوست  از؛)عبدوس(هایشلب

آبادي نسبت به کل ادبیات  اگر چه دولت: توان گفت بنابراین می. این رمان فراوان است

ویژه در تشبیه پدید آورد؛ اما تکرار ه ایی در صور خیال، بیهفارسی توانسته است، نوآور

توان   می،به عبارت دیگر. کاسته است از زیبایی آنها همین صورتهاي خیالی نو در یک اثر،

. اند رمان گرفتار ابتذال شدهتشبیهات نویی که دراین رمان شکل گرفته اند، تاپایان  گفت؛

 یقیناً اگر حجم اثر کمتر. توان دید دراین رمان می  تولد و مرگ این تشبیهات را،بنابراین

اي که گویی  ویژگی .د آن حذف  می شد، این ویژگی کمتر به چشم می آمدیزوا بود و می

ار و پنهان دولت آبادي خود نیزبه آن واقف بوده و این نکته را می توان از کوشش آشک

استفاده  آنجا که نویسنده می کوشد با. نویسنده جهت مخفی کردن این تکرارها دریافت

 درشواهد ،عنوان نمونه به. ازکلمات مترادف در تشبیهات یکسان از زشتی تکرار آنها بکاهد

یا ترکیب مشابه  .مبین این نکته است» چرم، پوست، تیماج«مذکور، استفاده از کلمات 
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اگر در چنبره«: اي کم،از این دست است  آن هم با فاصله» منگنه سؤال«و » ال سؤةچنبر«
ء

 

نیکمن نمی ماند تا قلیچ درمنگنه« ؛ )1ج472(] قلیچ[ سوال قرار گیرد 
ء

 سؤال او دچار 

  ).1ج475( » بماند 

افراط در آوردن تشبیهات و ایجاد فضاي شاعرانه ازاین طریق، رمان را از -2

از این رو خواننده در نوسان بین حالت شعري و نثري که . کند  میحالت عادي خود خارج

 کالم را از دست می دهد و اي بسا حالت دلزدگی از رمان ۀدولت آبادي  ایجاد کرده، رشت

آبادي به وصف  ن به قسمتهایی اشاره کرد که دولتتوا  می،به عنوان نمونه. به او دست دهد

رفته است  دره رسد زمام قلم از کف او ب  به نظر میپردازد که می» سامون «ۀمعشوق» الله«

هاي زالل و سپیدش حالتی  ته رنگ خون گرم بر گونه«! : و شعري منثور سروده است

 نیالوده بر لبان گلبهی در آرایش سیب نارس زنخدان که ة مثل یک خند؛یافت درخشان می

ی که آن تن باکره در گذراند و جای تا گردن خوشتراش و بلورین او قوسی مالیم را می

پیوست به  لغزید و می شد، نگاه از بر آمدگی دو سیب کال فرو می پیراهن پوشیده می

و همواره به ماهیهاي سپید و کوچک و زیبایی ... هاي کوچکی که اصالً تکیده نبود  دست

ر  این تشبیهات را بیشتر د).2ج64(»مانند بودند تر و تازه و پاکیزه و سرشاراز تپش بلوغ 

توان یافت و حال آنکه  می) ق.ه595وفات (قصاید فنی و شعر گویندگانی چون خاقانی 

غالب خوانندگان رمان و ادبیات داستانی رغبتی به شنیدن چنین اوصافی ندارند و البته 

ۀابهام رمز گون
 

با ذکر نمونه اي . کند برخی از این تشبیهات نیز، این بی رغبتی را تشدید می

صفتی که در جاي جاي رمان، منطق نثر . شود ی بیشترو بهتر شناسانده میدیگر، این ویژگ

هلوي پوست کنده ، پایین رفتن آب از گلویش دیده : هلو « : کند گونگی آن را مختل می

چطور باور نکنم که خداوند . آسیاب تاریک، من ِ تنها و زمستان سرد. بگوفرشته. می شد

. چهره، نقش نقاش چین.  آبنوس ۀدست، ترک. ي فارسلیمو...او را قسمت من قرار نداده ؟

 ).2ج231(» طراوت، شبنم سحرگاه بر برگ گل. چشم، دو مشعل کبود، چانه، تراش ِ سیب

اب علت فرار کثرت اینگونه تصاویر همان بالیی را بر سر رمان آورده که دولت آبادي در ب

فرار می کند که عقیده دارد از این جهت از شعر «: هایش ذکر کردهاز شعر یکی از شخصیت
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کند و امکان نزدیک شدن به فهم واقعی چیزها را  شعر انسان را از  تماس با زمین دور می

آبادي نیز رمان را از پرداختن مناسب به  هاي دولت  شاعرانه).1ج49(»از او می گیرد

البته این نکته زمانی جلوه. واقعیتهاي زندگی دور کرده است 
ء

ر یک جمله  بارز دارد که د

در آن پاره خاك خدا پشه بندهاي « : شویم با تزاحم تشبیهات و تداخل آنها مواجه می

ها گشوده  کیسه خوابکشد تا بعد از آن گره هاي خستگی و تسلیم قد می سپید مثل بیرق

 رئال رمان که بیشتر به تشبیهات حسی گرایش دارد، ۀیا اینکه برخالف جنب). 2ج50(» شود

» ریسمانی که انگار از موي دیو سرشته شده است«:  نیز جلوه گر می شوندتشبیهات وهمی

شوند که ضرورتی به  در کنار موارد فوق؛ گاه تشبیهاتی در خالل رمان دیده می). 1ج363(

این تشبیهات نه تنها موجب تقویت زیبایی کالم نیستند، بلکه موجبات . وجود آنها نیست

افتد درست وسط زبان  یک تکه تف کم آب مثل پر می «:سستی رمان را نیز فراهم می کنند

از این رو تشبیه سازي آگاهانه، موجب ظهور تشبیهات غیر الزم دررمان ). 1ج558(»سامون

  . شده است 

ضعف و سستی در ساختار نحوي جمالتی که تشبیهی درآنها به کار رفته، -3

ه نویسنده اراده می کند، موجب می شود که اینگونه جمالت در انتقال معنی و مفهومی ک

 به ).2ج398(» سر فروانداخت مثل رکوع ...حاال جمعیت « :کارآیی الزم را نداشته باشند 

. به قرار گیرد باید جزیی از مشبه به باشد نه اینکه خود، مستقیماً مشبه» رکوع «رسد نظر می

 .»سر فرو انداختجمعیت مثل افراد در حال رکوع «:  تشبیه باید اینگونه باشد،این بنابر

میرزا عماد خولیا شروع کرد به «:  چنین ضعف و سستی اي شده اند زیر نیز دچار شواهد

»  آدمیزاد در منخرینش گیر کرده باشد ۀگام زدن درست مثل چیزي که بوي گوشت سوخت

تراوانید که به زهر   چیزي مثل اشعه می،ماند چشمها وقتی به سام خیره می). 1ج151(

 رنگ چهرهمانست و می
ء

این ویژگی زمانی نمود ). 3ج88(»  کبود می کرد – سام را تیره 

 و مفهوم ارزشمندي نیز بیان بارز می یابد که با وجود ضعف و سستی وتعقید جمله ، معنی

چشمان صنوبر، گوي چشمان صنوبر چنان است که انگار در خون نوعروسان غسل «: نشود
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» .ر بدین رنگ و حال می توان به یاد آوردچشمان او را یک بار دیگ. کرده باشد 

  ؟ !راستی چه مفهومی در این تشبیه نهفته است ه  ب)3ج565(

به این معنی که . ها نیز این تعقید را بیشتر می کند  گاه رنگ بومی و اقلیمی جمله

اصطالحات به کار رفته در رمان براي اغلب خوانندگان آن، نامفهوم است و نیاز به توضیح 

در قلب ریگزار، یک آب انبار کم آب و پر از کخ و کرم، چون یک شتر تاوان « : دارند

شده 
22

  ).1ج327(» خسبیده است 

تشبیهاتی که به صورت گسترده ظاهر می شوند، این توهم را درخواننده ایجاد -4

از این رو اینگونه تشبیهات . می کنند که نویسنده در صدد کش دادن بی جهت رمان است

ان عامل اصلی اطناب در این رمان دانست و غالباً یادآور تشبیهات مفصل سبک را می تو

جخ به یک نوري بی دوام می ماند مثل «: البته بدون هیچ توجیهی مناسب. خراسانی هستند

نور المپا وقتی که مخزن نفت آن ته کشید و چون تکانش می دهی انتهاي فتیله به نفت 

  ).3ج211( »شود و باز فروکش می کندرسد و شعله لحظه اي روشن می  می

اند، تشبیهات  ویژگیهاي مذکور، موجب ضعف و سستی تشبیهات رمان شده

اي که حضورشان در رمان نیز توجیه مناسبی ندارد و چون و چراهایی را بر  گسترده

. انگیخته است 
23
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  نتیجه 

آبادي حاکم است بررسی رمان نشان می دهد که تشبیه اندیشی بر ذهنیت دولت 

گیري  و او کوشیده است با استفاده از تجربه و نگاه نو و نیم نگاهی به ادبیات سنتی و بهره

هایی هر چند در این راه به موفقیت. د صور خیال ادب فارسی بیفزایۀمناسب از آن، بر دامن

اند اي خطور می کند که آیا رمان می تو نیز رسیده، اما این سؤال در ذهن هر خواننده

اي باشد؟ جواب خواه مثبت و خواه منفی باشد، می توان سهم قابل   چنین تجربهۀعرص

 بالغت قائل شد و او را درکنار بزرگان ادب ۀاي براي دولت آبادي در عرص مالحظه

هایی  هر چند دراین مسیر، لغزش. فارسی، از این منظر، جزء معماران زبان فارسی دانست

قیقت آن است که ویژگیهاي بر جستهنیز به چشم می خورد اما ح
ء

 رمان از دیدگاه بالغی 

ده گرفت و دولت آبادي را جزء توان کاستیهاي آن را نادی اي است که می به اندازه

  .  خیال پردازي به شمار آورد ۀهاي شاخص عرص چهره
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  پی نوشتها

  .321و263:،صص1383،  محال اندیشةقطر: ك. آبادي، ر هاي آثار دولت در باب ترجمه.1

 آخر، زندگی کوچک، گل ۀققنوس، تنگنا، خان: ند از ا آبادي عبارت هاي دولت نمایشنامه.2

  . آتشین

  .)طرح(اتوبوس، سربداران، هیوال: ند از ا آبادي عبارت فیلمنامه هاي دولت.3

  ببر جوان و انسان پیر، آهوي بخت من گزل : در باب ادبیات کودك و نوجوان .4

  .230-231، صص، پایان جعد، کتاب سوم...روزگار سپري شده :ك .ر.5

دون کیشوت؛ قهرمان رمانی به همین نام به قلم سروانتس و آن یکی از شاهکارهاي .6

  .فرهنگ معین./  )میالدي1614-1604 (است جهانی ادبیات 

  .جلد سوم طالدرمس،2002-2003صص:ك.ر.7

ۀ نوشت» کلیدر و زبان رمان «ۀ، جلد سوم ومقال،طال درمس2002-2006ك صص.ر.8

  .1373، فروردین 8 نو، شماره ةبراهنی، تکاپو، دور

  . نوشته شد 1343است که در سال »  امامزاده شعیبۀپاي گلدست«از ابتداي داستان .9

  . نوشته شد 1351است که درسال » عقیل ، عقیل « از ابتداي داستان .10

، شمارهاعداد داخل قالب.11
ء

ةوزگار سپري شدر« صفحات رمان 
 

است  »مردم سالخورده

 ۀنشان» ج«و  .که مشخصات کامل سه کتاب آن در بخش منابع و مآخذ آمده است

  . کتاب است » ۀمجلدات سه گان«

 ، به کوشش خطیب رهبر،دیوان غزلیات حافظ: ك.ر. مطلع غزلی از حافظ است.12

  .169ص

شعر فارسی، شفیعی کدکنی، صور خیال در : ك.ر. ازابن سیناست» تعجیب «اصطالح .13

  .20ص 

  . نوشته شد 1350داستانی است از دولت آبادي که در سال » با شبیرو « .14
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را وجه شبه » ترسو ، ریز نقش وبی زبان «  قابل تأمل دراین تشبیه آن است که اگر ۀنکت.15

  ت ؟ چیس» مشت بسته « بگیریم ، معناي آنها در ارتباط با » میرزا بالل و مشت بسته « 

  .لغت نامه/ چار شاخ ؛ بی حرکت .16

تیله بازي ۀ تیشله؛ تیله ؛ گوي کوچک و توپر از سنگ، شیشه، یا جنسی دیگرکه وسیل.17

    .فرهنگ بزرگ سخن/است 

   .لغت نامه/ گورزا ؛کوتوله .18

»  بازیچه ۀحباب و شیش« توان به بیت زیر اشاره کرد که وجه شبه  به عنوان نمونه می.19

دردي مطبوخ بین بر : باشد» ... شکننده بودن ، لرزان بودن ، شفاف بودن و« ند می توا

دیوان خاقانی به کوشش /  بازیچه  بین بر سر آب از حبابۀشیش/ سرسبزه ز سیل

  .42ضیاءالدین سجادي ، ص 

ةقطر :ك.آبادي به سعدي و  علل آن ر در باب دلبستگی دولت.20
 

 1383، اندیش محال

  .389 -388صص

/ دختر بالغ همسایه / بینم حوري  وقتی ازپنجره می/  یک ابر دلم می گیردةمن به انداز.21

  392هشت کتاب ،ص ./ فقه می خواند / پاي کمیاب ترین نارون روي زمین 

در اتاقی که به اندازه
ء

که به اندازه/ دل من/ یک تنهائیست 
ء

 اشعار ۀمجموع/  یک عشقست

به «در شعر نو : نویسد می)به اندازه(ر توضیح دکتر شمیسا د .356فروغ فرخزاد، ص 

من به اندازه: گوید چنان که سپهري می. گاهی حکم ادات تشبیه را دارد» اندازه
ء 

یک ابر 

  156نگاهی به فروغ ، ص » ...گیرد  دلم می

  .شتر تلف شده: شترتاوان شده .22

ۀ نوشت» مان کلیدر و زبان ر «ۀو  مقال. طال در مس، جلد سوم2002-2006ك صص.ر.23

  .1373، فروردین 8ة  نو ، شمارةبراهنی ،تکاپو ، دور
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