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Abstract 
Abbas Nalbandian, as a formalist pioneer author had a great influence on the contemporary 

theatre in Iran. His main concern in his playwrights and literary works was form. 

Defamiliarization is one of the most important issues which was greatly emphasized by 

formalists, especially, Shklovsky. This eminent property of Formalism is observed in the works 

of Nalbandian prominently. Nevertheless, in few studies of his works, content has been 

considered more than form. So, in this article, it is tried to study and analyze the different 

dimensions of defamiliarization in the works of Abbas Nalbandian with emphasis on the lexical, 

semantic, written, stylistic, temporal, and syntactic deviations while the paratextual 

defamiliarization has been accounted, too. Therefore, this research aims to explain that how 

defamiliarization and deviation had appeared in the works of Nalbandian? What types of 

deviation have had a higher frequency in these works? and what are their grounds and causes? 

Is the deviation frequency in paratextuality a determinant factor as well as the other six 

mentioned dimensions? The results of the research indicate that the written deviation (according 

to author's deliberate misspelling) has a high frequency in the studied works. Regarded the 

semantic deviation, contrast and repetition are greatly emphasized. Moreover, author's 

deviational approach toward the components of paratextuality is so prominent that they should 

not be neglected seemingly. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .022-99صص ، 0011تابستان ، 2دورة دهم، شمارة 

 نعلبندیانزدایی در آثار عباس آشنایی

 0*یوسف محمدنژاد عالی زمینی

 ، تهران، ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیادبیّاتهای ادبی پژوهشکده زبان و استادیار گروه پژوهش

 2اشکان جعفری

 ، تهران، ایرانفارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادبیّاتدانشجوی دکتری رشتۀ زبان و 

 61/66/6511پذیرش:   66/66/6511 دریافت:

 چکیده
هها و ههم در   نامهه گرا و پیشرو تأثیر بسیاری بر تئاتر و نمایش معاصر ایران گذارد؛ دغدغۀ او هم در نمایشفرم مؤلّفیعنوان عباس نعلبندیان به

 تأکیهد ویهژه شکلوفسهکی، بهر آن    هها، بهه  ی اسهت کهه فرمالیسهت   زدایهی از نکهات بسهیار مهمّه    ییآشهنا  بوده است.« فرم» اشیشینما ریغآثار 

ههایی کهه   در معهدود پهژوهش   ،ایهن  بهاوجود شهود.  برجسته در آثار نعلبندیان نیز دیده مهی  صورتبهگرایی فرم این ویژگی ممتاز .کردند می

پیش رو کوشش شهده تها ابعهاد مفتله       نوشتارشده است. از این رو در  توجّهگرفته، بیش از فرم به محتوای آثارش تاکنون راجع به او انجام

، زمهانی و نحهوی بررسهی و تحلیه      های واژگانی، معنایی، نوشهتاری، سهبکی  بر هنجارگریزی تأکیدزدایی در آثار عباس نعلبندیان با آشنایی

هاسهت کهه   ایهن پرسهش  دادن بهه  حاضر پاسه  شود. هدف از پژوهش  توجّهدر وجوه پیرامتنی این آثار نیز  ییزداییآشناد و ضمن آن به شو

هها در آثهار او بسهامد    زدایی در آثار عباس نعلبندیان چگونه صورت گرفته است؟ کدام نهو  از انهوا  هنجهارگریزی   هنجارگریزی و آشنایی

نش گانهۀ مهذکور در اهوا   وجهوه شهش   اندازۀبهاست؟ آیا بسامد هنجارگریزی در وجوه پیرامتنی  های آن کدامو دالی  و زمینه داردبیشتری 

نویسهی تعمّهدی مؤلّه ر در    به غله   توجّهبا ) ینوشتاردهندۀ آن است که بسامد هنجارگریزی کننده است؟ نتایج پژوهش نشانآثار او تعیین

همچنهین رویکهرد هنجارگریزانهۀ     بر تضاد و تکرار بسیار زیهاد اسهت؛   هنجارگریزی معنایی نیز تکیه ۀنیدرزمآثار مورد بررسی بسیار باالست. 

 آن را نادیده گرفت. توانینمرسد در اوانش این آثار نظر میمتنی آثارش چنان پررنگ است که بهنویسنده در اجزای پیرا

 .پیرامتنیت ،هنجارگریزی زدایی،آشنایی نعلبندیان،ها: کلیدواژه
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 مقدّمه .0

پژوهشی ژرف و سهتر  و  » با نگارش یسالگنوزدهد شد. در در تهران متولّ 6561 سال عباس نعلبندیان در

جایزۀ دوم جشهن هنهر شهیراز را کسهد کهرد و در      « شناسیهای دورۀ بیست و پنجم زمینوارهنو، در سنگ

 بهه شهد دراز تاریه     بنشینیم و سندلی کنار پنجره بگذاریم و»های نامهکارگاه نمایش مشغول شد. نمایش

اهر   معرفهت بهه   کهم  یه اگر فاوسهت  » ،«غریدِ سفرِ شادِ شینِ شادِ قصّۀ» ،«ااموش سرد بیابان نگاه کنیم

داود »، «601 603هرامسها  »، «گانهه پهنج ههایی از بهارش مههر و مهر : یه       داستان»، «ناگهان»، ...« داده بود

« ص ص م از مر  تا مهر  »داستان ، مجموعه«نامۀ کوتاه، ی  شادیپوف»نامۀ منتشرنشدۀ ، نمایش«اوریا

ههای سههه قطعههه از پیتههر هانتکههه،  ترجمهههو همچنههین « وصههال در وادی هفههتم: یهه  غهزل غمنهها  »و رمهان  

تها  ی آگوست استریندبر ، آثار بعدی اوست که همگهی  «کارهاطلد»آیسفولوس و « پرومتئوس در بند»

ی هها بسهتن بهر براهی ضهع     چشهم ی بهر  توانهد تهوجیه  همین نکته میاست. سالگی نوشته شده پیش از سی

 باشد. این آثاربیشتر به فرم مدرن  توجّهو  آثارش

 ییجها تها   ای داردویهژه  اهمّیهت  شفرم در آثار زیراست؛ نای فرمالیست داتوان نویسندهنعلبندیان را می 

زیست که فرمالیسهم  ای میاو در زمانه است.زیادی فدای فرم کرده  محتوا را تا حدّ او گفت شاید بتوان که

با دیدگاهی آوانگارد دسهت بهه تجهاربی    ها این باوجودآمد. می شماربهمطرود بود، بلکه نوعی دشنام  تنهانه

نویسهان ایرانهی وجهود نهدارد.     نامهه در بسهیاری از نمهایش   آن در عرصۀ فرم زد که هنوز هم جسارت تکرار

 او پیشنهادی به تاتر ما ارائه نکرد. جنس جدیدی از تاتر را بهه مها عرضهه   »درستی گفته است که چرمشیر به»

رادیکالیسهم نعلبنهدیان، در جههت    « کنهد. نکرده است؛ بلکه ی  نو  کاربرد جدید تاتر را به ما پیشنهاد مهی 

عبهاس نعلبنهدیان    .ر56: 6516راد، )رضهایی  «انگیفهت و از همین رو هیاهو برمهی  تالشی تعاری  پیشین بود

ن یواهها گرفتهه تها عنه    شفصهیّت ؛ از اسهامی  شهت های آثارش دازدایی در تمام جنبهآشنایی هب عجیبیعالقۀ 

ههای  حدّی که نعلبندیان بهه هنجهارگریزی داشهت، م هال    با عالقۀ بی ها.ی شک  امالیی واژهو یا حتّ هافص 

 یافت. او توان در آثارو انوا  هنجارگریزی را می ییزداییآشنابسیار جالد و بدیعی از 

واژگهانی،  ) یزیهنجهارگر هشهت نهو     A Linguistic Guide to English Poetry در کتها   6لهی   

کوروش صفوی بها ککهر    اامّ کند،فی میمعرّ ر رامعنایی، نوشتاری، سبکی، زمانی، نحوی، آوایی و گویشی

بهه ایهن    توجّهه بها  تها   بر آن اسهت پیش رو سعی  نوشتاردر داند. دالیلی سه نو  آار را فاقد ارزش هنری می

 .شودبررسی و تحلی   هاابعاد مفتل  این هنجارگریزی ،نکته

                                                                                                                                                          
1. Leech 
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 . تعریف موضوع0-0

بهار ویکتهور   را نفستینزداییهای روسی پیوند اورده است. آشناییفرمالیست یاتبا نظر 6زداییآشناییمفهوم 

زدایهی در کهالم   کهار بهرد. آشهنایی   بهه « ابهزارر شهگرد ) م ابهۀ  هنهر بهه  »شکلوفسکی در مقالۀ معروفش بها عنهوان   

معنهای  »شهود.  تر از معنی ظاهری کلمهه را شهام  مهی   عمیق دارد و مفهومی گستردهشکلوفسکی، معنایی بسیار 

گیهرد  مهی  تر است و تمامی شگردها و فنونی را دربهر در آثار شکلوفسکی معنایی گسترده« زداییآشنایی»دوم 

 یجها بهه نویسهنده  « جهان متن را به چشم مفاطبان بیگانه بنمایانهد. »جوید تا سود می هاآنکه مؤلّ  آگاهانه از 

ر. ایهن اصهطال    66: 6513)احمهدی،   «گیردکار میهای ناشنااته را بهمفاهیم آشنا، واژگان، شیوۀ بیان یا نشانه

 ی یافت.  ترتر تعری  شد و کاربرد ویژهبعدها در کالمِ دیگر منتقدان مرتب  با مکتد فرمالیسم، دقیق

شهنااتند. بهه تعبیهر    سازی زبان را از یکدیگر بازمیگرایان چ  دو فرایند اودکاری و برجستهصورت 

 کهه شهیوۀ بیهان جلهد نظهر کنهد، غیهر        یاگونهه بهه کارگیری عناصر زبان است، سازی بهبرجسته»هاوران  

 ر51: 6،   6516 ،)صههفوی «.باشههد یاودکههار ریههغمقابهه  فراینههد اودکههاری زبههان، متعههارف باشههد و در

دانسهتند و بیهان ایهن دیهدگاه     ها پایه و اساس شعر را نه در مفهوم و محتوا، بلکه در شهک  آن مهی  فرمالیست

ی بها زبهان، از نهو    و حتّه  ادبیّهات بر محتوای اثر، اقدامی انقالبی بود که رابطۀ انسان را بها   تأکیدها پس از قرن

یهابی بهه   و دست ها. هنر گریز از زبان آشناستمایهنه در درونبنیان کار هنر در شک  است و »تعری  کرد. 

 نجها یاشهکند.  ت بیگانگی. شعر هی  نیست مگر کاربرد نامتعارف زبان ... در شعر، زبان آشهنا درههم مهی   لذّ

دهنهده و سهازنده   ۀ تشهکی  شود. شاید بهتر باشد که بگوییم زبان در شهعر فقه  مهادّ   زبان به هدف تبدی  می

اواند. بایهد گفهت کهه هنهر مهدرن، ایهن راز را       و شعر را به جنگ با اود می طلد استمبارزه نیست، بلکه

« شهناترین چیزهاسههت هنههری مهدرن ناآ  پهردازان بههزر  فرمالیسهت کشه  کههرده بهود. اثهر     پهیش از نظریهه  

 ر51: 6563احمدی، )

ا امّه ؛ مربوط به شعر اسهت زدایی و هنجارگریزی بیان شده، آشنایی ۀنیدرزمدر منابع مفتل   آنچهبیشتر  

شکلوفسهکی بهر    تأکیهد فراوانهی دارد. شهاید    اهمّیهت  نیهز زدایهی در ن هر   طور واضح و مشهفّ،، آشهنایی  به

 نگاه ویژۀ او به رمان و داسهتان نیهز  در همان مقالۀ معروفر ریشه در شعر )در کنار « تصویر شعری»اصطال  

رسهان  اطّهال  در ظاهر که طبیعتش این است که بیشتر از شهعر   فق نهو  رمان و داستان در ظاهر»داشته باشد. 

کالمههی، چههون طههر ،   گیههرد و در ضههمن بهها عناصههر غیههر  مههی کههاره را بیشههتر بهههاسههت و زبههان روزمههرّ 

زدایی صهورت  آشنایی در رمان نیز از همان زبان محاوره ولی ردازی و از این قبی  سروکار دارد؛پ شفصیّت

                                                                                                                                                          
1. defamiliarization 
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گوید که[ تولستوی هنگام بیان ی  پدیهده یها واقعهه، آن    متفاوت... ]شکلوفسکی میا به نحوی گیرد، امّمی

 ر56-51: 6516نفیسی، « ).شودبار مواجه میلینکند که گویی با آن برای اوّرا طوری توصی  می

 «ی اواههد یافهت  افزایهی تجلّه  سازی از طریق دو شیوۀ هنجارگریزی و قاعدهبرجسته»لی  که معتقد بود  

: هنجهارگریزی  ر6)بندی کرده استگونه دستهر انوا  مفتل  هنجارگریزی را این61: 6،   6516 ،)صفوی

 ،3هنجهارگریزی معنهایی   ،6هنجارگریزی نوشتاری ،5هنجارگریزی آوایی ،6، هنجارگریزی نحوی6واژگانی

 .6هنجارگریزی زمانی ،1هنجارگریزی سبکی

 و هدف اهمّیت. ضرورت، 0-2

بیشهتر اسهت.    تأثیرگهذاری افزایهی و  تلهذّ االقهۀ ادبهی،    آثهار و هنجهارگریزی در   یهی زداییآشهنا کارکرد 

ت و لهذّ  شهود یمه یِ صهاحد اثهر دچهار اعجها      مهول زبهان  مع شگردهای غیهر  که مفاطد تحت تأثیر چنان

 که گفتهه شهد،  این چنان باوجود. است توجّهمورد شعر  در تحلی  زداییآشناییغالباً . کندیمیشتری تجربه ب

از شهعر   رمهان و داسهتان بهیش   . و قابه  بررسهی اسهت    مطهر  در سهطحی متفهاوت   نیز در رمان  موضو  نیا

نیهز از  و دیگر آثار من ور ادبی در رمان  با این حالگیرد، می کاره را بیشتر بهرسان است و زبان روزمرّاطاّل 

هنگام بیهان یه  پدیهده یها واقعهه آن را      و نویسنده گاه  شودمیزدایی آشنایی هو روزمرّ همان زبان محاوره

در بررسههی  براینابنهه ؛شههودمههی روروبهههبهها آن بههار نینفسههتبههرای  کنههد کههه گویههاتوصههی  مههی ایگونههه بههه

تقویت قدرت انتقهال مفههوم مهورد     منظوربه  هنجارگریزی در ن ر نیز هدف، تحلی  شگردهای زبانی مؤلّ

پیش رو نیز هدف نویسندگان تحلیه    ست. در نوشتارابیشتر بر مفاطد  تأثیرگذاری و یزیانگاعجا ، نظر

 نیهز « پریشهی زبهان »ی زبانی است که گاه تا مرز هابر انوا  هنجارگریزی تأکیدان با زبانی آثار عباس نعلبندی

 پیش رفته است.

 های پژوهش . پرسش0-3

   ی است؟مهمّهای دارای چه ویژگیعباس نعلبندیان زدایی در آثار آشنایی -

 کدام نو  از انوا  هنجارگریزی در این آثار کاربرد بیشتری دارد؟   -

 ها در آثار او کدام است؟دالی  و پیامدهای عمدۀ این هنجارگریزی -
                                                                                                                                                          
1. Lexical Deviation 

2. Gramatical Deviation 

3. Phonological Deviation 

4. Graphological Deviation 

5. Semantic Deviation 

6. Deviation of Register 

7. Deviation of Historical Period 
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 . پیشینة پژوهش0-0

ای پایهانی زنهدگی و شهک     هه الیهت در سهال  ، عهدم فعّ اشدلی  شرای  ویژۀ زندگیشاید به عباس نعلبندیان

منصهور الهج در   قرار نگرفته است.  پژوهشگران توجّه موردنویسان نامهدیگر نمایش اندازۀبه آثارش ااصّ

نویسان معاصر نامهنمایشو مریم موحدیان در کتا   نویسان ایران از آاوندزاده تا بیضایینامهنمایشکتا  
اند. جواد عاطفهه و عاطفهه پاکبهاز بها     او ااتصاص داده نامۀصفحات کوتاهی را به زندگی ایران )دهۀ چه ر

 عمالً نفستین کتا  مستق  راجع به نعلبندیان را منتشر کردند.  عباس نعلبندیان دیگراننگارش کتا  

تحلی  گفتمان انتقادی آثار عبهاس  »عنوان  ر با6511)نژاد کیسمی ارشد بردیا شعبانینامۀ کارشناسیپایان 

پژوهشهی ژرف و سهتر  و نهو، در    »نامهۀ  )که در آن سه نمایش« نعلبندیان با تمرکز بر آرای نورمن کالف

سهندلی کنهار پنجهره بگهذاریم و بهه شهد دراز تاریه         »، «شناسیهای دورۀ بیست و پنجم زمینوارهسنگ

نهژاد  ارشد مینا حسهین نامۀ کارشناسیپایان بررسی قرار شده است. «گهاننا»و « ااموش سرد بیابان نگاه کنیم

ارشهد  کارشناسهی  نامهۀ پایهان  «.مایشی و داستانی عباس نعلبنهدیان بینامتنیت در آثار ن»ا عنوان ب ر6516) قندی

بررسی مفهوم مهر  در آثهار نمایشهی عبهاس نعلبنهدیان بها تکیهه بهر نظریهۀ          »با عنوان  ر6516)محمد ثقفی 

بررسهی مالیفولیها در آثهار    »با عنهوان   ر6516)پور رضا قلینامۀ و پایان« شناسی تفسیر مارتین هایدگرپدیدار

 ندسهت ههایی ه پهژوهش  ازجملهه نامۀ دیگر و چند پایان« اساس آرای ژولیا کریستوانمایشی عباس نعلبندیان بر

زدایهی در آثهار وی   مسهتقلی در موضهو  آشهنایی    پهژوهش ا نه هی  امّ؛ که پیرامون آثار او انجام شده است

 هها زدایی پردااته شده است. در همین معدود پژوهشآشناییبه  یادشده ی  از آثارانجام شده و نه در هی 

ای فرمالیسهت  براورد با نویسنده فاقی که دراتّ؛ هاآن نه فرم شده است پردااته شمحتوای آثاربه بیشتر  هم

 است. تأمّ عجید و قاب  

 . روش پژوهش و چارچوب نظری0-5

ای فهراهم آمهده   مطالعۀ کتابفانه های آن نیز باتحلیلی انجام شده و داده - پژوهش حاضر به روش توصیفی

ویکتهور  بهار  روسهی کهه نفسهتین    انیه گراصهورت یکهی از مفهاهیم پرکهاربرد     ۀم ابه بهزادیی، آشناییاست. 

بنهدی و  برای صهورت  نوشتار پیش روچارچو  مفهومی مورد استفاده در ، مطر  کرده استشکلوفسکی 

 بوده است. هاتحلی  موضوعی داده

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 هنجارگریزی واژگانی. 2-0

زبهان هنجهار،    ۀواژسهاات قیهاس و گریهز از قواعهد     برحسهد »در این نو  هنجارگریزی شهاعر و نویسهنده   
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سهازی را در  ه لهی  ایهن نهو  واژه   البتّ ر؛35: 6   ،6516، )صفوی «بنددکار میآفریند و بهای جدید می واژه

ی گویشوران معمهولی زبهان   نگاران و حتّکند که دانشمندان، روزنامهمی تأکیدداند و انحصار هنرمندان نمی

توانند دست به ساات واژگان جدید بزنند. واضح اسهت کهه شهک  ایهن کهاربرد در زبهان       نیاز می برحسد

قاعهده  رویهۀ واژگهان بهی   معنهای سهاات بهی   این عم  به طبعبههای دیگر کامالً متفاوت است. دبی با حیطها

کهردن پیشهوند   )اضافه“ Affiction” کند. وی دو تابعتر پیروی مییتر و کلّای بزر نیست، بلکه از قاعده

سهازی  عنوان حهاالت معمهول واژه  بهرا  صال دو یا چند واژهر)اتّ “Compuoding”و پسوند به ی  واژهر و 

سازی در فارسهی ههم عمومهاً    رسد الگوی واژهنظر میبه ر.65-66: 6111)لی ،  کنددر انگلیسی تعری  می

، ولهی  میسهت هرو روبهه جدیهد   یهها واژهسهاات از این دو حالت اار  نیست. در زبهان نعلبنهدیان کمتهر بها     

 توان ککر کرد:های زیر را می نمونه

 .رر6)13: 6536نعلبندیان، ) .«ریگتوانرحم و این شاهد بیاورشید، » -

 .ر56:   6561همان، ) .«گفتبا سر اوشامد می احدالعینبه مرد پروقار و » -

 ر36:   6531همان، ) «انتها بگراید؟ی است که باید به اابی بیبارترسآیا این بیداری پرهول » -

 ر56: همان، منتشرنشده) .«پوشاندشود و صحنه را میاز سمت راست وارد صحنه میی ،  نگرگاه» -

 .ر6: 6536همان، ) «ر5)در فغنندها که زن» -

 ر10: همان، منتشرنشده) «آرام و سنگین است ر6)هنگرگاوگوی این گفت همۀ» -

 ر66 :6536همان، ) «است مداراستیو س سندکشهرچه سندنویس و  گور بابای ...» -

 هاشخصیّت. اسامی 2-0-0
ها نیز م   هرجایی که توانسهته  شفصیّتیم. در انتفا  نام اوراسمی عادی برمی در آثار نعلبندیان کمتر به

متعهارف،  ناههای  ای موارد بهرای انتفها  ایهن نهام    متعارف عم  کرده است. در پاره نظرش رسیده، غیرو به

که نهام  آنهار بدون نامهویژه در نمایشبهها )شفصیّترسد. ضمن اینکه بسیاری از ی به کهن میدالی  ااصّ

 د.نشوهای نامعمول اوانده میمعلومی داشته باشند، به صفت

 شناسیهای دورة بیست و پنجم زمینوارهپژوهشی ژرف و سترگ و نو، در سنگ. 2-0-0-0
از نههام هشههت تههن  و یِگیشههفا  ، یشههااگآاشههیگ، ااشههاگی، ایگاشههی، شِههیگاخ، گِیشههاخ، ی فشهها    

اسم دیگهر، نویسهنده    درهر اسم بر تکرار حروف  افزونرسد می نظرنامه است. بهاین نمایش های شفصیّت

تها   دانستندتنافر حروف هم داشته است که قدما آن را از عیو  فصاحت میمی با اکاربردن اسبهدی در تعمّ

زدایهی برداشهته   آشهنایی  گهامی در راسهتای   بهازهم تی، گذاشتن یکی از اصول بدیع سنّبا زیر پابه این ترتید 
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ریفتگهی حهروف واژۀ   ایهن اسهامی از درههم    مهایش همگهی اسهامی غریبهی دارنهد. همهۀ      ههای ن آدم»باشد. 

انهد. نمهایش غیهر از کهارگردان و دسهتیارانش      معنای ضد و عنصر اساسی حیات سهااته شهده  به «آاشیگ»

زیرمجموعهۀ اهود را آشهکار کنهد،     اواسهت  آاشهیگ مهی   یحرفه پنجا اگر واژۀ دارد، امّ شفصیّت هشت

نهویس از آن  نامهداشتیم. گویی نمایشمی شفصیّت صد و بیست، شفصیّت هشت یجابهبایست آنگاه می

بقی در ناپیهدای نمهایش   و مها  تهن را برگزیهده   هشهت اند، تنهها  ۀ آاشیگتن که امکانات بالقوّ صد و بیست

 «.تهن باشهد   هشهت تواند همچهون سرنوشهت ایهن    تن می صد و دوزادهحضوری غاید دارند. سرنوشت آن 

 ر51: 6516راد، )رضایی

 سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم. 2-0-0-2
یشهفگا، شهاگی ،    :ت، هفهت نهام جدیهد آفریهده اسه     با ترکید همان حروف نعلبندیان در دومین اثرش نیز

نامه حضهور  هم در نمایش «پرسنده» عنوانی با شفصیّته البتّ شیفا  و یفاگش؛ گ ، اشیگا، گااشی،یشا

ریفتگهی  ها نیهز از درههم  های آنآورد که نامتن دیگر را به صحنه می هفتدر این نمایش نعلبندیان »دارد. 

پژوهشهی  »مانده که در ناپیدای نمهایش  تنِ باقی صد و دوازدهآاشیگ درست شده است. او این بار از آن 

ادامهۀ نمهایش   « سهندلی... »نمهایش  ترتیهد  هفت تن دیگر را برگزید. بهدین بودند،  جا اوش کرده «ژرف...

 «سهندلی... »ها، اهود نمهایش   شفصیّتتوان گفت همچون ی فراتر از این میو حتّ است ...«پژوهشی ژرف»

وجههود داشههته اسههت. همههان الگههوی نوشههدۀ   «پژوهشههی ژرف...»از ابتههدا جههایی در ناپیههدای نمههایش  نیههز، 

ای وجوی گمشهده اروا  در جست آنجادر  آنکه کار گرفته شده است. االّنیز به نجایاهای کهن، در  روایت

دهنهد،  وجوی راهبر را در جهان فراسو نیز ادامه میطرز مضحکی همان بازی پیشین، یعنی جستهستند و به

کهنش یهادآوری اهاطرات پیشهین، جهز       اامّه اند. در هر دو نمهایش  هر ی  به محکمۀ داوری آمده نجایاا امّ

کهار  گهری در الگوههای پیشهین را بهه    تذکار بار اردکنندۀ گناه نیست. نعلبندیان در ایهن دو نمهایش تجربهه   

 ر51: 6516راد، )رضایی« .گرفت و آن را درون زبانی ففیم آراست

 . هنجارگریزی معنایی2-2
کهه بهیش از تمهام انهوا      تهرین حهوزۀ هنجهارگریزی اسهت     مههم هنجارگریزی معنایی  ،منتقدانبیشتر  باوربه

پهذیرترین  حوزۀ معنی در حکم انعطهاف »کند. زدایی برای هنرمند فراهم مینوآوری و آشنایی دیگر، مجال

  ، 6516، )صهفوی  «.دگیهر سازی ادبی مورد استفاده قرار مهی سطح زبان، بیش از سطو  دیگر، در برجسته

شهود، درواقهع جهزو همهین بفهش اسهت.       صنایع و بدیع معنوی و بیان ککهر مهی  عنوان  با آنچهر. تمام 16 :6

تی در چههارچو  بهدیع   صهورت سهنّ  بهه  آنکهه صنایعی از قبی  استعاره، مجاز، تشفی،، پارادوکس و جز »
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 :6   ،همهان « ).انهد معنهایی قابه  بررسهی   شوند، بیشتر در چهارچو  هنجارگریزی معنوی و بیان مطر  می

لی مفصّه  کمابیشرا وام گرفته و با ارائۀ توضیح  6یح این مطلد، جملۀ مشهور وردزورثر لی  برای تشر31

 .ر61: 6111)لی ،  پیرامون آن کوشیده هنجارگریزی معنایی را بشکافد

 تشبیه. 2-2-0

ن سهرایندگان و نویسهندگا   توجّهه فارسی بسیار مورد  ادبیّاتهای بدیع معنوی است که در ترین مقولهاز مهم

 «تشهبیه »عی شهد کهه   تهوان مهدّ  مهی »کردن چیزی به چیز دیگر استوار است. بوده است. اساس تشبیه بر مانند

اسهت.   ینینشه ههم ها بهر روی محهور   و ترکید آن «تشابه» برحسدانه از روی محور جانشینی انتفا  دو نش

افزایهد و برحسهد   بر توضیح این عملکهرد مهی   ینینشهمبر روی محور  «تشبیه ادات»و  «شبهوجه»استفاده از 

، )صهفوی « تهر شهود  نزدیه   «مصداق»به « مدلول»دهد تا نامیدیم، اجازه می «ینینشهمدارسازی نشان»آنچه 

شهک  گرفتهه باشهد و     مؤلّ   عایی باید در تفیّادّر. نکتۀ بسیار مهم این است که شباهت 661 :6   ،6516

 به وجود نداشته باشد.هه و مشبّشباهت حقیقی بین مشبّ

: 6533نعلبنهدیان،  ) «ههای سهبز درشهت همسهان؟    بود سراسر پر از کهرم  یاعشقهداترتات دانید هی  می» -

 .ر51

 ر16: 6536)همان،  .«بر شما بگرداند و شما را سراسیمه پایمال زوال کند آسیای مر روزگار » -

همهان،  ) .«گهرده کهه میهره و دیگهه برنمهی     نفهس م ه  پاهاتهه   . اون م   لپات سراه، تیغ م   لبات مسته» -

 .ر56: منتشرنشده

آتش، دستی به ااکسهتر اسهت. ابهر،    . رهوار است یاارابهباد، چکد. چکه بر ما می، چکهآتش این انده» -

 ر50:   6531)همان،  .«شکنددل رازها را می اور است. نسیم، صفیری است که دانۀفرشی به اا  و 

 .«اهورد ، بهه صهورتم مهی   زنهدۀ بهاد  حریهر گ رحهم؛ و پیچیهده در   های برف، آغشته به رنگ سپید بیدانه» -

 ر1: 6536همان، )

ههای پراهون، پیهاپی بهر زمهین      هها و بریهدگی  اری بودم که پایم را از زیهادی درد تازیانهه  من که بودم؟ » -

اهابی بهودم کهه    ؟ واحهه بهودم در بیابهانی بهی    یابوتهه  ی  مسهترا ؟  بودم تنها در گوشۀ کارتنکی زدم؟ می

نهایهت  سهوی بهی  به یاسواتهمو  غمی بودم که از دل  بیند؟دیواری، در تابستانی داغ، می گدایی در سایۀ

 ر631: همان) «رود؟آسمان می

 ر666: همان) .«چون هاله ، تل  یاپردهنادریدنی،  یاپرده» -

                                                                                                                                                          
1. The child is father of the man 



 011 زدایی در آثار عباس نعلبندیانآشنایی
 

 همچهون لرزنهد  اورنهد و مهی  کلمهات بهه ههم مهی    کهنم.  آسمان، اشن و ااکستری است. من فوت می» -

 ر666: همان) .«هایی از دودستون

 . استعاره2-2-2
اندیشهۀ بشهری اسهت کهه از یونهان باسهتان تها همهین امهروز           ی ک ّو حتّ ادبیّاتترین مفاهیم در یکی از مهم

گرفته شده کهه اهود    “metaphora” از واژۀ یونانی “metaphor”واژۀ »اند. ران بزر  به آن پردااتهمتفکّ

ی از فراینهدهای  . مقصود از این واژه دسهتۀ ااصّه  «بردن» ،“pherein” و «فرا»معنی به “meta” مشتق است از

کهه از   ایگونهه شوند، بهیا منتق  می «فرابرده»دیگر  ءبه شی ءهایی از ی  شیجنبه هاآنزبانی است که در 

 «ءاشهیا »و تعهداد   نوا  گوناگون داردال است. استعاره اوّ ءیشرود که گویی سفن می یاگونهبهدوم  ءیش

امهروزه   ر66: 6566)ههاوکس،   «.ماندبالتغییر می «انتقال»ی ا روال کلّتواند تغییر کند، امّدای  در آن نیز می

ل از راه رود. استعاره از دو طریهق قابه  ااهذ اسهت. اوّ    بسیاری معتقدند حوزۀ نفوک استعاره از زبان فراتر می

تهرین اشهکال مجهاز، یعنهی     و یکهی از رایهج   «های نظریۀ بیان، گوهر زبهان هسهتند  مجاز»نظر نیچه  به»مجاز؛ 

دهد که زبان بهرای رسهاندن معنها نابسهنده اسهت. واژگهان چونهان        تر از سایر مجازها نشان میاستعاره، ساده

ا، شکلی تجریدی دارند و از این رو بیان هر لفظ معناهای دیگری را جهز معنهای اهاص و    ای از چیزهفاصله

ای در چنهین شهرایطی، نشهانه   »ر. دوم از راه تشهبیه؛  566: 6513)احمهدی،  « .نظر گوینده همهراه دارنهد   مورد

شهود و بهه روی محهور    جای نشانۀ دیگری از روی محهور جانشهینی انتفها  مهی    به «تشابه معنایی» برحسد

ترین نو  تشبیه است؛ هرچنهد  فشرده «استعاره»عی شد که توان مدّگیرد. به این ترتید، میقرار می ینینش هم

 ر.655: 6   ،6516، )صفوی« .تفاوتی ظری  میان تشبیه و استعاره وجود دارد

)عنهوان   نگهاه کنهیم   بیابهان دراز تاریه  اهاموش سهرد     شدبه  بنشینیم و سندلی کنار پنجره بگذاریم و 

 استعاره از زندگی این دنیاست.« بیابان»استعاره از قیامت و « شد»به روال نمایش،  توجّهکه با کتا ر 

همهان،  ) .«رود نهنهگ شهوم  تقصهیر در دل ایهن   سرشت، بهی روا نیست که شهریاری چنین پا  و مینوی» -

 شهریار است.استعاره از سرنوشت محتوم « نهنگ شوم»که ر 1 :  6531

بهه   توجّهه بها  ر 66: 6536همهان،  ) .«گذارمشان تا بفابمها وقت اا ، روی چشمم میایی که شدهآهن» -

استعاره از کلمات باشد و به این ترتید تصویری غریهد آفریهده   « هاآهن»های صفحۀ پیشش، گویا صحبت

 است.

تنهدیس  » ر660: همهان ) «از عدم به وجود آمده اسهت؟  تندیس شگفتبه فرمان کدام دست پرهنری این » -

 استعاره از زن زیبایی است که در داستان عریان شده است.« شگفت
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 . تضاد2-2-3
مطابقهه[ در لغهت   »]در سهفن اسهت.   هم  د، کاربرد کلمات یا مفاهیم مفال آیطور که از نامش برمیهمان

مفههوم   ازلحاظمقاب  یکدیگر اندااتن است و در اصطال  آن است که کلماتی را که معنی دو چیز را دربه

انهد، زیهرا در بهین دو کلمهۀ     کار برند... گاه مطابقه را با مراعات نظیر یکی دانستهتضاد دارند در شعر به باهم

اد و تنهاق  و  شود، ارتباطی وجود دارد. مطابقهه را تضه  مییکی باعث تداعی دیگری  ازآنجاکهمتضاد نیز، 

رسد در آثار نعلبندیان کهاربرد تضهاد بهیش    نظر میر. به661: 6561)میرصادقی،  «.اندتقاب  و طباق نیز نامیده

 از سایر صنایع بدیعی است. شاید چون یکی از مضامین آثارش، تصویر تضادهای عصر ما بود.

 ر6:   6531، نعلبندیان) «کدام؟ بیدادکدام است و  دادپس » -

ها دستم را دوست دارند. مارها فلهس دارنهد. مهاهی در آ     قدر گرم است. کژدمریزش باران سرخ. چه» -

 ر61: 6536همان، ) .«است سب است. مادرم ایلی  سنگینکند. آ  شور ان  است. مادرم زندگی می

 روشهن های و از پنجره ااموشهای آید: از پنجرهاشیای سطح زمین، گرمایی شاد به باال می از میان همۀ» -

 ر651: 6536همان، ) .«کنمپرواز می پایینو به  باالگذرم. به می

 اشه  ههای  و لهد  تهر دانهم، چشهمان   ، مهی یادهیه دراه بهشت از کدام سو است، پدر جان؟ تو مهرز را  » -

 ر.36: 6536همان، ) .«داری

باشد کهه ااکسهتری گهردد. اگرچهه     سالی باشد که درات پرسالی شود. اگرچه آتشی اگرچه نهال تازه» -

اگرچه این پادافره به کودکان مها برسهد. اگرچهه بهاد بلنهدی      بفتی درش بیاویزد. بفتی باشد که تیرهاجسته

 ر.1:   6531)همان،  .«ها بوزد. اگرچه جادوی زندگانی باشد که بر ملکوت بپراکندباشد که بر دشت

 ر.16: همان، منتشرنشده) .«گریفتمی مندشکوهبه هذیان مرگی  حقیرسرواده سرایی که از مرگی » -

 . تکرار2-2-0
محتهوایی کهالم و    تأثیرگذاریهایی است شاعران و نویسندگان برای افزایش از روش تکرار آگاهانۀ سفن

زدایهی  تکهرار در اآشهنایی   اهمّیهت گیرند. رومن یاکوبسن در عین حال که بر کار میزیبایی موسیقایی آن به

: 6   ،6516، نهاد )صهفوی ی داشت، بر تفاوت میان تکرار مکانیکی و تکرار هنری انگشت میااصّ تأکید

طهور کامه  یها نهاق، رخ دههد.      و بهه  تواند در سطو  گوناگون آوایی، واژگانی و نحویر. تکرار می616

ههای  بیشهتر زبهان  »وت باشهد.  تواند متفابه نقش کلمه می توجّهسازی با کاربردهای مفتل  تکرار یا دوگان

واژه بهه ایهن ترتیهد     سازی، یعنی تکرار ی  یها دو هجهای واژه، یها که ّ    واژی دوگانجهان از ابزار ساات

هایی هسهتند کهه در   های دنیا نمونهسازی در زباندانیم تمامی مواردِ دوگانکه ما میآنجاکنند. تااستفاده می
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 ر. 636: 6511)لیکاف و جانسون، « .رودکار میبهجای محتوای بیشتر ها صورت بیشتر بهآن

عنهوان یکهی از عوامه  اصهلی     ههایش دارد و از آن بهه  نعلبندیان عالقۀ زیادی به کاربرد تکرار در نوشته 

ههای آثهار   مایهه گهی و مهالل کهه از درون   شهاید پهردااتن بهه روزمرّ   سازی بهرۀ بسیاری گرفته است. مفهوم

 دی ککر کرد:های متعدّتوان در این زمین م الباشد. می اوست، یکی از دالی  این امر

 ر63: نعلبندیان، منتشرنشده) «چنین شوم را پایمردی کن! پیمانی پیمانی پیمانیای تو » -

هها بپاشهید. دراهت را    را بهر جنگه    سهرخ ، آنگهاه مملوشان کنید.  سرخهای بلند فراهم آورید و از ست » -

 ر.61: 6536همان، ) .«سرخدوست دارم. مردمان را  سرخدوست دارم. نبات و اا  جنگ  را  سرخ

 ر61:   6531)همان،  .«بارید دریا دریاآسمان، » -

 مهر  چنهان در ههم مفتصهر شهده اسهت کهه       اند و اندامش آنناانش با چنان رازی آمیفتهانگشتان بی» -

 ر66: 6536همان، ) .«مر  مر  مر 

هها  ایهزد و بهه درون بهر    ، برمهی نرمهی به، نرمیبه، نرمیبه، نرمیبهرا پوشانده،  زیچهمهغبار سبزی که » -

 ر66: همان) .«ریزدمی

 ر63: همان) .«کوبدمی دنگ، دنگ، دنگ، دنگنب  نامریی زندگی » -

 .«کنهد را پهر مهی   درو همهۀ   جهدمی جهدمی جهدمی جهدمیپرنور، از قلد او به بیرون  سبز، سبزاونی » -

 ر655: همان)

و  شهد بینهد.  مهی  اها  را بهه   شهد که  شد. شد اا ِ. شدرود. سدای تنفس اشن تابد و میماه می» -

 ر663: همان) .«شهر سرد سکوت: بیم باد بلند

مهدام. آن   راهوت . راهوت . گیجی. سپید سپید. رفتمی رفتمی رفتمی رفتمیو تسلیم آن پرده که » -

 ر.630: همان) .«رفتمی رفتمی رفتمی رفتمیپرده که 

! سهیمرغ  سهیمرغ  سهیمرغ  سهیمرغ  سهیمرغ ام که به طلد کردم یکی از آن هزاران مرغیزمانی گمان می» -

 ر630: همان) .«انددرحرکت

 . تشخیص2-2-5
را در مقام انسهان   انسان ریغبفشد یا جانان، جان میلی عمیق به بیهای استعاره است که با تفیّیکی از گونه

و در  ءاست کهه کههن شهاعر در اشهیا    فی در شعر، تصرّهای صور ایال یکی از زیباترین گونه»دهد. قرار می

بفشهد و  جنهبش و تحهر  مهی    هها بهدان   اهویش  کند و از رهگذر نیروی تفیّه جان طبیعت میعناصر بی

در برابر ما سرشهار از زنهدگی و    زیچهمهنگریم، هنگامی که از دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیا می جهیدرنت
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ر. در بالغهت قهدیم بهه    661: 6560)شفیعی کدکنی، « و این مسئله ویژۀ شعر نیست... حرکت و حیات است

بها   آشهنایی ا پس از امّ؛ عنوان زیرمجموعۀ استعاره از آن سفنی رفته استی شده و تنها بهتوجّهتشفی، کم

 قرار گرفت. توجّهزمین، تشفی، مورد های بالغی مغر شیوه

 ر65: 6533نعلبندیان، ) .«در ایش دارد میدیوانگی متبسّآید که قراری میدر این صبح نسیم بی» -

 ر.16: 6536همان، ) .«گریزدمی ر3)زمین از ایش» -

 شهوند دور مهی  کنان از منمها تبسّبر شود. تر میشود. شهر سیاهشوند. شهر سیاه میها سبزتر میبر » -

 ر.66: 6536همان، ) .«دومو من همچنان می

 ر.616: همان) .«د ر درا دارد می قلد چمدانکنم که درد، با اود فکر می» -

 ر.61: 6536همان، ) .«ها دستم را دوست دارندکژدمقدر گرم است. ریزش باران سرخ. چه» -

 . هنجارگریزی نوشتاری2-3
تهوان  ا قسمی هنجارگریزی نوشتاری را مهی ازای نوشتاری هم دارد، امّی  مابهطبیعتاً هرگونه غرابت لفظی 

ههای یه  شهعر، کهاربرد     م نوشهتن مصهرا   مهنظّ  نظر گرفت که نمود لفظهی نهدارد. چیزههایی م ه  غیهر     در

)لهی ،   همین نابرابری اطهوط نوشهتاری اسهت    6های شعر آزادنامتعارف عالئم نگارشی و... یکی از ویژگی

کاهی مشتم  بر مواردی است که تغییر در نوشهتار، نمهود لفظهی نداشهته     این نو  قاعده درواقع. ر66: 6111

آورد، بلکهه مفههومی   وجود نمیظ واژه بهبرد که تغییری در تلفّکار میای را در نوشتار بهشاعر شیوه»باشد. 

 ر.36 :6   ،6516، )صفوی« .افزایدثانوی بر مفهوم اصلی واژه می

 نویسیغلط .2-3-0
نظهران قهرار   و بحهث براهی صهاحد    توجّهتقریباً مقارن مشروطه مورد فارسی و بازنگری در آن  مسئلۀ ا ّ

ملکهم و مستشهارالدوله راه نجهات ایهران را در یه  کلمهه یعنهی قهانون          فکرانهی چهون  اگر روشن»گرفت. 

تهاری  و فرهنهگ    «حکمت و فیلسوفیت»که در مقام نظر، ظاهراً با نظر  دیدند، منتقدی چون آاوندزاده می

ی مسهلمانان  طور کلّه ی که برای نجات مردم ایران و بهحلّترین راهکشیده بود، در مقام عم ، مهم نقدبهما را 

شهرقی،  کهردن ایهال یها اندیشهه در جوامهع      ی برای آزادکرد، تغییر الفبا و تغییر ا  اسالم... حتّپیشنهاد می

اساسهی   تحهواّلت شهدن مهردم، کهار بهه     ا از این طریق و با زودتهر باسواد نهاد تمبنای کار را بر تغییر الفبا می

ه بیهان معایهد ایهن اه  چیهز جدیهدی نیسهت و پیشهینۀ بهیش از          البتّه  ر؛660: 6511)آجودانی، .« منجر شود

 اند.  ها پی بردهیدانشوران ایرانی هزار سال پیش از این به آن کاست»دارد.  هزارساله

                                                                                                                                                          
1. Verse Libre 
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آفهت  »االت را تمیهز داده، مجموعشهان را   ابوریحان با نبوغ علمی است نایی اود همۀ آن نواق، و اشهک  

ا ایهن  امّه ؛ ر66: 6561)آدمیهت،  « فارسهی رسهیده...   ا  عربی نامیده است. آن ایرادها به ارث به ا ّ «عظیم

منجر نشده بود و اندیشۀ تغییر ا  کامالً جدید اسهت.  یا پیشنهاد تغییرات ح  ها هرگز به یافتن راهدادنتمیز

رو آن ن اروپاسهت. پهیش  ن مشرق و مغر  و استیالی تمهدّ اندیشۀ اصال  و تغییر الفبا از آثار براورد تمدّ»

های اسالمی میرزا فتحعلی ]آاوندزاده[ است. از او بهه ع مهانی سهرایت    جدید در جامعه فکر و سازندۀ ا ّ

کننهد.  آاوندزاده، بسیاری دیگر تا همین امروز این ایده را دنبال مهی  جزبهه البتّ ر؛11: 6561)آدمیت، « کرد

شهدن بسهاط امپراتهوری ع مهانی در ترکیهه جهوا  داد،       حدود ی  قرن پیش و پس از برچیده هااین تالش

ههای اهود را   اسهتدالل ه مفالفهان و موافقهان ههم    انهد و البتّه  زبانان هنوز تن به چنین تغییری نداده ولی فارسی

 کنند.  مطر  می

عبهاس   های نوشتاری اهاصّ به ویژگی توجّهدر مقام داوری این موضو  نیست، فق  با  نوشتار پیش رو 

ی سهب  نوشههتاری  هرحهال بههارزترین ویژگه  نعلبنهدیان، توضهیح کوتهاهی در ایههن زمینهه ضهروری بههود. بهه      

  عنههوان کیهه ت. لههی  در توضههیحاتی کههه هاسههواژه نعلبنههدیان، کههاربرد عمههدی شههک  امالیههی نادرسههت  

ارائه کرده، کامالً به این معنهی نظهر داشهته    « ویلیام کارلوس»نام درمورد شاعری به« هنجارگریزی نوشتاری»

کهار  ای این نهو  هنجهارگریزی را در نوشهتار بهه    دستینعلبندیان با چنان گشاده. ر61-66: 6111)لی ،  است

ایهن اسهت کهه اصهرار بهه       توجّهه  ممکهن نباشهد. نکتهۀ قابه      نجها یاگرفته که شاید بررسی تمام جوانهد آن  

بهه وحهدت رویهۀ او در     توجّهه نوشته است. ها نداشته و فق  برای کلمات را غل  مینویسی تمام واژه غل 

در اک هر قریهد بهه     نکهیاو  فارسی و عربی در کلماتملفوظ  بر حذف تمام حروف غیر تأکید، نویسیغل 

تواند نهو  نگهرش او را بهه ایهن موضهو  تها       نوشته، میمی جیرا ریغفاق موارد، کلمات فارسی را با امالی اتّ

آفرینهد. ضهمن   زدایی در چشم مفاطهد مهی  حدودی تبیین کند. صرف همین امالی متفاوت نوعی آشنایی

کهنهی   ایه نادرسهتی در شهرای  اجتمهاعی     هها نهوعی کهژی و   نویسهی ای موارد، غله  کم در پارهدست نکهیا

 کند.قهرمانان داستان را به کهن مفاطد متبادر می

 ر66: 6536، نعلبندیان) .«بفابمگذارمشان تا ، روی چشمم میاا هایی که وقت آهن» -

: همهان ) .«اهرم مهی  غیچهی نبهات  فروشد، ی  سهیر آ  شکسته چیز میاز پیرمردی که در ی  کالسکۀ » -

 ر.605

اسهت.   اابیهده سوز سهرما،   درگذرروی ایس و کمی باالتر، زنی پیچیده در چادری سیاه، در کنار پیاده» -

 ر.601: همان) .«، در کنار دیگرشاا سگی ااموش در ی  کنارش و توله منغلی
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 ر.16: 6536همان، ) .«گریزدمی ایشزمین از » -

 موسهیغی را با نغمهات   ایشسرور مفیستوفلس عالقه دارند که دقایق الوت  اصولنتنها شوبرت نیست. » -

 ر.10: ال  6561همان، ) .«کنندپر 

 نویسی مشهود است:ی در آثاری که ترجمه کرده نیز اصرار به غل حتّ

)اسهتریندبر ،   .«آیم کهه مهار را افسهون کهنم    می اتاغروی و من به این من می اتاغتو از آن در دیگر به » -

 ر.66: 6536

درآمدم. آهنگ برآوردم. قهادر   سداکردم. به  سدارا از هم تشفی، دادم. تولید  سداهارا شنیدم.  سداها» -

 ر.66: 6536)هانتکه،  .«برآوردم سداتولید کنم.  سداشده بودم که آهنگ و 

 شی. استفادة نامتعارف از عالئم نگار2-3-2

 گیر نیست.چشمبسامد آن در آثار نعلبندیان 

 ر.663: 6536نعلبندیان، ) «، دیگران، دیگران.گرانید من و؛» -

 ر.66: 6536همان، ) .«مر ، مر . من ااهم مرد» -

 . هنجارگریزی سبکی2-0
ههای  آمیفهتن یها ااهتالط گونهه    »شام  هر نو  گریز نویسنده یا شاعر از گونۀ نوشتاری معیار است.  درواقع

های نحوی گونۀ گفتاری در آنچه بهه هنگهام اسهتفاده از گونهۀ نوشهتاری      ها یا سااتزبان و استفاده از واژه

جفهری   ر16 :6   ،6516، )صهفوی « .سازی پدیهد آورد تواند نوعی برجستهزبانِ اودکار متداول است، می

ههای  پهردازی آمیز و پرطمطراق را در کنهار عبهارت  زمان زبان شاعرانۀ اغراقکارگیری همم ال، به رایبلی  

او همچنهین اشهاره    .ر30: 6111)لهی ،   شهود الیهوت یهادآور مهی    وسهیلۀ بهه  ر1)«6سرزمین هرز»ژورنالیستی در 

نمود زبانی داشته باشد، در تقاب  بین موضهو  و شهیوه    آنکهکند که گاهی هنجارگریزی سبکی بیش از  می

 .ر6)ر36)همان:  بودنماید. شبیه آن نو  سب  قهرمانی مسفره که در قرن هجدهم بسیار رایج رخ می

  الهه،  الهه، ههذا قتیه    چون وفات کرد بر پیشانی او نبشته بود به اطی سبز: هذا حبید اله، مهات فهی حهدّ   » -

ا  عظهیم گهرم   و سهایه کردنهد؛ کهه آفته     درافکندنهد وی برداشتند، مرغان پر  مات به سی  اله. چون جنازۀ

 ر16: 6536، نعلبندیان) .«بود

 د...طلفه  را پرسهیدند کهه    »دانشمندی گفته اسهت:   است. نویسندۀها باالتر انسانیت از تمام این حرف» -

 ر.10: همان) ««.این مسئله را از قاضیان باید پرسیدچه باشد؟ گفت: 

                                                                                                                                                          
1. The West Land 
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آینهده، دربهارۀ  ...    کننهد. در جلسهۀ   توجّهه کنم که به بحث جلسۀ آیندۀ ما از دوستان عزیز دعوت می» -

چهرا  ... » که از مشتقات بسیار شدیدِ جنسی عاطفی سیاسی مالی است، صحبت ااهیم کهرد. اهوش باشهید!   

 ر.10: همان) ««وارد آید؟ یاهودهیبباید به آدمی چنین توهین پست و 

ههام کهردی! مهونس    بچهه  کردی! روزگارمو سیاه کردی! مسفرۀ ! بدبفتم... ای عشق! تو که مادر ما رو» -

 .ر61: همان، منتشرنشده) «سگام کردی! دل ابر به حالم سوات و تو ابا نکردی، ای عشق!

 ر.35: همان) «فهمد. چفه!لنینی تضاد و وحدت اضداد را چگونه می - ببینیم دیالکتی  مارکسیستی» -

همهان،  « )«.ناکهازاکی. هیروشهیما   .Little Boy Little Boy»بهود.  آقای ص.ص.م. شنوای احهوال درون  » -

 ر51:   6561

 گویم:اندان می -

 «پس تو اه  نمی، حسین جون؟» -

 گوید:می -

 ر.661: 6536همان، « )افض  الوان لون مستنیر افض  االشکال شک  مستدیر» -

 . هنجارگریزی زمانی2-5
پایهۀ  زمانی است که بردهد، هنجارگریزی مورد بحث قرار میآارین نو  هنجارگریزی که لی  در کتابش 

توانهد  اعتقاد لی ، شهاعر مهی  به»عدول نویسنده از زبان عصر اود و بازگشت به گذشتۀ زبانی بنا شده است. 

کار متداول نیسهتند  کار ببرد که در زمان سرودن شعر، در زبان اودهایی را در شعر اود بهها یا سااتواژه

هها را  کهاهی اند. ایهن دسهته از قاعهده   مرده و سپسروند که در گذشته متداول بوده شمار میی بهو واحدهای

گویهد کهه جهویس معتقهد بهود      ر. جفهری لهی  مهی   16: 6   ،6516، )صهفوی « .نامنهد نیز می «گراییباستان»

عیهار باشهد. لهی     تمامشناس ی ی  واژهنویسد، کامالً آشنا و حتّنویسنده باید با تاریفچۀ زبانی که به آن می

ا زبهان  کردن بین آن بی مرده و پیوند برقرارگیری از ی  زبان گذشته یا حتّکه وام 6کاییسمهمچنین بین آر

شده و آگاهانۀ ی  زبان قهدیمی  زبانی و همچنین احیای حسا  پریشییا زمان 6امروز است، با آناکرونیسم

دلیه   گیهرد، ولهی بهه   از زبهانی صهمیمی بههره مهی     طور معمولبه. نعلبندیان ر36: 6111)لی ،  نهدتفاوت می

 نویسد.، جمالتی به زبان کهن میهاآناز  یتأسّبه متون کهن، گاهی به  اشعالقه

گهذرد، تهرا سهالم    برااسهته مهی  گاه جوی کوچ  آبی که معصوم از میان دراتان بلند تازه ازاا هی » -

 ر66: 6533نعلبندیان، ) «کرده است؟
                                                                                                                                                          
1. Archaism 

2. Anachronism 
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 ر66: همان) .«که در هراسید؟ هی  دستی از آسمان بر شما نفاهد آمداز » -

این که در دست من است، لو  محفوظ است؛ و هرچه اندر جهان جانور است، نهام او بهدین لهو  انهدر     » -

بهردار  نگرم... و فریشتگان رحمهت و فریشهتگان عهذا  فرمهان    نوشته است؛ و من پیوسته بدین لو  اندر می

از بنهدگان اهدای عزوجه      یابنهده کنند. چهو بیننهد کهه مهن بهه نهیهد بهه        یشان در من نگاه میاند... و امن

 ر66-65: 6536همان، ) «.تعجی  نزد آن بنده رونداندرنگرم، ایشان سب  به

 ر.61: همان) .«این اطعمه زهرآگین است]اشماگین.[ » -

 ر.1:   6531)همان،  .«و نوادگانمان هم از این پادافره ایمن نفاهند بود» -

فرجهام،  سر بایدش کشید. توفانی اسهت کهه بهه   آن ردا، فراچنگ من است. چادری است که سرانجام، به» -

 ر.1: همان، منتشرنشده) .«تاراجگرانه ااهد زد

 . هنجارگریزی نحوی2-1

لی  و ههم  ر. هم 36: 6   ،6516، است )صفوی« جا کردن عناصر جملهجابه» درواقعاین نو  هنجارگریزی 

نوعی آفرینش هنری باشهد، اقتضهای    آنکهجایی عناصر جمله در شعر بیش از صفوی بر این باورند که جابه

ده اسهت، عمهالً بها    کهر فارسهی بررسهی    ادبیّاتهایی که از کند در م المی تأکیدوزن و قافیه است. صفوی 

 ،6516، یرفته باشد )صهفوی قافیه یا وزن صورت نپذ ضرورتبهی کاهای براورد نکرده که این قاعدهنمونه

ا این نکته که در حیطۀ نظم کامالً قابه  در  اسهت، در حیطهۀ ن هر شهک  و شهمای  دیگهری        امّ؛ ر10: 6  

که کامالً مطهابق میه  و سهلیقۀ     های نحوی، نه به اقتضای وزن و قافیهجاییدیگر جابه آنجادر  زیرا یابد؛ می

کهاهی  تهوان قاعهده  ، بها اطمینهان بیشهتری مهی    یشهعر  ریغهای و بنابراین در نوشته گیردنویسنده صورت می

 آورد. حسا بهنحوی را در زمرۀ ابزار آفرینش ادبی 

همهان،  ) .«اکنون است که در ژرفنایی بعید، از دور بعید است دیده شهود شد، هم ستارۀسیاه بیردای بی» -

 ر.1: منتشرنشده

: همهان ) .«کنیم. سهفر بهه رسهتگاری مردمهان    گردانیم و سفر به نظاره میمیچرخ را به چراش مکررش » -

 ر.56

 ر.6:   6561همان، ) «مردت زنی داشت و تو را هم. نیست؟» -

بهارد و بهادی سهبز    گذرد. آیا راهمان ایهن راه سهبز اسهت؟ نسهیم مهی     سرد از انتهای آسمان می یاچشمه» -

رود، از توسهت؟ سهنگین و   رود بهه دور مهی  در میدستی که از من بهترسم! این ترسم. من میارامد. می می

 ر61: همان، منتشرنشده) «سرد! باش! باد!
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 ر.663: 6536همان، ) «آیا پایان؟» -

 پیرامتنیزدایی آشنایی .2-1
ه و تنها وجهود نهدارد،   صورت یکّبار ژرار ژنت بهکار برد. متن ادبی هرگز بهرا نفستین 6اصطال  پیرامتنیت

متن یا ههر گفتمهانی    یسوبهکه اواننده را ) زیدهلاند. چیزی م   ی  هایی آن را احاطه کردههمیشه پیرایه

متن و جهان دااه  مهتن کهه پیهرامتن      نشده بین جهان اار ای تعری کندر یا ناحیهدربار متن راهنمایی می

کلیت آن را کنترل و اسهتراتژی اهوانش مهتن را تعیهین      ینوعبه ،های متن چاپیشود. این حاشیهاوانده می

هها ممکهن نیسهت. چیزههایی     به این پیرامتن توجّهکنند. ورود به جهان متن و در  و دریافت آن، بدون می

گرفهت   ماتی درنظرمناسباتی مقدّ ۀم اببهتوان میرا  هاپیرامتن . ... مه، تصاویر ونظیر نام نویسنده، عنوان، مقدّ

عنهوان  شهود اواننهده مهتن را بهه    میالزم است و سبد  - کم در عصر مادست - شرو  ی  کتا  که برای

 .ر6-6ال :  6116)ژنت،  ی  کتا  بپذیرد

منتقهدان سهااتارگرا و    توجّهه کهه   اسهت  یاز مسهائ  بسهیار مهمّه    ارتباط بین یه  مهتن بها متهون دیگهر      

ژولیا کریستوا بینامتنیت را مطر  کرد، ژنت هر شهکلی از   نکهیاپساسااتارگرا را به اود جلد کرد. بعد از 

دهندۀ مهتنر را کهه در دریافهت معنهای متهون      مناسبات تعالی) اود ریغمیان ی  متن با متون دیگر یا  ۀرابط

بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیهت، سهرمتنیت و    یی کلّنقش اساسی دارند، ترامتنیت نامید و آن را به پنج دسته

ژنت معتقهد بهود شهک  ارائهۀ یه  مهتن ادبهی در پهذیرش آن و فههم و دریافهت            ر1)یت تقسیم کرد.متنبیش

شهود و  صهورت برهنهه بهه مها ارائهه نمهی      مهتن ادبهی بهه    درواقعکننده دارد. مفاطبان از معنایش، نقشی تعیین

 هایی احاطه شده است.  پوشش باهمواره 

دههد.  بفشهی از ارتبهاط مها را بها اثهر ادبهی شهک  مهی        هها  و دیگرانر از این پوشش) مؤلّ نو  استفادۀ  

ههایی گهذر   ها و آسهتانه ها همچون آستانۀ متن هستند، یعنی برای ورود به جهان متن باید از ورودیپیرامتن»

کهه  چنهان  ؛ههای بسهیاری هسهتند    ها دارای انوا  و گونهه ... پیرامتن ها هستندها همان پیرامتنکرد. این آستانه

 مهه، مصهاحبه، تبلیغهات و... را دربهر    نوشهت، طهر  روی جلهد، مقدّ   نامهه، پهی  فرعی، پیشکش عنوان، عنوان

بنهابراین  ؛ کنهد مهتن تقسهیم مهی   متن و برونی: درونها را به دو دستۀ کلّگیرند. ژنت این مجموعۀ پیرامتن می

=  پیرامتنیهت  نویسهد: مهی  «هها آسهتانه »کتا   مؤلّ که متن است و چنانمتن و برونپیرامتنیت ترکید درون

ههای درونهی بهه سهه     بندی پیهرامتن ژنت در تقسیم ر.10-11: 6511، نامور مطلق« )متنیتمتنیت + بروندرون

 نجها یا  اسهت و در  لّؤکند که طبیعتاً نقش اصلی مربوط به مفی و شف، دیگر اشاره میلّؤعام  ناشری، م

                                                                                                                                                          
1. Paratextualite 
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 نیز تکیۀ ما بر همین است.

نکرده و نوآوری نشان نهداده   توجّه نعلبندیان به پیرامتنعباس اندازۀ بهتاکنون شاید هی  نویسندۀ ایرانی  

تهوان  ی مهی زدایهی زده و حتّه  هها دسهت بهه آشهنایی    است. طوری که تقریباً تا جایی که توانسته در این زمینه

 پیموده است. افراطگفت گاهی راه 

 ها. عنوان کتاب2-1-0

نعلبندیان ههی  کتهابی    .ر33 :  6116)ژنت،  اواندعنصر پیرامتنیت میترین بندی کتا  را ژنت مهمعنوان

، در جها همهه کهه م ه    ) یعمهد های امالیی از غل  ؛منتشر نکرده که عنوان متعارفی برای آن برگزیده باشد

تا انتفا  عنوانی چنهان طهوالنی    تا کاربرد اسامی عجید در عنوان اثر گرفته اوردرعناوین هم به چشم می

وصهال در وادی   د؛ م ه  وشه اسم کتا  از دو بفش تشکی  می یگاه . شد و...روی جلد کتا  جا نمیکه 
فهی کتها    . در صهفحۀ معرّ گانهه پهنج هایی از بارش مههر و مهر : یه     داستانیا  هفتم: ی  غزل غمنا 

، در اقهدامی عجیهد و   شناسهی ههای دورۀ بیسهت و پهنجم زمهین    پژوهشی ژرف و ستر  و نو، در سنگواره

سابقه، روی کلمۀ بیست و پنجم به نشانۀ زیرنویس عالمت ستاره در  شده و پایین صهفحه اضهافه کهرده     بی

 «.  کندو یا چهاردهم، بیستم و غیره، فرقی نمی»است: 

بهه شهد   بنشهینیم و  سندلی کنار پنجره بگهذاریم و  گاهی در عنوان کتا  غل  امالیی وجود دارد؛ م    
. گاهی اسم کتا  چنان طوالنی است که ناشر ناچار شهده فقه    بیابان نگاه کنیمدراز تاری  ااموش سرد 

اهلل مهات   ههذا قتیه    حد اهللاهلل مات فی ناگهان هذا حبیدبفشی از آن را روی جلد بیاورد؛ م الً روی جلد 
کشهان  غریدِ سفرِ شادِ شینِ شادِ شنگول بهه دیهار آدم   ۀقصّدر  شده، یا روی جلد « ناگهان»  فق اهلل بسی 

غریهدِ سهفرِ شهادِ     ۀقصّه : اسهت  آمده تنها کشانو امردان و جذامیان و دزدان و دیوانگان و روسپیان و کاف
 استفاده شده است. ص ص میا  هرامسابرای کتد هم از اسامی غرید م    گذاری. در نامشینِ شادِ

 توجّهه و چگونگی نگارش عنوان کتا  از دیگر مواردی است که در بحث از پیرامتنیت،  یریقرارگ مح ّ 

معمهول  های نعلبنهدیان از همهان شهیوۀ نگهارش     کتا . ر16 :  6116)ژنت،  ژنت را به اود جلد کرده است

 :در وادی هفهتم وصهال  ا در مواردی م ه  عنهوان   امّ؛ اندر بهره بردهها بدون تغییر بودهقول ژنت برای قرنکه به)

 آید.چشم می های متفاوتی بهشک  گانهپنجهایی از بارش مهر و مر : ی  داستانو  ی  غزل غمنا 

 ها. سرنوشته2-1-2

  شنگول غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ ةقصّ .2-1-2-0
کهه  « اگهر جهایی مهر  بینیهد از بهرای مهن بفریهد       »ای از سفیان ثوری آمده اسهت.  در ابتدای کتا  نوشته
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ار بها   ار نیشابوری. سفیان ثوری عارفی نهامی بهود کهه عطّه    عطّ االولیای ةتذکر نقلی است از کتا  درواقع

اگردان سفیان بهه سهفر شهدی،    نق  است که چون یکی از ش»را به او ااتصاص داده است.  ششانزدهم کتاب

مهر  بهه   »ن اجلش نزدی  آمد بگریست و گفهت:  . چو«من بفریداگر جایی مر  بینید از برای »گفتی: 

یهی راسهت   آرزو اواستم، اکنون مر  سفت است. کاشکی همۀ سفر چنان بودی که به عصایی و رکهوه 

هرگهاه کهه سهفن     ؛ و، شدن آسان نیستوج ّبه نزدی  ادای، عزّ. «لکناّ القدوم  علی اهلل شدیدٌ ؛ وآمدی

 -. «استعدّ للموتِ قبه ا نیزولهه  »ود بشدی و به هرکه رسیدی، گفتی: مر  و استیال او شنیدی، چند روز از ا

 ؛ واواسهت ترسهید و بهه آرزو مهی   از مر  چنین می -ناگاه تو را بگیرد آنکهسااته باش مر  را پیش از 

گویید؟ بهشت هرگز بهه  چه میجنبانید که: او سر می ؛ و«اوشت باد بهشت»گفتند: یارانش می وقتآندر 

تهوان مالحظهه   از همین چنهد سهطر مهی    ر611: 6511ار نیشابوری، )عطّ« .من رسد یا به چون من کسی دهند

تنهها   شهباهت بهه راویِ  آفرین است و در عین حهال بهی  سفیان با مر  متناق  و شگفتیکرد که رویارویی 

 رمان نعلبندیان هم نیست.

 در وادی هفتم وصال. 2-1-2-2

 در ابتدای کتا ، این جمله از شر  شطحیات نق  شده است:

 و در مستی شطحیات گفتند؛ ... -

 ... و عالم علم برهم کردند -

 شده را نوعی شطحیات مدرن قلمداد کرد.گرفته کارشاید بتوان متن این کتا  و ن ر به
 شناسیبیست و پنجم زمین های دورةوارهپژوهشی ژرف و سترگ و نو، در سنگ. 2-1-2-3

جز کاربرد زیرنویس برای عنوان کتا  که شرحش رفتر، ایهن نوشهتۀ معهروف را ککهر     کتا  )در ابتدای 

 کرده است:

 کعبه سوگند که رستگار شدم یبه ادا -

 )علی ) ر پس از ضربت ابن ملجمر. -
 ص ص م از مرگ تا مرگ. 2-1-2-0

 بفش دوم کتا  این آیۀ قرآن ککر شده است:اود کتا  سرنوشته ندارد، ولی در ابتدای 

 .الذین آمنو و عملو الصالحات لهم جنات نّإ -

 الفوز الکبیر.  تجری من تحتها االنهار کل -

 60 - برو  -

این سوره استر چنهین ترجمهه کهرده:     66نیست و آیۀ  60ه آیۀ ین ارمشاهی این آیه را )که البتّالدّءبها 
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ههایی ]بهشهتی[ اسهت کهه     اند، ایشان را بوستاناند و کارهای شایسته کردهآوردهگمان کسانی که ایمان بی»

و « آمنهوا »ضهمن اینکهه در نگهارش    «. جویباران از فرودست آن جاری است، این رسهتگاری بهزر  اسهت   

 ال ِ غیرملفوظ پایانی را حذف کرده است.« عملوا»

 ها. عناوین فصل2-1
تمهام آن مهواردی کهه     کمهابیش دانهد و  می هممم   عنوان اصلی کتا   های داالی را نیزبندیژنت عنوان

هها، نعلبنهدیان در   مشهابه عنهاوین کتها    کنهد.  نیهز صهدق مهی    نجایاشود، در مورد عنوان اصلی مطر  میدر

گهردان نبهوده   وجهه روی ههی  معمهول بهه   عناوین فصول مفتل  هر کتا  هم از حرکات نامتعهارف و غیهر  

ههای بیشهتری دسهت زده    زدایهی تری داشته، به آشناییآزادی عم  گسترده نجایای شاید چون در است. حتّ

 است.

  ص ص م از مرگ تا مرگ. 2-1-0
تیجههه آیههد و بالنّ. آقههای ص. ص. م. از آن دنیهها اوشههش نمههی6 ؛. ص. ص. م.، از هفههت تهها هفههت و نههیم6

. آه، آقها! آقهای   6 !ص. ص. م. ]بهه فریهاد[ ص. ص. م   !. ص. ص. م. ]بهه فریهاد[ ص. ص. م  5 ؛گهردد  بازمی

. بیضهی  1ران، دیگهران، دیگهران؛   . مهن و؛ دیگه  3گوییهد؟  عزیز! چرا به سالم آقای ص. ص. م. پاس  نمهی 

روباش  بهودن یها کیریله     . »1 ؛ص. ص. م. - «تو را من دوست...». 6؛ برفین برای آقای ص. ص. م. بستۀ

 .«ای ااتتام نیکو» اواهم گفت: آنگاهمن  و .1 ؛«ر1)بودن، بحث در این است

 ؛. هفهت و ده دقیقهه  6 ؛. هفهت تمهام  6ل سیزده عنوان فرعی دارد که همگی اعالم ساعت است: فص  اوّ 

همچنهین در   ؛ر60). نهه و سهی دقیقهه   65 ؛. نه و بیست و نه دقیقه و سی ثانیه66 ؛. هفت و پانزده دقیقه و... الی5

 -« ره زیهن شهد تاریه ...   » -ابرها، اوه ابرها  -اورد: چشم میفص  دوم چند عنوان فرعی عجید به طول

ترتیهد اشهاره دارنهد بهه     لهی بقیهه بهه   اوّ جهز بهشرحه... که سینه ااهم شرحه –از تال بودن...  –اکرمکم...  نّا

 هها مشهوری از موالنا. سایر فصه  ام، آیۀ مشهوری از قرآن، م لی معروف و شعر بسیار رباعی معروفی از ایّ

 کتا  عنوان فرعی ندارند.

 ی از بارش مهر و مرگیهاداستان. 2-1-2
را  هها آناز پنج بفش مفتل  تشکی  شده که نویسهنده   ،آیدطور که از نام کتا  برمی: همانگانهپنجی  

بهارد،  سهه: شهرا  مهی    گانهۀ  –بارد: سهرد  دو: شد می گانۀ –بارد، موت ی : سیاه می گانۀنامد: می« گانه»

 بارد: سیاه.  پنج: ستاره می گانۀ - بارد: عشقچهار: اا  می گانۀ -سپید 

زدایهی اسهت.   گرفته شدهر اود نهوعی آشهنایی   گانهپنجبفش )که از قسمت دوم  یجابه« گانه»کاربرد  
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« سهیاه »دارنهد. نهام گانهۀ یه  بها       مشابهمتعارف برگزیده که سااتاری  برای هر گانه، نامی غیر نکهیاضمن 

 شود.اتم می« سیاه»شرو  و نام گانۀ پنج به 

  شنگول غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ ةقصّ. 2-1-3
. 3 ؛. مر ، مر . مهن اهاهم مهرد   6 ؛رود. شاهی به شکار می5 ؛شود. اکنون سفر آغاز می6. سرد است 6

. 1 ؛مانهد . مرد، تنها می6 ؛. درنیابد حال پفته هی  اام / پس سفن کوتاه باید والسالم1 ؛جای چو  شیطان

 . .. کشان، امردان، جذامیان، دزدان، دیوانگان، روسپیان وآدم

پردۀ چهارم با مفاطد قهرار دادن مهر  و کهاربرد نامتعهارف عالئهم نگارشهی، عنهوانی عجیهد دارد.          

 ز موالناست و عنوان پردۀ آار بفشی از نام کام  کتا  است.عنوان پردۀ چهارم بیت مشهوری ا

 119 115هرامسا . 2-1-0
 داده است.« هتکّ»عنوان  هاآنجای پرده به درآمد و چند پرده تشکی  شده است که بهاز ی  پیش

 وصال در وادی هفتم. 2-1-5

، 6ههای  ولهی در بفهش   ؛بفش تشکی  شده است که عنوان هر بفش عدد مربوط به آن است هفتاد و نیهاز 

هرگونه در ابتدای بفش آمهده  با فونتی نامتعارف و به حالتی مُ« مر »جای این اعداد کلمۀ به 16و  15، 51

د یهزی وجهو  چنین چ 16ه در بفش دهد، البتّمرگی رخ می 15و  51، 6های است. جالد است که در بفش

مرگهی   36یه  قته  و در بفهش     65ههی  عنهوانی ندارنهد. در بفهش      36و  65های همچنین بفش ندارد؛

 شود.آشکار روایت می چندان نه

 گیری. نتیجه3

شهک  و نهوعی نشهان     زدایی در هرزدن به آشناییمعمولی برای دست عباس نعلبندیان در آثارش عالقۀ غیر

در محتوا رخ داده باشند، در فرم و صورت آثهار نمهود دارنهد.     آنکهها بیش از زداییداده است. این آشنایی

را دی نویسهی تعمّه  زیهاد او بهر غله     تأکیهد معمهول اسهت،    زدایی نوشتاری بسیار بیشتر از حدّبسامد آشنایی

آثهارش باعهث    همچنین شک  ااصّ د؛کرا  فارسی قلمداد  ۀبه شیو کجیو دهن توان نوعی اعتراض می

زدایهی معنهایی را بیشهتر بها تکیهه بهر دو       کم نباشد. آشهنایی در آن های سبکی و زمانی شده تا هنجارگریزی

هها  گیای باشد که کوشیده روزمرّآرایۀ تضاد و تکرار انجام داده و این شاید راهنمایی در شناات نویسنده

فههم بههره   از زبانی صمیمی و همهه  طور معمولبهکه  را تصویر کند. در آثار او آدمی های زندگیو تناق 

 اورد.  چشم میکاهی واژگانی کمتر بهگیرد، قاعدهمی

اقتضهای وزن  بهه  طور معمولبههای نحوی در شعر جایی دارد جابه تأکیدکوروش صفوی  نکهیا باوجود 
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زدایهی نحهوی   جالبی از آشناییهای نو و گاه با نمونهگیرد، در ن رِ شعرگونۀ نعلبندیان گهو قافیه صورت می

رو هستیم. در مجموعۀ آن چیزی که ژرار ژنهت پیهرامتن اثهر ادبهی نامیهده اسهت، نعلبنهدیان دسهت بهه          روبه

تها   گیرکردن مفاطد از دست نهداده اسهت  بیشترین نوآوری ممکن زده و تقریباً هی  فرصتی را برای غاف 

بهه همهۀ ایهن مسهائ ، او را      توجّهه بهه ایهن کهار داد.     رویجایی که شاید در بعضی موارد بتوان نسبت زیهاده 

سهازد  کند و ما را مجا  مهی فی میترین نویسندگان فرمالیست در زبان فارسی معرّعنوان یکی از شاا، به

عبهاس نعلبنهدیان را بفهوانیم و بررسهی     آثهار  گرایانهه،  ههای صهورت   ای دیگر و با تکیه بر شاا،از دریچه

 نیز نهاده است.وی ثیر اود را بر محتوای آثار أباید پذیرفت این فرم ااص قطعاً ت تیدرنهاکنیم. اگرچه 

 هانوشتپی .0
ههای   هنوز ترجمه نشده است. معهادل  A Linguistic Guide to English Poetryمتأسّفانه کتا  ارزشمند لی  با عنوان ر 6)

 فارسی پیشنهادهای کوروش صفوی است.

زدایهی  های ککرشده از ماست. همین نداشتن شماره صفحه، اود نوعی از آشهنایی کتا  شماره صفحه ندارد و شماره هالبتّر 6)

 در مباحث پیرامتنی است.

در توان آن را نهوعی هنجهارگریزی آوایهی نیهز     کار رفته است، میبه« فغان»از « فغن»ۀ واژسااتبه تففیفی که در  توجّهبا ر 5)

 ه است.شدبررسی ن این نو  هنجارگریزی در نوشتار پیش رو ظر به توضیحات کوروش صفوی،ه نالبتّ نظر گرفت؛

 استفاده کرده است.« نگر»ی دید یا نگاه از واژۀ نامتداول جابهنعلبندیان در تمام آثارش، ر 6)

م در کهاربرد اهیش )در   ، بهه ایههامی هه   «زمین»به واژۀ  توجّها ممکن است با باید باشد، امّ« اویش»شک  نادرست « ایش»ر 3)

 معنای گاوآهنر نظر داشته است.

 به فارسی برگردانده شده است.« وربهمن شعله» وسیلۀبا همین عنوان بهر 1)

تی کند که همین سب  نیز پهس از مهدّ  ه لی  درادامه اشاره میالبتّ شاهکار سروانتس است؛« دون کیشوت» بهترین نمونۀ آنر 6)

توانهد توضهیحات شکلوفسهکی را در مهورد     آید. همین م ال جالد مهی شک  کلیشه درمیدهد و بهتازگی اود را از دست می

 تر کند.زدایی ملموسآشنایی

مهورد معهادل فارسهی ایهن     ههای مفتله  نیهز در   متأسّفانه کتا  مهمّ ژنت به فارسی ترجمه نشده است. در مقاالت و نوشهته ر 1)

اسهتفاده نکهرده و ایهن پهنج دسهته را      « ترامتنیهت »از  مهتن   یتأوسااتار و دی در دارد. باب  احماصطالحات اتّفاق نظر وجود ن

نامیهده، احمهدی   « سرمتنیت» نامور مطلقرا که بهمن  “Arcitextualite”اوانده است. « دهندۀ متنمناسبات تعالی»ی طور کلّ به

گفتهه  « متنیتبیش» نامور مطلقو « متنو پس متنرابطۀ متنی پیش»را احمدی  Hypertextualite“”برگردانده و « فزون متن»به 

 است.

قهرمان داستان ظلمت در نیمروز آرتور کوستلر، بلشویکی قدیمی است که حاال ناچار شده در نظامی که اهود  « روباش »ر 1)

فئودور داستایفسکی است که سرنوشهت   شیاطینِهم قهرمان رمان « کیریل »بوده تن به محاکمه دهد.  اشیاصلگذاران از پایه

 زند.طرزی غرید دست به انتحار میراند و درنهایت بهآوری دارد، سفنان جالبی بر زبان میاعجا 
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اثر فریدون هویدا نیز هست که دو سال پهیش از   قرنطینههای رمان های فص ساعت یادآور عنوان برحسدگذاری نام نیار 60)

 وسیلۀ مصطفی فرزانه ترجمه و چاپ شده بود. دور نیست که نعلبندیان این کتا  را دیده باشد.نگارش این کتا ، به

 کتابنامه
 ر، ترجمه: بهاءالدّین ارمشاهی، چاپ هشتم، تهران: دوستان.6513) قرآن

 ، چاپ هشتم، تهران: ااتران.مشروطۀ ایرانیر، 6511آجودانی، ماشااهلل )

 ، چاپ اوّل، تهران: اوارزمی.ی میرزا فتحعلی آاوندزادههااندیشهر، 6561آدمیت، فریدون )

 ، چاپ اوّل، تهران: نشر مرکز.های فلسفۀ هنررحقیقت و زیبایی )درسر، 6563احمدی، باب  )

 ، چاپ هجدهم، تهران: نشر مرکز.متن  یتأوسااتار و ر، 6513) ----------

ی ایهران  عباس نعلبندیان، چهاپ اوّل، تههران: ناشهر تلویزیهون ملّه      ، ترجمۀطلبکارهار، 6536استریندبر ، آگوست )

 )کارگاه نمایشر.

 ، چاپ اوّل، تهران: ااتران.نویسان ایران از آاوندزاده تا بیضایینامهنمایشر، 6516الج، اسماعی  )

 .60-56، ص، 51، شمارۀ سال ششم، کارنامه، «ی از عباس نعلبندیانروشنهیسا»ر، 6516راد، محمد )رضایی

 ، چاپ چهارم، تهران: آگاه.صور ایال در شعر فارسیر، 6560شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، چاپ هشتم، تهران: انتشارات فردوس.بیان و معانیر، 6515شمیسا، سیروس )

 مهر. سورۀ، چاپ پنجم، تهران: شناسی به ادبیات )جلد اول: نظمراز زبانر، 6516صفوی، کوروش )

 مهر. سورۀ، چاپ پنجم، تهران: شناسی به ادبیات )جلد دوم: شعرراز زبانر، 6516) ------------

 ، چاپ اوّل، تهران: ملیکان.دیگران عباس نعلبندیانر، 6516عاطفه، جواد و پاکباز، عاطفه )

 ار.، تصحیح: محمّد استعالمی، چاپ شانزدهم، تهران: زوّاالولیا ةتذکرر، 6511عطار نیشابوری )

جهانشهاه میرزابیگهی،    ، ترجمهۀ کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهر، 6511لیکاف، جور  و جانسون، مار  )

 چاپ سوم، تهران: آگاه.

 ، چاپ اوّل، تهران: نمایش.نویسان معاصر ایران )دهۀ چه رنامهنمایشر، 6516موحدیان، مریم )

 ، تهران: کتا  مهناز.، چاپ دومشاعری نامۀ هنرواژهر، 6561میرصادقی )کوالقدرر، میمنت )

سهال  ، نامهۀ علهوم انسهانی   پهژوهش ، «هها ترامتنیت مطالعۀ رواب  ی  متن بها دیگهر مهتن   »ر، 6511، بهمن )نامور مطلق
 .11-15، ص، 31، شمارۀ چهاردهم

، چاپ اوّل، تههران: ناشهر تلویزیهون     معرفت به ار  داده بود... کم اگر فاوست یال ر،  6561نعلبندیان، عباس )

 ملّی ایران )کارگاه نمایشر.

، شناسهی های دورۀ بیسهت و پهنجم زمهین   پژوهشی ژرف و ستر  و نو، در سنگواره ر،  6561) ------------

 چاپ اوّل، تهران: سازمان جشن هنر.
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ز تاریه  اهاموش سهرد بیابهان     سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شد دراال ر،  6561) ------------
 ، چاپ اوّل، تهران: ناشر تلویزیون ملّی ایران )کارگاه نمایشر.نگاه کنیم

، چاپ اوّل، تهران: ناشر تلویزیهون ملّهی ایهران )کارگهاه     ص ص م از مر  تا مر  ر،  6561) ------------

 نمایشر.

ی ایهران  ل، تههران: ناشهر تلویزیهون ملّه    ، چهاپ اوّ قصّۀ غرید سفر شاد شین شاد شنگولر، 6536) ------------

 )کارگاه نمایشر.

، چاپ اوّل، تهران: ناشر تلویزیون ملّهی ایهران   وصال در وادی هفتم )ی  غزل غمنا رر، 6536) ------------

 )کارگاه نمایشر.

 ، چاپ دوم، تهران: ناشر تلویزیون ملّی ایران )کارگاه نمایشر.ناگهانر، 6533) ------------

، چهاپ اوّل، تههران: ناشهر    رگانهه پهنج ههایی از بهارش مههر و مهر  )یه       داسهتان ال ر،  6531) ------------

 تلویزیون ملّی ایران )کارگاه نمایشر.

 ، چاپ اوّل، تهران: ناشر تلویزیون ملّی ایران )کارگاه نمایشر.601 603هرامسا  ر،  6531) ------------

 .نامۀ کوتاهشادیپوف، ی  )منتشرنشدهر،  ------------

 .56-56، ص، 6 مارۀش، سال ششم، کیهان فرهنگی، «زدایی در ادبیاتآشنایی»ر، 6516نفیسی، آکر )

ی ایهران )کارگهاه   عبهاس نعلبنهدیان، چهاپ اوّل، تههران: ناشهر تلویزیهون ملّه        ۀ، ترجمه سه قطعهر، 6536هانتکه، پیتر )

 نمایشر.
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