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 7سمفونی مردگانرمان ی ختشناسبک تحلیل

 4اله امیدعلیحجت

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراکاستادیار 

 چكیده
 هدا   لفده ؤو م شد ند کند که تکرار و تدداو  نناردر رد ر  و ماتد ایی در پیکدره مدتا ن ایدان        سبک زمانی معنا پیدا می

برداشتی ن  از داسدتان کندا هابید  و     س ف نی مردگانمند معروفی در رمان ذها نظا  د.نساز بسامد باالیی داشته باشسبک

وار از نقش اجت انی، سیاسی و تاریخی روشنفکران ایرانی و رابطده  قاب  است که به سبکی س ررئالیستی، تالیلی س ف نی

مشن ر و مقب ل است. رمان ایا  هدف ایا مقاله بررسی سبکدهد. ارائه می را زن و اجت اع و چگ نگی سیر قنقرائی آننا

 کدامندد   سد ف نی مردگدان  رمدان  و سبک سازندۀ بافت  امکانات زبانی ننارر ورلی ایا پژوهش ایننا هستند: االت اؤس

ایددئ ل ی  و ماتد ا    -3روایدت و زاویده دیدد،     -2، نناردر زبدانی و بی دی    -1االت در سه ما ر اردلی  ؤپاسخ به ایا س

 سد ف نی مردگدان  و ناد  ج دیت دو ویژگدی سدبکی رمدان       در ما ر ننارر زبانی ن ع گدیینش وایه  است.شدهبررسی 

هدا  بی دی ایدا رمدان اسدت.      ش د. بسامد باال  ن اد و کنایه و ت ریفات س ررئالیستی از بارزتریا ویژگدی می  ماس ب

ر ه اسدت. د باشد و بسامد باال  تغییر زاویه دید از نکدات قابد  ت ج د   جریان سیال ذها تکنیک روایی برجسته ایا رمان می

ها  معنایی دهد که به دور آن الیهزمینه مات ا و ایدئ ل ی  ننفته در رمان، مرگ و تباهی هستۀ مرکی  رمان را شک  می

 است.تنیده شده ب، استبداد و...دیگر از قبی : حسادت، حرص، ظلم، تعص 

 ساز، ایدئ ل ی ، ننارر سبکشناسیسبک ،س ف نی مردگان :هاکلیدواژه
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 مقدمه  .7

در آن ن شته امکان شناخت و فندم   ها  سبکیناخت بنتر یک اثر و ارزیابی آن، بررسی ویژگیبرا  ش

یک اثدر ایدا   بررسی و تالی  خص ریات سبکی سازد. را فراهم می اثرها  ها  پننان و پیچیدگیالیه

آشنا ش د و بت اندد  ها  ساختار  و مات ایی یک متا دهد که ه یمان با ویژگیامتیاز را به خ اننده می

. سدازد آن را آشکارادبدی  و شگردها  آورد دست ایه و مسائ  زیباشناختی اثر بهنشناختی نسبی از درو

هددا  ادبددی   بررسددی هددر ن شددتۀ ادبددی و شددی ۀ نگددارش ن یسددندۀ آن، ت ان نددد  او را در خلدد  ندد آور  

هدا  برتدر اسدت.    گدیینش ن شدته  ورد ایا شناخت، ارزیابی روش یا سبک هر نگارنده و ان ایاند. ره می

هدا  مدؤثر زبدان     شناسدی، جنبده   ها  زبان ا  از تالی  ادبی است که با تکیه بر روش شناسی، گ نه سبک

کند و به زبان پیچیده و نفیس ادبدی بدیش از زبدان سداده،      ها  ر ر زبانی را بررسی می مجاز  و زیبایی

شدناختی بده   دبی ن یسنده با استفاده از دانش زیبدایی در هر اثر ا (.99: 1391دهد )فت حی،  نیقه نشان می

عدد هندر  اثدر را تق یدت ن د ده و      بُ داندش اسدتفاده از ایدا    .ن ایدد پرداخت ساختار و فر  متا اقدا  مدی 

ت مدتا را کده در کشدع معناهدا  پنندان و شدناخت       تأثیرگذار ، ایجاد ارتباط مناسب با خ اننده و لذّ

درمج د ع در چندیا    .دهدد افدیایش مدی   ،ناخ دآگاه متا ننفتده اسدت  ها  خ دآگاه یا شگردها  سازه

هدا   ت اند به شناسایی ننارر سازندۀ مدتا چد ن وایگدان، اردطیحات، مشخصده     مطالعاتی خ اننده می

و کشع سازمان فکر  ن یسنده و شناسدایی درون ایدۀ    متاشناختی ساختار سایی شبکۀ زیباییزبانی، شنا

   اثر بپردازد.

بده   تنندا  یدابیم، نبایدد   دسدت  هدایی هدا و ند آور   بده ظرایدع   ها  سدبکی بخ اهیم در بررسیهرگاه  

شدن در ننارر و اجیا  اثر و روابد   بلکه باید ض ا دقی  ،ها  کلی اکتفا کنیمها و نامگذار شاخص

 .یابیمتر و مت اییتر دستها به نناویا راهن ا  هر چه مشخصو مناسبات آن

( 1312تدا   1313) هدا  سدال  ۀدر فارل (.شده1331روفی )مت لد نباس معرا  مردگانس ف نی رمان  

کندد و در  مدی ن شته است که در آن تقاب  اورهان حس د و خ دخ اه با آیدیا ناش  و روشنفکر را بیان

واقع ایا دو شخصیت ن اد  از دو طبقدۀ متفداوت جامعده اسدت کده در جددال و تعداملی دوشدادوش و         

 کنند.  میگذارند و در یک حرکت قنقرائی ن ر خ د را تباهسرمیها  زندگی را پشته یشگی چالش

هرکددا  از انادا     رمان روایتگر داسدتان زنددگی افدراد یدک خدان اده اسدت کده سرگذشدت        ایا       

 هدا  شد د پددر از پدسن آن   کدم بدیرگ مدی   هدا کده کدم   کندد. بچده  مدی شان بیانخان اده را تا پایان زندگی

آیدد.  مدی درداند. ایا شی ه هم کارساز نیست و در ننایت خ د ازپدا  . سرک ب را تننا راه میآیدبرن ی
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جدابر اورخدانی،   دهدد.  جدال واقعی داستان بیا دو برادر است که برا  تصداحب ار  پددر  رو  مدی   

 آیددا و )ی سدع، آیددیا   ها با ه سر و چندار فرزنددش   فروشتاجر م ف  و سرشناس کاروانسرا  آجی 

ی سدع )فرزندد    د.ند کن مدی  در اردبی  زنددگی ها  داستان هستند که شخصیت ()دوقل  هستند(، اورهان

شد د   کند و تبدی  به چیی  می میبا  پرواز ۀبا چتر پدر از لبت از چتربازها  نظامی ارشد( روز  به تبعی 

پدس از ی سدع، پددر دوسدت دارد کده آیددیا م د         . گ شتیک تکه ،مرده و زنده ،بیا آد  و حی ان

تنندا  بسدیار حدریص اسدت کده     اورهان که  .خ اهد ادامه تاصی  بدهد ، اما آیدیا میباشدخ دش تاجر 

آیددا دختدر  کده بده      که آیدیا به ه ان درس و کتابش نیق ندد باشدد.  دوست دارد  ،پدر باشدوار  

اسدت در هفدده سدالگی بدا     گرفتده سدک ت خ  خاطر زیبایی بیش از حد و تعصب و سدختگیر  پددر بده    

هاسدت و در روز نروسدی آیددا بده تبریدی       اما پدر مخالع ازدواج آنکند ازدواج می ان شیروان آبادانی

ت دا  اثاثیده و   و زیدرزمیا خانده را بدا    شد د   ح رله مدی  پس از رفتا آیدا به آبادان پدر بسیار بی .رود می

 ارمندی کده   یانایرآقا  میدر کارخانه چ ب بر  کند و در یزند. آیدیا قنر ممیآیدیا آتش ها کتاب

بدرد   ش د. س رمه، دختر برادر آقا  مییرایان، هر روز برا  او روزنامه و کتابی می مشغ ل کار می است،

بدرا  ادامده تاصدی  بده تندران      درست زمانی که آیدیا قصدد دارد  . ش د و آیدیا ناش  و شیفته او می

گردد. پدس از   درنگ به خانه باز می خ اند و بی خبر مرگ آیدا و خ دس ز  او را در روزنامه می برود،

یدی بایدد   کندد کده ه ده چ   وریت می و کند یک سال از مرگ آیدا، پدر نیی بر اثر بی ار  قلبی ف ت می

رسدد و   می اوجمیان ایا دو برادر به درگیر   که جاستایا از. باشد نصعمیان اورهان و آیدیا نصع

خ راندد و او را   اورهان برا  اینکه به تننایی مالک و وار  ه ه چیی باشد، بده آیددیا مغدی چلچلده مدی     

 ،پدس از دید انگی او و بده نلدت بی دار  آسدم       ،اش آیدیا اسدت   مادر که تننا دلخ شی. کند دی انه می

برد و با سنگی به سدر   یابان میپس او را به ب .آید میرد و نگندار  ی سع دیگر از ت ان اورهان برن ی می

امدا   ،بدرد  مدی اورهان در پی ازدواج با آذر به نقیم بد دن خد د پدی    .کند جا خاکش میزند و ه ان او می

سدال دارد و بدرا  ثدروت اورهدان      پدانیده آیدیا از ازدواج با س رمه رداحب دختدر  شدده کده حداال      

کندد و در راه   او را پیدان یاما  ،رود تا قال قایه را بکند خطرناک است. پس اورهان به دنبال آیدیا می

   .ش د کند و روح از بدنش خارج می میبا پیرمرد  که ن اد نیرائی  است میقات
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ت اند از جاها مخاطب به راحتی ن یچرخد و بعای روایت و زاویه دید در ایا رمان پی سته می      

کند. درهم ریختگی روایت و تغییر زاویه دید یک مشخصۀ سبکی در ایا ارتباط بیا وقایع را کشع

 رمان است.

 پژوهشة پیشین. 7-7

سد ف نی  مدتا پنندان در    اسدت از قبید :  گرفتده زیداد  انجدا    ها پژوهش س ف نی مردگاندربارۀ رمان 
)بیرگ بیددگلی،   س ف نی مردگانبررسی و تالی  انسان آرمانی در رمان  (،1393پ ر، )دهقان مردگان

ها  زیگ  ند فرویدد و  براساس آم زه س ف نی مردگانها  رمان تکاوانه شخصی الی  روانت، (1392

 بدر  تأکید با مردگان س ف نی و بستبا ها داستان تطبیقی ، بررسی(1391)ریحی مقد ،  شاگردانش

)یکتدا،   ازل تدا ابدد   از ،(1321)یداور ،  کداو  و ادبیدات   روان (،1329)گرجدی،   مرگ اضطراب مسأله

 س ف نی مردگدان ، نقد کتاب (1322)ما  د ،  س ف نی مردگانوایت جریان سیال ذها در ر ،(1324

 سد ف نی مردگدان  ع و ارزش ند  که در ارتباط با رمان ها  متن  و... با وج د پژوهش( 1313)بنبنانی، 

 از قبید :  هدایی پرسدش ایا اثر معروف مسک ت مانده است و پاسخ به  سبک شناسی ،انجا  گرفته است

کدامند  پی ند زبان و مات ا در ایدا رمدان    س ف نی مردگانننارر و امکانات زبانی سازندۀ بافت رمان 

چگ نه ن  د یافته است  ن ام  برجسته سبکی در ایا رمان کدامندد  ایددئ ل ی  ن یسدنده چگ نده در     

سبک شناسی پژوهش حاضر بُعد است  درون ایه و مفاهیم ما ر  رمان کدامند  ایا رمان مطرح شده

 کند.میبررسیرا  س ف نی مردگان

 شناسی تحلیل سبک. 4

آوردن معیدار  از روش هندر    دسدت هها  یک اثر و بد ها  منم برا  پی بردن به ویژگیکی از شی هی

 شناسدان ه ده چیدی بده زبدان بسدتگی دارد و       از نظدر زبدان   ست.شناختی آثار اویک هنرمند، تالی  سبک

شی ۀ کاربرد زبان در یک بافت معی ا بده وسدیلۀ شدخص معدی ا بدرا       » ؛نبارت است از سبکگ یند می

بنابرایا در سبک شناسدی ند ع گدیینش     (34: 1391به نق  از فت حی،  13: 1921)لیچ، « هدفی مشخص

اجت داع، نیئد    ت زیاد  دارد که ایا گیینش تادت تداثیر ایددئ ل ی ،    ن یسنده از امکانات زبان اه ی 

ها  رواندی، اخیقدی افدراد و     ت ان بسیار  از خصلت در اثر شناخت سبک می گیردشخصی و... قرارمی

شناسدی فکدر و روح    شناسدی قیافده   شناسان معتقدند سبک ها  اجت انی را شناخت. برخی از سبک گروه

 .(11: 1321ک. ش یسا، ن) است.
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 -1را بررسدی کدرد:   آن مدتا   ت ان سبک با سه رویکرد ارلی می س ف نی مردگانم  در رمان با تأ      

   ایدئ ل ی  و مات ا  رمان. -3 دید ۀروایت و زاوی -2 و بی ی ننارر زبانی

 سبک و بالغی عناصر زبانی. 4-7

ها بدیش از هدر چیدی    دانند و در کار شناخت سبکگیینی میشناسان، سبک را هنر وایهبسیار  از سبک

اندد.  هدا دانسدته  نش وایهسرشت سبک را ند ع گدیی  ا  از اند. درواقع بخش ن دهیگان دوختهچشم به وا

وایگدانی،   ؛زبانی از لادا   ننارریک زبان معیا، در  هادر پیدایش سبک .(249: 1391ک. فت حی، ن)

کدار  دارند. امکانات زبانی که یک ن یسنده و شدانر در ن شدتۀ خد د بده    ما ر  دست ر  و آوایی تأثیر 

 هددا  هددا  زبددانی در بررسددیوجدد د آورد. ویژگدی را بددهت انددد بدرا  او ویژگددی خارددی  بندددد، مددیمدی 

هدا  واجدی، وایگدانی و    شناسدی ن در، شدام  بررسدی    ا  دارد و در سبکشناختی، قل رو گستردهسبک

ع رمان نا ۀ استفاده از وایگدان، تند     ویژه(. در ن ر و به11: 1393ک یلی، نک: ش د )پرداز  مینبارت

  پردازد.ها میبه بررسی آن شناستند که سبکهایی هسج یت و نا  کی  مؤلفه

کاربردها  ها و تص یرپرداز  تشخص و نیرو  زیاد  دارد. گیینش وایه س ف نی مردگاندر     

کند. میا  را به خ د خیرهیت زیاد  دارد و چشم هر خ انندهها در ایا رمان اه  وایه معناداربرجسته و 

  هایی که ب   مرگ و تباهینقاید معروفی در ایا رمان است. وایهها و تصاویر  که بیانگر وایه

نا  ج یت و  .تصاویر  که ن ایانگر فروپاشی و از هم گسستگی خان اده و اجت اع است .دهندمی

ها  نامیانه که ا  و وایهدهد. زبان مااورهمیها را نشانکی  که شتاب و مستأر  شدن شخصیت

ها  مسل  گیینی و ن ع وایهکند. بنابرایا شناخت وایهمیها را روایتیتشخصسطح فرهنگ و تعام  

تریا ننارر زبانی ت دارد. ارلیی اه در تفسیر و تالی  اندیشه و ایدئ ل ی  ننفته در رمان ضرورت و 

 .کردت ان در ما رها  زیر بررسیساز در ایا اثر معروفی را میو بی ی سبک

 گانگزینش واژ. 4-7-7

ا  است. استفادۀ فراوان از وایگان ترکی، ارمنی و مااوره س ف نی مردگانها  سبکی یکی از ویژگی

 تنددیر، کندد ، تدیول، قدارداش،     ؛هدا  ترکدی چد ن   پ تشکا و الوا در کنار وایه ؛ها  ارمنی چ نوایه

هایی از نقاید بخشیا  از زندگی ایا خان اده، است با روایت گ شهک شیده ن یسندهنه، پاپاخ و... سنه 

و آذر  زبان نشان دهد و اندیشده   ی زبانارسپو باورها  دینی و ننارر زبانی آنان را در کنار مسل انان 

ت جه ایا قاب  ۀنکت سازد.ها  گ ناگ ن هستی و انسان ن ایانبینی ایا دو گروه را نسبت به س یهو جنان

است که ن یسنده با انتخاب آگاهانه ایدا کل دات بافدت تداریخی و جغرافیدایی رمدان را بدرا  مخاطدب         
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بخشدد. ه چندیا اسدتفادۀ ن یسدنده از     کند و ایا به زمان رمان تشخص و ه یت تاریخی مدی می مل  س

ا هر ملتی در اندیوا و  ع فرهنگی است؛ زیرها نشانگر تن  آنگ یندگان ایا سه زبان و پرداختا به زندگی 

 کندد و پدا   سدت کده رشدد مدی      فرهنگدی ا هدا هدا و پی ندد  خد رد بر برد، در مسیرتننایی راه به جایی ن ی

 اندد. ها ه یشه به یکدیگر زنددگی بخشدیده، تدأثیر گذاشدته و ه ددیگر را بدارورکرده      فرهنگ .گیردمی

  انسدد ادو یددا کددم انسدد اده چنددیا ایددا شددی ه بیشددتر در گفتددار کسددانی از طبقددات پدداییا جامعدده، بددی  

پندار  خ انندده و واقعدی جلد ه ن د دن اشدخاص، از      ش د. معروفی برا  ایجاد حس ه ذاتمیاستفاده

ایداز،  ها، کل ات و ارطیحات بیشدتر در لادا   است. ایا ج لهچنیا شگرد  در برخی م اقع بنره برده

شد د. بدرا    تر  هستند، دیدده مدی  جابر )پدر(، مادر و اورهان که از نظر س اد و فرهنگ در سطح پاییا

 مد س،  (، م س23)ه ان: (، تخس، انگ لک11(، کپه، تلنبار )ه ان:11: 1329)معروفی، ن  نه: هییرگ 

(، 11(، الدنگ )ه ان:13(، دییق )ه ان:11)ه ان: ارباز(، راسۀ 41(، الشخ ر)ه ان:34پی )ه ان:ودک

خ اهد زبان طبقدۀ اجت دانی   ها میهمعروفی با گیینش ایا وای. ( و... 321شاشید  به ایا برادر  )ه ان:

هدا را  هدا  اخیقدی و پایگداه اجت دانی آن    هدا  داسدتان، ویژگدی   تدهد در واقدع زبدان شخصدی    را نشان

ازد. بندابرایا یکدی از مباحده مندم در بررسدی زبدان متد ن ادبدی،         سمی یرمستقیم برا  مخاطب روشا

  (.11: 1393ک یلی، نک: ها  متا است. )ه یت وایه

معروفی است. گسترۀ پر بسامد ضد ایر   وایه ها  گیینشع در استفاده از ض ایر از دیگر منارتتن        

 ایر اول شدخص و دو   قابد  تأمد  اسدت. ضد    « خد د »اول شخص و دو  شخص مفرد و ض یر مشترکِ 

کنندۀ روابد  فرادسدت   شخص مفرد ا لب در گفتگ ها  افراد که وجه امر  و تأکید  دارند و تدانی

است. پدر ن ایندۀ گفت ان پدرساالرانۀ جامعه است. برا  ن  نده گفتگد     و فرودست است، به کار رفته

ما قصد ندار  بیدایم. پددر گفدت: ایدا      رو   آیدیا گفت:آیی یا میباه نکا با ما، یا می» پدر و آیدیا:

 .(112: 1329)معروفی،  «آخریا حرف ما ب د. ایا یک ات ا  حجت است، آیدیا

بیدانگر   ،ها تناسدب دارد تت شخصی با جنسی که کی  ایابر  نیوهم  در زنجیره کی  و ج یت أبا ت      

کده بایدد کل دات و ج دیت و لادا رمدان را        است باشد. معروفی کامی واقعها نیی میسا و سال آن

باشد. در بخش دیگر  از رمان با تأمد  در اسدتفاده   چگ نه گیینش کند تا تاثیر بنتر  بر مخاطب داشته

قددر  ایا گفت دان آن . ش ددریافت می اناز ض ایر، الیۀ دیگر  از جامعۀ مردساالر و یأس و ناامید  زن

مدرا بده آسد ان بدا چند       » شد د: عش قۀ آیدیا نیدی دیدده مدی   م« س رمه»پررنگ است که حتی در کی  
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و بدرگ کده سدایه     یک درخدت پدر شداخ   . مرا به خ رشید تشبیه کرده ب د. خ دش را به شبی که ماه ندارد

هدایی کده   پ سیده. مرا به قلۀ سفید سبین، خد دش را بده ویرانده    اشریشهدارد، خ دش را به درختی که 

 (.241)ه ان:  «ها  ه یشه شب. حاال هم بدتر از ویرانهویرانهاست، گاه من ان نداشتههیچ

سدبب سدیر تنداوب داسدتان در     ها نیی در ایا رمان قاب  ت جه است. بهبسامد باال  افعال و کاربرد آن      

ها، کاربرد فدراوان و بسدیار   تها  گفتار  و رفتار  شخصی وار و کنشگذشته و آینده و روایت خاطره

ها  ماضی در برابر افعال ماارع آشکار است اما اگر به کیفیت افعدال ج دیت و نبدارات    گستردۀ فع 

ها  مستقیم رمان ت جه ش د، کاربرد قاب  تأمد  افعدال مادارع در کندار افعدال      ق لمیان گفتگ ها یا نق 

طرات و کدردن خدا  گ نه از افعال نشانۀ تیش ن یسنده بدرا  باورپدذیر  ش د.کاربرد ایامیماضی مشاهده

ها پی سته خداطرات گذشدته را بده یداد     است. برا  ن  نه اورهان در میان برفدادن گذشتهامروز  جل ه

اخ  . برا  خ ابیدن هفت هیار سال وقت داریم. ت  به چراغ نگاه نکا. بگیدر  »آورد: آیدیا گفت: می

 (.331)ه ان: « بخ اب. اررار هم نکا که ما به اندازۀ ت  بخ ابم

لاظه ذها مخاطب بهدهد و لاظه میپی ند مستقیم گ ینده را با م ض ع نشانافعال کاربرد ماارع       

بخشد و از ایا بسامد باال  فع  به روایت و زمان داستان شتاب میطرفی از  .دهد را با م ض ع پی ند می

اما پدر  ،زدن ی ... کسی حرف» ش د:میها ن ایانتها  شخصی ها و تش یشطری  حاالت و دلنره

میرد. چند قاش  خ رد و باز گفت: به جننم یک وجب بچه رو  حرف ات میبینی  آقازادهگفت: می

گ یم باید بگ یی چشم اما ظاهرا از ما خ شت باره فریاد کشید: هرچه میآورد. یکما حرف می

ما تص یم دار   .آیدما از ش ا بد  ن ی خ اهی کاسب بش   مگر ما چه نیبی دار  آیدکه ن ین ی

کرد و ایستاد.... ب د قاش  را پرتشدهمیر . پدر نصبانیش د  میاگر نخ اهی چط ر می تاصی  کنم.

 (121)ه ان:  «بینی بینی وقاحت را میمی

 نحو جمالت .4-7-4

هدا بدا   ناد  کل دات و چگد نگی چیدنش و ه نشدینی وای      سد ف نی مردگدان  هدا  سدبکی   لفهؤاز دیگر م

دهد. ناد  مدنظم و   میتباط با ایا رمان نشانرم  برانگیی  را در اأها نتایج تتالی  آنیکدیگر است که 

ش د و معروفی بده  ن یها  ایا رمان دیدهته ان چیی  که در شخصی  ،منطقی م ل د ذها نظامند است

طبیعدی  تغییدر نظدم   »کند. میها را روایتتشان و گسستۀ شخصی یخ بی با نا  پریشان ج یت، ذها پر

تغییر نظدم    .(212: 1391به نق  از فت حی،  11: 1319)ل نگین س،  «دهدکل ات مسیر اندیشه را تغییرمی

 آورد.  می باره نا   کل ات القاها  متفاوتی را ب
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است. ک تاهی ج دیت بده روایدت     رمان ک تاهی ج یتایا  نا  ها  یکی از بارزتریا ویژگی      

رمدان از ایدا ویژگدی برخد ردار      ایدا . هر ردفاه  کندمیتسنی بخشد و جریان سیال ذها را شتاب می

قددر در  رو  آنداد که وقتی ما به ح ا  مین یدانست و اه یتدانست یا شاید میج شید ن ی»  است:

 شد  ، آب  شد یم، سدرخ مدی   کدنم و هدی خد د  را مدی    مدی بخار آب گر  با ربر و ح رله وقت تلدع 

آید د  در خانده، منتظدر   ط ر پا به دی ار، م   وقتی که میآیم، ج شید ه ان  و وقتی بیرون میخ رمی

کنندۀ ن نی تارک و پ یایی است کده در تصد یر و   اایا ک تاهی الق (.13: 1329)معروفی،  «استمانده

نت انستم باال بیداور .  گفت: انگشت بین. زد . » :دهدو ریت ی شتابان به داستان می افتدت ریع اتفاق می

زنم. زد . رد رفاه را انگشت زد . باغ زردآلد  را اول زد . بعدد حجدره را.    گفت: بین. زد . بین. می

بعد خانه را. گفتم آقا داداش سند ایا زمیا بگذار به اسم خ د  ب اند. گفت: زیرزمیا مال ت . کاج مال 

خد ب بدرو    .خد اهم خ اهم ما چا  مدی چله ن یخ اهم ما چلها مال ت . گفتم ما کیغ ن یت . کیغ

شد د ندره  د لخ آخدر آقدادادش مدا هدم بعادی         اش پیدا میخ ر . باز سرو کلهرو  میخ ب می .بخ ر

 (. 213)ه ان:  «ها آدمیموقت

دهدد کده حداالت    میفراوانی ج یت ک تاه و منقطع در سرنت اندیشه و هیجانی ب دن فاا را نشان      

 دهد.میها را را در خ د جا شخصیتروحی و ناطفی 

 شگردهاي بالغی .4-7-9

هدا  مجداز  زبدان اسدت. اثدر ادبدی       بخشد کیفیت کاربردها  بی ی و ر رتات میآنچه به زبان ادبی 

گیدرد. مطالعدات سدطح بی دی زبدان سدنم       مدی  ج هر و مایه خ د را از ر ر استعار  و نظا  م سیقیایی

  .(333: 1391فت حی، نک: ) زیاد  در سبک شناسی مت ن ادبی دارد.

اسدت،  ار ویژه و ظرفیت خاردی کده بدرا  آن در نظدر گرفتده شدده      ساخت و تعریع به ت جه با رمان      

ها بنا به ن ع سدبک آن، ردناناتی را بدا سدازوکارها      طلبد. ما در رمانخاص خ د را می ادبیها  نظا 

 .شداهد هسدتیم   هدا  ادبدی  نظدا  هایی را در خل  ایدا  یابیم و هنجارافیایی و گاه هنجارشکنیمتفاوت می

برا  م ال در شعر مع  اًل تکرار یا استفاده از آواهدا  مکدرر مشدابه جندت ه داهنگی طندیا کل دات و        

اما در داسدتان مع د الً جنبدۀ     ،رودکارمیآهنگیا ساختا کی  و شک  دادن به ساختار م سیقایی متا به

یشدتر سداخت   کاررفته در رمدان ب ها  ادبی بهبارزتر  برخ ردار است. آرایهت معنایی ایا تکرار از اه ی 

گاه  ،اند  س دارند و گاه سرگر  کنندهها ا لب ساختار و تص یر  ملایا آرایه .معنایی دارند تا آوایی

 و دهند و در ایجاد کششمیاند و تأثیرگذار  اثر را افیایشرسانی آمدهگاه برا  اطیع و انگییانجاب
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ها  داستان ه اهنگ فااها را با ن ع رویداد ح اد  و روایت ه چنیا .آیندکارمیها  داستانی بهگره

 .است بدیا شرح س ف نی مردگان بی یها  ویژگی هایی ازن  نه سازند.می

 نمادپردازي. 4-7-9-7

ن ادها  بسیار  بنره  سبب ابنا  و پیچیدگی که در ساختار و مات ا  متا دارد، از به س ف نی مردگان

 معروفدی بدا     ند.شد جدا  ج دیت خبدر ، تصد یرها و ن ادهدا مطدرح مدی       در رمان مدرن بده است. برده

استبداد، مردسداالر ، نفدرت، برادرکشدی، نشد  و... را      ؛هایی چ نگیر  از زبان ن ادیا درون ایهبنره

 ؛ها و ارطیحاتی چد ن وایهه چنیا و آیدیا، جابر، ایاز، اورهان ؛ هاکند. اسامی شخصیتمیبازن ایی

هدا   ساز  لُرد و... ه گی ن ادهدایی هسدتند کده درون ایده    برف، اردبی ، کیغ، زمستان، کارخانۀ پنکه

کیغ یکی از بارزتریا ن ادها  ایا رمان اسدت کده در سراسدر رمدان حاد ر      . کنندداستان را بازگ می

 دارد:   بارز

ها ب د ا  که در تاریکی شب چش ش دنبال کیغب د و بعدها در لاظهت جه ها بیآیدیا به ایا حرف»

 .(22: 1329)معروفی،  «ها  درخت کاج هیچ گاه از دستش آس ده نب دندبه یاد آورد که کیغ

او از خ اب  ،برف ،برف :تندگفها وقتی میها  درخت کاج ب د و ربحها رو  شاخهجا  کیغ»

 .(342)ه ان:  «نشستندمی رو  آنتا چ بی رادی  هاشد دوتا از کیغبیدار می

آن را به نن ان نیمت نا ست و در ارتباط با ترس از نکبت و ر تعبیر روانشناختی کیغ در رویا د

در ض ا ن اد تننایی است یا بیش از آن نشانگر انیوا  ن د  کسی بدبختی به ش ار آورده اند. کیغ 

تکرار کیغ در ایا . ( 924: 1329فاائلی، نک: ) «کندباالتر زندگیگرفته در جایی است که تص یم

ابقه داستانی کیغ به داستان هابی  سد  است و ارتباط تنگاتنگ با ما  ن برادرکشی دارد. رمان تع  

است. کیغ در کردهها  تل یای رمان خ د را تق یتگردد که معروفی از ایا طری  الیهو قابی  برمی

خ ار  و نا ست مشن ر است. حا ر ه یشگی او در رمان ایا ها به ن ر ط النی، مردها لب فرهنگ

 هاست و در شنر  که رمان در آن روایت کند که پی سته در ک یا و آرزو  مردهلقامیإمعنا را 

ب دند ها شنر را فتح کرده کیغ» کنند:ها نیی باید شنر را قرقش د و راویان آن مردگان هستند کیغمی

 .(12: 1329)معروفی،  «بر هر درختی چند کیغ

برف و سرما یکی دیگر از ن ادها  ایا رمان هستند که نقش زیاد  در فااساز  هم دارند. سرما       

به خ بی با گفتار نیی و برف در ادبیات معارر ن اد خفقان، استبداد، انیوا و تننایی است که ایا ن ادها 

 د.نان تناسب دارها  رمو رفتار شخصیت
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هدا بعدد مدرد  بگ یندد ه دان سدال سدیاه... بدرف ه ده را          ب د کده سدال  گذاشتهآس ان برفی بر زمیا جا»

 ... در بدد دهددا  آب یددخ زده. ل لددهسددک تی  ریددب ک چدده و خیابددان را فراگرفتدده بدد د  .واگذاشددته بدد د

بد د   ب دند... بی نازل شدده کندهزد باال و مرد  از زیر ت ن  ها میها  باریک برف از سر در خانهک چه

ها باریده ب د اما هیچ کس به یداد نداشدت چندیا برفدی     ب د بسیار برفها آمده و رفتهشاید. بسیار زمستان

 .(12)ه ان:  «را

 .(292)ه ان:  «رفتداشت تا زان  فرومیسرما و برف هر قد  که برمی»

 فیوصت .4-7-9-4
 ع و پ یدایی ندالم آن  ادبی است کده م جدب گسدتردگی، تند      ع یکی از ننارر تص یرساز مت ن ی رت

گیر  کام  ت ناطفه و احساس خ یش برا  شک ت و رقّش د. گاهی اوقات ن یسنده به دلی   شد می 

نی از آن نگرد و ت ریفات متند   ا  از منظرها  مختلع مییا پدیدهء تص یر  در ذها مخاطب به شی

 و متند ع  هدا  . ت ردیع تریا شدگردها  بی دی در رمدان اسدت    ورع یکی از ارلی دهد.میبه دست

. اسدت  گدر جلد ه  بدارز   ناد   بده  داستان در آنان ناگذر و گذرا اح ال و حاالت و انسان طبیعت، متعدد

 و بخشددند مددی حددس و رنددگ را داسددتان فاددا  کدده طبیعددی ت رددیفاتاسددت.  مق لدده دو در ت رددیفات

  داستانی به وسدیله آن ترسدیم    هاو درونی شخصیت ها  ظاهر  و روحیکه ویژگی انسانی ت ریفات

هدا نیدی در داسدتان بدا دقدت و ظرافدت       ت ریفات ارتباطی افقی بدا طدرح داسدتان دارندد. مکدان      .ش ند می

  .ش ند ا  ورع می هنرمندانه

ها  س ررئالیستی ت ریفات و تصاویر است. جنبه س ف نی مردگانها  ارلی ورع در از ویژگی      

هدا و فادایی   کند و با آفرینش رانهواقعیت نب رمیاز رت که معروفی ب سیله ق ه خیال مرز بدیا ر 

بددا ت رددیفی رئالیسددتی و  رمددان رارا  ن  ندده کنددد. بددمددیشددگفت و جددذاب خلدد ورا  واقعیددت امددر  

 :کندمیها و حجرۀ اورخانی آ از فروشنات رالیستی از فاا  بازار آجی 

خد رد و از دهانده   هدا ل بدر مدی   آجید  فدروش  ها  ضربی و گنبد  کاروانسدرا   دود میی ی زیر طاق»

سد زاندند... دود و بخدار بده    زد. ته کاروانسرا چند باربر در یک پیت حلبی چ ب میجل خان بیرون می

 .(1)ه ان:  «آمیخت و برف بند آمده ب دهم می

 آلد د و س ررئالیسدتی بده وجد د    هدا، فادایی مده   تص رات آناما در ادامه با ت ریفاتی از بازار و افراد و  

سیال و در جریان است م   آسد انی کده پی سدته     ،آل د ب دن و شفافیتآورد که فاا پی سته بیا مهمی 

گیرند و گاهی خ رشید شدفاف و زالل  گاهی جل   خ رشید را می .در حال حرکت هستند   آنابرها
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ها نیی بیان خاطرات و اتفاقات زندگی آیددیا و اورهدان   برخی از ت ریفات و تص یرساز  ن ایان است.

 که ت ریع و بیانی س ررئالیستی است:کند است که س یۀ ذهنی و تخیلی پیدا می

م د    ،هتکّد ه. م د  ردخره تکّد   جذا  نصع تنشان را پ شدانده بد د   .ب دندخ ردهچند نفر آد  درهم گره»

م   حروف ک چک فرانسه. حرف  ،م   آبنبات کشی. درهم پیچ و تاب خ رده ب دند ،شدهدرخت اره

م د  آبنبدات کشدی م د  اره      .د  سر نداشت به جاش یه زخم بیرگ ج ش خ رده رو  گدردنش بد د  

 .(213)ه ان:  «شدهدرخت

ده، زبدان او شدکلی پیچید    ،پردازددیا مییوقتی معروفی به تص یرساز  و ت ریع خاطرات اورهان و آ

 :آمییدت را درهم میگیرد. درواقع او خیال، وهم و واقعی تص یر  و استعار  به خ د می

ب د. ه ه جا در تاریکی پ شاندها رنگی اطرافش رب د و  بار سیاهخ رشید به قرص خ نینی بدل شده»

 (.93: ه ان) «رسیدش میو از ک چه هیاه   وحشتناکی به گ  ب دفرورفته

آمدند و بعد یک نقطۀ برمی شدند، به همآمدند، پخش میوق س میدسته در برف کشها دستهچلچله»

ها چده  قدر زرد ب د و دودکششدند. آس ان چهرفتند و خال میرفتند، میرفتند، میشدند و میسیاه می

، «برف. بدرف »گفتند: ها وقتی میها  درخت کاج ب د و ربحها رو  شاخهکرد. جا  کیغدود  می

 (.342: ه ان) «شداو از خ اب بیدارمی

 کنایه. 4-7-9-9

 بدا بسدامد بداالیی     کنایده  کده شاخصدۀ بی دی ا لدب ن یسدندگان معاردر اسدت در ایدا رمدان نیدی           کنایه

ها اند و ه یا مردمی ب دن دلی  ماندگار  آناز زبان مرد  و جامعه گرفته شده هاکنایه است.کاررفتهبه

هاست ها  آنماافظ تجربیات شخصی و اجت انی مرد ، نقاید و باورها و ارزشو است. کنایه حاو  

سد ف نی  هدا در گدرو  بقدا  مدرد  اسدت. رمدان       شد د. بقدا  آن  که نس  به نس  تکرار و ماافظت می

ها هدم  از کنایه به ط ر طبیعیو بازار  دارد و روایت یک خان اده ناد  است که زبانی ک چه  مردگان

اسدت تدا   کدرده از کنایه استفاده کند،اقتاامی در زبان رمان خ د هرجا که ش د. معروفیمیزیاد استفاده 

 تر و گیرا کند:کی  را ر ی ی

 .(13)ه ان:« ها گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامدهمگر کسی ب یی برده. سال»

 .(99)ه ان:  «پدر گفت: دستم به دامنت، چه اتفاقی افتاده »

 .(219)ه ان:  «ا  گذاشتهکه پدر  در سفرهآیدیا گفت: نانی است »

 (.211)ه ان: « ما آد  سنگدلی نیستم»
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 .(191)ه ان:  «انداخت ش آب خنک بخ ردمی دو ماهاگر به خاطر حرف مرد  نب د، یکی »

از کنایات  بسیار  س ف نی مردگانها را باید در تاریخ و فرهنگ مرد  جستج کرد. در خاستگاه کنایه

 هاست:ها  اجت انی آنن ایانگر کنشبرگرفته از فرهنگ و آداب و رس   مرد  منطقه است که 

و یک زن فرنگی هم گ شه ا  ایستاده ب د.  بردند طرف استیشاجل  گارای سرنیا مسافرها هج   می»

« را بکنیم  ا  کلکشآیی ببری ش یک گ شهگفتم می .گفتم: پال نش کج است. اما او ت جنی نکرد

 .(333)ه ان: 

شناسدی   ت زبدان رمدان، فااسداز ، تید     بی ی رمان است که در رد ی   ۀبنابرایا کنایه یکی از شاخص

 ا  دارد.، شتاب بخشیدن به روایت داستان و... نقش سازندههاها، شناخت پایگاه اجت انی آنتشخصی 

 دید ةروایت و زاوی. 4-4

شد د. تالید  نناردر    مدی  آنشد د کده بانده انسدجا  سداختار      میتشکی هر داستان از اجیا و ننارر  

د. پژوهشدگران زیداد    دهد مدی اقعی آثار داستانی را نشانهایی است که ارزش وداستانی، یکی از روش

 ن اندددک انددد و در تعددداد آکددردهرا تشددریح انددد و جیئیددات آنننارددر داسددتان تاقیدد  ن شددته ۀدربددار

 ؛شدام   هدا نناردر اردلی داسدتان را    آن بیشدتر هدا    در ایدا پدژوهش  أمد بدا ت نظر  وجد د دارد.  اختیف

 ...و و درون ایده یدا پیدا  داسدتان     ح اد ، زمان، مکان، گفتگ ، پیرندگ  روایت و زاویه دید، ت،شخصی 

انسجا  در ننارر داسدتانی آن اسدت کده     س ف نی مردگانشک یکی از رازها  ماب بیت اند. بیدانسته

است و مخاطب را تا آخر داستان ه راه کارگرفتهبه ها را در رمان خ دن یسنده با منارت باال  خ د آن

در اینجا قصد نداریم ت ا  ننارر داسدتانی را در ایدا رمدان بررسدی کندیم بلکده بیشدتر آن         برد.خ د می

 ش د.ها  سبکی ایا رمان ماس ب میویژگیگیرد که جیء ننارر  م رد باه قرارمی

معروفدی بدا اسدتفاده از    پدرداز  آن اسدت.   روایدت یکی از شگردها  خاص معروفی در ایدا رمدان         

هدا  داسدتان را در   وسه سال زندگی شخصیتشکند و چن جریان سیال ذها روایت خطی زمان را می

جریان سیال ذهنی بیش از آنکده دارا  ارزش ذاتدی سداختار  باشدد، از     » دارد.میروند  معک س بیان

 پدذیر اسدت و درک و بیدنش   ایا دیدد درخد ر سدتایش اسدت کده بدیش از هدر شدی ۀ دیگدر  انعطداف          

جریان . (419: 1312)آل ت، « یابدها  ذها و ن اطع به نالم رمان راه میتر  نسبت به حرکتیرف 

دهدد  میها و وقایع را نشانتکند و به ر رت  یرمستقیم شخصی دور میسیال ذها ت رکی را از روایت 

پنددار  داشدته   ها و وقایع ه دذات تکند و با شخصی که فق  بشن د، ببیند و حستا مخاطب به جا  ایا
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کند که مخاطدب ندیوه بدر آنچده     هایی را ت ریع میجا  ایا رمان رانهمعروفی در جا  باشد. م یً

 هایی ورا  ایا ت ریفات دارد.تشن د برداشمی

کندد.  است که در قس تی راو  و زاویه دید تغییرمدی شدهاز چنار بخش یا م ومان تشکی ایا رمان       

کندد. گداهی اوقدات اول    میطرفانه داستان را روایتدر بخش اول رمان، راو  س   شخص است که بی

که در ایا قس ت راو  ح  به جاندب اسدت و    ش دش د و از زبان اورهان داستان روایت میشخص می

دادن ابعداد  داندد بدرا  نشدان   کند. معروفی خ ب مدی میچیی را از دریچه ذها خ د تالی  و ارزیابیه ه

بندابرایا بدا    .باشدد مختلع م ض ع باید زاویه دید را تغییردهد تا مخاطب اشراف بنتر  بده رمدان داشدته   

ن  نه ا  از تغییر پیاپی زاویه دید  دهد.میاز رمان به مخاطب نشان تغییر زاویه دید ن اها  گ ناگ نی را

 در زمان:

 د. چدده تننددایی نجیبددیخ پدددر رفددت. لبددۀ دامددا پددالت ش در بددرف بدد اورهددان تددا زاندد  در بددرف فرومددی»

دانست که تننایی را فق  در شدل  ی  آد  وقتی در حجرۀ خ دش تننا باشد تنناست. ن ی ،کردمیخیال

گفت: ما بد شد اها   ا  پدر. ه ه را یک کاسه نکا.ها زح ت کشیدهگفتم: ما سال کرد.ش د حسمی

. آیدیا که دیپل ش را گرفت مادر گفت: اورهان بیا شیرینی دیپلم آیددیا را هدم بخد ر    خ اهم.را ن ی

اورهدان تدا هشدت     :پددر گفدت  ... مدادر گفدت: تد  چدرا نت نسدتی       کدرده  مگه قلۀ دماوند را فتح گفتم:

)معروفدی،   «ها  سیاه خدا ریختده ب دندد در شدنر   ها ب د کیغآن سال سال کیغ انده... بسش است.خ 

1329 :33). 

و وظیفۀ آن در ایا بخش از داستان رفدع ابندا  و روشدنگر     در م ومان دو  راو  دانا  ک  است       

م ومدانی اسدت کده از نظدم و     م ومان دو  داستان تننا »ها و زمان رمان است. درباره ح اد ، شخصیت

کند. در ایا م ومان معروفی از زاویه دید دانا  ک  یک بار دیگر ه ۀ آنچه را ترتیب زمانی پیرو  می

کند و در برابر چشد ان  در م ومان یکم از زاویه دید هم زمان اورهان و ن یسنده روایت کرده، مرورمی

ا هدا را از کد دکی تد   برد و گذر آنیا و اورهان میگشاید. خ اننده را به دنیا  ک دکی آیدخ اننده می

)یاور ،  «گیرداز زندگی تا مرگ پی می بیرگسالی، از تندرستی تا بی ار ، از سیمت نق  تا دی انگی

1321 :122). 

شد د کده سد رمه حد اد  را     ها  روایت در ایا رمان مرب ط به بخش سد   مدی  یکی از برجستگی      

 ، سد رمه در یدک تصدادف از   ش یممی جاست که در پایان ایا بخش مت جهآنکند و جالب میروایت
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روایت در ایا م ومان بدیا ر رت اسدت کده:    است.کردهاست و روح او ایا خاطرات را بیانرفته دنیا

ت خد د را بدرا  خ انندده    ذهنی د گ یی درونی به دور از دخالت ن یسدنده و آزادانده   س رمه با شی ه تک»

سدا  اسدت. حُ  واسطگی رواییبیگ یی درونی، در پین ن نی د. او با شی ه سیال ذها و تککنمیروایت

ها در قبدال دیگدران بده    برجستۀ ایا گیینش در آن است که خ اننده از رهگذر داور  مستق  شخصیت

 گد یی وبرد. به نیوه ت انسته است گفدت میها  گ ناگ ن گفتار، پندار و کردار کسان داستان پیس یه

هدا را بدرا  خ انندده    تمتناقض ذهنیت شخصدی   آورد، ابعاد گ ناگ ن و  الباًوج دیان گذشته و حال بهم

 )حسدا  «آشکارکند و سبک نگارش متفاوتی در مقایسه با ساختار نا   و ررفی ار  متا اختیارکندد 

 .(29: 1391زاده، 

حد اد   که از زاویه اول شخص آیدیا دی انه است س جی است. س جی نا  راو  م ومان چنار        

که از ایا طری  وخامت حال آیدیا و نامرد  اورهان در ح  خان اده به خد بی بدرا     کندمیرا روایت

رفتدیم تد     » :منط  او مشدخص اسدت  ش د. ذهنیت آشفته آیدیا از گفتار درونی بیمخاطب آشکارمی

ت انسدت راه  نا قددش بلندد بد د امدا ن دی     ب د... مادر س رملییک پنج در . یک س رملینا هم آنجا نشسته

شد مدا یدک رور   ب د بیرون... کاش میها زدهاش از شاخهاز زمیا درآمده ب د م   درخت. شیره .برود

رود گفدتم مدی   گفتم آقا داداش ایا کریستع کل ب ما هن ر ن رده  گفت چطد ر مگده    هیتلر بش  ...

آقدا  کریسدتع    :زد داد مدی  .کند  بعدد مدا رفدتم   آید اینجا را کشعچرا ن ی .کندمیسرزمیا کشع

افتدد.  کنید  گریس د  کلفت. گریس د  کلفت. آد  یاد مدام ت مدی  آیید ما را کشعکل ب چرا ن ی

 .(211: 1329)معروفی،  «اما ما که آد  نیستم

 رد و ایدا  خد مدی ایا تغییر زاویه دید از اول شخص به س   شخص و برنکس در سراسر رمان به چشدم 

 ها  سبکی ایا رمان است.  ش د و یکی از ویژگیبانه جذابیت رمان می

دیگر ویژگی سبکی باز در ایا رمان مسأله زمان است که ارتباط تنگاتنگی با روایدت و زاویده دیدد          

ولی در آن، زمان آنقدر طد النی   .سانت آخر زندگی اورهان است وچناربیستدارد. ایا رمان روایت 

ش د و ایا ویژگی زمان در تکنیک روایت میح اد  و جریانات زندگی یک نس  روایتش د که می

جریان سیال ذها است که گاهی زمان ک تاه را ط النی و گاهی زمان دراز و طد النی را ک تداه فشدرده    

بک و پرشی دارد و دائم بیا گذشته و حال سیال اسدت. در واقدع   زمان در ایا رمان شک  فلش کند.می

نده با دو ن ع زمان روبرو است یکی زمان ذهنی و دیگر  زمان نیندی. ایدا دو زمدان پیدرو فرمد ل      خ ان
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کند تا پدازل زمدان را   ش د که خ اننده ح اس خ د را بیشتر ج عنظ ی بانه مینظ ی است و ایا بیبی

  زمدان در  هدایی از رمدان بده قددر    در قسد تی  ش د.کند و در ننایت منجر به تلذذ هنر  برا  او میح 

کندد. بدا   ن یکدی کدردن بداز بده درسدتی اشدراف پیددا       ابنا  است که خ اننده با چندیا بار خ اندن و ت ر

در مسدیر  کده اورهدان بده شد رآب       کند. م یًت اند ح ها  دیگر رمان ایا پازل را میخ اندن قس تی

کند تا اینکه در فصد  بعدد   ایجادمیکند و ابنا  زمان و روا  پی سته تغییرمی ؛رود تا آیدیا را بکشدمی

دلدش بیشدتر شد ر زد.     .از شنر که حسدابی دور افتداد  » است:ش د که چه اتفاقی افتادهخ اننده مت جه می

ب د. اورهدان بده پشدت نگداه     ها  کننه را پ شاندهیک لاظه با خ د گفت: برگرد . اما نه. برفی ن  برف

 : کی  گفتم مسل انش کا و بگیرش. حیلش کدا... خ اهی  گفتگفتم: خیلی خاطرش را می ...کرد

گفدت: زمدانی کده آد     چه کند  پا برداشت تا زان  در برف فرو رفت. م   قاطر  لنگ ماند... پدر مدی 

پرشدی ویژگدی   ایدا شدگرد زمدان   . (39: ه ان) «کندش د در هر سنی باشد احساس پیر  میثروت ند می

درواقدع   ش ند.میمتناوب دو خ  روایی زمان در هم متداخ به ط ر بارز رمان در م ومان اول است که 

 ایا فص  از رمان خ دکاو  درونی اورهان است که از ذها به نیا و برنکس در سفر است.

 ایدئولوژي و محتواي رمان. 4-9

  ۀدهدد و بدر ه د   مدی  ایدئ ل ی  نظامی از نقاید است که تلقی کلدی از زنددگی و زاویده دیدد را شدک      

 :کند ه ده سدط ح نناردر زبدان قابد  بررسدی اسدت. )       در  آنبازتداب  و  گدذارد میثیرأزبان تها  جنبه

هدا  ردریح   ها در متا خن ی نیستند بلکه در ساختارها  کیمدی حامد  پیدا    وایه .(394: 1391فت حی، 

 گدر مدتا بدا ت جده بده اشدارات و       شدناس و تالید   ه راه با معانی چند الیده و ضد نی هسدتند کده سدبک     

ماد ر  و   کندد. مدرگ و تبداهی اندیشدۀ    میها  م ج د در متا مفاهیم م ج د را تبیدیا و تفسدیر  سرنخ

 .س ف نی مردگانست؛ بر ایا مدناارلی ن یسنده در ایا رمان است. اسم رمان بنتریا دلی  ایدئ ل ی  

 ؛انادا  آن  ت دامی زنندد و  به ریشده خد د مدی   تیشه   است که احدیه تیش درونی خان اده ایا رمان

روندد و  رو بده نیسدتی مدی    ،آیدا، پدر، مادر، ی سع، آیدیا و در آخر اورهان که قابی  زمان خ د است

 را پیدددا  هدداآن ، سرن شددتدهدددپی نددد مددی وقتددی زندددگی خدد د را بددا ایددا خددان اده      ،سدد رمه هددم 

 خانده زدیدم و بده   رفتم و گشتی در شنر میبعد از مرگ آیدا نصرها سانت چنار سرا ش می» :کندمی

بد د.  زدیم. آیدیا یک گ  شقای  به ما داد که وقتی به خانه رسیدیم پرپر شدده ک ی قد ... آمدیممی 

گفدتم از یدک آد     گفت از کی گرفتدی   ا   گفتم گ  ب د.مادا  ی گینه گفت: ایا چیه دستت گرفته

هیی کا. گفتم وا ، مامان. از ایا آد  پرایا نشانه خ بی نیست  :نییی. رلیب کشید و نگران شد. گفت
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... روز بعدد مدا بدرا     ان نترس ایا خرافات را دور برییکند... گفتم مامنه، چرا  گفت چ ن پرپرت می

 .ا خجدالتم داده ا  خرید  و گفتم که شب با ایا لباس بیاید باال. آیدیا یک دست کت و شل ار سرمه

که زنم برا  خریده. خندید . گفتم: ا  را ش د  آن هم هدیهگفتم: م کا است نپسند . گفت مگر می

کشدک لی   ا  و او ه ان روز یدک جفدت گ شد اره ملیلدۀ    ... به آیدیا گفتم حاملهاوه یعنی ت  مرد منی 

دکتدر بدا روپد ش سدفید و آن     . روز بعدد حرکدت کدردیم    ..... بعد ما به مسافرت رفته بد دیم برا  خرید.

آیدیا سرپا نشست. پارچه سفید را از ر رت ما  کنم.نینک دور سیاه ک چک جل  آمد: خ اهش می

زد قلدبش تندد مدی    ا  که در ایا مدت تا ید  مدا شدده ه دیا اسدت.     دکتر گفت: تننا جنازه کنار زد...

لرزید. گفت: ایا نیست آقا  دکتر. باور کنیدد ه دیا اسدت ولدی مدا مط هدنم کده ایدا         هاش میدست

 .(219: 1329)معروفی،  «نیست

ب کد ر سدنتی،     از تعص د اپددر کده آمیدیه   هسدتند.   از جنس مدرگ  ها  رمانتشخصی  ۀه گ ئی       

از بی ار  رود و مادر به مرگ ناشی طلبی است، به مرگ طبیعی از دنیا میترس، ناطفه،  رور و منفعت

 کندد. آیددیا بده سرن شدت ندامعل می گرفتدار       آیدا خ دسد ز  مدی   میرد.می، آسم که در او کننه شده

که سایه ش مش بدر  ، ناپذیر  استاز ه ان بختک حرص و آز و سیر  ا ی سع که استعاره آید ومی

درواقع در وجد د اورهدان بداقی     اما .ش دکشته می ظاهر به دست برادرش، اورهان به ،سر خان اده افتاده

کندد و  یمد کند، تا آنجا کده ه یشده او را تعقیدب   وار خ د را تا ننایت حفظ میاست و حا ر سایهمانده

امدا واقعیدت ایدا     میدرد، مدی  ظاهر بر اثر برف و وهم زوزه گرگدان اورهان هم به زند برادرکش.فریادمی

ها بدا  رود. اورهان م   دی انهمی... از دنیا ، وهم، آتش کینه و خسران وبه دست حرص و آز است که او

: ه دان ) «خ د  ب یدر ، داداشدی   بگذار... کشم، ت  هم مرا نکشنه آیدیا ما ت  را ن ی» گ ید:میخ د 

112). 

کشی، ندادانی، حسدادت، نفداق، ریاکدار  و... اسدت. داسدتان       ب، ظلم، ح ایا رمان روایتی از تعص       

 باشد که سرانجامش زوال و ناب د  است.بی ار می ۀخان اده ک چکی که ن اد  از یک جامع

کند... میخدابیامرزت فق  به کسب و کار فکرپرستی است. م   بابا  گرد و پ لاورهان آد  دندان»

تان خ اهم از حاال زندگیو او ه ه زندگی را باال بکشد. ولی ما می خ اهد که ت  نباشیاز خدا می

ا ... تا ک چکتریا رفته باشد. نه به ت  ظلم ش د نه به اورهان. اما ت  زندگی را به باز  گرفتهشسته

 .(299)ه ان:  «کشی آخر چرا میشن   خ دت را کنارحرف می
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سداالر ،  اندیشی و فرهنگ پدرگماستبداد حاکم بر مای  و زمانه، جیمیت، دُ س ف نی مردگان در 

ی از انسدداد، اجبدار و   کشداند. چندیا شدرایطی او را در فادای    مدی یدیا روشدنفکر و شدانر را بده اندیوا     آ

ت شد ند. چیدی  از فردی د   یک تا اد ا  میردا ه ه در در جامعۀ ت تالیتر و تک»دهد. میخش نت قرار

« یابدرود و زندگی ابعاد  تراییک میرفتا ایا فردیت، آگاهی نیی از میان میماند. با ازدستباقی ن ی

کندد و  ک شد تا رددایی از روشدنفکر پریشدان و خسدته را بازن دایی     (. معروفی می121: 1324)انصار ،

 ذهنیدت تداریخی   قربدانی   آیددا ه چندیا   ن ایدد. مدنعکس  راهدا  سیاسدی، اجت دانی و فلسدفی او     اندیشه

م ابۀ یک گفت ان با کارکرد ایددئ ل ییک، ه یدت جنسدی را بدر     ش د که بهمی ا ضابطهساالر  بیمرد

ساالر  ند یا  گریید تا به دامان مرد)پدر( میارد. او درواقع از مردساالر  کنادمیه یت انسانی مقد 

کندد.  بده دالیلدی ندامعل   خ دسد ز  مدی     یابدد و سدرانجا    ن دی جا نیی تد فیقی آن اما)آبادان( پناه ببرد، 

کشد و خ اننده از میتص یرا  بهیدا را در چنیا جامعهسرگذشت آ ،معروفی در م ومان دو  به تفصی 

آیدا، » شن د:بیند و میندگی زناش یی میالبی  سط ر متا ردا  شکستا آیدا و ش ربختی او را در ز

هدا بعدد    د. حتی آیدیا هدم سدال  با  از او در ذها ماندهتر خاطرهآیدا، آیدا. نا   از خان اده که کم

یادبیداورد. نده حدرف، نده جنجدال، نده       ها  ایا دختر بده ت انست چیی  از بچگین ی ،کردهرچه فکرمی

« بد د کدرده خانه گدم دردسر به ق ل پدر گ رش را از ایا کشیده ب د و بعد بیحا ر. در پست   خانۀ نم

 .(131: 1329)معروفی، 

ها و تاریخ مدا  ت را در زندگی انسانخ اهد مسیر از نفس افتادن آزاد  و فردی می س ف نی مردگان      

اسدت کده آزاد  و انعکداس    ها  داستانی سدبب شدده  تنشان دهد. در ایا رمان اجازۀ گفتگ  به شخصی 

اندد یدا بده     شدده اسدت کده خفده    روشنفکران و زناناز کنندۀ رداهایی رداها را دریابیم. داستان منعکس

 اند. آمدهاند و یا به ر رت زمیمه در شدهحاشیه رانده

عدد  بُ درج ید و ها  مدرن س دمیمعروفی در ایا رمان در ساختار روایی و تکنیکی اثرش از روش      

 هدا  ادبدی و   بیندامتنی، تلفید  گ نده   هدا، روابد    مات ا با ت سد  بده شدگردهایی ه چد ن تند ع فرهندگ      

اسدت بدا   اسدت. او ت انسدته  ها  مکاتب ادبدی  درب، تند ع و نسدبیتی در اثدرش بده وجد دآورده       شاخصه

آیددیا، آیددا و   چد ن؛   ها  گ ناگ ن جامعده ها ردا  اشخاری از طیعروایتگسیختگی روایی پاره

هدا   کند تا رویددادها و انسدان  میدن تط ر ض نی از خ اننده اورهان را آشکارسازد. چنیا ویژگی به

 شان ببیند.  ها  متفاوتگرفتا جنبهنظرها  مختلع و با درپیرام ن خ د را نیی از زاویه
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ت اندد ردداها  دیگدر را نیدی     ها  ننانی رمان، خ اننده مینیوه بر ردا  ن یسندۀ داستان، در الیه 

کده ندیوه بدر     داندد ن را سداحت بیندامتنی مدی   کند و ایا ه ان مکال ۀ متا اسدت کده بداختیا آ   احساس

دارد. بددیا ترتیدب روابد  بیندامتنی یدک      به ارتباط خ اننده بدا مدتا هدم نظدر    گفتگ   مت ن با یکدیگر 

 سدد ف نی مردگددان سددازد و ایددا مق لدده در مدد رد   برقرارمددی«  یددر»و « مددا»مناسددبت پددذیرفتنی میددان  
 کند.  نیی تکرارمی سال بل اپیکر فرهاد و ؛ ها ض ا معروفی ایا شگرد را در رمان کند، درمیردق 

 -1کدرد:   خیرده تد ان  مد ارد زیدر مدی    را در  س ف نی مردگدان ها  فکر  رمان تریا ویژگیمنم      

حاد ر پررندگ تفکدر     -3گ. اندیشی و حا ر سدایۀ سدیاه مدر   مرگ -2 . تقاب  جیمیت و روشنفکر

ت روشدنفکر بده اندیوا و    ماک می د  -1ه. اسدتبدادزد  نقدد جامعدۀ سدنتی و    -9ی. برادرکش -4 .مردساالر 

 -9د. ت زندان در ج امدع سدنتی و مسدتب    مظل می د  -2گ. تقاب  سرمایه و بازار با دانش و فرهند  -1 .مرگ

 .تقاب  آزاد  و سرک ب

 گیرينتیجه. 9

 هدا  در سدال  را تداریخ ا  از نباس معروفی با نظ ی س ف نی وار اح ال مردگدان جامعده ایدران و برهده    

 ۀریشد  بده    اسدت کده تیشده   احدیه تیش درونی خدان اده که است ( به ن ایش گذاشته1399تا  1313)

ایا رمدان از ارزش سیاسدی زیداد  برخد ردار     دارند. به نیستی رو   زنند و یکایک اناا  آنمی خ د

متعصدبانه و روشدنفکر    سداالر  ا  ن ادیا استبداد حاکم بر مای  و زمانه، فرهنگ پددر به گ نه و است

 را مدنعکس ها  سیاسی، اجت انی و فلسدفی حداکم بدر جامعده     هرا بازن ایی و اندیشپریشان و خ دخ اه 

 کند.می

نناردر زبدانی و    قاب  بررسی هستند. نخست: ها  بارز سبکی در ایا رمان در سه ما ر ارلیلفهؤم      

و  هوایند ع گدیینش   در ما ر ننارر زبانی . مات ا ایدئ ل ی  و. س  : روایت و زاویه دید . دو :بی ی

شد د. بسدامد بداال  ن داد و کنایده و      میماس ب س ف نی مردگاننا  ج یت دو ویژگی سبکی رمان 

دیگدر ویژگدی سدبکی     ها  بی ی ایا رمان معروفی اسدت. ت ریفات س ررئالیستی از بارزتریا ویژگی

برجسدته  ش د. جریان سیال ذها تکنیک روایی رمان میمرب ط به روایت و زاویه دید  س ف نی مردگان

در زمینه مات ا و ایددئ ل ی    باشد و بسامد باال  تغییر زاویه دید از نکات قاب  ت جه است.ایا رمان می

ها  معندایی دیگدر   دهد که به دور آن الیهمیفته در رمان، مرگ و تباهی هستۀ مرکی  رمان را شک نن

 است.شده تنیده ب، استبداد و...ظلم، تعص از قبی : حسادت، حرص، 
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