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  چكيده

از آثار ادبي است كـه در كشـور مـا تـا كنـون كمتـر        مهم يادبيات داستاني بخش
و  كه رنگ و بوي  بـومي  هستي برجسته يها داستان ،از ميان اين آثار .ستبررسي شده ا

. اثر علي اشرف درويشـيان اسـت   هاي ابري سالرمان بلند  ،يكي از اين آثار .دمحلّي دار
چنـين  واژگان و سطح نحوي زبان  و هـم  به لحاظهاي سبكي اين اثر  در اين مقاله جنبه

در سـطح   هـاي ابـري   سالعناصرسبكي زباني ترين مهم. سطح ادبي تحليل شده است 
هاي كوتاه  شاهي، و در سطح نحوي ،كاربرد جملهكرمان بومي هايواژگان، استفاده از لغت

هـا در   ها مبين توصيف دقيـق حادثـه   اين ويژگي .و بسامد باالي فرايند مادي افعال است
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  مقدمه

چه مربوط بـه واقعيـت زنـدگي ماسـت سـخن      جا كه ادبيات داستاني از آناز آن 
ي يهـا  از ميـان آثـار داسـتاني روايـت    . ذّاب بوده استگويد همواره تازه، خواندني و ج مي

نويسندگاني هسـتند   .استهاي اطراف ما پرداخته  هاي ملموس آدم بسيار به دردها و رنج
هـا،   ها و انتقاد از ناهنجاري براي هنر قايلند و با بازنمايي زشتي» تعهدي اجتماعي «   كه

  .تة زيستن اوستانگيزند كه شايس انسان را به ساختن جهاني بر مي
ها و عناصـري ويـژه    هر نويسنده براي ارائة نگرش خود نسبت به مسايل، از روش

كـه موضـع گيـري     طـوري بـه  زنـد،   هايي دست مي جويد و در اين راه به گزينش بهره مي
. جـو كـرد  وهـاي آن اثـر جسـت    توان در وراي واژگان و جملـه  هرنويسندة اثر ادبي را مي

هايي خاص، ديـدگاه خـود را    گاهانه و يا ناآگاهانة واژگان و جملهآ» انتخاب« نويسنده با 
ها و نـوع انتخـاب نويسـنده در     بررسي روش. كند نسبت به موضوع مورد نظرش بيان مي

بيان مفاهيم براي القاي نگرشي خاص،كه مربوط به تحليل سبكي يك اثـر اسـت، سـبب    
  .متن دقيق تر بفهمدشود خواننده داليل اصلي التذاذ خود را از خواندن  مي

چه هدف نهايي بررسي سبكي يك اثر است پي بردن به جهان بيني نويسـنده  آن
  . گر درك و قضاوت نويسنده از جهان است سبك در واقع بيان. و محتواي آن اثر است 

انجـام نگرفتـه    م و منسـج   علمـي  يپژوهش ،هاي ابري سالدربارة تحليل سبكي 
هـا و   تـوان يافـت مطـالبي اسـت پراكنـده در روزنامـه       مـي  چه دربارة اين رمانآن. است

امـا مطالعـة    ،كوتاه نيز به سبك اين اثر شده استهايي هها اشار مجلّات،كه بندرت در آن
درويشـيان در  . متن اين اثر درخور تحليل سبكي نيـز هسـت   كه دهد اين رمان نشان مي

هـايي   زبـاني بـه گـزينش    براي القاي مفاهيم و ديدگاه خويش در سـطح  هاي ابري سال
  .دهد دست زده كه شگرد و شيوة او را در استفاده از امكانات بياني و زباني نشان مي

 1 .گيرد ل سبكي يك اثر در سه سطح زباني، فكري و ادبي صورت ميئبررسي مسا
) واژگان و نحـوي  ( در دو سطح زباني  هاي ابري سالما در اين مقاله به بررسي سبكي 

شـناختي اثـر   خته ايم و به هيچ روي در اين جسـتار در صـدد معرفـي كتـاب    و ادبي پردا
  .نبوده ايم

بـه دليـل پيونـد بـا      ـ  داستاني است ''عناصر''كه يكي از ـ   نماد و نماد گرايي هم
  .مباحث زيبايي شناختي، در بخش سطح ادبي اثر تحليل شده است
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ة معاصر ،ضمن نشان يكي از رمان هاي برجست ةاين مقاله با تحليل سبك شناسان

آثـار ادبـي    هاي نقّادانه و سـبك شناسـانة  دادن ويژگي هاي شاخص اثر، ضرورت پژوهش
  .     دشوادآور ميبخصوص نثر معاصر را ي

  

  هاي ابري دربارة سال

ترين تجربة بلند علي اشـرف درويشـيان    مهم» هاي ابري سال«رمان چهار جلدي   
شكار كنندة سبك و نگاه او در يك گسـترة طـوالني   گر و آآيد كه به نوعي بيان بشمار مي

تمـام  «: گويد نويسنده در مورد چگونگي نوشتن اين رمان چنين مي. زماني و روايي است
يـادم  . هاي ابري را زماني كه در زندان اوين و قصر بودم در ذهن نوشتم تصاوير رمان سال

ندان بخـوانيم، گفـت هـيچ    در ز تا را داد »جان شيفته«كه يكي از دوستانم وقتي  ،هست
شود كاري  وقت سعي كردي رمان بنويسي؟ و من از آن زمان شروع كردم و ديدم كه مي

ها و  تصاوير، شخصيت. كردم زندگي خودم را در تنهايي مرور مي. به اين صورت انجام داد
  2»…از زندان بيرون آمدم شروع كردم به نوشتن 57  اين بود كه وقتي در سال …

بسـياري از  . هاي ابري نگاهي است به زندگي و برگـي اسـت از زنـدگي    رمان سال  
ها را در جهت انتقاد از فقـر، ظلـم و    دادهاي آن تجربة شخصي نويسنده است كه آنروي
 ،اولـين اثـري كـه از درويشـيان منتشـر شـد      . عدالتي در اين رمان سامان داده اسـت  بي

تر به خـود گرفـت و    وسيع ين مقاله شكلكه بعدها اي –اي بود دربارة صمد بهرنگي  مقاله
امـا اولـين اثـر    . منتشر شد» شناخت نامه صمد بهرنگي«بصورت يك كتاب تحت عنوان 

منتشـر شـد و پـس از آن     1352بـود كـه در سـال    » از اين واليـت «داستاني وي به نام 
بـا نـام مسـتعار     ،بـرد  سـر مـي  كه در زنـدان ب را به دليل آن» آبشوران«داستان  ةمجموع

اين دو  ،منتشر كرد كه مورد استقبال قرار گرفت و تا پيش از انقالب» لطيف تلخستاني«
پس از انقالب، مانند بسياري ديگر به او اجـازة كـار و مجـوز    . بار تجديد چاپ شد 22اثر 

  البتـه  . اش را تمـام كنـد   انتشار آثار داده نشد، از اين رو بر آن شد تا كارهاي نيمـه كـاره  
ها كـه دوسـت و همكـارش رضـا خنـدان       آوري افسانه نشيني و جمع ن خانهزمان با ايهم

هاي ابري  كار ننشست و به نوشتن رمان سالكرد، بي اش مي مهابادي در اين كار همراهي
  .منتشر شد و تا به امروز به چاپ پنجم رسيده است 1370اين رمان در سال . پرداخت

هـاي سياسـي، اجتمـاعي و     يـت هاي ابري از حيث اشـتمال بـر واقع   محتواي سال
ه به مسائل انسـاني  تاريخي حساس كشورمان و پرداختن به زواياي زندگي حقيقي و توج

توانـد منجـر بـه عواقـب جبـران       هايي كه در صورت عدم توجه مـي  و انتقاد از نابهنجاري
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رمـان  «تـوان آن را از نـوع    از ايـن رو مـي  . ه اسـت قابل توج يناپذير و مخرّب گردد، رمان

اي  هألرمـان رسـالتي رمـاني اسـت كـه در آن از مسـ      «. دانسـت ) tesis novel(» رسالتي
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي صحبت كند و خصلتي و منظوري اصـالح طلبانـه   

ذهبي از انـواع رمـان رسـالتي    هـاي اجتمـاعي، تبليغـي، سياسـي و مـ      رمان. داشته باشد
  3».است

بايد گفت كه صميميتي در بيان و شيوة روايت  ،از نظر ارتباط ميان خواننده و اثر
نويسـنده و  » خواننده مداري«شود كه در وهلة نخست به خاطر  اين داستان مشاهده مي

گويـد  درويشـيان در ايـن بـاره مـي    . ه وي به التذاذ خواننده از متن ايجاد شده استتوج :
ها را وادار بـه  كه آنينبرسانم كه درك كنند، نه ابه مردم من بايد پيام خودم را طوري «

  4».رياضي كنم مسألةكشف و حل يك 
ه وي بـه زبـان مـردم و وارد كـردن     مندي و توج همين باور نويسنده سبب عالقه  

ها در داسـتان و در نتيجـه ايجـاد سـخناني شـده اسـت كـه بسـياري از          عناصر زباني آن
ـ   فـت و گوهـا براحتـي    الي حـوادث و گ همخاطبان متن معنا و مقصود مورد نظـر را از الب

ها، كنايـات و   ها، اصطالح نثر ساده و روان داستان و آميختگي آن با تكيه كالم. فهمند مي
ها آشناست از عوامل مهـم ايجـاد ايـن     هايي كه گوش بسياري از مردم با آن ضرب المثل

  .است» هاي ابري سال»  صميميت در رمان
خوريم كه  هاي زبان فارسي بر مي ثلالم ي فراوان از ضربيها در اين رمان به نمونه  
هـايي از فرهنـگ عامـة     معرّف گوشـه  ،ها عالوه بر غنا بخشيدن به زبان داستان وجود آن

ت هـا لـذّ   ها و كنايات و تأمـل در معنـاي ثـانوي آن    كاربرد ضرب المثل. مردم ايران است
بر زيبـايي   ،وردآ چنين با ايجازي كه در كالم بوجود ميخواندن متن را افزايش داده و هم

  .افزايد نثر مي

  خالصه داستان

، دو برادر ردپدر و مابا اي است كه همراه  چهار ساله -شريف داوريشه كودك سه   
شاه زندگي اي فقير در كرمان هايش در خانواده ترش، مادر بزرگ، همسر او و داييكوچك

  .كند مي
خواهد به دنيا بيايـد   مي شريف اولين خاطراتش را از زماني كه فرزند سوم خانواده  
  .كند آورد و روايت زندگي خود را تا حدود چهل سالگي تعريف مي بياد مي
كـالش   ،ننـه زاري، مادر. گذراننـد  ها زندگي را به سختي مي آن .پدر بي كار است 

 پسـرانش، پـدر، مشـي بوچان،  . كند تا خرج خانه را تأمين كنـد  بافد و گاه خياطي مي مي
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در فضاي بيـرون   شريف .فرستد ي ميدبه شاگر از همان كودكيرا لطيف و بشير  ،شريف

. كند در مدرسه ثبت نام مي. كند ملموس حس مي ياز خانه هم فقر و نابرابري را به شكل
ـ  هعدم استطاعت مالي در پرداخت اجاره خانه دائم از محّل بدليل ديگـر اثـاث    ةاي به محّل

. بينـد  را نيز آلوده بـه نكبـت فقـر مـي    شريف زندگي اغلب همسايگانشان . كنند كشي مي
دايـي  . كنند كارگري و دست فروشي مي ،هاي او، حامد و سليم هم با همان سن كم دايي

شود و شـريف را هـم  بـا سياسـت      سليم با رفتن به شركت نفت وارد مسائل سياسي مي
شريف در محافل سياسي كه سليم، به عنوان يكي از اعضـاي فعـال حـزب    . ندك آشنا مي

كـار و آقـا مرتضـي    تراش جا با اكبر آقاو در آن كردهكند شركت  توده، در خانه برگزار مي
بعـد از  . شود مي» يمّل«صنعت نفت  .بندد شود و مخصوصاً به آقا مرتضي دل مي آشنا مي

با كودتاي زاهدي و ق و پس از او قواممدتي با استعفاي مصد، درضا شاه جـاي پـدر   محم
تي مبـارزه را كنـار   هـا بعـد از مـد    اي تـوده . كنـد  در جامعه بيداد مـي خفقان . گيرد را مي

از نـاراحتي چنـين پيشـامدي     نيـز  خودكشي دايي سليم. نويسند گذاشته و توبه نامه مي
شـريف  از سـليم   .دهد از آن پس اعتقادش را به حزب توده از دست مي .نافرجام مي ماند

  .پذيرد نمي او را كنار بگذارد ولي توده اي خواهد تفكرات مي
بيند؛ بنـابر   اش، را در راه مي كالسي قديميفاقي حسين كشاورز، همطور اّتب روزي

شـاه  شود و كرمان پذيرفته مي. كند ماتي ثبت نام ميسراي مقدپيشنهاد كشاورز در دانش
ـ  . كند را به قصد گيالنغرب ترك مي ي را بـا كمـي دلهـره در مدرسـة     شريف شـغل معمّل

رزم قـديمي اش، آقـا   هـم  در گيالنغرب در خانة اكبر آقـا، . كند رب آغاز مينوبنياد گيالنغ
دو دسـتگير شـده امـا شـريف     آن  .آورنـد  مأمورها به خانه هجوم مي مرتضي را مي بيند،

گيرخان و اكرام خان، اربابان آن محل، همه جوره بـه مـردم   جهان. شود ق به فرار ميموّف
شـريف بـراي   .كنند دم سازش به مرگ تهديد ميكنند و شريف را هم به خاطر ع ظلم مي

آقا مرتضي . رود جا به مالقات آقامرتضي در زندان ميشاه و در آنتعطيالت عيد به كرمان
كسي در گيالنغرب در  ها بفهمند با چه اند تا در بازجويي گويد اكبر آقا را به تهران برده مي

ـ    ةتقريباً هم. ارتباط بوده است ا عقايـد و اعمـال شـريف موافـق     معلّمان مدرسـه چـون ب
شـريف بـراي   . كننـد  نيستند عليه او به جرم اخالل به وزارت فرهنگ گزارشي تنظيم مي

، به خاطر سخناني كه بطور غيرمستقيم عليه حكومـت گفتـه،   42نخستين بار در خرداد 
  .شود دستگير و پس از يك گوشمالي آزاد مي

را بـه پيشـوايي   ) ره(امـام خمينـي   شود و دايي سليم به انساني مذهبي تبديل مي  
ت بـه خـاطر   سـ آبـاد مشـغول تـدريس ا    شريف كه اكنون از روي اجبار در شاه. پذيرد مي

آباد به تهران دائم در حـال   ها از شاه گاه تهران و شركت در كالسپذيرفته شدن در دانش
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دهند  مي سراي عالي به او مأموريت به تحصيلكه با ورود به دانشتا آن. رفت و آمد است

. شـود  دوست مـي » افق«در تهران با . كند سكونت خود را نيز به تهران منتقل مي و محلّ
هـا حملـه    مـأموران بـه آن  . كند عي عليه شاه شركت ميخ در تجمبه همراه او و حسن فرّ

بـه خـاطر جمـع آوري     ،ي در كنگـاور پس از مدّت. شود ق به فرار ميشريف موّف. كنند مي
تحـت  شـده،   سـاواك دسـتگير  بـه دسـت     ، ندگي مردم آن نـواحي گزارش از وضعيت ز

كنـد   فـي مـي  معرّ» چشـم آبـي  «شخصي كه راوي او را . گيرد شكنجه و بازجويي قرار مي
روهـك سياسـي خـود را    گكند تـا از او اعتـراف بگيـرد و نـام      بارها شريف را شكنجه مي

شـود  زيـادي آشـنا مـي    راوي در زندان بـا افـراد  . كند ا شريف مقاومت مياعتراف كند ام .
ااي از قماش اراذل هعدمسـتقيم يـا    -دهنـد  كه اكثريت را تشكيل مـي –اي ديگر  هند و عد

بسـيار را در   يهـاي  شـريف سـال  . انـد  غيرمستقيم به خاطر فقر و نداري اسير حبس شده
ت زمان كوتاه آزادي بدون برپـايي  شريف در مد. كند هاي ترسناك رژيم سپري مي زندان

ازدواج  -كه موافق مرام سياسي شريف اسـت -روسي با شهرناز، دختر دايي حامد جشن ع
آيد  آبي باز به سراغش مي اما چشم. دهد اليت عليه حكومت ادامه ميبه فع دوباره. كند مي

گـاه  و دچـار ترديـد مـي شـود     شكنجه و بـازجويي گـاه    زير فشار. كند و دستگيرش مي
هـايش   آوردن كساني مثل آقا مرتضي و مقاومتيادبه ا با گيرد ام تصميم به خودكشي مي

  .شود م ميهاي مردم بيچاره به ادامه راهش مصم و رنج
ديگـر دنبـال كنـد و     ايگونـه سياسي را به   اليتد فعنخواه در زندان از شريف مي  

 ،دنـ كن شاه را به او پشـنهاد مـي  رياست اصناف كرمانو شاه رياست حزب رستاخيز كرمان
سال حبس محكوم كـرده و بـه زنـدان قصـر      11نهايتاً شريف را به . پذيردنمي اما شريف

 پس از اعدام پسرانش آقا مرتضي. ..شود هم اتاقي او مي ،جا آقا مرتضي در آن. فرستند مي
بـه  شـريف  . رسـد  هاي شديد به شهادت مي از شكنجهبعدد و زن به اعتصاب غذا دست مي

شـريف  . آيـد  به مالقاتش مـي  پدرش ،ها پس از سال جادر آن. شود زندان اوين منتقل مي
داري از شاه هـم دسـت برنداشـته    ي از طرفبيند او هنوز همان آدم سابق است و حّت مي
ـ . گيرد ت ميمبارزات مردمي شد 57از شهريور . است فـاق  خـونين ميـدان ژالـه اّت    ةحادث
ه در اثر فشـارهاي  كدهد تا آنوقفه پشت سرهم رخ مي افتد حوادث مهم ديگر هم بي مي

شـوند و   آزاد مـي  -هاسـت كه شـريف هـم يكـي از آن    –اي از زندانيان سياسي  همردم عد
  .گذارد ها رنج و اسارت به دنياي بيرون قدم مي بعد از سال 57شريف در سوم آبان 
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  طرح داستان

شاه است كه خاطرات خود را اي فقير در كرمان شريف داوريشه فرزند اول خانواده  
از آن هنگام كه فرزنـد سـوم    ؛آورد چهار ساله است به خاطر مي-سه يزماني كه كودكاز 

تـالش مـادري اسـت بـراي بـه دنيـا        ،آغاز داستان. خواهد قدم به دنيا بگذارد خانواده مي
ـ   . اي تهـي دسـت و خرافـاتي    آوردن فرزندي ديگـر در خـانواده     الي هايـن وضـعيت از الب

آورنـد فهميـده    اطرافيـان مـادر شـريف بـه زبـان مـي       و» بي بي«و » ماما«هايي كه حرف
  .شود مي

اي خـوب   رابطه» سليم«هايش به نام  بي، و يكي از دايي شريف با مادربزرگش، بي  
گيـري شخصـيت    نقشي مهـم در شـكل   ،با پندهاي مفيد و بجا» بي بي«. و صميمانه دارد
 كنـد  ارد و به او يادآوري مـي د همواره او را از گناه و اشتباه برحذر مي. كند شريف ايفا مي

  .تواند مرتكب خطا شود چون در روز عزيز نيمة شعبان به دنيا آمده نبايد و نمي كه
كاري اسـت كـه قربـاني    ، يكي از صدها نمونه افراد بي»مشي بوچان«پدر شريف،   

اي  اي بـه شـاخه   مدام از شاخه. مشخص ندارد يشغل. اقتصادي جامعه است ةاوضاع آشفت
اما شريف برخالف پدر از همان كـودكي تـاب   . خورند پرد و هميشه حقش را مي ميديگر 

  .دهد تحمل ظلم و تبعيض را ندارد و در برابر آن واكنش نشان مي
دادهـاي  تلـخ اسـت كـه روي    يدورة كودكي و نوجواني شريف سرشـار از حـوادث    

ـ  هـاي مـدام از خانـه    كشياثاث. آيند شيرين در برابر آن بچشم نمي اي ديگـر   ه خانـه اي ب
هـاي   هـا و سـتم   اش اسير رنج چون خانوادهكشاند كه هم شريف را به مشاهده مردمي مي

او با معرفي و توصيف اوضاع اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   . اند نابرابري و فقر در جامعه
  .تر از جامعة زمان خود بدست دهد كوشد تا تصويري جامع اين مردم مي

كه شريف در دورة نوجـواني بسـر   » به سوي آينده«ز فصل در جلد دوم داستان، ا  
دايي سليم بـا تعريـف اتفاقـات    . شود برد، حضور مسائل سياسي در داستان پررنگ مي مي

ها و مجلّات سياسي به شريف او را با دنياي سياست  كمپاني نفت در خانه و دادن روزنامه
 بسـزا  يخصـيت شـريف تـأثير   به اين ترتيب وي در پرورش بعد سياسي ش. كند آشنا مي

  .دارد
 سياسي كشـورمان در طـول داسـتان در حـال جريـان     ـ حوادث و وقايع تاريخي    
  شـود و شـريف دسـت در دسـت دايـي سـليم شـاهد ايـن          ملّي مي» صنعت نفت«؛ است
 -داردپـا مـي  كه دايي سليم در خانه بر–در جلسات مبارزاتي حزب توده . دادها استروي
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كه دايي سـليم اعتقـادش را بـه حـزب تـوده از دسـت       س از آنكند و حتي پ شركت مي

  .ماند بند ميدهد، شريف به آن پاي مي
دبيرستان را   زمان با تحصيل، دورةنداري و كار هم ها رنجِ هنگامي كه پس از سال  

سرا شده و پس از اتمام تحصيل در ايـن مقطـع بـه عنـوان     رساند وارد دانش به پايان مي
پايان جلـد دوم و آغـاز جلـد سـوم نقطـة عطفـي در       . شود رب منتقل ميمعلّم به گيالنغ

عمـالً   ،هاي سنگين و دشوار او از اين پس با انبوهي از تجربه. داستان زندگي شريف است
آباد در برابر زورگـويي خانـان    در روستاهاي گيالنغرب و شاه. شود وارد صحنة سياست مي

 ،اش بـا عوامـل جـور    مقاومت و عدم همكـاري ماند و به خاطر  به روستاييان خاموش نمي
گاه و دهد؛ در دانش در اين سال ها به تحصيالت خود ادامه مي. كشد كارش به انتقال مي

چنـان بـه   هـم . شـود  سـراي عـالي در رشـتة ادبيـات فارسـي پذيرفتـه مـي       سپس دانش
ري آو دهد و سرانجام يك روز كه با دوستش در حـال جمـع   هاي سياسي ادامه مي فعاليت

 مشـكوك شـده،  سـاواك   ،هاي ُكردي در روسـتاهاي كنگـاور اسـت   ها و متلضرب المثل
جـدايي ناپـذير زنـدگي شـريف اسـت و او       ءاز اين پس زنـدان جـز  . كند دستگيرشان مي

  .ماند هاي تاريك و دلهره آور آن مي سلول ي بسيار محبوسِيها سال
كند و با كمك او  ازدواج مي اش با شهرناز، دختر دايي حامد، در مدت كوتاه آزادي  

امـا بـه خـاطر خيانـت     . دهد اش ادامه مي فروشيبه مبارزه در قالب چاپ اعالنيه در كتاب
تـرين   دردنـاك  ،هـاي حـبس   در دوره. شـود  ، دوباره دستگير مي»جبورداديان«شريكش، 
افتـد امـا بـا بـه      گاه به ورطة شـك مـي  . شود هاي جسمي و روحي را متحمل مي شكنجه

چون يارمحمـدخان و  هاي مبارزان ملّي، هم هاي مردم و از خودگذشتگي رآوردن رنجخاط
شـود و   راه مصـمم مـي   رزماني چون آقا مرتضي، كه به او اعتقادي كامل دارد، به ادامةهم

  .كند عقب نشيني نمي
، يعني چند ماه پيش از پيروزي انقـالب اسـالمي، در   1357بان آشريف روز سوم   

او . شـود  اي ديگر از زندانيان سياسـي از زنـدان آزاد مـي    دم به همراه عدهپي فشارهاي مر
  هـا   امـا اهـدافش بـا انقالبيـون ديگـر از جملـه مـذهبي        ،اگرچه يك زنداني سياسي است

  .ها بوده استآن ةخواست مشترك هم ،هرچند براندازي رژيم ؛سان نيستيك
تحـولي  و ر تولّد فرزندي تـازه  گنمايان ،چون آغازشهاي ابري هم پايان رمان سال  
 ،پايـان داسـتان  . ها درد و مصـيبت و پايـداري اسـت    كه حاصل سالاست؛ تحولي بزرگ 

. كنـد  ادامة آن را به ذهن خواننده واگذار مي ،نقطة آغاز حوادثي جديد است كه نويسنده
آن  پايـاني قطعـي را بـراي    ،يعني نويسنده ،است» طرح باز«بنابراين طرح داستان از نوع 
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دادها هم در اين رمان بر اساس ترتيـب زمـاني   از طرف ديگر توالي روي. ذكر نكرده است

  .ها نيست و همين موارد بر جذابيت اثر افزوده است وقوع آن

  سبك تعريف  

هـاي آن اثـر    اي در آثـار ادبـي در وراي واژگـان و جملـه     گيري هر نويسنده موضع  
ـ  آگاه» انتخاب«نهفته است و نويسنده با  ، خـاص هـايي   واژگـان و جملـه   ةانه يـا ناآگاهان

چه هـدف نهـايي بررسـي    آن. كند ديدگاه خود را نسبت به موضوع مورد نظرش بيان مي
  سـبك   هچـ  ،بيني نويسنده و محتواي آن اثر اسـت  بردن به جهان سبك يك اثر است پي

  انعلـي اشـرف درويشـيان نيـز در رمـ      5.گر درك و قضاوت نويسنده از جهان اسـت بيان
نوع نگرش خـود نسـبت بـه مسـائل و رسـاندن مفـاهيم مـورد         ةهاي ابري براي ارائ سال

هايي دست زده كـه روش و شـيوة او را در اسـتفاده از     نظرش، در سطح زباني به گزينش
  .دهد امكانات بياني و زباني نشان مي
  :گيرد صورت ميو سطح ادبي  سطح زباني  اين مقاله دربررسي مسائل سبكي در

  سطح زباني -1

  سطح واژگان)الف

 2و  1هاي منتخب از جلد  بررسي انجام شده در بخش: اسم ذات/ اسم معني  -1
جـه،  ايـن نتي . معنـي اسـت   تـر از اسـامي  ذات بـيش  دهد كه كاربرد اسامي رمان نشان مي

چه، عـرق،  مثل صندوق. دهد ها نشان مي تليستي واقعيآگرايش سبك رمان را در بيان ر
  .ديگر ةاعالميه، مأمور و صدها نمون. حوض، ماشين، اسلحهپيل، گور، 
تر از صـفات پيشـين در ايـن     بيش ،از نظر بسامد، صفات پسين: كاربرد صفات -2

ات صـف . چنين كاربرد صفات ساده بيش از صفات مركـب اسـت  هم. ستا  رمان بكار رفته
  .دشو سنجشي نيز به ندرت يافت مي

جود در اين داستان القا كنندة فضاي غم بـار و  هاي مو از نظر معنايي، اغلب صفت
هاي رمـان اسـت و كمتـر رنگـي از اميـد، شـادي و روشـني در ايـن          زندگي آدم پريشانِ
زبـان، سـياه، دي    پدر، مظلـوم، بـي   هايي چون خون آلوده، بي صفت. توان ديد ها مي صفت

هـا و   ن تلـخ كـامي  كه داسـتا  ،هايي از اين دست در اين اثر دام، فروخورده، ساكت و مثال
  .بسامدي فراوان داردهاست،  حاليب و پريشانيمصا
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  در رمـان   شاهي و لغات بوميتأثير گويش كرمان: ي و بوميكاربرد واژگان محّل -3

بطوري كه گاه فهم جملـه را بـراي خواننـده دشـوار      ،بخوبي مشهود است هاي ابري سال
خـوش  : هايي چون واژه. نمايد ا توجيه مياي در پايان رمان ر نامه ضرورت وجود واژه كرده،
، )سـوت (=، فيِكَنـه  )خانه(=، مال )كج(=، چفت )بال تشبيه(=، ِبالتش )خوش دست(= ِپل 

ـ   ) كُشـتي (= ، زوران )ديوانه(=، شيت )چشمه كبود(=كاني كاو  ي و بسـياري واژگـان محّل
شاهي در ي كرماناستفاده از واژگان بوم 6.ها بيش از سيصد مورد است ديگر كه تعداد آن

  . ايجاد صميميت ميان خواننده  و داستان شده است باعثاين اثر ، بيش از هر چيز 
 .چون زبان اين اثر نزديك به زبان محـاورة مـردم اسـت   : متداول/ لغات كهنه  -4

البتـه  . هـا آشـنايي دارد   و خواننده بـا آن  ستا  واژگان آن نيز از همين زبان انتخاب شده
اي از متن به مقدار دانش وي از لغـات و تعبيـرات بكـار رفتـه در      خوانندهميزان فهم هر 

بـردن بـه معنـاي برخـي      با وجود رواني نثر داستان، ممكن اسـت پـي  . دارد بستگي متن
چون امپرياليسـتي،  مثل برخي اصطالحات سياسي هم .واژگان براي مخاطب آسان نباشد

) تحريك كردن(زبان فارسي مثل آنتريك بورژوازي يا تعدادي واژگان انگليسيِ دخيل در 
برخـي از ايـن واژگـان انگليسـي در زبـان مـردم       ). ليست سياه: black face(بلك فيس 

مثـل   .سـت ا  و شـكل اوليـة خـود را از دسـت داده      ظي عاميانه پيدا كـرده شاه تلّفكرمان
مـان  يعني لباس كارگران اسـت و يـا بالتيفويـه كـه ه     builder suitلرسوت كه همان  بي

  .پاراتيفوئيد است
تنهـا شـاهدي كـه     .گيـر نيسـت  هاي كهنه نيز در اين رمان چشم گرايش به لغت

 در ايـن رمـان  شاهي به معناي فرزند است كه در گويش كرمان»  رود «كلمة  ،يافت شد
  .بكار رفته بود» روَله«به شكل 
خـود،  نويسنده در اثناي كالم : سبكي و گزينش خاص واژگان برگزيدهعناصر  -5

 و دهـد  كنـد تـرجيح مـي    هايي كه كمابيش همان معنا را افاده مي لغتي را بر لغت يا لغت
در رمـان مـورد بررسـي بـه      7 .گـذارد  تأثير مـي  ،نوع انتخاب وي بدون شك بر سبك اثر

  :كرد توان اشاره هاي زير مي نمونه
ا ر» يادهـا «توان  در اين جمله مي 8».چه كنم همة يادهايم پر از اشك است«
» پـر از اشـك  «امـا جانشـين كـردن     ،د كردانگيز مقي آلود يا غم مثل حزن ديگر يبه صفت

  .انتخاب خاص درويشيان و روش بيان  اوست
  9».كـنم  آورم و ليژان را پر از نغمة سه گـاه مـي   وتم را در ميلف«در جملة 

) شـاه انيكي از مناطق كرم(توانست بگويد صداي فلوت من در سراسر ليژان  نويسنده مي
  .استفاده كرده تا بار عاطفي كالم را افزايش دهد» پركردن«شود اما از فعل  پخش مي
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هـا را   دهـد، ايـن جملـه    بان ساواك به يك زنداني خبر اعـدامش را مـي  وقتي نگه

. زنـد  گذرد و در پرتو نور مردة چراغ، برق مي اشك از شقيقة مرد مي«: خوانيم مي
عناصـر   10».شـوند  هايش كلمات تكه تكه مـي  لب از كنار. خورد سيگار تكان مي

واضـح اسـت كـه    . ه شـدن كلمـات اسـت   ه تّكها نور مردة چراغ و تّك سبكي در اين جمله
را در  رون و درون ذهـن اعـدامي  يـ قدر خوب توانسته فضـاي ب هگزينش ِبجاي نويسنده چ

برد خـاص  ه حاصل كارك ،از اين دست تصاوير قوي. رابطه با مفهوم مرگ به تصوير بكشد
از  ،در پايـان ايـن قسـمت   كه توان يافت  ي فراوان مييها در اين رمان نمونه ،واژگان است

  .كنيم ها به شاهد زير بسنده مي ميان آن
كپك زده بـود و دراز بـه دراز افتـاده بـود و     . جسد مردة شب، ورم كرده بود«

شـير هـرز   آب از . غباري خاكستري دور المپ نيمـه جـان را گرفتـه بـود    . گنديد مي
نگـاه  . سرخان با صورتي مثل سنگ نشسته بود. دستشويي شرشر دلهره آوري داشت

را راوي در زندان  هاجملهاين  11»…رفت اي فرو مي مته وار اسماعيل تيغي در هر زاويه
  .آورد زبان مير ب

جسد مرده و ورم كردة شب كـه كپـك زده و دراز   : متن عبارتند ازعناصر سبكي 
گندد، رنگ خاكستري غبار، المپ نيمه جان، شر شـر دلهـره آور آب،    و مي به دراز افتاده

 اين واژگـان و تركيبـات،  . رود اي فرومي واري كه در هر زاويه نگاه مته و صورت مثل سنگ
كـه راوي  چـه آن  ،سـت ا همگي حاصـل انتخـاب راوي از لغـات بـراي افـادة بهتـر معنـا       

چنين اوضـاع اَسـف   و هم) و زندان(امعه توانست مقصود خود را از وجود خفقان در ج مي
. بصورت مستقيم نيز بيـان كنـد   ديگر يت را با استفاده از كلماتامني نبودن و ابار محكوم

دار در جـان  هـاي بنابر اين نويسنده با گزينش واژگان خاص ، بـر فضـا سـازي ، توصـيف    
  .ثير مستقيم گذاشته استأت ،هاترسيم صحنه ها و نيز شخصيت پردازي

دانـيم ايجـاز و اطنـاب در دو سـطح بررسـي       طوركه مـي  همان: ايجاز/ اطناب  -6
 .هبار باتوجه بـه واحـد كـالم يعنـي جملـ     بار با در نظر گرفتن كلّ اثر و يكشوند؛ يك مي
امـا   .داراي ويژگي اطنـاب اسـت  با توجه به نوع ادبي آن ، در كل اثر  هاي ابري سال رمان

  دادهـا در ايـن اثـر مشـاهده     خـي صـحنه هـا و روي   تفصيل در توصـيف بر درازنويسي و 
در جلـد چهـارم، فصـل كميتـه،     بـه عنـوان نمونـه     .شودكه گاه سبب مالل مي گرددمي
دانـش آمـوزان دورة    آزمـون به منظور   دوستش، ،»هيفرج الّل«كه به همراه ، »داوريشه«

در ميانـدوآب   اي در مسـافرخانه  ،كند راهنمايي شاهين دژ و مياندوآب، تهران را ترك مي
نويسنده تمام مراحل دستگيري وي را پسـت بـه    .شود دستگير و به تهران برگردانده مي

  ايـن شـرح و بسـط موجـب     . انجامـد  ه بيست صـفحه بطـول مـي   د ككن پست تعريف مي
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جلـد  در  مثالً. غرضي بالغي است ةدر برگيرند گاه نيز اطناب، .شود خواننده ميزدگي دل
اي از آداب و  گـر گوشـه  روشن ،فصل جشن ازدواج دايي حامدمح ، شر)خواستگاري(دوم 

  .ستا ها شاهي در برپايي عروسيكرمان رسوم بومي
هدف نويسنده از بيان سرگذشت بسياري از هم بندهاي شـريف در زنـدان و نيـز    

نمـايش   ،هاي شريف با اهالي روستا و درد دل مردم رنج كشيده انعكاس محتواي مصاحبه
 ،رود هرجـا مـي   كـه  خواهـد بگويـد   تي و فقر فراگير در جامعه است و مـي بي عدال  ظلم،

ـ . آسمان همين رنگ است   رمـان نيـز بايـد گفـت كـه چـون اغلـب        هـاي   هدر سطح جمل
ايجـاز  «چه كـه  اما از آن ،ها رعايت شده است ، كوتاه هستند ويژگي ايجاز در آنهاهجمل

 .تـوان يافـت   خوب در اين رمان مـي  هايي آيد هم نمونه شمار ميدر بيان وقايع ب »هنري
هاي كوچـه بـه    كار شريف، از دست شلوغي بچهناسبي، يكي از معلّمان همكه مثالً وقتي 
  :خوانيم چنين مي ،رود ها به كوچه مي براي كتك زدن آن برداشته،چوبي  و آيد تنگ مي

گردد، چشـمان تـا بـه     وقتي بر مي. رود توي كوچه گيرد و مي چوب را مي«
  12».از زير عينك دودي اش به اشك نشسته استتايش 

ةو يـا دربـار  )) ره(مثل امام خمينـي (هاي تاريخي  تنويسنده دربارة برخي شخصي 
ـ   ةجبهـ «يا شكسـت   42خرداد  15مثل (تاريخي  وقايع مهم بـا ايجـاز و اختصـار    ) »يمّل
 ،شـد  كه اميـدهاي بسـياري نااميـد    ،قپس از دستگيري دكتر مصد مثالً .گويد سخن مي

  :كند اي زيبا بيان مي راوي پايان اين راه را در قالب جمله
  13.»ريزند ديوارهاي شسته از شعار فرو مي«  

ويـژه دارد و يكـي از    يگاهجاي هاي ابري سال كاربرد اصوات در رمان : اصوات -7
ايـن نويسـنده چـون    . ليستي رمان شده استآبهتر فضاي ر ةي است كه موجب ارائموارد

  ر روستاها معلّم بوده توانسته است بـا الهـام از طبيعـت بكـر، صـداهاي طبيعـت       مدتي د
صـداي انـواع پرنـدگان، آب،    . جان را به طرزي قوي در آثارش منعكس كند دار و بيجان

 هـاي ابـري   سـال تـرين كـاربرد اصـوات در    مهم. از اين موارد است …باد، برخورد اشيا و 
  .كمك به فضاسازي است

  .كوكومه …وكومهك …كوكومه  -«
. پشت بام بيروني پر از جغد. دور تا دور هرة بام حسينيه پر از جغد است

  .لرزد بي مي همه جا جغد صداي بي
  …دهنِ تان را باز نكنيد -
  بي؟  چه شده بي -
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هاتـان را بشـمارند،    اگـر دنـدان  . ها قدمشان شوم اسـت  خاله كوكومه -

  14».ميريد مي
قطـار، در   …تَلَق، تولـوق، تَلَـق   …قْ، تولوق، تَلَقتََل …تَلَقْ، تولوق، تَلَقْ«

ها بـه   شود و تَلَق تولوق سرعتش كم و زياد مي. لغزد ها مي سينة شب، روي ريل
. شـويم  بـه ايسـتگاهي نزديـك مـي    . كننـد  همان نسبت با هم فاصله پيدا مي

  15».هوووووف…لَق…َته…لوق…تو…لَق…َته
 هـاي اجتمـاعي   ي مشكالت و ناهنجاريسبك نويسنده در بازگوي: بار اجتماعي -8

نويسنده بـراي  . اين مشكالت در زندگي مردم و بيان عواقب كمبودهاست »نشان دادن «
دارد و  ها وامي گاه راوي را به گزارش و نمايش آن ،برجسته كردن دردهاي مردم و جامعه

اوايـل رمـان   مـثالً در   .دهـد  هاي ديگر داستان انجام مي تگاه اين كار را از طريق شخصي
د فرزند اولش سـخن  دهد تا از سرگذشت خود، همسر اول و توّل بي مي اين مجال را به بي

بي را بهتر  دهد تا بي هم به خواننده اجازه مي ،نويسنده با فراهم كردن اين فرصت. بگويد
ازدواج در سـنين  . دارد بشناسد و هم او را به تأمل دربارة برخي مسـائل اجتمـاعي وا مـي   

اي پيـام   پـذيري زن در چنـين جامعـه    ن براي دختـران در جامعـة سـنّتي و آسـيب    پايي
بـي   هايي از سرنوشت بي گوشه ،الي تعريفهاجتماعي اين بخش از داستان است كه از الب

خواهد به تضاد طبقـاتي در جامعـه    يا در ادامة داستان وقتي نويسنده مي. شود معلوم مي
اين حالـت  . دهد فرودست نشان مية رها را با افراد طبقدااعتراض كند، رفتار و كردار پول

رونـد    مـي ) يكي از آشنايانشـان (بي و شريف به خانة سلطنت خانم  اي كه بي را در صحنه
دانـد   خـدا مـي  . از كلوچه نخـور  «شود، مثل  بي بيان مي جمالتي كه از زبان بي. بينيم مي

هاشـان   كـه درس مثـل ايـن  . نخداحافظي ك …ها از دختر خانم «، ».مال چه سالي است
خانه، سلطنت خـانم،   طور طرز عمل صاحب همينو » ها را نديديمآن. خيلي مشكل است

ـ   «: خوانيم كه آن را از زبان شريف مي ،به هنگام خداحافظي  هـا   هسلطنت خـانم تـا دمِ پّل
 ، روش نويسـنده را در انتقـاد از مسـائل   ».بنـدد  شان در را پشت سر ما مـي كلفت. آيد مي

  .دهد اجتماعي و فرهنگي نشان مي
حاصل بودن اعتقاد به  باورهاي خرافي و بي ،ديگري از داستان ي نويسنده در بخش

خواهد وضع حمل كند شـريف بـه    وقتي يكي از زنان همسايه مي. شود ها را يادآور مي آن
  :افتد ها مي ياد گفت و گوي مادرش با آن زن به هنگام شستن ظرف

»- خواهد شَي شُكرُ خيلي دلش پسر ميزهرا خانم، م.  
  .ات پسر است ايشااله اين شكم -



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 64 �
  

 
  .زهرا خانم ديشب خواب يك چاقو ديدم -
اگر قيچي در . اي آوري، چون چاقو در خواب ديده به خدا تو پسر مي … -

  .شد ات دختر مي ديدي بچه خواب مي
يم تـا  كرد خريديم و دهانش را با زمي ه پاچه ميزهرا خانم كاش يك كّل -

  …آورم يا دختر ببينيم پسر مي
  زنـي از اتـاق بيـرون     …رود ه، همه جا در سكوت فرو ميپس از جيغ بچ

  16».خدا ببخشدش …دختره«: گويد آيد و مي مي
  .دهد نتيجه بودن باورهاي خرافي را عمالً نشان مي به اين ترتيب نويسنده بي  

  سطح نحوي) ب

هاي سبكي ايـن   از ويژگي هاي ابري سالدر  هاهكوتاهي جمل: هاجملهكوتاهي  -1  
  .شود رمان است كه در همه جاي كتاب ديده مي

بلنـد  . كوبـد  صبح زود در هواي گرگ و ميش، حريـره درِ اتـاقم را مـي   «  
كوزه . از چشمه آورده است. مشكي آب بردوش دارد. كنم شوم و در را باز مي مي

نگـاه مادرانـه و   . كنـد  به را پر ميقابلمه و كتري و آفتا. كند گوشة اتاق را پر مي
  17».اندازد مهرباني به صورتم مي

نشـينم   مي. روم از اتاق بيرون مي. رسد بگوش مي ُخرو پفش از زير پتو «  
. زننـد  هـا سوسـو مـي    سـتاره . آسمان گيالنغرب صاف و زالل است. توي ايوان

وزه كند وصـدايش شـبيه بـه ز    سگي پارس مي. خواند خروس ناوقتي از دور مي
  .خورد اش به در چوبي حياط مي عابري در تاريكي تنه. شود مي

. شب مثل زغال. اند؟ روز غبار خدايا، پس خورشيد و ماه كجا رفته! آخر -  
  18».سرم توي رختخواب مي. كشم فتيلة گرسوز را پايين مي. گردم به اتاق بر مي

ـ    در ايـن رمـان سـبب انتقـال سـريع     هـا   هكوتاهي جمل   ه خواننـده و  تـر مفـاهيم ب
  .تر شده استتأثيرگذاري بيش

ايـن  . زبان گفتار است ،هاي ابري سال زبان: محاوره و عاميانه هايجملهكاربرد  -2  
به تناسـب   ،هايي هم زبان عاميانه ، زبان محاوره است و در قسمته هازبان در اغلب جمل

هـاي هاز جملـ اسـتفاده   19.بكـار رفتـه اسـت    ،اجتمـاعي افـراد   ةها و طبقـ  تلحن شخصي   
ثير بر لحن شخصيت ها ، سبب واقعي جلـوه نمـودن اشـخاص و    أاي و عاميانه با تمحاوره

لحن تيپ هاي مختلف بـا توجـه بـه    : در خواننده شده استي ايجاد حس هم ذات پندار
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به عنـوان    "فرامرز يل اجداد"نحوة بيان : كندفرهنگي آنان تغيير مي -طبقه اجتماعي 

  .كندبه عنوان يك مبارز آگاه فرق مي "آقامرتضي "يك فرد جاهل با 
بيان آن به شـيوة نوشـتاري اسـت نـه بـه       ،كاربرد زبان محاوره در اين اثر  ويژگي

ي نيـز بـه صـورت نوشـتاري     اي كه گفت و گوهاي افراد عـاد  صورت نثر شكسته؛ به گونه
رفتـه اسـت امـا     البته نثر شكسته هم در ايـن رمـان بكـار   . (است نه بيان متداول روزمرّه

نواختي بافت زبان اثر شده اسـت، امـا   له موجب يكأمس اين.) گير نيستكاربرد آن چشم
شـاه بـه   كه ُكردهاي كرمانه چ .شاهي باشدرسد عّلت آن مربوط به لهجة كرمان بنظر مي

هـا  ادا   آن) زبـان معيـار  (و كتـابي   ها را بـا تلفـظ رسـمي    جمله ،هنگام فارسي حرف زدن
 زبان فارسيِ ،است كه براي خود بدين سبب .شكنند به اصطالح كلمات را نمي كنند و مي

 تعـدادي انـدك از  بـا ايـن وجـود    . دارنـد » شـاهي فارسـي كرمـان  «اي به نام  تقريباً ويژه
  :شود ُكردي هم  در اين رمان ديده ميهاي  هجمل
. سـحر اسـت   (= 20».خدا باوگتان بيـامرزد  …هلسين …سحرَه…سحرَه -«  
  .)خدا پدرتان را بيامرزد. برخيزيد. است سحر

  :بيان شده است» شاهيفارسي كرمان«زير از مواردي است كه به زبان  ةنمون
به خدا دستم (=  21».دسمان شكستاود اَگه زداوديم تو گوشِ اين.. به خدا «  

  .)شكسته بود اگر زده بودم توي گوش اين
 انـد،  شـده » گرتـه بـرداري  «زبان ُكردي از  هاجملهبرخي  ،ابري هاي سال رماندر   

از روي محتوا و يا ساختار نحـوي   ،ها هاي از جمل  يعني آشنايان به اين زبان با مطالعة پاره
  .هاي زير از اين قبيل هستند جمله. برند بودن جمله پي مي ها، به بومي آن

  22».سركار، آخر ميان دل خودت را بريدي -«
كـه برگـردان    23».بيگانه، بتركد مثل پنبه دانه اسپند اسپند دانه، چشم بدو«

  .يك شعر ُكردي است
مغزش را با خاك يكي . مگر اين از آن گردوها بود آخر د اَي همه چيز تمام«
  24».كردي
نـه بـه    سـت، ا  كه نوشتاري بيان شـده  ا،ها يا كلمات رمان ر البته بسياري از جلمه  

 ،شاهي خواندبه صورت فارسي كرمان توان، ميبا تغيير آواها بلكه، صورت محاورة روزمرّه
ها به ايـن صـورت ادا    شاهيرا كرمان» د اي همه چيز تمام«مثالً در آخرين شاهد، جملة 

با اين وجود نويسنده به خاطر همـه فهـم بـودن اثـر از     » د اَي همه چيز تمام«: كنند مي
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ت پراكنـده اسـتفاده كـرده و    به صور) شاهيُكردي و فارسي كرمان(شاه كرمان زبان بومي

  .تالش كرده است كاربرد اين زبان موجب دشواري فهم متن نشود
عبارات و تعبيراتـي مثـل   . شود هايي از زبان عاميانه نيز در اين رمان ديده مي رگه  

ِ يـا مفـت    پـول  ،به چاك زدن، خيط كاشتن، نفه كردن، زرد كردن، پارتيِ ُكلفت، تپانـدن 
  …و

را گـرايش   هاي ابري سالبانه و ناپسند در رمان ز واژگان غير مؤداستفاده ا ،برخي  
چـون ايـن رمـان بـه     . درست نيسـت  ياما اين، نظر. دانند در اين اثر مي ناتوراليسمبه 

يـرات  كنايات، تعب(لحاظ محتوايي مربوط به داستان زندگي قشري است از عوام كه زبان 
در ايـن   .ها بوده است تعكاس واقعينتنها اروش نويسنده  و خاص خود را دارند) و واژگان
هـا بـه هنگـام     رسد و استفاده از آن ظر نمينين گونه كلمات، گسترده بكاربرد ا ندلبرمان 

شرح حالت و موقعي    چـون اراذل هـايي هـم   تتي ناهنجار در جامعـه يـا نمـايش شخصـي، 
  .محدود شده است

رمان، كاربرد فعـل بـه    اين هاي سبكي يكي از ويژگي: نكات دستوري و نحوي -3
هـا اسـتفاده شـده     از فعل گذشته نيز تنها در نقل قول. صورت زمان حالِ استمراري است

  .است
تر تحـت تـأثير اسـتفاده از زبـان محـاوره      اين حالت بيش: حذف فعل بدون قرينه

  .آيد پيش مي
  25».يك طرف لحاف پاك سوخته. پايم به لحاف خورده و در منقل افتاده«

تي است و بيان او حالت نمايشي ه راوي در حال گزارش صحنه يا موقعيك هنگامي
  :دشو ها حذف مي گيرد نيز گاهي فعل به خود مي

رنگي از زير سياهي كهنة سوخته بيـرون زده، خـون هنـوز بنـد     خون كم«
صـف  . ]رويـم  مي[از اين كوچه به آن كوچه، از اين پيچ به آن پيچ . نيامده است

  26».]شوند ديده مي[ها  انواييطويل مردم در پشت ن
سـبكي خـاص را در   ) گاه حذف ديگر عناصر دستوري ، و به همراه آن(حذف فعل 

  :ها ايجاد كرده و با ايجازي كه پديدآورده برگيرايي نثر افزوده است جمله
  27».يك ايست ديگر و شليك گلوله«
  28».سكوت گورستان. شود بند ناگهان خلوت مي«

 ي،افعال از نظر فرايند به فرايندهاي مـاد  ،راساس نظرية هليديب: فرايند افعال -4
براي بررسي فراينـد افعـال،    29.شود و وجودي تقسيم مي  ، رفتاري، كالمياي ذهني، رابطه
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دست آمد كـه حاصـل آن بـه ترتيـب     بفعل از جلد اول رمان انتخاب شد و نتايجي  256

  :بسامد از اين قرار است
1- 64/56 =فعل  145: يافعال ماد%  
  %67/13= فعل  35: اي افعال رابطه -2
  %76/9= فعل  25: افعال رفتاري -3
  %42/7= فعل  19: افعال كالمي -4
  %64/6= فعل  17: افعال وجودي -5
  %85/5= فعل  15: افعال ذهني - 6
رسيدن، آمدن، شستن، دويدن، رفتن، بخشيدن و : ي مثلافعال ماد…  

  بودن، شدن: اي از قبيل افعال رابطه  
  …خوابيدن، خنديدن، لرزيدن، تقال كردن و : تاري مثلافعال رف  
  …پرسيدن، آواز خواندن، غرولند كردن و : چونهم  افعال كالمي  
  . . .و  داشتن و بودن: افعال وجودي نظير  
  …خواب ديدن، دانستن، يادگرفتن و : و افعال ذهني مانند  
  تـر رمـاني    بـيش  ،بـري هاي ا سال كه گيريم ي نتيجه مياز بسامد باالي افعال ماد
ايـن يافتـه و از سـوي ديگـر     . ت داردبيش از هرچيز در آن اهمي ،اي است و وقايع حادثه

ليسـتي  آگـر سـبك ر  نمايـان  ،هـا تعّلـق دارد  ترين بسامد به آنكمكه ،تعداد افعالِ ذهني 
  .تواند بود هاي ابري سال

  عناصر ادبي-2

هر  30. يث عناصر ادبي استتحليل آن از ح ،يكي از سطوح بررسي سبكي يك اثر
ـ     آهـا سـبكي ر   تدر بيان واقعي هاي ابري سالچند رمان  ة ليسـتي دارد، امـا تنهـا بـه ارائ

اي در خلـق اثـر    چراكه انگيزة هر نويسـنده . كند دادها بسنده نميگزارشي خشك از روي
ادبي برانگيختن عواطف و احساسات مخاطبان اسـت و بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف از       

ر مثل كنايه، تشبيه، مجاز، استعاره و نماد و ضرب المثل بهـره  ات مختلف زبانيِ مؤّثامكان
  .گيرد تا با استفاده از ابزارهاي آفرينش هنري، بر قدرت و تأثير كالم خويش بيفزايد مي

عناصـر زبـاني    ،هـا  اي از تشـبيه  ها و پـاره  ها، ضرب المثل بسياري از مجازها، كنايه  
) و گـاه عاميانـه  (اسـتفاده از زبـان محـاوره     سببنيز به  هاي ابري سالرمان  .استمردم 

  .از اين عناصر ادبي است فراوان يمشمول شواهد
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در . دارد بـاال  يدانيم كاربرد مجاز در زبان محاوره بسامد همان طور كه مي :مجاز  

ان هـا را بيـ   توان يافـت كـه چنـد نمونـه از آن     ي فراوان از مجاز مييها اين رمان نيز مثال
  .كنيم مي

= خـوردن  (، ثروت كسي را خـوردن  )ارادة خاصو ذكر عام = دوا (دوا خور كردن 
دنـدان ذكـر   = دهـن  (، دهنِ عاريـه  )بلند= زياد (، صداي راديو را زياد كردن )خرج كردن

  ).اراده ملزوم و ذكر الزم= كارنامه (=، نتيجه )ءة جزدكل ارا
  .هاست آن ةهاي زير از جمل نمونه. است االبسامد كنايات نيز در اين داستان ب :كنايه

پا كردن، مثل كنه به چيـزي چسـبيدن، از الي چـرب    دل در دل نبودن، قيامت ب
خوردن، از دست كسي كوك بودن، زبان گره زدن، سرشاخ گرفتن، نارو خوردن، در برابـر  

تمـام  (=نـدن  اكسي يا چيزي جبهه گرفتن، سركيسه را با تره بسـتن، آب در كيسـه گرد  
، چشم زير پـاي كسـي گذاشـتن، بـراي حـرف كسـي گـوش پهـن         )شدن پول و دارايي

  31.كردن
ي زيبـا و  يهـا  از حيث تشـبيه و توصـيف مشـمول نمونـه     هاي ابري سال :تشبيه
  :زيباي داستان اين توصيف است هاييكي از توصيف. درخشان است

 شـان  رنگـي احاطـه  كس، كه مه كم از كنار روستاهاي توسري خورده و بي«
  سرپل ذهاب، كرند، شاه آبـاد غـرب، حسـن آبـاد، چـارزور،      . گذريم كرده، مي

بيسـتون خسـتگي ناپـذير    . تپد از دور پرآو پيداست دلم دارد مي. دشتماهي
  32».چون مشتي از زمين برآمده و در برابر اجنبي ايستاده است

و بلنـدي  ي هاي كم ارتفاع روسـتاي  نويسنده با در كنار هم به تصوير كشيدن خانه
ت و طور ضمني به مظلوميب» كس بي«و » توسري خورده« هايتبيستون و با كاربرد صف

ها در برابر ظلم اعتراض، و در مقابل با در نظر گرفتن يـك   نيز خاموشي ساكنان آن خانه
پديدة جغرافيايي يعني كوه بيستون به عنوان نماد مقاومت، از مبارزه و پايداري حمايـت  

  .كند مي
ها و هم مظـاهر طبيعـت    ده از تشبيه و توصيف، هم براي وصف حاالت آدمنويسن

  :استفاده كرده است
  33» .مثل سيب سراب قمبر. هاتان سفيد است لُپ«
  34».شود هاي گردنش مثل زالو كلفت مي رگ«
ـ كند مثل ديوي يـا اژدهـايي كـه دل پي    ماشيني شكمش قار و قور مي« ه چ

  35».گرفته باشد
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. صورت سفيد ننه روي متكا افتاده اسـت  …مثل حرير. آسمان صاف است«

  36».مثل ماه
  37».رود برّد و مي باد سرد و تيز است و مثل تيغ مي«
  38 ».كند ريزد و همه جا را سياه مي شب مثل قير از پشت بام تو حصار مي«

عـرق، پـردة    زنگولـة : مثـل  اسـت، » اضافة تشبيهي«اي از تشبيهات نيز از نوع  پاره
  .شك، آسمانِ در، بارانِ مشت و لگد و قّلة زبالهلرزان ا
هـاي بكـار    اسـتعاره . گسـترده نيسـت  هاي ابري  سال در استعارهكاربرد  :استعاره  
صـبح زود  «در اين شاهد » ميخ بزرگ طاليي«مصرحه اند مثل  ةيا از نوع استعار ،رفته

م از خواب كه ميخ بزرگ طاليي هنوز آسمان را سوراخ نكرده، به صداي نماز بابا
گـوشِ  «مثـل  اند  مكنيه ةو يا از نوع استعار ،است» خورشيد«كه استعاره از  39.»پرم مي

هـاي   لـب «اند مثـل   يبعت  يا از نوع استعارة ، و40» .هايش خالي است كوچه از زمزمه
  .كه شكفته شدن لب استعاره از خنديدن است،» شكفد بي مي بي

» جاندار پنـداري «ان از نوع زيباي اين رمبسياري از تشبيهات  :دار پنداريجان  
ها و  توان آن را ابزاري پر كاربرد و سبك درويشيان براي بيان ديدگاه وري كه ميطاست ب

  .شمار آوردخاص در اين اثر ب هاياحساس
ابرهـاي ريـز ريـز بـنفش از دور در     . آيـد  غروب پاورچين پاورچين مـي «  
صـدها دوات مركّـب در   . شـوند  ياه ميناگهان ابرها س. اند آسمان كز كرده گوشة

  41».آيد شب مي. شود آسمان شكسته مي
صـبحي بـه   . شـود  گناه و معصوم صبح باز مي آهسته آهسته چشمان بي«  

  42».اي زاللي يك تيلة شيشه
هـاي   ، كوچـه اند ها چارچنگولي در برف نشسته هايي مثل درخت ها و جمله تركيب  

گيـر  اتاق دل  نشيند گوشة آيد و مي زند، عيد مي ميجان چرت  هميحسرت به دل، آفتابِ ن
مالنـد، از   هـاي ديـگ مـي    تيزشـان را بـه بـدن    يپهن و گاه يهاي گاه ها، زبانه ما، شعله

  .است هاي جالب توجه اين رمان مثال
هـاي گونـاگون،    زبان مردم هميشـه چشـمة زاينـدة ضـرب المثـل      :ضرب المثل  

يـابيم كـه    دي در اين زمينه ميهاي متعد مثال يهاي ابر سالدر . شمار است شيرين و بي
از ميـان ايـن امثـال و    . رود هاي سبكي اين اثر بشمار مـي ها جزو ويژگي كاربرد وسيع آن

  :است هاي زير قابل ذكر حكم نمونه



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 70 �
  

 
بيـلِ پـر از    ،اندازد خدا كوه را ديده كه بر آن برف مي ،بي زبان زير خاك است سر  

  آن ايـن دوغ هـم از  ، ويش دورمثـل قـرض كهنـه و خـ     ،گل براي تماشاچي سبك اسـت 
هرچيـزي از نـازكي پـاره     ،بينـد  مرغ گرسنه خرمن آب برده به خواب مـي  ،دان استدوغ
با شير داغ دهنت سوخته حاال بـه ذوغ   ،برد اين خمير آب بسياري مي ،شود مگر ظلم مي

زير سـر گـاو پيـر     كج خطّ ،براي هيچ كس از سوراخ اتاق نيفتاده پايين ،كني هم پف مي
  43.خوردت بلند شوي گرگ مي،بردت بشيني آب مي ،است

هـا بـه گفتـة     كـه بسـياري از آن  ،هـا   با در نظر گرفتن زيبايي ايـن ضـرب المثـل     
هايي از مـتن، گفـت و    ها در پاره بسامد باالي آن،درويشيان از كشفيات زباني خود اوست
بي و عمو الفـت كـه    گفت و گوي بين بيمثالً در  .گو را از روال منطقي خارج كرده است

جعفـر  . هـا نشـود   حـرف  آيد كه مثلـي چاشـنيِ   كم پيش مي ،انجامد دو صفحه بطول مي
ص است كـه نويسـنده از روال منطقـي    كامالً مشّخ«: گويد كازروني در اين باره مي

گاه در يك گفت و گوي ساده و معمولي بين  هيچ. ع شده استخارج و دچار تصّن
 44».رود نمـي  رو پيرزن اين همه اصطالح و كنايه و ضرب المثل بكا يك پير مرد

ـ  ،ي نيسـت شـّك ) مـورد  27(ها در اين بخش زيـاد اسـت    كه تعداد ضرب المثلدر اين ا ام
اي بسـيار   در عالم واقع حافظه،بي بي و عمو الفت،كند كه اين دو نفر  نويسنده تصريح مي

  .اند داشته  قوي براي حفظ و كاربرد ضرب المثل

  :نماد و نمادگرايي 

كاربردي نمادين دارد و به معنا و  ،هاي ابري سالبرخي واژگان يا عبارات در رمان   
نخسـتين   نمادها در همان آغـاز داسـتان و در صـحنة   . كند فراتر از خود اشاره مي مفهومي
ـ   «و » مادر شـريف «، »آل«ها  ترين آن برجسته. است  بكار رفته  »د شـده فرزنـد تـازه متوّل

ها خرافات، وطـن و   تر از آنتواند نمادهايي از شاه، بيگانگان و مهم است كه به ترتيب مي
  . ي و فرهنگي ايران باشدهاي مّل سرمايه
. دند نمادهايي از ظلـم و اختنـاق باشـ   توا فرياد، تاريكي و دود، مي: هايي چون واژه  

تشـبيهات هـم   . سـتيم هاي شب، تاريكي و سياهي ه  در همه جاي رمان شاهد تكرار واژه
  .پردازد نه روز عموماً به وصف شب مي

سياهي به دور گـردن حصـار پيچيـده، همـه جـا سـياه         شب چون شال«  
  45».است
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شب حتـي تـا   . تاريك و سخت مثل سنگ يشم سياه. همه جا شب است«  

  26».ام نفوذ كرده بيخ آستين كتم كه از ميخ آويخته
يابيم كـه در   نگريم به قرينه در مي ادها ميپس و پيش اين نمهاي  هوقتي به جمل  

اول مربوط به زماني اسـت  ة جمل .ين شكل، تعمدي وجود داشته استدها ب بكارگيري آن
دوم مربوط بـه  ةشود و جمل لع ميدخان و كشته شدنش مّطكه شريف از ماجراي يارمحم

   ؛ندسياسـي هسـت   اليـت شبي است كه شريف همراه آقا مرتضي و حسـن آقـا مشـغول فع 
  .كنند همان شبي كه دوستان او را دستگير مي

ليسـتي  آفضايي سورر ،متعدد است يكه در برگيرندة موارد،هاي شريف نيز كابوس  
ق شريف بعد از دستگيري مصد. نمادين دارد كند كه در كل مفهومي را در رمان ايجاد مي
اره در اتـاق خالـه   علي را با شكم پـ در تاريكي و سكوت شب، بمان. شود دچار كابوسي مي

كند و خالـه چشـمه    اش را از روي زمين جمع مي بيند كه دارد دل و رودة پاره چشمه مي
ليستي، شريف به پاس داشـتن  آدر اين فضاي سورر. غبار زمين استم بر نيز مشغول تيم

  .شود خون مبارزان گذشته و مقاومت در اين راه مصمم مي
  آنجـا هـم   . سـت ا  اي داستان كمتر نفوذ يافتهه هاي نور و روشنايي به صحنه هاشع

كند تـا مفهـوم    شود نويسنده اين حضور را بطوري برجسته مي كه حضور آن احساس مي
  .ضمني ديگري را هم برساند

كليد بـرق  . خيزم ام؟ از جا بر مي چرا در تاريكي نشسته. آيم به خودم مي«  
  47».شود زنم اتاق پر از روشنايي مي را مي
هـاي شـريف وقتـي اسـت كـه در آن مـردي غريبـه را در         از كـابوس  يكي ديگـر   

. خنـدد  او شاه است كـه دارد قـاه قـاه مـي    . بيند؛ با لب و دنداني خوني رختخواب ننه مي
م شريف در پـي ايجـاد شـكاف    عوطني كه به ز. است» وطن«جا هم نمادي از اين» ننه«

ها نيز مشغول  ا افتاده است و آناهللا كاشاني به دست شاه و آمريك ق و آيتبين دكتر مصد
  .سودجويي از آن هستند

ــوتراب     ــت عم ــاگردي   ،سرگذش ــابي ش ــان كب ــدتي در دك ــريف م ــه ش را  شا ك
برخـورد   .صـال بـه حـق اسـت     گر مرگي عرفاني و اّتداستاني سمبوليستي و بيان،كند مي

چراغ ةكبوتر چاهي خيس شده از باران به چراغ توري آويخته از سقف و شكسـتن شيشـ  
انگيـز   غم  م در هماهنگي با حادثةسي سمبوليتجّل«: هم در برگيرندة دو نماد اسـت 

 ،سمبل ملكة مرگ و شيشة چـراغ  ،خودكشي عموتراب كه در آن كبوتر شاهي
  48».شكند عمر عموتراب است كه مي  سمبل شيشة
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معموالً كاربردي نمادين در مفهـوم اميـد و   »  ستارگان «ز ميان مظاهر طبيعت، ا  

كبـوتر نيـز كـه    . ل و تـازگي و پيـروزي باشـد   تواند نماد تحو يا بهار كه مي. مت داردمقاو
پري از پرهاي خـود را بـه شـريف در     ،سمبل آشناي آزادي است براي دادن نويد رهايي

  :دهد زندان مژدگاني مي
پـر را بـر   . افتد جلو پايم مي. آيد زنان پايين مي پر سفيد يك كبوتر، چرخ«  

  49» .دهد بوي آزادي و آسمان مي. كنم بو مي. دارم مي
صـورت   ظلمـي كه مخصوصاً وقتي  ،دان هم هميشه حضور دارداهايشپرندگان و ص

كــه نمــاد ،مــثالً صــداي جغــد را  .گيــرد يــا قــرار اســت اتفــاق نــاگواري روي دهــد مــي
شنويم و فضاي خفقـان حـاكم بـر جامعـه را      مي»  زير چكمة شب «در فصل،است شومي
به هنگـام شـكنجه   »  واي حسين كشته شد «و يا صداي مرغِ . كنيم يتر احساس م بيش
  :رسد به گوش مي»  شامارخان «و ربه دست»  داوريشه«شدن 
واي حسـين  ! واي حسين كشته شـد : اي شيون كرد ها پرندهاز دور دست«  

  50» .كشته شد
كنـد كـه مواظـب     زد مـي قبل از آن نيز وقتي كه بابا حسين بـه داوريشـه گـوش     

  :كشد اي جيغ مي هايي كه ارباب برايش كشيده باشد، پرنده هنقش
ـ  –يا اميرالمـؤمنين  « : كشد اي در تاريكي جيغ مي از دور پرنده «   اميـر   اي

  51».المؤمين 
سياسي آن، كـاربردي   ةمايدر اين رمان تحت تأثير درون»  نمادها «بينيم كه  مي  

هاي پاياني  كه در بخش»  شم و عينكچ «هاي  اين ماية سياسي در واژه. يابد سياسي مي
شود، بوضوح قابل مشاهده است و خواننـده   رها تكرار ميبا )روزهاي حبس شريف(، رمان

ايـن مطلـب را زمـاني    . دهـد  هـا سـوق مـي    را به سوي معنايي فراتر از معناي ظاهري آن
ـ رگن بـودن شـريف مشـكوكانه مـي     عينكـي باً به مرّت هايفهميم كه ساواك مي و د و بـه ا ن
يا به هنگام شكنجه شريف را بـه كـور   . هاست گويند هرچه هست زير سر شما عينكي مي

آگـاهي و   ةتواند نمادي از قو در چنين وضعيتي چشم و عينك مي. كنند كردن تهديد مي
اجتماعي بنگرد و در مقابل  لئت به مسااسيشود با حس بصيرت راوي باشد كه موجب مي

  .عدالتي خاموش ننشيند بي
 ةسياسـي يافتـه و معنـايي نمـادين دارد واژ     –ديگري كه كاركرد اجتمـاعي   ةاژو  

  :ذكر قسمتي از متن در اين باره گوياتر خواهد بود. است» قفل«
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زنـد و قفـل    دسـتبند مـي   …آورد دستبند را جلو مـي  …» آبي چشم « «  

قفـل  . دانم كه هيچ وقت از دست قفل رهـايي نخـواهم داشـت    مي. …. كند مي
چه آن قفلي كه عيدها مادرم بر صـندوقچة كلوچـه و   . ا من بوده استهميشه ب

هـاي و   هـاي كـه مـرا از اسـباب بـازي      هاي فروشگاه زد و چه قفل شيريني مي
. دارد» تلميحـي «برخي از نمادها نيز در ايـن رمـان نقـش     52».كرد ها دور مي خوردني

صـداي حسـين    ،كنـد  رود و قطار در ايستگاهي توقـف مـي   آب مي وقتي شريف به مياندو
سپس در حالي كه قطار از دسـتة عزادارهـا دور    .رسد حسين گفتن عزاداران به گوش مي

چند بار تكـرار   ،چون پژواكي در فضا پيچيده است كه هم ،شده است نواي اين عزاداري 
  :شود مي

  53».هووووف …حسين…حسين …حسين -«  
ژدي قرباني شـدن هميشـگي و   كه از سويي به مفهوم نمادين و ترا ،» اين تكرار«  

از سـوي ديگـر تلميحـي بـه      ،كنـد  مظلومانة حاميان حقيقت به دست ظالمان اشاره مـي 
كه شريف نيـز طـي   چنانهم .عاشورا دارد  ع، يعني حماسةتاريخ تشي  دردناك ترين واقعة

همين سفر به جرم پخش اعالنيه، در دفاع از مظلومان، به دسـت سـاواك دسـتگير و تـا     
  .شود خة اعدام برده ميپاي جو
شـود، شـنيده شـدن     اي ديگر كه داوريشه به دست شامارخان شـكنجه مـي   در صحنه  

اش بـا شـكنجة    رابطـه . نيز به واقعة كربال تلمـيح دارد »  واي حسين كشته شد «صداي مرغِ 
  .داوريشه را القا كند» مظلوميت«خواهد  اي نمادين است كه مي داوريشه نيز رابطه

از  سال هاي ابرينويسندة   : ا از شعر، متناسب با فضا و موضوع استفادة بج
شعر شاعران كالسيك مثل حافظ، سعدي، مولوي و باباطاهر، و شاعران معاصر مثل نيما، 

  .شاهي و قانع، شاعران كرد زبان معاصر، استفاده كرده استشامي كرمان
ه بـه ترتيـب   كـ چند هدف عمده را تـامين مـي كنـد     سال هاي ابريشعر در     

  :اهميت از اين  قرار است
اشـعاري اسـت كـه     ،چه مربوط به اين قسمت مي شودآن: مايه هاي اثر تقويت درون -1

و يا حاكي از روحية غمـزده و افسـردة مـردم     54دوستانه داردگرايانه و ميهنيمحتواي مّل
ترين بيش. استشان به وضعيت حاضر بر اثر فشارهاي اقتصادي و سياسي و بازتاباعتراض

مايه اسـت؛ در جلـد   كاربرد متوالي شعر در اين رمان نيز در ارتباط با تقويت همين درون
  اش ››كرايـه نشـيني  ‹‹امي شـروع بـه خوانـدن شـعر معـروف      جا كه شدوم، فصل تير، آن

مـردم  كند و پس از آن شعري را كه خطاب به دكتر مصدق در گاليه از اوضاع آشفتة مي
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دنبال آن نيز شعري را كه مصدق در جواب او سروده بيان مي خواند و ب و مملكت سروده

 .مي كند
خوريم كـه   در بخش هايي از رمان به اشعاري بر مي: نشان دادن فرهنگ بومي مردم  -2
اي از ايـن اشـعار   دسـته  .دشمار مي آيـ شاه بي از ادبيات عاميانه و بومي مردم كرمانئجز
هـا  يسنده براي درك بهتر مخاطـب از برگـردان فارسـي آن   و نو استبه زبان كردي  اصالً

و يـا    55بـراي پسـرانش مـي خوانـد    ›› ننـه ‹‹ مثل الاليي هايي كـه   ،استفاده كرده است
  56. ››شريف‹‹براي ›› خانمي‹‹
ست يـا رنـگ و بـوي مـذهبي     آن دسته هم كه در اصل به زبان فارسي سروده شده ا -3
  58.دشوشن ها از جمله  عروسي ها ميجيا مربوط به آداب و رسوم  57،ددار
نويسنده براي پردازش غير مسـتقيم شخصـيت هـاي    : كمك به شخصيت پردازي ها  -4

را ›› بوچـان  ‹‹ روحية جبرگرايانه يا مـذهبي   مثالً .داستان از شعر نيز استفاده كرده است
  59  .با استفاده از اشعاري كه از زبان او بيان مي كند، نشان مي دهد

در بخش هايي از رمـان وظيفـة   : مك به فضا سازي و القاي حال و هواي صحنه ها ك -5
 جا كه شـريف بـه يـاد   آن مثالً .انتقال حال و هواي ذهني و يا بيروني  بر شانة شعر است

  آواز مي خوانـد و فلـوت مـي نـوازد و عاشـق ناشـناس        ،بر تّكه سنگي نشسته›› گيسيا ‹‹
اسـت كـه    اين صحنه يكي از صحنه هاي زيبا. مي دهد دردي نيز با ابياتي پاسخش راهم

خـوبي بـه   درون و بيـرون قهرمـان داسـتان را ب   كاربرد بجاي شعر توانسته حال و هـواي  
    .خواننده القا كند

  گيرينتيجه

گر تأثير آشكار لهجه و در سطح واژگان نشان هاي ابري سالبررسي سبكي رمان 
ي در اين اثر است؛ به گونه اي كه گاه فهـم مـتن   شاهكرمان گير لغات بومياستفادة چشم

كند و او بايد براي درك بهتر متن به واژه نامه اي كامل تـر از   را براي خواننده دشوار مي
نحـوي نيـز    لحـاظ از . چه نويسنده در پايان داستان ترتيب داده اسـت مراجعـه كنـد    آن

يده است و سبب شـده تـا   هاي كوتا ه ضرباهنگ متن را سرعت بخش كاربرد فراگير جمله
نمـودي برجسـته    هاي ابـري  سالترين عناصر داستاني به عنوان يكي از مهم ''حادثه''

  .بيابد
هـا و   ترين عناصر زيباشناختي رمان در سطح ادبـي، كنايـات ، ضـرب المثـل    مهم

  هــا برگرفتــه از فرهنــگ عاميانــة  تشــبيهات اســت، كــه اغلــب كنايــات و ضــرب المثــل 
  .است ''دارپنداريجان''از نوع   زيبا يهاي تشبيهات نيز غالباْ نمونه شاهي است وكرمان
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