مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  12ـ شمارة  22ـ پاییز 1011
صفحات ( 83 - 7علمی ـ پژوهشی)

بررسی وجوه زیباییشناسی رمان «زوال کلنل»
خدابخش اسداللهی /لیال آذرنیوار

چکیده
حقیقت زیباشناسی ،واقعهای است که در لحظهای مفهـو ناپایـداری و حتکـت لتزشـی حقیقـت،
تداعی میشود .نویسنده بتاساس فهمی که از زیبـایی و هنـت دارد ،بـا قـوتخ ملخیتلـش خـویش نسـبلی پیـدا
میکند که حقیقت و ذات هنت و زیبایی را مبدأ و منشأ اثـت هنـتی خـود قـتار دهـد .درواقـخ ،شـناخت
کیفیات زیباشناخلی ناشی از جستوجوی شتایط کـافی زیبـایی ،نشـای مـیدهـد اثـت بـا کـه کیفیـاتی
احساسات زیبا و واالیی را در ما بتمیانگیزد .در پژوهش حاضت با روش توصیفی  -تحلیلی بـه بترسـی
جنبههای زیباشناسانش رمای زوال کلنل محمود دولتآبادی پتداخله شـده اسـت .ضـمم معتفـی و ارا ـش
خالصش داسلای ،عناصت زیباشناسی پتکاربتد ،ازجمله تشـبیه ،اسـلعاره ،کنایـه ،تخیتـل ،تشـخیا ،نمـاد،
تلمیح و ...در ایم داسلای بترسی شده است .نلیجه اینکه ،عتصش ورود عناصت شعتی در ایم رمای بـتای
نویسنده گسلتده اسـت و او بـا اسـلفاده از صـور خیـال ،بـهویژه تشـبیه بـتای تقتیـت حـال مشـبته و بیـای
احساسات درونی شخصیتها بهته بتده و فضایی ساخله است که میتواند تـأثیتی عمیـق بـت مخابـ
بگذارد.
کلیدواژه :زوالکلنل ،محمود دولتآبادی ،زیباشناسی ،تشبیه ،اسلعاره ،تخیتل.

 اسلاد زبای و ادبیات فارسی دانشگاه محقتق اردبیلی (نویسندخ مسئول)
 دانشجوی دکلتی زبای و ادبیات فارسی دانشگاه محقتق اردبیلی
تاریخ وصول 8833/43/40 :ـ پذیتش نهایی8833/40/81 :

Kh.asadollahi@gmail.com
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 .1مقدّمه
محمود دولتآبادی ،بتجسـلهتـتیم رمـاینـوی

ایـتای ،سـال 8883در دولـتآبـاد

سبزوار دیده به جهای گشود .نویسـندگی را در سـال  8800آغـاز کـتد و تـاکنوی آثـار
ادبی زیادی ازجمله سفت ،اوسنش بابا سـبحای ،گـاوارهبـای ،کلیـدر و ...از او منلشـت شـده
است .دولتآبادی زندگی متد روسلا ،ادبیات اقلیمی و مشکالت اجلماعی -اقلصادی
را در آثــارش مــنعک

مــیکنــد .مقابلــه و مبــارزخ فــتد بــا جامعــه ،مســیت اصــلی اغلـ

داسلایهای او را تشکیل میدهد .یکی از رمایهـای بتجسـله و جنجـالی دولـتآبـادی،
زوال کلنل یا کلنل ،بیم سالهای 8811تا  8810به رشلش تحتیت درآمده اسـت .نویسـنده
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

با ایم رمای ،بتندخ جایزخ «یایمیخالسکی» 8سو ی

در سال  ،1488نامزد دریافت جـایزخ

ادبی آسیایی «مم» ،در بتیلانیا نامزد دریافـت جـایزخ ادبیـات بـیمالمللـی خانـش فتهنـ
جهای ( )haus der kulturen der weltشده است .نخسلیم بار ایم کلاب در سال
 1443در سو ی

به زبای آلمانی تتجمه شد و در ایـتای نشـت کشـمه توانسـت در سـال

 8837آی را به کاپ بتساند .بعدها هم توستط نشت گـتدوی بـهبـور غیتمجـاز بـه کـاپ
رسید .ایم رمای به زبایهای انگلیسی ،فتانسوی ،آلمانی ،نتوژی و ایلالیایی تتجمه شـده

است .در ایم پژوهش از نسخش کـاپ آلمـای ( )1480اسـلفاده شـده اسـت .زوال کلنـل
شتح نابسامانیها ،تالبمهای جامعه و کنش و واکنش شخصیتها به ایـم تالبـمهـا از
یک سو و تأثیت و تأثتت شخصیتها از نابسامانی جامعه ،از سوی دیگت است .با توجتـه بـه
اینکه «داسلای هم مانند شعت ،قصدش خلق زیبایی بهوسیلش کلمات است ،با ایـم تفـاوت
کــه پــارهای از قــوانیم شــعتی از قبیــل مصــت هــای ملســاوی و وزی و قافیــه و صــور و
قال های آی را عمداً عمل نمینماید؛ امتـا در یـک قسـمت معظـم دیگـت ماننـد قـدرت
ایجاد و اخلتا تعمیتات ،شکوه و جالل معانی و تصوترات و نقشهـا ،قواعـد سـبک و
انشای عظمت و زیبایی خیال و تتکی

آی که در عیم حال باید بـتای ادرا

عمـومی

1. Yanmixaleski
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سهل و روای باشد ،با شعت شتیک است» (وزیتی .)78 :8818 ،بنابتایم رمـای بـهواسـۀش
مشارکت با آییمهای شعتی ،بزرگ و دارای ارزش زیباشناسـی مـیشـود .بـا توجتـه بـه
جایگاه و افزایش کمتی و کیفی ادبیات داسلانی در عتصش هنت ایتانی ،در سالهای اخیـت
بترسی زیباییشناسی که بتای در

ویژگیهای ادبی ضـتوری اسـت ،بیشـلت بهکشـم

میخورد .سؤالی که اینجا به ذهم میرسد آی است کـه بـا وجـود شـیوخ جتیـای سـیتال
ذهم زوال کلنل ،نویسنده تا که اندازه از عناصت زیباییشناسی بهته بتده اسـت و کـدا
وجه در ایم رمای ،جلوخ بیشلتی دارد و زمینش بتوز ایم وجوه کیست؟

 .2پیشینة پژوهش
بترسی زیباشناسی ادبیات داسلانی ،ازجمله موضوعاتی است که در دهـههـای اخیـت
مورد توجته قتار گتفله اسـت .در مقالـش «بترسـی عناصـت زیباشـناخلی (آرایـش ادبـی) دو
رمای سالهای ابتی و شوهت آهوخانم» ،نوشـلش کوککیـای ( ،)8833آرایـههـای ادبـی و
عناصت زیباشناسی ایم دو اثت بترسی شـده اسـت .در مقالـش «بترسـی وجـوه زیباشناسـی
نوشلار زویا پیتزاد در سه مجموعه داسلای مثل همه عصتها ،بعـم گـ

ختمـالو ،یـک

روز مانده به عید پا » ،نوشلش حا تی و رودبـار محمتـدی ( ،)8838نویسـندگای ضـمم
بترسی زاویش دید و کانوی روایت بهعنوای مشختصش بارز نوشلار زنانـه ،بـه بترسـی زبـای
پتداخلهاند تا نشـای دهنـد نویسـنده کگونـه بـا بهـتهگیـتی از عناصـتی ماننـد تکـتار و
جابهجایی توانسـله زبـای شخصـیتهـایش را بـه زبـای گفلـار و روزمـتته نزدیـک کنـد.
درخصوص زیباییشناسی زوال کلنـل پژوهشـی انجـا نگتفلـه اسـت و فقـط در مقالـه
«بترسی وجوه روایلی در رمای زوال کلنل ،اثت محمود دولتآبـادی» ،نوشـلش آذرنیـوار
( ،)8831مؤلتفههای روایـتشناسـی ،ماننـد عناصـت زمـانی ،مکـانی ،شخصـیتپـتدازی،
کانونیشدگی و سۀوح روایی مورد بترسی قتارگتفله است.
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 .3خالصة داستان
رمای با آمدی دو مأمور آگاهی در نیمهش

بارانی شتو مـیشـود .مـدتتی بـود کـه

خانواده از پتوانه بیخبت بودند تا اینکه در شبی بارانی ستبازها به خانش کلنل آمدند و او
را با خود بتدند .پتوانه ،دخلت کوکک کلنل ،هوادار سازمای مجاهـدیم خلـق بـود کـه
دسلگیت و اعدا شد .محمتدتقی ،یکی از پستای ،دانشـجو و عضـو کتیـکهـای فـدایی
خلق بود که پیش از انقالب کشله شد .خضت جاوید (مأمور ساوا ) بهبور غیتمسـلقیم
عامل قلل اوست .مسعود ،پست دیگـت ،تحـت تـأثیت مبـارزات مـذهبی اسـت .در جتیـای
جن

ایتای و عتاق بهعنوای بسیجی به جن

میرود و در آنجا بـه شـهادت مـیرسـد.

سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

فتزانه ،دخلت بزرگ ،همست حجاج قتبانی (مأمور ساوا ) است که مـانخ ارتبـا او بـا
خانواده است .امیت ،فتزند ارشد ،شاهد حوادث ناگواری ازجمله کشـله شـدی مـادر بـه
دست پدر و کشله شدی بتادرای و خواهتش است .او گتایشهـای کـ

دارد .در دهـش

پنجاه جذب حزب توده شد .توستط رژیم شاه زندانی و شکنجه گتدید .امیـت در زنـدای
روانی شد .ناهنجاریهای روانی او بتزخ بیم خودکشـی و زنـدگی اسـت .امیـت پـ

از

انقالب ،معلتم بود و مانند حزب توده از اقـدامات نظـا اسـالمی حمایـت مـیکـتد؛ امتـا
بعدها منزوی شد و در گوشش زیتزمیم خانش پدری مخفیانه به زنـدگی تیـته و تـار خـود
ادامه میدهد .او ش

و روز را با کابوس میگذراند که درنهایـت منجـت بـه خودکشـی

میشود .بخش پایانی داسلای ،کلنل دیوانه شـده ،هـذیای مـیگویـد .ایـم شخصـیت در
حال گفتوگوی فتاتاریخی با محمتدتقی خای پسیای است که شاید تمثیلـی از حتکـت
خود کلنل در پ

انقالب و تتغی

به ختوج از کشور و رفلم بـه اروپاسـت .سـتانجا

کلنـل بــا تی ــهای تیـز و بتنــده ،خــود را مــیکُشـد .در زوال کلنــل رازوارگــی داســلای،
گتهافکنیها ،ایجاد انلظار ،تزریق هیجـای ،بـتح آرزوهـا و آرمـایهـا ،نـوعی وحـدت
آهن

در گفلم و نوشلم ،شگفلیآفتینی و آشناییزدایی ،همه و همه دست بـه دسـت

هم میدهند تا داسلای پیش بتود.
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 .0زیباییشناسی
واژخ زیباییشناسی بهعنوای معادلی بتای واژخ انگلیسی  Aestheticsاسلفاده میشـود.
زیباشناسی ،دانشی است که راجخ به هنت و احساس زیبایی گفتوگو میکند (وزیـتی،
 )14:8818و باعث دیدی و در

زیباییها میشـود .بیشـلت فعالیـت زیباشناسـی ملوجتـه

مادتخ اثت هنتی است ،فقط به همیم مادته صورت میبخشد و صورت مادته بتاساس علـو
ببیعی یا زبایشناسی معنیدار است؛ بنابتایم اگت هنتمندای میگوینـد کـه آثـار آنـای از
معنایی بتخوردار است و به جهای واقعیت توجته دارد ،انسایها ،روابط اجلمـاعی ،ارزش
اخالقی ،دینی یا دیگت ارزشها را دربت میگیتد ،ایم گفلههـا اسـلعارهای بـیش نیسـلند؛
زیتا آنچه به هنتمند تعلتق دارد ،فقط مادته است و ب  .فضـا ،فیزیـک-ریاضـی ،حجـم،
رن

 ،صدا ،واژه و هنتمند نمیتواند در هنت جایگاهی بهدسـت آورد ،مگـت بـا کـاربتد

مادتهای معیتم و مشختا (ر  :باخلیم .)80 :8870 ،نخسلیم وظیفش تحلیل زیباشـناخلی،
«دریافت عیمِ زیباییشناخلی در فتدیت و ساخلار ناب هنـتی آی اسـت؛ بنـابتایم یـک
زیباییشناس باید مهندس ،فیزیکدای ،کالبدشناس ،فیزیولوژیدای و زبایشناس بشـود»
(همای .)81 :رمای هم یـک صـورت تتکیبـی سـازمایدهـی مصـالح کالمـی اسـت کـه
بهعنوای یک قال

ادبی ،صتفنظت از رویکتد فتدی و ویژگیهای عینی ،اهمیلی ویـژه

دارد .در نیمش دو قتی بیسلم ،حتکـت بـتای پیونـد نثـت و شـعت بـه کمـال خـود رسـید.
نویسندگای بتای داشلم زبای تأثیتگذار ،به شعت پناه بتدند و نثتی شاعتانه ایجاد کتدنـد
و معلقد بودند که «بدوی شک نثت نیز مانند شعت دارای همای عناصت اصـلی احساسـات،
تخیتالت ،صور و کلمات است» (وزیتی)71 :8818 ،؛ بنابتایم آیها در تالش بودنـد تـا
«وزی و آهنگی خاص به کال خویش [ببخشند] و از انوا صور خیـال ،تلمـیح و انـوا
قافیههای درونی ،همچوی شباهت مصوتتهای تکیهدار ،کلمات و صـنایخ لفظـی ،ماننـد
تکتار حتوف غیتمصـوتت کلمـات و ...اسـلفاده [کننـد]» (سـلیمانی .)843 :8813 ،ایـم
«نزدیک شدی نثت داسلانی به شـعت ،جـز زیبـایی موسـیقیایی ،فضـاهایی لبتیـز از تشـبیه،
اسلعاره ،کنایه ،مجاز و زیباییهای بدیعی ،کوی موسیقی حتوف ،جناس ،ابها و حلتـی
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ســجخ را بــه دنبــال دارد» (ســنگتی .)14 :8831 ،ســخمســنجای و پژوهنــدگای ادب،
«دانشها یا فمهای زیباشناسی سخم را سه بخش کتدهانـد و بـت سـه پایـه نهـادهانـد.8 :
معانی؛  .1بدیخ؛  .8بیای» (کزتازی .)80 :8813 ،بت ایم اساس هت شعت یا نوشـلهای کـه بـه
آرایهها و فمها آراسله باشد ،دارای ارزش زیباشناخلی است کـه بـا بترسـی هتیـک از
آیهــا مــیتــوای ارزشهــای هنــتی نهفلــه اثــت را بیــتوی کشــید .نخســت بایــد بــا
آموزههایزیباشناخلی که در ایم سه حوزه وجود دارد ،آشنا بود .تنها «بـه یـاری آیهـا
مــیتــوای زبــای را از ادب بازشــناخت و مــتز باریــک میــای آی دو را آشــکار ســاخت.
قانویمندیها و رفلارهای ویژخ زیباشناخلی در زبای کـه بـه آی زیبـایی و واالیـی هنـتی
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

میبخشد و تا ردخ ادب فتامیبتد ،در ایم سـه دانـش مـیتـوای آموخـت» (همـای.)81 :
نویسندگای با اسلفاده از شیوخ روایلی خاص و بهکارگیتی ایـم فنـوی مـیتواننـد سـب
جذتابیت و تأثیت هتکه بیشلت داسلای خود شوند.
دولتآبادی در روایت زوال کلنل که مجموعهای از تفکتتات ،ایدهها و احساسـات
نامتتبط و نامنسجم پشتست هم میگذرد ،شیوخ جتیای سـیتال ذهـم را بتگزیـده اسـت.
زوال کلنل ،داسلانی است که در  10ساعت اتفاق میافلد .نویسنده با فتاینـد تـداعی بـه
گذشله بتمیگتدد و شتو به روایت داسلای میکند .ایم رجعت مکـتتر بـه گذشـلش در
گتو زمایپتیشی ،آشفلگی ذهنی و پتیشایگـویی کلنـل اسـت کـه بتحسـ

شـتایط و

موقعیتهای خاص رخ میدهد .زمای کندی قبت پتوانه ،دکار پتیشایگـویی مـیشـود و
در ذهم خود با کلنل پسیای حتف میزنـد« :کنـدی قبـت دخلـت وظیفـش مـم نیسـت ،اوه
کلنل عزیز  ،هنوز از گلویت خوی میککـد .مـم خیلـی شتمسـار ( »...دولـتآبـادی،
.)33 :8831
«نثت و آنچه منثور است ،بیشلت از حوزخ خودآگاه بتمـیآیـد ،نظـم منۀقـی دارد ،بـا
زبای معیار بیای میشود ،آشنا و محسوس است .در بتابت شعت کـه بیشـلت در ناخودآگـاه
ریشه دارد ،فاقد نظم منۀقی است ،از زبای معیار فاصله میگیـتد ،غتیـ

و ناآشناسـت.

ایم اندازه بازگشتهای تند از اکنوی به گذشله ،از گذشله به اکنوی یا تداخل و تـزاحم
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زمانی ،مکانی ،بیانی ،فکتی و عابفی که در جتیـای سـیتال ذهـم هسـت ،نمـیتوانـد از
خودآگــاه تتاویــده باشــد» (اســحاقیای .)88 :8837 ،بــتای اینکــه نویســنده بخواهــد
«پیچوتابهای ذهم و جتیای سیتال اندیشه را منعک

کند ،بایـد از اسـلعاره و تصـویت و

نماد بهته ببتد» (بیات .)841 :8837 ،گاهی بهتهگیتی فتاوای از عناصت شعتی در اغل
داسلایهای جتیای سیتال ذهم به حدتی است که جنبههای شاعتانش ایم آثار بت جنبههـای
داسلانی آیها غلبه میکند.

 .2زبان
زیباشناسی هنـتی از دو جهـت بـه بترسـی کمتـی و کیفـی لـذتتبخشـی اثـت هنـتی
میپتدازد؛ اوتل ساخلار زبای را از نو مبلذل عامیانـه بـه کـال نامناسـ

هنـتی آراسـله

میکند و دو از تکنیک هنت بتای ابها و پیچیدگی موضو و ملم بهته مـیبـتد؛ زیـتا
« اثت هنتی بیش از همه باید امت ارتبـابی در حـوزخ زبـای را زیـت سـؤال بـتد» (اسـالمی،
 .)81 :8878زبای امکانات مخللف ازجمله نماد ،اسلعاره ،کلمههای کندمعنایی و کنایـه
را در اخلیار میگیتد و با اسلفاده از آیها از یگانگی معنـا در اثـت جلـوگیتی مـیکنـد.
عالوه بت ایم ،حتکت و اداهای شخصیتها نیز میتوانـد کمـک کنـد تـا اثـت هنـتی از
وحدت معنا و تفسیت عقالنی آی فتار کتده ،بیشلت رازآمیز شود .به عبـارتی ،زیباشناسـی
«سب

رهایی از زبـای معیـار هـتروزه و رهـایی از معنـا و رسـیدی بـه کـال فتازبـانی و

فتااندیشهای است» (احمدی )74 :8874 ،که باعث قتار گتفلم تخیتل و رؤیـا در مقابـل
واقعیت میشود و در جذتابیت و تأثیت داسلای ،نقش بتجسلهای دارد .در زوال کلنـل نیـز
شاهد تتفندهای زبانی ملنوتعی بتای انعکاس فتایندهای ذهنـی شخصـیتهـای داسـلانی
هسلیم .مهمتتیمویژگی زبانی ایمگونه آثار ،شعتگونگی و بهتهگیتی از عناصت شعتی
است .فتایندهای ذهنی در آیها از سازوکار گزینش و جانشیمسازی و تلفیق و تتکی
و به عبارت سادهتت ،اسلعاره و مجاز بهته میگیتند .عـالوه بـت ایـم ،شـبکش درهـمتنیـدخ
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تداعیهای ذهنی غالباً سازوکاری شبیه سـازوکار حـاکم بـت صـنایخ ادبـی کـوی ایهـا ،
جناس و اسلعاره دارد (ر  :بیات.)31 :8837 ،
زبای دولتآبادی در ایـم رمـای ،شـاعتانه ،اسـلعاری ،کنـایی ،آهنگـیم و ریلمیـک
است .بعضی قسمتها زما افکار و احساسـات خـود را بـه دسـت موسـیقی سـ تده کـه
مانند یک رودخانش قدرتمند و گسلتده ،مملو از پیچش و جتیایهای جانبی است؛ مثـل
« آب...آب ...فقط یک قۀته آب ...زبانم مانند کوب خشک اسـت .دهـانم دارد آتـش
میگیتد .یک جتعه آب ...فقط یک قۀته» (دولتآبادی .)77 :8831 ،دولتآبادی بـا
تکتار کلمش آب و قۀته باعث ایجاد موسیقی در جملـه شـده اسـت .بـهنظـت او «واژههـا
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

مانند رشلههای گیلار هسلند .باید اجازه داد صدای واضح آیها نواخله شـود ،نـه اینکـه
بنیم آیها در افعال خفه شود» (همای.)118 :

 .6تصویر
از ویژگیهای هنت ،مجستم کتدی «کیزهای غیتقابل تصویت و بیاینشدنی» (اسـالمی،
 )83 :8870حلتی «حـ ت درونـی مثـل گتسـنگی ،تشـنگی و تهـوت یـا حتکـت و تـنش
ماهیچه و عضالت» (فلوحی )00 :8837 ،است که از بتیق توصـیف انجـا مـیپـذیتد.
تصویت «باید واکنشی روحی بتانگیزد و در همای حال آی را مهار کند؛ یعنی در سیسـلم
حسـاس اسـت» (همـای:
عصبی خواننده تنشی ایجاد و او را کامالً آگاه کند که زنـده و ت
 .)11درحقیقت« ،تصویتسازی معانی و مفاهیم و داسـلای و روایـت ،مبلنـی بـت دریافـت
تصــویت هنتمنــد از ملــوی ادبــی اســت» (افالکــی )11 :8831 ،کــه در «ســایش آشــنایی بــا
تصتتفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه ،اسلعاره ،کنایه ،مجاز متسل ،تمثیل ،نماد ،اغتاق
و مبال ه ،اسناد مجازی ،تشخیا ،ح آمیزی ،پـارادوک

و( » ...فلـوحی)01 :8837 ،

انجا میشود.
دولتآبادی در نگارش زوال کلنـل بـتای واقعـیتـت و ملمـوس کـتدی تصـاویت از
عناصتی مانند تشبیه و اسلعاره بهته بتده است« .پتوانه پیتاهنی از خوی بت تـم داشـت و
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گوشوارههایش از جن
سفیدرن

شبنم قتمزرن

بودنـد ...او در کنـار مـادرش کـه ماننـد ابـتی

شناور بود ،قد بتمیداشت» (دولتآبادی .)33 :8831 ،نویسـنده واقعیـت و

خیال را کنای بههم درآمیخله که متز میای آیها از بیم رفله و خواننده احساس میکنـد
پتوانه واقعاً زنده است .تصویت دو جوانی که به خانش او آمدهاند« :انگـار از خورشـید بـه
زمیم بتگشله باشـند و آب شـده بودنـد و ملالشـی بـهنظـت مـیآمدنـد» (همـای ،)81 :از
ایجازی شعتگونه بتخوردار است.
«غالباً تصویت را به حـ ت بینـایی محـدود کـتدهانـد و تنهـا تصـاویت بصـتی را ایمـاژ
دانسلهاند؛ امتا پت واضح است که تجتبش حستی ،محـدود بـه امـور دیـداری نیسـت .مـا بـا
حواس مخللف خود امور مخللفی را تجتبـه مـیکنـیم و مـیتـوانیم آی تجتبـههـا را بـا
کلمات به تصویت بکشیم» (فلوحی« .)00 :8837 ،هنگامی که هیچ ابت سیاهی در آسـمای
نبود و هنوز خورشید غتق در غم و غصته شده بود ،انگار خورشید بتای همیشه خودش
را دفم کتده( »...دولـتآبـادی .)83 :8831 ،رعـد و بـتق و بعضـی صـحنههـای دورای
گذشله که کلنل روایلگت آی است ،خیلی وحشتآور بهنظت مـیرسـد .وقلـی بـه آی بـا
حالت تأثیتپذیت و روح خسلش کلنل نگاه میکنـیم ،از تنهـایی و ذهـم او کـه ستشـار از
حســاس و مملــو از اشــارات ،تصــاویت ،رمزهــا و
شــعتهای ناامیــدی و در عــیم حــال ت
تداعیهایگوناگوی است ،خبتدار میشویم .دولتآبادی بـا اسـلفاده از فتاینـد تـداعی
آزاد ،به شخصیت داسلای اجازه میدهد بدوی توجته به محلوای منۀقی و اخالقی ،حلتـی
با پتخاشگتی مۀالبی را بـه زبـای آورد .ایـم باعـث فتاخـوانی و یـادآوری خـابتات و
تصویتهایی میشود .خابتات نیز موج

یادآوری وقایخ و تجتبـههـای متبـو بـه آی

میگتدد و بدیم تتتی « ،امور مشابه و مجاور بهصورت غیتارادی در پهنش ضمیت انسـای
با هم یکی میشوند و به فتاخوانی یکدیگت مـیپتدازنـد» (بیـات .)847 :8837 ،مـتگ،
تــتس ،ســتدرگمی ،خســلگی ،تــاریکی و پــوکی ،تصــویت متکــزی زوال کلنــل اســت.
«کابوسهایتتسنا  ...کابوسهایی مانند فاجعه ،مصیبت سقو متد از پشتبـا و بـا
سقو بتجهایی از صخته بت گودالها که فتود آمده بود و بـه پـوکی تبـدیل مـیشـد»

 16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(دولتآبادی .)80 :8831 ،هتاسناکی به خودی خود فضای داسلای را تحت تـأثیت قـتار
داده و رنگی از دلهته و وحشت بت تصویتها پاشیده است .محیط و اشـیا نیـز بـا صـفاتی
ملناس

با متگ و تتس ،تصویت میشوند .تصاویت ،حاصـل همگتایـی در

تخیتـل در

فضای ذهنی است و زبای عابفی را بتای بازتاب آی بهکـار مـیگیـتد .زیبـایی در هنـت،
نلیجش فتایندی از ادرا

درست ،تخیتل منۀقی و ساخت عابفی است .هت اثت ادبـی کـه

فاقد ایم مثلتث عینی ،ذهنی و عابفی باشد ،نمیتواند زیبا جلوه کند.

 .7تشبیه و اغراض آن
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

«اشیا و پدیدهها به دو بتیق بـه هـم متبـو مـیشـوند :از بتیـق شـباهت (تشـبیه و
اسلعاره) و از بتیق مجاورت (مجاز)» (شمیسا« .)13 :8874 ،تشبیه یـادآوری ماننـدی و
شباهلی است که از جهلی یا جهاتی میای دو کیز مخللف وجود دارد؛ کنایکه گفلهانـد
تشبیه عبارت است از اشلتا

دو کیز در یک یا کند صفت» (شفیعی کـدکنی:8838 ،

 .)18تشبیه بتجسلهتتیم تصویتی است که در بافت کال زوال کلنل بهکار رفلـه اسـت.
نویسنده با ظتافلی خاص از تشبیه بتای بیای روایت ،ایجـاد عابفـه و انلقـال بـار معنـایی
مدتنظت خود اسلفاده کتده است و توانسله با اسلفاده از تشبیه ،بـه توصـیف فضـا ،احـوال
درونی و ویژگیهای ظاهتی شخصـیتهـا پتداخلـه ،بـت عمـق تصویتسـازی اثـت خـود
بیفزاید و به مخاب

در ایجاد ارتبا با فضای کلتی داسلای کمـک شـایانی کنـد ،ذهـم

خواننده را به کالش بکشد و او را به درکی دقیقتت از معانی پنهـای اثـت رهنمـوی سـازد.
هت جملش تشبیهی میتواند با تزریق عوابفی از نو غم یا شادی ،خشم ،انفعـال ،امیـد یـا
ناامیدی ،فضای حاکم بـت زوال کلنـل را بهسـمت خاصـی سـوق دهـد (ر  :اسـدی و
حسینی .)17 :8833 ،ادبیات داسلانی از بتیـق صـور خیـال و آمیخـلم تخیتـل و زبـای و
خلق ساخلاری هماهن

 ،توای انلقـال عابفـه را دارد؛ زیـتا هتکـه تناسـ

درونـی بـیم

عابفه ،خیال ،اندیشه و زبای بیشـلت باشـد ،مـلم زیبـاتت ،شـگفتانگیزتـت و تأثیتگـذارتت
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خواهد شد (ر  :بیتدزلی .)81 :8831 ،تشبیه عالوه بت نشـای دادی خالقیـت نویسـنده،
باعث افزایش زیبایی داسلای از بتیق ایجاد لحم و موسیقی نیز میشود.
 « .8پتوانه مانند ماهی متدهای است کـه کنـار رودخانـه افلـاده و در پارکـش کثیفـی
پیچیده شده که با هت حتکت آمبوالن

در دستاندازها ایمسمت و آیسمت میپـتد»

(دولتآبادی .)13 :8831 ،تشبیه حستی به حستی و غتض از تشبیه ،بیای حال مشبته است.
« .1دو پلی

جوای مانند اجسا یخبسـله و منجمـد و بـه عالمـتهـای کنـار تـابوت

میماند» (همای .)80 :تشبیه حستی به حستی و مفتد به متکتـ

و بیـای حـال مشـبته اسـت.

نویسنده بهجای توصیف وقایخ ،افکار و احساسات شخصیت را درست لحظـش وقـو در
ذهم در اخلیار گتفله ،با اسلفاده از تشبیه ،آیها را به نمایش میگذارد که هـت لحظـه بـا
یادآوری خابتات ،از خابتهای به خابتهای دیگت ،تصویتی با تصویتی دیگت جابهجـا
میشود .همش ایم جابهجاییها با اسلفاده از تداعی انجا میگیتد .وقلـی ایـم تـداعیهـا
در کنــار هــم قــتار مــیگیتنــد ،اساســیتــتیم جنبــش زنــدگی و مهمتــتیم دغدغــههــا و
درگیتهای فکتی شخصیت را به نمایش میگذارند و به خواننده ایم امکای را میدهند
تــا همــتاه جتیــای تفکتــت شخصــیت بــه گــتدش در افکــار و خــابتات او ب ــتدازد و بــه
ژرفتتیم تجتبیات ذهنی شخصیت پی ببتد.
« .8هنگامی که خمیده و قوزکتده ،با آی نگاه تتسیده شبیه عالمت سـؤالی بـود کـه
حسـی ،متکتـ
حسـی بـه ت
کودکی به خطت بد آی را کشیده بـود» (همـای .)7 :تشـبیه ت
متکت

بـه

و تقتیت حال مشبته است.

« .0تتس مانند رود در او جاری بود» (همای) .تشبیه عقلی به حستی ،مفتد به مفـتد و
تقتیت حال مشبته است .تتس ازجمله وجدانیات است که با قوای بابنی ادرا

میشود.

در اینجا به رودی جاری تشبیه شده و بیانگت تداو و تسلتط تـتس بـت وجـود شخصـیت
است .نویسنده ،هنتمندانه توانسله ارتبا زیبایی بیم پدیدههای درونی و بتونـی داسـلای
بتقتار کند و احساس آشفلگی و تتس را به ببیعت ابتاف خود منلقـل نمایـد و باعـث
عمق بخشیدی به داسلای شود.
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« .1موجی از هیجای را به جنبش درآورده بودند ،مانند قُمتی که باال و باالتت پـتواز
میکند تا به خورشید بتسد و س

میسوزد» (همای .)3 :تشبیه عقلی به حسی ،مفتد به

مفتد و تقتیت حال مشبته است و ارتبا با جهای ستد و بیروح را نشای میدهد .نویسنده
با احساسی مسلتط ،جهای را به تناس

احساس و خیال خویش تبدیل میکند و بهوسـیلش

ارتبا میای انسای و اشـیا ،جهـای را بـه تصـتتف و تملتـک خـود درآورده اسـت (ر :
فلوحی.)17 :8837 ،
« .1او [کلنل] با نوعی ح ت گناه و عذاب وجدای درگیتاسـت ،ماننـد اسـلخوای کـه
الی زخم میرود» (دولتآبادی .)81 :8831 ،تشبیه عقلی به حستی ،متکت

به متکت

و

سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

تقتیت حال مشبته است.
« .7ح ت گناه مانند جذا کن

میزنـد» (همـای .)18 :نویسـنده بـتای تقتیـت حـال

مشبته ،در حالی که ذهم او در نبتد با عذاب وجدای و احساس گنـاه اسـت ،تجتبـههـای
روانی شخصیت خویش را به نگارش درآورده و به نوعی بیانگت عقدخ عابفی اوست.
« .3شما فتزندای مثل یک درخت شاخهشاخه شدید» (همای .)13 :بیـای حـال مشـبته
است .دولتآبادی میکوشد با اسلفاده از تشـبیه و کلمـات ویـژه ،غـم و انـدوه درونـی
شخصیتهای داسلای را نشای دهد .وقلی داسلای را میخوانیم ،شاید در نگـاه اوتل فقـط
توصــیف یــک منظــته یــا شخصــیت جلــوه کنــد؛ امتــا در پایــای ملوجتــه مــیشــویم ایــم
تصویتهای پیدرپی ،رابطهایی عینی هسلند و هدفشای القـای احساسـی اسـت کـه یـاد
خابتات ازدسترفله را در نویسنده بتمیانگیزد؛ همانند القاگت ستدی دست متگ کـه
یکییکی بت فتزندای کلنل کیته شده است.
« .3آسمای مثل سن

حسـی،
حسـی بـه ت
متدهشورخانه سیاه بود» (همای .)80 :تشبیه ت

مفتد به مفتد و بیای مقدار حال مشبته است.
« .84جن

مثل گیاه سمتی و مانند حیوانی گوشتخوار اسـت» (همـای .)87 :تشـبیه

جمخ و نکوهش مشبته است.
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« .88نالش آرا او مانند کمای شلتی بود که تما بدبخلیهایش را در آی جمخ کـتده
بود» (همای) .تشبیه مفتد به متکت

و تقتیت حال مشبته است .نویسنده میکوشد نـاراحلی

و حاالت غیتعادی روحی و معلومات نابهنگامی را که در ضمیت انسای پیدا میشود ،بـا
اسلفاده از تشبیه به تصویت بکشد.
« .81کشمای نقتاشیشدهاش درست مثـل کشـمای زاغ بـود و مسـلقیم جلـو را نگـاه
میکتد» .تشبیه متکت

به مفتد ،حستی به حستی و بیای حال مشبته است.

حسـی و
حسـی بـه ت
« .88صورت فتوز مانند نور ماه میدرخشید» (همای .)30 :تشبیه ت
مدح مشبته است.
« .80کلنل احساس کتد که ستش مانند سن

حسـی بـه
آسیاب شده است» .تشـبیه ت

حستی و تقتیت حال مشبته است.
 .81ح
و دیوار قف

کتد قلبش از بدی بیتویکشیده شده و مانند قناری بیقتاری خود را به در
میزند» (همای .)833 :بیای حال مشبته است.

« .81لحظههای کوتـاه جـوانی ماننـد دفلـت تمـتیم مدرسـه ،پـت اسـت از غلـطهـای
درستشده! یعنی جوای میتواند اشلباه کند و فتصت بتای اصالح دارد و نیـتوی امیـد
حسـی و تقتیـت حـال مشـبته
و آرزوها او را به ادامش حتکت وامیدارد» .تشبیه عقلـی بـه ت
است.
« .87فصلی که مانند سُتب ستد و بیروح بود» (همای) .مقدار حال مشبته است.
« .83زبانش مثل نمد خشک شد» (همای .)888 :تشبیه حستی به حستی و بیـای مقـدار
حال مشبته است.
حسـی بـه
« .83تما موهای بدنش مثل سیخ کباب راست شده است» (همای) .تشبیه ت
حستی و تقتیت حال مشبته است.
« .14دندایهایی کوی دندای گتگ نافتجـا و کـ ( »...همـای .)31 :بیـای امکـای و
اثبات وجود مشبته است.
« .18کشمانش مانند دو جا خوی میدرخشید» .مدح مشبته است.
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« .11صدایش مانند پتکم در باد میلتزد» (همای .)833 :تشبیه حستی به حستی ،مفتد
به متکت

و بیای امکای و اثبات وجود مشبته است.

« .18در مشتهایش مانند جوجههایی در حال تـالش و تقلتـا بـودیم .مشـتهـای او
مانند پنجش کتکسی بود» (همای .)888 :تقتیت حال مشبته است.
« .10انسای بدوی امید ،کیزی جـز یـک حشـته نیسـت» (همـای .)871 :تشـبیه مفـتد
معقول به محسوس و بیای حال مشبته (انسای ناامید) است.
« .11به مدتت سی سال فشار بت کشور ایتای بتقتار بود؛ امتا درهـا محکـم بسـله شـده
بودند .ایم درست مانند دمل کتکی ملـورتمی اسـت کـه دیـت یـا زود خواهـد تتکیـد و
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

همهجا را بتخواهد داشت» (همای .)834 :تشبیه مقیتد به مقیتد و بیـای مقـدار حـال

کت

مشبته است .نویسنده در

خود را از واقعیت ،به زبانی زیبا و محسوس بیای و تشبیههای

بدیعی خلق میکند .بیشلت ایم تشـبیههـا ایجادکننـدخ تصـاویت پایـدار در ذهـم خواننـده
هسلند.
« .11با تیغ سفید دروغ است کـه مـم مـیتـوانم دنیـا را اصـالح کـنم» (همـای.)34:
نویسنده بتای بیای شتایط و اوضا نابسامای جامعه و تقتیـت حـال مشـبته و تثبیـت آی در
ذهم خواننده ،از تشـبیه اسـلفاده مـیکنـد .او معلقـد اسـت «آینـدهای کـه در آی بـتای
حقیقت و رسلگاری بشت جایی نیسـت و هـیچکـ

جت ـت گفـلم حقیقـت را نخواهـد

داشت» (همای .)37 :او میگوید به هدف نخواهی رسید و بیشلت در جامعش خـود بیگانـه
و منزوی خواهی شد؛ بنابتایم با دروغ میتوای به اصالح جامعه اقدا کتد.
« .17پیتزی به ضعیفی یک کوب خشک بود» (همای .)80 :بیـای مقـدار حـال مشـبته
است.
« .13امیت جت ت فکت کتدی به ایم تتاژدی را نداشت و یا بدتت اینکه مبلال به شـک،
نوعی جذا فکتی انزوا شده است» (همای .)83 :تقتیت حال مشـبته اسـت .زمـای منـزوی
شدی امیت ،کلنل فکت میکتد پستش خودش را دکار وضعیت سخلی کـتده کـه دیگـت
نمیخواهد به کیزی فکت کند .او با اینکه حافظهاش را ازدست نداده بود ،بـه رفلارهـای
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ابتافیانش هم واکـنش نشـای نمـیداد .بنـابتایم نویسـنده توانسـله بـا اسـلفاده از تشـبیه،
حاالت درونی امیت را که مملو از پوکی و زوال است ،بیای کند.
« .13مانند تکتهگوشلی درحال جویده شـدی و خـتد شـدی بـود» .تقتیـت حـال مشـبته
است.
از آنجایی که «در آثار داسلانی ،تصاویتی که به مدد تشبیه پدید میآید ،بهصورت
مجزتا ارزش کندانی ندارد و تنها در صورتی مـیتوانـد اثتگـذار باشـد کـه در خـدمت
هدف کلتی ملم قـتار گیـتد» (اسـدی و حسـینی ،)03 :8833 ،دولـتآبـادی توانسـله بـا
اسلفاده از تشـبیه ،فضـایی ستشـار از زوال ،تبـاهی و پـوکی خلـق کنـد تـا همـاهنگی و
تناس

دقیقی با ژانت داسلای و سـبک نویسـنده داشـله باشـد .ایـم موضـو هـم موجـ

تأثیتگذاری و ارتبا مناس

با خواننده میشود و لذتت بتدی از مـلم را کـه در کشـف

معنای پنهای و شناخت سازههـای ناخودآگـاه یـا خودآگـاه مـلم نهفلـه اسـت ،افـزایش
میدهد و هم بُعد هنتی اثت را تقویت میکند.

 .8استعاره
اسلعاره و نقش زیباییآفتینی آی در زبای ،انکارناپذیت بهنظت میرسد« .معنای ل ـوی
فعل یونانی ( Metaphereinانلقال یا منلقـل کـتدی) نـهتنها بـه پویـایی اسـلعاره ،بلکـه بـه
دشواری توضیح و تبییم قدرت خارقالعادخ آی اشاره دارد .اسـلعاره پـیش از هـت کیـز،
مخلوقی زبانی و نمونهای از کاربتد مجازی زبای است که در آی ،نوعی انلقـال خلتاقانـش
معنا صورت میپذیتد» (گوتت .)84 :8838 ،اسلعاره «از ازل تـاکنوی ،موضـو تفکتـتات
فلســفی ،زبــایشــناخلی ،زیباشــناخلی و روایشــناخلی بــوده اســت» (اکــو.)83 :8838 ،
یاکوبسم« 8سخم را به دو قۀ

اسلعاری و مجازی تقسیم کتد که در هت ملنـی یکـی از

ایم دو بت دیگتی مسلتط میشود» (یاکوبسم.)881 :8834 ،

1. Jakobson
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با توجه به «ویژگی خاص فتایندهای ذهنی ،روند تداعی خـابتات در آیهـا مبلنـی
بت دو محور همنشینی و جانشینی است» (بیات .)841 :8837 ،بنابتایم نویسندگای جتیای
سیتال ذهم در خلق تکگوییهای درونی ،به هـت دو محـور توجتـه کـتدهانـد .مـیتـوای
گفت اسلعاره و نماد ،ازجمله صناعاتی هسلند که زبای داسلایهای جتیای سیتال ذهـم را
به شعت نزدیک میکنند .همچنیم به دلیل مبلنی بـودی اسـلعاره بـت وجـوه شـباهت میـای
عناصت و مفاهیم و جنبههای زیباشناخلی آی ،بیش از مجاز ،داسلای را به شعت نزدیـک و
زبای ذهم را بتجسله میکند.
توسـط محـتت هـای ذهنـی ،درونـی یـا
در زوال کلنل ،تـداعی خـابتات و افکـار ت
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

خارجی بتانگیخله میشود؛ محتت

خارجی مثل دیـدی قنـاری .نویسـنده بـا اسـلفاده از

کلمــاتی ماننــد پتنــدههــای کوکــک بــیگنــاه گتفلــار بــاد غــتب ،کــتک  ،شــاهیم و
کبوتتهای زخمی ،خابتات گذشله را پشت سـت هـم بـهیاد مـیآورد .هتکـدا از ایـم
کلمات ،تصاویتی اسلعاریاند که در بابم ،بیانگت یک واقعیـت هسـلند و پیـامی را بـه
مخاب

میرسانند .محتت

درونی ،وقلی است که کلنل دربارخ مسئلهای فکت میکنـد،

به یاد قضیههای مشابه آی میافلد که خود باعث تداعی قضایای دیگت میشود.
میتوای زوال کلنل را داسلانی اسـلعاری دانسـت کـه نویسـنده از واقعیـت موجـود،
یعنی واقعیت ملموس حستی ،رویگتدای و ناراضی است و بـه دنبـال حقیقلـی در ورای
حقیقت ظاهتی است .او به دنبال غای

است و کوی نمیتوانـد از آی غایـ

با بهتهگیتی از اسلعاره ،آی را بیای میکند تا قابل ح

و در

نـا ببـتد،

شود.

« .8شاید ایم هیوال قصد تتساندی امیت را نداشت ،ولـی او بـا آسـلیمهـای بـاالزده،
دسلای بزرگ و کثیف( »...دولتآبادی .)17 :8831 ،مأمور را بهبور مکتتر با توجتـه بـه
ویژگیهای ظاهتی و رفلار خشونتآمیز ،به اسلعاره هیوال خۀاب میکند.

بررسی وجوه زیباییشناسی رمان «زوال کلنل» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23

« .1تو گل پاکی هسلی بتای زمیم سنگالخ» (همـای .)833 :کلنـل غـتق در اوهـا
خود و در تکگویی درونی با کلنل پسیای ،او را مانند گلـی مـیدانـد و ایـم کشـور را
سنگالخ ( اسلعاره از جامعش نابسامای) که مناس

شخصیت او نیست.

« .8داری به که فکت میکنی رفیق؟» (همای .)804 :رفیق ،اسلعارخ تهکتمیه از خضـت
جاوید است .نویسنده در جای دیگت از او بهعنوای دشمم درونی یاد میکند؛ کسی کـه
در لباس دوست به خانش کلنل میآید؛ امتا زمای دسلگیتی امیت ،شکنجهگت او است.
« .1میتتسید نگاه شیطان بت روی خواهت و بتادرش تأثیت بگـذارد» (همـای.)883 :
شیۀای ،اسلعاره از خضت جاوید است.
« .1تنها کیزی که او میتوانست ،کار بیهودهای بود؛ امتا او تالش کـتد تـا سـکوت
تهدیدآمیز صبح را با ستفهای ظاهتی بشکند» (همای.)871 :
« .7کابوس کهتههای کـ ومعـوج کـه فقـط روی درد را بـه خـود دیـده اسـت»
(همای .)81 :اضافش اسلعاری.
« .3امیت قۀعاً از نظتات بتادرش ابتال داشت و اعلقاد او مبنی بت اینکه انقالب خود
بایسلی از بطن خشونت ست بتآورد» (همای.)881 :
« .84شهت پت شده از حجلههای شهدا و تابوتها و خیابایها پت شده اسـت از خـوی،
شوهت مم هـم کـارززار مـر

» (همـای .)81 :کـارگزار مـتگ ،اسـلعاره از حجتـاج

قتبانی ،شوهت فتزانه و داماد کلنل ،شکنجهگت ساوا

و عامل متگ بسیاری از جوانای

است .دولتآبادی به همیم دلیل او را با اسـلعاره ،کـارگزار مـتگ دانسـله اسـت« .ایـم
درخواست هیچ اثتی در حجاج بم یوسف قتبانی خویخوار نداشت .او ستگت کشـلم
ایم متد بود» (همای.)148 :
 .88کبوتران با بال زخمی ،اسلعاره از جوانـانی بـیگنـاه کـه بعمـش کتکسـای،
یعنی رژیم شاهنشاهی شدند.
« .81بتای پیشتفت جوانای باید همش امکانات و شتایط را بتای آیها فـتاهم کـتد و
بقیش کار را به عهدخ خودشای گذاشت و به دست شانس س تد» (همای.)841 :
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« .88او واقعاً نمیتوانست خودش را بشناسد .کنـیم موجود نیمپختـهای کـه در
زندگی و که پ

از متگ نمیتواند بهدلیل آنچه که انجـا داده ،مـورد قضـاوت قـتار

گیتد» (همای .)11 :کلنل ،یکی از شخصیتهای ایم داسلای است که ماهیـت اسـلعاری
و تأویلپذیتی دارد« .در الیهای از داسلای ،خواننده ممکم اسـت او را شخصـیلی ثابـت
ب ندارد که در تداعی خابتات هزارتوی ذهنی راوی در موقعیتهـای مخللـف حضـور
مییابد» (اصالنی .)81 :8831 ،نویسنده توانسله با اسلفاده از فمت تداعی ،بیم جهای عینـی
و جهای ذهنی کلنل ارتبا بتقتار کند .سیالی مدا  ،ذهم او را از خـابته و ذهنیلـی ،بـه
خابته و ذهنیلی دیگت و از تصویتی به تصویت دیگت تتسیم و توجیـه مـیکنـد .حضـور
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

هتکدا از تصویتها و خابتهها باعث یادآوری موضوعی دیگت در ذهم او مـیشـود و
به ایم صورت زنجیتهای از تداعیهـا را شـکل مـیدهـد؛ بنـابتایم تصـورتات و مفـاهیم
بهسب

اینکه با یکدیگت حاصل میشوند ،امکای فتاخـوانی یکـدیگت را پیـدا کـتدهانـد

(ر  :بیات .)31 :8837 ،بت ایم اساس ،زوال کلنل را باید به دقتـت و آرا خوانـد و بـت
اعمــال غیتمنۀقــی و در عــیم حــال در شــدنی تأمتــل کــتد تــا بــه معنــای پنهــانی کــه
تصمیمهای شخصیت رمای بت آی مبلنی است ،پی بتد .ایم شخصیتهـا قـادر نیسـلند بـا
واقعیت همانند کیزی ملموس روبـهرو شـوند .همـهکیز در بتابـت کشـمای آنـای مفهـو
اسلعاری دارد« .کلنل بتای لحظهای به ذهنش رسید که امیت را بیمارسلای ببتد؛ امتـا فـوراً
نظتش عوض شد .یادش آمد که بیمارسلای شهت پت شده بود و تنهـا یـک روایپزشـک
بیمارسلای ،دیوانه و در یکی از سلتولهـای بیمارسـلای روانـی تهـتای زنـدانی شـده بـود»
(دولتآبادی.)18 :8831 ،

 .9تخیّل
یکی دیگت از مفاهیم اساسی نظتیش زیباشناسی ،تخیتل است؛ اصـۀالحی کـه بـه قـوتخ
تجسـم صـور خیـالی و آفتیننـدخ عـالم هنـت و
ذهنی داللت میکند .قوتخ مخیتله «قادر بـه ت
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زیبایی است .به هت میزای که ایم قوته دارای کمـال باشـد ،صـور خیـال بـدیختـتی را در
عالم هنت میآفتیند و کمال واالتتیی از حقیقت زیبایی را در اثت هنتی آشکار میکنـد.
ایم قوخ مخیتله ،منشأ تحقتق صور خیالی در عالم هنت است» (افالکی .)18 :8831 ،زمـانی
که «هنتمند ،داسلایپتدازی مـیکنـد یـا زمـانی کـه مخابـ

بـا ایـم داسـلایهـا همـتاه

میشود ،در هت دو حال تخیتل بهکار میافلد .عالوه بت ایم ،تخیتل تجتبی مثل زمانی کـه
در جهانی داسلانی سیت میکنیم یا وقلی در قال

فتد دیگـتی فتومـیرویـم ،مـیتوانـد

واکنش عابفی شدید و عمیقی درپی داشله باشد» (گـوتت« .)18 :8831 ،دیلـوی  8در
کلابی که ویژخ ایماژ یا خیال پتداخله است ،میگوید :تخیتـل در سـادهتـتیم شـکل آی،
تصویتی است که به کمک کلمات ساخله شده است .یک توصـیف یـا صـفت ،یـک
اسلعاره ،یک تشبیه ممکم است یـک ایمـاژ بیافتینـد» (شـفیعیکـدکنی .)3 :8838 ،در
زوال کلنل شاهد صحنههـای تخیتلـی زیـادی هسـلیم« .گلتـههـای انسـای را مـیبینـیم ،بـا
شاخهای عجیبشـای کـه از ستشـای بیـتوی زده ،مـیخواهنـد همـهکیز را خـتاب کننـد»
(دولتآبادی .)34 :8831 ،نویسنده در صحنههای تخیلتی ،از عنصتهای تشبیه ،اسـلعاره،
مجاز و اغتاق بتای بیای هیجانات و احساسات درونی و حستی کـه شخصـیت نسـبت بـه
آد های ابتافش دارد ،بهته بتده است« .فتزانه انگار روی آتش راه مـیرفـت» (همـای:
 .)81ق ـوتخ خیــال ،نقــش اساســی را در آفــتینش هنــتی دارد ،اگتکــه نحــوخ ارا ــش آی
استارآمیز است« .با شیابیمکابوسهایش مـیجنگیـد» (همـای« .)03 :قـوتخ خیـال از امـت
معقول ،صور محسوس و دارای تشخیا میسازد و به امـت معقـول ،صـورت محسـوس
میبخشد .خیال تصویتگتی میکند؛ یعنی دسـلگاه صـورتسـازی مفـاهیم اسـت .امـت
مجـتتد بـه نیـتوی خیـال ،شـکل و صـورت پیـدا مـیکنـد و صـورت محسـوس بـه امــت
نامحسوس داللت دارد و به عبارتی دیگت ،صـورت محسـوس ،تجتسـم امـت نامحسـوس
معنوی است» (افالکی ...« .)11 :8831 ،او با پنجههـای نحـ

و انلقـا جـویش مـا را از

رحــم مــادر بیــتوی کشــید و مــم آی بــازوی اســلخوانی و مومیــاییشــده را دیــد »
1. Day-Lewis

 26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(دولتآبادی .)888 :8831 ،نویسنده ،خیالپتدازیهای ذهـم امیـت را بـه صـورتهـای
توصیفی و با زبای مجـازی بیـای کـتده و باعـث خلـق تصـاویت خیـالی و تـأثیت در ذهـم
خواننده شده است« .از شنیدی صدایی شـبحماننـد شـوکه شـد .روبـهروی او موجـودی
وهمآور ،زشت و قوزدار با کشمانی بتجسـله و نـاجور قـتار داشـت کـه خـود را ماننـد
مشــلی گــتهکــتده در پلــوی ســتبازی قــدیمی پیچیــده بــود» (همــای« .)144 :پدیــدهای
نصفانصف ،نیمهانسانی ،نیمهببیعی و بازنمودی از یـک حالـت روانـی کـه باعـث شـده
شیء در تصاویت خیالی از فضای مادتی و محسوس بیتوی آید و حیات معنـوی یابـد؛ از
ایم رو دیگت شیء ببیعی نیست ،عابفه و شعور و خیال انسانی را بت دوش خـود دارد و
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

روح زندهای در تصویت خیـالی دمیـده شـده اسـت» (فلـوحی .)10 :8837 ،اوج تخیتـل،
صحنههای غسل دادی پتوانه به دست روح فـتوز و ظـاهت شـدی اشـباح در گورسـلای و
خانه در بتابت دیدگای کلنل است .نویسنده با اسلفاده از تخیتل ،دربـارخ جهـای نـامت ی و
دنیای ارواح سخم میگویـد .کلنـل در کنـیم محـیط تخیتلـی تسـلیم مالیخولیـای خـود
میشود و با دنیای خارج قۀخ رابۀه میکند .او در تما لحظهها غتق تخـیتالت خـویش
است.
تخیتل در زوال کلنل از تصویتهایی ت ذیه میکند که در حافظه انباشله شده است؛
یعنی مادتخ خا خود را از تجتبیات و آگاهیهای پیشیم شخصیتها بهدست میآورد و
به نوعی بیانگت ذهنیت و روای لهشدخ شخصیتهای داسلانی است که بهسب

شتایط و

وضعیت نابسامای جامعه ،روایپتیش ،خیالپتداز و هذیایگو شدهاند.
بیشلت ایم تخیتلها حستی به عقلی و عقلی به حستی و همتاه با مبال ه و اغتاق هسلند؛
یعنی نویسنده با اسلفاده از فمت بیای ،افکار و عوابف خود را نه بهصورت مسلقیم ،بلکه
بهوسیلش صور خیال ،بهویژه تشبیه و اسلعاره به تصویت کشیده است .به عبارت دیگت،
بتای بیای یک ایدخ ذهنی یا احساسی از آیها بهته گتفله و بیم امت ذهنی و امت عینی
رابۀه بتقتار کتده است و متز میای «صورت و محلوا ،سبک و عابفه و عقل و اندیشه
به کناری زده و فاصلش مجاز و حقیقت» (همای )11 :8838 ،و مادته و روح را از بیم بتده
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است .بنابتایم وجود بتخی عناصت و صحنههای عجی

و تکتار آی صحنهها به داسلای،

فضایی فتاواقعی بخشیده است.
 .11اغراق
اغتاق از خصوصیات هنت است؛ شیوهای که نویسندگای ،نقاشای و آهن

سـازای در

کار خود از آی بهته میبتند؛ مثالً نویسندگای در تتسیم سیمای شخا داسلانی ،نـوعی
اغتاق بهکار میبتند تا او را از شخا عـادی ملمـایز سـازند .در بعضـی از صـحنههـای
زوال کلنل اغتاق باعث گیتایی داسلای شده است« .هیکل عظیمش که تقتیباً تـا سـقف
میرسد .شانههایش کنای پهم و عتیض بود که کل اتاق را میگتفت» (دولـتآبـادی،
 ،)17 :8831در حالی که میدانیم وجود شخصی با ایم بول و عتض در دنیـای واقعـی
محــال و بتخاســله از ذهنیـت نویســنده از شخصــیت اســت« .هنگــامی کــه بــدی خــونیم
محمتدتقی را در حیابمای زمیم گذاشلند ،انگار انبوهی از علف آتش گتفله بود .زمانی
که محمتدتقی کشله شد ،نه فقـط مـا و همسـایههـای نزدیکمـای ،بلکـه کـلت شـهت زبانـه
گتفت (همای« .)887 :امیت در بیداری هم کابوس میدید» (همای.)03 :
تجسـم بخشـیدی بـه عوابـف اسـت،
با توجته به اینکـه اغـتاق و مبال ـه از ابزارهـای ت
نویسنده با ایم جمله شدتت و نهایـت غـتق شـدی امیـت در توهتمـات و کـابوس را نشـای
میدهد« :باید اسلخوایهایش را نیز خشک کند .احساس میکتد حلتی م زش نیز داخل
جمجمهاش خی

شده و اگت خشکش نکند ،ممکم است فاسد شود» (همای.)840 :

 .11کنایه
در کلابهای بیای« ،کنایه جملهای است که متاد گوینده ،معنای ظاهتی آی نباشـد؛
امتا قتینش صارفهای هم که ما را از معنای ظاهتی ملوجته معنای بابنی کند ،وجود نداشله
باشد .پ

کنایه ذکت مۀلبـی و دریافـت مۀلـ

حاضــت و غایــ

دیگـت اسـت و ارتبـابی بـیم دو سـوی

ایجــاد مــیکنــد و جنبــش هنــتی و ادبــی دارد» (شمیســا.)38 :8831 ،
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دولتآبادی با اسلفاده از کنایه و اصۀالحات کنایی ،بافت ادبی داسلای خود را تقویـت
کتده است« .تنها مشکلمای دشمنی است که از خودمای است ،ماری در آسلیم داشـلم»
(دولتآبادی ،)34 :8831 ،کنایه از خضت جاوید است« .اینجا قانوی همیشه بـا پنبـه سـت
میبُتد» (همای ،)880 :با نتمی و لۀف به کسی آسی

و ضتر رساندی .کلنل هم معلقـد

است قانوی کنیم عمل میکند« .بتادر بزرگواری که از زنجیت رژیم متگبار آزاد شده
بود» (همای ،)877 :کنایه از موصوف رژیم شاهنشاهی است« .پاسخ در آسلیم داشـلم»،
کنایه از حاضتجواب بودی« .امیت گوشهایش را تیز کتده بود تا حتفهـای پـدرش را
بشنود» (همای ،)18 :کنایه از توجته و دقتت کتدی« .اینجا همیشه قانوی ست اسلحه اسـت»
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

(همــای .)881 :تصــویتی کــه نویســنده از قــانوی ارا ــه کــتده ،حــاکی از اخــالل و
بتهمخوردگی اوضا جامعـه اسـت« .نمـک بـت روی زخـم پاشـیدی» (همـای« ،)88 :از
کوره دررفلم» (همای« ،)81 :دلآشوب بودی» ،کنایه از مضۀتب و بیقتار بودی« .امیـت
انگار بعد از هت کابوس بیشلت آب میرفت» (همای ،)83 :کنایه از الغت شـدی« .زبـایهـا
میکتخند» (همای) ،پخش شدی حتف« .سقف خانه به ست ریخـلم» ،کنایـه از بـدبخت
شدی و تلخی بیکتای کلنل و امیت و نشایدهندخ احسـاس فـتد در بتابـت شـتایط سـخت
زندگی و ازبیم رفلم موقعیتها و تکیهگاههای زندگیشای است؛ همچنیم بیانگت اندوه
دوری از عزیزای و ازدست دادی فتزنـدای« .جـای سـوزی انـداخلم نبـود» (همـای،)71 :
کنایه از ازدحا « .تنفتت و انزوا بت امیـت غلبـه کـتد و او دوبـاره در ال

خـود فتورفـت»

(همای ،)888 :کنایه از بیتوجته بودی به پیتاموی خود ،به فکت فـتورفلم و منـزوی شـدی
است .نویسنده درضمم داسلای ،منزوی بودی امیت را بیای کتده است.

 .12تشخیص
«در حالت انساینگاری ،ذات شاعت ،صفات گوهتی انسانی را بـه شـیء و موضـو
میدهد و به آی ،روح و جوهت انسانی مـیبخشـد .در ایـم فتاینـد اسـلعاری ،مسـلعارمنه
انسای است .شاعت صفات انسانی را بـه شـیء مـیدهـد و شـیء روح انسـانی مـیگیـتد»
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(فلوحی .)71 :8837 ،اسـلعارخ مکنیـه ،از فتاینـدهای تصویتسـازی اسـت کـه بتاسـاس
دادوسلد میای انسای و اشیا صورت میگیتد .تشخیا نیز یکی از اقسـا اسـلعارخ مکنیـه
است که نوعی املزاج و بدهبسلای میای دو موضو است.
زوال کلنل از آغاز تا پایای ،پت از صحنهها و تصـاویتی اسـت کـه بیـانگت تـتسهـا،
رن ها و زوالهاست و صـنعت تشـخیا بـهآسـانی زمینـه را بـتای انلقـال شخصـیت و
احساس نویسنده فتاهم کتده است .نویسنده با اسلفاده از تخیتل خـویش بـه پدیـدههـای
ببیعی جای میبخشد .زمانی که «سیگار در دسلای او بتای خود حیاتی بهدسـت آورده»
است (همـای ،)3 :درواقـخ نویسـنده بـا تصـتتف در عناصـت و اشـیای بـیجـای ،حلتـی بـه
پدیدههای ذهنی و انلزاعی پیتامونش حیات میبخشد و آیهـا را بـا احساسـات و امیـال
خود همتاه میکند تا از ایم بتیق بلواند در القـای احسـاس و انلقـال مفهـو مـوردنظت،
توفیق بیشلتی یابد .بـه عبـارت دیگـت ،میـای خـود و شـیء ،یگـانگی حـ

مـیکنـد و

احساسات روحی خود را در شیء میبیند« .زمیم دهای باز کنـد و مـتا ببلعـد» (همـای).
نویسنده اندا و اعضای انسای یا حیوای خزنده را در شیء یا در موضو میبیند و شـیء
بیجای را در کالبد موجودی زنده به تصویت میکشد« .متگ همش بتادرهای مـتا بـتده»
(همای« ،)81 :متگ از قل

مم بتمیخیزد و درنهایت گلویم را خواهد گتفت» (همای:

 .)817متگ موضوعی انلزاعی است که ماننـد سـایت موجـودات زنـده ،صـفات و روح
انسانی گتفله است .متگ در تما صحنههای رمـای حضـور دارد .زوال کلنـل نگتشـی
بدبینانه به زندگی دارد .بسامد واژخ متگ ،اعدا و خودکشی ( 174مـورد) بیـانگت ایـم
نگتش است .کلنل و امیت ،متدگای ملحتتکی هسلند که متگ بتای آیها مفهومی مـبهم
دارد و ایم منجی است که میتواند آیها را از دردها و اندوه دنیای کسالتبار رها کند
و بهسوی آرمایشهتی ببـتد کـه همیشـه در جسـتوجوی آی بـودهانـد .کهـتخ مـتگ،
تتسنا

است؛ کوی تما فتزندای او را بلعیده است؛ امتا با وجود ایم ،در تمـا شـتایط

متگ را تـتجیح مـیدهـد و حلتـی بـه انلظـار آی نمـینشـیند و بـه اسـلقبالش مـیرود و
ستانجا دست به خودکشیمیزند« .نوعی اجبار تتسناکی دروی آیها به کمـیم نشسـله
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است» (همای« .)84 :اکنوی تتس به روح و جای مم هجو میآورد» (همای« .)18 :تتس
از روح انسای ت ذیه مـیکنـد» (همـای .)18 :نویسـنده بـا شخصـیتبخشـی ایـم مفـاهیم
انلزاعــی ،تصــویتگت حــاللی وحشــتآور ،رؤیــایی و افســانهای اســت؛ بــهبوری کــه
شخصیتها از دنیای بیتوی روی گتدانده و توجته خود را به احساسات و افکار خـویش
معۀوفکتدهاند .با توجته به اینکه ورود به عوالم ناهشیار و ناخودآگاه ،مـا را بـه دنیـای
مجهوالت میکشاند ،درهای واقعیت را به روی ما میبندد و ما را به لحظههایی ناپایدار
و ل زای و گتیزای میبتد ،عقل ،قاصت از ادرا

ایم فضاهای ناشناخله است و درنلیجه،

آدمی دکار دلهته و دهشت میشود و تکانههای روحی شدیدی در وی پدیـد میآیـد.
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

تتس ،تصویت غال

و موجود وحشلناکی است که وجود کلنل را آماج حمـالت خـود

قتار داده است .تشخیا در ایم داسلای ،درگتو تداعی معانی خیالانگیز است.

 .13نماد
نماد در هنت و ادبیات ازلحاظ زیباشناخلی اهمیت دارد و به اثت بُعد و ژرفا میبخشد.
«نماد بهمعنای وسیخ کلمه ،تعتیف واقعیلی انلزاعی یا احسـاس و تصـوتری غایـ

بـتای

حواس ،توستط تصـویت یـا شـیء اسـت» (سـلتاری .)3 :8811 ،ممکـم اسـت شخصـیت،
مکای ،ادا ،رن

یا هت کیزی بهعنوای نماد بهکار رود و عالوه بت معنای ظاهتی ،معنـای

تلویحی دیگـتی نیـز دربـت داشـله و تفسـیتپذیت باشـد .بتخـی از نمادهـا خیـالانگیـز و
غیتقابلاعلماد هسـلند؛ یعنـی «در عـیم حـال کـه نقـش اصـلی و ببیعـی خـود را بـازی
میکنند ،در مسیت داسلای آرا آرا معنی دیگتی را نیز در خـود مـیپتوراننـد» (همـای:
 .)83در ادبیات داسلانی معاصت فارسی ،دورههایی که حکومت ،بیشلت بت روشـنفکتای و
اهل قلم فشار میآورد و قدرت سانسور بیشلت بود ،مثالً در دورخ دیکلاتوری رضـاخانی
یــا در دورخ اخلنــاق پــ

از کودتــای  13مــتداد  ،8881نویســندگای بعضــی اوقــات

نمیتوانسلند مفاهیم خود را بهبور صتیح و روشم بیای کنند .آیها از شـیوخ غیتصـتیح
و مجازی ،مانند نماد بهته میبتدند و از ایم بتیق موضوعی را تحت پوشـش موضـو
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دیگت و کیزی را بتحس

کیز دیگت بیای میکتدند .همچنیم صحنهها و مفـاهیمی را بـا

توستل به نشانه و نمونه پیش میکشیدند (ر  :میتصادقی.)108 :8871 ،
دولتآبادی در زوال کلنل گاه بـا مفـاهیم عینـی و بیـای آشـفلگی بیتونـی ،بوفـای
درونی خود را القا مـیکنـد .ایـم تصـاویت عینـی بهمثابـش نمادهـایی هسـلند کـه نماینـدخ
اندیشهها و احساساتی محدود به ذات نویسنده نیسلند؛ بلکه نمادهایی جهـانی ،گسـلتده
و عا و آرمانیاند و نویسنده تالش میکند بـه فتاسـوی واقعیـت و جهـانی آرمـانی راه
یابد؛ بنابتایم خابتات گذشله را از دروی واقعیت امتوزی بیتوی میکشد و آیها را بـه
زبای نمادیم بیای میکند« .نمادگتایی در ایم داسـلای ،از دو جنبـه قابـل بترسـی اسـت:
نخست ،تعبیت و تفسیت نمادیم عناصت ،رخدادها و اجزای زبـانی در سـۀح خـتد کـه بـه
خواننده اجازه میدهد بسیاری از واژگای ،گفتوگوها ،اشیا و رخدادها را نماد مفـاهیم
کلتیتت تلقتی کند .دیگتی ،درنظت گتفلم کلیتت داسلای بهعنوای موقعیلی نمادیم کـه در
آی ،خواننده میتواند ورای داسلای اوتلیه و ظاهتی که شخصـیتهـای مخللـف درحـال
نقشآفتینی هسلند ،الیههایی زیتیم بتای داسـلای درنظـت بگیـتد کـه در آی ،مفـاهیم و
موقعیتهای کلتی ،معـانی دیگـتی را بـه ذهـم ملبـادر مـیکننـد» (بیـات.)841 :8837 ،
اشیایی مثل کاله یا مجستمش امیتکبیت که امیت میسـازد ،حلتـی عکـ

کلنـل کـه همیشـه

گوشش اتاق کلنل هست ،فقط شیء نیسلند ،نمادهایی از شکلهـایی آرمـانیانـد کـه در
پ

آیها پنهای هسلند.

 .1-13کاله
کاله بتای محافظت ،دلیل دینی ،ایمنی و حلتی مُد مـورد اسـلفاده قـتار مـیگیـتد و
نشایدهندخ پایگاه اجلماعی یا ملیتت است .کاله از گذشله ،جزء تمپوشهایی است کـه
بهجز کـاربتد اصـلیاش ،کاربتدهـای نمـادیم بسـیاری نیـز داشـله و از جایگـاه رفیعـی
بتخوردار است .بعضـی مواقـخ نمـاد تفـاخت یـا ببقـش اجلمـاعی بـهشـمار مـیرود .نمـاد
ستافتازی و بزرگی نیز هست .بسامد آی در رمای  14مورد است .کلنـل همیشـه نگـتای
ایم است که کالهش را جا نگذاشله باشد .در بدتتیم شتایط ،کاله بایـد سـتش باشـد.
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«کالهم را جا نگذاشلها  .کاله روی ست است( »...دولـتآبـادی .)81 :8831 ،درواقـخ
کاله ،نماد نظامی بودی و حفظ اصول اوست.
 .2-13باران
بارای نماد باروری ،رحمت و تبتت

الهی است و در ادبیات فارسـی ،کـه شـعت کـه

داسلای ،جایگاه ویژهای دارد .گـاه نمـودی از آزادی اسـت .در بسـیاری از آثـار ،آی را
«سمبل تازگی ،تۀهیت ،شویندگی ،بـتاوت و نگـاه تـازه خوانـدهانـد .در ادب عتفـانی،
سمبل تجلتی ،مکاشفه ،شهود ،واردات الهی و اشتاق دانسلهاند» (شتیفیای.)887 :8830 ،
همچنیم بارای در عیم زیبایی و لۀافت ،یادآور لحظات سخت و ناگوار اسـت و گـاهی
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

اوج کار سخت را نشای میدهد .عالوه بت ایم ،نماد اشـک و آه مـتد  ،قیـا و شـورش
انقالبیوی و بیانگت غوغا ،جن

 ،داد و فتیاد ،اعلتاض و شلوغی حاکم بت جامعـه اسـت.

واژخ بارای  11بار در زوال کلنل بـهکار رفلـه کـه حـاکی از غوغـا و آشـفلگی جامعـه و
پتیشانی روحی شخصیت داسلانی و فتیادی در بتابت اوضا نابسامای جامعه است .تمـا
وقایخ ایم رمای در ش

بارانی رخ میدهد .نویسنده با به تصویت کشـیدی صـحنش بـارش

بارای ،خواننده را وارد فضـای داسـلای مـیکنـد« .ایـم روزهـا بـوری اسـت کـه انگـار
خورشید بتای همیشه خودش را دفم کتده و جز قۀتههای آزاردهنده و بیپایای بـارای،
کیز دیگتی نیست» (دولتآبادی .)83 :8831 ،همچنیم بارای گاهی نمـاد بـیرحمـی و
ختابکاری است.
 .3-13شب
«ش ـ

نمــاد دورخ لقــاح ،جوانــه زدی و فســاد اســت کــه در روز بــزرگ ،در هنگــا

پیدایش زندگی منفجت خواهد شد .ش

از تما بالقوتگیهای هسلی ستشـار اسـت؛ امتـا

ورود به ش  ،یعنی بازگشت به بیتمایزی ،جایی که کابوسها و غولها افکـار سـیاه را
بــههم مــیزننــد .شـ تصــویت ناخودآگــاه اســت و در رؤیــای شـ  ،ناخودآگــاه آزاد
میشود» (شوالیه و گتبتای .)84/0 :8831 ،ش

با روح پیوند دارد .در زوال کلنل ،ش

از محوریتتیم و پتبسامدتتیم تصاویت است .وقایخ رمای با ش

شتو میشـود .شـ
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بهدلیل ویژگی سیاهی و ظلمت ،عـالوه بـت مفهـو سیاسـی ،بیـانگت آشـفلگی روحـی و
درونی شخصیتها ،یـأس و ناامیـدی آیهـا از محـیط پیتامـوی خـود و نمـاد اسـلبداد و
خفقای سیاسی و اجلماعی و همچنیم «نشایدهندخ پارهای از احساسات و تجارب آدمـی
و حامــل امــتی مــبهم و دریــافلی شخصــی اســت» (فلــوحی .)817 :8831 ،بــه عبــارتی،
نویسنده با ایم نمادها تجتبههای غیتملموس ذهم خود را نشای میدهد.
 .0-13نماد شخصیت
هتیک از اشخاص زوال کلنل را میتوای نمایندخ انسایهای قتی و حلتی نمایندخ نو
انسای تاریخی دانست .امیت ،محمتدتقی ،خضت جاوید ،پتوانه ،حجـاج قتبـانی ،فتزانـه و
خود کلنل ،شخصیتهایی هسلند که هتکدا بتای خـود تفسـیتی جداگانـه دارنـد .در
ایم تفسیتها مشختا میشود که شخصیتهای داسلای ،نمادهای خوبی یا بدی یـا نمـاد
کدا قشت از افتاد جامعه هسلند.
 .1-0-13امیر
امیت را میتـوای نمـاد روشـنفکتی دانسـت کـه آرمـایهـایش بـت بـاد رفلـه و دکـار
ستدرگمی فکتی شده است و دیگت به هیچ ارزشی باور ندارد .او هدف و هویتت خـود
را ازدست داده است و احساس ستخوردگی میکند و ایم عوامل در او سـب

بیـزاری

از خود و زمانه شده است .احساس ناامنی و تنهـایی مـیکنـد و عقـل و خودآگـاهی را
ازدست داده است .او به زیتزمیم پدری پناه میبتد و همسایش ناخودآگاه میشود« .مـم
گم شدها و ازدست رفلها ( »...دولتآبادی.)33 :8831 ،
 .2-0-13خضر جاوید
خضت جاوید در زوال کلنل نقش اساسی ایفا مـیکنـد .خضـت در روایـات بـهعنوای
مصاح

و متشد حضـتت موسـی ( ) معتتفـی و از رفلـار رازآمیـز او یـاد شـده اسـت.

صـوفیه او را ولـیت و پیـت بتیقــت مـیشـمارند .در ملــوی ادبـی مـا نیــز بارهـا بـه صــفت
دسلگیتی و ارشاد او اشاره شده است .خضت راهنمای گمشدگای در ظلمات و تـاریکی
است .در زوال کلنل ،خضت جاوید ،مأمور مخفـی جاودانـه و نابودنشـدنی تصـوتر شـده
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است .او قبل از انقالب مأمور ساوا

بوده است و بعـد از انقـالب فقـط نقـاب عـوض

میکند و به کار خود ادامه میدهد« .امیت تصوتر میکند او را بلسم کـتده و زبـای او را
بسله» است (دولتآبادی .)13 :8831 ،دولتآبادی بارها با اسلعارخ تهکتمیـه و تعـتیض،
او را خضت پیامبت و خضت جاوید خۀاب میکند که بهجای راهنمایی و هـدایت ،باعـث
گمتاهی و تاریکی ،ازخودبیگانگی و افول جسمی و ذهنی شخصیتها بهخصوص امیت
و پتوانه شده است .خضت جاوید باعـث شـد امیـت کـامالً منفعـل شـود ،عالقـهاش را بـه
زندگی ازدست بدهد و از زندگی کنارهگیتی کند.کلنل به دنبال دور کـتدی خضـت از
امیت است.
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 .10تلمیح
تلمیح در زبای فارسی ،یعنی «به گوشش کشـم اشـاره کـتدی .در اصـۀالح بـدیخ آی
است که گوینده در ضمم کال  ،به داسلای یا مثلی یا آیه و حدیثی معتوف اشاره کند»
(همایی .)141 :8833 ،دولتآبادی در زوال کلنل از وقایخ و شخصیتهـای تـاریخی و
اسۀورهای بهته بتده است .ایم نشایدهنـدخ تسـلتط نویسـنده بـت تـاریخ و مهـارت او در
درج آی در داسلای خویش است« .نگاه کلنل به مصـدّق پیـت افلـاد کـه هنـوز بـت روی
زمیم نشسله بود و خود را در پلوی ستبازی کهنهاش پیچیده بود» (دولتآبادی:8831 ،
 .)140تلمیح بـه شخصـیت تـاریخی مصـدتق و وقـایخ تـاریخی زمـای او دارد .کلنـل بـه
مسعود لق

کوکک داده بود که تلمیح بـه میرزا کوچک خان جنگلـی و قیـا او

دارد .نویسنده در خلق شخصیت امیت و محمتدتقی ،گوشش کشمی بـه زنـدگی امیتکبیـت
داشله است« .ستانجا نوبت امیرکبیر بود .آرا و ساکت ،همای جایی که ایسلاده بود،
زانو زد ،انگار که روی جانماز قتار داشت یـا روبـهروی کوبـش اعـدا بـود .خـود را بـا
دسلای خود بت سن

فتش قتمزرن

«خنجتی خاکسلتیرن

مـیبسـت و بـه زمـیم نگـاه مـیکـتد» (همـای) یـا

که از خون دادویه قتمز شـده( »...همـای .)140 :اشـاره بـه

اوتلیم ایتانی دارد که در دورای حضـتت محمتـد (ص) بـه دیـم اسـال گتویـد .پـ

از
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رحلت پیامبت (ص) به او خیانت شد و به قلل رسـید« .آخـتیم ضـتبها بـوری بـود کـه
انگار میخواهم او را مانند شغاد به دیوار بچسبانم» (همـای .)841 :تلمیحـی بـه داسـلای
قصـش
ش اد ،بتادر رسلم دارد« .مم همچنای که دوبـاره و صـدمیم بـار مشـ ول خوانـدی ت
منوکهت ،سلم و تور و ایتج بود  ...مم آیکنای به ایم داسـلایهـا خـو گتفلـه بـود کـه
تصوتر میکتد خود هم در زنـدگی ایـم شخصـیتهـا گیـت افلـادها » (همـای .)80 :از
تلمیح بتای ایجاد تصویت بهلت در ذهم مخاب

اسلفاده کتده است.

 .12براعت استهالل
بتاعت اسلهالل« ،نوعی حسم مۀلخ است؛ منلها مضموی مۀلخ با مقصود و منظور
اثت ،تناس

و هماهنگی دارد» (وحیدیای کامیار .)818 :8838 ،نویسنده با انلخاب عنوای

«زوال کلنل» ،تداعیگت تباهی ،متگ ،پوکی و ستگتدانی است .به بیای دیگت ،ایم
عنوای ،فلسفش بدبینانهای را پیش میکشد که هیچکیزی مناس تت از صحنش مهآلود و
مبهم که تما خۀو زندگی در میای آی محو شده است و محیۀی بهلت از تاریکی به
ذهم نمیرسد .رمای با جمالتی مانند خانش ختاب و کهنه ،عصت بارانی ،لحظات
بیرحم ش  ،ساعتهای قدیمی و ازکارافلاده ،پنجتخ قدیمی شکسلهشده و مهگتفله،
حیا خی

و بارایزده ،انعکاس کم رن

الم

نئوی حجلش شهدا که مانند نور ماه

صورت کلنل را روشم کتده ،همچنیم بازتاب آی نور روی رن

سبز زیلونی و...

شتو میشود که نشای میدهد بدبینی بت کلت رمای سایه افکنده است و با ماجتایی
دردنا

و ستاست یأسآلود روبهرو هسلیم.

نتیجهزیری
رمای زوال کلنل متبو به تاریخ دورانی پت از تالبمها و نابسامانی است که
نویسنده به شیوخ جتیای سیتال ذهم و با کمک تداعی ،احساس و تخیتل ،حاالت روحی
را در آزادی کامل ،با موسیقی کلمات و با آهن

و رن

و هیجای به تصویت کشیده
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است .او ضمم ارا ش تصویت واقعی جامعه ،آی را با فضایی وهمآلود ،مبهم و
متگاندیشانه به مخاب

ارا ه میدهد .عتصش ورود عناصت شعتی بتای نویسنده

گسلتده است .نویسنده از صور خیال بهویژه تشبیه بتای تقتیت حال مشبته و احساسات
درونی بهته بتده است .تشبیهات ازلحاظ بتفیم تشبیه ،بیشلت حستی به حستی و مفتد به
مفتد یا مفتد به متکت

یا متکت

به متکت

هسلند .همچنیم نویسنده بتای بیای مفاهیم

انلزاعی ،از تشبیه عقلی به حستی اسلفاده میکند .منظتهپتدازی هوای بارانی و مهآلود،
تاریکی هوا و تتس ،در کانوی توجته هسلند .ایم فضاها زندگی درونی شخصیتها،
تمامی احساسات و اندیشههای آنای را از نزدیک تحت تأثیت قتار میدهد .در ایم
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رمای ،تصویت زوال و تباهی بت همش تصاویت غال

است .درویمایش تصویتی ایم رمای،

تتس ،اضۀتاب و کابوس و پوکی است که نویسنده با اسلفاده از تشخیا ،اسلعاره و
عناصت زیباشناخلی به بیای آی میپتدازد .همش ایمها تابخ نگتش سیاه و احساس حضور
دردنا

آدمی در هسلی ،متگاندیشی و تتدید است .با بترسیهای انجا شده ،میزای

اسلفاده از انوا تشبیه بهصورت نمودار زیت است:

نمودار 1

درصد بهکارگیتی تشبیه ،اسلعاره و کنایه در زوال کلنل بهصورت نموداری به
شکل زیت است:
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