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  چكيده

ـ ا. اسـت  دهيبخش خود نگارش به فردي منحصربه ييايپو انه،يعام زبان بر هيتك با احمد، آل جالل  ني

 جامعـه،  يهـا  تيشخصـ  يمعرفـ  هنگـام  سـنده، ينو قلـم  و دهيرس اوج به مدرسه ريمد در ه،شاخص

ـ  سند كي عنوان به مدرسه ريمد .رديگ يقـرارم قشـر آن اصطالحات گرو در متعهدانه  مانـدگار،  يادب

ان اتيجزئ ،يجار زبان به يبنديپا با و بوده جامعه تگريروا اورپذ را داسـت ريـب  هـر  .ديـ نما يمـ  ــرـت

ـ  نكـات  از محـدود  يا مجموعـه  بـه  منحصر ز،ين يغن يادب راث  يكـرد يرو انيـ جر در و اسـت  يادب

ـ ن احمـد  آل مدرسه ريمد. شوديم يواكاو آن از يتر قيعم يايزوا ،يقيتطب  نيهمـ  بـه  توانـد  يمـ  زي

 محتـوا،  هـاي  از جنبـه  تـوان يم را اثر دو نيا .رديقرارگ نيسل شب يانتها به سفر با قيتطب در منظور

 سـندگان ينو تعهـد  بارز، شباهت اما داد؛ قرار يبررس و سهيمقا مورد سندهينو ينيب جهان و انيب هويش

 كـه  سـت ا اي نكتـه  ن،يسـل  قلـم . اسـت  نوشتار قالب به زبان نيا دادن يتسرّ و انهيعام زبان به ها آن

 كنـد  ظهـار ا كـه  دينما يم وادار را او و كرده جلب خود به شب يانتها به سفر در را احمد آل توجه

ـ ا كـه  آنچه. است درآورده نگارش به رمان نيا از يريرپذيتأث با را مدير مدرسه  آن بـه  پـژوهش  ني

 يبـرا  انـه يعام زبـان  يريكـارگ  بـه  در ويـژه  به نيسل از احمد آل قلم يرياثرپذ يچگونگ پردازد، يم

 زبـان  كـارگيري  بـه  در نيسـل  از احمد آل قلم يريپذاثر يچگونگ پژوهش نيا در .است نگارش

 يانتهـا  بـه  سفر و مدرسه ريمد در هاشاخصه نيا نمود و انهيعام زبان يهاشاخصه يبررس با انهيعام

  .گردديم يبررس ب،ش

 يانتها به سفر ،مدرسه ريمد ن،يسل نانيفرد ييلو احمد، آل جالل انه،يعام زبان :هاكليدواژه

  .شب
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 يگوناگون توجه اهـال  يمعاصر، از منظرهاسنده متعهد، پركار و پرآوازه يجالل آل احمد، نو

ـ   . ادب و پژوهش را به خود جلب نموده است ن و پراحسـاس خـود   يري، شـ ياو بـا نثـر تلگراف

ن يميكـه بـه گفتـه سـ     يمعاصر داشته باشد؛ نثر يات فارسيرا در ادب يير بسزايتوانسته است تأث

آفـرين   و حادثـه  يميصـم  ح،ي، صرين، افراطين، خشمگيزبيق، تي، حساس، دقيتلگراف "دانشور 

نماد و شـاخص در قلـم آل    عنوان بهشتر از همه، يآنچه كه ب). 5-6 ص ،1384دانشور، ( "است

 ر مدرسـه يمـد بخصـوص در   يانه در آثـار و ياحمد، شناخته شده است، نحوه حضور زبان عام

ـ يفرد يي، لـو يسنده بزرگ فرانسـويون نوين شاخصه از سبكش را مديباشد كه او خود ايم ان ن

ر يمـد او توانسته اسـت در   شب يسفر به انتهاكند كه به كمك رمان يداند و اعـالم مين ميسل

آل احمـد،  (ه بـر زبـان مـردم جامعـه دسـت يابـد       يـ زنده كردن زبان با تك يبه چگونگ مدرسه

  :كند كهياو اظهار م). 91الف، ص1357

ن يتنها رو مـن بهتـر   ياينن ديا.  شودين له مير ماشيچون ز. ر مدرسه من كالفه استيمد"

مـن در  . [...] يفرانسـو  Louis Ferdinand Céline يآقـا . كـنم يه مينوعش رو به شما توص

ر مدرسـه رو هـم حـاال    يمد. [...] يين احساس تنهايهم به علت. ر گرفتمير مدرسه از او تأثيمد

ـ نم كـه گو يبيكنم ميكه م يمدت كه درآمده، حاال من با مطالعات بعدازاين ييعن؛ دينيبيم ـ ا اي ن ي

ـ اد سـاكت يـا فر  يـ ر فريكتاب تحت تأث آل احمـد،  ( "زنـه درسـت شـده   يمـ  Célineكـه   يادي

  ).96-99الف، ص1357

ـ انـه، بـه م  يدهنده زبـان عام ليعناصر تشك يش رو در صدد است تا با واكاويمقاله پ  زان و ي

اختـه و  پرد شـب  يسـفر بـه انتهـا   و  ر مدرسـه يمـد ن عناصـر در  يك از ايحضور هر يچگونگ

قـرار   ين عناصر مورد بررسيا كارگيري بهن را در نحوه يآل احمد و سل يهاها و تفاوتشباهت

آل  يسـندگ يسـبك نو  در مـورد قات صورت گرفتـه  ياز تحق ينه مختصريشيبعد از ارائه پ. دهد

 شـب  يسـفر بـه انتهـا   و  ر مدرسهيمدانه در دو اثر يگاه زبان عاميجا طوركلي بهن، ياحمد و سل

. گردنـد يان مـ يـ ك بيانه به تفـكيزبان عام يها، شاخصهيسه مورديمنظور مقاشده و به يفمـعر

انـه،  يو واژگـان عام  هـا  المثـل  ضـرب انـه، اصـطالحات،   يجمالت در زبـان عام  يساختار گفتار
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-يانه نام برده ميزبان عام يهارمجموعهيز عنوان بهاست كه  يطنز موارد يهافات و جلوهيتوص

از  ييهان موارد مذكور، با ذكر مثاليك از اين است كه در هريبر ا يپژوهش سعن يدر ا. شوند

ـ ا كارگيري بهن در ي، نقاط اشتراك و تفاوت آل احمد و سليدو اثر مورد بررس ان يـ ن عناصـر ب ي

  .شود
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 يگر غنـ انيآثار آل احمد بوده است، خود ب يكه معطوف به حوزه ساختار يفات متعدديتأل

سـنده،  يهمچـون، نحـوه حضـور نو    يمـوارد  يتمركز بر رو. باشدين امر در سبك او ميا بودن

 ييهـا پـژوهش  ازجملهانه در آثار او يزبان عام يهاو شاخصه بندي جمله، نحوه يانسجام واژگان

بـرده، آثـار آل   عالوه بر موارد نـام . اند دادهساختار را در دستور كار قرار  ياست كه تأمل بر رو

ـ  يهـا را به خود معطوف كرده و پـژوهش  ياريز توجه بسين ييجنبه محتوا احمد از را  يفراوان

ط ي، شـرا يآثـار و  يداسـتان  يهـا تيل شخصيكه به تحل ييهارقم زده است، پژوهش باره دراين

در كـه   ييهـا پژوهش. سنده پرداخته استينو يستيو نگاه رئال يطنزپردازم شده، يترس ياجتماع

است كـه انحصـاراً    ييهان صورت گرفته است خواه پـژوهشيمد و سلآل اح يسندگينو مورد

 يقـ يات تطبيـ در حوزه ادب ييهاپردازد و خواه پژوهشيآنها م يسندگينو يهامهارت يبه بررس

  .سندگان بزرگ جهان پرداخته استيها با نوسه آثار آنيبوده و به مقا

آلبـر   2گانـه يو ب 1بـا طـاعون   جالل آل احمـد خواهرم و عنكبوت  يقيتطب يبررس"در مقاله 

ر يد بـر شـباهت سـ   يـ و با تأك شناسانه روان يكه با نگاه اند داشته ي، پژوهشگران مقاله سع"كامو

ار، شـركت  يـ ز(ل قرار دهنـد  يآل احمد از كامو را مورد تحل يريرپذيسنده، تأثين دو نويافكار ا

 تـار  سهت و يهدا گور به هزند يقيتطب يبررس"گر با عنوان يد يدر پژوهش). 87، 1387مقدم، ص

ـ ا يريرپـذ يز به تأثين "گوگول يكاليوانه و شنل نييك د يهاجالل آل احمد با يادداشت ن دو ي

-تيبـودن نثـر و شخــص    زيـ طنزآمساده و . اشاره شده است يسنده بزرگ روسيسنده از نوينو

                                                           

1 La Peste 

2 L’Etranger 
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ر مــقاله  سـنده د يآل احمـد اسـت كـه نو    يهـا يـريـ رپـذيتـأثـ ازجمله تار سهقـهرمان  يپرداز

 ).17، ص1389، ينيحس(پردازد يمذكور به اثـبات آن م

انـه فرانسـه   ياو در استفاده از زبـان عام  يشود نوآورين مطرح ميسل در موردشتر يآنچه كه ب

 يد از صـرف افعـال، محتـوا   يـ جد ييهـا و كاربردهـا  ، نشان دادن قالـب يخلق يك اثر دب يبرا

-ـن يـك درام يسـلبا عنوان  يدر پژوهشـ. بوده استسنده يروار آثار او و نحوه حضور نويزنج

جـاد  يا منظـور  بـه ن يسـل  يـي روا يهاي، به استراتژت كرديتوان تئاتر را روايس، يا چگونه مينو

با  از طرفي .)TROVATO, 2006, p13( استابتكار در نگارش تئاترگونه رمان پرداخته شده

هـايي  توان شاهد تـالش ، ميالملل بينـات توجه به تأثيرگذاري نويسـندگي سلين در حوزه ادبي

ايـن نويسـنده مـورد    . در جهت واكاوي معرفي سبك نگارش او در ادبيات ساير ملـل نيـز بـود   

د كه از ايـن  رخومي به چشمو تحقيقاتي در مورد سبك او  قرارگرفتهعنايت محققين ايراني هم 

. ار او در ايران اشاره كـرد مشكالت ترجمه آث در جهتتوان به پژوهش معصومه زندي ميان مي

در ترجمه اين  زبان يفارسبررسي زبان فرانسه عاميانه در آثار سلين و مشكالت مترجمان او در 

سلين در اسـتفاده از زبان عاميانه، به چـگونگي و موانع  آثارهاي خاص با اشـاره به ويژگي آثار

  ).175، ص1388زندي، (پردازد تـرجمه اين آثـار به زبان فـارسـي مي
  

  !&��ز$!ن "!�
، ينثـر تلگرافـ   يژگـ يو. بـودنش شـناخت   يتوان از تلگراف فرد آل احمد را مي نثر منحصربه

ق يـ درك مفهـوم از طر  يشتر خواننـده را بـرا  يمقطع و موجز بودن آن است كه تمركز و تفكر ب

ي بـودن قلـم،   ا بارز محاوره يژگيو. طلبد وسيله جمالت ناتمام و عاميانه مي و به يعالئم نگارش

هايش سرشار از اصطالحات خاص، جمـالت   داستان .خورد به چشم مي كامالًدر آثار آل احمد 

ز عوض شـده  يهاي داستان، زبان و لحن نوشتار ن كوتاه و بعضاً ناتمام است و بسته به شخصيت

 ن منظـر ياز ا). 80 ص ،1391، شعبانلو، يطهماسب(گيرد  و زبان خاص همان قشر را به خود مي

شناخت اقشار مختلـف جامعـه،    يبرا ياجتماع ييك سند قو عنوان به توان يمآثار آل احمد را 

آل احمـد  ". هـا بشـمار آورد   نوع نگاه و سطح فرهنگ آن يزبان و اصطالحات خاصشان و حت
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آور است و تكرارپـذير   شالق يجاز و خشميآن، دو عنصر ا يژگينثر است كه و يگذار نوع پايه

  ).305 ص ،1380، ييرستگار فسا( "ستيهم ن يكردن ديتقلو 

 يترين اثر او از جنبه زبـان  توان شاخص را مي ر مدرسهيمدن همه آثار جالل آل احمد، يدر ب

انه، جمالت روان و يبودن، بكار بردن اصطالحات عام يهايي همچون تلگراف دانست كه ويژگي

هـاي ماهرانـه از    بـا چاشـني   "ن ن رمايآل احمد در ا. خورد در سرتاسر آن به چشم مي يگفتار

ان، يـ ميرح( "ده استين آفريريش يات زبان كوچه، نثريها و كنا ها، تشبيه اصطالحات عوام، مثل

ن ين نگارش آل احمـد و سـل  يترين نقطه مشترك ب ، بزرگيزبان هاي شاخصه ).277 ص ،1380

از سـبك   ياجنبه ن، همانيسل فرد منحصربه يژگين وين، ايفرد سل منحصربه يژگين وياست و ا

ـ او را متـأثر از ا  ر مدرسـه يمدت خاص آل احمد قرارگرفته و ياو است كه مورد عنا  يژگـ ين وي

  .كرده است

دارد كـه   ، اعالم مـي ياش نسبت به زنده كردن زبان فارس ان دغدغهيجالل آل احمد پس از ب

او . خوانـده اسـت  هـا را   ر آنيو نظ ي، كتب خواجه عبداهللا انصاريسعد بوستانو  گلستانبارها 

ـ يشروع كرد و در ا اورازانن كوشش خود را از كتاب يا را مطالعـه كـرده    ين راستا كتب فراوان

  :است

دسـت مـا   Louis Ferdinand Céline ييعنـ  يسـنده فرانسـو  يتا كتاب يك حضرت نو" 

ن كتاب دسـت مـن   يا. نهيش هم دنبال هميبعد يكتابا. ما اثر كرد يرو يليگم خ نكه مييا. اومد

هـا رو   رابطـه . خته دوريتمام زوائد رو ر. كرده و چه خوب درآورده يگريدم تجربه ديد، ديسر

ـ ... گـه   لي وقتا هست كه مطلب شعر رو با زمـانش مـي  يخ. ميفعل الزم ندار. خته دورير  يو ال

  ).91همان، ص ( "آخر

ا يـك نـوآور   ن رينان سليفرد ييبان، لوياز اد يليكند، خ ز اشاره مييكه آل احمد ن طور همان

ن ياو با ا. دانند ستم ميياو را شاهكار قرن ب شب يو سفر به انتهاكرده  يات فرانسه معرفيدر ادب

از  ياريبسـ  يجاد كـرد و منبـع الهـام بـرا    يجهان ا يات فرانسه و حتيدر ادب يميرمان تحول عظ

در  شـب اسـت،   ياز مترجمـان سـفر بـه انتهـا     يكه يكـ  ييفرهاد غبرا. سندگان قرار گرفتينو

همچـون   يسـندگان ين را بـا نو ياي سـل  كند كه عده اظهار مي گونه اينن رمان يشگفتار ترجمه ايپ
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ن يح سـل يشـناخت صـح   ياس بـرا يـ ن نوع قي، اما ااند دانسته هيپا همر، پروست و كافكا يشكسپ

  ).6 ص ،1384ن، يسل(ست ين يكاف

كنـد، قلـم    ز مييمتماعصر خود  سندگان بزرگ هميگر نوين را از ديبدون شك آنچه كه سل"

اش را از  ن سـبك، متـون روايـي   ين با استفاده از ايسل. انه آثار اوستيفرد و سبك عام منحصربه

ب توانست نام خود را در ين ترتيمنطق قواعد رها ساخت و بد يآزاد و از بردگ دوبندهايقتمام 

  ).176 ص ،1388، يزند("ات فرانسه جاودان گردانديخ ادبيتار

ات يـ شـاخص در ادب  عنـوان  بـه را بارز كـرده و   شب يسفر به انتهاو  مدرسه ريمدآنچه كه 

انـه اسـت، كـه    ين از زبـان عام يبـا و دلنشـ  ي، زهوشـمندانه  يريگجامعه مطرح نموده است، بهره

ـ ا كارگيري به ين در چگونگيمهارت آل احمد و سل نگـارش، بسـتر    ين كـاربرد از زبـان بـرا   ي

  .آورده است وجودبه را  يتوجه جالبد و يقات مفيتحق

ن نكتـه را در  يكند كه ايدا ميت خاص پياهم ين آثار زمانيانه در ايزبان عام يتمركز بر رو

. انـد قرارگرفتـه ز در كانون توجه ين شناسانه جامعهكه هر دو اثر مذكور از جنبه  ميداشته باشنظر 

جاندن مسـائل روز  به جامعه و گن يبخش يهدف آل احمد را از نوشتن آگاه ياعده كه طوري به

 "). 11، ص1391، ملـك ثابـت،   يپنـدر  ي، جاللـ يميكر(كنند يف ميكشور در دل داستان تعر

 يهـا شـه ين حاصل انديگفت كه ايم. ن كتاب بگذارديز ابا داشت كه نام قصه بر ايخود جالل ن

ار مؤثر فرهنگ و مدرسه يار كوچك اما بسياز حوزه بس يع عاطفيسر يهاو برداشت يخصوص

  ).257، ص1376آل احمد، ( "تاس

 حـال  درعينو  يادب يدوم سند يجنگ جهان يماجراها يتگريز با رواين شب يسفر به انتها

ن همچون آل احمد در گرو حـوادث  يقلم سل. باشديشناختن جامعه زمان خود م يبرا اتكا قابل

ان شـاخص حـاكم بـر زمـ     يفرهنگـ -يط اجتماعي، شرايخيجامعه بوده و همچون يك سند تار

ـ از ا). 70، ص1388نـده،  يپا(كند يمرتبط با اثر را بازگو م  ين بـرا ين منظـر، آل احمـد و سـل   ي

در آن جامعه غافـل نبـوده و زبـان آثـار      يتر جامعه زمان خود از زبان جارانهيگراف واقعيتوص

سـنده بـه   ين دو نويـ نجاست كه نگاه هوشـمندانه ا يو ا اند نمودهتر كيخود را به زبان مردم نزد

 كـارگيري  بـه ز در نحوه ين ييهاتفاوت. رديگيل قرارميان تمركز و تحليانتخاب زبان آثارشان شا
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كه در ادامه بازگو  خورد يم به چشم شب يسفر به انتهاو  ر مدرسهيمدانه در نگارش يزبان عام

 يين دو اثـر شناسـا  يا يزبان يها شاخصهاختصار  طور بهن خواهد بود تا يبر ا يسع. خواهد شد

  . رديسه قرار گيو مقا يده، مورد واكاوش

  جمالت يساختار گفتار 2.1

او . برقـرار كنـد   يكـ يار نزديقلم آل احمد توانسته است با زبان زنده كوچه و بازار رابطه بس

هـا را در نگـارش    داشته است آن يكرده و سع ييجامعه خود را شناسا يانحصارات زبان گفتار

جمـالت  . هاي زبان گفتار، كوتاه بودن جمالت است شاخصه نياز بارزتر ييك. خود اعمال كند

راحتـي از جمـالت    جـه بـه  يباشـند كـه درنت   ز دارا مييرا ن يگريهاي د ن، ويژگييهمچن يگفتار

بـه چشـم    كـامالً زات ين تمـا يهاي ارائه شده، ا در نمونه. شوند ز مييقابل تم يو رسم ينوشتار

  :خورد مي

. اي و يخـه بسـته   ن كردهيريشي و سر ماش با ته. سوخته اهاي بود سي معلم كالس اول باريكه"

ساكت بود و حق هم . نمود نوكرمĤب مي يحت. خانه هاي دم پست ه ميرزابنويسيشب. كراوات يب

  ).9 ص ،1391آل احمد، ( "داشت

ار يبودن قلم آل احمـد بسـ   ياثبات گفتار ين چندجمله برايهم ين قسمت از رمان و حتيا

خـورد   هاي خاص زبان گفتار در آن به چشم مي راكه چند نمونه از ويژگيا است، چيو گو يغن

در  "دم"خـاص همچـون    يو حذف اركان جمله و واژگـان  ييجمالت، جابجا يهمانند كوتاه

ن قسمت كه كمتر از دو سـطر اسـت پـنج جملـه را در خـود      يا. "مقابل"جاي  جمله چهارم به

 ياز اركان جملـه يعنـ   يكه جمله سوم فقط يك ييتا جا. كوتاه و موجز يگنجانده است؛ جمالت

گـر  يد يز يكـ يرو ن مثال روبه. فعل رخ داده است ييز جابجايدر جمله اول ن. مسند را دارا است

  .هاي موجود است از نمونه

  ).23 ص همان،( "از مظهر قنات. بود يآب سالم. آورد البته فرّاش مي"

  ).22صهمان، ( "ش رايقوزك پا. كردم يبندزخم[...] "

ام قائـل اسـت،   يانتقال پ يآن برا ييو توانا يزبان گفتار يرا برا ياديت زيز كه اهمين نيسل

او در . گيـرد  ن اثر بكار مـي يسته در ايشا ين مهم در رمان خود غافل نشده و آن را به نحوياز ا



 چهارم شمارة          )              انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      8 

 

 يرا بـرعكس زبـان نوشـتار دارا    يزبـان گفتـار   هـا  دسته دلقكاز آثارش به نام  يپيشگفتار يك

) CELINE, 1964, p 7(كند  توجه خواننده به اثر مي به جلب ياريجان دانسته كه كمك بسيه

شـود،  ها فقط از طريق گفتار است كـه منتقـل مـي   او قائل است كه هيجانات، احساسات و رنج

 .هـا بـه مخــاطب در نثـر، بايـد زبـان نثـر را بـه گفتـار نزديـك كـرد           بنابراين براي انتـقال آن

)LALAND, 1976, P66 ( نيـز، هماننـد    سـفر بـه انتهـاي شـب    جمالت كوتاه و گفتاري در

  :دي بر اين ادعاي اوستيجمالت پيش رو مؤ
 «Je l’écoute.Restons pas dehors! Qu’il me dit. Rentrons ! Je rentre avec 

lui. Voilà. » (CELINE, 2001, p7) 
. گـردم  يمن بـا او برمـ  . برگرديم. ديگو ياو به من م. بيرون نمانيم. كنم يمن به او گوش م "

  ".همين است

كوتاه است و گفتاري بودن لحـن نويسـنده را بـه     كامالًاين يك سطر نيز شامل شش جمله 

در  "ne"خصوصيات ديگري همچون حذف بعضـي از كلمـات ماننـد    . دهد يخواننده انتقال م

ر گفتار، حذف آن ضـربه  جمله دوم، جمله را از لحاظ دستوري دچار مشكل كرده است ولي د

زند؛ هدف نويسنده نيز انتقال مفهوم با دادن هيجان به جملـه بـوده    يچنداني به انتقال مفهوم نم

نيـز در قلـم    يفرد ديگـر  البته نكته منحصربه. تر ظاهر شده است كه زبان گفتار در اين امر موفق

م كـه  يخـور  يه جمالتي برمسلين وجود دارد و آن اين است كه در دل زبان عاميانه و گفتاري ب

و شـناوري   يزمـان  ياين ويژگي، نوعي ب. ازلحاظ زباني و ادبي در سطح بسيار بااليي قرار دارند

م در نقل ينيب يچنانكه م ESFANDI, HEJAZI, 2010, p17). (زمان به قلم او بخشيده است

وت و مجـزا از  متفـا  كـامالً قول پيش رو، كه مربوط به يك پاراگراف از رمان اسـت، دو زمـان   

  .خورد ييكديگر به چشم م
« Je discernais très bien la route à ce moment […]. Serait-ce ici la fin de 

tout? […] Ils m’achèveraient peut-être?» (CELINE,2001,p55) 
[...] آيا اينجـا آخـر راه اسـت؟    [...]. من در آن لحظه خيلي خوب جاده را تشخيص دادم  "

  "كار من را يكسره خواهند كرد؟ ها آن
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 كامالًتوان را مي مدير مدرسهاز بعضي از اركان جمله  نظر صرفاز جنبه كوتاهي جمالت و 

-دانست، اما زبان و ساختار جمالت در رمان سلين داراي شاخصـه  سفر به انتهاي شبمتأثر از 

سفر به انتهـاي  ته در هرچند كلمات بكار رف. خوردنمي به چشم مدير مدرسههايي است كه در 

 كـامالً كه اشـاره شـد    طور همانعاميانه و كوچه و بازاري است اما جمالت،  كامالًكلماتي  شب

كنـد كـه مربـوط بـه متـون      ها و وجوهي استفاده مـي ادبي بوده و سلين در صرف افعال از زمان

كـه خواننـده    حـال  درعـين بنـابراين  ؛ ستينمتكلف ادبي است و اصالً مورد كاربرد افراد جامعه 

بينـد  كند نويسنده را در قالب راوي داستان در برابر خود ميحين خواندن اين رمان احساس مي

تواند با آن ارتباط برقرار كند، امـا متوجـه خـاص و متفـاوت بـودن      مي راحتي بهو از اين منظر 

گفتـار بـوده    اند كه بسـيار شـبيه  است كه سلين را نوآور زباني دانسته رو ازاين. شودجمالت مي

جالل آل احمد بنـا بـر تعهـدي كـه     . خود را داراست فرد منحصربه هاي ويژگي حال درعينولي 

آن خصوصياتي از قلم سلين بوده كه نثر او  مند عالقهبراي نويسندگي خود قائل است متوجه و 

-يكرده است و نگارش خود را متأثر از اين جنبه از خصوصيات مـ  تر كينزدرا به زبان جامعه 

 شيبـه نمـا   مدير مدرسهاين شاخصه قلم سلين تأثيرپذيري بارزي را در  در موردداند، درنتيجه 

  .باشدگر تمايز هرچند محدود زبان سلين از زبان جامعه مينشان ينوع بهنگذاشته است، چراكه 

  حذف 2. 1. 1

كه مثـال   طور همانها را القا كند،  بودن آن يتواند گفتار هاي جمالت كه مي گر شاخصهياز د

جمله اسـت، كـه در خـالل     يرا دربر دارد، حذف يك يا چند ركن از اركان اصل آن زينمذكور 

ن بكـار گرفتـه   يك كه توسط آل احمد و سلين تكنيا. ز اشاره شدي، به آن نيح زبان گفتاريتوض

ه و يـا  از اركان جملـ  ينمايد، به دنبال حذف يك رتر مييها را باورپذ بودن نثر آن يشده و گفتار

  :مثال يتمام گذاشتن جمله اتفاق افتاده است؛ برا آن و نيمه يانيچند كلمه پا

  )37 ص ،1391آل احمد، ( "به او پز داده بود "حذف فاعل در جمله 

  )63 ص همان،( "ييايو برو ب يتيو جمع ييسر و صدا "حذف فعل در 

ـ تمام امـا گو  نيمه كامالًاي كه  و جمله مثـل   يريلبتـه از دسـت مـد   ا ": رسـد  مـي  نظـر  ا بـه ي

  )56 ص همان،( "ها هر روز يك كراوات و چه طرح "يا ). 57 ص همان،("تو
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. ش استفاده كـرده اسـت  يانه جلوه دادن نثر خويو عام يگفتار ين مهارت برايز از اين نيسل

جمله  يشود كه فاقد اركان اصل ده مييد ي، گاهي شبه جمالتشب يدر سفر به انتهان گونه يبد

 .باشند قادر به انتقال مفهوم مي يولبوده 

 Oh, savoureuses raclure» (CELINE, 2001,p211)» :جمله ناتمام بدون فعل و فاعل

  )85، ص 1389خامنه باقري، ( "آه چه ذلت لذت بخشي "

ـان، ص  (« Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi un camarade» :جمله بدون فعـل  هم

7.(  

  "او يبرا ين يك همكالسيو همچن يپزشك ينشجوك دايآرتور،  "

در داند كـه  هاي تأثير خود را از سلين در اين ميترين جنبههرچـند آل احـمد يكي از مـهم

توان اركان جمله را حذف كرد تا سرعت خواندن را باال برد، امـا در نحـوه   عدم نياز مي صورت

تـر كـردن   از اين قابليت در جهـت نزديـك   او. هايي با سلين داشته استاين تأثيرپذيري تفاوت

بـه  اما سلين از حذف اركان جمله و ناتمـام گذاشـتن آن   ؛ گيردنوشتار به زبان جامعه كمك مي

-هدف او از صرف افعال در زمان. نوعي سرعت ناموزون بخشيدن به نثر خود بوده است دنبال

، سفر بـه انتهـاي شـب   دن در حين خوان كه طوري بهباشد، هاي مختلف كنترل همين سرعت مي

يابد، گاهي به گذشته رفتـه و گـاه بـه حـال     سرعت خواننده گاهي اوج گرفته، گاهي كاهش مي

بخشد كه بـا توجـه بـه    او با اين خصوصيت، گاهي نوعي پيچيدگي به قلم خود مي. گرددبرمي

ف غـرض آل احمـد از حـذ    كـه  درحـالي بيني نويسنده قابل توجيه است، محتواي رمان و جهان

  تر كردن داستان خود بوده استتر و قابل فهماركان جمله همواره آسان

 يعالئم نگارش 2. 1. 2

تـوان قالـب و نـوع آن مـتن را      موجود، مي يقبل از مطالعه هر متن، با نگاه به عالئم نگارش

  :گذاري در واقع نشانه. ص داديتشخ

جـه  ياست كه خواندن و درنت هايي ها و نشانه و بكار بردن عالمت يت قواعد سجاونديرعا"

ق و روشن عناصر و يكه از عدم انعكاس دق ها ابهام يا پارهفهم درست مطالب را آسان و به رفع 
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 ،1384و همكـاران،   يويـ گ ياحمـد ( ".كند آيد كمك مي د مييدر نوشته پد يگفتار يهاداللت

  ).33 ص

، شـب  يسـفر بـه انتهـا   و  ر مدرسهيمدن انتظار وجود داشته باشد كه يهرچند ممكن است ا

هـا،   د بدون مطالعه آنيشا ين دو رمان و حتيبوده باشند اما با مشاهده ا يادب يجزو متون رسم

از يك مصـاحبه   يسيبازنو ين است كه متن مورد نظر نوعيشود ا شتر قابل فرض مييآنچه كه ب

ن يـ ت كننده ايز تقويها و عالمت تعجب ن همچون سه نقطه يعالئم. نامه است نمايش يو يا حت

خـارج   يرسم كامالًكه متن را از حالت  يريسه نقطه، عالوه بر جنبه تصو. شوند مي فرض پيش

ظـاهر شـود و    يشتريكند كه با قدرت ب ز به زبان گفتار نثر كمك ميين ييكند، از جنبه محتوا مي

 يبـرا تمام رها كرده، ذهـن مخاطـب را    ك حذف، جمله را همانند زبان گفتار نيمهيهمچون تكن

  .كند ر مييجمله درگ يدنبال كردن ماجرا و حدس زدن مابق

  )40 ص ،1391آل احمد، ( "!مرده شور... را گذاشت كف دستم يششصد تومان پول دزد"

 يلـ ياورد مدرسـه، حتمـاً دال  ي، از خانه پدرش، كله قند بيشاگرد يكنيد كه وقت ق مييتصد"

  )50 ص همان،( "... دارد

  )71 ص همان،( "!عجب... پس چه كنم تا"

د و جالـب توجـه از آن   يـ جد ين توانسته است از سه نقطه بهره تمـام بـرده و كـاربرد   يسل

آن  1معلق گذاشـتن  ين عالوه بر ناتمام گذاشتن جمله، نوعيها در متون سل سه نقطه. كند يمعرف

كمـك   بـه  گـذاري،  نقطـه  يو سـنت  يشـگ يهم ياو با برهم زدن سـاختارها . ز به دنبال دارديرا ن

هـم قـرار گـرفتن     كنار .دهد ها را ارائه مي اي از آن تازه يكاربردها هاي تعجب و سؤال، المتع

ـ  يبودن متن را به نما ير رسمي، غيد از عالئم نگارشيدمان جدين چيا ـ ا يش گذاشـته و حت ن ي

ن دو نفر و يـا  يب يوگوي شفاه ش رو مربوط به يك گفتيرساند كه متن پ تصور را به ذهن مي

مثـال ذكـر شــده   ). LAVOINNE, 1974,p41(سـنده اسـت   يفـس خــود نو ث نيحـد  يحتـ 

درونـي   يوگوهـا  تواند مؤيد خوبي بر ايـن ادعـا بـوده و گفـت     يباره، در عين كوتاهي م نيدرا

 :نويسنده يا راوي با خودش را بازگو كند

                                                           

1 Suspension 
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«Saurai-je donc le seul lâche sur la terre ? Pensais-je. Et avec quel effroi ! 
… » (CELINE, 2001,p24) 

  "! ...با چه وحشتي ؛ وكردم يوجود آيا من تنها آدم بزدل روي زمين خواهم بود؟ به اين فكر م نيباا "

در نتيجه باوجود اين نكته مشترك در استفاده از عالئم نگارشي همچون سه نقطه، كه بـراي  

تـه شـده اسـت، سـلين     بكار گرف سفر به انتهاي شبو  مدير مدرسهگفتاري جلوه دادن متن در 

اين نوع از اسـتفاده   مدير مدرسهي را از اين عالمت نگارشي داشته كه در فرد منحصربهاستفاده 

داشتن ذهن مخاطب، با ايجاد سـه نقطـه   او عالوه بر معلق گذاشتن و درگير نگه. شودديده نمي

آن، صـحنه پايـاني    زند كه بارزترين مثـال ورود خواننده را به دنياي سكوت و گاه ابهام رقم مي

رمان بوده كه در آن راوي گذشتن از رود سن و دور شدن خود از پاريس را توصـيف كـرده و   

   .كشدمي ريبه تصوبدين ترتيب سكوتي دوباره را 
« De loin, le remorqueur a sifflé; son appel a passé le point, encore une 

arche, une autre, l’écluse, une autre point, loin, plus loin … » (CELINE, 
2001, p505). 

كش به صدا درآمد؛ صداي آن از پل هم گذشت، يك پل ديگـر  كشتي يدك دور سوتاز  "

  "... .  و يكي ديگر هم، كانال دريايي، پلي ديگر، دور و دورتر 
  

  اصطالحات. 2. 2

  المثل ها و ضرب كالم تكيه 1. 2. 2

هـا و   المثـل  ، اسـتفاده از ضـرب  يانه و كوچه و بـازار يعام اتيهاي ادب گر از شاخصهيد يكي

د بـا  يـ ها با درك آن يشوند و برا ده ميين مردم شنياست كه فقط در دل جامعه و ب ياصطالحات

 توانـد  ينمـ اي  و صرفاً ادبـي  يچ كتاب رسميد؛ هيها را فهم ست و زبان، فكر و نگاه آنيمردم ز

ارتبـاط   يايـ و گو اسـت  يغنار ين منظر بسياز ا رسهر مديمد. ن نوع شناخت باشديا يگو پاسخ

هـا و   حاصـل انديشـه  " ر مدرسـه يمـد . ف شـده اسـت  يسنده با جامعه توصيك صادقانه نوينزد

 "]اسـت [ار مؤثر فرهنـگ و مدرسـه   يار كوچك، اما بسياز حوزه بس يع عاطفيهاي سر برداشت

  ).257 ص ،1376آل احمد، (

  ).78 ص ،1391آل احمد، ( "دازندر مدرسه را از نان خوردن بينيكه مد"
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  ).39 ص همان،( "رفتند سر ظهر بود و زن و مرد از سر و دوش هم باال مي"

  ).71 ص همان،( "ت من تا سر دماغم هم نبوديقلمرو فعال"

  ).67 ص همان،( "ستيگر عهد بوق نين روزها كه ديا"

هايي اسـت   المثل و ضربانه ياز انبوه اصطالحات عام يهاي معدود هاي ذكر شده نمونه مثال

ك زبـان آن بـا   يـ گـر رابطـه نزد   ز بيانين شب يسفر به انتها. خورد ن رمان به چشم مييكه در ا

ن رمـان  يشود، در ا ـده مييد ر مدرسـهيمـدكه در  يي، به معنا1المثل هرچند ضرب. جامعه است

عنـوان   ن كتاب بهياز ا يادياما امروزه عبارات ز؛ خورد عنوان يك شاخص به چشم نمي به يليخ

ـ توان بـه ا  ان ميين مياز ا ؛ كهشوند شناخته و در جامعه استفاده مي 2جمالت قصار ن جمـالت  ي

  :شوند ده مييط مشابه شنيدر شرا يقصار و كاربرد يعنوان جمالت اشاره داشت كه امروزه به
«L'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches et j'ai ma dignité 

moi! » (CELINE, 2001,p17). 
 ".كنم يهاست و من عزت خودم را حفظ م ت در دسترس سگينها يعشق، ب "

«La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde c'est 
la mort. Il fautchoisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer moi. ». 

)200همان، ص (  

ـ با مـا . مرگ اسـت  جهان نيا قتيحق. رسد ينم انيپا به هرگز است كه يقت، عذابيحق"  دي

 ".بكشم خودم را ام هرگز نتوانسته من. گفتن دروغ ايم، مردن يكن انتخاب

«Être seul c'est s'entraîner à la mort ») . 380همان، ص(  

 ".تنها بودن، خود را به كام مرگ كشاندن است "
«On a beau dire et prétendre, le monde nous quitte bien avant qu'on s'en 

aille pour de bon. » 
 )485همان، ص (

كند قبل از اينكه ما واقعاً از اينجـا   يم، جهان ما را ترك ميكن يم و ادعا مييگو يما بيهوده م "

  ".برويم

                                                           

1 Proverbe 

2 Citations 
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شود كـه آل احمـد قلـم    تعريف مي گونه اينزبان عاميانه  كارگيري بهوجه تمايز سلين از آل احمد در  

خود را در گرو زبان جامعه با همه خصوصيات، لغات و اصطالحات خاص آن قرار داده است و در نتيجه 

ـالت  ، عليدر مقابل. دخالتي در ارائه اين زبان نداشته باشد گونه هيچتالش نموده تا  رغم اينكه سلين نيز اص

باشد كه توسط او از زبان عاميانه مشهود مي كارگيري بهي در نحوه را به زبان مردم جامعه داده، اما يك ويژگ

كه زبان آثار خود را از زبان رسمي ادبي دور و به زبان عاميانه  حال درعيناو . استخودش هم تصريح شده

او سعي . كندهاي ادبي آميخته با زبان عاميانه در آثارش جلب توجه مي، اما نوعي جلوهنموده استنزديك 

شته است زبان ادبي خاص سبك خود را بر اساس زبان محلي مردم پاريس خلق كند و تا آخـر عـمرش دا

موده ـيد ـن بر طبق اين نكته آنچه كه . (LALAND, 1976, p65)اسـت نيز همواره بر اين هدف خود تأك

شود؛ شاهده نمياست، در آثار سلين م فيتعر قابلجامعه  يها المثل ضربتكيه جالل آل احمد بر  عنوان به

رايـج، جمـالت خـود را خلـق كـرده كـه        يها المثل ضربگيري از اصطالحات و او درواقع در عين الهام

شـده از  جمالت عنوان نمونه. گيرددرنهايت همچون اصطالح و جمالت قصار مورد استفاده مردم قرار مي

  .شواهدي بر اين مدعا هستند سفر به انتهاي شب
 

  يانهواژگان عام 2. 2. 2

را با جامعـه برقـرار كنـد،     يتر كيارتباط نزد كه آنتأكيد آل احمد براي زنده كردن زبان و ارائه قالبي از 

تـر جلـوه دادن نثـرش     انهيشود كه او از عنصر مهمي همچون لغات غافل نشده و از آن براي عام يباعث م

تـر   درك كند كه بـراي مـردم قابـل    يتخاب مرا ان يا يك مفهوم، آن واژه يها برا معادلبهره بگيرد؛ او از بين 

ـاً نـدارم  ": خواه آن معادل، به زباني فارسي و يا غير فارسي، مثالً عربي باشد. است فقـط  . هيچ عمدي واقع

  ).90: الف 1357آل احمد،( "مردم فهمند يم كنم يمفكر . برم يكلمات مأنوس را بكار م

. ها رو هم گير ميـارم  نه تنها لغتمو، آدم. ارمبا همين تماسي كه با مردم دارم لغتمامو گير مي"

هـا   ياين مسئله هست كه گرفتار مردگـ . لغت مرده براي من مرده. با موضوع زنده سروكار دارم

زنده اي كه يـك   يها آدم. زنـده يهـا به دنبال آدم... د، زبون يك عامل زنده استيدون يم. نشيم

؟ ايـن اسـتفاده   ...من چي بـزارم  الهوت جاي... رن عربستان يرن فرنگ و يك وقت م يوقت م

  ).89: همان( "كردن از يك گنجه

  ).54، ص 1391آل احمد، ( "كرد يش را جفت ميها درق و دوروق پاشنه"
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  )38همان، ص ( "گدا گشنه  يها يفرهنگ"

  )69 ص همان،( "لين اباطين و از ايچ ييا رودها"

  )21 ص همان،( "گوشش يزدم تو درق مي"

خوريم كـه در   برمي يز به واژگانين شب يبه انتها سفر الخصوص يعلن، يآثار سل يدر بررس

ناسـزا   ياي كه صرفاً عاشقانه نبوده و يـا بـرا   كلمات ممنوعه. شوند يافت نمي يفرهنگ لغتچ يه

اوقـات خـودش    ين، گـاه يسـل  درواقع ).GODARD, 1994,p85(استفاده نشده است  گفتن

نمونـه   يبـرا . سـازد  مخصـوص گفتـار مـي    يردن پسـوندها بـا اضـافه كـ   هاي خـودش را   واژه

و  "شـانس  خـوش " يبه معنا Veinard مانند اي كلمه درard-«و  «oter-»پسوندهايي همچون 

ن يـ عـالوه بـر ا  ). 18، ص 1388 يزنـد ( "خـتن يآب دهـان ر  يكمـ " يبه معنا Crachoter اي

ـ  يكـدام در هـ   هاي ممنوعـه كـه معـادل هـيچ     و آن واژه يهاي ابداع واژه يافـت   يچ فرهنـگ لغت

 بـه  داشته است كه ين رمان استفاده فراوانيز در اياز لغات ن يگرين از مجموعه ديشود، سل نمي

ن واژه يا. د به فرهنگ لغت خاصش مراجعه شوديآنان با يفهم معان يمعروف بوده و برا 1آرگو

 يغنـ  يلـ يخ يشـود كـه از لحـاظ فرهنگـ     از جامعه استفاده مي يقشر يسطح زبان يمعرف يبرا

 يزبـان خودمـان   ي، آرگو نـوع روبرف ارائه شده در فرهنگ لغت يتعر طبق .شوند محسوب نمي

تـدريج   از جامعه ابداع شد اما بـه  يفرد است كه در ابتدا توسط قشر خاص و منحصربه يررسميغ

آن شكل  يهايي برا بندي دا كرده و طبقهيپ يهاي آن در جامعه تسر از اصالحات و واژه ياريبس

 دو .(ROBERT,1993,p65)... ارتش، مدرسـه و   يبزهكاران، آرگو يرفت، همچون آرگوگ

ان يـ ن رمـان ب يـ است كه خاص زبان آرگو بوده و در ا يرو دو مثال از اصطالحات اصطالح روبه

 :شده است
«En plein bidon» (CELINE, 2001, p13): en plein ventre(ROBERT, 1993, 

p123) : ربا معده پ 
«Étouffer quelques choses » (CELINE, 2001,p21) : faire taire(ROBERT, 

1993,p488): ست كردنين سركوب كردن، سربه  

                                                           

1Argot 
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در قلم لويي فردينان سلين شاخصه تكيه بر زبان عاميانه بيشـتر از هـر مـوردي در انتخـاب     

 ينـوع  بـه  كه قبالً هم ذكر شد، زبان خـاص سـلين   طور همان. خوردمي به چشمواژگان عاميانه 

تـوان گفـت كـه سـلين     تر ميدر يك تحليل و معرفي دقيق. تركيبي است از زبان عاميانه و ادبي

هـاي  واژگان خود را از زبان عاميانـه گرفتـه و بـا اسـتفاده از صـرف افعـال در وجـوه و زمـان        

 اسـت  يحـال ، ايـن در  (LALAND, 1976, p65)، به آن رنگ و بوي ادبي ببخشد رمعموليغ

هاي زبان و آن هم به يك اندازه براي عاميانـه جلـوه دادن آن   ل احمد از همه قابليتكه جالل آ

  .كنداستفاده مي... مثل واژگان، اصالحات، ساختار جمالت و 
 

  ه!/ .�- ,+*( .٣
 يانه دانست، اما بـا بررسـ  يزبان عام يهااز شاخصه يهرچند در وهله اول نتوان طنز را جزئ

جـه گرفـت كـه اسـتفاده     ينت گونـه  اينتوان يم شب يسفر به انتهاو  ر مدرسهيمدطنز  يهاجلوه

فات يزبـان گفتـار همچـون توصـ     يهـا يژگين از عناصر و ويركانه آل احمد و سليخالقانه و ز

از طنز  ييهاسنده رگهين دو نويبه قلم ا يات مردميق، وارد كردن واژگان، اصطالحات و كنايدق

داكرده آل احمد توانسته است بـه  يشتر نمود پيب ر مدرسهيمدن مهارت در يالبته ا. ده استيبخش

آوردن بـه   يرو"او . ل و انتقـاد قـرار دهـد   يجامعه را هم مورد تحل يهاتين طنز واقعيكمك ا

بـا  ماً و يتواند مسـتق يقلم محدودتر شده است و نم يداند كه آزاديم يداستان را مربوط به زمان

م يرمسـتق يداشتن زبان غ به دليلجه قالب داستان را يدرنت. ان كنديخود را ب يهاشهياند صراحت

 يا نكتهت نقد در طنز همان ين قابليا). 387-386، ص1376آل احمد، ( "رديگيبكار م ييو كنا

  .به آن توجه خاص داشته باشد شب يسفر به انتهان در يكه باعث شده است سل است

نـه  يدر زم يهـايي جـد   كردن حـرف است كه به دنبال مطرح  يستييك اثر رئال ر مدرسهيمد

 يبهـزاد (طنز قلمداد كرد  يشود اثر ن رمان را نميين منظر، اياز ا. اجتماع و فرهنگ بوده است

شـود   مي باعث ت و قلم جالل آل احمدياما شخص؛ )82 ص ،1390، ي، شادمحمدياندوهجرد

هـايي   نگذرد و با تكنيك ريزان تأثيش ميافزا يعنوان يك ابزار برا تفاوت از كنار طنز به كه او بي

هات ماهرانـه و  ي، تشـب يكوچـه و بـازار   يفات، اسـتفاده از ناسـزاها  يدر توص يزنگريهمچون ر

ر مدرسـه  ياز نـوع مـد   ياتيخواهم با انتشـار چرنـد   مي". اغراق، نثر خود را طنزآلود جلوه دهد
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 ص ،1364، ياشـ دهب( "ام هنوز نگريختـه . ام ام، هنوز خفقان نگرفته احساس كنم كه هنوز نمرده

 ينـوع  بـه انه را مشاهده كرد كـه منجـر   ياز زبان عام يتوان عناصريش رو ميپ يهادر مثال). 58

ات، اصـطالحات و  يتوان به استفاده از كنايان مين مياز ا ؛ كهشده است ر مدرسهيمددر  يطناز

  :جامعه اشاره كرد يآشنا برا يهامثل

 يدر مقابـل فـرار احتمـال    ين، سـد مرتفعـ  يوار چـ يـ وار بلند درست مثـل د ياط ديدور ح "

  ).19، ص 1391آل احمد، ( "فرهنگ

 "وسطمان نشسته ين خوليم و معلم كالس چهار عين دو طفالن مسلم بوديمن و ناظم ع "

  ).44 ص همان،(

تـرين گنـاه در نامـه     ترين رقم مال مـن بـود، مثـل بـزرگ     ست حقوق مدرسه، بزرگيدر ل "

  ).60 ص همان،( "اعمال

  ).58 ص همان،( "، فرهنگ را نونوار كرده بوديينان گدا! هبل "

  ).54 ص همان،( "اند نساخته ها پاشنه كفش خانم يمتأسفانه راه مدرسه ما را برا"

د كه آل احمـد در پـس هـر    يتوان فهم ، مير مدرسهيدر مدهاي طنز  نمونه ياجمال يبا بررس

سخره گرفته و مـورد انتقـاد قـرار داده     را به يو فرهنگ يت اجتماعيواقع يعبارت طنزآلود نوع

اسـت  ن بـوده  يمـورد تفقـد سـل    كـامالً ز يـ شـب ن  ياز طنز در سفر بـه انتهـا   يژگين ويا. است

)VAHID NEJAD, 1381, p22 .(كه بـيش از همـه شـجاعت او را در طنزپـردازي      يكيتكن

. اسـت  دهد، بازي كردن او با اصطالحات سياسي و به سخره گـرفتن مسـائل سياسـي    ينشان م

 يكوچـك آن هـم در ابتـدا    يها براي افتتاح نمايشگاه سگ 1براي مثال، سلين از اقدام پوآنكاره

او همچنين دموكراسي در فرانسـه را مـورد   ) CELINE, 2001,p16. (كند يجنگ جهاني ياد م

  :جهان كه كند يمن ادعا يچن نياستهزاء قرار داده و ا
« Se trouve enfermé dans les journaux quotidiennes et gardé par la 

police » ) 453همان، ص(  

  ".ها زنداني و تحت مراقبت پليس است در دنياي روزنامه "

                                                           

1 Poincaré 
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سلين با بكار بردن اصطالحات سياسي در فضايي نامتناسب، وقتي باردامو در آفريقا آوارگي 

كنـد   يمـ  ، سـعي )231همـان، ص  (كنـد   يهـا تشـبيه مـ    ستيقرمز را به دنياي كمون يها مورچه

ت يـ ن با برهمزدن نظم در رعايســل (LAVOINNE, 1974,p58) .ر بكشديتحق سياست را به

ـ انـه و گـاه كلمـات رك   ي، اسـتفاده از واژگـان عام  ي، تطابق زمـان ينكات گرامر ـ ي ن يك و همچن

تـالش دارد   يه شـهرها و اقـدامات پزشـك   ينظمي و اتفاقات ناهنجار در جنگ، سفرها، حاش بي

را بـه   ين احمقانـه زنـدگ  يها و قوان ده و چارچوبيرا به رخ مخاطب كش ينحماقت انسا ينوع

 .رديبگ به سخرهها را  ذهن او القا كرده و آن
 

�1�2& /3�4  
، يسنده مشـهور فرانسـو  ين مقاله، با توجه به اشاره آل احمد بر تأثيرپذيري خود از نويدر ا

انـه قالـب   ياز منظر زبـان عام  يريرپذين تأثيو عمق ا يشد تا چگونگ ين، سعينان سليفرد ييلو

ـ بـا تع . رديـ ل قـرار گ يـ در دسـت تحل  شـب  يسفر به انتهـا و  ر مدرسهياثر مددو  يظاهر ـن يي

جمالت، حذف،  يگفتار ين دو اثر همچون ساختاريانه ايزبان عام يبرا يهاي مختلف شـاخص

 يعا را بررسـ تأثيرپـذيري مـد   ابعاد فات و طنز نثر،يواژگان و اصطالحات، توص يعالئم نگارش

تـوان   ن مـي يرا در حوزه نثر آل احمـد و سـل   يهاي متعدد ج حاصل، شباهتينتا بنا بر. مينمود

  .ديانه ارائه گردين نقاط تشابه و البته تفاوت از نظر كاربرد زبان عاميمشاهده نمود كه ا

 يسفر بـه انتهـا  ن ين و آل احمد بخصوص در ايتوان به قلم سليكه م يتين خصوصيبارزتر

ـ ا. نگـارش داسـتان اسـت    يانه برايزبان عام كارگيري بهاختصاص داد،  ر مدرسهيمدو  بش ن ي

 يهمچـون سـاختار گفتـار    ييهـا ده است با مهارتيها گردا شدن نثر آنيكه منجر به پو يژگيو

انـه در طـول داسـتان بـه     ياصـطالحات عام  كـارگيري  بهو  يجمالت، هنر حذف، عالئم نگارش

شـان بـه زبـان مـردم     يكـ ي، از جهت نزدشب يسفر به انتهاو  ر مدرسهيمد. ان افتاده استيجر

. شـوند يشـناخت جامعـه زمــان خـود محســوب مـ       يبـرا  يو قابل اعتماد يجامعه، منبع غن

و  ليـ تحل قابـل گـر نكـات   يسنده از حوادث، اشخاص و امـاكن از د ينو ينيق و عيفات دقيتوص

گنجانـدن مسـائل روز جامعـه در     ين برايسل دغدغه آل احمد و. باشدين دو اثر ميسه در ايمقا

 شـب  يسفر به انتهاو  ر مدرسهيمدها، باعث شده است تا دل داستان و پرداختن طنزآلود به آن
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هـا يافـت   در آن وفور به ها يطنزپردازن يق ايز شناخته شوند كه مصاديطنزگونه ن يآثار عنوان به

بودن نثر او  يتوان در شاخصه گفتارين ميسلآل احمد را از  يريرپذين جنبه تأثيشتريب. شوديم

  .يافت

ـ را از ناح يشـتر يفـات ب يقـات و تأل يسـنده تحق ين دو نوينثر قلم ا يساختار يهاشباهت ه ي

ش رو قرار يپ ينشده متعدد يطلبد و ابعاد بررسيبه حوزه زبان و ادب م مندان عالقهمحققان و 

 تأمـل  قابـل و  سـه يمقا قابـل ز نكات ين ييمحتوا ن دو اثر از منظرياز حوزه ساختار، ا يجدا. دارد

-و واقع ييگراسنده در آثارشان، واقعيتوان به نحوه حضور نويان مين ميدارند، كه در ا يفراوان

  .رمان اشاره كرد يايدن ياهياتفاقات داستان و س يينما
 

��!�$!25  
. يو نگـارش فارسـ   زبـان  ).1384. (، مياردكان يي، ي، طباطباي، الف، شكري، ح، حاكميويگ ياحمد

  .سمت: تهران

  .ريركبيام: تهران .شتابزده يابيارز ).الف1357. (آل احمد، ج

  .نشر كتاب :تهران .مدرسه ريمد ).1391. (----------

  .ههيبد: تهران .از چشم برادر جالل ).1376. (، شمس-----

 .»مدرسـه جـالل آل احمـد   ر يهاي طنز در مد جلوه« ).1390( .، ميشادمحمد ، ح؛ياندوهجرد يبهزاد

  .56-84ص . 32. 8.يات فارسيو ادب زبان

دن بـه  يرسـ  يجالل آل احمـد و گشـودن راه بـرا    يتجربه روشنفكر«). 1391( .، ميا، ح؛ خائفيپارسان

  .49-76ص . 2. 3. ياجتماع يمعرفت فرهنگ. »يخود يارهايمع

شناسـي   جامعه. »آل احمد ر مدرسهيمدبه  ينگاه: ؟ييا سند اجتماع يستيرمان رئال«). 1388. (نده، حيپا

  .69-98ص . 2. 1. اتيهنر و ادب

. يروانيانوشـ  يترجمه عل .يزبان و ادب فارس فرهنگستان .»ست؟يچ يقيات تطبيادب«). 1393. (پراور، ز

  .36-48ص . 1. 5. ينيحس يمصطف

  .شفانوس دان: تهران .هاي جالل آل احمد در آثار و انديشه يكاوش ).1390. (روز، ميپ

 يشناسـ  انسـان  يهـا  پـژوهش  .»شناسي جالل آل احمد روش«). 1392. (پور، ف يگانه، م؛ مهدي يجواد

  .91-107ص . 1. 3. رانيا
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هـاي يـك    ادداشتيجالل آل احمد با  تار سهت و يهدا گور به زنده يقيتطب يبررس«). 1389. (، مينيحس

  .17-29ص . 2. 2.يقيتطب اتيادب .»گوگول يكالين شنل وانهيد

  .وارستگان :مشهد .انه زبان فرانسهيكوچك لغات و اصطالحات عام فرهنگ ).1389. (، طيخامنه باقر

  .جنوب نهييآ :تهران .جالل غروب ).1384(دانشور، س 

  .پاسارگاد: تهران .هاي جالل آل احمد نامه ).1364. (، عيدهباش

  .1-27ص . 4. 3. نامه وشكا. ا و جالل آل احمديسم پويرئال). 1381. (، حيروزآباديف يدهقان

: تهـران  .از مشـروطيت تـا سـقوط سـلطنت     ينثـر فارسـ   ادوار :معاصر نثر اتيادب ).1380. (ان، هيميرح

  .سمت

  .سمت: تهران .ينثر فارس انواع ).1380. (، مييرستگار فسا

ن يا ن و مشكالت مترجمان زبان در ترجمهيانه در آثار سليزبان فرانسه عام يبررس«). 1388. (، ميزند

  .175-191ص . 1. 1 .يهاي ادب انديشه. »آثار

و  طـاعون جالل آل احمد بـا   خواهرم و عنكبوت يقيتطب يبررس«). 1387. (مقدم، ص شركت ار، م؛يز

  .87-101ص . 9. 3.يقيات تطبيادب. »آلبركامو گانهيب

ـ  .»ر مدرسه اثر جالل آل احمديهاي داستان مد در شخصيت يپژوهش«). 1392. (، قيسـرّام  .يفنون ادب

  .1-18ص . 5.1

  .يجام: تهران .ييترجمه فرهاد غبرا. شب يبه انتها سفر .)1384. (ف.ن، ليسل

هـاي   شهياند .»جالل آل احمد اثر :ر مدرسهيدر مد يانسجام واژگان«). 1391. (، عشعبانلو ، ر؛يطهماسب

  .79-9ص . 12. 4 .يادب

هـاي جـالل    سنده در داستانيحضور نو يبررس«). 1391. (ثابت، م ملك ؛ي، يپندر يجالل ، ك؛يميكر

  .7-34 ص .53. 4 .يپژوهش ادب. »آل احمد

  .219-235ص . 3. 9. ابخار. »شب يل رمان سفر به انتهايتحل«). 1385. (، ميمحسن

ـ ادب .»هـاي پـژوهش   ف و زمينـه ي، تعريقيات تطبيادب«). 1389. (منظم، ه ينظر ص . 2. 1 .يقـ يتطب اتي

237-221.  

  .ينشر ماه: تهران .يسحاب يترجمه مهد. نينان سليفرد ييلو ).1382. (من، ديه
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