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 چکیده: 
با تعمّق در آثار  رگیرندۀ روشی مشخص در بررسی متون ادبی است.شناسی دربسبک

شناسی آنان بیشتر مورد توجّه قرار میگیرد، ویژگیهای بررسی سبکبرجستۀ ادبی، آنچه در 

  زبانی، بالغی و فکری شاهکارهای ادبی است.

وشتۀ ن« نیمدری» است، مجموعه داستانای نوشته شدهدر این مقاله كه به روش كتابخانه

شناسی در سه سطح فکری، زبانی و ادبی، بررسی و تحلیل غالمرضا رضایی، از منظر سبک

، اشاره به مراسم ازدواج و عزاداری، باورهای عمومی و است. نتایج تحقیق نشان میدهدشده

ساز و آشنایی زدا باورهای عامیانه از نکات واژهو های خرافی دربارۀ جن وهمی و برخی گزاره

المثلهای رایج در زبان های اقلیمی و ضربسود جستن از تشبیهات و كنایه فکری و در سطح

ای و نامهای های محاورهكارگیری ساختار محاوره در كلیّت نثر و استفاده از واژهشفاهی، به

 در سطح ادبی و زبانی است.« نیمدری»از دیگر خصوصیات نثر محلی، 

شناسی، سطح زبانی، سطح فکری، سطح سبک  ، نیمدری،غالمرضا رضایی كلمات كلیدی:

 ادبی
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Stylistic study of the short story collection "Nimdari" by 

Gholamreza Rezaei 
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 Amir Hossein Hemati3 

 
Abstract: 

Stylistics involves a specific way of examining literary texts. 

Reflecting on outstanding literary works, what is most noteworthy in their 
stylistic study are the linguistic, rhetorical, and intellectual features of 

literary masterpieces. 

In this article, which is written in a library method, the collection of 
stories "Nimdari" written by Gholamreza Rezaei has been studied and 

analyzed from the perspective of stylistics at three levels of thought, 

language and literature. The results of the study show that marriage and 

mourning ceremonies, public and illusory beliefs, and some superstitious 
statements about jinn and popular beliefs are words that make words and 

familiarize at the intellectual level and take advantage of common ironies 

and proverbs in the language. Oral, the use of colloquial structure in the 
whole of prose and the use of colloquial words and local letters are other 

features of "Nimdari" prose at the literary and linguistic level. 
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 بیان مساله-1
بینی در سخن یک شناسی دانش شناسایی شیوۀ كاربرد زبان، بالغت و تاثیر جهانسبک

فرد، یک گروه یا در یک متن یا گروهی از متنها در نظم یا نثر است. بنیاد كار این دانش بر 

  زبانی، بالغی و فکری است.تمایز، گوناگونی و گزینش 

 زبانی و بالغی نویسنده گزینشهای در واقعیّت این مهسرچش و است زبانی واقعیّتی سبک

 جای دادن جانشینی و محور از نویسنده  ایسلیقه و فردی گزینشهای همین نهفته است؛

  رقم میزند. را سخنور هر سبک كه است همنشینی محور در آنها

 رییكارگبه میان رییچشمگ زیتما متعدد، شاعران ای سندگانینو آثار با برخورد هنگام

به  میشود. دستوری دیده لحاظ از آنها رییكارگبه نحوۀ و باتیواژگان، اصطالحات، ترك

 خود، زبان بالغی -زبانی هاییژگیو از یبرخ بر هیتک با شاعری ای سندهینو هرعبارت دیگر 

 نیانتقال دهد. ا شیخو مخاطبان به را خود احساسات و التیتما ها،شهیاند، افکار میتواند

  .شودیم رهنمون اثر خالق بالغی  -زبانی سبک به را ما ظاهر كالم، در زیتما

داستانهای معاصر  است، یکی از مجموعه ای نوشته شدهدر این مقاله كه به روش كتابخانه

شناسی در سه سطح فکری، بر مبنای دانش سبک« اثر غالمرضا رضایی« نیمدری» با نام

ها، یشود از طریق تحلیل صورتهای زبانی مانند واژهتالش م  زبانی و ادبی پرداخته میشود و

ها، ساختهای بالغی، به شناسایی ساختهای دستوری، معانی ضمنی، بلندی و كوتاهی جمله

پرداخته شود. پی بردن به سبک «نیمدری» شیوۀ سخن غالمرضا رضایی در مجموعه داستان

 است.  نویسی غالمرضا رضایی، هدف نگارش این مقالهو سیاق داستان

 روش تحقیق-1-1

ای با در روند اجرا و انجام این پژوهش، گردآوری اطّالعات اوّلیّه از طریق روش كتابخانه

 برداری صورت گرفته است.ابزار فیش

 پیشینۀ پژوهش-1-2
با شناسی آثار غالمرضا رضایی، تاكنون كتاب، مقاله یا كار ویژۀ دانشگاهی درمورد سبک

صورت نگرفته است؛ امّا برخی منتقدین از جمله: حسن  قلاین عنوان به صورت مست

بر برخی داستانهای «  نویسی ایرانصد سال داستان»میرعابدینی صاحب كتاب چهارجلدی 

 است.  این نویسنده، نقد و بررسی علمی انجام داده

 «نیمدری» معرفی مجموعه داستان-2
توسط نشر آرویج  1381 نوشتۀ غالمرضا رضایی در سال« نیمدری»مجموعه داستان 

، «دیدار»، «شادیهای پنهانی»منتشر شد. این اثر، شامل پنج داستان كوتاه با عنوانهای: 

آثار زیر را نیز « نیمدری» غالمرضا رضایی به غیر از  است. « تقاص»و « النگو»، «نیمدری»

-ر ثالث نشان )نشاست: دختری با عطر آدامس خروسدر كارنامۀ ادبی خود به ثبت رسانده
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 -مارها )انتشارات هیال (،عاشقانه1387-، وقتی فاخته میخواند )نشر چشمه (1387

 (1395-(،سایۀ تاریک كاجها )نشر نیماژ 1392

 بحث و بررسی -3

 سطح فکری-3-1
ستیزی است و این تازگی از نام كتاب كتابی سرشار از عادت« نیمدری»مجموعه داستان 

چیست؟ « نیمدری»ب را برمیانگیزاند كه وجه تسمیۀ آغاز میشود و حس كنجکاوی مخاط

پی میبرد؛ البتّه برای مخاطب  الی سیر وقایع رمان، به برداشتهایی از این واژهولی در البه

از این واژه برداشتی آزاد داشته باشد و همین نکته خود بازیهای این امکان فراهم میآید كه 

های قدیمی كاهگلی . نام كتاب نشان از خانهزیبای لفظی و هنجار گریزی را نشان میدهد

كوچکی به سوی نور و روشنایی. كورسوی امیدی میدهد به مردم خسته و  دارد با پنجرۀ

در بعدازظهرهای آفتابی روزهای تعطیل، یا در تابستانهای گرم و سوزانی »زحمتکش آبادی: 

كشیدند تا ایوان دراز می هگذشت، وقتی مردها خسته از كار روزانه در سایآمد و میكه می

استراحتی كنند، دخترها و زنهایی كه با بادبزنهای حصیری در دست، پایین پایشان 

آوردند كه با موهای سیاه و شِالل، توی زدند، دختری را به یاد مینشستند و بادشان میمی

 (48ص « ) كرد.های پایین پایش نگاه مینشست و به خانهنیمدری سنگی خانه می

گذاری در پنج فصل نوشته شده و هر فصل بر اساس محتوای عمدۀ آن نام« نیمدری»

است. پنج فصل كتاب را میتوان به سیر زندگی تشبیه كرد و نویسنده عنوان فصل را شده 

 در سیر روایت وقایع، رمزگشایی میکند.

لیم های پیوند دهندۀ نویسنده با مردم، آداب و رسوم مربوط به اقیکی از ریشه

به سّنتها، به تشریح  بندیداستانهاست. چنین رسالتی ایجاب میکند كه نویسنده با بیان پای

آور برای نویسنده است كه از زبان افراد به اعتقادات هر منطقه بپردازد. گویا این تعهّدی الزام

آن ترغیب  آمیز كه غالمرضا رضایی را در بیاندار آنان بپردازد، تمایلی وسوسهذكر آداب ریشه

ای گرچه بدیع و دلپذیر، موضوع داستان نیست بلکه زیستی صرف حادثه و واقعهنموده است. 

ای زیستی كامال واقعی ازتجربیّات روزمره و اعتقادات كه شنیده یا تجربه شده است، تجربه

در  فرهنگی كه مدام تجربیّات مختلف را به بوته چالش میکشاند. _از مسائل و عناصر بومی

اش از این مجموعه، رضایی به دو رسم كهن در میان اقلیم رخداد قصه« شادیهای پنهان»

 اشاره میکند:

نورمحمّد كه « شادیهای پنهان»:  در داستان *احتراز از شادی پس از عزادارشدن

دو سالی است عزادار پسرش است از ترس حرف مردم نمیتواند به شغل خود كه ساز زدن 

رار معاش كند؛ گویی كه اگر این كار را انجام دهد موجب آبروریزی برای است، ادامه دهد و ام

این چند ساله نورمحمّد دست به كرنا نبرده. مگه نه پسرش پیرار »اش میشود:خود و خانواده
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نورمحمّد گفت: خودت كه میدونی از وقتی رودُم مُرده دستم به كرنا نرفته، ( »12« )سال مُرد.

 (19« )لم گفت: به هر كه میگم نمیآد.قلی دُهل زن اومد دنبا

همان كسی است كه با گشتن در روستاها « ساززن» *دادن صله در مراسم شادی: 

شادیهای »اقدام به ختنه كردن نوزادان و كودكان میکند. از رسمهای نیکوی مردم در داستان 

دن مردم كه میتوان به دادن صله و پول به فرد ساززن اشاره كرد. در حین ساز ز« پنهانی

زن، شادی خود را ابراز میدارند: قند و پارچه به فرد سازشادمان از جشن و سرورند، با دادن كله

كرد. حاال چی؟ گیرم ای چیزی میرفت تو این در و دهات یه ختنهباز اول خوب بود می»

 رفت خاكستون رو دو تا مزار هم آب پاشید. مگه چقدر بهش میدن؟ پر جیبهاش كه اشرفی

نورمحمّد رنگ و رو باخته سر پایین انداخته بود و به دهانۀ زرد و طالیی (»13« )نمیکنن.

قندی پیچیده در پارچۀ گلدار بنفش نبات و كلهكرد. چند دانۀ شکالت و آبكرنا نگاه می

نورمحمّد دستپاچه زانو زد و كرنا را از زمین برداشت. به دهانۀ (»18« )روی زمین افتاده بود.

اش دست كشید و در گونی انداخت. شکالت و آب نباتها را از روی زمین جمع طالیی زرد و

های قند را الی كرد و در جیب پیرهنش ریخت. پارچۀ گلدار بنفش را از خاک تکاند و تکه

 ( 19« ) پارچه پیچید و توی گونی گذاشت.

مانده پیشینیان، های بازپردازی، اعتقاد به باورهای عجیب، واگویی افسانهوهم و خیال

از « دیدار»باورناپذیری رویدادها، ترس ناگهانی و هیجان، از خصوصیات داستان كوتاه 

قصۀ پیرزنی است تک و تنها كه « دیدار» است، داستان « نیمدری»مجموعه داستانی 

موجودی ماورایی، هر دفعه در قالبی بر او دیدار میشود و این دیدارها ریشه در دوران كودكی 

با صدای »ن دارد. انتخاب نام داستان بر اساس تفکری در حیطه رئالیسم جادویی است: پیرز

رِک رِكی از خواب قیلوله پرید و او را دید. مرد بود. به قالب آدمی، با موهایی آشفته و حنایی 

پیرزن خاموش ماند و با حیرت (. »23« )شد. زبانش بند آمده بودرنگ. پیرزن باورش نمی

آد، سالها پیش، وقتی سرتپه اومدی. صدا كل و آواز رو مرد گفت: یادت نمینگاهش كرد. 

ها، آدمیزاد هی به دنبال شادی  شنیدم اومدم، سی چی ساز و دهل میزنید؟ سی آدمیزاد؟

  (34) « میگرده.

رضایی برای آشکار كردن واقعیّت، داستانها را در فضای وهمناک روایت كرده است. گاه 

پذیر نیست: نوعی رخنه امر محال در كه با قوانین این جهان توجیهحوادثی رخ میدهد 

های تاریک واقعیّت؛ هجوم وهم به روزمرگی است كه ارزش داستانی آن در آشکار كردن جنبه

پیرزن گفت: سی چه حرف »واقعیّت است، كاری كه تنها داستان قادر به انجام آن است. 

دمیزاد! و ریز ریز خندید. دندانهایش سپید بود و نمیزنی، مگه آدمیزاد نیستی؟ مرد گفت: آ

بلند. پیرزن یکباره لرزید و به آرامی لب گزید: یعنی چه؟ و در فکر سر پایین انداخت و دو 

 (.24« )پاییدش.به شک از گوشه چشم می
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هایی از ترس و تنهایی وهمناک را متصور مناطق بدوی جنوب در داستانهای اقلیمی، جلوه

ورهای عجیب و غریب، فقر اقتصادی و فرهنگی مردم در مناطق دورافتاده و میسازند. با

طبیعی كه خشن و ترسناک است، رئالیسم جادویی را در آثار برخی نویسندگان رقم میزند. 

گرایی با خیال، وهم و عناصر سحرآمیز درهم میآمیزد. این آمیزش در این شیوه الگوهای واقع

اند ا به وجود آورده است و رویا و واقعیّت به هم جوش خوردهدر داستانهای رضایی تركیبی ر

ای واقعی پیدا میکند. در داستانهای غالمرضا رضایی   به طوری كه خیالی بودن این وقایع جنبه

وهم و حقیقت باهم درآمیخته به طوری كه خواننده توالی زمان را جابه جا مییابد؛ اما همین 

ر داستان به وجود آورده است. در جهت القای رئالیسم خصوصیت، كیفیتی تازه و بدیع د

در مناطق بدوی جنوب داستانهای زیادی وجود دارد. این استفاده از مقوله رئالیسم  جادویی

 .زدایی در اثر خلق میکندجادویی، نوعی آشنایی

پیرزن از سرخی دهان مرد چندشش شد: خدایا توبه، چقدر بد ریخته. نکنه جن. اگه »

اختیار ای سرد بر اندامش و بیباشه، رحم و مروت نداره و بی اختیار لرزید و رعشه جن كافر

« ای سرد بر اندامش نشست. دستها را بر صورت نهاد: ِبس مِال رَحمانِ رحیملرزید و رعشه

(. پیرزن درگیر خیال و وهم خود است. صدایی قوی در درون او مدام اورا به گفتار 30)

ای نداشته و بسیار خشن هستند، فرمان را از موجوداتی موهومی كه عاطفهوامیدارد و دوری او

این جا كه آدم خون به دل میشه. به خدا هنوز یه نفس راحت نکشیدم. مگه »میدهند. 

آن جلو آدم. كافرن. اگه مسلمون بودن یه چیزی. كافرن. كافر میذارن. هر روز به یه شکل می

 (. 30« )هم كه رحم و مروت نداره

ای میتواند زمینه گرایش رضایی به رئالیسم جادویی باشد. حاكمیت جو علتهای عمده

خفقان، اختناق، دیکتاتوری و حکومتهای استعماری كه مانع از تجربه آزادانه در حوزه رئالیسم 

است را میتوان از علل گرایش این نویسنده جنوبی به رئالیسم شدهتوسط اقوام و ملیتها می

های تاریخی در داستانهای رضایی از خالل ضی از آثارش دانست. روایت واقعیّتجادویی در بع

ها و باورهایی كه دهان به دهان میگردد امکانِ بیان پیدا میکند و در این راه چنان با افسانه

ای ویژه مییابد. در داستانها، الیه حوادث و رویدادهای واقعی این مواد در هم میآمیزد كه جلوه

ها و باورها شناور است و نویسنده دائماً خواننده را بین واقعیّت و سیالی از افسانهبر بستر 

مشاهده شادمانی و پایکوبی و موسیقی ارواح، پادزهری است در برابر افسانه نگاه میدارد. 

آن موقع هنوز دختركی بیش نبود. تنها به دره رفته بود تا مشک را از آب »  مرگ و نیستی.

نزدیک چشمه صدای ساز و دُهلی او را لرزاند: تو این بر و بیابون عروسی كیه  چشمه پر كند.

خدا! به هوای دیدن عروس و صدای كِل و آواز مَشک خالی را بال چشمه انداخت و از تپه 

باال رفت. بر یال نرم تپه ایستاد و از دور نگاه كرد. از تعجب دهانش باز مانده بود. جماعتی 

رقصیدند و در زدند و میوش. هچ نشانی از آدمیزاد در آنان نبود. كِل میدید سر تا پا سپیدپ
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 (.27« )كردخورد كه رو به او نگاه میشان آدمیزادی به چشم میحلقه

 سطح زبانی-3-2
هر داستانی زبان مخصوص به خود را دارد و از واژگان خاصّی برخوردار است؛ از این رو، وجوه 

 گان و آثارشان، میتواند زبان و سبک آنها را مشخص نماید.تمایز و اشتراک سبک نویسند

 الیۀ آوایی-3-2-1

جمله و از اقسام هفتگانۀ كلمه است كه شبه« صوت»غیر از « اسم صوت»*اسم صوت: 

آوا، لفظی است مركب كه معموالً از طبیعت گرفته شده و خود بیانگر اسم صوت یا نام»است. 

ن یا حیوان، صوت خواندن و راندن حیوانات و صوت صداهایی از قبیل: صوت خاص انسا

صدای (:  » 104انوری.گیوی:  دستور زبان فارسی،)« خوردن چیزی به چیزی است.همبه

(» 14« )ماشینی را شنید. پِتپِتصدای « » شد.پاهایی از دل تاریکی نزدیک می شفشف

)همان: « از پشت در شنید. زنی را لُندلُندمرتبه خاموش شد این بار صدای یک پچپچصدای 

صدا  پِت پِت( المپا 27غش غش خندید )(23از خواب قیلوله پرید )ک رِكی (با صدای ر16ِ

كردند. می پچپچ(با همدیگر 36) .رسیداز دور بگوش می گرومب گرومبیصدای  (34كرد. )می

 ( 57)صدا كرد  پقی(44كردند. )گریه می هُروک هُروکیکی دوتایی از زنها هم  (41)

اصوات در جمله فعل ندارند ولی میتوانند در اندازۀ یک جملۀ كامل بار معنایی *اصوات:  

ای را بیان ها به دست میآید و اغلب عاطفههایی كه مفهوم جمله از آنواژه»انتقال دهند. 

هیچی هم (: » 9انوری.گیوی:  دستور زبان فارسی)« جمله یا صوت نام دارند.میکنند، شبه

خودت كه میدونی.  تو رو به ابول فرضكریم . دستم به دامنت(»18، )مرد حسابیف شد حر

 (27) ای داد و بیداد!گفت (19)همان: 

در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است و در ادبیّات نیز جایگاه خاصّی « تکرار» *تکرار:   

ت كه زیباست. صدای ها و بال زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب اسكورسوی ستاره»دارد. 

غیر موسیقیایی و نامنظم را كه در آن تناوب و تکرار نیست، باعث شکنجه روح میدانند، 

 بیان و معانی« )بخش است.طور متناوب تکرار میشود، آرامآنکه صدای قطرات باران كه بهحال

ارد. از ( تأثیرگذاری تکرار بر جنبه زیباشناسی و هنری یک اثر، نقشی بسزا د63، شمیسا: 

میتواند بیانگر هنر نویسنده و سبک شخصی او باشد  و « تکرار»شناسی نیز دیدگاه سبک

برای توسعۀ معانی و حسن تأثیر در یک متن از آن استفاده میشود. معنا و مفهوم از طریق 

ها برای القای عقیده یا افکار تکرار از قویترین وسیله»صنایع لفظی آسانتر منتقل میشوند. 

آوایی، گاهی از تکرار واجها فراتر  تأثیرگذاری( 89پور: علیساختار زبان شعر امروز. « )است.

میرود و به جای برجسته كردن مطلبی در نثر، واژه یا عبارتی را تکرار میکند كه به آن واژه 

آرایی میگویند. تکرار در اسم و فعل از جمله مواردی است كه رضایی برای افزایش زیبایی 
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 صداشانگار برایش آشنا بود.  صداتکرار اسم :  در داستانهایش استفاده كرده است: موسیقی 

مرد (31... ) صفدر، مش صفدر، صفدر(12خودشه. ) صداخب چی؟ انگار نورمحمّد ساززن! ها 

یکباره انگار  پیرزنتند تند نفس میزد.  پیرزننگاه كرد و سر جنباند.  پیرزنبه رنگ و روی 

كردند. ها با ناباوری نگاهش میزن(35آرام و قرار نداشت. ) پیرزنرده بود. دل و جرأتی پیدا ك

هم بزرگتر.  تاتهبود. از  تاتهبرادرتنی ( 45!  )دلبرها گفت: زن. یکی از دلبرهگفت: این انگار  زن

و به تاریکی پیش  چشم بست و گشود. دوباره چشم بست و گشود»تکرار فعل:  (/ 77)

و دست زد به شانه نورمحمّد  بلند شودیگه  بلند شوكریم گفت: (»11« )پایش نگاه كرد.

 میفرستمگفت اگه نیومدم یکی رو ؟ هی میفرستادش(پیرزن فکری شد: نکنه مراد 12)

و انگشتانش  بودو پایین پای نعش نشسته  بودزنی كه خانه اش همان نزدیکی (24دنبالت. )

  (44) كردلند سرب كردبست، وقتی خوب به صورت مرده نگاه را می

مجموعۀ تناسبهایی است كه میان صامتها و »منظور از موسیقی درونی،  آرایی: *واج

مصوتهای كلمات وجود داشته باشد. موسیقی درونی و یا هماهنگی كلمات، زاییدۀ عوامل 

گوناگون است؛ از آن جمله، مصوّتها، صامتها، تركیب آنها و چگونگی اصوات و هجاها در 

( معموالً نغمه حروف بر غنای 174یوسفی: ، فردوسی  شعر در كلمات سیقیمو)« كلمات.

تر از آهنگویژه مصوتهای بلند در یک مجموعه خوشمصوتها، به»لفظی كالم میافزاید. 

در بیشتر نثر ( 172منش:  فیاض ،... و شعر موسیقی به دیگر نگاهی« )صامتها هستند.

 نها به وجودنثر داستا موسیقیایی درحالت  كه استغالمرضا رضایی،تکرار واجها سبب گردیده

ای از تکرارهای هنری های لفظی خوانده میشود، در حقیقت گونهتمامی آنچه آرایه»بیاید. 

تکرار از عوامل « )آرایی است؛ زیرا وجه مشترک همۀ آنها چیزی جز آرایۀ تکرار نیست.یا واج

های داستانها، ( در بسیاری از صحنه26 خسروی :زیبایی كالم و تشخص شعر حسین منزوی. 

ای گویای مفهومی باشد نویسنده به اقتضای حال و مقام، به كلمات روح میبخشد تا هر كلمه

رو نغمۀ حروف و همراهی لفظ و معنا به یاری كه با فضای داستان همخوان گردد. ازاین

ت و هجاها در بیان داستان نویسنده آمده تا بتواند با ایفای نقش جذاب خود، از شگفتی اصوا

 استفاده كند: 

-« صدا انگار برایش آشنا بود. صداش خب چی؟ انگار نورمحمّد ساززن! ها صدا خودشه.

« چشم بست و گشود. دوباره چشم بست و گشود و به تاریکی پیش پایش نگاه كرد.»

« كرد.صدا میها چولهماشین چراغ خاموش از جاده خاكی باالی تپه میآمد و توی چاله»(11)

اش ناخوش بوده بردش دواخونه حاال و گذشت (چکارش داری، بیکاری؟ شاید یکی بچه14)

كریم گفت: هیچی هم شد حرف مرد حسابی، این پنج شبه (»15« )تا چند شب بعد از آن.

چپ نگاهش كرد و با غیظ چنگ انداخت و گونی را از دستش خواب به چشمم نرفته و چپ

نورمحمّد گفت: خودت كه میدونی از (»18« )ر هوا چپ كرد و برگرداند.باره دقاپید و یک
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« زن اومد دنبالم گفت به هر كی میگم نمیآد.وقتی رودم مُرده دستم به كرنا نرفته، قلی دهل

ای خدا، (25پیش تر آمد و به آرامی كنارش نشست و سرش را بر دامن اش نهاد. )(19)

زنها با می ناهای رنگارنگی كه جلو (30م مراد، )روزای آخر چقدر سفارش كرد. گفت رود

و با سر و روی آشفته و خاكی نشسته توی اتاق.  (41كردند )دهان گرفته بودند نگاهش می

(فکر این كه كسی او را دیده باشد 55(نشست نفت را برداشت و رفت طرف حیاط. )52)

ده باشه. اگه یکی بو برد دوباره تکانش داد و ذهنش را به خودش مشغول كرد. نکنه كسی دی

(باران بهاری یکریز میبارید و تا عمق 58(خداداد خود بخود لبخند زد )58همه میفهمن. )

(با همان یک و دست و پایش كه از سکته اول لمس شده بود 59خاک رخنه كرده بود. )

 ت.گفتم شاید پیشانی نوشتم همین بوده اس(69و كنار سرک كشید. ) سُرسُر كرد و به گوشه

 (76(گفتم: هی تاته هر چه توی دلت هست بهش بگو خودت را راحت كن. )71)

 الیۀ واژگانی-3-2-2

نویسنده برای رساندن مقصود خود، گاه چند واژۀ *آوردن واژگان مترادف معطوف : 

دستپاچه و هول  :ای كه نثر آثار ویرا  جذابیّت میبخشدخصیصه  .مترادف معطوف میآورد

تند و با شتاب -(قد و باال 12سنگین و سوزناک )-آرام و پاورچین -م (گنگ و نامفهو11)

(ساكت و 18(قد و باالیش )17صدا )خاموش و بی-(مات و حیران 16(گنگ و نامفهوم )13)

(آرام 28تک و تنها )( 27(آزار و اذیتم )25هوش و حواس )-بر و بیابون -كل و آواز (23آرام )

آرام و  (33(سردرگم و مردد )33گوشه و كنار )-و اثاثیه اسباب  -خالی و خلوت (29و قرار )

 .خشم و غیظ-آرام و قرار  -دل و جرأتی -(پس كشید و عقب نشست. 34) بی حركت 

 (41سردرگم و معطل. )-حیرت و ناباوری -(ترس و واهمه 39كسب و كار )-(شور و شوق35)

قد و قامت  -ل سن و سا-( سفت و محکم 42سن و سال )-دل و جرأت-دور و اطراف 

(عزت و احترام 46(كال و سبز. )45(ذهن و فکر )44ذهن و خیالش )-(یکبار یک نظر  43)

(دور و اطراف 54آرام و بی صدا )-میل و رغبت -(ترس و لرز. 48(خسته و كوفته )47)

فحش و -(شادی و نشاط 58( نحیف و استخوانی )57(بی صدا و آرام )56(آرام و قرار. )55)

 (70)فضیحت 

در شک و  فکری( پیرزن 12عقب نشستند ) پاییچند :  *كاربرد واژگان با معنای ثانوی

 خمنگاه كرد به  -دیوار كوچه ایستاد  پناهپیرزن در -خدا؟.  زده( حاال كجا رو 24گمان شد )

كرد  تیز( پیرزن گوش 31شاش هی به خودم پیچ میآرم ) زور( شبا از 28ی خاكی. )جاده

. زد( از خانه بیرون 32) .بکنید خالی( گروگر داره میگه 32. )انداختظر به دور و بر ن( 31)

ظهر به دهان نهاد.  مانده ی( چند لقمه ای از غذای 32مهمون داشتی؟. ) یقین( گفتم 32)

گم نشده،  آبادیهیچ زنی هم تو  (33خزید )بادی سرد از زیر در به داخل می نرمه  (33)

( زنها 44كشیدند. )افتاده بود سرک می وحشیعلف های به نعشی كه در میان گل و  (42)
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از بلندی ( 51. )پوشاندتاریکی صحرا را ( 47نمانند. ) عقبهم سعی كردند تا جوری از مردها 

 دم( 57شد. ) خاموش( صدای زن و مرد همسایه 59نگاه كرد. ) دستهای پایین تپه به خانه

خود  (63را از دور آن باز كرد ) كهنه( 63. )ختاندادر ایستاد و با تردید به دور و برش نگاه 

چه  (71) از آن یکی شوهر. گیریمحاال  (70نبود.. ) سنگینگوشهایش كه  (64كرد ) دیداررا 

برنج و عدس و قند  مشتیغیر از چند  (73تاته بودم ) گیر( 72. )كردممیخاكی بر سرم 

  (74)هیچی نمانده بود. 

اغلب نویسندگان متناسب با طبقه :  نه و اقلیمی*كاربرد واژگان و تعابیر عامیا

مکرردرآثارش اجتماعی، زبان محاوره متناسب با آن طبقه را در متن خود میآورند. رضایی نیز 

از تركیبات خاصّ زبان عامۀ مردم استفاده میکند و این شیوه، نوعی صمیمیّت به نثر آثار او 

استفاده از زبان . مردم كوچه و بازار پهلو بزندبان به ز آسانی میتواندكه به چنان میدهد؛ 

نویسنده متناسب با  در مواردیمحاوره و گفتار، از پربسامدترین ویژگیهای آثار رضایی است. 

فضای كلی داستان، از زبان اصلی خود روی گردانده است و به محاوره روی میآورد و باز زبان 

یدهد كه كالم نویسنده از درون خویش را از سر میگیرد. این حالت هنگامی روی م

 شخصیّتهای نثرش است. 

( 17گذاشته بودم دنبالش ) كِرَت( كاش اون 12میخواند ) بیت خاكستانكسی انگار در 

یه  سی دلم لک زده - ابول فرضتو رو به » -بال گشوده  هاشویی( مثل 18) دَمْبَرت خونه

به -دیدار شد.  تاوهبچه ای سیاه به شکل پسر (24نمیخورد. ) جُم (19، )چوب بازیخورده 

نرم تپه  یالبر  -چشمه انداخت بال مشک خالی را  كل و آوازهوای دیدن عروس و صدای 

از زیر درخت  دیرمِجال( شاید هم شب، 25نان سبز رنگی در دست گرفته بود ) گِرده -ایستاد 

( كور 30خودش. ) جور-درد میکنه.  الشُم (29حالم خوش نیست ) رودُم (27كنار رد شده. )

 .داره میگه خالی بکنید گُروگُرنه  (31اگه تو شب سفیدی از خونه بردم بیرون. ) چشاماز 

نکنه.  تُکكاش امسال  - سُراند. پاره سنگ را با پا به پشت در -میخ زد  گَل(پیرهن را به 32)

یان را از چارپا پشکل و پیشاببوی .(35برد ) نامی(دست به 34دهنم تلخ. ) روم سیاه (33)

را كه به گل و الی زمین چسبیده بود جدا  شِاللشموهای سیاه و  (39داد، )هم تمیز می

كردند. گریه می هُروک هُروکزنها هم -دیوارها ایستاده بودند  هرۀها برخی روی بچه –كردند 

از همان ( 12دید. ) خاكستانمردی را در نزدیکی  پرهیب  *واژگان غریب )مهجور( : (44)

پس ( 27خاكستون گذشته ) پهلو( به تاریکی از 24) شد.دیدار میت هر بار به شکلی بر او وق

دالک  -داد  نهیبها را و بچه( 28بود ) چفتها در اغلب خانه-همینا رو كی میگیره؟  تقاص

افتاده  پرتدر حاشیه ی شهر  -مانند سواركاری چابک از االغ پایین جست پرچیننزدیک 

كوچک  هاینیمدریكرده و  طبله(دیوارهای 40رو به آبادی دویدند )به دو  پاها بچه –بود 

افتاده  دل باال( با چشم و دهانی باز 41كردند. )به نعش نگاه می پرچیناز پشت -و بزرگ 
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 و... (52. )دروغ میبافم( فکر كردی 44جستند. )دوران كودكی شان را می هم پای (43بود )

های كارمندی شركت نفت در دور دستش به چشم بنگله  *كاربرد واژگان غیر فارسی:

 كمپانی(اگه منم مثل داراب تو 55زیر لباسها قایم كرد ) پلیتیآن را صندوق  (40خورد. )می

 (70را یک مرتبه رها كرد ) پلیتی(صندوق 69) پلیتی( نشست پای صندوق 58بودم حاال. )

مرید دالک (13(یاور كور )همان: 11ن! )نورمحمّد سازز -كریم ناتور» *استفاده از القاب: 

 (61(اسحاق جهود )43(سکینه شهباز )39)

و 12و (دور و بر ) 13و  12و (در و دهات ) 59و  43و  40و  12هاج و واج )*اتباع:  

قیل و (29( پخش و پرا )  16و 77(تک و توک )  14ها )( چاله چوله63و 62و56و20و19

(   جمع و جور 62(اخم و تخم ): 61( نو و نوار )60دن )(گَل و گر59كار و بار ) (41قال )

 ( 77( گم گور )70) چشم و چار( 69( خرت و پرت )69( دم و دقیقه )65)

 سطح نحوی-3-2-3
در حوزه نحو، بر هم زدن ساختار دستوری زبان و جابجا كردن اجزای جمله و دخل 

 یتالش برای ایجاد هنجارشکن. و تصرف در نحو آن، برای شاعر یا نویسنده ایجاد سبک میکند

 هاوی ساختار نحوی جملهرضایی دانست.  های آثارویژگی درسطح نحوی را میتوان از دیگر

سنده در یوۀ نویسطح نحوی و شای موارد به هم ریخته است.قرارگیری افعال رادر پارهطرز  و

وۀ خاص، استفادۀ یها به شل و موارد قابل تأمل است. كاربرد جملهیاز دال یکین حوزه، یا

جایی در ركنهای اصلی جمله و... ر، تغییر و جابهیگرگونه از حرفهای ربط، اضافی و ضماید

 دهد.یل میک اثر را در سطح نحوی تشکی یسبک یژگیو

ها از دیگر شگردهای نثر داستانهای رضایی است كه این كوتاهی جمله ها:*كوتاهی جمله

پویایی نثر وی میشود:  از كجا معلوم، یه وخت  كوتاه و كوتاهتر شدن سبب سرزندگی و

( كریم گفت: هیچی هم شد حرف مرد 12دیدی اون كرت هم خودش بود. اون وخت چی؟ )

چپ نگاهش كرد و با غیظ چنگ انداخت حسابی، این پنج شبه خواب به چشمم نرفته و چپ

( هی گفتم: رودم 18« )باره در هوا چپ كرد و برگرداند.و گونی را از دستش قاپید و یک

حالم خوش نیست هر چند روز یه بار یه سری بزن: اومدیم مُردم. گفت باشه، آ، چند هفته 

(اون از مزارم كه یه ریال جمع كردم 29رفته آد بگه حالت چطوره؟ مرده یی؟ رانده یی؟ )

به اندازه ی تف كردن هم -پولش رو دادم، گفتم پسرم دستش تنگه؛ تنگی گذاشتم به دلم. 

جماعت دوباره متر میایسته سر پا؛ میگم رودم تعجیل داری؟ بنشین. میگه نه كار دارم. ك

رفت. هر كس در ذهن و خیالش بدنبال گمشده ای معطل مانده بود و با خود كلنجار می

  (44یافت. )گشت و نمیمی

از محوطه خاكستان كه گذشت، دست از خواندن برداشت و »جایی اركان جمله:  * جا به
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دوباره (»14« )بی صاحاب یه كاری نده دستم.» (13« )راست پیچید سمت جاده خاكی.یک

ماشین را دید. این بار هیچ معطّل نکرد. راه افتاد سمت جاده خاكی و تند كرد به پا. به 

تاریکی بود و سکوت و چراغهایی تک و (»15« )میدانگاهی كه رسید از همان جا او را دید؟

كریم مات و حیران (»16« )زد. صدای نجوایی از همان نزدیکی شنید.توک از دور سوسو می

« رسید :كجا خدا؟ كاش اون كِرَت گذاشته بودم دنبالش.مانده بود و هیچ به فکرش نمی

تلخی برگشت كریم گفت: بلند شو دیگه بلند شو و دست زد به شانه نورمحمّد و با اوقات(»17

ی راست كرد و با اوقات تلخی نگاه كرد به خم جاده (پیرزن قد20و به دوروبر نگاه كرد. )

( اون از مزارم كه یه ریال یه ریال جمع كردم پولش رو دادم، گفتم پسرم دستش 28خاكی. )

(نه كافرن كه ما را اذیت می كنن. خدایا توبه. زبونم الل. تو 30تنگه؛ تنگی گذاشتم به دلم. )

خودم پیچ میآرم تا دم دمای صبح، نمیرم خودت بهتر خبرداری. شبا از زور شاش هی به 

بیرون. میگم تاریکه. چشمان ضعیفن. یه وخت دیدی پا گذاشتم رو بچه شون. اون وخت ... 

(با هر مکافاتی بود زیر شلوارش را عوض كردم و آن یکی را انداختم توی تشت و برگشتم 31)

 (71) پیش تاته.

 یا بخشیغالمرضا رضایی، حذف فعل مشخصات نحوی آثار  از دیگر*حذف اركان جمله : 

کند یمه كاره رها میسنده بارها، جمله را نینه در متن است. نویا بدون قرینه یاز جمله به قر

نه است و در بیشتر موارد ین حذف به قریجمله را به عهدۀ خواننده وامیگذارد. گاه ا ۀو ادام

ص ینه معنوی را تشخیود قرد با ذهن خین مخاطب است كه بایوجود ندارد و ا ینه لفظیقر

باروری معنا در متن، نوعی خأل ذهنی برای خواننده به وجود » ابد.یجمله را در ۀداده و ادام

معناشناسی و )« میآورد از این طریق خواننده، در غیاب نویسنده به فعّالیّت ذهنی میپردازد.

 ( 138نیکوبخت و بیرانوندی: هویت ساختار در شعر نیما یوشیج. 

از مشخصات نحوی نثر رضایی، حذف فعل است. حذف فعل در موارد  فعل:حذف 

ای گوناگون اتفاق افتاده است. گاه این حذف به قرینه است ولی در مواردی هم قرینه

های زیر حذف به قرینه معنوی صورت گرفته است و رضایی در جملهوجود ندارد.

كجا معلوم، یه وخت دیدی  از» بارها از این ویژگی در آثارش استفاده كرده است:

گمانم پسرش پیرارسال مرد. پس (»12« )اون كرّت هم خودش بود. اون وخت چی؟

 ( 15كریم بلند صدا زد: تا كجا؟ )(»13« )حاال. كریم ساكت ماند.

چشم بست و » -هیچ چیز ندید. »-كریم چشم تیز كرد » «: را»حذف نشانه مفعولی 

(به آرامی قد 11دیوارۀ كوتاه پرچین سر كج كرد )پشت » -آرام دست پیش برد » -گشود. 

مرد چیزی به كول (»13(آرام پا پیش نهاد )12از روی زمین تکه سنگی برداشت )-خم كرد 

سر پیش برد -دست در جیب پالتو برد (»15دم كوچه كه رسید سر برگرداند )-گرفته بود 
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دست (28اطراف چشم دوخت. )و به دور و ( 18(رنگ و رو باخته سر پایین انداخته بود )17)

-(مرد به آرامی سر تکان داد 32صفدر چشم تنگ كرد )(30(سر جنباند )29به زانو گرفت )

 (35(سر تکان داد. )34تا به امروز هیچ رنگ شادی ندیدم. )

( pro-dropبا توجّه به اینکه فارسی، یک زبان ضمیرانداز )حذف ضمیر فاعلی : 

( وجود دارد و گاهی سایر null-subjectاعل پنهان )است، در اكثر بندهای داستان، ف

در نثر رضایی ضمایر ها و ضمایر، این نقش را بر عهده دارند. ادات از جمله شناسه

ها نقش بازنمایی شخص و شمار اند. شناسهكاررفتهمتصل بیشتر از ضمایر منفصل به

به چشم میخورد تا  ها باال است. فاعل آشکار كمتررا بر عهده دارند. بسامد شناسه

 های مشهود است.حدی كه حذف فاعل از شاخصه
 -«چشم بست و گشود. دوباره چشم بست و گشود و به تاریکی پیش پایش نگاه كرد.»

بارش را از شانه پایین نهاد و (. »11« )گرز را محکم در دست فشرد و دوباره گوش ایستاد.»

به قد و باالی ( »12« )سگها انداخت. خم شد و از روی زمین تکه سنگی برداشت و رو به

(دم كوچه كه رسید سر برگرداند و از روی شانه به عقب 13« )خمیدۀ مرد در تاریکی زل زد.

چراغ قوه را از جیب پالتو بیرون آورد. و روشن »-« نگاهی انداخت و تند داخل كوچه شد.

بوه ته كوچه انداخت. دایرۀ نور چراغ را به تاریکی ان»-« كرد و آرام به داخل كوچه پا نهاد.

 (15« )مرد.زد و میرمق تاریکی را پس میجان و بیكوچکی از نور كم

به  -را از زمین برداشت  گرزش» : اتّصال ضمیر به اسم   *اتصال ضمیر به اركان جمله:

را  فکرش( هی باید 12را از شانه پایین نهاد ) بارش (11نگاه كرد. ) پایشتاریکی پیش 

-نمی فکرش(هیچ به 13زد. ) غیبشپس كجا -آد. نمی دستشاین خب كاری از - كردم،می

بند آمده  زبانش-هنوز گرم نشده بود.  چشمهایش (19ریخت.  پیرهنش( در جیب 17رسید )

 صرافتش(چه جور هیچ به 31ضعیفن. ) چشمام(24كشید. )آن جا نمی خیالش(23بود. )

 اشخاكستریموی   اتصال ضمیر به صفت:(/ 60نشسته بود ) سرش(باالی 41نیفتادم؟ )

را بر  سپیدشدست بلند و (31(بلکه روشنش كنم. )23را از جلو صورت به زیر می نا برد )

اتّصال ضمیر به ضمیر    / (40شد. )در فضا پخش می اندكش(بوی 35) :شانه ی پیرزن نهاد

 شهمه( 65و  91كه میدونی ) خودت(13فروخته، ) خودش-برده، خودشیاور كور رو هم : 

(نکنه مراد 14. )بودشچند شب پیش هم دیده » اتّصال ضمیر به فعل:  ( /76) خودمهتقصیر 

(از خود 24. )بودش(یک بار به شکلی دیده 24. )پاییدشمیاز گوشۀ چشم  -؟ فرستادش

با هر دو دست روی مجسمه ریخت و (56؟ )ندیدت تو مطمئنی هیچ كس(25. )راندشمی

یه دعا (13دن؟ )می بهشمگه چقد »:  اتّصال ضمیر به حرف اضافه ( /60. )پوشاندش

با هر  (42زدن. )سنگ می بهشها داشتن بچه(30؟  )برامچکار كردی (27. )براشبنویسه 
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(آن 56را پایید ) برش(دور و 56داشته. ) ورت(خیال 43گرداندند. ) برشزحمتی كه بود 

 (74)سوخت. می برایشجوره دلم 

وتوک از و سکوت و چراغهایی تک بودتاریکی »ر غیر زمان مناسب آن:  *كاربرد فعل د

 . میزنددور سوسو 

پیرزن هر بار با گفتن بسم ا... و  الیه: *كاربرد ضمیر در نقش متمم، مفعول یا مضاف

را از بند رخت پایین  سیاهش(پیراهن 25.  )راندشنشان دادن سوزن جوالدوز از خود می

  (33كشید )

نزدیک ( 30خوش نیست. ) كهحالم در غیر جای مناسب آن: « كه»حرف ربط *كاربرد 

اومدیم پدرم داراب می كهخونه (46دیونه نیستم. ) كهمن  (40رسید، سر كج كرد ) كهنعش 

 ( 77زد )رو صدا می

هرچه زودتر  تاآرزو كرد ( 52مجسمه نگاه كرد ) به : *تغییر در بکارگیری حرف اضافه

دست، دم در ایستاد به اسحاق متر فلزی  (61گل بهار نگاه كرد. ) به( 58صبح از راه برسد )

(63)  

 سطح ادبی-3-3

در نثر گیری از مهارتهای زبانی و استفاده از صنایع ادبی است.غنای نثر نویسنده، با بهره

 های ادبی دارند.غالمرضا رضایی، تشبیه و تشخیص بسامد بیشتری نسبت به دیگر آرایه

زدایی و فراهنجاری اشکال مختلف، سهم زیادی در آشناییر نیمدری تشبیه به د*تشبیه:  

معنایی دارد. فراهنجاری این تشبیهات در تازگی و ابتکاری بودن آنهاست. از قرنها پیش 

اند اما تشبیه انسان شاعران و نویسندگان فراوانی، درخت را عرصه تشبیهات خود قرار داده

ها  و آرایه -ای متأثر از محیطاز اندیشهنداشتن فرزند، برگرفته ثمر به دلیل به درخت بی

كه تصویر فرزند را در ذهن مخاطب ملموستر عناصر اقلیمی است. این نوع تشبیه عالوه بر این

با خودم گفتم الحکم هلل. هر چی بادا »میکند، نوعی فراهنجاری در تشبیه به شمار میرود: 

درخت به پر كنی، البتّه م: رودُم سی چه خودت رو ناراحت میباد، یعنی میخواد بکُشم. گفت

 (75  « )اگه میدونی معطل چی هستی؟». گفت: میدونم. گفتم: و بال خوشه

به برای تشبیهی برگرفته از محیط وقوع قصه است: ترین مشبهدرخت بلوط نیز با اصالت

لرزیدم. فکر كِردُم نکنه ور میطهمین مثل دار بلوط دَم بادتاته آهی كشید و سر تکان داد. »

 (77  « )باره روی دستُم سکته كنه.یک

والی پوشیده از گل نعش با پیرهن گلدار كهنه-موارد دیگر كه تشبیهات اقلیمی هستند: 

 -البالی گلهای وحشی افتاده بود  مثل مَشکی خیس و بادكردهبعد از چند روز بارندگی 

های سنگ آبادی با خانه-چابک از االغ پایین جست دالک نزدیک پرچین مانند سواركاری 
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و گلی كج و معوج به شکل نعل اسبی در پایین تپه باستانی و در حاشیه ی شهر پرت افتاده 

( خانه ای پای تپه بنایی قدیمی و كهنه ساز بود؛ پوشیده از علفهای هرز، با اتاقهای 40بود )

زرگ كه مثل برجی بر دامنه ی تپه و گچی، دیوارهای طبله كرده و نیمدرهای كوچک و ب

خورد. مثل خرمن كوبی ( نعش هیچ تکان نمی41مشرف بر آبادیهای مجاور بنا شده بود. )

 ( 43سفت و محکم افتاده بود و انگار سنگینتر شده بود. )

بعد از آن كه مادرش از دنیا رفته بود در سایه  تنها یک مورد استعاره دیده شد: *استعاره:  

مگسهای گذاشت و های كال و سبز درخت كنار را به دهان مینشست و میوهرها میی دیوا

 ( 46راند. )  را از خود می سمج

مجاز در همۀ انواع زبانها و سبکهای علمی، تاریخی و محاوره، معمول و مرسوم *مجاز:  

ب این است. مجاز در واقع یکی از مهمترین معیارها در بحث زیباشناسی آثار ادبی است: خ

و ریز  آدمیزاد(مرد گفت: 12« )خوبه صداش كنم ببینم میگه چی؟ از كجا معلوم. فقیرهم 

بلد  خطمال یوسف كه  -چپ داشت.  خط(مال یوسف خب از خودشون بود. 24ریز خندید. )

نیست او وقت كی پوزبندم را ببنده؟  باال سرم( هیشکی 27كرده. ) كارینبود. این زن یه 

( كور از 30. اگه مسلمون بودن یه چیزی. )كافرن. آدمآن جلو ه شکل می( هر روز به ی29)

( 40رو خبر كنه. ) آبادی( یکی زود بره 31از خونه بردم بیرون. ) سفیدیچشام اگه تو شب 

به ذهن و فکرشان فشار  جمعیت( 42هیچ نگفت. ساكت به همدیگر زل زده بودند ) جماعت

آب آوردند.  آبادی( چند نفری با سطلهای فلزی از 45)آوردند تا بلکه به یادش بیاورند می

(47 ) 

ای است؛ گفتار و نوشتار و هر یک از این دو منش دو زبان دارای منش دوگانه *كنایه:

سازی كالم به شمار میرود. كاركرد متمایز دارند. كنایه یکی از ابزارهای مؤثر در برجسته

تر، كار كنایه ای پیچیدهركیب آنها در درجهشناسی و تای از واحدهای زبانگزینش پاره»

( رضایی در این زمینه با كاربرد تصویرسازانه 82احمدی: ساختار و تاویل متن. « )است.

كنایات به فراهنجاری دست میزند زیرا اغلب كنایات ارتباط تنگاتنگی با زادبوم زندگی 

شد، زد به كوه و كمر.  شخصیتها و عناصر اقلیمی دارد: یه وخت دیدی دست و بالش تنگ

ت دَْمبَر مگه ( خونه17اون وخت اگه راست میگه بزنه به حاشا. )-نکنه بو برده باشه-(12)

دانست آنها می–پاییدش. ( دو به شک از گوشۀ چشم می19ساز میزنی نور محمد؟ هی نه )

زبندم را ( هیشکی باال سرم نیست اون وقت كی پو24بر آدمهای تک و تنها دیدار میشوند،. )

( 30اندازه یه تُف كردن هم كمتر میایسته سرپا. )،به-( حرامم مثل گوشت سگ.29ببنده؟ )

 ( 53( میترسم صبح یه سرخر گیر بیاد، )34روم سیاه دهنم تلخ. )

المثل استفاده رضایی در نثر داستانها، گاه برای بیان مقاصد خویش از ضرب *ضرب المثل: 

المثلهایی استفاده میکند كه ریشه ین است كه وی بیشتر از ضربمیکند. ویژگی این كاربرد ا
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در زبان مردم كوچه و بازار دارند و این خصیصه، آثار وی را به زبان مردم عادی زمان خودش 

(گفتم پسرم دستش تنگه؛ تنگی گذاشتم به 30نزدیک میکند:  حرامم مثل گوشت سگ. )

(گفت رودم مراد، جون تو و 30سته سر پا؛ )(به اندازه ی تف كردن هم كمتر میای30دلم. )

(حاال هی بگرد دنبالش و پیدا نکن. 30(این جا كه آدم خون به دل میشه. )30جون مادرت. )

(من! روم سیاه دهنم 34(اگه یه حرف سرد بش زدم اون وخت همین رو میگیره بدست. )31)

 ( 46( همه از ریز و درشت یکدیگر خبر داشتند )34تلخ. )

( به ردّ صدا 12(عرق سرد بر تیرۀ پشتش دوید. )12به ردّ صدا نگاه كرد. )زی:  *حس آمی

(چشمهایش هنوز گرم نشده 19تلخی برگشت و به دوروبر نگاه كرد. )(با اوقات16جلو رفت )

( به هوای دیدن عروس و صدای كل و آواز مشک خالی را بال چشمه انداخت و از 23بود. )

( به صدای ریزش نرم 30ها رو بفرست ببینم دلم خنک بشه. )ه( فقط بچ25تپه باال رفت. )

( اگه یه حرف سرد 33خزید )(نرمه بادی سرد از زیر در به داخل می33باران گوش داد. )

( 34(پیرزن گفت: من! روم سیاه دهنم تلخ. )34بش زدم اون وخت همین رو میگیره بدست. )

خیّلی شدن نثر او گردیده است : وجود آرایۀ تشخیص در نثر رضایی سبب ت*تشخیص: 

ای سایه»-« آمد گوش داد.كریم به آوای گنگ و نامفهوم كه از نزدیک خاكستان كهنه می

ترسی ناشناخته در   -خواند. آمد و بیتهای محلّی میآرام و پاورچین از دل تاریکی پیش می

و رقصان های كوچک ( نقطه12وجودش راه یافت و عرق سرد بر تیره پشتش دوید. )

( نور پریدۀ ماه، روشنایی كمی 13« )آمد.رنگ در پیش چشمهایش به حركت درمیبهرنگ

زد رمق تاریکی را پس میجان و بی( دایرۀ كوچکی از نور كم14بر دهانۀ كوچه پاشیده بود. )

( 33لرزاند. )خزید و شعله المپا را می(نرمه بادی سرد از زیر در به داخل می15مرد. )  و می

 ( 51ها مشغول شد تا تاریکی صحرا را پوشاند. )با آواز قورباغه

( یک آن چراغهایش را 11چشم بست و گشود. دوباره چشم بست و گشود. )  * تضاد: 

( كریم در فاصلۀ كوتاه روشن و خاموش كردن چراغها پرهیب 14« )روشن و خاموش كرد.

به دستهایش  (17كوچه افتاده بود ) روشن دم( سایۀ دراز مرد بر تاریک15مردی را دید )

(  هر روز به یه شکل میآن جلو آدم. كافرن. 29نگاه كرد و انگشتانش را باز و بسته كرد. ) 

( پیرزن تا نزدیکی غروب آنجا نشست. بعد برخاست و از 30اگه مسلمون بودن یه چیزی. )

و قال آنها از خانه بیرون  (اهل آبادی از زن و مرد و كوچک و بزرگ با قیل32خانه بیرون زد. )

( دالک گفت: حاال غریب 42انداخت. )( سنگهای ریز و درشت را از كنارش دور می41زدند  )

 ( 42یا آشنا.)

 

 گیری:نتیجه
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 شد و نتایج زیر به دست آمد: 

های قومی، سبب بیداری شناسی در باب فرهنگ و افسانهای مردمهدر سطح فکری گزاره

و خودآگاهی خواننده نسبت به فرهنگ شخصیتهای داستان میگردد. میل شدید مردم این 

سرزمین به روایت حوادث تاریخی كه به سبب استعمار بر آنها گذشته است، در تالقی با 

انه واقعیّت و خلق رئالیسم جادویی در پردازی و ناممکن بودن بیان آزادفضای بکر افسانه

كننده كرده است؛ برای نمونه وهم و برخی از داستانهای رضایی، آنها را جذاب و سرگرم

های بازمانده پیشینیان، باورناپذیری پردازی، اعتقاد به باورهای عجیب، واگویی افسانهخیال

 است.« دیدار»وتاه رویدادها، ترس ناگهانی و هیجان، از دیگر خصوصیات داستان ك

آرایی در الیه آوایی كاربرد انواع تکرار اسم، فعل، حرف و ضمایر، اسم صوت و اصوات و واج

در الیه واژگانی، بهره نویسنده از  توانسته است در متن داستانها، بر زیبایی آثار بیفزاید.

ک محدوده و دایره لغاتی كه براساس لهجه و گویش موجود در یقابلیتهای اقلیمی جنوب 

داستانها فراهم  زبانی گرفته، صورتهای گفتاری گوناگونی را در جامعهجغرافیایی به كار 

 است. كرده

جایی اركان ده میشود. او با تغییر و جابهید ینوعی هنجارشکندر الیۀ نحوی نثر آثار رضایی  

قش بازنمایی ها نشناسه ر داده است.ییهای نثر خود را تغجمله ینیجمله در محور همنش

ها باال است. فاعل آشکار كمتر به چشم میخورد شخص و شمار را بر عهده دارند. بسامد شناسه

اتصال ضمیر به ضمیر و اسم، های نثر رضایی شده است. تا حدی كه حذف فاعل از شاخصه

ها، ، حذف فعل به قرینه، كوتاهی جمله«را»تقدم فعل بر متمم و قید، حذف نشانه مفعولی 

 ، از موارد نحوی نثر داستانها است. صال ضمیر به حرف اضافهات

در سطح ادبی غالمرضا رضایی باكاربرد وسیع تشبیهات و كنایات،خصوصاً كنایات محلی و 

او با استفاده از كنایات رایج درزبان  آمیز به نثر آثارش بخشیده است.ای كنایهاقلیمی گونه

یکی از دالیل موفّقیّت  ردم كوچه و بازار نزدیک كرده وبه زبان م را نثرآثار خود مردم عادی،

 است. آثارش را با تعدد كنایات رقم زده
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