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  سهشناسی آثار داستانی در  تحلیل سبک .جانبه استاي از بررسیهاي همه پیچیده   ۀمستلزم رشت
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ساز  سبک  ، و فکريادبی  ،این پژوهش سعی شده است عناصر زبانی  در اندیشگانی متن را میکاود.
 .گردد شناخته شود تا سبک داستانهاي او از دیگر نویسندگان متمایز  نیازبیهللا افتح داستانهاي 

تحلیلی صورت گرفته و گردآوري اطالعات    –این پژوهش بر اساس روش توصیفی    روش مطالعه:
 اي انجام شده است. آن ازطریق منابع کتابخانه

انجام  ها:یافته  بررسیهاي  اساس  زبانی سبکبر  عناصر  داستانهاي ساشده،  بیفتح  ز  در   نیازاهللا 
، تتابع صفات و اضافات، تنوّع ة زیاد از صفات و قیودگرایی واژگانی، استفادسطح واژگانی، محاوره 

، و ساده   در سطح نحوي نیز، استفاده از جمالت کوتاه   .وجوه فعلی اعم از اخباري، التزامی و... است
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  بسامد زیادي هم ندارد.که و کنایه است هاي تشبیه ، استفاده از آرایهنویسنده 
هاي سبکی نیاز که میتوان گفت تقریباً بر تمامی الیهاصلیترین ویژگی داستانهاي بیگیري:  نتیجه

ناامیدي و دلمردگی است؛ بطوریکه غالب صفات، آثار او سایه افکنده است، القاي احساس تنهایی،  
اند؛ بطور خودآگاه تأثیر این احساسات انتخاب شده قیود، افعال و صنایع ادبی در این متون تحت

یا ناخودآگاه. فراوانی کلمات معطوف، اتباع، افعال ساده و مرکب، جمالت کوتاه و گزارشگونه از  
هاي فکري آثار او را میتوان در مرگ، تنهایی، انتقادهاي  دیگر ویژگیهاي زبانی آثار اوست. بنمایه 

 اجتماعی، سردي روابط و یکنواختی زندگی خالصه کرد.
 

 1400شهریور  23 :دریافت تاریخ   
 1400مهر  25:  داوري تاریخ   
 1400آبان  08: اصالح تاریخ   
 1400آذر  27: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي کلمات 

 شناسی، داستان معاصر،سبک
 نیازاهللا بیفتح

 
 :مسئول نویسنده * 

    @yahoo.com290rf_ 
 36243900 )58 98(+   

 



JSPPP, (١٥)١٦٢-١٤٧ :٧٩, December ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: http://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Stylistics of the stories of Fathullah Biniyaz 
 
S.H. Tabatabaei Sabaqi, Rajab Fakhraeian*, M.A. Sharifian 
Department of Persian Language and Literature, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Style is a human phenomenon and, like a 
human being, it is multifaceted. Knowledge of style requires a complex 
discipline of comprehensive study. Stylistic analysis of fiction works is done in 
three axes; One is the stylistics of the language of the story, which includes 
three levels of phonetics, lexicon and syntax; Another is literary stylistics, which 
includes the literary creations of the text and is formed through similes, 
metaphors, metaphors, and so on. And finally the intellectual stylistics that 
explores the components and dimensions of the content and thought of the 
text. In this research, an attempt has been made to identify the linguistic, 
literary, and intellectual elements that make up the style of Fathullah Biniyaz's 
stories in order to distinguish his style of stories from other authors. 
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method and 
its information has been collected through library resources. 
FINDINGS: According to the studies, the stylistic linguistic elements of Fathullah 
Biniyaz's stories at the lexical level, lexical conversationalism, excessive use of 
adjectives and adverbs, subordination of adjectives and additions, variety of 
current aspects including news, obligatory, etc. At the syntactic level, too, the 
use of short and simple sentences, the multiplicity of verbs, and the 
subordination of verbs are stylistic elements. The stylistic literary elements in 
this author's stories are the use of metaphors of allegory and irony, which is not 
very frequent. 
CONCLUSION:  The main feature of needless stories that can be said to have 
overshadowed almost all the stylistic layers of his works is the induction of 
feelings of loneliness, despair and despair; As most of the attributes, 
constraints, verbs and literary industries in these texts have been selected 
under the influence of these feelings; Consciously or unconsciously. Abundance 
of focused words, nationalities, simple and compound verbs, short and 
reporting sentences are other linguistic features of his works. The intellectual 
foundations of his works can be summarized in death, loneliness, social 
criticism, cold relations and monotony of life. 
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 مقدمه
خاصی است که هر شاعر یا نویسنده براي بیان مفاهیم و افکار خود برمیگزیند.    ةمفهوم سبک در ادبیات، شیو 

شناسی نقش مهمی شده توسط ادباست. سبک هاي بیان هنري و ادبی بکارگرفتهشناسی نیز علم بررسی شیوهسبک 
یکی   نیازهللا بیا. فتحشناسی نثر که کمتر به آن پرداخته شده استدر فهم و دریافت آثار ادبی دارد، بخصوص سبک 

در میان نویسندگان معاصر بشمار میرود که بیشترین آثار خود را در قالب    ناشناخته و کمابیش گمنامهاي  از چهره 
به   نیاز] [بی   ثیر فعالیتهاي اوأشاید ت. مهدي غبرایی، مترجم آثار داستانی، معتقد است «نوشته است  بلندداستان  

نیاز و امثال او زیر پروبالشان را گرفتند، رشد  اي که بینسل بگذرد و عده این زودي مشخص نشود، شاید باید یک 
اسداهللا امرایی،  ).  1400مهر    12» (ایبنا،  ثیري بر این حوزه داشتند أکنند و به عرصه بیایند تا مشخص شود که چه ت

کمک به نیروهاي جوان براي  نقد داستان و    ةنیاز در حوزاهللا بیمعتقد است فتحنیز  ادبیات،    ةآشناي حوز مترجم نام 
 (همانجا).   نویسی و نقد، با جدیت تالش کرد و بیشتر بعنوان معلم فعالیت داشتداستان   ۀورود به عرص

تشکیل  فضاي سرد و بیروح و ترکیبهاي غریب وصفی، اضافی و تشبیهی  را    نیازبی سبکی آثار    ۀمهمترین شاخص
  اجتماعی است که گاه بصورت واقعگرایانه و گاه بصورت نمادین  -میدهد. غالب آثار نویسنده، داراي مضامین سیاسی

با تکیه بر مجموعه   نیازبیتالش شده به بازنمایی سبک نثر  پژوهشتحریر درآمده است. در این  ۀ، به رشتو مبهم
هاي  ه پرداخته شود. در هر سه محور، توضیح و تحلیلی از شاخص فکريآثار داستانی او در سه محور زبانی، ادبی و 

از جهت ادبی، از    نیازبیهمراه با شواهدي از داستانهاي وي آورده شده است. الزم به ذکر است که آثار    ،سبکی
توجه  میتوان گفت    نظر زبانی و فکري داراي ویژگیهاي گاه منحصربفردي است.ست، اما از  نیغناي باالیی برخوردار  

 .فنی به مخاطره انداخته استلحاظ  برا    او  مفرط به احساسات انسانی، ادبیات
بندي،  گزینی، جملهاست از جهت واژه   نیازاهللا بی فتحشناخت ویژگیهاي سبکی نثر داستانی    این پژوهش  هدف اصلی  

 ه.  ثیر متون کهن، صنایع ادبی و غیرأهاي ایجاز یا اطناب، چگونگی تکرار، توجه به زبان عامیانه، تشیوه 
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
نیاز انجام نشده است و جز چند مصاحبۀ  اهللا بی براساس جستجوي نگارندگان تا کنون هیچ پژوهشی دربارة آثار فتح

مختصر و فاقد اطالعات قابل توجه دربارة وي، چیزي وجود ندارد. هرچه هست مقاالت و کتابهاي او دربارة نقد آثار  
ه به مطالعه دربارة آثار وي پرداخته است. شاید دلیل  دیگران است. بنابراین پژوهش حاضر نخستین اثري است ک

این امر، وجود انتقادهاي اجتماعی گزنده در آثار داستانی او درمورد اوضاع و شرایط اجتماعی ایران در سالهاي اولیۀ  
 پس از انقالب اسالمی ایران باشد. 

 
 بحث و بررسی

 نیازاهللا بیمعرفی فتح
 در   1351در سال  . او  متولد شد  انمسجدسلیمدر   1327  در سال  ،ایرانی منتقد ادبی و نویسنده،  نیازاهللا بیفتح
با    1380تا    1347یل شد و فعالیت ادبی خود را از سال  التحصفارغ   دانشگاه صنعتی شریف از مهندسی برق ۀرشت

نمایشنامه از وي بچاپ  نشریات مختلف آغاز کرد و چندین داستان کوتاه، مقاله، نقد ادبی، و  در  نامهاي مستعار  
  نیازعداد زیادي از آثار بی منتشر کرد. ت  بیش از صدها مقاله، مصاحبه و کتاببا نام اصلیش    . پس از این تاریخرسید

ادبی   ۀکاملی بر ادبیات داستانی معاصر ایران داشت و نقدهاي ادبیش بر جامع  ۀوي احاط.  چاپ نیافت  ةاجاز   نیز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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متوسط شهرنشین ایرانی پس    ۀنگرش طبق  ةزندگی و نحو ة  نمود شیو   ۀنیاز عرصاي بی داستانه .  ایران تأثیرگذار بود
نیاز  . آثار داستانی بی بعلت ایست قلبی در تهران درگذشت  سالگی  67در    1394مهرماه    12در  است. او  از انقالب  

 بدین شرح است: 
داستان عالم   نیدردناکتر؛  1369  (رمان)  يخاکستر   يگرگها   رینفوذناپذ  ۀحلق؛  1369(رمان)    چ یبه وسعت ه  یمکان

  عطش ؛  1378(رمان)    سیفرنگ  احضرتیعل؛  1377(مجموعه داستان)    رمیکه بم  رومیم؛  1370(مجموعه داستان)  
(رمان)   کنندینم یخودکش هایافع؛ 1382(مجموعه داستان)  میرا به زانو درآور شورشگران؛ 1381ماندگار (رمان) 

گور (مجموعه  بهزنده  کی ةجنازعییتش؛ 1382(رمان)  ایدری ب اساالریدر؛ 1382دلتنگ (رمان)  يجو زه یست؛ 1382
رهگذران    اندوه؛  1383تناقض ناب (داستان بلند)    يا  سرخ،  گل ؛  1382(رمان)    حیبا مس  مالقات؛  1382داستان)  

  کوارتت ؛  1384سرد (مجموعه داستان)    التهاب؛  1384خصومت (مجموعه داستان)    ینوع؛  1383مرده (رمان)  
  رمیمیاز مرگ هنوز م  بعد؛  1386شاعران جوان (رمان)    يبرا  يبندع ی ترج؛  1386مرگ و دختر (مجموعه داستان)  

 . 1386  (رمان)
او بصورت مستقیم از    نیاز است؛ بطوري که عناوین شش داستانمیتوان گفت «مرگ» کلیدواژة آثار داستانی بی 

این واژه و متعلقات آن تشکیل شده است. محتواي داستانهاي او نیز بشدت پیرامون مرگ و تنهایی میچرخد و  
حتی میتوان گفت که بوي مرگ میدهد. این موضوع بر دایرة واژگانی داستانهاي او، فضاي داستانها، و بالغت آنها  

 شناسی مورد بررسی قرار میگیرد. داستانی او از منظر سبک   سایه افکنده است. در ادامه برخی از آثار
 

 نیازشناسی داستانهاي فتح اهللا بیسبک
بک ا، آثار بیدر این بخش با پیروي از ـس میـس یروس ـش ی ـس ناـس ی  ـش طح زبانی، ادبی، و فکري بررـس ه ـس نیاز در ـس

 میشود.
 

 سطح زبانی
 ).  153:  1393شمیسا سه سطح آوایی، لغوي و نحوي را براي سطح زبانی قائل است (ر.ك: شمیسا،  

نیاز از دیدگاه زبانی، داراي ویژگیهاي متفاوتی است و نیمتوان بصورت کلی درمورد زبان  داستانهاي بی  الیۀ آوایی:
بدلیل وجود اصطالحات تخصصی و  تمامی آثار داستانی او سخن گفت. براي مثال «افعیها خودکشی نمیکنند»  

علمی فراوان، رو به دشواري و پیچیدگی رفته است، در حالیکه داستان «بعد از مرگ هنوز میمیرم» روان و زودفهم 
مجموعه زبان  دیگر  سویی  از  خیال است؛  عالم»  داستان  «دردناکترین  «عطش  داستان  در  همچنین  است.  انگیز 

 رشی با جمالت کوتاه فراوان روبرو هستیم.ورفته و گزاماندگار» با نثري شسته
نیاز باید گفت بیشترین درصد کلمات را بترتیب اسمها، صفتها، و فعلها تشکیل  در تحلیل آوایی داستانهاي بی   

میدهند. پس از آنها قیدها و در انتها حروف قرار دارند. علت بسامد باالي افعال، عالقۀ او به استفاده از جمالت  
شی بویژه در داستان «افعیها خودکشی نمیکنند» است. در داستانهاي او کاربرد اصوات زیاد نیست و  کوتاه و گزار 

 کمتر از آنها استفاده شده است.  
هاي اتباع و معطوف در  نیاز در آثار داستانی خود از کلمات به شکلهاي مختلف بهره برده است. واژه بیالیۀ لغوي: 

)، مال و منال، آش و الش، سر و  11:  1382نیاز،  وپال (بی هاي اتباع مانند پرت ژه کالم او بسامد فراوانی دارند. وا
)، آت و  80)، هاج و واج (همان:  56:  1386نیاز،  )، خوش و بش (بی 45)، چک و چانه (همان:  40زبون، (همان:
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ر اوست که زبان را  هاي این نوع کلمه در آثا) تنها بخشی از نمونه 132)، له و لورده (همان:  114آشغال (همان:  
 بسمت محاوره پیش میبرد. 

)،  36)، چرب و نرم (همان:  26)، مات و مبهوت (همان:  14:  1382نیاز،  ترکیبات معطوف مانند آب و تاب (بی
)، حساب و کتاب  25:  1386نیاز،  )، زیروبم (بی77)، گوشه و کنار (همان:  44)، گم و گور (همان:  40وپار (همان:  لت 

)، چست  135)، داروندار (همان:  98)، تندوتیز (همان:  60)، ایل و تبار (همان:  36وسامان (همان:  )، سر32(همان:  
) نیز در داستانهاي او حضور چشمگیري دارند که بیشتر  22)، مرگ و میر (همان:  14:  1370نیاز،  و چاالك (بی 

 صفت و اسم هستند. 
کاربرد و ناآشنا براي شخصیتهاي  ه استفاده از اسامی کمنیاز، عالقه بیکی دیگر از ویژگیهاي زبانی داستانهاي بی

گوناگون است: آژدا، فریحه، خلدون، ناشا، اونات، و ادهم فقط تعدادي از این اسامی در داستان «افعیها خودکشی 
 نمیکنند» است. 

داستان عالم»  نیاز همچنین عالقۀ خاصی به استفاده از صفت دارد. گاه بویژه در مجموعه داستان «دردناکترینبی
کاربرد بوده و با موصوفات غریب همراه است: نگاه غمین،  سرهم ردیف میکند. این صفات اغلب کمصفات را پشت 

)؛ نگاه سرد  10)؛ متانت آنی و غافلگیرکننده (همانجا)؛ نگاه دلخون (همان: 9: 1370نیاز، مرده، محزون، ثابت (بی 
)؛ اعتراض خاموش (همان:  29)؛ ارثیۀ غمناك (همان:  7:  1386نیاز،  وار (بی نه )؛ نیاز دیوا74:  1382نیاز،  و بیگانه (بی 

)؛  9)؛ شادیهاي توأم با شلوغی (همان:  9:  1370نیاز،  )؛ شادي گذرا و شکننده (بی 68)؛ درد مطبوع (همان:  67
وتی آمیخته )؛ سک 121کجی وقیحانه (همان:  )؛ دهن 96آرامشی سرشار از فروریزي، تنهایی، درد و مرگ (همان:  

پایان و خوابهاي  )؛ دیار خستگیهاي بی9(همان:  سرمستی و رضایت  اي آمیخته به  )؛ رخوت شاهانه 13به وقار (همان:  
)؛  117)؛ دعواهاي مضحک و رسواکننده (همان:  22ناتمام و سرزمین پیري زودرس و چشمان تار از انتظار (همان:  

 ).10:  1381نیاز،  (بی دلشوره و اضطراب خردکننده  
نیاز است که به تشخص زبانی این حجم از صفت و موصوفهاي غریب، یکی از ویژگیهاي اصلی زبانی داستانهاي بی  

انجامیده است. همانطور که مشاهده میشود تقریباً تمامی این صفات داراي بار معنایی منفی و القاکنندة اندوه،  
خوش (همانجا)؛  )؛ الکی 37:  1382نیاز،  هوا (بیدیگر اشاره میشود: سربه   بدبینی و ناامیدي است. به چند نمونۀ

مرده  شده، غمبار، نیمهانگیز، مچالهکننده، رقتآور، کالفه)؛ ستوه 51پاشیده (همان: )؛ ازهم41وپاگیر (همان: دست
 ). 113:  1386نیاز،  (بی   )؛ لجوج، تندخو، پرخاشگر46)؛ گدادزد (همان:43)؛ گداگرسنه (همان:  9:  1370نیاز،  (بی

نیاز، خود را در دنیایی خاکستري، رو به زوال، در آستانۀ فروپاشیدگی، و سرشار  خواننده با خوانش داستانهاي بی
 از اعتراض میبیند. در اینجا به چند نمونه از عبارات داستانهاي او اشاره میشود که این امر را تأیید میکند. 

هاي کدر را  مرده و مالفهو بدبو خوردند. موقع خواب پتوهاي نخنما، بالشهاي چرك «شام را در فضایی تنگ و خفه  
 ).61:  1381نیاز،  تقسیم کردند» (بی

«صبحها بزحمت از رختخواب بیرون میزدم. چندین و چند دقیقه غم و ناامیدي را با بالش به خودم میفشردم تا  
امه میدهم. هرچه این احساس دلمردگی بیشتر میشد، نفرتم  بدانم چرا و بخاطر چه و کی کار میکنم و به زندگی اد

 ).98:  1386نیاز،  مهري شدید و مهارناپذیر میداد» (بیاز تو بیشتر میشد، چیزي که گاهی بسرعت جایش را به بی
باخته و چشمهاي عاري از برق کنونیش را با صورت  پژمرده، موهاي حالت «وقتی به خود آمد نتوانست چهرة نیمه

 ).106:  1370نیاز،  اب، خرمن دلنشین موها و دیدگان رخشان چند سال پیش خود مقایسه کند» (بیشاد
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اي که ورورفته و شکستهوکولۀ چاي گرفته تا موکت نخنما و کمد چوبی رنگ «اسباب و اثاثیۀ خانه از سینی کج
اي  سم خانه داشت وگرنه بیغوله نماي فالکت بودند. خانه هم فقط اکجی میکرد، آینۀ تمامگویی به بیننده دهن

و   بود  افتاده  ریخت  از  بکلی  چوبیش  درهاي  که  بود  کثیفی  و  کهنه  متري  یا شصت  پنجاه  قوطی  نبود.  بیشتر 
 ). 135:  1386نیاز،  » (بیزده بودهاي فلزیش زنگ پنجره 

درخت خشکیده و  اي پوشیده، الغرتر از گذشته شده، غمگین و تنها زیر یه  «خواب دیدم لباس ژنده و چروکیده 
 ).140بیبرگ نشسته» (همان:  

ها کهنه و کثیف، و روابط انسانها خشک و بیروح است. حتی نیاز، رنگها اغلب سرد و تیره، خانه در داستانهاي بی
سابقه است، بشدت داراي این  نیاز که کاربرد ترکیبات غریب و گاه بی هاي زبانی داستانهاي بییکی دیگر از شاخصه

 ویژگیها هستند: 
(بی ذهنم  دیرخفتۀ  و  دور  ازریخت 5:  1386نیاز،  یادهاي  دستهاي  ولی )؛  پرکشش  جنسیت  (همانجا)؛  افتاده 

(همان:  آرامش  پرسش 8یافته  دردهاي  و  پرسشهاي دردآلود  پریشان )؛  آشوبی  غرابت برانگیز؛  و  (بیساز  نیاز،  آمیز 
 بسته (همانجا). )؛ دستهاي خراشیده و چرك9فرورفته (همان:  )؛ پیکر وارفته و در رخوت  29:  1370

کلمات و تعابیر محاوره نیز در آثار او دیده میشود؛ البته نه به آن اندازه که در آثار داستانی انتظار میرود. ظاهراً  
کند ناامیدي،  انگیز و گاه خشک و رسمی است. در هر دو صورت او سعی مینیاز، لحن ادیبانه و خیال عالقۀ اصلی بی

 افسردگی، اندوه و بدبینی را با این دو لحن بنمایش بگذارد. به برخی از این تعابیر اشاره میشود: 
)؛ پیله  61)؛ کیف کردن (همان: 37)؛ کز کردن (همان: 20بیابونی (همان: )؛ غول 11: 1382نیاز، فیس دادن (بی  

میدون  )؛ چاله 98غره (همان:  )؛ چشم 82پا کردن (همان:  )؛ دست و  24)؛ نق زدن (همان:  21:  1386نیاز،  کردن (بی
)؛ پا دادن  47)؛ پلکیدن (همان:  46)؛ ول گشتن (همان:  24:  1370نیاز،  )؛ زپرتی و زهواردررفته (بی131(همان:  
 )؛ ادا درآوردن (همانجا). 51)؛ ورجه وورجه کردن (همان:  47:  1381نیاز،  )؛ ذله شدن (بی 44(همان:  

مرگ هنوز میمیرم» به احواالت و گفتگوهاي درونی پیردختري اشاره میکند که مدام با خود و گذشتۀ   او در «بعد از
عشقی ناکام خود در جدال و کشمکش است. از این رو کمابیش در این اثر با دشنام و ناسزا مواجه میشویم. کاربرد  

:  1386نیاز،  لش (همانجا)؛ کثافتِ رذل (بی  )؛ تن63فطرت (همان:  )؛ پست 16:  1382نیاز،  کلماتی مانند خرپیره (بی 
) نشانگر خشم فروخفتۀ شخصیت  131) و بیشرف (همان:  117)؛ جاروکش اُمّل (همان:  83)؛ بیشعور (همان:  82

 اصلی داستان است. 
 ست: نیاز، انواع و اقسام قید نیز در آثار این نویسنده بکار رفته ادر کنار بسامد بسیار زیاد صفت در داستانهاي بی 

)؛ مأیوسانه،  76کنان (همان:  )؛ زمزمه 14کنان (همان:  )؛ گریه15:  1386نیاز،  زنان، نجواکنان (بیکنان، طعنهمنمن 
(همان:   صادقانه  (بی 5بازجویانه،  بیصبرانه  (همان:  16:  1370نیاز،  )؛  چاپلوسانه  (همان:  46)؛  مهربانانه  )؛  53)؛ 

جرعه  )؛ جرعه 8: 1386نیاز، ریز، بیخودي (بی )؛ یه 9: 1382نیاز، بی)؛ بسرعت، بندرت (6: 1386نیاز، سرسري (بی
آور  )؛ کسالت 71:  1386نیاز،  )؛ تصادفاً، شدیداً (بی37:  1370نیاز،  آرام (بی)؛ آرام13)؛ زارزار (همان:  11(همان:  
:  1381نیاز،  ان (بی)؛ تلوتلوخور24:  1370نیاز،  )؛ وجب به وجب (بی 5:  1381نیاز،  )؛ گوش تا گوش (بی 7(همان:  

47.( 
نیاز بر گزینش آگاه یا ناآگاهانۀ انواع کلمات در آثار او تأثیر گذاشته است.  چنانچه مشاهده میشود فضاي فکري بی

حسی  فضاي  انتقال  در  متقابالً  و  هستند  داستان  فضاي  تأثیر  تحت  همگی  افعال  حتی  و  قیود  صفات،  اسمها، 
 تأثیرگذارند. 
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نیاز کمک میکند. اغلب رنگها در  به القاي احساسات منفی و غمبار به خوانندة داستانهاي بی  استفاده از رنگها نیز
)؛ خاکستري مات (همان:  47)؛ طوسی (همان:  44:  1382نیاز،  این آثار تیره و سرد هستند؛ مانند زرد تیره (بی

:  1381نیاز،  رنگ کهنه (بیاي قهوه   )؛102)؛ زرد متمایل به تیرة پاییزي (همان:  19:  1386نیاز،  )؛ خاکستري (بی 55
6 .( 

نیاز در کاربرد کلمات در آثار خود، حساسیت و و سواس بخرج داده  نکتۀ جالب توجه این است که بنظر میرسد بی 
هاي التین یا حتی عربی ثقیل بسیار کم استفاده کرده است. این کلمات در «افعیها خودکشی نمیکنند» و از واژه 

 )؛60: 1382نیاز، تخیلی آن کمابیش بکار رفته است. برخی از آنها عبارتند از: مونتاژ (بی   –بواسطۀ فضاي علمی 
 ).  80)؛ دوز (همان:  71)؛ فرکانس (همان:  70)؛ سنسور (همان:  69اسکنر (همان:    )؛24آنسفالوگرافی (همان:  

)؛  29:  1382نیاز،  مانند قضایا (بیهاي جمع عربی مانند معتادین، مقتولین، مأمورین و جمع مکسر  استفاده از نشانه 
 هاي حضور زبان عربی در آثار اوست.) نیز از موارد نشانه13:  1381نیاز،  ) و رؤسا (بی22:  1386نیاز،  و مصالح (بی
ها و شاخصهاي تعیین سبک یک متن است. یک اثر  ترین الیهمساختار نحوي یک متن، یکی از مهالیۀ نحوي:  

عناصر آن با یکدیگر در ارتباط هستند. ساختار نحوي در خوانش   ۀمند است که همنظام  یهنري بصورت سیستم
هاي  ص ها و شاخکه بخشی از ادراك ما از نشانه  متن بسیار مؤثر است و با معناي آن ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بطوري

بسامد و فراوانی ز  رتند انحوي عبا  ۀدر الی  نیازداستانهاي بی مهمترین ویژگیهاي سبکی  .  نحوي آن حاصل میشود
و   سیشناجابجایی ارکان جمله به دالیل زیباییو هاي ساده، کوتاه و همپایه،  باالي فعل در جمالت، فراوانی جمله 

 . افعال ساده  و بسامد زیاد،  خنثی و منفعلبالغی، فراوانی فعلهاي  
بسامد بسیار باالیی دارد. آثار او بواسطۀ  نیاز  گونه در آثار بیجمالت کوتاه و ساده: جمالت ساده، کوتاه و گزارش 

گویی، و مواردي از این دست، از این نوع جمالت سرشار است. به  تخیلی بودن، نزدیکی با نوع ادبی خاطره   –علمی  
 هایی از آن اشاره میشود: نمونه 

پیش بخاطر کار بود.    «صبح بیش از همه به خودم رسیدم. به امید دیدن تو به شرکت رفتم. نه کم و نه زیاد. تا روز
 ).  6:  1386نیاز،  ... هرچه بود آن روز فرق میکرد. ندیدمت. تولد مرجان بود» (بی 

«از راهرو باریکی گذشتیم. به پاگرد وسیعی رسیدیم. بسمت راست پیچید. دري را باز کرد و وارد اتاق شد. پشت  
 ).42:  1382نیاز،  سرش رفتم. اتاق سرد و بطرز وحشتناکی بیروح بود» (بی 

«دانشجوییه به اسم احمد یوجل. رشتۀ تاریخ دانشگاه استانبول درس میخونه. فقیره و دائم ناخوش. مث اینکه  
اي که مینشینه، درست همونیه که تو تصویرهاس. اتاقش  بیماري کبدي داره. توي محلۀ فاتح زندگی میکنه. کوچه 

 ). 61:  1386نیاز،  م بودن» (بیهم همینطور. جوون خیلی محجوبیه. او و خانم طاهر عاشق ه
کوتاهی جمالت گاه تا حدي پیش میرود که یک فعل بتنهایی یک جملۀ کامل است. این امر از یک سو متن را  

 انگیز کرده و از سوي دیگر موجب جلب توجه مخاطب و آسانی فهم داستان میشود. هیجان
 نگرفتینش جناب سروان؟ -«
 کی رو؟ -
 و. خوب معلومه! همون قاتل ر  -
 داریم بهش نزدیک میشیم.-
 بیابونیها بوده؟راست میگن شبیه غول-
 نه! کی گفته؟   -
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 ). 19:  1382نیاز،  مردم» (بی  -
 «گفت: شاید 

 تو مثل من خیال نمیکنی؟ -
 گلناز دیر جواب داد: نه. 

 پس چرا ایران را ول کردي؟ -
 میخواهم. بخاطر مقایسه. بخاطراینکه خودم را پیدا کنم و بفهمم چه    -
 یعنی ممکن است برگردي؟   -
 ). 15:  1381نیاز،  ممکن است.» (بی  -

بخشی از دالیل این امر میتواند به بیحوصلگی شخصیتها و روابط بیمارگونۀ آنها با هم برگردد که موجب میشود از 
 دادن پاسخهاي بلند و توضیحات کامل خودداري کنند. 

نده، از طول جمالت کاسته و به آنها وضوح بخشیده است. به این  گاه نیز اهمیت صراحت و روشنی در نظر نویس
، مهراب و شهاب نزدیکش  شد. وقتی داوود تنها  تمام شدجمالت توجه کنید: «باألخره بعد از ساعتی سؤال و جوابها  

ر کمتر از  ). د9و  8: 1381نیاز، ...» (بیدارمآقا داوود یک سؤال  گفت: طاقت نیاورد. لبریز شد.. صبر شهاب رفتند
دو سطر، هفت جمله و هفت فعل وجود دارد شامل یک فعل ربطی، سه فعل مرکب، و سه فعل ساده. کوتاهی 

ها را بسیار نزدیک بهم قرار میدهد.  شده هستۀ معنایی جملهجمالت در این مثال کامالً مشخص است. «نحو کوتاه 
 ).  170:  1400آشکارتر است» (زرینی و طاهري،  در جمالت کوتاه اهمیت خبر زیاد، صراحت بیان بیشتر و معنا  

نیاز بسامد جمالت ساده و کوتاه از جمالت مرکب و پیچیده بیشتر است؛ بطوري که جمالت پایه در داستانهاي بی 
و پیرو در جمالت مرکب نیز کوتاهند و از شتاب سخن کاسته نمیشود. میتوان گفت نویسنده در بیان معنا و اندیشۀ  

 هاي دیگر نیز توجه کنید: میکند و لفظی متناسب و مساوي با معنا در نظر گرفته است. به نمونه   خود سریع عمل
دوست  سهیال    بود.. شب قبل برعکس  نشان نداداما سهیال رغبت    برودکه سهیال همراهشان    آمدبدش نمی«مهران  
 ).47:  1138نیاز،  » (بینوازشش کندو    دراز بکشدکنارش    برود،که مهران بطرفش    میداشت

پر کرده  . بوي قهوه همه جا را  برگشتو به خانه    خورد، کمی آب  زدصورتش را آب    دید.«نزدیک خانه یک شیر آب  
،  تکان داد. گلناز هم سرش را  لبخند زد. زن  میدادهایش غذا  و مادر به بچه  شده بودند  بیدارها و زن خانه  . بچهبود

. با سر به زن  آمد. مهران  جروبحث میکردندها با هم  اي . برمهشستنو روي یک چهارپایۀ کوتاه    آوردتبسمی بر لب  
 ).75:  1381نیاز،  » (بی سالم کردصاحبخانه  

پی  توصیفات  و  بلند  داستان  جمالت  مجموعه  در  بویژه  کوتاه،  و  ساده  جمالت  مقابل  در  پیچیده:  گاه  و  درپی 
میشویم. در این اثر که فقر و تنهایی بیش از سایر  «دردناکترین داستان عالم» با جمالت رگباري و پیوسته مواجه  

 زدگی را تداعی میکند: پیوسته نوعی تکرار و مالل گري میکند، استفاده از جمالت طوالنی و بهمنیاز جلوه آثار بی
ه  «آمد و بین دو تا از لینها درست بین آن دو لینی که بیشتر از بقیه شلوغ بود و تعداد بیشتري از زنها آنجا نشست

ها هم آنجا مشغول بازي بودند، چهارزانو نشست و  و داشتند حرف میزدند و غیبت میکردند و بیشترین تعداد بچه
با حالتی استوار اما غمناك چشم به شفق، یعنی به همان جایی دوخت که خورشید داشت خونریزي دیگري به راه  

 ). 7:  1370نیاز،  مینداخت» (بی
به تختش جلوس کند، سرافراز و جدي اما تا اعماق وجود کرخت و خشک از  «آن وقت او چونان پادشاهی که  

سیگارهایی را که ما آورده بودیم و در  جایش بلند شد و در زیر سایبان نشست و پاهایش را دراز کرد و یکی از ته
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ا خیال راحت  طی آن دقایق یکی از دخترها به امر او همۀ آنها را در یک قوطی پالستیکی ریخته بود، درآورد و ب
کبریتی کشید و با خیال راحت سیگار را آتش زد و با خیال راحت پک زد و با خیال راحت دودش را بیرون داد و  

اي آمیخته به سرمستی و رضایت بود، آهی کشید و نگاه محزونش  بعد از آن با خیال راحت که در واقع رخوت شاهانه 
 ). 16  :1370نیاز،  را به کوهساران دوردست دوخت» (بی
 وبویی از فلسفه بیان میشوند: گاه نیز جمالت مبهم و پیچیده با رنگ

مدت یاراي تقبل اینهمه درخودپیچی حاصل از سیالن معقوالت را در عرصۀ احساس و عواطف  «پرنده در طوالنی 
 ).150:  1370نیاز،  ندارد» (بی 

ه ذات هستی از آن تعین میگیرد پیش میرفتم وار در هماغوشی با درك و درد، به کنه عالم ناپیداي هستی ک«سایه  
 ).148اي درهم ریخت» (همان:  که دیگربار همان ترنم به گوشم رسید و دنیایم را براي لحظه 

نیاز  اهللا بی در آثار این نویسنده بیشترین فراوانی متعلق به افعال ساده است. ازآنجاکه یکی از ویژگیهاي نثر فتح
 عال ساده و پیشوندي طبیعی است. به برخی از آنها اشاره میشود. ایجاز است، بسامد فراوان اف

 ).14:  1381نیاز،  ). فرونشاندن (بی 43:  1370نیاز،  ). بازایستادن (بی 57:  1386نیاز،  پیشوندي: فروریختن (بی
)، به  14:  1381نیاز،  )، از دست دادن (بی 48). ازپا درآمدن (همان:  25:  1370نیاز،  عبارت فعلی: بستوه آوردن (بی

 گریه افتادن (همانجا). 
 

 سطح ادبی 
هاي تشبیه، استعاره، ایهام و  نیاز ازلحاظ ادبی غناي چندانی ندارد. بزحمت میتوان در آثار او نمونهاهللا بیآثار فتح

نی،  نیاز و عالقه و اصرار او به صراحت، قاطعیت و روشمانند آنها را مشاهده کرد. شاید بتوان گفت دغدغۀ انسانی بی
علت اصلی این امر باشد. باوجوداین او با استفاده از خلق ترکیبات وصفی یا اضافی زیبا، دلنشین، نوآورانه و تأثیرگذار،  

هاي ذیل توجه کنید که بدون استفاده از آرایۀ ادبی انگیز نموده است. به نمونهزبان آثار خود را ادیبانه و خیال 
 خاصی، بسیار ادیبانه و دلنشین است: 

 ).6:  1386نیاز،  اي سر کار میرود؟» (بی«زنی که خودِ زندگی بیش از آدمها فراموشش کرده است، با چه امید تازه 
آورد» (همان:  اي در باطن پرتالطمش بوجود می نشده بینی«باید میفهمیدند که آشفتگیهاي دخترشان نوسان پیش 

9( 
 ) 6:  1381نیاز،  (بینشده به او میبخشید»  «دلتنگیش نوعی شجاعت تعریف 

 ).15:  1370نیاز،  «با صدایی که با آهی رسیده از ابدیت همراه بود...» (بی 
نیاز براي بیان زیبا و تأثیرگذار، نیاز چندانی به فنون بالغی ندارد. در ادامه به شواهدي از کاربرد  میتوان گفت بی 

 ر آثار او اشاره میشود: فنون بالغی د
نیاز، این است که تقریباً همه جا این فن بالغی نمودي  نکتۀ جالب توجه در کاربرد این آرایه در آثار بیپارادوکس:  

 نشدنی و درونی شخصیتهاست: از تناقض حل
دروغ محض،  «ما آدمهاي عجیبی بودیم: هولناك و شفیق، قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد، ترکیبی از صداقت و  

 ).17:  1386نیاز،  خودخواهی و نوعدوستی» (بی
 ).33تهی از خاطرات بیجان» (همان:  «انبوهی درون 
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«وضعیت بحرانی روحیم کابوسی تمام و کمالی بود از بیقراري، عزم، دودلی، اضطراب، کینه، دلسوزي، نفرت، عشق،  
 ). 142رضایت خاطر و بهت» (همان:  
الی داشتم که فکر میکردم نمیتوانم توصیفش کنم. قلبم بدجوري تپش داشت و سرم  «هم مرده بودم و هم زنده. ح

داغ بود. و همچنان که در وحشت ذوب میشدم، یکجور شادي خاص هم سروپایم را فراگرفته بود. دراز کشیدم و  
ردم» (همان:  در چنین حالتی و با عشقی که فقط در اوج بیزاري معنا پیدا میکرد، باز هم چهرة تو را بخاطر آو

143.( 
مزاج و جوشی، شوهري نسبتاً خوب اما یکدنده،  «روستایی زحمتکشی بود کامالً عاقل و جدي اما سخت عصبی

 ).22:  1370نیاز،  اي سربزیر اما بیحوصله» (بی پدري مهربان اما سختگیر، همسایه
و از تشبیهات کمابیش رایج ادبیات    نویسنده در استفاده از تشبیه، نوآوري خاصی از خود نشان نداده استتشبیه:  

 ها باز هم سایۀ اندوه، مرگ، زشتی و ویرانی سنگینی میکند. فارسی استفاده کرده است؛ جز اینکه در انتخاب مشبه 
 ).42:  1370نیاز،  )، سیالب اشک (بی 135). تاریکخانۀ ذهن (همان:  31:  1386نیاز،  مجسمۀ مرگ (بی 

ین مالقات از من خوشش نیامد؟ فکر کردن به این سؤال خون را در رگهایم مثل  «از خودم میپرسیدم که چرا از اول
 ).68:  1386نیاز،  سرب داغ میکرد» (بی

هاي مُرده بدجوري برجسته بود؛ گویی دو توپ کوچک تنیس از صورتش بیرون زده بود. موهایش کوتاه و  «گونه
 ). 6:  1381نیاز،  ق میکشید» (بیخیس بود و دماغ باریکش مثل دماغ ورزشکاري بود که نفس عمی

هقی منقطع در  «آن اتاق پر شد از صداهایی شبیه به طوفانی که در معبري تنگ به دام افتاده است و یا صداي هق
هاي آخرین یک بیمار رو به مرگ. غیر از این اتاق گاهی به جهنمی از گرما تبدیل  ریزش باران و یا صداي ناله
 ).29:  1370نیاز،  مازده» (بیمیشد و زمانی به برهوتی سر

 ). 153اي رهاشده بازمانده بود چشمم به پرنده افتاد» (همان:  «از قاب درگاه اتاقم که چونان دهان مرده 
 ). 18:  1381نیاز،  ها و ساختمانهاي دو طرف جاده مثل آبکش سوراخ شده بودند» (بی«بیشتر خانه 

ایج در زبان فارسی هستند و ناگفته پیداست که تا چه حد مانند  نیاز همان کنایات رها در آثار بیکنایهکنایه:  
 هایی از آنها اشاره میشود: زا هستند. به نمونهعناصر دیگر متن داستانهاي او، اغلب منفی و تنش

هشت کسی گرو نه بودن، از زبان کسی دررفتن، پدر کسی را درآوردن، با چیزي یا کسی مو نزدن، لب تر کردن،  
). دست از  22: 1386نیاز، ی را خوردن، این پا و آن پا کردن، خون کسی را توي شیشه کردن (بیخون خونِ کس

). حق  14:  1370نیاز،  ). گوش تیز کردن (بی132). نان به کسی قرض دادن (همان:  67سر کسی برداشتن (همان:  
 ). 151)؛ کوه کندن (همان:  46آب و گل داشتن (همان:  

به  ره تنها استعااستعارة مکنیه:   اي که در آثار این نویسنده بسامد قابل توجهی دارد، استعارة مکنیه است که 
 شواهدي از آن اشاره میشود: 

نیاز،  «هر دو به سکوت اجازه دادیم که بر اتاق سنگینی کند و به یکدیگر فرصت دادیم تا در خود فرورویم» (بی
1370  :155.( 
فروشی بلبل آلوده نیست، از سبکسري قناري بیبهره است،  به جلوهپسندي و هرجانشینیِ گنجشک را ندارد،  «ساده

 ). 147گوییهاي طوطی مبراست» (همان:  گوییها و ناسنجیدهولگردیهاي پرستو را خوش نمیدارد و از زیاده
 ). 32«تابش گستاخانه و گرماي بیرحمانۀ خورشید» (همان:  

 ).9آلودش میرفت» (همان:  «خورشید به گور خون 



 157/  نیازاهللا بیشناسی داستانهاي فتحسبک 

 

 ).10:  1381نیاز،  «احساس غربت از صبح آن روز به جانش خزیده بود» (بی 
 

 فکري سطح  
نیاز، سطح فکري و محتوایی است. او در هر بند از داستانهایش  میتوان گفت غنیترین سطح سبکی داستانهاي بی 

عاد فکري این نویسنده  حرفی براي گفتن و تالشی براي انتقال مفاهیم موردنظر خود دارد. در ادامه به مهمترین اب
 که در آثارش نمود یافته است، پرداخته میشود.

نیاز عالقۀ زیادي به علم، سواد و تحصیالت دارد. شخصیتهاي  بی انتقاد به بیسوادي و ستایش علم و تحصیل:  
مادي و  هاي روشنفکرانه دارند و نیازهاي آنها صرفاً  داستانهاي او معموالً از قشر تحصیلکرده هستند که دغدغه 

 هایی اشاره میشود که نشانگر این امر هستند:اقتصادي نیست. در اینجا به نمونه 
:  1382نیاز،  حال از کمسوادي خودم شرمنده بودم» (بیبافرهنگی دارم. درعین   خوشحال بودم که چنان دایی«

20.( 
ام یا یکی دیگر چیزي  نکه دایی«ظاهراً خوشحال بودند که با چند استاد دانشگاه و دانشمند کار میکنند. بمحض ای

میخواستند، میگفتند چشم و زود دست بکار میشدند. با خودم گفتم باز جاي شکرش باقیه که بعضی از مردم هنوز  
 ).54قدر دانشمندا رو میدونن» (همان:  

در چهار عمل  در این عبارات نیز بنوعی بیسوادي مورد انتقاد قرار گرفته است: «نمیتوانست یک نامۀ ساده بنویسد،  
 ). 50:  1386نیاز،  اصلی حساب معموالً اشتباه میکرد و در مجموع بیست لغت انگلیسی هم بلد نبود» (بی

آمیزد تا بتواند پرده از معماهاي بشر بردارد: «شاید به نظرت مسخره بیاد ولی به نظرم  او گاه علم و تخیل را درمی 
 ). 21:  1382نیاز،  (بیامتحانش بد نیست ... پیدا کردن علت قتل با استفاده از خواندن بایگانی مغز»  

فعالیتهاي سیاسی و سیاست:   بارها  بی موضع منفی درمورد  زبان شخصیتهاي داستانهایش،  نیاز  از  بارها  و 
 موضع منفی خود را دربارة سیاست اعالم کرده است: 

«اگر سیاست یعنی اینکه آدم مثل سگ پارس کند و مثل گربه بدزدد و مثل گرگ پاره کند و مثل روباه دام پهن  
ت است چون باید سر هم کند، حق با اوست. سیاست فقط ادارة کشور نیست. تمام زندگی ما قرن بیستمیها سیاس

 ). 115:  1386نیاز،  کاله بگذاریم، یکدیگر را بدوشیم...» (بی
«کارهاي تدارکاتی من براي سازمان و غیبت طوالنیم از خونه به اندوه و تنهایی الهام دامن زد؛ جوري که ساعتها  

ام با تو و فامیلها تقریباً  طه روي رختخواب دراز میکشید و ساعتها به سقف خیره میشد. توي همون دوره بود که راب 
 ).27و    26به صفر رسید» (همان:  

«و حاال فرزاد کور و پشیمان است. میگوید نه کاري براي کارگرها و مردم کردم و نه از علم و اطالعات جدید چیزي  
 ). 30یاد گرفتم. بیشتر انقالبیهاي کمونیست و مذهبی هم که رفتن دنبال دلخوشیهاي خودشان» (همان:  

کابوس، کابوس و باز هم کابوس؛ این شده بود فصل مشترکتمام شبها و روزهاي مردي که روزگاري میخواست با  «
 ). 49و    48برقراري عدالت، ریشۀ هر کابوسی را بخشکاند» (همان:  

«وقتی نوجوان بودم و انقالب شده بود، دیگران دلم را خوش کرده بودند به اینکه قرار است در زندگی همه و از  
جمله من هم اتفاقهایی بیفتد. چه اتفاقهایی؟ کسی خبر نداشت. ... بعد دیدم که اتفاقی نیفتاد. جنگ شد و بعدش  
دستگیري این و آن همراه با اعدام بعضی از قوم و خویشها و آشناهاي دور و نزدیک و حبسهاي طوالنی زنها و  

 ). 101اشان و هر چیز دیگر» (همان:  مردها بخاطر عقیده 
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اي را که به امید بهبود شرایط و با هاي دروغین سیاستمداران انتقاد دارد و افراد عادي نیاز به سیاست و وعده بی
اي میداند که فقط سالهایی از عمر خویش را  خورده هاي سیاسی میپیوندند، فریب آرمانهاي واال، به جریانها و گروه 

 ند. ابیهوده از دست داده و از خانوادة خود دور شده 
مسائلی که در داستانهاي این نویسنده، بسیار تکرار میشود، انتقادهاي اجتماعی است    یکی از انتقادهاي اجتماعی:  

که   است  اخالقی  انتقادات،  این  غالب  موضوع  میشود.  ایران  اسالمی  انقالب  از  پس  آغازین  سالهاي  متوجه  که 
عدالتی، نداشتن وجدان اخالقی و عدم  کاري، بی ها به کمنیاز بارمسئولیتهاي اجتماعی را مورد نقد قرار میدهد. بی

 ویژه در «عطش ماندگار» که دربارة مهاجرت ایرانیان است: پذیري اشاره کرده است، به مسئولیت 
«ولی هیچ جاي دنیا مجبور نیستی براي هر کاري رشوه بدي و بخاطر زدوبند دیگران بیفتی ته صف. مدام هم در  

نیاز،  و سریالهاي موردنظر ما رو ببین و این بخش از اخبار دنیا را گوش کن و ببین» (بی عمل نمیگن فقط فیلما  
1386  :100.( 

ایستاد، گاهی «فکر میکرد ... هر کشوري در مجموع قابل تحملتر از ایران است. ... وقتی در صف اجناس کوپنی می 
اش  ، وقتی انتظار رسیدن اتوبوسهاي شلوغ کالفهکه فکر میکرد بازهم راننده تاکسی بیشتر از حقش از او گرفته است

میکرد، زمانی که رئیس و رؤسایش کار و زحمتش را نادیده میگرفتند و باز هم نق میزدند، یا نومیدانه آهی میکشید  
آلود با خود میگفت: لعنت به همشان. اگر پایم به خارج برسد، محال است  و آب دهانش را قورت میداد و یا خشم

 ).13:  1381نیاز،  را نگاه کنم» (بیپشت سرم  
اش  «همه دارند همه را میدوشند. کارمند بانک به آدم بیحرمتی میکند. چون نمیتواند توي آن چند دقیقه سرکیسه

کند. کارمند بیمه و پست تا پول نگیرند کارت را راه نمیندازند. رئیست با یک کم ریش و تظاهر به قناعت و تقوي،  
دو و نیم برابر حقوق میگیرد و پژو اداره هم زیر پایش است... با هر کسی حرف میزنی میبینی ماهی یک و نیم تا 

 ).23:  1381نیاز،  دردشان کمتر از ما نیست» (بی 
نیاز است. شخصیتها معموالً افسرده،  این احساسات، احساسات غالب داستانهاي بیبدبینی، افسردگی و ناامیدي:  

 ا از تنهایی عمیقی رنج میبرند و همدیگر را دوست ندارند: ناامید و ناراضی هستند. آنه
اي از آنها باقی مونده. تا کی میشود  «خیال میکنم هیچ آرزویی ندارم. آرزو بیمعناست. همه چیز مرده و فقط خاطره 

 ).32:  1386نیاز،  ادامه داد؟» (بی
نشان داد چون مردم تو را احمق میدانند»   «انگار همه چیز این دنیا وارونه است. نمیشود نیکی کرد. نمیشود گذشت

 ). 85(همان:  
انگیز است. آنطورکه توي یکی از کتابها خواندم، کل زندگی یک  «واقعاً همه چیز دنیا مسخره و درعین حال غم 

 ). 108تراژدي بزرگ است» (همان:  
رفته  تاراج به بقایاي شهري به «فضاي زخمخوردة خانه را ترك کردم و خود را به فراخناي خیابانی انداختم که حاال  

مانده از ماقبل تاریخ در آن برپا بود. چیزي که  میمانست. خیابانی که روزها بیدادي از هیاهویی تکراري و برجاي 
 ).153:  1370نیاز،  هاي من با صدایی رسا نامش را زندگی نهاده بودند» (بی همسایه

یش با یأسی عمومی همراه بود. احساس میکرد زمان ازدست  «این مقایسه و تالقی بس تلخ و دردآور و نتیجۀ ضمن
رفته است و دیگر امکان و فرصت وجود ندارد که زندگی دیگري را تجربه کند. با سستی روي تخت دراز کشید و  

 ). 106به سقف خیره شد» (همان:  
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بان شخصیتهاي سرخورده  او گاه نظرات جسورانه، عجیب و متفاوتی دربارة زندگی و حتی خدا ارائه میدهد که از ز
 و معترض مطرح میشود: 

هایش فرق  «میگویند خدا در همه چیز سَر است پس باید در نقاشی هم همینطور باشد، اما فکر نمیکنی بین بنده 
میگذارد؟ تو و فرزاد و شهره و مرجان را با حوصله و ارزوي ذوق و عالقه میسازد و من و الهام را زمانی که دچار  

. باألخره با اینهمه شر و بدي، خدا هم گاهی دچار نفرت میشود و شاید از همه کس و همه چیز  نفرت شده است
 ).35و    34:  1386نیاز،  چرکین. کاش جوري میشد که این را هم به ما میگفت» (بیدل 

  اي کهنیاز هستند. بیشترین مسئلهزنان همیشه جزو شخصیتهاي اصلی داستانهاي بی  انتقاد به وضعیت زنان:
به آنها مطرح میشود، ازدواج است. او زنانی را که ازدواج را دستاورد و رمز موفقیت میدانند، مورد انتقاد قرار  راجع 

 میدهد. در عبارات ذیل، او با طنز و کنایه از این موضوع یاد میکند: 
ند پایین و با هر جور  «چقدر زنهاي این سرزمین از مردها توقع دارند! اگر شوهر میخواهند باید سرشان را بینداز

 ). 37:  1386نیاز،  سازي و آهنگی به کهنگی چهل پنجاه سال یا حتی بیشتر برقصند...» (بی
 انتقاد کرده است:   -که اغلب زیبایی زن است-او در «بعد از مرگ هنوز میمیرم» بارها به معیار ازدواج مردان  

باید کنار چند دختر دیگر بنشیند تا یک پیرپسر  «زندگی زنها با تحقیر عجین شده است. طاهره به آن خوشگلی  
انتخابش کند و من که داغ لعنت زشتی روي صورتم خورده باید به مردهاي بیوه و از ریخت و قیافه افتاده قانع  

 ). 42باشم» (همان:  
 او بارها و بارها در این داستان از این موضوع یاد کرده است: 

لیاي قرون وسطی یا ترکیۀ قرن بیستم، هر فرهنگی فرهنگِ زیبایی است.  «چه در قلب یونان باستان باشد چه ایتا
 ).91دهنده بوده و هست» (همان:  همه جاي دنیا زیبایی یک نیروي عظیم تکان

 ).  92قیافه و زیبا زود یکدیگر را پیدا میکنند. این زشتها هستند که همه جا گم و گورند» (همان:  «آدمهاي خوش 
 ).49حق انتخاب دارد» (همان:  «مرجان خوشگل است و  

شدة مرا جور دیگري خلق میکرد، تو عاشقم «آیا درست پیش از مرگ من حس کردي که اگر خدا چهرة لعنت 
 ). 66میشدي و من در این سن و سال جوانمرگ نمیشدم؟» (همان:  

 از سویی دیگر بر دخترانی که معیار انتخابشان پول و ثروت مرد است، نیز میتازد: 
یلی بدي شده. دخترها از همون سال اول ازدواج دوست دارن صاحب آپارتمان، ویال، ماشین و موبایل  «وضع خ

بشن. توي جنوب شهر یا مرکز شهر زندگی میکنن ولی چشمشمونو به خیابونهاي شمال شهر میدوزن. دوست  
 ).38:  1382نیاز،  (بیدارن اونجا زندگی کنن که کم نیارن»  

 باور جاهالنه که فرزند پسر را برتر از دختر میداند، میشورد: در جایی دیگر به این  
«فهمیدم که مادرم زاییده است و حاال دارد گریه میکند که چرا باز خدا به او ظلم کرده و دختري به او داده است  

بگیرد» که مگر قرار است همۀ دختران عالم را او بزاید! که مگر قرار است هر دو سال یک بار به این خاطر عزا  
 ). 11:  1370نیاز،  (بی

 او همچنین به فرزندآوري بدون فکر و اندیشه و از سر عادت انتقاد میکند: 
خورده و آلودة دنیا میگذارند،  «اصالً زن و مردي که در نیمۀ دوم قرن بیستم بدبخت سومی را روي دستهاي چروك 

 ).105:  1386نیاز،  آنقدر درك دارند که کابوسهاي دیگران را بفهمند؟» (بی
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«... یا حامله باشد و یا در حال شیر دادن بچه. با اینکه این جریان ظاهراً بیپایان محصول مزاج گرم و آتشین و 
مردانشان بود که هیچ تفریح و سرگرمی دیگري غیر از هماغوشیهاي پرسروصدا در میان مشتی بچۀ ریز و درشت  

اي بود که شرکت نفت ماهیانه  هزینهدرپی آن ده تومان کمکینداشتند و یا اینکه علت مهمتر آن حامله شدنهاي پ
 ).11:  1370نیاز،  به هر کارگري بابت هر بچه میداد» (بی

تنهایی یکی از ویژگیهاي مشترك غالب شخصیتهاي داستانی این نویسنده است. این ویژگی گاه ستایش  تنهایی: 
 شده و گاه با رنج توصیف شده است: 

 ). 62:  1386نیاز،  نم ولی حس کردم گریه در تنهایی دردي را چاره نمیکند» (بی«دلم میخواست گریه ک
هاي زودگذر حال باعث میشد که تنهایی ابدیم را از یاد ببرم» (همان:  «خوشبختی من مثالً در کودکی یا لحظه

13.( 
. ظاهري سرزنده داشت  اش با مردم گرم بود ولی از آنها فاصله میگرفتگیري و انزواي خاصی داشت. رابطه «گوشه

 ). 13:  1382نیاز،  (بیاما کمی که به او دقت میشد، تنهایی دردناکی در عمق نگاهش خوانده میشد»  
تر از دقایقی قبل زیر پوست خود احساس میکردم و درمیافتم که تنهایم و از این تنهایی «وحشت تنهایی را کشنده

 ).152:  1370نیاز،  (بیانگیز کرده بود»  را نفرتمیترسم و باید هم بترسم. وحشت تنهایی خلوتگاهم  
نیاز «مرگ» است؛ بطوري که عنوان شش اثر از آثار او شامل این  هاي غالب داستانهاي بییکی از بنمایه مرگ:  

کلمه و مشتقات آن است: بعد از مرگ هنوز میمیرم، افعیها خودکشی نمیکنند، کوارتت مرگ و دختر، میروم که 
 نازة یک زنده به گور، اندوه رهگذران مرده. جبمیرم، تشییع 

آورد و گاه آنقدر به ما  انگیز نیست، بلکه نوعی رهایی و آزادي را به ارمغان می اي ناآشنا یا غم مرگ در نگاه او پدیده 
 ها میتوانند سخن بگویند؛ بدون اینکه کسی تعجب کند. نزدیک است که جزوي از وجودمان میشود. در نگاه او مرده 

وباره سر و نیمۀ تنۀ فوقانی جسد بلند شد و صدایش به گوش رسید: به حرفهاي آقا داوود گوش کنید ولی من  «د
حاضر نیستم یک ریال هم بهش بدم. داوود این دفعه هم با احترام خاصی سکوت کرد حتی منتظر ماند که جسد  

 ).7:  1381نیاز،  حرفش را ادامه دهد اما جسد دراز کشید» (بی
یج از رختخواب بیرون آمدم و گوشی را گرفتم. مرجان بود. گفت که صبح زود تو را دار زدند و گفت: تو «منگ و گ

 ).142:  1386نیاز،  براي مراسم نمیاي؟ خشک و خفه گفتم: حتماً میام حتماً !!» (بی 
گی بود و به حیات  «چنان تأثیرپذیر و غیرقابل نفوذ مینمود که گویی همه چیز، همۀ آنچه که در نزد ما از آن زند

انسانی تعلق داشت، در ژرفاي جسم و روحش مرده است و تحرك و جنبش در نزدش معنایی ندارد و قبل از تسلیم 
 ).10:  1370نیاز،  شدن به مرگ، به سکون غایی هستی دست یافته است» (بی

گین و گرم شد. چیزي  کم سنگیرد: «چشمهایم کمآور، مرگ و زندگی را بسخره میگاه نیز با توصیفات چندش
تاریک جلوِ کمد رفتم. پیراهن طوسیم را پوشیدم و بعد کنار دکۀ آن طرف خیابان  نگذشت که در هوایی نیمه 

وتابهاي  اي دیدم که تمساحهاي زیادي در آن میلولیدند و در پیچایستادم. ناگهان باران بارید و خودم را کنار رودخانه
 ).49:  1382نیاز،  انسان استفراغ میکردند» (بیناشدنیشان خون و دست و پاي  تمام

 
 گیري نتیجه

نیاز از جمله نویسندگان معاصري است که علیرغم آثار فراوان در حوزة نقد ادبی و ادب داستانی، ناشناخته اهللا بیفتح
و تا حدي گمنام است؛ بطوري که براساس جستجوي نگارندگان، تا کنون هیچ پژوهشی آثار او را مورد توجه و  
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نیاز ازجمله  بچاپ رسیده است. بی  1386تا    1369سالهاي    بررسی قرار نداده است. آثار داستانی نویسنده در میانۀ
نویسندگانی بود که بشدت مخالف سانسور و ممیزي بود و مقابل آن ایستادگی میکرد؛ بهمین دلیل بسیاري از  
آثارش را که دچار ممیزي شده بود، هرگز منتشر نکرد. از این رو در دهۀ پایانی عمرش، اثري داستانی از او بچاپ  

ساز  جلدي در حوزة نقد ادبی به نگارش و چاپ درآورد. مهمترین ویژگیهاي سبک و درعوض یک کتاب پنج  نرسید
 آثار داستانی او بدین شرح است: 

هاي  نیاز ازلحاظ ادبی داراي غناي چندانی نیست. میتوان گفت او چنان سرگرم ارائۀ عقاید و اندیشه داستانهاي بی 
و با صراحت و روشنی است، که نیاز چندانی به استفاده از صنایع ادبی احساس  خود، آن هم با تیغ برندة انتقاد  

این   هاي تشبیه، استعاره، ایهام، و مواردي از این دست در آثار او بسیار اندك است. باوجودنمیکند. بنابراین نمونه
انگیز میکند. چنانچه دبیانه و خیال او با استفاده از ترکیبات وصفی، یا اضافی نوآورانه، غریب و دلنشین، زبان متن را ا

بدون استفاده از آرایۀ ادبی خاصی، گاه زیباترین و تأثیرگذارترین عبارات را بیان میکند. اصلیترین ویژگی داستانهاي  
هاي سبکی آثار او سایه افکنده است، القاي احساس تنهایی، ناامیدي  نیاز که میتوان گفت تقریباً بر تمامی الیهبی

گی است؛ بطوري که غالب صفات، قیود، افعال و صنایع ادبی در این متون تحت تأثیر این احساسات انتخاب  و دلمرد
اند؛ بطور خودآگاه یا ناخودآگاه. فراوانی کلمات معطوف، اتباع، افعال ساده و مرکب، جمالت کوتاه و گزارشگونه  شده 

او را میتوان در مرگ، تنهایی، انتقادهاي اجتماعی، سردي  هاي فکري آثار  از دیگر ویژگیهاي زبانی آثار اوست. بنمایه
بخیر نشده و اغلب در دنیاي درونی روابط و یکنواختی زندگی خالصه کرد. در داستانهاي او شخصیتها معموالً عاقبت

د بود.  نیاز معلم و منتقد ادبی بوده است، مسلماً بر نسل پس از خود تأثیرگذار خواه خود رها میشوند. ازآنجاکه بی 
نویسی و نقد ادبی راهگشا باشد. امید است  مندان حوزة داستان بنابراین مطالعه و نقد آثار او میتواند براي عالقه

 اي براي انجام پژوهشهاي بعدي باشد. نگارش این مقاله، بعنوان گام نخست، انگیزه 
 

  نویسندگان  مشارکت 
 استخراج  شیروانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه   در ب مصوّ فارسی ادبیات و زبان دکتراي  دورة ۀرسال از مقاله این

آقاي  .  اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته ه برعهد را رساله این راهنمایی  رجب فخراییانآقاي دکتر   .استشده 
.  اندداشته شنق  نهایی متن  تنظیم و  هاداده  گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  نوان عبسبقی  سیدحمید طباطبایی

ها و راهنماییهاي تخصصی این پژوهش  به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده   آقاي دکتر محمدعلی شریفیان
  . استبوده پژوهشگر سه    هر مشارکت  و  تالش  حاصل مقاله محتواي تحلیل نهایت در  .اند نقش داشته 

  قدردانی  و  تشکر
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه    پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر  مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاريپژوهش   این کیفی ارتقاء  و  انجام  در  را نویسندگان که شیروان
  منافع  تعارض

 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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