
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  10 شمارة پياپي -89زمستان –م چهار شماره –سال سوم 
  

  محمود احمد داستانهاي شناختيسبك وجوه مهمترين
  )167 - 184ص(

  
  2ملك سروناز، )نويسنده مسئول (1پيروز غالمرضا

  10/9/89:تاريخ دريافت مقاله
  6/11/89:رش مقالهتاريخ پذي

  :چكيده
 ايـن  ميـزان  تعيـين  امـا  بديهيـست؛  نويـسندگان،امري  سـبك  و زبان بر جغرافيا و محيط تأثير

 پيـشاهنگ  بعنـوان  محمـود  احمـد . دارد دقيـق  بررسي و مطالعه به نياز اثرپذيري و اثرگذاري
 پنج در او آثار كه چرا ،است شده انتخاب پژوهش اين براي ايران جنوب خطة داستاني مكتبِ
 رمانها چاپ شمارگان و است داشته بسياري عالقمندان و خوانندگان ايران معاصر ادب از دهه
 گيريبهره و محمود زندگي نوع و اقليمي شرايط. مدعاست اين بر دليلي كوتاهش داستانهاي و
 و تفكـرات  تـأثير  و اجتمـاعي  موضـوعات  گـزينش  و بـومي  صـبغة  بـا  آميخته روانِ زبان از
 ذكـر  از پـس  مقالـه  اين در. است او خاص  سبك  پديدآورندة زبانش، بر نويسنده هاييشهاند

 كـه  او آثار خاص ويژگيهاي گزينشي محمود، بصورت  احمد نويسندگي ميراث دربارة كلياتي
 دانست، اسـتخراج   وي سبكي شاخصة را كاربرد، آن  كثرت ميتوان بسبب  دارند، و  سبكي جنبة

 محمود صورتهاست، آثار  تمايز شناسي، حوزة سبك كار حوزة كه جاآن از. است شده تحليل و
 پرسشها اين به است آن بر مقاله اين نهايت در. است نشده بررسي محتوايي و فكري نظرگاه از

 در محمـود  آيـا  و كدامند؟ احمد محمود  داستانهاي شناختيسبك وجوه مهمترين: دهد   پاسخ
  .خير؟ يا است داشته ازس جريان نويسي، سبكيداستان عرصة

  
  :كليدي كلمات

  .جنوب محمود، داستان، اقليمِ  سبك، احمد

                                                 
  com.yahoo@40_pirouz مازندران دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه  دانشيار- 1
  انمازندر دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري  دانشجوي- 2
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  :مقدمه
 و كوتـاه  داسـتانهاي  و رمانهـا  بـسبب  محمود احمد ،معاصر برجسته نويسانداستان ميان از

. نوشت و گفت جنوب از و برخاست جنوب از كه اينويسنده. دارد ممتاز ايچهره بلندش
. بزرگست حوادث سرزمين محمود ديد در خوزستان بخصوص و جنوبگلستان،   عقيدة به
 هـاي كشاورزي، رودخانه  و خوزستان، صنعت  مهاجرپذيري و مهاجرت لةئنفت، مس  لةئمس

 و كـودكي  كـه  ايـن  و اسـت  نويـسنده  توجـه  قابـل  مـسائل  از بـزرگ  پرآب، نخلـستانهاي  
 و بمانـد  اقلـيم  بنـد  در كـه  نيست است، معنيش اين   گذرانده سرزمين اين در را نوجوانيش

  ).26: 1383گلستان، (شد جنوب، مملكتي اقليم از او شود، بلكه خفه همانجا
 پـا  نويـسي   داسـتان  عرصـه  بـه  رسـماً  1336 سـال  در »مول «كوتاه داستان انتشار با محمود
 مجموعـة  در اينكـه  بـود، تـا    چوبـك  و هـدايت  تأثير تحت  خود نخستين آثار در. گذاشت

 از. كرد تثبيت را آن »هاهمسايه «در و يافت را خود خاص سبك تدريجب »رانبا زير زائري«
 منظر اين از و بود حركت در نويسندگي در خود ويژة سبك بسوي همواره محمود زمان آن

 »معابـد  انجيـر  درخـت  «رمـان  در حتـي  ،ميدهـد  تـشكيل  را او آثار آثارش، بهترين  آخرين
 صـفر  مـدار  «جلـدي  سـه  رمـان  در آن مقـدمات  كه هستيم شاهد محمود زبان در تحوالتي

  .بود شده فراهم »درجه
 او. دارد را ايـران  جنـوب  لهجـة  صـبغة  خـود  بـا  كه هستيم مواجه نثري با او داستانهاي در

 را فارسـي  زبان زباني ظرفيتهاي و مفردات، تركيبات، اصطالحات، مثلها     كه بود اينويسنده
 داسـتانهاي  ظرفيتهـاي  بـه  توجـه  بـا  محمود سويي از .ميبرد بهره آن از و ميشناخت بخوبي
 و توصـيفات  در بيـشتر  كاربرد اين و است كرده استفاده نيز بالغي امكانات از بخوبي ،خود
  .ميخورد بچشم او شاعرانة نثر
  

  :پژوهش پيشينة
 تـاكنون  ،محمـود  آثار بالغي -زباني ويژگيهاي و نثر شناسيسبك زمينة در اينكه به توجه با
 عناصـر  بـه  بيـشتر  موجـود  پژوهـشهاي  تمـامي  در و نگرفته صورت جامع و مستقل ريكا

 زبـان  دربارة بحث است، جاي  شده پرداخته داستانهايش محتوايي و فكري تحليل و داستان
 را آن حاصـل  و داده انجـام  محمود احمد با ايمصاحبه گلستان ليلي. خاليست نويسنده اين
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 ويژگيهـاي  مـصاحبه  ايـن  در محمـود  . اسـت  كـرده  يآورجمـع  »حـال  حكايت «كتاب در
 احمـد  آثـار  نقـد  «در دسـتغيب  عبدالعلي. است كرده بيان اجمال به را آثارش شناختيسبك

 محتـوايي  ارزيابي و نقد مورد »معابد انجير درخت «رمان از قبل تا را او داستانهاي »محمود
 داسـتان  در پـردازي شخصيت و شخصيت «كتاب در عبداللهيان حميد دكتر. است داده قرار

. است كرده بررسي پردازيشخصيت نظر از فقط »هاهمسايه «رمان تا را محمود آثار »معاصر
 گريختـه  و جـسته  كه هستند دسترس در اينترنتي محيطهاي و نشريات در نيز اندك مقاالتي

 اند، و داده قرار نقد بوتة در سياسي و شناختيفكري، رواني، جامعه   بعد از را او داستان چند
 اينـرو  از. انـد نكـرده  ارزيابي را محمود داستاني آثار زباني درخور، عناصر  ايبگونه هيچيك
  .ميرسد به نظر ضروري پژوهشي چنين انجام

مـروري بـر آثـار احمـد        «آناهيد اجاكيانس طي مجموعه مقاالتي در پنج شماره، بـا عنـوان             
اصر داستاني در آثار محمود پرداخته و بـسيار         در نامة فرهنگستان، به مضامين و عن      » محمود

 مقـاالتي . اختي داسـتانهايش داشـته اسـت      نشـ  كوتاه و گذرا اشاراتي هم به ويژگيهاي سبك       
 چنـد  گريختـه  و جـسته  كـه  هـستند  دسترس در اينترنتي محيطهاي و نشريات در نيز اندك
 انـد، و  داده قـرار  نقـد  بوتـة  در سياسـي  و شناختيفكري، رواني، جامعه   بعد از را او داستان
 اينـرو  از. انـد نكـرده  ارزيابي را محمود داستاني آثار زباني درخور، عناصر  ايبگونه يكهيچ
  .ميرسد به نظر ضروري پژوهشي چنين انجام

  
  :پژوهش پرسشهاي
  :از اند، عبارتندكرده تقويت را پژوهشي چنين انگيزة كه پرسشهايي

  چيست؟ محمود داستاني آثار در شناختيسبك هايشاخصه مهمترين -1
  است؟ داشته ساز جريان نويسي، سبكيداستان عرصة در محمود احمد آيا -2
  

  :پژوهش حدود
 صـفر  مـدار «،  »سـوخته  زمـين «،  »شـهر  يك داستان«،  »همسايه «رمانهاي پژوهش اين حدود
 و هـا يبـه غر «و »باران زير زائري «كوتاه داستانهاي مجموعه و »معابد انجير درخت«،  »درجه
  .است »بازگشت «بلند داستان و »بوميپسرك
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  :پژوهش مفهومي چارچوب. 5
. برخوردارست ايويژه اهميت از آنان سبكي شاكلة استخراج و نويسندگان زبان به پرداختن

 و ريـتم  كنار در او زندگي نوع و اقليمي شرايط مسائل، بعالوة  با نويسنده يك برخورد طرز
 زمـان  اجتمـاعي  شـرايط  حتـي  و تفكـرات . دآورندة سبك او اسـت    به وجو دارد،   كه لحني

گـاهي اوقـات بـا شخـصيتها و موقعيـت آن            . اسـت  دخيـل  او سبك تعيين در نيز نويسنده
شخصيتها و فضاي يك داستان آشنا هستيم ، با اينحال بارها آن داستان را ميخوانيم و شـايد                  

  خود خالقيت و مستمر تالش مدد به اينويسنده هر .دليلش لذت بردن از سبك آن اثرست      
  .كند پيدا دست خاصي بيان شيوة به ميتواند

 بررسـي  مـورد  ادبي و زباني هايشاخصه منظر ازمحمود   سبك نظرست در پژوهش اين در
 معـاني  در كـه  لغاتي بسامد به ادب منظر از و آوا و ها هنحو، واژ  به زبان منظر  از. دهد قرار

 تكـرار  بسامد ميزان به كار اهميت ديدگاه دو هر در. است شده تهاند، پرداخ   بكار رفته  ثانوي
 ايست، ميتـوان  گسترده مبحث زباني سطح كه آنجا از. دارد بستگي بالغي و زباني مؤلفة يك
 نحـوي، بـه    ديـدگاه  در. كـرد  تقـسيم  آوايـي  و نحـوي، لغـوي    كوچكتر سطح سه به را آن

 همنشيني محور قبيل از مختلفي سائلم و است شده توجه كالم بافت و جمله شناسيسبك
آن،  عالمـت  و جمالت، مفعـول   بلندي يا متعارف، كوتاهي غير ساختهاي در دقت و كلمات
 نويـسنده  آثـار  در كـه  ها هواژ از برخي برجستة هايمركب، كاربرد  و ساده افعال و جمالت
 سـبك  تشـناخ  در آنهـا  تـشخيص  كـه  لغاتياست،   گرفته قرار نظر ميكند، مد  توجه جلب

 در و اسـت  شـده  تبـديل  نويسنده سبك قاموسي مشخصة به هاواژه اين. مؤثرست نويسنده
. ميـشود  توجـه  موسيقيايي سطح به آواها شناسي سبك در. ميشود تكرار مختلف موقعيتهاي

 در بيـشتر  نـدارد، و   ثمـري  چنـدان  معاصـر  داسـتاني  متـون  روي بر سطح اين بررسي البته
 موسـيقي  ميكشد، ايـن   شعرگونگي به نثر كه مواردي و...) و يهمحروفي، همصداي (تكرارها
 هر است، و  نشده منظور آوايي ديدگاه عنوان با مستقل بخشي اينرو از ؛ميشود لمس و حس
 سطح در. است شده اشاره است، بدان  كرده توليد موسيقي عنصر با ايشاخصه نويسنده جا

محـدودة   در چـه  شود، خواننده در تربيش تأثيرگذاري موجب كالم در كه عنصري هر ،ادبي
 در براهنـي . ميـشود  محـسوب  بالغـي  عنـصر  بديعي شگرد چه و بيان فن ، چه  معاني علم

 ايـن  در كه» مركز از گريز رفتار«: ميكند تعريف زبان با را رفتار نوع سه» نويسيقصه «كتاب
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 رفتار آن در كه» زمرك به رجعت رفتار«. است مفهوم هدف  انتقال و ،  وسيله زبان رفتار، نوع
 ميشود، بيـشتر    تحميل زبان بر خارج از كه زباني خاص الگوي و مطرحست زبان با دروني
 را» رجعـت  و گريـز  بـين  معلّـق  رفتـار  «ميتوان سوم شكل در. شعر زبان مثل ،دارد اهميت
 تـصويري  و عـاطفي  فـشردة  سخت حالت يك از گاهي نوع، نويسنده  اين در. كرد مشاهده

 و ميگزيند دوري آن از گاهي و ميكند پيدا شعري متعالي سبك نتيجه در نمايد، و استفاده مي 
  ).326:1363براهني، (ميكند اكتفا نثر طريق از مفاهيم اجتماع به فقط
. دارد سـادگي  از ايمايه كه  نثري ؛مواجهيم داستاني نثر با پژوهش اين در داشت توجه بايد

. اسـت  شده توجه زبان در ادبي خالقيت و هنري اتانحراف بسامد به ادبي سطح در بنابراين
 عنوان و محسوب نويسنده زبان از نميكند، بخشي  پيدا نمود زبان در جز بالغت آنجا كه  از

 است داستاني ادبيات از متوني شناسيسبك ما هدف كه چرا ؛است شده برداشته آن از ادبي
  . ميگيرد قرار ادبي حيطة در ناخواه خواه و
  
  :محمود احمد داستانهاي در سبكي يويژگيها 

 بـسبب كه   او داستانهاي در موجود   بالغي -زباني محمود، ويژگيهاي  آثار بر تمركز با اكنون
 تـا  ميـشود  بررسـي  شواهدي ذكر است، با  گرديده بدل سبكي هايشاخصه به مكرّر كاربرد
  .شود مشخص محمود نويسندگي سبك

    
   زباني سطح بررسي

  :  وينح ديدگاه از. الف
 توجـه  مـورد  كـالم  بافـت  و جمله شناسيسطح، سبك  اين شد، در  اشاره قبالً كه همانگونه

 متمم و جمالت، مفعول  بلندي يا كلمات، كوتاهي  همنشيني محور چون مسائلي به و ،است
  .ميشود پرداخته ديگر ويژگيهاي و آن هاينشانه و
  
  :جمالت كوتاهي .1

 كننـدة  القـا  ويژگـي   ايـن  .افعالست تعدد و جمالت يكوتاه محمود زباني ويژگي بارزترين
 و فعلها انبوهي چهاگر. افتدمي اتفاق توصيف و تصوير در كه است پويايي و حركت نوعي
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 ضـعف  ايجاد تنها نه محمود آثار در شوند، اما  تأليف ضعف سبب ميتوانند جمالت كوتاهي
 كـه  جـايي  »درجـه  صـفر  مدار «در. ميكند بيان روشنتر را تاريك زواياي است، بلكه  نكرده

 است، بيقـراري   رفته بكار فعل هفتادحدود صفحه يك است، در » مائده «آمدن منتظرِ» باران«
 تـا  ميكنـد  كمـك  راوي بـه  آنچه. بيقرارست شود گفته آنكهبي مشهودست باران حركت در

 فاتتوصـي  اينكـه  ويژگيست، بـدون   شود، همين  القا خواننده به  او نظر مورد حركت و فضا
 از محمـود، يكـي    زبان در. باشد داشته دست فضايي چنين خلق در تكراري و كننده خسته
  :نمونه. آنست بودن شالقي و مقطّع و جمالت ساز، كوتاهيلحن عوامل

 نگـاه  و كـشيد  گـردن  يارولي. كشو تو گذاشت را اشبسته مشت. پوشيد را اشتنهنيم مرد«
 و برداشـت  را كـرد، پـول    بـاز  را كشو يارولي. رونبي رفت در از و بست را مرد، كشو . كرد

  ).237: 1، ج1384محمود، (»جيب تو چپاند
  
    ):پيرو( وابسته جمالت تعدد .2

 يافتـه  گسترش كه است هسته جملة از جزئي حقيقت در وابسته جملة ميدانيم كه همانگونه
 تأويل صورت رد كه كرد تأويل صفت يا مصدر بصورت را وابسته هايجمله ميتوان. است

 هـاي جمله محمود، بيان  آثار در. ميپذيرد متفاوتي دستوري نقشهاي وابسته مصدر، جملة  به
 آمـده  پديـد  گـزارش  ضمن كه است پايه جملة توصيف واقع در ،تنيده درهم و متعدد پيرو
 ،سـخن  در معطـوف  گـاه  و متعـدد  هـاي پيرو با گسترده جمالت واقع بكارگيري  در. است
 عوامـل  از تكرارهـا  ،بعـالوه .  بسيارست محمود آثار در كاربردي چنين. ميكند ايجاد اطناب
  :نمونه. كالمست موسيقي و لحن ايجاد

 را موتور رسيد كه گودال بود، كنار  پوشيده گرم لباس و بود بلند و بود پهن كه موتورسوار«
  ).15: 2 -1382محمود، (»اتاقها طرف به رفت و جك رو زد
 جملـة  بـراي  »بود پوشيده گرم لباس«و »بود بلند «و »بود پهن «هايجمله شده ياد نمونة در
 هستند وابسته جملة »اتاقها طرف به رفت «اشهمپايه و »جك رو زد را موتورسوار، موتور «

 »رسـيد  كـه  گـودال  كنـار  «جملة با دوباره اول پاية جملة اند، بعالوه شده معطوف هم به كه
  .است كشانده اطناب به را سخن،  هاوابسته و هاهسته شدن تنيده و يافته گسترش
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  ): معطوف(همپايه جمالت تعدد .3
. هستند يكسان ارزشي داراي ساختماني نظر از هم با كه جمالتي تكرار همپايه، يعني  تكرار
پديد آورندة   روش اين. ميخورد بچشم بااليي بسامد با نويسنده اين زبان در نيز ويژگي اين

 توجه با. نشود ايجاد خللي هيچ واضح و روشن روايت در تا است كرده توصيف و گزارش
 ابهام ايجاد متن در روشنگري بجاي معطوفها وجود ،معاصر مدرن نويسيداستان در اينكه به

 عطف) و( از استفاده بجاي ميتوانست روبرو ميكند، محمود   مانع با را دهيگزارش و ميكند
 كـه  جمالتـي  دروني انسجام كردن تر  كمرنگ با و شگرد نهمي گزارش، با  و توصيف جهت

  :نمونه. دهد سوق ديگر معنايي و زباني امكانات توليد بسوي را دارد، روايت تأكيد آن به
 پـوزه  ايوان سقف سگ، زير  و بود كشيده گردن و بود گشوده را موتورخانه پنجرة عليمراد«

  ).203: 1ج -1-1384محمود، ( »بود بدي روز و بود كشيده زوزه و بود گرفته باال
  
  :جمله اركان ديگر و فعل در تكرار .4

 تكامـل  و پختگـي  اشاوليـه  كارهاي به نسبت اخيرش آثار كه است نويسندگاني از محمود
اسـت،   كـرده  طـي  را نزولـي  سـير  تقريباً كه محمود زباني ويژگيهاي از يكي. دارد بيشتري
 به امر اين »درجه صفر مدار «در كه جايي ست، تا ا جمله اجزاي ديگر گاه و فعلها در تكرار
 كاسـته  مـتن  در راوي دخالـت  از »معابـد  انجيـر  درخـت  «و اثر اين در زيرا ميرسد؛ حداقل
  :نمونه. ميدهد زباني شگردهاي به را خود جاي گزارشگري و ميشود

  ).49: 1382محمود، (»بود بارور و بود سخي و بود مهربان زمين و بود مهربان آسمان حاال«
 رفتـه  نـشانه  قلـبم  بـه  شـعبه سـه  تيـر  مثـل  و تهمـت  يـك  درد، مثـل   يـك  مثـل  اشسبابه«

  ).329: 2 -1383محمود، (»است
  
  :اضافه حرف حذف .5
 اندرفته بكار اضافه حرف بدون كه ميكنيم برخورد باال بسامد با متممهايي به محمود آثار در
. ديگـر  فعلهاي با اندك مواردي در و ندهست همراه »پرشدن «و» پركردن «فعلهاي با اغلب و

 تـداول  در اينكـه  بـر   عالوه حذفي چنين. است نداشته سابقه نثر در اين از پيش كاربرد اين
 زبـان  خـاص  اسـت، فقـط    جنـوب  مـردم  گـويش  از برگرفته و ميدهد رخ محاوره و گفتار
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 مشابه آثار يانم از را محمود آثار ميتوان آن با كه است هايي  شاخصه از يكي و است محمود
  :نمونه. شناخت باز

  ).11: 2 -1382محمود، (»كتري تو و ريخت چاي كرد پر را بزرگش مشت رشيد«
  ).380: 1، ج1384محمود، (»بغل جيبِ كرد دست نوذر. بود سرد -ميزد سرخي شهروز هايگونه«
  
  :جمله اركان تأخّر و تقدم .6

 موارد اين به ميتوان كه دارد دخالت ملهج يك اجزاي پيشاورد و پساورد در متعددي عوامل
 يـا  محـاوره  زبـان  مستقيم خاص، تأثير  ايكلمه بر تكيه و عربي، تأكيد  نحو تأثير: كرد اشاره

. نويـسنده  عـادت  بـه  بنـا  صـرفاً  و خـاص  دليـل  بـدون  يـا  و واقعيت بر كالم گفتار، تطابق 
 نگـرش  و ديـد  اويـة زكلمات، همنـشيني  محـور  و گفتـار  زنجيرة كه است معتقد جهانديده
 مـورد  ذهنـي  موسـيقي  و لحـن  آفرينندة زنجيروار همنشيني اين كه ميدهد نشان را نويسنده

 قيدهاي و قيدي متممهاي اغلب محمود آثار در). 35: 1379جهانديده،  ( است نويسنده نظر
 زبـان  تأثير و نويسنده تعمد ميرسد بنظر كه ميگيرند قرار جمله آخر در و فعل از پس مكان
 بيـشتر  و كمست بسيار محمود اولية آثار در كاربرد اين البته. باشد دخيل بسيار آن در گفتار
 بـااليي  بـسامد  با خصيصه اين بعد به »هاهمسايه «از. ميخورد بچشم مستقيم قولهاينقل در

 جز و وفادارست و آگاه زبان همنشيني قواعد به محمود كه شد يادآور بايد. ميشود مشاهده
  :نمونه. نميشود ديده آثارش در ،باشد هنجار شكنندة كه تأخّري و موارد، تقدم اين در
  ).117: 2 -1382محمود، (»خانه طرفب دويديم و حياط تو ريختيم و اتاق در به برديم هجوم«
  ).363: 1357محمود، (»متكا رو انفرادي، مينشينم ةگوش ميگذارم را كاسه«
  
  :مفعول نقش در پيوسته ضمير) رقص(جابجايي .7

 گفتـار  در بيـشتر  امـر  ايـن  كـه  ميبـرد  بكـار  مفعـول  نقـش  در را پيوسته ضماير محمود گاه
 سبك بر گفتار زبان تسلط از ، متأثر  هم ويژگي اين محمود زبان در. نوشتار در تا رايجست

 مركـب  فعـل  صورتيكه در و چسبندمي فعلها به مفعولي ضماير ضمن در. اوستنويسندگي  
 ايجـاد  يعنـي  ،كـالم  كوتاهي موجب كار اين. ميگيرند قرار فعل بخش آخرين زا باشد، قبل 

  :نمونه. ميشود سخن در ايجاز
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 ).555: 1378 محمود،( »ميگيرد تحويلمان و ميشماردمان گوسفند مثل جواني افسر« 
 
  لغوي ديدگاه از .ب
  :پركاربرد هايواژه .1

  :است رفته ربكا باال بسيار بسامد با معني چند در انگار واژة
 عـدم  نـشانة » گمـانم  بـه  «و» گـويي «،  »گويا «معنيب ترديد و شك قيد نقش در انگار -1-1

 شـخص  اول راوي كـه داستانهايي   در ترديد قيد. امريست به نسبت اطمينان عدم و قطعيت
 شخـصيتها  رفتار هايانگيزه از جانبه همه آگاهي دروني راوي زيرا ،ميرود بكار است، بيشتر 

 كـاربرد  دارد، ايـن   آگـاهي  چيـز  همه بر روايتگر كه كل داناي يا بيروني راوي در ، اما ندارد
 شخص سوم در چه و شخص اول روايتهاي در چه اينحال، محمود  با. افتدمي اتفاق بندرت
 مـردم  گفتـار  در تـداول  از ايصـبغه  شـايد  كـه  است كرده استفاده قيد اين از يكسان بطور

  :نمونه. باشد جنوب
  ).144: 2 -1383محمود،  (»كنم نگاه ندارم طاقت ميترسم، انگار رانگا«
  ).152: 1357محمود، (»كنم نگاه چشمهايش تو نميتوانم انگار. ميگيرم باال را سرم«
 آن نميتـوان  اما ؛ميرساند را ، شباهت »كه ميرسد نظرب «و» اينكه مثل «مفهوم ، در انگاركه 1-2
  بـه مـشبه  انگـار  نـوع  ايـن  از بعـد  معموالً كرد، و  يديگر تشبيه ادات هر دقيق جايگزين را

  :نمونه. ميشود بيان جمله بصورت
  ).300: 2 -1383محمود، (»ميشود دور و ميلغزد مه در كه باران، انگار ننه بلند سياه قامت«
 بطوريكـه . ميكنـد  اسـتفاده  تشبيه ادات جايگاه در دقيقاً انگار از سوم، محمود  مورد در 1-3

 مـورد  ايـن  در. نميشود ايجاد معنا در بگذاريم، تغييري  آن جاي ديگري تشبيه ادات هر اگر
 واژة بكـارگيري  اينگونه. ندارد تركيبي صورت و است چيز يك و مفرد بهمشبه انگار از بعد
  :نمونه. است نداشته سابقه محمود از پيش انگار

محمـود،  (»آتـش  گلـة  دو داغ، انگـار   آهنـي  متة دو انگار. ميدهد رم را نگاهم تيز چشم دو«
1357 :360.(  
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  :»كردن بنا« مصدر از فعل كاربرد .2
 معاصـر  نويـسان داسـتان  آثار در» داشتن قصد «و» كاري انجام به شروع «معني در كردن بنا 

 جـايي  تـا  محمود اولية آثار در. است رفته بكار نيز صادقيبهرام   و احمد زاده، آل جمال مثل
 در واژه ايـن  اسـتعمال  بعـد  به»هاهمسايه «از است، اما  نرفته كارب واژه شد، اين  مالحظه كه

  :نمونه. فراوانست آثارش
 ).498: 1357 محمود،(»شدن بزرگ به ميكند بنا سرم باز دارم اغما حالت«

 
 :(motif)مايه بن .3

 كلمـات  قالب در كه ايستدرونمايه يا فكر، موضوع  يك از عبارت ريچاردز، موتيف  نظر از
 و ميكنـد  پيدا نمود هنري اثر يك در ... و خيال، اشخاص، اعمال، مكانها ، تصاوير عبارات و

ريچـاردز،  (آورد مـي  بوجـود  را هنـري  الگوي مسلّط معين، تأثير  الگوي يا عنصر اين تكرار
 ،آنهـا  بـاالي  بـسامد  كـه ميخوريم  بر عبارات و ها هواژ برخي به محمود آثار در). 86: 1375
 و فرهنـگ  تـأثير  تحـت  ها هواژ اين. است ساخته متمايز معاصران يگرد از را آثارش براحتي
 موضوعات اين. است گرفته شكل سرزمين آن جغرافيايي موقعيت و رسوم و ، آداب  هويت

  :است زير موارد شامل هاواژه و
 بـودن  سـيگار، شـرجي    و عرق و ماهي، كوسه، ترياك   زهم آب، بوي  پر هايدريا، رودخانه 

   ... .و ماهي خرما، اقسام نخلستان، انواع و فراوان، نخل ريختن عرق و هوا دهندة آزار
  
  :جنوب لهجة بافت .4

نيـستند، بلكـه     جنـوبي  واقـع  محمـود، در   داسـتانهاي  در رفتـه  بكار آشناينا هايواژه تمام
 جنوب در كه دارند فارسي ريشة بيشتر هاواژه اينگونه. دارند را جنوب لهجة بافت جمالت

 در معتقدسـت  گلـستان . اندشده سپرده فراموشي به كشور ديگر مناطق در اما ،اندمانده يباق
 فارسي لغت يعني. جنوبي لفظ نه حاكمست رمان كل بر جنوبي ساخت ،»درجه صفر مدار«

دارد،  تـأثير  جملـه  كـردن  ادا شـكل  در كـه  هـم  كنار در كلمات گرفتن قرار شكل امااست،
 پـاگير  و دسـت  و مـزاحم  هـا  واژه اينگونـه  مجمـوع  در). 35: 1383گلستان،  (است جنوبي
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 از تعـدادي  ذيـل  در. نميـسازد  وارد داستان درك به ايلطمه آنها معني ندانستن يعنينيستند،
  :است شده ايرانست، آورده تمام به متعلق برخي و جنوبي برخي كه هاواژه

ماسـي، شـوور، زنجمـوره،      كلپتره، داغمه، دنگال، تنكه، چمچاره، سعف، چول، مكينـه، ريغ         
   ....و دار، دشداشه، لُنگوته، عتابهرفتن، نشپيل، گاسم، گُداغ باز، پينكيچاچول

  
  :نويسي شكسته .5

  :نمونه. ندارد نويسيمستقيم، شكسته قولهاينقل در جز محمود
  :ميگويد دختر«
 .شد وا كتابفروشي شايد... كنين صب  حاال-
  ).185: 1357محمود، (»است رنگ زيتوني حاال كه ميكنم نگاه دختر چشمان به
  
  :»معابد انجير درخت «و »درجه صفر مدار «به منحصر زباني ويژگيهاي .6

 او اخيـر  اثـر  شـد، دو   بررسـي  محمود احمد زبان در اين از پيش كه هاييشاخصه بر  عالوه
 اربردكـ  قـبالً  كـه  اسـت  تـازه  ويژگيهـايي  داراي »معابد انجير درخت «و »درجه صفر مدار«

  .است رمان دو اين به منحصر و نداشته
  
  :مركب افعال خاص كاربرد 6-1
 جـدا  فعل از تركيبي جزء» دادن نشان «و» كردن تعارف«،  »كردن نگاه «چون مركبي افعال در

 .)هستند اجباري متمم داراي افعال اين(پيونددمي خود متمم به ،اضافه كسرة يك با و ميشود
 لهجـة  از گرفتـه  نـشأت  كـه  امـر  اين. ميكند ايفا را اضافه حرف شنق كسره ،كاربرد اين در

 از بيـشتر  كـاربرد  اين» كردن نگاه «مركب فعل در. است شده كالم كوتاهي سببست،جنوب
  :نمونه. ميشود مشاهده افعال ساير

  ).121: 1، ج1384محمود، (»كرد نوروز عمو تعارف سيگار برزو«
 »121: 1، ج1 -1383محمود، (»حياط تو بكنه جك هشتي از تا ميكند جواهر نگاه.(  
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  :»كردن نگاه نگاه «فعل كاربرد 6-2
 گفتـار  لهجة از نيز ويژگي است، اين  رفته بكار كردن نگاه خيره تأكيدي مفهوم در فعل اين

  :نمونه. است گرفته نشأت
  ).69: 1، ج1 -1383محمود، (»زدي؟ كلك: ميكند نگانگاهش فرامرز«
  
    :كلمه يك از حرف يك تكرار 6-3

 تفـاوت  هـم  باشد، با  شده تكرار حرف كدام اينكه به بسته طنينشان كه باراان يا بااااران مثل
 براي ... و» كشيد فرياد «يا» گفت آهسته «مثل ايكليشه جمالت از اينكه جايب محمود. دارد
 كـرده  القـا  را حالت اين ،حروف از يكي تكرار كند، با  استفاده حركات و صداها دادن نشان
  :نمونه. است داده قرار خواننده به رواني حاالت القاي خدمت در را تجربه اين او. است

، 1384محمـود،   (»حراسـت  محتـرم  رستمعلي، رياست  سروان داداش هرررري: گفت نوذر«
  ).173: 1ج
  
  :مستقيم قولهاينقل در جنوب لهجة پررنگ تأثير 6-4

 دارد، و  خاصـي  برجـستگي  اثـر  دو ايـن  در ،مستقيم يقولهانقل در جنوب مردم گفتار تأثير
  .ميشود ديده آنها در جنوب لهجة بافت كاركرد از جديدي ويژگيهاي

 ادا جنـوبي  لهجة با كه قولهايينقل در مفعولي ي »را «نماي نقش بجاي كسره كاربرد -الف
  :نمونه. ميشود

  ).41: 1، ج1384محمود، ( »نكن تنگ خلقشِ سرصبحي«
 شـكل  كـه  اسـت  كـرده  اسـتفاده  ملفـوظ  غيـر  »ه «از »را «بجـاي   خود قبلي آثار در محمود

 كـاربرد  ايـن  »هـا همسايه «در يا ، و »بده كتابه «مثالً. ميباشد)  ِ   -(صداي از ديگري نوشتاري
 غُـم  باز و مياندازد پايين را سرش افندي رستم« : ميدهد »و « كوتاه مصوت به را خود جاي
  :ميكند غُم
  ).475: 1357محمود، ( »بودم گفته اول از اينو..... نيستم شما با كه من -

 كلمـات  شـدن  بدشـكل  را كـسره  بـه  ملفـوظ  غير) ه(تغيير دليل» حال حكايت «در محمود
باشـد،   »ش «واژه پايـاني  حروف كه ميشود آشكار بيشتر زماني بدنمايي اين است، و  دانسته
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 و طبيعـت  و آدمهـا  شخـصيت  بـه  هتوجـ  بـا  گاه. كرد كوشششِ....كوشششه.....كوشش مثل
 آخـر  حرف كه مواردي در هم ميشود، آن  بدل مكسور »ن « به مفعولي ي»را«جمله،   كيفيت
 ميكند كمك نويسنده به امر اين. است مشكل آن به كسره الحاق و بوده مصوت داراي واژه
 هـاي آدم از بعـضي «: ميگويـد  محمـود  خـود . كنـد  نزديك جنوبي لهجة به را جمله بافت تا

 ميخـورد، امـا    شخصيتـشان  و طبيعـت  به كه »بده را هاجوجه «:ميگويند باسوادند كه داستان
  ).82: 1383گلستان، (»بگير هانِجوجه «: ميگويد است بيسواد كه بلقيس

  
  :ربطي فعل حذف 6-5
 كـاربرد  مـستقيم  قولهاينقل در هم آن كه ميگيرد قرار ربطي فعل بجاي اثركسره دو اين در

  :نمونه. است داشته عهده بر را نقش اين ملفوظ غير »ه «محمود گذشتة آثار در. دارد
                     »...نذاشـــته بيـــرون عمـــارت از پـــا آزگـــارِ مـــاه دو بـــدبختت مـــادر: گفـــت عمـــه«
  ).31: 1، ج1 -1383محمود، (
  
  بالغي سطح بررسي .2
  :شاعرانه لحن 2-1
 رئاليـستي  زبـان  بـه  را شـعر  منطـق  از  متـأثر  وارهم و مأنوس محمود، تركيبي  داستانهاي در

 و ميكـشد  تصوير به و ميكند روايي، توصيف  لحن بجاي نويسنده كه آنجا. ميبينيم گراساده
 پيـدا  شـاعرانه   لحنـي   زبـان  ،ميريزد زبان قالب در را رنج و هيجان، اندوه  از سرشار لحظات
 ابـداعي  هـاي باتـصوير  را ننـده خوا و ميكنـد  توقـف  متن در راوي فضايي چنين در. ميكند

  بـين  ميكنـد، تناسـب    ايجـاد  را ايشاعرانه لحن چنين كه هاييمؤلفه. ميسازد همراه خويش
 تـشبيه  كالمـست، كـه    درونـي  موسـيقي  و تـشبيهي  و اسـتعاري  بيـان  از گيري، بهره ها هواژ

  :ميكند بازي را نقش مهمترين
 را شـادي  و خنكي كه ماليم رنگي به زر از طبقي همچون و پايين بود آمده انگار كه ماه و«
 در آب خـوش  صـداي  بـا  و ميكشيد پر پرهشب سبكي شب، به  در صدا داشت، و  همراه به
  ).50: 2 -1383محمود، (»ميشد هم
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  :تشبيه 2-2
 توصيف خدمت در تشبيه بكارگيري يابيمبيفكنيم، درمي  نظري نامعاصر داستاني آثار به اگر
 مخيل و برخوردارند، مبهم  سادگي از تشبيهات اغلب جست، و راي امري پردازيشخصيت و

 بالغـي  شـيوة  اينويـسنده  هـر  بنابراين. ميكنند عمل نويسنده براي ابزاري مثابة به و نيستند
 بـاب  در هـم  محمـود . رسـيد  او سبك به ميتوان آثارش در دقت با ، كه دارد را خود خاص
 در جـز  برگزيند، و  حسي را تشبيه طرفين ميكند دارد، سعي  را خود خاص هايشيوه تشبيه

 وجود تشبيهاتش در ذهني تصاوير. ندارد تشبيهات فشردگي به چنداني عالقة اندك مواردي
 نيـز  او خيـالي  حاكمست، صـورتهاي   او شدةخلق تصاوير بر مادي روح كه آنجا از و ندارد

محمـود،   زبـان  ربرديكا هايبهمشبه درميان. وفادارست زبان هايهنجار به و ندارد غموض
  : نمونه. دارد اختصاص حيوانات به بسامد باالترين تقريباً

  ).177: 2 -1382محمود، (»بودند چسبيده ذهنش به زالو مثل كلمات«
نمـايش   به را نويسنده هويت كه ميكنيم برخورد نيز جنوب اقليم از متأثر هايبهمشبه به گاه

  :نمونه. ميگذارد
  ).216: 1357محمود، (»است تيز كوسه مثل اششامه«

اسـت،   كـرده  زدايـي آشـنايي  نويـسنده  نگـوييم  اگـر  كه ميشويم مواجه تشبيهاتي با نيز گاه
 ايـن  ذكرسـت ب الزم. اسـت  رفتـه  بكـار  آنهـا  در پيشين تشبيهات از متفاوت زباني كمدست
  :نمونه. نيست محمود سبكي شاخصة و ندارد بااليي بسامد ويژگي

  ).38: 1357محمود، (»بود گود و برزگر، تنگ پاي شكاف مثل چشمهايش«
 اوسـت، بـه    سـبكي  هـاي شاخـصه  از يكي و ميكند استفاده بيشتر محمود كه تشبيهي ادات
  .ميماند فعل مثل، انگار، عينهو، عين، همچون، و: از عبارتند بسامد ترتيب

  
  :تشخيص 2-3

 اسـتعارة  واقـع  در و اسـت داده دسـت  از را خود برجستگي ،معاصر داستانهاي در تشخيص
 گونـه اين در كـه  درستـست . پيامست انتقال براي ايوسيله فقط كه آيد  مي حساب به ايمرده

 را او ايآن، لحظـه   از خواننده گذر از قبل نيست، اما  زبان خود سمت  به گيري  كاربرد، هدف 
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 انگيـزي استعمال، خيال  كثرت سبب  به نيز كاربردها قبيل اين. ميكند جلب خود به و متوقف
  . اند داده دست از را خودبودن  هنري جنبة و
  ).122: 1 -1382محمود، (»ميرقصيد آب روي پل ساية«
  ).11: 1378محمود، (»ميقاپد غانم گروهبان دهان از را فرمان باد«
  
    :كنايه 2-4

... و احمـد  جمـالزاده، آل   مثـل  معاصـر  نويـسندگان  اغلـب  بالغـي  شاخصة را كنايه ميتوان
 از كـه  كنايـات  ايـن . اسـت  رفتـه  بكـار  بـااليي  بـسامد  با كنايه نيز محمود زبان در. دانست
 ايجـاز  بر  ايرانيست، عالوه  اصيل فرهنگ از بازتابي و نشده متأثر خاصي جغرافيايي محدودة

 المثـل   ضـرب  بـه  زمان گذشت ، با  استعمال كثرت اثر بر نشان ميدهد، و   را كالم، مبالغه  در
  :نمونه. استشده تبديل

  ).13: 1378محمود، (»است كرده گير ممدو پيش مرادي گلوي«
  ).30، 1محمود، (»بود انداخته گل حرفشان«
  :آميزي حس 2-5

 كالم لحن كه ميرود بكار زماني بيشتر و معاصرست زبان در بالغي هايمقوله از آميزيحس
 كـاربردي  چنين به نيز محمود زبان در. ميشود شاعرانه و خارج ،مستقيم رسانيپيام شكل از
منتقـل   مـا  بـه  را راوي حـسي  تجربـة  و ميشود كالم رواني و لطافت موجب كه ميخوريمبر

  : نمونه.ميكند
 و هـا غريبـه (شـور  ، بـوي  )7:بـاران  زيـر  زائري(مزهبي ، خندة )261: سوخته زمين(تلخ رنگ

  ).109: همان(گس عطر و) 17: بومي پسرك
  
  معنايي حوزة در بالغت بررسي .3
  :اطناب 3-1
 مصداق متني چنين در معاني علم كاركردهاي از مواجهيم، بسياري  داستاني نثر با كه آنجا از

 كـالم، بـسيار    كوتـاهي  و گـستردگي  بحـث  بـه  پـرداختن  مجـال  ميـان  اين در. نميكند پيدا
 حال مقتضاي به. نيستيم روبرو اطناب و ايجاز با ثابت ايبگونه محمود داستان در. اندكست
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 و مكانها،  شخصيتها توصيف در محمود كه آنجا از. ميگردد  مفصل گاه و موجز مشكال گاه
 و زيبـا  اطنابي به كالمش گرديد سبب امر ميكند، همين  گزارشگري و پردازيجزئي ،فضاها
كـالم،   تكميـل  چون هاييگونه در اطناب. باشد گزادل و آورمالل اينكه نه شود بدل جذاب
 ديـده  محمـود  آثـار  در ،ابهام از پس ايضاح قصد به يا و كالم تميمكالم، ت  آوردپي و تذييل
  :نمونه. ميشود

محمـود،  (»كنم دود سيگاري -چسبيد  نمي گرسنه شكم با و گرما تو كه هرچند -داشتم ميل«
1382- 1 :17.(  

  ).373: 1، ج1384محمود، (»شد پيدا -اسب زرد، مثل -درشتش دندانهاي. زد لبخند«
  
  :ايجاز 3-2

 از كه آنجا. برميگزيند را ايجاز و كوتاهي موضوع، گاه  فراخور به و حال مقتضاي به محمود
 كنـد، چـون    ايجـاب  ضرورت كه آنگاه و حاكمست ميگيرد، ايجاز  بهره كنايه و المثل  ضرب

 نيـز  معنوي قرينة به افعال حذف گاه و ميكند پرهيز آن نام ذكر ميشناسد، از  را نهاد خواننده
 امـروز  گفتـار  و محـاوره  زبـان  بـه  ويژگيهـا  ايـن  هـردوي  البته كه ميشود ديده كالمش در

. ميكند حذف جمله از را متمم و مفعول گاهي. نيست محمود داستانهاي خاص و برميگردد
  :نمونه

  ).301: 1357محمود، (»نميكشد خجالت هيچ... ميدهد حواله هنوز پاسبان«
  ).342: همان(»ميكنم پر را امريه«

 بـسيار  محمود كه ميشود موجب گاه ذهني تداعيهاي و گذشته خاطرات ن، مرور اي بر  عالوه
 يـا  دو بـين  گفتگوهاي راوي موارد اين در. زند بازسر   جمله اركان برخي ذكر از هنرمندانه

  :نمونه. آوردمي نهاد ذكر است، بدون گرفته صورت قبال كه را نفر چند
  .قبرستان نيامدند زنها«
 .است حرام زن به مريض ادتعي و جنازه  تشييع-

  . ميپرسد شيخ حاج از پدرم
  ).98: 1357محمود، (»شده حرام زن به چيزايي چه ديگه -
  .است علي شيخ حاج شده، همان مشخص) -(نشانة با كه دوم جملة مذكور، گويندة عبارت در
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  :نتيجه .7
 در سـه  در اين پژوهش مهمترين وجوه برجستة سبك شـناختي داسـتانهاي احمـد محمـود          

در سـطح سـبك   .  و بالغـت مـورد بررسـي قـرار گرفـت      ها هسطح جمله و بافت كالم، واژ     
شناسي بافت كالم به مباحثي از قبيل كوتاهي جمالت و تعدد افعال، تعدد جمالت همپايـه                
و وابسته، تكرار در فعل، حذف حرف اضافه، تقدم و تأخر اركان جمله، جابجـايي ضـماير                 

هـاي پربـسامد، موتيفهـاي     ، واژهاي هر قـسمت سـبك شناسـي واژ     و د . پيوسته پرداخته شد  
و عناصـر بالغـي     . پركاربرد اقليمي، بافت لهجة جنوب و شكـسته نويـسي بررسـي گرديـد             

همچون لحن شاعرانه، تشبيه، تشخيص، كنايه و حـس آميـزي در بخـش بالغـي تجزيـه و                   
  . تحليل شد

ستانهاي احمد محمود ميتوان سـبك      هاي پژوهش در زمينة سبك شناسي دا        با توجه به يافته   
 او زبـان  لحـن  بر لهجه اين كه تأثيراتي و ايران جنوب گفتار زبان از استفاده خاص او را در   

 در پركـاربرد  لغات محمود، يعني  لغوي بر آن، موتيفهاي   افزون. كرد است، جستجو  گذارده
 عرصه اين هايپيشرو ديگر با محمود داستان زبان مقايسة با اما. ميسازد را او او، سبك  زبان
 كوتـاهي . متداولـست  نيـز  آنهـا  زبـان  در محمود بالغي و زباني عناصر اغلب كه يابيمميدر

 بـسياري  و حسي، كنايه، تشخيص   گستردة ابهام، تشبيهات بي سادة زبان از جمالت، استفاده 
 بـا  ودمحمـ  زبان. خاص اينويسنده نه عصرست و دوره يك مشترك ديگر، زبان  ويژگيهاي

 و متنـي  يچالـشها  از و آشناسـت  مردم و زنده، بهنجار  ، زباني داستانهايش بالغت به توجه
 را او سـبك  او، نميتـوانيم   زبـان  بـه  ترگسترده نگاهي با بدورست، و  مدرن داستانهاي زباني
 نميتوانـد  اقليم يك مردم خاص هايواژه بكارگيري  صرف كه چرا بدانيم؛ سازجريان سبكي
 مـشترك  هايدرونمايه در دقت راه از بيشتر محمود سبك واقع در. كند ايجاد خاص سبكي

 انگيـزة  و او اصـلي  دغدغـة  همـواره  كـه  هـايي درونمايـه . است تشخيص قابل داستانهايش
  .اندبوده داستانهايش نگارش
  : منابع فهرست

 19،1 هـاي  شـماره  ستان،فرهنگ نامة ،»محمود احمد آثار بر مروري «،)1384(آناهيد اجاكيانس، -1
)25(،2)26(،3)27(،4)28.( 
 .نو نشر: تهران سوم، چاپ نويسي،قصه ،)1363(رضا براهني، -2
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 .كبير امير: تهران پنجم، چاپ شناسي،سبك ،)1369(تقي محمد بهار، -3
 .چوبك: رشت اول، چاپ استعاره، غياب در متن ،)1379(سينا جهانديده، -4
 .قطره: تهران چهارم، چاپ ايران، امروز بياتاد ،)1379(محمد حقوقي، -5
 .مرواريد: تهران دوم، چاپ ادبي، اصطالحات فرهنگ ،)1383(سيما داد، -6
 .معين: تهران اول، چاپ محمود، احمد آثار نقد ،)1378(العليعبد دستغيب، -7
 .37-32،ص109شماره داستاني، ادبيات ،ماهنامه»معابد انجير درخت«،)1386(ــــــــ -8
 .نو عصر انديشه: تهران حميديان، سعيد ادبي،ترجمه نقد ،اصول)1379(ا آي، ريچاردز، -9

 .فردوس: تهران چهارم، چاپ شناسي،سبك كليات ،)1375(سيروس شميسا، -10
 ،»ايـران  معاصـر  ادبيـات  در نويـسي  داستان مكتبهاي بر درآمديپيش« ،)1382(قهرمان شيري، -11

 .190 -147ص ،189 شماره تبريز، نسانيا علوم و ادبيات دانشكده
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