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چكيده:
سبک ،روش خاصّی است که نویسنده یا شاعر برای بیان مطالب و مفاهیم مورد نظر خود بهه کهار مهیگیهرد از
دیرباز تا کنون تعاریف و تقسیمبندیهای گوناگونی از سبک ارائه شده است در بررسی سهبک ههر اثهر ادبهی
ویژگیهای زبانی ،ادبی و فکری آن اثر مورد بررسی قرار میگیرد از پدیدههای نو امّها قابه توجّهه در جریهان
ادبی معاصر ،رمانهای عامّهپسند یا بازاری هستند که بسیار مورد توجّه قرار گرفتههانهد و عنهوان پرفهروشتهری
رمانهای دهۀ اخیر را به خود اختصاص دادهاند از ای رو توجّه بیشتر به ای آثار ،امری ضروری و الزم است
سبک نویسندگی و اسلوب خاصّی که نویسنده برای بیان مفاهیم مورد نظر خود به کار میبرد ،از مشخّصهههای
بارز هر اثر ادبی است و شناخت نویسنده و دنیای او و دیدگاه و بینش او را به جهان پیرامون نشان مهیدههد ،از
ای رو بررسی سبکی رمان عامّهپسند میتواند گامی به سوی شناخت عل محبوبیّت ای آثار باشد
نگارندگان در ای پژوهش به عنوان نمونه ،چهار اثر مرتضی مؤدّبپور را که در سها ههای اخیهر مخاابهان
زیادی را به خود جذب کرده است و از موفّقتری رماننویسان عامّهپسند بوده است ،مورد تحلی سبکشناسی
قرار دادهاند بر پایۀ ای بررسی مشخّص شد که سبک مؤدّبپور ،رئالیسم است وی از نثری سهاده و عهاری از
پیچیدگی استفا ده کرده؛ از صنایع بدیعی ،جزکنایه بهرة چندانی نگرفته و مشکالت جوانان و مسهائ سیاسهی و
اجتماعی روز را با زبانی ساده مطرح کرده است
كليد واژهها :سبکشناسی ،رمان عامّهپسند ،مرتضی مؤدّبپور
 1تاریخ دریافت1931/11/11 :
 2ایمی z.najafi@ltr.ui.ac.ir :

تاریخ پذیرش1932/2/11 :
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 .2مقدّمه:
رمانهای بازاری یا عامّهپسند ،از انواع رمان هستند که در دهههای اخیهر ،بسهیار مهورد توجّهه مخاابهان
قرار گرفتهاند و به محبوبیّت و فروش باالیی دست یافتهاند خاستگاه و منشه ایه نهوع رمهان را بایهد در
پاورقیهایی که پیش از انقالب در مجالّت به چاپ میرسید ،جسهتجوکرد پهاورقینویسهی تها سها هها
مورد توجّه نویسندگان بسیاری بود که از اریق چاپ داستانهای خود به صهورت مهنظّم در مجهالّت و
روزنامهها به محبوبیّت زیهادی دسهت یافتهه بودنهد بیشهتر ایه پهاورقیهها بها مضهامینی همچهون عشهق،
ناهنجاریهای اجتماعی و مشهکالت زنهان و جوانهان نگاشهته مهیشهدند و از نظهر تهوجّههه بههه عنههاصر
داسههتاننویسههی و ویژگههیهههای ادبههی و سههبکی ،در جایگههاهی نههاز قههرار داشههتند از معههرو تههری و
پرکارتری ای نویسندگان ،میتوان حسینقلی مستعان ،جواد فاض  ،امیر عشیری ،مجیهد دوامهی ،حمهزه
سردادور و بسیاری دیگر را نام برد
بها وقهوع انقالب ،مهدّتی ایه جهریان متوقّف شد؛ امّا در سها ههای بعهد در قالهب تهازة رمهانههای
عامّهپسند ،حیات خود را از سهر گرفهت نکتهۀ قابه توجّهه دربهارة ایه رمهانهها ،فهروش بسهیار بهاالی
آنههاست؛ بهه گونهای که بسیاری از ای رمانها جزء پرفروشتری رمانهای سا ههای اخیهر شهناخته و
بارها تجدید چاپ شدهاند از میان انبوه ای نویسندگان میتوان از فهیمه رحیمهی ،نسهری ثهامنی ،فتّانهه
حاج سیّدجوادی و مرتضی مؤدّبپور نام بردکه آثار آنها در میان پرفروشتری رمانهای ایه سها هها
قرار دارد؛ به عنوان نمونه میتوان بهه بامهداد خمهار از فتّانهه حهاج سهیّدجوادی بها  91چهاپ ،پریچههر و
یاسمی از مرتضی مؤدّبپور با  11چاپ ،یلدا با  19چاپ ،پنجره و بانوی جنگه از فهیمهه رحیمهی بهه
ترتیب با  11و  19چاپ ،گلی در شورهزار از نسری ثامنی با  11چاپ اشاره کرد که ابهق آمهار بانهک
ااّالعات خانۀ کتاب به ترتیب رتبههای  21 ،12 ،13 ،7 ،1 ،1و  11پرفهروشتهری آثهار بهی سها ههای
 1911-1972را به خود اختصاص دادهاند بر همی اساس ،توجّه به ای نوع رمان با توجّه به جایگاه آن
در میان مخاابان و بررسی آن از جنبۀ عناصر ادبی و سبکشناختی با هد

شناخت و پیگیهری عوامه

جذب مخااب ،ضروری و الزم به نظر میرسد
در ای پژوهش ،ویژگیهای سبکشناختی رمانهای عامّهپسند با تکیه بر آثار مرتضی مهؤدّبپهور،
مورد بررسی قرار میگیرد مؤدّبپور چنانکه پیش از ای گفته شهد از معهرو تهری و محبهوبتهری
نویسندگان عامّهپسند است که آثار او با اقبا زیاد مخاابان مواجه شده است بهه منظهور تحلیه و نقهد
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ویژگیههای سهبکی آثهار او ،چههار رمهان پریچهـر ،گنـدم ،یلـدا و یاسـمي را برگزیهدیم ایهه آثهار از
پرفروشتری رمانهای مؤدّبپور و همچنی از پرفروشتری رمهانههای سها هههای اخیههر بههه شمههار
میآیند؛ عالوه بر ای از جنبههای گوناگون ساختاری ،شباهتهای زیادی میان ای رمانها وجهود دارد
که دستیابی به ویژگیها و مشخّصههای کلّی سبکی آنها را آسانتر میکند و چشماندازی روشه تهر از
جهانبینی و نگرش نویسنده پیش روی مخااب میگشاید
 .2سبکشناسي:
واژة سبک ،مصدر ثالثی مجرّد عربهی اسهت بهه معنهی گهداخت و ریخهت و قالهبگیهری زر و نقهره و
«سبیکه» به معنی پاره زر و نقره گداخته و قالبگیری شده مشتق از آن است (لسان العرب ،بهیتها ،ییه
واژة سبک)
از دیرباز تعریفهای گوناگونی از سبک و سبکشناسی ارائه شده است برخهی معتقدنهد« :سهبک
عبارت است از شیهوة خههاص در نهزد ههر گوینهده ،تعبیهر صهادقانهای اسهت از اهرز فکهر و مهزاج او »
(زرّی کوب )71 :1972 ،عدّهای ،سبک را «شیوة خاصّی که نویسنده یا شاعر برای بیان مفاهیم خهود بهه
کار میبهرد و بهه عبهارت دیگهر اینکهه نویسهنده یها شهاعر آنچهه را مهیگویهد ،چگونهه بیهان مهیکنهد»
(میرصادقی )17 :1912 ،تعریف کردهاند فرشهیدورد از میهان تعهاریف مختلهف ،ایه تعریهف را بهرای
سبک برمهیگزینهد« :سهبک ،شهیوة خهاصّ یهک سهخنور یها یهک اثهر یها مجموعهه آثهار ادبهی اسهت»
(فرشیدورد :1979 ،ج  )111 :2و شمیسا سبک را به اور کلّی وحدتی مهیدانهد کهه در آثهار کسهی بهه
چشم میخورد (شمیسا)11 :1971 ،
به اور کلّی میتوان سبک را روشی دانست که هنرمند برای بیان موضهوع ،پهرورش افکهار خهود و
ارائۀ هنرش به کار میگیرد؛ روشی که خهاصّ خهود اوسهت و اثهر هنهری یهها ادبهی را از دیگهر آثهار و
روشها متمایز میکند هنرمندِ برجسته و اصی و به اور خاص نویسندة صاحبسبک کسی اسهت کهه
بتواند میان معنا و مفهوم اثر با زیباییهای ظاهری ،پیوندی مناسب و دلنشی برقرار کند
در تحلی سبکی اثر باید مشخّصهها و ویژگیهای غالب و پر بسامد اثر را مورد بررسی قرار داد در
حقیقت «هد

از تحلی  ،همانا تجزیۀ کام یک موضوع به عناصر متشهکّ آن و شهناخت موضهوع از

راه مقابله و سنجش عناصر و تبیی نسبتهایی است که بر عناصر آن ناظر است » (عبادیان)11 :1919 ،
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در نوشتار حاضر برای دستیابی به سبک رمان عامّهپسند ،آثار مؤدّبپهور را در سهه سهط  1زبهانی2 ،
ادبی و  9فکری ،مورد بررسی قرار میدهیم:
 .2-2سطح زباني:
 .2-2-2سطح لغوي:
 .2-2-2-2اصطالحات و واژگان عاميانه:

ای ویژگی سبکی ،از ویژگیهای پر بسامد آثار مؤدّبپور اسهت کهه در کنهار واژگهان محهاورهای ،از
عوام نزدیکی نثر او به زبان مردم است:
پریچهر« :فعالً که رو هوا آویزونيم)1( ».

گندم« :اونوقت گندش درميآد ها!» ()91؛ «حیف نیس یه همچی هوایی رو آدم و کنهه و بچپـه تهو
خونه؟» ()11

یلدا« :حاال دیگه واسه م میخوای تيارت بازی کنی؟» ()221؛ «شاید یه روزه عربهی رو فـوت آب شـي».
()11
یاسمي « :باید بتمرگم تو همی اتاق دیگه» ()19؛ «انگار توپ شما خيلي پره جناب بهرام خان » ()112
 .2-2-2-2كاربرد اتباع:

از ویژگیهای زبان محاوره ،استفاده از اتباع است که در آثهار مهؤدّبپهور بسهامد بهاالیی دارد و عامه
مهمّی در نزدیک کردن زبان رمان به گفتار روزمرة مردم و ایجاد حهسّ صهمیمیّت مخااهب بها داسهتان
است کاربرد اتباع در رمانهای مورد نظر ،بیشتر در زبان شخصیّتهایی که به ابقات پایی تعلّق دارنهد
و یا در جمالت انز به کار میرود تقسیمبندیهای زیر از اتباع براساس کتهاب دسهتور زبهان انهوری و
گیوی ( )112-119 :1917است
انواع اتباع در رمانهای مورد نظر را میتوان به صورت زیر تقسیمبندی کرد:
الف تبدی حر

اوّ به «م»:

گندم« :از گردش مردشم خبری نبود » ()22؛ «از ای

عكس مكسای بد نذار اون الی کتاب » ()17؛ «كالباس

مالباس میگیریم ،دور هم میخوریم » ()219
یاسمي « :یه بال مالیی سرت میآرم ها!» ()111
ب تبدی حر

او به «پ»:

پریچهر« :بذار تمام دخترای فامی شيک و پيک کن و بیان » ()11؛ «آیر به تته پته افتاد » ()971
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گندم« :بیا بریم واستادی چرت و پرت میگی!» ()11؛ «همونجا شل و پلـ

مهیکنهیم کهه دیگهه فکهر زن

گرفت از کلّهش بره بیرون!» ()991
یاسمي « :حدّاق افکارم قاطي پاطي نبود » ()121
ج تبدی مصوّت اوّ به مصوّت بلند «او»:
پریچهر« :تک و توک زنی رو میدیدید که تو خیابون قدم بزنه » ()921

یلدا« :اون موقع که بهت میگم ناز و نوز نک !» ()297؛ «راه ،صها و درسهت و بهیچالـه چولـه میشهه »
()211
د تبدی به الفاظی که نه هموزن کلمه است و نه حر
فقط در حر

اوّ آن به حر

معیّنی تبهدی مهیشهود؛ بلکهه

اوّ با کلمۀ متبوع یکی است:

پریچهر« :عالمتاج خانم خودش رو در اتاقها گم و گور کرده بود » ()111؛ «اکثر ای فـک و فاميـلههای
ما ،میزان خوشبختی رو تو دفترچه حساب بانکی میبینند » ()171
گندم« :کارگرا پخ و پال شدن » ()971
یلدا« :با پرت و پالهایی که میگه بهاعث مسخره و خنههدة مهردم بشهه » ()191؛ «اون وقهت همههه شهروع
میکن با قرض و قوله و کالهبرداری و هزار تا کار دیگه پو جور میکن » ()111
یاسمي « :وقتی به دست بهرام کشته شدی چک و چونـه توخهودم مهیبنهدم » ()111؛ «فهدای اون چشـم و

چارتون بشم » ()111؛ «با یه چیزی میزنم تو پک و پهلوت ها!» ()292
 .9-2-2-2فعلهاي شكسته:

پریچهر« :دیگه از دستت راحت ميشم)7( ».؛ «دلم نمياومد که آغوش مادرم رو ترک کنم » ()11
گندم« :دیگه نذاشتم حر بزنه)199( ».؛ «حاال ای قیمت رو کی باید بده؟» ()112
یلدا« :داشت با هم صحبت ميكردن)113( ».؛ «حتّی مهیخههوام تلویزیهون رو روشه کهنم ،بههم اجهازه
نميدن)211( ».
یاسمي « :پاشو چاییتو وردار بریم تو حیاط » ()33؛ «یه وقت دیدم همونجایی هستم که شما منهو دیـدی

».

()112
 .4-2-2-2كلمات و جمالت توهي آميز:

الفاظ رکیک و جمالت توهی آمیز در رمانهای مؤدّبپور بسامد باالیی دارد؛ به گونهای کهه بهه یکهی
از مختصّات زبانی او تبدی شده است؛ از آنجا که از نق ای موارد اکراه داریهم ،بهه یکهر چنهد نمونهه
بسنده میکنیم:
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پریچهر« :بيهمه چيز» ()291؛ «آكله گرفته» ()292
گندم« :گم شو» ()23؛ «حمّال» ()11
یلدا« :تف به گورت یلدا خانم» ()21
یاسمي « :تف به روت بياد زن!» ()912
 .5-2-2-2كاربرد اصوات:

یلدا« :ملچملچ» ()13؛ «قلپقلپ» ()171
یاسمي « :شرشر» ()71؛ «خرخر» (« ،)11قدقد» ()171
 .6-2-2-2واژههاي بيگانه:

کاربرد واژههای بیگانه ،به ویژه واژههای انگلیسی ،گستردگی چندانی ندارد و در حدّ واژهههایی اسهت
که کاربرد آنها در محاورات مردم ،عادّی شده و در حقیقت بهه واژگهان روزمهرّه و پرکهاربرد در زبهان
مردم تبدی شدهاند
پریچهر« :كازینو ،دیسكو ،لوكال ،بيليارد» (« ،)11استُپ» (« ،)192كنسل» (« ،)211پارتي ،متد» ()237
گندم« :ریمـوت» (« ،)911موبایـل ،اسـموكين

» (« ،)111انتراكـ

» (« ،)979چـکآپ» (« ،)119بـاربكيو»

()111
یلدا« :پيجين » (« ،)27( »video, audio« ،)3تراموا» (« ،)11پاسپورت» ()33
یاسمي « :اینترن » (« ،)31تكنولوژي» ()171
 .2-2-2سطح نحوي:
 .2-2-2-2تقدّم فعل:
پریچهر« :اگه بخواي اونجا بري ،باید بشي معاون اون)31( ».؛ «منو ول كرد توي آب)11( ».؛ «رفته بود سـرا

سهراب خان)197( ».
گندم« :سالم كردم و رفتم جلو كه یه مرتبه عمّهم اومد جلـو و منـو بغـل كـرد و زد زیـر گریـه)139( ».؛ «زود

خودتو برسون به م )11( ».؛ «دویيدم دنبال گندم)11( ».
یلدا« :دوباره همه زدن زیر خنده)31( ».؛ «رسماً آشنا شدیم باهاشون)111( ».؛ «آسانسـور رسـيد پـایي و ازش

اومدیم بيرون و رفتيم طرف حياط)111( ».
یاسمي « :چایيتو وردار بریم تو حياط)33( ».؛ «رفتم تو اتاقم)971( ».؛ «از خونه اومدم بيرون)921( ».
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 .2-2-2-2ضمير مفعولي متّصل به فعل:

پریچهر« :بعد از اون روز دیگه ندیده بـودم )171( ».؛ «اگـر زورم مـيرسـيد ،حتمـاً مـيكشـتم )211( ».؛
«حدّاقل بذار با خودم ببرم )211( ».؛ «كشته بودنشون)221( ».
گندم« :كسي نميبيندتون)111( ».؛ «دوباره خوندم )113( ».؛ «نشوندم پي كاميار)113( ».
یلدا« :اونم ورش داش

و بردش فروختهش)111( ».؛ «برخالف خواستة خودم بـردنم)212( ».؛ «شـاید خيلـي

قويتر از كسایي كه ميشناسيشون)211( ».
یاسمي « :فراموش كرده بودم بشورم )71( ».؛ «بيارم تو ای اتاق)31( ».؛ «از دس دادمشون)111( ».
 .9-1-2سطح آوایي:
 .9-2-2-2كاربرد واژگان با تلفّظ محاورهاي:

از ویژگیهای بارز سبکی مؤدّبپور ،کهاربرد واژهههای محهاورهای در سهط بسهیار وسهیع اسهت ایه
ویژگی از وجوه تمایز رمانهای او از دیگر نویسندگان عامّهپسهند اسهت؛ زیهرا در بیشهتر ایه رمهانهها،
نویسنده میان زبان رسمی و محاوره در تردید است؛ امّا در آثار مؤدّبپور ،تقریباً تمهامی واژههها ،خهواه
در زبان راوی ،خواه در زبان دیگر شخصیّتها محاورهای و براساس کاربرد آن در زبان مردم است
پریچهر« :چمدونهارو به کناری گذاشتم » ()11؛ «مردم تيكّهتيكّهمون میکن ها!» ()71

گندم« :انقدر به مردم بُهتون ناحق نزن!» ()7؛ «خب یه باركي سرخرگ آئورت و سیاهرگ ششی رو ههم
بکش!» ()71

یلدا« :م چه جوری وقایع ای پونزده شونزده سا رو براتهون تعریهف کهنم؟» ()191؛ «پهای شـيطون رو
چرا وسط میکشی؟» ()19
یاسمي « :میگه گشنگي نکشیدی تا عشق و عاشقی از یادت بره!» ()31؛ «یه صبحونة کام خوردم » ()117
 .2-2سطح ادبي:
 .2-2-2تشبيه:

حسهی و در
تشبیهات موجود رمانهای مؤدّبپور ،بسیار ساده و ابتدایی و بیشتر شام تشبیهات حسّی به ّ
محدودة تشبیهاتی است که به اور عادّی و ابیعی در زبان مردم به کار میرود
پریچهر« :قلب كوچكم مثل قلب یه گنجشک كه اسير گربه شده باشه ،ميتپيد)191( ».؛ «شده بودم عـي مـردة

قبرستون؛ الغر و نحيف و زردنبو)193( ».؛ «ماشااهلل مثل قالي كرمون ميمونيد!» ()12
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گندم« :رنگ

شده بود مثل گچ دیوار)39( ».؛ «داش

مثل بيد ميلرزید)32( ».؛ «شيكمم اندازة یه هندونه باد

شد)971( ».

یلدا« :چشماش سرخ سرخ مثـل دو تـا كاسة خون بـود)221( ».؛ «دختـره همينجـوري مثـل گـل مـيمونـه».
()11
یاسمي « :آب مثل اشک چشم بود)71( ».؛ «تنم مثل بيد ميلرزید)191( ».؛ «مثـل مر سر كنـده بـه خـودش

ميپيچيد)231( ».
 .2-2-2كنایه:

کنایه از صور بیانی است که در زبان مردم و گفتگوهای روزانۀ آنها کهاربرد زیهادی دارد؛ از ایه رو از
ویژگیهای ادبی پر بسامد رمانهای مؤدّبپور به شمار میآید به دلی نظریّات مختلفهی کهه در مهورد
کنایه و استعارة تمثیلیه در نزد صاحبنظران وجود دارد ،مثا های مربوط به هر دو مهورد ،در کنهار ههم
بیان میشود

كسي بودن» ()113؛ «كاسه زیر نيمكاسه بودن» ()111؛ «نـون كسـي رو آجـر كـردن»

پریچهر« :ری

به كف

()291؛ «سن

روي یخ كردن» ()191

گندم« :كارد به استخوان رسيدن» ()137؛ «طاقچه باال گذاشت » ()911؛ «سن
یلدا« :دسته گل به آب دادن» ()211؛ «كفگير به ته دی

روي سن

بند نشدن» ()31

خـوردن» ()291؛ «زهـره آب شـدن» ()217؛ «آب

خنک خوردن» ()292
یاسمي « :پا را اندازة گليم دراز كردن» ()197؛ «چشم كسي آب نخوردن» ()11
 .9-2-2ضربالمثل:

از پرکاربردتری جنبههای ادبی رمانهای مؤدّبپور ،استفادة فراوان از ضربالمثه اسهت کهه در کنهار
زبان محاوره و جمالت ساده و روان و واژهها و اصهطالحات عامیانهه ،در ایجهاد ارتبهاط صهمیمیتهر بها
مخااب ،مؤثّر است
پریچهر« :تو اگر بيلزني ،باغچة خودتو بيل بزن» ()212؛ «زرع نكرده ،پاره كردي» ()111؛ «كوكـو از روغـ

گل ميكنه و زن از مرد» ()111
گندم« :حساب حسابه كاكا برادر» ()211؛ «یک بز گر ،گر كند یک گله را» ()113
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یلدا« :انگور خوب هميشه نصيب شغال ميشه» ()19؛ «آش نخورده و دهـ سـوخته» ()111؛ «شـتر در خـواب

بيند پنبهدانه» ()132؛ «كور ،كورو ميجوره آب گودال رو» ()911
یاسمي « :خونهنشيني بيبي از بيچادریه» ()11؛ «به حرف گربه كوره بارون نمياد» ()111؛ «ز مادر مهربـانتـر

دایه خاتون» ()111؛ «گربه كه دست به گوش نميرسه ميگه پيف پيف» ()911
 .4-2-2تشخيص:

از صنایع ادبیای است که کاربرد چندانی در آثار او ندارد؛ زیرا به اور کلّی نثر او ،نثر ادبی نیست
پریچهر« :سرنوش فعالً تيغ رو براي م و ای دختر طفل معصوم تيز كرده)119( ».
یلدا« :امّا هر چقدر سرع

ميگرفتم ،شبم سرع

شيشة بغل مياومد تو ماشي و ميخواس

ميگرف ؛ از م جلو ميزد ...شب داشـ

نفسم رو بگيره)121( ».؛ «شب داش

آرومآروم از الي

بغل به بغل ماشـي  ،بـا سـرع

مياومد)121( ».
 .5-2-2استفاده از ادبيّات كه و معاصر فارسي و اشعار عاميانه:
 .2-5-2-2كاربرد غير مستقيم:

در مقایسه با کاربرد مستقیم ،بسامد زیادی ندارد
یلدا« :خوش باش و بزن ميكه معشوقه به كام اس )221( ».
پریچهر« :اگه بخوام همة اتّفاقات رو براتون بگم ،مثنوي هفتاد م ميشه( ».پریچهر)111 ،
 .2-5-2-2كاربرد مستقيم:

هد های عمدهای که مؤدّبپور از اشعار گوناگون در رمانههای خهود اسهتفاده مهیکنهد از ایه قهرار
است:
الف .طنز:

بار انز رمانها در موارد زیادی بر دوش اشعاری است که یا به دلی موقعیّت خاصّی که در آن بهه کهار
گرفته میشوند ،بار انز مییابند:
یلدا:
«اي كه دست

مـيرسـد كـاري بكـ

پي

از آن كز تـو نيایـد هـيچ كـار»

()119
یاسمي « :چارپایي بر او كتابي چند!» ()37
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یلدا:
«گر عمر سرآید چه بغـداد و چـه بلـخ
مي نوش كه بعد از م

و تو مـاه بسـي

پيمانه چو پر شود چه شيری

وچه تلخ

از سلخ به غـرّه آیـد از غرّه به سلــخ»

()119
گندم« :پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخ » ()297
یا به اور کلّی خاصیّت انزگونه دارند:
یلدا:
«ســـــــــــالمعليكم یـــــــــــا آال

والــــــــــدة آق مـوشــــــــــاال
كــــــه زندگـــــــي همـــــــينه

ســــــــــــالمعليكم ثریــــــــــــا

بـــــي لنـــــ

نـــــري تودریـــــا»

«ســـــيا جـــــون عمـــــهت قســـــم

قصـــــه نگـــــو كـــــه خســـــتهام
ّ
دلمـــــــــو بـــــــــه درد آوردي

ســـــــــــالمعليكم ســـــــــــكينه

()231
از بــــــس كــــــه غــــــم آوردي
حـــاال یـــه دونـــه حـــاال دو دونـــه

بگــــو ایــــ جوونــــه بمونــــه»

()231
پریچهر:
«دیشـــب پریشـــب اشـــكنه خـــوردم

خــوردم بــه ماشــي آخ كــه نمــردم»

«الهــــي كــــه مــــ هــــل بشــــم

یـــــه كمـــــي عاقـــــل بشـــــم

الهـــــي كـــــه غافـــــل بشـــــم

یـــــه كمـــــي عاقـــــل بشـــــم»

()271

()271
یاسمي :
«اگــــه بــــه اميــــد مــــ منــــاني

بـــرو شـــوهر بكـــ بيـــوه نمـــاني»

«در خونــــــــــــه تونــــــــــــو

دق دق مـــــــــــيزنـــــــــــم
لــــــی لــــــی مــــــيزنــــــم

()211
مثـــــــــــــه پينوكيـــــــــــــو
مثــــــــه كفتــــــــر چــــــــاهي

بــــــی بــــــی مــــــيزنــــــم

مثـــــه ســـــ تـــــو كوچـــــه
یـــــه تيكـــــه نـــــون خشـــــک

وق وق مـــــــــــيزنـــــــــــم
ســــــی ســــــی مــــــيزنــــــم
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اگـــــــــه زنـــــــــم نشـــــــــي

بــــــــه جــــــــون مــــــــادرم

تـــــــــو ســـــــــر كچلـــــــــم

شــــــی شــــــی مــــــيزنــــــم»

()212
ب .القاي احساسات شخصيّ :

ای مورد در رمانهای یلدا و گندم کاربرد زیادی دارد در رمان یلدا در موارد بسیار زیهادی ،شهیوا کهه
سرنوشت غمانگیزی دارد ،برای بیان غم و اندوه خود و آرزوهای بر باد رفتهاش ،اشهعار فهروف فرّخهزاد
را دستمایۀ بیان احساسات خود قرار میدهد:
«مرگ م روزي فراخواهد رسيد
از امـواج نـور

در بهــاري روشـ

در زمـسـتانـي غـبـارآلـود و دور

یا خزاني خالي از فریاد و شور» ()221
«نگاه ك
شرارهاي مرا به كام ميكشد
مرا به اوج ميبرد
مرا به دام ميكشد
نگاه ك
تمام آسمان م
پر از شهاب ميشود

تمام هستيم خراب ميشود» ()297
«خـــاک مـــيخوانـــد مـــرا هـــر دم

مــيرســند از ره كــه در خــاكم نهنــد

آه شـــاید عاشـــــقانم نيمـــهشــــب

گــل بــه روي گـــور غـــمناكم نهنــد»

()221
در رمان گندم ،در موارد گوناگون ،گندم با خواندن اشعار مختلهف ،سهامان را در یهافت جهاییکهه
پنهان شده است ،راهنمایی میکند و گاه اشعار را بسیار دور از نظر و غیر ابیعی تفسیر میکند:
«تو به م خندیدي
و نميدانستي
م به چه دلهره از باغچة همسایه
سيب را دزدیدم
باغبان از پي م تند دوید
سيب را در دس

تو دید)112( ».......
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«دل م ميسوزد
كه قناريها را پر بستند
كه پر پاک پرستوها را بشكستند
و كبوترها را
آه كبوترها را»....................

()113

 .6-2-2اطناب:

ااناب در رمانهای مؤدّبپور ،مربوط به ساختار جمالت نیست و چنانکه پیشتر گفتهه شهد ،جمهالت
او بسیار ساده و کوتاه هستند بیشتر ااناب موجهود در رمهانهها ،مربهوط بهه ااالهۀ کهالم پیرامهون یهک
موضوع است؛ به ویژه در مواردی کهه نویسهنده ،مسهائ و مشهکالت اجتمهاعی و فرهنگهی را موضهوع
سخ خود قرار میدهد:

گندم« :همی مهمّه! شما میری و چند تا مغازه رو میبینهی و از بهی چنهد دسهت لبهاس ،یکهی رو
انتخاب میکنی و میخری ! چرا؟ چهون در ههر صهورت بایهد بخهری ! چهون بههش احتیهاج داریه تها
بپوشینش و بری مهمونی! امّا یه وقتی هس که شما هیچ مهمونیای دعوت نشدی و به لباسهم احتیهاجی
نداری  ،اون وقت مثالً یه روز که داری تو خیابون راه میری  ،چشمتون تو ویتری یه مغازه میافتهه بهه
یه لباس که ازش خیلی خوشتون میآد!

همی تجربۀ ساده میتونه بی شما و یه نفر دیگهه باشهه!

متقابالً اونم تو شما جستجوش رو شروع میکنه! اگه دالئلهی رو کهه شهما بههش رسهیدی  ،اونهم بههش
برسه ،یه عشق شروع شده! برای همینم میگم که عشق از سر ناچاری نهیس! یعنهی شهما نبایهد بهه چیهزی
احتیاج داشته باشی و به دستش بیاری ! یعنی ناچاراً عاشق چیزی نشی ! میدان عملشم باید وسیع باشه تها
شما بتونی چند بار بری و بیای و اون لباس یا شخص یا هر چیز دیگه رو ببینی و ارزیابی کنهی ! یعنهی
باید فرصت دیدن ،اندیشیدن ،برخورد کهردن ،ارزیهابی کهردن رو داشهته باشهی ! در غیهر ایه صهورت
احتما اینکه به عشق برسی کمه!» ()921 -921
یاسمي

« :نه! کی گفته ما خوب خوب شیم؟ چون محبّت زیاد داریم ،خوبیم؟ محبّت بیمنطق خیلهی

زود هم تبدی به نفرت بیمنطق میشه! تعار های بیخودی و کشکی! نوکرم چاکرم ظهاهری! جهونم
قربونت برم الکی! تو تا حاال شنیدی یا دیدی که مثالً یه آدم اروپایی به یه نفر بگه م نوکرتم؟! نه ،غیر
ممکنه شنیده باشی چون اصالً توی فرهنگشون نیست اگه یکی از اونا به یکی دیگههشهون ایه حهر
رو بزنه ،ار فکر میکنه یا یارو دیوونهس ،یا ورش مهیداره و مهیبهره خونههشهون کهه نهوکریش رو
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بکنه! یعنی وقتی یارو با زبون خودش میگه م نوکرتم و چاکرتم ،بایهد سهر حهرفش ههم بمونهه؛ یعنهی
ههرچهی تهو دلشونه میگ و سر حهرفشون ههم هست اصالً تعهار و از ایه جهور حههر هها نهدارن!
برای همی روی حر هاشون میشه حساب کرد حاال ماها! صدبار به رفیقمون میگیم فدات شهم؛ تهو
رو خدا کاری داری فقط به م بگو! مخلصتم! امری داری در خدمتم! امّا تها یهه کهار ازش مهیخهوای،
ههزار جهور بهانه برات میآره! تازه حواست جمع نباشه ،سرت رو کاله مییاره » ()979
 .9-2ویژگيهاي فكري:

محتوای هر اثر ادبی و موضوعاتی که هر نویسنده در آثار خود به آنها توجّه میکند ،بیانگر جههانبینهی
و نوع نگرش او به جهان پیرامون است و دغدغهها و دلمشغولیهای هر هنرمند و افکهار و اعتقهادات او
از خال موضوعاتی که در آثار او پر رنگتر هستند ،آشکار میشود
میان چهار رمان مورد نظر ،از نظر محتوا و ویژگیهای فکری شباهت و نزدیکی زیادی وجود دارد
مبنای هر چهار رمان بر رابطهای عاشقانه میان دو جوان شک مهیگیهرد و محهور حهوادم ،مشهکالت و
سختیهایی است که در راه وصا ای دو وجهود دارد در کنهار ایه داسهتان عاشهقانه ،داسهتانی دیگهر
روایت میشود که به گونهای با آن در ارتباط است و نقطهای مشترک ،ایه دو روایهت را بهه یکهدیگر
پیوند میزند مسیر رویدادها و حوادم داستان از درون جامعۀ امهروز و بههه اههور خههاص شههر تههران
میگذرد بدی گونه نویسهنده در کنهار پهرداخت بهه رابطههای عاشهقانه ،بهها گهذر دادن شخصهیّتههای
داستانهایش در میان جامعه ،به مطرح کردن مشکالت و مسائ امروز جامعه و مردم میپهردازد و گهاه
بیان مسائ فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی چنان گسترده میشوند و حجم زیهادی از گفهت و گوهها را بهه
خود اختصاص میدهند که رابطۀ عاشقانه و عاافی را در حاشیه قرار میدهد
ویژگیها و خصیصههای فکری موجود در آثهار مهؤدّبپهور را مهیتهوان بهه اهور کلّهی در سهه دسهته،
ابقهبندی کرد:
 1مسائ عاافی و عاشقانه
 2ناهنجاریهای خانوادگی
 9معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی
براساس قاعده و روش کلّی رمانهای عامّهپسند که به مسائ عاافی و عاشقانه توجّه بسهیار زیهادی
دارند و در حقیقت ای امر ،مهمتری موضهوع مطهرح در ایه آثهار بهه شهمار مهیآیهد ،در رمههانههای
مؤدّبپور نیز عشق با همان دستمایهها و مؤلّفههای آشنای رمانهای عامّهپسند ،همچهون عشهق در نگهاه
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اوّ  ،عشقهایی که از کودکی آغاز میشهوند و عشهق میهان دو دلهداده از دو ابقهۀ اجتمهاعی متفهاوت
مطرح میشود و همچنان عشق ،پر نقشتری دستمایه و بسترساز اصلی دیگر حوادم داستان است
مسههائ خ ههانوادگی و پههرداخت بههه روابههط و مناسههبات میههان افههراد خههانواده و اههرح مشههکالت و
ناهنجاریهایی که در خانوادههای ایرانی وجود دارد ،از دیگر ابعاد مورد توجّهه رمهانههای مهؤدّبپهور
است
مهمتری ناهنجهاریههای خهانوادگی مهورد بررسهی در رمهانههای مهؤدّبپهور عبارتنهد از :اهالق،
ناسازگاری زناشویی ،خیانت به همسر ،ازدواج مکرّر ،ناهمسان همسری سنّی ،ناهمسان همسری ابقاتی
و ازدواجهای اجباری و سنّتی
در کنار مشکالت خانوادگی ،ارح مسائ اجتمهاعی ،سیاسهی و فرهنگهی نیهز در آثهار مهؤدّبپهور
بازتاب گستردهای دارد در موارد فراوان ،نویسنده در شرایط گوناگون و بها قهرار دادن شخصهیّتههای
داستان در موقعیّتهای خاص ،به ارح مسهائ و ناهنجهاریههای اجتمهاعی ،سیاسهی و فرهنگهی و نقهد
شرایط موجود در جامعه میپردازد و سعی میکند با ریشهیهابی ایه ناهنجهاریهها ،راهکارههایی بهرای
جلوگیری از بروز آنها ارائه دهد از مهمتری ناهنجاریهای اشاره شده در رمانهای او میتهوان مهوارد
زیر را نام برد:
اختالفات ابقاتی ،فقر و وضعیّت اقتصادی نابسامان ،اعتیاد ،فحشا و بیبند و باری ،دختهران فهراری،
ایدز ،فرار مغزها ،مشکالت زنان و دختران ،کمبود تفریحات و شادی و مقایسۀ وضع زنهدگی در ایهران
و خارج
سطوح گوناگون سبکی رمانهای مؤدّبپور را به اور خالصه در شک های زیر مشاهده میکنید:
شكل  .2ویژگيهاي زباني
واژههای محاوره
ای

ا ص و ات

اسمهای خاص

کلمات بیگانه

سطح لغوي
اصطالحات و
لغات

اتباع

فع های شکسته

کلمات و جمالت
ت و هی آ می ز

سطح زباني

تقدیم فع

جمالت کوتاه و
ساده

سطح نحوي

واو عطف بی
جملهها

ضمیر مفعولی
مّتص به فع
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شكل  .2ویژگيهاي ادبي

ت شبی ه

تشخیص

کنایه

سطح ادبي
استفاده از ادبیات
که ،معاصر واشعار
عامیانه

ض ر ب ا ل مث

ااناب

شكل  -9ویژگيهاي فكري

عشی

االق

ناسازگاری
زناشویی

خیانت به همسر

ازدواج مکّرر

ناهنجاريهاي
خانوادگي

سطح فكري

ناهمسان همسری
ابقاتی

ناهمسان همسری
سنی

ازدواج های
اجباری و سّنتی

اختال ابقاتی

ف قر

ایدز

اعتیاد

ناهنجاريهاي
اجتماعي
فرار مغزها

بیکاری جوانان

کمبود تفریحات

دختران فراری
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نتيجهگيري:
سبک نویسندگی مؤدّبپور ،رئالیسم اسهت و تمهام وقههایع و حههوادم آن بههه جههز دو روایهت فرعهی
رمانهای یاسمی و پریچهر که به سا های قبه از انقهالب بهازمیگهردد ،در تههران امهروز مهیگهذرد
نویسنده با انتخاب جوانان امهروزی بهه عنهوان شخصهیّتههای اصهلی رمهانههای خهود ،اهرح مسهائ و
معضالتی را که در جامعۀ امروز گریبانگیر آنهاست ،موضوع اصلی کار خود قرار میدهد اهمّیّتهی کهه
نویسنده برای ارح موضوعات اجتماعی و فرهنگی در آثار خود قائ است ،بهر روی دیگهر جنبههههای
رمانها نیز اثر بسیار دارد و در موارد زیاد ،شخصهیّتپهردازی ،صهحنه و دیگهر جنبههههای سهبکی را در
دست میگیرد
نثری که او برای بیان مفاهیم و موضوعات مورد نظر در آثار خود به کهار مهیگیهرد ،نثهری سهاده و
عاری از پیچیدگی است و کاربرد وسیع اصطالحات و واژههای عامیانه و محاورهای ،فع ههای شکسهته
به همراه ضربالمث های فراوان و اتباع گوناگون که از مشخّصههای اصهلی زبهان مهردم و گفتگوههای
روزمرة آنان است ،فضایی ملموستر و عینیتر برای مخااهب فهراهم مهیکنهد و موجهب فههم آسهان و
ارتباط صمیمی با آثار او میشود
به دلی غلبۀ زبان عامیانه و نثر سادة رمانهای مؤدّبپور ،کاربرد صنایع و زیباییهای ادبهی در آثهار
او نمود چندانی ندارد از معدود صور خیا مورد توجّه در آثار او ،کنایه است که کاربرد فراوانی دارد
و دلی اصلی آن را در همی کاربرد زبان عامیانه باید پیگیری کرد تشبیه نیز از دیگر صور خیها مهورد
حسهی و پهر کهاربرد در
حسهی بهه ّ
توجّه نویسنده است؛ تشبیهاتی بسیار ساده و ابتدایی از نوع تشهبیهات ّ
زبان مردم
به نظر میرسد ارح مشکالت جوانان و مسائ سیاسی و اجتمههاعی روز از زبههان جوانههان بهها بیهان
بیپروا و زیر یرّهبی قرار دادن ناهنجاریهای خانوادگی با زبان ساده و عهاری از پیچیهدگی و دوری از
استعارات و نمادها و کاربرد وسیع اصطالحات و واژههای عامیانه ،از عوام جلهب مخااهب بهه سهمت
ای رمانها و فروش باالی آنهاست
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