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 :چكيده
گیهرد  از و مفاهیم مورد نظر خود بهه کهار مهیی است که نویسنده یا شاعر برای بیان مطالب روش خاصّ ،سبک

ادبهی اثهر  ههراز سبک ارائه شده است  در بررسی سهبک  یهای گوناگونبندیباز تا کنون تعاریف و تقسیمدیر

در جریهان  توجّهها قابه  های نو امّهگیرد  از پدیدهفکری آن اثر مورد بررسی قرار می های زبانی، ادبی وویژگی

تهری  انهد و عنهوان پرفهروشقرار گرفتهه توجّهبسیار مورد یا بازاری هستند که  پسندعامّههای ، رمانادبی معاصر

  ، امری ضروری و الزم استبیشتر به ای  آثار توجّهز ای  رو اند  اهای دهۀ اخیر را به خود اختصاص دادهرمان

ههای صهبرد، از مشخّمیی که نویسنده برای بیان مفاهیم مورد نظر خود به کار سبک نویسندگی و اسلوب خاصّ

دههد، از بارز هر اثر ادبی است و شناخت نویسنده و دنیای او و دیدگاه و بینش او را به جهان پیرامون نشان مهی

 ای  آثار باشد  محبوبیّتتواند گامی به سوی شناخت عل  پسند میعامّهای  رو بررسی سبکی رمان 

ههای اخیهر مخاابهان را که در سها  پورمؤدّبنگارندگان در ای  پژوهش به عنوان نمونه، چهار اثر مرتضی 

 شناسیسبکمورد تحلی   ،استبوده  پسندعامّهنویسان تری  رمانقذب کرده است و از موفّزیادی را به خود ج

پور، رئالیسم است  وی از نثری سهاده و عهاری از که سبک مؤدّب بر پایۀ ای  بررسی مشخّص شد اند قرار داده

ده کرده؛ از صنایع بدیعی، جزکنایه بهرة چندانی نگرفته و مشکالت جوانان و مسهائ  سیاسهی و پیچیدگی استفا

   کرده است اجتماعی روز را با زبانی ساده مطرح 
 

  پورمؤدّب، مرتضی پسندعامّه، رمان شناسیسبک: هاواژه كليد
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 :مهمقدّ. 2

مخاابهان  توجّههار مهورد ، بسهیهای اخیهرع رمان هستند که در دهه، از انواپسندعامّههای بازاری یا رمان

نهوع رمهان را بایهد در ایه   اند  خاستگاه و منشه و فروش باالیی دست یافته محبوبیّتاند و به قرار گرفته

 ههانویسهی تها سها رقیکرد  پهاو، جسهتجورسیدت به چاپ میانقالب در مجالّ هایی که پیش ازپاورقی

ت و م در مجهالّبه صهورت مهنظّ های خودبود که از اریق چاپ داستان بسیارینویسندگان  توجّهمورد 

، هها بها مضهامینی همچهون عشهققیت یافتهه بودنهد  بیشهتر ایه  پهاورزیهادی دسه محبوبیّتها به روزنامه

بههه عنههاصر  ههوجّههتشهدند و از نظهر مشهکالت زنهان و جوانهان نگاشهته مهی های اجتماعی وناهنجاری

و  تههری در جایگههاهی نههاز  قههرار داشههتند  از معههرو  ،هههای ادبههی و سههبکینویسههی و ویژگههیداسههتان

، حمهزه ، امیر عشیری، مجیهد دوامهی، جواد فاض توان حسینقلی مستعانپرکارتری  ای  نویسندگان، می

 سردادور و بسیاری دیگر را نام برد 

ههای در قالهب تهازة رمهان ههای بعهدامّا در سها  ؛ف شدریان متوقّه  جهتی ایدّه، موع انقالبها وقهب

، فهروش بسهیار بهاالی ههامهاندربهارة ایه  ر توجّهه، حیات خود را از سهر گرفهت  نکتهۀ قابه  پسندعامّه

یهر شهناخته و ههای اخهای سا تری  رمانها جزء پرفروشای که بسیاری از ای  رمانگونه هه؛ باستهآنه

انهه ، فتّاز فهیمه رحیمهی، نسهری  ثهامنیتوان از میان انبوه ای  نویسندگان می اند بارها تجدید چاپ شده

هها ای ایه  سها هتری  رمانبردکه آثار آنها در میان پرفروش نام پورمؤدّبجوادی و مرتضی دحاج سیّ

و  پریچههر، چهاپ 91جوادی بها دانهه حهاج سهیّز فتّا بامهداد خمهارتوان بهه میبه عنوان نمونه  دارد؛قرار 

بهه  از فهیمهه رحیمهی بانوی جنگه و  پنجرهچاپ،  19با  یلدا، چاپ 11 با پورمؤدّبمرتضی از  یاسمی 

چاپ اشاره کرد که ابهق آمهار بانهک  11با  از نسری  ثامنی زارگلی در شوره، چاپ 19و  11 ترتیب با

ههای تهری  آثهار بهی  سها پرفهروش 11و  21 ،12، 13 ،7 ،1، 1های العات خانۀ کتاب به ترتیب رتبهااّ

به جایگاه آن  توجّهبه ای  نوع رمان با  توجّه، اند  بر همی  اساسرا به خود اختصاص داده 1972-1911

گیهری عوامه  شناختی با هد  شناخت و پیو سبک ر ادبیدر میان مخاابان و بررسی آن از جنبۀ عناص

  رسداب، ضروری و الزم به نظر میجذب مخا

، پهورمهؤدّببا تکیه بر آثار مرتضی  پسندعامّههای شناختی رمانهای سبک، ویژگیدر ای  پژوهش

تهری  وبتهری  و محبهکه پیش از ای  گفته شهد از معهرو چنان پورمؤدّبگیرد  می مورد بررسی قرار

است که آثار او با اقبا  زیاد مخاابان مواجه شده است  بهه منظهور تحلیه  و نقهد  پسندعامّهنویسندگان 
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  آثهار از هرا برگزیهدیم  ایه یاسـمي و  یلـدا ،گنـدم، پریچهـرچههار رمهان  ،ههای سهبکی آثهار اوویژگی

ار هه شمههر بههای اخیههههسها ای ههانهتری  رمرفروشو همچنی  از پ پورمؤدّبهای تری  رمانپرفروش

ها وجهود دارد های زیادی میان ای  رمان، شباهتهای گوناگون ساختاریعالوه بر ای  از جنبه آیند؛می

تهر از اندازی روشه کند و چشمتر میها را آسانی سبکی آنهای کلّصهها و مشخّیابی به ویژگیدست که

 اید گشروی مخااب میبینی و نگرش نویسنده پیش جهان

 :شناسيسبک. 2

گیهری زر و نقهره و ت بهه معنهی گهداخت  و ریخهت  و قالهبد عربهی اسهواژة سبک، مصدر ثالثی مجرّ

تها، ییه  ، بهیلسان العربگیری شده مشتق از آن است )نی پاره زر و نقره گداخته و قالببه مع« سبیکه»

 واژة سبک( 

سهبک : »برخهی معتقدنهد ائه شده است ار شناسیسبکهای گوناگونی از سبک و تعریفاز دیرباز 

«  سهت از اهرز فکهر و مهزاج اوا ایدر نهزد ههر گوینهده، تعبیهر صهادقانهاص هوة خههست از شیا عبارت

ی که نویسنده یا شاعر برای بیان مفاهیم خهود بهه شیوة خاصّ»، سبک را ایعدّه (71: 1972 ،کوبزرّی )

« کنهدمهیچگونهه بیهان  ،گویهدمهیاعر آنچهه را بهرد و بهه عبهارت دیگهر اینکهه نویسهنده یها شهمیکار 

تلهف، ایه  تعریهف را بهرای فرشهیدورد از میهان تعهاریف مخ  اندتعریف کرده (17: 1912)میرصادقی، 

« سهتا یهک سهخنور یها یهک اثهر یها مجموعهه آثهار ادبهی سهبک، شهیوة خهاصّ»گزینهد: سبک برمهی

دانهد کهه در آثهار کسهی بهه مهیوحدتی ی شمیسا سبک را به اور کلّو  (111: 2 ج :1979 )فرشیدورد،

 ( 11: 1971 ،شمیساخورد )میچشم 

فکهار خهود و توان سبک را روشی دانست که هنرمند برای بیان موضهوع، پهرورش ای میبه اور کلّ

از دیگهر آثهار و  ا ادبهی راهخهود اوسهت و اثهر هنهری یه روشی که خهاصّ گیرد؛ارائۀ هنرش به کار می

سبک کسی اسهت کهه اصی  و به اور خاص نویسندة صاحب برجسته و نرمندِکند  هها متمایز میروش

 های ظاهری، پیوندی مناسب و دلنشی  برقرار کند  با زیبایی اثر بتواند میان معنا و مفهوم

بسامد اثر را مورد بررسی قرار داد  در های غالب و پر ها و ویژگیصهدر تحلی  سبکی اثر باید مشخّ

  آن و شهناخت موضهوع از ی ، همانا تجزیۀ کام  یک موضوع به عناصر متشهکّهد  از تحل»حقیقت 

 (11: 1919، عبادیان« ) که بر عناصر آن ناظر استاست هایی راه مقابله و سنجش عناصر و تبیی  نسبت
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  2  زبهانی، 1پهور را در سهه سهط  پسند، آثار مؤدّبدر نوشتار حاضر برای دستیابی به سبک رمان عامّه

 دهیم:  فکری، مورد بررسی قرار می9و ادبی 

 :سطح زباني .2-2

 :سطح لغوي. 2-2-2

 :اصطالحات و واژگان عاميانه .2-2-2-2

ای، از اسهت کهه در کنهار واژگهان محهاوره پورمؤدّبهای پر بسامد آثار از ویژگی ،ای  ویژگی سبکی

 عوام  نزدیکی نثر او به زبان مردم است:

 (1) «.آویزونيم رو هوافعالً که »: پریچهر

تهو بچپـه حیف نیس یه همچی  هوایی رو آدم و  کنهه و »؛ (91) «!ها آدميگندش دراونوقت »: گندم

 (11)« خونه؟

 «.فـوت آب شـيشاید یه روزه عربهی رو »؛ (221) «؟بازی کنی تيارتحاال دیگه واسه م  میخوای »: یلدا
(11) 

 (112)  «جناب بهرام خان توپ شما خيلي پرهانگار »(؛ 19) «تو همی  اتاق دیگه بتمرگمباید »:  يیاسم

 :كاربرد اتباع .2-2-2-2

بسهامد بهاالیی دارد و عامه   پهورمهؤدّبهای زبان محاوره، استفاده از اتباع است که در آثهار ویژگی از

ت مخااهب بها داسهتان صهمیمیّ ی در نزدیک کردن زبان رمان به گفتار روزمرة مردم و ایجاد حهسّمهمّ

ق دارنهد هایی که به ابقات پایی  تعلّشخصیّتهای مورد نظر، بیشتر در زبان اتباع در رمان ربردکا  است

اساس کتهاب دسهتور زبهان انهوری و های زیر از اتباع بربندیرود  تقسیمت انز به کار میو یا در جمال

  است (112-119: 1917گیوی )

 بندی کرد: رت زیر تقسیمتوان به صوهای مورد نظر را میانواع اتباع در رمان

 «:م»  به تبدی  حر  اوّ الف 

كالباس »(؛ 17) « ی بد نذار اون الی کتابعكس مكسااز ای  »(؛ 22) « خبری نبود گردش مردشماز »: گندم

 (219)«  خوریمدور هم می ،گیریممی مالباس

 (111)« !آرم هایی سرت میبال مالیه »: یاسمي 

 «:پ»تبدی  حر  او  به  ب 

 (971) « افتاد تته پتهآیر به »(؛ 11) « نکن  و بیا شيک و پيکبذار تمام دخترای فامی  »: پریچهر
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کنهیم کهه دیگهه فکهر زن مهی شل و پلـ همونجا »(؛ 11) «!گیمی چرت و پرتبیا بریم واستادی »: گندم

 (991) «!ش بره بیرونهگرفت  از کلّ

 (121) «نبود  قاطي پاطيحدّاق  افکارم » یاسمي :

 :«او»مصوّت بلند   به اوّ مصوّتتبدی   ج 

 (921) « دیدید که تو خیابون قدم بزنهمیزنی رو  تک و توک»: پریچهر

 « میشهه چالـه چولـهراه، صها  و درسهت و بهی»(؛ 297) «!نک  ناز و نوزگم اون موقع که بهت می»: یلدا

(211) 

بلکهه  ؛شهودنی تبهدی  مهی  آن به حر  معیّر  اوّوزن کلمه است و نه حتبدی  به الفاظی که نه هم  د

 :   با کلمۀ متبوع یکی استر حر  اوّفقط د

ههای فـک و فاميـلاکثر ای  » (؛111) « کرده بود گم و گورها تاج خانم خودش رو در اتاقعالم»: پریچهر

 (171)«  بینندمیما، میزان خوشبختی رو تو دفترچه حساب بانکی 
 (971) « دنش پخ  و پالکارگرا »: گندم
ه شهروع هاون وقهت همه»؛ (191)«  دة مهردم بشهههاعث مسخره و خنههگه بکه می هاییپرت و پالبا »: یلدا
 (111)«  کن ر تا کار دیگه پو  جور میو کالهبرداری و هزا قوله قرض وکن  با می

چشـم و  فهدای اون»(؛ 111) « بنهدممهیتوخهودم  چک و چونـهدست بهرام کشته شدی ه وقتی ب»: یاسمي 

 (292)« !ها تپک و پهلوزنم تو میبا یه چیزی »(؛ 111)«  تون بشمچار
 :هاي شكستهفعل .2-2-2-9

 (11)«  که آغوش مادرم رو ترک کنم اومدميندلم »(؛ 7) «.شمميدیگه از دستت راحت »: پریچهر
 (112) «؟بدهحاال ای  قیمت رو کی باید »(؛ 199) «.بزنه حر  نذاشتمدیگه »: گندم
بههم اجهازه  ،وام تلویزیهون رو روشه  کهنمهخهیهمی حتّ»(؛ 113) «.كردنميبا هم صحبت  داشت »: یلدا
 (211) «.دننمي

 «.دیـدی یه وقت دیدم همونجایی هستم که شما منهو »(؛ 33) « تو حیاط وردار بریمتو پاشو چایی»: یاسمي 
(112) 
 :آميزكلمات و جمالت توهي  .2-2-2-4

ای کهه بهه یکهی گونه االیی دارد؛ بهبسامد ب پورمؤدّب هایآمیز در رمانت توهی الفاظ رکیک و جمال

؛ از آنجا که از نق  ای  موارد اکراه داریهم، بهه یکهر چنهد نمونهه ات زبانی او تبدی  شده استز مختصّا

 :کنیمبسنده می
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 (292) «آكله گرفته» ؛(291) «همه چيزبي»: پریچهر

 (11) «حمّال» ؛(23) «گم شو»: گندم
 (21) «تف به گورت یلدا خانم» :یلدا

 (912) «تف به روت بياد زن!»: یاسمي 

 :كاربرد اصوات .2-2-2-5

 (171)« قلپقلپ» (؛13)« ملچملچ»: یلدا

 (171) «قدقد»، (11)« خرخر» ؛(71)« شرشر»: یاسمي 

 :بيگانه هايواژه .2-2-2-6

ی اسهت ههایدگی چندانی ندارد و در حدّ واژهسی، گسترهای انگلیبه ویژه واژه ،های بیگانهرد واژهکارب

ه و پرکهاربرد در زبهان ی شده و در حقیقت بهه واژگهان روزمهرّا در محاورات مردم، عادّکه کاربرد آنه

 اند  مردم تبدی  شده

 (237) «پارتي، متد»(، 211) «كنسل»(، 192) «پاستُ»(، 11) «كازینو، دیسكو، لوكال، بيليارد»: پریچهر

 «بـاربكيو» ،(119) «آپچـک»(، 979) «انتراكـ »(، 111) «اسـموكين ، موبایـل»(، 911) «ریمـوت»: مگند

(111) 

 (33) «پاسپورت»، (11) «تراموا»audio video,( »27 ،)»(، 3) «پيجين »: ایلد

 (171) «تكنولوژي»(، 31) «اینترن »: یاسمي 

 :سطح نحوي .2-2-2

 م فعل:تقدّ .2-2-2-2

رفته بود سـرا  » (؛11) «.منو ول كرد توي آب» (؛31) «.واي اونجا بري، باید بشي معاون اوناگه بخ» :پریچهر

 (197) «.سهراب خان

زود » (؛139) «.م اومد جلـو و منـو بغـل كـرد و زد زیـر گریـهكردم و رفتم جلو كه یه مرتبه عمّهسالم »: گندم

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

 (111) «.اومدیم بيرون و رفتيم طرف حياط

 (921) «.از خونه اومدم بيرون» (؛971) «.رفتم تو اتاقم» (؛33) «.تو وردار بریم تو حياطچایي»: یاسمي 
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 به فعل: صلمتّ مفعوليضمير  .2-2-2-2

 (؛211) «.كشـتم مـيحتمـاً  ،رسـيدمـياگـر زورم » (؛171) «.بعد از اون روز دیگه ندیده بـودم »: پریچهر

 (221)« .كشته بودنشون» (؛211) «.اقل بذار با خودم ببرم حدّ»

 (113) «.نشوندم  پي  كاميار»(؛ 113)« .دوباره خوندم »(؛ 111)« .بيندتونميكسي ن»: گندم

شـاید خيلـي »(؛ 212) «.برخالف خواستة خودم بـردنم»(؛ 111) «.شورش داش  و بردش فروختهاونم »: یلدا

 (211)« .شونشناسيميتر از كسایي كه قوي

 (111) «.از دس  دادمشون»(؛ 31) «.بيارم  تو ای  اتاق»(؛ 71) «.رده بودم بشورم فراموش ك» :یاسمي 

 :آوایي سطح .2-1-9

 :ايظ محاورهتلفّكاربرد واژگان با  .2-2-2-9

ایه   ای در سهط  بسهیار وسهیع اسهت محهاوره ههای، کهاربرد واژهپورمؤدّبهای بارز سبکی از ویژگی

هها، زیهرا در بیشهتر ایه  رمهان ؛اسهت پسهندعامّههای او از دیگر نویسندگان ویژگی از وجوه تمایز رمان

، خهواه هها، تقریباً تمهامی واژهپورمؤدّبا در آثار امّ زبان رسمی و محاوره در تردید است؛نویسنده میان 

 اساس کاربرد آن در زبان مردم است ای و برها محاورهشخصیّتدیگر در زبان در زبان راوی، خواه 

 (71) «!هاکن  میمون هتيكّهتيكّمردم » (؛11) « رو به کناری گذاشتمهاچمدون»: پریچهر
سرخرگ آئورت و سیاهرگ ششی رو ههم  یه باركيخب »؛ (7) «!ناحق نزن هتونبُانقدر به مردم »: گندم
 (71)« !بکش

رو  شـيطون پهای»؛ (191)« سا  رو براتهون تعریهف کهنم؟ پونزده شونزدهم  چه جوری وقایع ای  »: یلدا
 (19)« ؟کشیچرا وسط می

 (117)«  کام  خوردم صبحونةیه »؛ (31)« !نکشیدی تا عشق و عاشقی از یادت بره گشنگيمیگه »: یاسمي 

 :سطح ادبي .2-2

 :تشبيه .2-2-2

ی و در ی به حسهّ ، بسیار ساده و ابتدایی و بیشتر شام  تشبیهات حسّپورمؤدّبهای تشبیهات موجود رمان

 رود و ابیعی در زبان مردم به کار می یمحدودة تشبیهاتی است که به اور عادّ

شده بودم عـي  مـردة »(؛ 191) «.تپيديم ،گنجشک كه اسير گربه شده باشه قلب كوچكم مثل قلب یه»: پریچهر

 (12) «!مونيدماشااهلل مثل قالي كرمون مي» (؛193)« .الغر و نحيف و زردنبو قبرستون؛
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باد  شيكمم اندازة یه هندونه»(؛ 32)« .لرزیدميداش  مثل بيد »(؛ 39)« .رنگ  شده بود مثل گچ دیوار»: گندم

 (971)« .شد

 «.مونـهمـيهمينجـوري مثـل گـل  رهـدخت»(؛ 221) «.ودـا كاسة خون بـل دو تـچشماش سرخ سرخ مث»: یلدا

(11) 

 كنـده بـه خـودشل مر  سر ـمث»(؛ 191)« .لرزیدميتنم مثل بيد »(؛ 71)« .آب مثل اشک چشم بود»: یاسمي 

 (231)« .پيچيدمي

 :كنایه .2-2-2

د زیهادی دارد؛ از ایه  رو از کنایه از صور بیانی است که در زبان مردم و گفتگوهای روزانۀ آنها کهاربر

ات مختلفهی کهه در مهورد یّآید  به دلی  نظربه شمار می پورمؤدّبهای امد رمانهای ادبی پر بسویژگی

دو مهورد، در کنهار ههم  های مربوط به هرنظران وجود دارد، مثا کنایه و استعارة تمثیلیه در نزد صاحب

 شود بیان می

 «كـردن نـون كسـي رو آجـر» (؛111) «كاسه بودنكاسه زیر نيم» (؛113) «ری  به كف  كسي بودن»: پریچهر

 (191) «سن  روي یخ كردن» (؛291)

 (     31) «شدنن سن  روي سن  بند» (؛911) «طاقچه باال گذاشت » (؛137) «كارد به استخوان رسيدن»: گندم

آب »(؛ 217)« زهـره آب شـدن» (؛291)« كفگير به ته دی  خـوردن» (؛211) «دسته گل به آب دادن»: یلدا

 (292) «خنک خوردن

 ( 11) «خوردننچشم كسي آب » (؛197)« پا را اندازة گليم دراز كردن» :یاسمي 

 :المثلضرب .2-2-9

المثه  اسهت کهه در کنهار ادة فراوان از ضرب، استفپورمؤدّبهای های ادبی رمانکاربردتری  جنبهاز پر

تهر بها میو اصهطالحات عامیانهه، در ایجهاد ارتبهاط صهمی هاواژه وره و جمالت ساده و روان وزبان محا

 ر است مخااب، مؤثّ

روغـ   كوكـو از» (؛111)« زرع نكرده، پاره كردي» (؛212) «زني، باغچة خودتو بيل بزنتو اگر بيل»: پریچهر

 (111) «كنه و زن از مردميگل 

 (113)« یک گله رایک بز گر، گر كند »(؛ 211)« حساب حسابه كاكا برادر» :گندم
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شـتر در خـواب »(؛ 111) «آش نخورده و دهـ  سـوخته»(؛ 19) «شهميانگور خوب هميشه نصيب شغال »: یلدا

 (911) «جوره آب گودال روميكور، كورو »(؛ 132)« دانهبيند پنبه

تـر مهربـان ادرز م»(؛ 111) «به حرف گربه كوره بارون نمياد»(؛ 11) «چادریهبي از بينشيني بيخونه»: یاسمي 

 (911)« گه پيف پيفرسه ميميگربه كه دست  به گوش  ن»(؛ 111) «دایه خاتون

 :تشخيص .2-2-4

 ی نثر او، نثر ادبی نیست ست که کاربرد چندانی در آثار او ندارد؛ زیرا به اور کلّای ااز صنایع ادبی

 (119)« .كرده سرنوش  فعالً تيغ  رو براي م  و ای  دختر طفل معصوم تيز» :پریچهر

آروم از الي شب داشـ  آروم .زد..مياز م  جلو  ؛گرف ميشبم سرع   ،رفتمگچقدر سرع  ميامّا هر »: یلدا

ش  بغل به بغل ماشـي ، بـا سـرع  شب دا» (؛121) «.خواس  نفسم رو بگيرهشي  و مياومد تو ماميشيشة بغل 

 (121) «.اومدمي

 :اصر فارسي و اشعار عاميانهكه  و مع ادبيّاتاستفاده از  .2-2-5

 كاربرد غير مستقيم:. 2-2-5-2

 در مقایسه با کاربرد مستقیم، بسامد زیادی ندارد 

 (221) «.كه معشوقه به كام اس ميخوش باش و بزن »: یلدا

 ( 111، پریچهر)« .مثنوي هفتاد م  ميشه ،فاقات رو براتون بگماتّ اگه بخوام همة»: پریچهر

 :ستقيمكاربرد م. 2-2-5-2

از ایه  قهرار کنهد مهیههای خهود اسهتفاده از اشعار گوناگون در رمان پورمؤدّبای که های عمدههد 

 :است
 :طنز الف.

کهار  ی که در آن بههت خاصّها در موارد زیادی بر دوش اشعاری است که یا به دلی  موقعیّبار انز رمان

  :یابند، بار انز میشوندمیگرفته 

 : یلدا
 رسـد كـاري بكـ مـي اي كه دست »

 

 «پي  از آن كز تـو نيایـد هـيچ كـار 
 

 (119) 

 (37)« !چارپایي بر او كتابي چند» :یاسمي 
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 :یلدا
 ید چه بغـداد و چـه بلـخآگر عمر سر»

 تو مـاه بسـي نوش كه بعد از م  ومي 
 

 پيمانه چو پر شود چه شيری  وچه تلخ 

 «لــخسلخ به غـرّه آیـد از غرّه به ساز 
 

 (119) 

 (297) «پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخ »: دمگن

 :گونه دارندکلّی خاصیّت انزیا به اور 

 :یلدا
ـــــــــــا آال» ـــــــــــالمعليكم ی  س

ـــــــــــكينه ـــــــــــالمعليكم س  س

ــــــــــــا ــــــــــــالمعليكم ثری  س
 

ــــــــــاال  ــــــــــدة آق مـوش  وال

ـــــــينه ـــــــي هم ــــــه زندگ  ك

 « بـــــي لنـــــ  نـــــري تودریـــــا
 

 (231) 
 ت قســـــمســـــيا جـــــون عمـــــه»

ــــــم آوردي ــــــه غ ــــــس ك  از ب

ـــ ـــه ح ـــه دون ـــاال ی ـــهح  اال دو دون
 

ه نگـــــو كـــــه خســـــته   امقصـــــّ

ـــــــــه درد آوردي  دلمـــــــــو ب

 «بگــــو ایــــ  جوونــــه بمونــــه
 

 (231) 

 :پریچهر
 دیشـــب پریشـــب اشـــكنه خـــوردم»

 

 «خــوردم بــه ماشــي  آخ كــه نمــردم 
 

 (271) 
 الهــــي كــــه مــــ  هــــل بشــــم»

ـــــي كـــــه غافـــــل بشـــــم  اله
 

ـــــم  ـــــل بش ـــــي عاق ـــــه كم  ی

ـــــم ـــــل بش ـــــي عاق ـــــه كم  «ی
 

 (271) 

 :یاسمي 
ــــد مــــ » ــــه امي ــــاني اگــــه ب  من

 

ـــوه نمـــاني  ـــرو شـــوهر بكـــ  بي  «ب
 

 (211) 
ــــــــــــو» ــــــــــــه تون  در خون

ـــــــــــــو ـــــــــــــه پينوكي  مث

ــــــــر چــــــــاهي ــــــــه كفت  مث

ـــــو كوچـــــه ـــــ  ت  مثـــــه س

ـــــک ـــــون خش ـــــه ن ـــــه تيك  ی

ـــــــــــي  ـــــــــــمدق دق م  زن

ــــــي ــــــی م ــــــی ل ــــــمل  زن

ــــــي ــــــی م ــــــی ب ــــــمب  زن

 زنـــــــــــموق وق مـــــــــــي

ــــــمســــــی ســــــی مــــــي  زن
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 اگـــــــــه زنـــــــــم نشـــــــــي

ـــــــــم ـــــــــو ســـــــــر كچل  ت
 

ــــــــادرم ــــــــه جــــــــون م  ب

 « زنــــــمشــــــی شــــــی مــــــي
 

 (212) 
 :شخصيّ اسات القاي احس ب.

بسیار زیهادی، شهیوا کهه  در موارد یلداکاربرد زیادی دارد  در رمان  گندمو  یلداهای ای  مورد در رمان

خهزاد اش، اشهعار فهروف فرّاندوه خود و آرزوهای بر باد رفتهانگیزی دارد، برای بیان غم و سرنوشت غم

 دهد: می تمایۀ بیان احساسات خود قراررا دس
 خواهد رسيدفرامرگ م  روزي »

 در بهــاري روشـ  از امـواج نـور

 در زمـسـتانـي غـبـارآلـود و دور

 (221)« یا خزاني خالي از فریاد و شور                                                      
 نگاه ك  »

 كشداي مرا به كام ميشراره                   

 بردميمرا به اوج                                                              

 كشدمرا به دام مي                                                                                          

 نگاه ك 

 تمام آسمان م                 

 شودميپر از شهاب                                          

 (297)«  شودميتمام هستيم خراب                                                                         
 خوانـــد مـــرا هـــر دمخـــاک مـــي»

 شــــبآه شـــاید عاشـــــقانم نيمـــه
 

 رســند از ره كــه در خــاكم نهنــدمــي 

 « گــل بــه روي گـــور غـــمناكم نهنــد
 

 (221) 

کهه یبا خواندن اشعار مختلهف، سهامان را در یهافت  جهای، در موارد گوناگون، گندم گندمدر رمان 

 :  کندتفسیر میبسیار دور از نظر و غیر ابیعی  راو گاه اشعار  کندپنهان شده است، راهنمایی می
 تو به م  خندیدي»

 دانستي ميو ن

 م  به چه دلهره از باغچة همسایه

 ب را دزدیدمسي                                                     

 باغبان از پي م  تند دوید

 (112) «سيب را در دس  تو دید.......
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 سوزدميدل م  »

 ها را پر بستندكه قناري 

 كه پر پاک پرستوها را بشكستند

 و كبوترها را                                        

 (113)«  ..........آه كبوترها را..........                                       

 :اطناب .2-2-6

تر گفتهه شهد، جمهالت که پیش، مربوط به ساختار جمالت نیست و چنانپورمؤدّبهای ااناب در رمان

هها، مربهوط بهه ااالهۀ کهالم پیرامهون یهک او بسیار ساده و کوتاه هستند  بیشتر ااناب موجهود در رمهان

وضهوع   و مشهکالت اجتمهاعی و فرهنگهی را مموضوع است؛ به ویژه در مواردی کهه نویسهنده، مسهائ

 دهد:سخ  خود قرار می

چنهد دسهت لبهاس، یکهی رو بینهی  و از بهی  ری  و چند تا مغازه رو میمیشما ه! همی  مهمّ»: گندم 
خری ! چرا؟ چهون در ههر صهورت بایهد بخهری ! چهون بههش احتیهاج داریه  تها کنی  و میانتخاب می

  و به لباسهم احتیهاجی ای دعوت نشدییه وقتی هس که شما هیچ مهمونیا مّبپوشینش و بری  مهمونی! ا

افتهه بهه میتون تو ویتری  یه مغازه ری ، چشممیاون وقت مثالً یه روز که داری  تو خیابون راه  نداری ،
! تونه بی  شما و یه نفر دیگهه باشههمیآد!            همی  تجربۀ ساده مییه لباس که ازش خیلی خوشتون 

ه شهما بههش رسهیدی ، اونهم بههش ! اگه دالئلهی رو کهکنهاونم تو شما جستجوش رو شروع می متقابالً
، یه عشق شروع شده! برای همینم میگم که عشق از سر ناچاری نهیس! یعنهی شهما نبایهد بهه چیهزی برسه

وسیع باشه تها شم باید چاراً عاشق چیزی نشی ! میدان عملاحتیاج داشته باشی  و به دستش بیاری ! یعنی نا
شما بتونی  چند بار بری  و بیای  و اون لباس یا شخص یا هر چیز دیگه رو ببینی  و ارزیابی کنهی ! یعنهی 

صهورت  باید فرصت دیدن، اندیشیدن، برخورد کهردن، ارزیهابی کهردن رو داشهته باشهی ! در غیهر ایه 
 (921 -921) !«احتما  اینکه به عشق برسی  کمه

طق خیلهی منت بیخوبیم؟ محبّ ،ت زیاد داریمشیم؟ چون محبّ ما خوب خوب نه! کی گفته»: یاسمي 

خودی و کشکی! نوکرم چاکرم ظهاهری! جهونم های بیشه! تعار میمنطق زود هم تبدی  به نفرت بی
قربونت برم الکی! تو تا حاال شنیدی یا دیدی که مثالً یه آدم اروپایی به یه نفر بگه م  نوکرتم؟! نه، غیر 

ن ایه  حهر  شهوست  اگه یکی از اونا به یکی دیگههشون نیشنیده باشی  چون اصالً توی فرهنگ ممکنه
ش رو شهون کهه نهوکریبهره خونههمهیداره و مهیس، یا ورش کنه یا یارو دیوونهرو بزنه، ار  فکر می
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 یعنهی ؛بمونهه بایهد سهر حهرفش ههم ،بکنه! یعنی وقتی یارو با زبون خودش میگه م  نوکرتم و چاکرتم

هها نهدارن! ر هور حهه  جهار  و از ایهم هست   اصالً تعهرفشون ههگ  و سر حو دلشونه میهی تهچههر
تهو  گیم فدات شهم؛میماها! صدبار به رفیقمون  شه حساب کرد  حاالمیهاشون برای همی  روی حر 

 ،خهوایمهی ا تها یهه کهار ازشدر خدمتم! امّ تم! امری داریا کاری داری فقط به م  بگو! مخلصرو خد
 (979) « یارهحواست جمع نباشه، سرت رو کاله میآره! تازه میور بهانه برات هزار جهه

 :هاي فكريویژگي .2-9

بینهی کند، بیانگر جههانمی توجّهمحتوای هر اثر ادبی و موضوعاتی که هر نویسنده در آثار خود به آنها 

های هر هنرمند و افکهار و اعتقهادات او شغولیها و دلماو به جهان پیرامون است و دغدغه و نوع نگرش

       شود تر هستند، آشکار میار او پر رنگاز خال  موضوعاتی که در آث

رد  شباهت و نزدیکی زیادی وجود دا های فکریو ویژگی میان چهار رمان مورد نظر، از نظر محتوا

یهرد و محهور حهوادم، مشهکالت و گوان شک  مهیای عاشقانه میان دو جمبنای هر چهار رمان بر رابطه

عاشهقانه، داسهتانی دیگهر در کنهار ایه  داسهتان   که در راه وصا  ای  دو وجهود دارد است هاییسختی

دو روایهت را بهه یکهدیگر  ای مشترک، ایه ای با آن در ارتباط است و نقطههشود که به گونروایت می

اص شههر تههران هور خههه اههو به جامعۀ امهروززند  مسیر رویدادها و حوادم داستان از درون پیوند می

ههای شخصهیّتا گهذر دادن های عاشهقانه، بهویسهنده در کنهار پهرداخت  بهه رابطههگونه نی بد  گذردمی

و گهاه  پهردازدت و مسائ  امروز جامعه و مردم میبه مطرح کردن مشکال ،هایش در میان جامعهداستان

گوهها را بهه و  از گفهت شوند و حجم زیهادیگسترده میاجتماعی و سیاسی چنان  بیان مسائ  فرهنگی،

 دهد قرار میدهند که رابطۀ عاشقانه و عاافی را در حاشیه خود اختصاص می

، ی در سهه دسهتهور کلّهتهوان بهه اهمهیرا  پهورؤدّبهمار ههای فکری موجود در آثها و خصیصهویژگی

 :بندی کردابقه

    مسائ  عاافی و عاشقانه1

  های خانوادگی  ناهنجاری2

 های اجتماعی و سیاسی  معضالت و ناهنجاری9
بسهیار زیهادی  توجّهکه به مسائ  عاافی و عاشقانه  پسندعامّههای ی رماناساس قاعده و روش کلّبر

ههای انهآیهد، در رمهضهوع مطهرح در ایه  آثهار بهه شهمار مهیتری  موای  امر، مهمدارند و در حقیقت 
همچهون عشهق در نگهاه  ،پسندعامّههای های آشنای رمانفهها و مؤلّتمایهن دسنیز عشق با هما پورمؤدّب
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ابقهۀ اجتمهاعی متفهاوت دو از  شهوند و عشهق میهان دو دلهدادهمیهایی که از کودکی آغاز  ، عشقاوّ
 تری  دستمایه و بسترساز اصلی دیگر حوادم داستان است شود و همچنان عشق، پر نقشمطرح می

ی و پههرداخت  بههه روابههط و مناسههبات میههان افههراد خههانواده و اههرح مشههکالت و انوادگهمسههائ  خهه
 پهورمهؤدّبههای رمهان توجّهههای ایرانی وجود دارد، از دیگر ابعاد مورد خانواده هایی که درناهنجاری

  است
اهالق،  عبارتنهد از: پهورمهؤدّبههای ههای خهانوادگی مهورد بررسهی در رمهانتری  ناهنجهاریمهم

ی، ناهمسان همسری ابقاتی ر، ناهمسان همسری سنّزناشویی، خیانت به همسر، ازدواج مکرّناسازگاری 
  تیهای اجباری و سنّو  ازدواج

پهور در آثهار مهؤدّب، ارح مسائ  اجتمهاعی، سیاسهی و فرهنگهی نیهز در کنار مشکالت خانوادگی
ههای شخصهیّتبها قهرار دادن  در موارد فراوان، نویسنده در شرایط گوناگون و ای دارد ردهبازتاب گست
ههای اجتمهاعی، سیاسهی و فرهنگهی و نقهد های خاص، به ارح مسهائ  و ناهنجهاریتموقعیّ داستان در

هها، راهکارههایی بهرای یهابی ایه  ناهنجهاریکند با ریشهمیپردازد و سعی میشرایط موجود در جامعه 
تهوان مهوارد های او میاشاره شده در رمان هایتری  ناهنجاریاز بروز آنها ارائه دهد  از مهم جلوگیری

 زیر را نام برد:
بند و باری، دختهران فهراری، ادی نابسامان، اعتیاد، فحشا و بیت اقتصاختالفات ابقاتی، فقر و وضعیّ

زنان و دختران، کمبود تفریحات و شادی و مقایسۀ وضع زنهدگی در ایهران  مشکالتایدز، فرار مغزها، 
 و خارج 

 کنید:های زیر مشاهده میر خالصه در شک را به او پورمؤدّبهای ن سبکی رمانسطوح گوناگو
 هاي زبانيویژگي .2 شكل

ينابز حطس

يوغل حطس

يوحن حطس

 و تاحالطصا
هتسکش یاه عفعابتاتاغل

هرواحم یاههژاو
یا

صاخ یاهمسا تاوصا

 تالمج و تاملک
زیمآ  یهوت

هناگیب تاملک

 و هاتوک تالمج عف میدقت
هداس

  یب فطع واو
اههلمج

 یلوعفم ریمض
 عف هب  ّصتم
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 هاي ادبيویژگي .2 شكل

يبدا حطس

صیخشتهیانکهیبشت

 ثملا برض
 تا یبدا زا هدافتسا
 راعشاو رصاعم، هک

هنایماع
باناا

 
 

 هاي فكريویژگي -9 شكل

 ياهيراجنهانيركف حطس
يگداوناخ

رّرکم جاودزا

 یرسمه ناسمهان
ینس

 یرسمه ناسمهان
یتاقبا

 ياهيراجنهان
يعامتجا

یشع

دایتعازدیارقفیتاقبا  التخا

یرارف نارتخدتاحیرفت دوبمکناناوج یراکیباهزغم رارف

 یراگزاسانقالا
رسمه هب تنایخییوشانز

 یاه جاودزا
یتّنس و یرابجا
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 گيري:نتيجه

ز دو روایهت فرعهی هه جههوادم آن بههایع و حههقه، رئالیسم اسهت و تمهام وپورمؤدّبسبک نویسندگی 

گهذرد  گهردد، در تههران امهروز مهیمیبهاز های قبه  از انقهالبکه به سا  پریچهرو  یاسمی های رمان

ههای خهود، اهرح مسهائ  و ههای اصهلی رمهانشخصهیّتنویسنده با انتخاب جوانان امهروزی بهه عنهوان 

تهی کهه یّدهد  اهمّت، موضوع اصلی کار خود قرار میاسمعضالتی را که در جامعۀ امروز گریبانگیر آنه

ههای خود قائ  است، بهر روی دیگهر جنبهه نویسنده برای ارح موضوعات اجتماعی و فرهنگی در آثار

ههای سهبکی را در جنبههدیگهر و پهردازی، صهحنه شخصهیّتموارد زیاد، ها نیز اثر بسیار دارد و در رمان

 گیرد دست می

گیهرد، نثهری سهاده و به کهار مهیمفاهیم و موضوعات مورد نظر در آثار خود  نثری که او برای بیان

ههای شکسهته ای، فع عامیانه و محاوره هایالحات و واژهعاری از پیچیدگی است و کاربرد وسیع اصط

ای های اصهلی زبهان مهردم و گفتگوههصهوان و اتباع گوناگون که از مشخّهای فراالمث به همراه ضرب

ان و کنهد و موجهب فههم آسهاهم مهیتر برای مخااهب فهرتر و عینیاست، فضایی ملموس روزمرة آنان

 شود میارتباط صمیمی با آثار او 

های ادبهی در آثهار ، کاربرد صنایع و زیباییپورمؤدّبهای به دلی  غلبۀ زبان عامیانه و نثر سادة رمان

دارد  فراوانیثار او، کنایه است که کاربرد در آ توجّهاو نمود چندانی ندارد  از معدود صور خیا  مورد 

و دلی  اصلی آن را در همی  کاربرد زبان عامیانه باید پیگیری کرد  تشبیه نیز از دیگر صور خیها  مهورد 

ی و پهر کهاربرد در ی بهه حسهّ تشبیهاتی بسیار ساده و ابتدایی از نوع تشهبیهات حسهّ  نویسنده است؛ توجّه

 زبان مردم 

ا بیهان هان بههان جوانههی روز از زبهاعهمشکالت جوانان و مسائ  سیاسی و اجتمه رسد ارحبه نظر می

زبان ساده و عهاری از پیچیهدگی و دوری از  های خانوادگی بابی  قرار دادن ناهنجاریهپروا و زیر یرّبی

از عوام  جلهب مخااهب بهه سهمت  ،عامیانه هایها و کاربرد وسیع اصطالحات و واژهاستعارات و نماد

 ها و فروش باالی آنهاست رمان ای 

 :عمناب
  دار صادر ، بیروت:لسان العرب تا(،اب  منظور )بی
سهۀ فرهنگهی مؤسّ تههران: چههارم، اپ، چه2 يفارسـدستور زبان  (،1917) گیهویحس  احمدی انوری، حس  و
 فاامی 
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