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 چکیده
در بررسی سبک زبانی و ادبی آثار داستانی، نحوه به کارگیري لغات و ترکیبات، استفاده از قواعد دستور زبان فارسی، 

-گیرد. آنچه به آثار داستانی ویژگی سبکی میهمچنین به کارگیري صنایع ادبی از سوي نویسنده مورد توجه قرار می
محمدعلی در شمار نویسندگان صاحب سبک در عرصه ادبیات  محمدها است. بخشد؛ به کارگیري متمایز این خصیصه

هاي  گیري نویسنده از مهارت . بهرهداردت قابل توجهی هاي زبانی و ادبی، اهمی لحاظ ویژگی که آثار وي از ،داستانی است
محمد نی قرار داده است. هنرمندانه از صنایع ادبی، آثار این نویسنده را در زمره تأثیرگذارترین متون داستا  زبانی و استفاده
زبان مردم  رایج درکنایات  او با استفاده از بخشیده، شکاربرد وسیع کنایات، غناي دوچندانی به نثر آثارمحمدعلی با 

و یکی از دالیل موفقیت آثارش را رقم زده است. نزدیک کرده  کوچه و بازار  را به زبان مردم خودر آثارثعادي، ن
. وي با زبردستی تمام ساختار هاي برجسته آثار محمد محمدعلی است ویژگینحوي نیز، از دیگر هنجارشکنی در سطح 

آثار این  زبانی و ادبی يها . این پژوهش ویژگیها و افعال را در هم ریخته و طرحی نو در افکنده استنحوي جمله
 داده است. ها را مورد بحث قرارکرده و نحوه به کارگیري این ویژگیبررسی نویسنده را 

 یادبیات داستان ، رمان، محمد محمدعلی  ادبی،-سبک زبانی شناسی، سبکواژگان کلیدي: 
 
 . مقدمه 1

هاي متعددي براي بیان یک مطلب وجود دارد. هر نویسنده یا شاعري با تکیه بر برخی  مکاندر ادبیات و زبان هر ملت، ا
ها، تمایالت و احساسات خود را به مخاطبان خویش انتقال  تواند افکار و اندیشه ادبی زبان خود، می -هاي زبانی از ویژگی

در به کارگیري واژگان،  را تمایز چشمگیري شویم، رو می یا شاعران متعدد روبهگان ما با آثار نویسندهنگامی که دهد. 
 -ی. این تمایز در ظاهر کالم، ما را به سبک زبانبینیم میها از لحاظ دستوري  ترکیبات و نحوة به کارگیري آن اصطالحات،

 شود.  ادبی خالق اثر رهنمون می
نی به سبک و شیوة خاص خود، محمد محمد علی یکی از نویسندگان عرصۀ ادبیات داستانی است که با خلق آثار داستا

 ها نویسندگان صاحب سبک نام داد.  توان به آن را در فهرست نویسندگانی قرار داده است که می خودنام 
رود. استفاده از  هاي برجستۀ سبک در آثار یک نویسنده به شمار می ترین شاخص تناسب محتواي آثار با قالب اثر، از مهم

دهد. به کارگیري صور  از مهارت سبکی نویسنده خبر می ،ر و احساسات نویسنده را دارندواژگانی که توان انتقال افکا
کند تا احساس و اندیشۀ خالق  اثر در  کند بلکه کمک می خیال در متن داستان، نه تنها مهارت نویسنده را تأیید می

 مخاطب نهایت تأثیر را داشته باشد. 
شد که در حوزة نظم و نثر ادبیات گذشته ایران خلق شده  مربوط می پیش تر سبک شناسی و بررسی سبکی به آثاري

رود که ازلحاظ سبک شناسی  بودند. اما امروزه ادبیات معاصر به ویژه ادبیات داستانی یکی از حوزه هایی به شمار می
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دارد تا این آثار را در  میگیرد. خلق آثار داستانی متعدد، پژوهشگران را بر آن  مورد توجه منتقدان و صاحب نظران قرار می

تواند میزان ارزشمندي  بوته ي نقد گذارند و تأثیرگذارترین اثر را برگزینند. سبک شناسی یکی از شاخه هایی است که می
 آثار را از لحاظ متعددي مورد سنجش قرار دهد.  

مورد بررسی قرار دهیم. این ادبی محمد محمد علی را در آثارش ـ  هاي سبک زبانی در این پژوهش برآنیم تا ویژگی
تر آشنا  بیش رهاي این نویسندة شهی تواند ما را با دنیاي افکار و اندیشه یت است که مینوشتار از آن جهت داراي اهم

وي را از لحاظ زبانی و ادبی به صورتی کامل، براي مخاطبان آثارش، روشن آثار هاي سبکی  سازد. عالوه بر آن ویژگی
 نماید.

 
 هاي سبک زبانی و ادبی سبک و شاخه . مفهوم2

هاي سبک  ادبی یک اثر، ناگزیریم تا در آغاز بحث به معنا و مفهوم سبک اشاره کنیم و ویژگی -جهت بررسی سبک زبانی
یک ) «15:1383(بهار،  ».در لغت تازي به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است«زبانی و ادبی را برشماریم. سبک 

گیرد و در طول متن خود رعایت  دو عامل موضوع و مخاطب، سبک و شیوه ي خاصی را در پی مینویسنده بر اساس 
هاي دستوري و کاربردهاي معنایی با یکدیگر تفاوت دارند. به  کند. هر یک از این سبک ها از نظر واژگان، ساخت می

به طور معمول جایی در یک مقاله ادبی ها بدان شکلی که در یک اثر ادبی قابل رؤیت است  عبارت ساده تر کاربرد واژه
ندارد. زیرا اگر نگوییم نادرست، مضحک است. به طور نمونه اگر مسؤول هواشناسی به هنگام گزارش هوا به جاي واژة 

توان گفت که سبک در حکم ظرفی است که  ) به جرأت می75:1371(صفوي،». را به کار ببرد..."گنبد مینا "آسمان، 
سبک حالتی است که نویسنده در آن احساسات خود را بیان «شود:  ات نویسنده در آن ریخته میاندیشه ها و احساس

کند و بسته به دو چیز است: قدرت احساس نویسنده و مایه ي او. مایۀ نویسنده باید بر اثر مطالعه و مباحثه به آن پایه  می
 )507:1385. (میرصادقی، »اي رسیده باشد که بتواند احساسات خود را به یاري سبک بیان کند

در سبک کیفیتی است که «توان وجود آن را در همه آثار ثابت کرد:  شود که نمی در این صورت سبک به ابزاري تبدیل می
بعضی از آثار وجود دارد و بعضی از آثار فاقد آن هستند. در این مفهوم سبک به معنی هماهنگی کامل بین هدف و 

پژوهشگران و صاحب نظران،  )125: همان». (رود ی است که براي بازگو کردن به کار میوسایل؛ یعنی اندیشه و الفاظ
حراز شیوه در نظر اتوان سبک را به معنی  می«اند. به اعتقاد برخی صاحب نظران  معانی متعددي را درباره سبک ارائه کرده

 ).19: 1365(محبوب، ». برند طریقه به کار میرفت، اهل ادب سبک را بر سبیل مجاز مترادف با طرز و شیوه و سیاق و گ
» کند اي را کشف می داند؛ نگاهی که هر بار چیز تازه هاي متفاوت به جهان می هاي مختلف را حاصل نگاه سبک«سناپور 
 ). 9:1387(سناپور،

مسلط بر این آثار دست توان با مطالعۀ دقیق آثار، تا حدودي به سبک  با توجه به معنا و مفاهیم ذکر شده دربارة سبک، می
، آنچه در این نوشتار مورد توجه است سبک جاري در متون نثر است متونی که همانند سبک آثار منظوم ریشه در یافت

شود و بر  سبک نثر هم چون شعر لزوما از درون خود آن زاده می«گیرد:  بطن یک اثر دارد و از تمایل نویسنده نشأت می
 ). 107:1371(وستلند،». گیرد اي است که از شوق و شور سر چشمه می ندهآمده از جریان قدرتمند ساز

آنچه در بخش از نوشتار حائز اهمیت است؛ بررسی متون نثر معاصر در عرصه ادبیات داستانی است. مطالعه آثار داستانی 
شک  اي غنی دارد، بی پشتوانهاي در این متون جریان دارد. سبکی که حکایت از  رساند که سبک ویژه ما را به این نتیجه می

این پشتوانه غنی مرهون گذشته ادبی تاریخ ادبیات ایران است. نویسندگان ادبیات داستانی با تعمق در آثار ارزشمند 
ورود رمان و داستان کوتاه به ایران ، سبب شد که :«اند  هاي زبانی و ادبی شده گذشته، داراي ذهن و زبانی غنی از ویژگی
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ها حاصل کوشش چند نسل نویسندگان  هاي مختلفی در ادبیات منثور معاصر زاده شود. این گرایش هها و گون سبک

 ) 93:1390(نصر اصفهانی، طالیی،». جوانی بود که وارث ادبیات غنی پارسی بودند
عنا و با گذر زمان  داراي ماي  هاي مختلف دچار تغییر شدند و سبک هم چون موجود زنده هر چند سبک آثار طی دوره
هاي  ، اما پیشینه غنی ادبیات ایران در این زمینه بستر مناسب براي تولد آثار داستانی با سبکمفاهیم مجازي مختلفی شد

شناسی متون و در صدر  توان به سبک ها می آید این است که با کدام شیوه برجسته گردید. سؤالی که در این جا پیش می
 ت پیدا کرد؟شناسی آثار داستانی دس ها به سبک آن

، یسا(شم». براي این که بتوانیم متنی را به لحاظ سبکی تجزیه و تحلیل کنیم باید روشی داشته باشیم«به اعتقاد شمیسا 
 امر به تنهایی ها و احساسات، سبک است. اما این رو داشتن روش و شیوة خاص در بیان اندیشه ). از این153: 1374
ول مدر هم ریختن برخی از هنجارهاي زبانی و دور شدن از شیوة مع شک بی گیرد. به خود شناسی تواند عنوان سبک نمی

دهد و این نکته نباید در مورد بررسی سبکی آثار نادیده انگاشته  زبان، نثر نویسنده را در شمار آثار صاحب سبک قرار می
حاصل آگاهی و تعمد آفرینندة اثر باشد و گاه که  هاي زبانی و بیانی اثر، آن انحراف از فرم است و ویژگی  سبک،«شود: 

). آنچه در این مجال مورد توجه است، 5: 1379ی، نکد(شفیعی ک». کند ایجاد سبک می ،بسامد چشمگیري هم داشته باشد
اي با سبک شعر و یا متون نثر  که تا اندازه اي یسبک و خصایص سبکی در آثار ادبیات داستانی است، بحث و بررس

ون ضمهاي کوتاه اغلب در حیطۀ درون مایه و م چرا که مختصات فکري و اندیشگی داستان«دارد: کالسیک تفاوت 
شناسی داستان  گیرند، سبک ة زاویۀ دید و توصیف و لحن قرار میزشوند و شگردهاي روایت داستان نیز درحو تحلیل می

هاي سبکی آثار  . پس براي بررسی ویژگی)2: 1389(غالمی، ». کند هاي زبانی و ادبی اثر می تر متوجه ویژگی را بیش
داستانی ناگزیریم به خصایص زبانی و ادبی آثار توجه کنیم. براي تبیین این هدف، پر بیراه نیست تا ابتدا رویکرد این 

  نوشتار را دربارة بررسی سبکی آثار محمد محمد علی، در شکل زیر به طور واضح نشان دهیم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها، در بررسی سبک آثار خواهد آمد.  شرح تفصیلی این مشخصه
 
 . زندگی، اندیشه و آثار محمد محمدعلی 3
درخشد.  محمد محمد علی یکی از نویسندگان عرصۀ ادبیات داستانی معاصر است که در آسمان ادب ایران خوش می 

هجري شمسی در تهران متولد شد و هنوز جوانی بیش نبود که آوازة قلم وي در سراسر کشور  1327وي به سال 
)، 1382)، قصۀ تهمینۀ (1379برهنه در باد ( -)1376)، باورهاي خیس یک مرده (1370رمان نقش پنهان («: انداز شد طنین

 نحوي استعاره تشبیه ضرب المثل کنایه لغوي آوایی

 سبک زبانی سبک ادبی

 سبک زبانی و ادبی
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گرایانه به زندگی  اي واقع ) از جملۀ آثار وي در قالب رمان است، اکثر آثار محمد محمد علی به شیوه1382آدم و حوا (

ن فقرزده مردم پرداخته است و به نوعی سمبولیسم را با واقعیات اجتماعی تلفیق کرده است، مرگ و مرگ طلبی از مضامی
هاي متعدد و  هایش چندآوایی داستان وجود دارد و بدنه داستان از زبان راوي هاي اوست... تقریباً در تمام رمان اصلی رمان

شود... محمد  بندي دیده می ها عدم قطعیت و تطبیقی در پایان تر آن چنین در بیش گیرد. هم گاه راوي نویسنده شکل می
فعال عضو کانون نویسندگان ایران بوده که پیرو این عضویت فعالیت سیاسی چندان دور به صورت  علی در گذشتۀ نه

 "ایم ما نویسنده "134اندکی نیز داشته است. وي یکی از نویسندگانی است که مشارکت جدي در تدوین متن مشهور به 
شستگی از وزارت علوم جایزه بهترین رمان سال جایزه یلدا به خاطر رمان برهنه در باد و بازنة داشت. محمد علی برند

دوره «توان به دورانی نسبت داد که  ) بنابر تحلیل جمال میر صادقی محمد محمد علی را می12:2005(پور نوروز،». است
هاي ادبی گوناگون به وجود آورد که  نامم که جریان این دوره را از این لحاظ ناهمگون می«نام گرفته بود: » ي نا همگونی

کرد. حوادث و اتفاقات سریع و  گرفت و هم دیگر را نقض می متفاوت بود و گاه در برابر هم قرار میگاهی به کلی از هم 
هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن) درون مایۀ متنوع و گوناگونی را در اختیار نویسندگان  فاجعه بار (انقالب، درگیري

) 35:1381(میرصادقی،». ی گسترش چشمگیري داشتنویس گذاشت... به همین دلیل بعد از انقالب، چند سالی داستان
آید وي در دورانی قلم زده است  هاي وي برمی محمد محمد علی نیز متعلق به این دورة داستانی بود. چنان که از نوشته

 ها بر ادبیات داستانی نمود پیدا کرده است.  هاي انقالب و جنگ و تأثیر آن که درگیري
انبوه آثاري قرار گرفته است که در این دوره به وفور به رشتۀ تحریر در آمده است. از این  از این جهت  آثار وي در میان

هاي  خورد. سبک آثار محمد محمد علی در زمینه مکتب مایه در آثار وي به چشم می رو تنوع و تعدد موضوع و درون
هاي ادبی مدرن استفاده کرده  ده، از مکتبهاي ادبیات داستانی است. وي در سه اثر یاد ش ترین سبک ادبی یکی از برجسته
توان آثار این نویسنده را در گروه آثاري رئالیسمی قلمداد کرد. چون در وهلۀ اول به ترسیم واقعیت  است. در حیقت می

ها درصدد نوشتن  هاي واقعی آن هاي گوناگون و بیان حالت نویسندة رئالیسم با معرفی شخصیت«اند:  جامعه پرداخته
. در رمانتیسم دو مانع وجود داشت تا »عادات و اخالق جامعهخ تاری«اند، یعنی با  شد که مورخان از آن غافل بوده تاریخی

اثر هنري به کمال نزدیک شود، رئالیسم این دو مانع را در هم شکست. یکی جنبۀ درونی دخالت و احساسات نویسنده 
هاي رئالیستی شخصیتی است که از  ار دادن آن .... قهرمان داستانالشعاع قر در اثر، دیگري غلبۀ تخیل بر واقعیت و تحت

 هاي اخالقی و روحی او بزرگ جلوه داده شده است...  هاي واقعی انتخاب شده است و بعضی از جنبه نمونه
در اصل نویسنده رئالیست کسی است که با دور نگه داشتن خود و درگیر نشدن در جریانات اجتماعی به عنوان قاضی 

گزیند؛ قهرمان  کند. نویسندة رئالیست دو عضو از عناصر داستان را به دقت برمی ربارة حوادث اتفاق افتاده قضاوت مید
سازي که در آثار رئالیسمی صرفاً براي آشنایی بیشتر خواننده با وضع  شوند و صحنه داستان که از افراد عادي انتخاب می

گیري  بخشد؛ بهره اما آنچه گرایش مکتبی محمد علی را تمایز می ).186: 1389(نوري، ». شوند روحی قهرمان برگزیده می
ها است. به عنوان نمونه در رمان باورهاي خیس یک مرده رگه  ها و تلفیق مکتب رئالیسم با دیگر مکتب از انواع رئالیسم

رئالیسم جادویی در قصه به این معناست که همه عناصر داستان طبیعی «خورد:  هایی از رئالیسم جادویی به چشم می
در این اثر کتابی که از ). 240  :1381(فرزاد، ». است و تنها یک عنصر جادویی و غیرطبیعی در بافت قصه وجود دارد

رمان جان  هاي آن در شود در حکم عنصر غیر طبیعی است که شخصیت سوي مادر راوي به مناسبت تولد او داده می
کرد برگشتم رو به مادرم: خب  کتاب توي دستم سنگینی می«کنند:  گیرند و به صورت غیرطبیعی در رمان نقش ایفا می می

) در رمان نقش پنهان 9(باورهاي خیس یک مرده :» مادر بگو این عتیقه کجا بوده که امشب سر و کله اش پیدا شده؟
هاي نویسنده از محیط خویش جلوترند و براي رسیدن به وضع  ن مرحله قهرماندر ای«خورد:  رئالیسم انتقادي به چشم می



« 
 ۸۷۳/  محمد محمدعلی«زبانی و ادبی آثار  بررسی سبک

 
(ثروت، ». کوشند ها با وضع موجود در نبردند و براي تغییر آن می کنند. یعنی این قهرمان اي، تالش می اجتماعی تازه

یابد و در رمان برهنه  دست می نویسنده با انتقاد از جامعۀ خود به ویژه وضعیت زنان، به نوعی از رئالیسم). 138: 1366
: آفریند هایی از مکتب سورئالیسم را در قالب شخصیت راوي می آمیزد و رگه در باد اسطوره را با رئالیسم در می

توان خواه شفاهی و خواه کتبی یا به هر  سوررئالیسم عبارت است از آن فعالیت خود به خودي روانی که به وسیلۀ آن می«
 )139(همان:» فعالیت واقعی وحقیقی فکر را بیان و عرضه کرد.صورت و شکل دیگري 

 
 . سبک زبانی در آثار محمد محمد علی 4

گیرد. جهت تحلیل  تر خاطر نشان شد که بررسی سبک آثار داستانی معموالً در دو حوزة زبانی و ادبی صورت می پیش
کوتاهی به مفهوم سبک زبانی شود و ة نوشتار، اشارهاي سبکی آثار محمدعلی، الزم است تا در این بخش از  ویژگی

 سپس خصایص آثار نویسنده از این دیدگاه مورد تحلیل قرار گیرد. 
تناسب بارز عناصر سبکی زبان را در متن سخن «در بررسی سبکی آثار باید:  انپژوهشگر و نظران بنابر اعتقاد صاحب

این یا آن عنصر سبکی اهمیت شایانی ندارد؛  بلکه کل مناسباتی که  دریابد و بازنماید. در این بررسی تبین نسبت مجزاي
اهمیت است، مهم درك وحدت و نظام عناصر سبکی در متن سخن است... تنها  داراي ناظر بر عناصر سبکی است، 

 ). 44  :1372(عبادیان، ». توان به ارزش سبکی عناصر به طور مجزا پی برد می زمانی که شاخصۀ سبکی تبیین شده باشد، 
کند، این عوامل به ویژه در  هاي سبک یک اثر بازي می اي را در ویژگی دالیل بسیاري وجود دارد که نقش تعیین کننده

ها و  هاي فرهنگی، دانش تحوالت اجتماعی، زمینه  نفسانیات،«کند.  سبک زبانی و ادبی یک اثر بسیار پراهمیت جلوه می
: 1387(غالمرضایی، » اند. ساز معرفی کرده یط جغرافیایی را به عنوان عوامل سبکشغل و حرفۀ نویسنده و مح طالعات، ا

هاي وي را صاحب سبکی ویژه کرده  ). این عوامل در تمامی آثار محمد محمد علی تأثیر فراوان گذشته و نوشته16-13
اندیشه و محتواي آثار با شکل  شود اما رابطه نزدیک ار نویسنده مطرح میکاست. هرچند این موارد در حوزة اندیشه و اف

گذارد و به دنبال آن سبک زبانی  شناسی امروز است. محتوا به صورت مستقیم بر شکل تأثیر می یکی از قواعد سبک، ها آن
» بینی وي است در قالب تصویر و به وسیلۀ زبان سبک نویسنده همان بیان جهانی«گیرد:  یک اثر به خود شکل می

ار و کشود تصویر (سبک ادبی) و زبان (سبک زبانی) نمایشگر دنیاي اف چنان که مالحظه می ) هم97  :1364(فراچینکو، 
یشۀ نویسنده در بررسی آثارش، بررسی سبک زبانی و ادبی دیابی به دنیاي ان هاي یک نویسنده است... لذا براي ره اندیشه

 آثار از اهمیت واالیی برخوردار است. 
صاحب سبک کرده و  آثار وي را ها،  ه در آثار محمد محمد علی و نحوة کاربرد این ویژگیهاي زبانی به کار رفت ویژگی

هاي  هاي آن مبحثی وسیع و داراي شاخه ک زبانی و خصیصهباز دیگر آثار داستانی نویسندگان متمایز نموده است. البته س
بندي  تقسیم یسا. سیروس شمشودر قرار گرفته ها مد نظ این شاخه دمتعدد است. براي تحلیل یک متن از دیدگاه زبانی، بای

 دهد:  زیر را براي بررسی سبک زبانی پیشنهاد می
) lenical)، لغوي (Phonologicalتر آوایی، ( رو آن را به سه سطح کوچک اي است از این سطح زبانی مقولۀ گسترده«

 ). 153: 1374(شمیسا، ». کنند ) تقسیم میsyntacticalو نحوي (
توان به آن سطح  گانۀ فوق در نوع خود شامل معانی ژرف و وسیعی است. سطح آوایی که می موارد سه هر یک از

کند،... موسیقی درونی متنی به وسیلۀ صنایع  موسیقیایی متن نیز گفت، هر متن را به لحاظ ابراز موسیقی آفرین بررسی می
 )153 (همان:». گیرد بدیع لفظی... مورد دقت قرار می
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نویسی،  بررسی درصد لغات فارسی و عربی، لغات بیگانه، آرکائیسم،... سره«دومین شاخۀ سبک زبانی است:  سطح لغوي،

) و آخرین بخش از سبک زبانی، سطح نحوي یک متن 154(همان: ». شود معنی یا ذات،... را شامل می ماسامی بسیط، اس
نشینی و  بررسی جمله از نظر محور هم«: از لحاظ سبک زبانی است ،ترین ویژگی متون است. سطح نحوي یکی از مهم

) در زمرة 155(همان: » هاي کهن دستوري و... کاربرد  کوتاه یا بلند بودن جمالت،  هاي غیرمتعارف، دقت در ساخت
 خصایص مهم سبک زبانی یک اثر است. 

سه اثر برجستۀ  ها در بررسی این خصیصههاي متعدد آن، به  هاي سبک زبانی و شاخه با تعریف مجمل از ویژگی
 پردازیم:  می» نقش پنهان و برهنه در باد باورهاي خیس یک مرده، «
 

 سبک زبانی 
 )1(سطح لغوي  -4-1

 الف) استفاده از ترکیبات عربی
 برد:  محمد علی در نثر خود گاه برخی از ترکیبات عربی را به کار می

 )318(برهنه در باد:». پرونده ي استخدامی عبور کنم صعب العبورهاي  من رو سیاه هم قادر نیستم از قلّه« 
اش،  . شخصیت نظامیجمعی گروهانش بشوند ابوابشکستند تا جزو  بود و سربازها سر و دست می محبوب القلوب«

 ) 6  (همان: »شاید با این جمله بهتر بازگو شود:او به انضباط ارتش در زمان عادي اعتقادي نداشت
زنده ماندن او و منصور نقطۀ پایان و تواند باور کند،  واقعا جنگ چه نابهنگام شروع شد و چه نابهنگام تمام... کی می«

 ). 321 همان:» (سوز... و خانمان کریه المنظربخش از جنگ تحمیلی و  شادي
 
 کاربرد لغات به شیوة خاص  -4-1-1

کند و این شیوه، نوعی صمیمیت به نثر آثار او  مردم استفاده می نویسنده مکرر در آثارش از ترکیبات خاص زبان عامه
  تواند با زبان مردم کوچه و بازار پهلو بزند: که به آسانی می دهد. چنان می

یا انتقالی به شهربانی... که تصادفی با یکی  خالصی از ارتش شش و بشمدتی در اختیار کارگزینی ژاندارمري بودم. تو «
 ). 43 همان:». (معروف آشنا شدماز داش مشدي هاي 

بخور و بخواب زندگی، یا اي و تکلیفت با خودت و دیگران روشن نیست،  دانی که تا کار و شغل تازه اي پیدا نکرده می«
 ). 43(همان: » کرد ، ولی براي من همه چیز فرق مییا زجر و دلهرة فردا است

اي که قبرستان مراد  ، صحن امامزادهآمد به نظر می پیدا و ناپیداي، ها، دهانۀ طاق ضربی آب انبار ها و برگ از پشت شاخه«
آبادي بود، چهارضلعی بزرگ و منظم و تمیزي بود که البد در ایام تعطیل و سوگواري، زوار در گوشه و کنارش بساط 

 ). 42باورهاي خیس یک مرده:». (کردند. پهن می
 
 معطوف  کاربرد واژگان مترادف -4-1-2

تمایز قابل ي اي که به نثر آثار و آورد. خصیصه می معطوفواژة مترادف  چندنویسنده براي رساندن مقصود خود، گاه 
  بخشد: می اي مالحظه

 خواب و خماراي به خود پیچیده و  جل کهنهچی دست و پایش را جمع کرد، بعد به مردي که رو به روي دکانش  قهوه«
 ). 60یک مرده:باورهاي خیس .» (، اشاره کردبود



« 
 ۸۷٥/  محمد محمدعلی«زبانی و ادبی آثار  بررسی سبک

 
تنها ده و آبادي آن حدود است که سر راهش جاده ي باریکی است که دو طرفش را درخت هاي تبریزي کاشته اند. «

 ). 60(همان: ». دارد دارو درخت و دکان
کردم.  فقط نگاهش می مات و مبهوتکند،  اما گویی که ساعت هاست خودم خشکم زده و هیچ یک از حواسم کار نمی«

 ). 71(همان: ». و هر کاري را نپذیر خودت را در نظر بگیر شأن و مقامگفت:  کسی در دورنم می
 
 هاي خاص به کرّات  استفاده از نام -4-1-3

هاي این  ها است. رمان سامی خاص به کرّات در معرفی شخصیتاسبکی آثار محمدعلی، استفاده از  هاي  یکی از ویژگی
باید تمامی این اسامی را به ذهن   ها است که خواننده براي به دست آوردن روال رویدادها، اي از نام مجموعه  ه،نویسند

 کند:  بسپارد، وي کمتر به نقش یا رابطۀ اشخاص براي نشان دادن فردي اشاره می
این  بعدهم الوند پور،و  زاده رحیم ياز صبح تا ظهر، برا قوچانی،دانستند جمعه چه اتفاقی افتاده است،  در اداره، همه می«

هایی است که  ، مجسم رمالآقا غنیاتاق و آن اتاق براي کارمند ها و کارگرهاي عضو تعاونی باالي منبر رفته بود که مثال 
 ). 80(همان: ..». برند و. فروشند و خود در فقر به سر می آدرس گنج می

شود، اگر خواننده این اسامی را از ابتداي رمان یاد نگرفته باشد. هرگز به روابط  هاي فوق مشاهده می چنان که در جمله
 میان اشخاص پی نخواهد برد. 

و جلو آمد. همسن و  لبخند زد احمد خانبراي خداحافظی.  ایستاده بودیم  آقا فیضی،جلو مغازة قصابی مستأجرمان، «
نقش ». (دست بدهم دستش را دراز کرد و رو به من گفت: خداحافظ. احمد خاندرم نگذاشت با سال پدرم بود. پ

 ).12 :پنهان
 
 توأمان منفی و مثبت،  وجه وصفیکاربرد  -4-1-4

ها به صورت متضاد در متن است. وي   هاي بارز سبکی محمد علی در زمینۀ استفاده از لغات، کابرد فعل یکی از ویژگی
وعی سبک و نوآوري در متن اثر خود و با این کاربرد ن شود ن شیوه متوسل میایاشخاص به  یبیناحاالت بینبیان  براي

 کند:  ایجاد می
آمد.  . از بهار خواب تابوت سبز پوش پدر و سیل جمعیت سیاه پوش به طرفم میپوشیدم س، لباخورده نخوردهصبحانه «

 ). 19 نقش پنهان:». (دارند؟ میاز خودم پرسیدم مردم چه چیزي را پاس 
. نرگس و شهر نوش دویدند طرف آشپزخانه تا آب قند درست کنند. قلبم را کج شد کنار دیوار گفته نگفتهها را  این«

 ). 212(همان: ». گرفتم و در جایی روبه روي منصوره ایستادم.
آمد.  هاي دور می ش رو بود و آنچه از گذشته. آنچه پیشنیده و نشنیدهدرنگی بالتکلیف بین کرد.  او هنوز نگاهم می«

 ). 164(همان: ». نشست؟ آمد به کجا می کاروانی که از پی می
قلوه سنگ را بیرون کشیده نکشیده آب روي سر و هاي باریک و بلندش،  بعد در هیجان و سکوت با نوك انگشت«

 )122(باورهاي خیس یک مرده: ».، بعد یکباره چهره ي غارشناس دگرگون شدصورتمان فواره زد
 )12(قصه تهمینه: ». ها به هم رسیده نارسیده افتادند زمین...دست دو تا از ماکت«
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آمد تا آمد و آمد وکنارش نشست. بال هایش را برداشت و به سویی آمد و نمیگفت نام من جوادست... میمی«

(آدم و حوا: ». شودشود، و نمیاي مستولی میو برخفتهآید، افکند. سپس خم شد و خم نشد، چنان که خواب و رویا می
83 ( 

 )24(بازنشستگی: ». هادوغ را خورده و نخورده رفتیم طرف سالن«
(دریغ از روبه رو: ». گیردشود، سروصورتش را زیر شیر آب دستشویی میشاطر، آب قند را خورده نخورده پا می«

102 ( 
 

 سطح نحوي  -4-2
ها به شیوة خاص،  سنده در این حوزه، یکی از دالیل و موارد سبک ساز است. کاربرد جملهسطح نحوي و شیوة نوی

دهد.  تشکیل میدر سطح نحوي هاي ربط، اضافه و ضمایر و ... ویژگی سبکی یک اثر را  استفادة دیگر گونه از حرف
نشینی  ها با محور هم رد جملهوي با کارب .محمد علی در آثارش، به شیوة دیگرگون سطح نحوي را به کار گرفته است

ها نکتۀ نحوي دیگر، سبک  هاي ربط به روش خاص و حذف فعل و بخشی از جمله و ده متفاوت، استفاده از حرف
 د:شو ها اشاره می نحوي آثار خود را رقم زده است. در زیر به چند مورد از این ویژگی

 
 نشینی جمله  تغییر در محور هم -4-2-1

عمل  زبان فارسی ریخته و خالف قواعد دستور بندي نثر خود را در هم آثارش، به کرّات نحوة جمله محمد علی در تمامی
ه، مسند و رابطه (در یجمله آن است که اجزاي اصلی آن به ترتیب فاعل و فعل (در جملۀ فعلی) و مسندال« :کرده است

 ). 32  :1349(بنان و دیگران، » جملۀ اسنادي) واقع شوند.
جابه جا در آثار وي تکرار شده   از دیگر اجزاي جمله آورده و این ویژگی طبق قواعد زبان عربی، فعل را پیشنویسنده، 

 است: 
. پدرم گلدان هاي سفید را دوخت و دوز نشسته بود بهبه جوش بیاید  سماورتا مادرم بساط صبحانه را چیده بود، «

 ). 10: نقش پنهان» (.ایستادم و سالم کردمتوي اتاق، کوچکترها را آورده بود که کنارش  آورد می
پشت درخت گیالس و بعد  رفت . بعدپشت بوتۀ یاس خزید روي پاشنۀ پا چرخید وپدرم انگار که از دستش فرار کند، «

 ). 82(همان: ». اش شد و بی آن که پا بزند از دیوار باغچه گذشت. سوار دوچرخه
 ) 12(قصه تهمینه: » بیرون، مادر سیروس لبخند زد آمدندوقتی «
 ) 5(رعد و برق بی باران: ». اي است تنومند و قبراقپنجاه و پنج ساله«
 ) 7(همان: ». شود رفت مصلیاما همین جوري که نمی« 
 )19(همان: ». ریم عمارت نصراله خانما به اعتبار همین جمعیت می« 
(آدم و ». هاي کاري بزند بر آن همه رحمت که دیده بود از جانب خدايا ضربهپس و نیز به انتظار فرصت بود ت«

 ) 14حوا: 
 )340(جمشید و جمک: ». روزي مردي باریک اندام به درگاه آمد. گفت راهب و درویشی است گرسنه«

توانم یک  . حتّی نمیشا به پرونده ام خیرهدنبال کار خودش،  آمدهحتماً کنم.  کشم و دیگر نگاهش نمی پرونده را جلو می«
 ). 16: برهنه در باد». (زنم. کلمه بخوانم، بی حسی و سنگینی خوشی را دور می



« 
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. ولی باز تو دار و سرد و گرم چشیده.. است زنیکردم. او هم انگار نه انگار... نتیجه گرفتم  هنوز زیر چشمی نگاهش می«

 ). 64(همان: » روي عشق نیستهم ترس برم داشت. شک نداشتم که دست درازي به بشقابم از 
 به امیدي ساختندپیش وسطش آبنما  ها سالرسیم که  که بودم، که نیستم، در خنکی و تاریکی هوا به فلکه یا میدانی می«

 ). 41 (همان:» از بی صاحبی. رود میو حاال رو به ویرانی 
کله اجناسی که به تعاونی ما داده اند صحیح و پیش منشی رئیس اداره، خانم جاللی... ببرمام که  برگۀ مرخصی نوشته«

 ). 27باورهاي خیس یک مرده:» (از بی آبی . رود غیر پیش میسالم انبار کرده ام. همه ي امور به خوبی 
. چند نفر از مردها آمدند به تماشااي زن و مرد و بچه از روستاي مراد آباد  عدهتا اعضا در کار خط کشی ورز بیایند ، «

 ). 18(همان: ». ال زدند و کمک کردند...آستین با
 
 حذف فعل یا بخشی از جمله  -4-2-2

یکی از مشخصات نحوي آثار محمدعلی، حذف فعل یا بخشی از جمله به قرینه یا بدون قرینه در متن است. نویسنده 
گذارد. گاه این حذف  کند و با گذاشتن عالمت (...)، ادامۀ جمله را به عهده خواننده وامی بارها، جمله را نیمه کار رها می

وجود ندارد و این مخاطب است که باید با ذهن وقاد خود قرینه معنوي را  یلفظی به قرینه است و در بیش تر موارد قرینه
 تشخیص داده و ادامۀ جمله را دریابد. 

جوشید و بخارش  . سماور میمن همزد،  پدر هنوز نفس نفس میمن و منصوره پشت پدر نشسته بودیم دور سفره. «
 ).10: پنهان نقش» (کرد. شیشۀ قدي اتاق رو به بهار خواب را خیس و کدر می

ها قاه  ها و پایین دستی شد، جلو باال دستی ها که غالبا تو فرمانداري یا تو خانۀ پزشک بهداري هنگ برگزار می تو مهمانی«
 ). 6: برهنه در باد( .»افسر بودنشچنین به  کرد. هم به تهرانی بودنش مباهات نمیخندید.  قاه می

هاشان تو تهران یا مراکز استان،  و شهرهاي دور و نزدیک و بزرگ بودند، بچهاغلب تهاي قدرتمند ،  مالکان بزرگ و خان«
 ). 5 (همان: ...»حتی خارج از کشور یا 
 
 حذف فعل به قرینۀ معنوي  -4-2-3

هاي زیر حذف به قرینه معنوي صورت گرفته است و محمد علی بارها از این ویژگی د رآثارش استفاده کرده  در جمله
 است: 

 پرسیدم : دیروز پایین آبادي شما چه خبر بود کاکا؟ نامی  Xاز «
 انداختند. پاسخ داد: مشتی شیت به هم تیر می

 ). 4برهنه در باد:( »هایش را... والیتیشیت یعنی دیوانه و من تعجب کردم که او چرا هم 
چه اهمیتی دارد؟ این همه آدم سر دانم و افسوس ... ولی  آید چرا از هم دلخور شدیم، هنوز هم به خوبی نمی یادم نمی«

 ). 4(همان:  »زمانه از هم جدا...و روزي بنابه مقتضات گیرند  راه هم دیگر قرار می
ام کرد. دلم  چند قدم بدرقهاش را دست گرفت. آشکارا عذرم را خواست.  کندم ، اما سگ روي گرداند و قالده دل نمی«

» سگ به طرفم خیز برداشت. ولی او قالدة سگ را شل کرد، کنم... مطرح میهایی که  پرسشخواست بمانم و عالوه بر  می
 ). 154 باورهاي خیس یک مرده:(
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 » که«کاربرد ویژة حرف ربط  -4-2-4
دهد.  ها را به هم ربط می ها آمده آن یکی از حروف ربط است که معموالً بنابر قواعد دستور زبان فارسی مابین جمله» که«

  برد: را در آغاز جمله در معناي دیگر به کار می» که«کند و  رد این حرف، هنجارشکنی میمحمد علی در کارب
ها سنگین بود. لبخند زد. کمر راست کرد و آن طرف خیابان را نشانم داد:  بریم. دو سه تا از گلدان گفتم که دوتایی می«

اما نه هیچیز یادم نیامده بود. انگار دلم  بود. میک چیزهایی یاد که احمد برزو، شوهر صفیه خانم یادت نیست؟
 ).10نقش پنهان: » (خواست یادم بیاید. سرسري گفتم : آهان، بله. نمی

این که از دست عبدو به او تلفن زده بود. گفته بود که دزد و قاتل سیاسی نیستم، حتی آن جمله را برایش نقل کرده بود، «
 ).42(همان: ». ه خندیدکقاتل پدرم که در زندان است فرار کنم ... 

ایم  از اسفند سال پیش بارها رفته ...دارم ، کیف دستی را بر میکنم، در کشوها را قفل میخندیممی خندد و می که«
 ). 19 برهنه در باد:( .»چالوس

فت که گ ...ام خانه و قرار است آب توبه بریزم سرش ، خبر داشت که شوکت را آوردهام را بوسیدپیشانی ه خندید وک«
 ). 265(همان: ». ها بشنوند زد که مشتري قصد شمال دارد. مخصوصا بلند بلند حرف می

». نشینم دور میز. خندیم. می متعجب است به چی می کند، ستون که دارد دستش را خشک میخندیم خندد و می که می«
 ). 170(همان: 

آورد،  را به این شیوه، همراه فعل خندیدن می» که«قابل توجه در این مسأله این است که نویسنده اغلب اوقات  ۀنکت
 اي که از لحاظ سبک شناسی قابل تأمل است.  نکته

 
 واژگان معطوفاستفاده از  -4-2-5

آورد. نکته اي که از لحاظ محمدعلی در آثار خود به ویژه در آثاري مؤخر خود، چند واژه را به صورت معطوف می
 خورد:  این ویژگی به کرّات به چشم می» باورهاي خیس یک مرده«تواند سبک ساز باشد. در رمان نحوي، می

 که معلوم نبود هاییمورچهو  هاوتو عنکب هااي شد از مگسهنگامهآمد ،  رفت و پایین می ها باال می ها و کلنگ وقتی بیل«
ها چشمۀ آبی  گشتند... چه پیروزي بزرگی بود، اگر از زیر زباله دنبال کدام مواد خوراکی می دانی متروك در آن آشغال

 ). 163 باورهاي خیس یک مرده:». (جوشید. می
اي بوده از  دار صبورالدوله واضح شود ملغمه یعنی آن فرمان الدوله که دارد در وجود نوه نتیجۀ حاج میرزا امین طالیه«

؟ من یک آدم امگرفته قیديبیو  حالو  حساصالً چرا من روشنفکري را مترادف بیقض؟ همۀ این خصایص پرتنا
 ). 183(همان: ». دمکرات منش بوده و هستم .

 آجريچند باغ اعیانی با دیوارهاي ها .بعد  نشین اي بود شبیه زاغه روستا چهل پنجاه خانۀ یک طبقه و دو طبقه وصله پینه«
هایی را از پشت سر یا  مردهاي روستا نبودند، ولی عطوفت نگاه ...تشنهو  گرفتهقطور و خاك  يهاو درخت کاهگلیو 

 )214(همان: » کردیم. هاي باز احساس می گوشه و کنار در و پنجره
خواست بفرستد  : دیروز ذکر خیرتان بود. مقنی باشی میفشردچرخکش با تبسم و تسلیم و چاکري، و ستم را می«

 ). 177(همان: ». کاري پیش آمد و نشد که بیایم دست بوس.سراغتان، ولی 
 ) 36(از ما بهتران: ». معمار لرزان و ترسان، پابرهنه خودش را از سر بینه بیرون انداخت«
 ) 37(بازنشستگی: ». دانستمدتی بود چارة زخم زبان و تهدیدهاي مدیر را، فقط سازش و مدار می«
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زد. ولی جاي درنگ ها بود، قلبش به شدت می جاده دید و با این که منتظر آن عدلیه سایۀ سرسوار را در انتهاي«

نبود، از پشت پنجره بلند شد و خیلی آرام از اطاق بیرون رفت... همین که نزدیک شد، توفیق از اسب پایین پرید و او را 
 ) 14(دره هند آباد گرگ داره: » روي دو دست بلند کرد...

 
 وتاه ـ کاربرد جمالت ک4-2-6

برد،  کند. به ویژه زمانی که  دست به توصیف می محمدعلی در آثارش از جمله هاي کوتاه و پشت سرهم استفاده می
 بخشد:  شودو این امر، سرزندگی و پویایی خاصی را به نثر وي میتر میتاهوها کوتاه و کجمله

رفت که قلیان چاق کند که صدایش کردم و خواهش کردم کنارن بنشیند، آهسته سراغ مقنی باشی را گرفتم. بی آن که  می«
دهان خیش کرد  اول موهایش را مرتب کرد، بعد روي کاغذ سیگارش توتون ریخته و دو لبۀ کاغذ را با آبجوابم بدهد، 

 ). 58: باورهاي خیس یک مرده( »و روي هم نشاند
شب، تلفنی از همکارم خواهش کردم که فردا جام بایستد، بعد به رئیسم تلفن زدم و گفتم که به علت  سر«

 ) 140(قصه تهمینه: ». گیرمتوانم بیایم. به هیچ کدام نگفتم که براي چه کاري مرخصی میگرفتاري خانوادگی نمی
». اندازدیابد و بعد به بیرون نظر میمی هاي سنگین دور برش رانشیند و با پلکشود، مییک بار نیم خیز می«

 ) 5(رعد و برق بی باران: 
هاي سنگین بر آن استوار کرد، ساکنانی از  خداي با عشقی که در خود نهاده بود، زمین را در دو روز آفرید، کوه«

 ) 10(آدم و حوا: ». جنس جن بر آن مستقر فرمود. پس آسمان و از پس آن عرش را آفرید
رسید. ساکنانش آن را جزیرة جادو فرود آمدیم، پیش روي ما سرزمینی بود که از سه سو به دریا می از کوه که«

-پنداشتند بچه اژدهایی دهان میفشاندند و مردمان میهاي جزیره، چون دماوند و سهند گاهی آتش می گفتند. کوهمی
 ) 360(جمشید و جمک: ». کندگشاید و آتش افروزي می

 رفتم، به پشت سرم پایین بود و میح باران باریده بود، خود را در جمعی بیست سی نفري پیدا کردم، روزي که از صب«
دویدیم. در  دادیم و می ، شعار میایستادم ایستاد، من هم می دویدم، می دوید، من هم میکردم، جمع میسرم نگاه نمی

 ). 65 نقش پنهان:( »مثل ما سینه سپر کرده بودند. اي دیگر هاي حوالی میدان فردوسی بودیم، آن طرف کوچه عده کوچه
اي را روي  هاي فیروزه ، خرمهرهزند کشد، دور می شود و مهاري را میدارد، با شتاب سوار درشکه میجوال کاه را برمی«

 ). 129(همان: ». گریزد پیشانی اسب و پارچۀ مخمل زرشکی توي اتاقک و بوي رنگ تازه به سرعت از جلو چشم می
 
 بان محاوره در گفتگوهازاستفاده گاه به گاه از  -4-2-7

شود،  هم چنان که در  نثر شکسته آن است که نوشتار به زبان محاوره و گفتگوي معمولی مردم کوچه و بازار نگاشته می
البته «شود:  ها شکسته می ها در قیاس با صورت مکتوب آن گردد و برخی از واژه زبان محاوره عامه مردم مخفف می

اعتنایی قرار داد. شکستن و از شکل انداختن کلمات  کلمات را نباید زیاد شکست و دستور زبان را نیز نباید زیاد مورد بی
) محمد علی 378:2535(یونسی». تا آن اندازه جایز است که خواننده گیج نشود و در ضمن، کار نویسنده نیز لطمه نبیند

از مشخصات آثار داستانی، کند و این یکی  اد شده از زبان شکسته یا محاوره استفاده میدر نثر آثار خود با تکیه بر اصل ی
آورند. محمد را در متن خود میآن طبقه متناسب با  ةاجتماعی، زبان محاور ۀاست. بیشتر نویسندگان متناسب با طبق وي

اره تمایز بخشیده، استفاده گاه به گاه از لحن ب وي را در این ةمحمد علی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما آنچه شیو
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هاي بعدي وي در  برد اما جمله اي به کار می به طوري که یک شخصیت در یک گفتگو ابتدا زبان محاورهمحاوره است. 

شاید بتوان آن را نوعی نقیضه عنوان کرد. گیرد.  اي خارج شده شکل نوشتاري به خود می همان گفتگو از حالت محاوره
 شماریم: سبکی برمی ویژگی ءدر این مجال این نوع کاربرد را جز اما
نقش ...» (داره آدم با دست خودش گور خودش رو بکنه کنه، وامی کنه، جهنم سیاه میر میخبداقبالی آدم رو کور و «

 ). 20 پنهان:
-اي آمده اما جملهصورت محاورهها به ي جملهاست. همه» نقش پنهان«هاي رمان تیبان یکی از شخصزاین گفتگوها از 

اي را از دست داده، صورت نوشتاري به خود گرفته ي سخنان همان شخصیت است، حالت محاورههاي زیر که ادامه
 است: 

 ). 55(همان: » تر بودها بود ... سیزده ساله بودیم، ماه منیر نیم ساعت کوچکخواهري داشتم که عین فرشته«
توان مشاهده کرد که روال دقّت می  هاي رمان آورده شده است. با کمیگفتگوي دو تن از شخصیتهاي زیر در جملهیا 

 کند: میاي به نوشتاري تغییر گفتگو به یک شیوه نیست و از محاوره
 نوشتاري » بگویم...ید موضوعی هست که با «

 اي؟ ... نکند احساساتی شده
 يامحاوره» اش این نیست.خُب چرا، ولی همه

 اي؟ تو قبال مرا جایی دیده
 کنم دیده باشم. فکر می

 شناسی؟ می
» دهد که غریبه نیستی. شناسم. ولی نه این که بدانم کی هستی. راه رفتنت ، حرف زدنت، همه چیز نشان می می

 )104(همان:
 
 سبک ادبی  -5

قابل تعمق و تأمل است. در این بخش  یو ادب یدر آغاز این پژوهش ذکر شد که آثار محمد محمد علی از دو منظر زبان
هاي ادبی  یا بیانی آثار ي کوتاه به مفهوم این سبک، به بررسی ویژگیاز نوشتار گریزي به مفهوم سبک ادبی زده، با اشاره

 پردازیم. محمد محمدعلی می
 د. آورهاي سبک نویسنده به شمار میانگیز را یکی از نمونها کاربرد عناصر خیالمیسسیروس ش

گیري از کنایه و سمبل و در کل صنایع ادبی به سبک ها، یا توجه نویسنده به استعاره در متن، بهرهکاربرد خاص تشبیه
برداري از  توان یکی از کاربرد ها شمرد که در آن بهره کاربرد ادبی زبان را می«بخشد:  نویسنده رنگ و بویی دیگرگون می

به وجهی خاص اثر گذارانه و خالقانه است. هنجار شکنی سبکی، ابهام عمدي،  امکانات زبان در همۀ سطوح ساختاري
کاربرد آزادانه استعاره، وزن، ضرباهنگ و نظایر آن ها فقط برخی از امکانات زبانی اند که شاعر یا سخنور در تولید سخن 

همین امکانات را براي خود  تواند از آن بهره جوید. سبک شناسی ادبی، وظیفه توصیف زیبا یا شاخص و نظر گیر می
توجه به بسامد لغاتی که در معانی « گوید: ) سیروس شمیسا نیز درباره سبک بیانی می60:1386(سمیعی، ». قایل است

: 1374. (شمیسا، »شوداند، مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره و سمبل و کنایه را شامل میثانویه (مجاز) به کار رفته
هاي بیانی است. نویسنده از صور خیال به نحو احسن  محمد علی تا اندازه ي ظرفیت اثر دربرگیرندة خصیصهآثار  ).158

ها چنان از تشبیهات و استعارات بکر استفاده کرده که خواننده  هاي خود بهره گرفته است، به ویژه در توصیف در نوشته
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رو است. در این قسمت از پژوهش به بررسی سبک بیانی آثار هنگام مطالعۀ این توصیف گویا با یک تابلوي نقاشی رو به 

 پردازیم: این نویسندة توانمند می
 
 استفاده از تشبیه   -5-1

هاي وي در حکم رو توصیفکند، از اینآید، از عنصر تشبیه استفاده میجا که پاي توصیف به میان میمحمد علی، آن
توصیف خواه در قطعات وصفی و خواه در گفتگو « کند: وي را در توصیف متمایز می ةآید که شیو تابلوي نقاشی در می

دهد و به این جهت فهم و درك تشبیهات و استعارات نویسنده  ناگزیر در فهم  اي از داستان را تشکیل می بخش عمده
د به بررسی تشبیهات و استعارات ) بنابر این براي درك داستان بای27:2535(یونسی,». کند را ایفا می  داستان نقش مهمی
 نویسنده بپردازیم:

هایی را  ناگهان مرد سفید پوشی که شبیه خودم بود، جلو آمد دستم را گرفت و کنار پنجره رو به خیابان برد، اسکناس«
ي روي هاي خزان زده در باد پاییززد و مثل برگهاي رنگی در هوا چرخ میکاغذریخت.  نشانم داد که از آسمان فرو می

 ). 37 نقش پنهان:( »افتاد. ها می ها، وسط جوي خیابان ، لبۀ خرپشتهپشت بام
بد جوش خورده مانده بود.  اش جاي زخمی  آمدم یاد دخترك بودم. زاغ و بور بود و روي پیشانی از خانه که بیرون می«

جنبید،  فرستاد. سیب آدمش می یداد داخل لیوان و چاي را جرعه جرعه از گلویش پایین م اش را قوس می لب باالیی
 ). 67(همان: ». پایدمضطرب مرا می ةچشمهایش مثل پرند

هاي سیاه بود که کم کم داشت به لجن تبدیل  اي از برگ من خسته نبودم رفتم و کنار استخري ایستادم که کف آن الیه«
ت، مثل شهاي ریز و درر زده باشد، تركانگار که رعد و برق به دیواره استخاش پوسته کرده بود و  شد، رنگ آبی بدنه

 ). 152 باورهاي خیس یک مرده:». (خطوط کف دست رویش دویده بود
هاي وحشی رم شدند و ناگهان مثل اسبتر میبین بزرگ و بزرگحروف در زیر ذرهگریختند،  ها از پیش چشمم می کلمه«

(همان:  ».دادند کلمه به کلمه، اما هیچ کدام رکاب نمیکردم، حرف به حرف و  تک شان را شکار می ، بایست تککردند می
79 .( 

 
 کاربرد استعاره  -5-2
گیرد، آن، تابلویی زنده در برابر چشمان مخاطب شکل میۀ کند و در هر صحنآنچه نثر محمدعلی را تصویري می 

گیرند و به هنرمندانه از صنعت استعاره است. تمامی اعضاي مجموعه در نثر محمد علی به مدد استعاره جان می ةاستفاد
سبکی  ۀخصیص ءبرد تا جایی که جزآیند و نویسنده با مهارت هرچه تمام، این ویژگی را به کرّات به کار میحرکت درمی

 رود: وي به شمار می
اي از خاك و خاشاك خیابان را جمع کرد و پرصدا به در و دیوارها کوبید، بادي گذرا الیه آسمان نه ابري بود نه آفتابی،«

باورهاي خیس یک » (هاي اطراف به گردباد بدل کندبعد دور زد و هرچه به هوا پراکنده بود با خود برد تا البد در بیابان
 ). 242: مرده

هاي بزرگ و سبز برگها قد برافراشته بودند.  ر گلوگاه خیابانهایی کج و معوج د شهرك ماتم زده و خالی بود و درخت«
اي با دو اسب تنومند سیاه و سفید  کالسکهزدند...وزید، ضجه میمی سو ها، همراه نسیمی که معلوم نبود از کدامدرخت

 ). 168(همان: » راند که برایم آشنا بود. در خیابانی می
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ام و قاتل پدرم که محافظ اوست پی فرصت  غالمرضا خان روبه رو شده بیدار که شدم لحظاتی که مطمئن بودم با«

از خجالت گردد تا من دست پاچلفتی را هم کنار پدرم بخواباند توي گور و با دست خودش سنگ قبرم را بیندازد.  می
 ). 34 نقش پنهان:». (کشید کرد و مرا به خودش می خواست زمین دهان باز میدلم می

هاي خیس و هر بار گوش  آوردند به ماسه هاي کف آلود غرش کنان هجوم می د و دریا پر همهمه، موجآسمان تاریک بو«
همه چیز در .. تر برگردند به ساحل.رفتند به دریا تا با نیرویی بیشها میموجگذاشتند،  ها و خاشاك تازه به جاي می ماهی

 ). 81(همان: ». رسیدپشت من میکماوج  تکوین بود، غیر از نسیم که فقط زورش به خواب موهاي 
انگار که شکست.  ها سکوت را می شدند. نسیم خنکی وزید، فقط صداي جیرجیرك ابرهاي بی شکل از جلو ماه دور می«

فرستادند  خود می ةکشیدند و بوي نامطبوع خاك را با بازدم تازهاي پهن شده برداربست مو نفس میدرخت خرما و برگ
 ). 225(همان: ». به طرف مریم

 
 کاربرد کنایه  -5-3

از میان انواع صور خیال، کنایه در نثر محمدعلی از بسامد بسیار باالیی برخوردار است. کاربرد انواع کنایه در متن آثار به 
-کنایات در آثار محمدعلی میمتون را متنی کنایی عنوان کرد. بررسی این توان خورد تا جایی که میوفور به چشم می

فراوان کنیم، تا ثابت کنیم که کاربرد  کوتاهی بسنده می ةتواند عنوان یک پژوهش مستقل باشد. لذا در این مجال به اشار
 سبک ادبی خاص نویسنده در نثر آثارش است:  ةکنایه نشان دهند

 »)رگ«(امینی، ذیل ». دناو را وسیله استفاده خود قرار دا «رگ خواب کسی را زدن کنایه از:  
 ). 12: نقش پنهان». (یک عمر با این بندگان خدا سرو کله زدم، رگ خوابشان دستم است«

 ») ریش«(ثروت، ذیل » مسخره کردن کسی«به ریش کسی خندیدن کنایه از: 
 ). 62: (نقش پنهان». خندهکردم به ریش من میفکر میرفت،  خنده هاش خاري بود که به چشم من فرو می«

 ») دندان«ذیل  انوري،». (خسیس بودن«دندان گرد کنایه از: 
، اگر مسألۀ خرج سفر است بگویید تا راه حلی برایش پیدا  هزار عیب و ایراد داریم، اما خسیس و دندان گرد نیستیم«

 ). 85: نقش پنهان». (کنیم. در یک کالم خانۀ مرا خانۀ خود بدانید
 »). لب«(امینی، ذیل ». ین بودنغمگ«لب به تو بردن کنایه از: 

به این خاطر لب به تو برده و محض احتیاط و رودر انگار پی برده بود که او با چشم بصیرتش نتیجۀ گرو را دریافته و «
 ). 193 برهنه در باد:». (بایستی با پدرم، فقط دم از ناامیدي زده است

 ») بادمجان«(دهخدا، ذیل ». افراد متعلق و چاپلوس«چین کنایه از: بادمجان دور قاب
ها ببینند و زودتر از ارتش و ها و بادمجان دور قالب چینبلکه فضولکردم  گاهی هم مخصوصا مسافرکشی می«

 ). 43برهنه در باد:( .»ژاندارمري اخراجم کنند
 ») خشک زدن«(امینی، ذیل ». نهایت تعجب و شگفتی«خشک زدن: کنایه از 

و هیچ  هاست خودم خشکم زدهاما گویی که ساعتطلبد.  اندازد و کمک می دوست دیگر مینگاهی آشنا که دوستی به «
 ). 71: باورهاي خیس یک مرده». (کردم. کند، مات و مبهوت فقط نگاهش می یک از حواسم کار نمی

 ») کوه«، ذیل انوري» (کار کم ارزش را مهم و بزرگ جلوه دادن«از کاه، کوه ساختن کنایه از: 
: باورهاي خیس یک مرده». (و قصه پردازي کنی، راستش را بگو گفت:  تو هم که فقط بلدي از کاه، کوه بسازي مادرم«

75 .( 
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 »). گربه«(امینی، ذیل ». ترساندن کسی از ابتدا«گربه را دم حجله  کشتن کنایه از: 

». کشتیم که نکشتیمدم حجله میما باید گربه را شوم.  بی رودروایسی بگویم، دیگر شریک جرم و افتخار کسی نمی« 
 ). 175: باورهاي خیس یک مرده(
 
 المثل کاربرد انواع ضرب -5-4

کند. ویژگی این کاربرد این است که وي المثل استفاده میمحمدعلی در نثر خود، گاه براي بیان مقاصد خویش از ضرب
زبان بازار دارد و این خصیصه، آثار وي را به  و چهکند که ریشه در زبان مردم کوهایی استفاده میالمثلتر از ضرببیش

 کند.  مردم عادي عصر خویش نزدیک می
گردد، فقط اعضاي هیأت مدیره حاضر اي به جو باز نمیهیچ آب رفتهاما چنین نیست، هیچ چیز به این آسانی نیست، «

 ). 83: نقش پنهان». (شوند با رئیس جدید کار کنندمی
». . البته پایش به تیزي پله ها گرفته و زخمی شده.خنددآیه و مینرو به سایه، سایه خودش می تنبلگوید:  خودپش می«
 ). 86: نقش پنهان(
 ). 2(برهنه در باد:» خواهد و مرد کهنعمو رجب گفت: کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گار نر می«

 ). 2: برهنه در باد». (گردیم جهان میآید... آب در کوزه و ما گرد هاي محله هم نیست، یادم میبچه«...
: باورهاي خیس یک مرده». (دیشب بهت گفتم، چنین است رسم سراي درشت... گهی پشت زین و گهی زین به پشت«

208 .( 
». ، از هفته ي پیش اسهال و استفراغ خونی بین بچه هاي شهرك شایع شده .وضع ما گل بود به سبزه هم آراسته شد«

 ). 166(همان: 
 

 گیري نتیجه
 آید: شناسی آثار محمد محمد علی از دیدگاه زبانی و ادبی، نتایج زیر به دست میاز بررسی سبک

ها و احساسات خود را در قالبی متمایز از دیگر هاي زبانی و ادبی، اندیشهگیري از مهارت. محمد محمد علی با بهره1
 متون داستانی خلق کرده است. 

خاص در کلّ اثر، و استفاده از برخی ترکیبات عربی آثار وي را  ت خاص واژگانی، به کارگیري اسامی. استفاده از ترکیبا2
 ي زبانی کرده است. صاحب سبک جدیدي در عرصه

ها و حروف . محمد محمد علی در سطح نحويِ آثارِ خویش، دست به هنجارشکنی زده است و با به کارگیري جمله3
هاي فارسی را نشینی در جملهخود را روال دیگري بخشیده است. از جمله محور هم ربط به صورت غیرمعمول، آثار

 سازي کرده است. جاها به سبک نحو عربی جمله تر تغییر داده و در بیش
هاي ادبی، در شمار متمایزترین آثار داستانی نسبت به دیگر آثار گیري از مهارت. آثار داستانی محمد محمدعلی با بهره4

 رفته است. و در این میان کاربرد کنایه در بیان مقاصد نویسنده، از بسامد بسیار باالیی برخوردار است. قرار گ
هاي رایج در زبان مردم عامه، به نثر المثلچنین کاربرد ضرب. به کارگیري زبان محاوره در برخی از گفتگوها و هم5

 دم عادي کرده است. تی خاص بخشیده و مأنوس مریهاي محمد محمدعلی صمیمنوشته
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 پی نوشت ها

مقوله سبک شناسی در ایران با نام محمد تقی بهار پیوند ناگسستنی دارد. او براي اولین بار مسایل سبک شناسی سخن ×: 
بدون اطالع از جریانات سبک «قرار داد. موافق گفتۀ سیروس شمیسا، بهار توانسته است:  فارسی را مورد بررسی علمی 

به مدد نبوغ خود، این علم را در ایران پایه گذاري کند و ادبیات کهن سال فارسی را به نحوي به لحاظ –شناسی غرب 
 )21:1374(شمیسا، » سبک شناسی مورد مطالعه قرار دهد.

هاي  در سطح واژگانی، خصایص متعدد واژه، از قبیل درجه نزدیکی آن به واژگان زبان محاوره، تعلق آن به مجموعه××: 
یاهی، جانوري، جغرافیایی و جزء آن)، خصلت فنی آن، الگوي ترکیبی آن، نوواژگی، کهنگی و نظایر آن ها و خاص (گ

 هم چنین مقولۀ دستوري، محدودیت با وسعت و تنوع و میزان دقت در انتخاب آن ها باید مد نظر قرار گیرد.
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 )، سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران: نشر کاوه. 1365محجوب، محمدجعفر، ( .17
 )، برهنه در باد، تهران: نشر مرکز. 1379محمد علی، محمد، ( .18
 )، نقش پنهان، تهران: نشر قطره. 1380ــــــــــــــــــــــ، ( .19
 )، باورهاي خیس یک مرده، نشر ققنوس. 1383ـــــــــــــــــــ، (ــ .20
 )، دره هند آباد گرگ داره، تهران: نشر پیروز.1354(ـــــــــــــــــــــ،  .21
 )، از ما بهتران، تهران: نشر رواق.1357(ـــــــــــــــــــــ، .22
 )، بازنشستگی، تهران: نشر چشمه.1366(ـــــــــــــــــــــ، .23
 ) دریغ از روبه رو، تهران: نشر مرکز.1378(ـــــــــــــــــــ، ــ .24
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 )، رعد و برق بی باران، تهران: نشر مرکز.1384(ـــــــــــــــــــــ،  .25
 )، قصه تهمینه، تهران: نشر افق.1381(ـــــــــــــــــــــ،  .26
 )، آدم و حوا، تهران: نشر کاروان.1382(ـــــــــــــــــــــ،  .27
 )، جمشید و جمک، تهران: نشر کاروان.1383(ـــــــــــــــــــــ،  .28
 )، عناصر داستان، تهران: نشر سخن. 1385میرصادقی، جمال ( .29
 کنایات، تهران: نشر امیرکبیر.  ۀ)، فرهنگ نام1387میرزانیا، منصور، ( .30
ابوالقاسم پاینده، نشریه ادب هاي کوتاه  )، سبک شناسی داستان1390نصر اصفهانی، محمد رضا و مولود طالیی ( .31

 .1، ش: 3پژوهی، س: 
 )، شیوه هاي داستان نویسی، ترجمه: محمد حسین عباس پور، تهران: نشر مینا.1371وستلند، پیتر( .32
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