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چکیده
تحلیلهای محتوایی آثار داستانی با تکیه بر رویکردهای اجتماعی ،یکی از مهمترین ابزارهای شناخت در زمینههههای فرهنگهی،
سیاسی ،اجتماعی و...است« .عشق»« ،مذهب»« ،اخالق»« ،زنان»« ،مرگ» و «پدران» به عنوان چند نمود اجتماعی فرهنگی در این
پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند .حاصل پژوهش نشان می دهد که عشق در آثار محمود حضور کمرنگی دارد و روابه زن
و مرد صرفاً در شکل رواب جنسی پست و نامشروع است .به مذهب و ابعاد گوناگون آن پرداخته نشده و آن جها کهه مهذهب
حضور دارد با باورهای خرافی آمیخته است .وجود موارد ضد اخالقهی از جملهه انتقادههایی اسهت کهه بهر آثهار محمهود وارد
شدهاست .برخورد محمود با مرگ شخصیتهایش بسیار ساده و بدون پردازش است .حضور زنان در آثار او چشهمگیر نیسهت
و در هر جایگاهی که باشند قربانی شرای اجتماعی میشوند .پدران به دالیل مختلف در خانواده نقش و جایگاه مهمی ندارند.
واژگان کلیدی :ادبیّات جنوب ،احمد محمود ،رویکرد اجتماعی ،داستان

.

مقدمه
داستان و رمان به عنوان رایج ترین و پرخواننده ترین نوع ادبی ،سهم غیر قابل انکاری در بهه تصهویر کشهیدن سهیمای
جامعه نویسنده دارد .رئالیسم به عنوان یکی از مکاتب ادبی براساس به تصویر کشیدن وقایع اجتماعی شکل می گیرد.
«احمد محمود» از جمله نویسندگان مطرح ادبیات داستانی معاصر است که سهم عمده ای در ترسهیم سهیمای جنهوب
کشور دارد .او پیرو مکتب رئالیسم است و نویسنده رئالیست ،جامعه عصر خود و مسائل و مشهکالت آن را موضهوع
آثارش قرار می دهد و به بررسی علل و ریشههای مشکالت میپردازد .نویسنده رئالیست به دنبها قهرمهان عجیهب و
غریب و حوادث خارق العاده و دور از ذهن نیست« .محمود» نیز چون دیگر نویسندگان واقع گرا ،زنهدگی مردمهی را
که می شناسد ،بیان می کند .مردمی که زندگی عادی دارند و حتی به چشم نمی آیند .او شکستها ،پیروزیها ،رنجهها،
خوشی ها ،امید ها و آرزوهای مردم اطرافش را به تصویر می کشد .نویسنده به درون الیه ها و طبقهات زیهرین پوسهت
اجتماعش نفوذ کرده و علّت بی عدالتی ها ،ناکامی ها و ستم ها را مهییابهد .اگهر چهه «محمهود» در ابتهدای کهارش بهه
ناتورالیسم روی میآورد ولی آنجا هم از ریشهها و علل اجتماعی بهدبختیههای مهردم غافهل نیسهت .ناتورالیسهم او،
ناتورالیسم صرف و محض نیست که زشتیها و پلیدیها را بدون توجه به شرای اجتماعی آن بیان کند.
شیوه غالب «محمود» در نویسندگی ،رئالیسم انتقادی است .چرا که نه تنها واقعیت های جامعه خود را بیهان مهی کنهد
بلکه در برابر آن ها جبهه گیری کرده و انگشت اعتراض و انتقهاد خهود را بهه سهوی اوضهاع نابسهامان جامعهه نشهانه
می گیرد .هر چند عده ای رئالیسم «محمود» را اجتماعی می دانند ولی باید گفهت رئالیسهم اجتمهاعی در تأییهد جامعهه
است و از نویسنده می خواهد طوری بنویسد که مردم را راضی و خهوش بهین کنهد .از طهرف دیگهر شخصهیت ههای
رئالیسم اجتماعی یا خوبنهد یها بدنهد و شخصهیتههای خهوب ،جنبهه ای آرمهانی و اسهاطیری دارنهد .در حهالیکهه
شخصیت های «محمود» این گونه نیستند .آن ها هم کار نیک می کنند و هم کهار بهد و مقایسهه آنهاسهت کهه رئالیسهم
انتقادی این نویسنده را می سازد.
مقاله حاضر به بررسی چند موضوع مهم اجتماعی در آثار «احمد محمود» پرداخته است .موضوعاتی که کمتر به آن ها
توجه شده و یا به خوبی بررسی و تحلیل نشده اند .هرچند در مقاله پهیش رو نیهز بهه علّهت تنگناهها و ظرفیهتههای
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پژوهشی نمی توان تحلیلی گسترده انجام داد .موضوعات منتخب اجتماعی عبارتنهد از «عشهق»« ،مهذهب»« ،اخهالق»،
«مرگ»« ،زن» و «پدر» .بررسی این عوامل در شناخت هر چه بیشتر فرهنگ مردم جنوب الزم و ضروری اسهت .زیهرا
عقاید ،افکار و ارزش های ادبیات جنوب در موضوعات ذکر شده ،نهفته است .از طرفی دیگر بررسی این موضوعات
ما را بیشتر با افکار و باورهای نویسنده آشنا میسازد.
اهمیت و پیشینه پژوهش
از آنجا که «احمد محمود» یکی از نمایندگان بالمنازع ادبیات جنوب کشور است ،بررسی و تحلیل مواردی کهه کمتهر
به آنها توجه شده است ،شناخت همه جانبه تری را از خطّه جنوب به دست می دههد .مسهائل مهورد بررسهی در ایهن
مقاله یا اصالً در معرض توجه نبوده اند و یا به خوبی پرداخت نشده اند .درباره «احمد محمود» مقاله ها و پایاننامههای
متعدّدی نوشته شده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
مقاله «بررسی جایگاه زنان در داستان های کوتاه احمد محمود» از مجید پویان (مطالعات اجتماعی روان شناختی زنهان،
 .)9831در این پژوهش جایگاه زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و صرفاً در داستان های کوتاه «محمود» مهورد
بررسی قرار گرفته و به رمانهای نویسنده توجه نشده است.
پایان نامه «ادبیات اقلیمی در آثار احمد محمود و منیرو روانی پور» از میترا احمدی (دانشگاه آزاد اسهالمی .)9811 ،در
این پایاننامه اصلیترین شاخصههای ادبیات اقلیمی بررسی و آثار دو نویسنده ارزیابی آماری میشود.
مقاله «مقایسه بازتاب فرهنگ عامه در آثار سیمین دانشور و احمد محمود» از نجمه درّی و سید مههدی خیهر انهدیش
(دو فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه .)9818 ،این پژوهش درصدد است تا مؤلفه های فرهنگ عامه و شیوه حضور آنان
را در آثار دو نویسنده بررسی و تحلیل کند.
کتاب هایی نظیر «حکایت حا  :گفتگو با احمد محمود» (لیلی گلسهتان)« ،بیهداردالن در آینهه :مجموعهه میزگردهها و
گفتوگوها درباره نفد آثار احمد محمود» (احمد آقایی) و....
روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا صورت گرفته است .براسهاس ایهن روش جلهوه هها و نمودههای
گوناگون در هرکدام از موضوعات منتخب ،استخراج و تحلیل شده اند .مقاله حاضر هرچنهد بها تأکیهد بهر رمهان ههای
«محمود» (همسایه ها ،زمین سوخته ،درخت انجیر معابد ،داستان یک شهر و مدار صفر درجهه) نوشهته شهده ،ولهی از
داستانهای کوتاه او نیز غفلت نکرده است.
مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسشهاست که:
ه «عشق» و رواب عاشقانه در آثار «محمود» به چه شکلی نمود یافته است؟
ه چه تصویری میتوان از حضور «مذهب»« ،اخالق» و «نکات غیر اخالقی» در آثار او ارائه داد؟
ه برخورد «محمود» با مسأله «مرگ»ِ شخصیتهایش چگونه است؟
ه چه تحلیلی از حضور «زنان» در آثار «محمود» میتوان ارائه داد؟ و زنان در آثار او به چند دسته تقسیم میشوند؟
ه حضور «پدران» در آثار «محمود» چگونه است؟
نتایج پژوهش نشان می دهد که «عشق» در آثار «محمود» به علّت درگیری شخصیت های داستانی با فقر مادی و تأمین
نیازهای معیشتی فرصتی برای بروز نمی یابد و رواب احساسی بین دو جنس مخهالف در قالهب روابطهی نامشهروع و
ناخوشایند تنزّ یافته است« .مذهب» نیز جلوه درخشانی ندارد و بیشتر نمودهای آن آمیخته با باورهای خرافی است.
از جمله عللی که باعث شده است تا آثار «محمود» مورد انتقاد برخهی از منتقهدین قهرار بگیهرد ،وجهود مهوارد ضهد
اخالقی است .هرچند برخی از صاحبنظران وجود مباحث ضد اخالقی را بازتاب شرای اجتماعی نویسنده مهی داننهد.
برخورد «محمود» با مسأله «مرگ» بسیار ساده و بدون حاشیه پردازی است« .زنان» از قربانیان اصلی شرای نهامطلوب
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اجتماعی هستند و زندگیشان با رنج و مصیبت گره خورده است .بهطور کلی نویسنده سهیمای تهاریکی را از «زنهان»
در آثارش ارائه می دهد« .پدران» غایبان اصلی در زندگی شخصیت های آثار «محمود» هسهتند .آنهها بهه دالیلهی نظیهر
مرگ ،مهاجرت برای کار و...در بحرانیترین شرای خانواده حضور ندارند.
بحث و بررسی
عشق
حضور عشق در آثار «محمود» نه تنها کمرنگ است بلکه نگاه به زن به عنوان یکی از پایههای روابه عاشهقانه ،نگهاه
به یک شیء و ابزار صرفاً جنسی است .در بعضی موارد که احساس می شود نویسهنده مهی بایسهت بیشهتر بهه روابه
عاشقانه بپردازد ،به صورت ابتدایی و گذرا به آن اشاره می کند .اثری از عشق های پر سوز و گذار و یا حتّی در سهط
معتد در آثار او به چشم نمی خورد .همواره مانعی وجود دارد تا عاشق و معشهوق بهه ههم نرسهند .سهرانجامِ انهد
رواب عاشقانه در آثار «محمود» چیزی جز حسرت و ناکامی نیست.
«احمد محمود» در این باره میگوید:
«...به «عشق» کم پرداخته ام نه به این جهت که آن را نمی شناسم .اگر نگاه کنید می بینید که در «همسایههها» تها حهدی
به آن پرداخته ام ،و متأسفانه همان باعث شدهاست کهه اجهازهی چها مجهدد نگیهرد! در کارههای دیگهر کهم بهه آن
پرداخته ام...جاهایی که حس کرده ام نیاز است ،از آن گفته ام .شاید حس کرده ام که همین قهدر الزم اسهت...حهاال کهه
نگاه می کنم ،به نظر می آید ،در «مدار صفر درجه» باید به عشق مهی پهرداختم هه عشهق مائهده و بهاران( »...گلسهتان،
.)56:9831
اگر منظور نویسنده از عشق در رمان «همسایه ها» عشق بین «خالد» و «سهیه چشهم» اسهت ،ایهن عشهق چنهان پها و
معصوم است که نمی تواند مانع چا مجدد کتاب شود .از طرفی دیگر حضور این عشهق در رمهان چنهان کهم رنهگ
است که اگر نبود ،آسیبی به اصل داستان وارد نمی کرد .پس به ناچار باید قبو کنیم که منظهور نویسهنده عشهق بهین
«خالد» و «بلورخانم» و رابطهاش با «بانو» است که البته نمیتوان بر آن اسم «عشق» گذاشت و چیزی جز هوس بهازی
نبوده است .این گونه رواب بسیار متفاوت است با رابطه ای که «خالد» با «سیه چشم» داشته است .به این ترتیهب رابطهه
بین «خالد» و «شریفه» در رمان «داستان یک شهر» نیز عشق نیست ،بلکه هوسی زودگذر است.
نکته دیگر این که «محمود» آنچه را «عشق» می داند ،به عنوان پناهگاه و محل آرامشی بهرای شخصهیت ههای اصهلی
آثارش به تصویر می کشد .این نکته در رمان های «همسایه ها»« ،داستان یک شهر» و « مدار صفر درجه» نمود بیشهتری
پیدا میکند .به عنوان نمونه «خالد» لحظات سخت زندان را به یاد «سیه چشم» تحمّل می کند.
«اگر قرار باشد که سیه چشم را فراموش کنم ،می میرم .تمام لحظه های خشن زندان را با یاد سیه چشم تحمهل کهردهام
انگار همه چیز در خواب گذشته است...نه؟...تمام دنیا را می گردم ،همهه ی شههرها را...پیهدایش مهی کهنم» (محمهود،
.)915 :9838
در «داستان یک شهر» نیز با پیدا شدن «شریفه» (زنی روسپی) در بندرلنگه گویی «خالد» جانی دوباره می یابهد .هرگهاه
خاطرات گذشته و سختیهای تبعید به «خالد» فشار می آورند ،با رفتن پیش «شریفه» آرامش مییابد .ههر چنهد رابطهه
بین این دو دوام چندانی ندارد.
نمونه دیگر حضور «مائده» در رمان «مدار صفر درجه» و عالقه ای است که بین او و «باران» ایجاد مهی شهود« .مائهده»
عاملی است که «باران» را به عرصه سیاست و مبارزه می کشاند« .باران» نیز لحظه های آرامش خود را زمهانی مهی دانهد
که با «مائده» است .تنها کسی که «باران می تواند» به او اطمینان داشته باشد« ،مائده» است .هر چند این رابطه هم تحت
تأثیر فعالیت های سیاسی از تب و تاب می افتد .همان طور که قبالً گفته شهد« ،عشهق» در آثهار «محمهود» پایهانی جهز
حسرت و ناکامی ندارد .از جمله آن ها عشهق بهین «خالهد» و «سهیه چشهم» اسهت .فاصهله طبقهاتی از یهک طهرف و
فعالیت های سیاسی و به زندان افتادن «خالهد» از طهرف دیگهر ،بهین ایهن دو جهدایی مهی افکنهد .اساسهاً «عشهق» در
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داستانهای «محمود» با سیاست منافات دارد .همانطور که در رمان «همسایهها»« ،پندار» به «خالد» گوشزد میکند کهه
در مسیر مبارزات نباید عواطف و احساسات را دخالت داد.
در رمان «درخت انجیر معابد» هم عشق ها به ناکامی می انجامد .رابطه «فرامرز» با «ناز » بها فروپاشهی خهانواده قطهع
می شود .بعد ها که «فرامرز» به «زری» عالقه ای پیدا می کند ،او را هم از دست می دهد« .فرزانه» خواهر «فرامرز» نیز در
عشق سرانجام خوشایندی ندارد .او چون عمه اش ه تاج الملو ه به خاطر بیماری ارثی یعنی پیسی همهه را از خهود
می راند و سرانجام دست به خودکشی می زند« .جما » هم که عاشق و شیفته »فرزانهه» اسهت ،بها مهرگ او مجنهون و
دیوانه شده و سر از آسایشگاه در میآورد.
شاید زیباترین عشقی که بتوان در آثار «محمود» پیدا کرد ،عشق کودکانه و پا بین «شهرو» و دختر فرنگی «بتهی» در
داستان کوتاه «پسر بومی» است« .شهرو» با این که زبان «بتی» را نمی فهمد ،باز هم به او عالقه مند است .تفاوت های
زبانی ،اجتماعی ،فرهنگی و...مانع از عالقه فراوان آن دو به یکدیگر نمیشود« .شهرو» با وجود تهدیهدههای باغبهان و
پدر «بتی» باز هم به او سر می زند و از کسی واهمه ای ندارد .اوج عالقه ی «شهرو» به «بتی» زمانی مشخص مهی شهود
که هم زمان با باالگرفتن درگیری بین احزاب سیاسی« ،بتی» به همراه پدرش به شهر می آید .مردم ماشین های فرنگهی
ها را هر کجا می بینند به آتش می کشند« .شهرو» برای نجات «بتهی» از ماشهین در حها سهوختن ،خهود را بهه آتهش
میزند:
«خود را به آتش زد و گیسوی گر گرفته ی بتی را تو بغل گرفت تا از آتش فرار کند ،باز پیت بنزین رو هوا معلهق زد
و بنزین پخش شد و بتی و شهرو را زیر خود گرفت و شعله ها زبانه کشید و بوی گوشت سوخته با بوی شور دریا و
بوی گاز نفت که فضا را انباشته بود با هم قاطی شد» (محمود.)931 :9861 ،
به طور کلی می توان گفت که «...به دلیل آن که بیش تر آدمهای داستانههای محمهود گرفتهار رنهج و فقهر اقتصهادی و
فرهنگی اند ،از عشق های آتشین و پرسودای داستان های رومانتیک ،در این دسته از آثار او ،نشانه های چنهدانی وجهود
ندارد و پیوندهای عاطفی ،بیشتر ،به رواب هوسآلود و حتا گاه کاالوارگی زنهان کهاهش مهی یابهد» (پویهان:9831 ،
.)18
مذهب
حضور «مذهب» یا نمودهای آن در آثار «محمود» چندان درخشان نیست  .اشاره های مذهبی از طریق شخصهیتههای
فرعی و غیرمهم داستان صورت میگیرد .جنبه مذهبی و دینی در شخصیتهای اصلی «محمود» بسیار کمرنهگ اسهت
و اغلب این دسته از شخصیت هایش در مورد باور های دینی سخنی نمی گوینهد« .محمهود» در بهین آثهارش در رمهان
«زمین سوخته» بیشتر به این جنبه پرداخته اما کافی نبوده است .تجربه نشان داده است که در هر مکان و در ههر زمهان
اگر مبارزات مردمی ریشه در اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی مردم داشته ،به پیروزی ختم شهده اسهت .بنهابراین
«محمود» در رمان های «مدار صفردرجه» و «زمین سوخته» که مهمترین تحوالت تاریخ معاصر ایران (انقالب اسهالمی
و شروع جنگ هشت ساله) را به تصویر می کشد ،می بایست بیشتر به تأثیر مذهب و باورههای دینهی اشهاره مهی کهرد.
برخی از منتقدان بر این باورند که «احمد محمود در نوشتن پایبند به آرمان خواهی اجتماعی می نمود ،امها ایهن نمهود
تنها هنگامی از غبار کژبینیها به سالمت و تابناکی بیرون میآمد که او به عنوان نویسندهای رئالیست واقعیهت سهترگ
فرهنگ مردمش همانا هویت مذهبی آنان را نادیده نمیگرفت و بلکه با همان ریزهکهاریههای سهاختاری و محتهوایی
ویژهی خویش ،به نمایش هنرمندانه این هویت میپرداخت( »...جای پای گرد باد.)913-915 :9831 ،
در رمان «زمین سوخته» نویسنده این فرصت را داشت تا به باورهای دینی مردم پهر و بهالی بدههد .شایسهته بهود کهه
«محمود» راوی داستان را فردی سرزنده انتخاب می کرد تا وقایع را از نزدیک و چنان که هست بیان کنهد ،نهه فهردی
سرد و خشک .انتظار می رفت تا راوی بین مردم برود ،حماسه و شهور و ایمهان آنهان را از نزدیهک ببینهد ،بها آن هها
مشارکت کند و با جزئیات بیشتری فداکاری های مردان و زنان را در دفاع از شهر توصیف کند .روشن است کهه ایهن
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همه حماسه و شور به اعتقاد و باور و مذهبی ریشه دوانده در عمق وجود مردمانی با ایمان اشاره دارد ولی چنان کهه
شایسته است به آن توجه نشده است.
البته نباید ارزش رمانی چون «زمین سوخته» را نادیده گرفت .این رمان پاسخی بود به آن دسته از داستان نویسانی کهه
می بایست در آن برهه تاریخی و حساس قلم به دست گرفته و حماسه میهنی می نگاشتند و سند محکمهی از شهور و
ایمان جوانان و پیران ،مردان و زنان این سرزمین را بر تار تاریخ حک می کردند ،ولیکن عقهب نشسهته و قلهم رهها
کردند.
نکته قابل ذکر دیگر این است که در بیشتر آثار «محمود» نمود های مذهبی با خرافات و باورهای عامیانه آمیخته شهده
و این خود دلیل بر وجود فقر دینی در میان مردم است .مردم باورهای یکدیگر را که به ظاهر رنگی مذهبی دارد ولی
در اصل تو خالی است ،قبو و بارو می کنند .به قو «زنوری جاللی»« ،باورهایی کهه بیشهتر بها خرافهه ههایی از نهوع
باورهای منصوب به «تشیع صفوی» آمیخته است .آن هم نه کم ،که در حدی بسیار غلیظ و افراطی .طوری که نهوعی
مذهب مسخ شده را تداعی می کند .احمد محمود در این فراز نیز بسیار محتاطانه عمل می کند .او موضعی بهیطرفانهه
اختیار می کند و چنین می نماید که سرانجام محتوم چنین باورهایی که در حدی متعصبانه بها خرافهات آمیختهه اسهت
الجرم به بن بست میرسد» (زنوری جاللی.)911 :9835 ،
برای نمونه در رمان «همسایهها» زندگی «اوسا حداد» پدر «خالد» با خرافات گره خورده است .او برای رونهق کهارش
دست به دامان ورد و دعا میشود .از میان نمودهای مذهبی اعتقاد به «قضا و قدر» جلوه بیشتری دارد:
«امیر سلیمان نمیترسی این جا بیدفاع و بیپناه میشینی؟
گر نگهدار من آنست که من میدانم شیشه را در وس سنگ نگه میدارد» (محمود.)11 :9831 ،
اشاره به مراسم های مذهبی هم در شمار اندکی از آثار «محمود» دیده می شود .این گونه مراسم ها بیشتر در رمان «زمین
سوخته» به چشم میخورد.
اخالق
در آثار «محمود» مثل هر داستاننویس دیگری میتوان هم نکات اخالقی و هم نکهات غیراخالقهی را مشهاهده کهرد.
مهمترین ویژگیهای مثبتی که می توان در ایهن آثهار مشهاهده کهرد اسهتواری ،اسهتقامت و مناعهت طبهع اسهت .ایهن
خصوصیات به ویژه در وجود مادران بسیار برجسته است .آنجاکه مادر «خالد» در رمان «همسایههها» ،از خهوردن غهذا
در خانه اربابی خودداری کرده و می گوید که روزه است آن هم به دروغ .راستی ،صداقت و مهربانی از صفات «باران»
در رمان «مدار صفر درجه» است« .استواری» ویژگی بارز مبارزان «محمود» است .ازجمله این مبارزان« ،خالهد» اسهت
که زیر بار شکنجهها مقاومت کرده ولی از آرمانهای خود دست برنمیدارد.
تأثیرپذیری «محمود» از صادق هدایت و چوبک به ویژه در آثار اولیّه باعهث شهده اسهت تها در برخهی از داسهتانهها
ویژگی های ناتورالیستی به شکل موارد ضداخالقی بروز پیدا کند .درباره بُعد ضداخالقی آثهار «محمهود» بحهثههای
فراوانی صورت گرفته است .برخی از منتقدان به شدّت او را از این جهت به باد انتقاد گرفته اند و بعضهی دیگهر او را
با توجه به شرای اجتماعی زمانه اش توجیه کرده اند« .محمود» در رمان «همسایه ها» همبسهتر شهدن «خالهد» بها زنهی
شوهردار به نام «بلورخانم» را نوعی بلوغ شخصیتی برای قهرمان خود به حسهاب مهی آورد .ایهن نکتهه بها شخصهیت
«خالد» که در پایان رمان به یک مبارز آرمانی تبدیل می شود در تضاد است .نویسنده از راه های دیگهری مهی توانسهت
بلوغ شخصیتی قهرمانش را بیان کند.
نمونه دیگر در رمان «داستان یک شهر» دیده می شود .قهرمان اصلی داستان یعنی «خالهد» کهه بهه خهاطر پایبنهدی بهه
شرافت و انسانیت و آرمانهای مقدس در جریان حوادث کودتای  13مرداد ،دستگیر و در تبعید به سر میبرد ،اکنهون
زندگی اش با «شریفه» (زنی روسپی) و «خورشید کاله» (زنی شوهر دار) گره خورده است .دوران پهر افتخهار زنهدگی
«خالد» تا سط رواب جنسی نامشروع به بهانه فرار از سختیهای تبعید تنزّ مییابد.
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این گونه رواب تنها مختص قهرمانان اصلی نیست و در بین شخصهیت ههای فرعهی ههم دیهده مهی شهود .از جملهه
رابطههای بین «گروهبان مرادی» با «ممدو» که از نوع انحرافات جنسی است .یا رابطه «قدم خیر» با «گروهبان مهرادی»
در رمان «داستان یک شهر» .نمونه دیگر در رمان «همسایه ها» رابطه »بانو» با پسهران همسهایه اسهت .در داسهتان ههای
کوتاه «محمود» نیز از جمله در «حسرت» و «دریا هنوز آرام است» موارد ضد اخالقی دیده میشهود کهه داسهتانههای
کوتاه ناتورالیستی «صادق هدایت» و «صادق چوبک» را به یاد می آورد.
چنان که گفته شد برخی از منتقدان نیز در مقام دفاع از آثار «محمود» بر مهی آینهد و حضهور مهوارد غیهر اخالقهی در
داستان های او را با شرای اجتماعی و سیاسی زمانه نویسنده تفسیر می کنند...« .شرای زمانی نویسنده در آن سا هها،
شرایطی نامحدود بوده است .قراردادهای اجتماعی الاقل از نظر اخالقی ،جلودارش نبوده است .معذوریت اخالقهی ای
نداشته است و از نظر نوشتن به خصوص در وادی های ممنوعه ،نه قوانین مکتوبی وجهود دارد و نهه چفهت و بسهتی
خاص و دست و پا گیر مانع کارش میشده است» ( زنوری جاللی.)11 :9835 ،
البته اگر با دیدی منصفانه به ادبیات داستانی پیش از انقالب بنگریم به جرأت می توان گفت ،اغلهب آثهار داسهتانی از
چنین چاشنی هایی برخوردار بوده است و شاید نویسندگان بها ایهن کهار خواسهته انهد وسهیله ای بهرای جلهب توجهه
خوانندگان فراهم آورند .با این حا به نظر می رسد اگر نویسندگان به کمک تکنیهک هها و هنرههای نویسهندگی ایهن
گونه رواب خصوصی را در لفّافه بیان کنند ،هیچگاه آثارشان تحتالشعاع این گونه مسائل مورد انتقاد قرار نمیگیرد.
مرگ
از نکات قابل توجه در آثار «محمود» نوع برخورد او با مسأله «مرگ» و ترسهیم فضهای ناشهی از آن اسهت .برخهورد
«محمود» با «مرگ» در آثارش بسیار ساده بوده و با بی تفاوتی و در کمها آرامهش صهحنه مهرگ شخصهیت ههایش را
توصیف می کند .فضای آثارش در برخورد با «مرگ» ،همراه با ناله و شیون نیست و هیجانی قبل از وقهوع «مهرگ» یها
پس از آن به چشم نمیخورد .نویسنده به چگونگی مرگ شخصیتها و توصیف آن نمیپردازد.
به عنوان مثا  ،مرگ «نوذر» در رمان «مدار صفر درجه» دلخراش و غافلگیرانه است .با این وجود «محمود» خیلی آرام
از صحنه مرگ او می گذرد .پس از کشته شدن «نوذر»« ،محمود» به بیان شیون و گریه و زاری خانواده او نمهی پهردازد،
بلکه مستقیم به قبرستان می رود و صحنه قبرستان را توصیف می کند« .نوذر» در تظاهرات خیابانی در حالی کهه سهوار
ماشین است ،کشته میشود:
«نوذر نشست پشت فرمان .عوج فریاد زد :ه حرکت! ماشین از جا پرید .ارژنگ نعره کشید :ه تندتر! نهوذر گهاز داد.
مسلسل گشت طرف ماشین .ماشین کج و راست می شد .ارژنگ شلیک کرد .نوذر شتاب زده پیچید تو نادری و کوفت
به تانک و مسلسل تانک ترکید و پوزه ماشین تا دوشک جلو ،زیر شنی سنگین شکست و به هم فشرده شد.
...مائده ایستاده بود زیر انبوه شاخ و برگ درخت میموزا ،کنار محوطه .کاله کاپشن را بهه سهر کشهید و رفهت .پهس
تنه ی درخت رو دید که شهروز و خاور ،بلقیس را از بلیز آورده بودند پایین...همه سیاه پوشیده بودند .مدخل بهشهت
آباد شلوغ بود ( »...محمود9315 :9839 ،ه .)9313
در رمان «همسایهها» در صحنۀ مرگ زنِ او «رحیم خرکچی» ،با این که «حسنی» و «ابراهیم» واقعاً از مرگ مادرشهان
اندوهگین هستند ،نویسنده طوری این صحنه را توصیف میکند که ناراحتی و اندوه فرزندان احساس نمیشود.
نمونه دیگر در رمان «داستان یک شهر» ،برخورد «خالد» در برابر مهرگ «علهی» و «شهریفه» اسهت .بها وجهود روابه
عاطفی و احساسی که بین «خالد» با «علی» و «شریفه» وجود داشته« ،خالد» در برابر مرگ آن ها خون سرد و بی تفاوت
است« .محمود» مرگ این خواهر و برادر را بدون کوچکترین هیجان ،عاطفه و احساسی بیان میکند:
«چشمم را باز میکنم جسد علی را گذاشتهاند رو قبر سرباز شههید و رو جسهد پتهو کشهیدهانهد .پهایم از رفهتن بهاز
می ماند...جان از دست و پایم می برد .تکیه می دهم به دیوار و دریا را نگاه می کنم( »...محمهود 151 :9839 ،هه .)158
توصیف مرگ «ابوالحسن گمرکچی» و «کل بشیر» در رمان «مدار صفر درجه» نیز به همین منوا اسهت« .محمهود» بها
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چنین واکنش هایی در برابر «مرگ» ،می خواهد آن را در بستر حیات اجتماعی امری عادی جلوه دهد و به طبیعی بودن
آن در مسیر زندگی انسان مهر تأییدی بزند .شاید هم این نوع برخورد نویسنده با مرگ به دلیهل مهرگههای متعهدّدی
بوده است که وی در زمان انقالب و یا جنگ از نزدیک شاهدشان بوده است.
زن
بررسی نقش و تأثیر «زنان» به عنوان مسألهای که معموالً پشهت پهردح حهوادث قهرار مهیگیرنهد ،از اهمیّهت خاصهی
برخوردار است .یکی از انتقادهایی که می تهوان بهه «محمهود» وارد سهاخت ،نقهش و حضهور «زن» در آثهار اوسهت.
نویسنده به جایگاه «زن» در فعالیت های سیاسی اجتماعی توجه چندانی نشان نداده است .جز در رمان «درخت انجیهر
معابد» که «تاج الملو » یکی از محور های اصلی داستان است و در داستان های «کجا میری ننه امرو؟» و «دیهدار» کهه
«ننه امراهلل» و «نرگس خاتون» نقش های اصلی را بر عهده گرفته اند ،در دیگر آثار «محمود» زنان حضهور چشهمگیری
ندارند .به طور کلی در آثار «محمود» عاقبت خوشایندی برای زنان ترسیم نمی شهود .هرچنهد خهود نویسهنده چنهین
فرآیندی را نتیجه حاکمیّت مردساالری میداند و زنان اطرافش را چیزی فراتهر از آنچهه در داسهتانهایش بازتهاب داده
است ،نمیبیند.
زنان آثار «محمود» را با توجه به نقشهایی که در داستانها و رمانها دارند ،میتوان در یکی از گروهههای زیهر قهرار
داد:
الف) مادران زحمتکش و رنجیده
ب) زنان بدکاره و روسپی
) معشوقهها
ت) زنان مبارز
ث) زنان معمولی
الف) مادران زحمتکش و رنجیده
«مادران» در آثار «محمود» نمونه های خوبی برای نشان دادن یک مادر ایرانی هستند .اغلب آن هها رنجدیهده و سهختی
کشیده اند .بیشتر مبارزان در آثار «محمود» مادرانی صهبور و دلسهوز دارنهد .بهه عنهوان مثها «مهادر خالهد» در رمهان
«همسایه ها» زنی استوار و با مناعت طبع است و در نبود پدر «خالد» که برای کار به کویت رفته است ،از طریهق کهار
برای دیگران زندگی را می چرخاند .او شکایت نمی کند ،منّت این و آن را می کشد و مجبور است کار کند تا پهولی را
که پدر «خالد» میفرستد ،به طلب کارها بدهد.
«ننه باران» در رمان «زمین سوخته» پا به پای پسرش مبارزه می کند ،تفنگ به دست می گیرد و از شهر دفاع می کنهد .او
تنها «مادر» در آثار «محمود» است که اسلحه به دست می گیرد و به مبارزه دست می زند .در محاکمهه اراذ و اوبهاش
که از فرصت استفاده کرده و اموا مردم جنگ زده را غارت می کنند از سران محاکمه اسهت .شخصهیت »ننهه بهاران»
شخصیتی استوار است ،هر چند پس از جریان محاکمه اراذ در گوشهای منزوی میشود .پسرش شهید شده و خهود
نیز در پایان رمان در بمباران هوایی کشته میشود.
«ننه امراهلل» در داستان « کجا میری ننه امرو؟» از درخشان ترین چههره هها در مقهام مهادر اسهت .وضهعیت او د ههر
خواننده ای را به درد می آورد .پسر «ننه امراهلل» که از مبارزان علیه حکومت پهلوی اسهت ،دسهتگیر مهی شهود و مهادر
بدون آن که بداند پسرش چه کرده و از کجا باید سراغش را بگیرد ،در به درِ این جها و آن جاسهت .سهراغ پاسهبان هها
می رود .پیش رما و دعانویس می رود ولی خبری به دست نمی آورد .او زمانی به پسرش می رسد که مهأموران شهبانه
پسرش را دستگیر کرده و در حالیکه پایش زخمی شدهاست با خود میبرند:
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«ننه امراهلل حاال از پاسبان چی می پرسی؟ ه عزائی نداره پرسیدن ننه! خوبش می گم بچم زندونه ،بش مهی گهم تیهرش
زدن ،می گم می خوام ببینمش شاید احتیاجی داشته باشد ه برا دوا درمون پاش ه همینا رو می پرسم .به دلم برات شده
که میبینمش .امروز همی امروز دلم روشنه» (محمود .)95 :9851
«ننه امرو» پیرزنی تک و تنهاست .پسرش «امراهلل» که با گروه مبارزان آشنا شده ،رئیس شهرکت حفهاری را کهه یهک
آمریکایی است ،میکشد .زمانی هم که خبر کشته شدن «امراهلل» را به مادرش میدهند ،پیرزن همچنان استوار است.
در داستان «دیدار» از مجموعه «دیدار»« ،نرگس خاتون» مادری است که احساس تنهایی میکند .او مادری اسهت کهه
فرزندانش را به سر و سامان رسانده و حاال تنها و فراموش شده ،رها شده است .سختیهای زندگی در شههر بزرگهی
چون تهران «نرگس خاتون» را از دیدن تنها دوست دیرینهاش محروم کهرده اسهت .او دوسهت دارد کهه عهروسهها ،
نوه ها و فرزندانش اطراف او را گرفته و کانون خانواده گرم باشد ولی به آرزویش نمی رسهد« .نهرگس خهاتون» بهرای
فرار از تنهایی از تهران راهی جنوب می شود تا در مجلس خهتم دوسهت قهدیمی خهود «دده نصهرت» شهرکت کنهد.
محبتهایی که «دده نصرت» در حق «نرگس خاتون» انجام داده ،او را متأثر ساخته و یکتنه از تهران به جنوب میآید.
او در راه به یاد گذشتهها میافتد و آرامشی مییابد.
مشکل تنهایی و بیکسی را میتوان در مورد مادر دیگری در داستان کوتاه «عصای پیری» از مجموعۀ «قصه آشنا» ههم
مشاهده کرد .پیرزنی رانده شده از جانب پسر و عروس .درد و غصّه پیرزن را از پا در میآورد .پسهر بها ترفنهد سههم
ارث مادر را تصاحب می کند .عروس روی خوش به او نشان نمی دهد .پیرزن در اتاقی جداگانه و در تنهایی روزگهار
را به سرمیبرد:
«...پیرزن پشت کرد و نرم نرمک برگشت تو اتاق گاو بشقاب غذا را گذاشت پشت در و لنگههههای اتهاق را بسهت و
چفت را انداخت.
ه انگار تو نادری تو دلم میندازن! پتو را پهن کرد رو قالیچه و نشست .لبانش جنبید رو به قبله دراز کشید .چشمهها
را بست و لبانش آرام گرفت» (محمود.)1 :9831 ،
«عطرگل» در داستان «بازگشت» از مجموعه «دیدار» مادری است کهه بها کهار خیهاطی ،چهرخ خانهه را مهیچرخانهد.
شوهرش مصدوم و از کار افتاده است .او با وجود سهختی زنهدگی و مخهارج زیهاد صهبورانه و بهه دور از شهکوهای
زندگیاش را اداره میکند« .عطرگل» دلسوز خانواده و فرزندانش است ،بخصوص نسبت به «گرشاسهب» کهه تهازه از
تبعید بازگشته و نمیتواند برای خود کاری دست و پا کند.
از همه رقّت انگیزتر زندگی «شریفه» در داستان کوتهاه «در تهاریکی» اسهت« .شهریفه» نمونهه ای از مهادران پهر کهار و
رنجدیده روستایی را به تصویر میکشد .او عالوه بر کارهای خانه بایهد کارههای سهخت مردانهه را ههم انجهام دههد.
«شریفه» باردار است در حالی که شوهرش همراه با مردان دیگر دِه از سر بیکاری وقت خود را بها حهرف زدن سهپری
می کنند« .شریفه» لب به شکایت نمی گشاید و تا آخرین لحظه های نزدیک شدن وضع حملش کار می کنهد ،در حهالی
که مرد بیغیرتش هیچ زحمتی به خود نمیدهد و «شریفه» نیز جرأت حرف و گلهای ندارد .در پایان داستان نیز آنچه
نباید اتفاق بیافتد ،پیش می آید« .شریفه» برای جمع آوری هیزم می رود ولی دیر کرده است .شوهرش «جاسم» در پهی
او میرود:
«ناگاه چشمش به پشته ای هیزم افتاد عجوالنه رفت جلو و دید جسم سیاهی به پشته ی هیزم تکیه داده اسهت .چهراغ
را باال آورد و صورت شریفه که همچون گچ مرده مینمود تو نور پریده رنگ چراغ نمودار شد .نگاه جاسم بهه دامهن
شریفه کشیده شد ،شکمش فرو رفته بود و پیش پایش نوزادی عریان و خون آلود با چهره ای کبهود بهر خها افتهاده
بود» (محمود.)68 :9833 ،
در رمان «مدار صفر درجه» نیز نمونه ای دیگر از مادران دلسوز و رنج دیده ترسیم می شهود« .خهاور» ،مهادر «بهاران»،
زنی داغدیده است .پسر بزرگش ه بابان ه را کوسه کشته و شوهرش را سا ها پهیش در تظهاهرات مردمهی از دسهت
داده است« .خاور» اجازه نمیدهد مشکالت و مزاحمتهای دیگران به خانوادهاش آسیبی برسانند.
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ب) زنان بدکاره و روسپی
اوج حضور این دسته از زنان را می توان در دو رمان «همسایه ها» و «داستان یک شهر» مشاهده کرد .منتقهدی در نقهد
رمان «همسایهها» مینویسد:
«به دلیل افزایش فساد و اعما غیر اخالقی در جامعه ،ازدواج در این داستان جلوه خوشایندی ندارد ،چرا که بیشهتر
ازدواج ها به سبب اختالف زن و شوهر تا مرز طالق پیش می رود .سستی پیمان زناشویی زن و مرد را بهه سههولت از
یکدیگر متنفر ساخته ،به هوسهای دروغین و نامشروع سوق میدهد» (ورجانی.)83 :9833 ،
زنان بدکاره اغلب عاقبت خوشی ندارند و سرانجامشان شکست و ناکامی است« .بلورخانم» در رمان «همسایه ها» کهه
شوهرش «امان آقا قهوه چی» ،مدام او را به باد کتک می گیرد ،گریزان و سرخورده از شوهر به «خالد» پناه مهی آورد .او
زنی است که با ترفندهای خاصش توجه هر مردی را به خود جلب میکند .نمونه دیگهر در ایهن رمهان «بهانو» دختهر
«خواج توفیق» و «آفاق» است که با «خالد» و دیگر پسر ها رابطه ههایی دارد« .بهانو» در کنهار پهدری معتهاد و بیکهار و
بیتوجهیهای مادری قاچاق فروش ،معتاد شده و به این گونه رواب روی میآورد .زنان دیگر نیز در این رمان چهون
«رضوان» زن دوم «رحیم خرکچی»« ،لیال» دختر «مالاحمد یاحقی» و «آفاق» ،هر کدام سهر و گوششهان مهی جنبهد .در
رمان «داستان یک شهر» از زنان بدکاره به «شریفه»» ،خورشید کاله» و «قدم خیر» می توان اشاره کرد« .شریفه» کهه بهه
امید و خیا زندگی بهتر از خانه گریخته است ،برای تأمین مخارج زندگی اش بهه خهود فروشهی تهن مهی دههد .او از
زندگی اش نادم و پشیمان بوده و هر لحظه منتظر است تا دستی برای کمک به سویش دراز شهود تها او را دوبهاره بهه
زندگی برگرداند« .شریفه» نسبت به همه بی اعتماد است حتی به «خالد» هم در مهورد ایهن کهه اههل کجاسهت ،دروغ
می گوید و هر دفعه می گوید اهل فالن جاست .هر چند خالد به «شریفه» اظهار عشق و عالقه می کند ،اما سرانجام بهه
این نتیجه می رسد که ازدواج با «شریفه» به خاطر روسپی بودن او امری غیر ممکن است .سهرانجام «شهریفه» تسهلیم
سرنوشت شده و به دست برادرش ه «علی» ه کشته می شود« .شریفه» خالی از هر گونه حیله و نیرنگهی اسهت و گهاه
خواننده با او اظهار هم دردی میکند .شاید بتوان گفت «شریفه» از سرنوشت خود آگاه بود .بنهابراین مانهد تها تسهلیم
تقدیر خویش شود.
«مردان بندر کشته شدن زنی چون شریفه را بی اهمیت ،فاقد ارزش و حتی سهزاوار او مهی داننهد .در کنهار ههم دردی
خورشید کاله و در تقابل با این دیدگاه تحقیرآمیز جامعه است که قدم خیر انتقاد اجتماعی نویسنده را با زبانی رسا به
گوش مردان بندر میرساند و فساد شریفه را معلو بهیقیهدی و گنهاه مردانهی مهیدانهد کهه در اصهالح و نجهات او
نکوشیده و به تنهایی و بی پناهی و آالم او بی توجه مانده اند» (اجا کیانس .)966 :9835 ،نگاهی که «احمد محمود» بهه
شخصیت شریفه دارد ،متفاوت از نگاه او به دیگر زنان آثارش است و شاید بتوان از نامی که برای او انتخهاب کهرده
به این نکته پی برد« .خورشید کاله» هم زندگی خوشایندی ندارد .شوهران قبلی اش او را به علّت نازایی رها می کننهد.
همراه با مردی دیگر از شهر خود خارج می شود .در داستان مشخص نیست که او واقعاً شوهرش هست یا نهه؟ ولهی
نسبت به «خورشید کاله» مهربان است و همین برای او کافی است .مردِ «خورشید کاله» با پهن کهردن بسها تریها
برای این و آن زندگی را می چرخاند .بعد از مرگ «شریفه»« ،خالد» نسبت به «خورشید کاله» تمایلی پیدا کهرده ولهی
خیلی زود او را رها میکند« .خورشید کاله» از میان مردان به «خالد» عالقه مند است و سعی میکنهد او را بهه سهمت
خود بکشاند و از آن خود کند ولی موفق نمیشود.
«قدم خیر» در رمان «داستان یک شهر» به دنبا «گروهبان مرادی» است .این دو قبالً بها ههم سروسهرّی داشهتند ولهی
«گروهبان» دنبا عشقی ممنوع می رود و «قدم خیر» را کنار می گذارد« .قدم خیر» دوباره سعی دارد «گروهبان مهرادی»
را به دست آورد ولی نمههی تواند .کشمکش های بین «قدم خهیر» و «گروهبان مرادی» کهه همگهی ناشههی از حضهور
مخنّثی به نهام « ممدو» است ،در جای جای رمان به چشم می خورد .از دیگر روسپی ها در این رمان می توان به «طال»
اشاره کرد.
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) معشوقهها
«محمود» در آثارش به رواب عاشقانه نمی پردازد واگر هم موردی وجود دارد ،زیاد به آن پر و با نمهی دههد .روابه
عاشقانه در آثار او ساده و ابتدایی است .از معشوقههای داستانهای او میتوان به «سهیهچشهم» در رمهان «همسهایههها»
اشاره کرد .دختری زیبا و اشرافی که خواننده او را به اسم «سیه چشم» می شناسد .رابطه بین «خالد» و «سهیه چشهم» از
نوع رابطه هایی نیست که «خالد» با «بلورخانم» یا «بانو» داشته است .فاصهله طبقهاتی و اجتمهاعی و بهه زنهدان افتهادن
«خالد» ،این عشق را به ناکامی و حسرت می کشاند .آشنایی این دو به صورت اتفاقی است .زمانی که «خالد» در حها
فرار از دست مأموران است ،پایش صدمه می بیند و به خانه »سیه چشم» پناه میبرد .عشق «سیه چشهم» بهرای «خالهد»
پناهگاه عاطفی و روانی محکمی است و «خالد» سختی های زندان را به یاد «سهیه چشهم» و دیهدار دوبهاره او تحمهل
میکند.
«مائده» در رمان «مدار صفر درجه» نمونه دیگری از معشهوقه هاسهت کهه مهی تهوان بهه آن اشهاره کهرد .او بهه همهراه
خانواده اش مستأجر خانواده »باران» هستند« .مائده» کارگری ساده و از طبقات فرودست جامعه است .بین «مائهده» و
«باران» عالقه و محبتی ایجاد میشود و هر دو قصد ازدواج دارند .ولی وارد شدن آنها در فعالیهتههای سیاسهی بهه
واسطه شوهر خواهر «مائده» یعنی «نامدار» ،این رابطه را تحت الشعاع قرار می دهد و آن دو را تا مدتهها از ههم دور
می کند« .نامدار» و همسرش «منیجه» ،سخت درگیر فعالیتهای سیاسی میشوند و در حملهای به قصهد خلهع سهالح
کالنتری« ،منیجه» کشته می شود و «نامدار» می گریزد .در پایان رمان هم «باران» و «مائهده» تصهمیم مهی گیرنهد فرزنهد
«منیجه» را که «پیروز» نام دارد ،بزرگ کنند.
ت) زنان مبارز
هرچند حضور زنان مبارز در آثار داستانی امری شگفت و جذاب است ولی چنان که باید و شاید مهورد توجهه واقهع
نمیشود .این ضعف در آثار داستانی «احمد محمود» نیز دیده میشود .هر چند در آثار «محمود» زنهان مبهارز وجهود
دارند ،چنان که شایسته است مورد اقبا نویسنده قرار نمیگیرند .حضور زنان مبارز بسهیار کهمرنهگ و گذراسهت .از
جمله زنان فعّا در زمینه مبارزاتی ،میتوان به «منیجه» در رمان «مدار صفر درجه» اشاره کرد .او یهک مبهارز چریکهی
است که پا به پای شوهرش« ،نامدار» به مبارزه های مسلحانه علیه رژیم شاه دست می زنهد ولهی حضهورش در رمهان
سایه وار است« .مائده» نیز گاهی با خواهرش «منیجه» همکاری می کند .ولی «محمود» بهه زوایهای مبهارزاتی زنهدگی
آنان توجه نشان نمیدهد .به گونهای که خواننده صرفاً با یک عبارت ساده متوجه میشود که «منیجه» در یهک حملهۀ
مسلحانه به کالنتری کشته میشود ،درحالی که ضروری به نظر میرسید که نویسنده ایهن مسهأله را بها شهاخ و بهرگ
بیشتری بیان میکرد.
در رمان «زمین سوخته» نیز این دسته از زنان با حضوری سطحی دیده می شوند .اگر چه «ننه باران» زنی مبهارز اسهت
و اسلحه به دست می گیرد و از شهر خود در برابر تجاوز نیروهای عراقی دفاع میکند ،ولی ههیچ گهاه محهور داسهتان
قرار نمیگیرد .اشاره به حضور زنان مبارز دیگر هم در این رمان گذرا است.
ث) زنان معمولی
تعداد این دسته از زنان در آثار «محمود» هرچند حضور اندکی دارند ،بسیار است و بیشهتر آنهها در حاشهیه حهوادث
قرار می گیرند .اغلب آن ها جزء طبقات پایین اجتماع هستند .زنان فقیر و رنجیده که به سختی ها عادت کرده ،زنهدگی
محقّری دارند و هیچ گاه لب به شکایت نمی گشایند .از جمله آن ها می توان بهه «بلقهیس»« ،آذر بهانو»« ،آراسهته بهانو»،
«رئیسه» و...در رمان «مدار صفر درجه» اشاره کرد .زنانی که حضور و فعالیت آنها فق در درون خانه است« .بلقهیس»
سرنوشتی غمانگیز دارد .او شوهر و کود به دنیا نیامهدهاش را از دسهت مهیدههد« .رئیسهه» مهدام از پهدرش کتهک
میخورد« .آذربانو» و «آراسته بانو» از زنان روستایی هستند که خود را با زندگی شههری تطبیهق مهیدهنهد .در رمهان
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«همسایه ها»« ،خاله رعنا»« ،صنم»» ،هاجر»« ،رضوان» و...نیز زنان دیگری هستند که هر کدام بهدبختی خهاص خهود را
دارند« .تاج الملو » در رمان «درخت انجیر معابد» تنها زنی است که جزو طبقه اشراف به حساب می آید .هر چند او
نیز عاقبت به خیر نمیشود و در تنهایی و انزوا از دنیها مهیرود« .زری» و «فرزانهه» نیهز عاقبهت خوشهایندی ندارنهد.
«فرزانه» خودکشی میکند و «زری» به ازدواجی ناخواسته تن میدهد.
جایگاه پدران
پدران در داستان های «محمود» همواره جایشان خالی است زیرا که یا سا ها پیش مرده اند یا کشته شهده انهد و یها در
سفر هستند .بیشتر اوقات هم اگر از پدران یادی می شود به واسطۀ مرور خاطرات گذشته و یادآوریهای ذهنی است.
در مقابل کارهای غیر اخالقی برخی فرزندان در آثار «محمود» ،واکنشی از سوی پدران مشهاهده نمهی شهود .در برابهر
حضور فعا مادران ،پدران منفعل هستند .برای نمونه در رمان «مدار صفر درجه»« ،نوروز» ه پدر «باران» ه سا ها قبل
در تظاهرات خیابانی کشته شده است و از طریق یادآوری خاطرات گذشته در رمان ظاهر می شهود .صهحنه سهوختن
کاغذها که به احتما زیاد اعالمیه هستند« ،خاور» ه همسر «نوروز» ه را به سا هها دور مهیبهرد کهه «نهوروز» درگیهر
مبارزه های سیاسی بوده است .پدر «خالد»« ،اوسا حداد» ،در رمان «همسایه هها» حضهور کهم رنگهی دارد و بهه علهت
کسادی کار مجبور میشود به کویت برود .او فق در ابتدا و انتهای رمان حضور دارد .در طهی فعالیهتههای سیاسهی
«خالد» و به زندان افتادنهای او پدرش غایب است .در رمان «داستان یهک شههر» حرفهی از پهدر زده نمهیشهود .در
«زمین سوخته» راوی از همۀ اعضای خانواده صحبت می کند جز پدر .مشخص نیست پدر کشته شهده یها سرنوشهتی
دیگر داشته است .پدر «فرامرز» هم در «درخت انجیر معابد» مرده است و مثل بقیّۀ داستانها از طریق مرور خهاطرات
گذشته ،حضوری در رمان مییابد .در داستان «بازگشت» از مجموعه «دیدار» ،اگرچه پدر «گرشاسب» زنده است ولهی
حضوری چشمگیر ندارد .پدر «گرشاسب» از کار افتاده و ناتوان است و چون «گرشاسب» نمیتواند کاری پیهدا کنهد
حرفهای پدر بیشتر او را تحت فشار قرار میدهد.
در داستانهای کوتاه «محمود» نیز ،پدران حضور فعالی ندارند و به شکلی گذرا از آنها یاد مهیشهود .پهدران درگیهر
مسائل خانواده و به دست آوردن لقمه نانی برای فرزندان هستند .رواب عاطفی کهه بهین شخصهیتههای اصهلی بها
مادران دیده میشود ،در رواب آنها با پدران وجود ندارد.
نتیجهگیری
عشق در آثار «محمود» مجالی برای جوالن نمی یابد و همچون میوه کالی است که پیش از بهه بهار نشسهتن بها وزش
طوفان حوادث از درخت زندگی شخصیتهای داستان جهدا شهده و در زیهر بهرگههای حسهرت و ناکهامی مهدفون
می شود .جدایی و حسرت ،سرانجام محتوم تمام رواب عاشقانه در آثار «محمهود» اسهت .خهود نویسهنده نیهز چنهین
روابطی را نمیپروراند و بدون شاخ و برگ دادن از آنها میگذرد .تعدّد رواب عاشقانه در آثار «محمهود» بسهیار کهم
است و آن جا هم که عشقی وجود دارد جای خالی توصیف های شایسته و به جا احساس می شود« .محمود» عشق را
پناهگاهی میداند که قهرمانش برای فرار از سختیهای زندگی به آن پناه میبرد.
مذهب در آثار «محمود» حضور درخشانی ندارد .شخصیت های اصلی آثارش چه در عمل چه در گفتار از مذهب بهه
دورند .فقدان حضور مذهب و نمودهای آن در آثاری که تصویرگر مبارزات مردم در تاریخ معاصر ایران است ،بیشهتر
احساس می شود .مبارزاتی که ریشه در اعتقاد و ایمان و باورهای مذهبی مردم دارند .از طرفی دیگر باورهای مهذهبی
شخصیت های آثار «محمود» معموالً آمیخته با خرافات است.
بیشترین انتقاد و اعتراضی که منتقدان به آثار «محمود» وارد کرده اند ،از بعد اخالقی است .وجود برخهی مهوارد ضهد
اخالقی در آثار نویسنده باعث شده تا بعضی منتقدان او را به باد انتقاد گرفته و به جنبه های مثبت آثار او کمتر توجهه
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کنند .منتقدان دیگری نیز وجود چنین مواردی را معلو شرای خاص روزگار نویسنده می دانند ،روزگاری کهه در آن
هیچ مانعی برای بیان چنین مطالبی وجود نداشته است.
برخورد «محمود» با مرگ شخصیتهایش بسیار ساده و آرام است .در مرگ آنها به توضی و تفسیر نمهیپهردازد .بها
وجود رواب عاطفی ،در مرگ عزیزان توصهیفی از شهیوه و زاری بهه چشهم نمهی خهورد .اوج ایهن بهیتفهاوتیهها و
برخوردهای در کما آرامش را میتوان در توصیف مرگ دلخراش چند تن از شخصیتها مشاهده کرد.
حضور زنان در آثار «محمود» ،چشمگیر نیست و به جرأت می توان گفت نویسنده در این زمینه کوتاهی کهرده اسهت.
به ویژه در ابعاد سیاسی ،اجتماعی و مبارزاتی این نقصان بیشتر احساس می شود .زنان را در آثار «محمود» می توان در
یکی از گروههای مادران رنجدیده ،زنان بدکاره ،معشوقهها ،زنان مبارز و زنان معمولی قرار داد .زندگی زنهان در آثهار
«محمود» با رنج و سختی و بدبختی گره خورده است .زنان اولین قربانیان شرای بیمار و نامسهاعد جامعهه هسهتند و
آثار «محمود» از جمله آثاری است که به وضوح این مطلب را نشان می دهند .مادران آثار «محمود» ههیچ گهاه لهب بهه
شکایت نمی گشایند و همواره تسلیم شرای اجتماع می شوند .استواری و مناعت طبع ویژگی بارز آنهان اسهت و اگهر
الزم باشد ،با چنگ و دندان از خانواده حمایت می کنند .زنان روسپی و بدکاره هم یا قربانی شرای اجتماع شده انهد و
یا در دام هرزگی خود افتاده اند .آن ها همواره در انتظار دستی هستند تا برای نجات به سویشان دراز شود ولی هیچ گاه
به آرزویشان نمی رسند .معشوقه ها نیز بی نصیب از قربانی شهدن نیسهتند .فاصهله ههای طبقهاتی و اجتمهاعی و دنیهای
سیاست و مبارزه ،عشقها را به ناکامی میکشاند .معشوقهها همواره پناهگاهی برای تحمل سختیها هستند .ههر چنهد
پایان تمامی این عشق ها جدایی است .زنان معمولی نیز در آثار محمود اغلب از طبقات پایین اجتماع می باشند و مدام
با بدبختیها دست به گریبان هستند.
پدران در آثار «محمود» حضوری کم رنگ دارند .مادران فعا تر از پهدران ظهاهر مهی شهوند .پهدر خهانواده بهه دالیهل
مختلفی از جمله مرگ ،سفر و...جایی در داستان های نویسنده ندارد .اگهر ههم اشهاره ای بهه آن هها مهی شهود ،بسهیار
گذراست .بسیاری از پدران از طریق یادآوری خاطرات گذشته وارد فضای داستان می شوند .به طهور کلهی مهی تهوان
گفت ،پدران هیچگاه نقش محوری در آثار «محمود» ندارند.
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