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چكیده
رمان از گونههای ادبی و تأثیرگذار در ادبیات معاصر به شمار میرود و برخی از رمانهاای برستا ه و معاروی ه اهای بارای
چ دگانگی فره گی ،افکار نو ت ده ،تصورات و شا د خیاالتی که برگرف ه از ضمیر ناخودهگاه نو ت ده میباشاد و هار رماان-
نو س با سبک خصوصی و فکر خالق خود و گونههای م فاوتی سعی در بیان واقعیت موسود ا گتا ر فکاری خاو و اا
فکر حاکم بر سامعه دارد که ا ن سبک در مقا ته با سا ر انواع بیان ،قابل تأمل است .محمدرضا کاتب از نو تا دگان مهارور
ا رانی است که با واسطة کار مدام و تعدد هثار خود ک شیو خاصی را در رماننو تی به کار میبرد سبکی که در تقلیاد از هن
برای سا ر افراد ،دشوار میباشد و در رمانهای خو تمامی دغدغهها و سران بی ی در هثار وی به عیان د ده میشود .در ا ان
پژوه سعی بر هن است که شیوههای سبکش اسی در رمانهای «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» به شایو توصای  -تحلیلای
بررسی شود .ن ا ج پژوه نهان میدهد که بین داس ان «پت ی» و درون ما ههای «چهمرا م هبی بود» در پارهای موارد ماهیات
تقلیدی پیدا کردهاند و ا ن مجموعه داس انها دارای ف ی سد د و تک یکهای سابکی برستا ه همناون تصااو ر خیااو ،ت اوع
سملهها ،ضرباه گ ،تکرار ،تهخیص و غیره در رمانهای کاتب نما ان شده است.
.
واژگان کلیدی :سبکش اسی ،محمد رضا کاتب ،رمان پت ی ،رمان چهمرا م هبی بود.

 .1مقدمه
سبکش اسی به ع وان دانهی از تحلیلها و تفتیر بیانها و شکلهای م فاوت سخن میباشد که بر پا ة ع اصر زباانی
به وسود همده است .ارزش ا ن علم در عی ی گرا ی هن است کاه در بتایاری از قلمروهاای علاوم انتاانی از رساانه
گرف ه تا دادگاه و مطالعات مذهبی و سیاسی کارهمد است؛ امّا بر ر ن ن ا ج از ا ن دانا در مطالعاات ادبای حاصال
میشود و سبکش اسی ادبی ،با تکیه بر زبانش اسی ،به مثابة پلی است میان نقد ادبی و زبانش اسی که تفاوت کااربرد
ارتباطی زبان را برست ه میک د (ر.ک :سبکش اسی ،ف وحی رودمعج ی .)97 ،امروزه بتیاری از مطالعات و تحقیقات
حوزه زبانش اسی به سبکش اسی اخ صاص اف ه است .سبکش اسی از روشها ی است که بارای بررسای و تحلیال
م ون از هن اس فاده میشود؛ به ع وان ک علم ا حوزه پژوههی است که به بررسی و شا اخت م اون از چهاماناداز
زبانی میپردازد و اصولی در اخ یار محقق قرار میدهد که در پرتو هن میتاوان ان خاا هاای خااص زباان در قالاب
«توان زبانی» را تبیین کرد .محمدرضا کاتب از نو ت دگان پرکار و معاصر است که هثار مرمی را بر سای گذاشا ه و
نق مرمی در تدو ن و تکمیل سبک سد د رمان نو تی داش ه است و بیان و ژهای از سبک گف ااری و نوشا اری را
برای مخاطبان خود عرضه میک د .رمان «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» از مرمتر ن هثار وی میباش د که نو تا ده در
هنها از سبکی م حصر به فرد برای بیان تجتم عی ی سران بی یاش اس فاده میک د .ا ن نوشا ار مایکوشاد از سابکی
شکلگرف ه از داس انهای ال هال ه و ناپیوس ه ،وحدتی را در عین گتت گی و ناپیوس گی هشکار ک د.
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بر اساس چهم اندازهای زبانی در حوز سبک ش اسی ،پژوه حاضر به دنباو راهی برای رسایدن باه ا ان پرسا
است که در رمانهای محمدرضا کاتب سبک زبانی به چه شکلی به کار گرف ه شده و چاه مع ااهاا ی بارای هنراا در
حوز سبک و سبکش اسی قرار میگیرد؟
دربار موضوع ا ن پژوه با د گفت در با رمانهای سبکش اسی مقاالتی در مجالت م عادد باه چااس رسایده
است و ا ن هثار از س بههای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرف هاند که به چ اد ماورد اشااره مایشاود :ف اوحی
( )1388در مقالهای با ع وان «سبکش اسی ادبی؛ سرشت سخن ادبی ،برست گی و شخصیساازی زباان» نختات باا
اشاره به اهمیت سبک در ادبیات و کارکردهای سبکش اسی در مطالعات ادبی تما ز فرمالیت ی میان ادبیاات را ماورد
ترد د قرار میدهد و رابطة میان ت وع سبکها و غلبة گف مانهای سبکگرا را مورد بررسی قرار میدهاد .مادرسزاده
( )1393در مقالهای با ع وان «بررسی کارکرد سبکش اسانة هرا ههای ادبی» با بکارگیری هرا اههاای خااص از ساوی
شاعران صاحب سبک ،هموزهها ی م اسب سبکش اسی را مورد بررسی قرار داده است .درپار ( )1392در مقالاهای باا
ع وان «ال ههای مورد بررسی در سبکش اسی ان قادی داس ان کوتاه و رمان» به بررسی داس ان در ال اههاای روا ای و
م ی با تجز ه و تحلیل کانونسازی ،میزان تداوم کانونسازی و نیز خرد ال ههای واژگاانی را ماورد توساه قارار داده
است تا ب واند با به کارگیری ا ن شاخهها ی از سبکش اسی راهی برای بررسی م ون اد فارسای پیادا ک اد .باد ری
است که در رمانهای «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» نیز مان د هر ک ا نوپد دی ،در حوز مطبوعات به رش هی نقاد
کهیده شده است و سبب طرح نظراتی در محفل نو ت دگان و ه ردوس ان شده و مقاالتی چ د در بررسای هنهاا باه
رش ه تحر ر درهمده است؛ اما بررسی و تحلیل دقیاق ا ان هثاار در پژوههای سداگاناه د اده نهاده اسات؛ ب اابرا ن
ضرورت دارد تا با پژوه همه سانبه ،در قالبی مجزا به ش اخت و ژگی مورد نظر پرداخ ه شود.
روش تحقیق در ا ن پژوه  ،مطالعه رمانرای محمدرضا کاتب و معرفی و ژگیهای سبکی ا ن نو تا ده و شایو
خاص وی در ا ن رمانها است .در ا ن نوش ار رمان مزبور به شیو توصیفی -تحلیلای مایباشاد .بارای ا ان هادی
ضمن مطالعه کلی و مح وا ی ا ن رمانها ،با اس عانت از د دگاههای صاحبنظران ،مخ صات سبکی نو ت ده در ا ان
رمانها در ال ههای مخ ل زبانی ،ادبی و فکری توضیح داده شده و در پا ان شباهتها و اخ الفات ا ان رماانهاا را
تبیین و تهر ح میک یم.
 .2بحث و بررسی
 .1-2محمد رضا کاتب
محمدرضا کاتب در ساو  1345در ترران م ولد شد .او دان هموخ ة رش ة کارگردانی تلو ز ون و از فعاالن عرصاه
نو ت دگی است .ک ا های ز ادی از او م هر شده است .وی از ساو  1365شروع به نوش ن نمود و بعد از نگاارش
چ د مجموعه داس ان ،رمانهای «شب چراغی در دست» (« ،)1368فقط به زمین نگاه کان» ( )1372و «دوشا بههاای
هبی ماه» ( )1374را نوشت .وی با خلق رمان «هیس :مائده؟ وصا ؟ تجلیای؟» در سااو  ،1378حضاور پررنگای در
ادبیات معاصر ا ران پیدا کرد و به ع وان ک نو ت ده م فاوتنو س ،ساخ ارشکن و مت قل مطرح شاد .کاتب در ا ن
رمان و رمانهای «پت ی» ( )1381و «وقت تقصیر» ( ،)1383از شگردهای داس اننو تی سد اد براره بارده اسات .از
د گر هثار او میتوان از «هف ا پرست نازنین» ( ،)1388رامکُ ده ( ،)1390بیترسای ( )1392و «چهامرا م هبای باود»
چ اد رماان پیهاامدرن در اوا الکاار ،در برخای از
( ) 1394نام برد .وی از سمله ه رم دانی است که ضمن هفر
هثارش ،همزمان لحظههای مدرن و پتتمدرن را بازتا میدهد.
 .2-2رمان پستی
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«پت ی» رمانی است م هکل از چ د داس ان به هم پیوس ه که همانقدر که میتوان در پیوس گی ا ن داس انهاا شاک
کرد ،میشود گفت که به هم پیوس ه هت د .ا ن رمان «پت ی» دربردارند فضا ی نامهخص و مملو از اتفاقات نام ظر
در م ن رمان میباشد .در داس ان با راوی نامهخصی روبهرو میشو م که او را از طر ق ارتباط با صااحبخاناهاش و
«لبی» میش اسیم راوی شخصی ی گوشهگیر میباشد که ت را به خودکهی خود از نوع زسرهورش فکر میک د؛ و ماا از
سا ی که او ستد مردهاش را توصی میک د به غیرم عاری بودن اثری که میخوانیم پی میبر م و رناج و هزار راوی
کبار برای تجتم کردن ستد مرده خود در سردخانه باحضور صاحبخانهاش مایباشاد و از طاری د گار وصا
سگ های که ز ر قطار کرده ،هشف گی و دلزدگی را به میان هورده است و پس از رها شدن راوی از پترک و ستدش
به هدمهای تازهای می پردازد که برای بیان مفاهیم مت قیمهان تاوان بیاان را نادارد و در رماان راوی مادام از رناج و
هزاری که در ظاهر مهخص نیتت ،میپردازد .مضمون کلی رمان همان د بیانیهها ی وصلهشده ،ذکر شده است .تاأثیر
انزوا و هزردگیها در زندگی او را وادار میک د تا برای سرگرمی و پرکردن وق عالوه بر سما کاردن شیهاههاای
رنگی و نوشیدنیها به قصه ساخ ن و خیاوپردازی دربار هدمها ی که در کوپة قطاار هتا د ،بداردازد .و ا ان خاود
فرصت خوبی برای نو ت ده است تا به وضعیت زندگی و روابط میان شخصیتها و رف ارهای م فاوت پی ببارد .هار
چه در رمان پی میرو م کلمه «شا د» در رمان بی تر به رخ کهیده میشود و تکرار ا ن شا دها و اگرهاا خوان اده
را به هیچ قطعی ی ره مود نمیک د و در روا ت گو ی درد و رنج شخصیتهای روا ت در ظاهر د ده نمیشود اما باه
دلیل سرمای گزنده ا ن رنج و هزار درونی به خوبی برای خوان ده هو دا میشود .در داس ان د گار راوی باه روا ات
پدر و پتری اشاره دارد که پدر ،زندگی را برای پترش میکاود و میکوشد به او لذت بردن را بیاموزد و در قتامت
د گر داس ان ،راوی پرند خیاو ذهن خاود را بار روی شااخة داسا ان «مااهوش» ماینهااند و از زباان او هنقادر از
هرزوها صحبت میک د تا سا ی که زندگی برا ز با سلوه میک د و نمیداند که کدام ک از واقعیاتهاا ی کاه
در ذهناش دارد را زندگی ک د و نمی داند کدام ک از هنرا را در خیاو خود ترسیح دهد و حکا ت ا ن داس ان گو ی
از نگاه بنهای که در رحم دارد ،روا ت میشود و در گوشة د گر حکا ت راوی به سامت پیرزنای فااوگیار و زنای
سرخورده و ت را است و با ا که به پیرزن و به کارش بیاع قاد است اما هخر امیدش را در پیرزن فاوگیر میسو د .از
ا ن رو کاتب در رمان پت ی هدمها را به مخاطب ارائه نمیک د و او همراه با مخااطبین داسا ان را ماینو تاد و ا ان
تصور هن قدر تقو ت میشود که گاه مخاطب در ساها ی از رمان گمان میک د که شا د نو ت ده نمیداند که ه ا ا ان
شخصیتها به هم ربط دارند ا نه؟! در پا ان رمان راوی میپ دارد که روزی اک نفار قارار اسات بال ای سارش
بیاورد نمی گو د به چه دلیل ولی حدی است که در وسودش نرف ه است و در پا ان رمان هم شخصیت کاه خیاان
را باور کرده است ،که ه میشود.
 .3-2چشمهایم آبی بود
«چهمرا م هبی بود» رمانی وهمانگیز با زاو ه د دی م فاوت بیان میشود و رمانی هماراه باا ذوق ه اری و زنادگی
حتی برای ما تقر ر شده است و همیزهای از خهونت خانگی ،ه ر و تجربهها ی از درد را به همراه دارد .شخصیت-
های داس انی ،هدمها ی نام عارفی به نظر میرسد و حکا ت داس ان از هنجا ی هغاز مایشاود کاه در قطااری هدمهاای
نابجا ی کد گر را مالقات میک د و در ا ن رمان شخصیتهای محوری که هر کدام گمهدهای در درون خود دارند
و به گوشه و ک ار س بهها و لحظههای حاد زندگی سرک میکه د و برای اف ن مقصود خو به سای د گری مای-
روند .در ا ن داس ان شخصی ی به نام «می را» که راوی داس ان با نام «می ی» از هن اد میک د و شخصیت د گری به نام
«بدخ » که هر کدام از هنرا زندگی را برحتب غیا های خود تجربه میک د« .بدخ » که خود مدام در پای ااف ن
موسودی به نام «سل خور» میباشد که ح ی خود وی از ا ن شخصیت هگاهی چ ادانی نادارد .از هنجاا ی کاه «سال
خور» در صح ههای مخ ل رمان پیوس ه سا عوض میک د و نق های مخ لفی پیدا میک د .شخصیت فرعی که می-
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توان در ا ن رمان مدنظر گرفت شخصی ی به نام «ف و» به چهم میخورد «ف و» مردی بتیار باهوش که در زمی ه سی ما
فعالیت و ژه داش ه ولی به دلیل اوضاع بد سامعه از کار و حیطة خود صرینظار مایک اد و سارگرم عکاسای بارای
پزشکی قانونی میشود و خود را مهغوو عکس گرف ن از س ازههای در و داغان مایک اد و مخاطاب خاود را باه
درک بیواسطه از زندگی خو وادار میک د با ورود «ف و» در داس ان شخصی ی به نام «بدخ » به ا ن ن یجاه مای-
رسد که با د به نصیحت اطرافیان خود توسه ک د و بدذ رد که گمهدهاش مرده است و ساه شخصایت باه ناام راوی،
بدخ و می ی هر سه در پی نهانی برای مرگ «سل خور» می باشا د و در ا ان حااو و هاوا اسات کاه سار و کلاة
شخصیت «ف و» را پیدا میک د بدخ و می ی خواس ار تصو ر مردهها ی از «ف و» میباش د« .ف و» تصاو ر عکسهاا ی
از مردگان را به صورت سداگانه با گانی میک د و گو ی هنرا را دست ما ة خلق ه ری برای خود در نظر مایگیارد و
او هر از گاهی نما هگاهی از تصاو ر مردگان به راه میاندازد و گاه با مردگان عکاس ادگااری مایگیارد و راوی و
می ی در برابر ه ری «ف و» هیچ حرفی را به میان نمیهورند و سکوت را برای خاو ان خاا مایک اد و از طاری
د گر شخصیتهای رمان در توازی با روحیة راوی فقط میداند که بدخ به دنبااو شخصای مایگاردد ولای از هن
شخص اطالعی ندارد و به د دگاه شخصیتهای داس ان ،گمهد بدخ مردی است که در غبار زماان ناپد اد شاده
است.
 .4-2سبکشناسی
سبک ،واژه ای عربی است و به مع ای گداخ ن زره و نقره است .ادبای اخیر سبک را به مع ی طرز خاصای از نظام و
نثر به کار برده و هن را برابر با «اس یل» اروپا یان قرار دادهاند (دانها امة اد فارسای ،انوشاه .)785 :2 ،باه عباارت
د گر ،سبک شیو م ما زی از کاربرد زبان به م ظوری خاص و برای ا جاد تأثیری و ژه اسات (مباانی سابکش اسای،
وردانک .)20 :اصطالح «سبک» که در زبانش اسی و ادبیات بر شیو رف ارهای زبانی افراد اطالق میشاود ،از در ربااز
دگرگونی مع ا ی قابل توسری داش ه است .سخن گف ن ،ک رف ار زبانی است که ب ا باه موقعیات اس مااعی ،سان و
س تیت افراد ،به گونههای مخ ل انجام میپذ رد .در تعر زبانش اسان ،سبک عبارت است از «شیو کاربرد زباان
در ک بافت معیّن ،به وسیلة شخص معیّن ،برای هدفی مهخص» (سبکش اسی ،ف وحی رودمعج ی .)34 :ر هههاای
سبکش اسی ( )Stylisticsبه علم بالغت ا فن سخ وری برمیگردد که نوعی کاربرد ه رم داناة زباان ،در موقعیات
زمانی و مکانی خاص و برای القای مفروم خاص است .سبکش اسی ،در م ن زبانی به مطالعه ع اصری میپردازد کاه
نو ت ده برای القای طرز تفکر خود به خوان ده هن را به کار میگیرد .باه عباارت د گار سابکش اسای ،و ژگایهاای
شخصی نو ت ده را هشکار کرده و توسه خوان ده را برمیانگیزد (فی المصطلح ال قدی ،مصلو  .)129 :سبک ش اسی
ت را روشی است که قادرست ،تفاوتهای فردی شاعران را با روش نتب اً علمی نهان دهد و باا بررسایهاای زباان-
ش اسی و بالغی ،مهخصهها و ع اصر شخصی ک م ن را از ع اصر غیرشخصی و م داوو م ماا ز ساازد و از طر اق
بررسی و تحلیل واژگانی ،نحوی ،ساخ مان سملهها ،لحن و زبان مجازی ،پیکار زباانی هار نو تا ده را توصای و
تبیین ک د .هر ک از روشهای سبکش اسی (توصیفی ،نق گرا ،ساخ اری ،عملگارا و تکاو ی) امکاناات دقیاق و
م اسبی برای ع اصر زبانی و ابداعات شخصی مؤل در اخ یار پژوه گر ادبی میگذارند با ا ان امکاناات مایتاوان
میزان خالقیت فردی ا تقلید و الگوبرداری او از د گران را به وضوح نهان داد (سبکش اسای ،ف اوحی رودمعج ای:
 .)115به طور کلی میتوان گفت که «سبک وحدتی است که در هثار کتی به چهم میخورد .اک روح اا و ژگای-
های مه رک و مکرر در هثار کتی است» (کلیات سبک ش اسی ،شمیتاا .)16 :ا ان وحادت از عوامال و مخ صاات
تکرار شونده و سلب نظر ک ده ناشی میشود؛ عوامل که نتب اً هشکار اما غالباً پ ران و پوشیدهاند (هماان .)17:کها
روابط زبانی در م ن ،که پد دههای خاصی که و ژگیهای بارز م ن را باه وساود مایهورد ،شا اخت رواباط ا ان
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باه وساود هورده در حاوزه سابک و

و ژگی ها و شخصیت نو ت ده که موارد زبانی خود را با توسه باه احتاساات
سبکش اسی قرار میگیرد (همان.)18:
سبک از د دگاههای گوناگون بررسی و تعر شده است؛ ک د دگاه م عقد اسات سابک قاالبی بارای مع اسات و
کتانی مان د کولیر د ( (Coleridgeو در دا ،هن را ه ر سخ وری ،و ه ر تاز ین فکار و ساماهای بار قامات فکار
واژگان خاصای مایدان اد .و برخای هن را
پوشاندن ،میدان د (ف یحة .)2 :2007 ،برخی د گر سبک را حاصل گز
بیان مع ا توسط نو ت دگان مخ ل به صورتهای گوناگون میدان اد (توصای سااخ مان دسا وری زباان فارسای،
باط ی .) 35:گروهی نیز سبک را حاصل انحرای و خرو از ه جار و «نُرم»های عادی زبان میدان د .نخت ین باار پال
والری ،سبک را انحرای از نُرم خوانده است (کلیات سبکش اسی ،شمیتا.)38 :
برای هنکه ب وانیم م ی را به لحاظ سبکش اسی تجز ه و تحلیل و بررسی ک یم الزم است توسیه روشش اخ ی داشا ه
باشیم .کی از سادهتر ن و عملیتر ن راهها تحلیل م ن در سطوح زبانی ،ادبی و فکری است .در ا ن سطوح با توسه
به رابطه اسزا و سطوح با کد گر میتوان به ساخ ار م ن دست افت در ا ن پژوه رمانهای «پت ی» و «چهمرا م
هبی بود» در ا ن سطوح مورد بررسی قرار میگیرد.
 .5-2سبکشناسی رمانهای «پَستی» و «چشمهایم آبی بود» در سطوح مختلف سبكی

الف) سطح زبانی ()Language Level
«زبان نظام گت ردهای است م هکل از ساخت های کوچک و بزرگ مان د وا  ،واژه ،عبارت ،ب د ،گروه و الگویهاای
نحوی سمله ،که امکان تولید ساخ ارهای بینرا ت را فراهم میک اد» (سابکش اسای ،ف اوحی رودمعج ای .)35 :در
نرا ت ا ن زبان وسیلهای است که ادبیّات خود را به وسیلة هن عرضه میک د (ر.ک :ع اصر داس انی ،لوئیس .)27 :هار
داس انی زبان ا شیو خاصی از نگارش دارد که هن را بر نو ت ده تحمیل میک د و و ژ نو ت ده هن است .از ا ان رو
است که هر داس انی را با هر شیوهای نمیتوان به نگارش درهورد« .ا ن شیو بیان معریی نو ت ده است و سبک و اژ
او را به خوان دگان میش اساند و از سبکهای د گران سدا میک د» (ناتل خانلری ،نو ت دگی .)49 :ا ان سااخ ارهای
زبانی به شکل بتیار بارزی در هر دوی ا ن رمانها قابل رؤ ت است .زبان کاتب به صورت مجموعهای از و ژگیهاا
و امکانات زبانی است که صدای او را از د گر نو ت دگان باز میش اساند .زبانی رنگارنگ و پاره وتاا کاه باه او
وی از نظام زبان صورت میگیرد .ک فرد قادر نیتات
تهخیص سبکی و ژهای میبخهد« .سبک فرد در نوع گز
تمام ساخت ها و کلمات زبان را در سخن خو به کار ببرد .کاربرد گروهی از کلمات و سااخ ارهای دسا وری در
گف ار ک فرد ،محصوو عادت اوست و ا ن عادت تحت تأثیر نگرش ،اع قادات ،محیط اقلیمی ،طبقة اس ماعی ،ناوع
مطالعات ،تحصیالت و عال ق وی قرار دارد (ف وحی رودمعج ی ،سبکش اسی .)37 :رمان «پت ی» و «چهامرا م هبای
بود» دارای سبک و ژهای در داس اننو تی معاصر میباش د به طوری که سبک هنرا برخوردار از زبانی بهکوه و ادبی،
پرطمطراق ،خیاوپرداز و هک ده از واژگان قد م و عامیانه با گو محلی و مرجور و باس انی میباشد و از هنجا ی که
ساختها و امکانات مخ ل زبان واصرار بر تکرار و تداوم هنرا باا بتاامد بااال
رمان نو تان در رمان خود با گز
در هثار خود ،شیو م حصر به فردی را ابداع کرده است و گو ی هثار خود را با ا ن طرز نگارش بر خوان ادگان امضاا
میک د «ا ن همان چیزی است که زبانه اسان با اصطالح «زبان شخصی» از هن اد میک اد .در گف ماان ادبای ،زباان
شخصی زبانی است که مؤل برای اند هیدن با خو به کار میبرد و بار تلقییها و احتاساات شخصایاش را بار
دوش هن میگذارد» (سبکش اسی ،ف وحی رودمعج ی .)74-75 :با ا ن همه مورادی میتوان افت که در سابهساا ی
ارکان سمله ،وسود برخی کلمات و افعاو پتوندی و پیهوندی و به کار بردن الفاظها ی با سابک قاد م و عامیاناه و
سابهسا ی ارکان سمله ز با ی سخن هسیب رسانده و زبان رنگ و بوی تعقید گرف ه اسات .ا اک باه نموناههاای از
و ژگیهای ساخ ار زبانی (کلمات ،افعاو ،حروی) در رمان «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» خواهیم پرداخت.
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* تناسب و تجانس آوایی کلمات
نو ت ده با ترکیبی شعرگونه و با اس فاده از ع صر تکرار ،کلمات را به گونهای ک ار هم قرار داده که ناوعی از موازناه
سج و س اس را پد د هورده است .در سطح هوا ی تکارار مایتواناد ،بعادی روانش اساانه داشا ه باشاد و از درون
گو ده و شاعر حکا ت ک د .تکرار ک عبارت باعث ا جاد نوعی هماه گی و توازن در کالم مایشاود کاه باه طاور
ذاتی و الب ه پ ران در عبارت موسود است (قضا ا الهعر المعاصر ،المالئکة.)277 :
«ز ر گذر پر از الت و لوت بود همیهه ک چ د نفری هم عالی» (پَت ی ،کاتب.)162 :
«انگار سرم را بیخ تا بیخ بر ده بودند و زخم به مرور زمان سوش خورده بود» (همان.)82 :
« کی از س ازهها ،تاس و توس هی میکوبید به در» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)236 :
* آوردن ضمایر متصل به فعل به شیوه قدما
«میترسیدم ته شیههها بیا د ک روز همهشان را سم ک د ببرند ا کی بیا د بهک دشان»(پت ی،کاتب.)17 :
«نمیدانم چراگاهی فکر میکردم سا ی ،مثالً توی خیابان و ا روی پرده سی ما د دهامهان» (همان.)19:
«دوست نداشت ناغافل بزن دش» (همان)239:
«وق ی فحهرا ته کهید ،برا نوش م هن کتی زنده است که تو میخواهیاش و ازش میترسای و هن کتای کاه
مرده تو نمیخواهیاش» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)234 :
* کاربرد اصواتی مانند :هق هق ،خ خ  ،رگ رگ ،چ گه چ گه ،خُرد خُرد ،قیلیو لی ...
«صدای دوش ه قط شد فقط صدای هق هق گر ه بود» (پت ی ،کاتب.)142 :
«کیته را پاره کرد انداخت هن طری .از خِ خِه راح م کرد» (همان.)72 :
«رگ رگ بدن خواه میکرد .وق ی به اتاقم برگه م و پروندهاش را خواندم تازه فرمیدم چرا ا ن طاوری باه مان
ال ماس میک د» (همان.)51:
«هر وقت کار ناسوری میک م ،موها م چ گه چ گه میر زد» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)89 :
«تو به مرض او خُرد خُرد مب ال میشوی تا از س س او بهوی» (همان)
«دلت کجوری نیتت؟ قیلیو لی نمیرود برای چیزی؟» (همان.)251:
* جابهجایی ضمایر
«سفت او را داش ه خاک میکرده میبی د سگی همینطور زُو زده بر » (پت ی ،کاتب.)55 :
* استفاده از واژگان عربی مانند:
«هتهی هت ی ،هبی هت ی ،خاکی هت ی ،ا فلک االفالکی» (پت ی ،کاتب.)104 :
« ع ی نفر ن تو مادر  ...باعث شده زن من بمیرد؟ االم حان و المهاهد » (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)55 :
«اوو تصو ر هدمرای مجروو الرو ه را نهان مه ریها میدهد» (همان.)117:
« ک دری چوبی هتت میان کوههای صعب العبور» (همان.)293 :
* جابهجایی ارکان جمله
«نمی دانم بعد چه شد که ال گوها ی را که بر داده بودم از دس درهورد و گرفت طرفم» (پت ی،کاتب.»192 :
« اگر ک سیم برق همی طور لخت ،وسط ده از تیری ،سا ی هو زان باشد ران د قطار باز میزد روی ترمز» (چهمرا م
هبی بود ،کاتب.»12 :
* تخفیف کلمات مانند( :ماپخ به سای باز پخ )
«ماپخ هت یم تو افعاو و زمانرا چون هر هدمی میتواند همه هن چیزها ی باشد که فکر مایک اد» (پتا ی ،کاتاب:
.)199
* به کاربردن پسوند کاف
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«نمیدانم چرا خودش به مردک چیزی نمیگفت» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)20 :
«وق ی حرفرا ت تمام شد با د ازش بدرسی صبورک من» (همان.)291 :
* استفاده از ترکبیات مقلوب مانند :اع یاد هدم
« کجور اع یاد هدم پیدا میک د بر » (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)234:
* کاربرد فراوان «هم» به سبک قدیم
«هم هن نقطه ضع ا ن بود که وق ی با د م ولد میشدم مرده بودم» (پت ی ،کاتب.)76 :
«هم میشود که هدم با د هنقدر باهوش باشد که س از اصلی و بزرگِ افکار و اعماال را در ماردههاا کاه حال راای
مخ ل و بیتغییر بودن ما هت د ،ببی د» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)246 :
* آوردن فاعل پس از فعل
«الری تکه تکهات را از هن باال بیاورند بنه!» (پت ی ،کاتب.)121 :
«بیخوا شدی بیصاحب ،ما را هم داری بیخوا میک ی» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)236 :
* کاربرد حرف «هم» به منظور تأکید و به معنی «حتی»
«شا د هم بعد از مرگ پدرم باز به سراغ او رف ه بودم» (پت ی ،کاتب.)36 :
«هنرا خودشان هم میدان د که نمیتوان د به اس د لین طوری کَس و کارشان را» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.»125 :
ب) سطح ادبی ()Literary Level
زبان نوش اری در رمان «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» به گونهای است که هن را به زبان نوش اری نزد ک کارده و باه
هن گونة شعری بخهیده است و همین امر بررسی همه سانبه هن از لحاظ ادبی را دشوار کرده است چارا کاه در ا ان
دو رمان ما با سیر انبوهی از هرا هها و تصو رپردازیها روبهرو هت یم که تفصیل هنرا از حوصاله ا ان بحاث خاار
است و عالوه بر هن از لحاظ ادبی و بالغی م ن رمان به گونهای است که مایتاوان هماه هن را در دو زمی اه ادبای و
بالغی توصی و تحلیل نمود .با ا ن حاو در ا ن قتمت به بررسی برخی از مرمتر ن و ژگیهای ادبی و بالغی می-
پرداز م:
* استفاده از زبان شعرگونه و آهنگین :کاتب گاهی در رمان خو از هه گ کاالم ،وزن ساازوار و زباان شااعرانه
اس فاده میک د؛ به گونهای که خوان ده احتاس میک د شعر میخواند .ط ین تبد ل نثار باه شاعر در قتامتهاا ی از
داس ان مهاهده میشود و گاهی نو ت ده را به ادراک و حاالت عهق سوق میدهد:
«اوو گل سرخ را میدهی بر که عهقت را بر ثابت ک ی .بعد بر میگو ی گل سرخ و سفید و ارغوانی بیاا باا
مرر سوی مرربانی .بعد گل سی ه را میدهی بر  .میگو ی روی قلب بزند چاون تاو عهاق را تاوی قلبات ساا
دادی» (پت ی ،کاتب.)192:
«متت است هوشیارش ک یم ،خوا است بیدارش ک یم ( »...چهمرا م هبی بود ،کاتب.)181 :
گاهی نو ت ده در رمان خود نمونهای ازسلوهها و زبان شخصیت د گران را به نما میگذارد و گام بار ساای گاام
د گران مینرد و با گف ههای تقلیدی نثر خود را هه گین میسازد .در ذ ل به نمونهای از شعر ز با و دل هاین از زباان
بوعلی در م ن رمان اشاره میک یم:
«در خوابگه سران من شیدا ی /چهمی بگهودم از پی بی ا ی
د دم که در هفاق نیتت بیدار کتی /من نیز به خوا رف م از ت را ی» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)185 :
* جمالت برش خورده و موجز :کی از و ژگیهای بارز نثر کاتب ک ارهگیری از واژههای طوالنی و پُرنَفَس اسات
و بیه ر میکوشد سملههای کوتاه ،روان و قا فرم را به مخاطب خود عرضه ک د وی با ا ن روش سملهای شاادا
و باطراوت از ک سو و ر می ش ابان از د گر سو ،با خود وارد م ن میک د:
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«نص صورت تو تار کی بود ،نص تو روش ا ی» (پت ی ،کاتب.)207 :
«شا د خودش هم خبر ندارد کیتت .ع ی میشود وسدان هدم ،روح هدم( »..همان.)244:
«چیزها ی است که مزه میدهد مثل( »..همان .)256
«ببی ید ا ن پ جره را تا( »..چهمرا م هبی بود ،کاتب.)20 :
« ک مرد خالی ،ک هدم تکه پارهشده ،ا ک هدم بیحافظه ،م گوو و د وانهای شبگرد بود» (همان.)210:
* کثرت توصیف و تصویر :کاتب با اس فاده از توصی های دقیق و م اسب نثر هه گین داس ان خاود را در راسا ای
نثر توصیفی قرار می دهد و ا ن تصااو رها ی کاه در بافات ذهان نو تا ده مک او شادهاناد کتاره نهاانده اد
تصو رها ی از طبیعت میباش د.
«اگر تو حصار دورخانهات را برداری همانقدر حیاط و خانه تو سزئی از دشت میشود که دشت سزئای از باغناه و
خانه تو .با برداش ن ا ن حصار که فقط سزء میتواند بزرگ ر از کل بهود چون تو نه ت را تکاهای از هماه هتا ی کاه
همه تکهای از تو هت د .ا ن خیلی مرم است چون ا ن مرزهاست که تعیین ک ده همه چیز هت د ح ی وسود من و
ما» (پت ی ،کاتب.)52 :
« زندگی مثل بار س گ و شیهه است که هدم با د از ا ن طری دنیا ببرد هن طری دنیا .با د از کاوه و در اا و دشات و
بیابان بگذر م .اح یاط و فکر الزم است ،چون همین کبار را فرصت دار م .فقط کبار برماان فرصات مایده اد.
تکان بخوری س گرا شیههها را خُرد میک د و د گر کار از کار میگذرد» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)189 :
* تكرار کلمات و عبارات
تکرار همیهه مخل فصاحت کالم نیتت و چه بتا گاهی در راس ای هدفی ارسم د و مع اا ی سد اد باه کاار گرف اه
میشود .ز را ت وّع در تکرار ،بتیار فراوان و به شیوههای مخ ل صورت میگیرد؛ گاهی تکراره واژه ،تکرار سملاه و
تکرار مضمون با عبارت های م فاوت .همة ا را به م ظور هدی تأثیر عمیق و اسا قرار و تثبیات هن در ذهان هفر اده
میشود و از هنجا ی که در رمانهای کاتب تکرار به وفور در کل رمانها د ده میشود و ا ن تکرارها هر بار با هدی
داس ان سد دی برای خوان ده خود بیان میشود در واق زمان میرود و به سای اوو برمیگردد با ک شروع تازه کاه
از ذهن رها شد روا ت ک ده میگذرد (غر ب دوست.)26 :1382 ،
« فکر کردی کی از کی باالخره ان قام گرف ه .او از هن دوتا .هن دوتا از او .زن از هن دوتا .هن دوتا از زن» (پت ی ،کاتب:
.»250
« تیر خودش بود ،سان خودش بود ،سفیر تیر خودش بود ،زمی ی که تیر بر هن نهتت خودش باود» (چهامرا م هبای
بود ،کاتب.»197:
* سجعسازی و قرینهپردازی
در ا ن مقط نو ت ده با بکار بردن سج های ناقص ،موسیقی بیرونی را در رمانهای خو ا جاد کرده و ا ن امر باه
گوش وازی م ن و تأثیر هن بر خوان ده کمک ز ادی میک د و ا ن گونه مقاطعی در م ن رمانهای کاتب بتیار به چهم
میخورد.
«ت د کردم .شا د هم صاحبخانه ک د کرده بود» (پت ی ،کاتب.)81 :
«سوری میخ د د که فقط پترک میفرمید» (همان.)119:
«هخر کاری ا ن طور احمقانه ،چطور قاعدها ی ا ن طور عاقالنه» (چمهرا م هبی بود ،کاتب.)175 :
* جملههای کوتاه و عطفهای متوالی
نو ت ده در ا ن رمان از سملههای کوتاه بو ژه عط های پهت سرهم اس فاده ز ادی کرده و ا ن امر بعاد موسایقی و
هه گین شدن م ن را افزا داده است.
«خضرات نفتت است .نفتت سانت است .سانت بخ ت است .بخ ت ک مرد است» (پت ی ،کاتب.)94 :

تحلیل سبکش اسی هثار داس انی محمدرضا کاتب؛ (مورد مطالعه :رمانهای پت ی و چهمرا م هبی بود)
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«میرف یم ،و از می یبوس به قطار و ل ج و قاا ق موتاوری و ب زهاای باین شارری و تاکتایهاای رناگ و وارناگ»
(چهمرا م هبی بود ،کاتب.)34 :
* ظرفتهای بدیعی و بیانی
تهبیرات حتی :شفافیت سبک ادبی و تأثیر ه ری ناشی از غلبة حتی است که در رمانهاای کاتاب باه وفاور قابال
مهاهده است و به کارگیری ا ن تهبیرات حتی ،ابرام سبک و تیرگی را در م ن رمانها از بین میببرد.
«مکان ،سای عجیبی است که د دنی نیتت .چهم باز میخواهد .چهمی که بیه ر از معموو ببی د .چهم بااز داشا ن
مثل مهام بازی است که مثالً سگرا دارند و ما ندار م» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)206 :
« ا ن باباسرما هم از هن ترشی خورهای تیر است ها .چون گر ة خو را هم مثل سیرترشی خو  7سااله مایداناد»
(همان.)253 :
تهخیص:
«تمام باغ را بوی عهقبازی درخ را برمیداشت .هن قدر که مرا که هیچ ،پرندههای ماده را هم بینااره مایکارد .باوی
درخ رای نر عین بوی ک مرد است .انگار واقعاً هن درخ نهها د گر مرد شده بودند» (پت ی ،کاتب.)231 :
«خواهر ا ن کف د گر مرگ رسیده .کارش تمام است .من شرادت میدهم که ا ن د گر ب د بهاو نیتات باه پاای
شما ،مرده و کارش تمام است» (چهمانم هبی بود ،کاتب.)195 :
ک ا ه :نم کهیدن (د وانه شدن)
«فکر میک م مغز من هم کمکم دارد نم میکهد» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)41 :
ت اب اضافات
«چون هن روز به بعد فقط زُو میزدم به غبغت و صورتِ پر از لک و پایس پیرمردهاا و پیرزنراای مردنای و پاهاای
چروکخورده و کجوکولهشان» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)184 :
* ضربالمثل
«خوشی وق ی خو است که ک ار زندگی باشی نه همة زندگی» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)187 :
* استعمال گویش محلی
لغاتی که به گو محلی م طقة ترک زبان مربوط میشود مان د :گل گدن (تف گ) ،گُزمه (پاسبان ،شبگرد)
«بنهها گل گدن کهیدند و کاناو را به گلوله بت ه بودند» (چهمرا م هبی بود ،کاتب.)106 :
«تا کی با د مثل گُزمهها ب هی م ا نسا مواظب تو باشم تا بال ی سر خودت نیاوری ،تا قیامت خدا؟» (همان.)294 :
ج) سطح فكری ()Philosophical Level
بررسی و تحلیل مح وا ی رمان «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» از حوصله ا ن نوش ار خار و بحث متا قلی را مای-
طلبد ولی با توسه به ا ن که در ا ن نوش ار در پی دس یابی به سبک کاتب هت یم؛ بالطب بیان فکری نو ت ده در رمان
خود برای تعیین سبک نو ت دگی نو ت ده الزم است ،چرا که با توسه به فکر و عقیدهای که نو تا ده در پای ان قااو
هن به خوان ده است ،میتوان سبک فکری نو ت ده و گارا وی را در رماان مهاخص کارد .داسا انهاای کاتاب،
داس انها ی ال هال ه هت د و ا ن درون ما ههای تکرار شونده در داس ان و ال ههای م فاوت که عامل پیوناد بخا -
های مخ ل میباشد .در داس انهای کاتب نامهای نام عاری ز ادی وسود دارد و شخصیتها ی چ اد وسرای و باه
ظاهر مبرم و قصهها ی که در اب دا عجیب به نظر میرس د و انتجام و پیوس گی مورد ان ظاری در ا ن رمان نمیتاوان
ان ظار داشت ا ن شخصیتهای داس ان ابعاد و مع ای گت ردهای را در رمان پیدا کردهاند و داس انها ی که باه کلی ای
م تجم م ری میشوند .کی از مفاهیمی مرکز ت در رمان «پت ی» متئلة مارگ اسات اگار قارار باشاد اک کاانون
مرکزی و ک مفروم مرکزی برای اثر وی قائل بهو م متئلة مرگ است در هثار کاتاب ا ان دومهاغولیهاا هماواره
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وسود دارد .نگاه کاتب به مرگ ،خود نگاهی دقیق و موشکافانه ،شوخ اک و ط زهمیز است در رمان «پت ی» زمانی کاه
راوی با حال ی خیاوپردازانه به توصی ستدی که از ز ر قطار رف ه است ،میپردازد نگاه ط ازهمیاز و در عاین حااو
دقیق او را به مرگ میتوان د د .از مفاهیمی که سزء و ژگیهای هثار پتت مدرن نیاز محتاو مایشاود .مفراوم و
سبک داس ان ،قصه گو ی و روا ت است که با مفروم سرگرم ک دگی در ارتباط است .در پا ان هر قصه و روا ی کاه
در «پت ی» هورده است راوی اذعان میک د که نمیداند هننه گف ه واقعیت است ا بار سااخ ه ذها بارای سارگرم
شدن بوده است« .نمیدانم ،شا د واقعاً وق ی توی کوچه پس کوچهها برای خودم میگه م هدمها ی را که میخواس م
ان خا میکردم بعد فکر میکردم که تو قطار د دمهان .کم کم اد گارف م چطاوری خاودم را باا هنراا سارگرم کا م»
(پت ی ،کاتب .)19 :به بیان د گر راوی سرپیچ میا ت د کوپههای در حاو حرکت را مهاهده میک اد و در هار کوپاه
حضور هدمها ی را به عیان میبی د تا هنجا ی که راوی برای گذراندن وقت خاود شاروع باه قصاهپاردازی در ماورد
شخصیتهای رمان خو میک د .در ک کوپه زنی با مردی ت را هت د در کوپة د گار پیرماردی ت راا را در ساالن
غذاخوری می بی د و در کوپة د گر زنی سوان با ک سوان بالغ د ده میشوند .هر ک از هدمهای داس ان ،قصه خاود
را دارند و در ضم ی که شخصی رای رمان میتوان د به هم تبد ل و با هم مارتبط باشا د و کاتاب در رماان «پتا ی»
پیوند ت گات گی با مفروم مرگ دارد .نک ة د گری که میتوان در ا ن داس ان مهاهده کرد نو ت ده ،مرز باین زن ومارد
را در رمان «پت ی» به صورت تفکیک شده نما ان میک د .به گف ة کاتب زنراا نتابت باه انگاور و داربتات و هام-
خوابگی حتاسیتهای خاصی دارند .به گف ة وی زنرا در حمام گر ه میک د موها هان را در پ جره شاانه مایک اد
(پت ی ،کاتب )12-18 :و د د وی به تمام زنهای داس ان همان د هم هت د چه پیرزن رو به ماوت چاه صااحبخانه،
چه پیرزن کور همه به هم شبیه هت د و در نرا ت کی هت د و نک ة د گری که در سبک رمان پت ی به چهم مای-
خورد اوو و هخر داس ان سملهای به نام «چیزها ی هتت که مزه میدهد مثال  »...در سراسار ا ان ک اا ا ان نک اه
تکرار میشود و به د دگاه وی مادر شدن و بنهدار شدن ،در مقام معهوق قرار گرف ن از سمله مواردی هت د که باه
د د راوی داس ان لذتبخ نما ان میشود و ا ن کی از درونما ههای رمان کاتب میباشد .در رمان «چهمرا م هبی
بود» شاهد متائل و قصهها ی هت یم که با سرات عی ی قدری فاصله دارد و بتیاری از ماسراها و خرده روا تهاای
رمان نتبت کمی با تجربههای خوان دگان دارد .کی از نمودهای ا ن نوع از رمان ،فیلمها و تئاترهای شخصیتهاا ی
است که به صورت غیرمعمولی و فراتر از کالبدشان به چهم میخورد و از هنجا ی کاه مع اهاا و ا ادها و متایرهای
مخ ل فکری در ا ن نوع رمان تبد ل به شخصیتهای فرعی و اصلی میشود« .چهمرا م هبی باود» رماانی از زباان
کاتب ،نو ت دهای که سابقهای در کارهای سی ما ی دارد سبک رمان ،گو ی سبکی است که به زنادگی کاتاب مرباوط
میشود از هنجا ی که کاتب فارغ ال حصیل سی ما ی است و وی سابقه و فعالیت تلو ز ونی داش ه ولی به دلیل تحمال
نداش ن در ا ن حوزه سی ما ک ار میکهد و به ه رهای عجیب و غر ب که خود هنرا را ه رهاای چیادمان مایناماد،
مهغوو میک د و طرح داس ان و شخصیت «ف و» در رمان به زندگی کاتب بتیار نزد اک مایباشاد و از هنجاا ی کاه
«ف و» شخصی ی بتیار باهوش داس ان ما به دلیل اوضاع بد سامعة خو از کاروحرفه صرینظر کرده و باه عکاسای
از س ازههای مرده مهغوو میشود .شخصیتهای درون داس ان گو ی شخصیتهای مردهای هت د که بر روی زماین
راه میروند و در بخ بل دی از رمان «چهمرا م هبی بود» شاهد درگیرهای «ف و» ی میباشیم که به شدت مصا وعی
سلوه میک د.
نتیجهگیری
هننه از رهیافتها و بررسی سبکش اسانة ال ههای رمان «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» به دست همده به شارح ذ ال
است:
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رمانهای «پت ی» و «چهمرا م هبی بود» رمانهای با مح وای درگیرک دهای با متألة سفر است کاه راوی داسا ان باا
تعر فی سراسر م زع از عالم واق  ،داس ان خود در پی میگیرد و نثر کاتب به دلیل ت وع م عدد شاخصههاای مثبات
زبانی ،ادبی ،فکری ،نثری ابداعی و ه رم دانهای به وسود هورده است .و میکوشد تا باا رعا ات ت اساب دسا وری و
پیوندی و و ژگیهای سبکی ،شکل قابل قبولی را تبیین ک د .با ا ن حاو با وسود برخی کلماات و افعااو پتاوندی و
پیهوندی و به کار بردن الفاظها ی با سبک قد م و عامیانه و سابهسا ی ارکان سمله از طراوت و ز با ی نثر کاسا ه و
رش ه انس خوان ده با م ن را مخدوش ساخ ه است .ا ن رمانها از نظر ادبی نیز سا گاه واال ی برخور دارند و هماان-
گونه که اشاره شد ا ن رمانها زبان شعری دارند و هر هننه از وص  ،ص ا بالغی و غیر در ا ن رماان سلاوهگاری
میک د و وص تصو رگری ،تهخیص از بتامدتر ن اصوو ادبی ا ن رمانها مایباشاد .از نظار فکاری ،نو تا ده در
رمانهای خو افکار م فاوتی را دنباو میک د .نختت هنکه در سبک رمانهای کاتب لزوماً نمیتاوان پای باه زناده
بودن و مرده بودن روا ت برد دوم هنکه هننه در روا تها گف ه میشود واقعیت نیتت و گو ی مرز خیاو به تصور و
وهم کابوس روا ت قابل مهاهده و تهخیص برای خوان ده نمیباشد .سوم هنکاه در رماانهاای کاتاب کای شادن،
تبد ل شدن و شباهت داش ن شخصیتها به کد گر نهان داده میشود.
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