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چكیده
احمد محمود ،داستاننويس معاصر تالش کرده که در آثارش شرايط حاکم میان فرد و اجتماع را وصف کند .در
داستانهای او توصیف زندگی مردم عادی ،نیازها و نگرانیهايشان طی جو حاکم بر نظام اجتماعی ،در قال
روايتهای داستانی گنجانیده شدهاند .اين نوع داستانپردازی ،سبک وی را در زمرۀ نويسندگان متماي به رئالیسم
اجتماعی قرار داده است .گرايش محمود به واقعگرايی ،همچنین وجود نشانههای رئالیسم اجتماعی در رمانهايش،
دلیلی بـرای بـررسی آثـار داستـانی وی است .بدين سب

پژوهش حاضر با طرح اين سؤال که وجود چه

مشخصههايی ،آثار محمود را ذي سبک واقعگرايی اجتماعی قرار میدهد ،شک گرفته است .در اين بررسی هدف
اصلی ،روشنتر کردن هرچه بیشتر فضای رئالیستی رمانهای محمود و سبک رئالیسم اجتماعی وی با تأکید بر
تحلی سه عنصر درونمايه ،شخصیت و حادثه بوده است .در اين پژوهش ،با مطالعۀ منابع کتابخانهای و رويکردی

توصیفی -تحلیلی ،به بررسی مشخصههای رئالیسم اجتماعی در رمانهای همسايهها ،داستان يک شهر ،زمـین
سوخته ،مدار صفردرجه و داستان کوتاه بازگشت که بارزترين نمونههای آثار رئالیستی محمود به شمار میآيند،
پرداخته است .حاص آنکه ،محمود با ذکاوتی خاص در انتخاب موضوعات اجتماعی به عنوان درونمايۀ آثار ،خلق
شخصیتهای داستانی به عنوان تیپهايی که نمونههايی از افراد زندگی روزمره ما هستند و قرار دادنشان در
حوادثی قاب باور ،توانسته است آثاری با سبک واقعگرايی اجتماعی خلق نمايد.
کلیدواژهها :رئالیسم اجتماعی ،احمد محمود ،درونمايه ،شخصیت ،حادثه.
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میکند .در دهۀ  05-05داستاننويسی ،رگههايی

مقدمه
واقعگرايی اجتماعی ،1يکی از شاخههـای مکتـ

از اين واقعگرايی اجتماعی ،در قال

رئالیسم میباشد کـه در داسـتاننويسـی معاصــر

اقلیمـی نمود مـیيابد که از میـان نويسندگان اين

ايران رواج يافته اسـت .ايـن نـوع از رئالیسـم بـه

نوع از واقعگرايی ،مـیتوان به احمد اعطا

مشقتها ،رنجهـای طبقـات فرودسـت جامعـه و

معروف به احمد محمود (متولد چهارم دی ماه

بیعدالتیهايی که در حق آنها صورت مـیگیـرد،

 )1215اشاره داشت( .گلستان )3 :1252 ،نمونه

میپردازد .نگاه رئالیسم اجتماعی بـه واقعیـت ،بـا

داستانهای اقلیمـی وی ،مثال بارز واقعگرايی

نگاه رئالیسـمنويسـان سوسیالیسـتی کـه هنـر (از

اجتماعی بوده و اين خصیصه رئالیستی ،نسبت به

جمله بیان واقعیت) را وسیلهای در جهت آموزش

ادبیات اقلیمـی نويسنده ،بارزتر و مهـمتر است.

ملت و ابزاری برای اهداف سیاسی و انقالبی قرار

او را به سب

بهـرهمنـدی از روشهای مشـخص

میدهند ،متمايز است .ايـن دو گونـه از رئالیسـم،

واقعگرايانه در داستاننويسـی ،پیـرو مکتـ

اکثر مواقع ،به اشتباه در معنای مشترک به کار برده

رئالیسم اجتماعی مـیدانند که به نوعی از رئالیسم

مــیشــوند .رئالیســم اجتمــاعی ،هنــری دولتــی و

اجتمـاعی در دهـۀ  05و  05شیـوۀ غال

رسمی نیست و تنها آنچه را که مـیبیند (آنچه که

داستاننويسی و نوشتاری نويسندگان آن دوره

وجود دارد) به شیوهای بیطرفانه بیان مـیکند (،)1

متأثر است( .میـرعابدينی)033 -035 :1252 ،

داستانهای

در رئالیسم اجتماعی ،به واقعیات روابط سیاسـت

دوران نويسندگی احمد محمود به سه بخش

و اجتمــاع مــیپــردازد امــا ديــد وی نگــاهی

تقسیم میشود :دوران آغازين نويسندگی (از

مارکسیســتی -کمونیســتی نیســت ( .)3بنــابراين،

 ،)1222 -1202دورۀ میانی (از  )1202 -1203و

تعريف خـط سـیر ايـن دو رئالیسـم مشـخص و

سومین دوره داستاننويسی وی که از سال 1203

جدای از يکديگر است.

شروع شده است( .عبدالهیان )122 :1231 ،وی تنها

در ايران ،واقعگرايی در معنای پیوستن

زمانی با عنوان نويسندهای واقعگرا در ادبیات

ادبیات به اجتماع ،برای نخستین بار در سالهای

داستانی مشهور مـیشود که در نوشتن به سبکی

جدی به خود

شخصی دست مـیيابد و نمود عناصر واقعگرايی

گرفت .اين واقعگرايی خام در سال 1251ش ،در

در آثارش شفافتر میشوند .اين پختگی از دوران

داستان کوتاه يکی بود يکی نبود محمدعلی

دوم نويسنـدگیاش ،همزمان با انتشار رمان

جمالزاده ،به واقعگرايی اجتماعی در معنای

همسايهها ( )1202به بعد مشاهده مـیشود .محمود

جنبشی آن تبدي میشود و در سالهای -1223

اين نوع از گرايش به واقعگرايی اجتماعی را بعد از

 1235در آثار داستاننويسان نمود بیشتری پیدا

در رمانهای داستان يک

مشروطیت (1305ش) شک
قال

اين شاهکار ،به ترتی

شهر ( ،)1225زمیـن سوخته ( ،)1221مدار صفر
1. social realism

درجه ( )1235سه جلدی و داستان کوتاه بازگشت
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( )1221پی گرفته و به نثری پختهتر و شفافتر در

رعايت در انتخاب اين عناصـر داسـتانی ،بـا

اين زمینه دست میيابد .وی سیر داستاننويسی

توجه به شواهد موجود در آثـار رئالیسـتیِ احمـد

خود را اينچنین شرح مــیدهد« :اگر از همسايهها

محمود در جايگـاه نويسـندۀ توانمنـد واقـعگـرا،

حرکت کنیم و برسیم به مدار صفر درجه مـیبینیم

خصیصههايی هستند که به نوشتههـای وی رنـگ

که همسايهها را بیشتر با نوعی غريزه و کمتر

رئالیسم اجتماعی داده ،خواننده را با چنان فضـای

شناخت داستان نوشتهام ،در حالی که اين کتاب

سه بعدی مواجه مـیسازد که ساختگی بودن آثار

آخرم (مدار صفر درجه) را بیشتر با شناخت داستان

را باور ندارد و آنها را واقعیت صرف مـیپنـدارد.

و کمتر از روی غريزه نوشتهام»( .گلستان:1252 ،

بنابراين ،ضـروری اسـت کـه بـا بررسـی عناصـر

)31

داستانی آثار محمود ،با تأکید بر سه عنصر درون-
در رابطه با اينکه چه عواملی به آثار داستانی

مايه ،شخصیت و حادثه ،زوايـای رئالیسـتی آثـار

ويژگی واقعگرايی مـیبخشد ،مــیتـوان بـه ايـن

وی بیشتر مشخص گردد .در رابطه با زبان ،مکـان

گفته چايلدز استناد نمود که ويژگیهای رئالیسـم

و زمان داستانهای رئالیستی محمود پژوهشهـای

اجتماعی را ايـن چنـین بـر مـیشـمارد :در کنـار

بسیاری شده و در ايـن پـژوهش از بررسـیشـان

شخصیتهايی که هم قابـ تشـخیصانـد و هـم

صرف نظر مـیکنیم.

بازتاب تصاويری که خوانندگان از خودشان مـی-
سازند ،مرجعیـت وثـوق روايـت ،محـیط دوره و

پیشینه

زمانه ،مکانهـای نمونـه ،گفتـار معمـولی ،طـرح

در رابطه با سبک واقعگرايی محمود ،دو گونه منبع

داســتانی خطــی و اســتفادۀ از ســخن آزاد غیــر

موجود است يکی منابعی که واقعگرايی بومـی

مستقیم ،ديگر ويژگیهايی است که به اثر جادوی

وی را مورد پژوهش قرار دادهاند که تنها به ذکر

واقعگرايی میبخشـد( .چايلـدز )53 :1253 ،ايـن

عنوان آنها در اين پژوهش اکتفا مـیشود .ازجمله

خصايص که چايلدز برای داستانهـای واقـعگـرا

پاياننامۀ رئالیسم بومـی و باز آفرينی واقعیّت در

برمـیشمارد ،نويسندگان رئالیستی را بـر آن مـی-

آثار احمد محمود ( ،)1255از مهری مرادی؛

دارد که در انتخاب عناصر داسـتانی چـون درون-

پايـاننامۀ فرهنگ بومـی بر آثار داستانی جالل آل

مايه ،شخصیتها ،حـوادث ،زبـان ،گفـتوگـو و

احمد و احمد محمود ( ،)1251از مرضیه عفتی؛

زمان و مکـان بسـیار دقـت کـرده ،شـیوهای را از

پاياننامۀ بررسی فرهنگ مردم و ادبیات عامه در

پرداخت اين عناصر در داستانها برگزينند کـه بـه

آثار سیمیـن دانشور ،احمد محمود و منیرو روانی

واقعیت نزديک بوده ،همذاتپنداری خواننـده بـا

پور ( ،)1251از پروين حیدری و پاياننامهای با

فضــای داســتانی را قــوت بخشــند ،در نتیجــه بــه

عنوان نقد جامعهشناختی رمان همسايههای احمد

داستانی رئالیستی دست يابند.

محمود ( ،)1212از آرزو شهبازی.
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ديگری منابعی که رئالیسم اجتماعی

در میـان تحقیقهـای مفصـلی کـه در سـبک

داستانهای وی را بررسی نمودهاند .در اين منابع،

شناســی رئالیســم اجتمــاعی آثــار احمــد محمــود

يک يا دو اثر از نمونههای واقعگرايیاجتماعی

صورت گرفته است ،لزوم پـژوهشـی که جداگانـه

محمود را طی مقايسهای تطبیـقی با ديـگر آثـار

عناصـــر رئالیســم اجتمــاعی را در عناصــر داســتان

نويـسندگان واقعگرايیاجتماعـی اروپايی ،مورد

رمانهای برجسـتۀ نويسـنده بررسـی کـرده باشـد

پژوهـش قرار دادهاند .از جمله اين پژوهشها

ضــروری اســت .کام ـ تــرين پــژوهش در ســبک

پاياننامۀ مطالعۀ تطبیقی رئالیسم اجتماعی در

رئالیسم اجتماعی محمود و آثارش ،پايــاننامــهای

رمانهای احمد محمود :همسايهها ،داستان يک

بـا عنـوان رئالیسم اجتماعی در آثار احمد محمـود

شهر و چارلز ديکنز :خانۀ قانون زده ،داستان دو

( )1255از خــاطره دارابــی اســت کــه در آن ســیر

شهر از منظر جامعهشناسی لوسین گلدمن (،)1210

واقعگرايـی داسـتانهـای احمـدمحمود را از آغـاز

به بررسی

نويسندگی تا دوران شـکوفايی رئالیسـم اجتمـاعی

از کژال محمديان که در پنج فص

تطبیقی جنبههای رئالیسماجتماعی ،تأثیرات متقاب

وی در آثارش بررسی کرده است .در اين پژوهش،

جامعه بر نويسنده و پیدايش اثر در دو رمان از

شیوۀ پردازش عناصر داستانی به سبک واقعگرايـی

نويسندۀ ايرانی ،احمد محمود :همسايهها و داستان

اجتماعی در رمانهای همسـايههـا ،داســتان يـک

يک شهر و دو رمان از رماننويس شهیر انگلیسی

شهر ،مدار صفر درجه ،زمیــن سـوخته و داسـتان

چارلز ديکنز :خانۀ قانونزده و داستان دو شهر

کوتاه بازگـشت واکــاوی شـده اسـت .ايـن آثـار

پرداخته است .در پايان مؤلف بدين نتیجه دست

برجســتهتــرين آثــار محمــود در حیطــۀ رئالیســم

يافته که دو نويسنده از شرايط اجتماع و وقايع

اجتماعی هستند .مقاله حاضر برگرفته از پايـاننامـه

تاريخی زمانه خود تأثیر بسیار پذيرفتهاند .همچنین

کارشناسی ارشد نويسندۀ مسئول مقاله است.

آثار مذکور ،قابلیت انطباق با بسیاری مؤلفههای
جامعهشناسی گلدمن را دارند .پاياننامۀ ديگر

روش تحقیق

بررسی تطبیقی رئالیسم اجتماعی در رمان سرخ و

در اين پژوهش که با رويکردی توصیفی -تحلیلـی

سیاه اثر استاندال و همسايهها اثر احمد محمود

به موضـوع واقـعگرايـیاجتمـاعی در آثـار احمـد

( ،)1212از حوا محمدعلیزاده است که در اين

محمود با تکیه بر سه عنصر درونمايه ،شخصیت و

پژوهش ،سعی بر اين است که شاخصهای مکت

حادثه پرداختـه اسـت ،مقـدمات تحقیـق از طريـق

رئالیسماجتماعی منعکسشده در آثار نويسندگان

مطالعات کتابخانهای به دست آمده است .در بخش

مذکور ،استخراج و مقايسه شود .عالوه بر آن

توصیف مبح  ،به ذکر مقدمهای در شـرح مفـاهیم

مؤلف به تحلی زبان داستانی دو نويسنده پرداخته

و پیشینه پژوهش پرداخته شده ،بخـش تحلیلـی بـا

و مشخصات بارز رئالیسم اجتماعی را نیز در اين

بررسی مشخـصههای رئالیسم اجتماعی ،در عناصر

دو رمان نشان داده است.

درونمايه ،شخصیت و حوادث رمـانهـای واقـع-

رئالیسم اجتماعی در آدار احمد محمود (با تكیه بر سه عنصر درونمایه ،شخصیت و حادده)

گرای محمود چون همسايهها ،داسـتان يـک شـهر،

است بدين سب

زمینسوخته ،مـدار صـفر درجـه و داسـتان کوتـاه

احمد محمود مورد بررسی قرار گرفته است.
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موازی با ديگر آثار رئالیستی

بازگشت خاتمه يافته است که در آن ،بعـد از ذکـر
چگونگی پرداخت عناصر داستانی چون درونمايه،

متن مقاله

شخصیتها و حوادث رئالیستی ،مثالهـايی جهـت

در هر اثر داستانی عناصری وجـود دارد کـه قـرار

فهم بیشتر مخاطبان از رمانهای مذکور ارائـه شـده

گرفتن آنها در کنار هم ،منجر به آفرينش يک اثـر

با روش تحقیـق توصـیفی

واحد است .از میـان عناصر داستانی چـون درون

تحلی محتواسـت کـه در آن محقـق بـه شـناخت

مايه ،شخصیتها ،حوادث ،زبان ،گفتوگو ،زمان

مسئله و تعريف آن ،تدوين فرضـیه ،نمونـهگیـری،

و مکان بیشـترين وظیفـه بـر عهــده سـه عنصـر

گردآوری اطالعات ،تنظیم و طبقهبندی اطالعـات،

درونمايه ،شخصیت و حوادث است .بنابـــراين،

تجزيه و تحلی و نتیجهگیری اقدام مینمايد؛ يعنـی

چگونگی گزيـنش ايـن عناصر ،نــوع داسـتان را

فرآينـد تحقیق علمــی را بـه طـور مـنظم رعايـت

مشـخص میسازد .احمد محمود ،قواعـدی را در

گــزينش

گزينش و خلق عناصر داستان رعايت نموده است

رمانهای مذکور جهت بررسی رئالیسـم اجتمـاعی

که به آثارش رنگ واقعگرايی اجتماعی مـیدهـد.

در داستانهای محمود ،مواردی به شرح زير است:

اولین شاخصۀ سبک واقعگرايانـۀ محمـود کـه در

است .اين شیوه متناس

مــیکنــد( .حـافظنیــا )22 :1250 ،سـب

الف) اين آثار به مرات

از داستانهای ديگری

انتخاب درونمايۀ آثارش نمايان شده ،بـه ترتیـ

چون مول ،بیهودگی ،زائری زير باران ،دريا هنوز

در شخصیتپردازی ،گزينش حـوادث داسـتانهـا

آرام است ،غريبهها و پسرک بومـی واقعگراتر بوده،

دنبال میشود.

به لحـاظ سبکی گويای جنبههای مختلف رئالیسم
اجتماعی نوشتههای وی هستند.

 .2درونمایه

ب) پیوستگی موضوعی و شخصیتی که در

در داستانهای رئالیسـتی ،نويسـندگان درونمايـۀ

آثار مذکور به چشم میخورد بیشترند .همچنین

آثار خود را از موضوعات اجتماعی برگزيـده ،در

بیشتر داستانهای کوتاه محمود ،يا در رمانهای

قال

زندگیهای اجتماعی بـدان مــیپردازنـد و

مورد بررسی تکرار شده يا برشی از همیـن رمانها

همیـن امر باعـ

هستند که به عنوان داستان کوتاه در جزواتی

مشکالت خود را در اين آثـار مشـاهده کننـد ،بـا

جداگانه به چاپ رسیدهاند.

فضای اين آثار احسـاس قرابـت کننـد و بـه تبـع

مــیشـود مخاطبـان دردهـا و

داستان کوتاه بازگشت از مجموعۀ ديدار ،به

حقیقتمانندی موضـوع و مضـمون داسـتانهـای

گونهای ،دنبالۀ روايت داستان سرنوشت «خالد»

رئالیستی ،ديگر عناصر داستانی نیز از پديـدههـای

قهرمان رمانهای همسايهها و داستان يک شهر

زندگی اجتماعی انتخاب مـیشـوند و داسـتان را
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هرچه بیشتر به عالم واقع نزديک مـیکنند.
درونمايه که فکر حاکم بر داستان اسـت بـه

است .اين موضوعات تمام شخصیتهای آثار
وی ،چه اصلی و چه فرعی را در برمـیگیرد.

طور مستقیم نتیجۀ تفکر و انديشۀ نويسـنده دربـارۀ

محمود درونمايههای اجتماعی داستانهای

موضوعی خاص است .ايدئولوژی و نگاه نويسـنده

برشهايى از زندگى پیرامون خود

به جهان هستی سب

خود را در قال

میشود که درونمايـه اصـلی

ريخته ،رفتهرفته به اليههاى زيرين توجه نشان

داستان شک بگیرد .پديدهها و حادثهها موضوعات

مـیدهد و با رئالیسم کاونده خود ،راههاى تازهاى

را پروده ،داستان را مـیسـازند و درونمايـه را بـه

جهت ارائه واقعیتهای اجتماعی میآفريند ،يعنی

تصوير مـیکشند( .دارابی)31 :1255 ،

«بیان ريشۀ اجتماعی وضع موجود در زير قشر
زندگی روزانه»( .شکری)355 :1252 ،

 .2-2درونمایۀ اجتماعی

نوع موضوعات انتخابی جهت درونمايه آثـار،

سبک محمود را پرداختن به واقعیتهـای ملمـوس

شیوۀ پرداخـت و ارائـۀ ايـن درونمايـههـا ،مهـارت

زنــدگی اجتمــاعی مـــیداننــد( .فقیــری)1 :1252 ،

احمــد محمــود را در داســتاننويســی رئالیســتی

محمــود در توضــیگ موضــوعات داســتانهــايش،

مشــخص مــیکنــد .در داســتان همســايههــا ،خالــد

نويسندگان را به دو دسته متعـهد به اجتماع و غیـر

(راوی) داستان را در موقعیتی وصـف مـیکنـد کـه

متعهد تقسـیم مـیکنـد و رسـالت ادبیـات را جـز

خود و همسايههايش به شک های متفـاوتی درگیـر

تعريــف انســان ،جامعــه و خــود فــرد نمـــیدانــد.

فقرند و در زندگی سیاه و پر از فساد خود میغلتند.

(گلستان )15 :1252 ،از ايـنرو ،درونمايـه بیشـتر

در اين داستان دورهای از زندگی مردم جنوب ايـران

آثار محمـود ،نگـاهی انسـانی بـه اجتمـاع و بیـان

به طور جامع از بطن دگرگونیهـای تـاريخی نشـان

زندگی مردم در دورههای آنهاست.

داده میشود .محمود در اين رمان تالش کرده اسـت

مهمترين درونمايههای مورد استفادۀ

وضــعیت اجتمــاعی مــردم را در ســالهــای -1225

محمود در شرحی که از اجتماع ارائه میدهد ،به

 1235توصیف کند و حقايق اجتماعی -تـاريخی آن

سیاستهايی مربوط میشود که در تصمیمات

دوران را بــدون هــیچ پــیش داوری بــازگو نمايــد.

نادرست دولت ايجاد شده و بیشترين تأثیر را بر

(محمود 1 :1253 ،و 15و 30و )32

زندگی مردم فرودست داشته است و نتايج اين

 -در داستان يک شهر فقر در بندر لنگه ،بـه

سیاستها يعنی فقر توده زحمتکش و متوسط

نحوی ديگر و در موقعیتی جديدتر نمود میيابـد.

جامعه ،تبعات آن چون در به دری و بیکاری

وی شـــرايط و احـــوال مبـــارزان ســـرخورده از

مردم ،ناهنجاریهای اخالقی و فساد ،دزدی،

حکومــت آن دوره را در قالــ

روايــت زنــدگی

قاچاق ،میخواری  ...بیشترين تأثیر را بر احوال

کسالتبار مبارزی تبعیدی در يـک شـهر بنـدری

مردم آن عصر داشته ،زندگیشان را تلییر داده

دورافتاده بیـان مـیکنـد .اثـر ،روايـت سـالهـای

رئالیسم اجتماعی در آدار احمد محمود (با تكیه بر سه عنصر درونمایه ،شخصیت و حادده)
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خاموشی و خفقان بعد از کودتای  35مرداد سـال

چرا که معتقدند خواننده بايد با خوانـدن کـ مـتن

 1223را در بــر دارد( .محمــود15 :1253 ،و 35و

به اين دريافت دست پیدا کند .گاهی فکر حـاکم و
مسلط بـر اثـر ،در قالـ

)31

سـخنان شخصـیتهـای

 -در داستان بازگشت مانند دو اثـر گذشـته

داستان به ويژه قهرمانان ارائه مـیشـود .پـیرنـگ،

همیـن روال دنبال شده ،اما در مدار صـفر درجـه

زاويۀ ديد ،توصـیف هـا ،عنـوان داسـتان ،لحظـات

نويسنده ،پروندۀ فقر سالهای سلطنت شاهنشاهی

کلیدی و تأکیدهای نمادين ،معموالً شـواهد خـوبی

را با تمامـی تالشهای مردم جهـت تلییـر مکـان

بــرای يــافتن معنــای داســتان بــه شــمار مــیرود.

طبقاتی و بهبود احـوالشـان بـازخوانی کـرده ،بـا

(اسکولز )33 :1233 ،محمود نیز به همیــن منـوال

ظهور انقالب اسالمـی بايگانی مـیکند( .محمود،

در بیــان موضــوعات مطــرح در آثــارش ،مســتقیماً

 )1310 :1232اين دو روايت نیـز خـود نمونـهای

اظهـار نظر نکـرده ،بلکـه بـه صـورتی مـبهم طـی

کوچــک از نتــايج سیاســت حکومــت وقــت و

گفتـههای شخصـیتهـا ،عنـوانهـا ،توصـیفهـا،

وضعیت زندگی آن دوران است .محمـود در ايـن

انگارههای تکرار ،گفتههای کنايهوار ،لحن روايـت،

داستانها موضع خود را مشخص میکنـد .وی بـا

و به تصوير کشیدن صحنهها به بیان درونمايه آثـار

تجربههای اجتماعی ،در داسـتانهـايش بـه

واقــعگرايانــهاش مــیپــردازد( .میرصــادقی:1253 ،

سوی تجسم زنـدگانی مـردم و آنچـه در ژرفـای

 )102او در آثارش ،از هر فرصتی جهت پرداخـت

مناسبات اقتصادی -سیاسی میگـذرد (مهـاجرت

درونمايه بهره میبرد و به طور ضمنی ،به آن اشاره

روستايیان به شـهر ،مشـک بیکـاری )...مـیآيـد.

مـیکند و اين هوشیاری خواننده خواهـد بـود کـه

(صفوی)02 :1251 ،

به اليههای زيرين داستان راهنمايیاش میکنـد .بـه

کس

 -پیش از اين بیان شد کـه محمـود در هـر

وی کمک میکند تا درونمايه و انديشۀ نويسنده را

داستان ،بیشتر بـه موضـوعاتی کـه در برهـهای از

دريابد .به طور مثـال محمـود سیاسـت اسـتعماری

تاريخ ايران مهم و دغدغۀ مردم بوده ،توجـه دارد.

جامعه را که فقر خانوادههای دنگالی همسايههـا را

در زمیـن سوخته جنگ موضوعی است که بـدان

موج

شده است از زبـان شخصـیتهـايش ايـن

پرداخته و آن را عنصری ويرانگـر کـه فقـر را بـه

چنین مطرح مـیکند:

دنبال دارد معرفی میکند( .محمـود 35 :1235 ،و

«میروم تو اتاق پدرم مینشینم نوشتۀ همـۀ
کاغذها مث هم است .چیزهايی است کـه اصـالً

)02

سر در نمیآورم .جانم باال میآيد تا يک کلمه را
 .2-1نحوۀ ارائۀ مضمون

هجی کنم و تازه وقتی کلمـه را هجــی کـردم و

نويسندگان واقعگرا (به خصوص احمـد محمـود)،

خواندمـش ،معنیاش را نمیفهمم .مثالً نمیدانم

ترجیگ مـیدهنـد کـه بـه طـور مشـخص و

اين معنیاش" استعمارگر خونخـوار "چـه جـور

واضگ درونمايه را در اختیار خواننده قرار ندهنـد؛

جانوری است که فقط خون میخورد و اشتهاش

اغل
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هم سـیریناپـذير اسـت .البـد ،بـیجهـت اسـم

واداشته که شخصیتها را اکثراً از طبقات پايین و

"استعمارگر" را "خونخوار" نگذاشـتهانـد .بايـد

متوسط جامعه برگزينـد و ايـن مسـائ در سـطگ

دلیلی داشته باشد( .محمود)32 :1253 ،

زندگی و کنش شخصیتها تاثیرگذار بوده اسـت.

و با عبارتـی کنايـی از زبان شخصیـتش
ابراهیـم میگويد:

بنــابراين ،شخصــیتی اســتثنايی و دور از ذهــن،
قهرمان نیست .در داستانهـای محمـود ،همـه در

« -نفت بخوره که بهتره تا خـون بخـوره و

جــوار هــم در روايــت داســتان مشــلول زنــدگی

عقیده دارد که اگر اين جـانور هـوس خـون آدم

هستند .در رمان همسايهها راوی قهرمان داسـتان،

بکند ،بدجوری میشود»( .همان)32 :

خالد ،نوجوانی از خـانوادهای فقیـر اسـت .ديگـر

در ديگر آثار مورد نظر در اين پژوهش نیز

همسايههای خالد ،آفاق ،محمـد مکانیـک ،رحـیم

همیـن ويژگی به شیوهای ماهرانهتر دنبال شده

خرکچی ،امان آقا و ...هستند که هیچ يک ،وضعی

است.

بهتر از خانوادۀ راوی ندارند .قهرمان رمان داستان
يــک شــهر نیــز ســربازی تبعیــدی ،در جزيــرهای

 .1شخصیت

دورافتاده و فقیـر اسـت .شخصـیتهـای داسـتان

يکی از عناصر بسیار مهم و تأثیرگـذار در داسـتان-

بازگشــت چــون شاسـ  ،غــالم ،پســرخاله ،مــرد

های رئالیستی ،عنصر شخصیت و نوع پـردازش آن

زرقــانی و ،...از طبقــات فرودســت جامعــهانــد.

است .اگر شخصیتهای داستان بـه نظـر خواننـده

شخصیتهايی مثـ راوی ،خالـد ،صـابر ،مهـدی

واقعی بیايند ،يعنی واقعی و حقیقی بودن داستان را

پاپتی و امیـرسلیمان و ديگران در زمین سوخته و

باور کند ،شخصیتهای واقعگرا حقیقیانـد نـه بـه

شخصیتهايی چون باران ،نوذر ،عمو فیروز و ...

اين جهت که به ما شبیهاند ،بلکه به اين علـت کـه

در مدار صفر درجه نیز اين چنین هستند.

قانعکنندهاند( .فورستر)25 :1221 ،
داستانهای محمود از نظـر شخصـیت غنـی

 .1-1نمود عینی شخصیت

هستند و شگردهای وی برای خلق شخصیتهای

در آثار رئالیستی محمود ،شخصـیتهـا هـم دارای

قانعکننده در داسـتان را مـیتـوان بـه شـیوههـای

بُعد منفی و هم دارای بُعد مثبـتانـد« .چیـزی کـه

رعايت پايگاه اجتمـاعی شخصـیت ،نمـود عینـی

شخصیتهای رمان را درسـت همچـون خـود مـا

شخصیت ،چگونگی ورود شخصیت بـه داسـتان،

مـیکند اين است که سرشته از خوبی و بدیانـد».

شخصیتهای نوعی در داستان خالصه نمود.

(ايرانی )02 :1255 ،در رمان همسايهها که روايـت
دغدغههـای مـردم تنگدسـت و قشـر سـتمديده از

 .1-2رعایت پایگاه اجتماعی شخصیت

سیاست حکومت است ،راوی (خالد) نوجـوانی از

طرح مسائ اجتماعی در آثـار احمـد محمـود در

خانوادهای فقیر اسـت .خـانوادهای کـه هرکـدام از

گزينش طبقهای شخصیتها نیز موثر بوده و او را

اعضــای آن در جهــت بهبــود وضــع معیشــتی در

رئالیسم اجتماعی در آدار احمد محمود (با تكیه بر سه عنصر درونمایه ،شخصیت و حادده)
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تالشند« .خالد» بـه اقتضـای سـن نوجـوانی خـود،

 -در داستان يک شهر شخصـیت «علـی» از

رفتار خوب و بد دارد تا اينکه در پايان به مبـارزی

جمله شخصیتهايی است کـه خواننـده از آغـاز

انقالبی تبدي میشـود .ايـن تکامـ شخصـیتی در

داستان به واسطۀ توصیفها ،گفتار و کردارش بـا

نوع لحن روايت خالد نیز مشـخص اسـت .وی در

او آشـنا میشود .علی شاد میشود ،غمگین مـی-

آغاز رمان ،مشـاهداتش را ايــن چنیــن تعريــف

شود؛ مورد عالقه خواننده اسـت امـا گـاهی هـم

میکند:

دست به اشتباه مـیزنـد .خصـلتهـايی کـه تنهـا

«اگر پدرم برود بیرون میتوانم کبوترهام را

مخصوص اوست .در پايان هم ،شخصیت «علـی»

هوا کنم و از معلق زدنشان لذت ببرم .بچهها تو

مظنون به قت «شريفه» اسـت( .محمـود3 :1253 ،

حیاط قشقرق به پا کردهاند .صبگ جمعه زودتر از

و  1و  200و )000

روزهای ديگر از خواب بیدار میشوند .امید ،پسر

 -شخصیت «غالم» در داسـتان بازگشـت ،از

محمد میکانیک مدرسه میرود .کالس دوم است.

آغاز ،نوجوانی کاری و پرتالش از خانوادۀ متوسـط

من تا کالس چارم خواندهام»( .محمود)0 :1253 ،

جامعه معرفی میشود .وی شخصیتی مثبـت اسـت

لحن روايی نوجوانی است که بـا آب و تـاب

ولی بعد از شکست مصدق و حزب توده ،تنفرنامه

سخن میگويد و به وضوح در اين گفتهها پیداست،

را امضا کرده ،زير چتر حکومت میرود .او به دلی

اين در حالی است که در پايان رمان با متانت خاص

ترس از دست دادن داشتههايش ،از تمـامی عقايـد

جوانی انقالبی ،شرايطش را چنین شرح میدهد:

خود پا پس کشیده ،ننگ بنـدۀ دولـت بـودن را بـه

«صد و يک روز است که بـا کسـی حـرف

بهای زندگی راحت به جان میخرد و به شخصیتی

نزدهام .وقتی که فهمیدم دستور دادهاند کسی بـام

منفی تبدي میشود( .محمـود155 -151 :1221 ،و

حرف بزند ،من هم لج کردم حتی با پاسبان نـادر

 )353 -355در زمیـن سـوخته نیـز «کـ شـعبان»،

هم ديگر حرف نزدم .دلم دارد میترکد .بیخوابی

پدر خانوادهای چهار نفره ،ملازهدار محله است کـه

زده است به سرم .اگر تو حسـابم اشـتباه نکـرده

در آغاز داستان ،شخصیت منفوری ندارد ،اما بعدها

از نیمـه بايـد

(در پايان رمان) از شرايط بحرانی جنگ بهره بـرده،

گذشته باشد .بد جوری تنم داغ شده است .البـد

به فکر پولدار شدن اسـت و بـه اصـطالحی خـون

باشم ،فـردا بايـد آزاد شـوم .شـ
ت

کردهام»( .همان)132 :
ديگر همسايههای اين خانۀ دنگـالی ،يعنـی

آفاق ،محمد مکانیک ،رحیم خرکچی ،امان آقا و...

مردم را در شیشه میکنـد( .محمـود 155 :1235 ،و
)103 -105

«شهرو» نوجوان روستايی در مدار صفر درجه

نیز هرکدام به نحـوی با ايـن فقر دسـت و پنجـه

است که به شهر آمده و بـا تـالش بـه فکـر کسـ

نرم میکنند و در روند داستان کـنش و رفتارشـان

روزی است .او در آغاز شخصیتی دوسـت داشـتنی

تلییر میکند.

دارد و در ادامۀ داسـتان ،جـای آن مـرام و تـالش را
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دغ بازی و قاچاقچیگری میگیرد؛ هرچند در ايـن

و گفتههايـشان به خواننــده شناســانده مـیشـوند.

مورد هم نمیتوان گفت وی شخصـیتی عمومـاً بـد

(محمود)2 :1253 ،

است ،کنشهای اين شخصـیت آمیــزهای اسـت از

 -در داستان يک شهر با زاويۀ ديد اول

کارهای خوب و بد ،به گونهای که خواننده بـدی او

شخص مفرد يا من راوی ،شخصیتها با اندکی

را نتیجه شرايط زندگیاش خواهـد دانسـت نـه بـه

وصف و بیشتر از طريق حوادث ،گفتار و اعـمال

طینت بدش( .محمـود 231 :1232 ،و 1501و

معرفی میشوند .رمان با مراسم تشییع جنازۀ

 )1320ايــن شــیوۀ نوشــتن -ديــدن اســت و قلــم

«علی» آغاز میشود که در جريان آن ،اکثر

نويسنده سطوح بیرونـی ماجراهـای مقابـ خـود را

شخصیتهای کم و بیش مهم و اصلی داستان

ثبت مـیکنـد .اثـری از همـدردی و داوری نیسـت.

چون «گروهبان غانم»« ،علی دادی»« ،قدم خیر»،

(مستور)25 -21 :1252 ،

«گیالن» و ديگران معرفی میشوند .در ادامۀ

سب

داستان «گروهبان غانم» به هر دو شیوه يادشده به
 .1-3چگونگی ورود شخصیت به داستان

نحوۀ جال

خواننده معرفی میشود« :گروهبان غانم ريزه اندام

ورود شخصیتها بـه داسـتان ،از ديگـر

است و استخوانی با چشمانی درشت و سیاه و

خصیصههای شخصیتپردازی واقـعگـرای محمـود

دهانی گشاد و سبیلی نرم و تنک...پوست سبزۀ

است .همانگونه که طی حوادث زندگی روزمـره ،از

گروهبان غانم تو آفتاب ،تیره به نظر میرسد.»...

طريق گفتار و اعمال يا با درک خودمان ،با اشخاص

(محمود)11 -13 :1253 ،

آشنا میشويم در داستانهای محمود نیـز در خـالل

راوی با وصف اندکی از شیوۀ رفتار و نحوۀ

با زاويه ديدی که

گفتار گروهبان غانم ،وی را چنیـن به خواننده

حوادث ،گفتار و اعمال و متناس

بــرای روايــت اثــر انتخــاب نمــوده ،خواننــده بــا
شخصیتها آشنا میشود .در داستان همسايهها رمان

معرفی میکند:
« ...ش

قب  ،با گروهبان غانم راه افتاديم

بــا حادثــۀ کتــک زدن «بلورخــانم» آغــاز مــیشــود.

و رفتیم پشته و تا دو بعد نصف ش

خواننده با امان آقا ،بلورخانم ،راوی و مـادر راوی و

گیالن و انورمشدی عرق خورديم و چرت و

ديگر همسايه آشنا میشود و متناس

با زاويـۀ ديـد

(اول شخص مفرد يـا مـن راوی) ،رمـان از دريچـۀ
نگاه نوجوانی که در میان قهرمانان داستان اسـت بـه
درون روايت راه يافته ،تمامی مناظـر و اشخـاص بـا
کنجکاوی وصف میشوند .متناس

بـا زاويـۀ ديـد،

توصیفاتی بیرونـی و عینـی از حـوادث و در حـد و
اندازۀ ديد راوی شک گرفته ،به خواننده منتق مـی-
شود و شخصیت بلور خانم و امان آقا نیز با اعمــال

نشستیم و با

پرت گفتیم( .»....همان)23 :
«...گروهبان غانم است که برايم سیگار
آورده است.
 چرا تو هم رفتی؟ دلواپس نباش!  ...برا علی پیلوم دادم کهمنتظرت نباشه.
بستۀ سیگار را میگیرم .غانم میگويد االن
برات چای میارم( .» ...همان)02 :

رئالیسم اجتماعی در آدار احمد محمود (با تكیه بر سه عنصر درونمایه ،شخصیت و حادده)

خواننده با ترکیـ

کردن اين دو نوع

معرفی میکند .اين شخصیتها حداق

81

تا اواخر

توصیـف ،میتواند در ادامۀ داستان عکسالعم -

جلد دوم و تعدادی از آنها تا جلد سوم با خواننده

های گروهبان غانم را حدس بزند.

همراه هستند( .محمود)1-15 :1232 ،

 در داستان بازگشت هم درخواست«شاس » جهت کار در بانک سب

میشود رئیس

 .1-4شخصیتهای نوعی در داستان

اداره که همان «محتشم» امروز و «صفدر» قديم

نقش واالی اثر رئالیستی با ابداع شخصیت نوعی

است ،معرفی شود .در جريان يادآوری و

(تیپ) مشخص میشود ،يعنی شخصیتی که

رخ می-

وجود او کانون همگرايی و تالقی تمام عناصر

از خیانتی که صفدر در حق دوست

تعیینکنندهای میشود که در يک دورۀ تاريخی

«شاس » روا داشته ،آگاه میشود( .محمود،

مشخص از نظر انسانی و اجتماعی ،جنبه اساسی

« )155 :1221حسن فهرجی»« ،عنايت» و تعداد

دارند( .پوينده )151 :1233 ،اين شخصیتها با

ديگری از شخصیتهای اين داستان ،از همـین

تمامی فرديت و ابعاد شخصیتی خصوصی که

طريق و طی حادثههايی به داستان وارد میشوند.

دارند ،در بعدی فراتر نمايندۀ طبقهای هستند که

شخصیت و زاويۀ ديد

نمونه و تیپ آن طبقه محسوب میشوند .منظور

و همچنین معرفی شخصیت از طريق گفتار و

آن که شخصیت هم به منزلۀ فرد و هم به منزلۀ

رفتار رخ داده است.

نوع است ،يعنی هم خصوصیات گروه خود را

بازگشت به گذشته که در خاطر شاس
دهد ،مخاط

در اين داستان نیز تناس

 -در زمیـن سوخته ،در پايان حادثۀ انفجار-

منعکس میکند و هم خصلتهای مخصوص به

های پیاپـی ،شخصیـتهای زيـادی به داسـتان وارد

شخص خودش را داراست« .خالد» ،شخصیت

میشوند که به وسیلۀ زاويۀ ديد (شخص اول-

اصلی در رمان همسايهها ،شخصیتی است ديرينه.

«راوی  -ناظر») و هم با شرکت اين شخصیتها در

شخصیتی که خالق و آفرينندۀ خود را برای

گفتوگوهـای دسته جمـعی به خواننـده معرفی

همیشه خالد و جاودانه ساخته است (صفوی،

میشوند( .محمود)35 -31 :1235 ،

« )02 :1251حاج شیخ علی» ،مالی محله از تیپ

مدار صفر درجه با زوايۀ ديد دانای ک يا

انسانهای خشکه مقدسی است که از دين فقط به

زاويۀ ديد نمايشی ،پختهتر و از زبان فـردی بالـغ

مظاهر آن چسبیده ،وجود علم را در زندگی مضر

روايـت میشود .بنابراين ،در ارائۀ شخصیتها

مـیداند .در داستان يک شهر ،جدا از شخصیت

کمتر از توصیف استفاده شده ،شخصیتها بیشتر از

«خالد» در تیپ مبارزان سرخورده بعد از کودتای

طريق گفتوگوها و اعمالشان معرفی میشوند .در

 35مرداد ،اکثر شخصیتها تیپهايی از گروههای

اين رمان نیز نويسنده ،طی حادثۀ آغازين داستان،

اجتماعی هستند .به عنوان مثال «شريفه»« ،زری»،

يعنی رويداد کوسه زدن «بابو» (بابان) ،برادر «باران»،

«قدمخیر» و «خورشیدکاله» ،هر يک سرنوشتی را

شخصیتهای برهان ،رزاق ،نوذر ،بلقیس و  ...را

پیمودهاند و تجربهگر يکی از راههای ورود به
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زندگیهای شوم و رقتبار هرزگی بودهاند.

میشود( .محمود 301 :1232 ،و « )200اوس

(محمود )002 :1253 ،اينان اشخاصی هستند که

مبـارک خیـاط» در جرگۀ مبارزانی قـرار میگیرد که

خواننده با شنیدن سرگذشتشان ،متوجه فساد و

مبارزه را در حد حرف پذيرا هستند .وی در حاشیۀ

وضع تیرۀ زندگی زنان در آن دوران میشود.

مبارزات ،خودی نشان میدهد ولی به هنگام عم

جاللی در ذي تفسیر تیپی «شريفه» مینويسد« :او

تنها نظارهگر بوده ،سود و منفعت شخصی را بر

يکی از جامعترين زنان به انحطاط رفتهای است

آرمانهای انقالبی ،ارجگ میداند( .محمود:1232 ،

که در ادبیات معاصر امروز به وجود آمده است».

« )31عطا و مهراب» نمونۀ مبارزانیاند که از مبارزه

(زنوزیجاللی)355 :1252 ،

تنها سفسطه و لفاظی را آموخته ،عم را به ديگران

 -در داستان کوتاه بازگشت نیز «شاس »

واگذار نمودهاند( .محمود )232 -220 :1232 ،اما

در تیپ مبارزی تازه آزاد شده است که بعد از

«برهان و باران» ،از آن دسته مبارزانیاند که اگر

سالها به مح زندگیاش باز میگردد.

هدايت شوند و آگاهی درستی نسبت به خواستۀ

در رمان زمیـن سوخته« ،ک

شعبان»،

خود يابند ،با استعداد و نیروی جوانیای که دارند

«جلی کويتی»« ،نسیم خالدار»« ،رضی جی بُر»،

میتوانند هدفمند عم کرده ،در جريان مبارزه مفید

«احمد فری» و «يوسف بیعار» از آن تیپ

واقع شوند و به درجۀ مبارزان انقالبی هدفمندی

اشخاصی هستند که از هیاهو و شلوغی زمان

چون «نامدار« ،منیجه (منیژه)» و «مائده» برسند.

جنگ بهره بردند و موج

اذيت و آزار مردم

(محمود)1332 :1232 ،

شدند ،در عوض کسانی چون «ننه باران» و

در نظر محمود هیچ يک از شخصیتهايی

«باران» بودند که با همۀ توان در حفظ شهر می-

که آفريده است ،کم اهمیـت نیستند بلکه اعمال و

کوشیدند( .محمود« )13 -15 :1235 ،ننه باران»

گفتار همگیشان ،به نوعی بیانگر انديشه و عقیده

سمب مقاومت زنانی است که پا به پای بسیجیان

نويسنده است .شايد فرعیترين نقش در نظر

و رزمندگان در جنگ شرکت داشتند و مردانه

محمود مهمترين نقش باشد.

صبوری کردند .میتوان شخصیت ننه باران را
نمونهی ديگری از «مادر» ماکسیم گورکی شمرد.
(همان)332 :

 .3حادده
متناس

بـا اينکـه در هـر کـدام از آثـار محمـود،

 -در مدار صفر درجه نیز هر شخصیتی،

شخصیتهای متعدد و زندگیهای متفاوتی ارائـه

معرف تیپ خاص خود است .مثالً میتوان از

شده است ،داسـتانهـای او مملـو از حادثـههـای

«يارولی»« ،مبارک خیاط»« ،عطا»« ،مهراب»« ،برهان»

فردی و جمعیانـد .رئالیسـم ،واقعیـت در نفـسِ

و «باران» نام برد« .يارولی» شخصیتی طمعکار و

حوادث (نه در تخی نويسنده) است( .داد:1235 ،

سادهلوح است که به طمع پولدار شدن توسط

 )303حوادث با بـه چـالش کشـیدن ارزشهـای

نیروهای ساواک برای جاسوسی از مبارزان ،منحرف

شخصیت داستان ،گرهافکنیها جهت شکوفا شدن

رئالیسم اجتماعی در آدار احمد محمود (با تكیه بر سه عنصر درونمایه ،شخصیت و حادده)
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ابعاد وجودی شخصیتها ،بـه آنهـا حیـات مـی-

خود به خالد ارائه میدهد يا حرفهايی که در منزل

بخشد و زمان را در داستان جريان میدهـد؛ پـس

«خورشید کاله» در مورد زنان فاسد میزند و ...او را

هر چقدر با مهارت پرداخت شود حـس حقیقـت

به مخاطبان میشناساند( .محمود 25 :1253 ،و 31

مانندی داستان برای خواننده قویتر خواهد بـود.

و )153

 -در داســتان بازگشــت و رمــان مــدار صــفر

(دارابی)111 :1255 ،

درجه حوادث به همین شیوه ارائه شده ،سیر منطقـی
 .3-2نحوۀ ارائۀ حوادث

آنها خواننده را در علّی بودنشان مطمئن میسازد .اما

محمود در نحوۀ ارائۀ حـوادث ،روال طبیعـی يـک

در رمان زمین سوخته اگرچه اکثر حـوادث داسـتان،

حادثــه را در نظــر داشــته اســت .نتــايج حــوادث

از قاعدۀ علّی و معلولی پیروی نمودهانـد ،در بعضـی

براساس کنش منطقـی شخصـیتهاسـت و عقیـدۀ

صحنهها ،حوادثی رخ میدهد که برانگیزانندۀ برخـی

نويسنده درآن دخالت ندارد؛ يعنی از قاعدۀ علـی و

سؤالها در ذهن خواننده است .سؤالهايی کـه غالبـاً

معلولی رئالیسم پیـروی مـیکنـد .بـرای نمونـه در

بیجواب مـیمانـد .آنچـه رابطــۀ علّـی را در ايـن

همسايهها« ،ابراهیم» هم بازی خالد است کـه راوی

داستان سست میکند ،شتابزدگی نوشته به واسـطۀ

در اواسط رمان ،از دزدیهـا و کارهـای نادرسـتش

نزديکی زمـان نوشـتار آن بـا موضـوع يعنـی وقـوع

در پايـان رمـان،

جنگ تحمیلی است .مثالً وصف بحبوحهای کـه در

دســتگیری ابــراهیم بــه عنــوان يــک مجــرم بــرای

آن شهر از همه طرف زير خمپـاره و تـرکش بـوده،

خواننده چنـدان تعجـ برانگیـز نیسـت چـرا کـه

تمام راههای ارتباطی قطع است ،هنوز خطوط تلفـن

را بــا وصــف

دايرند و راوی داستان منتظر تلفن بـرادرش «شـاهد»

دزدیهــای ابــراهیم از کبوترخانــۀ خالــد ،رابطــۀ

در خانــه نشســته اســت .يــا اينکــه راوی چگونــه،

نامشروع وی با بانو و ...به خوبی آمـاده مـیسـازد.

زيرزمیـن امن خانه را رها میسازد و به خانـۀ گِلـی

اين پايان ،نتیجۀ اجتنابناپـذير رويـدادهايی اسـت

ننه باران پناه برده ،دوباره ش

قب از بمبـاران محلـۀ

که شخصیت ابراهیم بدان دچار میشود( .محمـود،

ننه باران به خانۀ خود باز میگردد.

صحبت میکند .به همیــن سـب

نويسن ــده ،زمین ــۀ ذهنــی مخاط ـ

 13 :1253و  131و )133
 -در داستان يک شهر مرگ مشکوک شريفه،

 .3-1انضمام حوادث

1

«علی» را در مظان اتهام به قت وی قرار میدهد،

يا تدوين موازی ،عبارت است از قطع متنـاوب از

نتیجهای که هر چند خواننده را با نوعی وهم مواجه

يک صحنه به صحنۀ ديگر و نشان دادن تکهای از

میسازد ،اما کامالً عادی مینمايد و آن را قاب قبول

يک واقعه و تکهای از واقعۀ دگر به طوری که در

میسازد .دلی اين امر نحوۀ پرداخت شخصیت علی

ماجـرا بـه طـور مـوازی و متنـاوب پیـش بـرده

است .نويسنده طی حوادثی چون ،اطالعاتی که علی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

با آمدن شريفه به بندر ،در حالت مستی ،از گذشته

2. Crossculting
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انقالبیاش «غالم» ،گذشتۀ غیراخالقی «افسـانه» و

میشود( .عطاءاللهی)15 :1252 ،
حوادث داستانهای محمود خطی مستقیم

«صدرا» والدين اين کودک و ...ترکیـ

نیستند که برای خواننده کسالتبار شوند ،قدرت

(محمود 15 :1221 ،و  311و )330

مـیشـود.

حوادث و پیشبرد آنها به موازات هم ،يکی

 -در مدار صـفر درجـه ،نويسـنده از شـروع

ديگر از هنرهای داستاننويسی محمود است .گذشته،

داستان سه حادثۀ عمده يعنی خـورده شـدن «بـابو»

داستان در

توسط کوسه در دريا ،دزديده شـدن سـاعت وی و

حرکت هستند .برای اينکه داستان بتواند «قیافۀ

تالش خانوادۀ بابو جهت يافتن ساعت گم شـده و

تصوير برشی از زندگی به خود بگیرد بايد زمان

مهاجرت «عمـو فیـروز» بـه دنبـال از دسـت دادن

وقوع حوادث را به هم نزديک ساخته ،کاری کنیم که

زمیـنش از روستا به شهر را در پـی هـم مـیآورد.

حوادث داستان در هم بدوند»( .يونسی)103 :1200 ،

اين ماجراها خود پايۀ حوادث ديگر داستان شده تا

محمــود بــا در نظــر داشــتن رابطــۀ علــی و

جلد پايانی پیگیری میشوند در کنار ايـن حـوادث

معلــولی حــوادث ترکیبــی ،داســتان را بــه ســوی

در زمان حال ،شخصیت «بیبـی سـلطنت» حادثـۀ

نتیجهای منطقی سـوق مـیدهـد .بـرای نمونـه در

مرگ نوروز پدر خانوده در گذشـته را نیـز روايـت

داستان يـک شـهر حادثـۀ ورود بازرسـان جهـت

میکند( .محمود15 :1232 ،و 10و 32و )130

ترکی

حال و آينده دوشادوش هم در نق

رسیدگی به پرونده دزدیهای سرگرد «عاصی» دو

اما در زمین سوخته به سب

گزارشـی بـودن

حادثۀ ديگر به دنبال دارد :نخست حادثۀ بازداشت

داستان ،نويسنده جـدای از حـوادثی کـه در حـین

شدن راوی (خالد) و ديگر حادثۀ کتـک خـوردن

گفتوگوها بیان میدارد ،تنها به بیـان حـوادثی کـه

گروهبان فضول« ،خروشـی» .نويسـنده بـه سـب

خود ناظر بوده ،پرداخته است .به همین دلی راوی

پیوستگی اين حوادث ،آنها را به موزات هم پـیش

به طور همزمان ،امکـان ترکیـ

برده ،به صورتی منطقی به انجام میرساند .هـدف

نداشته ،سعی خود را بر پرداخت حادثـهای واحـد

اصلی محمود در خالل اين حوادث ،بازگشت بـه

که در حال اتفاق است ،متمرکز میسازد.

گذشته يعنی روايت روزهای مبارزه راوی اسـت.
(محمود 31 :1253 ،و  33و )32

چنـدين حادثـه را

در آثار محمود ،حوادث از زبان شخصیتها
و راوی يا در حین گفتوگوهای اشخاص داستانی

 -در داســتان بازگشــت بنــابر نــوع روايــت

ارائه میشوند .اين حوادث چنان در بطن روايتها

داســتان (تــکگــويی -راوی) ،حــوادث در ذهــن

جای داده شدهاند که سیـر عـادی رويداد در

شخصیت به هم پیونـد خـورده و در هـم ادغــام

زندگی روزمرۀ شخصیتها انگاشته میشوند.

میشوند و به مرور ،مطابق با پیشـبرد داسـتان بـه
نتیجهای منطقی منجر میشوند .مثالً حادثۀ ديـدار
پسری عق

بحث و نتیجهگیری

مانـده بـه نـام «رزاق» کـه بـا ديگـر

احمد محمود با بهـرهگیـری از قواعـدی خـاص در

نظیــر خیانــت هــمرزم

گزينش عناصر درونمايه ،شخصیت و حادثه ،جهت

تالطمــات ذهنـیِ شاسـ

رئالیسم اجتماعی در آدار احمد محمود (با تكیه بر سه عنصر درونمایه ،شخصیت و حادده)
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حقیقتمانندی رمانهـای واقـعگرايانـه خـود چـون

رئالیستی حوادث ،روال طبیعی يک حادثه را در نظر

همسايهها ،داستان يک شهر ،بازگشـت از مجموعـۀ

داشــته ،نتــايج حــوادث را براســاس کــنش منطقــی

ديـدار ،زمیــن سـوخته و مـدار صـفر درجـه بــه

شخصیتها شک میدهد و عقیدۀ خود را در نتـايج

واقـعگرايیاجتماعی در سبک نويسندگیاش دست

آن دخی نمی سازد .اين بدان معناست که به خـوبی

يافته است .در بررسی که بر روی آثار گزينش شـدۀ

از قاعدۀ علی و معلولی رئالیسم پیروی میکند.

احمد محمود انجام شد ،مشخص گشت کـه اولـین

محمود در تلفیق اين سه عنصـر و وحـدتی

شاخصـۀ ســبک واقــعگرايانـۀ محمــود ،در انتخــاب

که مابین آنها ايجاد نموده به سـبکی دسـت يافتـه

در

است که مشخصۀ نويسندگی وی يعنـی رئالیسـم

شخصیتپردازی ،گزينش حوادث داستانهـا دنبـال

اجتماعی میباشد و بهترين نمونههای ايـن سـبک

میشود .واقعگرايی درونمايۀ آثار محمـود ،مرهـون

را میتوان در آثار وی يافت.

درونمايه آثارش نمايـان مـیشـود و بـه ترتیـ

نگاه انسانی وی به اجتمـاع و بیـان زنـدگی مـردم و
دردهای آنهاست .ديگر اينکه ايـن درونمايـههـا در
قال

برشهايى از زندگى پیرامون خواننـده بـه وی

نشان داده میشوند .دومین مؤلفهای که داسـتانهـای
محمود را واقعگرا میسازد ،شخصیتهای قاب باور
او هستند .داستانهای وی از نظر شخصیت غنیانـد.
شگردهـای وی بـرای خلـق شخصـیتهـای قـانع
کنندهاش را میتوان در نـوع گـزينش قهرمـانهـای
داستان کـه مـردم عـامیانـد و در قالـ

تیـپهـای

پینوشتها
1. "They recorded what they saw
(“as it existed”) in a dispassionate
)manner". (Grisham, 2008: 04-05
2. "Social realism should not be
confused with socialist realism, the
official Soviet art form that was
institutionalized by Joseph Stalin in
1934 and was later adopted by allied
Communist parties worldwide".
)(Todd, 2009: 01

شخصیتی ظاهر میشوند ،خالصه کرد و ديگر اينکه
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Abstract
Ahmed Mahmoud, a contemporary writer, has tried to describe the conditions
governing the individual and the community in his works. In his stories, describing
the lives of ordinary people, their needs and their concerns by considering the
prevailing social system, have been incorporated into narrative stories. This kind of
storytelling has put his style among the writers of socialist realism. Mahmoud's
tendency toward realism, as well as the signs of social realism in his novels, is a
reason to examine his fictional works. For this reason, the present study is grounded
on the question: what features of Mahmoud's works are based on the style of social
realism. In this study, the main objective was to clarify the realistic realm of
Mahmoud's novels and the style of his social realism emphasizing the analysis of the
three elements; theme, character, and incident. In this research, by studying library
resources and a descriptive-analytic approach, the characteristics of social realism in
the novels such as Neighbors, the Story of a City, the Burned Earth, the Zero-Degree
Orbit, and the short story of Return as the most prominent examples of Mahmud's
realist works have been investigated. Come on. As a result, Mahmoud, with a special
interest in choosing the social issues as the themes of his work, and creating the
fictional characters as the ones that are the examples of people in our daily lives as
well as placing them in the incredible events, has been able to create the works of
socialistic realism.
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