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 چکیده

خیز و نا آرام بوود  اتو ن نوندوند اک م جوو جنووب هو  انو         ای حادثهبه بعد منطقه 0231جنوب در طول دهۀ 

اندن پرداخج  به مدائل و رخدادهای ان  منطقوه از  حوادث و رخدادها را از تر  ذراند  و در آثار خود انع اس داد 

هوا و  تصونر کشویدک رنو   های آثار ان  م جو ات ن نوندند اک ان  م جو تعهد خود را در برابر مردم با به ونژ ی

ن احمد محمود نوندندۀ توانای جنوبی، پیامدهای اتجعمار را از نزدنک لمو  کورد  و   دهند میهای آناک نشاک تخجی

عمار راک او را بور آک داتوجه توا آثواری     جو محرومی  مردم در کنار غارت ثروت عظی  نف  به دت  اتو  دندک فقر

هوای  ونوژ  اهوالی جنووب، از ج وو     دهندۀ ان  روندادها باتدن فقر و محرومی  موردم انوراک  بوه   بیافرنند که بازتاب

ابعواد  اد در آثار احمد محمود  بیشوجر از  تیات  اتجعماری بیگانگاک و اتجبداد ح وم  بود  ات ن اتجعمار و اتجبد

تارنخی، تیاتی و اقجصادی قابل بررتی و تح یل ات ن هنر نوندند  در ان  ات  که با تگردهای ادبی بوه توارن ،   

تناتویک و  های نقد جامعوه بخشدن در ان  تحقیق تعی بر آک ات  تا با نقد پدااتجعماری از تاخه ای ادبی میجنبه

هوای توصوی    از منظور ت نیوک   کوچوک موا   تهرو  بندر، داتجاک کوتا  ها همدانهتح ی ی رماک  -به روش توصیفی 

ها، فقر و محرومیو    با توصی  م اک و خصوصیات ظاهری تخصی تا کند بررتی توندن احمد محمود تالش می

مار و احوال مردم ر از  اتجعمک تشبیه حدی، تصونری پونا و مؤثمردم جنوب را بیاک کندن در برخی موارد وی به ک

دهدن نمادتازی هرچند اندک از تگردهای دنگر محمود در بیاک پیامدهای اتجعمار و اتوجممار  تجمدند  به دت  می

 ات ن  

   ناتجممار توصی ، پدااتجعمار، محمود، :  احمدهاکلیدواژه

 aminiparivash8@gmail.com       ن                       دانشگا  ناتوج ،ارتد زباک و ادبیات فارتیآموخجۀ کارتناتیدانش * 
           atajali@yu.ac.ir                                           (نمدئول  دانشگا  ناتوج )نوندند ،اتجادنار زباک و ادبیات فارتی **
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 مقدمه

ای تنگاتنو  و  پیوند بی  ادبیات و اججموا  رابطوه  

 ،ونژ  داتجاکهب دوجانبه ات ن ادبیات معاصرانراک

تح  تأثیر د ر ونی اججماعی قرار داتوجه اتو ن   

روندادهای بزرگ توارنخی، اججمواعی و تیاتوی    

تارن  معاصور انوراک باعوح تحوومت عمیقوی در      

نوندوی تود  و خ وق آثوار     مدیر ادبیات و داتجاک

 ونا ونی را در پی داتجه ات ن از مدوائل موورد   

توجووه در ادبیووات، بازتوواب اتووجعمار بیگانگوواک و 

 -های زور و حاکماک و خاک –ها خودیاتجممار 

ات ن حضور بیگانگاک در انراک، در زمواک جنو    

کمبوود   دوم جهانی، پیامدهای نا واری مانند فقر،

 را به همرا  دات ن مواد غذانی، ناامنی وننن

منطقۀ جنوب انراک، خاتوجگا  رونودادها و   

تورن    حوادث مه  در تارن  انراک بود  و از مه 

آک، نف  و مدائل مربوط به آک ات  روندادهای 

اتو ن    هوانی تود     یوری قیوام  که باعوح تو ل  

نوندند انی که از نزدنک تاهد ان  وقانع بوود   

ها و  دهندۀ غ اند که بازتاب آثاری را پدند آورد 

های مردم در ان  دور  ات ن ان  آثار بوه   تخجی

انود  زنورا بوه    ب  ه فراتر از تارن و نوعی تارن  

در   کوار رمواک آفورننش اتو     »: 0رتوجر  فجۀ فو

ط و نقل اعمال و وقوانع  حالی که کار مورخ ضب

زند ی دروک را تا نون   وظیفه دارد ات ن رماک

در ترچشمۀ آک بر خوانند  آتو ار توازد و بوه    

نوون  از ثبو    دقانق و ظرانفی بپردازد که تارن 

 (ن66 :0290)فورتجر، « آک غف   ورزند  ات 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Forster 

ای کوه نوندوند اک    عمد های  ن ی از ع  

جنوب را به جانبداری از اندنشوۀ باز شو  بوه    

فرهن  و باورهای بومی و اق یمی واداتجه ات ، 

قرار  رفج  در ق مرو  دجردۀ اتجعمار و اتجممار 

تووارنخی و اقجصووادی اتوو ن از زموواک پیوودانی   

 ردد، هموار  که به دورۀ صفوناک بازمی اتجعمار

رود و پانگا  نظامیاک نوار جنوبی انراک  ذر ا  و

بدوویاری از کشووورهای اروپووانی بووود  اتوو ن   

مهاجرت به کشوورهای عربوی از تور ناچواری،     

انبوهی از حوادث نا وار در ذهو  مردمواک انو     

ترزمی  انجاد کرد  ات ن عالو  بر ان ، غوارت  

های غول پی ر که هر روز بنودر را  نف  با کشجی

بدوک انن ه از ان  منوابع   ،کردند لنگر ا  خود می

د، زخمی دنگر توعظی  نف ، چیزی عاند مردم 

تودن حضور ت بوروار  بر پی ر انراک محدوب می

و هموورا  بووا تفوواخر مجخصصوواک و کارفرمانوواک  

وار  در وجووود آنوواک احدوواس   خووارجی، هموو 

کرد  اتو ن حوال ا ور در     تد ی القا میاتجممار

وغ چنی  وضعی، آرماک مردم، بیروک آمودک از نو  

اتووجعمار و اتووجممار باتوود و انن ووه بووا ات ووا بووه 

هوای خوود بوه زند یشواک تور و توامانی        داتجه

-014: 0281 )تویری،  امری طبیعی ات  ،بدهند

(ن در انوو  برهووه، روتوونف راک درموواک را در 012

کردنود و تنهوا را    جوو موی  وتوتیالید  جدو  

رهانی از نوغ اتجعمار را در بیودار کوردک طبقوۀ    

نودن احمود محموود نیوز بوا هموی        دندرنجبر می

هوای  کوار یری ت نیوک  با به تاکوتد  رانش می

ونژ ، حوادث ان  دوراک را در آثار خود منع   

 کندن
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 بیان مسئله

احموود محمووود ماننوود نوندووند اک بووزرگ، در   

آفرننش جهاک داتجاک خوود از وجوود و هدوجی    

ات ن جهاک داتجانی  او بوه    خونش مانه  ذاتجه

تود، ب  ه  ذهنیجش منحصر و محدود نمیخود و 

ای مه  از توارن    عد تیاتی و اججماعی و دور بُ

هووا و  رموواک ،انووراک را نیووز در بوور داردن در واقووع

عدی راتجینی از های کوتا  وی آنینۀ چندبُداتجاک

حوادث تارنخی و اججماعی انراک بعد از کودتای 

 )میرصووادقی، تووا امووروز اتوو  0223موورداد  38

وی از نوندووند انی اتوو  کووه در  ن(056: 0283

جنوب زند ی کرد  و طع  ت   محرومی  و فقر 

ات ن توصی    را در ترزمی  طالی تیا  چشید 

منابع خدادادی و زند ی ترتار  جنوب با وجود

از رن  مردم جنوب از اه  موضووعات اوتو ن   

همی  مدائل، ام اک تح یول داتوجاک را از منظور    

-آوردن اغ و داتجاک  مینقد پدا اتجعماری فراه

طوور مدوجقی  نوا غیرمدوجقی  بوا      های محمود به

و مرکوز   پیامودهای اتوجعمار پیونود داردن محوور    

های محموود، اتجعمارتوجیزی اتو  و او    داتجاک

هوای اتوجعمار را   نیز چوک نوندند انی که ج و 

انود، توعی دارد   در آثار خود به نمانش  ذاتوجه 

نز قدرتش ن ه، محورن  غرب را که به  فجۀ برت

: 0283رتنز، بپنداتجه تد  ) تد  و  ثاب پذنرفجه

تو ند و تصوونری جودا از آن ووه     هو   ( در359

کوتد از واقعی  تارنخی جهاک ترتوی   غرب می

کند، ارائه دهدن توتعۀ امپرنالید ، ت ل جدندی 

از اتجعمار را در جهواک پدنود آوردن امپرنالیدو     

کووه ای  اقجصووادی و تیاتووی اتوو   وهووروش»

غیرمدوجقی     یرند تاهای بزرگ به کار میقدرت

ها و موردم دنگور حفو     نفوذ خود را بر ترزمی 

 (ن88: 0263)تار اف،  «کنند

، تو طۀ خوود را در توئوک    21غرب از دهۀ 

رش داد  تا جانی که تا  تمام جمخج   کشور  د

هووای غوورب را بوورای همدووانی انووراک بووا  برنامووه

آوردن نبض اقجصواد  کشورهای غربی به اجرا درمی

تپیود و انو    هوای نفو  جنووب موی    انراک در چا 

منطقۀ اتوجراتژنک توهمی حیواتی در ترنوتو      

انراک دات  و به همی  دلیل بیگانگاک  بداک چش  

تناتی که طمع دوخجه بودندن غرب با دانش ترق

بنا به قول ادوارد توعید عوام ی بورای ادارۀ اموور     

(، 10: 0286 د،)توعی  ترقیاک و اتجعمار آناک ات 

دت  بر رگ حاکماک خودکامه و تودجو نهواد ،  

 به غارت منابع انراک مشغول تدن

محمود تح  تأثیر ان  وقانع و با نگاهی 

های خود را خ ق کرد  ات ن  را، داتجاکبومی

 ات :   وی دربارۀ ان  تأثیرپذنری ان   ونه  فجه

ای توا دوراک پیووری از    وننود هوور نوندوند    موی »

کنود  نعنوی    کودکی و جوانیش تغذنه می روز ار

تأثیر ذاری زند ی دوراک کوودکی، نوجووانی و   

جوانی آک قدر نیرومند ات  که همیشه به هنگام 

ه مو ،  تج ، آدم زنر نفوذش اتو ن اول انن و  نو

جوووانی، نوجوووانی و کووودکی  را در خوزتووجاک  

دوم انن ه به نظر مو ، جنووب و بوه     نام  ذراند 

ی  حوووادث بووزرگ خصوووخ خوزتووجاک توورزم

اتوو ن مدووئ ۀ نفوو ، مهوواجرت و مهاجرپووذنری 

هوای   خوزتجاک، صنع  و کشواورزی، رودخانوه  

های مخج   کوه   های بزرگ، آدم پرآب، نخ دجاک
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انود در آنجوا بوا هو       از اقصی نقاط مم    آمد 

 ن(36: 0282 )  دجاک، «اند امجزاج پیدا کرد 

هوا و توگردهای    اتجفادۀ نوندند  از ت نیک

هانش را از تارن  صرف بودک، بیوروک   نوتجهادبی 

 آورد  و به آنها رنگی ادبی داد  ات ن

کند   اهی به جای لح  روانی، توصی  می

های ترتار از هیجواک، انودو  و رنو  را     و لحظه

زباک او لح  تاعرانه پیدا  نرنزد در قالو زباک می

با تصاونر ابوداعی بوا خوود     کند و خوانند  را می

هوانی کوه چنوی  لحو       ؤلفوه   توازدن م  موی همرا  

ها،  آورد، تناتو بی  واژ  وجود میه تاعرانه را ب

تشبیهی و موتویقی    یری از بیاک اتجعاری و بهر 

 ن(019: 0289 )پیروز،درونی کالم ات  

کووی دربووارۀ  بووه راتووجی انوو  جم ووۀ مووک 

 و  داتجاک»کند:  های احمد محمود صدق می نوتجه

دی اتو  کوه زنود ی    تاعر زند ی ات ، هنرمنو 

روزمر ، زند ی درونی و بیرونی، رؤنا و واقعیو   

کند که قافیوۀ آک را نوه ک موات     را به تعر بدل می

(ن در 08: 0282 کوی،  )موک  «توازد  که حوادث می

پات   به ان  پرتش کهان  پژوهش کوتش تد  

داد  تود که احمد محموود بوا چوه توگردهانی،     

و چگونوه در   جنبۀ ادبی آثار خود را غنا بخشوید  

توصی  پیامدهای اتجعمار و اتجممار توفیق نافجوه  

 ات ؟

 

 پیشینۀ پژوهش

ای بوا  جوو در منوابع، کجواب نوا مقالوه     وبا جدو  

موضو  ان  پژوهش ناف  نشدن اما تحقیقواتی بوا   

موضوعات خووانش پدااتوجعماری مجووک، تب وور     

 38پیامدهای اتجعمار در آثار ادبی، تأثیر کودتوای  

-مدئ ۀ نف  بر ادبیوات معاصور و  بوومی   مرداد و 

طووور ه  رانووی در ادبیووات داتووجانی معاصوور بوو  

غیرمدجقی  در پیوند با محجوای انو  تحقیوق قورار    

ذنل به معرفوی چنود پوژوهش در    در  یرند که می

 تود:  ه میجهای نادتد  پرداخزمینه

خوانش پدااتجعماری رماک جزنرۀ »در مقالۀ 

 و احمود رضوی  نوتجۀ تمیه حواججی  « ردانیتر 

توازی، جندوی، ،   مفاهیمی چوک دنگری ،(0295)

زبووواک، اتوووجعمارزدانی و ننن در رمووواک جزنووورۀ  

 ناندتر ردانی بررتی تد 

 عنووواک ای بووا اک در مقالووهدهمووی  نوندوون

هوای فرودتو  پدااتوجعماری در    واکاوی ج و »

(، بوه بررتوی   0294« )رماک جوای خوالی تو و    

فرودتو  در  هوای   ری و ج وو  های ت طهزمینه

 اندنرماک جای خالی ت و  پرداخجه

ای بووا مقالووه ( در0293) رمضوواک رضووانی

الشوعرای  تجیزی در اتوعار م وک  اتجعمار»عنواک 

بوه بررتوی نظور     ،«احمد صوافی نجفوی   ار ووبه

الشعرای بهار و احمد صافی نجفوی دربوارۀ   م ک

خوواهی و اتجعمارتووجیزی در اتووعار آنهووا  آزادی

 پرداخجه ات ن

ای بوا  ناموه ( در پانواک 0289موتویوند ) زهرا 

 38تح یل اعجراض بوه کودتوای    بررتی و»عنواک 

در ادبیوات داتوجانی معاصور    تمدوی  0223 مرداد

کیود بور آثوار    أبا ت، «0251 تا 0223فارتی از تال 

تورن  نوندوند اک انو  دور ،    هف  ت  از برجدجه

نقش حوادث مه  در جامعۀ انراک را بررتی کرد  

 ات ن

 رانی و تأثیر آک بور ادبیوات داتوجانی     بومی

( عنوواک طور    تمدی0231-0251) معاصر انراک
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پژوهشی نوتوجۀ ع یرضوا صودنقی اتو  کوه بوه       

 رانی و ع ل آک در ادبیات داتوجانی   بررتی بومی

 رانوی را   پردازد و ن ی از ع ول بوومی   معاصر می

همراهی دول  در غارت منابع نفجی بوا بیگانگواک   

 کندن بیاک می

ای بوا   ناموه در پانواک  (0285فاطمه غالموی ) 

بررتی وتح یل تصاونر و مضامی  مربوط » عنواک

بووه مدووائل نفوو  در ادبیووات داتووجانی انووراک )از  

بوه راهنموانی    ،(«0284نهض  م ی تدک نف  توا  

ع ی قبادی در دانشگا  تربی  مودرس، بوه   حدی 

تأثیرات ناتی از نف  در جامعوۀ صونعجی جنووب    

-و ان  آثوار را از حیوح تخصوی     پرداخجه ات 

در عوی    و  کردمانه و زباک تح یل پردازی، دروک

داتوجاک  و  هوا  همدوانه  حال  رنزی کوتا  به رماک

 زد  ات ن نک تهر

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

 وورای ادبووی حوواوی اطالعووات مفیوود آثووار واقووع

تارنخی، تیاتی و اججماعی هدجند که در جاموۀ  

بدا از هر پژوهشوی  آراتجۀ تگردهای ادبی، چه 

عمیق و  ترند و اثرهای نادتد  خواندنیدر زمینه

تری بر ذه  و اندنشۀ خوانند اک برجای ماند ار

از رهگذر پوژوهش در آثوار   ،  ذارندن بنابران می

تواک از منظر کدی که خوود در  احمد محمود می

مج  وقانع حضور داتجه و با ق   و مهارت خود 

رن  وجوه در قالوو   تو در نوندند ی به مط ووب 

نموود ، حووادثی را کوه بور      داتوجاک آنهوا را بواز   

جنوب رفجه ات  بهجر تناخ  و ضوم  معرفوی   

های نوندند ، جنبوۀ هنوری   اندئولوژی و اندنشه

اثوورش را نیووز تح یوول کوورد و بووه خواننوود اک    

 تناتاندن

 

 بحث

 های مورد بررسی  خالصۀ داستان .6

دارای دوازد  داتووجاک  زائووری زنوور بوواراکداتووجاک 

بندر تح یل   کوتا  ات  که در ان  پژوهش داتجاک

 تودنمی

 

 بندر        داستان  .6-6

خیز جنووب را  در ان  داتجاک، نوندند  خطۀ نف 

 بوورق و و کشوودن بنوودری بووا زرق بووه تصووونر مووی

های لوک  را به بندر  های باربری که ماتی  کشجی

کوه بورای پیودا    آورد و در کنوار آک کوار رانی    می

انود   کردک کار، در کنار بندر برپاتنۀ پا چنودک زد  

های کهنه و پار  را در کنار بندر  و زنانی که رخ 

 تونندن می

هوا و پدورک    غرنبوه مجموعه داتجاک کوتوا   
تح یل و  تهر کوچک ماکه از ان  مجموعه  بومی

 ات ن  بررتی تد 

 

 شهر کوچک ماداستان  .2-6

تهری کوچوک در جنووب،   با پیدا تدک نف  در  

ها را تخ یه کننودن مورداک    خواهند خانه از مردم می

وند، تو  مح ه، در در یری با خارجیاک ه  قد  می

ا با فاش تدک ج ده و دتجگیری افراد، تخرنو ام

تودن راوی که نوجواک و تواهد   می  ها حجمی خانه

اش اتو ،   از بی  رفج  تهر و آرزوهای کودکانوه 

بیند کوه   ناپذنر میودی تیریهای نف  را موج چا 
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 ها را بب عدن  قصد دارد خانه

 

 ها همسایه. 9-6

تورن  طبقوات    داتجاک نگاهی به زند ی فرودتو  

مردم انراک در تهر اهواز از دنود ا  نوجووانی بوه    

م وی تودک   نام خالود اتو ن زمواک داتوجاک دورۀ     

اتو  و بوه    مصودق به رهبری دکجر  صنع  نف 

و  حزب توود  های  فعالی که تواک  ف   نوعی می

  کو   عمود به طوور  ثیرات آک بر طبقۀ محروم و أت

تواد کشور را برای بدی  تدک در حرکو  م وی   

دهودن از انو  بابو      ف  نشاک موی کردک صنع  ن

هوای ذهنوی و تیاتوی     تواک  ف  که  ورانش  می

نوندند  به صورتی کامالً پررن  در موج  داتوجاک   

 خوردن به چش  می

رماک از نوجوانی قهرماک داتجاک، خالد 

تود و تا به زنداک افجادک و تحول   ترو  می

به دلیل  ف ری و عقیدتی او و ت نجه و آزار

ه ظ   و تج  ادامه داردن خالد اش ع ی مبارز 

ای  نوجوانی از طبقۀ فرودت  اججما  و در خانه

های جورواجور زند ی  ت وغ و پر از همدانه

کندن همۀ افراد و مدجأجرهای خانه با جهل، می

ها  ورزی خرافات، فقر، بیماری، فداد اخالقی، کینه

های خاخ ان   ونه  و در عی  حال مهر و محب 

رنباک هدجندن در فصل اول جوامع دت  به  

چی  رماک، خالد با ب ور خان ، زک اماک آقای قهو 

آقا و به درخوات    تود و در نبود اماک آتنا می

ای  رودن خالد در حادثه ب ورخان  به منزل او می

تود و در آنجا نقطۀ  میپانش به کالنجری باز 

 نآند اش به وجود می ل اص ی زند یعط  و تحو

نی تیاتی را به دوتجانش پیغام نک زندا

تودن وی از ب ورخان   می« تیاتی»رتاند و  می

نهدن  تری پا می  یرد و به محیط وتیع فاص ه می

تود، در  خالد رتماً عضو نک حزب تیاتی می

کند، با پ ی   های تیاتی ترک  می فعالی 

تود و حجی آک قدر تجا  تد   مخفی در یر می

در همی  حال و   رنزدن که نک بار از تهربانی می

با اوج  رفج  مبارزۀ مردم، در میجینگی ترک  

بیندن در حال فرار از  کند و پانش ضربه می می

برد و در آنجا  ای پنا  می دت  مأموراک به خانه

تودننن روزها و  چش  می عاتق دخجری به نام تیه

ها، فرارها و نوندیتبهانش با تظاهرات و اعالمیه

در داخل خانه که جهاک  ذردن  ها میبازدات 

ها از تری ات ، تاهد مدائل همدانهکوچک

دعوای زناتوئی  رفجه تا تهیۀ نک لقمه ناک بخور 

طور که نوجواک  هات ن هماک و نمیر همدانه

-ها را به تدبیر خود میتود و  ر بارورتر می

کجاب زند ی و تارن  نیز برای خوانند   ، شاند

رماک، خالد را در خوردن در آخرن  بخش ورق می

 بینی ن وی با مداعدت ن ی اززنداک عمومی می

های آزمود  )پندار( اعجصاب غذانی در «کادر»

ها و  اندازد که طی آک با خویزنداک به را  می

تون   های خاخ زندانیاک عادی آتنا میمنش

وجود ه ی که ان  دو ت  در زندانیاک بوانگیزت

به خوک کشید  اما ترانجام، اعجصاب  ،آورندمی

تودن پندار تر به کشجه می« ناصر ابد» تودنمی

تود و خالد پ  از نک زنداک انفرادی نید  می

رود و رماک در اننجا به طومنی به تربازی می

 ماندنتمام مجوق  میت  ی نیمه

بوه   مورداد  38کودتوای  داتجاک با  ،در نهان 

هرچنود در هویی نوک از مراحول      نرتود  پاناک می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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م ی تدک صنع  داتجاک وقانع تیاتی و تارنخی 

خورد و تنها  به صورت مدجقی  به چش  نمی نف 

بازتاب آنها در میاک مردم طبقۀ فرودتو  کشوور   

 تودن دند  می

 

 توصیف. 2

 بورای  نوندوند اک  کوه  بیوانی  توگردهای  از ن ی

 ،انود بورد   بهور   خووبی  بوه  آک از داتوجاک  پیشبرد

 ،ای نوعی توصی  اتو   هر نوتجه نات  توصی 

امووا نووو  توصووی  نوندووند اک و توواعراک از     

ارد و ان  به دلیل هانی د موضوعی ن داک، تفاوت

ه آنها به دنیای اطراف ات ن ولوی  نو  دند و توج

هوا را بوه همواک     نوا پدنود    به طور ک ی نوندوند  

کند نا انن ه  و بیاک  می بیند می ،صورت که هدجند

ه به ذهنیات و احداتات در آنهوا دخول و   با توج

توصی  دو  ونه اتو :   ،کندن بنابران  تصرف می

 عینی و اکدپرتیونیدجین

وصووی  عینووی چیزهووا و اتووخاخ بووا  در ت

تووندن   بینی و آک چناک که هدجند، عرضه موی واقع

در توصووی  اکدپرتیونیدووجی، اتووخاخ و  امووا 

انود و   چیزها چناک که در ذه  تماتوا ر بازتابیود   

 تووند  انود تصوونر موی    با احداتات او در آمیخجه

 (ن  254 :0281 )انرانی،

تواند هو  از توصوی  عینوی     نون  میرماک

بهوور  ببوورد و هوو  از توصووی  اکدپرتیونیدووجین  

آن ه  برند که توصی  عینی را در جانی به کار می

کننود  اتو ، در عوال  بیوروک     انگیز و تعیی خیال

و توصووی   -بیووروک از ذهوو  تماتووگر –اتوو  

اکدپرتیونیدجی در جانی کواربرد دارد کوه آن وه    

کننود  اتو ، در عوال  دروک    انگیز و تعیوی  خیال

در توصووی   -دروک ذهوو  تماتووا ر  –اتوو  

اکدپرتیونیدوووجی جووواک تماتوووا ر در موضوووو  

و آک را زنود  و بوا معنوی     تود توصی  دمید  می

 (ن258و  251کند )هماک:  می

 بوه  محموود  احمود  هوای داتجاک در توصی 

بووه کووار رفجووه  عینووی و اکدپرتیونیدووجی صووورت

تواند مبجنوی بور امور واقوع      داتجاک می»ات   زنرا 

اش  را بی  قصوه ترن  انطباق مم   باتد و نزدنک

انود، حفو     در جهاک رخ داد  و چیزهانی که عمالً

کندن نا بدویار خیالبواف باتود و درکوی را کوه از      

 «مم نات معمول زند ی دارنو  زنور پوا بگوذارد    

 (ن4: 0292 )ات ولز،

 

 توصیفات عینی . 6-2

رن  تأثیر را بور موردم فرودتو     وار بیشجواتجعم

ها بیگانگاک در جنووب     تالوات ن در ان  داتجه

ردازندن زنود ی تواکناک   وپو  به اتجخراج نف  می

ان  تهرها با وجوود منوابع عظوی  نفجوی بدویار      

فقیرانه و همرا  با تخجی و مرارت اتو ن موردم   

برای رهانی از انو  فقور در کارخانوه دتو  بوه      

زننود و خواهواک م وی تودک نفو        اعجصاب می

اما مدئومک رد  بوامی مم  و  عقیود      ،هدجند

ر خواهد ها وضع بدت با اخراج انگ یدیکه دارند 

تدن اتوجعمار امپرنالیدوجی، بورای تقونو  نظوام      

داری نیاز به مواد خام، نیروی کار ارزاک و ترمانه

)ک یگوز،   بازار جدند بورای کامهوای خوود دارد   

و انوو  نیازهووا جووز بووا اتووجممار     (315: 0288

 ،توودن بنوابران   کشورهای جهاک توم تأمی  نمی

بیواک  ترن  جنبۀ تو طۀ غر اتجعمار اقجصادی، مه 

 ات ن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
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 ها های استعمار اقتصادی در توصیفجلوه. 6-6-2

 توصیف مکان، فضا و امکانات -

طور غیرمدجقی  و در قالو ه اتجعمار اقجصادی ب

های احمد محمود از م اک زند ی مردم، توصی 

وضعی  ظاهری، نو  تغذنه، پوتش، وضعی  

بهدات ، اتجغال و تیوۀ امرار معاش آناک نمود 

 توصیفی با ها همدانه داتجاک محمود درنابدن می

خالد و تعداد زناد  خانۀ حیاط از عینی که

 خوانند  راحجی به ،تود می همدانگاک ارائه

حیاط دنگال  ندتومی محیط بر حاک  فقر مجوجه

ها  که با فرناد ب ور خان  از هر اتاقی همدانه

 حیاط تو خان  ب ور فرناد باز» آنندنبیروک می

 را چرمی په  کمربند آقا، اماکن پی دمی دنگال

 ج و ها، همدانه از تا چندن جانش به ات  کشید 

 ها تینه روی را ها دت  و اند اندجاد  هانشاک اتاق

 ن(00: 0251 محمود،« )اند کرد   ر 

ها هنگامی که در مقابل وص  ان  توصی 

خانه و وضعی  اقجصادی مدجشاراک غربی ترک  

-تر میچهرۀ اتجعمار را نماناک یرد، نف  قرار می

کندن در همی  مقاله ذنل بحح تقابل، تواهدی 

  تودنذکر می

 تاب، چوک چرک هانیصف  آوردک

در توصی  پردۀ ما بی  اتاق،  زمخ  و خاکدجری

کندن  می بیاک را خالد خانوادۀ فقر به طور عینی،

 زمخ  که رنگی خاکدجری تاب چرک پردۀ»

 و ات  آونزاک اتاق دو میاک  اهی در ج و ات ،

( 04 هماک:) «کند می جدا ما اتاق از را پدرم اتاق

ها، تنگی فضا و محقّر بودک اتاق در ان  عبارت

 تودنطور ضمنی به خوانند  منجقل مینیز به

هانی که در  توصی  نو  پوتش همدانه

 به  ونۀ عینی بیاک تد  ،کنند نک خانه زند ی می

ان  خانه ات  که ات ن عمو بندر از تاکناک  

پوتش او بیانگر فقر اوت ن لباتی که در طول 

 تال ثاب  و ن نواخ  ات ن

 چه و تابدجاک چه را، تال تمام بندر عمو»

 ت وار نک و کهنه نظامی فرن  نک با زمدجاک،

 خودش که رن  اخرائی پوتی  نک و کهنه نظامی

 ن(31: هماک« )کند می تر کند، می اش پینه وص ه

 مادر با تاطر برخورد توصی  با نوندند 

 فقر به ،دهد هانی که به دت  او می و ناک خالد

 ات ن کرد  اتار  خالد خانوادۀ

 ازن رود می و  یرد می را خط چوب مادرم»

 زنر از تودمی خ  حبیو تاطر که بین می دور

 های ناک را، توخجه های ناک را، ترد های ناک میز،

 دهد می و آورد می بیروک را اف  و دارکرلغ خمیر،

« کشدمی خجال  مادرم از انگار مادرم، دت  به

  ن(24: 0251، محمود)

 

 هاتوصیف ظاهر شخصیت -

ترن  به  فجۀ تفیعی کدکنی بهجرن  و تاندجه

 وتانل بیاک تصونری، آوردک اوصاف ات 

از وجو  فقر ناتی  ن(042:0266 )تفیعی کدکنی،

از اتجعمار اقجصادی، ظاهر رنجور و حاکی از 

توء تغذنه ات ن صف  زرد برای روی و چهر  

در  نشانی از بیماری و نداری ات ن نوندند 

  فالک  و فقر دادک نشاک ها برایداتجاک همدانه

با رن  زرد  را چهرۀ بیمار ونۀ آنها ها، خانواد 

 اتاق از صن  نبوی زرد پدر»توصی  کرد  ات : 
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 دن  زنر  ذاردمی را پرنموس و بیروک زندمی

« بیروک راند می خانه در از را چارچرخه و ت غ 

 ن(01: 0251 محمود،)

 او اتاق خرک ی رحی  تدک  رفجار از بعد

 ه  احمد مال تودن می داد  اجار  احمد مال به

ات ، رن  رخدار دخجراک بیاک  دخجر پن  دارای

 احمد مال دخجرهاین »ات   خانواد  حال و احوال

« تاله هجد  تا تاله هش  ازن مغرند و زرد ه 

 ن(382 :هماک)

البجه در ان  حیاط دنگال همۀ افراد نا رن   

و رونی زرد دارند نا ت ید  و رن  پرند  هدجندن 

دتجی و فقر و نبود ام انات بهداتجی از تن 

هات ن پوت   مش الت اتاتی مردم در ان  تال

ای از وجود  خش ید  و چدبید  به اتجخواک نشانه

 ننه»بیماری و در عی  حال ضع  بنیه ات ن 

 و خش ید  پوتجی ات ، اتجخوانی مش  حدنی

  ن(25: هماک« )ها اتجخواک به چدبید 

در ترکیو  برجدجه کردک دماغ و دهاک

  صورت نشانی از بیماری و فقر مواد غذانی ات 

توزند و  ها می زنرا با ک  تدک مواد غذانی چربی

توندن  می تر نشاک داد  ها در بدک برجدجه اتجخواک

 که حرفن نید  پیدا اصالً چینوق های چش »

 دماغن ات  دهاک فقط صورتش تمام انگار زند می

ن ات  کرد  پر را صورتش تمام چینوق ده  و

: هماک)« نید  پیدا اصالً اش پیشانی و ها چش 

 ن(44-42

-مادر خالد، دو فرزند بیشجر ندارد که بزرگ

ترن  فرزندش، خالد نوجواک ات ن پ  ت  و 

اش ت  و  تال زنادی ندارد، اما توصی  چهر 

دهدن  تال او را بامتر از آن ه هد ، نشاک می

 ود نشدجه، تد  و چشمانی   هانی که ت ید   ونه

 همه بیانگر وضع فقیرانه و فالک  بار آناک ات ن

 اما زند، می جوانی اش چهر  ته مادر خالد»

 را نیمرخش ممپا، نورن ات  ت ید  هانش  ونه

 آونزاک کمی پانینش لون ات  زد  روت  تانه

 پیدا چشمشن باتد کرد  اخ  که انگارن ات 

« زند می تیاهی و ات  نشدجه  ود نید ،

 ن(82 هماک:)

 به های تاک  در خانه، خانواد  فقر تدت

 به کار برای که دوانی ناصر حجی که ات  حدی

چال ن ندارد خوبی وضع نیز ،ات  رفجه کون 

ها ه  از دنگر صفاتی ات  که کمبود  افجادک  ونه

 رن »هدن  مواد غذانی، مرارت و رن  را نشاک می

  داخجه، م  انگارن ات  تد  تیر  دوانی ناصر

 ه  مغر که انگار ات  افجاد  چال ه  هاش  ونه

 ن(55هماک: « )ات  تد 

 

 توصیف وضعیت بهداشتی -

پیامدهای فقر  از نیز که بهداتجی ام انات کمبود

ارت وداراک و غو  زمامووء مدنرنوت ۀوو نجیج

 ار راک وو  اتجعموه دتوی بوای م وهانهوترم

 به محمودهای داتجاک در  وات ار راکواتجمم

 خورد: می چش 

 اب،وآفج شوکهوتین  وات هوتشن یوحدن»

 چرک پیراه  پجو، می ات  پی ید  را خودش

 می دارد و ات  آورد  بیروک ت  از را اش مرد 

 دتجش مادرم وق  هرن جوند می را درزهانش

 دان  نمین توند می را حدنی های لباس برتد،

 لباس درزهای می همیشه که ات  چطور

  ن(040هماک: « )خورد می وول تپش حدنی،
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 نبودک و بهداتجی مواد کمبود بر عالو 

 پیامدهای از نیز دکجر و دارو کمبود حمام،

 همی  در که حالی در  ات  اتجعمار وحشجناک

 خارجی اتبا  برای ام انات بهجرن  زماک

 انراک در ها آمرن انی و ها انگ یدی مخصوصاً

 که تاله نک خرک ی رحی  زکن »فراه  ات 

« ات  تد   یرزمی  دنگر حامن ات  مرنض

 ن(09: هماک)

 

 توصیف وضعیت اشتغال -

 های داتجاک در که اتجعمار های پیامد از دنگر ن ی

دهۀ  در انراک مردم بی اری ،دارد انع اس محمود

 تدک به دلیل م ی، طرفنک  ازن ات  21و  31

 کار از صنانع کار راک بیشجر انراک، تحرن  و نف 

 کام واردات دنگر طرف ازو  توند می بی ار

 افجادک رونق از و داخ ی صنانع رفج  بی  از باعح

 ،دلیل همی  به نتود می انراک در کار و کدو

 حوزۀ کشورهای به کار برای مردم از بدیاری

 تحقیر با ه  آنجا در که برند می پنا  فارسخ ی 

ها از نجان  مهاجرتان   .توند می روهروب ها عرب

اتجعمار ات  و افراد را از زاد ا  و اججما  خود 

 کند:دور می

 هوا که حامن بود بی ار زمدجاک تمام پدرم»

 ها صبحن ات  بی ار ه  باز رود می  رمی به رو

 بر خالی دت  ها تو و دکاک رود می افجد می را 

ن ات  کداد آهنگری کار روزها ان ن  ردد می

 می  حجی میارک، خارج از ه  رو بیل دتجه حام

 ن(31: هماک« )را تیشه و ک ن  حجی رو طون ه

 رو بند را اش رنغماتی ب ۀ های کهنه هاجر،»

 رفجه هاجر توهر که ات  ما  چهارد ن اندازد می

 ن(08: هماک« )کون  ات 

 دتجه دتجه کنی، نگا  که خانه قهو  هر تو»

ن دوکنن می الفوک  وغ و اند هونشدج اوارهوبی 

 تد  کداد بیشجر بازارن ات  خوابید  خانه تصفیه

« آورد می زور ها خی ی به دارد  شنگی و ات 

 ن(320: هماک)

 

 توصیف اکسپرسیونیستی .2-2

طور که بیاک تد،  اهی نوندند  ذهنیاتش را هماک

تازد  نعنی از  کند، دخیل می در آن ه توصی  می

ذهنوی در قب وی و بوازخووردهای ات وتجربی

کند و از دانرۀ عینیات  آفرننی اتجفاد  میتصونر

آندن ان  امر  اهی با کمک  رفج  از  بیروک می

جاک  آرانه و  اهی با وارد کردک اجزای طبیع  بی

 یردن احمد محمود  برای بیاک چیزی صورت می

در بیاک وقانع پدااتجعمار از ان  تگرد ادبی ه  

 ات :   بهر   رفجه

 

 فضای استعمارزده به کمک عوامل طبیعیتوصیف  -

های اتجعمار از بارزترن  نمونهن ی غارت نف  

انراک و موجد خیزش مردمی بود  ات ن محمود 

برای برانگیخج  احداس اتجعمارتجیزی در مردم 

و تأثیر ذاری بیشجر بر آنها، اغ و با آمیخج  

دهد احداس و واقعی ، توصیفاتی به دت  می

به کش  پیوند تصونر طبیعی با که خوانند  را 

 ونه انگیزد و ان واقعی  اججماعی و تیاتی برمی

-بر ارزش ادبی اثر عالو  بر جنبۀ اججماعی آک می

 فضای توصی  ها، بادر همدانه محمود افزاندن 
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 تدک بدجه و باز و باد تالقی هجوم و خانه قهو 

 بر حاک  جو و ترانط توصی  به درپی پی

 کند: می اتار  کار ری اعجصابات و نف  ترک 

 تو آورد می هجوم تالقی باد تود، می باز که در»

 در که ندارم ناد به اصالً امروز تا خانه، قهو 

 نفج شن باتد تد  بدجه و باز همه ان  خانه قهو 

 دنگر روزهای با امروزن رتید امک همی  نازدهمی

 رفج  قصد اصالً ها، رانند ن دارد فرق خی ی

 به اند کرد  خوش جا و اند نشدجه اند آمد ن ندارند

« کردک دود تیگار و کشیدک ق یاک خوردک، چای

  ن(020هماک: )

  رفج  اوج دادک نشاک برای نوندند 

 مردمی برای م ی تدک نف ، تظاهرات و مبارزات

 برد  بهر  پیراموک و اطراف فضای توصی  از

 ارائه  بهار فصل در کاروک رود از ات ن توصیفی

 ه  کاروک  رفجه، اوج انقالبی ات : تحومت داد 

 وضع از نشانی که ات  آلود  ل و توفند  تیالبی،

 که  ونه هماکن روزهات  آک در اججما  بحرانی

  وش به بیشجر روز به روز جمعی  تعارهای

 بیشجر  ذرد می که هر روز کاروک صدای رتد، می

 در روزها و ها تو مردم اعجراض صداین تود می

 تا ه  کاروک صدای ات ، انداز طنی  ها خیاباک

 : آند می ها دت  دور

 و تیالبی کاروک،ن ات  تد  آغاز بهار»

 قهو  تیر عینهو رنگشن ات  آلود ل و توفند 

 بد  پا کوچک، و بزرگ های موج بان ات 

 را  وتفندانی ۀمتن کوبد می را تاح ی های خانه

 به و ات  کند  جا از دوردت  روتجاهای از که

 تعارن اندازد می تاحل به ات ، آورد  خود همرا 

 بودن ، نوتجه تیمانی در تینۀ به که را بزر ی

 ات  رفجه آب  یریانداز  برجن ات   رفجه آب

 نگا  آب به که تفید پل های نرد  ازن آب زنر

 کاروک صدای ها، تون خورد می  ی  ترت کنی،

 که روز هر روزها، و رود می ها دت  دور تا

 های دتجهن تود می بیشجر صداها و تر  ذرد، می

 افجند می رنگارن  ای پارچه تعارهای با مخج  

 محمود،« )دادک تعار و  شج  دور به ها خیاباک تو

 (ن 304: 0251

 از ای نشانه طبیع  در بهار فصل آغاز

 به توجه با اننجا در و ات  دوبار  زند ی

 واقعۀ نوندند  به مردم، اعجصابات و اعجراض

 های متهن کند می اتار  مردم زند ی در جدندی

-اعجصاب کشجار به تواند می کاروک  وتفنداک

 صدای هم نی  و باتد داتجه اتار  نیز کنند اک

-اتار  تواند می رود، می ها دت  دور تا که کاروک

به صدای اعجراضات مردمی که در  ای باتد

 نتراتر کشور بر پات 

 وقجی نات  وروتنانی نور منبع خورتید

 از نشاک ،تود می توصی  تد خفه صف  با

 تیر ی و ماتید  ابر هم نی ن دارد توم ایواقعه

 پی های موج تهدندکنند ، و تیر  کاروک آتماک،

 خالی پا زنر که هانی ماته بزرگ، صخرۀ پی، در

 با تا ات  نوندند  تگردهای از تود می

 تدک م ی های تال توم حوادث به فضاتازی

 اتار  اتجعمار راک و بیگانگاک دخال  و نف 

 نکند

 آتماک و ماتید ابرها و تد خفه خورتید»

 ها فروش هیزم کوچه تو ازن  رانید تیر ی به

 تنگفرش بارن ۀ انجهای تان آند می پا صدای

 تا رونماک پ ن زدن  می دنوار به چدبید 
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ن ات  تد   دجرد  کاروک تیرۀ آب ها، دوردت 

 در پی های موجن ات  تهدندکنند  کاروک صدای

ن تود می کوبید  تنگفرش بارن ۀ پابد  به پی

 طرف به رانی  می و آب به زنی  مین ندارن  راهی

 زانو تا آبن ات  رونماک پیش که بزر ی صخرۀ

 که موجن تود می خالی پاهانماک زنر ماتهن ات 

 به رتی  مین رتد می رانماک کشالۀ تا آب آند، می

-324: هماک« )کنی  می قوز پناهش در صخر 

  ن(322

 

)توصیف  ها توصیف استعمار اقتصادی به مدد آرایه -

 شناختی(زیبایی

 تقابل. 6

تواک به عنواک نک کل در نظر  رف  مج  را می

ای که تمام اجزای آک در برابر ن دنگر وظیفه

)تفیعی کدکنی،  رتانندمجقابل را به انجام می

 (ن69: 0290

د تقابل، برای محمود به خوبی از تگر

-بهر  می تبدنل وقانع روزمر  به پیرن  داتجاک

ها نا  یردن ان  هماک تقابل صورت و هنر تاز 

تقابل صورت و معنی ات  که تفیعی کدکنی در 

ها در مورد ن ی بودک توضیح دند ا  فرمالید 

 از (ن13)هماک:  کندفرم و محجوا بیاک می

احمد محمود برای بیاک تبعیض و  هایتگرد

 با جنوب مردم زند ی در تقابل نهادک  جممار،تا

 اوضا  و جنوب در تاک  خارجیاک زند ی

 ات : کشور واردات و صادرات

 های اتومبیلن آند می ات  ه از قطاری»

 ات ، قطار تطح های وا   رو که جورجوربه

 باغجوک و برک  بد  خدا ون زند می برق آفجاب زنر

 ن صدو و: تمارند می را ها اتومبیل و فرنگیا آباد

ننن  نک و پنجا  ن صدو پنجا ، ن صدو نه، و چهل

 با که زمخ  کار راک و دندی؟ کجاتو تاز  و

 به را هادت  و اند اندجاد  خط کنار تیر  لباس

 لو زنر اند، کرد  رنز را ها چش  و اند زد  کمر

 «دار  خور  ماتی  ما مم   ! ممصو و: غرند می

  ن(44-45: 0283 محمود،)

 تیر  های لباس توصی  موازات به نوندند 

 مرد چرک و کهنه های لباس و کار راک زمخ  و

 به اند  کرد  په  آفجاب در و اند تدجه زناک که

  مرک به را ها اتومبیل که قطارها توصی 

 قرمز، های پار کهنهن »ات  پرداخجه ،آورند می

 مرد چرک مجوردی های پیراه  زرد، های کهک

 و ات  افجاد  رو بندها دار، وص ه تیا  های تنباک و

 ن(46: )هماک «دهد می پ   رم بخار

 نگار و نقش خوش که  مرک تاخجماک

 آک و قدمی چند در و م واناک باتگا  و ات 

 ،کنند می زند ی ترانط بدترن  در که کار رانی

 و اتجعمار وجود از ات  بارزی های نشانه

  ات : حاک  کشور بر که اتجممار

 محوطۀ به را ها اتومبیل قطارها، باز وننن »

 و مح    مرک، تاخجماک و آورند می  مرک

 باتگا  و ات  کشید  قد درنا کنار طر ، خوش

 به  مرک، تاخجماک ب ند دنوار پنا  در م واناک،

 ن(46- 41 :هماک« )ات  اتجوار خود جای

 و کار راک زند ی بی  طبقاتی فاص ۀ

 :ات  تد  توصی   ونه ان داتجاک در م واناک

 بیروک م واناک باتگا  از که جازی تند آهن »

: هماک« )تود می تنید  نزدنک و دور زند، می

 ن(42
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 خانه داتج  از مردم بیشجر که حالی در

 با ت وغ و کمی  های مح ه در و هدجند محروم

 آنها ،کنند می زند ی لج  و  ِل از پر های خیاباک

 و هدجند بزرگ و لوک  های خانه دارای

 تمیز و آتفال  هانشاک خانه اطراف های خیاباک

 نات 

 خیاباک»خوانی : می ها همدانهدر رماک 

 نص  هنوزن اند کرد  آتفال  تاز  را ح ومجی

 خیاباک های چراغ همۀن ات  تنگ ی  بیشجرش

 خی ی ما خانۀ خیاباک بان ات  روت  ح ومجی

 تا لج  بزند، که باراک زانو، تا خاکن دارد فرق

 هاش چراغ همۀ که ام ندند  هی وق  و زانو

 ن(51:0251 محمود،« )باتد روت 

 زند ی جزء به جزء توصی  با نوندند 

 کار راک های بدبخجی به انراک کار راک و فرنگیاک

 با را اتجممار و اتجعمار ثیرأت و کند می اتار 

ن کشد می تصونر به بهجر نگرجزئی توصیفات

 وضعی  توصی  توصیفات، ان  دنگر نمونۀ

 در ها فرنگی و کارفرماناک خوراکی مواد و خرند

 ن ات  کار راک با مقانده

   

 نماد. 2

 نماد، رمز نا تمبل عبارت  از هر عالم ، اتار ،

ک مه، ترکیو و عبارتی ات  که بر معنی و 

، دمل  نماندمفهومی ورای آن ه ظاهر آک می

(ن نشانه نا عالم ، 4 :0215نامدارناک، ر)پودارد 

اما نک رمز به ع    اتجعداد  ،تنها نک معنی دارد

(ن ن ی 01تود )هماک: پذنرنش مشخص میتنو، 

از اغراض کاربد  نماد، پرهیز از صراح  بیاک 

نماد »به دلیل وجود اتجبداد و خفقاک ات ن 

اتجبدادی ات  ترفندی هنری در جوامع بدجه و 

های نا فجنی خود را و هنرمند از طرنق آک، حرف

 (ن41  :0281)روزبه، « کندباز و می

 

  تاریکی الف(

 هاهمدانهدر داتجاک نوندند  که  مواردی از ن ی

 کنار از که نف  ات  های لوله دارد، توجه آک به

ن توزد می که  از های تع ه و تود می رد ها خانه

 خاطراتش بیاک خالل در  داتجاک قهرماک و راوی

 ای ات  بهاتار   ان  کندناتار  می آنها به مدام

 حالی در  ازی، و نفجی منابع بر اتجعمار ت طۀ

 تر به منابع ان  قدمی نک در مردمی که که

 با و زنند می پای و دت  مط ق فقر در ،برند می

 روت  را خود تارنک های تو ممپ نک نور

 نزدنکن دارد نمادن  حال  ها چراغ تکن کنند می

 به ناد را حزب پیروزی و رهانی صبح تدک

 اتجعمار و اتجبداد تیاهی دوراک و انن ه آورد می

 نف  های لوله رو ان  نشدجه» ات : پاناک به رو

ن رود می بندر به و  ذرد می قبرتجاک کنار از که

 نماند  تو نیمه به چیزی ات ، تارنک هوا

 نوری ک  های چراغ تک آنجا، و اننجان ات 

: 0251 محمود،« )دارد دم هوا زنند، می توتو

 ن(336

 و دارد تناتو زمانه تارن ی با هوا تارن ی»

 آک توی ه  و تدک نزدنک تو نیمه به رتیدک

 و روتنگری صبح الوقو قرنو دمیدک با

 تعداد بیاک ه  نور ک  چراغ تک چند کورتوی

 تارن یتا  کوتند می که ات  روتنگرانی ک 

« ببرند بی  از و بزنند پ  را خود روز ار و زمانه

 ن(032 :0286 جاللی، زنوزی)
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 مجسمهب( 

 و اندداد  قرار تهر میداک مردم در ای که مجدمه

 ،اند زد  رن  تیا  نف  با را آک چرم جای به

 وتی ۀ به نف  نمادی از انگ ی  و تاراج

 هات ن انگ یدی

 چوب، کهنه و پارچه با تهر، میداک تو»

 که اند کرد  درت  را ها انگ یدی از ن ی مجدمۀ

ن اند کرد  کوتا  ت وار مجدمه، پاین بزنند آتش

 رن  تیا  نف  با چرم، جای به را خشج ش

 نکن اند  ذاتجه ترش به پهنی لبه کال ن اند زد 

 جای به اند  رفجه میداک قصابی دکاک از  او، نری

ن اند چپاند  مجدمه های لو می برگ، تیگار

 به زنجیر با که دارد ه  کوچ ی ت  انگ یدی

 کهنه و پارچه از ت ن تود می کشید  دنبالش

 بان ات  ب ی ب ی و بزرگ ت ، های  وشن ات 

 مجدمۀ دور مردمن اند کرد  رنگش تیا  نف 

 ها ب هن کنند می ه ه ه و اند تد  جمع انگ یدی

 :اند تاخجه تعر برانش

 ت خونه به برو صاحاب

 ت لونه برو ت  چی             

  ندار  دن  فرنگی

       دار ون  وزن شوامغ            

 (303: 0251 محمود،)

 

 شب بازیخیمهج( 

 و رادنو در آرا رزم نطق توصی  با محمود احمد

 آرا رزم نطق از بعد که بازی توخیمه برنامۀ

 بیاک به زیوورت رموص هوب ود،وت می شوپخ

آرا و اندنشۀ ضد پرتجی رزمبیگانههای  اندنشه

 ن کند می اتار  خود اتجعماری

 نف  صنع  کردک م ی تالش در مردم

 انراک از ها انگ یدی خروج با آرا رزم اما ،هدجند

 ها، انگ یدی بدوک که دارد عقید  اون ات  مخال 

 نف  صنع  ا رن »داد انجام تواک نمی کاری هیی

 رنخج  بیروکن تون  می نابود ،کنی  م ی را

 طور،ان  عیناً نه البجه ات ، اتجبا  ها انگ یدی

 نف  مهندس ما ممالًن حدود ان  در هانی حرف

 ب نند ل  ا رن ات  نف  همی  ما اقجصادن ندارن 

 و  وتون می ورت د  دونخرن را اوم  ونف و

 ن(024: هماک)« قبیل ان  از هانی حرف

 دول ، رئی  نطق از بعد مدجقی  نوندند 

 آک موضو  که کند می صحب  رادنونی برنامۀ از

 ها حرف نمادن  طوری به و ات  بازی توخیمه

 بازی توخیمه نوعی را دول  رئی  تخناک و

 نخواهد می مهارت و هنر آک اجرای که داند می

 آی ون تود می تمام دول  رئی  حرف»

 هنر از زدک حرف به کند می بنا رادنوننن  زکی

  ونندۀ بود؟ همی  مه  نطق و«  بازی توخیمه»

 خیمه صحیح برنامۀ نک اجرای و  وند می وورادن

 قدرت و روهن هوب دارد یوبدجگ ازی،وب تو

 «دارد اخجیار در را هاعروتک ترن  که انگشجانی

 ن(جاهماک)

مصاحبه با لی ی   دجاک  محمود در احمد

 رئی  حرک  به اتار  تاد ، نماد ان ن ات   فجه

 مجوق  برای که ات  عوام ی تانر و دول 

 مم   ، در تد  آغاز انقالبی حرک  تاخج 

   دجاک،) بازی توخیمه نوعین کنند می تالش

 ن(023: 0282
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 بندید( شرط

 های نماد بدانی پذنری را از ونژ یا ر تأونل

بندی کرمع ی آوردک ترط ،(064: 0285)فجوحی، 

نوعی  ، بههاهمدانهآرا در داتجاک پ  از نطق رزم

تأون ی برای مح وم به ت د  بودک تیات  

آرا در نطق خود ترط رئی  دول  تواند بودن رزم

بندد که در صورت وا ذاری تأتیدات نفجی به می

 ترط از انراک ورت دجگی حجمی ات ن بعد

 بندی ترط توصی  به دول ، محمود رئی 

 چاک دهانش آک تبو به که پردازد می کرمع ی

ن ات  ت دجه دهانش تو ب ینع  و ات  خورد 

اتاس و مح وم به ان  نماد اتارتی ات  به بی

ت د  بودک ترط رئی  دول  و مجبور به 

ت وت تدک وی پ  از اثبات بیرا  بودک 

 تخنش: 

 د وکن اوج از یون  یون  ا،وه کش  ونف»

 هاتاک حرف اند، نشدجه هنوز کار راکن توند می

 نات  ه  قاطی

  انگ یدیاس نوکر و

  سخورد  قد  و

 نتخجه انگ یدیا خیال کار ، رو ان  تا و

 از تر دنگراک از بهجر نف  کار راک مبد،

 دتجشاک نباتد، هرچهن آورند می در ها حرف ان 

 کمی آدم ه  وزنرنخد  ولین هد  کار تو که

 برای و نشد  وزنرنخد  که ت مین نید 

 تاز ، و ات  نبود  که ه  ابروش و چش 

 به را نف  ما  نک ا ر که بندد نمی ترط جه  بی

ن تد خواهی  پجی کوک و مف   ،کنند وا ذار ما

ن داند می چیزهانی مبد نباتد، هرچه خوب،

 کرمع ی مملن نید  باقال چوب که وزنرنخد 

 ات ، زد  بندیترط زنر دفعه ان  که نید  ه 

 دهانش تو نع ب ی و خورد  چاک دهانش که

ن ات  داد  جر را زبانش و تق و ات  ت دجه

 کاتبی و کار از بندیترط ان  با زد ، ف ک بی ارۀ

 داد به حرفی باز ،بود تابدجاک ا ر حامن افجاد ه 

 دن  و را چارچرخه فوقشن ندات  احجیاج زدک

 فروش عرق طوبی دکاک ج و تا کرد می ننننرا لوبیا

 و ات  زمدجاک که انند  اش بدبیارین والدالم

 به مشجری نزند فرناد تا و بفروتد ت غ  باند

 ن(025: هماک« )آند نمی تراغش

 کرمع ی برای قورت دادک نع ب ی ترط ا ر

ها را  ا ر انگ یدی -دول  رئی  ترط برابر در را

 قرار -توانی  نک لولهن  بدازن  اخراج کنی  نمی

 در همیشه کرمع ی که تون  می مجوجه دهی 

 نع ب ی بار ان  اما ،ات  بود  موفق بندی ترط

 رئی  برای و تود می دهانش تدک پار  باعح

ن تود می ت د  باعح رطوت  وان ه  دول 

  ونهان    دجاک با  وو ف  در محمود احمد

 رئی  ترط برابر در ترط ان  حام» :ات   فجه

 ان  دول  رئی  آقای که نعنین بگذارن  دول 

 - یرد می را   ونجاک که ات  بزر ی لقمۀ ترط

« خوری می ت د  و تود می پار  دهان 

 ن(022: 0282   دجاک،)

 

  تشبیه و استعاره. 9

تشبیه بهجرن  ابزار برای بیاک محاکات و تق ید از 

: 0285نمانی ات  )فجوحی، طبیع  و حقیق 

الغی، در جه  وزار بو  ابوود از انو(ن محم89

درتجی بهر  م موس کردک وقانع روز ار خود به

ر  تد، نف  از اتر اتکه پیش  ونهبردن هماکمی



 6931پاییز و زمستان ، دومشماره  پنجم، لنامه تخصصی مطالعات داستانی، سالدوفص       22
 

های محمود ات  و موضوعات اتاتی داتجاک

تبیه کردک ان  مادۀ حیاتی به موجودات خطرناک 

چراکه ان  ثروت،   های نمر اوت ه  از زنبانی

اتباب حضور و غارت بیگانگاک و در نجیجه فقر 

 مردم را فراه  آورد  ات ن

های نوندند  وجود  ای که در تشبیه ن جه

به ات ن نوندند  ارد، حدی بودک مشبه و مشبهد

آن ه در زند ی پیرامونش تجربه کرد ، وارد 

 کندن دنیای داتجانش می

امروز حدابی ترد تد  ات ن ترما، توز »

خوواهد برود کنار ش میواک دارد، آدم دلوزمدج

ممل  جوتند وهای  از که انگار از زمی  میتع ه

 )محمود، «غرندمیخورند و اژدها پیی و تاب می

 (ن90: 0251

حام دنوار آجری ت ری رنگی، رودخانه »

را از ما برند  بود و زخ  زرد رن  میداک نفجی 

های ما، تر باز کرد  بود ودوند  بود پش  خانه

، ممل دو مار اندوددو رتجه لولۀ قیر ها وتو کوچه

های دور دت  ، از حاتیۀ انبو  نخلماد  نر و

های پانه بود تو میدانگاهی و خزند  بود وآمد 

های دار، جا به چوبی مالید  به نف ، ممل چوبه

، هماک) «جا تو خیاباک بزرگ تهر ما نشدجه بود

 (ن003: 0282

مار نشانۀ رازآلود  در نمادتناتی انرانی،»

مرگن از همی   نماد تباهی و اهرنم  ات  و

ای برآمد  از رنشه روی ات  که مار، در واژ  نیز

 )کزازی،« اندمردک از آک برآمد  که مرگ و ات 

 ن(328: 0286

رن  تصور تد ،  میداک نفجی، زخ  زرد

چرک ات ،   ونه که زخ  زرد نشانۀ درد وهماک

نف  ه  به جای انن ه مرهمی بر فقر مردم باتد، 

های نابودی ات ن لوله عذاب و اتباب ناراحجی،

 ذتجه از  ناندماد  نف  ه  تبیه دو مار نر و

به دلیل دور  ، وار اتول موه مموا کوهت ل لوله

آوار ی آنها  زند ی و خانه و کردک مردم از

ها ه  ممل چوبۀ دار خصوصیات مار را دارندن پانه

-های نفجی خانهزنرا با هر نک از ان  میداک  ات 

 تدنرنخ  و زند ی از ه   ددجه میای فرو می

زرد که  کاربرد رن  و «زخ »اتجعارۀ »

دمل  بر بیماری دارد، احداس منفی راوی را 

تاخ  تأتیدات  دربارۀ کش  میداک نفجی و

کند  ضم  انن ه تر مرتبط با آک به خوبی بیاک می

  زخ  ورتیدنش به کوچه وردک انواز کوب

 ح ان  از روند پرتجاب فرانند صنعجی تدک و

تأثیر ذاری ان  فرانند بر زند ی مردم منطقه 

 (ن322: 0289 )پانند ، «دارد

 در ان  تشبیه نیز تصونر حیوات تمی و

خطری  دهندۀ نگرانی ونشاک خطرناک )مار(،

ات  که راوی از  دجرش صنانع نفجی احداس 

های اندود تد  نشانههای نف دنرک کند ومی

که به ع   ورود حیوانی  احجضاری هدجند

تانر کارکناک  وحشی به زودی دامنگیر راوی و

 (ن322- 324)هماک:  تهر کوچک خواهد تدان  

برداری از  از و نف  روز به روز بهر 

تود و غارت تیرۀ جاک مم    ترنع بیشجر می

ها تاند هم وک نابد و تع هتر ادامه میو ترنع

ه از زمی  وه پیوتجود کوانه تد وارچی پنداتجوق

 رونند: می

قدر کمرن  ات  که انگار نه خورتید آک»

های توم که تع هرنگی داردن م جف  میانگار 
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اند تش تان روزهای اول که آمد  بودم  از تد 

اش ته تا بودند، قهو  خانۀ اماک آقا کار کن ، همه

بعد، تدند چارتان تو جمعه تدند پن  تا و حام 

 )محمود، «ه  تشمی از زمی  بیروک زد  ات 

 (ن052: 0251

بین  های  از را میاز پنجرۀ ترقی، تع ه»

-تع ه توندن هوا ابری ات نکه ب ند و کوتا  می

 (ن012)هماک:  «اندها، نارنجی خوش رن 

برای « ب عیدک»و « جو  داتج »کاربرد افعال 

آمیز ان  مواد برای میداک نفجی، بیانگر تأثیر فاجعه

مردم ات  در روز اری که بیگانگاک آک را طالی 

های نوجوانی ها و آرزو دانندن  رفج  خانه تیا  می

روای در ذهنش نف  را به صورت هیومنی 

 ک  و نابودکنند  تصونر کرد  ات ن  بنیاک

خانه بر ش ، لو و تو که پدرم از قهو »

اش آونزاک بود و به خواج توفیق که ازش لوچه

ها رو میخواک خونه» ف  « چه بود؟»پرتید 

« خراب کن ننن میگ  برا ادار  بازم زمی  میخواکننن

 اهی جو  دارد و   خیال کردم که میداکو م

دهاک نفجی خود را باز کرد  ات  که رنز  رنز  

خواند و « انوار»تهر را بب عد و پدرم آک تو نه 

 (ن003: 0282 )محمود،« اترار قاتمی»نه 

ه وراد بو  و روی افوردک رنود کومانن 

زردچوبه، برای نشاک دادک فقر و نداری از دنگر 

 ن از وود اتود محموهای احم یورننوتصونرآف

تصونرهانی که نیاز به اتجنجاج و تح یل ذهنی 

ندارد، تصونرهانی که بر  رفجه از زند ی خود 

هدفش تنها خ ق که دهد  مردم ات  و نشاک می

ها و تصونرهای زنبا نید ، ب  ه بیاک  توصی 

ها را  ها و دردهای مردم داتجاک ات  و آرانه رن 

 بردن یام داتجاک به کار میدر خدم  موضو  و پ

 دودی توفیق خواج زردنبوی دخجر بانو،»

 بیشجر ه  تال پن  و بید  از بانو،ن ات  تد 

 خیال آدم که ات  زرد قدرآک پوتجشن دارد

« ات  مالید  تنش به و کرد  آب زردچوبه کند می

 ن(09: 0251 محمود،)

 زردی رن  عجون کن  می نگا  را ابراهی »

 صورت به و ات  کرد  آب زردچوبه انگارن دارد

  ردک رو ابراهی  ترن ات  مالید   ردنش و

 آب  اک هاش چش ن کند می تنگینی بارن ش

 ن(80و  81 :هماک« )ات 

حاکی از  ،اند موهانی که مانند نمد تد  

هات  و ان   نبود ام انات بهداتجی خانواد 

ات  که هیی هانی  تصونر از نمونۀ تصونرآفرننی

 پوتید ی و غموضی در آک نید ن

 ها لباس درز می و کنند می اخجالط ه  با»

 به که خود کمی  و زبر موی به و کاوند می را

 حرف ه  با و اندازند می چن  ،ماند می کهنه نمد

 ن(44: 0283 محمود،« )زنند می

 

 توصیف کنایی. 1

، برای حفر ها و پدرک بومیغرنبهدر داتجاک 

تود و تانۀ  درخجاک نخل قطع میهای نف   چا 

به  یرد که  ها قرار می خانه های نفجی بر روی دکل

  طور کنانی بیانگر از بی  رفج  زند ی و ت اپوی

زنرا تانه مجرادف با نبود نور و   هات انداک

روتنانی ات  و در اننجا از بی  رفج  امید و 

 کند: آرزوهای مردم را با وجود صنعجی تدک بیاک می
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 ترجی بوی با نخ دجاک    عطر دنگر»

 مج  در که ب ندی فومدی دکل تانۀ و نبود قاطی

 ما خانۀ   ی چینۀ رو بود، نشدجه آتماک آبی

 قالو و دنگال حیاط تو افجاد می و ت د  می

 خودرو های ع   قصی ی مخمل که خانه  ودال

 میدانگاهی تو و خورد می تر بود، زد  رنگش

 و بود ه  تو صداها و تر ما، های خانه پش 

 تفید رن  با کار راک لباس مجوردی رن 

 زنر که ای تخجه بزرگ های صندوق مالن 

 ه  تو تد، می مجالتی ه  از ها دن   و ها میخ ش

 مفجولی های رتجه کردی، می نگا  که بام و بود

 اتک چشم  به و کشید می را نگا  که بود تی 

 چشم  به تورمه ترد میل که انگارن نشاند می

 ن(019-001: 0282 محمود،« )باتد نشدجه

 را زمی  ها جوجه و خروس و ها مرغ و»

« ات  تیا  زمی ، نابند، نمی ای دانه و کاوند می

 از زمی  برای تیا  صف  ن(46: 0283 محمود،)

 روزیتیر  و بدبخجی به که ات  بارزی های نشانه

 و فقر از نشاک و دارد اتار  جنوب مردم

 به تیا  رن  ،دنگر طرف از ات ن محرومی 

 توتعۀ و هاچا  حفاری با که دارد اتار  نف 

 رود:می بی  از زراعی های زمی  نفجی منابع

 کاوند می را زمی  تردر  ، تد ، مد  های ت »

 (ن48 هماک:« )نابند نمی چیزی و
 

 گیرینتیجهبحث و 

های محمود، اغ و تیمای جنوب انراک را داتجاک

کنندن ج وۀ پدااتجعمار تصونر میدر دوراک 

اتجعمار اقجصادی، بیش از دنگر پیامدهای 

اتجعمار و در وضعی  معیش ، اتجغال، دتجرتی 

به ام انات بهداتجی و مهاجرت مشهود ات ن 

محمود برای نماناندک فقری که از پیامدهای 

های خود قهرماناک داتجاک ،غارت بیگانگاک ات 

بر زند  ات ن همی   را از طبقۀ فرودت  اججما 

امر  رانش او را به توتیالید  و احزاب چپ 

دهدن ت طۀ اقجصادی غربیاک، تنها با نشاک می

تیطرۀ تیاتی آناک بر زمامداراک تحقق نافجه 

ات ن پیامد فشار اقجصادی، خیزتی تیاتی و 

که به  های مردمی برای م ی تدک نف  ات قیام

وقانع در دن ان  تومرداد منجر می 38کودتای 

آثار محمود بازتاب نافجه و نوندند  به مدد 

توصی  عینی و اکدپرتیونیدجی و نیز ابزار 

جامۀ اثری ادبی به  بالغی، عواقو اتجعمار را در

ا جاندار و تأثیر ذار بیاک ، امصورت غیرمدجقی 

بخشی به مردم کرد  ات ن غرض وی آ اهی

 دربارۀ فجانع حضور بیگانگاک و تهیی  آناک در

 جه  اتجعمارزدانی ات ن احمد محمود هماک

طور که در مصاحبه با لی ی   دجاک  فجه در 

از نماد و رمز بدیار ک  اتجفاد  کرد   ها همدانه

کند با توصی  فضا و م اک، ات  و تالش می

ها فقر و  خصوصیات ظاهری و روانی تخصی 

ها فقر و نداری  محرومی  را بیاک کندن در همدانه

ای فقط دارای  ط دنگال که هر خانواد را با حیا

های زرد و  کندن قیافه نک اتاق ات ، توصی  می

تود که بیانگر نداری و  رن  پرند  توصی  می

تهر »تنگدتجی مردم ات ن در داتجاک  کوتا  

بخشی، با اتجفاد  از آرانۀ تشبیه و جاک« کوچک ما

کشی بیگانگاک پرداخجه  به موضو  نف  و بهر 

به  تشبیهات حدی هدجند و مشبه ات ن ان 

موجوادت تمی و خطرناک مانند مار و اژدهات  
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که رمزی از اهرنم  و دتم  ات ن در ان  

ها نف  ان  منبع عظی  م ی به جای انن ه  داتجاک

مش الت مردم غرق در فقر و محرومی   را  حل

باتد، مانند اژدهای هولناکی ات  که قصد 

به جای انن ه برای  نابودی زند ی آنها را داردن

های زند ی انشاک الجیام و مرهمی باتد، زخ 

تود که خانه و کاتانۀ آنها را زخمی زردرن  می

 کندنند و نابود میکَاز بی  می
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Abstract 

South of Iran in 20 decade and after that has been a haywire and full of events 

location. Southern authors have experienced these events and revolutions and have 

reflected them in their masterpieces. They show their commitment about their people 

by drawing of people pains and their difficult situation. Ahmad Mahmoud has 

touched colonialism calamities, and observing of oil despoliation and poverty have 

been caused he creates stories that reflect these events. His art makes these historical 

events as literary and readable works. In this research tried to analyze literary 

techniques in the novel:” Neighbors”, and several short stories such as:” Port” from” 

Pilgrimage under the Rain”, and “Our Little Town” from “Aborigine Little Boy and 

Stranger” by descriptive- analytic and podtcolonialism criticism method point of 

view. This research speaks about devices which this writer has used in expressing the 

horrors of colonialism and exploitation. He has used objective description for 

consequences such as poverty, the lack of healthcare facilities, the lack of foodstuffs 

and etc. in imaginative description, with the use of literary devices, writer have 

highlighted these consequences and employed symbols, parallelism, similes and 

metaphor. Sometimes, he shows an impressive and dynamic image from colonialism 

and oppressed people. Symbol making, however few, is one of techniques which 

Mahmoud uses to show colonialism oppressions.  
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