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  مقدمه - 1

مخالفاني هاي سهل و ممتنعي كه دارد، همواره هواداران و نثر جالل، به دليل ويژگي
احمد در عرصة ماهيت اين نثر، برگرفته از روح ناآرام و ساختارشكن آل. استداشته

سياست و فرهنگ است، عاملي كه سبب شده است، انتقال مفاهيم و معاني در بسياري از 
 .موارد به دشواري صورت گيرد

ه قدري زياد احمد ب ميزان به كارگيري كنايات و فولكلورهاي زباني، در برخي آثار آل
هرچند . ها لذّتي حاصل كندتواند از خواندن آناست كه مخاطب غير متخصص، نمي

احمد هم سابقه داشته است؛ اما اين نوع سبك كاربرد زبان گفتار در نوشتار، قبل از آل
  .شوداحمد در ايران شناخته مينوشتاري، به نام آل

 ايران، جالل آل احمد را از نمايندگان عبدالعلي دستغيب از منتقدان نظم و نثر معاصر
وي معتقد است نثر معاصر فارسي در چهار دوره . دانددوره ي سوم نثر معاصر فارسي مي

-1300هاي باشد كه در فاصلة سالدورة نخست، نثر دوران مشروطه مي: قابل مطالعه است
-1320هاي دورة دوم، در فاصلة سال. شكل گرفته است)  م1907 – 1922(ش . ه1285
» نثر دورة كودتا« كه برخي نثر اين دوره را به عنوان - است)  م1922 – 1942(ش .ه1300
 1979(ش . ه1320- 1357هاي دوران سوم  از فاصلة سال) 15: 1384رحيميان،. (شناسندمي
دوران چهارم نثر معاصر . باشد، يعني تا زمان پيروزي انقالب اسالمي ايران مي) م1942 –

  . باشدتا كنون مي)  م1979(ش . ه1357،  از سال فارسي هم
يكي از بزرگترين رويدادهاي  ادبي دوران سوم نثر معاصر فارسي، تشكيل نخستين 

در اين كنگره، بزرگاني همچون عّلامه )  م1947 –ش.ه1325. (كنگرة ادبي در تهران است
....  نيما يوشيج و دهخدا، صادق هدايت، پرويز ناتل خانلري، احسان طبري، بزرگ علوي،

جالل . كنگره در واقع نبردگاه كهنه گرايان و نوگرايان ادبيات ايران است. اندشركت داشته
وي همچنين از فعاالن حزب تودة . نويس استآل احمد در اين زمان، داستان نويس و مقاله

  .باشد مي- از احزاب سياسي كشور–ايران 
كوشند، ندگان، براي بيداري جامعة ايران ميجايي كه همة گويندگان و نويساز آن

الّشعراي بهار، ميرزادة خواهد همانند عّلامه دهخدا، عارف قزويني، ملكجالل نيز مي«
با برافروختن مشعل آزادي، به ... عشقي، فرّخي يزدي، شيخ محمد خياباني، نيما يوشيج و
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ين بيقراري، خشم آگيني و بنابرا) 1371:15. دستغيب(» .چهرة ستم و تاريكي سيلي بزند
- او گاهي از جايگاه پيشرو اجتماعي قلم مي«. درخشداحمد ميپاكيزگي سخن، در نثر آل

. احمد آشكار است، نّقادي او در سبك نوشتار استآنچه در نثر آل) 154:همان(».زند
.  شودكوشد تا تحولي در نثر معاصر پديد آورد كه موجبات  ماندگاري وي ميجالل مي

او آشكارا . ديدگاه جالل در خصوص سبك نثر معاصر، شنيدني و قابل تأمل است
كشد كه سخن آنان متمايز از گذشتگان نويسندگان و گويندگان معاصر را به چالش مي

كند، متمايز از سبك ديگران بنويسد و در پيدا كردن به همين دليل، تالش مي. نيست
جالل، در نقد ادبيات . دق هدايت هشيار باشداصطالحات عاميانه، همانند دهخدا و صا

-توجه است، اغلب شعرا، مثل هم ميادبيات معاصر فارسي، به سبك بي«: نويسدمعاصر مي

شود از شعر يا نثري خيلي به ندرت مي. نويسندگويند و اغلب نويسندگان، مثل هم مي
  )65: 1357آل احمد، (» .دريافت كه امضاي چه كسي بايد باشد

     ضرورت انجام تحقيق-1-1

هاي مختلف ادبي ايران، به كمك آشنايي با زبان فارسي، تا دريافت مفهوم آثار دوره
ولي برخي از شاعران و نويسندگان، در بيان مطالب، داراي سبك . حدي امكان پذير است

ها و نحوة بيان ويژه نويسندگي يا شاعري خاص خود مي باشند و از اصطالحات و واژه
كنند پس درك كامل و دريافت مفاهيم دقيق مطالب، وابسته به آشنايي با سبك ستفاده ميا

  . و شيوه هاي بيان مطلب در هر دوره و يا در اثر هرنويسنده و شاعر مي باشد
هايش، جالل آل احمد جزو نويسندگان صاحب سبكي است كه فهم آثار و داستان

  . ير ايراني بسيار دشوار مي نمايدبراي خوانندة غير متخصص، بويژه مخاطب غ
پردازد كه درك بهتر نوشته هاي اين پژوهش، به بيان سبك ويژة جالل آل احمد مي

  .وي را آسان مي نمايد
   پيشينة تحقيق-1-2

جالل آل احمد يكي از پركارترين و مؤّثرترين نويسندگان معاصر است كه به دليل زيبايي 
توان به نقد آثار براي مثال مي. قات فراواني بوده استو نيكويي نوشته هايش، موضوع تحقي

اما تحقيقي مجزّا در زمينة سبك خاص . آل احمد نوشتة عبدالعلي دستغيب اشاره كردجالل
  .نويسندگي وي تاكنون انجام نپذيرفته است
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   )هاي سبكي نثر جالل آل احمد شاخصه(  بحث - 2

توان به شيوة عادي، مفهوم  وي دستور زبان،ميگيري از الگ در بسياري از موارد، با بهره
هاي سبكي  اما در موارد زيادي هم به دليل وجود شاخصه. هاي جالل را دريافت عبارت

  . شود خاص، اين امر ميسر نمي
اند به منظور معرّفي بهتر آثار داستاني و غيرداستاني نگارندگاناين مقاله، تالش كرده

وشتاري وي را استخراج كنند، تا خوانندگان آثارش، خاصه هاي ن ترين شاخصه جالل، مهم
هاي جالل پيدا  زبانان، بتوانند شناخت بيشتري از مضامين اجتماعي ـ ادبي نوشتهغيرفارسي

  .كنند
-احمد، در ده زمينه مورد بررسي قرار ميهاي سبكي جالل آلدر اين پژوهش، ويژگي

  :گيرد كه در ذيل آورده شده است
) 5توصيف) 4عطف » واو « كاربرد ) 3تقدم و تأّخر اركان جمله ) 2ل حذف فع ) 1

نثر  ) 8طنــز ) 7) نثر مقطع و بريده (ناتمام نويسي ) 6) اي  نثر محاوره( نويسي  شكسته
 رمزي ـ تمثيلي ) 9شاعرانه 

  
   حذف فعل -2-1

. است» حذف«احمد،  شاخصة   آل  هاي سبكي جالل يكي از پركاربردترين شاخصه
حذف، در . گيردجالل با ناديده گرفتن دستور زبان فارسي، آگاهانه از اين شاخصه بهره مي

شامل مواردي همچون حذف فعل ، فاعل ، مفعول ، متمم و قيد . نثر جالل حد و مرز ندارد
اينك چند نمونه در اينجا . رسد حتّي گاهي به حذف جمله از پيكرة سخن نيز مي. است

 .شودنموده مي

چرا كه فعل جمله از . جمالت زير، نويسنده، از آوردن فعل خودداري كرده استدر 
  .شودهاي موجود در جمله، مشخّص مينشانه

  ] ... [ـ و براي اول بار احساس خريت 
  ] ... [خواندم ـ و گاهي نماز شب  گرفتم و نمازي مي ـ وضو مي

 ] ... [ طياره ـ پنج و نيم صبح راه افتاديم از مهرآباد و پذيرايي در
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... ها مثل متّكا پيچيده و دراز و گرد، در خواب  بچه. ـ آشيانة حجاج پر بود از آدم 
  )خسي در ميقات(.... بعدازظهر آب ته كشيد و هجوم مردم 

*****  
احمد، آل(... تيا تهران بود يا گرگان و دش. ـ سواري هم كه زير پاي برادرم بود

1378 :48(  
******  

  )22: 1363احمد، آل(....  حق پيوست و دومي به بازنشستگي و سكوت ـ به رحمت
 )31: همان..... (هاي روم  هاي مخفي مسيحيان در دخمه ـ عين نخستين حوزه

  )52:  همان.... (ـ اسرائيل، سرمشقي در معامله با غرب 
  )62: همان..(هايشان روييده هاي نفت بجاي گل دستة مساجد در زمين كلّ چاه-

  )67: همان(  .... ناليد واز خشكي  ام از گرما ميـ مد
  )68: همان.... (ـ در عرض سيزده سال حجم فرهنگ پنج برابر شده 

  )70:همان.... (شناسند و نه صفر را  ـ در واليتي كه نه حيدر را مي
******  

و اگر دست داد راه عالجش . ـ مشخّصات اين درد را بجوييم و عّلت يا عّلت هايش را
    )  17: ، پنج داستان1356احمد آل(.. را

****** 

ـ  )46: همان... (هاي ديگر هم هر كدام زير يك پايه  و آن.... ـ عمو ، بغل دست بابام 
         ) 55:  همان..... (چشمم افتاد بهش ، سياه و بزرگ و بدتركيب 

******  
  .ستنمونة حذف جمله و ديگر اركان جمله نيز، در جمالت زير، قابل مشاهده ا

توانستم حتم داشته باشم كه معّطلم نكنند و آبرويم را نبرند وهزار اسم  ـ از كجا مي
  )11: 1384احمد، آل.... (ام نگذارند؟ از كجا؟  روي خودم و بچه

 )9: 1384احمد، آل.... (ي خدا؟  با اين آلت كفر توي مسجد؟ توي خانه! ـ المذهب

: 1384احمد، آل... (حيايي ... آخه شرمي كشي؟ دين از خدا خجالت نمي ـ مرتيكة بي
9(   

******  
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ها، يك معلّم ورزش هم داشتيم كه دو هفته بعد ديدمش و اصفهاني بودو ـ غير از اين
  )17:، مدير مدرسه1384احمد، آل. ( ... ) (ها از آن قاچاق

 ... (اي كه حتماً بيش از حد لزوم همبازي داشت و نود تومان حقوق  ـ زن داشت و بچه
 )20: همان) (

، نه كمكي به بي ( ... ) ـ اعتماد اهل محل را چطور از بين بردند كه نه انجمني 
اند  ها را مثل قاطر چموش كرده  وبچه و هر روز هم دردسر  فرماندار نظامي( ...) ها  بضاعت

   )31: همان( ... ) (ها  و اين حرف
( ... ) گاهي هم فرّاش يا ناظم. كردند ـ معموالً بزرگترها به كوچكترها كمك مي

  ) 37:  همان(
شد و هم  دويدي، تا دو سه سال ديگر،هم برق مدرسه درست مي ـ اگر يك خرده مي

  )37: همان( ...) (تلفنش
  )40: همان( ... ) (هر كدام از فرّاشها يك روز . ـ آب خوردن را نوبتي مي آوردند

  
  تقدم و تأّخر اركان جمله . 2-2

گذاري متن بر روي  شتاري، در متون قديم و جديد به لحاظ تأثيراين شاخصة نو
. هاي پركاربرد است اّما در نثر آل احمد، از شاخصه. شود مخاطب، كم و بيش ديده مي

وقتي «.بندي زبان محاوره يا گفتار در نوشتار باشد شايد عّلت اصلي آن، تأثير مستقيم جمله
 بندي زبان گفتاري نيز در آثار ادبي رايج گفتار روزمره به كتابت درآيد، شكل جمله

در اين جا سعي شده است براي ويژگي تقدم و تأّخر اركان )129: 1372پيروز، (» .شود مي
  .شودهايي آورده احمد، نمونه جمله در آثار آل

  )16: ، مدير مدرسه1384احمد، آل. (سياه سوخته. اي بود ـ معلّم كالس اول باريكه
  )16: همان(اي بود، بلند و با صورت استخواني  ، يك جوان ّتركهـ معلّم كالس سه

  )18: همان(ميرزا بنويس كالس اول و مديركلّ كالس چهار . ـدوتاشان هم زن داشتند
  )34: همان(اي  با هر جمله. كرد ها آقا، آقا مي مدرسه ـ مثل بچه

  )34: همان(قوزك پايش را . بندي كردم ـ زخم
******  
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احمد، آل(يك رسيديم به هتل اينتوريست و تا ناهار بدهند شد ساعت سهـ بعد ساعت 
1369 :36(  

 )37: همان(.اي انداخت بيرون اي روزنامه ـ صبح روي دريا كه بوديم يكي از پنجره

  )37: همان(. كردند براي نهار اي درست مي ـ آشپزها داشتند كتلت لوله
  )12: همان(.ها گل دستهاي زن ايستاده بودند با  ـ دم در گمرك، عده

  )44: همان(.ـ و بعد رفتم به رختخواب 
******  

: ،پنج داستان1356احمد، آل(.ـ از ته بر سقف مسجد نشسته بود ـ نخراشيده و زمخت
12(  

 كارهاي  هايش را زياد ديده بودم ـ سرخودم يا مادرم يا مريدها يا كاسب ـ عصبانيت
  )37:همان( .محل

هايش و درهاي  با پشت دري. كرد اي مرا تيز نميـچلويي هيچ وقت اشته
  )38:  همان.(اش بسته

******  
  )52: همان(.و از آن پس بود كه فقر به معني دقيقش آمد و ما شديم فراموش شدگانـ 

 )72: همان(.ـ و بعد رها كنم اين همه بحث تاريخي را 

  )82: همان(.خوابد به شبي يك تومان شان در فالن توقف گاه مي ـ تاكسي
  )143: همان(.ترين خطر شهرنشيني، تازه پاي ما ـو اين است بزرگ

******  
  )21: 1363احمد، آل(.ـ مشهور بودند به سه يار دانشگاهي

  )23: همان(.ها باشد در يادآوري وقايع ـ دّقت
  )28: همان(.كنند به رأي و نظر خود ـ حال مي

  )34: همان(.ـ بياورم حرف و سخني با آن مردك يك دست را
  )48: همان(.گويم امري خالف عرف و عادت ـمي

  )75: همان(.زدند اما هر كدام يك جور ـ عربي حرف مي
  )96: همان(.فرستند به لبنان ها را از دمشق دارند مي ـ تمام زن و بچه
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  عطف »  واو  «كاربرد . 2-3

شود، در آثار  كه در ميان جمالت هم پايه و وابسته استفاده مي» و « ) ربط(حرف پيوند 
جالل در بند آن نيست كه از اين حرف، به صورت علمي و فنّي، . اي دارد  جلوة ويژه جالل

بلكه براي جالل ، استفاده . پايه و يا وابسته و مرّكب استفاده كند در پيوند ميان جمالت هم
او خوش دارد به جاي مكث و درنگ در . از واو عطف، جنبة زينتي و شعر گونگي دارد

آنكه جملة  استفاده كند، بي» واو « ايان جمالت مستقل و كامل، بالفاصله از حرف عطف پ
، به   در اينجا، به دليل كثرت كاربرد اين شاخصه. آغازين بعدي بدان نيازي داشته باشد

  : شودآل احمد اكتفا ميهايي از دو اثر جالل نمونه
كو، برايم صبحانه آوردند ـ عاقبت به كمك مسؤول روابط خارجي اينتوريست دربا

  )44: 1369احمد، آل(.مرغ كره و مربا و شير و چاي و تخم. توي اتاق
و زن و مردي جوان جيك . انگيز و همه چه اشتها. ـ خوراكي و پوشاكي و نوشاكي
  )51:همان(.جيك كنان از اين پنجره به ديگري

: همان(بركنار هرچهار راهيهايي  ها وچه رودها و چه تلمبه ها و چه شيرواني ـوچه ايوان
68(  

  )68: همان( .ـ اما اينجا كليسايي بود و روز يكشنبه بود و ازدحام مردم
: همان(.شناسند هاو مؤسسات راهنوز نمي هاو فداكاري هاو تصفيه گفت كه آن نقشه ـمي

70(  
  )70: همان(.ـ و حال من همان حال ميان صفا و مروه

  )70: همان(. اي و محبتي  و كينهـ تأثرّي و حسرتي و بغضي و قهري
ـ ديگر بساطم را توي چمدانم گذاشتند و آن را بستند و كناري گذاشتند و همان 

-، سه1384احمد، آل(...داند  كردم فارسي نمي پيرمرد، چمدانم را باز كرد و من گمان مي

  )161: تار
  )163: همان(... ـ و من سخت تشنه بودم 

  )163:همان(.آورد  هايم فشار مي  به تخم چشمـ و مثل اينكه چيزي از عقب
  )163:همان(.هايم بيرون خواهد پريد   چشم ـ و اآلن است كه تخم
  )163: همان(. ام باز بود  ـ كاله نداشتم و يقّه
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  )164: همان(.ام بود و نه هوا گرم و نه عصباني بودم ـ ديگر نه تشنه
  )174: همان(....  به مردم نگاه كنم كردم خودم را تسلّي بدهم و ـ و من هر چه سعي مي

   )140:  همان(.اش ناتمام ماند  اش گرفت و جمله ـ و باز سرفه
  )123: همان(.و باز احمدعلي خان ماند و افكار مغشوش و اضطراب آورش. ـ و رفت

اش باال  ي علف روي سرش را گرفته بود و لبة پايين نيم تنه ـ با دست راستش بسته
  )89: همان(. كمش ، باالي پاچين قرمز كمي پيدا بود جسته بود و زير ش

گرفت و ما را وا مي داشت  كرد و پشت دستش را گاز مي ـ و مادرم ما را دعوا مي
  )67: همان(.استغفار كنيم

  
   توصيف -2-4

. هاي مهارت يافتن در نويسندگي، توصيف وقاياع و محيط اطراف است يكي از راه
ثار هنري مانند شعر، داستان، نمايش و ساير علوم و فنون استفاده از توصيف، در خلق آ

تر  تر و ملموس تر، واقعي اي طبيعي هر قدر توصيفات نويسنده. اي دارد امروزه، كاربرد ويژه
نويسنده ضمن مشاهدة دقيق از . شود باشد، قدرت درك مخاطب از آن اثر هنري بيشتر مي

در تالش است از عناصر زيباي ادبي و خيالي كند،  ها و فضاهاي داستاني كه خلق مي پديده
آل احمد نيز، از مهارت توصيف در خلق آثار داستاني خويش، فراوان جالل. استفاده كند

پردازد كه  گاهي به قدري به جزئيات حوادث داستاني خويش مي. استفاده كرده است
 را مشاهده كرده اي كند، نويسنده از نزديك و در واقعيت، چنين پديده مخاطب تصور مي

. ضمن اين كه برخي از توصيفات او واقعاً منطبق بر مشاهدة از نزديك بوده است. است
  .شوداحمد، در اينجا بيان ميآلهايي از شاخصة توصيف در آثار داستاني جالل اينك نمونه

   توصيف لباس احرام -1 – 2-4

 با چاقو دريدم تا بشود توش قند، با اين حال در طرف دامنش را پيراهني بود عين كله« 
نشست و برخاست ولي دوشش چنان تنگ است كه انگار مدام در آغوش كسي 

  )13: 1369احمد، آل(».هستي
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   توصيف ريش مرد - 2 – 2-4

توي ماشين، سيدي بود سخت چاق و سرخ و سفيد، با ريش دو سه رنگ تهش سفيد، «
  )24: همان (»). ده رنگ و حنايش دير ش. ( و قرمز؛ و آخرهايش سياه

   توصيف فقر مردم - 3 – 2-4
گوشت قرمزش را . سه تا سياه، زني و مردي و كودكي ـ ريخته بودند سر يك شتر« 

اين طور كه ديدم، با اين قرباني عظيم، دو سه . كندند بريدند و مي تكّه تّكه از استخوان مي
 به جاي انسان ـ گوسفند به قرباني حيوان. كنند احساس ابتدايي آدم بدوي را ارضاء مي

ريزي، براي خون ديدن  جاي اسماعيل و بعد بهترين تمرين است براي چاقو زدن براي خون
  )132: همان(».... ها  كنند با الشه زن و مرد و بچه، چاقو به دست، چه عشرتي مي. 
   توصيف عرفات -4 – 2-4

ها محصور، سر راه  ن كوهمانندي، از سه طرف ميا جلگه. اين عرفات يك بيابان است«
و در حدود چمنزار، بخصوص . تر از اطراف دشتي مرتفع، حوضچه مانند و خنك. طائف

كنار . هاي شرقي مّكه است و كف حوضچه پوشيده است از شن نرمي شبيه ماسه پاي كوه
  )4: همان(» .اي رنگ هاي صدف يا چيزي درخشان و برق زنان و خامه دريا با  خرده

  تني در دريا صيف آبتو- 5 – 2-4
بايد از چنان ريگزاري . من پريدم توي آب، آب تميز و عميق و سبز و عين بلور«

  )175:  همان(» ...درآمده باشي تا بفهمي معني آب دريا چيست 
   توصيف زني عرب - 6 – 2-4

حتماً . اي به تن داشت  عباي سياهش سخت نازك بود و زير آن پيراهنِ درازِ پاره«
  )53: همان( »...خود من هم سردم بود . سردش بود

  » ماه جان « با زني به نام  توصيف معاشقه - 7 – 2-4

رفت باال و پهلو و تيرة پشتش نمايان  اش، با هر حركت دست مي تنه دامن پيراهن نيم«
  )41 ـ 42: 1376احمد، آل(» ...شد مي
  اي كه گرگي كودكي را دريد   توصيف صحنه- 8 – 2-4
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بعد . سه انگشت جلو و يكي عقب. هاي سياه روي برف، بعد جاي پاهاشان هاول لّك«
اول كيفش را پيدا كردم، بعد ! ... يعني صحنة جدال . يك جا برف بدجوري آشفته بود

  )165:  همان(».....يك لنگه كفش را و بعد يكي دو تّكه پارچه 
  

   توصيف حاالت دروني راوي- 9 – 2-4

خودم را كشيدم كنار و دو مشت برف به صورتم . خورد ديدم دلم دارد به هم مي
و در . اي افتاد حالم جا آمد و ديدم كه ستاره. هام از سرماي برف آزرد ماليدم و دندان

هاي از يخ  هر چه بود قنديل. .... اش بلند و رنگين، آبيِ به زرد آميخته  آسمان صاف، دنباله
  )166: همان.(بستة ستارگان آويخته بود 

   توصيف ذهن انسان -10 – 2-4

گاهي ابري، گاهي باراني و گاهي رعد و .ديدم دنياي ذهني آدمي، خود آسماني است
: همان.(برقي در آن وگاهي با زمزمة گذر هواپيمايي از دوركه معلوم نيست از كجا به كجا

130(  
   توصيف سكوت محله - 11 – 2-4

همه آرام . زد م بر هم نميسكوت آن اطراف را پرش يك كالغ سرسخت و پرطاقت ه
صدا به  گردند، ساكت و بي صدا، همچون مشايعت كنندگاني كه از گورستان بر مي و بي

  )11 ـ 12: 1378احمد، آل. (گشتند هاي خود بر مي طرف خانه
   توصيف اتاق كشتي -12 – 2-4

ه يا البد براي استفراغ و غير) ظرف ( يك بخاري برقي زير نيمكت؛ يك استبولي مانند 
لگن زيرتخت؛ يك كمربند نجات پهلويش از چوب پنبه، دو تا رادياتور حرارت مركزي؛ 

: 1369احمد، آل. (چراغ خواب، دو تا حباب به سقف چسبيده و دو پنجرة گرد رو به دريا
35(  

  
   شكسته نويسي - 2-5

جالل آل احمد،آن گونه كه حرف . اين شاخصه ، وارد كردن گفتار در نوشتار است
از اين رو، اگر كسي نتواند فارسي حرف بزند و از زبان گفتار آگاهي . نويسد زند مي مي
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احمد  هاي داستاني آل كافي داشته باشد، چندان قادر نيست مفهوم برخي مكالمات و نوشته
شود كه جالل آل احمد، آگاهانه به ضبط  هايي اشاره مي در اين جا به نمونه. را بفهمد

  .ها به صورت گفتاري پرداخته است اد در داستانمكالمات اشخاص و افر
وقتي كه هنوز كار تموم نشده بود، هفت ژاندارم از الي درختان پشت نه دستگاه رد ـ 

 )11: 1378احمد، آل. (شدند و خودشون رو تو جنگل قايم كردند

. شما هر چي باشه مستخدم دولتيد دولت خرج تحصيل شما رو داده.... آقاي مهندس ـ 
  )12: همان. ( رو تربيت كردشما

دونم چيه؟ اما ازشون براي دولت خبرهايي ميرسه شايد راست  من نمي... شما ـ 
  )13: همان.(نباشه

. اند گزارش ميدن كه كارگرهاي معدن شما مسّلح! جناب آقاي مهندس. خوبـ 
  )15: همان(

به نظرم اگه پارسال بابل بوديم : خواستيد كه توش نديديد دونم از بابل ما چي مي نميـ 
. ديدم م رنگ دريا رو نمي ها كه هنوز صاحب ماشينام بودم، سالي يك دفعه ـ اون وقت

  )47: همان(
  )48:همان(پس اون جوونكي هم كه پريروز ما رو به بابلسر برد، برادر شما بود؟ ـ 

******  
  )11: 1384، احمد آل.(يشه به جان خودم نميشهـ نه نم

 )11: همان. (شه ـ حتماً بايد بخوني و گرنه روحم كسل مي

ي شوور  منو تازه دو سه سال بود به خونه. ـ ننه جون شما هيچ كدوم يادتون نميادش
   )30: همان.( فرستاده بودن 

كم  پوالرو كم. نـ خالصش مشهدي حسنه و رفيقش، هفتة عيد شيريني پزي شونو كرد
  )34: همان. (در آوردن

زنيكه آخه چي . شنون مردم روپشت بونا مي. آد خدا رو خوش نمي.بسه! ـ ضعيفه
... گفت اشكال نداره . مسأله شو از آقا پرسيدم. دونم گي؟ من تكليفم رو بهتر از تو مي مي

  )65: همان(كني؟  آخه چرا پيله مي
******  
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: 1356، احمدآل. (انة داييم و سمنو پزون رفته بود خانة عمهـ عمر ُكشون رفته بود خ
20(  

****** 

تونيم  كنيم؟ چيكار مي يعني ميگين باهاش چيكار مي. ـ حاال ميريم سراغ بال
  )53: همان(بكنيم؟

نبايس . ها همينه كه شاباجي خانم ميگه ـ به گمون من لچك به سر عقيدة همة خالقزي
 )54: همان(ه كه تحمل اين فالكت رو داشته باشه؟ تو تمام واليت يه نفر باش

. گذره زندگي هر جور باشه مي. ـ واسة ماها اينش مهم نيست كه خوراكش مرّتب باشه
  )57: همان.(هامون رو بشنويم اما اينش مهمه كه بتونيم هر روز بوي رفته

******  
 :، زن زيادي1384 احمد،آل(ـ خانوم جون خيلي خوش اومديد اجرتون با فاطمه زهرا 

26(  
 )39: همان(شه اطمينون كرد ؟  ـ تو اين زمونه به كي مي

  )90: همان. (خاد منو بزنه ـ آق ناظم ، اين احمدي مي
  
  ) نويسي ( ...  ناتمام نويسي - 2-6

خواهد جملة خود را  آن است كه نويسنده به هر دليل نمي» ناتمام نويسي « مقصود از 
نويسي بخشي هر چند ناتمام.  جملة قبلي خود مطلبي را اضافه كنديا در تكميل. كامل كند

 دربارة علل آن وا  از تكنيك داستان نويسي است، اما كثرت آن، مخاطب را به انديشه
با توجه . استفاده شده است» جالل «  به كرّات در برخي آثار داستاني  اين شاخصه. دارد مي

توانست  نمي»  جالل« رسد كه  ر نويسنده، به نظر ميبه فضاي سياسي و اجتماعي حاكم بر ه
كرد و از  به ناچار خود را سانسور قلمي مي. همة افكار و سخنش را به راحتي به زبان آورد

عمدة موانع نوشتن جالل برخاسته از سياست، . كرد ها پرهيز مي نوشتن برخي عبارت
رغم همة  ليخواست ع بود كه جالل نمي... مذهب، اخالق، عرف جامعه و

اينك . باشد پروا عمل كرده هايي كه كرده است، در اين گونه امور بي ساختارشكني
  .شودنويسي در اينجا آورده ميهايي از ناتمام نمونه
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   زن زيادي -1 – 2-6

ها را بزند و گرمش بشود و عرق بكند تا  ـ و منتظر بودند كه فاطمه خانم، آخرين دسته
! كه اي داد و بيداد ....  آتش زير آن را بكشند و روي درش بريزند در پاتيل را بگذارند و

  )33: 1384احمد، آل(
اصالً حظّ مي ... فرنگي روي صور ـ شوهر جوان، دست به تر و خشك نزدن، گوجه

  )58: همان. (كرد
... اند  ـ در اين سي سال كه من در فرنگم تا حاال چهار تا از همكارهام ديوانه شده

  )67: همان(
آخه من ... اين موهاي بغل صورتم ... آخه اين موها : ـ وقتي حالش به جا آمد ، پرسيد

  )97: همان... (من ... كه 
ـ قرار بود به شهرباني تجريش مراجعه كنم و از آن جا به دادگاه و دادگستري و دادسرا 

ها   بيهودگيها و ها و حمق يك بار ديگر به ياد همة آن دوندگي... و هزار خراب شدةديگر 
  )134: همان. (افتادم

  

   مدير مدرسه - 2 – 2-6

خواهم كه سيگار به دست توي هر اتاقي سر  هاي پرافاده نمي ـ من از اين ليسانسيه
- آل.( چون است فالني همچين و هم... ! و يارو برايش گفته بود كه اصالً و ابداً . كنند مي

   )8:  1384احمد، 
اگر يكي از ايواني باال افتاد، چه خاكي به سرم خواهم ـ اگر يكي زير ماشين رفت، 

  )13: همان. (ديگر يادم نيست... ريخت؟ 
كه يك سياهي از ... گيري نشان بدهم؟  ـ آيا برازنده بود كه اول كار اين قدر سخت

  )21: همان. (ته جادة جنوبي پيدا شد
ايزه بهم داد كه هنوز ـ و چون سيد اوالد پيغمبر بودم، ازم عذرخواست و يك كتاب ج

  )29: همان. (يادم است نيم ساعتي برايش حرف زدم... دارمش
ها  بچه... فقط يك كبريت الزم داشت. ها هم كه فراوان بود ـ اوراق باطلة مشق بچه

  )42: همان. (آمدند هميشه زود مي
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ها نيست و قضيه كوچك بود و حل شد و راضي به زحمت  ـ احتياجي به اين حرف
  )128: همان. (كه عرق سرد بر بدن من نشست...  نبوديم شما

   نفرين زمين - 3 – 2-6

ـ آن جا هم كه معّلم حساب بودم، برايم در آوردند كه ميان مالك و رعيت را به هم 
  )11: 1376احمد، آل! (بله اخراج ... زده و بفهمي نفهمي 

ر، آقا معلّم حرمت قبرستان آخ: گفت.ها ها به زنده ـ آخر فرهنگ يعني تحويل بار مرده
  )23: همان... (

: گفت اش هم مي همه. آهكمان كرد. ـ راستش اين خانم سرهنگ رس ما را كشيد
  )53: همان(و قشقش خنديد ... دهد  دهنمان بو مي

بيند پشت يك پشته جوانكي افتاده روي  مي دود جلو و مي: گفت ـ راستش بابامان مي
  )117: همان.(خندهو قشقش زد زير ... يك زن 

  )184: همان.(شب زودتر بيا... ! انگار رمضان تو اين خانه نيامده : ـ گفتم 
حرفش را بريدم كه آخر تو از مدير بيشتر ... دهي مرده را كه رو مي! داني مي: ـ گفت 

  )276: همان. (به سياستمداري محتاجي
  

   طنز - 2-7

داند  حي كه از طنز در ذهن دارد مياي، با تعريف و طر بدون شك هر اديب و نويسنده
آل احمد، طنز نويس نيست و قصدش از بيان عبارات طنزگونه، خنداندن مخاطب كه جالل

بلكه در نحوة بيان و توصيفات و تشبيهاتي . نيست و اصالً طنز او در موضوع سخن او نيست
مورد او به جاي توان در  مي«به تعبير عبدالعلي دستغيب، . شود كند آشكار مي كه ذكر مي

ها، بد راه  كج و كوله و بدقيافه بودن آدم. كلمة طنز، كلمة تمسخر يا استهزاء  را ارائه داد
ها و اين قبيل چيزها  ها، بدقواره بودن و در خور نبودن لباس  حرف زدن آن رفتن يا مسخره

نز شيريني  بنابراين؛ طنز جالل، ط) 1371:245دستغيب،(».توان به حساب طنز گذاشت را نمي
هيچگاه قصد . بسيار هم جدي است.  او كسي نيست كه قصد شوخي داشته باشد. نيست

خواهد مخاطب را به  جالل مي. خنداندن مخاطب را ندارد بلكه خشم آگين و تلخ است
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هاي زير، اين نمونه. انديشيدن وادارد و ابتذال و فساد جامعه را، عريان به او نشان دهد
  .نمايديي ميموضوع را به زيبا

نمايش را درآورده و همان پشت درِ وضوخانه داشت قبله را كشف  ـ و يك بازاري قبله
  )11: 1369احمد، خسي در ميقات،آل.( كرد مي

 پايخانه عين چايخانه و چه  تايي خالي عمومي كه به اردو اسمش را نوشته بودند، ـ و ده
... راهنمايي كرد يعني » بو«بعد يعني اول خيال كردم چايخانه است كه ! ساختخوش

  )137: همان(
ها با چه آب كمي، چه كارهاي بزرگي را از پيش  ها و هندي ـ و اگر بدانيد آفريقايي

  )143: همان! (برند  مي
آيد كه  اش در مي يك روز ناله. ـ و فالن مازندراني كه گرفتار مناسك حج شده بود

  )150: همان(» .خدا نجات بدهبيا مرا از شرّ . قربانت! اي امام حسين «
ـ من در اين سفر بيشتر به جستجوي برادرم بودم و همة آن برادران ديگر تا به 

  )183: همان. (جستجوي خدا كه خدا براي آن كه به او معتقد است همه جا هست
******  

ناچار به كارهاي ديگر هم دست » خر كريم را نعل كرد «توان  ـ باتك تخصص نمي
  )128:  1356احمد، آل. (هاي خانواده ين پيرزنزده است ع
ها، بانك  ترين صرّاف ورشكسته. اند ترين فرهنگيان، مديران فرهنگ كار ـ بي

 )124: همان.(دارند

******  
شكم رفيق من كه هنوز لب پنجره قطار بود سر . ـ قطار سوتي كشيد و تكاني خورد

اي بار سوم، زبان خود را به روي من باز خورد و تنة سنگين او، روي من افتاد و او هم بر
  )سه تار داستان وداع.(كرد و معذرتي خواست

من و ... خندد  كرد مي كرد، آدم خيال مي ـ باز هم آن پيرمردي كه وقتي گريه مي
كرد و دستش  خنديديم و مادرم ما را دعوا مي خواهرم هميشه از صداي گرية اين پيرمرد مي

پوشاند و سرش را  كرد صورتش را نمي بود كه وقتي گريه مييكي هم . گرفت را گاز مي
 )سه تار ـ  داستان گناه .(انداخت هم پايين نمي
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اما چه بايد كرد ... هاي زنِ من  مثل ُخرده فرمايش! ـ بله، خدا بزرگه، خيلي هم بزرگه 
  )سه تار داستان الك صورتي !(كه درآمد ما خيلي كوچيكه؟

******  
. فقط خاكستر سيگار من زيادي بود. و نه يك ذره گرد... رّتب بود ـ روي ميزپاك و م

  )4: ، مدير مدرسه1384احمد، آل. (اي مثل تفي در صورت تازه تراشيده
» خر «ديدم دارم ... هم اَُقََّم نشسته بود، ده سال الف و ب درس دادن  ـ البتّه از معلمي

 )5: همان.(بشوم» مدير «شوم گفتم  مي

ده . شان گيوه بود ها يخة سفيد داشتند و پاي بيشتر ماشين شده بود و بعضيها  ـ كلّه
  )10: همان. (ارث خرس به كفتار. زد هاشان به تنشان زار مي ها،لباس تايي از آن دوازده

نه . ها بلند شد هنوز يك هفته از آمدن فرّاش جديد مدرسه نگذشته بود كه صداي معلّم
گرچه سوادي ... رفت  هاشان مي  نه به دنبال خرده فرمايشكرد و به هيچ كدامشان سالم مي

كشيد  اي جلوي اسمش مي خطّ كج و كوله. كرد نداشت، دفترحضور و غياب را امضا مي
  )37 :همان. (است» حسين«شد فهميد  كه با رمل و اسطرالب مي

 ـ حتماً آكادمي افالطون هم از وقتي پاي شاگردانش به آن باز شد، بدل به بيابان
  )76: همان. (برهوت شده بود

******  
ام كه عيد امسال  هاي دختر عمه عين چشم. هايش آن قدر درشت بود كه نگو  ـ چشم

  )پنج داستان ـ جشن فرخنده. (همچوكه ُلپش را بوسيدم داغ شدم
پنج .(تر يواش! كرّه خر : ها در رفتند و پدرم گفت ـ دستم را زدم توي حوض كه ماهي

 )رخندهداستان ـ جشن ف

اما بعد . كه اول خيلي اوقاتم تلخ شد» آشيخ « ـ از همان سربند اسمم را گذشته بودند 
ديدم زياد هم بد نيست و هرچه باشد خودش عنواني است و از  كردم مي فكرش را مي

  )پنج داستان ـ جشن فرخنده . (بهتر است كه لقب مبصرمان بود» شلي «
ها بيفتد، بايد دست كم يك بالش را بكني تا  چهـ بعد هم اگر بخواهي مگس گير مور

پنج داستان ـ خواهرم .(فروكني كه اگر هم بپرد، نتواند ... نپرد يا يك چوب جارو توي ك
  )و عنكبوت
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   نثر شاعرانه - 2-8

نثر، كالمي است كه وزن و قافيه نداشته باشد و شعر كالمي كه موزون و مقفّي و مخيل 
اما در تعريف . باشد ز شعر، وزن و قافيه به تنهايي معرّف شعر ميدر تعريف سّنتي ا. باشد

نوگرايان اگر كالمي صرفاً مخيل باشد، شعر است و الزم نيست الزاماً وزن و قافيه داشته 
  احمد، در برخي از آثار او مانند نفرين زمين، سنگي برگوري، كارنامةآلسخن جالل. باشد

برخي اين . گرايد يعني نثر او به شعر مي. ه مي شودشعر گون... سه ساله، سفر روس 
اينك . دانند خصوصيت سبك جالل را شعر منثور يا نثر شاعرانه و يا نثر شعرگونه مي

  .شودهايي از اين شاخصة سبكي جالل در اينجا بيان آورده مي نمونه
  )24: 1376احمد ، آل(و صداي شكافي در آب / و دستش رفت به طرف نهر ـ 
  روسي در ده مي خواند خـ 

  و تك بانك گاوي درست بيخ گوش ما 
  )25: همان. (يك مرتبه تاريكي را انباشت    

  اي  اي عين باغچه سفرهـ 
  )38: همان(و پر از گل هاي خوراكي     

  درخت توتي ـ 
  و  جوي خشكي     
  گذشت  اي مي كه از چاله      
  )54: همان. (براي وضو حوضي بالقوه        

  ون وسط دشت عين يك نارـ 
  يا نه، عين همان بتّة خار    
  ات توي زمين است  ريشه        
  )63: همان(چتر آفتاب و بارانت باالي سر          

  و رفتيم ـ 
  آن وسط قبرستان   
  زير سايه هيچ درختي و در پناه هيچ تيرك چراغي       

  نام و نشان كه نه  قبري بي
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  با سنگي كوچك     
  )90: همان(و عجب پا خورده و سابيده       

  كه چه بلند و چه پاك ـ 
: 1364احمد، آل(ي ستارگان بر زمين پاشيده  و چه  نوري از بي مهتابي شبانه

249(  
  رگبار مانند، ـ 

 هاي بلند  و غرّش رعد وسط اين عمارت  

  چنان بود كه انگار تركيدن توپ        
  چكيد  و قطرات درشت آب كه از سر عمارات مي

  )71: 1369: احمد آل( تكرگ هاي بزرگ عين دانه        
  
   رمزي ـ تمثيلي-2-9

هاي سبكي  هرچند محقّقان، ميان رمز و تمثيل تفاوت قائل هستند؛ اما در بحث شاخصه
آن چيزي را كه . دانند نثر داستاني جالل، نگارندگان، اين دو مفهوم را نزديك به هم مي

ز رمز و تمثيل بهره گيرد تا مفهوم و كند ا نويسنده نتواند به راحتي به زبان آورد، تالش مي
تمثيل، از اشكال ضعيف استدالل در منطق شمرده . منظور خود را به مخاطب منتقل كند

 بودن  تواند دليل قاطعي براي هماهنگ همانندي يك يا چند جهتي دو شيء نمي. شود مي
قت، سودمند ها، سطحي نباشد براي رسيدن به حقي اما اگر اين همانندي. دو پديده باشد

ترين نوع  در ادبيات فارسي، استفاده از بيان رمزي و تمثيل، هنوز هم يك از رايج. است
خصوصاً در عرفان، مذهب، فلسفه و اخالق؛ شاعران و . شود ها برشمرده مي استدالل

سينا، غزّالي،  عّطار، ابوعلي: اند نظير نويسندگان توانمندي هستند كه از اين شيوه بهره گرفته
توان به پنچه تنترة هندي يا كليله و دمنة  از ميان آثار گذشته و نو مي. هروردي، مولويس

دانيم، نثر جالل آل  چنان كه مي. اشاره كرد)  م 1945( ايراني، آب زندگي صادق هدايت 
اما از ميان «.گرايي بيشتر نزديك است تا بيان سمبليك و تمثيلي  و واقع احمد، به رئاليست

» .اني او، در دو اثر، بيش از ديگر آثارش، شاخصة رمزي ـ تمثيلي آشكار استآثار داست
  )69 ـ 70: 1371دستغيب،(
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   سرگذشت كندوها -1 – 2-9

زنبورها نماد مردم در . داستان زنبورها نشان دهندة يك انديشة اجتماعي است
 شود، ها وارد مي هستند و باليي كه به آن) عقب مانده ( كشورهاي جهان سوم 

هاي  باشند و گروه شان مي استعمارگران هستند كه در پي غارت منابع فرهنگي و اقتصادي 
مختلف زنبورها هم نماد اقشار مختلف جامعه هستند كه در مقابل بالي كشورهاي 

كار،گروهي مبارز و گروهي خودباخته  برخي محافظه. گيرند استعمارگر موضع متفاوتي مي
  .آورند مهاجرت و كوچ، روي ميشوند و البتّه گروهي به  مي

  
   نون و القلم -2 – 2-9

 م 1954 ملّي ايران، با كودتاي آمريكايي سال   اين داستان، با الهام از شكست نهضت
هاي متفاوتي دارند و حوادث داستان را به صورت  هاي نون والقلم، نام آدم. شودنوشته مي

. خورد  به موضوعات معاصر پيوند ميهاي كتاب، تمثيل. برند تمثيلي و رمزي به پيش مي
اولي ميرزا اسداهللا، شخصيت وارسته و . گيرد بنويس اوج ميماجرا با گفتگوي دو ميرزا

باشد كه  اين شخصيت، تصويري از شخصيت آل احمد مي. انديش است بين و مصلحت واقع
ت، تا به آخر گذارد يا اگر گذاش او، يا به صحنة مبارزه پا نمي. جنگد براي حقيقت مي

مؤّثرترين . داند بلكه فرار در نظر او، خالي كردن ميدان است فرار را مقاومت نمي. ماند مي
  . داند مي» شهادت «نوع مقاومت در برابر ظلم را 

اي  از هر حادثه. كار و طماع دارد دومي ميرزا عبدالزّكي است كه شخصيتي محافظه
گذارد، حتماً پاي منفعت شخصي  اي پا مي  به صحنهاگر. خواهد به نفع خود استفاده كند مي

در صورت شكست،عرصه را خالي . كند، براي پيروزي است اگر مبارزه مي. در ميان است
بلكه مبارزه هم . براي او مبارزه با ظلم، اصل و هدف مقدس نيست. گريزد كند و مي مي

ين شخصيت، وجه جالل، با ا. اي است جهت رسيدن به مطامع شخصي براي او وسيله
معتقد است كه فرزندان انسان، » جالل « هيچ كدام بچه ندارند اما برخالف او . تشابهي دارد

جالل از جهت انديشه، شبيه ميرزا . اند نه معناي زندگي آدمي دوام طبيعي زندگي آدمي
  . بنويس اول است
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ان وقتي ميدان را از آن. رسند هاي مذهبي به قدرت مي در اين داستان، قلندرها با نمايه
انديشي، قدرت  با ساده. پردازند بينند، به تحريك احساسات مذهبي مردم مي رقيب خالي مي
گيرند و چون قادر نيستند بر بحران هاي اجتماعي غلبه كنند، از اردوي  را به دست مي

  .گذارند گريزند و مردم را تنها مي خورند و مي هاشان شكست مي حكومتي
  ي  نتيجه گير-3

اين مقاله بعد از بررسي نثر داستان هاي جالل آل احمد به اين نتيجه مي رسد كه،آل 
هاي روشنفكري عصر، متاّثراز نويسندگان بزرگ فرانسه احمد به دليل نااميد شدن از جريان

چيزي كه او به دنبالش .همچون كامو و سلين،  به نوشتن داستان هاي رئال پرداخته است
او براي اين . بست هاي سياسي، فرهنگي و ديني عصرش مي باشد در بنبود؛ ايجاد تغيير

جالل، . كردتوانست وسيلة نزديكي به مقصد باشد، استفاده ميكار، از هر عاملي كه مي
  .گري است كه آرامش واقعي را، در ناآرامي ميداندنمونة روح ناآرام و طغيان

 ده زمينه مورد بررسي قرار در اين پژوهش، ويژگي هاي سبكي جالل آل احمد در
    .گرفته است

) 5توصيف) 4عطف » واو « كاربرد ) 3تقدم و تأّخر اركان جمله ) 2حذف فعل  ) 1
نثر  ) 8طنــز ) 7) نثر مقّطع و بريده (ناتمام نويسي ) 6) اي  نثر محاوره( نويسي  شكسته
  رمزي ـ تمثيلي) 9شاعرانه 

 پي تقليد مكتب رئال در ادبيات مي باشد، جالل، چون رئاليست است و يا دست كم در
هنگامي كه . تالش مي كند در جاي جاي داستان هايش از شاخصة رئاليسم استفاده كند
ها و ها، مكانفقر را عريان به تصوير مي كشد و يا به توصيف ملموس و محسوس از پديده

ود به عنوان يك داستان هايش مي پردازد، تماماً در راستاي معرّفي خها در داستانشخصيت
در تمام داستان هايش همواره، چونان وقايع نگاري قهار عمل . نويس رئاليست مي باشد

  .كرده است
 او ساختار دستوري زبان فارسي را در هم شكست و اجازه نداد كه پيروي از صالبت 

اشت و به جالل، آداب داني را به كنار گذ. زبان، مانع از بروز افكار و احساسات وي شود
  . سهولت و شتاب آنچه را كه در دل داشت به زبان آورد
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قلم و زبان جالل در بسياي مواقع نمي توانند بر هم سبقت گيرند،گويا قبل از نوشتن به 
تنگاتنگي قلم و زبان جالل به . زبان آورده و يا قبل از آنكه به زبان بياورد، نوشته است

ي جالل را از ديگر نويسندگان ممتاز ساخته قدري سحرآميز شده است كه سبك نوشتار
  . است
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