مجلهیعلمی-پژوهشیانجمنایرانیزیانو
ادبیاتعربی،شماره،34بهار1394هـ.ش
2015م،صص105-128

ساختارومحتوادردوداستان«ترس»نجیبمحفوظ 
دولتآبادی 

و«بیابانی»محمود
پیمانصالحی 

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم
تاریخدریافت 1393/06/29:





تاریخپذیرش1393/11/15:

چکیده
بررسی تطبیقی ساختار و محتوای دو داستان کوتااه بیابـانی دولا آباادی و تار( الخـو )
محفوظ نشان میدهد که در بیابانی ،کثرت شخصی ها ،حجم بلند داستان و اپیزودهای متعادد
باعث شده تا داستان یادشده طرح چندان مناسبی نداشته باشد؛ اما داستان الخو  ،با پیاروی از
الگوی خطی پراپ ،طرح کامالً مناسبی دارد و برخالف بیابانی ،تعدد شخصی ها در الخـو 
از کیفی

آن نکاسته و هر یک از آنان با کنشهای خاود در شاک گیاری گارههاای داساتانی،

گرهگشایی و پیشبرد روند داستان ،مؤثرند .برخالف محفاوظ ،دولا آباادی از شایوه توصای
غیرمستقیم شخصی ها نیز بهره بردهاس

و گاهی اوقات ایا توصای

غیرمساتقیم از لحااظ

هنری ،پخته تر میشود؛ بهگونهایکه دیگر راوی ،توصایفگر خصوصایات اراراد نیسا  ،بلکاه
بسیاری از توصیفات ،بهوسیلة سایر شخصی ها ارائه میشود .در ای دو داستان ،تسلط رراوان
دول آبادی نسب

به محفوظ ،در دیالوگنویسی کامالً نمایان اس  .ازجمله خصوصیات نثر دو

نویسنده ،استفاده زیاد از جمالت کوتاه ،ضربالمث ها و واژگان محلی اس

ولی نثر محفاوظ،

به دور از کلمات و رحشهای رکیک اس  .پایان بیابانی ،باز و روبهگسترش اس

و الخـو ،

پایانی بسته اما تراژیک دارد.
کلیدواژهها :محمود دول آبادی؛ نجیب محفوظ؛ بیابانی؛ الخوف؛ ساختار؛ محتوا.

 نویسندة مسئول:

S salehi.payman@yahoo.com
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.1مقدمه 
مطالعة تاریخ داستان کوتاه در ایران و مصر نشان میدهد ای ر ادبی پس از وقوع دو انقاالب
نهض

مشروطه در ایران میرصادقی )183 :1388 ،و انقالب 1919م .در مصر به شک جدی پدید

آمدهاس  .از سال  1325به بعد ،هر یاک از نویساندگان باه رراخاور زادگااه خاویش بازتااب
ررهنگ مردم منطقهشان را عهدهدار شدند .محمود دول آبادی نیز ررهنگ ،زبان و شیوة زندگی
مردم خراسان را به نوشتههای خود راه داد 1.به همی دلی  ،برخی او را «واقعگراتری نویساندة
داستانهای روستایی ایران» برشمردهاند میرعابدینی.)100 :1386 ،
اما دربارة نجیب محفوظ باید گف

که وی در داستانهای کوتااه اجتمااعی خاود ،گارایش

زیادی در به تصویر کشیدن طبقة معینی از مردم مانند طبقه بورژوازی دارد نجم ،بایتاا .)108 :از
نجیب محفوظ در مورد گرایش او به داستان کوتاه سؤال شد که در پاسخ گف  :ای نوع ادبای،
مناسبتری گزینه برای ثبا

اوضااع حاال حاضار ماسا

محماد عطیهاه)139 :1977 ،؛ بناابرای

داستانهای کوتاه محفوظ ،تجسمی از ارکار اوس .
پژوهش یادشده قصد دارد به روش توصیفی ا تحلیلی و بر اسا( مکتاب ادبیاات تطبیقای
امریکایی ،دو داستان کوتاه «بیابانی» اثر محمود دول آبادی و «الخوف» از نجیب محفاوظ را از
ناحیه ساختاری و محتوایی ،نقد و بررسی کند تا زیباییهای آثار دو نویسندة یادشده را در بوته
نقد قرار دهد؛ بنابرای در ای پژوهش پس از ارائة پیشینه تحقیق ،خالصه و بارشهاایی از دو
داستان یادشده ارائه شده ،سپس مباحث مطرح در بحث ساختار و محتوا همچاون ناامگاااری،
صحنهپردازی ،پیرنگ ،زاویة دید ،شخصی پردازی توصی

ظاهری و باطنی شخصای هاا و

گف وگو) ،نثر ،لح  ،مضمون و پایانبندی ،نقد شدهاس  .
دربارة آثار دول آبادی پژوهشهای نسبتاً زیادی صورت گررته که به برخی از آنهاا اشااره
میشود« :ویژگیهای زبان روای

در سه اثر از محماود دولا آباادی»  ،)1386نوشاته حسای

حس پور آالشتی که به بررسی مسائلی چون زبان داستان ،باستانگرایی و ادبیات اقلیمی در سه
اثر عقیل،عقیل ،جایخالیسلوچ و کلیدر ،پرداختهاسا « .تحلیا عنصار شخصای
 .1نک :خوشکبار 302 :1381 ،به بعد.

106

در رماان

پیمانصالحی

ساختارومحتوادردوداستانترسِنجیبمحفوظوبیابانیمحموددولتآبادی

جای خالی سلوچ»  )1386و «سبکشناسی رمان جای خالی سلوچ»  ،)1388از محمدرضا نصر
اصفهانی و میالد شمعی« ،بررسی عناصر داستانی در «مارد» اثار دولا آباادی»  ،)1388نوشاته
محمدحسی خانمحمدی و رردی شریفی« ،بررسی تطبیقی برخی آثار دول آباادی و یوسا
ادریس»  ،)1388اثر قاسم مختاری« ،ادبیات روساتایی در رماانهاای عربای و رارسای ،اضر

شرقاوی و جای خالی سلوچ دول آبادی»  ،)1391نوشته سید ابراهیم آرم و شهرزاد ریاروزی
مندمی و «تحلی عناصر ناتورالیستی در داستانهای محمود دولا آباادی»  ،)1392اثار مهادی
شریفیان و ررامرز رحمانی و برخی از پژوهشهایی که در خصوص نجیب محفوظ انجام شده،

عبارتند از« :بحران رکری و روحی قهرمانان در رمان الثالثیة نجیب محفوظ»  )1387و «قةااة فیة ف
املدرسة فادبییة فلایا ة فالثالثیة فلحمفیة ف ة »  ،)1388از رراماارز میرزایاای و مظفاار اکبااری« ،براسة ف

عحماصافال کاه فی فریا فمریامارفلحمفیة ف ة »  ،)1392از مصطفی کمالجو و زینب کاید عباسی،

«نقدی بر رمان اللص و الکالب ،نوشته نجیب محفوظ از منظر ر توصی »  ،)1391اثر راطماه
جمشیدی و وصال میمندی؛ اما بر اسا( اطالعات نظاممند ،تاکنون هیچگونه پژوهشی تطبیقای
در خصوص آثار ای دو نویسنده صورت نگررته و ای پژوهش در نوع خود ،کار تازهای اس .

.2بررسیانتقادیساختاریومحتواییدوداستانبیابانیوترس 
.2-1خالصهداستانبیابانی 
بیابانی داستانی کوتاه از مجموعه الیههایبیابانی اس  .ماجرا از ای قرار اس

که شخصای باه

نام ذوالفقار ،چند سالی در روستا برای یکی از مالکان ،به نام اللهیار ،کشااورزی کارده ولای در
قبال آن ،مبلغی دریار

نکردهاس  .او بارها طلب خود را از اللهیار درخواس

کرده اما وی هر

بار بهانهای میآورد و از دادن طلبش خودداری میکند تا اینکه ذوالفقار مجبور میشود علیاه او
شکای

کند .در ای میان ،آشنایان ذوالفقار با توجه به اینکاه از همدساتی کالنتاری باا اللهیاار

مطلع بودند او را از ای کار بازمیدارند و از او میخواهند تا با خواهش و تمنا طلاب خاود را
وصول کند؛ اما غیرت ذوالفقار به او اجازه چنی کاری را نمیدهد .روز دادرسای باه تحریاک
اللهیار دو نفر از بستگان ذوالفقار علیه او شهادت میدهند؛ بنابرای کالنتری نیز به نفاع اللهیاار
رأی صادر میکند .بهای ترتیب ذوالفقار بهرغم تالش رراوان ،به حقوحقوق خود نمیرسد.
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.2-2خالصهداستانترس 
«الخوف» یکی از داستانهای کوتااه مجموعاه بیت سیتیء اسسمعت

الخوف از ای قرار اس

خاناه بادنام) اسا  .مااجرای

که محله ررغانه به دلی حضور دو طایفه عبس به سرکردگی «اعور» و

طایفه حلوجی باه سارکردگی «جعاران» کاه مادام باا هام در ساتیزند ،بسایار پرآشاوب باوده
بهگونهایکه زندگی مردم ،همواره با دلهره و تر( ،همراه اس  .تا اینکاه در آن محلاه ،پاساگاه
انتظامی تأسیس میشود و ارسر جوانی به نام عثمان جاللی ،با سرکوب گردنکلف هاای آن دو
طایفه ،آرامش را به آن محله برمیگرداند؛ اما ماجرا به اینجا ختم نمایشاود چراکاه ایا ارسار
جوان عاشق دختری به نام نعیمه میشود که کاارش جگررروشای باود؛ ولای یااوهگاوییهاای
دیگران باعث میشود که نهتنها آن دو به یکدیگر نرسند ،بلکه دچار وضعی

روحی بادی نیاز

بشوند و بهای ترتیب ،مردم تالشهای رراوان عثماان جاللای را بارای برگردانادن آراماش باه
محلهشان نادیده گررتند.

نامگذاریداستان 
 .2-3
بیشتر مضامی داستانهای دول آبادی ،در باره روستا و مسائ آن اس

میرعابدینی-100 :1386 ،

 ،)98حال آنکه مضامی داستان های محفوظ حول محور پیرامون خانواده میچرخد

محمدعطیاه،

 ،)124 :1977باای حال نامگااری داستانهای آن دو از ای شیوه ،پیروی نمیکند .ناامگاااری دو
داستان یادشده به ای صورت اس
زمی منعقد میشدهاس

که بیابانی ،نام قراردادی بوده که میان کشاورزان با صاحبان

و خود نویسنده نیز در داستان به آن اشاره کردهاس :

مال گف  :اون مدرکی کاه باه تاو دادن یاک تیکاه کاغاا بیابونیاه ...ذوالفقاار گفا :
بیابونیه؟! یعنی چه؟ مگه تو ای بیابون غیر از اینم کاغا دیگری هس ؟ هر سال چه
هزار نفر تو ای بیابان با همی کاغا ،قرارداد کار میبندن ...پاس تکلیا

اوناا چیاه؟

دول آبادی.)113 :1357 ،

و نامگااری داستان الخوف ،بر اسا( مضمون آن اس .

صحنهپردازی 

.2-4
صحنهپردازی یعنی موقعی

زمانی و مکانی داستان که خواننده را یااری مایکناد تاا در آنچاه
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شخصی ها میبینند و میشنوند سهیم شود .همچنی کنشها و ارزشهای آنان را برای او قاب
رهم میک ند ،خواه در گاشته روی داده یاا مرباوب باه زماان حاال و آیناده باشاند« .در برخای
داستانها صحنهپردازی ،بخش مهم داستان را تشکی میدهد بهگونهایکه بدون دریار
از مکان و زمان ،نمیتوان شخصی ها و پیرنگ را شک داد»

درس

نورتون.)113 :1382 ،

هر داستان ،مسیر مشخصی دارد؛ از جایی شروع میشاود ،میاناهای دارد و در جاایی پایاان
مییابد .مقدمه باید به شکلی آغاز شود که خواننده را تحا
میگوید« :رقط پنج ثانیه ررص
برای همیشه از دس
با ای وص

تاأثیر قارار دهاد .ساندی ولچا

دارید خوانندة داستان را در همان ابتادا جااب کنیاد یاا او را

بدهید؛ پنج ثانیه ،زمان خوانده شدن اول داستان اس »

باید گف

ولچ .)149 :1378 ،

که سرآغاز دو داستان یادشده ،جالب ،زیبا و از اطنابهای مخا و

توصی های بیجا عاری هستند .در بیابانی از همان ابتدا شخصی

اصلی داساتان وارد صاحنه

میشود .در چنی مواردی ،نویسنده بدون اینکه مجبور شاود مقدماهای طاوالنی داشاته باشاد،
خواننده را با بحران آشنا میسازد.
رضای وقوع داستانهاای دولا آ باادی ،اغلاب در روستاسا ؛ حتای عناصار شاهری نیاز
بیارتباب با محیط روستا نیستند؛ شهرنشینانی که به روستا آمدهاند و یا روستاییانی که به دالیا
مختل

به شهرها کوچ کردهاند .گاشته از ای  ،داستانهای دول آبادی در روستاها و بر محاور

کشاورزی و زمی داری و با توجه به مسئلة ارباب و رعیتی شک میگیارد .داساتان بیاباانی ،در
چنی محیطی شک گررتهاس .
بسیاری از داستانهای ای مجموعة داستانی با نام شخصی
محفوظ داستان الخوف را با توصی

اصلی داستان آغاز میشود؛ اما

مکان وقوع حادثه آغاز میکند و از همان ابتدا خوانناده را

با بحران آشنا میسازد و بعد شخصی های داستان را وارد صحنه میکند .در چنی مواقعی نیاز
که پس از وقوع بحران ،توصی

شخصی های اصلی و ررعی آغاز میشود ،باعث میشود کاه

خواننده از همان ابتدا با یک مقدمة خستهکننده روبهرو نشود .ایا داساتان ،شاروعی تنفرآمیاز
دارد:
یة فتل ةکفال ة فمةةافلیالةةنفالنةةالفاةةالفلهةةنفال احا ة فلت ة فاد یاة.اا ةةعفعت ةةتقعفتن ة فی ةنیف
ةةار فبعةةن فمةةاف ا ی ة فی ةةار فاول ة ن فمةةاف ا ی ة فلخةةا وفیفاا ةةعفاوارتةةالفمتحمای ةةتنیف
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مت اب تنیفال قدلفییحمقماف زاعوفیفقدفعاففسةکااافیالرااسة فیفالغلظة فیفال ةدیالوفیفت ةلیتقعف
ادیل فاا عفال نثفیالن ا نیفیفالحماس ( وفی فتا:ف.)84

ازجمله امتیازات داستانهای کوتاه محفوظ ای اس

که هیچکادام از آنهاا دارای مقدماهچینای

طوالنی نیس ؛ ولی در آنها به زمان و نحوه سپری شدن آن اشاره دقیقای نمایشاود و معماوالً
راوی ،رویدادهای مهم زندگی شخصی

اصلی داستان را بیان میکند؛ اماا در بیاباانی بارخالف

الخوف ،به زندگی شخصی ها ای ررعای و چگاونگی گاار زماان بار زنادگی آناان پرداختاه
شدهاس  .برای نمونه میتوان به توصیفاتی اشاره کرد کاه دولا آباادی در داساتان یادشاده از
شخصی

و زندگی گروهبان ،هم

و مال علیاکبر ارائه میدهد.

ازجمله تکنیکهای زمانی بهکارررته در ای دو داستان ،اساتفاده از «راالشباک» اسا  .در
داستان بیابانی چندی مورد رالشبک وجود دارد .برای نمونه ،جریان شتهزدن بوته خربزههاای
ورامی در پنج سال پیش دول آبادی )102 :1357 ،و درگیری ذوالفقاار باا دزدان «گلساتونکی» و
زخمی شدن او به دس

آنان

همان.)114 :

و در الخوف میتوان به رالشبکی که محفوظ به داستان تاجر یونانی زدهاس
محفوظ ،بیتا .)96 :نجیب محفوظ «داستاننویسی اس
ازجمله رالشبک را در جهان به کار بردهاس »
دول آبادی در توصی

اشااره کارد

که جدیدتری تکنیکهای داستانپاردازی

محمد عطیهه.)159 :1977 ،

مکان وقوع داستان ،دقیقتر از محفوظ عم میکند؛ برای نمونه در

همی داستان ،روستای «آرری » یعنی روستایی را که داستان در آن به وقوع پیوساته ،ایا گوناه
توصی

میکند:

«آرری  ،ده کوچکی بود با چند کوچه ،یک آسیاب و یک میدانچه که بازار حساب میشد و
هم مرغوبتری مح ده .قصابی ،سلمانی ،دوچرخهسازی ،نانوایی و کناارش یاک قهاوهخاناه
دراز پابهگود مث سردابه کنار همقطار شده بودند .از پیش چشم دکان ،جوی آبی میگاشا

و

بی جوی و ستونهای چوبی در قهوهخانه میز و صندلیهایی گوشدرگاوش هام چیاده شاده
بودند»

دول آبادی.)92 :1357 ،

در توصی

مکانهایی که داستان در آنها جریان دارد ،توصی

تجربه های خود دول آبادی در زندگی رردیاش ،مورقی
شیشهبری در داستان یادشده از آن جمله اس .
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نکته قاب توجه در صحنهپردازی ای دو داستان ،اساتفاده زیااد دو نویسانده از قهاوهخاناه
اس ؛ بهگونهایکه بسیاری از صحنههای اصلی داستان و یا بحرانهاا ،در قهاوهخاناه باه وقاوع
میپیوندد .وجود دو قهوهخانه هما

و موسای در بیاباانی و دو قهاوهخاناه تاوت و بنادق در

الخوف ،نشانه استفاده زیاد آنان از ای مکان در داستانپردازیهایشان اس .

.2-5طرح 
یکی از عناصر مهم داستان ،عنصر «طرح» یا «پیرنگ» اس

و «به نوع آرایشی گفته میشود که

نویسنده به رویدادهای داستان میبخشد تا به نتیجهای که دلخواه اوس
زنجیرهای از رویدادهای بههمپیوسته اس

دس

یابد .هار طارح،

که در کشاکش نیروهاای مخاال

باه اوو و نتیجاه

میرسد» ایرانای .)164 :1364 ،اگرچه طرح ،جزئی از ساختار مت اس  ،اما در محدوده خود نیاز
دارای اصولی اس  .وجود وضعی های سهگانه در ادبیات داستانی یکی از ویژگایهاای طارح
اس  .هر داستان ،حاص بههمریخات یاک تعاادل اسا  .اگار زماان خطای ماوردنظر باشاد،
ررایندهای سهگانه را به شک زیر میتوان نمایش داد:
ررایند پایدار نخستی ←ررایند پایدار میاانی ← ررایناد پایادار ررجاامی

محمادی:1378 ،

.)105

بهای ترتیب ،نیروی ویرانکننده ،وضعی

آرامش اولیاه را بار هام مایزناد و داساتان را از

مرحلة پایدار نخستی به مرحلة ناپایدار میانی سوق میدهد و ای ناپایداری پدیدآمده به کمک
نیروی ساماندهنده ،برطرف و دوباره آرامش برقرار میشود.
«خلق بحران ،نقطة شروع همة داستانهای دول آباادی اسا » میرعابادینی .)552 :1386 ،اماا
وجود چند ایراد اساسی باعث شده تا داستان بیابانی طارح تقریبااً مناسابی نداشاته باشاد؛ اوالً
کثرت شخصی ها که از ویژگیهای رمان اس

در ای داستان دیده میشاود؛ ثانیااً حجام ایا

داستان از داستان کوتاه ،زیاادتر و از داساتان بلناد ،کوتااهتار اسا  .البتاه ایا ایاراد بار اکثار
داستانه ای کوتااه او وارد اسا  ،ضام اینکاه خاود او نیاز باه ایا نقیصاه اشااره مایکناد:
«داستان هایم ضم اینکه از داستان کوتااه دور شادهاناد ،هناوز باه رماان نرسایدهاناد»

نقا از

میرعابدینی)553 :1386 ،؛ ثالثاً در ای داستان عالوه بر داستان اصلی اپیزودهای دیگری نیاز مطارح
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میشوند که بعضی از آنها کامالً با اص داستان بیارتباب هستند ،مانند داستان «علی لوچ» .ایا
بدهاد،

مسائ باعث میشود تاحدودی خواننده ،تمرکز الزم را برای پیگیری داساتان از دسا

مضاف بر اینکه ای داستان ،الگوی خطی پراپ را نیز نداشته باشد؛ اما داساتان الخاوف ،طارح
کامالً مناسبی دارد؛ یعنی حوادث و رویدادهای داستانی بهوسیلة رابطه علّی و معلولی از پی هم
میآیند و به یکدیگر میپیوندند ،بهگونهایکه در همان سطرهای نخستی  ،خواننده را با بحاران
آشنا میسازند؛ بنابرای ای داستان از الگوی خطی پراپ تبعی

میکند.

به طور اجمال ،بحران ،هسته مرکزی داستان الخوف اس  .در ایا میاان ،نیروهاای امنیتای
برای برقراری تعادل وارد صحنه میشوند .تالش برای گریز از بحران ،اصلیتری قسام هاای
داستان اس

که عنصر تعلیق را به وجود میآورد .خوانناده باا اشاتیاق سایر داساتان را دنباال

میکند تا واکنش شخصی

اصلی را در برابر بحاران و ناساازگاری پایشآماده مشااهده کناد؛

بنابرای  ،تعلیق در الخوف ،بهتر از بیابانی ،ایجاد شدهاس .

.2-6زاویةدید 
معموالً نویسنده در نخستی جملههای خود ،زاویة دید داستان را نیز مشخص میکناد« .زاویاة
دید ،موقعیتی اس

که نویسنده ،نسب

به روای

داستان اتخاذ میکناد و دریچاهای اسا

پیش روی خواننده میگشاید تا از آن دریچه ،حاوادث داساتان را ببیناد و بخواناد»
 .)259با ای وص  ،گزینش زاویة دید مناسب در مورقی
هر دو داستان یادشده به صورت دانای ک اس  .ثاب

کاه

داد:1380 ،

اثر ،نقش بسزایی دارد .زاویة دید در
بودن عنصر راوی ،خوانش داستانهاای

کوتاه را برای خواننده بسیار آسان میکند .حضور راویهای متعدد ،باعث میشود تاا خوانناده
در روند خوانش با مشک مواجه گردد .ای همان نکتهای اس

که محفوظ و دولا آباادی در

داستانهای خود به آن توجه داشتهاند.
ای دو نویسنده با بهکاربردن زاویاة دیاد داناای کا  ،قصاد دارناد باهتنهاایی خلاقکنناده
شخصی ها ،طراح صاحنه ،کاارگردان ،گفا وگاوناویس و خالصاه ،هماهکاارة صاحنههاا و
پش صحنهها باشند؛ البته گاهی اوقات ،هر دو نویسنده با اساتفاده از زاویاة دیاد اول شاخص
مفرد ،حوادث داستانی را دنبال میکنند؛ مخصوصاً در توصی
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نویسنده از نیهات و تفکرات شخصی های داستان خبر میدهند ،ای مسئله از زباان خاود آناان
بیان میشود که مثالهای ای قسم

در مبحث مربوب به «شخصی » خواهد آمد.

.2-7شخصیت 
یکی از مهمتری عناصر داستانی ،شخصی

و آن «موجودی اس

اس

که ماجراها و حاوادث

داستان ،اَعمال و عکسالعم های او را باعث میشود و ای کنش و واکانش ،متقاابالً در روناد
وقایع ،حوادث و ماجراهای داستان ،تأثیر میگاارد» ابراهیمی .)79 :1378 ،تمام شخصی هایی که
در داستان بیابانی نقش ایفا میکنند  25نفر ،متشک از  21مرد و  4زن هساتند .از ایا تعاداد،
5نفر که سال 7 ،نفر کودک و بقیه جوانند.
شخصی هایی که در داستان الخوف ایفای نقش میکنناد 14 ،نفار هساتند .از ایا تعاداد،
13نفر مرد و  1نفر زن بوده و از نظار سانی 11 ،شخصای
علیرغم اینکه در ای داستان رقط یک شخصی

جاوان و بقیاه کها ساال هساتند.

زن وجود داشته و ای مسئله به ناوعی نشاان

از گرایش مردساالرانة نویسنده دارد ،باای حال ،زن در ای داستان ،حضوری تأثیرگاار دارد.
برخالف بیابانی ،تعدد شخصی ها در الخوف باه هایچ عناوان از کیفیا
نکاسته اس

داساتان یادشاده

و هر یک از ای شخصی ها با کنشهای خود در شک گیری گرههای داساتانی و

گرهگشایی نقش دارند .کشمکش اصلی داستان میان چند شخصی

اصلی رخ میدهاد و دیگار

شخصی ها در همراهی با شخصی های اصلی نقش خاود را ایفاا مایکنناد .دولا آباادی در
داستان یادشده هم از مشاغ روستایی مانند کشاورزی ،جااجیمبااری و ...ساخ گفتاه ،هام از
مشاغ شهری مانند نظامیگری ،کار در کارخانهها و...؛ به همی دلی ممکا اسا

چناد نفار

دارای یک شغ باشند مانند مال علیاکبر و آقای کفایی که در عدلیه بودند.

اما نکته جالب توجه در داستان الخوف و اساساً در تماام  18داساتان مجموعاه «ییةعفسةی ف
ال ةم » ،ای اس

که تمامی شخصی ها شهری هستند و شغ های مختلفای ازجملاه نظاامی،

تجاری و ...دارند و اصالً از روستا و کشاورزی و ...اسمی به میان نیامدهاس  .از دیگار نکاات
قاب توجه در داستانهای کوتاه محفوظ ،تنوع شغ ها و حرراههاسا  ،باهگوناهایکاه در ایا
مجموعه داستان ،یک حرره برای دو شخصی

وجود ندارد.
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ازجمله مسائ مطرح در شخصی  ،نحوه شخصی پردازی ،نامگااری ،توصی
میان آنان اس

و گف وگاوی

که به بررسی آنها میپردازیم:

شخصیتپردازی 

.2-7-1
شخصی

میتواند بیشتری تأثیر را بر خواننده بگاارد و شخصی پردازی اگر صاحی و کاما

صورت بگیرد ،سبب ماندگاری اثر میشود؛ اما داستان کوتاه به دلی محادودی هاایی کاه دارد
ررص

چندانی برای شخصی پردازی کام در اختیار نویسنده قرار نمیدهد؛ بناابرای او بایاد

به ای مسئله ،توجه ویژهای داشته باشد .شخصی

از دو راه در داستان حضاور پیادا مایکناد:

یکی از راه ررتار و دیگری از راه گفتاار .نویسانده باا اساتفاده از ایا دو شایوه ،شخصای
نمایشی و درامگونه میکند .جوزف کنراد میگوید« :تمام تالش ما ایا اسا

را

کاه باا کلماه

مکتوب به تو امکان دهم که بشنوی ،به تو امکان دهم که حس کنی و از همه مهمتار اینکاه باه
تو امکان دهم که ببینی» ایرانی .)31 :1364 ،در شخصی پردازی غیرمستقیم و تصاویری از چناد
تکنیک مانند نامگااری ،توصی

و گف وگو ،استفاده میشود .دول آبادی و محفوظ تقریبااً از

تمامی ای شیوهها به نحو یکسانی بهره بردهاند که به بررسی و تحلی آنها میپردازیم:

شخصیتها 

نامگذاری
 .2-7-2
در ای دو داستان ،از لحاظ نامگااری ،دو نوع شخصی

وجاود دارد؛ یکای اصالی و دیگاری

ررعی .شخصی های اصلی دارای نام در داستان بیابانی15 ،نفرند و 10نفر بدون نام هستند و از
پیامبری به اسم «ایوب» نیز نام برده شدهاس  .شخصی های اصلی دارای نام در الخوف8 ،نفار
بوده و  6نفر نیز بینام هستند؛ عالوه بر اینها از یک شخصی

اسطورهای به نام ابوزیاد هاللای

نیز نام برده شده و تنوع اسمها از ویژگیهای داستانهای کوتاه ای دو نویسنده اس .
استفاده از اسامی عام نیز در نامگااری شخصی های ررعی ای دو داستان دیاده مایشاود.
گروهبان ،پسر کدخدا ،زن اللهیار ،نوة علیاصاغر در بیاباانی و رانناده ماشای کاارو ،صااحب
قهوهخانه ،عاقد نابینا ،رروشنده لوبیا ،پیرمرد نظامی و تاجر یونانی در الخوف.
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.2-7-3توصیف 
استفاده از توصی

ظااهری و بااطنی

در شخصی پردازی با هر دو شایوه آن ،یعنای توصای

شخصی ها در آثار ای دو نویسنده حضوری بسیار پررنگ دارد.

شخصیتها 

.2-7-3-1توصیفباطنی
در داستان بیابانی ،نگرانیها ،دلهرهها ،دغدغهها ،خشمهاا و عشاقهاا و در یاک کاالم تماامی
احساسات لطی

انسانی و غرایز حیوانی با مهارت بیان شدهاس  .دول آبادی حااالت درونای

ذوالفقار را زمانی که تازه برای یارت کار به شهر ررته بود ،ای گونه توصی
نمی توانس

میکند:

غریبگی خودش را با کار تحم کند .به مرگ راضی باود؛ اماا باه خاوار

شدن در چشم کار نه .بیمیلی در او نمرد و مث غدهای چرکای در قلابش ورم کارد.
احسا( کینه میکرد ،کینه به هر چیزی که در چشمش بود دول آبادی.)103 :1357 ،

گاهی اوقات ای دلهره از زبان خود شخصی

بیان میشود:

آخه م باید تا کی حوصله کنم؟ دیگه پوستم کنده شده .نیس

شدم! استخونام تاوی

اون شکمبه گاو داره خورد میشه ،زن و بچه و ...م کاه ایاوب نیساتم ،ماال! هماان:

.)111

اما برعکس بیابانی ،توصی

باطنی شخصی ها در الخوف ،برجستگی چندانی ندارد .با اغما

میتوان به مورد زیر اشاره کرد:
یفقالفعثمالفهبدیةفیفلکافی نهفتتتا افمافعن ستهفالحمذر( ...

وفی فتا:ف .)90ف

شخصیتها 

.2-7-3-2توصیفظاهری
هنگامی که دول آبادی و محفوظ به وص
بزرگ و کوچک ظاهری آنان را توصی

شخصی های اصلی داستان میپردازند ،همه نکات
میکنند .البته ای نوع توصی  ،منحصراً شخصی های

اصلی و ررعی را در بر نمیگیرد ،بلکه امور مهم ،اشیا و حتی حاوادثی کاه در جریاان روایا ،
اثرگاارترنااد نیااز مشاامول ایاا گونااه توصاای
شخصی پردازی دول آبادی ای اس

هنااری ماایشااوند .یکاای از خصوصاایات

کاه باه محار ورود شخصای
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دقیقی از او ارائه میدهد؛ به همی دلی  ،کثرت شخصی ها در ای داستان باعث شاده

تا توصیفات زیادی نیز از آنان ارائه شود که برای جلوگیری از اطناب به ذکار ماوردی ،بسانده
میشود:
گروهبان مرد سیاهچردهای بود و قادوقوارهای در حدوحادود خاود ذوالفقاار داشا .
استخوانهای دوش و کفچههای شانهاش از زیر بلوز زیتونیرنگش بیارون زده باود و
پوتی های ناجورش به پاایش سانگینی مایکارد .سار و روی خشاکیدهای داشا
رگهای گردنش مث دو ترکه انار از زیر پوس

و

بیرونجسته و اللههای گوشش به دو

طرف رکهایش جوش خورده بودند .صورتش چهاارگوش باود ،بینایاش کشایده و
راس  ،چشم و ابرویش سیاه و سبی هایش نوکتیز دول آبادی.)89 :1357 ،

محفوظ نیز توصیفات دقیقی از شخصی های خود ارائه دادهاس

اما نکته قاب توجه ای اس

که در کنار توصیفات ظاهری به نوعی به روانشناسی شخصی هاا پرداختاه اسا « .قهرماناان
جدی محفوظ ،مشکالتشان منحصر به مسائ اجتماعی نمیشود ،بلکه مسائ رکاری و روانای
در آنان بروز و ظهور مییابد»

محمد سعید.)184 :1378 ،

به برخی از ای موارد اشاره میشود:
ط قتةةهفادیرةةارف یثمةةافبهة فمةةافالحم ایةةذفیفاملنةةاه فیفادراةةالفارتتةةعفیةةهف ظةاا فالتة ن فیف
خا فیفاخلحمق ( وفی فتا:ف .)88ف
ال ف
یفلکاف تنعفلعیحمقعفمبد ف أسقع (مهال:ف .)93ف
یفلکاف ظا فعیحمیقافال لیتنیفخلعفمافالای فا رق فبایل (مهال:ف .)95ف

یف تّ فسحاهافالذ فلطا فیالسفالضایطفقدفیتنفلیفهذافمافیدافلألعنی (مهال:ف .)95ف

دول آبادی نیز نیمنگاهی به روانشناسی شخصی ها دارد .برای نمونه میتوان باه ماوارد زیار
اشاره کرد:
مال علیاکبر همیشه انگار یه چیزی گم کرده بود دول آبادی.)108 :1357 ،

مال نگاه خبرهای به قواره برارروخته ذوالفقار انداخ

همان.)115 :

برخالف محفوظ ،دول آبادی در ای داستان از شیوه توصی
بردهاس  .برای نمونه در مورد زن اللهیار چنی میگوید:
116

غیرمستقیم شخصی ها نیز بهاره

پیمانصالحی

ساختارومحتوادردوداستانترسِنجیبمحفوظوبیابانیمحموددولتآبادی
زنش بدجوری ناخوشه ،همیشه سر اوالد اینجوری میشه دول آبادی.)92 :1357 ،

گاهی اوقات ای توصی

غیرمستقیم از لحاظ هنری پختهتر میشود؛ بهگونهایکه دیگار راوی،

توصیفگر خصوصیات ارراد نیس  ،بلکه ای توصی  ،بهوسیلة سایر شخصی ها ارائه میشاود؛
برای نمونه ،اللهیار درباره ذوالفقار چنی میگوید:
واهلل م مشک باورم میشه که تو همون آدم پنج سال پیشی! واال تا تو پیش م کاار
میکردی معقول و نجیب بودی .سرت به راه خودت بود؛ اما حاال چطور شده که یک
درعه ورق

برگشته ،خود منم به شک انداخته! همان.)92 :

به محفوظ ای اس

اصوالً یکی از امتیازهای برجستة دول آبادی نسب

که خود شخصی هاا

معرّف یکدیگرند .برای نمونه میتوان در ای داستان باه توصایفی کاه ذوالفقاار و گروهباان از
خود و خانوادهشان ارائه میدهند اشاره کرد.
نکته برجستة دیگر در داستانپردازی دول آبادی ای اس

که تقریباً توصیفی دقیق از تماام

شخصی هایی که در روند پیشبرد داستان نقش دارند ،ارائه میدهد .بارای نموناه مایتاوان باه
توصیفاتی که از ذوالفقار ،اللهیار ،گروهباان ،هما  ،ماال علایاکبار ،غالمرضاا پخماه ،عباا(
عشقآبادی و ...اشاره کرد.
در قسم های انتهایی ای دو داستان ،توصی

شخصی ها کوتاهتر و پختهتر میشود .مانند

توصیفی که از عبا( عشقآبادی ارائه میشود:
بدن راس

و شانههای کلفتی داش  .صورتش بزرگ و ناهموار و لبهاایش درشا

بود .یک کاله نخی دس چی سرش بود و یک نیمتنه تکاهپاارة راهراه بارش هماان:

.)118

و محفوظ ای گونه عثمان جاللی را توصی

میکند:

را ا.فرشةیقفالنة ا فحلةیظفالن ةما وفلةی فییةهفمةاف ل ةعفالحمظةافسة ف
االفی فاخلام فیفال ف
رلسفانریفم ل نفالر افاأ هفاتل فص ا ی فمر ح ( وفی فتا:ف .)88ف

.گفتوگو(دیالوگومونولوگ) 

2-7-4
در ای دو داستان ،تسلط رراوان دول آبادی به گف وگونویسی نسب
اس

و از عناصر مهم قصهپردازی او به شمار میرود.
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اصالی داساتان ،در قالاب

گف وگو با گروهبان مطرح میشود:
گروهبان گف  :یعنی رک و راس

میگه نمیدم؟!

ذوالفقار گف  :مگر ندادن چند جوره؟ نمیده دیگه! حاال چه بگه چه نگه .تا حاال صاد
بار با زبان خوش گفتم بیا ای پول ما را بده؛ اماا هار درعاه پشا

گاوش انداختاه و

جواب سرباال داده .چند بار کارم را تو شهر ول کردم و راهبهراه ررتم در خاناهش .اماا
هر بار زنش گفته نیس  ،یاام باوده و ما را نشاونده رو ررشاش ،نمکاش را جلاوم
گااشته و با چار تا چاخان از سر خودش ردم کرده.
گروهبان پرسید :بهانهش چیه؟
ذوالفقار گف  :هیچی! نادارم .بارو بعاد بیاا .سار رصا بیاا .پااییز بیاا .اصاالً نادارم
دول آبادی.)91-90 :1357 ،

داستان بیابانی سؤالهای کنایهدار رراوانی دارد که در قالاب گفا وگاو مطارح مایشاود و در
پیشبرد داستان مؤثر اس  .برای نمونه میتوان به گف وگوی اللهیار با ذوالفقار اشاره کرد:
نمیدونم شهر با شماها چیکار میکنه که یک درعه رراموش میکنی کی باودی و از
کجا بودی ! راستی چهکار میکنه؟ چی به شما یاد داده که خیال میکنی آدم شادی ؟
نکنه خودتون را جای دیگرون میگیری ؟ همان.)95 :

اما یکی از خصوصیات دیالوگهای محفوظ در ای داستان ،اثرهای بدی اس

که به دنبال آنهاا

روی می دهد .برای نمونه ،جایی که شخصی هاا دربااره دیگاران ،خصوصااً در ماورد ازدواو
عثمان جاللی و نعیمه اظهارنظر میکنناد و همای مسائله خاود باعاث ایجااد بحرانای بازرگ
میشود:
ةاها ا :لرل ةتعفای ةفف حمظةةافالضةةایطفإل ة ف
یفإبافیرةةن فالنق ة ف« حمةةدس»ف قم ة فبا فلیل ة فلل ة ف
یمة یفملف کةةافل ةةدفال ةةظفشةیئاًفی ةةابف نة ل :ل ةةهف أالقةةافی یحمیةه...فیفقةةالفقالةةنفمةحمقعفیة ف
سقا فتالی  :ه ف أالقافیفه فت بّفللفتأانَ .یتمةتعفصةا فالنقة  :یفعةعفاللیثة فامل ةکنی !
ینالف ناعفال م  :ماف در !فرمبافطل فمافال ف زفالناب!
ینالفاملنائفادعم  :لی فشی فعل فهللافیکثری .یفلکاف تنعفلعیةحمقعفمبةد
ی فتا:ف.)93
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در بیابانی ،دول آبادی برعکس محفوظ از حدیث نفس یا مونولوگ بهره بردهاس :
مال دیگر حرری نزد .سرش را میان شانههایش ررو برد :نه! ذوالفقار دیگر آن ذوالفقاار
چند ساال پایش نیسا ! کجاا ررتاه آنهماه خاوبی؟ عجیاب شاهر خارابش کارده!
دول آبادی.)117 :1357 ،



.2-8نثر 
آثار دول آبادی ،در حوزة ادبیات اقلیمی بررسی میشود و یکی از خصوصیات بارز ای شیوه،
استفاده از زبان محلی و حتی لهجه در داستانهاس  .در نثر دول آبادی واژگان محلی کاردی
و خراسانی) در کنار واژههای امروزی آمدهاند و ای نکته ،اغلب بدون اینکه نقصای در روانای
مت ایجاد کند ،به شیرینی و زیبایی زبان نثر او میارزاید .البته گااهی ایا ناوع کااربرد ،سابب
دول آبادی در مت ح ورص میشاود .بارای

ایجاد اختالل در معنا میشود که بیشتر به دس

نمونه به محر استفاده از کلمات محلی ،احسا( میکند شاید برخی خوانندگان معناای آن را
ندانند ،به همی سبب در پاورقی ،معنای آن کلمه را روش میکند 1.البته ای کااری اسا
محفوظ نیز در ای داستان انجام دادهاس .
بنابرای طبیعی اس

کاه

2

که اشعار محلی مانند چهااربیتی والیتای هماان )129 :و یاا عباارات و

اصطالحات محلی در نثر او بهورور یار

شود ،مانند:

زمی او امسال بتهاش گررته همان )101 :یا
زمی صاحبمرده انگار خضر از روش گار کرده بود! همان.)121 :

از دیگر خصوصیات نثر دول آبادی استفاده رراوان از جمالت کوتاه اس

بهگونهایکه بسیاری

از آنها دوکلمهای هستند .دیگر ویژگی که در نثر او به چشم میخورد ،استفاده از لحا و زباان
شاعرانه اس  .نثر او سرشار از عناصر شعری اسا
ترکیبات .به چند نمونه از تشبیهات او اشاره میشود:
 .1نک :دول آبادی.92 :1357 ،
 .2نک :محفوظ ،بیتا.92 :

119
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رگهای گردنش مث دو ترکه انار از زیر پوستش بیرون جسته بود دول آبادی:1357 ،

.)89

لبخندی مانند زهر روی صورت ذوالفقار پخش شد همان.)98 :
نعرهاش مث خروش درندهای در گوشها میپیچید همان.)103 :

سارش گماشاته

خودش را مث قاطری دید که مسلسلی بارش کرده و سربازی پش
باشند که شالقش بزنند همان.)103 :

و نمونه هایی از استعارات او« :ماشی جیپ غرید» همان« ،)99 :جیپ خیز برداش »

هماان)107 :

و «نیش آرتاب» همان.)108 :
یکی دیگر از مشخصههای نثر او استفاده رراوان از ضربالمث اس
داستان موردبحث ،دهها مورد آورده شدهاس
آبی که از سر گاش
گرهی که با دس

بهگونهایکه در همای

که به نمونههایی از آن اشاره میکنیم:

یک قد و صد قدش یکیه؟ همان.)92 :
باز میشه چرا با دندون بازش میکنی؟! همان.)111 :

م ای ریش را توی آسیاب سفید نکردم همان.)112 :

دق

محفوظ در کشاندن بار احساسی نوشتهها به الیههای درونی ،از خصوصیات نثر داساتانی

اوس  .عالوه بر ای  ،نثر محفوظ بدون مبالغه در اوو جااابی

و زیباایی و سارزندگی اسا .

نثری زنده و اثرگاار با توصی های دقیق و واقعنما؛ بهگونهایکه سیمای شخصی ها یاا مکاان
وقوع حوادث تا مدتها در ذه خواننده میماند« .نویسنده در ای مرحله ،از مشاهدة جزئیات
کوچک روزمره به ارقی دورتر توجه کرده و به اسلوبی می نموده که بار تمرکاز و جملاههاای
کوتاه تکیه دارد و آهنگ و شفاریتی به آن میبخشد که آن را باه زباان شاعر نزدیاک مایکناد»
محمد سعید.)185 :1378 ،

جمالت تعجبی و ادیبانه و تشبیهات زیبا در نثر او بهورور یار

میشاود .بارای نموناه در

الخوف آمدهاس :
یت فاّق افی اع فااوما فی فلعنابفطلن ف(

وفی فتا:ف .)91ف

داستان الخوف ،با نثری روان و رصی نوشته شاده و اثاری از لهجاههاای محلای در آن دیاده
نمیشود .دارای نثری پاکیزه اس

و بر عکس نثر بیابانی ،به دور از کلمات و رحشهای رکیک
120

پیمانصالحی

ساختارومحتوادردوداستانترسِنجیبمحفوظوبیابانیمحموددولتآبادی

اس .
در تمامی داستانهای کوتاه محفوظ ،سه ضمیر اصلی به جای شخصی های اصلی داساتان،
میآیند« .م »« ،تو» و «او»

عثمان ،بیتا.)240 :

مانند دول آبادی استفاده از ضربالمث و عبارات کنایهای یکای دیگار از مشخصاات نثار
محفوظ اس  .به نمونههایی از آن در ای داستان اشاره میشود:
هحماکف حم قفحاابفاخلااب (

وفی فتا:ف.)84

املحمح سوفجیدفال ظعفی فالکند (مهال:ف .)85ف

گاهی اوقات ضربالمث های یکسانی نیز در ای دو داستان به چشام مایخاورد؛ بارای نموناه
وقتی مردم از عاقب

کار عثمان جاللی میترسیدند به او گفتند:

فقا ناًفسیناةیلفعل فری کفال احت (مهال:ف .)92ف

در بیابانی نیز موسی پیشخدم
میترساند

قهوهخانه ،با گفت همی جملاه ،ذوالفقاار را از عاقبا

بادش

دول آبادی.)118 :1357 ،

.2-9لحن 
در حوزة ادبیات داستاننویسی« ،لح » ،یعنی طرز برخورد نویسنده یا شاعر نسب

باه موضاوع

داستان بهگونهایکه خواننده بتواند آن را متوجه شود داد .)413 :1380 ،لح میتواناد خنادهدار،
گریهدار ،طنز ،بیتفاوت و ...باشد .قهرمانان از طریق لح و زبان ،خود را باه خوانناده معررای
میکنند .لح  ،بهوجودآورنده رضا در کالم و داستان اس  .دیدگاه نویسنده نساب

باه داساتان

بهوسیلة لح مشخص میشود و تقریباً حکم سبک را دارد« .نقش سبک در یاک اثار داساتانی
مهم و پیچیده اس ؛ ولی هیچیک از تأثیراتی که میتوان به سبک نسب

داد ،مهمتر از ساهم آن

در ایجاد لح نیس  .در ای رابطه میتوان سبک را وسیله و لح را هدف تلقی نماود»

کنّای،

.)98 :1380

در داستان ،لح و رضا ،ارتباطی تنگاتنگ با هم دارناد ،باه همای جها

جاایی کاه رضاا

حماسی باشد با لح حماسی روبهرو هستیم .در رضایی که غمانگیز باشاد باا لحنای تراژیاک
برخورد میکنیم و در رضایی که نشابآور باشد با لحنی شادمان مواجهیم.
121
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به اعتقاد گلشیری ازجمله نکات قاب توجه در خصوص لح آثار دول آباادی ایا اسا
که شیوه روای

دانای ک بهوسایلة ایا نویسانده باعاث شاده تاا وی یکای از ابتاداییتاری

قاعدههای مرسوم در شخصی پردازی یعنی لح را نادیده بگیارد و درنتیجاه «کشامکشهاای
طبقاتی ،تفاوت زبان و جغراریا ،تعار

های میان مرد شهری و پیارزن روساتایی بار ایا دیاد

ژرفبی و یا آن زبان رخیم اثری ندارد و هماه جلاوی آن داناای کا یاا آن هساتی مطلقناد»
گلشیری :1378 ،و.)311 :1

اما در ای حقیق

ما نیز با شایری ،هامعقیاده مایشاویم کاه در محایطهاای روساتایی و

عشایری ،اغلب آدمها تفاوت چندانی در لح و گفتار ندارند .به دلی آنکه همه آنهاا خاساتگاه
طبقاتی و جغراریایی یکسانی دارند و محیط زندگی آنان بهقدری کوچک اس
خانواده بزرگ اس
امکانپایر نیس

که گاویی یاک

و شک گیری تمایزهای گفتاری در میان ارراد یک خانواده نیاز باهساادگی
شیری.)232-234 :1388 ،

.2-10مضمون 
مضمون مشترک تمام داستانهای دول آبادی« ،گریز شخصی ها از زیر باار مشاکالت و رقار
حاکم بر زندگی آنها» شهپر راد )30 :1382 ،اس  .عالوه بر ای در بیابانی ،رابطة جامعة رئودالی با
رقر بیان شده و ضم آن به ستم حکوم

در حق مردم اشاره میشود.

«دول آبادی با هادف باه نماایش گااشات شارف و غارور آدمای ،در دوران حقیرساازی
انسانها ،به نگارش داستان پرداخ  .توجه به ارتباب پیچیدهای که میان رارد و جامعاه و میاان
انگیزههای رردی و ویژگیهای یاک عصار وجاود دارد او را باه توصای

موراق انساانهاای

قرارگررته بر لبه سالهای درحالتغییر دهه  1340برانگیخا ؛ ساالهاایی کاه جامعاة ساکون،
مرحله زمی داری را وا مینهاد تا پایرای تحرکی بورژوایی شود» میرعابدینی.)553 :1386 ،
دول آبادی در داستانهایش تالش کردهاس
خود به دس

تا توصی

دقیقی از واقعی های سایاه زماناة

دهد .حاص ای تالش از یاک طارف ،تصاویرهای سایاه و غامبااری اسا

از

زندگی پر از رقر مردم زحم کش که هرچه تالش میکنند باز هم دستشان تنگ و خالی اسا
و از طرف دیگار ،رریااد ارشااگرانهای اسا

علیاه پیامادهای سیاسای ا اقتصاادی اصاالحات
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اقتصادی شاه ،موسوم به اصالحات ارضی که موجب تقوی

اقتصادی خرده مالکی در روستاها

و مهاجرت دستهجمعی روستاییان رقیر و بیزمی به شهرها شد
بیابانی ،روای
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قربانی.)42 :1373 ،

مبارزه انسان و بیان طناز تلاخ دگرگاونیهاای تااریخی ا اجتمااعی جامعاة

روستایی و ارشاگر یکی از موارد بیعدالتی در جامعه اس  .برای مثاال آن زماان کاه ذوالفقاار
برای گاررت حاق خاود از اللهیاار ،ماأمور مایآورد و او پاس از دیادن اللهیاار ،تحا

تاأثیر

چربزبانی وی قرار میگیرد و به ذوالفقار بیمهری میکند.
گروهبان گف  :اگر از م بپرسی باید موکولش کنیم باه راردا .اماروز دیگار رایادهای
ندارد؛ چون خانم اللهیارخان حالشون خوب نیس  .هم اینکه اداره تعطیلاه .ذوالفقاار
حس کرد که گروهبان عو

مبارزه با طبیع

شدهاس

دول آبادی.)106 :1357 ،

بیرحم ،حفظ حیات ،تالش برای باهدسا آوردن لقماهای ناان و ...از دیگار

مضامی اصلی ای داستان اس  .اما نکته قاب توجه ای اس

کاه باا اینکاه مضامون مشاترک

اغلب داستانهای دول آبادی رقر اس  ،شخصی های داستان او مانند شخصی هاای چوباک،
غرق در چرک و کثار

نیستند و در اوو رقر ،از نکب

دول آبادی با چوبک در ای اس

و پستی به دورند .در حقیق

«تفااوت

جامعه صحب

مایکناد

که وقتی از مردم عادی یا ررودس

نگاه او نگاهی آرمانی و حتی حماسی اس » رسولزاده .)28 :1388 ،برای نمونه در همی داستان،
با اینکه ذوالفقار بسیار نیازمند اس

ولی هیچوق

غیرت او اجازه نمیدهد برای دریار

طلب

خود از اللهیار خواهش و التما( بکند:
ذوالفقار گف  :مال تو چرا ای حرف را میزنی؟! هم کار هم گادایی! ایا تاو کادوم
قانون نوشته( .م شانهام را خوار میکنم که گردن پیش کسی کاج نکانم .حااال تاو
برمیگردی و به م میگی برو در خانهاش را بزن و بگو یا علی! دولا آباادی:1357 ،

.)113

اما خانواده و مسائ مربوب به آن ازجمله ازدواو ،طالق و ...مضمون مشترک تمام داستانهاای
مجموعة داستانی «ییعفسی فال م » اس .
نجیب محفوظ در داستانهایش خانوادههای مصری را به گونة خاص و جامعة مصار را باه
شک عام بررسی کردهاس  .زنان طبقه متوسط نیز دائماً در داستانهای او حضور پیدا میکنناد.
بهطورکلی «زن در تمامی داستانهای او به سه صورت ظاهر میشود؛ خاادم ،عاالم و بیناوا .زن
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بینوا که جزء طبقه عامی اس  ،بخش مهمی از داستانهای محفوظ را باه خاود اختصااص داده
اس » عشماوی )111 :2005 ،و محفوظ به آناان در خاالل انحرارشاان اشااره مایکناد و دالیا
انحراف ایشان را به شرایط اجتماعی مربوب میداند؛ بهگونهایکه بسیاری از آنان ،به عل

رقار

موجود در جامعه دچار گناه میشوند .در کنار اینها در الخوف ،گریزی نیز به رقار و تنگدساتی
مردمان شدهاس .
یکی از نکات قاب تأم در ای دو داستان ،تفاوت ظاهر و باط مردمان اس ؛ بهطوریکاه
در باط  ،عکس سخنی را عم میکنند که در ظاهر باه آن معتقدناد .در داساتان بیاباانی هماه
آشنایان ذوالفقار حتی گروهبان ،خود را خیرخواه او معررای مایکنناد و از او مایخواهناد کاه
دس

از شکای

علیه اللهیار بردارد و با زبان خوش مشکالتش را با او ح ورص کند؛ اماا باا

اینکه از ذیحق بودن اللهیار مطلع بودند ولای در پاساگاه از تار( علیاه او شاهادت دادناد و
بهای ترتیب او به حقوحقوق خود نرسید.
در داستان الخوف نیز آشنایان عمو لیثی از مسئله ازدواو دخترش نعیمه با جعاران و اعاور
نگران بودند و همواره به رکر راهحلی برای ای بحران بودند ولی زماانی کاه از عشاق عثماان
به او مطلع شدند با وجود آنکه آرامش خود را مدیون ای ارسر میدانستند ،ولای

جاللی نسب

با دوبههمزنی ،مانع رسیدن آنان به یکدیگر شدند .البته ای مسئله ،خاود ،باعاث ایجااد بحاران
جدیدی میشود و ای یکی از خصوصیات داستاننویسی نجیب محفوظ اس
جدید در داستان اصلی ،حوادث تازهای را رقم میزند»

که «با ایجاد گره

حماد.)121 :1998 ،

پایانبندی 
 .2-11
بیابانی ،پایانی باز و روبهگسترش دارد و ذوالفقار ،شخصای
نامعلومی حرک

اصالی داساتان باه طارف مقصاد

میکند:

نیمتنهاش را روی شانهاش انداخ

و قدمهایش را تند کارد .شاب ،کاما شاده باود.

ستارهها رووروو به آسمان هجوم آورده بودند و راه و بیابان ذوالفقار در ظارف سایاه
شب ،تهنشی میشدند دول آبادی.)130 :1357 ،

و الخوف دارای پایانی بسته اما تراژیک اس ؛ زیارا ماردم تاالشهاای عثماان جاللای ،ارسار
124
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انتظامی را برای برقراری آرامش و سرکوب گردنکشان محله ررغانه نادیده گررتند و باا حارف
و حدیثهای نابجا مانع ازدواو او با نعیمه شدند .نعیمه نیز آنقدر غم و غصه خورد که جوانی
و زیبایی خود را از دس

داد.

نتیجهگیری 
 .3
بررسی تطبیقی ساختار و محتوای دو داستان کوتاه بیابانی از دول آبادی و تر(ِ محفوظ نشان
میدهد:
 هر دو نویسنده از آغاز ،خواننده را با بحران آشنا میسازند و بعاد شخصای هاا را وارد
صحنه میکنند تا وی از همان ابتدا با یک مقدمة خستهکننده روبهرو نشود.
 در بیابانی ،کثرت شخصی ها ،حجم بلند داساتان و اپیزودهاای متعادد باعاث شاده تاا
داستان یادشده طرح تقریباً مناسبی نداشته باشد؛ اما داستان تر( ،با پیروی از الگوی خطای
پراپ ،طرح کامالً مناسبی دارد؛ یعنی حوادث و رویدادهای داستانی بهوسیلة رابطاه علّای و
معلولی از پی هم میآیند و به یکدیگر میپیوندند.
 زاویة دید هر دو داستان ،دانای ک اس

و هردو با کاربرد ایا ناوع زاویاة دیاد ،مای-

خواهند بهتنهایی ،همهکارة صحنهها و پش صاحنههاا باشاند؛ اگرچاه گااهی در توصای
شخصی ها یا زمانی که قصد دارند درون باازیگران را نشاان دهناد ،ازراوی شخصای

باا

زاویة دید اول شخص مفرد بهره بردهاند.
 برخالف بیابانی ،تعدد شخصی ها در تر( به هایچ عناوان از کیفیا
نکاسته اس

داساتان یادشاده

و هر یک از آناان باا کانشهاای خاود در شاک گیاری گارههاای داساتانی،

گرهگشایی و پیشبرد روند داستان نقش دارند.
 یکی از خصوصیات شخصی پردازی ای دو نویسانده ،توصایفات دقیقای اسا
شخصی های خود ارائه دادهاند؛ اماا نکتاه قابا توجاه ایا اسا

کاه از

کاه محفاوظ در کناار

توصیفات ظاهری به نوعی به روانشناسی شخصی ها پرداختهاس .
 در ای دو داستان ،برتری دول آبادی نسب
اس

به محفاوظ ،در عنصار گفا وگاو آشاکار

و از عناصر مهم قصهپردازی او به شمار میرود .بیابانی سؤالهاای کنایاهدار رراوانای
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دارد که در قالب گف وگو مطرح میشود و در پیشبرد داستان ماؤثر اسا

و دولا آباادی

برعکس محفوظ از حدیث نفس یا مونولوگ نیز بهره بردهاس .
 ازویژگیهای نثر دول آبادی بهره رراوان وی از جمالت کوتاه ،ضربالمثا و واژگاان
محلی اس ؛ اما تر( ،نثری روان دارد و اثری از لهجههای محلی در آن دیده نمیشاود و
برعکس نثر بیابانی ،به دور از کلمات و رحشهای رکیک اس  .اساتفاده از ضاربالمثا و
عبارات کنایهای نیز یکی دیگر از مشخصات نثر محفوظ اس .


بیعدالتی در جامعه ،مبارزه با طبیع

بیرحم ،حفظ حیات ،تالش برای بهدسا آوردن

لقمهای نان و ...از مضامی اصلی داستان بیابانی اس  .اما مضمون داستان تار( خاانواده و
مسائ مربوب به آن ازجمله ازدواو ،طالق و ...اسا  .در کناار اینهاا باه رقار و تنگدساتی
مردمان نیز گریزی زده شدهاس .
 بیابانی ،پایانی باز و روبهگسترش دارد و تر( دارای پایانی بسته اما تراژیک اس .

کتابنامه 
الف)فارسی 
براعتاستهاللیاخوشآغـازیدرادبیـاتداسـتانی ،چااپ اول ،تهاران:

ابراهیمی ،ناادر ،)1378
سازمان تبلیغات.
ایرانی ،ناصر  ،)1364داستان،تعاریف،ابزارهاوعناصر ،تهاران :کاانون پارورش رکاری کودکاان و
نوجوانان.
خوشکبار ،حسای

اینویسندگانمعاصرجامعهگرا(ازمشروطیتتا

نقدوبررسیداستانه

،)1381

سال ،)1357تهران :دادار.
داد ،سیما  ،)1380فرهنگاصطالحاتادبی ،چاپ چهارم ،تهران :مروارید.
الیههایبیابانی ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات پیوند.
دول آبادی ،محمود  ،)1357
رسولزاده ،میکائی

 ،)1388روستانویسان ،تهران :پینار.

شهپر راد ،کتایون  ،)1382رمان،درختهزارریشه ،مترجم :آذیا حسای زاده ،تهاران :نشار معای و
انجم ایرانشناسی ررانسه.
شیری ،قهرمان  ،)1388کلیدردولتآبادیوفلسفهمداخلهگریروایـت ،مجلاه جساتارهای ادبای،
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شماره  ،164صص .217-236
نقدوتفسیرآثارمحموددولتآبادی ،تهران :آروی .

قربانی ،محمدرضا ،)1373
کنّی ،ویلیام پاتریک  ،)1380چگونهادبیاتداستانیراتحلیلکنیم ،مترجماان :مهارداد ترابایناژاد و
محمد حنی  ،چاپ اول ،تهران :زیبا.
گلشیری ،هوشنگ  ،)1378باغدرباغ ،جلد  ،1تهران :نیلورر.
محمدسعید ،راطمة الزهراء  ،)1378سمبولیسمدرآثارنجیبمحفوظ ،مترجم :نجمه رجاایی ،چااپ
اول ،مشهد :دانشگاه رردوسی مشهد.
روششناسینقدادبیاتکودکان ،تهران :سروش.

محمدی ،محمدهادی ،)1378
میرصادقی ،جمال  ،)1388عناصرداستان ،چاپ ششم ،تهران :سخ .
میرعابدینی ،حس

صدسالداستاننویسیدرایران ،چاپ چهارم ،تهران :چشمه.

،)1386

شناختادبیاتکودک؛گونههاوکاربردهاازروزنچشمکـودک ،متارجم:

نورتون ،دوناا ،)1382
منصوره راعی و دیگران ،تهران :قلمرو.
ولچ  ،سندی  ،)1378رقط پنج ثانیه ررص

دارید ،مجله داساتان همشاهری ،ساال اول ،شاماره اول،

صص .149-151

ب)عربی 

ال رمای وفی ز ف()2005وفسملرأةسف سأدبسجنیبسحمفوظ،فالناها :فمکتن فادسا  .ف

محابوف

اف مدف()1988وفتدسخلسسمنصوصسف سسمروسی سسم ربی ،فالتن فادیل وفالناها :فاهلیئ فاملرا فال ام فللکتاب .ف

عثمالوفیدر ف(التا)وفبنااسسمشخصی سف سروسیاتسجنیبسحمفوظ،فیریی :فبارفاوداث فللثنای  .ف
وفجنی ف(الفتا)وفبی سییئسسمع ،فالتن فادیل وفالناها :فبارفمرافللتناع  .ف

مدفعتی وفلمحدف()1977وفمعسجنیبسحمفوظ،فالتن فالثا ی وفیریی :فبارفاجلین .ف

جنعوف مد سفف(التا)وففنسسمقص ،فیریی :فبارفالثنای  .ف
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درسی سسمشکل سو سسملض ون سمقص سسخلوف سمنجیب سحمفوظ سو سقص سبیابان س س
حمل ودسدوم

سآبادیس«و؛سمنوذجاس» ف
پی انسصاحل



س

لستابفم اعدفی فق عفاللغ فال ایی فیفآباهبافجبام فا ال

س

خص س
سملل ءس

ف

فاإلما ک ف
ف
الدراس فاملذا ر ف ایلعفناهد فللفتنحثفیفتحمندفمافالحما ی فالرکلی فیاملضم ی فیعل فاساسفاملذه
قر ةةتنیفص ةةغ فریتنی؛ف«ییای ةةا »فحملمة ة بفبیلعفآی ةةاب فی«اخلة ة ف»فلحمفیة ة ف ة ة فم ةةت ید فم ةةافمة ةحمق فالت صة ةیفف
یالتحلینفیقدفت صنفإل فالحمتةال فالتالیة :فیة فقرة فییایةا واثا فالرخرةیا وفیالنرة فاملتحم عة فییقةافلب فإلة فللف
هةذ فالنرة فلی ةةعفبا ف نکة فمحماسةةن ؛فلکةةافقرة فاخلة ففالتة فتتةةای فمةحمق فسةاامبوفهلةةاف نکة فمحماسةةن ؛فمب حمة فللف
او ابثفتأت فمتتالی فیرکنفم ایت فیمترل فی ضقافین ض .ف
خالیةاًفلنرة فییایةةا واثا فالرخرةیا فیة فقرة فاخلة ففملف ة افعةةافاة ففالنرة فیفملف نلةةنفمةافشةةأاافیفاةةنف
فطا نة فحةریفاملناشةا ف
هؤالةفالرخریا فلهفتأث فریا فی فالنر فم فلزمامهعفی ل هلا.االفبیلعفآیاب فقدفاعتمةدفعلة ف
مقتم ةاًفیةةایاازفاملالم ة فاخلارنی ة فللرخر ةی فیی ةةضفاد ی ةالفهةةذافال ص ةةففقةةدفلصةةن فلاث ةةافیحمی ةاًف ی ةثفللفال ةاای ف
ّ
ال ک لفم ص یفاًفخرال فادشخاصفییصففالرخریا ف اسعفمافقنةنفشخرةیا فلخةا .فیة فهةاتنیفالنرةتنیف
حمار ها .فمة ةةاف
الر ةةغ فریتنیفا ةةالفقة ةةدفی ةةد فیاا ةةحاًفس ة ةیتا فییای ةةا فال الی ة ة فیالحم ة ةةن فإل ة ة ف ة ة فی ة ة فاتای ة ة فال ة ةی ف
حمثا ة ؛فاإلسةةت اب فاداثةةافمةةافاجلمةةنفالنر ة فری وفاملثةةنفیالکلمةةا فال امی ة فیلکةةاف ثةةاف ة فل ةی فیی ة فهف
خرالرةةقمافال ف
الما فیذ ئ فرب ئ .فتحمتق فقر فییایا فیحمقا فمحم تح فیلمافقر فاخل ففهلافاا ف م فبیفطای فتاانید .ف ف

سمکل اتسسمرئیع :ف م بفبیلعفآیاب ؛فجنی ف

؛فییایا ؛فاخل ف؛فالرکن؛فاملضم ل .

 الکات ففامل ؤیل :ف

S salehi.payman@yahoo.com
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