
 

105 

 

پژوهشیانجمنایرانیزیانو-یعلمیمجله

هـ.ش1394بهار،34ادبیاتعربی،شماره

 105-128م،صص2015

محفوظنجیب«ترس»دوداستانمحتوادرساختارو

آبادیدولتمحمود«بیابانی»و

پیمانصالحی

 المیدانشگاه ا یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 15/11/1393تاریخپذیرش:29/06/1393تاریخدریافت:

 چکیده

 (الخـو تار)  و  آباادی  دولا   بیابـانیدو داستان کوتااه  بررسی تطبیقی ساختار و محتوای 

ا، حجم بلند داستان و اپیزودهای متعادد  ه که در بیابانی، کثرت شخصی  دهد مینشان  محفوظ

، با پیاروی از  الخو باشد؛ اما داستان نداشته طرح چندان مناسبی  یادشدهباعث شده تا داستان 

 الخـو ا در ه شخصی د ، تعدبیابانیبرخالف  و دداربی ، طرح کامالً مناسپراپالگوی خطی 

ای داساتانی،  ها  یاری گاره  گ ای خاود در شاک   ه و هر یک از آنان با کنش نکاسته آناز کیفی  

توصای    باادی از شایوه  آ گشایی و پیشبرد روند داستان، مؤثرند. برخالف محفاوظ، دولا    گره

و گاهی اوقات ایا  توصای  غیرمساتقیم از لحااظ      اس  بردها نیز بهره ه شخصی غیرمستقیم 

بلکاه   ،خصوصایات اراراد نیسا     توصایفگر که دیگر راوی،  ای هگون ود؛ بهش ر میت هنری، پخته

رراوان  تسلطود. در ای  دو داستان، ش ها ارائه می شخصی سایر وسیلة  به بسیاری از توصیفات،

خصوصیات نثر دو  ازجملهکامالً نمایان اس .  ویسین بادی نسب  به محفوظ، در دیالوگآ دول 

اس  ولی نثر محفاوظ،   محلیها و واژگان  المث  ضربنویسنده، استفاده زیاد از جمالت کوتاه، 

، الخـو گسترش اس  و  ، باز و روبهبیابانییک اس . پایان های رک به دور از کلمات و رحش

 .ا تراژیک داردپایانی بسته ام

 

 .محتوا ؛ساختار بادی؛ نجیب محفوظ؛ بیابانی؛ الخوف؛آ محمود دول  ها:کلیدواژه

                                                                                                                                                       

 سندة مسئول:ینو             S salehi.payman@yahoo.com 
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مه.مقد1
قوع دو انقاالب  ادبی پس از و ر هد ای  د تاریخ داستان کوتاه در ایران و مصر نشان می مطالعة

پدید ی به شک  جد م. در مصر1919و انقالب  (183: 1388 میرصادقی،  نهض  مشروطه در ایران

گااه خاویش بازتااب    به بعد، هر یاک از نویساندگان باه رراخاور زاد     1325. از سال اس  آمده

زندگی  ةبادی نیز ررهنگ، زبان و شیوآ ار شدند. محمود دول د را عهده شان ررهنگ مردم منطقه

نویساندة   تری گرا واقع»به همی  دلی ، برخی او را  1ای خود راه داد.ه مردم خراسان را به نوشته

 .(100: 1386 میرعابدینی، اند  هبرشمرد« ای روستایی ایرانه داستان

های کوتااه اجتمااعی خاود، گارایش      نجیب محفوظ باید گف  که وی در داستاناما دربارة 

از  (.108ا: تا  نجم، بای  بورژوازی دارد  معینی از مردم مانند طبقهطبقة زیادی در به تصویر کشیدن 

نجیب محفوظ در مورد گرایش او به داستان کوتاه سؤال شد که در پاسخ گف : ای  نوع ادبای،  

ای  بناابر (؛ 139: 1977محماد عطیهاه،    سا   گزینه برای ثبا  اوضااع حاال حاضار ما    ری  ت مناسب

  می از ارکار اوس .های کوتاه محفوظ، تجس داستان

و بر اسا) مکتاب ادبیاات تطبیقای     یتحلیل ی ا قصد دارد به روش توصیفیادشده پژوهش 

از نجیب محفاوظ را از  « الخوف»و  آبادی دول اثر محمود « بیابانی»مریکایی، دو داستان کوتاه ا

را در بوته یادشده  ةای آثار دو نویسنده تا زیبایی کندناحیه ساختاری و محتوایی، نقد و بررسی 

ایی از دو ها  تحقیق، خالصه و بارش  شینهپی س از ارائةدر ای  پژوهش پ نقد قرار دهد؛ بنابرای 

، گاااری  ناام ساختار و محتوا همچاون   ئه شده، سپس مباحث مطرح در بحثارایادشده داستان 

هاا و   شخصای  پردازی  توصی  ظاهری و باطنی   ، شخصیزاویة دید، رنگ پیردازی، پ صحنه

اس . شده نقدندی، ب (، نثر، لح ، مضمون و پایانوگو گف 

ای نسبتاً زیادی صورت گررته که به برخی از آنهاا اشااره   ه پژوهش آبادی دول آثار  دربارة

حسای   ، نوشاته  (1386 « آباادی  ن روای  در سه اثر از محماود دولا   ای زباه ویژگی»ود: ش می
گرایی و ادبیات اقلیمی در سه  مسائلی چون زبان داستان، باستان که به بررسی پور آالشتی حس 

تحلیا  عنصار شخصای  در رماان     »اسا .   ، پرداختهکلیدرو  خالیسلوچجای ،عقیل،عقیلاثر 

                                                                                                                                                       

 به بعد. 302: 1381خوشکبار، نک: . 1
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محمدرضا نصر ، از (1388 « ناسی رمان جای خالی سلوچش سبک»و  (1386 « جای خالی سلوچ

(، نوشاته  1388 « آباادی  دولا  اثار   «مارد »بررسی عناصر داستانی در »، شمعی میالدو  اصفهانی

و یوسا    آباادی  دول سی تطبیقی برخی آثار برر»، رردی  شریفیو  محمدی حسی  خانمحمد

ای عربای و رارسای، اضر    ها  ادبیات روساتایی در رماان  »، قاسم مختاری، اثر (1388 « ادریس

شهرزاد ریاروزی  و  ابراهیم آرم ، نوشته سید (1391 « آبادی دول شرقاوی و جای خالی سلوچ 

مهادی  ، اثار  (1392 « آباادی  دولا  ای محمود ه تحلی  عناصر ناتورالیستی در داستان»و  مندمی
ایی که در خصوص نجیب محفوظ انجام شده، ه و برخی از پژوهش ررامرز رحمانیو  شریفیان

قةااة فیة ف»و  (1387 « نجیب محفوظ الثالثیة بحران رکری و روحی قهرمانان در رمان »عبارتند از: 
براسةة ف»، مظفاار اکبااریو  ز میرزایاایرراماار، از (1388 « املدرسة فادبییة فلایا ة فالثالثیةة فلحمفیة ف  ة  

، عباسی زینب کایدو  جو مصطفی کمال(، از 1392 « عحماصافال کاه فی فریا  فمریامارفلحمفیة ف  ة  

راطماه  ، اثر (1391 « الکالب، نوشته نجیب محفوظ از منظر ر  توصی  نقدی بر رمان اللص و»
گونه پژوهشی تطبیقای   کنون هیچند، تام ؛ اما بر اسا) اطالعات نظاموصال میمندیو  جمشیدی

 اس .ای  های  پژوهش در نوع خود، کار تاز و ای  دو نویسنده صورت نگررته در خصوص آثار

 

ترسدوداستانبیابانیوساختاریومحتواییانتقادیبررسی.2

داستانبیابانیخالصه.1-2
اس . ماجرا از ای  قرار اس  که شخصای باه    ایبیابانیهالیه مجموعهاز داستانی کوتاه  بیابانی

در  ، کشااورزی کارده ولای   اللهیارنام به  ،در روستا برای یکی از مالکان ، چند سالیذوالفقارنام 

اما وی هر  هاس . او بارها طلب خود را از اللهیار درخواس  کرد قبال آن، مبلغی دریار  نکرده

ود علیاه او  ش د تا اینکه ذوالفقار مجبور مینک ی میورد و از دادن طلبش خوددارآ میای  هبار بهان

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

ا طلاب خاود را   واهند تا با خواهش و تمنخ دارند و از او می می لع بودند او را از ای  کار بازمط

هد. روز دادرسای باه تحریاک    د چنی  کاری را نمی و اجازهد؛ اما غیرت ذوالفقار به اوصول کن

کالنتری نیز به نفاع اللهیاار   بنابرای   ؛هندد اللهیار دو نفر از بستگان ذوالفقار علیه او شهادت می

 سد.ر خود نمی وحقوق حقبه تالش رراوان، رغم  بهذوالفقار ترتیب  ای  بهند. ک رأی صادر می
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ترسداستانخالصه.2-2
بادنام( اسا . مااجرای      خاناه  بیت سیتیء اسسمعت    ای کوتااه مجموعاه  ه یکی از داستان «الخوف»

و « اعور»عبس به سرکردگی  ررغانه به دلی  حضور دو طایفه الخوف از ای  قرار اس  که محله

آشاوب باوده   ، بسایار پر کاه مادام باا هام در ساتیزند     « جعاران »حلوجی باه سارکردگی    طایفه

زندگی مردم، همواره با دلهره و تر)، همراه اس . تا اینکاه در آن محلاه، پاساگاه     که ای گونه به

هاای آن دو   کلف  ، با سرکوب گردنعثمان جاللیام ود و ارسر جوانی به نش انتظامی تأسیس می

سار  ایا  ار  چراکاه ود شا  رداند؛ اما ماجرا به اینجا ختم نمای گ طایفه، آرامش را به آن محله برمی

ای ها  وییگا  رروشای باود؛ ولای یااوه    ود که کاارش جگر ش می نعیمهتری به نام جوان عاشق دخ

بلکه دچار وضعی  روحی بادی نیاز    ،تنها آن دو به یکدیگر نرسند ود که نهش دیگران باعث می

ای رراوان عثماان جاللای را بارای برگردانادن آراماش باه       ه ، مردم تالشترتیب ای  بهبشوند و 

 شان نادیده گررتند. محله

 

داستانگذارینام.3-2
-100: 1386 میرعابدینی،  اس وستا و مسائ  آن ردر باره  بادی، آ ای دول ه بیشتر مضامی  داستان

  محمدعطیاه، چرخد می پیرامون خانوادهحول محور ای محفوظ ه مضامی  داستان حال آنکه ،(98

دو  گاااری  ناام ند. ک پیروی نمیای آن دو از ای  شیوه، ه داستان گااری نامحال  ، باای (124: 1977

به ای  صورت اس  که بیابانی، نام قراردادی بوده که میان کشاورزان با صاحبان یادشده داستان 

 اس : نیز در داستان به آن اشاره کرده اس  و خود نویسنده دهش زمی  منعقد می
گفا :  ذوالفقاار   مال گف : اون مدرکی کاه باه تاو دادن یاک تیکاه کاغاا بیابونیاه...       

بیابونیه؟! یعنی چه؟ مگه تو ای  بیابون غیر از اینم کاغا دیگری هس ؟ هر سال چه  

ندن... پاس تکلیا  اوناا چیاه؟     ب هزار نفر تو ای  بیابان با همی  کاغا، قرارداد کار می
 .(113: 1357بادی، آ دول  

 الخوف، بر اسا) مضمون آن اس . داستان گااری نامو 

 

ردازیپصحنه.4-2
ناد تاا در آنچاه    ک زمانی و مکانی داستان که خواننده را یااری مای   موقعی ردازی یعنی پ صحنه
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ای آنان را برای او قاب  ه ا و ارزشه همچنی  کنش .شنوند سهیم شود ینند و میب ا میه شخصی 

در برخای  »ند، خواه در گاشته روی داده یاا مرباوب باه زماان حاال و آیناده باشاند.        ک رهم می

بدون دریار  درس   که ای گونه بههد د ردازی، بخش مهم داستان را تشکی  میپ ها صحنه داستان

 (.113: 1382 نورتون، « را شک  داد رنگ پیا و ه شخصی وان ت از مکان و زمان، نمی

ان یا پا ییدارد و در جاا ای  هانا یود، مشا  یشروع م ییدارد؛ از جا مشخصیر یهر داستان، مس

 ساندی ولچا   قارار دهاد.    تحا  تاأثیر  ه خواننده را ک آغاز شود  شکلید به یبا مقدمهابد. ی یم

داستان را در همان ابتادا جااب کنیاد یاا او را      ةط پنج ثانیه ررص  دارید خوانندرق»وید: گ می

 (.149: 1378 ولچ ، « زمان خوانده شدن اول داستان اس  برای همیشه از دس  بدهید؛ پنج ثانیه،

ای مخا  و  ه زیبا و از اطناب دو داستان یادشده، جالب، ید گف  که سرآغازبا ای  وص  با

اصلی داساتان وارد صاحنه    شخصی جا عاری هستند. در بیابانی از همان ابتدا  ای بیه توصی 

طاوالنی داشاته باشاد،    ای  هود. در چنی  مواردی، نویسنده بدون اینکه مجبور شاود مقدما  ش می

 ازد.س خواننده را با بحران آشنا می

باادی، اغلاب در روستاسا ؛ حتای عناصار شاهری نیاز        آ ای دولا  ها  داستان رضای وقوع

و یا روستاییانی که به دالیا   اند  هرتباب با محیط روستا نیستند؛ شهرنشینانی که به روستا آمدا بی

بادی در روستاها و بر محاور  آ ای دول ه گاشته از ای ، داستان اند. همختل  به شهرها کوچ کرد

یارد. داساتان بیاباانی، در    گ ارباب و رعیتی شک  می ی و با توجه به مسئلةدار کشاورزی و زمی 

 .اس  گررتهچنی  محیطی شک  

ود؛ اما ش اصلی داستان آغاز می شخصی داستانی با نام  ای ای  مجموعةه بسیاری از داستان

ه را ند و از همان ابتدا خوانناد ک محفوظ داستان الخوف را با توصی  مکان وقوع حادثه آغاز می

کند. در چنی  مواقعی نیاز   ای داستان را وارد صحنه میه شخصی ازد و بعد س با بحران آشنا می

د کاه  شو ود، باعث میش ای اصلی و ررعی آغاز میه شخصی که پس از وقوع بحران، توصی  

آمیاز  رو نشود. ایا  داساتان، شاروعی تنفر    روبهکننده  خسته واننده از همان ابتدا با یک مقدمةخ

 د:دار

فنیاة.اا ةةعفعت ةةتقعفتنةة فیةةیال ةة  فمةةافلیالةةنفالنةةالفاةةالفلهةةنفال احا ةة فلت ةة فاد فکتلةةیةة ف
فنیاا ةةعفاوارتةةالفمتحمای ةةتف فلخةةا وفییةة ةةار فاولةة ن فمةةاف ا   فییةة ةةار فبعةةن فمةةاف ا 
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تقعفیت ةلفال ةدیالوفیفالغلظة فیفقدفعاففسةکااافیالرااسة فیفحمقماف زاعوفیییفقدل الفنیت مت اب
 .(84ا:فتف    وفی ) الحماسففینیال نثفیالن ا ادیل فاا عف

چینای   کادام از آنهاا دارای مقدماه    ای کوتاه محفوظ ای  اس  که هیچه امتیازات داستان ازجمله

ود و معماوالً  شا  سپری شدن آن اشاره دقیقای نمای   طوالنی نیس ؛ ولی در آنها به زمان و نحوه

ند؛ اماا در بیاباانی بارخالف    ک اصلی داستان را بیان می شخصی راوی، رویدادهای مهم زندگی 

ای ررعای و چگاونگی گاار زماان بار زنادگی آناان پرداختاه         ها  شخصی الخوف، به زندگی 

از یادشاده  باادی در داساتان   آ وان به توصیفاتی اشاره کرد کاه دولا   ت نمونه می برای. اس  شده

 هد.د ارائه می کبرا علی مالو  هم و زندگی گروهبان،  شخصی 

اسا . در  « باک  راالش »ررته در ای  دو داستان، اساتفاده از  کار ای زمانی بهه تکنیک ازجمله

ای ها  زدن بوته خربزه وجود دارد. برای نمونه، جریان شته بک رالشداستان بیابانی چندی  مورد 

و  «گلساتونکی »و درگیری ذوالفقاار باا دزدان   ( 102: 1357بادی، آ  دول  ورامی  در پنج سال پیش

 (.114 :همان زخمی شدن او به دس  آنان 

 اس  اشااره کارد   محفوظ به داستان تاجر یونانی زدهی که بک رالشوان به ت و در الخوف می

ردازی پا  ای داستانه ویسی اس  که جدیدتری  تکنیکن داستان»نجیب محفوظ  (.96ا: ت  محفوظ، بی

 (.159: 1977عطیهه،  محمد « اس  بردهرا در جهان به کار  بک رالش ازجمله

در برای نمونه  ؛ندک ر از محفوظ عم  میت بادی در توصی  مکان وقوع داستان، دقیقآ دول 

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

 ند:ک توصی  می

د و ش ه بازار حساب میآرری ، ده کوچکی بود با چند کوچه، یک آسیاب و یک میدانچه ک»

اناه  خ ، نانوایی و کناارش یاک قهاوه   سازی دوچرخهری  مح  ده. قصابی، سلمانی، ت هم مرغوب

اشا  و  گ جوی آبی می ،شده بودند. از پیش چشم دکان قطار همگود مث  سردابه کنار  دراز پابه

شاده  درگاوش هام چیاده     ایی گوشه انه میز و صندلیخ ای چوبی در قهوهه بی  جوی و ستون

 (.92: 1357، آبادی دول  « بودند

ا، شااید باه سابب    ها  ایی که داستان در آنها جریان دارد، توصی  کارگاهه در توصی  مکان

. توصای  کارگااه   داردچشامگیری   مورقی ش، ا بادی در زندگی رردیآ های خود دول  تجربه

 از آن جمله اس .یادشده ری در داستان ب شیشه
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اناه  خ ردازی ای  دو داستان، اساتفاده زیااد دو نویسانده از قهاوه    پ قاب  توجه در صحنه نکته

اناه باه وقاوع    خ ا، در قهاوه ها  ای اصلی داستان و یا بحرانه بسیاری از صحنه که ای گونه به ؛اس 

تاوت و بنادق در    اناه خ هما  و موسای در بیاباانی و دو قهاوه     انهخ  یوندد. وجود دو قهوهپ می

 هایشان اس . ردازیپ از ای  مکان در داستاناستفاده زیاد آنان  الخوف، نشانه

 

طرح.5-2
ه ک ود ش یگفته م یشیبه نوع آرا»اس  و « رنگ پی»یا « طرح»از عناصر مهم داستان، عنصر  یکی

ابد. هار طارح،   یاوس  دس   دلخواهه ک ای  هجیبخشد تا به نت یداستان م یدادهایسنده به روینو

جاه  یمخاال  باه اوو و نت   یروهاا یش نک شاک ه در ک اس   وستهیپ هم به یدادهایاز روای  هریزنج

ز یا خود ن در محدودهاما از ساختار مت  اس ،  یاگرچه طرح، جزئ (.164: 1364، یرانا ی ا« سدر یم

طارح   یاها  یژگا یاز و یکی یات داستانیانه در ادبگ سه یها  یاس . وجود وضع یاصول یدارا

ماوردنظر باشاد،    یتعاادل اسا . اگار زماان خطا      یاک خات   یر هم اس . هر داستان، حاص  به

 ش داد:یوان نمات یر میز شک گانه را به  سه یندهایررا

: 1378، ی محماد   یدار ررجاام یا ناد پا یررا ← یانیا دار میند پایررا←  یدار نخستیند پایررا

105). 
از  زناد و داساتان را   یه را بار هام ما   یا آرامش اول  یوضعننده، ک  رانیو یرویب، نیترت  یا به

 کمک دآمده به یپد یداری  ناپایهد و اد یسوق م یانیدار میناپا   به مرحلةیدار نخستیپا ةمرحل

 شود. یبرقرار م دهنده، برطرف و دوباره آرامش سامان یروین

اماا   .(552: 1386 میرعابادینی،  « باادی اسا   آ ای دول ه داستان ةشروع هم ةخلق بحران، نقط»

الً نداشاته باشاد؛ او  وجود چند ایراد اساسی باعث شده تا داستان بیابانی طارح تقریبااً مناسابی    

ثانیااً حجام ایا      ؛ودشا  ای رمان اس  در ای  داستان دیده میه ها که از ویژگی شخصی کثرت 

ر اسا . البتاه ایا  ایاراد بار اکثار       تا  داستان از داستان کوتاه، زیاادتر و از داساتان بلناد، کوتااه    

 ناد: ک ای کوتااه او وارد اسا ، ضام  اینکاه خاود او نیاز باه ایا  نقیصاه اشااره مای           ه ستاندا

 نقا  از  « اناد  ه، هناوز باه رماان نرساید    اناد  شاده هایم ضم  اینکه از داستان کوتااه دور   داستان»

ثالثاً در ای  داستان عالوه بر داستان اصلی اپیزودهای دیگری نیاز مطارح    ؛(553: 1386میرعابدینی، 
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ایا   «. علی لوچ»مانند داستان  ،رتباب هستندا وند که بعضی از آنها کامالً با اص  داستان بیش می

حدودی خواننده، تمرکز الزم را برای پیگیری داساتان از دسا  بدهاد،    ود تاش مسائ  باعث می

مضاف بر اینکه ای  داستان، الگوی خطی پراپ را نیز نداشته باشد؛ اما داساتان الخاوف، طارح    

علّی و معلولی از پی هم  رابطه وسیلة به؛ یعنی حوادث و رویدادهای داستانی داردمناسبی  کامالً

در همان سطرهای نخستی ، خواننده را با بحاران   که ای گونه به ،یوندندپ یند و به یکدیگر میآ می

 ند.ک ای  داستان از الگوی خطی پراپ تبعی  میبنابرای   ؛ازندس آشنا می

بحران، هسته مرکزی داستان الخوف اس . در ایا  میاان، نیروهاای امنیتای     به طور اجمال، 

هاای   ری  قسام  ت شوند. تالش برای گریز از بحران، اصلی برای برقراری تعادل وارد صحنه می

ورد. خوانناده باا اشاتیاق سایر داساتان را دنباال       آ داستان اس  که عنصر تعلیق را به وجود می

مشااهده کناد؛    آماده  در برابر بحاران و ناساازگاری پایش    رااصلی  شخصی ند تا واکنش ک می

 .اس  شدهبنابرای ، تعلیق در الخوف، بهتر از بیابانی، ایجاد 

 

زاویةدید.6-2
زاویاة  »ناد.  ک  یم مشخصز یداستان را ن زاویة دیدخود،  یاه   جملهیسنده در نخستیمعموالً نو

ه کا  اسا   ای  هچا یناد و در ک یخاذ مداستان ات  ینسب  به روا سنده، یه نوک اس   موقعیتی، دید

: 1380 داد، « یناد و بخواناد  چه، حاوادث داساتان را بب  ید تا از آن دریشاگ یخواننده م یش رویپ

در  زاویة دیددارد.  یی  اثر، نقش بسزایمناسب در مورق زاویة دیدنش یبا ای  وص ، گز .(259

ای ها  بودن عنصر راوی، خوانش داستانبه صورت دانای ک  اس . ثاب  یادشده هر دو داستان 

ود تاا خوانناده   ش د، باعث میای متعده ند. حضور راویک بسیار آسان می کوتاه را برای خواننده

در  آباادی  دولا  اس  که محفوظ و ای  هدر روند خوانش با مشک  مواجه گردد. ای  همان نکت

 اند. هداشت توجهای خود به آن ه داستان

 کنناده  تنهاایی خلاق   زاویاة دیاد داناای کا ، قصاد دارناد باه       بردن کار ای  دو نویسنده با به

ا و ها  صاحنه  ارةکا  ناویس و خالصاه، هماه    وگاو  راح صاحنه، کاارگردان، گفا    ا، طه شخصی 

ل شاخص  زاویاة دیاد او  ا باشند؛ البته گاهی اوقات، هر دو نویسنده با اساتفاده از  ه صحنه پش 

ه ایا  دو  ا یا زمانی که مخصوصاً در توصی  شخصی  ؛نندک مفرد، حوادث داستانی را دنبال می



 پیمانصالحینجیبمحفوظوبیابانیمحموددولتآبادیساختارومحتوادردوداستانترسِ

113 

 

له از زباان خاود آناان    هند، ای  مسئد ای داستان خبر میه شخصی رات نویسنده از نیهات و تفک

 خواهد آمد. «شخصی »  قسم  در مبحث مربوب به های ای د که مثالوش بیان می

 

شخصیت.7-2
ه ماجراها و حاوادث  ک اس   یموجود»ی  عناصر داستانی، شخصی  اس  و آن تر مهمیکی از 

در روناد    نش، متقاابالً کا  نش و واک   یود و اش یاو را باعث م یاه لعم ا سکعمال و عداستان، اَ

هایی که  شخصی . تمام (79: 1378، یمی ابراه« ااردگ یر میداستان، تأث یع، حوادث و ماجراهایوقا

زن هساتند. از ایا  تعاداد،     4مرد و  21متشک  از نفر،  25نند ک در داستان بیابانی نقش ایفا می

 نفر کودک و بقیه جوانند. 7سال،  نفر که 5

نفار هساتند. از ایا  تعاداد،      14 نناد، ک ایی که در داستان الخوف ایفای نقش میه شخصی 

ساال هساتند.    جاوان و بقیاه کها     شخصای   11ی، نفر زن بوده و از نظار سان   1مرد و نفر 13

له به ناوعی نشاان   زن وجود داشته و ای  مسئ شخصی غم اینکه در ای  داستان رقط یک ر علی

 گاار دارد.حضوری تأثیر، زن در ای  داستان، حال باای  دساالرانة نویسنده دارد،از گرایش مر

 هایچ عناوان از کیفیا  داساتان یادشاده      ا در الخوف باه ه شخصی د برخالف بیابانی، تعد

ای داساتانی و  ه یری گرهگ ای خود در شک ه ها با کنش شخصی ز ای  نکاسته اس  و هر یک ا

هاد و دیگار   د اصلی رخ می شخصی نقش دارند. کشمکش اصلی داستان میان چند  گشایی گره

باادی در  آ دولا   نناد. ک ای اصلی نقش خاود را ایفاا مای   ه شخصی ا در همراهی با ه شخصی 

هام از   ،بااری و... ساخ  گفتاه    رزی، جااجیم غ  روستایی مانند کشاوهم از مشایادشده داستان 

به همی  دلی  ممکا  اسا  چناد نفار      ؛ا و...ه ری، کار در کارخانهگ مشاغ  شهری مانند نظامی

 و آقای کفایی که در عدلیه بودند.اکبر  ارای یک شغ  باشند مانند مال علید

ییةعفسةی ف» داساتان مجموعاه   18در داستان الخوف و اساساً در تماام   توجهجالب  اما نکته
نظاامی،   ازجملاه ای مختلفای  ه ا شهری هستند و شغ ه شخصی ، ای  اس  که تمامی «ال ةم  

اس . از دیگار نکاات    شاورزی و... اسمی به میان نیامدهتجاری و... دارند و اصالً از روستا و ک

در ایا    کاه  ای گوناه  باه  ،اسا  ه ا و حرراه ه فوظ، تنوع شغ ای کوتاه محه در داستان توجهقاب  

 وجود ندارد. شخصی مجموعه داستان، یک حرره برای دو 
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ی وگاو  گف ، توصی  و گااری نامردازی، پ مسائ  مطرح در شخصی ، نحوه شخصی  ازجمله

 پردازیم: که به بررسی آنها می میان آنان اس 

 

ردازیپشخصیت.1-7-2
ردازی اگر صاحی  و کاما    پ شخصی واند بیشتری  تأثیر را بر خواننده بگاارد و ت می شخصی 

ایی کاه دارد  ها  ود؛ اما داستان کوتاه به دلی  محادودی  ش صورت بگیرد، سبب ماندگاری اثر می

هد؛ بناابرای  او بایاد   د پردازی کام  در اختیار نویسنده قرار نمی شخصی ررص  چندانی برای 

ناد:  ک حضاور پیادا مای    از دو راه در داستان شخصی داشته باشد. ای  هویژ توجهله، به ای  مسئ

را  شخصای  یکی از راه ررتار و دیگری از راه گفتاار. نویسانده باا اساتفاده از ایا  دو شایوه،       

 تمام تالش ما  ایا  اسا  کاه باا کلماه      »گوید:  می دارجوزف کنند. ک ونه میگ نمایشی و درام

اینکاه باه    تار  مهممکتوب به تو امکان دهم که بشنوی، به تو امکان دهم که حس کنی و از همه 

ردازی غیرمستقیم و تصاویری از چناد   پ شخصی در  (.31: 1364 ایرانی، « تو امکان دهم که ببینی

و محفوظ تقریبااً از  بادی آ ود. دول ش ، استفاده میوگو گف ، توصی  و گااری نامتکنیک مانند 

 ردازیم:پ که به بررسی و تحلی  آنها میاند  ها به نحو یکسانی بهره برده امی ای  شیوهتم

 

اهشخصیتگذارینام.2-7-2
یکای اصالی و دیگاری     ؛دوجاود دار  شخصی ، دو نوع گااری نامدر ای  دو داستان، از لحاظ 

نفر بدون نام هستند و از 10نفرند و 15دارای نام در داستان بیابانی، ای اصلی ه شخصی ررعی. 

نفار  8ای اصلی دارای نام در الخوف، ه شخصی . اس  شدهنیز نام برده « ایوب»پیامبری به اسم 

 زیاد هاللای  ابوبه نام ای  هاسطور شخصی عالوه بر اینها از یک  ام هستند؛ن نفر نیز بی 6بوده و 

 ای  دو نویسنده اس . های کوتاه ای داستانه ا از ویژگیه اسم تنوعنیز نام برده شده و 

ود. شا  ای ررعی ای  دو داستان دیاده مای  ه شخصی  گااری ناماستفاده از اسامی عام نیز در 

ماشای  کاارو، صااحب     اصاغر در بیاباانی و رانناده    پسر کدخدا، زن اللهیار، نوة علی گروهبان،

 ف.لوبیا، پیرمرد نظامی و تاجر یونانی در الخو انه، عاقد نابینا، رروشندهخ قهوه
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توصیف.3-7-2
ردازی با هر دو شایوه آن، یعنای توصای  ظااهری و بااطنی      پ شخصی استفاده از توصی  در 

 حضوری بسیار پررنگ دارد. ا در آثار ای  دو نویسندهه شخصی 

 

اهشخصیتتوصیفباطنی.1-3-7-2
ا و در یاک کاالم تماامی    ها  ا و عشاق ها  ا، خشمه ا، دغدغهه ا، دلهرهه بیابانی، نگرانی در داستان

بادی حااالت درونای   آ . دول اس  شدهاحساسات لطی  انسانی و غرایز حیوانی با مهارت بیان 

 ند:ک گونه توصی  می ذوالفقار را زمانی که تازه برای یارت  کار به شهر ررته بود، ای 

توانس  غریبگی خودش را با کار تحم  کند. به مرگ راضی باود؛ اماا باه خاوار      نمی
چرکای در قلابش ورم کارد.    ای  هیلی در او نمرد و مث  غدم دن در چشم کار نه. بیش

 (.103: 1357، آبادی دول   کینه به هر چیزی که در چشمش بود رد،ک احسا) کینه می

 ود:ش بیان می شخصی گاهی اوقات ای  دلهره از زبان خود 

استخونام تاوی   شدم!آخه م  باید تا کی حوصله کنم؟ دیگه پوستم کنده شده. نیس  
: هماان  خورد میشه، زن و بچه و... م  کاه ایاوب نیساتم، ماال!      اون شکمبه گاو داره

111.) 

ا در الخوف، برجستگی چندانی ندارد. با اغما  ه عکس بیابانی، توصی  باطنی شخصی اما بر

 وان به مورد زیر اشاره کرد:ت می

ف.(90ا:فتف)    وفی  الحمذر...افمافعن ستهف لکافی نهفتتتافقالفعثمالفهبدیةفیفی

 

اهشخصیتتوصیفظاهری.2-3-7-2
نکات  ردازند، همهپ ای اصلی داستان میه شخصی بادی و محفوظ به وص  آ هنگامی که دول 

های  شخصی  ، منحصراً نند. البته ای  نوع توصیک بزرگ و کوچک ظاهری آنان را توصی  می

و حتی حاوادثی کاه در جریاان روایا ،      امور مهم، اشیایرد، بلکه گ نمی اصلی و ررعی را در بر

. یکاای از خصوصاایات شااوند ماایاثرگاارترنااد نیااز مشاامول ایاا  گونااه توصاای  هنااری    

جدیادی در داساتان،    شخصای  بادی ای  اس  کاه باه محار ورود    آ ردازی دول پ شخصی 
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باعث شاده   ا در ای  داستانه شخصی هد؛ به همی  دلی ، کثرت د توصی  دقیقی از او ارائه می

د که برای جلوگیری از اطناب به ذکار ماوردی، بسانده    یفات زیادی نیز از آنان ارائه شوتا توص

 ود:  ش می

ذوالفقاار داشا .    حادود خاود   در حدوای  هقواربود و قادو ای  هچرد گروهبان مرد سیاه
رنگش بیارون زده باود و    از زیر بلوز زیتونیاش  های شانه ای دوش و کفچهه استخوان

داشا  و  ای  هخشاکید  یو رو سار رد. کا  های ناجورش به پاایش سانگینی مای    پوتی 

ای گوشش به دو ه جسته و الله دو ترکه انار از زیر پوس  بیرون ای گردنش مث ه رگ

و  کشایده اش  ایش جوش خورده بودند. صورتش چهاارگوش باود، بینای   ه طرف رک

 (.89: 1357، بادیآ دول   تیز ایش نوکه بی راس ، چشم و ابرویش سیاه و س

ای  اس   توجهاس  اما نکته قاب   ای خود ارائه دادهه شخصی محفوظ نیز توصیفات دقیقی از 

قهرماناان  »ا پرداختاه اسا .   ها  شخصی شناسی  که در کنار توصیفات ظاهری به نوعی به روان

بلکه مسائ  رکاری و روانای    ود،ش ی محفوظ، مشکالتشان منحصر به مسائ  اجتماعی نمیجد

 (.184: 1378 محمد سعید، « ابدی در آنان بروز و ظهور می

 ود:ش به برخی از ای  موارد اشاره می

فادراةةالفارتتةةعفیةةهف ظةةاا فالتةة ن فیفاملنةةاه فیفثمةةافبهةة فمةةافالحم ایةةذفییط قتةةهفادیرةةارف 
ف(.88ا:فتف    وفی ) اخلحمقف فی ال خاف

ف(.93ف:مهال) أسقع حمقعفمبد فیلکاف تنعفلعفی

ف.(95:فمهال) فخلعفمافالای فا رق فبایل نیتیقافال  لیحمیلکاف ظا فعفی

ف.(95:فمهال) نی تّ فسحاهافالذ فلطا فیالسفالضایطفقدفیتنفلیفهذافمافیدافلألعفی

وان باه ماوارد زیار    ت میبرای نمونه ا دارد. ه شخصی ناسی ش نگاهی به روان بادی نیز نیمآ دول 

 اشاره کرد:

 .(108: 1357بادی، آ دول   همیشه انگار یه چیزی گم کرده بوداکبر  مال علی

 .(115: همان  ذوالفقار انداخ  برارروخته به قوارهای  همال نگاه خبر

ا نیز بهاره  ه شخصی بادی در ای  داستان از شیوه توصی  غیرمستقیم آ برخالف محفوظ، دول 

 وید:گ چنی  میدر مورد زن اللهیار برای نمونه . اس  برده
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 .(92 :1357بادی، آ دول   شه شه، همیشه سر اوالد اینجوری میزنش بدجوری ناخو

دیگار راوی،   که ای گونه بهود؛ ش ر میت پخته ی  توصی  غیرمستقیم از لحاظ هنریگاهی اوقات ا

 ؛ودشا  ها ارائه می شخصی سایر وسیلة  به بلکه ای  توصی ، ،خصوصیات ارراد نیس  توصیفگر

 گوید: ، اللهیار درباره ذوالفقار چنی  مینمونه برای

ون آدم پنج سال پیشی! واال تا تو پیش م  کاار  شه که تو هم واهلل م  مشک  باورم می

ردی معقول و نجیب بودی. سرت به راه خودت بود؛ اما حاال چطور شده که یک ک می

 (.92 :همان  برگشته، خود منم به شک انداخته! درعه ورق 

ا ها  شخصی محفوظ ای  اس  که خود  نسب  بهبادی آ دول  امتیازهای برجستة یکی ازاصوالً 

وان در ای  داستان باه توصایفی کاه ذوالفقاار و گروهباان از      ت میبرای نمونه معرّف یکدیگرند. 

 هند اشاره کرد.د ارائه می شان خانوادهخود و 

بادی ای  اس  که تقریباً توصیفی دقیق از تماام  آ ردازی دول پ دیگر در داستان برجستة نکته

وان باه  تا  مای بارای نموناه   هد. د ایی که در روند پیشبرد داستان نقش دارند، ارائه میه شخصی 

اکبار، غالمرضاا پخماه، عباا)      اللهیار، گروهباان، هما ، ماال علای     توصیفاتی که از ذوالفقار،

 آبادی و... اشاره کرد. عشق

ود. مانند ش ر میت ر و پختهت ا کوتاهه شخصی   دو داستان، توصی  ای انتهایی ایه در قسم 

 ود:ش آبادی ارائه می توصیفی که از عبا) عشق

ایش درشا   ها  صورتش بزرگ و ناهموار و لب .ای کلفتی داش ه بدن راس  و شانه
: هماان   راه بارش  راه ةپاار  تکاه  تنه نیمیک  چی  سرش بود و بود. یک کاله نخی دس 

118). 

 ند:ک گونه عثمان جاللی را توصی  می محفوظ ای و 

ل ةعفالحمظةافسة  ف هفمةافیة فییظفالن ةما وفلةیقفالنة ا فحلةیرشةا.ف ال راففاالفی فاخلام  فی
ف.(88ا:فتف)    وفی   فمر ح یفم ل نفالر افاأ هفاتل فص ا ریرلسفان

(مونولوگگو)دیالوگوو.گفت4-7-2
 نمایاان  کامالً نسب  به محفوظ ویسین وگو گف  بادی بهآ ط رراوان دول در ای  دو داستان، تسل

 ود.ر پردازی او به شمار می هاس  و از عناصر مهم قص
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در قالاب   ،اصالی داساتان   شخصای  ذوالفقاار،  وسیلة  به در بیابانی از همان ابتدا، تم داستان

 شود: با گروهبان مطرح می وگو گف 

 گروهبان گف : یعنی رک و راس  میگه نمیدم؟!

الفقار گف : مگر ندادن چند جوره؟ نمیده دیگه! حاال چه بگه چه نگه. تا حاال صاد  ذو

درعاه پشا  گاوش انداختاه و      بار با زبان خوش گفتم بیا ای  پول ما را بده؛ اماا هار  

. اماا  ش راه ررتم در خاناه  به ار کارم را تو شهر ول کردم و راهباال داده. چند بجواب سر
را نشاونده رو ررشاش، نمکاش را جلاوم     هر بار زنش گفته نیس ، یاام باوده و ما     

 .گااشته و با چار تا چاخان از سر خودش ردم کرده

 چیه؟ ش گروهبان پرسید: بهانه

 رصا  بیاا. پااییز بیاا. اصاالً نادارم      چی! نادارم. بارو بعاد بیاا. سار      ذوالفقار گف : هی

 .(91-90: 1357، آبادی دول  

د و در شاو  مطارح مای   وگاو  گفا  ار رراوانی دارد که در قالاب  د ای کنایهه بیابانی سؤال داستان

 ی اللهیار با ذوالفقار اشاره کرد:وگو گف وان به ت میبرای نمونه پیشبرد داستان مؤثر اس . 

باودی  و از   نی  کیک نه که یک درعه رراموش میک کار می ونم شهر با شماها چید نمی

شادی ؟  نی  آدم ک کنه؟ چی به شما یاد داده که خیال می کار می کجا بودی ! راستی چه
 (.95: همان  یری ؟گ می نکنه خودتون را جای دیگرون

بدی اس  که به دنبال آنهاا   ای محفوظ در ای  داستان، اثرهایه اما یکی از خصوصیات دیالوگ

دواو دیگاران، خصوصااً در ماورد از    ا دربااره ها  شخصی ، جایی که برای نمونههد. د روی می

له خاود باعاث ایجااد بحرانای بازرگ      نناد و همای  مسائ   ک نظر میاظهار عثمان جاللی و نعیمه

 ود:ش می

حمظةةافالضةةایطفإلةة ف ففیةةتعفا ةةلرل ا: لةة فلل ةةاهافیقمةة فبا فل «ف حمةةدس»إبافیرةةن فالنقةة  ففی
قةةالفقالةةنفمةةحمقعفیةة ففیفه...یةةحمیأالقةةافی  ل ةةهف نةة ل: ئاًفی ةةابفیکةةافل ةةدفال ةةظفشةة ملففی مةة  ی  

  !نیثة فامل ةکیعةعفاللفی یتمةتعفصةا  فالنقة  : ه فت بّفللفتأانَ.فأالقافی ه ف  :یسقا فتال
  در  !فرمبافطل فمافال ف زفالناب! ماف ناعفال م : ینالف

)  ة  وف أسةقع حمقعفمبةد فیةلکاف تنعفلعفی .ری فعل فهللافیکثی فشیل ینالفاملنائفادعم :
 (.93ا:فتفی 
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 :اس  بردهبهره  مونولوگعکس محفوظ از حدیث نفس یا بادی برآ در بیابانی، دول 

ر ایش ررو برد: نه! ذوالفقار دیگر آن ذوالفقاا ه سرش را میان شانه مال دیگر حرری نزد.
 هماه خاوبی؟ عجیاب شاهر خارابش کارده!       چند ساال پایش نیسا ! کجاا ررتاه آن     

 (.117: 1357بادی، آ دول  



نثر.8-2
 ود و یکی از خصوصیات بارز ای  شیوه،ش ادبیات اقلیمی بررسی می در حوزة، آبادی دول آثار 

بادی واژگان محلی  کاردی  آ اس . در نثر دول ه لهجه در داستان یاستفاده از زبان محلی و حت

و ای  نکته، اغلب بدون اینکه نقصای در روانای    اند های امروزی آمده و خراسانی( در کنار واژه

. البته گااهی ایا  ناوع کااربرد، سابب      ارزاید میمت  ایجاد کند، به شیرینی و زیبایی زبان نثر او 

بارای  د. شاو  ورص  می بادی در مت  ح آ ود که بیشتر به دس  دول ش ایجاد اختالل در معنا می

ند شاید برخی خوانندگان معناای آن را  ک یی، احسا) مبه محر استفاده از کلمات محلنمونه 

البته ای  کااری اسا  کاه     1ند.ک به همی  سبب در پاورقی، معنای آن کلمه را روش  می ،ندانند

 2اس . انجام داده ظ نیز در ای  داستانمحفو

ات و و یاا عباار   (129: هماان  بیتی والیتای  عی اس  که اشعار محلی مانند چهاار بنابرای  طبی

 ورور یار  شود، مانند: ی در نثر او بهاصطالحات محل

 یا  (101: همان  گررتهاش  زمی  او امسال بته

 (.121: همان  انگار خضر از روش گار کرده بود! مرده زمی  صاحب

بسیاری  که ای گونه بهبادی استفاده رراوان از جمالت کوتاه اس  آ از دیگر خصوصیات نثر دول 

ورد، استفاده از لحا  و زباان   خ ویژگی که در نثر او به چشم میهستند. دیگر ای  هکلماز آنها دو

شاعرانه اس . نثر او سرشار از عناصر شعری اسا  و ضامیر ناخودآگااهش موضاع زیبااتری       

 ود:ش ترکیبات. به چند نمونه از تشبیهات او اشاره می

                                                                                                                                                       

 .92: 1357بادی، آ دول نک: . 1

 .92تا:  محفوظ، بینک: . 2
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: 1357بادی، آ دول   نار از زیر پوستش بیرون جسته بودهای گردنش مث  دو ترکه ا رگ

89.) 

 .(98: همان  ند زهر روی صورت ذوالفقار پخش شدلبخندی مان

 (.103: همان  یچیدپ ا میه در گوشای  همث  خروش درنداش  نعره

خودش را مث  قاطری دید که مسلسلی بارش کرده و سربازی پش  سارش گماشاته   
 (.103: همان  شالقش بزنندباشند که 

 (107: هماان  « جیپ خیز برداش »، (99: همان « ماشی  جیپ غرید»ایی از استعارات او: ه و نمونه

 .(108: همان « نیش آرتاب»و 

در همای    که ای گونه بهاس   المث  ضربای نثر او استفاده رراوان از ه یکی دیگر از مشخصه

 نیم:ک اشاره میایی از آن ه که به نمونه اس  شدهها مورد آورده  بحث، دهداستان مورد

 .(92: همان  از سر گاش  یک قد و صد قدش یکیه؟آبی که 

 .(111: همان  نی؟!ک ه چرا با دندون بازش میش گرهی که با دس  باز می

 .(112: همان  ای  ریش را توی آسیاب سفید نکردمم  

داساتانی  ای درونی، از خصوصیات نثر ه ا به الیهه   محفوظ در کشاندن بار احساسی نوشتهدق

ی اسا .    و زیباایی و سارزندگ  محفوظ بدون مبالغه در اوو جااابی  اوس . عالوه بر ای ، نثر

ا یاا مکاان   ه شخصی سیمای  که ای گونه بهما؛ ن ای دقیق و واقعه گاار با توصی نثری زنده و اثر

یات جزئ ویسنده در ای  مرحله، از مشاهدةن»اند. م ها در ذه  خواننده می وقوع حوادث تا مدت

هاای   کوچک روزمره به ارقی دورتر توجه کرده و به اسلوبی می  نموده که بار تمرکاز و جملاه   

« ناد ک خشد که آن را باه زباان شاعر نزدیاک مای     ب کوتاه تکیه دارد و آهنگ و شفاریتی به آن می
 (.185: 1378 محمد سعید، 

در بارای نموناه   د. وشا  ورور یار  می انه و تشبیهات زیبا در نثر او بهبی و ادیبجمالت تعج

 اس : الخوف آمده

ف.(91ا:فتف)    وفی فق افی اع فااوما فی فلعنابفطلن یت اّف

ای محلای در آن دیاده   ها  داستان الخوف، با نثری روان و رصی  نوشته شاده و اثاری از لهجاه   

ای رکیک ه ود. دارای نثری پاکیزه اس  و بر عکس نثر بیابانی، به دور از کلمات و رحشش نمی
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 اس .

ای اصلی داساتان،  ه شخصی ای کوتاه محفوظ، سه ضمیر اصلی به جای ه در تمامی داستان

 (.240ا: ت  عثمان، بی« او»و « تو»، «م »یند. آ می

یکای دیگار از مشخصاات نثار     ای  هو عبارات کنای المث  ضرببادی استفاده از آ مانند دول 

 ود:  ش ره میاشا ایی از آن در ای  داستانه محفوظ اس . به نمونه

 .(84ا:فتف)    وفی  حم قفحاابفاخلااب هحماکف

ف.(85:فمهال) دفال ظعفی فالکند جیاملحمح سوف

بارای نموناه    ؛وردخا  ای یکسانی نیز در ای  دو داستان به چشام مای  ه المث  ضربگاهی اوقات 

 رسیدند به او گفتند:ت وقتی مردم از عاقب  کار عثمان جاللی می

ف(.92:فمهال) ری کفال احت ناةیلفعل فیناًفس قاف

همی  جملاه، ذوالفقاار را از عاقبا  بادش     انه، با گفت  خ در بیابانی نیز موسی پیشخدم  قهوه

 (.118: 1357، آبادی دول  رساند ت می

 

لحن.9-2
، یعنی طرز برخورد نویسنده یا شاعر نسب  باه موضاوع   «لح »ویسی، ن ادبیات داستان در حوزة

ار، د واناد خناده  ت لح  می (.413: 1380 داد، خواننده بتواند آن را متوجه شود  که ای گونه بهداستان 

رای    و زبان، خود را باه خوانناده معر  فاوت و... باشد. قهرمانان از طریق لحت ار، طنز، بید گریه

رضا در کالم و داستان اس . دیدگاه نویسنده نساب  باه داساتان     آورندهوجود هنند. لح ، بک می

در یاک اثار داساتانی     نقش سبک»ود و تقریباً حکم سبک را دارد. ش ح  مشخص میل  وسیلة به

از ساهم آن   تر مهمداد، نسب  وان به سبک ت یک از تأثیراتی که می مهم و پیچیده اس ؛ ولی هیچ

، یکنّا  « را وسیله و لح  را هدف تلقی نماود وان سبک ت در ایجاد لح  نیس . در ای  رابطه می

1380 :98.) 
در داستان، لح  و رضا، ارتباطی تنگاتنگ با هم دارناد، باه همای  جها  جاایی کاه رضاا        

باشاد باا لحنای تراژیاک      انگیز غمرضایی که در هستیم. رو  روبهحماسی باشد با لح  حماسی 

 مواجهیم. ور باشد با لحنی شادمانآ رضایی که نشاب نیم و درک برخورد می
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باادی ایا  اسا     آ نکات قاب  توجه در خصوص لح  آثار دول  ازجملهبه اعتقاد گلشیری 

ری  تا  ایا  نویسانده باعاث شاده تاا وی یکای از ابتادایی       وسایلة   به روای  دانای ک  که شیوه

ای ها  کشامکش »نتیجاه  ی یعنی لح  را نادیده بگیارد و در ردازپ شخصی ای مرسوم در ه قاعده

مرد شهری و پیارزن روساتایی بار ایا  دیاد      ای میان ه طبقاتی، تفاوت زبان و جغراریا، تعار 

« مطلقناد ی  و یا آن زبان رخیم اثری ندارد و هماه جلاوی آن داناای کا  یاا آن هساتی       ب ژرف
 (.311: 1: و1378 گلشیری، 

ای روساتایی و  ها  ویم کاه در محایط  شا  عقیاده مای   شایری، هام  اما در ای  حقیق  ما نیز با 

آنهاا خاساتگاه    گفتار ندارند. به دلی  آنکه همه ها تفاوت چندانی در لح  و عشایری، اغلب آدم

قدری کوچک اس  که گاویی یاک    سانی دارند و محیط زندگی آنان بهطبقاتی و جغراریایی یک

ساادگی   در میان ارراد یک خانواده نیاز باه  یری تمایزهای گفتاری گ خانواده بزرگ اس  و شک 

 (.232-234: 1388 شیری، ایر نیس  پ امکان

 

مضمون.10-2
ا از زیر باار مشاکالت و رقار    ه شخصی گریز »بادی، آ ای دول ه مضمون مشترک تمام داستان

رئودالی با  جامعة . عالوه بر ای  در بیابانی، رابطةاس  (30: 1382، شهپر راد « حاکم بر زندگی آنها

 ود.ش اشاره می ضم  آن به ستم حکوم  در حق مردم ده ورقر بیان ش

نماایش گااشات  شارف و غارور آدمای، در دوران حقیرساازی       بادی با هادف باه   آ دول »

که میان رارد و جامعاه و میاان    ای  ها، به نگارش داستان پرداخ . توجه به ارتباب پیچیده انسان

هاای   را باه توصای  موراق انساان    ای یاک عصار وجاود دارد او    ه ای رردی و ویژگیه انگیزه

ساکون،   هاایی کاه جامعاة    برانگیخا ؛ ساال   1340 تغییر دهه های درحال سال گررته بر لبهقرار

 .(553: 1386 میرعابدینی، « نهاد تا پایرای تحرکی بورژوایی شود اری را وا مید زمی  مرحله

 ةای سایاه زمانا  ه تا توصی  دقیقی از واقعی  اس  کردهایش تالش ه بادی در داستانآ دول 

اری اسا  از  با  غام خود به دس  دهد. حاص  ای  تالش از یاک طارف، تصاویرهای سایاه و     

نند باز هم دستشان تنگ و خالی اسا   ک چه تالش میکش که هر زندگی پر از رقر مردم زحم 

اصاالحات  اقتصاادی   اسا  علیاه پیامادهای سیاسای ا     ای  هو از طرف دیگار، رریااد ارشااگران   



 پیمانصالحینجیبمحفوظوبیابانیمحموددولتآبادیساختارومحتوادردوداستانترسِ

123 

 

مالکی در روستاها  اقتصادی شاه، موسوم به اصالحات ارضی که موجب تقوی  اقتصادی خرده

 (.42: 1373 قربانی، زمی  به شهرها شد  جمعی روستاییان رقیر و بی ت دستهو مهاجر

 ای تااریخی ا اجتمااعی جامعاة    ها  انسان و بیان طناز تلاخ دگرگاونی    بیابانی، روای  مبارزه

آن زماان کاه ذوالفقاار     برای مثاال  عدالتی در جامعه اس . روستایی و ارشاگر یکی از موارد بی

 تحا  تاأثیر  ورد و او پاس از دیادن اللهیاار،    آ برای گاررت  حاق خاود از اللهیاار، ماأمور مای      

 .کند میهری م ذوالفقار بیبه یرد و گ زبانی وی قرار می چرب

ای  هگروهبان گف : اگر از م  بپرسی باید موکولش کنیم باه راردا. اماروز دیگار رایاد     

ن حالشون خوب نیس . هم اینکه اداره تعطیلاه. ذوالفقاار   خاندارد؛ چون خانم اللهیار
 (.106: 1357، آبادی دول   اس  شدهحس کرد که گروهبان عو  

ناان و... از دیگار   ای  هآوردن لقما  دسا   حم، حفظ حیات، تالش برای باه ر مبارزه با طبیع  بی

مضامون مشاترک   باا اینکاه   اما نکته قاب  توجه ای  اس  کاه   مضامی  اصلی ای  داستان اس .

ای چوباک،  ها  شخصی ای داستان او مانند ه شخصی بادی رقر اس ، آ ای دول ه اغلب داستان

تفااوت  »در حقیق  غرق در چرک و کثار  نیستند و در اوو رقر، از نکب  و پستی به دورند. 

ناد  ک بادی با چوبک در ای  اس  که وقتی از مردم عادی یا ررودس  جامعه صحب  مای آ دول 

در همی  داستان، برای نمونه  (.28: 1388زاده،   رسول« و نگاهی آرمانی و حتی حماسی اس انگاه 

هد برای دریار  طلب د وق  غیرت او اجازه نمی   ولی هیچبا اینکه ذوالفقار بسیار نیازمند اس

 خود از اللهیار خواهش و التما) بکند:

هم گادایی! ایا  تاو کادوم     زنی؟! هم کار  ذوالفقار گف : مال تو چرا ای  حرف را می
کنم که گردن پیش کسی کاج نکانم. حااال تاو      را خوار میام  شانه. م  ) قانون نوشته

: 1357آباادی،   دولا    را بزن و بگو یا علی!اش  ردی و به م  میگی برو در خانهگ برمی

113.) 

ای ها  ازدواو، طالق و... مضمون مشترک تمام داستان ازجملهخانواده و مسائ  مربوب به آن اما 

 اس .« ییعفسی فال م  »داستانی  مجموعة

مصار را باه    خاص و جامعة ای مصری را به گونةه ایش خانوادهه نجیب محفوظ در داستان

 .کنناد  های او حضور پیدا می دائماً در داستان نیز متوسط طبقه انزناس .  کردهشک  عام بررسی 

ود؛ خاادم، عاالم و بیناوا. زن    ش های او به سه صورت ظاهر می زن در تمامی داستان» طورکلی به
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فوظ را باه خاود اختصااص داده    های مح عامی اس ، بخش مهمی از داستان بینوا که جزء طبقه

ناد و دالیا    ک و محفوظ به آناان در خاالل انحرارشاان اشااره مای      (111: 2005 عشماوی، « اس 

آنان، به عل  رقار  بسیاری از  که ای گونه به ؛اندد یط اجتماعی مربوب میانحراف ایشان را به شرا

 تنگدساتی شوند. در کنار اینها در الخوف، گریزی نیز به رقار و   دچار گناه می موجود در جامعه

 .اس  شدهمردمان 

 کاه  طوری به ؛  در ای  دو داستان، تفاوت ظاهر و باط  مردمان اس یکی از نکات قاب  تأم

 کنند که در ظاهر باه آن معتقدناد. در داساتان بیاباانی هماه      در باط ، عکس سخنی را عم  می

واهناد کاه   خ کنناد و از او مای   رای مای  معرآشنایان ذوالفقار حتی گروهبان، خود را خیرخواه او 

باا  اماا  د؛ کنرص  و ح  اوان خوش مشکالتش را با دس  از شکای  علیه اللهیار بردارد و با زب

لع بودند ولای در پاساگاه از تار) علیاه او شاهادت دادناد و       مط اللهیارحق بودن  ز ذیاینکه ا

 خود نرسید. وحقوق حقاو به  ترتیب ای  به

له ازدواو دخترش نعیمه با جعاران و اعاور   لخوف نیز آشنایان عمو لیثی از مسئدر داستان ا

زماانی کاه از عشاق عثماان     ی برای ای  بحران بودند ولی حل نگران بودند و همواره به رکر راه

انستند، ولای  د لع شدند با وجود آنکه آرامش خود را مدیون ای  ارسر مینسب  به او مطجاللی 

له، خاود، باعاث ایجااد بحاران     ان به یکدیگر شدند. البته ای  مسئزنی، مانع رسیدن آن هم با دوبه

با ایجاد گره »که ویسی نجیب محفوظ اس  ن ود و ای  یکی از خصوصیات داستانش جدیدی می

 (.121: 1998 حماد، « زند را رقم میای  هجدید در داستان اصلی، حوادث تاز

 

ندیبپایان.11-2
اصالی داساتان باه طارف مقصاد       شخصای  گسترش دارد و ذوالفقار،  پایانی باز و روبه بیابانی،

 ند:  ک نامعلومی حرک  می

تند کارد. شاب، کاما  شاده باود.      ایش را ه انداخ  و قدماش   را روی شانهاش  تنه نیم
بان ذوالفقار در ظارف سایاه   روو به آسمان هجوم آورده بودند و راه و بیا ا رووه ستاره

 (.130: 1357، آبادی دول  دند ش نشی  می شب، ته

ای عثماان جاللای، ارسار    ها  و الخوف دارای پایانی بسته اما تراژیک اس ؛ زیارا ماردم تاالش   



 پیمانصالحینجیبمحفوظوبیابانیمحموددولتآبادیساختارومحتوادردوداستانترسِ

125 

 

ررغانه نادیده گررتند و باا حارف    شان محلهک امش و سرکوب گردنانتظامی را برای برقراری آر

ه خورد که جوانی غم و غص قدر آن ای نابجا مانع ازدواو او با نعیمه شدند. نعیمه نیزه و حدیث

 و زیبایی خود را از دس  داد.

 

گیرینتیجه.3
نشان  تر)ِ محفوظبادی و آ دو داستان کوتاه بیابانی از دول ساختار و محتوای بررسی تطبیقی  

 :دهدمی

 ا را وارد ها  شخصای  ازند و بعاد  س خواننده را با بحران آشنا می آغاز،دو نویسنده از  هر

 نشود.رو  روبهکننده  تا وی از همان ابتدا با یک مقدمة خسته نندک صحنه می

  ا، حجم بلند داساتان و اپیزودهاای متعادد باعاث شاده تاا       ه در بیابانی، کثرت شخصی

، با پیروی از الگوی خطای  تر)باشد؛ اما داستان نداشته طرح تقریباً مناسبی یادشده داستان 

علّای و   رابطاه  وسیلة به؛ یعنی حوادث و رویدادهای داستانی ددارطرح کامالً مناسبی پراپ، 

 یوندند.پ یند و به یکدیگر میآ معلولی از پی هم می

 مای ، زاویاة دیاد  ایا  ناوع    بردکار با  و هردو ای ک  اس دانهر دو داستان،  زاویة دید-

گااهی در توصای     باشاند؛ اگرچاه   هاا  صاحنه  پش ا و ه صحنه کارة تنهایی، همه د بهخواهن

باا    شخصای   راویاز را نشاان دهناد،  باازیگران  درون ا یا زمانی که قصد دارند ه شخصی 

 .انداول شخص مفرد بهره برده زاویة دید

  هایچ عناوان از کیفیا  داساتان یادشاده      بهتر)  ا دره شخصی برخالف بیابانی، تعدد 

ای داساتانی،  ها  یاری گاره  گ هاای خاود در شاک     نکاسته اس  و هر یک از آناان باا کانش   

 نقش دارند. برد روند داستانگشایی و پیش گره

  ردازی ای  دو نویسانده، توصایفات دقیقای اسا  کاه از      پ شخصی یکی از خصوصیات

ایا  اسا  کاه محفاوظ در کناار       توجاه ؛ اماا نکتاه قابا     اند دادهای خود ارائه ه شخصی 

 اس . ا پرداختهه شخصی شناسی  توصیفات ظاهری به نوعی به روان

  ،آشاکار   وگاو  فا  گعنصار  بادی نسب  به محفاوظ، در  آ دول  برتریدر ای  دو داستان

ار رراوانای  د ای کنایاه ها  ود. بیابانی سؤالر پردازی او به شمار می هو از عناصر مهم قصاس  
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باادی  آ د و در پیشبرد داستان ماؤثر اسا  و دولا    شو مطرح می وگو گف دارد که در قالب 

 .اس  بردهنیز بهره  مونولوگعکس محفوظ از حدیث نفس یا بر

 و واژگاان   المثا   ضرباز جمالت کوتاه، وی رراوان  بهره بادی آ نثر دول های ویژگیاز

ود و شا  ی در آن دیده نمیای محله و اثری از لهجهدارد نثری روان   محلی اس ؛ اما تر)،

و  المثا   ضارب ای رکیک اس . اساتفاده از  ه عکس نثر بیابانی، به دور از کلمات و رحشبر

 نیز یکی دیگر از مشخصات نثر محفوظ اس .ای  هعبارات کنای

  آوردن  دسا   حم، حفظ حیات، تالش برای بهر لتی در جامعه، مبارزه با طبیع  بیعدا بی

خاانواده و   تار) مضمون داستان اما نان و... از مضامی  اصلی داستان بیابانی اس . ای  هلقم

 تنگدساتی ازدواو، طالق و... اسا . در کناار اینهاا باه رقار و       ازجملهمسائ  مربوب به آن 

 .اس  هشدمردمان نیز گریزی زده 

 دارای پایانی بسته اما تراژیک اس . تر)گسترش دارد و  بیابانی، پایانی باز و روبه 
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س سدرسی  سمقص  سسملض ون سو سسمشکل سینجمسخلوف سحمفوظ سبسوب سابان سیقص 
ف«؛سمنوذجا سو»بادیسآس ودسدوم حمل

سپی انسصاحل 
سآباهبافجبام  فا ال لستابفم اعدفی فق عفاللغ فال ایی فیف

سصسمللخءس
ف ک  فیعل فاساسفاملذه فاإلمافی فیاملضم  ی فالرکلیالدراس فاملذا ر ف ایلعفناهد فللفتنحثفیفتحمندفمافالحما 

ففید فمةةةةافمةةةةحمق فالت صةةةةی ف  ةةةة  فم ةةةةت یةةةةلحمف«فاخلةةةة ف»یفآیةةةةاب فبیلعحملمةةةة بف«فایةةةةا  یی»؛فنیتریففصةةةةغنیقرةةةةت
قةافلب فإلة فللفیا وفیالنرة فاملتحم عة فییایةا  واثا فالرخرةییة فقرة فی :فیةنفیقدفت صنفإل فالحمتةال فالتالییالتحل

 ةةعفبا ف نکةة فمحماسةةن ؛فلکةةافقرةة فاخلةة ففالتة فتتةةای فمةةحمق فسةةاامبوفهلةةاف نکةة فمحماسةةن ؛فمب حمةة فللفیهةذ فالنرةة فل
ف فیرکنفم ایت فیمترل فی ضقافین ض.یاو ابثفتأت فمتتال

نلةةنفمةافشةةأاافیفاةةنف  ةة افعةةافاة ففالنرةة فیفملف ملفا فیةة فقرةة فاخلة ففیایةةا  واثا فالرخرةیخالیةاًفلنرةة فی
فاملناشةا فرینة فحة قدفاعتمةدفعلة فطاففآیاب فبیلعا فی فالنر فم فلزمامهعفی ل هلا.االفریفا فلهفتأثیهؤالةفالرخر

ثفللفالةةةاای فیةةةاًف یةةةالفهةةةذافال صةةةففقةةةدفلصةةةن فلاثةةةافیحمیةةة فیی ةةةضفاد ی فللرخرةةةیةةةمقتّمةةةاًفیةةةایاازفاملالمةةة فاخلارن
فنیفالنرةتنیا فلخةا .فیة فهةاتیاسعفمافقنةنفشخرة ا فیخرال فادشخاصفییصففالرخرفک لفم ص یاًف ال

 ها .فمةةةةاف حمارفی فیالحم ةةةةن فإلةةةة ف  ةةةة  فیةةةة فاتایةةةة فال ةةةةیةةةةایةةةةا  فال الیتا فییفاةةةةالفقةةةةدفیةةةةد فیااةةةةحاًفسةةةةنیتریفالرةةةةغ
هففیةة فییلةة فیلکةةاف ثةةاف  ةة  فیةة وفاملثةةنفیالکلمةةا فال امریف ؛فاإلسةةت اب فاداثةةافمةةافاجلمةةنفالنرةة ةةخرالرةةقمافالحمثاف

فد .فین ف   م فبیفطای فتاا  فمحم تح فیلمافقر فاخل ففهلافاا ایا  فیحمقایئ .فتحمتق فقر فی ئ فرب الما فیذ
ف
.املضم لف؛الرکنف؛اخل فف؛ایا  ییف؛ ف    یجنف؛آیاب فبیلع م بففسمرئیع :سمکل اتس
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