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 چكیده

ای در ادبیات  رئالیسم جنبش ادبی است که در اواخر نیمه اول قرن نوزدهم آغاز شد و هنوز هم قدر و اعتبار ويژه

-ت با تکیه بر دنیای واقع و عینیتنويسی نوين دارد. اين مکت  ادبی که در برابر رمانتیسم شک  گرف رمانجهان و 

توان پیشوای مسلم رئالیست دانست که  ها را در هم نورديد. بالزاک را می ارکان اصلی نظام فکری رمانتیسم گرايی،

ی بر عالم ادب گذاشت. يکی از پیروان اين مکت  ادبی تأثیر ژرف کمدی انسانیبا انتشار مجموعه آثار خود با عنوان 

 ۀبه شیو ادبار و آينهاز مجموعه داستان  «بند»آبادی است. در اين پژوهش، داستان کوتاه در ايران، محمود دولت

تحلیلی، براساس اصول و معیارهای مکت  رئالیست به ويژه با تأکید بر سه عنصر موضوع، توصیف و  -توصیفی

ازی تحلی  و بررسی شده است تا پاسخی برای اين پرسش بیابیم که آيا اين داستان نیز در شمار پرد شخصیت

آبادی در اين اثر  دولتکه دهد  های پژوهش نشان می يافته ؟گرای نويسنده قرار گرفته است يا خیر های واقعداستان

بین آنها، داستانی رئال آفريده  ۀدو سوي ۀبا نمايش برشی خاص و واقعی از زندگی اجتماعی و افراد آن و رابط

های داستانی را در  رفتارهای شخصیت ۀهاست و ريش درونی بین پديده ۀاست. نويسنده در اين داستان به دنبال رابط

گوها و  و ها، گفت جويد. در اين اثر مطابق با اصول رئالیست، توصیف شرايط اجتماعی، اقتصادی آن روزگار می

پردازی، پرورش قهرمان داستان و فضاسازی اثر است و عناصر چندان  ا در خدمت شخصیته های شخصیت کنش

 شود. زائدی در داستان مشاهده نمی
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 مقدمه

يکی از مباح  مورد توجه در تاريخ ادبیات و 

يا به  3ها يا نهضت 1ها نقد ادبی غربی، مکت 

های ادبی است. در اين مبح ، آثار  اصطالح ايسم

های مشابه،  های مختلف از نظر ويژگی ادبی دوره

شوند و در بح  از  گذاری می بندی و نام طبقه

تاريخ ادبیات هر دوره يا آثار هر نويسنده و 

ها توجه بندی ها و طبقه شاعر، به اين ويژگی

ها و  نظريهای از  شود. هر مکت  ادبی، مجموعه می

هايی است که در شرايط اجتماعی،  شاخصه

ادبیات يک يا  فرهنگی و سیاسی هر دوره، در

مکت  رئالیسم  چند کشور به وجود آمده است.

معتبر در ادبیات  های تأثیرگذار و يکی از مکت 

معتبر و تأثیرگذار از آن  .رود جهان به شمار می

 های متعدد بعدی نتوانسته است مکت »جهت که 

نويسی  از قدر و اعتبار آن بکاهد و بنای رمان

جديد و ادبیات امروز جهان بر روی آن نهاده 

 (321: 1211)سیدحسینی،  .«شده است

للت به معنی واقعیت است و  در 2رئال ۀواژ

رئالیسم به عنوان » نمايی. رئالیسم يعنی واقع

مکتبی ادبی، نهضتی بوده است که از اواسط قرن 

اض به مکت  رمانتیک در فرانسه نوزدهم در اعتر

: 1230، نضج گرفت و رو به کمال رفت. )داد

100 ) 

گرا و ذهنی است که  رمانتیک مکتبی درون

برای رهايی از دنیای واقعی به تخی  و عالم ذهن 

اما رئالیسم مکتبی عینی و بیرونی  ،روی آورده بود

                                                 
1. Schools 

2. Movements 

3. Real 

های جامعه تأکید دارد. پیروان  است که بر واقعیت

  معتقدند که آثار متکلفانه و ديرفهم اين مکت

های رمانتیک و کالسیک راه به جايی  مکت 

برند و برای نشان دادن تصوير درستی از  نمی

پیرايه  های آن بايد زبانی ساده و بی جامعه و انسان

صناعت راهبردی رئالیسم عبارت است » .داشت

از نامشهود کردن تصنع متن، يا به بیان ديگر، 

ينکه بین متن و واقعیتی که در متن تظاهر به ا

ای حائ   مهید هنرمندانهنشان داده شده، هیچ ت

آنها  (Selden, 2005: 35-36. )«نشده است

مردم شعر  ۀهمچنین بر اين باورند  که ديگر ذائق

پسندد، به همین دلی  رمان و داستان کوتاه  را نمی

در نتیجه  و رای بیان افکار خود برگزيدندـرا ب

عشق که دو رکن اساسی مکت  رمانتیک شعر و 

-ها خارج شد. بدين بود از دستور کار رئالیست

ای بود  خودباورانه ۀگونه رئالیسم محصول نظري

رد. ـت کـای رمانتیسم پشـه پروری که به خیال

(Furst, 1992: 10)  

 گذاران اصلی اين مکت  در فرانسه پايه

نويسندگان و شاعران غیر مشهوری بودند که از 

جمله اين افراد به شانفلوری، مورژه و دورانتی 

توان اشاره کرد. رئالیسم و قواعد اين مکت  را  می

های خود  نخستین بار شانفلوری در اولین نوشته

آورد. او به نويسندگانی که خود  1502در تاريخ 

های  یتکردند و واقع را تسلیم خیاالت پوچ می

گرفتند، ايرادهای شديدی  زندگی را نديده می

گرفت و تعريف خود را از رئالیسم اين چنین 

« دـدن جديـروز، در تمـان امـانس»رد: ـه کـارائ

 ( 335: 1211)سیدحسینی، 
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 ۀهايی در مجموع بالزاک نیز با نوشتن رمان

 ۀتحولی چشمگیر در عرص« کمدی انسانی»

ين مجموعه، مسائ  ادبیات ايجاد کرد. او در ا

خود را با تمام مشخصات و نیکی  ۀاجتماعی دور

هايش به تصوير کشید. بالزاک با آنکه قصد  و بدی

تشکی  مکتبی ادبی را نداشت، اما او را پیشوای 

آورند. از ديگر  نويسندگان رئالیست به شمار می

نويسندگانی که آثارشان در پیشبرد اهداف 

شت، گوستاو فلوبر سزايی داها نقش به رئالیست

در فرانسه، چارلز ديکنز و جورج الیوت در 

انگلیس، جان اشتاين بک، ارنست همینگوی و 

توماس مان در آمريکا، تورگینف، لئو تولستوی، 

 داستايفسکی و مارکسیم گورکی در روسیه بود. 

 

 رئالیسم در ایران

مکت  رئالیسم در ايران، پس از نهضت مشروطه 

فت که منجر به آفرينش مورد توجه قرار گر

هايی با مضامین اجتماعی و سیاسی گرديد.  رمان

ای  ها سعی داشتند به گونه نويسندگان اين رمان

های اجتماع را در آثار خود به تصوير  واقعیت

ها که در اکثر يکی از اين واقعیت .بکشند

شود، توجه به حقوق  های آن دوره ديده می رمان

-زنان و کودکان و وضعیت تأسف ۀشدپايمال

برانگیز آنها در جامعه است. نخستین رمان 

 تهران مخوفگرای فارسی، رمان اجتماعی  واقع

اثر مرتضی مشفق کاظمی است و از ديگر 

توان به اين آثار  گرايی فارسی میهای واقع رمان

 ؛نوشتۀ بزرگ علوی ،هايش چشماشاره کرد: 

 ،ر مدرسهمدي ؛اثر صادق هدايت ،حاجی آقا

اثر سیمین  ،سووشون ؛نوشتۀ جالل آل احمد

از علی محمد افلانی و  شوهر آهوخانم ؛دانشور

نوشتۀ  کلیدرو  جای خالی سلوچهای  رمان

 آبادی و . . . محمود دولت

آبادی از  همچنان که اشاره شد دولت

نويسندگان بزرگ رئالیست در ادبیات فارسی به 

نويسی اين  رود. تأثیر شیوۀ داستانشمار می

پردازی  نويسندۀ صاح  سبک بر روند داستان

برخی از  .نويسندگان  ايرانی غیر قاب  انکار است

جايگاهی که او در عرصۀ صد  منتقدان معتقدند

نويسی به شیوۀ جديد در سال اول از دورۀ داستان

اغراق مشابهت بسیاری به جايگاه ايران دارد، بی

جايگاهی  ک  ادبیات کهن دارد؛ فردوسی در

 :1253 )شیری،. ناپذيررقی  و دسترسبی متمايز،

جانبۀ آثار اين نقد و بررسی همه ،رو( از اين320

از  .رسد نويسندۀ پرکار ضروری و مفید به نظر می

 ۀبیشتر منتقدان و پژوهندگان عرص ،سوی ديگر

آبادی  های مشهور دولت ادب فارسی، به رمان

اند که نظر داشته جای خالی سلوچو  کلیدرچون 

توان اشاره کرد: از جملۀ آنها به موارد زير می

و  «جای خالی سلوچشناختی رمان نقد جامعه»

جای خالی  تحلی  عنصر شخصیت در رمان»
هر دو از محمدرضا نصر اصفهانی که در  «سلوچ

شناسی جامعههای به ترتی  در مجله 1255سال 
اند. منتشر شده پژوهشنامۀ ادب غنايیو  کاربردی

« جای خالی سلوچتحلی  عنصر حادثه در رمان »

در  1255از طاهره خوشحال دستجردی در سال 

بررسی تطبیقی . »پژوهشنامۀ ادب حماسی

آبادی و اثر محمود دولت «کلیدرپدرکشی در 

زاده در سال از آذين حسین «اثر امی  زوال زمین»

خی از بر ،ترتی بدين . و...قلم در نشريۀ  1211
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 ادبار وهای نويسنده از جمله مجموعۀ  داستان

که بررسی عناصر داستان  مرد)به جز داستان  آيینه

آن به وسیلۀ محمد حسینِ خان محمدی در سال 

منتشر شده  بهارستان سخندر نشريه  1255

 .است( کمتر مورد توجه منتقدان قرار گرفته است

 های در پژوهش حاضر يکی از داستان ،بنابراين

نظام فکری و  ۀبر پاي« بند»اين مجموعه با عنوان 

معیارهای رئالیست نقد و تحلی  شده تا پاسخی 

ال بیابیم که آيا اين اثر نويسنده نیز ؤبرای اين س

در شمار آثار رئال او جای دارد يا خیر؟ در اين 

جستار بعد از معرفی مکت  رئالیست و برشمردن 

های رئالیستی اين ارکان اصلی اين مکت ، ويژگی

داستان به ويژه با تأکید بر عناصر موضوع، 

پردازی بررسی و تحلی  شده  توصیف و شخصیت

 است. 

 

 آبادی نگاهی به زندگی و آدار محمود دولت

نويس بزرگ ايرانی در  آبادی، داستان محمود دولت

وار متولد  آباد سبزهدر روستای دولت 1211سال 

را در همان روستا شد و تحصیالت ابتدايی خود 

به پايان رسانید، همان محلی که بعدها بستر 

های او  ترين رمان های معروفبسیاری از اتفاق

در تهران نزد مصطفی  1205شد. وی در سال 

بازيگری را گذراند و در  ۀاسکويی دور

اثر داستايوفسکی، « های سفید ش »های  نمايشنامه

، «مندواينس »از واهه کاچا و « قرعه برای مرگ»

آفرينی  اثر آرتور میلر نقش« نگاهی از پ »و « تانیا»

آبادی در همان سالِ نخستِ حضور در کرد. دولت

نويسی را هم آغاز کرد و  نامه تئاتر، کار نمايش

در « ته ش »خود را با عنوان  ۀنخستین نمايشنام

از آن پس کار . تحرير درآورد ۀبه رشت 1201سال 

با پشتکار ادامه داد نوشتن را به صورت جدی و 

هايش در نشريات ادبی به  داستان 1203و از سال 

آبادی با روی  صورت کتاب به چاپ رسید. دولت

آوردن به مسائ  روستايی خراسان و تصوير 

هنری و گويايی که از روستايیان ايرانی در مرحله 

قاب  سهم  گذر به زندگی شهری پديد آورده،

ای از به مرحلهتوجهی در رسانیدن رمان فارسی 

 )ياحقی، کمال به خود اختصاص داده است

های ماندگار در ( و باع  خلق داستان353: 1231

ذهن مخاطبان خود شد که از جملۀ اين آثار 

 توان اشاره کرد:برجسته به موارد زير می

)داستان(، هجرت سلیمان )داستان(، ته ش  

(، )مجموعه داستانهای بیابانی  اليه)داستان(،  مرد

شبیرو با)داستان بلند(، آوسنه بابا سبحان 

 بان گاواره)داستان(، از خم چنبر )داستان(، 

جای )رمان(،  کلیدر)داستان(،  سفر)داستان(، 
آهوی بخت من گزل )رمان(،  خالی سلوچ

)مجموعه داستان و کارنامه سپنج  )داستان(،

شده مرد سالخورده روزگار سپرینمايشنامه(، 

  . ...)رمان( و  سلوک)رمان(، 
 

 های اصلی مكتب رئالیسمویژگی

های زمانه،  رئالیسم از میان انبوه واقعیت. 1

ترين آنها را به عنوان موضوع کار خود  اساسی

يکی از « انتخاب مسائ  حیاتی» .گزيند برمی

ترين اصولی است که تکام  رئالیسم بدان  مهم

رئالیسم در ادبیات را تصويری  وابسته است.

سازی که نامند که با آرمانین از زندگی میراست

ها را زيباتر نشان داده يا آنها را در زرورق واقعیت
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( Cuddon, 1998: 729. )پیچد، کاری نداردمی

توان گفت که اساس کار رئالیسم ک  می در

. معمولی و عملی زندگی است حقايق روزمره،

 ۀهمچنین افکار و احساسات و مشکالتی که جنب

ای از اجتماع با آنها  عمومی دارند و بخش گسترده

آشنا هستند نه حوادث تصادفی، غیرواقعی و 

 .تناس  بی

رئالیست يک مکت  عینی و غیر شخصی 

است. نويسندۀ رئال هنگام آفريدن اثر در حکم 

يک تماشاچی است که نبايد افکار و احساسات 

از تظاهر به حضور خود  خود را وارد داستان کند.

بافی بايد بپرهیزد. او حق  ر اثر، رازگويی و فلسفهد

ها قضاوت کند يا  شخصیت ۀندارد دربار

کند. اطالع او از  بینی آنها را پیش سرنوشت

داستان و وقايع داستان بايد به اندازۀ ديگر 

نويسنده در اين نوع  ،بنابراين .ها باشد شخصیت

تواند خود را به صورت  ها نمی از داستان

 ر ممتاز و آگاه از همه چیز عرضه کند. گ مشاهده

های عینی از  متمايز کردن واقعیت. 3

موهومات، پندارها و تصورهای قراردادی که 

دربارۀ واقعیت وجود دارد. همچنین پرهیز از الهام 

های رئالیست است، زيرا  يکی ديگر از شاخصه

« الهام»يکی از موانع دور شدن نويسنده از واقعیت 

-هنرها زيان ۀفلوبر، الهام که در هم ۀاست. به عقید

نويس اين زيانش دو بخش است، در هنر رمان

گذارد  شود. زيرا گذشته از اينکه نمی برابر می

امکانات هنرش استفاده  ۀنويسنده، آگاهانه از هم

جانکاهی که  کند، او را از آن کوشش صبورانه و

کند، يعنی از  مواد الزم را برای اثرش فراهم می

 (350: 1211)سیدحسینی، . دارد بازمی« مشاهده»

 توصیف انسان در آثار رئالیستی بايد به .2

ها  موجود اجتماعی در پیوند با ديگر انسان ۀگون

رفتارهای آدمی را در شرايط  ۀباشد. رئالیسم ريش

يا « بد»جويد. اين سبک صفات  اجتماعی زمان می

های  ديدههای ذاتی او يا پ انسان را به ويژگی« نیک»

بلکه آنها را محصول جامعه  ،داند طبیعی مرتبط نمی

رئالیست کسی است که روابط میان افراد »داند.  می

را از يک طرف و افکار و امیدها و خیاالت واهی 

های آنان را از طرف ديگر،  ها و زبونی و نومیدی

معلول عل  معین اجتماعی بداند که در محیط 

ت شرايط معینی نابود آيد و تح معینی به وجود می

در داستان رئالیستی،  (02: 1223)پرهام،  .«شود می

محکمی سرنوشت افراد و دنیای  ۀهمیشه رشت

 ۀپیوندد. در چشم نويسندپیرامون آنها را به هم می

رئال، محیط اجتماعی و طبیعی فقط جنبۀ يک 

بلکه در حکم عام  نیرومندی  ،منظره را ندارد

 دهد.  است که ماهیت حوادث را شک  می

سازی  رئالیست وقتی به صحنه ۀنويسند. 0

هدف او  .کند ها عم  می پردازد. بنابر واقعیت می

ها اين است که خواننده  از تشريگ جزئیات صحنه

به ياری آنها با قهرمانان داستان و وضعیت روحی 

ای که گويی در آن  گونه آنها بیشتر آشنا شود، به

 حال زندگی کردن است. محیط و با آنها در

لیست: تا سازی و قهرمانان رئا شخصیت. 0

نوز اهمیت ه 11قب  از نیمه دوم قرن 

در  .سازی رئالیستی کامالً درک نشده بود شخصیت

هانری تولی، منتقد فرانسوی با انتشار  1502سال 

زی سا های تاريک شخصیت هايی، جنبه مقاله

رئالیستی را روشن کرد که برای نمونه به موارد زير 

 توان اشاره کرد:  می
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شخصیت )پرسوناژ( بايد به صورت ( الف

کلی  ۀفرد توصیف شود نه به صورت تیپ يا نمون

خصوصیاتی  ۀکلی ،در آفرينش فرد. از سوی ديگر

که از موقعیت اجتماعی و محیط او سرچشمه 

رعايت شود.  پردازی او گرفته بايد در شخصیت

کلیه  ۀشخصیت بايد فقط از اين جهت که نمايند

نمونه و  ۀخود هست، جنب ۀخصوصیات طبق

گرا، قهرمان در ادبیات واقع»تیپیک داشته باشد. 

فردی است که به دلی  داشتن  داستان،

. «يابدای تیپیک میخصوصیات طبقاتی، جنبه

 (151: 1221 )میرعابدينی،

پروراندن  ۀوسیلتوصیف فقط به عنوان ( ب

های داستان قاب  پذيرش است.  شخصیت

ها و ... بايد همگی در آشکار  ها، منظره صحنه

 کردن شخصیت و پیشبرد داستان مؤثر باشد و

گرنه به خودی خود، زائد است و مانع حرکت 

 شود. داستان می

وجود ۀ عم  و رفتار نیز بايد الزم (ج

شخصیت باشد. آنچه باع  اعمال متفاوت 

های متفاوتی است که میان  شود، خصوصیت می

رفتار را  ۀهای داستان وجود دارد و ادام شخصیت

تنها احتیاج به تشريگ بیشتر اين خصوصیات 

 کند.  ايجاب می

بروز استعدادهای قهرمانان داستان بايد  (د

در ضمن حوادث واقعی باشد نه به صورت 

بايد  ،تصنعی و جدا از بافت داستان. بنابراين

پردازی هنگامی رئال و واقعی  شخصیتکه  گفت

های داستان محصول  است که شخصیت آدم

هايی که فرد در برابر  العم  حوادث و عکس

 دهد، باشد. حوادث نشان می

 بندخالصه داستان 

های  رونق شدن بازار تخت پدر اسداهلل به علت بی

گیوه و از دست دادن شل  خود، به ناچار به 

ردسال خود عازم همراه همسر و دختر خ

رعیتی  ۀشوند تا در آنجا، به وسیل مازندران می

های پنبه، امور زندگی خود را  کردن بر روی زمین

بگذراند. پدر به علت فقر اقتصادی تصمیم 

گیرد پیش از مهاجرت خود، اسداهلل را به  می

ای که قبالً اسداهلل برای او  خانه صاح  قالیباف

وسیله هم از مسئولیت بسپارد تا بدين ،کرد کار می

هم اسداهلل با کار کردن در آن  خود بکاهد و

کارگاه بتواند کمک خرج خانواده خود باشد. 

پسرک نوجوان که به علت کار کردن متوالی در 

های تاريک و نمناک به بیماری کچلی  خانه قالیباف

و درد مفاص  دچار شده است، در حکم سر 

 دهد و ادامه میکارگر در کارگاه مظفر به کار خود 

های قالی را به ديگر کودکان  ها و رنگ قشن 

اسداهلل به علت شرايط  دهد. کارگاه آموزش می

روز را  اش مجبور است تمام شبانه زندگی خانواده

های  در کارگاه بگذراند و در برابر ظلم و ستم

مظفر و پايمال شدن حقوق خود، اعتراضی نکند 

يط موجود به ستوه تا اينکه باالخره او که از شرا

آمده در يک صبگ سرد زمستانی از خلوت بودن 

 ۀکند و از آنجا به سوی خان کارگاه استفاده می

 ،همان حوالی است عمويش که در روستايی در

وجه حاضر کند. اما عمويش که به هیچ فرار می

نیست مسئولیت اسداهلل را بپذيرد، با آمدن مظفر 

کند. با  ظفر میرا تسلیم م در طل  اسداهلل، او

بازگشت آنها به کارگاه، مظفر اسداهلل را تا حد 

بعد از آن شخصیت  .کند مرگ تنبیه بدنی می
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روشنی در زندگی  ۀنوجوان داستان که هیچ نقط

بیند، نیمه ش  با آتش زدن کارگاه  خود نمی

گیرد و از آن  قالیبافی، انتقام خود را از مظفر می

 . کند.... جا فرار می
 

  بند و بررسی داستانتحلیس 

در اين بخش کوشش شده با نگاه اجمالی به تمام 

معیارهای رئالیستی اشاره شده به ويژه با تکیه بر 

به تحلی  و  پردازی، موضوع، توصیف و شخصیت

 .واکاوی اين اثر پرداخته شود

: هدف هنر رئالیستی اين است موضوع .2

های زندگی  هر چیز را در زير اليه ۀکه ريش

روزانه بکاود. نويسندگان رئالیست معتقدند 

انعکاس دادن سطگ مشهود واقعیت در آثارشان به 

دهد که توجه خواننده را به  آنها اين امکان را می

ها معطوف کنند. نمودار کردن سطگ  نه واقعیتکُ

مشهود واقعیت مستلزم پرداختن به چند و چون 

اشراف و  ۀهای معمولی است نه طبق انزندگی انس

های  مکان ،ترتی بدين يا قهرمانان فوق بشری.

های  عادی و رويدادهای روزمره و نیز شخصیت

طبقۀ میانی و فرودست جامعه، موضوع اصلی آثار 

  اين نويسندگان است.

نیز برگرفته از  بندوضوع داستان م

توجه به يکی از مسائ   .های اجتماع است واقعیت

اين اثر  حیاتی دنیای امروز يعنی فقر و تنهايی.

ها و مقاطعی حساس از  تجسم و توصیف برش

زندگی طبقۀ محروم جامعه است، فقر و فالکت و 

 های استثمار شده که جز تن در آوارگی گروه

های طبقۀ  ها و زورگويی دادن به خواسته

ای ندارند. مکان وقوع حوادث استثمارگر چاره

های عادی و نیز برگرفته از مکاناين داستان 

ای قديمی و خانهقالیباف فرودست اجتماع است؛

رحمانۀ نمدار که تصويرگر به کارگیری بی

کار . فرساست کودکان در کارهای سخت و طاقت

های تاريک و نمدار که خانهکردن در قالیباف

تنهايی و مرگ را برای آنها  حاصلی جز بیماری،

آبادی در توصیف دقیق تندارد. موفقیت دول

ها و انتقال فضای ها، مکان کارگاهشخصیت

گرايی عاطفی آن به مخاط  شايد به دلی  گذشته

 های خود او در زندگی فرديش باشد؛و تجربه

 ثر از گذشتهأهای وی متبخش اعظم شخصیت»

( پروفسور برگ  نیز 12: 1232 )قربانی،. «هستند

برگرفته از زندگی آبادی را  ادبیات رئالیستی دولت

چهلتن و فرياد، داند. )شخصی او می ۀو تجرب

1255 :351- 355 ) 

نمايشی است از مبارزۀ اسداهلل با  داستان،

ها و تالش او برای نفس عدالتیدنیای بی زندگی،

ه ـت کـای اسهای انسان طردشدهکشیدن، تالش

توان گفت ن ترتی  میـبدي دارد.ـی نـه جايـراه ب

در اليۀ پنهان خود اعتراض به تقسیم اين اثر 

ثروت در میان اقشار مختلف جامعه  ۀناعادالن

داری است که از است، اعتراض به گروه سرمايه

ای برای قشر ضعیف جامعه به عنوان وسیله

-برداری میرسیدن به آمال و آرزوهای خود بهره

حقیقتی که در پیرامون ما وجود دارد و . کنند

تواند به راحتی از کنار آن نمینويسنده رئالیست 

های زندگی مشاهدۀ واقعیت رئالیسم،» عبور کند.

و شرح و توضیگ آنها و انتخاب قهرمانان و 
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 ،به عبارت ديگر .های مختلف استساختن تیپ

تحقیق در مسائ  حیاتی که در زير ظواهر نهفته 

 ( 331: 1230 )الیوت،. است

  ـه شامـش کـن بخـ: ايفیتوصی. 1

های نويسنده از مکان و زمان داستان  توصیف

ها و است، ابزاری مهم در معرفی شخصیت

آبادی شود. دولت فضاسازی داستان محسوب می

ون يک دوربین ـها، همچ ستـوۀ رئالیـه شیـب

های مختلف داستان را به شیوۀ برداری مکانفیلم

واقعی، عینی و شفاف، جزء به جزء به تصوير 

ای که مخاط  امروزی احساس گونهکشاند به می

در چنین مکانی قرار گرفته و به  کند واقعاًمی

 کند.راحتی با داستان ارتباط برقرار می

های نخست اين داستان کوتاه   صفحه

وقفۀ  های بی )حدود هشت صفحه( به توصیف

های  ها و برخی از شخصیتنويسنده از مکان

بود داستان اختصاص يافته است. اگرچه بهتر 

رفته يا های مستقیم را رفتهنويسنده اين توصیف

ها، وارد داستان  وگوهای شخصیتدر میان گفت

ای به پويايی و حرکت طبیعی  کرد تا لطمه می

يک از شد، با اين حال، هیچ داستان وارد نمی

رسد و همگی به  های اثر زائد به نظر نمی توصیف

 ای برای کنند و وسیله صورت واقعی جلوه می

شوند. نويسنده به ياری اين  شناخت محسوب می

چنان که در کوشد زندگی را آنها میتوصیف

های الزم  واقعیت هست با تمام جزئیات و ويژگی

 پردازی بنماياند.خیال و به دور از هر نوع اوهام و

های فضای بیرونی و  برای نمونه به توصیف

 توان اشاره کرد: خانه میدرونی قالیباف

ات سه تا  شدی دست چپ داالن که میوارد »

در بود و پشت هر در يک اتاق. مطبخ، جای 

اش رو به قبله  خواب و يک اتاق ديگر که پنجره

« کناره»گیر بود. کف اتاق يک  شد و آفتاب باز می

آجری به  ۀپاخورده پهن بود و در آخر با دو تا پل

حیاط چهارگوش و جمع  خورد.حیاط پیوند می

  صحنش با آجرهای قديمی خون و جوری بود و

رنگ فرش شده بود. حوضی در وسط داشت که 

چوبی پوشانده  ۀرويش را با دو تا تختخواب کهن

های بیست  بودند. هوای سردی بود و هنوز برف

روز پیش توی خويی کنار حوض کوت شده، يخ 

دکان آن طرف حیاط بود و پشت به  بسته بود.

ر داالن باز قبله داشت و تنها درش رودرروی د

 ۀشد. دکان دراز بود. به اين معنی که تمام بدنمی

جنوبی حیاط را گرفته بود. سقفش مث  سقف 

های دور از چشم مردم، با ها و دکانبیشتر خانه

چوب پوشش شده بود و ديوارهايش کاهگلی 

يک زانو از کف حیاط  ۀبود. کف دکان به انداز

وان گودتر بود و نزديک يک کمر، نم به استخ

هايش دويده بود... پای هر دستگاه پنج طف  پايه

پشت نشسته بودند و قوز کرده، مث  پنج الک

 (03-05: 1250آبادی، )دولت .«بافتند... می

توصیف چنین مکانی در آغاز داستان، 

اطالعات کلی از فضای عمومی اثر و علت وقوع 

بسیاری از وقايع داستانی را در اختیار مخاط  

-نويسنده رومانتیک وقتی که می». هدد قرار می

خواهد صحنۀ داستان خود را نمايش دهد کاری 

به واقعیت ندارد، بلکه آن صحنه را بنا بر وضعی 

سازد و کاری می ،که به داستان خود داده است
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ثر ؤکند که آن صحنه در خوانندۀ احساساتی ممی

ولی نويسنده  .افتد و نفوذ نوشتۀ او را بیشتر سازد

وجه چنین ها به هیچیست از تشريگ صحنهرئال

ها را بدين قصد تشريگ خیالی ندارد بلکه صحنه

ها بیشتر کند که خواننده از شناختن آن صحنهمی

با قهرمانان و وضع روحی آنها آشنا شود. يعنی او 

کند ها اقدام میفقط در صورتی به توصیف صحنه

 (351: 1211 )سیدحسینی،. «که به آن احتیاج دارد

در اين اثر توصیف فضای فیزيکی داستان 

فضايی است که بوی کهنگی، رکود،  ۀالقاکنند

شود.  بیماری و مرگ از سراسر آن استشمام می

آجرهای خون رنگِ کف حیاط که گويی با 

-شدۀ بی  های به اسارت گرفته حاص  خون طف 

پناه، فرش شده است، هوای سرد و حوض آبی 

ها در  ماهی  و جنبشکه به جای طراوت، تازگی 

آن، روی آن کامالً پوشانده شده و اطراف آن را 

زده احاطه کرده است. توصیف دکان های يخ برف

خانه که پشت به قبله است؛ اتاقی دراز، قالیباف

های چوبی و  تاريک، گود و نمدار با سقف

گیری ديوارهای کاهگلی همگی باع  شک 

پويايی در شود که اثری از حرکت و تصاويری می

فضايی که به روشنی القاکنندۀ حاالت . آنها نیست

درونی کودکان قالیباف و فسردگی و انجماد 

جسمی و فکری آنهاست. تشبیه ديوارهای کارگاه 

هايش  به پاهای انسانی که رطوبت به استخوان

رسیده، نیز يادآور همین کودکان قالیبافی است که 

های  از بیماری ها، بر اثر تاريکی و نمناکی کارگاه

برند و از ترس از  مختلف استخوانی رنج می

 هايشان را دردست دادن رزق اندک خود، ناله

کنند و با سرنوشت تلخ خود مدارا گلو خفه می

های قوزکرده در  کنند. همچنین توصیف طف می

کنندۀ حالت نوزاد در پشت دارهای قالی تداعی

و شک  بر مظلومیت شکم مادر است که بدين

کند و کید بیشتری میأمعصومیت اين کودکان ت

-ای در داستان میدهندهباع  خلق تصاوير تکان

همراه رئالیسم « دهندهتکان»عموما صفت »شود: 

واقعیت عادی و »رود و در روند غال  به کار می

های توجه خاصی به جنبه «روزمره و معاصر

-آشکار و کثیف زندگی مبذول می ناخوشايند،

نوعی شورش  رئالیسم بعضاً ز اين نظر،شود. ا

زيرا  .شودبینی بورژوايی تلقی میعلیه جهان

ای را برای ها همچنان موضوعات عادیرئالیست

که هنرمندان بورژوا ترجیگ  گزينندآثار خود برمی

« رئالیسم»، ترتی بدين دادند مسکوت بگذارند.می

. «خواهانه و انقالبی شدهای ترقیجنبش ۀنشان

 (50: 1252 )الج، وات و ديچز،

از فرار  فضای دلگیر و تاريک داستان، بعد

اسداهلل به خانۀ عمويش و پذيرفته نشدن او از 

سوی آنها و بازگشت اجباری اسداهلل به کارگاه، 

فضايی  .کندتر جلوه می گیر و غیرقاب  تحم نفس

ها شباهت دارد که اسداهلل، که به دخمۀ تاريک مرده

ای نارسیده و  مظلومانه به مانند جوجه پناه و بی

کشد، زندگی که فنا  ناتوان به زور در آن نفس می

کند.  ها متبادر می شدن و مرگ تدريجی را به ذهن

تر نويسنده با خلق چنین فضاهايی به شناخت کام 

ها و عواطف و احساسات  مخاط  از شخصیت

کارگاه از سیاهی ش  »رساند:  درونی آنها ياری می

شد و در و ديوار در تاريکی غلیظ فرو رفت. پر

ای  گفتی دکان دخمه ديد و می چشم، چشم را نمی

است که راهش با فضا بسته شده. اسداهلل مث  
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ای به رنگ خاکستر يک گوشه فرو نشسته  جوجه

سیری کرده و دلش  ۀو سر زير بال برده بود. گري

کمی آرام گرفته بود و حاال تنش با هر دم باال 

گاهی صدايی شبیه  نشست و فت و پايین میر می

شد... نفیر آدمی زاد ناله از ته دلش کنده می

ای را گذاشته باشند  آمد. مث  اين بود که مرده نمی

 بدين( 11: 1250 آبادی،)دولت. «توی مسجد

 آبادی استاد توصیفبسیاری معتقدند دولت ،ترتی 

های در داستان. هاستهای درونی شخصیتحالت

ها، ها، دغدغهها، اضطرابها و دلهرهترس» او

ها با مهارت زيادی ها و عشقها، خشمنفرت

 (031: 1251 )عبداللهیان،. «شوندتشريگ می

از ديگر نکات قاب  توجه در اين بخش، زمان 

استبداد پهلوی مربوط  ۀداستان است که به دور

ای که با فص  سرد زمستان که دوره. شود می

ارتباط  ،دهد داستانی اين اثر در آن رخ میوقايع 

سوز و سرما و تاريکی معنايی روشنی دارد. 

کاری و تواند نمادی از ظلم، سیاه زمستان می

حکومت وقت باشد که با  ۀرحمان بیدادهای بی

و با های طوالنی راوی حرکت کند  توصیف

 آور آن بی ارتباط نیست.داستان و فضای خفقان

ن اثر برای بیان مشکالت انسان آبادی در ايدولت

و جامعه شیوۀ رئالیسم انتقادی را به کار برده 

-رئالیسم انتقادی، چیزی جز گسترش» .است

پروايی در ها و بیبخشی به حوزۀ گزينش واقعیت

طلبی دوری از هر گونه مصلحت ارزيابی حقیقت،

و سپردن داوری به دست عق  و وجدان بشری 

رئالیسم انتقادی  (150: 1251 )تقوی،. «نیست

بسیار نزديک به برداشت نويسندگان قرن نوزدهم 

 ها وروايت خطی، موقعیت». از اين واژه است

 های باورپذير که برخاسته از واقعیتشخصیت

های شفاف و البته در قال  نوشته اند،زندگی

غیبت »و آنچه لوکاچ از آن با اصطالح « اديبانه

( 23-22: 1251)ماکسیم،  ند.کياد می« انتقادی

 را بر فقر، بند آبادی محور اصلی داستاندولت

داری بنا نهاده های نظام سرمايهتنهايی و ناراستی

وی با طرح چنین مضامین انتقادی در پی . است

بیداری و هدايت جامعه در پی رفع نواقص است. 

گرايانۀ نويسنده هنگامی ارزش اين رويکرد واقع

ها با کنار شیوۀ رئالیستد که وی بهشوافزوده می

کشیدن خود از داستان و بدون اظهارنظر دربارۀ 

فضای داستان را به  ها و وقايع داستانی،شخصیت

 فضای دست دوم و شعاری تبدي  نکرده است.

: شخصیت رئال داستان پردازیشخصیت. 3

شخصیت  ،واقع در .بايد نماينده يک طبقه باشد

رئالیستی در عین حال که دارای خصوصیات 

عمدۀ طبقۀ خود هست، بايد دارای صفات و 

بودن « تیپک»خصوصیات فردی خود نیز باشد. 

بودن او جدا نیست « منحصر به فرد»شخصیت از 

گونه همان .بلکه اين دو الزم و ملزوم يکديگرند

کند: تیپ سنتز خاصی که ژرژلوکاچ تأکید می

ها و چه در مورد  در مورد شخصیتاست که چه 

پیوند ها، خاص را با عام به نحو ارگانیک  موقعیت

( در تکمی  اين مطل  01: 1223)پرهام،  .دهدمی

تیپ از تحوالت و تمايالت که بايد افزود 

گیرد و در وجود افراد تجسم  اجتماعی نشأت می

يابد و تنها در قال  خصوصیات فردی و  می

وان عوام  نامنسجم اجتماعی ت احساسات افراد می

های مادی را از حالت  را مجسم کرد و انگیزه

 روح خارج کرد. خشک و بی
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آبادی نه تنها به تشريگ دقیق در اين اثر دولت

ها پرداخته بلکه در توصیف جزئیات مکان

های ها و شناساندن ويژگیجزئیات شخصیت

فردی و سنخی آنها نیز کوتاهی نکرده است. 

وگوها و گفت ها، ه ياری توصیفنويسنده ب

های آنها های داستان، ويژگیهای شخصیت کنش

گاه به  کند وای مستقیم بیان میرا گاه به شیوه

-ای عینی و غیرمستقیم آنها را به نمايش میشیوه

های تیپی از افراد با ويژگی ،ترتی بدين .گذارد

خاص و در عین حال واقعی را در داستان خود 

های نويسنده در  آفريند. برای نمونه به توصیفمی

معرفی شخصیت مظفر )به  ويژه به ياری توصیف 

 توان اشاره کرد: جزئیات ظاهری او( می

بیشتر روز را با يک زيرشلواری آبی و يک »

سیاه و يک  ۀتنملکی، يک تا نیم ۀجفت گیو

عرقچین کرباليی، دستش را بیخ کمرش 

زد و از دم میها قگرفت و پشت سر بچه می

-کرد. میها نگاه میهايشان به دستپشت گوش

ها حالت سیخی دانست ... بودنش پشت سر بچه

شان و خودش که هست  را دارد در پشت گردن

 تر. شود و کارها منظمها تندتر می حرکت دست

میرزا مظفر آدم تیز و باريکی بود. گوشت و گلی 

سید. رنداشت و چه  و پنج شش ساله به نظر می

کرد و کمرش مختصری  پای راستش کوتاهی می

خورده بود... صورتش خشک و کدر بود. مث   تا

يک تکه نان که يک هفته ته سفره مانده باشد... 

هايش  هايش يک در میان شده و چشمدندان

ناشور... به  ۀرنگ و سرد بود، مث  دو تکه شیش بی

هايی هم پشت سرش گردن خودش حرف

نکنم آدم از  طاگه غل»  اينکه زدند. از قبی می

رسید که يک  مردم به جايی نمی ۀشاگردی در خان

 ای برای خودش سر دفعه از راه برسد و زندگانی

بیرجندی  ۀپا کند. هر بمبولی که بوده سر مردک

 (01-05: 1250آبادی، )دولت. «است درآورده

های دقیق و واقعی گونه توصیفبدين

مردی میانسال،  ،فرهای ظاهری میرزا مظ ويژگی

الغر، با ظاهری آشفته، قدی خمیده، يک پای 

های يک در کوتاه و ناقص، صورتی کدر و دندان

هايی رنگ پريده، به همراه توصیف  میان و چشم

زيرکی و زرنگی او در به دست آوردن ثروت از 

طريق استثمار کردن کودکان يا تجاوز به اموال 

نماينده تیپی از افراد او را به عنوان  ديگران و ...

رحم در جامعه معرفی  خسیس، طماع و بی

کند. افرادی که تمام عمر خود را صرف  می

کمترين توجهی به  کنند و انباشته کردن ثروت می

شان ندارند، گروهی که همیشه در هخود و خانواد

پی نیازمند کردن مردم به خود و سوء استفاده از 

صیف احساسات هايی که تو ويژگی ا هستند.هآن

أيیدی بر درونی پدر اسداهلل هم به مثابۀ مهر ت

در اتاق میرزا مظفر که نشسته بود همۀ » است:آنه

ای را که در  شد تا ناله قوتش صرف اين می

اش سربرداشته، خفه کند و به روی خودش  سینه

نیاورد که طف  جان شیرينش را برداشته و آورده 

شود  شتر میاش بی مردی که به نامردی ۀدر خان

اطمینان کرد و حاال بايد کرنش هم بکند تا 

نگاهش دارد... و مظفر که کالغ را توی هوا نع  

توانست اين حاالت را تشخیص کرد خوب می می

 (00-00: همان) .«بدهد

 ـۀه الزمـه کـگونانـر همـن اثـدر اي

وگوها پردازی آثار رئالیستی است گفت شخصیت
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ی در خدمت تبیین اها همگی به گونهو کنش

های درونی  ها و آشکار کردن ويژگی شخصیت

وگوهايی که به روشنی موقعیت گفت آنهاست،

-ها را آشکار میشخصیت اجتماعی و طرز تفکر

تر مخاط  با کند و باع  ارتباط راحت

شود. از جمله ها و فضای داستانی میشخصیت

های میرزا مظفر وگوها و کنشاين موارد به گفت

توان اشاره کرد که نمايشگر  ر اسداهلل میو پد

 هنگامی .شخصیت و احساسات درونی آنهاست

ها بر سر  دالل ۀکه مظفر با پدراسداهلل به شیو

کند و مانند يک کاالی زنی میقیمت اسداهلل، چانه

کنند. مظفر هر چند قاب  مبادله با اسداهلل رفتار می

خود اطمینان  ۀاز مرغوبیت کاالی مورد معامل

های  سنخیاما باز هم مطابق رسم هم ،کام  دارد

کند تا حد امکان ارزش جنس  خود، سعی می

 ۀترتی  معاملمورد نظر را پايین آورد تا بدين

سودآوری کرده باشد. میرزا مظفر با به رخ 

کشیدن بیماری کچلی اسداهلل و کم کردن مخارج 

ای از جای خواب، خوراک و مداوای او به اندازه

کند که  حقوق اسداهلل )در واقع قیمت او( کم می

 .ماند در نهايت مبلغ ناچیزی برای پدرش باقی می

ای  پدر هم که به علت شرايط اقتصادی خود چاره

میرزا ندارد،  ۀجز پذيرش شرايط استعمارگران

پذيرش معامله، دوطرف  ۀشود و به نشان تسلیم می

گونه ينفشارند و بد های يکديگر را میدست

انگیز زندگی اسداهلل بدون دخالت و تراژدی غم

 خورد. اظهار نظر او رقم می

 ۀکنندهای میرزا که تکمی  از ديگر کنش

های شخصیتی اوست به رفتارهای ظالمانه ويژگی

و غیرانسانی او با اسداهلل بعد از بازگرداندن او از 

مظفر به »توان اشاره کرد:  عمويش می ۀخان

وارد شد از زور و غض  ... مث  اش که  خانه

اش را  سنان بن ان  شده بود... حاال شالق سیمی

آورد و پشت سر اسداهلل وارد دکان شد و در را از 

توانست به داد  تو بست. ديگر خدا هم نمی

ال و جواب او را ؤاسداهلل برسد. مظفر بی س

تخم سگ ولدالزنا، »انداخت کف دکان و گفت: 

قاف بری به دامت  ۀبه قلاگه بال در بیاری و 

پای اسداهلل. پاهای  ۀمیارم... شالق را کشید به سین

 اسداهلل را سرما زده بود و شالق مث  شمشیر بر

گذشت و میرزا مظفر آن قدر شالق را به  آن می

 ۀپاها و سر و پشت اسداله چسباند که کَت و شان

خودش به درد آمد. بعد از شالق او را بلند کرد 

اش که  پشت دست چنان زد توی پوزه پا و با سر

اسد مث  گ  به زمین چسبید، از حال رفت و 

 (15: همان) .«نفس قورت داد

توصیف شدت خشم مظفر و رفتارهای 

يعنی نماد « سنان بن ان »اش که به رحمانه بی

همچنین  و خوی وحشیگری تشبیه شده است

های مهلک شالق توصیف فرود آمدن ضربه

برندگی و برخورد با پاهای يخ سیمی او که در 

ماند، تصوير اسداهلل به شمشیری برنده می ۀزد

گر مظفر را رحم و سلطهروشنی از شخصیت بی

خوی و خصلت  دهد. پیش روی مخاط  قرار می

توزی و انتقام به سیرنشدنی میرزا مظفر در کینه

حدی است که با ناسزا گفتن، تهديد کردن و 

رسد.  ه به آرامش نمیگنا شالق زدن به پسرک بی

ای است  ناپذير او به اندازههای پايان شدت ضربه

آورد.  های خود میرزا را به درد میکه حتی شانه

اين تصاوير به ويژه با توصیفی که نويسنده از 
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پناهی اسداهلل هنگام جدا شدن او مظلومیت و بی

سزايی هسهم ب دهد، عمويش ارائه می ۀاز خانواد

ثر ساختن عواطف أها و متدر شناخت شخصیت

 خواننده دارد:

اه  خانه برخاسته و يک گوشه جمع  ۀهم»

علی » خواهندشده بودند. مث  اين بود که می

را به میدان بفرستند... اسداهلل به حالت « اکبر

کنار زن  ،ای که کارد قصاب ديده باشدبزغاله

 .«آمد راه بیفتد عمويش ايستاده بود و دلش نمی

افراد  ۀدر اين صحنه که گويی هم (51: همان)

عمو از سرنوشت شوم اسداهلل مطلع  ۀخانواد

« علی اکبر»هستند، او را مظلومانه همچون 

ها و  عدالتی ها و بی نوجوان به میدان نابرابری

در اين میان  فرستند. های میرزا مظفر می رحمی بی

پناهی اسداهلل به  تشبیه رسای معصومیت و بی

کوچکی که کارد خشم و غض  میرزا را  ۀبزغال

ديده و از سرانجام سرنوشت تلخ خود مطلع 

ها را به  های شخصیت است به روشنی ويژگی

سزايی هم در نماياند و نقش بهمخاط  می

 فضاسازی داستان دارد.

های ديگر  نويسنده در شناساندن شخصیت

داستان، به ويژه شخصیت اسداهلل به همین شیوه 

های  ها، ويژگی ابتدا به ياری توصیف .دکنعم  می

-شمرد، سپس از طريق گفت ظاهری آنها را بر می

ها، به درون آنها های شخصیتوگوها و کنش

های درونی آنها را به  کند و ويژگی نفوذ می

کشد و مخاط  را در جريان آمال،  تصوير می

 دهد: شان قرار می آرزوها و دردهای درونی

شان زرد و  ود و رنگ همهشان کوتاه ب قد همه»

های ش  مانده. پرعمرتر  باددار. مث  شللم پخته

شد. اما  شان اسد بود که هیجده سالش میاز همه

ديدی، يا از نزديک  اگر سجلش را نمی

شد که او دوازده سال شناختیش باورت نمی نمی

بیشتر دارد... بدنش از يک اسکلت کوچک کمی 

يش باريک بود های دست و پا دارتر و قلم گوشت

جو، پوست  ۀمث  نی، و زرد بود مث  ساق

اش چسبیده های ريز گونه صورتش به استخوان

هايش در ته حدقه فرو نشسته بود و تخم چشم

.. گردنش کوتاه بود و چنان باريک که .بود 

اش صاف و پیر  شد شمرد. کله هايش را می رگ

 .«بود، نظیر کدويی شته زده و آفتاب خورده

 (05: همان)

گونه صورت زرد رنگ و باد کرده و بدين

های پخته شدۀ ش  ماندۀ زرد  تشبیه آن به شللم

، بدن اسکلتی و دست و پاهای باريک رنگ،

صورت استخوانی و سر کچ  و پیر که به مانند 

آور زده و گنديده، تهوعکدوهای صیقلی شته

است، همگی توصیف جسمی رنجور، ناتوان و 

ت سختی کار، سوء تلذيه و بیمار است که به عل

فشارهای روحی، از رشد طبیعی خود بازمانده 

کند که به ای زندگی می اسداهلل در جامعه است.

ها، فرزندان  علت فشار اقتصادی حاکم بر خانواده

ای برای  مذکر در حکم نیروی کار و پشتوانه

شوند. با غال  بودن چنین  خانواده محسوب می

نگاه پدر اسداهلل بر ديدگاهی در جامعه، نوع 

او  .م  استأفرزند نوجوان و ناتوان خود قاب  ت

به اسداهلل به عنوان يک جنس قاب  فروش و حتی 

سف بارتر از آن، يک حیوان کاری و قاب  أت

کند که قابلیت حم  هر بار  کنترل نگاه می

گونه  سنگینی را دارد، بدون اينکه حق هیچ
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پدر »شد: اعتراض و بدخلقی کردن را داشته با

گفتی به هر طريق که شده اسداهلل که می

خواهد جنس بنجلی را به يک مشتری سمج  می

های مظفر را نشنیده گرفت و به  بچسباند حرف

و با دوتا  پسرش گفت: ورخیز و برو سرکارت...

دستش، طوری که مرغی را به طرف قفس کیش 

اسداهلل را از در بیرون کرد و برد تا دم در  ،کنند می

دکان... به مظفر نگاه کرد و دنبال حرفی گشت تا 

قولت میدم  سکوت را پرکند و به زبانش آمد که:

شناسم و  نکنی. من جنس خودم را می که ضرر

دونم که توی کار چقدر تلخ و جا قرصه.  می

 روزم ازش کاربرات اطمینان میدم که اگه شبانه

ی خم به ابروش نیاد. مث  کره اس  چموش بکش

مانه، قلقش اينه که بايد گاه به گاه جوش را  می

زياد کرد. بايد مواظبشم بود، چون بعضی وقتا 

. «ندازه، عوضش زودم رام میشه نابجا، للد می

ها، شدت سنگدلی ثیر اين نوع نگاهأت (21: همان)

شود مظفر و فشار کاری که بر اسداهلل وارد می

رها به بیماری و غش کردن او در حال انجام با

اين عوام  در کنار  ۀشود. هم کار منجر می

شود اسداهلل به فکر رهايی از يکديگر باع  می

کارگاه مظفر و کار کردن در نزد استاد ديگری 

 باشد.

های هر چیز را در زير  ها ريشه رئالیست

علیت »های زندگی روزانه و در پرتو اص   اليه

نويسنده رئالیست » .کنند بررسی می« اجتماعی

برای اينکه سرنوشت شخصی قهرمان خود را 

بايست به مطالعه محیطی  بشناسد و بنماياند، می

که شخصیت با تمامی وجودش در آن زندگی و 

های کلی و  بپردازد و گرايش ،کرد فعالیت می

ثیر جامعه و أتکام  جامعه را برای پی بردن به ت

: 1223 )ساچکوف، .«دـط کنـان دادن آن ضبـنش

52) 

تو در تو و زنجیروار  ۀدر اين میان شبک

ای است که هیچ استادی، استادکاران به گونه

 ،بنابراين .پذيردشاگرد ديگری را به نزد خود نمی

اسداهلل درمانده و نا امید از همه جا، تصمیم 

ادبیات رئالیسم » خانه فرار کند:گیرد از قالیباف می

بايد  تصوير راستین واقعیت است،که هدف آن 

های بالقوه و بالفع  موجودات بشری را توانايی

هنگامی  مجسم سازد. های افراطی ...در موقعیت

 ،بالفع  شخصیت نمودار گرديد که توانايی

. «اعتبار به نظر خواهد آمدهای بالقوۀ او بیتوانايی

در اين اثر، منطبق با  (32: 1201 )لوکاچ،

ئالیستی، استعدادهای قهرمان داستان، معیارهای ر

کند. شدت  در ضمن حوادث واقعی بروز می

فشارهای روحی و جسمی واردشده بر شخصیت 

توجه به  نوجوان داستان، به حدی است که او بی

عواق  کار خود و خطرهای احتمالی که بر سر 

راه او وجود دارد، به امید رسیدن به رهايی و 

ش در روستايی در عموي ۀآرامش به سوی خان

کند. اما باز هم امید او به  همان حوالی فرار می

شود، زيرا عبدالحمید )عمويش(  ناامیدی منجر می

حاضر به پذيرفتن او نیست و با آمدن مظفر، 

دهد. با بازگشت دوباره اسداهلل را به او تحوي  می

های  ها، فشارها و تنبیه اسداهلل به کارگاه، بدبختی

شود. تا اينکه قهرمان  رابر میبدنی او چند ب

داستان در سکوت شبانه تمام گذشته، حال و 

کند.  تاريک خود را در ذهن مرور می ۀآيند

هايی که يکی پس از ديگری ها و ناکامی ضربه
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 ۀدر اين فرصت هم»نصی  او شده است: 

فکرهايش را کرده بود. سرتاسر عمرش را مرور 

.. آنچه را کرده و روز به روزش را سنجیده بود.

حاال چنان برايش  ،که پشت سر گذاشته بود

 ۀکرد حتی تاب ادام وحشتناک بود که حس می

میايم و » يک روزش را ندارد. پدرش گفته بود

اما زير قولش زده بود و پشت سرش « برمت می

اش هم که مث  يک  را هم نگاه نکرده بود. عمه

زخم روی روحش چسبیده بود... عمويش  ۀتک

ن طور، کس ديگری هم که نبود تا هم که اي

واجبش باشد بداند اسداهلل از صبگ تا شام چه 

 (13-11: 1250آبادی،  )دولت« کشد؟ می

های به نمايش  در اين مرحله اسداهلل به صحنه

مصیبت و مفهوم  .گردداش باز می درآمدۀ زندگی

-هايش به خاطر میآن را در ارتباط با خواسته

انديشید، پس از د میآورد. دوباره به هدف خو

که عبارت » پردازد اين بازنگری به تحلی  می

است از يک دوره کوتاه يا بلندمدت تفکر که در 

گويی خودش را نیز  .کند آن شخصیت سعی می

زيرا چگونگی تحلی  او  ،کند پردازی می شخصیت

چگونگی تفکرش و اينکه چگونه آدمی است را 

-152: 1255)بیکهام،  .«بیشتر نشان خواهد داد

قهرمان  .ريزی حاص  تحلی  است برنامه (153

کند،  جديدی فکر میۀ داستان اين بار به نقش

اش  ای که بتواند او را به سوی هدف اصلی نقشه

های تلخ  سوق دهد و کینه و انتقام تمام سال

گذشته را بگیرد. اسداهلل باالخره تصمیم نهايی 

خانه، از آن قالیباف گیرد و با آتش زدن خود را می

کند. گريزی که  کارگاه، شهر و مردمانش فرار می

به ويژه با تأکید بر طلوع خورشید در حکم تولد 

ای برای اوست. نويسنده رئالیست از  دوباره

ها آگاهی دارد و تالش  کیفیت تلییرپذير واقعیت

کند زندگی طبیعی و اجتماعی را در پرتو  می

طی به نمايش بگذارد. ها و تحوالت محی دگرگونی

 ،رواز اين .داند تاريخ می ۀرئالیسم بشر را سازند»

براساس اصول رئالیستی، انسان موجودی کامالً 

بلکه قادر به تحول و  ،اختیار نیست مجبور و بی

تحوالت  اما .دگرگونی شخصیت خود است

ها در پرتو اص  علیت اجتماعی  شخصیتی انسان

یار و انتخاب کام  قرار دارد و از آزادی و اخت

 ( 25 :1223 )پرهام، .«برخوردار نیست

از ديگر معیارهای رئالیستی اين اثر، کاربرد 

تناس  مگرايی است که زبان محاوره و لحن واقع

های داستانی است.  و هماهنگ با تیپ شخصیت

آبادی در اين اثر در کاربرد البته دولت

المث  و تعبیرهای اصطالحات، للات، ضرب

بلکه نثر داستان به  ،کندروی نمیانه زيادهعامی

صورت طبیعی و واقعی، همراه با استفاده به موقع 

گفت:  می»رود:  از تعبیرهای عامیانه به پیش می

خوام روزيم را از ته  اين کار نجسه، من نمی»

آخه اينم شد حرف؟ پس « خشتک مردم در بیارم

کشی بايد از میون مردم وربیفته، پس مردم تخت

نبايد گیوه پاشون بکنن. باور کن آق میرزا مظفر 

من اين آدم را که ديگه به تیرو بست همین 

بستمش به کنده .... اما بازم  حاالی اسداهلل بود، می

ادبیم میشه عادت  حرف خودش را عشق بود. بی

آبادی، )دولت .«خر رو داشت، خر پهلو بود

1250 :53) 

ئال نويسنده همچنین برای خلق داستانی ر

ود، ـور خـه حضـر بـت از تظاهـده اسـکوشی
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بافی و بیان احساسات درونی جلوگیری فلسفه

خود را با داستان و  ۀگونه فاصلکند تا بدين

های داستانی حفظ کرده و داستان را به شخصیت

آبادی تر جلوه دهد. دولت ای عینی و واقعی گونه

آگاهی دهد که  به ياری پايان باز داستان، نشان می

 ۀسرنوشت قهرمان داستان به انداز ۀاو دربار

 ۀهای ديگر داستان است. او دربار شخصیت

کند يا سرنوشت آنها را  ها قضاوت نمی شخصیت

گونه خود را به صورت کند و بدين بینی نمی پیش

دهد. نويسنده به گر برتر نشان نمی يک مشاهده

ياری اين تکنیک، سرنوشت قهرمان داستان را در 

قهرمان در پايان  .گذارد ای از ابهام باقی می الهه

اما معلوم نیست  ،رسد به آزادی می داستان ظاهراً

ای بهتر از  آينده .چه فرجامی در انتظار اوست

تر از گذشته؟ آيا  خانه يا زندگی تیرهقالیباف

قهرمان داستان دوباره در چنگال نیرومند میرزا 

شد؟ يا  مظفر يا میرزامظفرها گرفتار خواهد

فرصتی برای زندگی کردن و چشیدن طعم آزادی 

های بسیاری که نويسنده الؤرا خواهد يافت؟ و س

گونه عالوه بر دهد تا بدينپاسخی به آنها نمی

خود با داستان، ذهن کنجکاو  ۀحفظ فاصل

ها مشلول بدارد و بدين  مخاط  را تا مدت

جهت تحقق هدف داستان  ترتی  گامی در

 ارد.رئالیستی برد

اشین بزرگ باری گاراژ يک م ۀخان دم قهوه»

غريد. اسداهلل مث  تیر شهاب ايستاده بود و می

خودش را به ماشین رساند. به نرمی يک سوسمار 

به پشت ماشین خزيد... و خودش را الی دو 

هايش را بست. ماشین  عدل پنبه فرو کرد و چشم

 کشید، آفتاب بر راه باال می ۀنالید و از گرد می

گريخت و اسداهلل آمد، بیابان از چشم می می

 .«تـده اسـد شـولـازه متـکرد ت یـاس مـاحس

 (10: 1250 آبادی،)دولت

 

 گیری  نتیجهبحث و 

نويسان رئالیست، هنر عبارت از به اعتقاد رمان

های تلخ زندگی مانند فقر و بازتاباندن واقعیت

محرومیت بدون تالش برای خوشايند جلوه دادن 

آنها رمان رئالیستی را آينۀ  .هاست واقعیت آن

بايست مستق  از  دانند که حقايق میشفافی می

ذهنیت نويسنده در آن منعکس شود. با بررسی و 

نويسنده با که توان گفت  تحلی  اين داستان می

ها و نوع انتخاب موضوع داستان، شخصیت

 داستانی رئال آفريده است. ی آنها،هاکشمکش

کام  عکس برگردان زندگی  ۀنمونداستان او 

بلکه نويسنده با انتخاب مسائ   ،عادی نیست

عمومی و حیاتی اجتماع، ذهن مخاط  را از 

های مشهود جامعه به کنه و حقايق واقعیت

کشاند. او زندگی، حوادث و  نامشهود آنها می

های ای از پديدهسلسله ۀصفات بشری را به منزل

های بلکه کنش ،گیرد مجزا از يکديگر در نظر نمی

های  اص  علیت ۀها را در ساي متفاوت شخصیت

 کند. اجتماعی بررسی می

آبادی تضاد و همبستگی از  در نظر دولت

 .حیات اجتماعی است ۀدهندعوام  تشکی 

های استثمارگر  در اثر خود زندگی طبقه ،بنابراين

های استثمار شده به  را همراه با زندگی طبقه

کشاند و با نشان دادن اقتدار گروه اول، تصوير می
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ها و احساسات درونی گروه دوم را به  محرومیت

تر در پیش روی مخاط   صورت ملموس و عینی

ها، ها و شخصیتدر اين اثر مکان دهد. قرار می

با جزئیات کام  همچون يک فیلم به تصوير 

هدف نويسنده از تشريگ اين  .اند کشیده شده

بلکه  ،فضای داستانی نیستکردن  جزئیات پر

دمت ـا در خـه فـعی از توصیـش وسیـبخ

پردازی و فضاسازی داستان قرار گرفته  شخصیت

است. نويسنده با فاصله، نه به صورت يک 

گر برتر، بدون وارد کردن احساسات  مشاهده

درونی خود به نمايش برشی از زندگی واقعی در 

ت ای از زمان پرداخته است و با پرداخ برهه

پايان باز داستان، اين انديشه را در  ۀهنرمندان

کند که اطالعات او از  مخاط  ايجاد می

گر ـش از ديـها بی تـت شخصیـرنوشـس

وگوها، های داستانی نیست و گفتشخصیت

های داستانی خود در روند  حوادث و کشمکش

داستان به صورت طبیعی يکی پس از ديگری 

ها،  ن، شخصیتدر اين داستا اند. هـ  گرفتـشک

 ۀبلکه نمون ،های معمولی و عادی نیستندآدم

 ۀهايی است که جنبای از شخصیت زنده

 ۀدارند و هر شخصیت نمايند« نمايندگی»

ای است که  ها و منافع کلی طبقهها، عادتخواسته

به آن بستگی دارد، اما در عین حال رفتار و 

 .های فردی خاص خود را نیز داراست ويژگی

های مختلف هايی که معلول پديده سازیتیپ

داستانی واقعی و  ،اجتماعی است. بدين ترتی 

 ملموس شک  گرفته است.
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Abstract 

A literary movement started in the early decades of 19th century, realism still is 

possesses influence and credit in world literature and writing fiction. As a literary 

movement rejecting Romanticism, Realism demolished the principles of the 

theoretical structure of Romanticism. Balzac is the undisputed leader of this 

movement profoundly influencing the world of literature by publishing his collection 

of Human Comedy. Mahmood Dolatabadi is one the followers of this school in Iran. 

Based on the principles of Realism especially focusing on subject, description, and 

characterization, this article studies Jail from Dolatabadi's collection Edbar va Ayene 

through descriptive- analytic method to discover whether this story is realistic or not. 

This study claims that Dolatabadi has created a realistic story by presenting e realistic 

slice of social life, characters and their mutual relationships. Highlighting the 

interrelationship between phenomena, the novelist looks for the reason of his 

characters behavior in the social and economic situation of the period.Conforming to 

the norms of Realism, this story makes use of description, dialogue, action is served 

for characterization, developing the character of the protagonist, and setting. There is 

almost no irrelevant element in the story. 

 

Keywords: Description, Realism, Characterization, Dolatabadi.  
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