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 چکیده

 یا عامیانه داستانی ادبیات هاآن جملهاز که دارد ایگسترده هایشاخه داستانی ادبیات

 محمود اثر «کلیدر» و نصراهلل املی نوشتۀ «ایلول طیور» هایرمان. است فولکلوریک

 منظر از جستار این در که شوندمی قلمداد روستایی و عامیانه رمانی عنوانبه آبادیدولت

 وانتمی آن کمک به که هایینشانه پژوهش این در. شودمی بررسی فارسی و عربی ادبیات

 شود بررسی که است این هدف و است شده آورده دانست، روستایی و عامیانه را رمان یک

 چه هانشانه این در رمان دو این کهاین و دارد باالیی بسامد رمان دو این در هانشانه کدام

 کار به مضامین از توانمی را نویسنده یک منتخب مکتب دارند؟ باهم اشتراکی وجه

 روایناز. است فرانسوی مکتب مقاله این در تطبیقی مکتب. دریافت آثارش در شدهگرفته

 هایؤلفهم و شده بررسی اختصاربه آثارشان مذکور، نویسندۀ دو رویکرد و دید با آشنایی برای

. است شده شرح و بررسی مجزا بخش چند در مذکور رمان دو در آن مقایسۀ و عامیانه ادبیات

 کار به مضامین و مکتب دادن قرار نظر مد با تحلیلی، و توصیفی روش به پژوهش این

 هایتشخص بیان طرز و پردازیشخصیت و آفرینیشخصیت نوع مذکور، اثر دو در شدهگرفته

 یبررس را آن پیرامون و روستایی محیط و روستا از وصف کاربستن به روش داستان، دو در

 .است کرده مقایسه و

 .آبادیدولت محمود نصراهلل، املی کلیدر، ایلول، طیور عامیانه، ادبیات: کلیدی هایواژه
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 مقدمه .0

 دۀگستر جهان در را خاص دنیایی خود متفاوت هایویژگی و گوناگون انواع با داستان

 واعان جملهاز روستایی داستان یا عامیانه داستان. است داده اختصاص خود به ادبیات

 ارکت در آن از نمونه دو به تطبیقی رویکرد با دارد قصد پژوهش این که است داستان

 آثار رد روستایی و عامیانه داستان هایویژگی. بپردازد فارسی ادبیات و عربی ادبیات

 «یلولا طیور» وی معروف اثر در. است ملموس لبنانی معاصر نویسندۀ «نصراهلل إملی»

 معروف و دستچیره ایرانی نویسندۀ آثار در. است مشهود کامالً شواهد این نیز

. شودمی یافت وفوربه فولکلور و عامیانه ادبیات بوی و رنگ نیز «آبادیدولت محمود»

 عیس مقاله این در. است آشکار بو و رنگ این نیز «کلیدر» وی معروف اثر در جملهاز

 نویسندۀ یک آثار مجموعۀ زیرا شود؛ معرفی مشهور نویسندۀ دو این آثار شودمی

 به یشگرا از هایینشانه فراوانی. دهدمی نشان را نویسنده فکری رویکرد و ایدوئولوژی

 نآ توجه و تفکر طرز بر مدعایی خود نویسنده یک آثار در رمانتیسم یا رئالیسم

 توانمی و است نویسنده فکریِ رویکرد و رویه دهندۀنشان و مکاتب این به نویسنده

 .شناخت بیشتر نیز را او تحلیل مورد اثر و نویسنده وسیله بدین

 تحقیق سؤاالت و مسئله بیان. 0-0

 دبیاتا تعریف برای. است گرفته صورت ادب دربارۀ گوناگونی تعاریف قدیم هایزمان از

 و است «هنر» همان ادبیات خاستگاه که کرد توجه آن خاستگاه و مبدأ به است بهتر

 .شودمی محسوب هنر هایگونه از یکی ادبیات

 عرشا که هستند موادی و مصالح کلمات،. است مهمی شرط ادبیات در تأثیرگذاری

 یاثر و گیردمی کار به را هاآن خویش تخیالت و عواطف از گیریبهره با نویسنده و

 اطفعو و هااندیشه کوشدمی شاعر و نویسنده ادبی، آثار در. آوردمی پدید هنری و ادبی

 مانه آثار این. کند بیان عبارات و جمالت زیباترین و ترینمناسب قالب در را خویش
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 نگهداری شایستۀ را هاآن تاریخ طول در مردم که هستند هایینوشته و هاگفته

 .برندمی لذت شنیدنشان و خواندن از و دانندمی

 که سخنانی گونهآن از است عبارت ادبیات: »نویسدمی ادبیات تعریف در کوبزرین

 خود، میان در را سخنان آن مردم، و است بوده واالتر و برتر عادی، سخنان حدّ از

 شادی غم، احساس و گشته دگرگون هاآن شنیدن و خواندن از و کرده نقل و ضبط

 برای ملت یا تیره یک ادبیاتِ همگانی باور در. (49: 0972 کوب،زرین) «اندکرده لذّت یا

 را لتم و تیره آن پیشینیان برجستۀ و ماندگار آثار که است هاییمتن مجموعه نمونه

 .دهندمی تشکیل

 اطالق ادبیات از ایگونهبه فولکلور و شفاهی ادبیات یا توده ادبیات عامیانه، ادبیات

 در و است رسیده ما زمان به پیشین هاینسل از و است شفاهی اغلب که شودمی

 در را مختلف اقوام فرهنگ که است موضوعاتی دارای و دارد رواج مردم تودۀ میان

 با بیعر عامی کلمۀ ترکیب عامیانه. »کندمی معرفی دیگران به و نگهداری تاریخ طول

 فاعل اسم عامّ. است شده استفاده صفت از قید ساختن در پسوند این که است فارسی انه

 فولکلور. است مترادف (Folklor) فولکلور واژۀ با بودن کامل معنی به عمم مصدر از

 زا نوعی که شودمی گفته دانش معنی به لور و توده معنی به فولک فرانسه از مأخوذ

 و عامه فرهنگ را فولکلور فارسی زبان در. دارد رواج مردم تودۀ میان در که است ادبیات

 (.99: 0924 محجوب،) «اندکرده ترجمه عوام دانش و عوام فرهنگ

 :دهد پاسخ پرسش این به تا است آن بر پژوهش این

 دارد؟ وجود فارسی و عربی هایرمان بین عامیانه ادبیات در مشترکی وجوه چه 

 تحقیق ضرورت و اهداف. 0-4

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی پژوهش این اهداف جملهاز

 ملل بین در ادبیات طریق از هاانسان عواطف و احساسات انتقال ـ
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 با آشنایی و خود نوعانهم و هاانسان بین صمیمانه ارتباط برقراری برای تالش ـ

 اقوام هایآیین و دینی مراسم و اعتقادات بررسی و گذشتگان

 انهعامی باور یا فولکلور طریق از ملل ورسومآداب و هاحکمت کشیدن تصویر به ـ

 .است هاالمثلضرب و شفاهی تاریخ موسیقی، ها،داستان ها،افسانه شامل که

 تحقیق پیشینۀ. 0-4

 :شودمی اشاره هاآن از برخی به که است حاضر مقالۀ پیرامون مرتبطی مقاالت

 و اإلقالع رمان در داستانی هایگفته روایت شیوۀ» ،(0960) میرزایی و نصیحت ـ

 نصراهلل املی اثر دربارۀ مذکور مقالۀ. عربی ادب مجلۀ «نصراهلل املی الزمن عکس

 داستان هایشخصیت نوع مقاله این در و است کرده پژوهش «الزمن عکس و اإلقالع»

 .است شدهبررسی مذکور

 املی آثار در روستایی داستان ویژگی» ،(0964) صفرپور و هاشملو روشنفکر، ـ

 ارآث تمامی در را عامیانه و روستایی هایویژگی. «مبین لسان» فصلنامۀ «نصراهلل

 گاهین و است کرده بررسی گذرا و خالصه صورتبه( نصراهلل املی) زبانعرب نویسندۀ

 .است داشته ایشان آثار مجموعه به کلی

 ـ گلشیری نقد مقاله این در. ادبیات ماه مجلۀ «نقد یک بر نقدی» ،(0922) شیری ـ

 ادیآبدولت محمود اثر دربارۀ ـ است فارسی ادبیات در دستچیره اینویسنده خود که

 .است شدهتحلیل کلیدر مضامین و است گرفتهانجام کلیدر یعنی

 جستارهای مجلۀ «روایت در مداخله فلسفۀ و آبادیدولت کلیدر» ،(0922) شیری ـ

 .است شدهبررسی کلیدر رمان اشخاص طرف از گویی روایت نوع آن در. ادبی
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 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 آن هاینشانه و عامیانه ادبیات. 4-0

 ادب مورد در زیدان جرجی مثالعنوانبه است؛ شدهارائه ادب از متعددی تعاریف

 ستا ادبیه علوم اکثر بر مشتمل ادبیات علمای اصطالح در ادب علم: »نویسدمی چنین

 یکس ادیب و انساب و تاریخ شعر، صنعت قوافی، عروض، تصریف، لغت، نحو، قبیل از

 است آن عالِم و ادیب بین ما فرق و باشد هاآن از یکی یا علوم این تمام دارای که است

 را مقصد یک تنها عالم و نمایدمی انتخاب را ترشخوب و بهتر چیزی هر از ادیب که

 .(0996: 0929 دهخدا،) «یابدمی مهارت آن در گرفته

 انگلیسی (Novel) نوول با است مترادف و فرانسه زبان از برگرفته فارسی در رمان

 وشتهن نثر به که داستانی معنای به است؛ عربی الروایۀ و فرانسوی (Nouvelle) نوولو و

 وولن. دارد اقسامی آن و باشد نویسنده تخیل از ناشی حوادثی و اتفاقات شامل و شود

 رمان اخیر سال 411 در. شودمی نوشته نثر قالب در که است داستانی و روایتگر متنی

 پس .دارد مختلف موضوعاتی که است شده ادبی اشکال ترینمهم از یکی به تبدیل

 که شودمی محسوب مدرنی ادبی قالب عربی زبان در الروایۀ و فارسی زبان در رمان

 که است بلندی داستان و است نثری ادبیات مجموعۀ از اکنونهم صورت هر در

 ینا رمان و داستان انواع میان کیفی هایتفاوت جملهاز. شودمی نوشته نثر صورتبه

 و گیردبرمی اصلی شخصیت یک از را واحدی تأثیر نویسنده داستان انواع در که است

 ونگوناگ حوادث به جامعیت و کردن یکدست رمان در اما کند؛می القا خواننده به را آن

 خواننده به را آن و دارد نظر در را هاآن به بخشیدن جامعیت و هاآن کردن متحد و

 در انتومی را متغیر این که است عامیانه ادبیات متغیر حاضر؛ پژوهش در. کندمی القا

 لکهب شود؛ بررسی رمان دو بین صرفاً که ندارد ضرورتی و کرد بررسی داستان انواع

 ایرتیمغ ذکرشده تعاریف با این و کرد بررسی نیز رمان و داستان میان توانمی را عامل

 .ندارد
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 عربی ادب نگاه از عامیانه رمان. 4-4

 فتعری از شدن برگرفته علت به عربی ادبیات منظر از نیز داستان و رمان تعریف

 جهان در که داشت توجه باید اما است؛ آن فارسی تعریف با مشابه انگلیسی، فولکلور

 همچنین و اعراب هایسرزمین وسعت و متنوع و متعدد هایفرهنگ علت به عربی

 است شده تأکید است، موجود عربی مختلف کشورهای میان که ایسیاسی مرزهای

 یا رمان و بیایند دست به مشخص قومی گروه یک از باید هارمان گونهاین در که

 عبیش ادبیات عربی ادبیات در. »باشد مشخصه این دارای باید حتماً عامیانه داستان

 و ضوابط و باشد ادبی هایویژگی متضمن که دانندمی ادبی گفتاری اصطالح در را

 هایطبقه یا جماعت از مردم عموم که باشد داشته وجود ترکیبش در هاییویژگی

 زا فقط عامیانه ادبیات. کنند نقل و تأیید را آن هستند مشخص گروهی از و خاصی

 .(04: 4116 الشیبی،) «آیدمی دست به مشخص قومی گروه یک

 فارسی ادب نگاه از عامیانه رمان. 9-4

 اشتد نظر در باید نیست، کامل و جامع که شودمی فارسی عامیانۀ رمان از تعبیراتی

 تنهاییهب افسانه مانند خاصی شکل به و نیست دور هایگذشته مختص عامیانه ادبیات

 هک است این فارسی ادبیات منظر از عامیانه رمان از تریدقیق تعریف اما. »ندارد اشاره

-ویژگی دارای دهد، نشان را مشخصی دورۀ در خاصی طبقۀ فرهنگ از نمودی که رمانی

 ارندد تاریخی ایپیشینه اغلب و نیستند مدرن و امروزی هاویژگی این. است عامیانه های

 تا دآیبرمی درصدد نویسنده و طلبندمی را مشخص فضایی که هستند قدمتی دارای و

 انمرورزمبه نویسنده عمل این است ممکن گاه. کند منتقل خواننده به را هاویژگی این

 ودش داده انتقال نیز آیندگان به هاویژگی و ورسومآداب این و شود میراث این حفظ باعث

 .(004: 0924 محجوب،) «نگیرد صورت تأثیری چنین است ممکن گاه و
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 رمان عامیانۀ هاینشانه. 4-2

 در داستان در موجود هایحادثه داستان، یا رمان یک بودن عامیانه هاینشانه جملهاز

. دارند گذشته با عمیق پیوندی حوادث گاهی که است گذشته تاریخی هایدوره

 ایهمنطق و روستایی ۀطبق از داستان اصلی شخصیت خصوصاً داستان هایشخصیت

 هاگذشته اب بیشتری ارتباط طبیعتاً مردم از طبقات این زیرا است؛ شدهانتخاب اقلیمی

 در مناظر توصیف. ندارند را مدرن هایشخصیت خصوصیات و گفتار و ابزار و دارند

 که است موجود آن در گذشته از هایینشانه اغلب و است حسی هاداستان نوع این

 ایشنم را روستا طبیعی و بکر مناطق نویسنده. آیندمی حساب به روستایی ابزاری

 از. است نکرده ایجاد آن در تغییری و است نیافته راه بدان مدرن انسان که دهدمی

 خود که است داستان هایشخصیت کردار و گفتار و شمایل و شکل ترمهم همه

 .دهدمی نشان را رمان بودن عامیانه

 ایلول طیور. 4-9

 تا ازآنپس و یافت انتشار 0664 سال در( ماهشهریور پرندۀ) ایلول طیور بلند داستان

 قیقد و بدیع تصویری داستان این در نویسنده. شد چاپ تجدید بار هفت 0660 سال

 رد امکانات بودن کم به داستان این در. دهدمی نشان را لبنان جنوب در روستایی از

 در حقوقشان از زنان بودن محروم به و فرهنگی و معیشتی هایدشواری به و روستا

 .پردازدمی روستاییۀجامع

 کلیدر. 4-6

 41 در و کرد آغاز 0927 سال از را کلیدر ایصفحه هزار سه رمان نگارش آبادیدولت

 این اول شخصیت. رساند پایان به - مداوم کار سال 09 از بعد - 0964 سال فروردین

 ابعاد با اجتماعی هایرمان ردۀ در کلیدر رمان. است محمدگل نام به شخصی رمان

 ما. تاس شدهکشیده تصویر به انسانی جامعۀ سیمای آن در که گیردمی قرار تاریخی
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 ار هاآن از زیادی تعداد که شویممی آشنا شخصیت شصت حدود با رمان الیالبه در

 با هاشخصیت این مبارزۀ داستان کلیدر گفت توانمی. دهندمی تشکیل روستاییان

 یدهکش تصویر به باهم رنج و عشق آن در که داستانی. است یکدیگر با و طبیعت

 .شودمی

 از رهایی و خانواده به کمک برای آغاز در (داستان اصلی شخصیت) محمدگل

 به رد دست همه وقتی اما کند؛می کمک درخواست دولت و اربابان از دستی،تنگ

 باقی برایش گذارد،می پایش پیش کلیدر که راهی جز راهی زنند،می اشسینه

 .گذاردمی بازگشتبی راه در قدم او. ماندنمی

 کلیدر و ایلول طیور هایرمان در عامیانه ادبیات هایمؤلفه بررسی. 4-7

 کلیدر و ایلول طیور مضامین در نویسنده رویکرد مقایسه. 4-7-0

 ،داشت نظر مد باید ادب در که مهمی شاخصۀ گذشت، ادبیات تعریف در که طورهمان

 وردندآ پدید رمانتیک مکتب با مطابق آثاری عرب ادیبان. »است آن بودنِ تأثیرگذار

 آثاری آفرینش درصدد جدید تمدن مظاهر پیچیدگی و شهر ازدحام از گردانروی و

 از رویازاین. (069: 0662 الحاوی،) «برآمدند اقلیمی اوضاع گرفتن نظر در با

 ثارشانآ در روستایی زندگی نمایش به و برتافتند روی شهری زندگی هایپیچیدگی

 مانز و مکان عنصر از هایشانداستان بودن تأثیرگذارتر برای بنابراین آوردند؛ روی

 در فنی داستان شدن معمول با» داستان و رمان نگارش سطح ارتقاء با. جستند بهره

 آثار در رویکرد آن هیکل محمدحسنین اثر زینب داستان با عربی معاصر ادبیات

 داستان در روستا» تدریجبه. (01: 4101دیاب،) «شد فراگیر عربی کشورهای نویسندگان

 امینمض به پرداختن برای آن ظرفیت از نویسنده و شودمی تعریف مکان عنصر عنوانبه

 .سازدمی رها واقعیت بند و قید از را وی آن، در نگریژرف بسا برد،می بهره نظرش مورد

 یعنی سازد؛می جاری سمبلیک روستایی در را داستانی حوادث نویسداستان روایناز

 .(009: 0626 عبداهلل،) «یابدمی ظهور نویسنده گراییواقع بطن از ناکجاآباد نوعی
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 اسباب که پردازدمی حوادثی بررسی به خودآگاهی با ایلول طیور داستان در راوی

 آفریده بد و خوب از ترکیبی و خوردهگره مردم عامه اشتباهِ و درست باورهای با آن

 سرپ و دختر فرزند میان تفاوت به بودن قائل داستان این زیبای روایت محور. است

 رو همین از. نمایدمی رخ روستا بسیط جامعۀ مردم متفاوت تصمیمات در که است

 ۀآماد تا بستمی را کیفش برادرم که آوردم یاد به: »گویدمی( نوجوان دخترکی) راوی

 کند؟ پرواز سؤالی هیچ بدون طوراین که دهندمی اجازه او به چرا. شود مدرسه به رفتن

 اپ زیر را هایمخواسته و آرزوهایم و بمانم باقی تنگ دیوارهای این میان در باید من چرا

 .(44: 0660 نصراهلل،) «کنم؟ متر را تنگم اتاق زمین و نهم

 هک است گسترده سایه چنان روستاییان روحیات بر مردساالری داستان این در

 و خانواده ذکور القاب کاربرد در تبار عرب هایخانواده مندیعالقه در را آن نویسنده

 ادامۀ: نویسدمی ایلول طیور در رو همین از و داندمی پسری کنیۀ با مردان نامیدن

 اویر دوست که نمایدمی غیرمتعارف و شگفت چنان شهر در روستایی دختر تحصیل

 خودت و بری شهر به گن؟می چی مردم اما: »گویدمی اظهاراتش به پاسخ در نوجوان

 (42: همان)!« مونا کنیمی شوخی حتماً کنی؟ زندگی اونجا تنها پسرها مثل

 تروستاس در زندگی نتایج از که ـ خصوصی حریم فقدان ایلول طیور داستان در

 روش بیان روستایی داستان نگارش در نصراهلل دیگر مالحظۀ. »خوردمی چشم به ـ

 معموالً ذکور، فرزند ازدواج از پس روستایی خانوادۀ. است منزل یک در جمعی زندگی

 کنندمی احساس خاطر تعلق کنار در خانواده اعضای زیرا کنند؛نمی تحمل را اشدوری

 زندگی با والدین رو همین از. انددادهازدست را خود حال کمک و کار نیروی یک که

 پدری خانۀ در متأهل فرزندان نتیجهدر کنند،می مخالفت دیگر منزلی در فرزندان مستقل

 .(096: همان) «نمایندمی سکونت

 لباغ آگاهی و خصوصی حریم فقدان روستاییان سنتی زندگی پیامدهای از یکی

 وعاتموض در هم را این نصراهلل که روستاست ساکنان شخصی مسائل جزئیات از افراد
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 صراهللن روستایی هایداستان در شدهاستفاده مضامین از. است کرده استفاده داستانش

 تعددم هایآسیب باعث که است روستاییان تنگدستی و معیشت ضعف به وی توجه

 داستان اصلی شخصیت به متعدد هاییآسیب باعث داستانش در امر این. گرددمی

 باید او و آوردمی ارمغان به جوان دختری برای را اجباری ازدواجی بساچه و گرددمی

 ته،برگش فرنگ از پیرمردی یا سالمیان مردی ثروت به والدین چشمداشت سبب به

 برای را کمی رفاه ناخواسته، وصلتی به دادن تن با و گردد خانواده فقر قربانی

 را اشملتمسانه هاینگاه بود، دوری ناشناخته دنیای در لیلی: »کند فراهم اشخانواده

 دهش قربانی که فهمیده و دریافته را واقعیت او که کردم احساس برگرداند، طرفم به

 .(000: همان) «برهاند فقر از را اشخانواده تا چیزها خیلی قربانی است،

 نویسنده است شهر به روستا از آنان مهاجرت روستاییان، تنگدستی و فقر دیگر پیامد

: ویدگمی داستانش هایشخصیت زبان از روستاییان مهاجرت دالیل گرفتن نظر در با

 ما چهرۀ از که عرقی نمک طعم کسی چه ما؟ زمین از داند؟می ما از چیزی کسی چه»

 خوشید سوزان هایتازیانه زبانۀ زیر بار هاده روز هر کسی چه است؟ چشیده چکدمی

 تنها ابومنصور...  مُرد ابومنصور دیروز میرد؛می سرما در بار هزاران کسی چه سوزد؟می

 شدمی رد آنجا از تصادفی چوپانی. نشد آگاه مردنش از کسی بعد روز صبح تا و بود

-64: همان) «میرمنمی ابومنصور مثل و کنمنمی زندگی پدرم مثل من نه. کرد پیدایش

62). 

 املی» و است روستایی و عامیانه نصراهلل املی هایداستان در شدهاستفاده محتوای

 هک آمیخته چنان رمانتیک هایگرایش با را گراییواقع هایویژگی خود آثار در نصراهلل

 به موشکافانه و دقت با او. کندمی ظاهر روستایی هایداستان در را بدیع اندازیچشم

 و انیلبن فرد که هاییرشته. پردازدمی سنت و تقلید از حاصل نامرئی هایرشته بررسی

 زا تصویری وی آثار. است کرده متصل روستا و سیاست و گذشتگان میراث به را عرب
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 وس،طن) «است داده دست به لبنانی زنان ویژهبه ها،انسان به مربوط هایبحران و معضالت

 .(90 ـ 91: 4114

 رویکرد از حکایت نیز آبادیدولت محمود هایداستان در شدهاستفاده مضامین

. شودمی یافت آثارش در عامیانه و روستایی هایمایهبن اغلب که دارد ایشان

 از هک گویایی و هنری تصویر و خراسان روستایی مسائل به آوردن روی با آبادی،دولت»

 یتوجه سزاوار سهم است، آورده پدید شهری زندگی به گذر مرحلۀ در ایرانی روستاییان

 وی. است داده اختصاص خود به کمال از ایمرحله به فارسی رمان رسانیدن در را

 ویسینداستان عرصۀ در است توانسته خود توانای خامۀ با که است دستچیره اینویسنده

 اصرمع نویسندگان صف در را خود و کند عرضه معاصر داستانی ادبیات به بسیاری آثار

 مانند تقریباً کلیدر در موجود روستایی مضامین. (26: 0927 پناه،کریمی) «دهد قرار

 نمیا شدن قائل تفاوت چون مضامینی است؛ ایلول طیور در شدهاستفاده مضامین

 عفض داستان، هایشخصیت ایلی و جمعی زندگیِ مردساالری، و پسر و دختر فرزندان

 .کلیدر در روستاییان معیشتی

 کلیدر و ایلول طیور در پردازیشخصیت مقایسۀ. 4-7-4

 محل و است گوینده چند یا دو برخورد زمینۀ خود پویای و زنده واقعیتِ در کالم

 کاربرد. ددهمی تشکیل را بیان ساختارِ باهم که متقابل یا سوهم قصد چند یا دو تالقی

 انزمهم حضور واژه، بودن چندپهلو زبان، وگوییِگفت ساختار یافتۀسازمان و آگاهانه

 شکیلت را داستانی بیان اساس و پایه باختین نظر در وگوییگفت هر در دیگران و من

 یاتادب از را اثر و گیردمی قرار منظوم بیان برابر در داستان وسیله بدین که دهدمی

 . کندمی جدا منظوم

 چیز هر از بیش پندارد،می و کندمی درک باختین که گونههمان درست رمان»

 المیک نهایتاً و عبارتی در یا یافت توانمی متن در که است روابطی شناختی سبک

 دهدی هاآدم مستقل بیانات از تعدادی و نویسنده یا داستان هایآدم هایحرف الیالبه
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 هر اقلیمیِ مکالمۀ طرز که گفت توانمی روایناز ؛(24: 0991 آدورنو، تئودر) «شودمی

 اب مثالعنوانبه. اوست روانیات و روحیات از بخشی دهندۀنشان داستان در شخصیت

 منش و روحیه و سال و سن به حدودی تا توانمی روستایی لهجۀ غلظت و بیان نوع

 .برد پی ـ است روستایی شخصیتی همانا که ـ داستان شخصیت

 ،است پردازیشخصیت کیفیت نصراهلل املی هایداستان قدرت وجوه از یکی»

 روحیات و اندروستایی هایسنت و هاعادت به متصف یک هر که هاییشخصیت

. (227: 4112 حجازی،) «دهدمی نشان را آنان تفکر طرز و زندگی شیوۀ و روستاییان

 هب وگوگفت عنصر بر او تمرکز. است تصویرساز و ساده حالعیندر و زیبا او نگارش»

 هایشخصیت با ممتاز تناسبی که وگوهاییگفت. است داده پویایی و نشاط داستانش

 اهیشف گفتار هایظرفیت از است توانسته خوبیبه وی مسیر این در. دارد هایشداستان

 و اداتع از نویسنده گستردۀ آگاهی مبین که ـ هاالمثلضرب. بگیرد بهره عامیانه زبان و

: همان) «خوردمی چشم به فراوان حکایاتش در ـ است مردمی هایسنت ورسومآداب

227). 

 به را عمومی باور ژرفای تواندمی روستایی هایشخصیت شفاهی گفتار و هامثل

 سندهنوی دانش دهندۀنشان المثلضرب کارگیریبه آن بر افزون کند، منتقل خواننده

 .است المثلضرب کنایی عبارات و شدهایجاد موقعیت تطبیق در او فراوان مهارت و

 افکار، بیان در مهمی نقش مردم، شفاهی فرهنگ میراث عنوانبه هاالمثلضرب»

 استفاده المثلضرب از نصراهلل املی. (9: 4116 حجازی،) «دارند عمومی باورهای و عادات

 ربیع شفاهی میراث و عام عرف با کامل آشنایی سبب به نصراهلل املی. »است کرده

 در هاآن کاربرد فراوانی اما است؛ کرده استفاده هاالمثلضرب از داستان نگارش در

 .(942: 0926 روشنفکر،) «است چشمگیر روستایی هایداستان

 در معاصر نویسیِداستان رویکردهای عنوانبه نیز را عامیانه زبان کاربرد نصراهلل

 انهعامی واژگان و شفاهی گفتار کاربرد فراوانی حالاینبا. »سازدمی نمودار داستانش
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 سندۀنوی سبب، همین به. خوردمی چشم به بیشتر نصراهلل روستایی هایداستان در

 عبارات از هاداستان آن خوانندۀ انتظار از اطالع با و روستایی واژگان دانش از برخوردار

 یگرایواقع بر تا گیردمی بهره بایسته هایمکان در محلی گویش و شفاهی گفتار

 .(62: 0926 اصغری،) «بیافزاید داستان

 ند؛کمی استفاده محلی گفتار از داستانش هایشخصیت گفتار برای نویسنده

 ن؟أحس بیطبخ مین سمیر؟ أم یا الطبخ منی تعلّمت: »آوردمی ایلول طیور در چنانچه

 تعلمیب ما لیش سمیر، ام یا و...  الخیاطه و...  لکلّ ضروری الکلسات رتی مرسال؟ یّما أنت

 یا وت کندمی آشپزی بهتر کی است؟ بلد آشپزی مونا! سمیر ام=  الخبر؟ و العجین منی

 مونا، به چرا! سمیر ام. باشد بلد رو خیاطی و جوراب کردن رفو باید دختری هر مرسال؟

 ( 22: م0660نصراهلل،) «دهی؟نمی یاد را پختن نان و کردن درست آرد

 سود داستانش هایشخصیت پردازیشخصیت برای شیوه همین از آبادیدولت

 نوزدهم قرن هایرئالیست پیرو پردازی،شخصیت لحاظاز آبادیدولت. »است جسته

 و دارد کامل آگاهی داستان هایآدم برون و درون از که است کلی دانای. اروپاست

 به شانشخصی تاریخچۀ و جسمی ظاهر از دقیقی شرح داستان، به هاآن ورود هنگام

 زیبایی و جذابیت اوج در آبادیدولت نثر» (.0/990: 0926 میرعابدینی،) «دهدمی دست

 تمام پنداری خوانده، که شگفت انتقالیِ قدرتِ با و اثرگذار جاذب، زنده، نثری: است

 .بیندمی چشم به کند،می توصیف او که را طبیعت هایپدیده و منظر و هاشخصیت

 تا که است چنان قهرمانانش روحیِ حاالت و چهره و اندام توصیف در آبادیدولت مهارت

 وی با و ماندمی خواننده ذهن در آنان یکایک سیمای داستان، مطالعۀ از پس هامدت

 .(091: 0961 رحیمیان،) «کندمی زندگی

 هبلک است؛ نکرده غفلت آن بودن عامیانه از هم شخصیت توصیف در آبادیدولت

 طبیعت توصیف. دارد روستایی لحنی هم هاشخصیت از ایشان توصیف طرز حتی

 رنجیده، جان! زخمی مار. »است پیرامونی موضوعات از مورد شانزده شامل
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 اخته،ب ایمان معلق هیچ، بر ایستاده. درهم و آشفته واریخته، پایه،بی تن. دیدهجراحت

 ،حرمتبی درگِل، پندار، پریشان وامانده، بشکسته غرور دریوز، خشمگین، ناتوان،

 مروت،بی توز،کینه وازده، خورده سفال و سنگ بر مرده،دل حرمت، کردهگم

 بر(. 219: 0962 آبادی،دولت) «زخمی مار زخمی،! وهن خوارشده، نامراد، حدناشناس،

 و زادهروستا شخصیت یک از روستایی وصفی مبین خود وازده خورده سفال و سنگ

 .است روستایی

 ایلول طیور و کلیدر در رفتهکاربه هایصحنه توصیف. 4-7-9

 بنانل جنوب در روستایی از دقیق و بدیع تصویری» ایلول طیور داستان در نویسنده

 آن در او .است طبیعی العادۀفوق و بکر مناظر زیبایی شامل که تصویری. کندمی ارائه

 دگاندی مقابل در زیبایی به را روستایی مردم زندگی شیوۀ و باورها اعتقادات، و افکار

 تعقیب با ایلول طیور در خواننده چنانچه. (019: 0964 روشنفکر،) «دهدمی قرار خواننده

 طبیعت فضای از زیبا و جامع تصویری حوادث، مکان هایویژگی در دقت و جزئیات

 کرذ و چارپایان توصیف با داستان این در نویسنده. کندمی مجسم روستا محیط و

 حوض اطراف: »نویسدمی حوادث به بخشیدن واقعیت برای روستا در رایج سروصدای

 بخشزندگی قطرات آن از نیز هاآن تا اندکشیدهصف روستا هایاالغ و گاوها بزرگ،

 «کندمی تحریک را شانتشنگی کشاورزان و هاچوپان فریاد صدای. برگیرند ایتوشه

 .(002: 0660 نصراهلل،)

 معماری به و است نکرده غفلت روستا سرزندگی و زیبا طبیعت توصیف از نصراهلل

 یگریکد پس در که گویدمی سخن هاییکوخ و هاباغ از روایناز است؛ کرده اعتنا روستا

 .دارند خود به مخصوص نامی یک هر که هاییمحله. دهندمی تشکیل را روستا محلۀ

 گریکدی از اتاقی فاصلۀ با خانه ساکنان دارد، تنور و اجاق و آغل و سرسرا هایشانخانه

 اغلب حتی و برندمی سر به اتاق یک در هم کنار در بالغ و کودک گاه اما جدایند؛

 .نیست آویخته هاپنجره به ایپرده
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 بیعتط نوازچشم مناظر توصیف از بیش روستایی، فضای ترسیم در نویسنده دقت

 دختران و زنان که آنجا. کندمی خودنمایی داستان هایشخصیت مساعیِ تشریح در

 یکارها به جوانان و مردان پایبهپا و شدهیکرنگ و یکدل محصول برداشت فصل در

 هب مادرم صدای با: »نویسدمی ایلول طیور در وی. پردازندمی دیگر امور یا کشاورزی

 کنهیم کمکون انگور چیدن در امروز. منتظرته چنته نزدیک مرسال برگشتم واقعیت

 بسته االغ پشت چوبی بزرگ جعبه دو بود؛ کرده آماده را چیزهمه پدرم، خانه در و... 

 .(49: همان)...«  بود کرده فراهم سبدهایی ما برای و بود

 و پردازدمی روستا در زندگی جریان شرح به توصیف فن از استفاده با نصراهلل پس

 ۀادام در خواننده تا پردازدمی روستا زندگی جزئیات ذکر به درایتش از استفاده با

 از نویسنده حالاینبا. کند احساس آن در را زندگی واقعیت بتواند داستان

 رهاورد که ـ ابزارهایی ذکر با و است نبوده غافل روستا در زندگی هایمحدودیت

 زندگی سطح در اختالف و طبقاتی اختالف به گذرا ایاشاره ـ است شهری تمدن

 که را جدید رادیویی داشت نجال: »نویسدمی ایلول طیور در چنانکه دارد؛ روستا مردم

 ودخ به روستا که بود رادیویی اولین آن. دادمی نشان ما به بود، خریده شهر از پدرش

 از بود، رنج و درد شوق، از ایآمیزه که غمگین نواهایی چرخاند، را پیچش. بود دیده

 .(079: همان) «شد پخش آن

 ودنب برخوردار با هااستعاره. »افزایدمی اثر تصویرسازی بر ادبی صنایع از استفاده

 کلیدر در. (421: 0966 بهارلو،) «دهندمی نثر به تریشاعرانه فضای تشخیص، خصلت از

 تطبیع مظاهر و اوصاف که چیزهایی از یکی شاید. »است شدهاستفاده هم استعاره از

: 0962 یوسفی،) «هاستآن به بخشیدن جان کند،می روح با و زیبا نثر و شعر در را

270). 

 رایب تشخیص و استعاره همچون خیال عناصر از استفاده با نیز آبادیدولت محمود

 نالیدمی و وزیدمی بود، برخاسته باد این باز: »کندمی ترسیم را بکر فضایی خود داستان
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 و غلتیدمی غلتاندمی آمیخت،درمی خاک به پیچاندمی هم در برآشفت، را خاک و

 بوته و ماالندمی سوخته بیابان بر تن لولیدمی دشت بر بلولد هم در که نمدی همچون

 باز و نشاندفرومی پناه هر در خاک موج و شدمی دور دواندم خود با را مره برکنده

 االب لوالند،می شدمی لوله انداختمی چنگ بوته و هیزم در. سایاندمی زمین به سینه

 (.92 ـ 99: 0962 آبادی،دولت)...«  خوردمی تاب رفت،می

 قلن سبزوار شهر باب در جزئیات، به پرداختن با که است توصیفی زیر نمونۀ

 اریدبمی نه بود، فروپوشانده را آسمان هنوز بز خاکستری کرک چون تیره ابر: »شودمی

. چهرهبی گزمه. بود مانده و ایستاده شهر باالی بر باربی و سمج چنان هم. گریختمی نه و

 ینپوست در سر یا خزیده هادکان به یا. بودند شده برچیده خیابان فرشسنگ از مردمان

 استفاده. (20:همان)« ... بود رها شهر تن در سرد غباری. رفتندفرومی هاکوچه در و پیچیده

 را وصیفت زیبایی توصیف این در( بز خاکستری کرک به تیره ابر) عامیانه تشبیهی از

 داده داستان به روستایی و عامیانه هوایی و حال همچنین است؛ کرده برابر چندین

 .است

 گیرینتیجه. 9

 :آمد حاصل زیر نتایج ادبی اثر دو این تحلیل و بررسی از پس

 اننش داستان دو در نویسندگان مورد در تحقیق و شدهاستفاده مضامین به توجه ـ

 لیدرک نویسندۀ و است کرده استفاده رمانتیک بیانی طرز از زبانعرب نویسندۀ دهدمی

 .است جسته بهره رمانش در رئالیستی مکتب از نیز

 امینمض و اندکرده انتخاب را متفاوت طرحی و ایده یک هر نویسنده دو اینکه باوجودـ 

 وستاییر هایجنبه در هاییشباهت اما نیستند؛ یکدیگر مانند دقیقاً داستان دو این در

 .دارند یکدیگر با - مضامین پرورش در حتی -
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 مضمون همچون «ایلول طیور» و «کلیدر» رمان دو در عامیانه و روستایی مضمون ـ

 داستان اشخاص زندگی نوع و داستان هایشخصیت معیشتی ضعف مردساالری،

 .است کم اثر دو این مضمونی افتراقات وجه و دارند هم به هاییشباهت

 روستا از تصویری خواننده ذهن در روستایی هایمحیط و مناظر شرح و وصف نوع ـ

 هایفضاسازی و مناسب تشبیهات از دو هر که کندمی ایجاد کهنگی از ایچهره و

 .اندکرده استفاده درپیپی روستایی

 و اتلغ از استفاده حتی و فراوان توصیفات کارگیریبه و تمام مهارت با آبادیدولت ـ

 اییروست روایتی است توانسته خوبیبه داستان، راوی گفتار در عامیانه اصطالحات

 .کند ترسیم

 به فارسی ادبیات در کلیدر و عربی ادبیات در نصراهلل املی روستایی هایداستان ـ

 داستان دو هر در و است کرده کمک عربی اقلیمی هایداستان نگارش سطح ارتقای

 هایخصیتش خلق به تناسب به محلی گویش و شفاهی گفتار از استفاده با نویسندگان

 .اندپرداخته روستایی
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