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  آوسنة باباسبحانبررسي مباني رئاليسم در داستان بلند 
  آبادي اثر محمود دولت

  اكبر حاتمي علي
  ات فارسي، دانشگاه ياسوجدانشجوي دكتري زبان و ادبي

  چكيده
در . امروزه در مباحث نقد ادبي، مكتب ادبي رئاليسم جايگاهي ويژه در ادبيات داستاني دارد

نظر  گونه كه در زندگي واقعي به ها و اوضاع اجتماعي آن اين مكتب، خصوصيات انسان
اني، در آثار خود نويس صاحب سبك اير آبادي، داستان محمود دولت. يابد رسد، بازتاب مي مي

جويانه نمايش داده  برپاية مباني رئاليستي، واقعيات جامعة خود را با رويكردي انتقادي و اصالح
 - با همين رويكرد، اقليم روستا و اوضاع اجتماعي آوسنة باباسبحانآبادي در دولت. است

ي رئاليسم نگارنده در پژوهش حاضر به مبان. تصوير كشيده است اقتصادي مردمان آن را به
ازجهت محتوايي و برخي اجزاي ساختاري ازجمله پيرنگ،  آوسنة باباسبحانداستان بلند 

دهد كه در اين اثر به  پردازد و نشان مي پردازي، زاوية ديد، توصيف و نثر داستان مي شخصيت
هاي زندگي مردمان  هايي برگرفته از واقعيت مايه موضوعاتي عيني و ملموس با درون

از سوي ديگر، ساختار داستان نيز منطبق بر معيارهاي رئاليستي، . شود پرداخته مي روستانشين
  . اصالحي نويسنده است -هاي انتقادي در خدمت بيان نگرش

  . ، اقليم روستاآوسنة باباسبحانآبادي،  رئاليسم، محمود دولت :هاي كليدي واژه

  مقدمه . 1
توان تحليل و  هاي ادبي مي دگاه مكتبادبيات داستاني را از منظرهاي مختلف ازجمله دي

اين . اند رئاليسم از مكاتبي است كه نويسندگان بسياري به آن روي آورده. بررسي كرد
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هاي  اي كه بايد آن را در انديشه گونه كار رفت؛ به مكتب نخست در حوزة فلسفه به
رابطة  نمايي روشني خاطرنشان كرده است كه حقيقت ارسطو به«: جو كرد و ارسطو جست

اي است ميان سخن  نيست؛ بلكه رابطه) رابطة مبتني بر صدق(ميان سخن و مصداق آن 
رئاليسم در وهلة اول با ). 14: 1379تودروف، (» پندارند و آنچه خوانندگان حقيقت مي

دانست، با  را پوچ مي 1»هنر براي هنر«كوربه كه . گوستاو كوربه در نقاشي آغاز شد
سوي  توانست افكار عمومي را به«آفرين شد و  ثار خود، جنجالبرپايي نمايشگاهي از آ

اين پيروزي در عرصة ادبيات نيز مؤثر افتاد و كمك مهمي به . خود جلب كند
 ).273: 1384سيدحسيني، (» نويسندگان رئاليست كرد

گذاران آن عنوان جنبشي ادبي، در فرانسه متولد شد و پايه مكتب رئاليسم به
نام رئاليسم و «. بودند 4و دورانتي 3، مورژه2ان معروفي مانند شانفلوريچند نويسندگان نه

به ميان  1843هاي خود به تاريخ  قواعد مكتب آن را نخست شانفلوري در اولين نوشته
طور جدي مطرح شد و تا امروز مقاالت  و از ميانة سدة نوزدهم به) 273همان، (» آورد

رسد  نظر مي به. صول آن منتشر شده استهاي مختلفي در توضيح و تبيين ا و كتاب
پردازان تعاريف مختلفي از آن  انعطاف معنايي رئاليسم سبب شده است منتقدان و نظريه

  : معتقد است 5كادن. بيان كنند
بيانگر عالقه و تمايلي بنيادين نسبت به شيء و موضوع خارج از ذهن ] رئاليسم[ 

اند و بخش  ا واقعيت سروكار داشتهنوعي ب رو بيشتر نويسندگان به اين از. است
گرايانه به خود اختصاص داده و اين همان  اي از ادبيات جهان را آثار واقع گسترده

: 1380(لوين آن را گرايش ارادي هنر به واقعيت تقريبي ناميده است . است كه اچ
363 .(  

ن كند و موپاسا تعريف مي» انسان امروز در تمدن جديد«شانفلوري رئاليسم را 
كشف و ارائة آنچه انسان معاصر واقعاً «: آورد صورت ديگري از اين تعريف را مي

رئاليسم تنها يك شكل ادبي «: شيري معتقد است). 278: 1384سيدحسيني، (» هست

                                                            
1. art for art 
2. Chanpfleury 
3. Murger 
4  . Duranty 
5  . Cuddon 
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نورافكن پرتوان رئاليسم . سوي آينده دارد نيست، بلكه ديدي است كه درمجموع رو به
هنرمند رئاليست مانند شبح ناپيدايي در . ندك در گردش خود چهرة اكنون را روشن مي

ها، تأكيد بر  نكتة مهم در اين تعريف). 305-304: 1387(» پلكد گوشه و كنار جامعه مي
همين امر عاملي . گرايي، و توجه به زمان حال و انسان امروزي است گرايي و عيني واقع

كند؛  تاني برجسته مياست كه حضور و نفوذ اين مكتب را در ميان نويسندگان آثار داس
هايي برمبناي مباني مكتب رئاليسم نگارش  كه بيشتر از ساير مكاتب ادبي، داستان ن چنا

هاي جامعه،  به هر حال، مكتب ادبي رئاليسم درپي كشف و بيان واقعيت. يافته است
ادبيات رئاليستي طبعاً موضوع «. هاست ها و سپس انتقاد از نابساماني تحليل اين واقعيت

اي وجود  دهد؛ يعني چنين جامعه ود را جامعة معاصر و ساخت و مسائل آن قرار ميخ
: 1384سيدحسيني، (» سازد كه به بيان و تحليل آن بپردازد دارد و اثر ادبي را مجبور مي

  : به عبارت ديگر). 280
گرا تأثرات خود را از جهان  فرد واقع. گرايي ما با ادراك سروكار داريم در واقع
ها و ابزارهاي صناعي ديگرش با اصحاب علوم  برخي از واژه. دارد عرضه مي تجربه

گرا  نويسندة واقع. مشترك است -شناسان شناسان و جامعه ويژه روان به -اجتماعي
اسكولز، (اند  واقع چگونه همواره برآن است تا خواننده احساس كند كه امور به

1387 :11 .(  
گرداند؛ بلكه  هاي تلخ جامعه روي برنمي ن واقعيترئاليسم برخالف رمانتيسم، از بيا

بازتاب اين . اي محسوس و عيني بازتاب دهد شيوه ها را به درپي آن است تا آن واقعيت
در رئاليسم، . نوع توجه به مسائل اجتماعي، دغدغة اصلي نويسندة رئاليست است

هاي  دة واقعيترود و جاي آن را مشاه پردازي و فردگرايي رمانتيسم ازبين مي خيال
رئاليسم به انواع . گيرد زندگي و تشخيص و تشريح علل و عوامل وضع موجود مي

شناختي و رئاليسم  مهمي ازقبيل رئاليسم انتقادي، رئاليسم جادويي، رئاليسم روان
  .  شود بندي مي سوسياليستي دسته

  پيشينة تحقيق . 2
هاي مختلفي نامهها و پايان، كتابآبادي و آثار داستاني وي مقاالتتاكنون دربارة دولت

اثر  آبادي نقد و تفسير آثار محمود دولت هاي نوشته شده است؛ ازجمله كتاب
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از استعاره تا  اثر كتايون شهپرراد و رمان، درخت هزارريشه محمدرضا قرباني،
آبادي به ويژه  در آثار دولت توصيفهايي همچون  نامه اثر قهرمان شيري؛ پايان واقعيت

شناسي  شكل« و مقاالتي ازقبيل آبادي نويسي دولت هاي داستان ، تكنيكدركلي
» آبادي خشونت عليه زنان در آثار محمود دولت«، »آبادي هاي كوتاه محمود دولت داستان

هاي پراكندة  ها و نوشته راني شامل مجموعة مقاالت، سخن رد، گفت وگزار سپنج ... .و
عنوان كتابي است كه حاصل  نيز مردمي هستيمما  .منتشر شد 1371اوست كه در سال 

هرچند . آبادي است تن و فريدون فرياد با محمود دولتهاي اميرحسين چهلمصاحبه
 آوسنة باباسبحانها و مقاالت به داستان بلند صورت پراكنده و كامالً مختصر در كتاب به

نگرفته  ملي صورتهايي شده، دربارة مباني رئاليستي داستان پژوهش مستقل و كا اشاره
  .  است

  فرضية پژوهش . 3
آبادي در رمان  فرضية پژوهش بر اين اساس استوار است كه رئاليسم محمود دولت

بيشتر به رئاليسم انتقادي گرايش دارد؛ يعني نويسنده فقط درپي  آوسنة باباسبحان
هاي بيروني جامعه نيست؛ بلكه با برجسته كردن نواقص و بيان  انعكاس واقعيت

-جويانه را مطرح مي هاي تلخ و گزنده، ديدگاهي انتقادي و در عين حال اصالح اقعيتو

كند و خواهان  آبادي از اوضاع حاكم بر جامعة روستايي سخت انتقاد مي دولت. كند
چيزي جز گسترش بخشي «شود؛ زيرا رئاليسم انتقادي  تغيير و اصالح وضع موجود مي

يي در ارزيابي حقيقت، دوري از هرگونه پروا ها و بي به حوزة گزينش واقعيت
: 1390پرويني، (» دست عقل و وجدان بشري نيست طلبي و سپردن داوري به مصلحت

55 .(  

  آبادي  نامه و آثار محمود دولت زندگي. 4
تحصيالت ابتدايي . آباد سبزوار متولد شد در دولت 1319آبادي در سال  محمود دولت

آبادي پس از مسافرت به تهران، با آثار آنتوان  دولت. ندپايان رسا خود را در زادگاهش به
طور جدي با  نويسي را به ، داستان1341در سال . چخوف و صادق هدايت آشنا شد
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 1353تا  1341هاي  درطي سال .آغاز كرد آناهيتادر مجلة » ته شب«انتشار داستان كوتاه 
، آوسنة باباسبحان، اي خستهه سايه، شعيبگلدستة امامزاده پاي، بيابانيهاي  داستان
از ديگر آثار اين نويسنده . را نوشت عقيل عقيلو  مرد، سفر، باشبيرو، بان گاواره
، داستان شدة مردم سالخورده روزگار سپري، جاي خالي سلوچ، كليدرهاي  رمان

تنها  اغلب آثار او نه. نامه و مجموعة مقاالت است ، چندين نمايشآهوي بخت من گزل
هاي  بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته و به زبان در ايران،

  . مختلف ترجمه شده است
ويژه اقليم  اي رئاليست است و در حوزة ادبيات اقليمي، به آبادي بيشتر نويسنده دولت

از آنجايي كه وي خاستگاهي روستايي دارد و از نزديك . روستا، جايگاهي ويژه دارد
و فقيرانة كوير و روستا را درك كرده است، مسائل روستايي را با  محيط سخت، خشن

  : دهد؛ بنابراين هايش نمايش مي اي هنرمندانه در داستان رويكردي تازه و شيوه
رود و از آنجا نيز به دامن شهر  اي كه از روستا به شهر كوچك مي براي نويسنده 

مكتسب خود در دورة  شود عجبي نيست اگر با پشتوانة تجربيات بزرگ پرت مي
اش سرانجام به اين نتيجه برسد كه ميدان وسيع جوالن قلم او  شكوفايي نويسندگي

  ). 320: 1377حقوقي، (در روستاست 
 آوسنة باباسبحانآبادي با رويكردي رئاليستي و انتقادي در داستان بلند  دولت

از دام فقر و كوشند تا خود را  تصويرگر درد، رنج و فقر روستايياني است كه مي
فرد از رئاليسم  آبادي برداشتي منحصربه رسد دولت نظر مي البته، به. هويتي نجات دهند بي

  : او معتقد است. دارد
گيرد و از آن جمله كاركردهاي غريب  در نظر من، رئاليسم كل هستي را دربرمي

ذهن آدمي را و به اين ترتيب، من رئاليسم را منحصر به بيان صرف مناسبات 
گيرد  بينم و در گنجاي درك من از رئاليسم، تمام هستي جاي مي جتماعي نميا
  ). 155 :1373تن و فرياد،  چهل(

را براساس همين داستان » خاك«درخور ذكر است كه مسعود كيميايي فيلم زيباي 
  . ساخته است
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  آوسنة باباسبحانخالصة داستان . 5
روستانشينان به زمين و تالش براي  وابستگي زياد آوسنة باباسبحانماية داستان  بن

باباسبحان و پسرش . همراه دارد حفظ آن است؛ كوششي كه درگيري و حتي قتل را به
غالم، . هاست كنند كه تنها منبع درآمد آن زميني كار مي هاي متمادي روي تكه صالح سال
اكنون  چند سال پيش، غالم از شوكت كه. گدا، نفرتي ديرينه از صالح دارد پسر صديقه

كند؛ اما خانوادة شوكت با اين ازدواج مخالفت  همسر صالح است، خواستگاري مي
نام همسرش شوكت است و  كند كه يك دانگ آن به صالح روي زميني كار مي. كنند مي

دهد؛ اما  عادله زمينش را به خانوادة باباسبحان اجاره مي. نام عادله بقية زمين ازآنِ زني به
گيرد زمينش را  دست آورد و او را ازآن خود كند، تصميم مي م را بهبراي اينكه دل غال
غالم كه درپي فرصتي مناسب براي گرفتن انتقام از صالح است، . به او اجاره دهد

نهاد عادله مبني بر اجاره كردن زمينش موافقت  بيند و با پيش موقعيت را مناسب مي
نايي كشت زمين ندارد و آدم دانند غالم توا باباسبحان و صالح كه مي. كند مي
كنند تا شايد غالم و عادله را از  قيدوبندي است، از تمام ترفندها استفاده مي بي

روي حاضر  هيچ كنند و به ها بر حرف خود پافشاري مي تصميمشان منصرف كنند؛ اما آن
درگيري و كشمكش غالم با . نيستند دوباره زمين را به خانوادة باباسبحان اجاره دهند

شود تا اينكه غالم يك روز صبح، سر  خانوادة باباسبحان بر سر تصاحب زمين آغاز مي
كند و از صالح و برادر بان مي شود و شروع به تخريب سايه زمين حاضر مي

كار به مجادله و . خواهد تا از زمين بيرون بروند مي) مصيب(ترش مسيب  كوچك
. شود ور مي سوي غالم حمله مسيب به. شود غالم با صالح گالويز مي. كشددرگيري مي

مسيب از شدت اندوه . رساندكشد و صالح را به قتل ميغالم از ترس دو برادر چاقو مي
غالم دچار عذاب وجدان شده، خود را به . شود كوبد و مجنون مي با بيل بر سرخود مي
ه خانة درنهايت، غم و اندوه از دست دادن پسر، رفتن شوكت ب. كند پاسگاه معرفي مي

  . آورد مادرش و فروختن زمين به عادله، باباسبحان را به زانو درمي
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  )محتوايي و ساختاري(هاي رئاليستي داستان  بررسي و تحليل جنبه. 6
  مايه  موضوع و درون. 1- 6

موضوع «. يابد هر داستاني موضوعي خاص دارد كه كل داستان حول آن گسترش مي
» كند مايه را تصوير مي آفريند و درونت كه داستان را ميهايي اسها و حادثهشامل پديده

خورد؛ اما هنر  چشم مي تنوع و تكثر در اغلب موضوعات به ).217: 1388ميرصادقي، (
نويسندة رئاليستي آن است كه موضوع جالب، جذاب و قوي را انتخاب كند و اين امر 

ها  زم درك صحيح واقعيتهاي زندگي فردي و اجتماعي نويسنده و مستل بسته به تجربه
تأمل در مفهوم زندگي و نگاه «و پسندهاي جامعه و گروه مخاطبان است؛ به نحوي كه 

همراه مجموعة مطالعات نويسنده و نيز تجربيات شخصي او از  عميق به جامعه به
» روند شمار مي يابي بهپايان او، از منابع مهم موضوعتر تخيل بيزندگي و از همه مهم

گرا همگي عيني و ملموس  هاي واقع بنابراين، موضوع داستان ).29: 1379 مستور،(
ها در زندگي اجتماعي افراد قابل انكار  است؛ يعني بيانگر مسائلي است كه اهميت آن

نويسندة رئاليست با انعكاس تنگناها و مشكالت موجود و نمايش واقعيت، درپي . نباشد
براي اينكه بر باورپذيري آثارش بيفزايد، به ازسوي ديگر، . شناسي اجتماعي است آسيب
: ك.ر(بند است  گرايي يعني گزينش موضوعات عادي و معمولي پايترين اصل واقعمهم

البته درخور ذكر است كه اين موضوعات معمولي در زندگي ). 39: 1386مارتين، 
  . هاي واقعي نقش حياتي دارند تبع آن، انسان هاي داستاني و به شخصيت
بيني او را  مايه نيز بيانگر انديشة نويسنده دربارة موضوعي خاص است و جهان درون

مايه  درون«. معناي اصل دروني اثر داستاني است و درمجموع به كندبه مخاطب القا مي
عنوان فكر و انديشة حاكمي  مايه را به درون[...] فكر اصلي و مسلط در هر اثري است 

). 174: 1388ميرصادقي، (» كند داستان اعمال مي اند كه نويسنده در تعريف كرده
شده  ها را نيز با توجه به موضوعات مطرح مايه نويسندگان آثار داستاني رئاليستي درون

ها  مايه هرچند اغلب درون. كنند هاي روزمرة زندگي اقتباس مي در آثار خود، از واقعيت
ها را با نگاهي تازه و  آن اند، هنر نويسندگان بزرگ اين است كه ازقبل وجود داشته

  . اي نو بيان كنند شيوه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت سومين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران / نامة نقد □ 294

  موضوع داستان . 1- 6-1 
موضوع اين داستان از . هاي رئاليستي است در زمرة داستان آوسنة باباسبحانرمان 

با توجه به حوادث . هاي جامعة روستايي گرفته شده است زندگي حقيقي و واقعيت
اباسبحان به موضوع زمين و مسائل دهقاني داستان بلند آوسنة ب«: توان گفت داستان مي

آبادي خود نيز به اين مسئله  دولت). 91: 1389مهر و صادقي شهپر،  مشتاق(» پردازد مي
هاي داستان، همانا به اختيار درآوردن زمين  انگيزة عمدة حركت آدم«: اشاره كرده است

آبادي  دولت). 176: 1371آبادي،  دولت(» و مسلط شدن برمبناي اقتصادي زندگاني است
با انتخاب موضوع زمين كشاورزي و ارتباط آن با مردمان و محيطي خاص، به اين 
مسئله توجه كرده كه هنرمند رئاليست بايد در خدمت اجتماع باشد و واقعيات ملموس 

ها را در آثار خود  هاي ازبين بردن آنهاي اجتماعي و شيوه ويژه دردها، محروميت به
  . نشان دهد

  ماية داستان  درون. 2- 6-1 
هايي متنوعي نيز براي خواننده تداعي مايه با توجه به موضوع و حوادث داستان، درون

  : شود مي
فقر و محروميت روستانشينان و تالش براي  ،ماية اين اثر داستاني اولين درون -

رد و گياي است كه دامن اهالي روستا را مي گريز از وضعيت نابسامان، آشفته و فقيرانه
فقر يكي از مضامين . پراكندطعم تلخ ناكامي و شكست را در سراسر زندگي آنان مي

توجه خاصي به «هاي رئاليستي است؛ زيرا نويسندگان رئاليست  پرتكرار در داستان
فقر ). 84: 1386ويليامز، (» كنند هاي ناخوشايند، آشكار و كثيف زندگي مبذول مي جنبه

مثابه نمايشي از تباهي اجتماعي با زبان و  هاي اصلي و به هعنوان ماي و فساد اداري به
همين شيوة بياني است كه جنبة واقعي و اجتماعي به . شود نثري شيوا و ساده بيان مي

  . بخشد آبادي مي هاي دولت داستان
آبادي يك نويسندة رئاليست از مكتب گوركي است و شايد  محمود دولت

گونه قصه در مقام نخست بايد نويسنده  شتن اينبراي نو. ترينش در اين نوع اصيل
جانبه داشته باشد، از خصايص جسمي  به موضوع كارش، يعني مردم، معرفتي همه
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و روحي گرفته تا اوضاع جغرافيايي و اقليمي، زبان و عادات و خرافات و آداب 
هاي جاندار  هاي او صحنه آبادي از چنين دانشي برخوردار است و قصه دولت[...] 

سپانلو، (دهد  به دست مي -اغلب شمال شرق ايران - و پرتپش از جامعة روستايي
1387 :124 .(  

هاي داستان براي رسيدن به وضع اجتماعي  در رمان مورد بحث، شخصيت 
شوند، كوشش آنان براي تغيير رو مي اگرچه با ناكامي روبه. كنند تري تالش مي مناسب

  . وضع موجود ستودني است
ه آينده و ايماني كه گوركي به نيروي مردم داشت، باعث شد كه بيني ب خوش

به . تري درآيد و در خدمت هدف اجتماعي او قرار بگيرد صورت تازه رئاليسم او به
هاي متعدد كه از زندگي خود او سرچشمه  اين ترتيب، گوركي با نوشتن داستان

سم انتقادي ناميده اي از رئاليسم را گذاشت كه رئالي بناي مرحله[...] گرفت  مي
  ). 301: 1384سيدحسيني، (شود  مي

جز همون يك لقمه زمين چيزي نداره كه . پره چه كار كنم خانم جان؟ دستم بي«
» اگر چارتكه مس و تاس هم داره هنوز تو خانة پدر شويشه. بفروشم و خرجش كنم

  ). 421: 1378آبادي،  دولت(
كه هويت روستايي را وابستگي  ماية پررنگ ديگر در داستان اين است درون -

. يابدرو پيوندي ناگسستني با زمين مي اين دهد؛ از زيادش به زمين زراعتي تشكيل مي
پاشيدگي اين هويت برخاسته از زمين شود، وضع  بنابراين، هر عاملي كه سبب ازهم

زند و موجب  نابسامان فردي، اجتماعي و اقتصادي را در مناسبات افراد با هم رقم مي
  . شود ها و وقايع تلخ اجتماعي در محيط روستا مي آشفتگي

بيا و همچين باالغيرتا . پسر صديقة كرباليي غالمعلي، تو مرد كشت و كار نيستي
چي تو ميشه؟ ما ديگه به . اين لقمه زمين رم نه به خودت حرام كن، نه به ما. بگذر

پنج سال هم هست چار. پونزده ساله كه من رعيتش بودم. اين زمين عادت كرديم
ماها ديگه انگار با [...] كنن  كه آشناهاي خودت، صالح و مسيب دارن كشتش مي

بگذار سرمون به كارمان بند [...] برار و پدر شديم . اين تيكه زمين جوش خورديم
  ). 383-382همان، (باشه 
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آوسنة  در«. هاي داستان استمايه عدالتي از ديگر درونمقابله و مبارزه دربرابر بي -
). 557: 1380ميرعابديني،(» شود عدالتي مشخص مي ، اعتراض بر ضد بيباباسبحان

بهاي از دست دادن جانش، درمقابل زورگويي و  داند حتي به صالح خود را موظف مي
  : بايستد) مالك زمين(هاي عادله انصافي بي

بدي  سروپايي ميخواي من كاري ندارم كه شما اين يك سفره زمين را به چه بي
جا روي فرشت ميگم،  اما حاال كه به هيچ صراطي مستقيم نميشي، من همين. بكاره

من روي او . كنم هيچ احدي حق نداره پاش را بذاره رو اون زميني كه من كار مي
حال بعد از اين همه ذلت ميخواي كه واگذارش [...] ملك پنج سال عرق ريختم 

تره  زمين خودم نرم؟ كي از من واجب كني كه من رو حاال تو حكم مي[...] كنم؟ 
  ). 368: 1378آبادي،  دولت(كه بره؟ من كه بگذرش نيستم 

در . تقابل شهر و روستا و نكوهش تضاد طبقاتي از ديگر مضامين داستان است -
پسلة يك زمينداري ورشكسته است كه به شهر آمده و «عادله آوسنة باباسبحان 

زمين و مستغالتي كه شوهرش در شهرستان برايش  ايزندگاني خود را از اجارة پاره
همان، (» خانة او هم در شهر است. گذراندكند و روزگار مي باقي گذاشته تأمين مي

حضور و نفوذ اين گروه از افراد در زندگي مردمان روستا كه جز درپي منافع ). 358
زندگي شخصي خود نيستند، سبب تشديد فاصلة طبقاتي و تقابل دو شيوة متفاوت 

هاي دولتي بر آشفتگي وضعيت نابسامان مي  ها در دستگاه ضمن اينكه نفوذ آن. شود مي
توصيف خانة مادر غالم . شود گرفتن حق مردم ضعيف ميافزايد و درعمل باعث ناديده 

  : و عادله بيانگر تضاد طبقاتي شديد و مناسبات حاكم بر زندگي شهر و روستاست
هاي  اتاق بزرگ بود، با پنجره. راهرو شد و به اتاق رفتوارد [...] از ايوان گذشت 

هاي مخمل زرد و يك تخته فرش قديمي بافت كرمان  دلباز و رو به حياط و پرده
باف قرينة هم اريب به ديوار آويخته شده  دو قاليچة باريك و ظريف تركمني[...] 
ده شده بود جور اثاثية زينتي چي بخاري و تاقچه و رف همه روي پيش[...] بود 

  ). 371همان، (
گفتند مرغداني مي. چسبيده بود - لب خندق - اش مثل تاولي زير ناخن ده خانه

همان، (درون خانه كوچك، لخت و پوده بود . آسياب كهنة سقا بوده در قديم
385 .(  
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هايي است كه  مايه نگاه مردساالرانة حاكم بر جامعه و نكوهش آن از ديگر درون -
پناهي زن  هم، بي آوسنة باباسبحان رسد در نظر مي به. شود ده ميدر داستان مشاه

رابطة عادله با (تواند دليل موجهي بر انحراف و تن دادن به روابط نامشروع باشد  مي
صورت تلويحي، حضور هميشگي يك  از اين جهت، به). غالم پس از فوت همسرش

كدخدا در اين داستان مؤيد از طرف ديگر، سخنان . داند مرد را در كنار زن ضروري مي
. داني عيب كار كجاست؟ عيب اينجاست كه طرف تو زنه مي«: تفكر مردساالرانه است

 - مخصوصاً كه بيوه باشه -با زن جماعت هم عموجان. بدتر از اين بيوه هم هست
  ). 391همان، (» تنبانش را توي گردنت ميندازه. مشكل ميشه طرف شد

شود، اعتراض به  مطرح مي آوسنة باباسبحان ماية مهم ديگري كه در درون -
صورت تلويحي نشان داده  اين اعتراض بيشتر به. هاي آن استحكومت و برنامه

كند و  آبادي برنامة اصالحات اراضي محمدرضا پهلوي را نقد مي درواقع، دولت. شود مي
  . دهد ياعتراض خود را در قالب طرحي داستاني با موضوع زمين و اقليم روستا نشان م

دهد كه جهت فكري و ادراكي نويسنده در  پرداختن به مضامين ذكرشده نشان مي
ها با نگاهي انتقادي و عدالتيها و بيها، ناكامي استفاده از مكتب رئاليسم، بيان دشواري

نگاري اجتماعي  تأكيد نويسنده بر اين است كه داستان نوعي وقايع. جويانه است اصالح
  . نماياندهايش بازمي ن خود را با تمام ويژگياست كه جامعة زما

  پيرنگ . 2- 6
اي براي  هاي رئاليستي سير خطي دارد؛ يعني در داستان زمينه پيرنگ در داستان

شود، سپس با ايجاد كشمكش، داستان به اوج  گيري كنش داستاني ايجاد مي شكل
نگ با نظم خاصي اجزاي اصلي پير. يابد گشايي فرجام ميرسد و درنهايت با گره مي
نكتة ديگر اين است كه بر . ريزي شود آيند تا طرح داستان كامالً پي دنبال هم مي به

به عبارت بهتر، . شود ها تأكيد ميگونه داستان رعايت اصل علت و معلولي در پيرنگ اين
اي از حوادث مرتبط برمبناي علت و معلول، پيرنگ هاي رئاليستي زنجيرهدر داستان
حوادث تصادفي «نكتة مهم اين است كه در پيرنگ داستان . آورند وجود مي ا بهداستان ر

ها تعدادي  بلكه وقايع آن[...] شود  تناسب در آثار رئاليستي ديده نمي دور از واقع و بي
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» افتد اي است كه پشت سر هم اتفاق مي بسا حقايق آشفته حوادث عادي و چه
  ). 289: 1380ميرعابديني، (

تمام اجزاي  آوسنة باباسبحانگفته، پيرنگ داستان بلند  مطالب پيش با توجه به
چيني، با ايجاد كشمكش و  ساختاري خود را داراست؛ يعني در سير خطي پس از مقدمه

نقل حوادث با تكيه بر اصل . گيرد گشايي داستان صورت مي رسيدن به نقطة اوج، گره
شود و علت و  و منطقي برقرار مي دادها پيوندي محكم علّي و معلولي است، ميان روي

  . شود درستي مشخص مي انگيزة هر حادثه به
اي است براي انتخاب و مرتب كردن وقايع، و پيرنگ براي نويسنده ضابطة عمده

از اين نظر، پيرنگ . آورددر نظر خواننده نيز ساخت و وحدت داستان را فراهم مي
اين . يافتة وقايع است سازمانفقط ترتيب و توالي وقايع نيست؛ بلكه مجموعة 

مجموعة وقايع و حوادث با رابطة علت و معلولي به هم پيوند خورده و با الگو و 
  ). 64: 1388ميرصادقي، (اي مرتب شده است نقشه

شده دارد و  ساختي حساب« آوسنة باباسبحانآبادي،  هاي دولت در ميان داستان 
  ). 557: 1380ميرعابديني، (» كنند ميل ميوقايع آن يكديگر را با هماهنگي تعقيب و تك

عدم وجود [...] هاي مختلف آن است  كمال آوسنة باباسبحان در تناسب فصل
شود كه تنها مسئلة اساسي مورد توجه قرار گيرد و به  ماجراهاي فرعي سبب مي

يك  هاي رمان درحد نقشي كه در ماجرا دارند، پرداخته شود؛ هيچ همة شخصيت
  ). 558همان، (قش تزييني ندارد زائد نيست و ن

پرهيز نويسنده از آوردن حوادث متعدد در داستان تصويرگرِ زندگي عادي و تقريباً 
در . اند اي يكسان زندگي كردهشيوه اي خاص است كه ساليان متمادي به ثابت طبقه

ها  ها و معرفي موضوع و شخصيت چيني براي نشان دادن كنش شروع داستان، مقدمه
اين  آوسنة باباسبحاندر . آميز دارددني است؛ داستان از اين نظر كاركردي موفقيتز مثال

كند كه طرح داستان برمبناي رنج يك پدر  نوع شيوة شروع هنرمندانه به خواننده القا مي
گشايي در داستان افكني، كشمش، تعليق، بحران، نقطة اوج و گره گره. يابد گسترش مي

وبوي  وقايع نيز مبتني بر باورپذيري خواننده است و رنگ .درستي رعايت شده است به
داستان از نظر عنصر تعليق نيز كاركردي موفق دارد؛ يعني از يك . زندگي واقعي را دارد

گيري داستان دهد و او را مشتاق پيسو خواننده را در انتظار و هول و وال قرار مي
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آوسنة در . دهد حوادث را نمي بيني قاطع كند و از سوي ديگر به او امكان پيش مي
نظر  به. يابدكاه و ماندگار باباسبحان پايان مي داستان با غم و اندوه جان باباسبحان

گيري قطعي داستان را رسد پيرنگ داستان بسته باشد؛ زيرا نويسنده پايان و نتيجه مي
  . مشخص كرده است

  پردازي  شخصيت و شخصيت. 3- 6
تنيده، به ساختار داستان انسجام  هايي درهم تههاي داستاني همچون رش شخصيت

. ويژه طرح و وقايع آن دارند بخشند و پيوندي ناگسستني با ساير عناصر داستان به مي
تعاريف متفاوتي از شخصيت با . اند اي متقابلدرواقع، شخصيت و طرح داراي رابطه

اي از  سانه، عدهشنا برخي از ديد روان. هاي مختلف آن بيان شده است توجه به جنبه
شناسي و گروهي نيز با درنظر گرفتن عوامل وراثتي و فردي شخصيت را  نظرگاه جامعه
را ) مخلوقي(اي شدهاشخاص ساخته«. اند  اند كه كمابيش همگي شبيه هم تعريف كرده

شخصيت در اثر . نامندشوند، شخصيت ميظاهر مي... نامه و كه در داستان و نمايش
كند، گويد و ميي فردي است كه كيفيت رواني و اخالقي او و آنچه ميروايتي يا نمايش

هاي رئاليستي، شخصيت در  در داستان). 84-83: 1388ميرصادقي، (» وجود داشته باشد
كوشند  هاي نويسنده نقشي مهم دارد؛ به همين سبب نويسندگان مي بازتاب انديشه

به عبارت بهتر، تالش . بق كنندهاي داستاني خود را با يك انسان حقيقي منط شخصيت
هاي حقيقي در طرح داستاني  پردازي متوجه حضور شخصيت نويسنده در شخصيت

ها مردمان ساده و عادي هستند كه فراوان  گونه داستان ها در اين بنابراين، شخصيت. است
شوند و با ترسيم زندگي آنان، تحليل دقيقي از جامعه به خواننده  در جامعه مشاهده مي

ها،  براي نماياندن دقيق تضادهاي موجود در جامعه و نشان دادن نابساماني. شودرائه ميا
هاي اشرافي و  هايي متفاوت با مردمان عادي و دردمند، يعني شخصيت حضور شخصيت

هاي رئاليستي  هاي داستان ويژگي ديگر شخصيت. رسدنظر مي تقريباً مرفه ضروري به
از خصوصيات فردي، نمايندة طبقه يا گروهي نظر  اين است كه هر شخصيت صرف

انسان در آثار «. يابد خاص از جامعه است و از اين نظر، ارتباطي تنگاتنگ با جامعه مي
ها رئاليستي موجودي اجتماعي است و بيش از هر چيز، خاستگاه اجتماعي شخصيت
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ژگي ديگر وي). 27: 1371دقيقيان، (» هاست هاي آن راهنماي نويسندگان در خلق ويژگي
هاي رئاليستي در محدودة مكان مشخص و  اين است كه فعاليت و حركت شخصيت

شود؛ زيرا هاي خيالي اجتناب ميها و صحنههايي واقعي است؛ يعني از مكانصحنه
. ها خواهد بود هاي آن ها گوياي حاالت و ويژگيپيوند مكان واقعي با شخصيت

كند كه خواننده از شناختن آن تشريح ميها را بدين قصد  صحنه«نويسندة رئاليست 
). 289: 1384سيدحسيني، (» ها آشنا شود ها بيشتر با قهرمانان و وضع روحي آن صحنه

ها  هاي شخصيت وگوها و لحن با ويژگي هاي رئاليستي، گفت از سوي ديگر، در داستان
بر نقش  فلوبر و جيمز نويسندگان رئاليستي بودند كه. بايد تناسب كامل داشته باشد

 مشتي وگو گفت ديگر«ها،  از نظر آن. كردند وگوها در پردازش شخصيت تأكيد مي گفت

 را داستان هايآدم شخصيت كوشيدنويس مي و رمان نبود نامتناسب و روح بي كلمات

بنابراين، . )184: 1371اخوت، (» نمايش بگذارد به )وگو گفت خصوص به( زبان وسيلة به
  . هاي رئاليستي گريزناپذير است در داستانتوجه به اين جنبة مهم 

هاي داستان رئاليستي گفته شد، در هاي شخصيت براساس آنچه دربارة ويژگي
اند؛ اين ديده راه يافته مردماني ساده، فقير، دردمند و ستم آوسنة باباسبحانداستان 
د، مسير گي خوآبادي با قدرت نويسند اند و دولت ها از ميان اجتماع برخاستهشخصيت

آبادي با توصيف حاالت  دولت. كشدتصوير مي ها را به ن زندگي و اعمال و رفتار آ
ها، اثرگذاري آنان را در روند داستان  وخوي آن دروني، تفكرات، ظاهر افراد و خلق

گفتني است كه در داستان براي تحليل دقيق و نشان دادن تضادها و . بخشد شدت مي
هايي از طبقات مرفه و  هاي دردمند و عادي، با شخصيت صيتها، در كنار شخ عدالتي بي

عادله شخصيتي نسبتاً مرفه است كه با استفاده از نفوذ . شويم رو مي نسبتاً برخوردار روبه
اي است كه بخش اعظم هويتشان را  خود، درپي بر هم زدن نظم زندگي خانواده

داستان رئاليستي، در درك  رعايت اين اصل در. دهد وابستگي به زمين زراعتي شكل مي
ها  شخصيت از سوي ديگر،. كندهاي موجود كمك شاياني به خواننده مي واقعيت
اند، نمايندة گروه و طبقة خاصي از جامعة خود هستند؛ يعني  بر فرديتي كه يافته عالوه

دهندة خصوصيات گروه يا  نشان«اين نوع شخصيت . هستند) نوعي(هاي تيپي  شخصيت
  ). 101: 1388ميرصادقي، (» كند مردم است كه او را از ديگران متمايز مياي از  طبقه
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پذيري و باورمندي در خواننده به عنصر مهم  آبادي براي ايجاد واقعيت دولت
گرايانة داستان مخاطب را در متن گفت وگوهاي واقع. كند وگو بسيار توجه مي گفت

-ن مداخلة مستقيم نويسنده و بيها بدو شود تا شخصيت كند و سبب مي ماجرا وارد مي

هاي  وگوها شخصيت گفت. واسطه، افكار و روحيات خود را به مخاطب نشان دهند
وگوهاي مستقيم، از  بر گفت راوي عالوه. دهندتر نشان ميداستان را پوياتر و واقعي

كند و با  ها را نقل مي گيرد؛ يعني گفتار شخصيت وگوهاي غيرمستقيم نيز بهره مي گفت
وگو ازجمله  انواع گفت. كند در روايت داستان، تنوع ايجاد مي» گفت«ارتي مانند عب

با توجه به اينكه مكتب . خورد چشم مي گويي در داستان به دوطرفه، چندطرفه و نيز تك
هاي موجود  ترين ويژگي آن بيان حقايق و واقعيت اصلي نويسنده، رئاليسم است كه مهم

مانندي را نمايان  وگوها باورپذيري و حقيقت در گفتكوشد تا  آبادي مي است، دولت
برد عمل داستاني، هم در گسترش روايت و طرح  وگوها هم در پيش بنابراين، گفت. كند

وگوها در  بسامد گفت. كنند ها نقشي مهم ايفا مي داستان و هم در شناساندن شخصيت
هاي اخالقي،  با ويژگي در اين اثر، متناسب. بسيار زياد است آوسنة باباسبحانداستان 

. شود گيرند، لحنشان مشخص مي ها در آن قرار مي طرز تفكر و موقعيتي كه شخصيت
هاي طنزآلود و تمسخرآميز، جدي و خشن، صميمي و  به همين دليل، از لحن

اقتضاي هر موقعيتي  آميز، ساده و عاميانه، دردمندانه و ملتمسانه، و صريح و رك به محبت
  : شود ها ركيك و با الفاظ مستهجن آميخته مي گاهي نيز لحن شخصيت .شوداستفاده مي

خدا  -: صالح خورجين را انداخت! خدا قوت - : شوكت جلو در ايستاده بود
صالح به طرفش . گاهي ميگيره، گاهي يله ميده. خوبه - دلت چطوره؟ . نگهدار
يش خواست شو كنه؟ شوكت نمي قرص ميگيره، يا نه، شوخي شوخي مي - : رفت

صالح جلو پاي شوكت ايستاد، گوش . كنه شوخي شوخي مي: گفت. را دلواپس كند
  ). 341: 1378آبادي،  دولت! (بايد كرة جلبي باشد؟[...]: روي شكم او گذاشت 

[...] ور ميكوبدت . من چارمن هر سال به ات ضربه ميزنه خربزة محوالتي يكي سه
مثل يك موش مرده از آنجا بيرونت اگه منم دم تو را با بار و بنديلت نگرفتم و 

  ). 369همان، ! (دهاتي خر. ننداختم مثل تو باشم
پردازي از هر دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم استفاده كرده  آبادي در شخصيت دولت

هاي  بسامد شيوة غيرمستقيم بسيار بيشتر از مستقيم است كه يكي از ويژگي. است
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ها را  آبادي شخصيت رسد دولت نظر مي به. رود شمار مي هاي رئاليستي نيز به داستان
  :  ها را نشان داده هاي دروني آن ترين اليه تر پرداخته است و ژرف تر و ملموس محسوس

داستان اهميت دهد، شرح ماجرا و ) اتمسفر(آبادي بيش از آنكه به ايجاد جو  دولت
هاي اجتماعي توجه به رابطة فرد و نيرو. شمرد ها را مهم مي شناسي شخصيت روان

هايي كه در شكل بخشيدن به شخصيت فرد و تغيير مسير زندگي او تأثير  و موقعيت
: 1380ميرعابديني، (كنند  دارند، جنبة رئاليستي و تاريخي آثارش را تقويت مي

551( .  
تناسب در سراسر  پردازي مستقيم و البته بيشتر غيرمستقيم به آبادي از شخصيت دولت

وگو، توصيف قيافة  در شيوة غيرمستقيم، چهار عامل گفت. كند داستان استفاده مي
. ها نقشي مهم دارند ها و كنش يا عمل آنان در پرداخت شخصيت ظاهري، نام شخصيت

وگو  عامل گفت. پردازي كرده است نويسنده با توجه به اين چهار عامل، شخصيت
پردازي غيرمستقيم  يتهايي از ديگر عوامل شخص تفصيل تشريح شد و در ادامه نمونه به

  . شود ذكر مي

  توصيف قيافة ظاهري . 1- 3- 6
. پردازي غيرمستقيم است هاي شخصيت توصيف قيافة ظاهري اشخاص داستان از شيوه

هرچند هميشه ظاهر افراد . دهد نوعي شخصيت دروني او را نشان مي ظاهر هر فرد به
اهر اشخاص داستان تصويرگر هويت دروني آنان نيست، به هر حال پرداختن به ظ

  :  دهد هاست و طرز تفكر آنان را نشان مي اي براي معرفي شخصيت شيوه
طور در  همان. انگار خود باباسبحان بود در سي و چهارپنج سال پيش[...] مسيب «

چشمان درشت و . زمين نشسته و چهارشانه، با ابروهاي سياه، پرپشت و پيوسته
  ). 375: 1378دي، آبا دولت(» هاي كوتاه و كلفت انگشت

  ها  نام شخصيت. 2- 3- 6
داند؛ پس باباسبحان يكي از هاي داستان ميآبادي باباسبحان را محور همة رنج دولت

: ك.ر(شود هاي محوري داستان است كه بار غم و اندوه را پدرانه متحمل ميشخصيت
و صفاي درون دهندة پاكي  معناي پاك و منزه، نشان سبحان به). 156: 1371آبادي،  دولت
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انديشي،  پيرمرد داستان است كه براي حفظ زمين خود، جز از طريق نيك
صالح، . كندجويي و پرهيز از هرگونه مكر و ترفند ناشايست، كاري نمي مصلحت

خواه، مصلح و اهل  انديش، عدالت ، فردي نيكآوسنة باباسبحانشخصيت اصلي داستان 
انتخاب نام عادله . هاي صالح ملموس استها در تمام رفتاراين ويژگي. آرامش است

عادله . تواند بيانگر نوعي ايهام تضاد باشد و مفهومي طنزگونه را به ذهن متبادر كندمي
دهندة تسليم محض  عنوان غالم نيز نشان. برخالف نامش، اهل عدالت و انصاف نيست

روحية  هاي ارباب و همچنين بيانگر ويژگي الاباليگري وبودن درمقابل خواسته
ها نيز متناسب با افراد جامعة  نام ساير شخصيت. غالم است» مشدي داش«اصطالح  به

شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه سنت استفاده . روستايي انتخاب شده است
نوعي غيررئاليستي  كه به -نما مثل خير و شر، در ادبيات منثور گذشته هاي سنخ از اسم

. وسيلة نويسندگان رئاليست از هم گسسته شد به -داللت نداشتندبودند و بر فرد خاصي 
كردند كه نشان  هاي داستاني انتخاب مي هايي براي شخصيت اين گروه از نويسندگان نام

: 1386الشكري، : ك.ر(دهد افرادي خاص براي محيط اجتماعي همان دوران هستند  مي
236 .(  

  ها  كنش يا عمل شخصيت. 3- 3- 6
مسلماً هر عملي با . هاي معرفي هر شخصيتي است ي از مؤثرترين راهكنش و عمل يك

شناختي شخصيت ارتباط نزديك دارد؛ يعني هر شخصيت با توجه به  هاي روانويژگي
مثالً آدم تندمزاج را . دهد ساختار روحي و رواني خود، نوع خاصي از رفتار را بروز مي

هاست و نوع  ان حاصل كنش شخصيتداست«بنابراين، . توان شناخت با رفتارهايش مي
). 109: 1388خسروي، (» ها دارد ها نيز ارتباط مستقيم با خصايل آن كنش شخصيت

اش را  صالح نشست، شانه«: رفتار صالح بيانگر محكوميت رعيت درمقابل ارباب است
به دم هشتي كه رسيد [...] آمد  خود عادله بود كه مي. خم كرد و چشم به حياط دوخت

» آنكه به چشمهاي عادله نگاه كند، سالم كرد ثل هميشه برخاست و بيصالح م
  ). 364: 1378آبادي،  دولت(
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ها و مبتني بودن بر واقعيت بايد گفت  دربارة پيوند مكان و صحنه با شخصيت
هاي داستاني بسيار موفق عمل  نويسنده در ايجاد اين ارتباط براي شناساندن شخصيت

قبل از اينكه خواننده را تحت تأثير قرار دهد، در خدمت  ها پردازي صحنه. كرده است
 آوسنة باباسبحاندر . پردازي است و اين ويژگي بارز آثار رئاليستي است شخصيت

ها در شرايط محيطي و اجتماعي كه در آن قرار دارند،  ريشة سرنوشت شخصيت
ي در مكان اصلي حوادث داستان، محيط روستايي است؛ روستاي. شود وجو مي جست

آبادي، در  هاي دولت برخالف اغلب داستان. نام دارد» قلعه رباط«حاشية كوير كه ظاهراً 
هاي مختصر  فقط از اشاره. طور مستقيم توصيف نشده است اين داستان، اين مكان به

چنين مكاني براي . توان فهميد كه محيط خشن كوير پيرامون آن را فراگرفته است مي
اما عادله، مالك زمين، . ها نقشي مهم دارد د و رنج شخصيتفضاسازي و القاي حس در

هاي جزئي و در داستان، توصيف خانة باباسبحان و توصيف. كند در شهر زندگي مي
هاي غالم، بيانگر فاصلة طبقاتي گسترده و شيوة زندگي شخصيت دقيق خانة عادله و ننه

  . رئاليستي استپردازي  آرايي و شخصيت داستان و مؤثر در فضاسازي، صحنه

  زاوية ديد . 4- 6
اي  زاوية ديد شيوه. زاوية ديد يا كانون روايت عنصري مهم در ساختار اثر داستاني است

وهوايي  فراخور حال هر داستاني به. است كه ارائة مواد داستان را به خواننده برعهده دارد
اندازي است كه  چشم«زاوية ديد  .كه دارد، نوعي خاص از راوي را بايد داشته باشد

انتخاب هوشمندانة زاوية ديد داستان ). 484: 1386كادن، (» شود حوادث از آن نقل مي
از سوي نويسندة رئاليست و متناسب با محتوا و طرح داستان، به دقت خاصي نياز دارد؛ 

ترين شيوة روايت را براي آشكار كردن واقعيت و باورپذيرتر كردن  يعني بايد مناسب
ديدگاه اگرچه صرفاً يك عنصر صوري در «به عبارت بهتر، . ن برگزيندحوادث داستا

گرايي، باورپذيري و درنتيجه شود اما بر ميزان صميميت، واقع داستان محسوب مي
شيوة روايي مناسب  ).36: 1379مستور، (» اي دارد كننده تأثيرگذاري داستان نقش تعيين

شخص عيني  يت داستان از منظر سومروا: هاي رئاليستي عبارت است از براي داستان
پارچه  داستان تقريباً يك«) نمايشي(در زاوية ديد عيني . شخص ناظر يا اول) نمايشي(
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» ها دهندة اعمال و رفتار قابل رؤيت و تصويرپذير شخصيت وگوست و نشان گفت
در اين نوع زاوية ديد، دريافت فكر و ذهن شخصيت برعهدة ). 401: 1388ميرصادقي، (

شود و اين اصل رئاليستي كه نويسنده نبايد احساسات خود را در  ننده گذاشته ميخوا
شود،  شخص روايت مي داستاني كه با زاوية ديد اول. شود داستان اعمال كند، رعايت مي

دهد، هم داستان  مانندي آن بيشتر است و باورپذيري خواننده را افزايش مي هم حقيقت
شخصِ ناظر، شخصيت  در شيوة روايت اول. خواهد رسيدنظر تر بهتر و طبيعي صميمانه

دادها خود را به تمام منابع خبري  تواند در حاشية روي ناظر كه راوي داستان است، مي
برساند؛ درحالي كه شخصيت اصلي راوي داستان چون در مركز داستان قرار دارد، 

شخصيت فرعي  تحرك كمتري دارد و دايرة كسب اطالعات او از دايرة كسب اطالعات
  ). 203: 1382ايراني، : ك.ر(يا شاهد محدودتر است 

آبادي  دولت. شخص است در حوزة راوي سوم آوسنة باباسبحانروايت داستان 
داستان از . حجم زيادي از داستان را به روايت عيني و نمايشي اختصاص داده است

ت خود را در داستان ندرت احساسا شود و نويسنده بهگو شروع مي و همان آغاز با گفت
هاي  روايت داناي كل نامحدود گزينة چندان مناسبي براي روايت داستان. كند وارد مي

بر نشان دادن اعمال و رفتار بيروني، وارد  رئاليستي نيست؛ به اين دليل كه راوي عالوه
كند؛ اما در  ها را نيز مشخص مي گيري فكري آنشود و جهتها مي ذهنيت شخصيت

راوي در خارج از . شيوة داناي كل نامحدود است ان، گاهي روايت داستان بهاين داست
پردازد و ماجراها ها مي هاي دروني و بروني شخصيت فضاي داستان، به تشريح ويژگي

يابد؛  گاهي اين نوع زاوية ديد به زاوية ديد داناي كل محدود تغيير مي. كندرا نقل مي
براي . پردازدهاي ديگر مي ان به معرفي شخصيتهاي داست يعني راوي از زبان شخصيت

هايي مانند باباسبحان  هاي غالم، مادر غالم و عادله از زبان شخصيتمثال، برخي ويژگي
از سوي ديگر، در موارد بسيار اندكي روايت داستان از طريق . شودو كدخدا بيان مي

طور غيرمستقيم  به خواننده«در اين شيوه . گيردها صورت مي گويي دروني شخصيتتك
هاي او نسبت به محيط اطرافش قرار  در جريان افكار شخصيت داستان و واكنش

به هر حال، ). 411: 1388ميرصادقي، (» كند هاي او را دنبال مي گيرد و سير انديشه مي
نويسنده با انتخاب زاوية ديدهاي گوناگون، احساس و رويكرد خود را دربارة محتوا و 
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كند كه زاوية ديد يا كانون  دهد و به اين وسيله نمايان مي شان ميموضوع داستان ن
  . روايت عنصري اساسي در ساختار هر داستاني است

  توصيف و نثر داستان . 5- 6
هاي رئاليستي، توصيف و تشريح جزئيات براي آشنايي خواننده با فضاي  در داستان

ها بيانگر  آنها و محيط زندگي  توصيف دقيق شخصيت. داستان ضروري است
  : چخوف معتقد است. بخشي به حوادث است نمايي و عينيت واقعيت

طور عيني و  خواهيم چيزي بر خواننده اثر كند، بايد خود آن چيز را به وقتي مي
هاي داستان با  هاي شخصيتاي فراهم آيد كه ناراحتي ملموس نشان بدهيم تا زمينه

استان وقتي بر خواننده تأثير برجستگي بيشتري خود را نشان بدهند، چون د
  ). 268همان، (گذارد كه عينيت داشته باشد  مي

عنوان ابزاري كارآمد، كاركرد خاص و بسيار  براي نيل به چنين منظوري، نثر به
نويس رئاليست درپي آفرينش  خاطر داشته باشيم كه داستان بايد به. يابدمهمي مي
ها  ها براي انعكاس كاستي ازگويي آنهاي عادي و بيان موضوعاتي است كه ب شخصيت
بنابراين، نثر اين دسته از . هاي طبقات محروم ضرورتي انكارناپذير دارد و ناكامي

هاي داستاني  اي شخصيت نويسندگانْ ساده، روشن و مبتني بر زندگي روزانه و محاوره
توصيف  هاي رئاليستي بيشتر مبتني بر به عبارت بهتر، كاركرد زباني در داستان. است
ها و محيط داستاني، تشريح جزئيات حوادث و پرهيز از سخنان  جانبة شخصيت همه

فصاحت، جاي خود را به «ها  گونه داستان رو، در اين اين از. فصيحانه و عالمانه است
  ). 73: 1389پاينده، (» دهد شفافيت در زبان مي

زدني  و توصيف، مثالهاي رئاليستي كاركرد نثر  ويژگي آوسنة باباسبحاندر داستان 
ها و  هاي شخصيتآبادي كامالً شفاف، ساده و روشن است و با ويژگينثر دولت. است

هاي دقيق و تشريح جزئيات در خدمت  توصيف. موضوع داستان تناسب دارد
با توجه . شودكار گرفته مي هاي نويسنده به پردازي، فضاسازي و القاي انديشه شخصيت

لي داستان به قشرهاي پايين جامعة روستايي تعلق دارند، زبان هاي اص به اينكه شخصيت
گرايي داستان  بخشي و عيني اي و متناسب با طبقة اجتماعي آنان بر واقعيت محاوره

آبادي صنايع بديعي را كنار دولت. كند افزايد و ميزان باورپذيري خواننده را افزون مي مي
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د كه هم با محيط داستان تناسب دارد، هم كن گذارد و فقط از تشبيهاتي استفاده مي مي
پرداختن به آداب و . شود مفهوم مورد نظر نويسنده بهتر به خواننده القا شود سبب مي

ها از ديگر خصوصيات نثر  رسوم محلي، اشاره به باورهاي عاميانه و كوتاهي جمله
  : شود هايي از نثر و توصيفات داستان ذكر مي نمونه. آبادي است دولت

[...] افتاد  اسبحان، ميان خاك راه، عرق تن، وخستگي عمر داشت از نفس ميباب
اش به  چهره. هايش بيشتر لق شده بود پشتش بيشتر از هميشه تاخورده و شانه

زندگاني . مانست كه عمري آب نديده باشد سختي آزرده شده و به زمين بايري مي
  ). 441: 1378آبادي،  دولت(روي سر پيرمرد خراب شده بود 

در همة [...] مرغها نبودند . خواست نفس از آن برنمي. خانه خشك و خاموش بود
اي  هيچ دم زنده. داد اي را مي خانة باباسبحان بوي مسجد خرابه[...] اتاقها بسته بود 
همه چيز در آن . گذشت خاست و هيچ نسيم سبكي بر فضايش نمي از آن برنمي
  ). 422و 418همان، (فرومرده بود 

  نتيجه  .7
هاي رئاليسم  آبادي در زمرة داستان نوشتة محمود دولت آوسنة باباسبحانداستان بلند  -

گرايانه و انتقادي، محيط روستا، فقر و محنت آن را  انتقادي است كه با نگرشي واقع
  . كشد تصوير مي به

 موضوع داستان دربارة زندگي روستانشيناني است كه بر اثر عوامل مختلفي، زمين -
. اند و درپي رهايي از وضعيت نابسامان موجود هستند زراعتي خود را از دست داده

جويانه، منطبق بر واقعيت و  انتخاب اين موضوع با رويكردي انتقادي و اصالح
  . معيارهاي رئاليستي است

هاي داستان متناسب با موضوع، بيانگر فقر، درد و رنج طبقة اجتماعي  مايه درون -
تالش براي . برند سر مي با ناكامي و محروميت در محيط روستا بهخاصي است كه 

عدالتي، تقابل شهر و روستا، نكوهش  رهايي از وضعيت ناگوار موجود، مبارزه عليه بي
تضاد طبقاتي، محكوم كردن نگاه مردساالرانه به زن، افشاي روابط ناعادالنة حاكم بر 

هاي آن، و  ض به حكومت و برنامهاقتصادي محيط روستا، اعترا -مناسبات اجتماعي
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عدالتي  هاي ناشي از فقر، قحط و بي حالي روستانشينان بر اثر بحران آشفتگي و پريشان
  . هاي داستان است مايه از ديگر درون

وقايع داستان با . پيرنگ داستان از ساختاري منسجم و معقول برخوردار است -
العاده در طرح  وقايع تصادفي و خارق. اند هاي علت و معلولي به هم پيوسته زنجيره

اجزاي اساسي پيرنگ ساختاري منطقي و واقعي به داستان . شود داستان ديده نمي
  . بخشيده است

ها  اند؛ اين شخصيت ديده هاي داستان مردماني ساده، فقير، دردمند و ستم شخصيت -
. كشد تصوير مي ا بهها ر اند و نويسنده مسير زندگي و رفتار آن از ميان اجتماع برخاسته

اند، نمايندة گروه و طبقة خاصي از جامعة خود  بر فرديتي كه يافته ها عالوه شخصيت
پردازي بيشتر  آبادي در شخصيت دولت. هستند) نوعي(هاي تيپي  هستند؛ يعني شخصيت

  . از شيوة غيرمستقيم استفاده كرده است
زيادي از داستان به  حجم. شخص قرار دارد زاوية ديد داستان در حوزة سوم -

شيوة داناي  گاهي روايت داستان به. روايت عيني و نمايشي اختصاص داده شده است
گاهي اين نوع زاوية ديد به زاوية ديد داناي كل محدود تغيير . كل نامحدود است

ها  گويي شخصيت در موارد بسيار اندكي نيز روايت داستان از طريق تك. يابد مي
  . گيرد صورت مي

هاي دقيق، تشريح جزئيات، و نثر ساده، روشن و دور از صنايع بديعي از وصيفت -
ها و هاي شخصيتاين شيوة زباني با ويژگي. هاي رئاليستي داستان است ديگر ويژگي

گرايي داستان  بخشي و عيني هاي رئاليستي كامالً تناسب دارد و واقعيت موضوع داستان
  . كند را زيادتر مي
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