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اي داستان کوتاه جالل آل احمد و یوسف ادریسبررسی مقایسه
هاي رئالیستیبا توجه به شاخصه

1عاطفه خدایی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا
2صالحی مقدمسهیال

استادیار زبان  و ادبیات فارسی  دانشگاه الزهرا
:چکیده

اي دانشی است که با بررسی و مقایسه موضوعات مشترك میان دو نویسنده یا شاعر، این ادبیات مقایسه
جالل . بررسی شودکند تا اشتراك برخی مضامین بدون توجه به تاثیر و تاثر،فرصت را فراهم می

که به شهادت آثارشان از مکتب رئالیسم به ویژه معاصرند نویساحمد و یوسف ادریس، دو داستانآل
هاي کوتاه منتخب اي میان داستاندر این پژوهش مقایسه. برندرئالیسم اجتماعی در نوشتار خود بهره می
ه زیستی یکسان و فضاي فرهنگی، این دو نویسنده در دور. از این دو نویسنده صورت گرفته است

اند و تشابه برداشت ایشان از مکتب رئالیسم با این توضیح اجتماعی و سیاسی تقریبا مشابه زندگی کرده
اي از سویی هر نویسنده سبکی خاص در نوشتن دارد که سبک محاوره. قابل باور و توجیه است

. زدیکی بیشتري داردهاي ذکر شده براي نوشتار رئالیستی ناحمد با شاخصهآل

اي، رئالیسم، جالل آل احمد، یوسف ادریسادبیات مقایسه: کلیديواژگان 

atefeh_khodaei@yahoo.com:رایانامه نویسنده مسئول-1
@ssmoghaddam:رایانامه-2 yahoo.com
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مهمقد
عرصه . اي در نگرش به علوم مورد توجه قرار داده بودنداندیشمندان از دیرباز، مقایسه را به عنوان شیوه

پهناور این مقوله باعث شده که محققان از زوایاي خاص به آن بپردازند و نتایج قابل توجهی نیز به 
ن تفاوتها ومشترکات خواهان نشان داد،اصوالًمقایسه زمانی صورت می پذیرد که محقق. دست آورند

مقایسه با هم دویا چند موضوع باشد وگاهی سعی می شود تا موضوع خاصی با چند موضوع متفاوت 
گیرد که بتوان به اعتباري آنها را در مجموعه ومقایسه معموال میان دو امري صورت می.شود

قابل که از وجوهیاستده بین دو یا چند پدیمقایسه معموالًروشن است که . دستگاهی واحد قرار داد
یکی از اهداف . تواند مصداق داشته باشداین نوع از بررسی در موضوعات ادبی نیز می.مقایسه باشند

موضوعی ةبه ویژه وقتی دو نویسنده ادبی دربار. ها استاین بررسی، تشخیص وجوه مشترك وشباهت
اند یا از قالب، سبک یا شیوه واحدي براي بیان محتواي مورد نظر واحد، تعبیرهاي گوناگون بکار برده

. اندخود بهره گرفته
ادبیات تطبیقی به عنوان یکی . توان در قالب یک نظریه ادبی نیز تعریف کردي ادبی را میمفهوم مقایسه

مطالعه و « توان ادبیات تطبیقی را در می. پردازدوله میاز نظریات جدید در حوزه ادبیات به این مق
.تعریف کرد) 25: 1386شورل،(»هاي فرهنگی متفاوتندآثاري که برخاسته از زمینهبررسی مقایسه اي 

هاي ـ مکتب فرانسوي که به بررسی روابط میان فرهنگ1:ادبیات تطبیقی دو مکتب بنیادین دارد
ادبیات ملل . دانداي جهانی و کلی میمریکایی که ادبیات را پدیدهـ مکتب آ2پردازد و مختلف می

.   اجزاء این پدیده هستند که از انسجامی یگانه برخوردارند
همان تعریف ادبیات تطبیقی با دیدگاه آمریکایی است که تحقیقی که در این مقاله صورت گرفته است 

در اینجا از عنوان . مطالعات تطبیقی برداشته استعمدتا شرط تاثیر و تاثر را به عنوان شرطی اساسی در
برخی از آثار دو میانايمقایسهبررسی این تحقیق، . بریمایی به جاي تطبیقی بهره میمطالعه مقایسه

هاب مختلف نثر به این دو نویسنده در قالب.استو یوسف ادریس جالل آل احمدنویسنده بزرگ 
. خوریم برمی.... الل به رمان، داستان کوتاه، گزارش نویسی، نقد ودر آثار ج. اندنویسندگی پرداخته

در این تحقیق قالب داستان . ادریس مصري نیز آثاري با قالب رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه دارد
به نظر .پردازیمها میهاي سبک رئالیسم را در آنکوتاه را برگزیده وبه مقایسه خصوصیات و ویژگی

هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و باورهاي مشترك، وجه به دوره زیستی یکسان، شباهترسد با تمی
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با وجود این قطعا هر نویسنده سبک . رئالیسم انتقادي و اجتماعی بیشتر مورد توجه دو نویسنده واقع شود
بتدا در ا. هاي آل احمد اثبات شده و قطعی استنوشتاري خاص خود را دارد که این مسئله در نوشته

تعریفی از رئالیسم  و انواع آن را ارائه داده و پس از نگاهی کوتاه به زندگی و آثار این دو نویسنده، 
.کنیمبررسی میاز هر کدامهاي رئالیسم را در دو داستان کوتاه منتخبخصیصه
پیشینه

نوشتاري خاص خود، آشنا در حوزه ادبیات داستانی است که با سبک اي نامجالل آل احمد، نویسنده
وي مورد توجه بسیار منتقدان ادبی بوده . ها و آثار متعددي را منتشر کرده استهاي کوتاه، مقالهداستان

هاي رئالیستی که در تالیفات جالل به خوبی دیده مشخصه. و بارها آثارش نقد و بررسی شده است
به عنوان . محل مقایسه قرار گرفته استها و مقاالتی تحلیل و بررسی شده و گاهشود نیز در نوشتهمی

« یا مقاله » هاي جالل آل احمدرئالیسم در ادبیات داستانی با نقدي بر داستان« مثال نویسندگان در مقاله 
هاي شاخصه» )اينگاهی اجمالی و مقایسه( هاي کوتاه فارسی و اردو بررسی نهضت رئالیسم در داستان
اي و بررسی تطبیقی هم، آل احمد مورد توجه از جنبه مقایسه.کنندمیرئالیسم را در آثار جالل بررسی

بوده و از وجوه متفاوت با آلبر کامو، نیکالي گوگول و مصطفی لطفی منفلوطی مقایسه شده 
. 1) نوشت ذکر شده استبراي مطالعه بیشتر، نشانی کامل برخی از این مقاالت در پی(است

نویسان مصري است و در جامعه ادبی عرب مورد ترین داستان کوتاهاما یوسف ادریس که از برجسته
نویسی معاصر عرب به زندگی و فرزاد در مروري بر داستان. شودتوجه است، در ایران کمتر شناخته می

بررسی سبک ادبی یوسف ادریس « اي با عنواننامهصفر ترکاشوند نیز در پایان. آثار ادریس اشاره دارد
.نویسی و سبک نوشتاري ادریس را بررسی کرده است، زندگی، داستان»اهدر داستان کوت

مضامین مشترك در آثار عربی و فارسی در زمینه نظم بارها برسی شده است اما زمینه نثر به ویژه 
هاي کوتاهی از دو در این مقاله داستان. نویسی معاصر کمتر مورد توجه و تامل واقع شده استداستان

شوند که هر دو در مکتب رئالیسم احمد و ادریس بررسی میایرانی و مصري؛ یعنی آلداستان نویس 
.        زنندقلم می

بحث و بررسی
رئالیسم .1
هاي آننگاهی به مکتب رئالیسم و شاخصه.1ـ 1
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به منزله جنبش ادبی، حدوداً از اوایل قرن نوزدهم « یکی از مکاتب تاثیرگذار ، مکتب رئالیسم است که 
) 27: 1389پاینده، (» .، شکل غالب نگارش داستان بود1914میالدي تا آغاز جنگ جهانی اول، در سال 

انسان « شانفلوري رئالیسم را . هاي ادبی و نزد منتقدین وجود دارداز رئالیسم تعاریف متعددي در کتاب
» هستواقعاًمعاصرانسانآنچهارائۀوکشف«تعریف کرده، موپاسان آن را » امروز در تمدن جدید

بازنمایی تجربه به طرزي که به توصیف «و دیوید الج آن را ) 278: 1،ج1389سیدحسینی،(داندمی
.کندتعریف می) 1386:25الج، (» .هاي مشابه در متون غیر ادبی همان فرهنگ بسیار نزدیک شودتجربه

شود و به و داستان استفاده میرئالیسم در مفهوم عام، سبکی ادبی است که هنوز هم در نگارش رمان
شود که از سطح ظواهر عینی فراتر رفته و به بیان حقایقی درباره جامعه و روابط تمام آثاري اطالق می

هاي زندگی روزمره پرداخته و طبیعتا نویسندگان رئالیست عمدتا به واقعیت.پردازدهاي آن میآدم
ادبیات رئالیستی به جامعه معاصر و مسایل . کنندمیحقایق کثیف و ناخوشایند را در آثارشان آشکار 

سازد که به بیان و اي وجود دارد و اثر ادبی را مجبور مییعنی چنین جامعه« پردازد؛مربوط به آن می
)280: 1389سیدحسینی،(».تحلیل آن بپردازد

و تالش نویسنده بر شودپردازي و پرداختن به عناصر رمانتیک اجتناب میدر ادبیات رئالیستی از خیال
نویس رئالیست  این است که هدف داستان« . این است که واقعیات را آنچنان نشان دهد که وجود دارد

اي بدلی و تحریف شده از خواننده از راه ادبیات تا حد ممکن، با خود زندگی روبرو شود نه نسخه
د به دلیل شباهت به زندگی عادي سازگرا میتصویري که نویسنده واقع) 29: 1389پاینده،( ».زندگی

ها و عناصر ادبی، دست به نگارش متنی نویسنده با استفاده از تکنیک. کننده استها، مجذوبانسان
ها و زند که با ادراك عمومی مردم از زندگی هماهنگی دارد و تصویري پذیرفته شده از شخصیتمی

.آوردهارا در خواننده به وجود میتدهد و حس یکسانی با شخصیاعمال و رفتارشان ارائه می
نثر رئالیسی باید ابزاري کارآمد در دستان نویسنده باشد تا هدف اصلی؛ یعنی نشان دادن کامل واقعیت 

ها و ذهنیات خود نویسنده رئال، در طی مراحل نگارش داستان،نباید باورها، دیدگاه. را به تصویر بکشد
هاي مکتب مشخصه. آنگونه که هست، در نثر او منعکس شودرا در داستان اعمال کند تا واقعیات 

. توان جستجو کردرئالیسم را در انواع مختلف نثر از رمان گرفته تا داستان کوتاه می
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لذا با وجود توجه خاص این متن به داستان . عناصر موجود در داستان و رمان اشتراکات فراوانی دارند
براي تقرب . کنیمناصر داستانی در این متون را به طور کلی ذکر میهاي نثر رئالیستی و عکوتاه، ویژگی

:اي مد نطر داشت که عبارتند از هاي متمایز کنندهبه واقعیت در نثر رئالیستی، باید مشخصه
ـ کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازي2ـ شفافیت روایی در برابر فصاحت بالغی1
2اي در برابر زبان رسمیـ زبان محاوره4ر ربان انتزاعیـ زبان متعین در براب3

گونه داستان، باید همه در این. است) ساده یا پیچیده(هاي رئالیستی، معموال پیرنگ منسجمدر داستان
با مکان در داستان رئالیستی،. ها نیستچیز عینی و باورپذیر باشد، پس پیرنگ توضیحی براي فراواقعیت

ها در داستان رئالیستی، شرح کامل همه چیز توصیف. تاکید بر جزئیات عینی و توصیف دقیق است
کند بدین وسیله خواننده احساس می. اهمیتها، رویدادها، اشیاء و حتی جزئیات به ظاهر بیاست؛ مکان

.که با واقعیت به طور کامل روبرو شده است
گراست، پس باید زاویه هاي واقعروایت کردن، شیوه غالب در داستانطور که در باال اشاره شد،همان

تواند سوم شخصی باشد که ناظر عینی وقایع بوده است یا اول شخص باشد تا دید در این گونه از نثر می
پردازي، مهمترین عنصر در شخصیت و شخصیت.  گونه ارائه دهدمشاهدات خود را به شکلی گزارش

ترین اهداف پردازي واقع نمایانه و متقاعدکننده، یکی از عمدهشخصیت«ستی است و هاي رئالیداستان
با . شوندها با ذکر جزئیات و حاالت بیان میشخصیت)  47: 1389پاینده، (».هر نویسنده رئالیستی است

به چشم هاي رئالیستیشود که معموال در داستانذکر این جزئیات نویسنده موفق به ارائه تیپ یا سنخ می
معموال از اقشار متوسط یا تحتانی جامعه «هاهاي کوتاه رئالیستی، این شخصیتدر داستان. خوردمی

تعابیر عامیانه و لفظ شکسته و به همین سبب زبان نزدیک به زبان محاوره دارند و ) 89:همان( »هستند
امعه، سبب شده است که فقر یکی عالوه بر این توجه خاص به این قشر از ج. شودها دیده میدر بیان آن

هاي داستان نیز درگیر فقر موجود در جامعه هاي رئالیستی باشد و شخصیتاز مضامین همیشگی داستان
.  باشند

. اندهاي متنوع و متعددي براي رئالیسم ادبی مطرح کردهبنديهاي مختلف نقد، انواع و دستهدر کتاب
بندي توان دسته، میپردازدیک داستان رئالیستی به آن میدر حقیقت به اندازه تمام موضوعاتی که

خاص در نظر گرفت و انواع متنوعی چون رئالیسم اجتماعی، رئالیسم انتقادي، رئالیسم عاطفی، رئالیسم 
هاي ادبی وجود بندي مهمی که در اکثر کتاباما دسته. مطرح کرد ......  مذهبی، رئالیسم روانشناختی و
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سه دوره نثر . گرددباز می) شوروي( الیسم و طرز تلقی متفاوت از این سبک در روسیهدارد به سیر رئ
سید (رئالیسم نخستین، رئالیسم انتقادي و رئالیسم سوسیالیستی: رئالیستی در شوروي عبارت است از

بنا به ضرورت و به دلیل اقبال نویسندگان مورد نظر ما در این در این تحقیق، ). 299: 1385حسینی،
.دهیمتعریف برخی از انواع را ارائه می

رئالیسم انتقادي 
برخی نویسندگان رئالیست شرایط حاکم بر جامعه را نپذیرفته و به دنبال راهی براي تغییر وضعیت 

رئالیسم انتقادي، رئالیسمی است بسیار نزدیک به «:گویدلوکاچ در معناي رئالیسم انتقادي می.موجودند
هاي باورپذیر که هاو شخصیتروایت خطی، موقعیت(نوزدهم از این واژهتلقی نویسندگان سده

)36: 1380لوکاچ،(»)اي شفاف و ادیبانهاند، در قالب نوشتهبرخاسته از واقعیت زندگی
رئالیسم سوسیالیستی

اساس آن در وفاداري به : رئالیسم سوسیالیستی در فرهنگ حزب کمونیست چنین تعریف شده است
این طرز برداشت از رئالیسم بر شیوه نوشتاري بسیاري از نویسندگان درکشورهاي . حقیقت است

رئالیسم «. اندمختلف تاثیر گذاشته است که نویسندگان مورد نظر ما در این تحقیق نیز از آن دسته
» .گراییگرایی و حزبگرایی، مسلکگرایی، سنخمردم: رکن استسوسیالیستی واجد چهار

)86: 1386الج،(
ئالیسم روانشناختیر

ها و کاود و کارکرد درونی ذهن و تحلیل اندیشهها را میاین نوع از رئالیسم عمق وجود شخصیت
اما ؛شاید تصور شود رئالیسم انتقادي با مفهوم متعارف رئالیسم تناسبی ندارد. هاستاحساسات آن

»واقعیت روانی به کار رفته استدر سطحی گسترده، به مفهوم وفاداري به«جا رئالیسم در این
) 85: 1386ویلیامز،(
نگاهی گذرا به رئالیسم در داستان کوتاه  ایران. 2ـ 1

منظور ما از . کننددر بیشتر کتب ادبی، جمالزاده را اولین نویسنده داستان کوتاه در ایران معرفی می
در . وگول در غرب آغاز شده استداستان کوتاه شکل امروزي و نوین آنست که با ادگار آلن پو و گ

ترین تعریف کنیم که میرصادقی آن را کاملتعریف این داستان به تعریف فرهنگ وبستر اکتفا می
اي است که نوعا سروکارش با گروهی محدود داستان کوتاه، روایت به نسبت کوتاه خالقانه« .خواندمی
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با مددگرفتن از وحدت تاثیر، بیشتر بر هاست که در عمل منفردي شرکت دارند و غالبا از شخصیت
)267: 1382میرصادقی،( »یابد تا داستان گوییآفرینش حال وهوا تمرکز می

اولین داستان کوتاه را در دوران » یکی بود یکی نبود«همانگونه که در باال ذکر شد، جمالزاده با داستان 
ثیر نویسندگان غربی، شکلی مدرن اما در واقع، صادق هدایت کسی است که تحت تا. معاصر ما نوشت

هاي کوتاه خود را به سبک و در مکتب او داستان. آوردنویسی را در ایران به وجود میاز داستان
هدایت در ) 94: همان(».تغییراتی بنیادین را در ادبیات داستانی به ارمغان آورد« رئالیسم نوشت و 

در کلکند، امائالیسم را نیز به خوبی تجربه مینویسی سایر مکاتب چون ناتورالیسم و سوررداستان
)99: 1374سپانلو،(».نویسی ایران بدانیمتوانیم هدایت را بارآورنده مکتب رئالیسم در قصهمی«

عناصر رئالیسم، به ویژه «. توان به بزرگ علوي اشاره کرداز دیگر داستان کوتاه نویسان ایران می
). 79: 1389کیومرثی، («.اندهاي کوتاه علوي به خوبی نمایاناستانها و درئالیسم اجتماعی در نوشته

.هاي رمانتیکی آمیخته استرئالیسم علوي با گرایش
هاي مکتب رئالیسم در نویسان پیشرو ایران است که شاخصهجالل آل احمد نیز یکی از داستان

کند؛ یعنی همان دهه بیست آغاز میاو داستان نویسی را از . هاي کوتاهش به خوبی نمایان استداستان
آن هم از نوع رئالیسم (هاي سوسیالیستی در ایران رواج یافته بود و رئالیسم اي که اندیشهدوره

آل احمد که این دیدگاه سیاسی را پذیرفته بود، . در ادبیات داستانی شکلی غالب داشت) سوسیالیستی
آل «. ر خط فکري و اصول عقیدتی او متمرکز بودهایش باز جمله نویسندگان متعهدي بود که داستان

را » بریماز رنجی که می«احمد در گفت و شنودي با آغداشلو در ارزیابی شتابزده، مجموعه داستانی 
)18: 1385اسحاقیان، (».گرایی سوسیالیستی دانسته استاي ناموفق در واقعتجربه

اي او در همه آثارش نویسنده. دانندیالیستی میبیشتر منتقدین، آثار جالل را  به سبک رئالیسم سوس
اي متعهد است که از هنر براي اصالح جامعه هاما در واقع او نویسند. سیاسی به معناي اخص کلمه است

مجموعه داستان سه تار و . ها، رئالیسم آل احمد، رئالیسم انتقادي استدر بعضی مجموعه. بردبهره می
هاي آل احمد در خدمت حقایق تلخ و ناخوشایند جامعه رئالیسم در نوشته«. اندزن زیادي ازین جمله

هاي رئالیسم را در بعضی جنبه). 73: 1388پاینده، (».بوده و فاقد هرگونه صبغه رمانتیک است
. هاي کوتاه او در ادامه ذکر خواهیم کردداستان

نگاهی گذرا به رئالیسم در داستان کوتاه  مصر. 3ـ 1
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جایزه نوبل ادبیات را ازآن خود کرد ، همه نظرها به سرزمین 1988که نجیب محفوظ درسال هنگامی 
ها با سلطه شعر بر ادبیاتش زیسته بود، اکنون درحوزه زیرا سرزمینی که قرن. هاي عربی دوخته شد

.گفتادبیات داستانی، حرفی براي گفتن داشت و ازطریق داستان، با جهان سخن می
در مصر به دست کسانی چون محمد و محمود تیمور، محمود طاهر الشین، یحیی حقّی، داستان کوتاه

محمد البدوي، یوسف ادریس، سهیل ادریس، احسان عبدالقدوس، یوسف العقید، یوسف الشارونی، 
: 1386ترکاشوند، .(عبدالرحمن الشرقاوي و افراد دیگري از اوایل قرن بیستم پابه عرصه وجود گذاشت

38(
ین مصري معتقدند که محمد تیمور، بنیانگذار داستان کوتاه در ادبیات معاصر عرب و به ویژه منتقد

داستان . نویسی روي آورداما بعدها به نمایشنامه؛او فعالیت ادبی را داستان کوتاه آغاز کرد. مصر است
پایی قرار گرفته و ولی در ادامه  تحت تاثیر مکاتب ارو؛کوتاه در مصر متاثر از ادبیات قدیم آغاز شد

گرایی نقش اما از میان این رویکردها، واقع. در مسیر خود با رویکردهاي ادبی مختلفی درآمیخت«
آغاز نویسی مصري،اي پیرامون داستاعبدالحسین فرزاد در مصاحبه) 38:همان(».تري داشتپررنگ

هاي گرایشرا موجب مسأله فلسطین و درگیري اعراب و اسرائیل یا بهتر بگویم اعراب و غرب،
) 1390فرزاد، (.داندمیگرایانه در ادبیات داستانی عرب واقع

نویسان مصري است که رویکرد رئالیستی او در داستان کوتاه باعث یوسف ادریس نیز یکی از داستان
آثار ما در« . خوردهاي او همه با رئالیسم گره میداستان. اعتالي این نوع از داستان در مصر شده است

یابیم و همین جاست که یوسف ادریس به نوعی رئالیسم انتقادي از نوع ماکسیم گورکی دست می
. گیردیوسف ادریس اگر چه بسیار به آنتوان چخوف روسی شبیه است، اما اندکی از او سبقت می

ها و مفاسد اجتماعی همچون پزشکی حکیم و حاذق دقیق اندیشه یوسف ادریس در ادراك بیماري
)1390فرزاد،( ».ستا

.پردازیمهاي رئالیسم میهاي کوتاه او با توجه به شاخصهدر ادامه این تحقیق به بررسی بعضی داستان
جالل آل احمد و یوسف ادریس. 2
نگاهی کوتاه به زندگی و آثار جالل آل احمد.2ـ1

رشد ونمو در . به دنیا آمداي مذهبی در تهران در خانواده1302جالل آل احمد در یازدهم آذر ماه سال 
برگردان «:گویدخود او در شرح احواالتش می. این جو تاثیر وافري در زندگی ادبی جالل داشته است
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آل ( ».شود دید و در سه تار و گله به گله در پرت و پالهاي دیگراین محیط مذهبی را دید و بازدید می
)32: 1357احمد، 

انجمن «سیس انجمنی به نام أدبیرستان با جمعی از دوستانش دست به تاو پس از اتمام تحصیالت 
هاي گرياولین تجربه کار اجتماعی چند محصل مومن و مذهبی است که قشري«زند که می» اصالح

ها در این انجمن به کار ترجمه آن) 191: 1376آل احمد، ( ».متعصبانه مذهبی را خوش ندارند
او عالوه بر کار سیاسی شغل . پیوندنده صورت جمعی به حزب توده میپردازند و البته بعدها بمی

توان سه از میان اطالعاتی که در خصوص زندگی آل احمد وجود دارد، می«. گزیندمعلمی را نیز برمی
:عامل مهم دریافت که مبتنی بر تاثیر حساس بر نویسندگی اوست

.ضاي آن بیشتر از روحانیون شیعه بودندتولد او در یک خانواده سطح پایین تهرانی که اع)1
شغل او به عنوان معلم مدرسه)2
».عالقه خاص او به شرکت فعاالنه در سیاسیات کشورخود که براي مدت کوتاهی تحقق یافت)3
)   375: 1363آژند،(
اولین اثر خلق شده . ، جالل به طور جدي به سمت داستان و داستان نویسی رو آورد1324در سال «

که جامعه سنتی و محیط تربیتی آن ) 30: 1388پور، پارسی(»جالل داستان کوتاهی بود به نام زیارت
منتشر شد که در 26در سال » بریماز رنجی که می«دومین مجموعه، یعنی . کشیددوره را به تصویر می

وحیه مبارزه طلبی و خلق اینگونه داستان نیازمند ر. شودهاي سیاسی و عقاید حزبی دیده میآن بن مایه
گونه معرفی جسارتی است که  خانم سیمین دانشور، همسر جالل او رادر زندگی روزمره نیز همین

است و اگر کوشش دارد خانه ظلم ...هایش، تلگرافی، حساس، دقیقاگر جالل در نوشته« کند؛می
) 79: 1367دانشور، (».در زندگی روزمره هم چنین است.......... ویران شود

او در طول عمر . در اسالم گیالن دار فانی را وداع گفت1348شهریور سال 18جالل آل احمد در 
هاي از رمان. ها پس از مرگ وي منتشر شدکوتاه خویش آثار متعددي به جا گذاشت که برخی از آن

به کار نویسی، جالل عالوه بر داستان. توان به مدیر مدرسه و سرگذشت کندوها اشاره کردوي می
او به ترجمه موفق آثاري از کامو، ژید، .نگاري نیز پرداخته استنویسی و روزنامهترجمه، گزارش

ثیر ترجمه آثاري از کامو، سارتر و ژید را در أت. سارتر، داستایوسکی و یونسکو نیز پرداخته است
.  توان دیدهاي او مینوشته
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خدمت و خیانت در چون غربزدگی، خسی در میقات، ماندگاري هاي نگارش نیز، آثاردر سایر حوزه
. را در کارنامه خود دارد...هاي بلوك زهرا، اورازان، ارزیابی شتابزده و، تات نشینروشنفکران

:هاي کوتاه وي عبارتند ازمجموعه داستان
)               1327(تارـ سه3) 1326(بریمـ از رنجی که می2)   1324(ـ دید و بازدید1
)   1350(ـ پنج داستان5)                    1331(ـ زن زیادي4
نگاهی کوتاه به زندگی و آثاریوسف ادریس. 2ـ2

او در . در شهر البیروم از ایالت الشرقیه مصر به دنیا آمد1927یوسف ادریس در نوزدهم ماه مه سال 
یوسف به شغل .درجه دکتري طب را اخذ کرد1952به تحصیل پرداخت و در سال دانشگاه قاهره 

او از زمان . طبابت در سازمان بهداشت مصر پرداخت؛ جایی که با طبقه فقیر مردم در ارتباط بود
« هاي خود را با ناماولین مجموعه از داستان1954تحصیل شروع به نگارش داستان کرد و در سال 

.منتشر کرد) هاي کم ارزششب(» ارخص اللیالی
شناس مشغول به کار هاي بسیاري را در کنار نویسندگی به عنوان پزشک و روانیوسف ادریس سال

ادریس . نویسی پرداختشغل پزشکی را رها کرده، با تمرکز بسیار به داستان1960اما در سال . بود
او بارها به دلیل . دریافت کرد»قصه الحب«را براي مجموعه داستانی » نجیب محفوظ« جایزه 
یوسف در میانه دهه هفتاد کار روزنامه نگاري را نیز آغاز . هاي سیاسی دستگیر و زندانی شدفعالیت

او در اول آگوست . نویسی پرداختهاي بعد تا هنگام مرگ به طور متمرکز به داستانکرد، اما در سال
.به دلیل بیماري سرطان درگذشت1991سال 

شیوه او در نگارش، روشی جدید در . آیددریس بهترین داستان کوتاه نویس عرب به شمار مییوسف ا
گیري از شیوه معمول رمانتیسم و تمایل به منتقدین به عدم تمایل او براي بهره. داستان نویسی مصر است

ا مجموعه رئالیسم در داستان کوتاه عرب ب« کنددکتر سمیر سرحان اظهار می. رئالیسم اشاره دارند
سرحان، علی (».میالدي شروع شد1954یوسف ادریس در سال » ارخص اللیالی«داستانی 

یوسف از معدود نویسندگان عرب است که به ) 7: 1386به نقل از ترکاشوند، 89الحیاه،ص مقهی
هاي انسانی، تقابل سنت و مدرنیته شکلی واقع گرایانه مسایلی چون فقر، مشکالت فرهنگی، ارزش

در آثار ادریس توجه . هایش به نمایش گذاشته استتی خطرات جهل مذهبی را در خالل نوشتهوح
3.شدید به رئالیسم اجتماعی وجود دارد
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داستان 350مجموعه و مشتمل بر 12(داستان کوتاه: توان به چهار بخش تقسیم کردآثار ادریس را می
و ) نامهنمایش8(هانامه، نمایش)داستان8شامل (، رمان.)دهدکه بخش عمده آثار ادریس را تشکیل می

).جلد15( ها و مقاالتکتاب
:هاي کوتاه ادریس به ترتیب انتشار عبارتند ازمجموعه داستان

هاي بعد در چاپ(الیس کذلکـ 3) 1956(جمهوریه فرحات و قصه حبـ 2) 1954(ارخص اللیالیـ 1
)  1959(آخر الدنیاـ 6) 1958(حادثه شرفـ 5)  1957(البطلـ4)  1957.)  (با نام قاع المدینه منتشر شد

انا سلطان قانون الوجودـ  10) 1972(بیت من لحمـ 9)    1962(النداههـ 8)  1960(لغه االي آيـ 7
امهـ 12)  1982(اقتلهاـ11)   1975(
هاآناي به هاي کوتاه منتخب از آل احمد و ادریس و نگاهی مقایسهبررسی داستان. 3

از یوسف ( االي آي و لغه) از جالل آل احمد( هاي زن زیاديدر این بخش ابتدا دو داستان از مجموعه
ها کنیم و سپس به مقایسه داستانها بررسی میرا معرفی کرده و وجوه رئالیسم را در آن) ادریس

.پردازیممی
زن . داستان کوتاه در خود دارد9نگاشته شده و در مجموع 1331در سال زن زیاديمجموعه داستان 

به « هاي این مجموعهداستان) 376: 1363آژند،.( کمی پس از گسستن از حزب توده نوشته شدزیادي
آل احمد که . اندو روحیهایش در حال فروریزي جسمی اند که آدمتوصیف محیطی تیره اختصاص یافته

هاي اندیشید، اینک به گالیه از برخی جنبهروزگاري به تجسم انتقادي بنیادهاي روابط اجتماعی موجود می
هاي این مجموعه بیشتر به مقوله داستان) 261: 1، ج1380میرعابدینی،(» .پردازددرجه دوم این روابط می

را زن زیاديو سمنوپزاناز این مجموعه دو داستان .زنان و مشکالتشان در جامعه ایرانی مربوط است
.ایمبرگزیده

:سمنوپزانخالصه داستان
. کشدافتد، روز سمنو پختن نذري را در این خانه به تصویر میاین داستان که در محیط یک خانه اتفاق می

فعلی وي؛ بارداري به مشکل) مریم خانم(خانه شود؛ اما امسال نیت زن صاحبنذري که هرساله انجام می
داستان در انتها با فرستاده شدن جنین سقط شده در درون تشتی . گرددهوو و دختر دم بخت او بازمی

. پذیردروپوشیده به این خانه پایان می
:تحلیل داستان
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اندن مخاطب با خو.شوداي آغاز میابتدا با توصیفی زیبا و دقیق از مراسم سمنوپزان زنانهسمنوپزانداستان 
.در متن و بطن داستان قرار می گیردکند، که موضوعات معمول را بیان میسطور این 

ها ناهارشان را خورده بودند و زن. دود هه حیاط را گرفته بود وجنجال و بیا و برو بیش از همه سال بود «ـ
مردها را از خانه بیرون کرده بودند تا بتوانند چادرها .نتوانسته بودند بچه ها را بخوابانند،هرچه کرده بودند

) 259: 1376آل احمد، (» ...را از سرشان بردارند
هاي آنان به هم بسیارها وحتی زخم زبانکاريزنانه، ریزهاي کامالاین گونه وارد شدن نویسنده به صحنه

شخصیت اصلی داستان، مریم . شودمیزاویه دید از نوع خارج داستان و از دید سوم شخص بیان . گویاست
.کندخانم؛ زن حاج عباس قلی آقاست که نویسنده او را با جزئیات جسمانی معرفی می

)25: همان( » سنگین و گوشتالو، با پاهاي کوتاه و آستنین باالزده« ـ 
:کندپردازد و مدیریتش در امور خانه را بیان میجالل از لحاظ اخالقی نیز به او می

و خودش هم ... ها کرده بود وبا این که همه کارش ترتیب داشت و دختر بزرگش فاطمه را مامور ظرف«ـ 
)26: همان(» .آمد دخترها را تنها بگذاردبا این همه دلش نمی.... مامور آشپزخانه بود،

حتی برخی ... خواهر مریم خانم، فاطمه و: شودها نیز کم و بیش پرداخته میدر داستان به سایر شخصیت
.افتد تا فضایی کامال زنانه در ذهن خواننده تداعی شودهاي فرعی نیز از قلم نمیجزئیات در مورد شخصیت

ها هایی که از بس براي شیر دادن بچههاي باال زده، چاك یخهتنگ بافته و آستینهاي ها با گیسزن« ـ 
)28: همان(».کردندپایین کشیده بودند، شل و ول مانده بود، عجله می

و ( هاي رئالیستیشود که مانند سایر داستانزمان داستان، ایام فاطمیه و مکان محدود به یک خانه می
.فضا به خوبی توصیف شده است) هاي خود جاللداستان

)26: همان(» .رفتیک پایش در آشپزخانه بود که از کف حیاط پنج پله می«ـ
)39: همان(» .که جلوش نرده آهنی گذاشتنآب انبارشون یک پنجره تو حیاط داشت«ـ 

ها با فضاي لحن شخصیت. گیردها شکل میقسمت اعظم داستان به صورت گفت و گو میان شخصیت
چون سایر آثار جالل، مملو از الفاظ و عبارات اند، هماهنگی دارد و همفرهنگی که در آن رشد کرده

) به ویژه زنان(نویسنده که بیان حاکمیت خرافات میان مردم این شکل استفاده از الفاظ با قصد. عامیانه است
نمود جهل و خرافه ،هاهاي خرافی آنان وخاله خان باجی بازيروابط وصحبت. است، همخوانی دارد

گونه باورها و نشان دادن زشتی اعمال مبتنی بر آن انتقاد از این.گرایی جامعه زنانه آن روزگار است
.توان دیدعقاید خرافی را جاي جاي داستان می. هددداستان را نیز تشکیل میدرونمایه اصلی 
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هاي خرافی براي درمان نازایی چون چله بري کردن، عدم اعتماد استفاده از طلسم، اعتقاد به داروها و روش(
......)هاي مدرن و به درمان

)38: همان(» .هاي مردمتو شکم زنکننگیرن، میهاي سگ و گربه رو مینطفه) تو دیار کفرستون(« ـ 
)37: همان(» .شورخونه از رو مرده بپر که پریدمگفتی تو مرده. گفتی چلّه بري کن، کردم«ـ
)38: همان(» .اندحتما دخترکم رو چشم زده. امالعمر شدهبا این تو حوض افتادن فاطمه هم که نصف« ـ

هاي طاق و جفت مردم، پنش تنره سلیطه، بچهقلب پدر سگ صاحاب، دخت: و تعابیري عامیانه چون
......وسر تخته مرده شور خونه) پنج تن(

توان محتواي داستان سمنوپزان را درباره زنان و مشکالت ایشان در جامعه معاصر جاللدر نهایت می
اورهاي دانست که با فقر فرهنگی و ب...)  نگرانی براي ازدواج دختران، همسر مجدد و مشکل ناباروري و(

.شودخرافی گاه آمیخته با مذهب تشدید می
خالصه داستان زن زیادي

این داستان تک گویی درونی زنی سی و چهارساله است که دو روز است توسط همسرش به خانه پدر 
داستان زن زیادي، توصیفی .گذردها میکه فقط چهل روز از زندگی مشترك آنبازفرستاده شده، در حالی

درون و بیرون شخصیت اصلی داستان نوعروسی مقهور و مطلقه ،ندگی زنی رانده شده از جامعهدقیق از ز
است که به دلیل زشت رو بودن و مهمتر از آن کاله گیس داشتن سرچهل روز نشده به خانه پدري برگشته 

.و بسیار هم نگران است واین واقعه برایش غیرقابل تحمل است
تحلیل داستان  

اي نامرئی گویی شنونده. گویی درونی روبرو هستیمن، راوي اول شخص است و گویی با تکدر این داستا
.دهدهاي یک زن؛ شخصیت اصلی گوش میبه درددل

)185: احمدآل( پدرم بمانم؟توانستم توي خانه من دیگر چه طور می... ـ 
)همان.( شدمداشتم خفه می. ها گذشتدانید دیشب و پریشب به من چهـ نمی

نامش را فقط یکبار از زبان . گر داستان استشخصیت اصلی زنی سی و چهارساله است که خود روایت
شاید به این دلیل که راوي داستان، خود شخصیت . هاي داستان نامی ندارندسایر شخصیت. شنویمشوهر می

حتی نام .( ان حضور دارندهایشان در داستهاي دیگر داستان نیز  فقط با نسبتشخصیت. اصلی داستان است
.)دانیمهمسر زن را که چالش اصلی داستان با اوست، نمی

بریم کهاما در خطوط بعدي داستان به چالش اصلی پی می. شودگره داستان از همان ابتدا آغاز می
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بابا گردانند و باز بیخ ریشـ پس از سی و چهارسال ماندن در خانه پدر، سر چهل روز، آدم را دوباره برش
)186: همان.( ببندند

شود؛ مکان محدودي که عمدتا خانه پدري زن هاي جالل توصیف مکانی خوبی ارائه میمانند سایر داستان
.و اندکی هم درباره خانه شوهرش است

دانستم پنجره راه آبش کی قدر ظرف شسته بودم؛ میسر حوضش آن... ـ خانه هم همان خانه بود که 
)185: همان. (رودانبارش را اگر طرف راست بپیچانی، آب هرز میگیرد و شیر آبمی

دختر هم . اند به ویژه که روي خط سیر داستان تأثیر به سزایی داردها نیز خوب تصویر شدهشخصیت
.گویدکند و هم از خصوصیات فیزیکی شوهرش میخصوصیات جسمانی و هم اخالقی خود را بیان می

توي خانه پدر، جز برادرش کسی را ندیده و از همه مردهاي دیگر رو گرفته و ـ من که سی و چهار سال 
)189: همان(هاي غریبه، آن هم توي حمام یا بازار حرف زده فقط با زن
)190: همان. (گذارمخواست جوري بشود و او بفهمد که سرم کاله گیس میـ  دلم می

) 196: همان. (استـ من کاله گیس دارم و صورتم آبله است و چهل سالم 
. و با آن دماغ گنده توي صورتش.اشهاي کلفت و دسته آهنیبا آن عینک.ـ آدم شل و بد ترکیب ریشو

)187: همان(
هاکوتاه و تلگرافی است و هایش است که جملهدر این داستان نیز، زبان آل احمد همان زبان سایر داستان

. مملو از تعابیر و الفاظ عامیانه است
)193: همان. ( چهار روزه کلکم را خواهند کندـ سه 

)194: همان. ( ـ الهی سر تخته مرده شور خانه بیفتد
) 197:  همان. ( انداز کنمـ ماهی شندرغاز پس

دخترانی که به دلیل بهره نداشتن از . پردازداز حیث محتوا به یکی از معضالت جامعه میزن زیاديداستان 
حتی . دهندشوند و یا به ازدواج در شرایط ناعادالنه تن میمناسب محروم میزیبایی، از ازدواج در سن

داستان در حقیقت به واکاوي درونی یک زن در . حقی براي ادامه زندگی در آرامش و بدون دغدغه ندارند
ا در این داستان رئالیستی، جالل ت. داندشخصیت خود است؛ زنی که خود را در خانه پدر و همسر زیادي می

آل احمد سعیش در این داستان این است که استضعاف و فقر مردم .رودمرز رئالیسم روان شناختی پیش می
بتواند ریشه جهل ،را چه از لحاظ مادي وچه از لحاظ معنوي به تصویر کشیده تا شاید با گوشزد کردن آن

. و خرافه گرایی و مقدس مآبی را در جامعه بخشکاند
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ترین آثار یوسف میالدي به رشته تحریر درآمده و از موفق1960در سال لغه االي آيمجموعه داستان 
ها از حیث محتوا متنوع داستان کوتاه وجود دارد و داستان12در این مجموعه . شودادریس محسوب می

هر داستان در انتهاي آن از نکات متفاوت این داستان با سایر آثار ادریس این است که سال نگارش . هستند
در غالب .ها گرفته شده استنام مجموعه که معنایی خاص نیز ندارد از یکی از داستان. آمده است

هاي این مجموعه نگاهی به رئالیسم ها، حیات روزمره  انسانی به تصویر کشیده شده و بعضی داستانداستان
تر شده و در حقیقت سعی در برگشودن عمق ل عمیقها، نگاه ادریس به مسائدر این داستان. رمزگرا دارند

. واقعیات را دارد
خالصه داستان الزوار

اي نداشته نندهکداستان درباره زنی به نام سکینه است که در طول سه ماه بستري بودن در بیمارستان مالقات
در تخت کناري . ندکاهمیت است، اما بعدها روح او را به شدت درگیر میاین مسئله در ابتدا بی. است

سکینه، زنی به نام مصمص بستري است که به واسطه اهمیت اجتماعی و گستردگی بستگان، مالقات کننده 
ها کند تا حدي که بیش از خود او با آنسکینه کم کم به مالقات کنندگان مصمص توجه می. بسیار دارد

کند، مصمص مص را به خود جذب میزمانی که سکینه تمام توجه مالقات کنندگان مص. کندمعاشرت می
آید و اما ناگهان به خود می. گیرداو تصمیم  به مقابله با سکینه می. شودزده و عصبانی میبسیار هیجان

.  کندمتوجه تنهایی و غم در چهره سکینه شده، فقط سکوت می
تحلیل داستان

. شودنقاط قوت داستان محسوب میرودکه از شود و نویسنده سر اصل موضوع میداستان سریع شروع می
.کندشخصیت اصلی سکینه نام دارد که نویسنده به خوبی صفات جسمانی و روحی او را توصیف می

و هو اسم قد یبدو ریفیاً و لکنها لم تکن ریفیه النشاه او . سکینه کان اسمها سکینه و هی سکینه فعالًـ 
.( ناً انصاف الکبیره مودبه جداً خجوله جداً و رقیقه ایضاًکانت من مدینه ما، واحده من عشرات مدن. المالئح

)25: 1983ادریس،
رسد، اما او در روستا این اسم یک اسم دهاتی به نظر می... ـ سکینه، اسمش سکینه بود و او فرد آرامی بود

رهاي این او اهل شهر بود؛ یکی از شه. شدها و منش روستایی در او دیده نمیبدنیا نیامده بود و نشانه
.رسیدخو به نظر میمملکت، مودب، خجالتی و نرم

و کانت سکینه الضعیفه الرقیقه الحنونه تحس اذا اطلت النظر الیها او عمقته ان هناك فعال اناساً ضعفاء ـ 
)26: همان.( محتاجین الی الشفقه
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او دل انسان برایش کباب که با اندکی نگاه و تأمل در ـ سکینه فردي ضعیف، الغر و مهربان بود به طوري
.شدمی

. کندداستان شخصیت دومی دارد که مصمص نام دارد و سایه به سایه همراه شخصیت اول حرکت می
.شناساندنویسنده، مصمص را نیز به خوانندگانش می

مصمص المرء الضخمه الکبیره الصدر و الثدین التی یمیل لونها الی السمره و دائماً ترتدي قمیص نوم ـ 
)25همان، . (بیضا

رسید و همیشه پیراهن خواب اش گندمگون به نظر میـ مصمص زنی درشت اندام بود که رنگ پوست سینه
.  کردسفید رنگ به تن می

گرایش ادریس « .کشدراوي سوم شخص و خارج از داستان است، اما جزء جزء داستان را به تصویر می
در این داستان به زبان فصیح است و نویسنده جز جمالت کوتاه که بیشتر به صورت سوال و جواب است، 

تر شدن داستان به براي نزدیکاینگونه کاربرد زبان عامیانه در نزد او بیشتر . کنداز لغات عامیانه استفاده نمی
)105: 1386ترکاشوند،(» .زندگی حقیقی و عادي مردم است

شنويـ هی می)                                            35و 34، 25:  همان... (بقی اسمعی یاـ 
ات نبود؟    ی پسرخالهـ  این مصطف)                               31همان، . (مش ده  کان مصطفی ابن خالتکـ 

دهدکه با عنصر مکان مکان در این داستان محدود به یک بیمارستان است و زمان عصر جدید را نشان می
. کندهایش مکان را به خوبی توصیف میادریس چون سایر داستان. هماهنگی دارد

تنا العامه والمرکزیه والجامعیه و والسریران کانا فی عنبر واحد من العنابر الکبیره التی تحفل بها مستشفیاـ 
) 26:همان. (.الصدریه، العنبر العهود ذواالثنین و العشرین سریراً

هاي عمومی، هایی که در بیمارستانهاي بزرگ بیمارستان بود، از نوع بخشـ هر دو تخت در یکی از بخش
.    بخش مذکور داراري بیست و دو تخت بود. مرکزي و دانشگاهی وجود دارد

کنندگان مصمص کند و آن جایی است که سکینه همه مالقاتادریس گره داستان را خیلی دیر شروع می
گشایش گره همراه با تاثیر شدید آن بر « رسد و داستان خیلی زود به اوج می. کندرا به خود جذب می

.پذیردگشایش پایان میداستان بالفاصله بعد از ) 105: 1386ترکاشوند، (» .عاطفه و احساس خواننده است
قهرمان داستان از جنس زن انتخاب شده . محتواي داستان حول محور انسان و روحیات و اخالقیات اوست

چون جنس مونث نسبت به مسایل عاطفی از جمله مسائلی چون دوري دوستان و آشنایان، تنهایی و «است، 
ی و رئالیسم در جنبه اجتماعی آن در این ضعف روابط انسان) همان(» .ترندمشکالت روحی و روانی حساس
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مکان داستان که . در واقع این داستان پیوند مسائل اجتماعی و روانشناختی است. داستان نمود خاص دارد
عالوه بر . رسد یک بیمارستان است، براي بیان حاالت روحی و روانی شخصیت اصلی مناسب به نطر می

.       نیز تطابق کامل دارداینکه با رویکردهاي فکري خود نویسنده
خالصه داستان اللعبه

فضا و مکان به حدي براي او غریب است که دچار تعجب و . شودمردي وارد محل برگزاري یک جشن می
اي در دست در اوج سردرگمی، فردي با لبخند و با جعبه. داندتردید شده، حتی جاي نشستن خود را نمی

در جعبه .(دهدزنی؟ و هفت تیري را به او نشان میهی می: گویده را میشود و این جملبه او نزدیک می
مرد توجهی (پردازد مرد تصمیم به بازي گرفته، هزینه را می.) تیرهاي مخصوص بازي با هفت تیر است

ناگهان مرد احساس . کندمرد خندان همچنان به او نگاه می.) خاص به یک تیر مخصوص در جعبه دارد
پس باعصبانیت شروع به کتک زدن مرد . خندان قصد فریب و خوردن پول او را داشته استکند، مرد می

من فقط گفتم « : گویدبعد مرد همچنان با خنده می. شودکند تا جایی که از زدن خسته میخندان می
شود همه چیز حتی سایرین، جزیی از بازي هستند و در حالی که او مرد ناگهان متوجه می» زنی؟می

.در انتها مرد همچنان خنده فریب آمیز بر لبان دارد. خواسته تیر بزند، مرد خندان را زده استیم
تحلیل داستان

این روش ) 114: همان(» .کندخود داستان را با توصیف جرئیات آغاز میادریس طبق عادت همیشگی«
هاي ادریس الف سایر داستانبرخ. ها و عنصر مکان را خوب به بیننده بشناساندشود که شخصیتباعث می

شخصیت اصلی را ـ که همان فرد تازه وارد « شاید ادریس خواسته. شخصیت اصلی اینجا نام مشخصی ندارد
به مجلس است ـ به صورت شخصی غریب و ناآشنا با محیط جلوه دهد تا از این طریق خصوصیات 

راوي در . د تازه وارد، مرد خندان استشخصیت مقابل مر) همان(» .شخصیتی قهرمان داستان بهتر بیان شود
ادریس در همان ابتدا شخصیت . این داستان سوم شخص مفرد و به طور کلی از صحنه داستان خارج است

.کندداستانش را معرفی می
. یوحی باالناقه و العراقه... کسواد الکادیالك.... کان فاخراً بالغ الفخامه، اللون الغالب فیه هواالسود، سوادـ 
) 167: 1983ادریس،(

به تیرگی رنگ یک کادیالك شیک و ..... گرایید، تیرهـ او بسیار شیک بود، رنگ لباسهایش به تیرگی می
.باکالس بود
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نویسنده مکان را از جهات مختلف مثل . مکان داستان جشنی نه چندان شلوغ مخصوص طبقه اشراف است
. تفضا سازي و حاضرین مجلس به دقت تصویر کرده اس

ـ الحضور تدرك بطریقه ما انهم کثیرون و لکن عدد من یقع بصرك علیهم قلیلون تستطیع التفرس فیهم 
و دخان السجائر و السیجاره یلون الجوع ببقعه سماویه متحرکه و یتشابک مع اشعاعات النور ... بسهوله

)168: همان. (غیر المرئی صانعاً سحباً کسحب السیف
افتاد، چندان زیاد جا میاما اندك کسانی که چشمت به آن. حاضرین زیاد استکردي تعدادـ احساس می

ایی از دود را به حرکت درآورده بود و این هاله دود با نورهاي کشیدند، هالهسیگارهایی که می. نبود
.نمودموجود در فضا مخلوط شده و خود را همچون ابر سفید تابستانی می

)همان.( خصیصاً للمناسبه باکثر من زيو خدم، و کانّهم استحضرواـ 
.شدها مشخص میهاي مخصوص درجات و مراتب آنـ خدمتکارانی بودند که با پوشیدن لباس

والمقاعد قلیله متناثره، اقل بکثیر من عدد الحاضرین، ولکنها راسخه فی اماکنها و کانما مضت علیها ـ 
)همان.( احقاب

اما به زمین چسبیده و . رسیدنسبت به تعداد حاضرین کمتر به نظر میها کم و پراکنده بودند وـ صندلی
.ها به همان حالت باقی مانده بودندگویی سال
و به خصوص دوره نفوذ طبقه «است ) هم عصر نویسنده(رسد زمان داستان ، زمان حاضر به نظر می

)114: 1386ترکاشوند، (» .اریستوکراسی مصر است
شود و در هنگام کتک زدن مرد خندان  به بتدا با ورود قهرمان به محل جشن آغاز میگره داستان از همان ا

سکوت قهرمان داستان در انتهاي قصه و نگاه کردن به جمعیت و پی بردن به اصل ماجرا، . رسداوج می
.      گشایی و پایان پذیرفتن داستان استزمان گره

نویسنده جهت ایجاد تناسب بین افکار . همیت بسیار دارددو عنصر مکان و شخصیت اصلی در این داستان ا
. و روحیات قهرمان با عنصر مکانی تالش زیادي کرده است

در این مجموعه ها زبان داستان، مانند داستان قبلی، گرایش به زبان فصیح دارد که روال زبانی همه داستان
هاي ت که سهم بسیار اندکی از جملهاي منحصر به گفت و گوهاسجمالت محاوره. داستانی ادریس است

.داستان را دربر دارد
)178همان، (.انا مش قلت لک عایز یا بیه تضربـ 
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ـ من بهت نگفتم که میخواهم منو بزنی   
هاي دیگر و رفتارهاي انسانی مبتنی بر توان شناخت انسان از خود، رابطه با انسانمحتواي این داستان را می

عدم شناخت و قضاوت نادرست بر اساس شناخت غلط، یکی از معضالت رفتاري معضل . شناخت دانست
کند و مسائل روانشناختی و درونی انسان را جامعه است که ادریس در این داستان رئالیستی به آن توجه می

. کندنیز در خالل آن مطرح می
نتیجه

هاي مشابه زندگی اند و در کشورهایی با فرهنگزیستهجالل آل احمد و یوسف ادریس از نظر زمانی تقریبا در یک دوره 
مجموعه داستان کوتاه . کندهاي نوشتاري و باورهاي مشترك ایشان را توجیه میاین مسئله بسیاري از شباهت. اندکرده

ه از نوشته شده ک) خورشیدي1339( میالدي1960در سال » لغه آالي اي« و مجموعه داستانی 1331در سال» زن زیادي«
ها و تغییرات سیاسی ـ اجتماعی زمانی که هر دو کشور ایران و مصر درگیر فعالیت. نظر زمانی، نزدیک به هم است

فقر، نابسامانی اجتماعی و مشکالت فرهنگی .  ادریس و جالل نیز هر دو تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه هستند. اندبوده
یوسف از جمله نویسندگانی است که . آثارشان به خوبی منعکس شده استدهد و درجامعه هر دو نویسنده را آزار می

، به همراه نسلی جالل نیز. ادبیات مصري را با قالب داستان کوتاه آشنا کرد و به آن ساخت و محتوایی عربی بخشید
توان آن خاص خود که میبا شیوه نثراو. گذاران ادبیات نوین فارسی هستندبزرگ از ادیبان تأثیرگذار ایرانی، از بنیان

. زنان پس از خود قرار گرفته استراسبک ادبی منحصر به جالل دانست، مورد تقلید قلم
به عبارتی بهتر . هاي یوسف، درباره زن استاز میان چهار داستان بررسی شده، هر دو داستان جالل و یکی از داستان

البته قصد جالل، بیان معضالت و مشکالت جنس زن در . ها، از جنس زن، انتخاب شده استشخصیت اصلی داستان
اما یوسف به دلیل حساسیت و عاطفی بودن زن، قهرمان . جامعه و عمق نفوذ خرافات و باورهاي عامیانه در این قشر است

هاي زن، معضالت کم و بیش مشابهی در فضاي ایرانی و اما در هر حال شخصیت. گزینداصلی را از این جنس برمی
به دلیل فقر فرهنگی در جامعه از ازدواج در » زن زیادي« و فاطمه در»الزوار«براي نمونه سکینه  در .( ها دارندداستانمصري

.)  اند سن مناسب محروم شده
. هاي هر دو نویسنده آشکار استهاي رئالیسم  به ویژه رئالیسم اجتماعی در داستانشاخصه

همه 4.پردازي هماهنگی دارداز هر دو نویسنده با تعریف رئالیسم از شخصیتهاي بررسی شده هاي داستانـ شخصیت
از یوسف ادریس تا حدودي غریب و » اللعبه«البته شخصیت اصلی در داستان .ها از مردم عادي جامعه هستندشخصیت

ر داستانی به ادریس از میان تمام عناص. کند که در هماهنگی با فضاي داستان پرورده شده استناآشنا جلوه می
جالل نیز معموالً . ها تطابق دارددهد که به شدت با محتواي تحلیلی داستانهایش بیشترین اهمیت را میشخصیت
آنها فقط نماینده ي یک خصوصیت .شخصیت هایی ایستا هستندسازد که غالباً هایش میهایی تیپیک در داستانشخصیت

.ی نمی یابندهستند و تا پایان داستان هیچ تغییر و تحول
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محیط زنانه خانه در داستان سمنوپزان، . از عنصر مکان به خوبی استفاده شده استهاي بررسی شده،ـ در همه داستان
رسد اما به نظر می. فضاي دلگیر، تکراري و خسته کننده خانه پدري در داستان زن زیادي، هنرمندانه توصیف شده است

داستان اللعبه، با جزئیات و هایش به ویژه محل جشن در هاي ارائه شده در داستانتوصیفات ادریس از فضا و مکان
.اندگرایانه موفق بودههر دو نویسنده در ارائه فضایی ملموس و واقع. کاري بیشتري ارائه شده استریزه

هر دو داستان جالل زاویه دید . هاستتوان مورد بررسی قرار داد، زاویه دید در این داستانـ یکی دیگر از نکاتی که می
در اکثر کارهاي جالل آل احمد یکی از . راوي همان شخصیت اصلی است) زن زیادي( یاول شخص دارند که در یک

اما در دو . پردازددر واقع خود اوست که به بیان نظراتش می- که از قضا در بیشتر موارد منِ راوي نیز هست-ها شخصیت
و خارج از فضاي داستان ادریس، اغلب راوي را به صورت سوم شخص« .داستان ادریس، زاویه دید سوم شخص است

) 130: 1386ترکاشوند،( ».کندانتخاب می
اي را بر زبان رسمی ـ  در هر دو داستان جالل، غالب جمالت به صورت دیالوگ است و به همین واسطه غلبه زبان محاوره

ها در دیالوگ. سبک جالل در غالب آثارش به همین شیوه است. کنیم که از مختصات نثر رئالیستی استمشاهده می
ها در این دو داستان بسیار اندك است اند با این تفاوت که تعداد دیالوگهاي ادریس نیز با زبان محاوره نوشته شدهداستان

.کلی نثر ادریس در این دو داستان، متمایل به زبان فصیح استو به طور
هایش را که مردم متوسط و نویسد تا زبان شخصیتجالل، عامیانه می. ـ زبان داستان در هر دو داستان ساده و آسان است

ادریس نیز در بسیاري از آثارش بر خالف رسم معمول نثر عربی، زبان محاوره و شکسته . ضعیف جامعه هستند، نشان دهد
عباس، ناقد عبدالجبار . (البته در این دو داستان انتخابی بیشتر، زبان فصیح استفاده شده است.بردهایش بکار میرا در داستان

ها، کند که یکی از آنهایی را لحاظ میهاي کوتاهش بویژه لغه آالي اي، ویژگیعراقی در توضیح لغت ادریس در قصه
ذکر این ) . 64: م1994ه ـ 1414برگرفته از عبدالمعطی، . )(جمع بین لغت فصیح و عامیانه عرب و ایجاد لغت جدید است

گیرد که در آثار ادریس به این وسعت حمد را لغات و تعابیر عامیانه در برمینکته الزم است که بخش اعظم نثر آل ا
.   نیست

نوشتپی

توان به اند، میهاي کوتاه آل احمد با آثار سایر نویسندگان پرداختهاز جمله مقاالتی که بررسی تطبیقی داستان.  1
ها در اي از آنالزم به ذکر است این منابع تنها جهت اطالع خوانندگان است و استفاده. هاي زیر اشاره کردنمونه

. این مقاله نشده است
144، کتاب ماه ادبیات،ش هاي جالل آل احمدرئالیسم در ادبیات داستانی با نقدي بر داستان، )1389(تقوي، علی،ـ 

هاي کوتاه فارسی بررسی نهضت رئالیسم در داستان، )1389(جرتوده، محمد،کیومرثی/22تا 16، ص 158پیاپی
86تا75صاز،59شمارهجهان،معاصرادبیاتپژوهش)اينگاهی اجمالی و مقایسه(و اردو 

کامو، آلبربیگانهوبا طاعوناحمدآلجاللعنکبوتوخواهرمتطبیقیبررسیمقدم، زیار، محمد و صدیقه شرکت ـ
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.101تا 87،ص  9، ش 3س ادبیات تطبیقی،
هاي یکاحمد با یادداشتبررسی تطبیقی زنده به گور هدایت و سه تار جالل آل، )1389(سینی، مریم،حـ 

.29تا 17، ص2، نشریه ادبیات تطبیقی کرمان، س اول، ش دیوانه و شنل گوگول
.ایمرئالیستی اثر حسین پاینده، بهره گرفتههاي نثر رئالیستی از کتاب داستان کوتاه بندي ویژگیبراي دسته.  2

از انتشارات » Short Story Criticism«هاي نامه یوسف ادریس از مجموعه کتاببراي نگارش زندگی. 3
Gale Cengage learningبهره » یادبود پدر داستان کوتاه عربی« دیاي فارسی و عربی و  مقاله ، ویکی پ

اي ایم که مصاحبهگرفته
امین سالگرد درگذشت ادریس انجام شده 20ا احمد الخمیسی، منتقد و نویسنده مصري است و در ب

روزنامه جوان، (.است
)1390مرداد3474،22ش

سیمین دانشور، همسر جالل آل احمد درباره گرایش جالل به رئالیسم و پیروي او از این شیوه ي ممتاز ادبی و در .  4
مواد خام نوشته هایش مردم و زندگی هستند، در «: ق شخصیت هاي زنده و واقعی، می گوید توجه او به خلپی آن 

حقیقت آنچه را که می نویسد، زندگی کرده است یا می کند و به هر جهت شخصاً آزموده یا می آزماید، قهرمان 
یش از آشنایی مان نوشته، بیش هاي داستان هایش را غالباً دیده ام و می شناسم، و قهرمان هاي داستان هایش را که پ

غالباً حی و » مدیر مدرسه«و » زن زیادي«، »سه تار«، »دید و بازدید«زنان و مردان . ترشان را بعدها دیدم و زود شناختم
دانشور، ( ».حاضرند و بیشترشان از این که قهرمان هاي داستان هاي جالل واقع شده اند، روحشان بی اطالع است

1348 :216(
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.4فردوسی، چ: ، تهرانزن زیادي، )1376(ـ  آل احمد، جالل، 4
.رواق: تهرانیک چاه و دو چاله و مثال شرح احواالت، ، )1357(ـ ــــــــــــــــ ،5
.بدیهه، چ دوم: ، تهرانجالل از چشم برادر،  )1376(ـ آل احمد، شمس، 6
.خانه کتاب: ، تهرانجالل آل احمد، )1388(نژاد، کامران، ـ پارسی7
.نیلوفر: ، تهرانداستان کوتاه رئالیستی در ایران، )1389(ه، حسین، ـ پایند8
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شناسی هنر و ادبیات، ش ، جامعهرمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسه آل احمد، )1388(ـ ــــــــــــــ، 9
.  98ـ 69، پاییز و زمستان، ص2

.، دانشگاه تهران)نامهپایان( ،دریس در داستان کوتاهبررسی سبک ادبی یوسف ا، )1386(ـ ترکاشوند، صفر، 10
.، شهریور25، ش)مونیخ(مجله کاوهشوهر من جالل،: احمد، در رثاي مرگ جالل آل)1348(، دانشور، سیمینـ 11

.نگاه: ، تهراننویسندگان پیشرو ایران، )1375(ـ سپانلو، محمدعلی،12
.14نگاه، چ: ، تهران1ج، هاي ادبیمکتب، )1385(ـ سیدحسینی، رضا، 13
.امیرکبیر: ، ترجمه طهمورث ساجدي، تهرانادبیات تطبیقی،  )1386(ـ شورل، ایو،14
دار الکتب : ، یوسف ادریس بین القصه القصیره و االبداع االدبی، بیروت)م 1994ه ـ 1414(ـ عبدالمعطی، فاروق، 15

. العلمیه
.10ماهنامه مهرنامه، ش ) مصاحبه(ل رنگی باشد،،  بر دامن عرب زنی)1390(ـ فرزاد، عبدالحسین،16
، ترجمه حسین پاینده، هاي رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسمنظریه، )1386(ـ الج، دیوید و ایان وات و دیوید دیچز، 17

.نیلوفر: تهران
.نشر چشمه: ، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهرانجامعه شناسی رمان، )1380(ـ لوکاچ، گئورگ،18
.4علمی، چ: ، تهران)قصه، رمانس، داستان کوتاه و رمان( ادبیات داستانی،  )1382(یر صادقی، جمال،ـ م19
.نشر چشمه، چ دوم: ، تهران1، جنویسی ایرانصد سال داستان، )1380(ـ میرعابدینی، حسن، 20
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