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آبادي هاي كوتاه محمود دولت شناسي داستان شكل
1

   

  

مهر دكتر رحمان مشتاق  
*  

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان

  بابا  سعيد كريمي قره

   شبستردانشگاه پيام نورلمي عضو هيئت ع

  چكيده 

ترين نويسندگان دو دهـة اخيـر ايـران           كوش  كارترين و سخت    ترديد، يكي از پر     آبادي بي   دولت

 و  جـاي خـالي سـلوچ     نويسي و خلق آثار بزرگي چـون          آوردن به رمان    او قبل از روي   . است

 او به نوشـتن رمـان ديـده    ها هم تمايل هاي نسبتاً بلندي نوشته است كه در همان   داستان كليدر

  . شود مي

ويژه   ها و به    اند، اندك است و عموماً به محتواي داستان         آنچه تا به حال دربارة آثارش نوشته      

هـايي    شناسي چهارده داسـتان او در سـاحت         در اين مقاله به شكل    . شود  هاي او مربوط مي     رمان

پيش از  . ايم  پرداخته...  انجام و  پردازي، آغاز و    چون طرح يا پيرنگ، زاوية ديد، راوي، شخصيت       

 و سپس به آراي محقّقـان دربـارة         1357اختصار به زندگي و آثار او تا سال           شروع بحث نيز به   

  . ايم شناسي اشاره كرده شكل و شكل

  

 آبـادي، رئاليـسم، راوي دانـاي كـل، زبـان شـاعرانه، ديـالوگ و                   دولـت  :هاي كليدي   واژه

  .مونولوگ

                                                 
*1

 r.moshtaghmehr@gmail.com): نويسندة مسئول (

  28/11/88: تاريخ پذيرش    3/5/88: تاريخ دريافت
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  درآمد

بيشتر عمر خـود را در       )ش1319آبادِ سبزوار     متولّد روستاي دولت  (ي  آباد  محمود دولت 

 در جامعـة روسـتايي كـويري        و تنها سيزده سال نخست عمرش     جامعة شهري گذرانده    

سبب داشـتن دو مـادر و يـك پـدر بـه دو               اي كه به    هم در خانواده    سپري شده است؛ آن   

دست آوردن    با كوير براي به     جدال ،ها  طي اين سال  .  تبديل شده بود    ستيز گروهِ در حال  

اي نان چنان با پوست و گوشت او عجين شده بود كه زندگي طـوالني در شـهري                    لقمه

زمينـة  . اش را از ياد او ببرد ها و مشكالت دوران كودكي مانند تهران نيز نتوانست سختي  

هـاي     پرداختن به زندگي مردماني اسـت كـه وي در سـال            ،شك  مشترك تمام آثار او بي    

پـرداختن بـه زنـدگي و مـشكالت طبقـات            . را تجربه كرده است     ين عمر خود آن   نخست

  . آبادي تنها متأثّر از تجربة دوران كودكي او نبود فرودست جامعه در آثار دولت

 و با حـضور نويـسندگاني چـون         ش1325نخستين كنگرة نويسندگان ايران در سال       

... ، پرويـز ناتـل خـانلري و       احمد، بزرگ علوي، كريم كشاورز      صادق هدايت، جالل آل   

در اين كنگره به نويسندگان توصيه شد تا به خلق آثاري همت گمارند كـه               . تشكيل شد 

 انگـارة يادشـده توسـط       ش،1325پـس از سـال      . ساز انقالب سوسياليـستي باشـد       زمينه

ها و فرهنگ اقوام مختلـف        توجه به لهجه  . نويسندگان ايراني به صورت جدي دنبال شد      

 عنـوان   بـا اي    ساز پيـدايش شـيوه      ر كانون توجه نويسندگان قرار گرفت و زمينه       ايراني د 

هـر يـك از نويـسندگان بـه      بدين ترتيـب،    . نويسي ايران شد   در داستان » ادبيات اقليمي «

گونه كه    همان. دار شدند   شان را عهده     فرهنگ مردم منطقه   بازتابفراخور زادگاه خويش    

، محمـود   كـرد اني در آثـار خـود مبـادرت         محمـود بـه احيـاي فرهنـگ خوزسـت            احمد

هاي خود راه داد    آبادي نيز فرهنگ، زبان و شيوة زندگي مردم خراسان را به نوشته             دولت

  .) به بعد302: 1381خوشكبار، . كبراي تفصيل بيشتر ر(

هاي كـاري و نمايـشي خـود بـه خوانـدن              آبادي در نوجواني و ضمن تجربه        دولت

آشنايي با آثـار چخـوف و مـؤثّرتر از آن آثـار صـادق               . شتهاي پليسي عالقه دا     داستان

دست  ت دارد قلم به   ئاز آن پس بود كه حس كرد جر       . برانگيخت نوشتن   ههدايت او را ب   

 نوشـته   »ته شب «قبل از داستان    كه  هر چند تمام آنچه را      . هايي بنويسد   مشق  گيرد و سياه  

 آناهيتـا  در مجلّـة     »بتـه شـ   «سالگي با چـاپ داسـتان       21در  . بود به دست آتش سپرد    
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از آن پـس آثـارش يكـي بعـد از ديگـري             . به عرصة نويسندگي پا گذاشت    ) ش1341(

هجـرت  «،  »ادبـار «،  »ته شـب  «هاي كوتاهي چون      او كار خود را با داستان     . شد  منتشر مي 

ادامه داد و سپس    » هاي خسته   سايه«و  » پاي گلدستة امامزاده شعيب   «،  »بياباني«،  »سليمان

بـا  « و   »از خـم چمبـر    «،  »آوسـنة بابـا سـبحان     « تري چـون    هاي طوالني   تانبه نوشتن داس  

  . روي آورد»شبيرو

. نويسي است   بسيارآبادي گواهي بر عالقة او به         هاي دولت   سير صعودي حجم نوشته   

 » كوتـاه   منظـور گريـز از گـسترة محـدود داسـتان           بـه «ها كه به نوشتة برخـي         ين تالش ا

د كـه    منجـر شـ    كليدر رمان ده جلدي     نگارش به   ،است   هانجام گرفت  )19: 1382شهپرراد،  (

آبـادي را بايـد از         دولـت  ،هـر روي   بـه .  به چاپ رسـيد    1357نخستين جلد آن در سال      

تبلـور هنـري يـك    «منتقدي از وي بـا عنـوان   . هاي ادبيات معاصر ايران دانست   اسطوره

 )100و550: 1386يني،عابـد مير( »هاي روستايي ايران    واقعگراترين نويسندة داستان  «و   »دوره

نويسي به شيوة     جايگاهي كه او در عرصة صد سال اول از دورة داستان          «. ياد كرده است  

اغراق مشابهت بسيار به جايگاه فردوسي در كـلّ ادبيـات كهـن               جديد در ايران دارد، بي    

جـستار حاضـر     .)235: 1387شـيري،   ( ».ناپذير رقيب و دسترس    دارد؛ جايگاهي متمايز، بي   

همة .  كند ارائهآبادي    شناسانه از چهارده داستان نخستين دولت       وشد تا تحليلي شكل   ك  مي

  .اند ها قبل از انقالب اسالمي نوشته شده اين داستان

  شناسي شكل و شكل

» شـكل «اي نخـست بايـد بـه تعريـف            »شناسـانه   شـكل «براي آغاز هر گونـه مطالعـات        

بـي تعـاريف گونـاگوني از شـكل و        هاي اد   هاي نقد و نظريه     محقّقان در كتاب  . پرداخت

هـا بـه وجهـي مـشترك دسـت           توان با كنار هم گذاشتن آن       اند كه مي     كرده  ارائه ساخت

ما در اين قسمت آراي تني چنـد از  . كردتر  هاي اين مفاهيم را روشن    انداز  يافت و چشم  

ان وا  كنيم و مطالعة بيـشتر در ايـن زمينـه را بـه خواننـدگ                پردازان را مرور مي     اين نظريه 

  .گذاريم مي

رويكـرد  . تر از ديگران در مورد شكل نظر دادنـد  ها براي اولين بار صريح      فرماليست

هر نكتـة ادبـي از      «ها دربارة شكلِ اثر ادبي بر اين باور استوار بود كه              اساسي فرماليست 
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يابد بررسي گردد و شناخته شـود؛         ها مي   پيوندي كه با ساير نكته     واژه تا سخن، بايد در    

تـرين جنبـة پـژوهش ادبـي      اصـلي اثـر مهـم    به اين اعتبار شناخت ساختار يا شالودة    و  

.)50:1378احمدي، ( ».است
  

تينيانوف
1

شكل ادبـي را     «،تگرايي نزديك شد     رهبري او به صور    به نيز كه فرماليسم     

به نظر او شكل پويا نه از طريق تركيـب          . دانست و نه ساختاري ايستا      ساختاري پويا مي  

 مكاريـك، ( ».شـود   هاي آن ايجـاد مـي        بلكه از راه تعامل و وحدتِ تماميِ مؤلفه        ،و ادغام 

1384 :203(.  

 دقّتي ترسيم نشده بـود كـه        ه آن ها بسيار كلّي بود و هنوز ب        شكل در نظر فرماليست   

منتقدان ساختارگرا دقيقـاً بـه كـار علمـي          . گرايان تبيين شد    تر در نظريات ساختار     سپس

 قوانيني كلّي براي متون      تا حقيقت عزم آن داشتند     در داختند و پر  توصيف و توضيح مي   

 شـمار  ضعف ساختارگرايان به     درست همين رويكرد     ،از قضا . ادبي كشف و وضع كنند    

  . رفت مي

. گـردد   شناسانه در ادبيات فارسي به تاريخ چندان دوري باز نمـي             تحقيقات شكل  پيشينة

. انـد   هـاي صـورتگرايانه روي آورده       بررسـي تنها در سه دهة اخير است كه پژوهشگران بـه           

دليل ناآشنايي با مكاتب صورتگرايي و ساختارگرايي و نيـز            پيش از آن، پژوهندگان ايراني به     

جهت حاكم بودن روح آرمانگرايي بر فضاي سياسـي و اجتمـاعي ايـران نـه تنهـا چنـين                    به

ل و ظاهر مـتن ادبـي را        دادند، بلكه اصالً جستارهاي معطوف به شك        تحقيقاتي را انجام نمي   

تـوان نـام      شمار را مـي     تنها چند كتاب انگشت   . باور نداشتند و حتّي به آن بدگمان نيز بودند        

بيـشتر  . انـد  شناسي نگـارش يافتـه   برد كه در حوزة ادبيات داستاني فارسي و بر اساس شكل         

جرئـت    بـه . هاي كالسيك و كهـن فارسـي صـورت گرفتـه اسـت              ها در حوزة قصه     بررسي

هاي جديد فارسـي كمتـر كتـاب قابـل اعتنـا و               شناسي داستان   توان گفت در مورد شكل     مي

 دستور زبان داسـتان   : شود  ها اشاره مي    به نام برخي از اين كتاب     . خورد  چشم مي    به  اعتمادي

 از كريـستف بـااليي و ميـشل         هاي داستان كوتاه فارسـي      سرچشمه،  نوشتة احمد اخوت  

 از مـصطفي    مبـاني داسـتان كوتـاه      از نصراهللا احمـدي،      هاستان كوتا  د ساختاركويي پرس،   

آبـادي كتـاب      هـاي دولـت     گرايانه دربارة داسـتان     تنها نمونة ممتاز تحقيق شكل    ... . مستور و 
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شناسـي ايـن      مشخـصات كتـاب   .  نوشتة كتـايون شـهپرراد اسـت       رمان، درخت هزار ريشه   

  .ها در بخش منابع آمده است كتاب

 بـديهي   ،در نتيجـه  . ي داستان كوتـاه ايرانـي اسـت       شناس   شكل ،الة حاضر مقموضوع  

 از شكل و ساخت، اين تحقيق به بررسي روابط و           يادشدهنمايد با توجه به تعاريف        مي

هـايي كـه نويـسندة        هاي دروني داستان بپردازد؛ سازه      تعامالت بين اجزا، عناصر و سازه     

ايـن اجـزا و عناصـر    . ينـد آفر ها كلّيت اثر را مـي     خلّاق با سامان دادن دروني به همة آن       

 با كلّيت   اند،  تبادل و در    اند  درآميختههمان اندازه كه با يكديگر       اند و به    بسيار درهم تنيده  

 عناصـر و كلّيـت اثـر،        مياناستحكام روابط   . كنند   برقرار مي  استواريهاي    اثر نيز ارتباط  

هـا    ن سـازه  در آثار برجـستة ادبـي روابـط محكمـي ميـا           . سهم مهمي در اقتدار آن دارد     

  .حكمفرماست

آغـاز و   «هايي چـون      متون داستاني را عناصر و سازه     » وارِ اتم«اله اجزاي   مقما در اين    

، »گـويي   هـاي قـصه     هـا و شـيوه      ساختار«،  »زاوية ديد و راوي   «،  »طرح يا پيرنگ  «،  »انجام

، »نثــر و لحــن«، »زبــان«، ») جــاي-زمــان(محــيط «، »پــردازي تيشخــصيت و شخــص«

» اثر داسـتانيِ  «ها را براي ساختن      ايم و ارتباط و بستار بين آن         فرض كرده  ...و» مضامين«

ايم  موفّق بررسي نموده  
3

هـايي   صورت ذاتي ربط و نـسبت  ميان اين عناصر در داستان به    . 

آيـا شخـصيت جـز تعيـين        « جيمز كه    يهنر اين گفتة بسيار مشهور   . عميق برقرار است  

ـ           توانـد    شان شخـصيت چيـز ديگـري مـي        حادثه چيز ديگري هست؟ و آيا حادثه جـز ن

وارنولك و (» باشد؟
4

  .به سازواري ميان عناصر داستاني اشاره دارد )247: 1382، 

  آبادي هاي كوتاه دولت داستان

وي تـا  .  آغـاز كـرد    »ته شب « و با چاپ داستان      ش1341آبادي نوشتن را در سال        دولت

اسـت كـه در كوتـاه          نوشته، چهارده داستان    كليدر ،جلدي خود  زمان نوشتن شاهكار ده   

هـا را     او نخست برخي از اين داسـتان      . هستها اختالف نظر      بودن برخي از اين داستان    

 ولـي   ؛ انتشار داده بود   هجرت سليمان و مرد    و   هاي بياباني   اليه هاي  در دو مجموعه به نام    

ـ     سـه  اي  ه در مجموعـ   ، نوشته بـود   كليدرهايي را كه قبل از        بعدها تمام داستان   ا جلـدي ب

جـاي خـالي    سبب آنكه رمان     جلد سوم اين مجموعه به    .  منتشر كرد  كارنامة سپنج عنوان  

 در پايـان جلـد      ديدار بلوچ گيرد از بحث ما خارج است و نيز سفرنامة            را دربرمي  سلوچ
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اين مقاله  . تواند داشته باشد     داستان نيست باز در بحث ما جايي نمي         دليل كه  اول به اين  

آبادي را كـه قبـل از انقـالب اسـالمي      بلند دولت ستان كوتاه و نيمه  سعي دارد چهارده دا   

  . دكنشناسانه   تحليل شكل،اند نوشته شده

  آبادي هاي كوتاه دولت شناسي داستان شكل

. نامه و پـاورقي وجـود نـدارد         نوشت، تقديم   ها مقدمه، پيشاني    كدام از اين داستان    در هيچ 

عنـوان  بـا   اي    صـفحه  اي پـنج    ، مقدمـه   سـپنج  كارنامةتنها در آغاز جلد نخست مجموعة       

  . است  نوشته شده» يادداشت سپنج«

  ها  مجموعه  نام.1

 منتشر شده هاي بياباني اليه و هجرت سليمان و مردهاي  آبادي دو مجموعه با نام از دولت

 و كارنامـة سـپنج  مجموعة سـه جلـدي بـا نـام      دليل انتشار اين آثار در يك    اما به  ؛است

هـا جايگـاه    هاي قبلي توسط خود او، بحث از نـام ايـن مجموعـه         مجموعه توقّف چاپ 

آبـادي بـه       عالقـة دولـت    هتوان ب    مي نوان در اين ع    را »سپنج«آوردن واژة   . چنداني ندارد 

كه اين تأثيرپذيري در آفرينش و سـاخت ديگـر آثـار وي      چندان،ادبيات كهن تعبير كرد  

  .استآشكار  نيز كليدرويژه  به

  ها  ستان نام دا.2

 دارنـد،   قـرار حول محـوري واحـد      بيشتر  آبادي كه     هاي دولت   برخالف مضامين داستان  

هـاي كوتـاه او از لحـاظ          داسـتان . كنـد    شيوه پيروي نمي   هاي او از اين     گذاري داستان   نام

  . گذاري تنوع چشمگيري دارند  در شيوة نام،با اين حال. ند ا اندكتعداد بسيار 

اين داستان به بـازگويي     . گذاري شده است    قوع داستان نام   براساس زمان و   »ته شب «

ها سرگردان اسـت و   هدف در خيابان   پردازد كه بي    گردش شبانة شخصي به نام كريم مي      

پايان شب در داسـتان، مـصادف بـا    . يابد  خود را در منزل زوجي سالخورده مي       سرانجام

  .  شخصيت اصلي داستان است،پايان دورة سرگرداني كريم
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 را  آبـادي   دولـت هاي     داستان بيشتر اصلي     تم ،ينكه سفر و هجرت از زادگاه اصلي      با ا 

 نخـست   : اسـت   گـذاري شـده     دهد، تنها دو داستان بر محور اين موضوع نام          تشكيل مي 

 از دست دادن كـار خـود        دليل   شخصيت اصلي، به   ، است كه در آن مختار     »سفر«داستان  

 يافتن كار راهي كويت     برايگذارد و     ميزن و دختر كوچك خويش را با مادرزنش تنها          

 ، شخـصيت اصـلي،     سـليمان  اسـت كـه در آن      »هجرت سـليمان  «، داستان    دوم .شود  مي

سبب سرافكندگي از اينكه همسرش براي كمك به همسر آبستن اربـاب راهـي شـهر                 به

جايگاه خود را در بين روسـتاييان و اربـاب از           دليل  همين    و به  شود  معتاد مي شده است   

، پـس از بازگـشت از       دانـد   او كه عامل اصلي تمام اين بالها را زنش مي         . دهد  يدست م 

تفـاوت سـفرِ    . گيرد   راه غربت را در پيش مي      ، فرزندان خود را از همسرش گرفته      حبس

در  جاي خالي سلوچ   و نيز رمان     »سفر«هايي چون     شخصيتِ اصليِ اين داستان با داستان     

 ولـي در دو  ؛دهـد  داسـتان رخ مـي  پايـان  خانه در  اين است كه در اين داستان سفرِ مردِ         

گيـري گـره داسـتان كمـك          دهد و به شكل     داستان ذكرشده سفر در آغاز داستان رخ مي       

 »هجرت سليمان « نيز از لحاظ زمان وقوعِ سفرِ، ساختاري چون          »بياباني«داستان  . كند  مي

  . دارد

پـاي گلدسـتة   « داستان   ،گذاري شده    مكان وقوع داستان نام    بر اساس تنها داستاني كه    

هاي نمـايش، در يـك فـضا و مكـان             اين داستان همچون صحنه   .  است »امامزاده شعيب 

 كه متـولّي آن     برد  پناه مي اي    دختري به نام عذرا در شبي سرد به امامزاده        . گيرد  شكل مي 

سيد داور به قصد دوري از گناه او را بـا جـاري كـردن               . شخصي به نام سيد داور است     

 صـبحِ روز بعـد،     . كنـد   دهـد و بـا او نزديكـي مـي           ت داخل امامزاده راه مي    صيغة محرمي

عذرا را در امامزاده توقيف     ،  براي كسب تكليف شرعي   . فهمد كه عذرا خواهر اوست      مي

عذرا در نبود او خود را از پشت بام امامزاده به صـحن آن              . شود  كند و راهي شهر مي      مي

  . كند اندازد و خودكشي مي مي

ه بـه              »از خم چنبر  « و   »مرد«،  »بند«،  »ادبار« چهار داستاني هستند كـه بيـشتر بـا توجـ 

  .اند گذاري شده ها نام مضمون و نتيجة داستان

ابتال به  «.  داستان زندگي كودكي است كه زندگي كامالً به او پشت كرده است            »ادبار«

، و  سـو  بيماري صرع و همچنين رفتن پدرش به منظور يافتن كار و مـرگ مـادر از يـك                 
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هـاي او محـسوب    سقوط خودش از باالي بارو از سـوي ديگـر، دليـل اصـلي بـدبختي      

  . )30: 1382راد،  شهپر(» .شود مي

انـد و او    داستان پسركي است كه والدينش براي يافتن كار به شهر ديگري رفته            »بند«

ينه گيري ك   داستان به شكل  . اند  كاري نامرد سپرده    بافي به دست صاحب     را در كارگاه قالي   

صـورت   كينه و نفرتي كه در پايـان داسـتان بـه          . پردازد  و نفرت درون اين شخصيت مي     

 -بافي و فـرار شخـصيت اصـلي          آتش كشيدن كارگاه قالي    - انتقامي سخت و غيرمنتظره   

  . كند بروز مي

پردازد كـه شخـصيت اصـلي          به تكوين مردانگي زودرس نوجواني مي      »مرد«داستان  

ويـژه    بـه اش،    ، ذوالقدر در برابر ضعف پدر و فقـر خـانواده          در اين داستان  . ستاداستان  

قـد علـم    ) خودفروشي ( است اي كه مادرش براي مقابله با اين فقر در پيش گرفته            شيوه

  . كند مي

 حكايت معلّمي شهري است كه در خانة يكـي از روسـتاييان اقامـت               »از خم چنبر  «

طاهر با پسر ميرجـان مـشكل       . دارد و با عروس خانه ارتباط نامشروع برقرار كرده است         

عقيدةِ خود او پـسر ميرجـان    كند، به دارد و علّت اصلي اينكه زنش با طاهر نامهرباني مي  

بـا مـدير    .  رابطـه دارد   ، مـارو  ،گنجد كه آقاي مدير با همسرش       در باور طاهر نمي   . است

آقاي مدير دچار ترس و عـذاِب وجـدان         . كند  اش مشورت مي    دربارة زندگي خصوصي  

طـاهر خـشتك    . گريـزد   شود و از خم چمبري كه در آن گرفتار شده است مي              مي شديد

  . رسانند قتل مي برد و به همين سبب خانوادة ميرجان او را به شلوار پسر ميرجان را مي

هاي داستان ارتباط مستقيم       داستاني است كه عنوان آن با شغل شخصيت        »بان  گاواره«

 بـر اسـاس نـام شخـصيت اصـلي داسـتان             » عقيـل  عقيـل «تنها يك داستان به نام      . دارد

 نيز بر   »شبيروبا  « و   »آوسنة بابا سبحان  «هاي    دو داستان ديگر به نام    . گذاري شده است    نام

  . اند هاي فرعي داستان انتخاب شده اساس نام شخصيت

هـم     تنها يك داستان نـامي شـاعرانه دارد و آن            ،از بين چهارده داستان مورد بررسي     

هـاي    نشينان شهري است كه از روسـتا         حاشيه اين داستان، قصة  .  است »تههاي خس   سايه«

 نه از زندگي روسـتايي خـود        ؛اند   شهر مسكن گزيده    گوشه و كنار   خود كوچ كرده و در    

  .اند ي شهري و شرايط آن خو كردهاند و نه به زندگ طور كامل بريده به
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   آغاز داستان .3

 ولچل يسند
5

د خوانندة داستان را در همـان ابتـدا         يت دار ه فرص يفقط پنج ثان  «: گويد   مي 

ه زمان خوانده شدن پاراگراف     يد؛ پنج ثان  يدست بده  شه از ي هم يبرا را ا او يد  يجذب كن 

 يهــا د گفــت ســرآغاز داســتانيــن وصــف بايــبــا ا. )149: 1387(» .اول داســتان اســت

 ولـي   ؛ستنويسي ا   آبادي نويسندة بسيار    دولت. نديبايلب توجه و ز   ا اغلب ج  آبادي  دولت

هـاي    هـاي مخـلّ و توصـيف         آغازهاي او از اطناب    ،هايش  برخالف متن طوالني داستان   

زمان بـا آن،      شود كه هم     موارد وصف كوتاهي از محيط ارائه مي       بيشتردر  . اند  بيجا عاري 

  .گذارد شخصيت اصلي نيز در صحنة داستان پاي مي

يابد    سطر گشايش مي    با توصيف سردي هوا در چهار      ،»ته شب « ،نخستين داستان او  

 ورود شخصيت اصلي    »ادبار«در داستان   . شود   وارد داستان مي   ، شخصيت اصلي  ،و كريم 

طويله خاموش، و يـك فـوج سـتاره از    «. گيرد  سطر نخست داستان صورت مي    پاياندر  

آبـادي،    دولـت (» .رحمت بيخ ديوار، توي پـاالن سـاكت بـود         . پارگي گُردة سقف پيدا بود    

 نيـز   »از خـم چمبـر    « و   »مرد«،  »شبيروبا«،  »آوسنة بابا سبحان   «هاي  ستاندر دا ). 39: 1368

در چنين آغازهايي نويـسنده     . شوند  هاي اصلي در اولين جمله وارد صحنه مي         شخصيت

چيند و بالفاصله پس از ورود شخصيت اصلي به داستان، مجبـور اسـت بـا                   نمي  مقدمه

  . دهد ن داستان سوق  خواننده را به پايا،افكني و ايجاد بحران گره

نايـب  «. شود   مي آغاز تنها داستاني است كه با نام شخصيت اصلي          »هاي خسته   سايه«

نـشين قـرار    جلوي آينة قدي كه توي يك قاب برنجي گرفته شده و كنار ديوار اتاق شاه 

 ايـن چهـارده     از بين . )195 همان،( ».بار ديگر خودش را برانداز كرد       داشت، ايستاد و يك   

داسـتان بـا ايـن      . منـد اسـت     از آغازي هنري بهره   » هجرت سليمان « تنها داستان    ،داستان

بـه او   . دو ماه تخت گذشت و معصومه زن سـليمان پيـدايش شـد            «: شود  جمله آغاز مي  

نويـسنده در آغـاز     . )139 ،همـان (» .انگار سه روز گذشته بود و به سليمان انگار سي سال          

اين آغاز با آنكـه تمـام       .  مدرن بهره گيرد   هاي  هشيوخوبي توانسته است از      اين داستان به  

خـوبي    ادامة داسـتان بـه     به باز رغبت خواننده را      ،ماجراي داستان را در خود نهفته دارد      

  . انگيزد مي بر
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 از  ،ساختاري كه به قصة پريـان شـباهت دارد        دليل    به» پاي گلدستة امامزاده شعيب    «

 بحران اصلي داستان از صفحة پنجم شـروع         .اي نسبتاً طوالني نيز برخوردار است       مقدمه

در ايـن داسـتان     . ينـي اختـصاص دارد    چ  شود و پنج صـفحة نخـست آن بـه مقدمـه             مي

توصيف شخصيت  . شود  شخصيت اصلي و زندگي او تا زمان وقوع داستان توصيف مي          

تا صفحات نخستين داسـتان     افكني و ايجاد بحران صورت گيرد         توانست پس از گره     مي

  . كننده نباشد زياد خسته

كـه در آن نگـاه      شـود     ديده مي  »بند« داستان   درترين توصيف در آغاز داستان        مفصل

 بـا   ،دقّت از در ورودي ساختمان وارد شـده        برداري به   آبادي همچون دوربين فيلم     دولت

نويسنده پس از توصيف كودكان در حال       . رسد  بافي مي   توصيف جزئيات به كارگاه قالي    

  . رود   يعني اسد مي،غ شخصيت اصلي داستانبافي به سرا قالي

  طرح يا پيرنگ و ساختارها. 4

طرح نقل حوادث است با تكيه بر       «: كنند  شناسان طرح را معموالً چنين تعريف مي       روايت

فورسـتر ( ». و معلـول   موجبيت و روابط علّـت    
6

عنـصر اساسـي ايـن تعريـف         .)92: 1369،  

وسـيلة   حوادث و رويدادهاي داستاني به    است؛ يعني   » اصل علّيت «و  » تسلسل حوادث «

هـاي كوتـاه        داسـتان . پيوندند  ميآيند و به يكديگر       از پي هم مي   » رابطة سبب و مسببي   «

شـوند، از لحـاظ عناصـر     آبادي كه بيشتر با بروز بحران در آغاز داستان شروع مي      دولت

 46د نوشتن   احمد كه با وجو     اي چون آل    برخالف نويسنده . داستاني سير صعودي دارند   

آبـادي در ايـن       داستان كوتاه هنوز با ساختار و پيرنگ داستان آشـنايي نداشـت، دولـت             

او در  «. خـوبي دريابـد    چهارده داستان نخستين خود توانسته است ساختار داستان را به         

ر چنـداني نداشـته اسـت و بـا گذشـت زمـان                  هـاي داسـتان    نخستين گام  نويـسي تبحـ

  ).14: 1373قرباني، ( ».يسي آشنا شدنو اندك با فنّ داستان اندك

: 1386ميرعابـديني،   ( ».آبـادي اسـت     هاي دولـت    خلق بحران، نقطة شروع همة داستان     «

هاي اصلي داسـتان از وضـع موجـود شـكل             با فرار شخصيت  اغلب  ها     اين بحران  .)552

صـورت اجبـاري    آبرويي، يا بـه  هاي مختلفي چون بيكاري، بي   اين فرار با علّت   . گيرد  مي

ها بنا به داليل مختلف مانند خـدمت اجبـاري سـربازي              همچون زنداني شدن شخصيت   
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در تمام  » ادبار«و  » ته شب «هاي مختلف به غير از        به صورت » فرار«عنصر   .يابد  بروز مي 

  . حضور دارد جاي خالي سلوچهاي او تا  داستان

او ادامه   داستان پس از گريز شخصيت اصلي با توصيف جاي خالي            ، موارد بيشتردر  

ه چنـداني نـدارد     هـايي ت    آبادي به آينـدة چنـين شخـصيت         دولت. يابد  مي تنهـا دو   . وجـ

شود كه پس از گريـز از وضـع موجـود، جريـان           ت روستايي در آثار او ديده مي      شخصي

و » بيابـاني «يكـي از آنـان ذوالفقـار در داسـتان           . شـود   ها در داستان دنبال مي     زندگي آن 

شـدة ايـن طـرح را        نقطـة اوج يـا تكميـل      . است» يل عقيل عق«ديگري عقيل در داستان     

آبادي مشاهده    دولتمشهور  رمان   جاي خالي سلوچ    در عنوان و محتواي    آشكاراتوان    مي

  .كرد

هـاي مختلـف      هاي او را نمـود      سبب همين حادثة تكرارشونده، ميرعابديني داستان      به

طور مداوم روي يك     ن، به داند كه بر مبناي نوعي خاطرة پنها        مشغولي اساسي مي     دل  يك

آبـادي از لحـاظ       هـاي دولـت     داستان. )552: 1386ميرعابديني،  ( شوند  طرح معين نوشته مي   

  .رعايت اصل علّيت ميان حوادث نيز چندان مشكل اساسي ندارد

  هاي مشترك  ساختار.1-4

 هستة مركزي داستان است و      ،آبادي بحران   هاي دولت   كه گفته شد، در تمام داستان       چنان

شخـصيت  . شـود   ها با توجه و در ارتباط با اين وضعيت بحراني بنـا مـي               ساخت داستان 

 از  ،هم خوردن وضعيت عادي يا در تالش براي مقابله با بحران           سبب به  اصلي داستان به  

  . رود گريزد و يا از بين مي مكان بروز بحران مي

تـرين     ياصـل  ،تالش بـراي برقـراري موقعيـت عـادي قبلـي و يـا گريـز از بحـران                  

خواننده بـا اشـتياق سـير       . آورد  وجود مي   كه عنصر تعليق را به      است هاي داستان   قسمت

كند تا واكـنش شخـصيت اصـلي را در برابـر بحـران و ناسـازگاري                   داستان را دنبال مي   

خـوبي   آبـادي بـه     هـاي دولـت     وال در تمام داستان     و  تعليق يا هول  . آمده مشاهده كند   پيش

 استفادة بهينه از عنصر     ،اند  هاي او فاقد نقطة اوج     كه برخي داستان  با اين . ايجاد شده است  

  . چشم نيايد تعليق سبب شده است اين نقص چندان به
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هماهنگي حجـم   ناآبادي را بايد در       هاي كوتاه دولت    ساختاري در داستان  اصلي  ايراد  

. نـدارد هاي او اين تناسب وجـود          داستان بيشتردر  . ن با طرح يا پيرنگ داستان دانست      آ

هـاي    داسـتان «: كنـد   گونـه معرّفـي مـي       را اين   ميرعابديني آثار داستاني او    ،همين سبب  به

هـايي كـه گـسترش مطلـوب خـود را             اند و يـا رمـان       كوتاهي كه تا حد رمان كش آمده      

: كنــد مــي   آثــارش را چنــين بيــاناصــلياو خــود نيــز نقــص . )553همــان، ( ».انــد نيافتــه

 ».انـد   انـد، هنـوز بـه رمـان نرسـيده            داستان كوتاه دور شـده     هايم ضمن اينكه از     داستان«

   .)جا همان(

حدي است كه تشخيص شخصيت اصـلي        هاي او از لحاظ گسترش به       برخي داستان 

، »آوسـنة بابـا سـبحان     «،  »سـفر «هـاي     داسـتان . كنـد   داستان را براي خواننده مشكل مـي      

تكثّـر شخـصيت از     . گونـه دارنـد     ساختاري اين  »از خم چنبر  « و   »با شبيرو «،  »بان  گاواره«

  . آبادي راه يافته است هاي كوتاه و بلند دولت هاي رمان است كه در داستان ويژگي

بـا سـاختار داسـتان    گاهي ها نيز      داستان رخدادهايغير از تعدد شخصيت، مسائل و       

تـر را طلـب        قـالبي گـسترده    »با شبيرو « براي مثال مسائل داستانِ      ؛كوتاه همخواني ندارد  

تنهـايي   اين داستان دو بحران بزرگ را در خود جاي داده است كه هـر يـك بـه            . كند  يم

نخست طالق حلّه و بازگشت او     . گنجايش تبديل شدن به داستان كوتاه مستقل را دارند        

متفاوت دو برادرش با اوست و حادثة دوم ازدواج دوبارة حلّه با            رفتار  به خانة پدري و     

  . شود ن به مسائل سياسي دستگير و راهي زندان ميپرداختسبب  كه بهاست فردي 

  هاي متفاوت ساختار. 2-4

پـاي گلدسـتة امـامزاده       «،اي و شبيه به قصة پريان دارد        تنها داستاني كه ساختاري افسانه    

هم رسيدن خواهر و برادري است كه از زمان كودكي           اين داستان قصة به   . است» شعيب

 نظـر بـه   . رسـاند   هم مـي    به باورنكردنيا را در موقعيت     ه اند و تقدير آن     از هم جدا شده   

آيـد، بيـان جملـة        تنها چيزي كه در ابتداي اين داستان به نظر از قلم افتـاده مـي              «برخي  

تنها تفاوت ايـن  ). 74: 1382شـهپرراد،  ( ».معروف يكي بود يكي نبود، زير گنبد كبود است      
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هاي پريان يافتن همـزاد       در قصه . ستبندي تراژيك آن ا     هاي پريان، پايان    داستان با قصه  

  .بار است انگيز و تأسف غم اين داستان   ولي پايان؛شود موجب شادماني مي

   زاوية ديد- راوي.5

. آبادي بر آن است تا نوشتن را جانشين تمام عوامل كمي و كيفي زمينة تئاتر كنـد                  دولت

احب مجـوز، كـارگردان،     ها، طرّاح صحنه، صـ     شخصيتتنهايي آفرينندة    خواهد به   او مي 

ايـن امـر ممكـن      . كارة صحنه و پشت صـحنه باشـد          همه  اينكه نويس و خالصه    ديالوگ

در چهـارده داسـتان     . »داناي كلّ «و  » سوم شخص «نيست مگر در حوزة داستان و راوي        

و زاوية ديـد او     » داناي كلّ «ها     راوي همة داستان   ،در اين مقاله بدون استثناء    شده    بررسي

نويـسنده غيـر از     . هاي داسـتان اسـت      ناظر و خالق حوادث و شخصيت     » صسوم شخ «

راوي غيـر از    . دهـد   هـاي داسـتان نيـز خبـر مـي           نظر، از درون و تفكّر شخـصيت        اِعمال

 اطّالعـات  ها هم بـه اظهـار فـضل و ارائـة        شخصيت هاي مستقيم، گاهي از زبان      دخالت

 كه از شـهر     آقاي مدير تايي به    روس طاهر،  »از خم چنبر  «در داستان   . پردازد  تخصصي مي 

  : گويد به روستا آمده است مي

. شود، اما شـيريني خربـوزة ديـم را نـدارد      پر آب مي  . جور است   خربوزة آبي همين  

قـوتش هـم بيـشتر      . نان گندم ديم طعـم ديگـري دارد       . جور است   گندمش هم اين  

دوانه ديـم،   فقط پنبه است كه دهه به دهه بايد آب بخورد وگرنه خربوزه، هن            . است

خـورده و شـهداب شـده باشـد           اگر زمينش قبل از شخم يكي دوبار قورقـون، آب         

خورده باشد، سر موقع هم تخمش در زمين افتاده باشد،            خوب و به موقع هم شخم     

  ). 828 -827: 1368آبادي،  دولت( ...حاصل و بركتش چيز ديگري است

رد عروض و قافيه و ربـاعي و        در مو » هاي خسته   سايه«پردازي اكبر در داستان       نظريه

هـاي    هـاي مختلـف، همـه از دانـسته          نيز اشاره به فردوسي و آوردن ربـاعي در داسـتان          

  . گرفته استمايه نويسنده 

آبادي آن را از هدايت به  راوي داناي كلّ از خصوصيات سبكي است كه شايد دولت         

هـا و     مـام رويـداد   در اين شيوه، راوي داناي كلّ بـا آگـاهي كامـل از ت             . ارث برده است  

هـا، داسـتان را      هـاي درونـي آن      ها و حتّي درگيـري      همچنين انگيزه و انديشة شخصيت    

 سـبك شخـصي     ءهـا جـز     هـاي درونـي شخـصيت       توصـيف درگيـري    .كنـد   روايت مي 
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او اسـتاد توصـيف دوگـانگي و         «، ميرعابـديني  نظـر بـه   . رود  شـمار مـي     بـه آبادي    دولت

او در  «ين سبب باشـد كـه       ه ا اين تبحر شايد ب   . )870: 1386( ».هاست  هاي ذهني آدم    ترديد

   .)19: 1373قرباني، (» .بيني خود همواره بين اراده و سرنوشت در نوسان بوده است جهان

هـاي    توان گفت بخش اعظم شخصيت      مي«گراست و     اي گذشته   آبادي نويسنده   دولت

. گـردد   تـر برمـي     دورهـاي     او حتّي گاهي به گذشـته      .)13،  همان( ».اند  وي متاثّر از گذشته   

، »پاي گلدستة امامزاده شعيب   «، كودكي سيد داور در      »ادبار«توصيف كودكي رحمت در     

هـاي   همـه از نمونـه    » بيابـاني «و توجه بـه گذشـتة ذوالفقـار در          » بند«كودكي اسدهللا در    

از خـم   «تنهـا در داسـتان      . آيند  شمار مي  آبادي به  گرايي دولت   زدني در حيطة گذشته    مثال

گـوي  و   گفـت  بـا آقـاي مـدير      در اين داستان  . شود   است كه به آينده نقبي زده مي       »چنبر

 داسـتان   بيـشتر  . كند   آينده را پس از ازدواج با نامزدش در پيش چشم مجسم مي            ،دروني

 نكتة قابل توجه در قـسمت پايـاني داسـتان نهفتـه اسـت كـه               . افتد  در گذشته اتّفاق مي   

 بدين ترتيب در اين داستان به شيوة مدرنِ روايـي،           .شود   در زمان حال نقل مي     رخدادها

نيـز از لحـاظ زمـانِ       » ادبار«داستان  . از سه زمانِ گذشته، حال و آينده استفاده شده است         

  . روايت چنين خصوصيتي دارد

  پردازي  شخصيت و شخصيت.6

ر  نف 85از اين   . نفرند 85 ،كنند  داستان ايفاي نقش مي    14اين  هايي كه در       شخصيت تمام

 نفر در سـنين كـودكي تـا جـواني قـرار             14 نفر،   85از بين   . نفر مردند  61 نفر زن و     24

 كه در اين چهارده      هم هايي  از ميان حيوان  . هستندهاي ميانسال و پير       دارند و بقيه انسان   

  . ها نام دارند  چهارتاي آن،داستان حاضرند

 شـش داسـتان در      هاي اصـلي در      شخصيت ويژه  ؛ به كشاورز و كارگرند  اغلب مردان   

تنهـا در دو    . اند  هيئت كشاورزان و در شش داستان ديگر در كسوت كارگران ظاهر شده           

ها كودك و ديگـري      هاي اصلي كشاورز و كارگر نيستند كه يكي از آن           داستان شخصيت 

هـاي فرعـي نيـز بـه كـارگري و كـشاورزي               اكثر شخـصيت  . كرده است   جواني تحصيل 

هـاي    آبادي در ميان شخصيت     هاي دولت   اب نيز در داستان   دو معلّم و سه ارب    . اند  مشغول

  . ها كشاورزي و كارگري نيست شود كه شغل آن گذار ديده مي تأثير



 87                آبادي هاي كوتاه محمود دولت ي داستانشناس شكل                     8ة شمار/ 2سال 

دو زن  . دارنـد    ميانـسال و خانـه     ،شـوند   هاي او ظـاهر مـي        زناني كه در داستان    بيشتر

خوانـده نيـز در        بـدكاره، يـك زن گـدا و يـك زن درس            خانه، دو زن    كش  صاحب شيره 

» بيابـاني «و  » هاي خسته   سايه«زنان تنها در دو داستانِ      . هاي او حضور فعال دارند      تانداس

  . هيچ نقشي ندارند

 بـا ده شخـصيت،     »آوسـنة بابـا سـبحان     «با سـه شخـصيت و       » ته شب «هاي     داستان

  .ترتيب كمترين و بيشترين شخصيت را دارند به

در شـهر   » مرد« و   »با شبيرو «،  »سفر«،  »هاي خسته   سايه«،  »بند«،  »ته شب «هاي    داستان

هـاي    هـاي داسـتان     ؛ اما شخـصيت   دهند  رخ مي ها در روستا      افتند و بقية داستان     اتّفاق مي 

انـد و در      روستايياني هستند كه به علـل مختلـف بـه شـهرها كوچيـده             بيشتر  شهري نيز   

  . حاشية شهرها مسكن دارند

 با وجود تعـدد شخـصيت،       »سفر« و   »آوسنة بابا سبحان  «،  »از خم چمبر  «هاي    داستان

هـا در برخـي مواقـع تـشخيص      اگرچـه تعـدد آدم  . انـد   خوبي ساخته و پرداخته شـده      به

  . كند ميرو  روبهشخصيت اصلي را در اين سه داستان با مشكل 

  زنان . 1-6

ــال در ايــن 85از  ــان 4هــستند كــه زن نفــر  24  داســتان،14 شخــصيت فع  نفــر از آن

هـاي ايـن چهـارده داسـتان را زنـان تـشكيل               م شخـصيت  سـو  اگرچه يك . اند  دختربچه

او . دارد است كه يك زن نقش اصـلي را بـر عهـده              »با شبيرو «دهند، تنها در داستان       مي

ها هـم     در بقية داستان  . آبادي است   هاي دولت   كرده در داستان    تنها شخصيت زن تحصيل   

  . اند  گرفته در مرحلة دوم اهميت قرار،با اينكه زنان حضوري فعال دارند

عكس در  رشخصيت زن وجود ندارد و ب     » بياباني«و  » هاي خسته   سايه«در دو داستان    

 يعنـي چهـار     ، بيـشترين تعـداد زن     »آوسـنة بابـا سـبحان     « و   »از خم چمبـر   «دو داستان   

ها بـر زنـدگي و    هايي دارد كه در آن آبادي داستان دولت. خورد چشم مي شخصيت زن به 

 و  »سـفر «،  »بـا شـبيرو   «هـاي     داسـتان . كنـد   تمركز مي ردهايشان  پناهي زنان در نبود م      يب

ماننـد  ها و چند داستان ديگر  در اين داستان. هايند   از جملة اين داستان    »هجرت سليمان «

، زنان به برقـراري رابطـة نامـشروع         »از خم چمبر  «  و »ادبار«،  »مرد«،  »آوسنة بابا سبحان  «

، »هجرت سليمان «در  . شود  وابه مي همخ با شوكت    ، رحمت »ادبار«در  . شوند  ميمحكوم  
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داسـتان  در  . گيـرد    اقامت چندماهه در خانة ارباب مورد تهمت قرار مـي          دليل  معصومه به 

 را  ، عادلـه غـالم    »آوسنة بابا سـبحان   « در   .كشاند  ، مرحب خاتون را به اين كار مي       »سفر«

، آتـش   »مرد«در  . كنند   مي  تجاوز  افرادي ناشناس به حلّه    ،»با شبيرو «در  . كند   مي تصاحب

زن (، آقـاي مـدير و مـارو         »از خم چمبـر   «در  .  با مرد قصاب رابطه دارد     )مادرِ ذوالقدر (

پـشيماني مـردان خـتم    اكثر ايـن روابـط بـه اظهـار     . هم ارتباط نامشروع دارند  با   )طاهر

يـك از زنـان از كـار خـود            هـيچ  ،گيـرد    كه مورد تجاوز قرار مي     ،د و غير از حلّه    شو  مي

پناهي دليل موجهي بر انحراف زنـان         گويي از ديدگاه نويسنده، فقر و بي      . ندپشيمان نيست 

در سـاختار فكـري   » سـاالري  مـرد «اين طـرز برخـورد، حكايـت از    . هاي اوست   داستان

داند، پس براي آنـان       آبادي چون زنان را صاحب اراده و اختيار نمي          دولت. نويسنده دارد 

  . پشيماني و ندامتي نيز متصور نيست

عقيـل  « فكري نويسنده، در داسـتان       خطكي ديگر از مصاديق تفكّر مردساالرانه در        ي

 غيـر    بـه   را  زلزله همة اقوام خود    كه بر اثر  - در اين داستان عقيل   . شود  مشاهده مي » عقيل

 بـراي   گوييشود كه     اي تصوير مي    گونه  به -از دست داده است    شهربانو   دختر كوچكش 

 شتنها آرزوي عقيـل، رسـيدن بـه پـسر         . مانده است    قياو تنها يك پسر به نام تيمور با       

ترين تصويري اسـت كـه نويـسنده در           مرگ شهربانو دختر عقيل دردناك    «اگرچه  . است

زمينـة ايـن واقعـه قـرار           آنچه در پس   ،)131: 1372قرباني،  ( »كند  طول اين داستان ارائه مي    

؛ بـا   پـذيرد   گاه نمي   ان تكيه عنو ساالر دختر را به     اي مرد    است كه عقيل در جامعه     ايندارد  

پسرش ترك كنـد    گيرد روستا را براي يافتن فرزند          زنده است تصميم مي    اينكه دخترش 

عدم ناراحتي و گريـة عقيـل در سـوگ    . دهد  دختر بيمارش را از دست ميو در اين راه 

  .گواهي بر اين ادعاست، ش تيموردخترش و ادامة سفر براي يافتن پسر

  پردازي  هاي شخصيت شيوه. 2-6

كردنـي نيـست و در اعمـاق ذهـن نويـسنده و              خود ديـدني و درك     خودي شخصيت به 

 رفتـار و    :يابـد   مـي  ظهورفرصت  از دو راه     اما   ؛شكل حضور دارد     بي اي      گونه  خواننده به 

 شخـصيت را نمايـشي و درامـاتيزه         ،شـيوه  نويسنده با اسـتفاده از ايـن دو       . عمل؛ گفتار 

ت خـود را بـراي خواننـده              شخصيت بايد خود به     . كند  مي رفتار و گفتار درآيد و هويـ
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 وي  بخشندگي يا   شجاعت شخصيت تنها با اقرار و توضيح نويسنده دالّ بر           . كند آشكار

 بلكه اين شجاعت و سخاوتمندي بايد در رفتار و گفتارهـاي            ؛شود  شجاع و سخي نمي   

 كنـراد   جـوزف . نمـايش داده شـود    او  الي ماجراهـا توسـط خـود         شخصيت و در البـه    

كوشم به انجامش برسانم اين اسـت كـه بـه قـدرت كلمـة                 وظيفة من كه مي    «:گويد  مي

مكتوب به تو امكان دهم كه بشنوي، به تو امكان دهم كه حس كني اين است كه، بيش                  

.)31: 1364ايراني، (» .از هر چيز ديگر، به تو امكان دهم كه ببيني
  

 تكنيـك ماننـد رفتـار و عمـل،          پردازي غيرمستقيم و تصويري از چنـد        در شخصيت 

هـاي   آبـادي از ميـان شـيوه    دولـت . شـود   گـذاري اسـتفاده مـي      گو، توصيف و نام   و  گفت

گـذاري در    او از نـام .كنـد   گـو تكيـه مـي     و  پردازي بيشتر بر توصـيف و گفـت         شخصيت

  .  چنداني نگرفته استةپردازي بهر شخصيت

  ها  شخصيتگذاري نام. 1-2-6

 انتخاب نكرده   ي نام ، داستان حضور دارند   14 كه در اين      شخصيتي 85آبادي براي     دولت

رئاليـسمي  . كند  هاي او از قاعده و الگوي خاصي پيروي نمي          گذاري در داستان    نام. است

. ها نيز تأثير گذاشته است      گذاري شخصيت    بر نام  ، دارد حضورهاي او     كه در متن داستان   

. شود  ها ديده نمي   ونه تصنّعي در آن   گ  رسند و هيچ    نظر مي  ها بسيار طبيعي به     نام شخصيت 

 -كه سواحل جنوب ايران است     -سبب مكان وقوع داستان       به »با شبيرو «تنها در داستان    

 جاسـم، صـباح و      حلّه، شبيرو، عبيـد،   : ند از ا  خورد كه عبارت    چشم مي  چند نام محلّي به   

  . نمايد يجاماسب تنها نامي است كه در اين داستان با بقية اسامي ناسازگار م. خدو

. شـود   هاي فرعي داستان ديـده مـي        گذاري شخصيت   استفاده از اسامي عام نيز در نام      

آوسنة «، كدخدا در    »سفر«، مسافر در    »بياباني«، گروهبان در    »ته شب «پيرزن و پيرمرد در     

هاي عادي دارند     زنان نيز نام  . اند   از آن جمله   »از خم چمبر  «و آقاي مدير در     » بابا سبحان 

هجـرت  « در   علـي    يكي ننـه عبـاس     :شوند  ندان خود خوانده مي   دو زن به نام فرز    و تنها   

تنها » از خم چمبر  « در   پسر ميرجان . »آوسنة بابا سبحان  «و ديگري ننه غالم در      » سليمان

  .شود شخصيت مردي است كه به نام مادر خود شناخته مي
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  توصيف. 2-2-6

يعنـي توصـيف درونـي      ،   آن پـردازي بـا هـر دو شـيوة          استفاده از توصيف در شخصيت    

  . آبادي حضوري پررنگ دارد شان، در آثار دولت ها و توصيف قيافة ظاهري شخصيت

  ها توصيف درون شخصيت) الف

هـا   تـرس «هاي او  در داستان . هاست  آبادي استاد توصيف حاالت دروني شخصيت       دولت

ت بـسيار تـشريح     ها با مهار    ها و عشق    ها، خشم   ها، نفرت   ها، دغدغه   ها، اضطراب   و دلهره 

هـا و     هاي او توصيف درون شخـصيت       در تمام داستان  . )479: 1381هيان،  لعبدال(» .شوند  مي

 آن  هـاي   گونـه اي از همة      ارائة نمونه . شود  وفور ديده مي   ها به  حاالت روحي و رواني آن    

. شـود   براي پرهيز از اطناب به دو نمونة چشمگير اشاره مي         . كشاند  سخن را به درازا مي    

آوريم كه در آن عالوه بر توصيف          را مي  »با شبيرو «هاي داستان      يكي از توصيف   نخست

ها استفاده از توصيف مناظر و عناصر طبيعت براي نـشان دادن حـاالت                درون شخصيت 

  :دروني افراد نيز جالب توجه است

دريـا  . كـشيد   دم سپيده خونين بود، و خورشيد سرخ، پنداري از نهر خون يال برمي            

. انگار گل خون حلّه را هنوز بر گونة خود داشـت          . رمگين خپ كرده بود   آرام و ش  

انديشيد كه از علقه رهايي       جاسم همچنان خاموش و خيره به دريا بود و به اين مي           

تواند آزادتـر نفـس بكـشد، و          يافته است، ديگر هيچ بندي به پاي خود ندارد و مي          

هـا   هايش همة هواي دشـت  ريهكرد  حس مي . خواهد برود   تر در پي آنچه مي      آزادانه

ديد كه از رنج به تنگ آمده است و دلـش             طلبند؛ همة هواهاي شسته را و مي        را مي 

هاي خود تازيانه فرو كوبـد، دلـش    خواست رنجوري را زير پا بگذارد و برگرده         مي

نيروهاي عميق و باطني خود     . اش را به گوش فلك برساند       خواست بتواند شيهه    مي

همه چيز در او بـدل بـه        .  صورت فوارة بلندي به آسمان بفرستد      خواست به   را، مي 

ديد كه    كرد هر چه در دل دارد خار و خنجر است و مي             خشم شده بود و حس مي     

ديد كه    تازد؛ و مي    هايش مي   خراشند و خون از قلب به چشم        همه چيز قلبش را مي    

هايش ميل دارند     تديد كه دس    يابند؛ و مي    هايش سبعيت خود را دارند باز مي        دندان

ديـد كـه      آهن سردي را در ميان پوست و عصب و استخوان خود بفـشارند، و مـي               

ديد كه دلش پر      طلبند و مي    هاي خود شكوه دارند و راهي مي        پاهايش از سرگرداني  
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صباح سر خود را فـرود آورد و جاسـم          . به صباح نگاه كرد   . از خون و خشم است    

كـس نيـست و       واند و دريافـت كـه بـي       خط خشم و سماجتي را در چشمان او خ        

آبادي،   دولت(هاي آرام، و شمرده رو به دريا رفت           آرام برهنه شد و با قدم     . برخاست

1368 :797-798 .(  

 به دنبال كار بـه      مختاردر اين داستان    . كنيم   نقل مي  »سفر«توصيف دوم را از داستان      

زنش در خانـه تنهـا       پـيش مـادر    را) خاور( دخترش   و) خاتون( د و همسر  رو  كويت مي 

 علـت بيـشتر  شـود كـه     ميرو بسياري روبهخاتون در نبودِ مختار با مشكالت   . گذارد  مي

كه خبـر مـرگ مختـار را          ا او تا زماني    ام ؛ او چشم دارند   بهمردان زيادي   . استها فقر    آن

. كنـد    پيشنهاد ازدواج مادرش مقاومت مـي      برابردهد و در      ده است به كسي راه نمي     يننش

 يكـي از مردانـي كـه خواهـان          - راحتي با مرحب    به ،شنود  خبر مرگ مختار را مي    وقتي  

بـا يـك پـاي      اسـت،   مختار كه خبر مـرگ او دروغ بـوده          . كند   رابطه برقرار مي   -اوست

 اما روي رفتن به خانه را ندارد و در          ؛گردد  شده و عصايي در زير بغل به خانه برمي          قطع

 باور  .بيند   خانة خود مي   بهو شد مرداني غريبه را      دهد و آمد      مقابل خانة خود كشيك مي    

  : كند  توصيف ميچنينآبادي اين صحنه را  دولت. آن براي او مشكل است

اش   خواست باور كند كساني به خانه       اش كجاست، نمي    خواست باور كند خانه     نمي

. رود  كس نمي   هيچ. رفت  كس نمي   هيچ. رفتند  اش نمي   اصالً كساني به خانه   . روند  مي

او، آن زن، همو كه خودش را در چـادرش فتيلـه كـرده              . كنم  من با خودم خيال مي    

كرد كه او خاتون     باور نمي . رفت، زن او نبود     بود و نيم ساعت پيش، رو به خانه مي        

چطور زني؟  . طور زني باشد    تواند اين   مختار يقين داشت كه خاتون نمي     . بوده است 

مختـار دلـش    .  او زن ديگـري بـود      نـه حتمـاً   . فهميـد   را خودش هم خوب مي      اين  

خواست باور كند كه همه چيز مثل         خواست خيال كند خياالتي شده و دلش مي         مي

خواست به خـود بباورانـد        مي. جا نشده، نه نشده     هيچ چيز جابه  . پيشتر جريان دارد  

طـور نـشده      هـيچ . خودي  بي. خود خودش را معطّل و معلّق نگاه داشته است          كه بي 

از سـرما و    . توانـد چـشم از خانـه بـردارد         دانست چرا نمـي     ه نمي ت، با اين هم   اس

. توانست بخورد   تكان نمي . خورد  ولي از جايش تكان نمي    . خواري خشك شده بود   

شـك و ايـن مثـل       . شك داشت . اند  هايش يخ زده    اش نبود كه استخوان     انگار حالي 

اختيـار    بيگاهي   آنچه را كه تا به حال پيش خود فكر كرده و          . خوردش  زهرمار مي 
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شد كه اين خانه، خانة خـودش         يه كرده بود، برايش يقين نبود وگرنه، چطور مي        رگ

  ). 398همان، (باشد 

تصوير كشيدن    به ،آبادي اهميت دارد    ها آنچه براي دولت     در توصيف درون شخصيت   

خـوبي نمايـان     ها در توصيف اخير به      اين ترديد . هاست  هاي ذهني آدم    دوگانگي و ترديد  

  . است

   توصيف قيافة ظاهري) ب

آبـادي    جـاي آثـار دولـت       هـا كـه در جـاي        برخالف توصيف حاالت روانـي شخـصيت      

 سيري نزولي را    ة ظاهري در آثار او از لحاظ كميت       گسترشي يكسان دارد، توصيف قياف    

شـود    آبادي در آثار اوليه، هر جا كه شخصيتي وارد عرصة داستان مي             دولت. كند  طي مي 

توصيف طوالني كـريم در داسـتان       . دهد  دست مي   از ظاهر او به    نخست توصيفي مفصل  

  : به اين صورت آمده است» ته شب«

پشتش را قوز كرده، سرش پايين      . خودش را در پالتو بلند و سياهي پوشانده بود        ... 

اي داشـت كـه       قد نـسبتاً كـشيده    ... بردند  بود و پاهايش آهسته بدنش را به جلو مي        

گوشت بود، دماغ كـشيده       اش سفيد و كم     چهره. داد   مي كمي پشتش را خميده نشان    

تيز و پيـشاني صـاف و مرتّبـي داشـت كـه در وزش بـاد قـسمتي از آن را                        و نوك 

حالت چـشمانش آرام بـود و در قعرشـان مـوجي از غـم در                . پوشاند  موهايش مي 

چانة استخواني و صافي داشت كه دهـانش را زيبـاتر           . آرامشي ناگوار يخ بسته بود    

ها و گـردنش را پوشـانده بـود، قـدري             موهاي بلندش كه دور گوش    . داد  ميجلوه  

هايش دو چين ماليم نمـود         لب هاي دروشدة گندم بود در كنار       تر از رنگ ساقه     تيره

اش چنـد     روان آراسـته   كه نشانة خشم پنهان و مهارشدة او بود و در پشت اب            داشت

هاي نـازك و      لب. داد  هي مي انديشي او را گوا      خود خورد كه   چشم مي   شيار جوان به  

قشنگي داشت كه در خشمگيني روي هم فشرده و در شادماني نهـاني در حـرارت      

  ). 18 همان،( شدند مطبوعي گرم مي

پاي گلدستة امـامزاده    «و  » ادبار«،  »ته شب « يعني   ،آبادي  در سه داستان نخست دولت    

 در  ذكرشـده ارد  بـسياري از مـو    .  است ها مانند نمونة ذكرشده     كمابيش توصيف » شعيب

 توصـيف بـه دسـت       پايانها در پيشبرد داستان نقشي ندارند و بعد از            اين گونه توصيف  
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خـوبي درك    آبادي اين ايراد را بعد از اين سه داستان به           دولت. شوند  فراموشي سپرده مي  

هـاي مفـصلي كـه هـيچ كمكـي بـه        جـاي توصـيف   هاي بعـدي بـه     كند و در داستان     مي

در . گيـرد    اما مفيد بهره مي    ،هاي مختصر   كنند، از توصيف    تان نمي گيري و ادامة داس     شكل

 ؛شـود    توصيف نمي  طور مشروح   ، شخصيت اصلي داستان، به     ظاهر مختار  »سفر«داستان  

براي مثال به اين    . شود  ميهايي    اشارهبه آن   كند    بلكه تنها در جايي كه داستان ايجاب مي       

هـاي    اختيـار بـه دسـت       مختار بـي  «: ت كنيد  دقّ ،گشاست  نمونه كه در پيشبرد داستان راه     

  . )312همان، ( ». بسته بودند خالي، خشن و كبره. كرد  خودش نگاه

ــاي ســپس در داســتان ــرِ ه ــشانهت ــصل از ظــاهر    او ن ــستقيم و مف اي از توصــيف م

، توصـيفِ صـالح در      »آوسنة بابا سبحان  « در داستانِ    ؛ براي مثال  بينيم  ها را نمي    شخصيت

صالح . در صدا كرد و شوكت چشم به دهنة داالن دوخت          «:گيرد   مي چهار كلمه صورت  

در همـين   . )511همـان،   ( » ....هايش از دور مشخّص بود      قدِ كشيده و خميدگي شانه    . بود

شـان توصـيف    گذاري چون شوكت و بابا صالح قيافة ظاهري ثيرأهاي ت داستان شخصيت 

  .است  نشده

ة شويم، توصـيف مـستقيمِ قيافـ    تر مي زديك ن آبادي  هاي اخير دولت     هرچه به داستان  

 كـه  يا  گونـه    به ؛شود  تر مي   تر و از لحاظ كيفيت هنري پخته        ت كوتاه يظاهري از لحاظ كم   

گيـرد،     بـر عهـده نمـي      ها را   راوي توصيف ظاهر شخصيت    هاي آخر او ديگر     در داستان 

د خـوبي   شود و ايـن شـگر       هاي ديگرِ داستان بيان مي       از زبان شخصيت   ها   توصيف بلكه

يـاد    خـصوصيات ظـاهري خـدو را چنـين بـه           »با شبيرو «صباح در اواخر داستان     . است

  :آورد مي

ش و صـدايش وقتـي        هاي سـفيد    هاي افتاده و دندان     ها، شانه   موهاي كوتاه، سبيل  ...

هـاي آرام و كوتـاهش و    قدم. خواند هنوز در ياد صباح بود زد يا شعر مي    حرف مي 

 بعد ردپاي خدو، جاسم و صـباح بـر سـينة صـاف              صداي برخورد دريا با ساحل،    

  كرد دارد خدو را، جـزء بـه         صباح حس مي  . ها  هايي بودند آن شب     چه شب . ساحل

هـا و     هاي برآمدة دسـت     هايش، رگ   هايش، لبخند كنار لب     نگاه. آورد  جزء به ياد مي   

هايش و ديگر چيزهـايي كـه شـبانه در كنارشـان              ها و سخن    هايي از حرف    پاره  تكّه

  .)796–795همان، (... يان داشتجر
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  : كند نيز ذوالقدر مادرش را در ذهن خود توصيف مي» مرد«در داستان 

از آتش فقط يك جفت ابروي سياه، دوتا چشم         . وقت  هيچ. اند  وقت نبوده   انگار هيچ 

هايي موي پيچ در پيچ، يك جفت كفش          ميشي، يك دهن پر از دندان سفيد و رشته        

در خانـه  . داد، در خانـه مانـده بـود    ا تابي كه به بالش مـي  قرمز، و يك چادر سياه ب     

. ها نبودند   اين چيز . در خيال ذوالقدر مانده بود    . نمانده بود در خاطر خانه مانده بود      

  .)808-807همان، ( ...هايي گذرنده مثل سايه. ردشان بود

صـيف   ديگـر نـشاني از تو  اخيـر او هـاي    نيست كه در داستان    به آن معنا  ها    اين گفته 

 امـا   ؛شـود   هاي بعدي هم ديده مـي        در داستان   توصيف. خورد  چشم نمي  قيافة ظاهري به  

  . روند اند و از دو سطر فراتر نمي هها خوش نشست اين توصيف

هاي زيبا و      از وصف  »آوسنة بابا سبحان  « در داستان    ،توصيف دوك، خروس اسكندر   

ال و   بـاال، يـك     بلنـد . در آمـد  دوك از پشت چـا     «:آبادي است   جالب توجه در آثار دولت    

آرام و قراب پيش آمد، روي سـندان پريـد و نـوك بلنـد و درفـش                  . دست سياه بود    يك

ايـن در حـالي اسـت    . )527همان، ( ».هاي سياه اسكندر نگاه داشت  مانندش را جلو سبيل   

 سـخن نگفـتن از  توصيف دوك و  . آيد  ميان نمي   هيچ سخني به   ، خروس غالم  ،كه از الله  

 است شاهنامههاي رستم و اسفنديار در        آور توصيف اسب    دالله، يا 
7

آبادي   درواقع دولت  .

توصـيف دعـواي    .  شكست اللـه را پيـشگويي كـرده اسـت          اي  گونه  با توصيف دوك به   

اي از دعواي     منزلة نشانه   و به  رود  شمار مي   بهآبادي    ها يكي از شاهكارهاي دولت      خروس

آبادي با آگاهي كامـل       دولت. خواهد گرفت الوقوعي است كه بين غالم و صالح در         قريب

خـود نيـز در مقدمـة       . آورده اسـت  مقـدم   ها را بر دعواي غالم و صـالح            خروس جنگ

ها   ها را تيز كرده و چشم       گوش«: كند  ميدعواي صالح و غالم پوشيده به اين نكته اشاره          

. داشتندهاي خروس دعوا را       هاي صالح و غالم دوخته بودند و حالت تماشاگر          را به لب  

 - هـر دو   -هـا   و اينكـه آن    شـناختند   هاي خودشـان مـي      ا مثل دست  همه غالم و صالح ر    

گونـه    در ايـن  . )579همـان،   ( ».تر بود   برايشان از روز هم روشن    . آبستن يك مرافعه بودند   

اشاره نبايد چنان باشد كه ماهيت اوج را پيش از موقع بر خواننـده آشـكار    «ها    پيشگويي

 ،خـورده بـود     غالم كه خروسش شكـست    ،در پايان داستان  . )502: 1384يونـسي،   (» .سازد

 اما در اصل اين صالح است كه با مـرگ بـه             ؛رسد  ظاهر با كشتن صالح به پيروزي مي       به
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كه از فرار و آوارگي و عذاب وجدان كالفه شـده             رسد و غالم در حالي      آرامش ابدي مي  

  .كند است، خود را تسليم چهارديواري زندان مي

اسـت،  اش داشـته       كه با محيطِ روستايي در دورانِ كودكي       ي انس سبب  آبادي به   لتدو

اسـت  » بان  گاواره«تنها در داستان    . كند  در توصيفِ حيوانات روستا بسيار موفّق عمل مي       

قـاطر از   . كند  مياستفاده  » قاطر آبستن «اشتباه از لفظ     كه در توصيف كوير و كال شور به       

اندود، زير نفـس تنـد آفتـاب،          كوير خشك و نمك    «:شود  يحيواناتي است كه آبستن نم    

زد و كال شور انگار قاطري آبستن كُند و سنگين قدم       له مي   هاي تشنه له    اي سگ   مثل بيله 

توانـد   مـي » انگـار «رسـد واژة   نظـر مـي    بـه . )701-700: 1368آبادي،    دولت( » ....داشت  برمي

  .نادرست بودن اين عبارت را توجيه كند

  )ديالوگ و مونولوگ(وگو  تگف. 3-2-6

 اي    گونه   به ؛نويسي از همان آغاز كار پيداست       آبادي در ديالوگ    برانگيز دولت   تسلّط رشك 

در . شـود   گـو دنبـال مـي     و   با گفت  پايان از نيمة داستان تا      ،»شب  ته «،كه اولين داستان او   

ردازي چـشمگير   پ   در شخصيت  ويژه  بهگو  و   استفاده از گفت   نيز ، دومين داستان او   »ادبار«

هـا از عناصـر مهـم         گـو ميـان شخـصيت     و  بدون اسـتثناء در همـة آثـار او گفـت          . است

ها   گوو  طوالني بودن گفت  دليل      ها به  اي از همة آن     ارائة نمونه . آيد  شمار مي  پردازي به   قصه

هـاي مهـم و هنـري او          در اين قسمت فقط دربـارة ديـالوگ       .  نيست ممكندر اين مقاله    

  . مكني بحث مي

گوي بين اوستا عبدالحميد و ميرزا مظفّـر در دوازده صـفحه            و  ، گفت »بند«ر داستان   د

در اين داسـتان    . هاست  هاي دروني هر يك از شخصيت        رفتار و خواسته   نمودارخوبي   به

نوجواني به نام اسداهللا را پدر و مادرش هنگام مسافرت براي يافتن كار بـه مـدت پـنج                   

 امـا  ؛كنـد  اي سه سال تحمـل مـي   او مانند برده. رنداسپ مي بافي مظفّر   سال به كارگاه قالي   

عمـويش  . بـرد   گريزد و به خانة عمويش اوستا عبدالحميد پناه مي          سرانجام از كارگاه مي   

گـو بـا ميـرزا      و   در گفت  ،خور ديگري نيز داشته باشد      كه دوست ندارد در خانة خود نان      

كنـد و ميـرزا       از اين كارِ اسداهللا بيان مي     بي نارضايتي خود را     خو  به ،مظفّر، اربابِ اسداهللا  
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كرده روي دسـت عمـويش مانـده اسـت، بـراي             باد  بيند اسداهللا مانند جنس     مظفّر كه مي  

  : آيد مياي  گوي دوازده صفحهو در زير قسمتي از اين گفت. كند بردن او ناز مي

نـه، شـمام    : شـد گفـت     اش بيـشتر مـي      عبدالحميد كه با هـر كلمـة مظفّـر نگرانـي          

نافهمي . رو كشيدين، بازم گذشت كنين      بچه   تا حاال زحمت اين   . مرحمتي نكنين  كم

اگه حاال شما اونو به مخت      . از طرف اون بوده، خودش وقتي بفهمه پشيمون ميشه        

منم . خدارم خوش نمياد  . خودش واگذار كنين معلوم نيست فردا چه به سرش بياد         

: تي اسـداهللا؟ مظفّـر گفـت      شـنف . گيرم كه خودشو عوض بكنـه       اينجا ازش قول مي   

دونـي،    تو خودت كه مي   . خوره  عوضم كه بشه، خوبم كه بشه ديگه به درد من نمي          

يـم   ي شاگرد. بره كنه و از راه درمي رو دله مي يك شاگرد پاسبك و دله همة شاگردا      

خودت كـه شـاگرد و اسـتايي        . كه ددري و هوايي شد ديگه از كار نيست استاجان         

رم   فرمايين، اما خواهش من اينه كه اين دفعه         له، شما درس مي   ب: كردي؟ عمو گفت  

بـار   بـا بـد و خـوبش بـسازين، اگـه ايـن       . محض خاطر من كه شده تحملش كنين      

و بـا تمـام كـردن ايـن     . كـنم  بدقلقي كرد من خودم جلو روي خود شما داغش مي   

. تر برد   هاي اسداهللا كرد كه اسد سرش را پايين         حرف چنان نگاهي از غيظ به چشم      

شما آقايي بفرمـايين و ايـن     : عمو نگاهش را از روي سر اسداهللا گرداند و ادامه داد          

مظفّر كه مظّنه دستش آمده و دربـرده بـود كـه            . رم قبولش كنين، بعدش با من       دفعه

: تر از پـيش گفـت    اهميت  مانده، بي   غسل و كفن و روي دست       اسداهللا ميتي است بي   

پشت كرسـيتم   . خواد كه روي شمارو زمين بندازم        نمي دلمم. واهللا من حرفي ندارم   

 در  نشستم، چايتم خوردم، ازتم خيلي ممنونم، اما عمده اينه ديگه اين بچه از دست   

بار كه پاش به فرار باز شد ديگه براش           تو خودت كه بچه نيستي، آدم يك      . اس  رفته

رد شدي ديگـه    كه به خم و چمش وا       هر كاري اولش سخته، اما همين     . عادت ميشه 

حكايت همون گاويه كه وقتي بـه گُـه خـوردن عـادت كـرد      . دست خود آدم نيس  

رو  تـونم جلـو ايـن بچـه      بـرا اينكـه ديگـه مـن نمـي         . ديگه مشكله از سرش دربره    

اگه بنا به اين باشه كه شما از باالش قول بـدين            . خواد بگيرم   جوري كه دلم مي     اون

ستان كرد، خطا و خطرشو خودتون بـه        كه اگه روزي روزگاري باز فيلش ياد هندو       

. شـه   جوري خودمو راضي كنم واال دلم راضي نمـي          تونم يك   گردن بگيرين، من مي   

خورده پشت كرسي خفـت كـرده بـود همـة        طور كه مثل يك گربة سرما       سد همان ا
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كـرد و داشـت       شد سبك و سـنگين مـي        هايي را كه رد و بدل شده بود و مي           حرف

  .)129-128همان، ( نجا هم جايش نيستشد كه اي برايش يقين مي

در ايـن  . است» هاي خسته سايه «،گو شكل گرفتهو داستان ديگري كه بر اساس گفت  

غيـر از   . شـود   گـو ايجـاد مـي     و   گفت باها    پردازي  ها و شخصيت    سازي   فضا بيشترداستان  

تـوان بـه تـضاد     هاي خسته، مـي   هاي سايه   هاي ميان شخصيت    گوو  از خالل گفت  «ها   اين

ايـن داسـتان   . )77: 1382شهپرراد، (» .يان گذشته و حال، و همچنين شهر و روستا پي برد     م

گـو  و  اين گفت . شود  گو مي و   صفحه نوشته شده است و از صفحة پنج وارد گفت          62در  

  . داستان ادامه داردپايان  تا پيوسته

تـي  نويـسي و ح     هـاي ديـالوگ      در اين ميان در پرداخت به تكنيك       »با شبيرو «داستان  

داسـتان  «: اند در مورد پيرنگ اين داستان نوشته   . نويسي شايستة تأملي بسزاست     مونولوگ

 چنـد   شـهپرراد . )109همـان،   ( ».پناهي يـك زن اسـت       با شبيرو حكايت سرگشتگي و بي     

درست به همان انـدازه كـه مـتن در          «صفحة بعد در مورد همان داستان آورده است كه          

گذاري كرد ناموفق و گُنگ و ناتوان اسـت، در            اسي نام هاي سي   توان نقل رخداد    آنچه مي 

عوض در بازگويي سرنوشت حلّه و احوال روحـي جاسـم در بخـش پايـاني داسـتان،                  

بنـا بـه اذعـان وي، ايـن داسـتان حكايـت             . )115همـان،   ( ».استوار و دقيق و مقتدر است     

  اصـلي  مـضامين آوري كرد كه از       بايد ياد . آبادي است   پناهي خودِ دولت    سرگشتگي و بي  

 در غيـاب  هـر زنـي  هايي است كه  آبادي، بيان اعمال و رفتار و رخداد     هاي دولت   داستان

، »سـفر «هـايي چـون    آبـادي بـدين منظـور، داسـتان     دولـت . شود رو مي ها روبه مرد با آن  

 بايسته پـرورش    ي  ا    گونه  بهنويسد تا اين مضمون را         را مي  »با شبيرو «و  » هجرت سليمان «

آبادي براي آفريدن اين      دولت.  را بيافريند  جاي خالي سلوچ   رماني به نام     امسرانجدهد و   

سـبب آن مـرد خانـه مجبـور بـه تـرك              مضمون نيازمند كنش يا رويدادي است كـه بـه         

 يـا   »سـفر « مانند داستان    ،تواند بيكاري باشد    حال اين كنش يا رويداد مي     . همسرش شود 

و يا فعاليت سياسي و دستگيري در       » سليمانهجرت  « مانند داستانِ    ،زندان و اعتياد باشد   

 ها اصل موضوع داستان نيـستند و پـرداختن بـيش از             اين ،در هرحال . »با شبيرو «داستانِ  

  .شود  اصلي داستان ميموضوع سبب انحراف از ها ن آحد به 
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گسترة فعاالن سياسي در قياس با شخصيت حلّه كه فـردي اسـت              «به نظر شهپرراد،  

 وي علّت مسكوت مانـدن    .)جا  همان (.»صدا  اي است مسكوت و بي      سترهبسيار حرّاف، گ  

   :كند بازي خدو و دوستانش را چنين بيان مي موضوع و سياست

گيـرد تـا    راوي به منظور احتراز از افتادن در دام ادبياتي با مضمون سياسي، تصميم مـي        «

ژگي بارز اين هاله نيز نـادر       وي. اي از رمز و راز فرو برد        هاي دوستان خدو را در هاله       فعاليت

  . )جا همان(» .شود هاي اين افراد مربوط مي هايي است كه به نوعي به فعاليت بودن گفتمان

در داستاني نسبتاً بلند، پـرداختن بـه دو مـسئلة           . رسد  نظر نمي  اين استنباط درست به   

 هـدف   ،بنا بـه داليـل ذكرشـده      . پناهي زنان ممكن نيست     هاي سياسي و بي      جريان :مهم

 نشان دادن ضعفي است كه جايگاه اجتماعي بر زنـان تحميـل كـرده                اين داستان،  اصلي

اي به نـام شـوهر زنـدگي          توانند بدون سرپناه و حامي      ها نمي  كدام از آن    است؛ زيرا هيچ  

 »آوسنة بابا سـبحان   « در داستان    ، زن ارباب  ،حتّي عادله . اي داشته باشند    دغدغه  آرام و بي  

شـود و    باز پس از مرگ شوهرش در دام هوس گرفتـار مـي  ،ز مالي ندارد  نيز با اينكه نيا   

  . داشته باشدتواند زندگي سالمي  نمي

هـا را نيـز بـا تبحـر خاصـي       هـاي درونـي شخـصيت    آبادي مونولوگ يا گفتار     دولت

 ،شـود  خاطر مـي  پناهي رنجيده  وقتي حلّه از تنهايي و بي»با شبيرو«در داستان  . نويسد  مي

 نـه سـخن     ؛شـبيرو فـردي اسـت مرمـوز       . برد   پناه مي  ، اقوام دور خود، شبيرو    به يكي از  

. كند  نشيند و رو به دريا نگاه مي        فقط در كنار دريا مي    . بيند  شنود و نه مي     گويد، نه مي    مي

 بهترين  ء، جز ستگويي در اندرون خودِ او    و  گوي حلّه با شبيرو كه در واقع گفت       و  گفت

  :هاست مونولوگ

بـراي  . هـا را بـراي يـك نفـر گفتـه باشـم              ذار من اين حـرف    گوش كن شبيرو بگ   

هـايي كـه      نـد، و بـراي لـب      نبي  هايي كه نمـي     شنوند، براي چشم    هايي كه نمي    گوش

كـاش اصـالً نبـودم      . كاش افسانة تو بودم   . شبيرو كاش من تو بودم    ... اند،    خاموش

ايـن را   . من را ذليل كردند شبيرو    : خواست براي شبيرو بگويد     حلّه دلش مي  . شبيرو

شبيرو مـن ديگـر هـيچ چيـزي از          : خواست بگويد   دلش مي . تو بدان، اما نتوانست   

ام كـه     اي شده   مثل كاغذ كهنه  : خواست شيون كند    دلش مي . خودم ندارم، اما نگفت   

چون او، حلّه عـادت بـه   . اند، اما شيون نكرد داني انداخته ام كرده و توي زباله   مچاله

هـا را بايـد بـراي كـسي       را هم شايد اين آخرين حـرف ها اما حرف. گاليه نداشت 
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شبيرو از همان : ها را در سينة خود سنگ كند خواست اين حرف نمي. كرد بازگو مي

اما گويي ايـن    ! غارت شبيرو . شبي كه من پا به بندر گذاشتم شروع به غارتم كردند          

  . )790-789: 1368آبادي،  دولت( اش سنگ شده بود ها در سينه حرف

. اسـت  »عقيـل عقيـل   «گر مونولوگ قابل ذكر، گفتارهاي دروني عقيل در داسـتان           دي

 ،غير از دختر كـوچكش     اي همه چيز و كس خود را به         عقيل پيرمردي است كه در زلزله     

 اجـساد    ويرانـي و   بـر اثـر   و از روسـتايي كـه       ا .يك بز و چند مرغ از دست داده اسـت         

كـه در حـال     -  تيمـور  پـسرش فتن   به گورستاني تبديل شـده اسـت، بـراي يـا           شمار  بي

هـاي    آدم،تـا قبـل از ايـن داسـتان    . شـود    راهي شهر مـي    - است  گذراندن دورة سربازي  

ها و يا نزديكان خود را از دست داده بودند،            كه اموال و دارايي   «آبادي    هاي دولت   داستان

دن حال آنكه عقيل، روستا را به قـصد رسـي  . گفتند روستا را به مقصد نامعلومي ترك مي     

كند و در پي آن است تا يگانه موجود عزيزي را كه در دنيا                اي مشخّص ترك مي     به نقطه 

هـاي تـرك       عقيـل در اولـين گـام       .)123: 1382شـهپرراد،   (» .براي او باقي مانده است بيابد     

 ،دزدند  ش را شبانه مي      در ادامة راه بز    ،دهد   از دست مي   ش را  رنجور بيمار و  دختر   روستا

يابد با نااُميدي تمـام هويـت    كه پسر خود را نمي  و زمانيبرند  مييكي    يهايش را يك    مرغ

گـوي  و  مثال زيـر گفـت    . كند  ها را نيز رها مي      شود و بقية مرغ     بازد؛ ديوانه مي    خود را مي  

  :كه عقل خود را از دست داده است درحالياست، دروني او با خودش 

يادش بود كـه    . زند  ف مي تازه فهميده بود كه با خودش حر      .  گرفت يعقيل خاموش 

ها در خيـال خـود يـك نفـر را             ديوانه. كنند  وگو مي   ها با خودشان گفت     فقط ديوانه 

زنند، گاهي هم جرّ بحـث   كنند و با او حرف مي رو انگارش مي سازند، بعد پيش    مي

ام؟   ام كه خيال كـنم ديوانـه        نه، مگر ديوانه شده   ! اما عقيل هنوز ديوانه نبود    . كنند  مي

خودم حـرف   . زني  خودت حرفش را مي   ! من كه حرفي نزدم   ! زني  في مي عجب حر 

چي را زدم؟ من اصالً با كي حرف زدم؟ پس همين االن چي گفتي؟ چـي گفتـي؟                  

برو به حال   . عقل و هوش من سرجاش است     . نه. نه. هيچ چيز عموجان  . هيچ چيز 

 كـه   اي؟ مـن    مگر من گفـتم تـو ديوانـه       . من عاقل و بالغم   . و روز خودت فكر كن    

پس چرا دست از    ! خياالتي؟ من؟ گور پدر خيال    ! اي  خياالتي شده ! ... چيزي نگفتم 

تـو  . برو. اي؟ برو از دم نظرم      داري؟ چرا خودت را گرنگ او كرده        سر تيمور برنمي  

بنـد  ! خواهي عقل و هوشم را بدزدي       مي. كني  تو با من دشمني مي    . كني  دشمني مي 
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! ها را؟ من؟ خودت بندِ پاهايشان را باز كـردي   ها را باز كني؟ بند پاي مرغ        پاي مرغ 

براي چي  . نگاه كن . نگاه كن . ميان شب گم شدند   . ها رفتند   مرغ. ها رفتند   چرا؟ مرغ 

اندازي؟ به من چـه كـار         ها را به گردنت مي      كني؟ چرا آن    هايت را پرخاك مي     گيوه

 را بـه  هـايم  زني؟ من بايد بدانم كـه چـرا گيـوه          داري؟ چرا با صداي من حرف مي      

التماس كنم، او من    . خواهم بروم   مي. خواهم بروم پيش تيمور     اي؟ مي   گردن انداخته 

كـنم و تيمـور را پـس          روم پيش رئيـسش و التمـاس مـي          مي. دانم  مي. را نشناخت 

. برو ديگر . تو هم برو  . دارم  تا نگيرم دست برنمي   . گيرم  تيمور خودم را مي   . گيرم  مي

. تـو عقلـت سـر جـايش نيـست         .  سر مـن بـردار     كنم برو دست از     التماس مي . برو

مانم، با    پيش تو مي  . ها؟ من هستم  . برو. كنم  التماست مي ! مكن. كني  آزاري مي   مردم

. عقيل منم . ديگر عقيل منم  . ها را به گردن من بينداز       گيوه. ديگر عقيل تو نيستي   . تو

  .)968-966: 1368آبادي،  دولت( !عقيل، عقيل. عقيل، عقيل

  ن و لحن نثر، زبا.7

نثـري زنـده،   : آبادي بدون مبالغه در اوج جذّابيت و زيبايي و سرزندگي است        نثر دولت «

كـه بعـد از      نمـا؛ چنـان     هاي واقـع    جذّاب، اثرگذار و با قدرت انتقالي شگفت و توصيف        

مانـد و بـا        مـي  هها در ذهن خوانند     ها و مناظر تا مدت      مطالعه، سيماي يكايك شخصيت   

  .)251: 1385رحيميان، (» .كند وي زندگي مي

شود و يكي از خصوصيات بارز ايـن         بررسي مي  آبادي ذيل ادبيات اقليمي     ر دولت آثا

آبادي واژگـان     در نثر دولت  . هاست  شيوه، استفاده از زبان محلّي و حتّي لهجه در داستان         

اند و ايـن نكتـه اغلـب          هاي امروزي آورده شده     در كنار واژه  ) كردي و خراساني  ( محلّي

. افزايـد   به شيريني و زيبايي زبان نثـر او مـي  ، آنكه نقصي در رواني متن ايجاد كند بدون

شـود كـه بيـشتر         مي االبته گاهي اين نوع كاربرد زبان محلّي، سبب ايجاد اختالل در معن           

عقيـل  « مثال نويسنده در داستان      براي. شود  آبادي در متن حلّ و فصل مي         دولت دست  به

توانـست بـا يـك ضـربة كـارد،            مي«: گويد   مي بازي داماد   نهدوا هن هنگام توصيف » عقيل

هندوانه يا خربزه را چنان به دو نيم كند كه دو طرفش بيش از چهار مثقال برهم نداشته                  

 اي معنـ  شـايد برخـي خواننـدگان     كند     احساس مي    سپس ،)925: 1368آبادي،    دولت( »باشد
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ين نيمه با نيمـة ديگـر كمتـر از          يعني ا  «دهد  همين سبب توضيح مي     را ندانند؛ به  » برهم«

  .)جا همان( ». باشد چهار مثقال باهم تفاوت وزن داشته

اسـتفاده از لحـن و زبـان     خورد،      چشم مي   بهآبادي     كه در نثر آثار دولت     ويژگيديگر  

نثــر او همچــون بيهقــي سرشــار از عناصــر شــعري اســت و ضــمير  . شــاعرانه اســت

جه به تشبيهي كه در جملة زيـر آمـده اسـت،            تو. آگاهش موزة زيباترين تركيبات     ناخود

از همـه چيـز     «: كند  قدرت شاعرانة او را در آفريدن تشبيهات بديع و شاعرانه نمايان مي           

 ؛)769همـان،   ( »شده توي كوچه ريخته بـود       از آفتاب كه مثل مسِ ذوب     ... وحشت داشت 

. جا افتـاد  طاهر به پشت روي      «:ر است گي كه عناصر شعري در آن چشم      هجملاين  يا در   

. اش را به ته آسـمان دوخـت         هاي درشت و برآمده     ها را زير سر گذاشت و چشم        دست

پوست شـكم آسـمان     . سوي دنيا افتاد    اي شكست، غژ كشيد، پريشان شد و در آن          ستاره

تـوان در   گيـري از زبـان را مـي     نقطة اوج ايـن نـوع بهـره       . )860همان،( ».خراش برداشت 

  .  دانستلوچجاي خالي س و كليدرهاي  رمان

برخـي جمـالت او     .  اسـتفاده از جمـالت كوتـاه اسـت         ،از ديگر خصوصيات نثر او    

 نثـر   ويژگـي ، بيـانگر ايـن      »از خم چمبر  «نمونة زير از داستان     . بيشتر از دو كلمه ندارند    

چـادر چيـت سـفيد      . آرا خانم داد    مارو همين جام را پرآب كرد و به دست گل          «:اوست

. دو پـاره اسـتخوان بـود      .  رنـگ و روي زردي داشـت       بلنـد و   قـد . گلدارش سرش بود  

 ».سال آخر خيال دارد معلّـم بـشود       . رود  به دبيرستان مي  . خواند  گفتند دارد درس مي     مي

صـالح مملكـت خـويش       «: نثـر اوسـت    ويژگـي مثـل از ديگـر       استفاده از    ).855همان،  (

تُـف سـر    «و   )43همان،  ( »مردانگي به ريش و سبيل نيست      «،)1300همان،( »خسروان دانند 

  . هايي از اين شاخصة نثري اوست نمونه )291همان، ( »افتد باال تو يخة خود آدم مي

در جاهـايي كـه بـه       ،   دارد حـضور با اينكه استعاره از عناصري است كـه در نثـر او             

نزديكـي كوكـب و     . شود  تر مي   رسد زبان او استعاري     هاي غيراخالقي مي    توصيف صحنه 

از « و طـاهر و مـارو در       »آوسنة بابا سبحان  «  عادله و غالم در    ،»ادبار«ن  رحمت در داستا  

هاي پورونوگرافي هستند كـه بـا زبـان اسـتعاري             هايي بارز از توصيف      نمونه »خم چنبر 

هـاي ركيـك كـه از زبـان           نقطه به جاي كلمـات و فحـش        استفاده از سه  . اند  نوشته شده 
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در آثـار   . اسـت    تر كرده   كيزهآبادي را پا     زبان دولت  ،شود  هاي داستان جاري مي     شخصيت

  . توان يافت هاي چوبك را نمي او تصاوير ركيك داستان

   ) جاي-زمان( محيط .8

 روستاست و اگر گاهي عناصري از محيط شهري         ،آبادي  هاي دولت   فضاي وقوع داستان  

بـراي مثـال،   شـود؛   دهد، تا جايي است كه به روستا مربـوط مـي      در آن خودي نشان مي    

 معلّمي است كه براي آموزش به روستا آمده اسـت           »از خم چنبر  «داستان  آقاي مدير در    

ايـن روسـتاييان مهـاجر      . انـد    به شهرها پنـاه آورده     يا روستايياني كه به داليل مختلف     و  

هايي چـون     داستان. كنند  زندگي مي آبادها    اصطالح در حلبي   بيشتر در حاشية شهرها و به     

  .اند از اين گونه»  شبته«و » بند«، »هاي خسته سايه«، »سفر«

 در روسـتاها و بـر محـور         آبـادي   هـاي دولـت      اغلـب داسـتان    گذشته از اين مـوارد،    

هـايي   داسـتان . گيرد لة ارباب و رعيتي شكل ميئكشاورزي و زمينداري و با توجه به مس       

در چنـين محيطـي     » بـان   گاواره«و  » بياباني«،  »هجرت سليمان «،  »آوسنة بابا سبحان  « نظير

 از لحاظ مكـان وقـوع متفـاوت اسـت و            »با شبيرو «در اين ميان داستان     . اند  شكل گرفته 

از لحاظ  » عقيل عقيل «. دهد  ماجراهاي آن در مناطق گرم و مرطوب جنوب ايران رخ مي          

لـرزه   ر اثر زمينباين داستان با توصيف ويراني روستايي . مكان وقوع با بقيه تفاوت دارد  

در . اي بازماندگان حادثـه وجـود نـدارد       آن جايي بر   روستايي كه ديگر در      ؛شود  آغاز مي 

دهد و به دنبـال تنهـا          همة اقوام خود را از دست مي       ، عقيل، شخصيت اصلي   اين داستان 

هاي اصلي داستان در طول مسير سـفر           صحنه بيشتر. رود   تيمور به شهر مي     يعني پسرش

ـ «مكـان وقـوع داسـتان       . دهـد   به شهر و يا در پادگان داخل شهر رخ مـي           اي گلدسـتة   پ

اين داسـتان در صـحن و   . هاست  داستاننيز تا حدودي متفاوت با ديگر» عيبامامزاده ش 

  . افتد خانواري اتّفاق مي اي در نزديكي روستايي دويست زادهداخل امام

آبـادي توجـه خـاص او بـه فـصل       هـاي دولـت    نكتة جالب در زمان وقـوع داسـتان       

عـالوه بـر    » بند«در داستان   . افتد  ا اتّفاق مي  هاي او در فصل سرم       داستان بيشتر. سرماست

شـده در وسـط    و توصـيف بـرف جمـع    )108: 1368آبادي،  دولت( زدگي زمين اشاره به يخ  

 »مانـست   كـرده مـي     به يك تكّه موم يـخ     «هايي چون     ، در تشبيه  )114 ،همان(صحن حياط   
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از . شـود   آوري مي    سرماي محيط ياد   هموارهها    گوي بين شخصيت  و  و در گفت   )جا  همان(

پـاي  «و  » سـفر  «دارد،هـاي آن نقـشي اساسـي          هايي كه سرما در توصـيف       ديگر داستان 

  . است» امامزاده شعيبگلدستة 

آبادي به زمـان و نحـوة سـپري شـدن آن اشـارة دقيقـي                  هاي كوتاه دولت    در داستان 

كنـد     زندگي شخصيت اصلي داستان را بيان مي       هاي مهم   معموالً راوي رويداد  . شود  نمي

هاي فرعـي و چگـونگي گـذر زمـان بـر زنـدگي آنـان                  ندرت به زندگي شخصيت    بهو  

صـورت كامـل و      ها نيـز بـه      هاي مهم زندگي شخصيت     گاهي حتّي به رويداد    .پردازد  مي

 ازدواج حلّـه بـا خـدو بـسيار          »بـا شـبيرو   « در داستان    براي مثال  ؛ودش  واضح اشاره نمي  

  .شود  ميمختصر و نادقيق توصيف

در . كنـد   نگرانـه عمـل مـي       توصيف مكان وقوع داستان كمتر جزئـي      آبادي در     دولت

» پاي گلدستة امامزاده شعيب   «در داستان   . ها بدون نام هستند     هاي او روستا     داستان بيشتر

در توصـيف ايـن   . بـرد   هـيچ نـامي نمـي    ،از روستايي كه در نزديكي امامزاده قـرار دارد        

 ميان دو دندة كوه علم شده بود و باال سـر            .پايه بود و مصفّا     در كوه «: امامزاده آمده است  

  .)59همان، ( » ....يك قلعة دويست خانواري

 شـايد   ،هـا   توصـيف كارگـاه   ،  ها جريان دارد   هايي كه داستان در آن      در توصيف مكان  

 از موفّقيـت چـشمگيري      ،اش  آبـادي در زنـدگي فـردي         خود دولـت   هاي  سبب تجربه   به

گري   و توصيف كارگاه شيشه   » بند«ي در داستان    باف  توصيف كارگاه قالي  . برخوردار است 

نويسنده در توصيف فـضاهاي حاشـية شـهري نيـز            .اند  از آن جمله  » بياباني«در داستان   

و » هـاي خـسته     سـايه «،  »ته شب «هاي    توان به داستان    در اين مورد مي   . دست است   چيره

  . اشاره كرد» مرد«

لّق به دوران بحراني و روبه تحول       آبادي از لحاظ زماني عموماً متع       هاي دولت   داستان

  . هستند1340دهة 

سازي   آبادي با هدف به نمايش گذاشتن شرف و غرور آدمي، در دوران حقير              دولت

اي كـه ميـان فـرد و     توجه به ارتبـاط پيچيـده     . ها، به نگارش داستان پرداخت      انسان

 بـه   هـاي يـك عـصر وجـود دارد او را            هاي فـردي و ويژگـي       جامعه و ميان انگيزه   

 بـر   1340هاي در حال تغيير دهة        هاي قرارگرفته بر لبة سال      توصيف موفّقيت انسان  
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ـ        الانگيخت؛ س  نهـاد تـا پـذيراي     مـي  داري را واهايي كه جامعة سكون مرحلـة زمين

اما چون اين تحرّك ناشي از تحول دروني جامعـه نبـود و             . تحرّكي بورژوايي شود  

ــستگي ســرمايه ــشه در واب ــه ري ــشانيداري حــاكم ب ــا و   بيگانگــان داشــت، پري ه

ز بحران  آبادي ني   هاي دولت   ساخت بحراني داستان  . هاي بسيار پديد آورد     سردرگمي

  ).553: 1386ميرعابديني، ( دهد تاب مياش را باز اجتماعي زمانه

  مضامين . 9

ها از زيـر بـار        گريز شخصيت «. آبادي است   هاي دولت    مضمون مشترك تمام داستان    قرف

 اصـلي ديگـر مـضمون      )30: 1382شـهپرراد،   ( »هـا  قر حـاكم بـر زنـدگي آن       مشكالت و ف  

هـاي او بـا       در كنار فقر، مضامين ديگري نيز در هر يـك از داسـتان            . ستهاي او   داستان

آوسنة بابـا   « و» بياباني«،  »هجرت سليمان «در  . شود  توجه به گستردگي داستان مطرح مي     

عقيـل  «و  » بـان   گـاواره «در  . آميـزد   رمـي روابط جامعة فئودالي با مضمون فقـر د        »سبحان

هجـرت  «و  » ادبـار «هـاي     در داسـتان  . شـود   ميليتاريسم به مضمون فقر افزوده مي     » عقيل

، »مـرد «،  »از خـم چمبـر    « هـاي   در داستان . خورد  پيوند مي اعتياد با مضمون فقر     » سليمان

پرداختـه  همراه با مضمون فقر به روابط جنسي نامشروع و عواقـب آن             » ادبار« و   »سفر«

، شـاهدبازي در داسـتان   »بند«داري در داستان  ، برده»ته شب «تنهايي در داستان    . دوش مي

و قهـر زمـين يـا باليـاي طبيعـي در            » رويببا شـ  «، سياست در داستان     »اي خسته ه  سايه«

ها توجه شـده    فقر به آندر كنارهاي ضمني هستند كه  مايه  از درون » عقيل عقيل «داستان  

  . است

هـاي   آبادي فقـر اسـت، شخـصيت    هاي دولت داستاناغلب  ه مضمون مشترك    با اينك 

هاي چوبك غـرق در چـرك و كثافـت نيـستند و در اوج       مانند شخصيتهاي او   داستان

آبادي با چوبك در ايـن اسـت كـه وقتـي              تفاوت دولت «. دورند فقر از نكبت و پستي به     

نگاه او نگـاهي آرمـاني و   كند  آبادي از مردم عادي يا فرودست جامعه صحبت مي      دولت

 دليـل بـه   را  آبادي كـه همـواره زمـين          دولت. )28: 1388زاده،    رسول( ».حتي حماسي است  

 در  ،هايش به اين مـسئله تأكيـد دارد          داستان كند و در بيشتر     ستايش مي  نشده بود   روزي
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 هـايي كـه     اي از قهر زمين را به انسان        گرداند و گوشه    ورق را برمي  » عقيل عقيل «داستان  

  .دهد  نشان مي،بخش آنان بوده است هماره روزي

  بندي  پايان.10

هـا    ايـن تجربـه   . ده اسـت  رقم ز هايش    هاي متفاوتي را در داستان      بندي  آبادي پايان   دولت

جلـو و    هايش، روبـه    اي هنري و پسنديده براي پايان داستان        حركت او را در يافتن شيوه     

 بـسته ررسي، هفت داسـتان پايـاني نـسبتاً         از چهارده داستان مورد ب    . دهد  مثبت نشان مي  

  . دارند و هفت داستان ديگر پاياني باز و رو به گسترش

، »آوسـنة بابـا سـبحان     «،  »پـاي گلدسـتة امـامزاده شـعيب       «،  »ادبـار «از هفت داستانِ    

كه پاياني بسته دارند، پنج داستان با مرگ        » عقيل عقيل «و  » مرد«،  »با شبيرو «،  »بان  گاواره«

اسـت كـه در آن      » عقيل عقيل «دو داستان ديگر، يكي     . يابد   مي پايانها    تيكي از شخصي  

است كه نوجواني   » مرد«رسد؛ ديگري داستان       به مرز جنون مي    پايانشخصيت اصلي در    

گيرد و مردانـه بـه زنـدگي          بار مسئوليت زندگي خواهر و برادر كوچكش را برعهده مي         

  . دهد ادامه مي

 امـا   ؛كنـد    آن شخصيت اصلي خودكشي مـي      پاياندر  هايي است كه      از داستان » سفر«

كشيِ مختار، معلوم نيست آيـا   پس از خود دارد؛ زيرا گسترش   داستان پاياني مبهم و روبه    

عنوان سرپرست در پيش خـانوادة    بهـمردي كه با خاتون زنِ مختار رابطه دارد  - مرحب

  . گريزد ماند يا از صحنه مي او مي

از «و  » بيابـاني «،  »هـاي خـسته     سايه«،  »هجرت سليمان «،  »بند«،  »ته شب «هاي    داستان

ها   ها يكي از شخصيت     در پايان همة اين داستان    .  پاياني رو به گسترش دارند     »خم چمبر 

  . كند  به سمت مقصد نامعلومي حركت مي،كه معموالً شخصيت اصلي داستان است

زدني اسـت، در      ل كه در پرداخت پيرنگ و عناصر داستاني مثا        »از خم چمبر  «داستان  

تنهـايي گريختـه      به ، زن طاهر  ،مشخّص نيست كه مارو   . شود  بندي دچار ضعف مي     پايان

به طور كلي، ناهمگوني و تعجيلي كه در پايان         «. اش آقاي مدير    همراه معشوقه  است يا به  

هاي دقيق بسيار غني      شود، با باقي داستان كه از جهت توصيف         داستان مشاهده مي  ] اين[
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ه     هاي قهرمان    به جزئيات بسيار كوچك و پيش پاافتادة شخصيت        است و حتي   نيز توجـ 

  ).94: 1382شهپرراد، ( ».كند، مغايرت دارد مي

جهت فقدان نقطـة اوج پايـان         ولي به  دارد؛ روبه گسترش    ينيز پايان » بياباني«داستان  

مـامي   داستان بر تـداوم و نات      پايانيجمالت  . خوبي براي اين داستان رقم نخورده است      

  : آن تأكيد دارند

كشيد و جلـو      شد، دندان به خون مي      بايد همان جا جلو در عدليه ميخ مي       : فكر كرد 

گرفت و يادش آمد كه درِ خانة مردم است و بماند بـراي شـهر، ميـان       اللّهيار را مي  

. دنيا كـه هنـوز تمـام نـشده        . ها و جلو هزار حلقة چشم آدم معتبر         ميدان بارفروش 

. شب كامل شـده بـود     . هايش را تند كرد     اش انداخت و قدم     ي شانه اش را رو    نتيجه

ها فوج فوج به آسمان هجوم آورده بودند و راه و بيابان و ذوالفقار در ظـرف         ستاره

  ).308-307: 1368آبادي،  دولت( شدند نشين مي سياه شب ته

ان كـه   اين داست . است» بان  گاواره «،بندي آن جاي بحث دارد       كه پايان  داستان ديگري 

 حكايـت جـواني بـه نـام     ،كشد تصوير مي ماجراي سربازگيري اجباري در روستاها را به 

. گريـزد   قنبرعلي است كه همچون ديگر جوانان روستا از دسـت نيروهـاي ارتـشي مـي               

كننـد و پـدر قنبرعلـي را     رحمي تمام اهل روستا را داخل مسجد جمع مي مأموران با بي 

گريـزد و     قنبرعلي دوباره مـي   . كنند  ور روانة خدمت مي   ز كشند و او را به      زير شكنجه مي  

 :گيـرد بـه مبـارزه بـا آنـان بپـردازد              تـصميم مـي    ،آيند   بار وقتي نيروهاي ارتشي مي      اين

گفـتن  . كرد به ديگران امر كنـد       ت نمي ئاما جر . ها را برداريد    چوب: خواست بگويد   مي«

اهـل و اوالد    . ت و كشتار  شد، و بعدش شايد كش      شايد تير و تفنگ مي    . حرفي شاق بود  

بندي كـه     گونه پايان   اين ).703همان،  ( »!دارم  من كه چوب برمي   : گفت! گفتند بگو . و خون 

پيشنهاد مبارزة مسلحانه از    .  چندان پسنديده نيست   ،اي را به اين صراحت بيان كند        نتيجه

عار يـا    هنر او را در اين داسـتان در حـد شـ            ،آبادي آفريده است    زبان قهرماني كه دولت   

اي ديگر تحليل كرده اسـت        گونه بندي را به    قرباني اين پايان  . آورد  سياسي پايين مي  بيانية  

بنـدي    او در مـورد پايـان     . رود نسخة سانسورشدة داستان را خوانده باشد        كه احتمال مي  

  :نويسد ميداستان 
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سـازد كـه    او از قنبر يك قهرمـان مـي       . شده است   آبادي بسيار حساب    حركت دولت 

خـوبي حـس      بـه . ها امـر كنـد      كنند تا به آن     رو به قنبر مي   ... م چشم به او دارند    مرد

شود كه نويسنده خود را در يك موقعيت حساس قرار داده كه اگر حرفي بزنـد                  مي

رود؛ چـرا   پس از جواب طفره مـي . مثابة يك حكم تاريخي خواهد بود     آن حرف به  

. و نه يك رهبر سياسي اجتمـاعي      داند    كه او خودش را قبل از هر چيز نويسنده مي         

چـين اسـت؛ يعنـي        زند، اما اين حرف فقط چند نقطـه         با وجود اين قنبر حرفي مي     

  ). 27: 1373(... گويد معلوم نيست كه قنبر چه مي

آمده » بان  گاواره« و در پايانِ داستان      كارنامة سپنج نظر با آنچه در مجموعة        اين اظهار   

  .است، همخواني ندارد

  يگير نتيجه

زمـان  . 1:شود آبادي حاصل مي   هاي كوتاه دولت   آنچه از اين بررسي دربارة شكل داستان      

 اسـت كـه     1340آبادي بيـشتر متوجـه دوران تحـول دهـة             هاي دولت   وقوع داستان 

هاي   مكان اغلب داستان  . نهد  جامعه از مرحلة زمينداري به مرحلة بورژوايي قدم مي        

ارتباط با محيط روسـتا نيـست؛         ر آثار او بي   حتي عناصر شهري د   . او نيز روستاست  

اند و يا روستايياني كه به داليل مختلف به شهرها كـوچ              شهرياني كه به روستا آمده    

در . گيرنـد   آبادها شكل مي    هاي شهري او در حاشية شهرها و حلبي         داستان. اند  كرده

اه تنهـا در توصـيف كارگـ      . توصيف مكان وقوع داستان به جزئيات تـوجهي نـدارد         

هاي شغلي خـود او   گري به جزئيات توجه شده است كه با تجربه  بافي و شيشه    قالي

هـايش، زمينـة مناسـبي        با انتخاب فصل سرما براي بيشتر داسـتان       . ارتباط نيست   بي

  . سازد  محروم فراهم ميهاي زندگي طبقة براي نشان دادن سختي

در . انـد   هاي بيجـا عـاري      صيفها از تو    ها، آغازهاي آن    برخالف متن طوالني داستان   . 2

زمـان بـا آن،     شـود و هـم      بيشتر موارد داستان با وصف كوتاهي از محيط آغـاز مـي           

خلق بحران كه بيشتر با فـرار شخـصيت         . شود  شخصيت اصلي نيز وارد داستان مي     

هـاي    گيـرد، نقطـة شـروع بيـشتر داسـتان           آمـده صـورت مـي       اصلي از وضع پـيش    

هاي او اغلـب طرحـي        دثة تكرارشونده، داستان  سبب همين حا    به. آبادي است   دولت



   8شمارة/ 2 سال                                                                                       108

هـاي او در ناهمـاهنگي        ايراد بزرگ طرح و ساختار داسـتان      . معين و تكراري دارند   

» پاي گلدستة امامزاده شـعيب   «تنها داستان   . حجم داستان با پيرنگ و طرح آن است       

  . اي و شبيه به قصة پريان دارد از اين چهارده داستان، ساختاري افسانه

راوي . شـوند  شيوة داناي كل و از منظر سوم شخص نقل مـي     تمام چهارده داستان به    .3

زند و تنها در يـك داسـتان از آينـده روايـت               ها زياد به گذشته نقب مي       اين داستان 

نقل دقيق روايت گذشته و توجه به سبك رئاليـسم، سـبب شـده تـا اصـل                  . كند  مي

شود؛ استفاده از عناصر اقليمي زبان،          هاي او در حد طبيعي رعايت       علّيت در داستان  

هاي امروزي به سبك وي تا حدودي         واژگان محلّي كردي و خراساني در كنار واژه       

ها نثر او همچون نثـر بيهقـي شـاعرانه           اما در توصيف  . نمايي بخشيده است    حقيقت

 .شود مي

 ). شخصيت بـراي هـر داسـتان       6(ند   شخصيت حضور دار   85 داستان حدود    14در  . 4

آبادي به قالـب گـستردة        اي از گرايش دولت        كوتاه نشانه   دد شخصيت در داستان   تع

ــان اســت ــن حــال   روســتاييان شخــصيت اصــلي داســتان . رم ــا اي ــد؛ ب هــاي اوين

دهـد و يـا گروهبـاني كـه بـراي             هايي مانند معلّم كه در روستا درس مي         شخصيت

هـاي شـهري    صيتشخـ . سربازگيري به روستا آمده است نيز در آثار او نقش دارند         

انـد و تفـاوت چنـداني بـا           هاي او بيـشتر از حاشـية شـهرها انتخـاب شـده              داستان

پـردازي از دو شـيوة        آبادي بـراي شخـصيت      دولت. هاي روستايي ندارند    شخصيت

توصيف در آثار اوليـة او طـوالني و در برخـي            . گيرد  وگو و توصيف بهره مي      گفت

هـاي طـوالني       در آثار متـأخّر از توصـيف       ارتباط با طرح داستان است؛ اما       مواقع بي 

  . گيرد هاي مختصر بهره مي كاهد و در صورت نياز از توصيف مي

   پايـان . بند نيـست    هايش چندان پاي    بندي قاطع در داستان     گيري و پايان    وي به نتيجه  . 5

داستان در بيشتر موارد    .  دارند  گسترش  هايش در اكثر موارد پاياني باز و روبه         داستان

در چنـد مـورد نيـز گريـز شخـصيت از            . يابد  ها پايان مي     مرگ يكي از شخصيت    با

  . دهد آمده، پايان داستان را شكل مي وضع پيش
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. آبادي اسـت    هاي دولت   فقر و گريز از شرايط موجود، مضمون مشترك تمام داستان         . 6

با اين حال مضاميني چـون روابـط فئـودالي، ميليتاريـسم، اعتيـاد، روابـط جنـسي                  

داري، شاهدبازي و بالياي طبيعي در كنـار ايـن دو مـضمون     روع، تنهايي، برده  نامش

.گيرد مورد توجه قرار مي
*

  

  

  ها نوشت پي

1. Tynianov 
2. Hans Bertens 
3. Wellek &  warren  
4. Sandy Welchole 
5. Forster 

  :  فردوسي در آغاز نبرد اين دو پهلوان آورده است.6

ــفنديار  ــب اسـ ــا اسـ ــيم تـ  ببينـ

ــتم نــام    ــا بــارة رس  جــوي و ي

  

ــي     ــي ب ــد هم ــر آي ــوي آخُ ــوار  س  س

ــي   ــد ب ــوان نه ــه اي ــد روي  ب  خداون

  

، »باره«براي اسفنديار و آوردن كلماتي چون » سوار«و » آخُر«، »اسب«در اين ابيات آوردن كلماتي چون       

ايـن نبـرد    آگاهي روشني را از شكـست اسـفنديار در            براي رستم، پيش  » خداوند«و  » ايوان«،  »جوي  نام«

  .دهد نشان مي

  منابع

  . نشر مركز: تهران. 4چ. ساختار و تأويل متن). 1378. ( احمدي، بابك-

  . فردا: اصفهان. دستور زبان داستان). 1371. ( اخوت، احمد-

ترجمة . هاي داستان كوتاه فارسي سرچشمه). 1378. ( بااليي، كريستف و ميشل كويي پرس  -

  . معين: نتهرا. كريمي حكّاك دكتر احمد

از (گـرا     هاي نويسندگان معاصر جامعـه      نقد و بررسي داستان   ). 1381. ( خوشكبار، حسين  -

  .   دادار: تهران. )1357مشروطيت تا سال 

                                                 
*

موضـوع اصـلي    (آبـادي اسـت و بحـث از مـضامين            هاي كوتـاه دولـت      له بررسي شكل داستان   مسئلة اصلي مقا   

theme (ها در زمرة مسائل مربوط به شكل، تنها زماني توجيه دارد كه منتقد بتواند ميـان عناصـر صـورت                      داستان

  ).يادداشت سردبير. (با اين محتوا پيوندي معنادار برقرار كند
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  . بزرگمهر: تهران. كارنامة سپنج). 1368. (آبادي، محمود  دولت-

: تهـران . 4 چ.ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا انقالب اسـالمي       ). 1385. ( رحيميان، هرمـز   -

  .سمت

  .پينار: تهران. روستانويسان). 1388. (زاده، ميكائيل  رسول-

  . معين: تهران. زاده ترجمة آذين حسين. رمان، درخت هزار ريشه). 1382. ( شهپرراد، كتايون-

  . نشر چشمه: تهران. نويسي در ايران هاي داستان مكتب). 1387. ( شيري، قهرمان-

نـشرِ  : تهـران . پردازي در داستان معاصر     شخصيت و شخصيت  ). 1381. ( عبداللّهيان، حميد  -

  .آن

  .نگاه: تهران.  ترجمة ابراهيم نونسي.هاي رمان جنبه). 1369. ( فورستر، ادوارد-

  . آروين: تهران. آبادي نقد و تفسير آثار محمود دولت). 1373. ( قرباني، محمدرضا-

 ترجمـة مهـران مهـاجر و    .هاي ادبي معاصـر  يهنامة نظر دانش). 1384. ( مكاريك، ايرنا ريما  -

  . آگاه: تهران. محمد نبوي

  . نشر چشمه: تهران. 4 چ.نويسي در ايران صد سال داستان). 1386. ( ميرعابديني، حسن-

: تهران.  ترجمة ضيا موحد و پرويز مهاجر.نظرية ادبيات). 1382. ( ولك، رنه، و آوستن وارن-

  . علمي و فرهنگي

  .نگاه: تهران. 8چ. نويسي هنر داستان). 1384. (براهيم يونسي، ا-

. 1ش. 1س .كتاب داستان همشهري   .»فقط پنج ثانيه فرصت داريد    «). 1387 (.ولچل، سندي  - 
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