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 -1مقدمه
یکی از شاخ های مهم مکتب رئالیسم برای ظهور و بروز ،حوزۀ ادبیات داتیتانی اتیک ی
آثار متعددی از ادبیات جها را ب خود اختصاص داده اتک .در این بین ،نمون های متعیددی از
این مکتب در ادبیات داتتانی ایرا پدید آمده هر یدا از آنهیا از اهمییک ادبیی و تیاریخی
ویژه ای برخوردار هستند؛ نویسندگا متعددی در اییرا در آثیار خیود از رئالیسیم و اصیول آ
پیروی ردهاند ب شکلی حتی ظهور داتتا نویسی نوین در اییرا بیا رئالیسیم همیراه بیوده
اتک .از این لحاظ بررتی و تبیین جلوهها و مؤلف های رئالیسیم در آثیار داتیتانی نویسیندگا
ایرانی نکات مهمی را در باب تطح ادبی و ارزش تاریخی هر یی از آثیار ادبیی روشین خواهید
تاخک و در تحلیق تب شخصی نویسندگا نقش مهمی خواهد داشک.
رئیالیسم ن تنها در قلمرو ادبیات داتتانی اییرا  ،بلک در ادبیات داتیتانی جهییا بییش از
تایر مکتبهای ادبی ظهیور و بیروز داشیت اتیک .ادبییات داتیتانی اییرا از همیا نخسیتین
نمون های خود ،نمایانگر توج نویسندگا ب رئالیسم در تاختار رما ها و داتتا هایشا اتک.
با وقوع انق ب مشروط و تغییر و تحوالت مترتب بر آ و توج عمده ب نقش و ار رد رتالک
و تعهد اجتماعی ی اثر ادبی ،رئالیسم در انو توج اغلب نویسندگا قرار میگیرد .رئالیسیم
انتقادی دورۀ مشیروط و تیالهای آغیازین تیدۀ حاضیر ،رنت رنتی بیا گسیترش اندیشی های
توتیالیستی ،تا حدودی متمایق ب رئالیسم توتیالیستی میشود و نویسندگا بسیاری ب ویژه
در دهة بیسک ،غالب داتتا های خود را مت ثر از آموزههای آ مینویسند .در این میا جمال-
زاده ب عنوا آغازگر داتتا نویسی نوین در ایرا و ج ل آل احمد ب عنوا یکی از چهرههیای
اصلی داتتا نویسی آثار داتتانی خود را بر اتاس قواعد رئالیسم پدیید آوردهانید .از ایین نریر،
تمامی مؤلف های اصلی مکتب رئالیسیم در آثیار آنهیا جلیوهگیر شیده اتیک و هیر دو نویسینده
توانست اند با مهارت نویسندگی خود این عناصر را ب شیکلی هنیری در آثیار خیود ارائی ننید.
شخصیکپردازی ،توصیف ،زبا و درو مایی در آثیار داتیتانی جمیالزاده و جی ل آلاحمید از
مؤلف های رئالیسم پیروی می نند .بررتی هر ی از این عناصر در آثار جمالزاده و آل احمد و
تبیین مشابهکهای عناصر این مکتب در آثار این دو نویسنده نشا میدهد مکتب رئالیسیم
در ادبیات داتتانی ایرا جلوهای خاص دارد و میتوا با روشی علمیی خصیایآ آثیار داتیتانی
رئالیستی در ایرا را ب شکلی دقیق تقسیم بندی و تحلیق رد.
-2پیشینۀ تحقیق
در زمینة ادبیات نارتی ،تحقیقاتی در باب مکتب رئالیسم(ناطمی1343 ،؛ معتمیدی آذری،
1384؛ بصیییری و )1393 ، ...و نیییر عناصییر رئالیسییم در آثییار نویسییندگانی چییو غ محسییین
تییاعدی(پورنامداریا و تیییدا 1388 ،؛ مسییمدی ،)1389 ،ابییراهیم گلسییتا (ا بری بیییر ،
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 ،)1388احمیید محمییود(ممتحن و لی  )1392 ،و علیییاشییرف درویشیییا ( وچکیا و قربییانی،
 )1389انما یانت اتک .نیر ندوی الشکری در تاب «واقعگرایی در ادبیات داتیتانی معاصیر»
تاریخی تحلیلی از رما واقعگرای نارتی بین تال های  1320تا  1357ارائ داده اتیک ،البتی
مؤلف تحلیق خود را بر ت رما چشم هایشا بررگ علوی ،میدیر مدرتی جی ل آل احمید و
همسای های احمد محمود متمر ر رده اتک .مقالة حاضر نیر تعی دارد تا با بررتیی و تبییین
مؤلف های رئالیسم در آثار داتتانی جمالزاده و ج ل آلاحمد ب عنوا نویسندگا برجستة
ادبیات داتتانی ایرا شناخت میشوند و مقایسة عناصر رئالیسم در آثار آنها با یکدیگر ،ع وه بر
م ب تحلیق دقیق تب شخصی هر ی  ،در تبیین علمی ادبیات داتتانی اییرا ت ثیرگیذار
باشد.
-3رئالیسم
از نرر لغوی ،اصیط رئالیسیم از ریشی لغیک رس ) (resبی معنیی چییر اتیک .یعنیی
چیرگرایی ییا شیئیک(گیرانک )56 :1379 ،و از نرر اصیط حی بر مکتبی اط میشیود « ی
تصییویری از واقعیییات چشییماندازهای زنییدگی ،خییارآ و آزاد از ایدئالیسییم ،ذهنگرایییی و رن ی
رمیانتی باشد .این برخورد ،نقط مقابق رمانس اتک ،لکن نریر ناتورالیسیم ،از نلسیف جبیر و
وضیع ام ً غیراخ قی ناشی نمیشود»)Hart, 1983 → realism(.
جنبش رمانتیسم در تالهای پس از 1830بخش عمدهای از توا خیود را از دتیک داد و
زیادهرویهای آ در نار دتتاوردهایش ،برخی نویسندگا را بر آ داشیک تیا درصیدد ییانتن
راههای تازهای برآیند با اعتدال و حسابگری طبقة متوتط رو ب رشد ،هماهنی و همخیوا
باشد ،در نتیم رمانتیسم اجتماعی از میا رمانتیسم احساتی تیر بیرآورد ،خیود را هرچی
بیشتر ب رئالیسم نردی تاخک و زمین را برای پیدایش رئالیسم ب مثابة روشی هنیری آمیاده
تاخک(.نورتک)99 :1387 ،
رئالیسم چو آموزهای هدنمند در میانة تدۀ نوزدهم شکق گرنیک .ایین اصیط در تیال
 1835ب صورت توصیفی زیباشیناختی بیرای تمیایر واقعییک انسیانی نقاشییهای رامبرانید از
پندارگرایی شعرگونة نقاشا نو تی ب ار رنک .گوتتاو ورب در تال  1850بر باالی درِ
نمایشگاه نقاشیهای خود «درشیوۀ رئالیسم» نوشک ولی توضیح داد ی او را بی همیا دلییق
رئالیسک میدانند هنرمندا تالهای 1830را رمانتی خوانده بودند( .گرانک)32 :1379 ،
در این زما  ،شانفلوری ،رما نویسِ ن چندا مشهور نرانسی برمیخییرد و در تیال  1857بیا
انتشار مقاالتی بعدها تحک عنوا رئالیسم گرد آمد ،ب دنیاع از وربی پرداخیک و برخیی از
اصول اولیة رئالیسم را توضیح داد .او در نرریة خود ،دقک در توصیف و ع ق مندی بی طبقیات
پایین را از وظایف رما نویس دانسک( .ول )13 :1377 ،
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هدف مکتب رئالیسم ،جیسکوجو و تبیین یفیات واقعی هرچیر و روابط درونیی بیین یی
پدییده و دییگر پدییدههاتک .پیروا این مکتب برخ ف رومانتی ها ب توصیف توده و زنیدگی
هسک ،تشریح می نند ،ن ب آ شیکلی ی بایید
اجتماع خویش میپردازند و آ را چنا
باشد .هدف هنرمندا این مکتب پیبرد و نمایاند چگونگی واقعیی هیر چییر و بسیتگیهیای
درونی دیگر پدیده هاتک .رئالیسم اصالتاً مفهومی نلسفی اتک و شاید بتوا آ را نقطة مقابیق
نسبیگری دانسک؛ «رئالیسم اع می ند ی دنیا و نقط ی دنیا ،وجود دارد؛ جهانی یک ،
دنیایی واقعی ،خارآ از "ما" وجود دارد ن نقط تعیین می ند چگونی چیرهیا در مکیا ،
زما و ب شکلی لی باشند ،بلک حقیقک و درتتی یکتای علمی را نیر تعیین می نید .از ایین
دیدگاه نرریة درتک آ اتک ب واقعیک یا "امر واقع" نردی شیود و بیا آ ارتبیاا یابید».
(احمدی)8 :1374 ،
رئالیسم در مفهو عا آ  ،شامق تمامی آثاری میشود از تطح ظواهر عینی نراتر رنتی ،
حقایقی از روابیط گیوناگو و پویای انسا ها با یکدیگر و بیا میحیطشا را بییا می نید .ایین
مکتب در حوزههای مختلف نرهن بشری همانند نلسف  ،نقاشی و ادبیات معانی مختلفی دارد.
اربرد رئالیسم ،نخسک در حوزۀ نلسف بوده اتک .ارتطو ،پای گذار رئالیسم نیلسفی نلسیف
او را «رئالیسم تی » نیر مینامند ،قائق ب مقول های دهگانی ای اتیک یی دنییای واقیع و
طبیعک را تحک این مقول ها قرار میدهد .او در هنیر شیاعری( )Poeticsهنیر و ادبییات را
محا ات) (mimesisمیداند« ،ب روشنی خاطر نشا یرده اتیک ی حقیقک نمیایی ،رابطی
میا تخن و مصدا آ (رابط مبتنی بر صد ) نیسک؛ بلک رابطی ای اتییک میییا تیخن و
آنچ خوانندگا حقیقک میپندارند . ...ب بیا دیگر ،این تخن ب قلمیرو نهیم مشیترف انیراد
تعلق دارد»(.تودوروف)4 :1379 ،
در حوزۀ ادبیات ،رئالیسم تصویری واقعی از زندگی بشری ارائ میدهد و این موضوع عکیس
انراا در ادبیات تخیلی و احساتاتی اتک .این مکتب تما جهات واقعیک را بدو دخالک ذهین
نویسنده در نرر دارد و تعی می نید زنیدگی را هما گونی ی هسیک نشیا دهید .اصیط
رئالیسم در قلمرو ادبیات داتتانی در دو معنای خاص و عا ب یار مییرود :در معنیای خیاص،،
جنبشی ادبی اتک در اواخر نیمة او،ل قر نوزدهم آغاز شید و در تبیاین بیا رمانتیسیم قیرار
داشک و عمر آ ب پایا رتید و ام،ا رئالیسم در معنای عیا  ،،تیبکی ادبیی اتیک ی هنیوز در
داتتا های وتیاه و رمیا هیایی ی در روزگیار معاصیر نوشیت میشیوند ،اتیتمرار دارد(.رف:
پاینده)70:1388،
 -1-3رئالیسم در ادبیات داستانی ایران
با انق ب مشیروط در اییرا و بیا گسیترش صینعک چیار و تییرجم و نشیر داتیتا ها و
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رما های خارجی ،نیازی روزانرو ب شکقهای تازۀ بیا احساس شد .یکی از قالیبهیای ادبیی
مقار عصر مشروط توج نویسندگا را ب خود معطوف تاخک ،رما بود .ب دنبیال وقیوع
انق ب و درنتیم بروز تحوالت تیاتی -اجتماعی و انرایش آگاهیهای مرد  ،طبق ای از میرد
متوتط جامع بر تر ار آمدند خواتتار آزادی ،برابری و ناتیونالیسم بودند .خواتیک اخییر
آنها را وامیداشک تا ب درف صحیحی از گذشت و توانایی خود دتک یابند تیا بتواننید در برابیر
همو بیگانگا ب تشکیق ملک واحد نائق شوند و نیر برای آنک بتوانند زمینی هیای پیشیرنک و
برتری خود را نراهم تازند ،ب جستموی«همخوا تاریخی»در گذشیت خیود بدردازنید و علیق
ممد و عرمک پیشین را گوشرد نند .ادبیات مشروط تحک تاثیر هما حس ملی وظیف خود
دید نسبک ب این امور حساتیک نشا دهد و در راه احیای هویک های ملی و پاتخ ب نییاز
عمومی گا بردارد .از این رو تب تازهای از رما ب نیا «رمیا تیاریخی» پدیید آمید( .غی ،
 )126 :1381رما های تاریخی بر بنیانی ام اجتماعی پیریری شده بودند و از لحیاظ ادبیی
تاثیر مهمی در تکامق نهضک رما نویسی و شکقگیری ادبیات داتتانی برعهده داشت اند .جنب -
های تکنیکی رما ب تدریج در رما های تاریخی رعایک شید و در رمیا اجتمیاعی بی تکامیق
رتید .عمدهترین عیب رما تاریخی در این بود نویسنده رما تاریخی بی گذشیت هیا میی-
پرداخک و از حقایق و مشک ت دوره معاصر خود چشمپوشی میی یرد .در چنیین شیرایطی بی
تبب تغییراتی در شیوۀ زندگی مرد و تحوالتی در حکومک ایماد شید ،اغلیب داتیتا -
نویسا ب نگارش رما های رئالیستی و اجتماعی رو آوردند .در این دوره و حتی میی پییش از
آ  ،صرف نرر از رما های تاریخی ،شاهد رئالیسمی انتقادی با جلوههای طنرگون هستیم .ایین
عنصر انتقادی را میتوا در بسیاری از آثار میرزا نتحعلیی آخونیدزاده ،مییرزا آقاخیا رمیانی،
طالبوف ،حاجی زینالعابدین مراغ ای و علیا بر دهخدا جسکوجو رد(.عبادی)21 :1371 ،
داتتا نویسی ب تب و تیا رئالیسم در ایرا از آغاز نوشتن داتتا ب تب جدید
با «یکی بود یکی نبود» اثر جمالزاده همراه بود تا ب امروز در میا نویسندگا رایج بوده اتیک
و نویسندگانی همچو صاد هدایک ،بررگ علوی ،ج لآل احمد ،محمود دولکآبیادی ،احمید
محمود ،محمود اعتمادزاده و ...عناصر رئالیستی و واقعگرایی را در آثار خود ب ار بردهاند.
محمدعلی جمالزاده با انتشار ممموع داتتا «یکی بود یکی نبود»( ،)1300تبب شیکق-
گیری ادبیات داتتانی نوین در اییرا شید .او در دیباچیة ایین ممموعی داتیتا ی در واقیع
مانیفسک ادبیات داتتانی نوین ایرا اتک ،از زبا تاده و عامیان و نواید رما تیخن میگویید
و رما را بهترین آین «بیرای نمایانید احیواالت اخ قیی و تیمایای ملیق و اقیوا » میدانید.
بررگترین رتالتی جمالزاده بیرای داتیتا قائیق اتیک ،توصییف نحیوۀ زنیدگی قشیرهای
گوناگو طبقات و دتت های مختلف ی ملک اتک .از اینرو« ،یکی بود یکی نبیود» را تیرآغاز
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داتتا رئالیستی ایرا دانست اند .جمالزاده در هر داتتا  ،با نثری شیرین ب تصویر ی تیی
اجتماعی پرداخک و هن پرت تی و رخوت اجتماعی را با طنری ترشار از غیم توصییف یرد .او
ت ش رد زبا داتیتا را بی زبیا محیاوره نردیی نید ،امیا اغلیب گرنتیار پرگیویی شید و
نوشت هایش را ب حد انراا ،از واژههای عامیان انباشت تاخک( .میرعابدینی)83 :1380 ،
از توی دیگر ،نخستین تمرب های داتتانی ج ل آلاحمد در دهیة بیسیک رقیم میخیورد.
داتتا های او در این دوره ،تصویرگر زندگی تنتی و محیط مذهبی بخشهایی از جامع اتیک
در معرض تمدد و نوگرایی قرار گرنت اند .برخی از منتقدا  ،نخستین داتیتا های آلاحمید
را مت ث،ر از رئالیسم توتیالیستی میدانند ،اما برخی نیر معتقدند وی هیچگاه مون،ق ب خلیق
داتتا یا رمانی با تما ویژگیهای رئالیسم توتیالیستی نشد .البت ،این موضوع در حالی اتک
خود آلاحمد اثری چو «از رنمیی ی میبیریم»( )1326را حیاوی قصی های شکسیک در
مبارزات و ب تب رئالیسم توتیالیسیتی مییدانید( .آل احمید )19 :1378 ،در نمونی دیگیر،
آلاحمد در ممموع داتتا «ت تار»( )1327ب رئالیسم انتقادی ،بیشتر توج و تمایق نشیا
میدهد و با پرداخک بهتر داتتا های خود ،می وشد نمایانگر شیرایط نابسیاما جامعی باشید.
همچنین او در «ز زیادی»( )1331بیش از ت ممموعة پیشین خود بی رئالیسیم و چگیونگی
آنرینش داتتا خود میاندیشد .نش شخصیکها در مقطع زمانی و مکانی مشخصیی اتیک و
غالب آنها میتوانند نمایندۀ گروهی از مرد باشند .از این نرر ،حضیور مؤلفی هیای رئالیسیم در
بسیاری از داتتا های آلاحمید خصوصیاً در «میدیر مدرتی » یام ً مشیهود اتک(.بصییری و
همکارا )152 :1393 ،
 -4مؤلفههای رئالیسم در آثار داستانی جمالزاده و آلاحمد
از بین مولف های رئالیسم شخصیکپردازی ،توصییف ،زبیا و درو مایی رئالیسیتی در آثیار
داتتانی جمالزاده و آلاحمد جلوه و نمود بیشتری دارد ب بررتیی و تبییین آنهیا پرداختی
میشود.
 -1-4شخصیتپردازی رئالیستی
راوی در داتتا های واقعگرا ب طور مستقیم از ویژگی شخصیکها نمیگوید ،بلک از طریق
گفتما شخصیکها و نشا داد نشهای آنیا رواییک داتیتا را واقیعگرا و نمایشیی جلیوه
میدهیید(.ریمو نییا  )91-93 :1387،امییروزه اغلییب نویسییندگا از روش نمایشییی بییرای
شخصیکپردازی اتتفاده می نند زیرا داتتا را واقعیتر جلوه میدهید و باعیم مییشیود ی
مخاطب ب راحتی با شخصیک ارتباا برقرار ند و ویژگیهای آ را بدذیرد.
شخصیکهای داتتانی رئالیسکهای بررگ همین

در تخی،یق نویسینده شیکق میگیرنید،
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زندگیای مستقق از آنرینندۀ خیود در پییش میگیرنید .آنیا در مسییری قیرار میگیرنید ی
دیالکتی درونی زندگی اجتماعی و روانیشا  ،مقرر میدارد(.لو اچ .)20 :1380 ،لو اچ بر ایین
باور اتک شاخآ اثر رئالیستی ،ابداع شخصیک نوعی اتک ،شخصیتی «وجیود او یانو
همگرایی و ت قی تما عناصر تعیین نندهای میشود در ی دورۀ تاریخی مشخآ ،از نریر
انسانی و اجتماعی ،جنبة اتاتی دارد»(.تادی 101 :1377 ،؛ لو اچ )13 :1380 ،هیر شخصییک،
در عین حال ویژگیهای خاص و منحصر ب نرد خود را دارد ،توصیف نندۀ قشر و طبق ای
اتک ی از آ برخاتت اتک.
جنبة دیگر شخصیکتازی رئالیستی بروز اتتعدادهای قهرمیا داتیتا در ضیمن حیواد
واقعی اتک .آد هایی نویسندگا بررگ رئالیستی آنریدهاند ،زنیدگی مسیتقلی دارنید ی از
دایییرۀ اراده نویسیینده بیییرو اتییک(.میترا )54: 1336 ،شخصیییکهای رئالیسییتی واقعییی خلییق
میشوند و ارهای خار العاده انما نمیدهند ،ب گون ای خوانندگا ب راحتی آنها را ب یاد
میتدارند .نویسندۀ رئالیسیک ،بی شخصییکهای داتیتانیاش ویژگیهیایی میدهید ی ایین
ویژگیها برگرنت از آد خاص یا تر یبی از مختصات خود نویسنده باشد .در واقیع ،شخصییک-
پردازی زمانی رئالیستی اتک ی شخصییکهیای داتیتا محصیول حیواد واقعیی و عکیس-
العیمقهائی باشد ی نرد در برابر این حواد نشا میدهد .ی اثر رئالیستی ممکن اتیک تیا
اندازه زیادی ،شر حال خود نویسنده باشد ،ولی حواس رما نویس جمع اتک ی او مشیغول
نگارش ی رما اتک ،ن شر حال خودش .او ممکن اتک بیشتر مواد و مصیالح را از زنیدگی
خودش بردارد و از این مصالح آ طور موانق منرور خیود اوتیک ،اتیتفاده ند(.تامرتیک،
)108:1377
در داتتا «دوتتی خال خرت » راوی بیش تخنگوی انکار جمالزاده ب هنگامی اتیک
او شخصا در مبارزۀ ملیو ایرانی علی قوای روس درگیر بیوده اتیک .حیواد داتیتا نییر
شباهک بسیاری ب زندگی دوتک جمالزاده ،اشرفزاده ،دارد باهم ب بغداد تفر رده بودنید
تا با برقراری ارتباا با قبیلة ا اوند حمایک آنا را از ملییو ایرانیی در مبیارزه بیا قیوای روس
سب نمایند(.ر.ف :جمالزاده )273 :1333 ،همچنین در «دوتتی خالی خرتی » نویسینده از
چند تی اجتماعی متعارف برای پیشبرد داتتا بهره میبرد نقیشهیای نرعیی در جرییا
داتتا دارند ،همچو رئیس ادارۀ مالی  ،جعفر خا غ پسک و شاهرادۀ تویسر انی.
در رما «مدیر مدرت » شخصییک و حیواد زنیدگی میدیر مدرتی شیباهک زییادی بی
شخصیک آل احمد دارد و شخصیتی رئالیستی محسوب میشود .میدیر مدرتی از طیرف دیگیر
نماینده روشنفکرا و متفکرا متعهد و ناامید پس از ودتای1332اتک .او آدمی تیرخورده از
وضعیک نردی و اجتماعی اتک تصمیم میگیرد ،مدیر مدرت شود و بیا داد رشیوه صید و
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پنماه تومانی ب این مقصود نائق میآید .وی ب قصد ییانتن پناهگیاهی بی دور از جنمیال و
هیاهوی معلمی ،شغق دبیری را رها رده بود ،در تمک مدیری با نقایآ و مبودهیای دیگیری
دتک و پنم نر می ند.
نویسندۀ رئالیسک شخصیکهایی خلق نمی ند با مرد عادی تفاوت داشت باشید ،بلکی
شخصیکهای میآنریند مخاطب بتواند نسخ ای از آ را در حواد پیرامو خیود بیابید .در
داتتا های جمالزاده ،شخصیکها انرادی واقعی هستند و از میا اجتماع انتخیاب شیدهانید و
نویسنده در راه رتید ب هدف خود مسیر زندگیشا را دنیبال میی ند .جذابیکهای آنا بی
خاطر قدرت نویسنده در بیا حال ایشا اتک ،ن انما ارهای تخیلی .همچنین در داتیتا -
های جمالزاده ،میتوا توصیف ظاهری و عینی برخیی از شخصییکها را مشیاهده یرد ی از
مولف های رما رئالیستی محسوب میشود .شخصیکها ،ویژگیهای منحصر ب نردی دارند ی
آنها را از شخصیکهای نرعی متمایر می ند و همین امر باعم میشود خواننده آنها را با وجیود
شخصیکهای متعدد ب یاد آورد .جمالزاده در داتتا «دوتتی خال خرت » از ممموعة «یکی
بود یکی نبود» حبیب ا ...را چنین توصیف می ند« :حبییب ا ...جیوانی بیود بیسیک و دو تیال ،
خوشگق ،خوشاندا  ،بلند قد ،چهارشان  ،خر و خندا  ،خوشگو ،خوشخو ،متل شناس ،نای -
نهم ،مشتی ،خونگر  ،زورخان ار و دیگر طرف محبک و اعتمیاد همیة اهیق م ییر ،چیو ی
تیییرتش از صییورتش هییم آراتییت تییر و معلییو بییود یی شیییرش پییاف و گییوهرش تابنییاف
اتک»(.جمالزاده)71 :1389 ،
او تعی می ند بیرای تیرتیم شخصیکها و موقعیکهای آنا در ذهین خواننیده آنهیا را از
دید ی گرارشگر عینی با دقک تیوصیف یند«.وقتی گیاری حاضر شد ،حبیب ا ...ی ه نمیدی
بروجردی بر تر ،مربند ابریشمی یردی بر مر ،دن ردی بر دوش ،گیوه آجییده اصیفهانی
برپا ،زبر و زرن و تر و نرز و خندا  ،جفک زد باالی گاری و ب دوتتا و آشنایانی ی پایییین
بیودند گیفک :خوب دیگر! اگر ما را ندیدید ،ح لما نید»( .هما )73 :
جمالزاده در اغلب داتیتا هایش قهرمانا و شیخصیکهای اصلی را تا جایی دنبال می ند
خیواننده را قانع تازد .ب عنوا میثال ،جمالزاده در داتتا «راهآبنام » حکایک میردی را
روایک می ند از تفر نرن در دوره تحصی تش ،برای شر ک در عروتی خواهرش ب ایرا
میآید .اما پس از انما مراتم عروتی با مشکق راه آبخان روب رو میشود حق این مشیکق
نضای لی داتتا را دربرمیگیرد .نویسنده ترگذشک ایین شیخآ را در تما مدتی ی بیی
حیق این مشکق میپردازد ،روایک می ند و آخر تر نشا میدهید ی عاقبیک بیدی نصییبش
میشود .جمال زاده از بدو ورود شخصیک ب داتتا تا اتما داتتا همراه شخصیک اصلی اتک
و طوری ب توصیف جرئیات ارها و زندگی او میپردازد خواننده را راضی و قانع میتازد .در
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«یکی بود یکی نبود» ،نیر در داتتا «درد دل م قربانعلی» تما زندگی قهرمیا داتیتا (م
قربا علی) برای خواننده روایک میشود.
از توی دیگر ،یکی از ویژگیهای اصلی آثار داتتانی آلاحمد این اتک او شخصیکها را
در متن هیاهوی تبلیغی ،نشا نمیدهد بلک می وشد با توصییف رنمیی ی هیر یی از آنهیا
میبرنید ،همیدردی خواننیده را نسیبک بی آنیا برانگیرانید(.دریایی و اتیعد )78 :1387 ،آنهییا
مردمانی تاده هستند قربانی شرایط ناگوار زندگی و اجتماع میشوند .آلاحمید در ممموعی
داتتا «از رنمی میبریم» می وشد در ی حیط محدود ،از رنج و رنمبیر تیخن بگویید.
قهرما های او ،ارگر معد  ،مهندس روشنفکر ،رانندۀ آواره و گیریرا  ،یارگر گییونیبیاف و ...
هستند .هم  ،از ارگر تاده و بیتواد گرنت تا اتب و مهندس ،میخواهند قهرما شوند و بیا
اینک پایا ار همی نیوعی شکسیک نیردی اتییک ،از پییروزی جمعیی و قهرمیانی برخیوردار
میگردند .صدای هم ی طنین و ی آهن دارد .تا آنما ی ممکین اتیک ،شیبی هیم نکیر
می نند و شبی هم حرف میزنند (.یانوش 287 : 1378 ،ی )288
بتول در داتتا «گنج» نماینیده دخترانیی بی حسیاب مییآیید ی تنشیا بیاال رنتی و
ازدواجشا ب تاخیر انتاده اتک .بتول در این شرایط بی هییر وتییل ای ی بتوانید او را ییاری
دهد ،چن میزند و جادو و جنبق و توت ت مذهبی از وتایطی هسیتند ی همیواره در ایین
مواقع در بین مرد رواآ دارند و امور معنوی و متعالی مذهبی را خیلی مواقع با خران ها درهیم
میآمیرند« :او وقتا تو محق ما ی دختر ترشیده ای بود  ،بهش بتول می گفیتن  .راتیتش میا
آخر نفهمیدیم از ما پیداش شده بود .من خوب یادم روزای عید نطر مییشید  ...متقیالی،
چیتی ،چیری تهی می رد و میومد تو مسمد " وچ دردار" و وقتی نماز تمو میشد ،پیراهن
مراد بخی میزد .ولی هیچ نایده نداشک .بی چاره بختش ور ور بود .خودش می گفک « :نمی
دونم  ،خدا عالم ! شاید برا جادو جنبلی ،چیری رده باشن  .من اری از دتتم بر نمییددش .
خدا خودش جراشونو بده»(.آل احمد)28 :1376 ،
آلاحمد شخصیکها را با ذ ر جرئیات جسمانی آنها معرنی می ند و مونق میشود تینخی
از انراد را با ویژگیهای خاص در رمانش بیانریند .ب عنوا مثال در رما «مدیر مدرت » نیاظم
متناتب با وظیف اش مهار رد بچ ها و برقراری نرم در مدرت اتک ،بیا صیفک «رشیید»
توصیف میگردد و با صدایی بلند امر و نهی می ند و خود را از یاری دانشآموزا درشک هیکق
محرو نمی ند(.پاینده 76 :1388 ،ی ) 75
آلاحمد در «دید و بازدید» مردی چهق و چنید تیال را چنیین توصییف میی نید« :پیالتو
آبرومندی داشک و هش نو و تمیر بود .هما دتتش ب گلدا چینیی بنید بیود ،بیا یی
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دتتکش چرمی نو پوشیده بود  ...ن یق داشک ن راوات .آتتینهای پیراهنش دگمی هیای
آ نده شده بود ،از تر آتتین بارانی شق و رقیش بییرو مانیده بیود .موهیایش از زییر ی ه
می صیورتش را تیا زییر چشیم میی-
قراض اش بیرو ریخت بود .ت ریش جوگندمی او،
پوشاند»(.آل احمد)59 :1386 ،
آلاحمد در شخصیکپردازی شیوههای مختلفی را ب یار مییبنیدد و اغلیب از شخصییک-
پردازی غیرمستقیم یا نمایشی برای عرضة شخصیکها تود میجوید .او ب جای بییا مسیتقیم
روحیة تسلیمپذیری و محانر ار شخصیک ،این صفک را ب صورت غیرمسیتقیم القیا میی نید.
آلاحمد در مورد معلم س اول بدنی نحیف دارد میگوید «:میشد حیدس زد ی چنیین
آدمی نقط تر س اول جرأت حرف زد دارد و آ هم نقط دربارۀ آی با ه و صاد وتیط و
از این حرف ها»(.آل احمد )12 :1384،
تیمین دانشور ،همسر ج ل آلاحمد ،دربارۀ گرایش ج ل ب رئالیسیم و پییروی او از ایین
مکتب ادبی و در پی آ توج او ب خلیق شخصییکهای زنیده و واقعیی میگویید« :میواد خیا
نوشت هایش مرد و زندگی هستند ،در حقیقک آنچ را مینویسید ،زنیدگی یرده اتیک ییا
می ند و ب هر جهک شخصاً آزموده یا میآزماید ،قهرما های داتیتا هایش را غالبیاً دییدها و
میشناتم ،و قهرما های داتتا هایش را پیش از آشناییما نوشت  ،بیشترشیا را بعیدها
دید و زود شناختم .زنا و مردا "دید و بازدید"" ،ت تار"" ،ز زییادی" و "میدیر مدرتی "
غالباً حی و حاضرند و بیشترشیا از ایین ی قهرما هیای داتیتا های جی ل واقیع شیدهاند،
روحشا بیاط ع اتک(».دانشور)344 :1343 ،
جمالزاده و آلاحمد شخصیکهای داتتانی خود را اغلب از بین طبقات متوتط ییا محیرو
جامع انتخاب ردهاند و در مواردی از شخصیکهای باالدتک برای داتتا پردازی اتیتفاده
ردهاند ،معموال چهرۀ منفی برای آنهیا ترتییم یردهانید .در داتیتا هیای رئالیسیتی معمیوال
شخصیکها از بین طبقات محرو و یا متوتط جامع انتخاب میشوند.
 -2-4توصیف رئالیستی
نویسندۀ واقعگرا تصویری میآنریند ب واتیطة شیباهک زییادش بیا ادراف عیادی میا از
زندگی ،ممذوب ننده اتک .او با ترنندهای روا شناختی مماب نندهای ،انگیرههای گونیاگونی
را منش حر ات و نشهای شخصیکهاتک ،ب خواننده نشا میدهد و این امر با تصویری
پذیرنتنی از جامع ای شخصیکها در آ زندگی می ننید ،همیراه اتیک(.پ )114 :1366 ،
مفهو پرداخک رئالیستی جرئیات از طریق توصیف در آثار ادبی لیتر از آ اتک بتیوا آ
را ب طور مشخآ اثبات رد .اثبات این امر ابتدا مسیتلر بررتیی ارتبیاا پرداخیک رئالیسیتی
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جرئیات با برخی جوانب خاص ننو روایک داتتا اتک .ب نرر میرتد دو جنب از این جوانب
در رما اهمیک ویژهای دارند .شخصیکپردازی و ارایة پسزمینة توجهی معموالً در رما بی
نردیک بخشید ب شخصیکها و نیر توصیف مشرو محیطشا میشیود ،باعیم تمیایر قطعیی
رما از تایر انواع ادبی و نیر گون های قبلی ادبیات داتتانی میشود( .درییایی و اتیعد:1387 ،
 )74نویسنده در آثار رئالیستی ضمن ارائ صحن های داتتا  ،اط عاتی ب خواننده میدهد تا او
را با نضای داتتا بهتر آشنا ند .او در این ار ،ن قصد میدا داد ب تخی ت صیرف خیویش
را دارد و ن برای گسترش مطلب و ادام داد داتتا صحن ها را توصیف می ند.
این ویژگی در اغلب آثار جمالزاده دیده میشود ،ب گون ای خواننده گویی خیود نییر در
دید آ وقایع داتتا با نویسنده شری میشود .این ویژگی را میتوا در نار ویژگی تشریح
جرئیات هم حس رد .جمالزاده تعی می ند بیرای تیرتیم شخصیکها و موقعیکهیای آنیا
در ذهن خواننده ،آنها را از دید ی گرارشگر عینی بیا دقیک تییوصیف نمایید .بیرای نمونی  ،در
ممموع داتتا «تر و ت ی رباس» ،داتتا «باآ تبیق» ،چنین آمده اتیک« :میرد خدیق
ی ه نمیدی بیضیی شیکق بیر تیر و
چهار شان ای با ریش توپی انبوهی ب تیاهی پر غ
ار خالق قلم ار راه راه بر تن داشک و از پیشبند چرمی چربی داشک معلیو بیود ی د یا
برپایی دارد ،باد زیر بغق انداخک و مانند پهلوانی وارد گود زورخانی بشیود ،یی ابیرو را بیاال
انداخک و مشهدی وار "ال علیکم" غرابی تحویق داد و تری در مقابق موالنا نرود آورده ،گفک:
نو ر شما ،اتتاد صفر بریانی؛ همین ده قدمی د ا دار (».جمالزاده ،بیتا)19 :
همچنین در «راهآبنام » چنین آمده اتک« :در خانة ز را زد و ب محی اینکی در بیاز
شد از هما توی داال ت بلندی داد و وارد شد  .هر هفیک یرده در نیار منقیق منتریر
وتم شید بودند .روی خود را ب طوری روی و ابرو نمودار باشد ،گرنک و با همیا نیاز و
عشوههای شتری گفک معلو میشود راهتا را گم ردهاید ب تر وقک غریب و غربا آمیده-
اید»(.جمالزاده)93 :1384 ،
نیر در داتتا «درد دل م قربانعلی» از ممموعة «یکی بود یکی نبود» آمده اتک«:حوصل -
ا تر رنک و رنتم روی پشک با  .همسای ها غر خواب بودند و صدا و ندا از احدی بلند نمیی-
شد .مهتاب ترتاتر عالم را گرنت بود و دیوارها و پشکبا ها مثق اینک نقره گرنت باشیند مثیق
شیر تفید بودند»(.جمالزاده :1389 ،ص)43
توصیفاتی ج ل آلاحمد در خ ل داتتا هایش ارائ مییدهید ،ایین پنیدار را در ذهین
مخاطب تقویک می ند جها داتتا و اتفاقات رخ داده در آ تاختگی نیسک ،بلک جهانی
ملموس اتک و تما حواد و وقایع آ جنبة عینی دارند .همچنین آل احمد می وشد با ذ یر
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جرئیات امق شخصیکهای داتتانی را ب مخاطب معرنی ند و ذهن مخاطب را برای پیذیرش
حرفهای خودش آماده بکند .او با واقعبینی ب شخصیکها مینگرد و توصییف آنهیا را از زاویی
دید راوی در بسیاری از داتتا ها خود اوتک ،ارائ می ند و این جها داتتانیش را واقعی-
تر جلوه میدهد .ب عنوا مثال در «مدیر مدرت » توصیف ناظم و معلما مدرتی نمونی ای از
این توصیفات رئالیستی اتک« :ناظم جوا رشیدی بود بلند حرف می زد و ب راحتی امیر و
نهی می رد و بیا برویی داشک و با شاگردهای درشک روی هم ریخت بود خودشیا ترتییب
ارها را می دادند و پیدا بود ب ترخر احتیاجی ندارد و بیمدیر هم میتواند گلیم مدرت را
از آب بکشد .معلم س چهار خیلی گنده بود .دوتای ی آد حسابی .توی دنتر اولین چییری
بود ب چشم میآمد ،از آنهایی اگر توی وچ ببینی خیال می نی مدیر ق اتیک .لفی
قلم حرف میزد  ...معلم س اول باریک ای بود تیاه توخت با ت ریشی و تر ماشین ردهای
و یق بست بی راوات .شبی میرزا بنویسهای د پستخان  .حتی نو رمدب مینمود .تا ک بود
و حق هم داشک .میشد حدس زد چنین آدمی نقط تر س اول جرأت حیرف زد دارد
و آ هم نقط درباره آی با ه و صاد وتط و از این حرفها» (آلاحمد 13 :1369 ،ی )14
همچنین آل احمد برای ترتیم شخصیک و موقعیک معلم س تو  ،وی را چنین توصییف
می ند« :ی جوا تر ای بود؛ بلند و با صورت اتتخوانی و ریش از تی تراشییده و یقیة بلنید
آهاردار .وقتی راه میرنک نمیشد اطمینا رد پایش ندیچد و بی زمیین نخیورد امیا مثیق
نرنره می جنبید .مقطع حرف می زد ،یعنی بریده بریده .قفسة تین اش گنمایش بیش از تی
لم را نداشک .چشمهایش بر عمیبی می زد نقط از هوش نبود ،چییری از ناتی متی در
بییر چشییم هییایش بییود .شهرتییتانی بییود و تنهییا زنییدگی مییی ییرد و در دانشییگاه درس مییی
خواند»(.هما :ص )18
در داتتا «دید و بازدید» نیر چنین آمده اتک« :پای چشمهای آویرا و لبهای برگشیت
و صورت بیرن و ماتش ،نمیگذاشک آد دربارۀ او حکم قطعی ند .شیرهای بود؟ -با عر هم
میان ای داشک؟ -روض زیاد میرنک؟ ...ولی ب یقین نمیشد ب هیچ ی از اینها بیتردید حکم
رد .پای چشمهای خمارش گواه بودند گاه گاه و هر وقک عیالش ب مهمانی مییرود ،دمیی
ب خمره میزند .رن و روی زرد و ماتش ،حکایک از شیرهای بود او می رد و لبهای برگشت
و دندا های ر خورده و تیاهش میرتاندند با وانور نیر آشنایی دارد ...انگشکهیای دراز و
اتتخوا نمای دتتش آد را ب یاد مردههای تاالر تشریح میانداخک» (آلاحمد)111 :1386 ،
 -3-4زبان رئالیستی
زبا پدیدهای اجتماعی و عنصری پویاتک در گذر زمیا همیراه بیا تحیوالت اجتمیاعی،
تیاتی و نرهنگی دتتخوش تغییر ات بسیاری شده اتک .زبا یکی از عناصر محوری و تازندۀ
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هر نرریة ادبی ب شمار میرود و خود از جملة وجوه تفاوت و تمایر مکتبها و نرری هیای ادبیی
با یکدیگر محسوب میشود .زبا رئالیستی در تطح گفتار خودآگاه مییتیوا آ را «حیوزۀ
تفکر منطقی» خواند ،متضمن مبنای ارتباطی اتک؛ وقتی انسا قصد دارد ارتباطی می اعیم
از شفاهی یا تبی برقرار ند ،اندیش های خود را از جهات مختلف نریم مییبخشید و از مییا
انبوه انکار آنچ را متناتب با موضوع میداند انتخاب می ند و آنها را بر مبنای نریم زمیانی
مرتب می ند(.بهنا  )9 :1394 ،هدف نویسندگا رئالیسک ب دتکداد رونوشک و تصویری از
واقعیک اتک برای نیق ب این هدف ،نثر ابراری ارآمد محسوب میشود .نثر خیود بی خیود
نشانی از زندگی روزمره دارد و ارها و تعامقهیای آشینا در زنیدگی واقعیی را در ذهین تیداعی
می ند .در ق اتتفاده از نثر یکیی از وجیوه تمیایر داتیتا های رئالیسیتی از انیواع روایکهیای
منرومی اتیک ی در گذشیت نوشیت میشیدند« .دورۀ رئالیسیم دورۀ عرمیک رمیا اتیک و
نویسندگا بررگ و رما های جاویدا در این دوره ب وجود آمدهاند»( .شمیسا )86:1390،ایین
دوره عصر تحقیر شعر اتک و پای گذرا رئالیسم ب شاعرا و نویسندگا رمانتیی میتاختنید.
آنهییا میگفتنیید«:شییاعرا پسییکترین دلقکهییای جهاننیید»(.رف :نرشیییدورد )743:1382 ،نثییر
رئالیستی ویژگیهایی دارد مهمترین آ ها عبارتند از:
 -1شفانیک روایی در برابر نصاحک ب غی :در رما رئالیستی ،مرد گرایی «ایماب میی نید
آثار ادبی ب نحو عام،ی پسیندان ای تیاده و بی شییوهای تینتی واضیح باشید»( .الآ و
همکارا  )86 :1386 ،در روایکهای پیشارئالیستی ،وقتی واتطة بیا منثیور بیود ،صیرف
زیبابود زبا اهمیک داشک و جیرو ارزشهیای ادبیی مناقشی ناپیذیر محسیوب میشید.
نصاحک ،از جمل ویژگیهای نثر هن و میتن تیی بیود امیا در داتیتا رئالیسیتی،
نصاحک جای خود را ب شفانیک در زبا میدهد( .پاینده) 73-72 : 1389 ،
 -2ار رد ارجاعی در برابر ار رد ممازی :در نتیم این گرایش ب بیا شیفاف ،زبیا در
نثر رئالیستی در درجة نخسیک یار ردی ارجیاعی دارد و نی ممیازی .یار رد زبیا در رمیا
رئالیستی ب نسبک دیگر انواع ادبی ،بسیار ارجاعیتر اتک و عملکرد خیودِ رمیا هیم بیشیتر از
طریق توصیف هم جانب اتک تا تمر ر نصیحان بیر جنبی ای خیاص(.الآ و همکیارا :1386 ،
 )46-45وقتی زبا در ظرنیتی ممازی اتتفاده میشود ،هر چیری میتوانید اتیتعارهای بیرای
اشارۀ غیرمستقیم ب چیر دیگری باشد .برای مثال ،گق نرگس در شعر هن اتتعارهای اتک
غالبا برای اشاره ب چشم معشو و همة خصوصیات ممتازی ی شیاعر در معشیو میبینید از
قبیق زیبایی،حمب و ...ب ار میرود .امیا در داتیتا های رئالیسیتی از توصییف هیای ممیازی
دوری شده و در عوض تکی بر ثبک عینی و بیواتط رویدادهاتک( .پاینده)78 :1389 ،
 -3زبا متعین در برابر زبا انتراعی :برخ ف جنبشهایی مانند توررئالیسم ییا مدرنیسیم
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ی معطیوف بی یاوش در ذهین هسیتند ،رئالیسییم معطیوف بی عیین اتیک .داتیتا وتییاه
توررئالیستی حال و هوایی وهمناف دارد و اوها و ابوسها و خیالپروریهای غالبیا ترتیناف
شخصیک اصلی را ب نمایش میگذارد .امر توررئال تر یبی از واقعیک و نراواقعیک ،یا آمییرهای
از امر عینی و امر ذهنی اتیک(...هما ) 83 :جیا الف ،نیلسیوف انگلیسیی قیر هفیدهم ی
اندیش اش از هر حیم در نضای عقایدِ قر همدهم رتوخ رده بود ،بر این باور اتک غاییکِ
شایست زبا نشا داد معرنک نویسنده بر اشییا اتیک؛ نویسیندگا رئالیسیک متی ثر از ایین
اندیش مدعیاند رما هایشا در ممموع صرناً رونوشتی از زندگی واقعی یا ب قول نلوبر [رمیا
نویس معروف نرانسوی قر نوزدهم] نوشت واقعی اتک»(.الآ و همکارا )46-45 :1386 ،
 -4زبا محاورهای در برابر زبا رتیمی :پیشیتر گذشیک ی شخصییکهای داتیتا هیای
رئالیستی معموال از اقشار متوتط یا پایین جامع هستند و ب تبب همین جایگاه اجتمیاعی ییا
بیتوادند و یا چندا تحصی تی ندارند و اغلب اهق خرانات هستند .نثری ی نویسینده بیرای
روایک داتتا برمیگریند ،ارتباا تنگاتنگی بیا عنصیر شخصییک دارد .طیرز بییا راوی از نیوع
شخصیتش ناشی میشود و چو شخصیکهای داتتا های رئالیستی ب طیور اعیم و اخیآ در
زمره محروما جامع اند ،گفتار این شخصیکها بسیار عامیان و منعکس نندۀ تطح نازل تیواد
و آگاهی و نرهن اتک .از جمل مشخص های نثر رئالیستی این اتک ب گفتار روزمرۀ عامة
مرد در وچ و بازار برای اقنیاع و ترغییب خواننیده نردیی و از زبیا نخیمانی ییا رتیمی و
منشیان دور میشود( .الشکری)253 :1386 ،
داتتا های جمالزاده با زبانی تاده و شفاف و عاری از پیچییدگی و صیناعک ادبیی رواییک
میشود .او برای روایک داتتا از اصط حات ،تعابیر و ضربالمثقهای عامیان بهره میبرد و نثر
را ب زبا تخاطب و گفتار نردی می ند .زبا در نثر جمالراده درنتیم این گیرایش بی بییا
شفاف ،در درجة نخسک ار ردی ارجاعی دارد .جمالزاده از توصییفهیای ممیازی دوری و در
عوض بر ثبک عینی و بیواتط رویدادها تکی می ند .جمیالراده در دیباچیة «یکیی بیود یکیی
نبود» ب لرو نردی شد زبا نوشتار ب گفتار و دوری جستن از زبا ممیازی چنیین اشیاره
در مملکک ما هنوز هم ارباب قلم عموما در موقع نوشیتن ،دور عیوا را
می ند« :خ ص آ
قلم گرنت و هما پیرامو انشاهای غام و عیوا نفهیم میی گردنید ،در صیورتی ی در لیی
تررشت ترقی را ب دتک آورده اند ،انشای تاده و بیتکلیف عیوا نهیم
مملکک های متمد
اهالی آ ممال عموما مدرت دیده و باتوادند و در نهیم
روی تایر انشاها را گرنت و با آ
انشای مشکق نیر چندا عاجر و درمانده نیستند ،باز انشای تاده ممیدو اتیک و نویسیندگا
همواره وشش می نند هر چ بیشیتر همیا زبیا راییج و معمیولی وچی و بیازار را بیا
تغییرات و اصط حات متداول ب لباس ادبی در آورده و با نکات صنعتی آراتیت بیر روی اغیذ
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آورند و حتی علمای بررگ هم تعی دارند
زبا تاده بنویسند»(.جمالزاده)4-3 :1389 ،

تاب ها و نوشت های خود را تا اندازه مقیدور بی

شخصیکهای داتتانی جمالزاده ب زبا وچ و بازار حرف میزنند این امر داتیتا را
تا حدودی واقعی و طبیعی جلوه میدهد .در مثالهای زیر جمیالزاده از اصیط حات عامیانی و
ضربالمثق اتتفاده رده اتک:
« تورچیما حمره نامی بود عرب از دوتتا بغداد گریخت و ب ایرا آمده و مانند هم
تورچی ها خود را مکلف می دانسک با اتبهای گاری ب زبا تر ی حرف برند و از تر ی هم
" د اوغلی" در میا آنها حکیم راز و نییاز عاشیقان و قربانیک بشیو
جر ی طومار دشنا
داشک ،نمی دانسک(».جمالزاده)71 :1389 ،
«رنک و ما ماندیم رنقا و ترما و برف از خدا بیخبر! میا ما تنها حبیب ا ...بود از تیرما
با ی نداشک و از بس شِر و وِر میبانک ما را روده بر رده و نمیگذاشک بفهمیم ترما با گیوش
و بینیما چ ها می ند»(.جمالراده)74:1389،
«چو طبعا هم ل اش بوی قرم تبری میداد و از تیاتتمداری بدش نمیآمد ،م م از
ار و اتبی دتک شید و خود را ملتخیواه خوانیده مییا مشیروط طلبیا انتیاد و از آزادی-
خواها دو آتش گردید(.جمالزاده ،بیتا)22 :
«در تال های اخیر آبها از آتیاب انتاده بود و حنای تیاتک و هیوچیگری دیگیر رنگیی
نداشک ،بازار ملتخواه بیچاره ساد شده بود»(.هما )28 :
« ولی همین قدر اتک
درآمده اتک»(.هما )22 :

نخود هر آشی و وصیلة هیر قماشیی شیده متیولی حسیابی از آب

همچنین نثر ج ل آلاحمد نیر روشن و صریح اتک .نوشت های آلاحمید را از نریر تیب
میتوا ب دو دوره بخش رد :الف) دورۀ نخسک ،در این دوره تیب آلاحمید امتییاز وییژهای
ندارد و او بیشتر تعابیر لیش ای ب ار میبرد .گرچ روشن و گیرا مینویسید ولیی در تر ییب
جمل ها اثری از آنرینشگری هنیری ممتیاز نیدارد .تر ییبهیا و اصیط حات نادرتیک ،تکیرار،
ناهماهنگی انعال و غیره نیر در این بخش م نیسک .ویژگیهای مذ ور در آثاری از قبیق«دیید
و بازدید»(« ،)1324از رنمی می بریم» (« ،)1326ت تار»( )1327و «ز زیادی»()1331
تشخآ بیشتری دارد .ب)دوره دو  :آلاحمد در ایین دوره از مراحیق نویسیندگی خیود تعیابیر
لیش ای را نار میگذارد و گر و پرهیما مینویسد .مثقها و تعیابیر را بازتیازی میی نید و
می وشد در مترین نرصک بیشترین معنا را منتقق تازد .ایماز نثر او در ایین دوره چشیمگیر
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اتک .نثر دوره دو در «خسی در میقات» بیارزتر و در «میدیر مدرتی » ممتیازتر اتیک( .ر.ف:
دتتغیب .)241-248 :1371 ،در دورۀ دو نویسندگی نثر آلاحمد ب زبا عامیان نردی می-
شود و گفتگوهایی بر زبا شخصیکهای داتتانی جاری مییگیردد ،برگرنتی از زبیا میرد
وچ و بازار اتک و هیچ تصنعی در آ دیده نمییشیود .آل احمید نییر همچیو جمیالزاده از
توصیفهای ممازی دوری و در عوض بر ثبک عینی و بیواتط رویدادها تکیی میی نید .زبیا
شخصیکهای داتتانی شکست و لهم دار اتک و ب زبا گفتار نردی گشت اتک.
در مثالهای زیر ج ل از تعابیر و اصط حات عامیان و ضربالمثق بیرای پیشیبرد داتیتا
بهره برده اتک:
«اما قربا شکلتو دلم میخاد نقط مس و تس بیارید ها(.»...آل احمد)31 :1374 ،
«ب خود گفک :تلفن قحط نیسک ،آ طرفتر خان شا محضر اتناد رتمی هسیک و آ
طرفتر( .»...آل احمد)156 :1375 ،
«توار بر اتب شد ال نم و بل نم ،در مدرت را میبند  ،وزییر نرهنی را اتتیضیا
می نم و از این جفنگیات  ...می خواتک نا امثال خودش را ندانست آجر ند .باز از مسیلمانی
حرف زد .از مقا معلم ،از مهد الی اللحد و از خیلی دهن پر نهیای دیگیر»(.آل احمید:1388 ،
)58
«وعدهها دادیم

معلمش را د خورشید باب نیم و از نا خورد بیندازیم»(.هما )

« از طرف یارو امریکایی آمدهاند عیادتش و وعده و وعید وقتی خوب شد در اصق چهیار
اتتخدامش نند و با زبا بیزبانی حالیم رد گرارش را بیخود دادها و حاال هم دادها
دنبال نکنم و رضایک طرنین و اتة از آش داغتر و از این حرفها (.» ...هما )75 :
«حتی صورت آنهایی را
احمد)153 :1374 ،

از پهلویم میگذشتند ،میدید گق انداخت بود و داغ بود»(.آل-

 -4-4درونمایه
نویسندگا در داتتا های رئالیستی ،بر موضوعات روز جامع و مسائلی مبت بی عمیو
مرد اعم از مسائق اجتماعی ،اخ قی ،تیاتی ،اقتصیادی و نرهنگیی اتیک ،تمر یر میی ننید.
نویسندگا با نمایاند زشتیهای جامع  ،زمین ای بیرای اصی آ نیراهم میتیازند .در ایین
داتتا ها نویسنده می وشد با اتتفاده از ت ثیر محیط خارآ وضع روحیی قهرمیا خیود روابیط
طبیعی را در الب الی حواد وجیود دارد ،نشیا دهید( .تیدحسیینی169 :1358 ،یی)170
رئالیسم انسا ها را در شرایط اجتماعی خاصی و در دورۀ تاریخی ویژهای ب تصیویر میی شید و
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تضادهای اجتماعی را ترچشمة رنتار آنها اتیک ،برجسیت میی نید .درواقیع هیر نویسیندۀ
رئالیستی از جها بینی خاص خود برخوردار اتک .دید او ب حواد و درف او از زندگی و تاریخ
بازتاب تلقی او از مبارزۀ اجتماعی زمانی اتیک ی خیود او نییر بی نیوعی در آ حضیور دارد.
داتتا نویس رئالیسک ب دنبال آگاهی و معرنک ب مسائق ،اثر داتتانی خود را پدید میآورد.
یکی از درو مای های رئالیستی آثار داتتانی جمالزاده زنا و خرانات اتک .ز بی عنیوا
پدیدهای اجتماعی همرما با انق ب مشروط ب ادبیات راه مییابد و شخصیک اصلی بسیاری از
رما ها را تشکیق میدهد .در روزگار جمالزاده جامع بیانتی تینتی دارد و خرانیات نییر رواآ
یانت اتک .او در بازتاب انکار خرانی زنا نمون های داتتانی بسیاری ارائ رده اتک« .ب طیور
لی ،زنیا در داتیتا هیای جمیالراده متیر در نقیش شخصییک اصیلی داتیتا ظیاهر میی-
شوند»(.اتتاجی )76 :1390،زنانی در داتتا های جمالزاده انکار خرانی دارنید ،از طبقیات
تیینی مختلییف هسییتند؛ از جییوا گرنتیی در داتییتا « بییاب غییاز» و «راهآبنامیی » تییا در
«دارالممانین» و «نال و تماشا» ،اما بیشتر پیرزنا انکار خرانی دارند؛ زیرا انکار و عقاید آنها در
شخصیک آنها مؤ د شده و پذیرش نکر جدید بیرای آنهیا بسییار دشیوار اتیک(.ر.ف :میرزاییی،
 )1386در داتتا «دارالممانین» شاه باجی خانم با اوصاف نرب  ،درشیک انیدا  ،چیا و پیروار،
پرگو و مشنو ،موهو پرتک و خراناتدوتک معرنی میشود(.ر.ف :جمیالراده ،بییتیا ،26 ،21:
 )52البت در داتتا های جمالزاده زنانی ب تبب تفر ب نرنگستا با حقو خودشا آشنا
گشت اند و نیر نرصک حضور یانت اند«،پورا » دختر دو مدیر ق طرندار حقو زنیا و میرد
خردهپا و طبقات پایین اتک.
همچنین درو مایة اصلی داتتا «دوتتی خالی خرتی » شیو بیود عاقبیک دوتیتی بیا
دشمن اتک .در ایامی حضور نیروهای بیگان موجب آشیفتگی اوضیاع در اطیراف رمانشیاه
شده بود ،راوی داتتا برای دید مادرش روانة تفر میشود .جمالزاده این داتیتا را چنیین
روایک می ند :ارمند دارایی م یر بود و با رندی خاص مرخصی گرنت قصد داشتم تری بی
مادر پیر در رمانشاه برنم  .با السک ای از م یر بمانب نگاور روان شد همراها مین یی
شازدۀ تویسر انی و ی پستچی ب نا جعفر آقا و ی شاگرد قهوهچی تردتک و جیوانمرد و در
عین حال خوشخو و خوشگو بودند .تا حدود تویسر ا شازده با ما بود و حدود نگاور با ترباز
زخمی روتی برخورد ردیم جعفر آقا ما را ترتاند تل اتک ولی حبیب شاگرد قهوهچی ی
حاال برای دید خانوادۀ خود میرنک تا اندوخت های خود را ب میادر پییرش بسیدارد تیا خیرآ
خواهر و برادرزادگا یتیمش ند ،گفک :تل چی زخمش ی دروغ نمیگی ! و بیاالخره زخمیی
روتی را ب داخق السک آورد تا او را ب پاتگاه روسها در نگاور تحویق دهد .بعدا معلو شد
این قرا روتی برای زورگیری ب این حدود آمده و در درگیری تیر خورده .السک چی با توار
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رد این روتی مخالف بود و هی غیر میی زد تیا اینکی حبییب یسیة پیولش را از درز شیال
درآورده و ی دو ریالی ب السک چی داد تا تا ک شود و البت همینطور هم شد .وقتی حبیب
پولها را درآورد قرا زخمی چشمش ب پولها انتاد و چو گرتن ای ی بیاب دییده باشید،
چشمش بر زد .باالخره اروا ب نگاور رتیید و قیرا را تحوییق دادییم امیا پیس از میدت
وتاهی روسها آمدند و حبیب را با توهین و تنبی بردند .معلو شد قرا زخمی چییری گفتی
ب حوالی پایگاه روسها رنتم تا ببینم از حبیب خبیری هسیک ییا نی دیید
بود .نردا صبح
حبیب را با دتت ای ترباز ب مسلخ می برند و بعد از مدتی صدای تیر آمد و حبییب بیر زمیین
خورد .تربازا رنتند اما چندی بعد هما قرا زخمی دیروز لنگیا لنگیا خیود را بی جنیازۀ
حبیب رتاند و هما یسة پول دیروزی را از درز شیال حبییب در آورده و رنیک( .جمیالزاده،
)78 -75 :1389
غ ،مرغ تیاه ،ت ولگرد ،ابرهای تییره
نویسنده در خ ل داتتا ب عناصر شومی چو
وتار ،والف ،گردباد ،بارش برف و ...اشاره می ند نشان های مبار ی نیستند .از طرف دیگیر
جمالزاده تم اصلی داتتا هایش را اغلب از وقایع اجتماعی زما خودش گرنت اتیک .داتیتا
«دوتتی خال خرت » در زما جن عمومی و زد و خورد ملیو و روسها در اطراف رمانشاه
در تال  1334نوشت شده اتک.
ج ل آلاحمد نیر همواره در بطن وقایع اجتماع خود حضیور داشیت و نعاالنی روییدادهای
مرتبط با یشور و میرد خیود را پیگیری رده اتک .از این نرر آثار ج ل ،نمایی لی از عصر
او را ب نیمایش میییگذارد و یکیی از منیابع خیوب بیرای تحقییق در تیاریخ تیاتیی و اوضیاع
اجتماعی عصر نونی اتک .آثار ج ل از شواهد تیاریخی انباشیت اند« .راز مونقییک و مقبولییک
ج ل آلاحمد در تالهای دهی  30و  40ایین بیود ی شییوه داتتا نویسیی بیوف یوری و
انسان ای و تخیلی هم را خیست و آزرده یرده بییود و در ایین مییا  ،عمیقگرایی آلاحمید و
احساس مسئولیتی وی نسبک ب جامع در آثارش مینعکس میی رد ،تنهیا نیدایی بیود ی
مرد خست و م یوس ،تر ب تویش برمیگرداندند»(.میرزایی)25 :1385 ،
در نخستین آثار آلاحمد عد ترجیح یکی از دو مقولة تمدد یا تنک رخ مینماید ی آل-
احمد تا پایا عمر نیر نتوانسک ب نرری واحد و قطعی در این زمین دتک یابد .در داتتا های
نخستین آلاحمد ب محیط خانوادگی خود اشارههایی می ند و این اشارهها نشا میدهد با
وجود ای نک از پدر و خانوادۀ خود گریخت هنوز دل در تلطة پدر و مهربانی مادر دارد .از تیوی
دیگر آلاحمد می وشد دردها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی را با دیدی انتقادی و گاه همیراه
با نشا داد راه چاره ب صحنة داتتا بیاورد(.دتیتغیب )30 :1390 ،در داتیتا آنتیاب لیب
با  ،پدری مذهبی و تخک گیر وصف میشود ب علیک روزه گیرنتن حوصیل اش تیر رنتی
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دختر یوچکش را تی
)79:1375

مییزنید و بی هنگیا انطیار ز او را تیرزنش میی نید(.آل احمید،

پارهای از داتتا های آلاحمد در ممموعة از«رنمی میبریم» گرد آمدهاند ،ب صورت
مستقیم ب مسائق روز و تیاتی و مبیارزات مخالفیا بیا رژییم پهلیوی مییپیردازد و محتیوایی
رئالیستی دارد .آلاحمد در نوشتن داتتا تمثیلی نیر طبعآزمایی یرده و دو داتیتا تمثیلیی
تحک عنوا «ترگذشک ندوها» و «نو و القلم» را از خود ب یادگار گذاشت اتک .در داتتا
نخستین زنبورها بهان ای برای بیا اندیشة اجتماعی میشوند .زنبورها مردما شورهای جها
تو هستند ب ی اتتعمار چکیدۀ زندگانی آنها را ب غارت میبیرد «.نیو والقلیم» میاجرای
شکسک مبارزهای اجتماعی را ب زبا تمثیق بیا می ند .آل احمد در این داتتا با روشنگری
خاصی از ماجرای شکسک جنبش ملی در اثر ودتای  28مرداد 1332پرده برمیدارد.
آل احمد همچنین در خ ل آثارش ب مسائق و مشیک ت زنیا نییر توجی یرده اتیک .او
برعکس اغلب نویسندگا دهة اول و دو از قبیق مشفق اظمی ،عباس خلیلیی و حمیازی بی
توصیف زنا ناتد ا تفا نمی ند .او در مطاوی آثارش ب مشک ت و تتمهیای زنیا خانی دار و
بیتوادی میپردازد بعضی از آنها ب وتیلة مردا و برخی دیگر در اثر ارهای خود زنا بی
وجود آمدهاند.
آلاحمد با نوشتن رما وتاه «مدیر مدرت » گا بلندی در زمینة درو مایة تیازۀ داتیتانی
برمیدارد .در داتتا «مدیر مدرت » آل احمد با دیدی انتقادی بی مدرتی و نریا آمیوزش و
پرورش می نگرد .دبیری خست و دلرده از تدریس برای نرار از مشیغل هیای شیغق معلمیی ،بی
مدیریک دبستانی پناه می برد و در جریا مدیریک با میهیا و ناراتیتیهیای زییادی دتیک و
پنم نر می ند .البت ج ل در این اثر نگاه عامی هیم بی یق نرهنی اییرا و اتیتیهیا و
نقایآ آ میاندازد .او با بهان قرارداد مدرت و ت ت عناصر آ  ،ب توضیح و تفسیر مسائق
اجتماعی میپردازد .آلاحمد تضادها ،تنشها ،اتتیها ،پویاییها و جنب های گونیاگو زنیدگی
جامع را در این رما وتاه گرد میآورد و از مرز طر مسائق و مشیک ت آموزشیی و پرورشیی
نراتر میرود.
داتیتا «دید و بازدید» ب نوروز یکی از تالهای بعید از شیهریور  1320و جنی جهیانی
دو تا نوروز  1324اختصاص دارد؛ یعنی زمانی ی متفقین ایرا را اشغال ردنید .ییا داتیتا
«تیمهیر میلک» آغاز اشیغال ایرا در جن جهانی دو و شهریور  20را در برمیگییرد .بعید از
مخالفک دولک ایرا با ورود متفقین ب ایرا  ،آنها بیا بمبیارا شیدید شییهرهای مهیم شیور و
تمهیرات نرامی ارتش وارد خاف ایرا شدند .اشغال ایرا در آ تالها یییکی از تییخکترین
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روزهیای ملک را در پی داشک؛ چرا قحطی و بیماری را برای مرد ما ب ارمغا آورد و رنج و
گرتنگی را نصیب ایرانیا رد .این درو مای ب شکلی رئالیستی در برخی از آثار دیگیر جی ل
نیر نمود یانت اتک.
 -5نتیجه
رئیالیسم ن تنها در قلمرو ادبیات داتتانی اییرا  ،بلک در ادبیات داتیتانی جهییا بییش از
تایر مکتبهای ادبی ظهیور و بیروز داشیت اتیک .ادبییات داتیتانی اییرا از همیا نخسیتین
نمون های خود ،نمایانگر توج نویسندگا ب رئالیسم در تاختار رما ها و داتتا هایشا اتک.
با وقوع انق ب مشروط و تغییر و تحوالت مترتب بر آ و توج عمده ب نقش و ار رد رتالک
و تعهد اجتماعی ی اثر ادبی ،رئالیسم در انو توج اغلب نویسندگا قرار میگیرد .رئالیسیم
انتقادی دورۀ مشیروط و تیالهای آغیازین تیدۀ حاضیر ،رنت رنتی بیا گسیترش اندیشی های
توتیالیستی ،تا حدودی متمایق ب رئالیسم توتیالیستی میشود و نویسندگا بسیاری ب ویژه
در دهة بیسک ،غالب داتتا های خود را مت ثر از آموزههای آ مینویسند .در این میا جمال-
زاده ب عنوا آغازگر داتتا نویسی نوین در ایرا و ج ل آل احمد ب عنوا یکی از چهرههیای
اصلی داتتا نویسی آثار داتتانی خود را بر اتاس قواعد رئالیسم پدیید آوردهانید .از ایین نریر،
تمامی مؤلف های اصلی مکتب رئالیسیم در آثیار آنهیا جلیوهگیر شیده اتیک و هیر دو نویسینده
توانست اند با مهارت نویسندگی خود این عناصر را ب شیکلی هنیری در آثیار خیود ارائی ننید.
شخصیکپردازی ،توصیف ،زبا و درو مایی در آثیار داتیتانی جمیالزاده و جی ل آلاحمید از
مؤلف های رئالیسم پیروی می نند .بررتی هر ی از این عناصر در آثار جمالزاده و آل احمد و
تبیین مشابهکهای عناصر این مکتب در آثار این دو نویسنده نشا میدهد مکتب رئالیسیم
در ادبیات داتتانی ایرا جلوهای خاص دارد و میتوا با روشی علمیی خصیایآ آثیار داتیتانی
رئالیستی در ایرا را ب شکلی دقیق تقسیم بندی و تحلیق رد.
در داتتا های جمالزاده و آلاحمد ،اغلب شخصیکهیا واقعیی هسیتند و از مییا اجتمیاع
انتخاب شدهاند و جذابیکهای آنا ب خاطر قدرت نویسنده در بیا حال ایشا اتک ،ن انمیا
ارهای تخیلی .هر دو نویسنده ضمن ارائ صحن های داتتا  ،اط عاتی ب خواننده میدهند تیا
او را با نضای داتتا بهتر آشنا ننید .جمیالراده و آلاحمید بیرای بی دتیکداد رونوشیک و
تصویری از واقعیک از نثر ب عنوا ابراری ارآمد بهره بیردهانید و داتیتا را بیا زبیانی تیاده و
شفاف و عاری از پیچیدگی و صناعک ادبی روایک رده و بیرای رواییک داتیتا از اصیط حات،
تعابیر و ضربالمثقهای عامیان بهره بردهاند .زبا در نثر هر دو نویسنده درنتیمة ایین گیرایش
ب بیا شفاف ،در درجة نخسک ار ردی ارجاعی دارد.
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