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 چکيده
های نویسندگان قرن بیستتم گردیتد  ترین دغدغهبار جنگ جهانی، یکی از مهمگرایی یا نمایش واقعیّت پس از حوادث خونواقع

هتا در صتر بتا آنها و بالیتایی بتود کته انستان معاها اهمّیّت داشت پرداختن به موضوعات این دنیایی و بیان مصیبتآنچه برای آن
ها بیشتر بته راالیستم گترایش هایی سر و کار داشتند؛ از این رو، ادبیّات آنارتباط است  کشورهای جهان سوّم بیشتر با چنین پدیده

های تلخ و آشکار جامعۀ خود برآمدند  غالمحسین ساعدی، در ایران و طیّب صتال  در ستودان، از داشت و در صدد بیان واقعیّت
بر اساس مکتب فرانسوی ادبیّتات تببییتی و بتا  کوشیده حاضرن نویسندگان سبک راالسیم در این دو کشورند  پژوهش نامدارتری

از طیّب صال   دومه ود حامداز غالمحسین ساعدی و داستان « گاو»های داستان ها و ناهمگونیتحلیلی، همگونی -روش توصیفی 
گرایی، راالیستم انتیتادی، ر این دو داستان و در شش محور عنصر عادت، سیبرة واقعهای راالسیم دترین شاخصهرا با تکیه بر مهم

بته دهد که این دو داستان زدایی، بررسی و تحلیل نماید  برآیند پژوهش نشان میها و قهرمانروایت ساده، وجهۀ تیپیک شخصیّت
ورنتد و بتا آن ختو گرفتته و حاضترند ماندگی غوطهیباند که در عهایی پرداختهشناختی شخصیّتهای رواننمادین به جنبه طور

های راالیسم در هر دو داستان مشتتر  بتوده و های مندرس از دست بدهند  شاخصهدر جهت حفظ این سنّت پیشرفت و تمدّن را
 آن نیش دارند  آمدن پدیداز کمترین ناهمگونی برخوردار است و عواملی چون فیر، جهل و سنّت در 
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 . پيشگفتار6

 . تعريف موضوع6-6

های آثار ادبی ملتل مختلتب بایستتی بته عوامتل و ها و ناهمگونیادبیّات تببییی، افزون بر جستجوی همگونی

ه باعت  ایجتاد ایتن های اثرپذیری و اثرگذاری میان ادبیّات مبدأ و میصتد و یتا بته مجموعته عتواملی کتزمینه

های مبتنی بر مکتب فرانسه، تببییگر ضمن یتافتن نیز بپردازد  در پژوهش ،گرددها میها و ناهمگونیهمگونی

بته بیتان ردپاهتای ادبیّتات تأثیرگتذار بتر ادبیّتات تأثیرپتذیر  ،ای از نویسندة دیگرسندی بر تأثیرپذیری نویسنده

هایی از این قبیل پاستخ گویتد: چترا و چته ب فرانسه باید به پرسشپردازد  در واقع، پژوهشگر تببییی مکتمی

های ایجاد ایتن تأثیرپتذیری چیستت؟ عواملی باع  شده که یک نویسنده از نویسندة دیگر تأثیر بپذیرد؟ زمینه

و اینکه چه عواملی باع  شده که دو نویسنده با وجود عدم ارتباط و آشنایی با یکدیگر و فاصلۀ جغرافیتایی و 

 مانند هم بنویسند؟ ،ها برقرار استاه زمانی که میان آنگ

 و هدف اهمّيّت. ضرورت، 6-6

 دومته ود حامتدو  (1)های گاو غالمحسین ستاعدیو ضرورت پژوهش حاضر در این است که داستان اهمّیّت

 ،نافتزون بتر ایت ؛دهتددو نویستندة معاصتر ایرانتی و عتر  را متورد بررستی تببییتی قترار متی (2)طیّب صال 

 هتا ویابی و بررسی ریشتۀ مشتابهتبه علّتو  هدوترین وجوه اشترا  این دو داستان را تبیین نمکوشد مهممی

 پردازد ب هاتفاوت

 های پژوهش. پرسش6-9

 وجود دارد؟ دومه ود حامدهای گاو و هایی میان داستانچه همگونی -

 اند؟ها دخیلچه عواملی در پدید آمدن این همگونی -

 پيشينة پژوهش. 6-3

ترین نویسندگان حوزة راالیسم در جوامع ایرانی و عربی هستند و بته دلیتل این دو نویسنده از بزرگ ،تردیدبی

هتایی ترین پژوهشاند  مهمفرد خود، مورد توجّه پژوهشگران پرشماری قرار گرفتهشهرت و سبک منحصر به

نویستی داستایوفستکی و نگتاهی تببییتی بته داستتان»میالۀ عبارتند از:  که به سبک این دو نویسنده تکیه داشته

(  نویستندگان در ایتن میالته بته 1323نوشتۀ فرهاد طهماسبی و مریم السّتادات ستجودی )« غالمحسین ساعدی

انتد  هتا پرداختتهگرایتی اجتمتاعی آناز جملته واقتع ،ترین وجوه اشترا  این دو نویسندهبررسی تببییی مهم

هتای غالمحسین ساعدی و شتب عزاداران بَیَل هایهای راالیسم جادویی در رمانی گزارهبررس»همچنین میالۀ 
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( کته بته عناصتر ایتن ستبک از راالیستم ن یتر 1333از رضتا ناممیتان و همکتاران )« هزار شب نجیب محفوظ

 احمتد وگرایی در آثتار داستتانی جتالل آلبررستی واقتع»انتد  رستالۀ دکتتری اسبوره و دوگتانگی پرداختته

سرای نامتدار راالیستم در بوتتۀ (  در این رساله، دو داستان1321رشید خدامی افشاری ) از« غالمحسین ساعدی

 اند نید و تببیق قرار گرفته

القرية يف يفوسمةايفارةةر يف»میالتۀ  :هایی صورت گرفته که از آن جمله استتدربارة آثار طیّب صال  نیز پژوهش 
هتای طیّتب صتال  بیشتتر نوشتۀ احمد محمود معتوق  از آنجا که داستان«  يةحتليلدرام يفيفوديفحاوديف دووإلیيفالّشماليفويف

و  «ارةةر  وسمةا»ایتن مستئله را در رمتان  ،در فضای روستاهای سودان در جریان استت؛ نویستنده در ایتن میالته

ات طیّتب گرایتی در ادبیّتمورد بررسی قرار داده و افزون بتر ایتن، از واقتع دومه ود حامدهای مجموعه داستان

هتای وضتو  در انتختا  مکتان روستتا بته عنتوان یکتی از مکتانصال  نیز سخن گفته است که ایتن امتر، بته

 شود گرا در آثار طیّب صال  دیده میهای واقعادبیّات

 . روش پژوهش و چارچوب نظری6-5

رانسته بته بیتان تحلیلی است و بتا تکیته بتر مکتتب ادبیّتات تببییتی ف -پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی 

هتا در قصّتۀ نویسی غالمحسین ساعدی و طیّتب صتال  و علتل ایتن همگتونیهای میان سبک داستانهمگونی

دومته ود هتای از مجموعته داستتان ،دومته ود حامتدهای کوتاه عزاداران بیل و قصّتۀ از مجموعه داستان ،گاو
 پردازد می حامد

 . پردازش تحليلی موضوع6

 سمرئالي ادبی . مکتب6-6

در  1221–1281های هنری است که در اواسط قرن نوزدهم متیالدی، در فاصتلۀ ستال -ادبی  مکتبی ،راالسیم

گتذاران اصتلی راالیستم در فرانسته نویستندگان و (  پایه188: 1324، سیّدحستینیاروپا و آمریکا رواج یافتت )

)انوشته، اشتاره کترد  3و دورانتتی 2رژه، متو1توان به شامفلوریاز جملۀ این افراد می شهرتی بودند؛شاعران کم

1321 :111 )   

شد که رمانتیسم یا توجّهی به آن نداشتت راالسیم در درجۀ اوّل به صورت کشب بیان واقعیّتی تعریب می 

شود  راالیستم سیم کشب و جستجوی دقیق، جانشین الهام یکپارچۀ رمانتیسم میکرد  در راالیا آن را مسخ می

                                                             
1. Shumphlori 

2. Morge 

3. Doranti 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32095#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32095#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32095#_ftn2
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(  شعر و عشق که دو رکتن اساستی مکتتب رمانتیتک 222: 1324، سیّدحسینیطرفدار تشری  جزایات است )

شتود ستبحی بنابراین، واقعیّتی که در رمانتیسم مبر  می ها از دست داد؛بود، جایگاه خود را در نزد راالیست

در »انتد: انتد و گفتتهنویسی در رمانتیسم و راالیسم پرداختتهو زودگذر است؛ لذا در برخی منابع به میایسۀ رمان

تتر و پرمتاجراتر از تر، قهرمانانهطور باشد؛ بدیعدادند که دوست داشتند آنرمانتیسم زندگی را طوری نشان می

طتور کته عمتال  و کوشتیدند زنتدگی را آنها میاالیستامّا ر آمیز و آرمانی(؛آنچه در عالم واقع است )اغراق

 ( 21: 1331)شمیسا، « واقعا  هست نشان دهند هرچند زشت و ناپسند باشد

 دومه ود حامدگاو و  قصّة. 6-6

دهتد؛ متی قترار بررستی متورد را دومه ود حامدو  گاو داستان ،موردی صورت به حاضر پژوهش کهآنجا  از

 شود می آورده دو داستان این حوادث از ایخالصه ابتدا

گتردد کته در روستتایی زنتدگی داستان گاو: در این داستان، سرگذشت مردی به نام مشدی حسن روایت می

و همتواره در حتین  بتردیمکند  او گاوی دارد که آن را بسیار دوست دارد  او هر روز گاو خود را به چرا می

رود و گتاوش را بته زنتش روزی مشتدی حستن بته شتهر متیکنتد  چرا و در طویله بته آن ابتراز محبّتت متی

گوینتد گتاو شود گاو او نیست  ابتدا به او میسپارد، امّا هنگام بازگشت به خانه، در عین ناباوری متوجّه میمی

کته گتاوش مترده و بتر  کنتدینمکه گاوش مرده است؛ امّا او قبول  ندیگویمفرار کرده، بعد حیییت را به او 

وار همتواره در طویلته بتا گتاو و با این پنتدار دیوانته کشدیمت که گاو او زنده است و دارد نفس این باور اس

بنتدد  اهتالی روستتا از شود و خود را جای گاو در طویله متیزند تا اینکه جنونش تشدید میخیالی حرف می

خانته ببرنتد؛ امّتا او بستیار یضبینند تا او را با طنا  پیچان به مترو مشدی جبّار صال  می کدخداجمله اسالم، 

ای بته پتایین سترازیر شتده جتان گریزد و از فراز تپّهاست تا اینکه در میانۀ راه از دست همراهان می پرخاشجو

  دهدیمخود را از دست 

باورهای برخی از متردم ستودان استت  طیّتب صتال  داستتان متردم  دربرگیرندة دومه ود حامدامّا داستان  

ایمتان دارنتد، قبتر ایتن مترد « ود حامد»کند؛ مردمانی که به آرامگاه مردی صال  به نام یت میروستایی را روا

ها به کرامت و بزرگی آن میبره ایمان راستخ دارنتد و در قرار گرفته است  آن« دومه»صال  زیر درختی به نام 

بتود کته در میابتل دولتت  طلبنتد  ایتن ایمتان بته قتدری قتویبیننتد و از او شتفا متیخوا  و بیداری او را می

انتدازی هتای کشتاورزی و راهکه کارگزاران دولتت قصتد دارنتد جهتت پتروژهکنند و هنگامیایستادگی می

چیتز هتا هی ؛ زیترا آنکننتداسکلۀ کشتی و    آن میبره را ویران کنند اهتالی روستتا از ایتن کتار ممانعتت متی
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برایشتان  دومه ود حامدکنند و دوست دارند همواره های جدید را نفی میخواهند، تکنولوژیجدیدی را نمی

 قوی است  ،قدر قوی است که ایمان به ود حامدهمان ،باقی بماند  ایمان به درخت دومه

 های رئاليسم. تحليل شاخصه6-9

 . عنصر عادت6-9-6

ذشتته حسّتی اند؛ از این رو، نسبت به گهای راالیسم به محیط، خا  و آ  سرزمین پدریشان وابستهشخصیّت

هتایی ها از آن دست شخصیّتها را از زادگاه نخستشان برکند  آنتوان آن شخصیّتنوستالژیک دارند و نمی

  ستاعدی و طیّتب صتال  بته ایتن مهتم (3)سادگی زنتدگی کننتدنیستند که بتوانند فارغ از موطن اصلی خود به

هایشتان دیتده هتای داستتانجنات شخصیّتاند و بازتا  گذشته و غلبۀ عنصر عادت و یکجازیستی در وآگاه

اش دارد که جتدایی از چنان پیوندی با محیط و اند  وسایل زندگی« گاو»شود  مشدی حسن در داستان می

او زندگی نتواند و نتوانست  شخصتیّت آن برایش ممکن نیست  گاو او به مثابۀ تنها رفیق زندگی اوست که بی

گتذرد  او چیز متیداند و برای او از همهرا قبله و مونس خود می« ود حامد»مزار  دومه ود حامدراوی داستان، 

ها و کمبودهایش دوستت دارد و بته آن به آ  و خا  سرزمینش چنان وابسته است که آن را با تمام سختی

هتا های حاصتل از تمتدّن نتوین را بته ختاطرش دوستت نتدارد؛ گرچته ایتن پیشترفتورزد  پیشرفتعشق می

ها در امان نیستتند، که حتّی از دست پشه دومه ود حامدی را برایش به ارمغان آورد  مردم ناحیۀ آسایش زندگ

هتا شود  شخصتیّتسرزمین خود را بسیار دوست دارند؛ لذا عنصر عادت در هر دو داستان به روشنی دیده می

امتع شترقی سرچشتمه اندیشتی جوشناستی دارای نیت   عنصتر عتادت کته از ستنّتاند و از من ر روانوابسته

شتود و نگتاه راالیستتی های داستان ساعدی و طیّب صال  به شکل بتارزی مشتاهده متیگیرد در شخصیّتمی

گونته نویسنده توانستته استت ایتن عنصتر و اندیشته را عینتا  در داستتان بگنجانتد و دیگتر متا در داستتان از آن

و سعی در مبارزه با هنجارهتای جامعته و پذیرند که وضع موجود را نمی عصیانگریهای سرکش و شخصیّت

  (4)بینیمایجاد هنجارهای جدید دارند نمی

هتایی هستتند کته نتاگزیر از دارای عتادات، رستوم و آیتین ،دومه ود حامدو « گاو»های داستان شخصیّت 

ن کننتد و هرگتز در صتدد مخالفتت بتا آفشاری متیبرگزاری هستند و از روی عادت، بر انجام آن اعمال پای

ننه »ها در داستان ساعدی، سوزاندن پارچۀ کهنه هنگام مصیبت است: آیند  از جملۀ همین رسوم و آیینبرنمی

تونه حرف بزنه، حالش بهم خورده، مردا برن کنار، برین کنار، یه تیکّه آتیش بتزنین و بتدین خانم گفت: نمی

ننه خانوم کهنه را گرفت و پیچیتد  شتعلۀ آتتش  به من  خواهر عبّاس یه تکّۀ کهنه آتش زد و داد به ننه خانوم 
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ها آمدند و حلیته زندنتد و زن توی پارچه خفه شد و دود سیاهی بیرون آمد  مردها رفتند و جمع شدند زیر بید

 ( 112: 1343)ساعدی، « دور زن مشدی حسن

 مته ود حامتددواندیشتی جوامتع شترقی استت، در داستتان مشابه همین عادات و رسوم که به پیروی از ستنّت

گویتد: کشتتی در روزهتای چهارشتنبه کنتار که بازرس دولت به مردم آن ناحیه متیشود  هنگامیمشاهده می

   گویند:ها در پاسخ میلنگر خواهد انداخت، آن دومه ود حامد

األمةوس. يفيفليفذلة يفلةليّفووة يفونخذةذيفنءةا نايفوالنالنةايفونةذوحيفنةذورنا يفنن ةذييفنزوريففيهيفضريحيفوديفحاوديفعنديفالديفلکنيفهذايفهسيفالسقتيفاليّف»
ايفيفوةنيفاوةنيفحةرام يفملّةلةّ يًفيفيفحظة يفانيفاليف يفتلة يفالليّففيفقةاليفألولکة يفالرّ ةذل يفاملسظّةيفيار  يفولسيفانيففيفضاحکاً:يفإذايفغّّیوايفيسميفالزيّفاملسظيّفيففرديّف

يف( 11:يف1991)صاحل يفيف« ليفولادويفينتکسنيفوهاغضوهايفلمايفاغضوتهايفعوارتهيفتل  يففهوسايف   يفوعصنسايفوالريّف
جا رویتم و نتذورات ختود را بتهاین روز به همراه زنان و فرزندانمان به زیتارت میبترة ود حامتد متی )ترجمه: ولی ما در

دهیم  کارمند با خنده گفت: روزی دیگر به زیارت بروید  اگتر آن کارمنتد در کار را هر هفته انجام میآوریم و اینمی

هتا را هتا را خشتمگین نمتود؛ آنازه که این سخن او آناید به این اندزادهگفت همۀ شما حرامآن لح ه به آن مردان می

 ور شدند و نزدیک بود که او را از پا درآورند (باره همچون طوفان به او حملهکرد    به یکخشمگین نمی

چنین گفتۀ بازرس دولت مبنی بر تغییر روز زیارت مزار ود حامتد، یعنتی تغییتر آنچته بته آن عتادت و این 

 شود که نزدیک است او را بکشند آمیز مردم آن ناحیه مواجه میبرخورد خشونتاند چنان با کرده

هایی استت های داستان بر افکار و اندیشهگرایی در سبک دو نویسنده، اصرار شخصیّتدیگر ویژگی واقع 

را  هتای داستتانکند شخصتیّتگرا همواره سعی میزیرا نویسندة واقع فشرند؛که از روی عادت بر آن پای می

یابنتد، بترخالف ماننتد و هرگتز تغییتر و تحتوّلی نمتیجامد و ایستا به تصویر بکشد که بر یک حالت باقی متی

دهنتد، تغییترات انگیزی کته انجتام متیهای رمانتیسم که با کارهای شگفتهای بسیار پویای داستانشخصیّت

 کنند  اساسی در سرنوشت خود و سیر حوادث داستان ایجاد می

دهتد و هایشان ود حامد پیوند میل ، مردم روستا را با درخت سرزمینشان دومه و مزار ناجی جانطیّب صا 

هتای آ  و هتای کهتن جهتانی استت  ویژگتیباری ستایش درخت از آیین»داند  این پیوند را ناگسستنی می

رفتت ایتزد متیساخت  گمان هوایی هر سرزمین، درخت کهنسال همیشه سرسبز، آنجا را کانون این آیین می

یا ایزدبانویی درون درخت است، یتا ختود را بته کالبتد درختت درآورده؛ ایتزد یتا ایزدبتانویی کته بتر زمتان، 

گرا دربارة دومته و متزار زیتر امّا اینجا نید اسبوره (؛282: 1332)بیضایی، « و جاودانگی دست دارد سرنوشت

 پیونتدای در داستتان قصتد صال  از طر  چنین مسئلهگمان طیّب رساند و بیای مبلو  نمیآن، ما را به نتیجه

گیرد، بلکته نگتاه الگوها را ندارد  داستان با این حادثه رویکرد مدرنیسم به خود نمیانسان معاصر با کهن دادن
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، ختود نگتاهی ستنّتی استت کته ناشتی از قصّتهطیّب صال  در گنجاندن درخت به عنوان م هتر پرستتش در 

گیرد کته جتان ختود را در راه ت  او سادگی و نابخردی مردم معاصر را به باد انتیاد میگرایی نویسنده اسواقع

زیترا ایمتان و پایبنتدی متردم  کننتد؛هتای جدیتد را رد متیدهند و به خاطرش تکنولوژیعییدة پوچ خود می

د هتتای متتدرن همتتراه نباشتتد، نکوهیتتده استتت؛ ماننتتالگوهتتا اگتتر در لباستتی جدیتتد بتتا ارزشمعاصتتر بتته کهتتن

یابتتد و ایتتن پروری انستتان قتتدیم کتته امتتروزه در قالتتب ستتتایش ستتتارگان ستتینما و ورزش نمتتود متتیقهرمتتان

الگوها در قالبی جدیتد، نتزد طیّتب شود  این مسئله، یعنی تحوّل کهنپروری در لباس جدیدی ارااه میقهرمان

یایی آن و سترانجام بتاختن کند  در داستان گاو نیز استمرار شخصیّت مشدی حسن و عدم پوصال  صدق نمی

ستان هتر دو نویستنده، گیترد  بتدینگرایتی ستاعدی سرچشتمه متیجان خود به خاطر این عییدة پوچ از واقع

هتا، عنصتر عتادت و کنند و در این میان، همانند راالیستهای داستان را تا مرگ دنبال میسرنوشت شخصیّت

 دهند جور زیستن را شر  و بسط مییکجا و یک

 گرايی. سيطرة واقع6-9-6

هاستت کته در نتیجته بته ستیبرة ترین شاخصه و ویژگتی راالیستم، تتالش بترای بیتان و کشتب واقعیّتتمهم

انجامد  در این مکتتب، ادبیّتات جوامتع مختلتب بتر و توجّه به عینیّت می گرایی، تشری  جزایات حوادثواقع

هتای اقتصتادی و اجتمتاعی یکستانی بته بستترگیرند کته در پرتتو اساس وجوه مشترکی مورد بررسی قرار می

 ( 122: 1322اند )ر  : علوش، وجود آمده

دو در گرایی نزد ساعدی و طیّب صال  در چگونگی شر  و توصیب حوادث و دقّتی که اینسیبرة واقع 

 ها، از اصتولکردن آنتوجّه به حوادث کوچک و برجسته»زیرا ؛ شودتشری  جزایات حوادث دارند دیده می

ستبب شتده آثارشتان جنبتۀ  نویستان(  ایتن نگتره، نتزد راالیسم24: 1331)شمیسا، « اصلی مکتب راالیسم است

گاو( واکنش و دلهرة مردم را پس از بلتوایی چهارم ) قصّۀتصویری به خود بگیرد؛ به عنوان مثال، ساعدی در 

دهتد  نگتاهی ستینمایی شتر  متیکه بر اثر شنیدن خبر مردن گاو مشدی حسن پدید آمده با دقّتت تمتام و بتا 

زد: اسالم، مشتدی استالم،  داد، درمشدی بابا از سوراخ باالی : »میپردازیماینک به ارااۀ قسمتی از این تصویر 

هتایش را بتاز کترد و بتا التمتاس خبری شده؟ اسالم با دست اشاره کرد که ساکت شود  مشتدی طوبتا دستت

  (111 1343)ساعدی، «    زم؟ کار بکنم؟ چه خاکی به سرم بریحاال چهگفت 

چنین روایتی کته از گترایش  ؛چنانکه پیداست، ساعدی در داستانش به ایجاد روایتی سینمایی پایبند است 

 :توان گفتتسازان به داستانش شده است؛ از این رو، میگیرد باع  عالقۀ فیلمراالیست در آثارش نشأت می



 1331تابستان ، 21نامۀ ادبیّات تببییی، سال هفتم، شمارة / کاوش131

هتای ستینمایی موجتود در آن، چنتدان بته ستان، به دلیتل مرفیّتتمهرجویی در اقتباس سینمایی خود از این دا

مجموعته  شتود زحمت نیفتاده است؛ زیرا داستان ساعدی چندان از معیارهای یک سناریو ستینمایی دور نمتی

های سینمایی زیادی در این داستان وجود دارد که عبارتنتد از: تصتویر ستینماگونه، روایتت ستینمایی، ویژگی

 زاویۀ دید و      بودن خارجی، قصّهبودن  نمایی، سناریومکان و زمان سی

مثال، نویسنده، از درختت  عنوانشود؛ به روایت نزد طیّب صال  نیز دیده می بودن عینیتشری  جزایات و  

ِعهايفاملکنتةزيفما  يفانظةريفإليهةايفضةاروً يفو روقهةايف يفاألرن يفانظةريفإلةیيف ةذانظريفإليهايفشاخمً يفوراِمهايفإلیيفالءيف» آورد:دومه توصیفی می
يفال صةريفتُرمةُليفالديفهيفُعرُفيفاملُهريفاجلاحمةِ  يفحةمتيفليةُليفالّشةاملمتلئيفلقاوِ يفاملراِ يفالودينِ يفوإلیيفاجلريديف يفاع هايفلخنيّف ووة يفظلههةايفوةنيفمُسيفوقةت 

 ( 32: 1332)صال ، « هِر يففي ءتظلُّيفوهيفاجلالُسيفعلیيفالّضنِ يفاألذری   هذهيفالرهوسِ يفال اليِ يفعرب يفالنيّف

: به آن نگاه کن چگونه سر به آسمان کشیده و ریشه در زمین دوانده، به تنۀ تنومندش بنگر که قامتت زنتی فربته )ترجمه

استبی استت چمتوش استت  هنگتام غترو  خورشتید درختت دومته سان یال کرّهرا ببین که به هایشماند  شاخهرا می

 آرامند (مردم در کرانۀ رود زیر سایۀ آن می گستراند واش را از فراز این تپّۀ بلند به سمت رودخانه میسایه

 شتود؛در اینجا نیز نگاه جزای طیّب صتال  کته ستعی در تشتری  جزایتات امتور دارد، آشتکارا دیتده متی 

روایتی که او از درخت ارااه داده کامال  تصویرگونه و ستینمایی استت و آن را بته تتابلوی نیّاشتی متحتر  و 

شتود ییت، عدم ایستایی و پویایی در شر  تصویرگونۀ نویسنده، باع  متیپویایی نزدیک نموده است  در حی

هتای راالیستم و ای در داستتانکه به جای سبک نیّاشی خواندن، آن را سینمایی بنامیم  با توجّه به چنتین نگتره

ی بیفکنتیم ها ن ترهای سینمایی از رمان و داستانجزء واقعیّت اگر به اقتباسنویسندگان برای بیان جزءبه تالش

نگتری بتودن، بیشتترین ستهم از اقتباستات را بته ختود هتای راالیستم بته ختاطر جزاتیخواهیم دید که داستان

گرایی و تصویرگری ساعدی و طیّب صال  کامال  آشکار و ملموس استت  سان عینیاند  بدیناختصاص داده

دهتد؛ بترخالف نویستندة نشان مینویسندة راالیسم، وسواس زیادی در توصیب عینی و دقیق حوادث از خود 

گونه و رمزی و با تکیه بتر تخیّتل رمانتیسم و سوراالیسم که عینیّت قضایا برای او مهم نیست و حوادث را الهام

مداری سبب شده که هتردو نویستنده هتی  جزاتی از حتوادث کند تا برگرفته از واقعیّت  واقعیّتخود بیان می

بسیار رسا، بیتانگر حتوادث و آدا  و رستوم متردم  دومه ود حامدای گاو و هداستان را فرونگذارند و داستان

 روستایشان هستند 

 . رئاليسم انتقادی6-9-9

 و بته درآمتدای مستتیل از آن های راالیسم، ماهیّت انتیادی آن بود که بعدها به صورت شاخهیکی از شاخصه
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یشتر برای اطالق به آثار راالیستتی ستدة نتوزدهم راالیسم انتیادی معروف گردید  اصبال  راالیسم در روسیه ب

رود  کارشناستان ادبیّتات در دورة حکومتت شتوروی، ایتن اصتبال  را در متورد آثتار آن کشور به کار متی

بردند و برای تأکیتد بتر ستمت و ستوی افشتاگرانۀ آثتار راالیستتی مانتدگار جهتان، از آن به کار می 1گوگول

وسیه، از زمان نگارش بازرس و نفتوس مترده، اثتر گوگتول، یکتی از عناصتر کردند  در راالیسم راستفاده می

 ( 11: 1332ر و اکبرزاده، مبهّکریمی چشمگیر آثار ادبی، محتوای اجتماعی انتیادی بود )ر  : 

ی بته بخشتعینیّتگرایتی و تتوان دریافتت کته واقتعمی« دومه ود حامد»و « گاو»با نگاهی ژرف به داستان  

گیترد  چنتین رویکتردی، بته رویکترد هتا سرچشتمه متینویسی آنو نویسنده از رویکرد داستاناشیاء نزد هر د

 جزءجزءبتهشتود کته ستعی در تشتری  نزدیتک متی 4، چختوف3، تولستتوی2نویسانی از قبیل بتالزا داستان

 گونتتهنیاحتوادث دارنتد؛ البتّته از من تتر و ستبکی جداگانته کتته بته ستبک راالیستم انتیتتادی معتروف استت  

هتا، آمیز بته ایتن واقعیّتت، بلکه با نگاهی طنز و سخرهتابندیبرنمهای موجود در جامعه را ویسندگان، واقعیّتن

 خواستار جایگزینی قوانینی نوین هستند 

رستاند کته گذرد متا را بته ایتن برآینتد متیمی دومه ود حامدبه عنوان مثال، شر  حوادثی که در داستان  

کته رفتتار راوی  آنجتاگرایتی بیتان شتده استت  است که با ستیبرة کامتل واقتعنویسنده مخالب آن حوادثی 

کوشتد کند و در این روش متیفکری همراه است شر  این رفتار را با نیا  نارضایتی بیان میداستان، با کوته

ی ن ستاعدی بتا لحنتی، غالمحست«گتاو» قصّۀبه خواننده بیبوالند که او مخالب این رسوم و عادات است  یا در 

کشد؛ شخصتیّتی کته جتانش را در راه عییتدة آمیز و تراژدیک سرنوشت مشدی حسن را به تصویر میسخره

گوید که این واقعیّت اشتتباه استت و بتر سرنوشتت مشتدی حستن نمی ما یمستیاو  هرچنددهد  اشتباه خود می

بترد  بتا ایتن کهنته و غلتط پتی متیهای گرید؛ امّا در پایان، خواننده به مفهوم انزجار و بیزاری از آن سنّتنمی

اجتمتاعی  مستاال  این دو نویستنده بته شودیماجتماعی نزد دو نویسنده نیز دیده  مساالوجود، نگاه انتیادی به 

 اند را با نگاه انتیادی مورد بررسی قرار داده و آناند سوادی و    پرداختهن یر فیر، فساد، بی
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نویستان روایتت ستاده را گونته داستتان، ایتننیبنتابرایسم، ارزشی جز انتیال مفهوم نتدارد؛ زبان در مکتب راال

                                                             
1. Gogol 

2. Balzac 

3 .Tolstoy 

4. Chekhov 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Chekhov
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های بتارز نثتر آالیش از دیگر شاخصهو سعی در آالیش و زیبایی زبان ندارند  روایت ساده و بی نندیگزیبرم

: 1331صتادقی، )میر« آالیش و پرداخت لف ی استت  یهیبنثر ساعدی ساده و »ساعدی و طیّب صال  است  

رود  بترد و هرگتز در ورطتۀ غمتوو فرونمتی(  او توصیب و روایت داستانش را بدون لکنت پتیش متی181

اش استت  ستاعدی هرگتز از ایتن ة جامعۀ سادة آن روز ایران با مردمتان ستادهدهندانعکاسداستانش به کلّی 

گشاید  اینتک بته توصتیب او ی میتگریروامبابق با فضای داستان، زبان به  کامال شود و گرایی دور نمیواقع

افتتاده بتود، روی تیتر  بامپشتتآفتا  از سوراخ »کنیم: از گاو، هنگامی که مرده در کنج طویله افتاده نگاه می

و طنا  چرکینی را روشن کرده بود  گاو مشدی حسن وسط طویله افتاده مانتده  دودزدهوسط طویله، فانوس 

 بازمتهینای خوابیده است  چشتمان درشتتش ز کرده بود مثل اینکه مرد خستهبود  دست و پایش را جوری درا

آمد که طنابی را پیچیتده تتوی حلیتش های زاویۀ دیوار دوخته بود  دهانش پرخون بود و به ن ر میبه سوراخ

 ( 112 1343)ساعدی، « اندچپانده

هتای داستتان از بق بتا شخصتیّتمبتا کتامال زبتان ستاعدی  ،تتوان دریافتتگونه که از این متتن متیهمان 

کردن متن نیست؛ بلکه بیشتتر بترای ها و عبارات و واژگان ساده برخوردار است  هرگز به دنبال آراستهترکیب

تترازان ادبیّتات چون و چرا از واقعیّتت و تشتری  عینتی جزایتات مهتم استت  او ماننتد دیگتر هتماو پیروی بی

گزیند تا همته از آن بهتره ببرنتد  زبتان ستاده، ر ساده و روان را برمیزاده، نثگرا همچون گلشیری و جمالواقع

شاخصۀ بارز راالیسم است؛ زیرا ادبیّات با بروز این مکتب وارد جامعه شد و میان مردم رفت؛ از ایتن رو، بایتد 

ر  حتوادث باشد  طیّب صال  نیز مانند ساعدی روایتی ساده را در ش فهمهمهمبابق با ذوق مردم و زبان عامّه، 

شود  عامیانه سخن گفتن ساعدی و طیّتب صتال  برگزیده است  روایتی که گاهی با عباراتی عامیانه همراه می

زیرا در دوران معاصر، بتا مهتور راالیستم، نویستندگان بته ؛ گیرداز گرایش راالیستی دو نویسنده سرچشمه می

ن ران نشتد )ر  : کشاندند که میبول برخی از صاحبگرایی ادبیّات و هنر، زبان را به سب  عامیانه بهانۀ واقع

ها فراگیر بتود و متورد استتفاده گرای تمامی ملّت(  در مجموع، این پدیده در ادبیّات واقع111: 1332مرتاو، 

 قرار گرفت  طیّب صال  و ساعدی نیز از این دسته نویسندگان هستند 

 گراستتواقعهتای ی بودن داستان و رمانرادبیغت، اس ختهیبرانگن ران را آنچه در این میان خشم صاحب 

شتوند  نویستندگان ای و عامیانته فرقتی نتدارد، نوشتته متیآرایشی کته بتا زبتان روزنامتهکه به زبان ساده و بی

ی روی نتیهنرآفرگرایتی و دانند نه اینکه به ابداعراالیست زبان را به مثابۀ ابزاری برای بیان مفهوم و واقعیّت می

زرق و برق که هرگز در پی خلتق شود  زبانی ساده و بیچنانکه در نثر ساعدی و طیّب صال  دیده می آورند،
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هتای سوراالیستم یتا نتویسو هماننتد رمتان ننتدیگزیبرمت؛ لتذا همتواره روایتت ستاده را دیآیبرنمزبانی فاخر 

 یست های زبانی در آثارشان خبری نی و زیباییدگیچیپرمانتیسم و حتّی مدرنیسم از 

 ها. وجهة تيپيک شخصيّت6-9-5

هتا بتا گرایتی ستعی در پیونتد شخصتیّتگفتته، نویستندة راالیستم در چتارچو  واقتعبا توجّه به مبالب پتیش

شود کته گترایش راالیستت طور کلّی، هنگام بررسی عناصر یک داستان راالیستی دیده می دارد  به بشانیمح

این مبلب، نویستندگان راالیستت  چارچو و    وارد شده است  در به عناصر داستان از قبیل فضا، لحن، زبان 

هتا بته عنتوان دیگتر عنصتر مشتتر  بتین کنند؛ از این رو، وجهۀ تیپیتک شخصتیّتاز زبان عامیانه استفاده می

شخصتیّت رمتان راالیستتی نماینتدگی یتک »گیرد  ها نشأت میساعدی و طیّب صال  از گرایش راالیستی آن

م دارای خصوصیات عمدة طبیۀ خود هست و هم عادات و صفاتی دارد که منحصتر بته ختود طبیه را دارد  ه

کوشد شخصیّت داستانی، ضمن اینکه ویژگی خاصّ ختود راالیست می (  نویسندة28: 1331)شمیسا، « اوست

خلتق  نویسندة راالیستت در»ة قشر و طبیۀ خاصّی باشد که از آن برخاسته است  در واقع، کنندبیتوصرا دارد 

کوشتد بستیاری از خصوصتیات طبیتۀ هتای فتردی، متیهای داستانی خود، ضمن توجّه بته ویژگتیشخصیّت

تتوان گفتت کته در داستتان لتذا متی (؛4: 1323)تیوی، « اجتماعی او را نیز به صورت فشرده در او جمع آورد

یک دارد )میرعابتدینی، راالیسم، قهرمان داستان فردی است که به دلیل داشتن خصوصیات طبیاتی، وجهی تیپ

1313 :121 ) 

هتایی ستازی از تیت ها را از محیط زندگیشان گرفته است  او در تیت شخصیّت ،ساعدی در داستان خود 

های ستاعدی از فضتا و توان از روی شخصیّتکند  همواره میو    استفاده می« کدخدا»، «ننه»، «مشدی»چون 

، امّتا فرورفتته در جهتل و کوشستخت و دهیکشترنجمردمتان  ی روستتایی بتابتیمحمحیط داستان آگاه شتد  

هتای توان دید شخصیّتمانند و به ندرت میساعدی در تی  باقی می های داستانبنابراین، شخصیّت؛ خرافات

از تیت  ختارج شتده و خصوصتیات یتک « گتاو» قصّتۀویتژه در بته عتزاداران بَیَتلهای او در مجموعه داستان

، «گتاو» قصّتۀسیر حوادث، دچار تغییر و تحوّل شوند؛ به عنوان مثال، مشتدی استالم در شخصیّت داستانی در 

کنند و ستعی در حتلّ امتور متردم دارنتد و یا خان محلّه همراهی می کدخداتی  افرادی را دارد که همواره با 

 شوند کنند و از دایرة تی  خارج نمیها مشورت میمردم نیز همواره در امور با آن

بنتابراین، او نیتز بته ؛ هتای داستتان داردستازی شخصتیّتسعی در تی « شیخ»صال ، با عبارتی چون  طیّب 

طیّتب صتال ، شخصتیّت « ود حامتد هدومت»کند  در داستتان های داستان خود وجهی تیپیک الیا میشخصیّت
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کنند  تیت  گی میمدرن است ایستاد آنچهاصلی داستان، تی  افراد سنّتی جامعۀ سودان است که در میابل هر 

مانند و مجموعه عوامل تأثیرگتذار در او که تا پایان داستان بر یک حالت باقی می فرورفتههایی در جهل انسان

کنتد و همته را کنتار های جدید ایستتادگی متیهی  اثری ندارد  او با یک عییده و وجهه در میابل تکنولوژی

کند  در کنار شیخ که راوی داستتان نیتز استت، د هضم نمیها را مانند یک شخصیّت پویا در خوزند و آنمی

انتد  نبایتد فرورفتتهة تی  راوی در نمایندگی از افراد در جهتل کنندلیتکمدیگر افراد جامعه نیز تی  هستند و 

من ور از تی  را با شخصیّت ایستا یکتی بتدانیم؛ زیترا شخصتیّت ایستتا نیتز تتا پایتان داستتان تحتوّلی بتر ختود 

بنتابراین در ؛ حال آنکه تی  چنین است ستین  شخصیّت ایستا در داستان نمایندة گروهی از اشخاص بیندنمی

 های مشتر  است هر دو داستان مورد بررسی، وجه تیپیک از شاخصه

 زدايی. قهرمان6-9-2

ده آمتهتای پیشهای به اصبال  قهرمان کته در میابتل همتۀ کتنشهای راالیسم، دیگر از شخصیّتدر داستان

جنتگ و شتود  در های راالیستم دیتده متیدهند خبری نیست  این امر در بیشتر رمانواکنشی از خود نشان می
بنتابراین، در ؛ ، نه رجال بزرگ لشتکری و کشتوریخندیتارتولستوی این مردم عادّی هستند که سازندة  صل 

بنتابراین، داستتان راالیستم بته ؛ (28: 1331اند )ر  : شمیسا، های راالیستی، قهرمانان داستان افراد عادّیداستان

ی در داستتان از رگتذاریتأثهتایی کته در عتین آورد  شخصتیّتزدایی روی متیپروری به قهرمانجای قهرمان

 ها و معایب زیادی برخوردارند و همواره در معرو لغزش و خبا هستند کاستی

هایشتان از هتای اصتلی داستتاننتد و شخصتیّتاگرایی واقبساعدی و طیّب صال  به این ویژگی ادبیّات واقع

هتای یتک از ویژگتینهند و سعی در تغییر امور ندارند  قهرمانان هتر دو داستتان هتی مرز واقعیّت پا فراتر نمی

فکتر و بته اصتبال  هتایی کوتتههتا انستانهای کالسیک و حماسی برختوردار نیستتند  آنهای داستانقهرمان

التنّفس استت کته ساعدی، انستانی ضتعیب قصّۀیستی هستند  مشدی حسن در خردند که شایستۀ مرگ و نبی

رنجتد و تتوان مبتارزه بتا آن را نتدارد  او از دزدانتی کته در ای ندارد و در برابر مساال خترد متیکمترین اراده

گونته ترستد و در صتدد هتی شتدّت متی آینتد بتهروستای بیل هستند و تهدیدی برای گاوش به حستا  متی

ستپارد  چنتین شتود و جتان متیگاوش، دیوانته متی کشته شدنو در نهایت بر اثر  دیآیبرنم هاآنی با امبارزه

هتای قهرمتان را کته بته شخصتیّت اصتلی یتک از ویژگتیگونه اتّکایی به خویش ندارد و هی شخصیّتی هی 

هرمان بزرگ به نبترد بینیم و در هی  جای داستان مانند یک قشد در او نمیهای کالسیک نسبت داده میقصّه

تترین طیّتب صتال  نیتز ماننتد مشتدی حستن از کوچتک قصّۀ  شخصیّت اصلی زدیخیبرنممشکالت و موانع 
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است  او هرگز سعی در به روز شتدن نتدارد و بتا قتوانین و رستوم کهنته و پوستیده  به دورمساال روشنفکری 

در ورطتۀ جهتل و بتدبختی استت کته مایتۀ  فرورفتتهها خو گرفته است  او نماد انستان کند و با آنزندگی می

دهتد فالکت خود و آیندگان سرزمینش است  این شخصیّت بدون تحرّ  و منزوی به زندگی خود ادامه می

 های یک قهرمان به دور است زند و کامال  از ویژگیگونه عمل بزرگی از او سر نمیو هی 

 . نتيجه9

شتود کته از ندرت دیده متیهای آن پایبند هستند و بهو عمدة شاخصه   ساعدی و طیّب صال  هر دو به اصول راالیسم1

گترا بته هتای واقتعهتای داستتانتترین نمونتهتوان از برجستهدایرة قواعد راالیسم خارج شوند  آثار این دو نویسنده را می

 شود ها دیده میشمار آورد که تمامی مختصّات یک اثر راالیستی در آن

گترا های فرهنگی مشابه ایران و سوادن، باع  به وجتود آمتدن ادبیّتات واقتعادی یکسان و مؤلّفههای اقتص  زیرساخت2

شد که از جهات زیادی با هم مشابه هستند؛ در واقع، هر دو داستان محصتول و تولیتد اوضتاع اقتصتادی  ایدر دو جامعه

 و فرهنگی یکسانی هستند 

هایی است کته در آثتار آن ویسنده، بسیار بیشتر از اند  ناهمگونیهای راالیسم در سبک دو نهای شاخصه  همگونی3

هتای ختود مشتغول شود آن دو اهل یک شتهر و کاشتانه هستتند و در داستتانای که تصوّر میگونهشود؛ بهدو دیده می

 رند های فراوانی داهای دو داستان مانندگیباشند؛ زیرا حوادث، مکان و شخصیّتهای آن شهر میشر  واقعیّت

 هانوشت. پی3
 داستان چاپ با را خود ادبی هایفعّالیّت جوانی سنین از(  143: 1321 میرعابدینی،) آمد دنیا به تبریز در 1314 سال در ساعدی( 1)

 بتا و یافتت راه ادبی محافل به و شد بدل مشهور اینویسنده به خود هاینمایشنامه و هاداستان با تدریج به او  کرد آغاز مجالّت در

 هتایآدم روان و رو  تحلیتل و تجزیته در پزشتکیروان رشتۀ در او تحصیالت دلیل به  کرد همکاری روزگار آن معتبر مجالّت

 راالیستم مکتب قالب در نویساندرام و نویسانداستان برترین از او(  418: 1328 خانلری،ر  : ) یافت دست مهارتی به خود زمانۀ

ط کته ستینمایی معتروف اقتبتاس به دلیل آن به نام گاو، چهارم قصّۀ ویژهبه او بیل رانعزادا داستان مجموعه  است  داریتوش توستّ

  دست یافت ایران شهرت فراوانی در به نویسنده خود رهگذر این از و یافت جهانی شد، آوازة آن از مهرجویی

نویستی به معنی نابغتۀ رمتان« عوقةرييفالّرواية يفال رويّة » طیّب صال  یکی از نویسندگان معروف معاصر عربی است که از او به عنوان( 2)

میالدی در ستودان بته دنیتا آمتد و  1323او در سال »شود و در زمینۀ داستان کوتاه و رمان آثاری به جا گذاشته است  عربی یاد می

انگلستان ستفر کترد  او در همتان اش را در سودان گذراند، برای ادامۀ تحصیل به در لندن از دنیا رفت  آغاز زندگی 2113در سال 

نوشت  « علةیيفاجلةدوليف خنل»اوّلین داستان خود را در قالب داستانی کوتاه به عنوان  1383در سال  و آغاز جوانی شروع به نوشتن کرد

هتایش ه(  او در نوشتت11: 2112آبادی و خاقانی اصتفهانی، )اکبری موسی« های او به چندین زبان زندة دنیا ترجمه شده استرمان

« وسمةايفارةةر يفإلةیيفالّشةمال»تترین رمتان او گرا را برگزید و به بیان حوادث تلخ مردم رنجدیدة سودان پرداخت  معروفسبک واقع

« عةر يفالةّزين»هتای معتروف او رضا عامری و محمّد غبرایی از آن ارااه شده است  از دیگر رمتان توسّطاست که دو ترجمۀ فارسی 
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 آوری شده است جمع دومه ود حامداو تحت عنوان  های کوتاهداستان  است

 1بتک جان اشتتاین های خشمخوشهها به روشنی پدیدار است؛ چنانکه در رمان ترین راالیست( این خصوصیّت، در آثار بزرگ3)

مانتد، متی کوچند  یکتی از بستتگان آنجتااش در آن رمان به سختی از مزرعۀ پدری خود میبینیم که شخصیّت جان و خانوادهمی

 گویند میرد و بییۀ خانواده با اکراه آنجا را تر  میپدربزرگشان می

استت کته  در انت تار گتودونامۀ معروف در نمایش 2گرایی تلخ ساموال بکت( چنین نگاهی در هر دو داستان، یادآور نگاه واقع4)

انت ارکشیدن بترای شتخ  ) ودگی آنچه به آن دچارندوالدیمر و استرانگر( با اینکه بر پوچی و بیه) نامههای آن نمایششخصیّت

آینتد و ناچار از سر اطاعت افکتار ختود برمی آید( اذعان دارند امّا به دلیل عادت به آن، بهگودو که قرار است بیاید امّا هرگز نمی

 کشند های مکرّر گودو، از زیستن در آن سرزمین دست نمیهرگز با وجود خلب وعده

 کتابنامه
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 حمّكم (يف-حبسثيف يفاألدبيفاملقارنيف)فصلّي يفعلمّي يف

يفلروانشاهيفيف للّّي يفاآلدابيفوال لسميفاإلنءانّي  يف او  يفرازي
يف111-169م يفصصيفيف6112هة يفق/يفيف1191هة يفش/يفيف1992يفصيف يف62  يفال دديفو الّءن يفالّءا

يفاعدييفوالطّيبيفصاحلءيفحءمتيفالعماليفغ مأل يف يفوؤشراتيفالساق ييّفيفودذل
يف1امنسذ ا(يفدوو يفوديفحاودالوقر يفويفتا)قصيّف

يف2مّيديفوهدييفوءوسق
 ، إیرا سينا، مهدا ة وآداهبا، جامعة بوعلي غة العربيّ اللّ قسهل يف ك أستاذ م ار 

يف3شهراميفدلشاد
 ، إیرا سينا، مهدا ة وآداهبا، جامعة بوعلي غة العربيّ اللّ فرع کتوراه يف دّ ال

يف4محيديفآقا اين
 ، إیرا سينا، مهدا ة وآداهبا، جامعة بوعلي غة العربيّ اللّ فرع توراه يف کدّ ال

يفصامللخيف
اففهل بعففد مفف ه ة. ومففا یامّ يت خلهتاففا ابففرع العامليّففة الّففموميّففهي القففر  الع ففریا بعففد الففوی ت الدّ ة ملفف لّ ئيسففيّ ة مففا االمتمامففات الرّ کانففت الواقعيّفف

 القففر نيا. انت ففرت اففوامر م ملففة يف مفف ا ة ومففا یعانيففم اننسففا  املعاصففر يف مفف ه الففدّ نيویّففالففوی ت وامليسففي سففوی االمتمففاح بواقففد  يففا هل الدّ 
 اس مففار مففا یقاسففيم النّففاألدیففب املعاصففر انمففرخل مففا ا يففال إلففی الواقففد و ففاول أ  یمففوّ  خلففو واعاعففة  يفف  إ ّ والتّ  راعمکففابرع واالسففت

ة ورغففب يف حنففو الواقعيّفففففثکثر ايل مففال أدهبففهل أ ثففر وامر، وبالتّففمففا مثففل مفف ه ال ّففالفف  أ ثففر قلقففا امل ففاکل وامليسففي. و انففت دول العففامل الثّ 
ولتإ.  ففدخل مفف ه الففدّ  ودا  مففا أبففرک الکتففاع الففواقعيإ يفمعاجلففة واقففد هففتمعاهل. یعففد غ حمسففإ سففاعدل يف إیففرا  والطيّففب صففاحل يف الّسفف

تمففاد للطيّففب صففاحل باالع دومففة ود  امففدة اعدل و قّمففسفف لغ حمسففإ« لبقففرةا»ة قّمفف وأسففباهبما يف لتّبففایاوا وجففوه املماثلففةصففد املقالففة إلففی ر 
 أصففب تخلففو وآنسففت بففم  يفف  ت يف التّ ّغلففيت تو ات الّففخمففيّ ة لل ّ هسففيّ تا  امليففزات النّ هرنسففا. تتنففاول القّمففلعلففی مدرسففة األدع املقففار  

 نا.يد والسّ قالقي لل هاظ علی م ه التّ ح والرّ قدّ التّ  تقو يف وجم م امرات خميّ م ه ال ّ 
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