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چکيده
واقعگرایی یا نمایش واقعیّت پس از حوادث خونبار جنگ جهانی ،یکی از مهمترین دغدغههای نویسندگان قرن بیستتم گردیتد
آنچه برای آنها اهمّیّت داشت پرداختن به موضوعات این دنیایی و بیان مصیبتها و بالیتایی بتود کته انستان معاصتر بتا آنهتا در
ارتباط است کشورهای جهان سوّم بیشتر با چنین پدیدههایی سر و کار داشتند؛ از این رو ،ادبیّات آنها بیشتر بته راالیستم گترایش
داشت و در صدد بیان واقعیّتهای تلخ و آشکار جامعۀ خود برآمدند غالمحسین ساعدی ،در ایران و طیّب صتال در ستودان ،از
نامدارترین نویسندگان سبک راالسیم در این دو کشورند پژوهش حاضر کوشیده بر اساس مکتب فرانسوی ادبیّتات تببییتی و بتا
روش توصیفی  -تحلیلی ،همگونیها و ناهمگونیهای داستان «گاو» از غالمحسین ساعدی و داستان دومه ود حامد از طیّب صال
را با تکیه بر مهمترین شاخصههای راالسیم در این دو داستان و در شش محور عنصر عادت ،سیبرة واقعگرایی ،راالیستم انتیتادی،
روایت ساده ،وجهۀ تیپیک شخصیّتها و قهرمانزدایی ،بررسی و تحلیل نماید برآیند پژوهش نشان میدهد که این دو داستان بته
طور نمادین به جنبههای روانشناختی شخصیّتهایی پرداختهاند که در عیبماندگی غوطهورنتد و بتا آن ختو گرفتته و حاضترند
پیشرفت و تمدّن را در جهت حفظ این سنّتهای مندرس از دست بدهند شاخصههای راالیسم در هر دو داستان مشتتر بتوده و
از کمترین ناهمگونی برخوردار است و عواملی چون فیر ،جهل و سنّت در پدید آمدن آن نیش دارند
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 .6پيشگفتار
 .6-6تعريف موضوع

ادبیّات تببییی ،افزون بر جستجوی همگونیها و ناهمگونیهای آثار ادبی ملتل مختلتب بایستتی بته عوامتل و
زمینههای اثرپذیری و اثرگذاری میان ادبیّات مبدأ و میصتد و یتا بته مجموعته عتواملی کته باعت ایجتاد ایتن
همگونیها و ناهمگونیها میگردد ،نیز بپردازد در پژوهشهای مبتنی بر مکتب فرانسه ،تببییگر ضمن یتافتن
سندی بر تأثیرپذیری نویسندهای از نویسندة دیگر ،بته بیتان ردپاهتای ادبیّتات تأثیرگتذار بتر ادبیّتات تأثیرپتذیر
میپردازد در واقع ،پژوهشگر تببییی مکتب فرانسه باید به پرسشهایی از این قبیل پاستخ گویتد :چترا و چته
عواملی باع شده که یک نویسنده از نویسندة دیگر تأثیر بپذیرد؟ زمینههای ایجاد ایتن تأثیرپتذیری چیستت؟
و اینکه چه عواملی باع شده که دو نویسنده با وجود عدم ارتباط و آشنایی با یکدیگر و فاصلۀ جغرافیتایی و
گاه زمانی که میان آنها برقرار است ،مانند هم بنویسند؟
 .6-6ضرورت ،اهمّيّت و هدف

اهمّیّت و ضرورت پژوهش حاضر در این است که داستانهای گاو غالمحسین ستاعدی( )1و دومته ود حامتد
طیّب صال ( )2دو نویستندة معاصتر ایرانتی و عتر را متورد بررستی تببییتی قترار متیدهتد؛ افتزون بتر ایتن،
میکوشد مهمترین وجوه اشترا

این دو داستان را تبیین نموده و به علّتیابی و بررسی ریشتۀ مشتابهتهتا و

تفاوتها بپردازد
 .9-6پرسشهای پژوهش

 چه همگونیهایی میان داستانهای گاو و دومه ود حامد وجود دارد؟ چه عواملی در پدید آمدن این همگونیها دخیلاند؟ .3-6پيشينة پژوهش

بیتردید ،این دو نویسنده از بزرگترین نویسندگان حوزة راالیسم در جوامع ایرانی و عربی هستند و بته دلیتل
شهرت و سبک منحصر بهفرد خود ،مورد توجّه پژوهشگران پرشماری قرار گرفتهاند مهمترین پژوهشهتایی
که به سبک این دو نویسنده تکیه داشته عبارتند از :میالۀ «نگتاهی تببییتی بته داستتاننویستی داستایوفستکی و
الستادات ستجودی ( )1323نویستندگان در ایتن میالته بته
غالمحسین ساعدی» نوشتۀ فرهاد طهماسبی و مریم ّ
بررسی تببییی مهمترین وجوه اشترا

این دو نویسنده ،از جملته واقتعگرایتی اجتمتاعی آنهتا پرداختتهانتد

همچنین میالۀ «بررسی گزارههای راالیسم جادویی در رمانهای عزاداران بَیَل غالمحسین ساعدی و شتبهتای
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هزار شب نجیب محفوظ» از رضتا ناممیتان و همکتاران ( )1333کته بته عناصتر ایتن ستبک از راالیستم ن یتر
اسبوره و دوگتانگی پرداختتهانتد رستالۀ دکتتری «بررستی واقتعگرایی در آثتار داستتانی جتالل آلاحمتد و
غالمحسین ساعدی» از رشید خدامی افشاری ( )1321در این رساله ،دو داستانسرای نامتدار راالیستم در بوتتۀ
نید و تببیق قرار گرفتهاند
دربارة آثار طیّب صال نیز پژوهشهایی صورت گرفته که از آن جمله استت :میالتۀ «القرية يف يفوسمةايفارةةر يف

إلیيفال ّشماليفويفدوو يفوديفحاوديفدرام يفحتليلية » نوشتۀ احمد محمود معتوق از آنجا که داستانهتای طیّتب صتال بیشتتر
در فضای روستاهای سودان در جریان استت؛ نویستنده در ایتن میالته ،ایتن مستئله را در رمتان «وسمةا ارةةر » و
مجموعه داستانهای دومه ود حامد مورد بررسی قرار داده و افزون بتر ایتن ،از واقتعگرایتی در ادبیّتات طیّتب
صال نیز سخن گفته است که ایتن امتر ،بتهوضتو در انتختا مکتان روستتا بته عنتوان یکتی از مکتانهتای
ادبیّاتهای واقعگرا در آثار طیّب صال دیده میشود
 .5-6روش پژوهش و چارچوب نظری

پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی  -تحلیلی است و بتا تکیته بتر مکتتب ادبیّتات تببییتی فرانسته بته بیتان
قصتۀ
همگونیهای میان سبک داستاننویسی غالمحسین ساعدی و طیّتب صتال و علتل ایتن همگتونیهتا در ّ

قصتۀ دومته ود حامتد ،از مجموعته داستتانهتای دومته ود
گاو ،از مجموعه داستانهای کوتاه عزاداران بیل و ّ
حامد میپردازد
 .6پردازش تحليلی موضوع
 .6-6مکتب ادبی رئاليسم

راالسیم ،مکتبی ادبی  -هنری است که در اواسط قرن نوزدهم متیالدی ،در فاصتلۀ ستالهای  1221–1281در
اروپا و آمریکا رواج یافتت (سیّدحستینی )188 :1324 ،پایهگتذاران اصتلی راالیستم در فرانسته نویستندگان و
شاعران کمشهرتی بودند؛ از جملۀ این افراد میتوان به شامفلوری ،1متورژه 2و دورانتتی 3اشتاره کترد (انوشته،
)111 :1321
راالسیم در درجۀ اوّل به صورت کشب بیان واقعیّتی تعریب میشد که رمانتیسم یا توجّهی به آن نداشتت
یا آن را مسخ میکرد در راالسیم کشب و جستجوی دقیق ،جانشین الهام یکپارچۀ رمانتیسم میشود راالیستم
1. Shumphlori
2. Morge
3. Doranti

 /132کاوشنامۀ ادبیّات تببییی ،سال هفتم ،شمارة  ،21تابستان 1331

طرفدار تشری جزایات است (سیّدحسینی )222 :1324 ،شعر و عشق که دو رکتن اساستی مکتتب رمانتیتک
بود ،جایگاه خود را در نزد راالیستها از دست داد؛ بنابراین ،واقعیّتی که در رمانتیسم مبر میشتود ستبحی
و زودگذر است؛ لذا در برخی منابع به میایسۀ رماننویسی در رمانتیسم و راالیسم پرداختتهانتد و گفتتهانتد« :در
رمانتیسم زندگی را طوری نشان میدادند که دوست داشتند آنطور باشد؛ بدیعتر ،قهرمانانهتتر و پرمتاجراتر از
آنچه در عالم واقع است (اغراقآمیز و آرمانی)؛ امّا راالیستها میکوشتیدند زنتدگی را آنطتور کته عمتال و
واقعا هست نشان دهند هرچند زشت و ناپسند باشد» (شمیسا)21 :1331 ،

 .6-6قصّة گاو و دومه ود حامد
از آنجا که پژوهش حاضر به صورت موردی ،داستان گاو و دومه ود حامد را متورد بررستی قترار متیدهتد؛
ابتدا خالصهای از حوادث این دو داستان آورده میشود
داستان گاو :در این داستان ،سرگذشت مردی به نام مشدی حسن روایت میگتردد کته در روستتایی زنتدگی
میکند او گاوی دارد که آن را بسیار دوست دارد او هر روز گاو خود را به چرا میبترد و همتواره در حتین
چرا و در طویله بته آن ابتراز محبّتت متیکنتد روزی مشتدی حستن بته شتهر متیرود و گتاوش را بته زنتش
میسپارد ،امّا هنگام بازگشت به خانه ،در عین ناباوری متوجّه میشود گاو او نیست ابتدا به او میگوینتد گتاو
فرار کرده ،بعد حیییت را به او میگویند که گاوش مرده است؛ امّا او قبول نمیکنتد کته گتاوش مترده و بتر
این باور است که گاو او زنده است و دارد نفس میکشد و با این پنتدار دیوانتهوار همتواره در طویلته بتا گتاو
خیالی حرف میزند تا اینکه جنونش تشدید میشود و خود را جای گاو در طویله متیبنتدد اهتالی روستتا از
جمله اسالم ،کدخدا و مشدی جبّار صال میبینند تا او را با طنا پیچان به متریضخانته ببرنتد؛ امّتا او بستیار
پرخاشجو است تا اینکه در میانۀ راه از دست همراهان میگریزد و از فراز تپّهای بته پتایین سترازیر شتده جتان
خود را از دست میدهد
امّا داستان دومه ود حامد دربرگیرندة باورهای برخی از متردم ستودان استت طیّتب صتال داستتان متردم
روستایی را روایت میکند؛ مردمانی که به آرامگاه مردی صال به نام «ود حامد» ایمتان دارنتد ،قبتر ایتن مترد
صال زیر درختی به نام «دومه» قرار گرفته است آنها به کرامت و بزرگی آن میبره ایمان راستخ دارنتد و در
خوا و بیداری او را میبیننتد و از او شتفا متیطلبنتد ایتن ایمتان بته قتدری قتوی بتود کته در میابتل دولتت
ایستادگی میکنند و هنگامیکه کارگزاران دولتت قصتد دارنتد جهتت پتروژههتای کشتاورزی و راهانتدازی
اسکلۀ کشتی و آن میبره را ویران کنند اهتالی روستتا از ایتن کتار ممانعتت متیکننتد؛ زیترا آنهتا هی چیتز
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جدیدی را نمیخواهند ،تکنولوژیهای جدید را نفی میکنند و دوست دارند همواره دومه ود حامد برایشتان
باقی بماند ایمان به درخت دومه ،همانقدر قوی است که ایمان به ود حامد ،قوی است
 .9-6تحليل شاخصههای رئاليسم
 .6-9-6عنصر عادت

شخصیّتهای راالیسم به محیط ،خا

حستی
و آ سرزمین پدریشان وابستهاند؛ از این رو ،نسبت به گذشتته ّ

نوستالژیک دارند و نمیتوان آن شخصیّتها را از زادگاه نخستشان برکند آنها از آن دست شخصیّتهتایی
نیستند که بتوانند فارغ از موطن اصلی خود بهسادگی زنتدگی کننتد( )3ستاعدی و طیّتب صتال بته ایتن مهتم
آگاهاند و بازتا گذشته و غلبۀ عنصر عادت و یکجازیستی در وجنات شخصیّتهتای داستتانهایشتان دیتده
میشود مشدی حسن در داستان «گاو» چنان پیوندی با محیط و اند

وسایل زندگیاش دارد که جتدایی از

آن برایش ممکن نیست گاو او به مثابۀ تنها رفیق زندگی اوست که بیاو زندگی نتواند و نتوانست شخصتیّت
راوی داستان ،دومه ود حامد مزار «ود حامد» را قبله و مونس خود میداند و برای او از همهچیز متیگتذرد او
به آ و خا

سرزمینش چنان وابسته است که آن را با تمام سختیها و کمبودهایش دوستت دارد و بته آن

عشق میورزد پیشرفتهای حاصتل از تمتدّن نتوین را بته ختاطرش دوستت نتدارد؛ گرچته ایتن پیشترفتهتا
آسایش زندگی را برایش به ارمغان آورد مردم ناحیۀ دومه ود حامد که حتّی از دست پشهها در امان نیستتند،
سرزمین خود را بسیار دوست دارند؛ لذا عنصر عادت در هر دو داستان به روشنی دیده میشود شخصتیّتهتا
وابستهاند و از من ر روانشناستی دارای نیت

عنصتر عتادت کته از ستنّتاندیشتی جوامتع شترقی سرچشتمه

میگیرد در شخصیّتهای داستان ساعدی و طیّب صال به شکل بتارزی مشتاهده متیشتود و نگتاه راالیستتی
نویسنده توانستته استت ایتن عنصتر و اندیشته را عینتا در داستتان بگنجانتد و دیگتر متا در داستتان از آنگونته
شخصیّتهای سرکش و عصیانگری که وضع موجود را نمیپذیرند و سعی در مبارزه با هنجارهتای جامعته و
ایجاد هنجارهای جدید

دارند نمیبینیم()4

شخصیّتهای داستان «گاو» و دومه ود حامد ،دارای عتادات ،رستوم و آیتینهتایی هستتند کته نتاگزیر از
برگزاری هستند و از روی عادت ،بر انجام آن اعمال پایفشاری متیکننتد و هرگتز در صتدد مخالفتت بتا آن
برنمیآیند از جملۀ همین رسوم و آیینها در داستان ساعدی ،سوزاندن پارچۀ کهنه هنگام مصیبت است« :ننه
خانم گفت :نمیتونه حرف بزنه ،حالش بهم خورده ،مردا برن کنار ،برین کنار ،یه تیکّه آتیش بتزنین و بتدین
به من خواهر عبّاس یه تکّۀ کهنه آتش زد و داد به ننه خانوم ننه خانوم کهنه را گرفت و پیچیتد شتعلۀ آتتش
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توی پارچه خفه شد و دود سیاهی بیرون آمد مردها رفتند و جمع شدند زیر بید و زنها آمدند و حلیته زندنتد
دور زن مشدی حسن» (ساعدی)112 :1343 ،

مشابه همین عادات و رسوم که به پیروی از ستنّتاندیشتی جوامتع شترقی استت ،در داستتان دومته ود حامتد
مشاهده میشود هنگامیکه بازرس دولت به مردم آن ناحیه متیگویتد :کشتتی در روزهتای چهارشتنبه کنتار
دومه ود حامد لنگر خواهد انداخت ،آنها در پاسخ میگویند:

ةليفاألمةوس .يف
«لکنيفهذايفهسيفالسقتيفايفلّذييفنزوريففيهيفضريحيفوديفحاوديفعنديفال ّيفدووة يفونخذةذيفنءةا نايفوالنالنةايفونةذوحيفنةذورنا يفنن ةليفذلة يفل ّيف
يفالزيار يفولسيفا ّيفنيفذل يفاملسظّةفيفقةاليفألولکة يفالر ّ ةاليف يفتلة يفاليفلّحظة يفا ّنيفيفلة ّيفًيفوةنيفاوةنيفحةرام يفملةّايف
يفغّیوايفيسم ّيف
فرّيفديفاملس يفظّفيفضاحکاً:يفإذاً ّ
ايفوالر ليفولادويفينتکسنيفوه»يف(صاحل يف:1991يف )11يف
اغضوهايفلمايفاغضوتهايفعوارتهيفتل يففهوسايف يفوعصنس يفّ
(ترجمه :ولی ما در این روز به همراه زنان و فرزندانمان به زیتارت میبترة ود حامتد متیرویتم و نتذورات ختود را بتهجا
میآوریم و اینکار را هر هفته انجام میدهیم کارمند با خنده گفت :روزی دیگر به زیارت بروید اگتر آن کارمنتد در
آن لح ه به آن مردان میگفت همۀ شما حرامزادهاید به این اندازه که این سخن او آنهتا را خشتمگین نمتود؛ آنهتا را
خشمگین نمیکرد به یکباره همچون طوفان به او حملهور شدند و نزدیک بود که او را از پا درآورند )

و اینچنین گفتۀ بازرس دولت مبنی بر تغییر روز زیارت مزار ود حامتد ،یعنتی تغییتر آنچته بته آن عتادت
کردهاند چنان با برخورد خشونتآمیز مردم آن ناحیه مواجه میشود که نزدیک است او را بکشند
دیگر ویژگی واقعگرایی در سبک دو نویسنده ،اصرار شخصیّتهای داستان بر افکار و اندیشههایی استت
که از روی عادت بر آن پای میفشرند؛ زیرا نویسندة واقعگرا همواره سعی میکند شخصتیّتهتای داستتان را
جامد و ایستا به تصویر بکشد که بر یک حالت باقی متیماننتد و هرگتز تغییتر و تحتوّلی نمتییابنتد ،بترخالف
شخصیّتهای بسیار پویای داستانهای رمانتیسم که با کارهای شگفتانگیزی کته انجتام متیدهنتد ،تغییترات
اساسی در سرنوشت خود و سیر حوادث داستان ایجاد میکنند
طیّب صال  ،مردم روستا را با درخت سرزمینشان دومه و مزار ناجی جانهایشان ود حامد پیوند میدهتد و
این پیوند را ناگسستنی میداند «باری ستایش درخت از آیینهتای کهتن جهتانی استت ویژگتیهتای آ و
هوایی هر سرزمین ،درخت کهنسال همیشه سرسبز ،آنجا را کانون این آیین میساخت گمان متیرفتت ایتزد
یا ایزدبانویی درون درخت است ،یتا ختود را بته کالبتد درختت درآورده؛ ایتزد یتا ایزدبتانویی کته بتر زمتان،
سرنوشت و جاودانگی دست دارد» (بیضایی)282 :1332 ،؛ امّا اینجا نید اسبورهگرا دربارة دومته و متزار زیتر
آن ،ما را به نتیجهای مبلو نمیرساند و بیگمان طیّب صال از طر چنین مسئلهای در داستتان قصتد پیونتد
دادن انسان معاصر با کهنالگوها را ندارد داستان با این حادثه رویکرد مدرنیسم به خود نمیگیرد ،بلکته نگتاه
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قصته ،ختود نگتاهی ستنّتی استت کته ناشتی از
طیّب صال در گنجاندن درخت به عنوان م هتر پرستتش در ّ
واقعگرایی نویسنده است او سادگی و نابخردی مردم معاصر را به باد انتیاد میگیرد کته جتان ختود را در راه
عییدة پوچ خود میدهند و به خاطرش تکنولوژیهتای جدیتد را رد متیکننتد؛ زیترا ایمتان و پایبنتدی متردم
معاصتتر بتته کهتتنالگوهتتا اگتتر در لباستتی جدیتتد بتتا ارزشهتتای متتدرن همتتراه نباشتتد ،نکوهیتتده استتت؛ ماننتد
قهرمتتانپروری انستتان قتتدیم کتته امتتروزه در قالتتب ستتتایش ستتتارگان ستتینما و ورزش نمتتود متتییابتتد و ایتتن
قهرمانپروری در لباس جدیدی ارااه میشود این مسئله ،یعنی تحوّل کهنالگوها در قالبی جدیتد ،نتزد طیّتب
صال صدق نمیکند در داستان گاو نیز استمرار شخصیّت مشدی حسن و عدم پویایی آن و سترانجام بتاختن
جان خود به خاطر این عییدة پوچ از واقعگرایتی ستاعدی سرچشتمه متیگیترد بتدینستان هتر دو نویستنده،
سرنوشت شخصیّتهای داستان را تا مرگ دنبال میکنند و در این میان ،همانند راالیستهتا ،عنصتر عتادت و
یکجا و یکجور زیستن را شر و بسط میدهند
 .6-9-6سيطرة واقعگرايی

مهمترین شاخصه و ویژگتی راالیستم ،تتالش بترای بیتان و کشتب واقعیّتتهاستت کته در نتیجته بته ستیبرة
واقعگرایی ،تشری جزایات حوادث و توجّه به عینیّت میانجامد در این مکتتب ،ادبیّتات جوامتع مختلتب بتر
اساس وجوه مشترکی مورد بررسی قرار میگیرند کته در پرتتو بستترهتای اقتصتادی و اجتمتاعی یکستانی بته
وجود آمدهاند (ر

 :علوش)122 :1322 ،

سیبرة واقعگرایی نزد ساعدی و طیّب صال در چگونگی شر و توصیب حوادث و دقّتی که ایندو در
تشری جزایات حوادث دارند دیده میشود؛ زیرا «توجّه به حوادث کوچک و برجستهکردن آنها ،از اصتول
اصلی مکتب راالیسم است» (شمیسا )24 :1331 ،ایتن نگتره ،نتزد راالیسمنویستان ستبب شتده آثارشتان جنبتۀ
تصویری به خود بگیرد؛ به عنوان مثال ،ساعدی در قصّۀ چهارم (گاو) واکنش و دلهرة مردم را پس از بلتوایی
که بر اثر شنیدن خبر مردن گاو مشدی حسن پدید آمده با دقّتت تمتام و بتا نگتاهی ستینمایی شتر متیدهتد
اینک به ارااۀ قسمتی از این تصویر میپردازیم« :مشدی بابا از سوراخ باالی در ،داد زد :اسالم ،مشتدی استالم،
خبری شده؟ اسالم با دست اشاره کرد که ساکت شود مشتدی طوبتا دستتهتایش را بتاز کترد و بتا التمتاس
گفت حاال چهکار بکنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ » (ساعدی)111 1343 ،
چنانکه پیداست ،ساعدی در داستانش به ایجاد روایتی سینمایی پایبند است؛ چنین روایتی کته از گترایش
راالیست در آثارش نشأت میگیرد باع عالقۀ فیلمسازان به داستانش شده است؛ از این رو ،میتوان گفتت:
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مهرجویی در اقتباس سینمایی خود از این داستان ،به دلیتل مرفیّتتهتای ستینمایی موجتود در آن ،چنتدان بته
زحمت نیفتاده است؛ زیرا داستان ساعدی چندان از معیارهای یک سناریو ستینمایی دور نمتیشتود مجموعته
ویژگیهای سینمایی زیادی در این داستان وجود دارد که عبارتنتد از :تصتویر ستینماگونه ،روایتت ستینمایی،
مکان و زمان سینمایی ،سناریو بودن قصّه ،خارجی بودن زاویۀ دید و
تشری جزایات و عینی بودن روایت نزد طیّب صال نیز دیده میشود؛ به عنوان مثال ،نویسنده ،از درختت

دومه توصیفی میآورد« :انظريفإليهايفشاخم ًيفور ِ
يفالءما يفانظةريفإليهةايفضةارو ًيفو روقهةايف يفاألرن يفانظةريفإلةیيف ةذ ِعهايفاملکنتةزيف
امهايفإلی ّيف
ِ
ةليفال ّيفدووة ُيفظلههةايفوةنيف
املمتلئيفلقاو ِيفاملرا ِيفالودين ِيفوإلیيفاجلريديف يفاع هايفلخيفنّهيفعُ ُ
مسيفوقةتيفال صةريفتُرم ُ
رفيفاملُهريفاجلاحمة يفحةمتيفلي ُ
ةليفال ّشة ُ
ضن ِ يفاألذری » (صال )32 :1332 ،
ءتظل
هذهيفال هروسِيفال الي ِ يفعربيفاليفنّه ِر يففي ُّ
يفوهيفاجلالسيفعلیيفال ّ
ُ
(ترجمه :به آن نگاه کن چگونه سر به آسمان کشیده و ریشه در زمین دوانده ،به تنۀ تنومندش بنگر که قامتت زنتی فربته
را میماند شاخههایش را ببین که بهسان یال کرّهاستبی استت چمتوش استت هنگتام غترو خورشتید درختت دومته
سایهاش را از فراز این تپّۀ بلند به سمت رودخانه میگستراند و مردم در کرانۀ رود زیر سایۀ آن میآرامند )

در اینجا نیز نگاه جزای طیّب صتال کته ستعی در تشتری جزایتات امتور دارد ،آشتکارا دیتده متیشتود؛
روایتی که او از درخت ارااه داده کامال تصویرگونه و ستینمایی استت و آن را بته تتابلوی نیّاشتی متحتر

و

پویایی نزدیک نموده است در حیییت ،عدم ایستایی و پویایی در شر تصویرگونۀ نویسنده ،باع متیشتود
که به جای سبک نیّاشی خواندن ،آن را سینمایی بنامیم با توجّه به چنتین نگترهای در داستتانهتای راالیستم و
تالش نویسندگان برای بیان جزءبهجزء واقعیّت اگر به اقتباسهای سینمایی از رمان و داستانها ن تری بیفکنتیم
خواهیم دید که داستانهتای راالیستم بته ختاطر جزاتینگتری بتودن ،بیشتترین ستهم از اقتباستات را بته ختود
اختصاص دادهاند بدینسان عینیگرایی و تصویرگری ساعدی و طیّب صال کامال آشکار و ملموس استت
نویسندة راالیسم ،وسواس زیادی در توصیب عینی و دقیق حوادث از خود نشان میدهتد؛ بترخالف نویستندة
رمانتیسم و سوراالیسم که عینیّت قضایا برای او مهم نیست و حوادث را الهامگونه و رمزی و با تکیه بتر تخیّتل
خود بیان میکند تا برگرفته از واقعیّت واقعیّتمداری سبب شده که هتردو نویستنده هتی جزاتی از حتوادث
داستان را فرونگذارند و داستانهای گاو و دومه ود حامد بسیار رسا ،بیتانگر حتوادث و آدا و رستوم متردم
روستایشان هستند
 .9-9-6رئاليسم انتقادی

یکی از شاخصههای راالیسم ،ماهیّت انتیادی آن بود که بعدها به صورت شاخهای مستتیل از آن درآمتد و بته
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راالیسم انتیادی معروف گردید اصبال راالیسم در روسیه بیشتر برای اطالق به آثار راالیستتی ستدة نتوزدهم
آن کشور به کار متیرود کارشناستان ادبیّتات در دورة حکومتت شتوروی ،ایتن اصتبال را در متورد آثتار
گوگول 1به کار میبردند و برای تأکیتد بتر ستمت و ستوی افشتاگرانۀ آثتار راالیستتی مانتدگار جهتان ،از آن
استفاده میکردند در راالیسم روسیه ،از زمان نگارش بازرس و نفتوس مترده ،اثتر گوگتول ،یکتی از عناصتر
چشمگیر آثار ادبی ،محتوای اجتماعی انتیادی بود (ر

 :کریمی مبهّر و اکبرزاده)11 :1332 ،

با نگاهی ژرف به داستان «گاو» و «دومه ود حامد» میتتوان دریافتت کته واقتعگرایتی و عینیّتبخشتی بته
اشیاء نزد هر دو نویسنده از رویکرد داستاننویسی آنهتا سرچشتمه متیگیترد چنتین رویکتردی ،بته رویکترد
داستاننویسانی از قبیل بتالزا  ،2تولستتوی ،3چختوف 4نزدیتک متیشتود کته ستعی در تشتری جزءبتهجزء
حتوادث دارنتد؛ البتّته از من تتر و ستبکی جداگانته کتته بته ستبک راالیستم انتیتتادی معتروف استت اینگونتته
نویسندگان ،واقعیّتهای موجود در جامعه را برنمیتابند ،بلکه با نگاهی طنز و سخرهآمیز بته ایتن واقعیّتتهتا،
خواستار جایگزینی قوانینی نوین هستند
به عنوان مثال ،شر حوادثی که در داستان دومه ود حامد میگذرد متا را بته ایتن برآینتد متیرستاند کته
نویسنده مخالب آن حوادثی است که با ستیبرة کامتل واقتعگرایتی بیتان شتده استت آنجتا کته رفتتار راوی
داستان ،با کوتهفکری همراه است شر این رفتار را با نیا نارضایتی بیان میکند و در این روش متیکوشتد
به خواننده بیبوالند که او مخالب این رسوم و عادات است یا در قصّۀ «گتاو» ،غالمحستین ستاعدی بتا لحنتی
سخرهآمیز و تراژدیک سرنوشت مشدی حسن را به تصویر میکشد؛ شخصتیّتی کته جتانش را در راه عییتدة
اشتباه خود میدهد هرچند او مستییما نمیگوید که این واقعیّت اشتتباه استت و بتر سرنوشتت مشتدی حستن
نمیگرید؛ امّا در پایان ،خواننده به مفهوم انزجار و بیزاری از آن سنّتهای کهنته و غلتط پتی متیبترد بتا ایتن
وجود ،نگاه انتیادی به مساال اجتماعی نزد دو نویسنده نیز دیده میشود این دو نویستنده بته مستاال اجتمتاعی
ن یر فیر ،فساد ،بیسوادی و پرداختهاند و آن را با نگاه انتیادی مورد بررسی قرار دادهاند
 .6-9-6روايت ساده

زبان در مکتب راالیسم ،ارزشی جز انتیال مفهوم نتدارد؛ بنتابراین ،ایتنگونته داستتاننویستان روایتت ستاده را
1. Gogol
2. Balzac
3 .Tolstoy
4. Chekhov
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برمیگزینند و سعی در آالیش و زیبایی زبان ندارند روایت ساده و بیآالیش از دیگر شاخصههای بتارز نثتر
ساعدی و طیّب صال است «نثر ساعدی ساده و بیهی آالیش و پرداخت لف ی استت» (میرصتادقی:1331 ،
 )181او توصیب و روایت داستانش را بدون لکنت پتیش متیبترد و هرگتز در ورطتۀ غمتوو فرونمتیرود
داستانش به کلّی انعکاسدهندة جامعۀ سادة آن روز ایران با مردمتان ستادهاش استت ستاعدی هرگتز از ایتن
واقعگرایی دور نمیشود و کامال مبابق با فضای داستان ،زبان به روایتگری میگشاید اینتک بته توصتیب او
از گاو ،هنگامی که مرده در کنج طویله افتاده نگاه میکنیم« :آفتا از سوراخ پشتتبام افتتاده بتود ،روی تیتر
وسط طویله ،فانوس دودزده و طنا چرکینی را روشن کرده بود گاو مشدی حسن وسط طویله افتاده مانتده
بود دست و پایش را جوری دراز کرده بود مثل اینکه مرد خستهای خوابیده است چشتمان درشتتش نیمتهباز
به سوراخهای زاویۀ دیوار دوخته بود دهانش پرخون بود و به ن ر میآمد که طنابی را پیچیتده تتوی حلیتش
چپاندهاند» (ساعدی)112 1343 ،
همانگونه که از این متتن متیتتوان دریافتت ،زبتان ستاعدی کتامال مبتابق بتا شخصتیّتهتای داستتان از
ترکیبها و عبارات و واژگان ساده برخوردار است هرگز به دنبال آراستهکردن متن نیست؛ بلکه بیشتتر بترای
او پیروی بیچون و چرا از واقعیّتت و تشتری عینتی جزایتات مهتم استت او ماننتد دیگتر هتمتترازان ادبیّتات
واقعگرا همچون گلشیری و جمالزاده ،نثر ساده و روان را برمیگزیند تا همته از آن بهتره ببرنتد زبتان ستاده،
شاخصۀ بارز راالیسم است؛ زیرا ادبیّات با بروز این مکتب وارد جامعه شد و میان مردم رفت؛ از ایتن رو ،بایتد
مبابق با ذوق مردم و زبان عامّه ،همهفهم باشد طیّب صال نیز مانند ساعدی روایتی ساده را در شر حتوادث
برگزیده است روایتی که گاهی با عباراتی عامیانه همراه میشود عامیانه سخن گفتن ساعدی و طیّتب صتال
از گرایش راالیستی دو نویسنده سرچشمه میگیرد؛ زیرا در دوران معاصر ،بتا مهتور راالیستم ،نویستندگان بته
بهانۀ واقعگرایی ادبیّات و هنر ،زبان را به سب عامیانه کشاندند که میبول برخی از صاحبن ران نشتد (ر

:

مرتاو )111 :1332 ،در مجموع ،این پدیده در ادبیّات واقعگرای تمامی ملّتها فراگیر بتود و متورد استتفاده
قرار گرفت طیّب صال و ساعدی نیز از این دسته نویسندگان هستند
آنچه در این میان خشم صاحبن ران را برانگیخته است ،غیرادبی بودن داستان و رمانهتای واقعگراستت
که به زبان ساده و بیآرایشی کته بتا زبتان روزنامتهای و عامیانته فرقتی نتدارد ،نوشتته متیشتوند نویستندگان
راالیست زبان را به مثابۀ ابزاری برای بیان مفهوم و واقعیّت میدانند نه اینکه به ابداعگرایتی و هنرآفرینتی روی
آورند ،چنانکه در نثر ساعدی و طیّب صال دیده میشود زبانی ساده و بیزرق و برق که هرگز در پی خلتق
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زبانی فاخر برنمیآید؛ لتذا همتواره روایتت ستاده را برمتیگزیننتد و هماننتد رمتاننتویسهتای سوراالیستم یتا
رمانتیسم و حتّی مدرنیسم از پیچیدگی و زیباییهای زبانی در آثارشان خبری نیست
 .5-9-6وجهة تيپيک شخصيّتها

با توجّه به مبالب پتیشگفتته ،نویستندة راالیستم در چتارچو واقتعگرایتی ستعی در پیونتد شخصتیّتهتا بتا
محیبشان دارد به طور کلّی ،هنگام بررسی عناصر یک داستان راالیستی دیده میشود کته گترایش راالیستت
به عناصر داستان از قبیل فضا ،لحن ،زبان و وارد شده است در چارچو این مبلب ،نویستندگان راالیستت
از زبان عامیانه استفاده میکنند؛ از این رو ،وجهۀ تیپیتک شخصتیّتهتا بته عنتوان دیگتر عنصتر مشتتر

بتین

ساعدی و طیّب صال از گرایش راالیستی آنها نشأت میگیرد «شخصتیّت رمتان راالیستتی نماینتدگی یتک
طبیه را دارد هم دارای خصوصیات عمدة طبیۀ خود هست و هم عادات و صفاتی دارد که منحصتر بته ختود
اوست» (شمیسا )28 :1331 ،نویسندة راالیست میکوشد شخصیّت داستانی ،ضمن اینکه ویژگی خاصّ ختود
را دارد توصیبکنندة قشر و طبیۀ خاصّی باشد که از آن برخاسته است در واقع« ،نویسندة راالیستت در خلتق
شخصیّتهای داستانی خود ،ضمن توجّه بته ویژگتیهتای فتردی ،متیکوشتد بستیاری از خصوصتیات طبیتۀ
اجتماعی او را نیز به صورت فشرده در او جمع آورد» (تیوی)4 :1323 ،؛ لتذا متیتتوان گفتت کته در داستتان
راالیسم ،قهرمان داستان فردی است که به دلیل داشتن خصوصیات طبیاتی ،وجهی تیپیک دارد (میرعابتدینی،
)121 :1313
ساعدی در داستان خود ،شخصیّتها را از محیط زندگیشان گرفته است او در تیت ستازی از تیت هتایی
چون «مشدی»« ،ننه»« ،کدخدا» و استفاده میکند همواره میتوان از روی شخصیّتهای ستاعدی از فضتا و
محیط داستان آگاه شتد محیبتی روستتایی بتا مردمتان رنجکشتیده و ستختکوش ،امّتا فرورفتته در جهتل و
خرافات؛ بنابراین ،شخصیّتهای داستان ساعدی در تی باقی میمانند و به ندرت میتوان دید شخصیّتهتای
قصتۀ «گتاو» از تیت ختارج شتده و خصوصتیات یتک
او در مجموعه داستانهای عتزاداران بَیَتل بتهویتژه در ّ
قصتۀ «گتاو»،
شخصیّت داستانی در سیر حوادث ،دچار تغییر و تحوّل شوند؛ به عنوان مثال ،مشتدی استالم در ّ
تی افرادی را دارد که همواره با کدخدا یا خان محلّه همراهی میکنند و ستعی در حتلّ امتور متردم دارنتد و
مردم نیز همواره در امور با آنها مشورت میکنند و از دایرة تی خارج نمیشوند
طیّب صال  ،با عبارتی چون «شیخ» سعی در تی ستازی شخصتیّتهتای داستتان دارد؛ بنتابراین ،او نیتز بته
شخصیّتهای داستان خود وجهی تیپیک الیا میکند در داستتان «دومته ود حامتد» طیّتب صتال  ،شخصتیّت
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اصلی داستان ،تی افراد سنّتی جامعۀ سودان است که در میابل هر آنچه مدرن است ایستادگی میکنند تیت
انسانهایی در جهل فرورفته که تا پایان داستان بر یک حالت باقی میمانند و مجموعه عوامل تأثیرگتذار در او
هی اثری ندارد او با یک عییده و وجهه در میابل تکنولوژیهای جدید ایستتادگی متیکنتد و همته را کنتار
میزند و آنها را مانند یک شخصیّت پویا در خود هضم نمیکند در کنار شیخ که راوی داستتان نیتز استت،
دیگر افراد جامعه نیز تی هستند و تکمیلکنندة تی راوی در نمایندگی از افراد در جهتل فرورفتتهانتد نبایتد
من ور از تی را با شخصیّت ایستا یکتی بتدانیم؛ زیترا شخصتیّت ایستتا نیتز تتا پایتان داستتان تحتوّلی بتر ختود
نمیبیند شخصیّت ایستا در داستان نمایندة گروهی از اشخاص نیست حال آنکه تی چنین است؛ بنتابراین در
هر دو داستان مورد بررسی ،وجه تیپیک از شاخصههای مشتر

است

 .2-9-6قهرمانزدايی

در داستانهای راالیسم ،دیگر از شخصیّتهای به اصبال قهرمان کته در میابتل همتۀ کتنشهتای پیشآمتده

واکنشی از خود نشان میدهند خبری نیست این امر در بیشتر رمانهای راالیستم دیتده متیشتود در جنتگ و
صل تولستوی این مردم عادّی هستند که سازندة تاریخند ،نه رجال بزرگ لشتکری و کشتوری؛ بنتابراین ،در
داستانهای راالیستی ،قهرمانان داستان افراد عادّیاند (ر

 :شمیسا)28 :1331 ،؛ بنتابراین ،داستتان راالیستم بته

جای قهرمانپروری به قهرمانزدایی روی متیآورد شخصتیّتهتایی کته در عتین تأثیرگتذاری در داستتان از
کاستیها و معایب زیادی برخوردارند و همواره در معرو لغزش و خبا هستند
ساعدی و طیّب صال به این ویژگی ادبیّات واقعگرایی واقبانتد و شخصتیّتهتای اصتلی داستتانهایشتان از
مرز واقعیّت پا فراتر نمینهند و سعی در تغییر امور ندارند قهرمانان هتر دو داستتان هتی یتک از ویژگتیهتای
قهرمانهای داستانهای کالسیک و حماسی برختوردار نیستتند آنهتا انستانهتایی کوتتهفکتر و بته اصتبال
بیخردند که شایستۀ مرگ و نیستی هستند مشدی حسن در قصّۀ ساعدی ،انستانی ضتعیبالتنّفس استت کته
کمترین ارادهای ندارد و در برابر مساال خترد متیرنجتد و تتوان مبتارزه بتا آن را نتدارد او از دزدانتی کته در
روستای بیل هستند و تهدیدی برای گاوش به حستا متیآینتد بته شتدّت متیترستد و در صتدد هتی گونته
مبارزهای با آنها برنمیآید و در نهایت بر اثر کشته شدن گاوش ،دیوانته متیشتود و جتان متیستپارد چنتین
شخصیّتی هی گونه اتّکایی به خویش ندارد و هی یتک از ویژگتیهتای قهرمتان را کته بته شخصتیّت اصتلی
قصّههای کالسیک نسبت داده میشد در او نمیبینیم و در هی جای داستان مانند یک قهرمان بزرگ به نبترد
مشکالت و موانع برنمیخیزد شخصیّت اصلی قصّۀ طیّتب صتال نیتز ماننتد مشتدی حستن از کوچتکتترین
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مساال روشنفکری به دور است او هرگز سعی در به روز شتدن نتدارد و بتا قتوانین و رستوم کهنته و پوستیده
زندگی میکند و با آنها خو گرفته است او نماد انستان فرورفتته در ورطتۀ جهتل و بتدبختی استت کته مایتۀ
فالکت خود و آیندگان سرزمینش است این شخصیّت بدون تحرّ

و منزوی به زندگی خود ادامه میدهتد

و هی گونه عمل بزرگی از او سر نمیزند و کامال از ویژگیهای یک قهرمان به دور است
 .9نتيجه
 1ساعدی و طیّب صال هر دو به اصول راالیسم و عمدة شاخصههای آن پایبند هستند و بهندرت دیده متیشتود کته از
دایرة قواعد راالیسم خارج شوند آثار این دو نویسنده را میتوان از برجستهتترین نمونتههتای داستتانهتای واقتعگترا بته
شمار آورد که تمامی مختصّات یک اثر راالیستی در آنها دیده میشود
 2زیرساختهای اقتصادی یکسان و مؤلّفههای فرهنگی مشابه ایران و سوادن ،باع به وجتود آمتدن ادبیّتات واقتعگترا
در دو جامعهای شد که از جهات زیادی با هم مشابه هستند؛ در واقع ،هر دو داستان محصتول و تولیتد اوضتاع اقتصتادی
و فرهنگی یکسانی هستند
 3همگونیهای شاخصههای راالیسم در سبک دو نویسنده ،بسیار بیشتر از اند

ناهمگونیهایی است کته در آثتار آن

دو دیده میشود؛ بهگونهای که تصوّر میشود آن دو اهل یک شتهر و کاشتانه هستتند و در داستتانهتای ختود مشتغول
شر واقعیّتهای آن شهر میباشند؛ زیرا حوادث ،مکان و شخصیّتهای دو داستان مانندگیهای فراوانی دارند

 .3پینوشتها
( )1ساعدی در سال  1314در تبریز به دنیا آمد (میرعابدینی )143 :1321 ،از سنین جوانی فعّالیّتهای ادبی خود را با چاپ داستان
در مجالّت آغاز کرد او به تدریج با داستانها و نمایشنامههای خود به نویسندهای مشهور بدل شد و به محافل ادبی راه یافتت و بتا
مجالّت معتبر آن روزگار همکاری کرد به دلیل تحصیالت او در رشتۀ روانپزشتکی در تجزیته و تحلیتل رو و روان آدمهتای
زمانۀ خود به مهارتی دست یافت (ر

 :خانلری )418 :1328 ،او از برترین داستاننویسان و درامنویسان در قالب مکتب راالیستم

توستط داریتوش
است مجموعه داستان عزاداران بیل او بهویژه قصّۀ چهارم آن به نام گاو ،به دلیل اقتبتاس معتروف ستینمایی کته ّ
مهرجویی از آن شد ،آوازة جهانی یافت و از این رهگذر خود نویسنده به شهرت فراوانی در ایران دست یافت

يفالرواية يفال رويّة » به معنی نابغتۀ رمتاننویستی
( )2طیّب صال یکی از نویسندگان معروف معاصر عربی است که از او به عنوان «عوقةري ّ
عربی یاد میشود و در زمینۀ داستان کوتاه و رمان آثاری به جا گذاشته است «او در سال  1323میالدی در ستودان بته دنیتا آمتد و
در سال  2113در لندن از دنیا رفت آغاز زندگیاش را در سودان گذراند ،برای ادامۀ تحصیل به انگلستان ستفر کترد او در همتان
آغاز جوانی شروع به نوشتن کرد و در سال  1383اوّلین داستان خود را در قالب داستانی کوتاه به عنوان «خنل يفعلةیيفاجلةدول» نوشت

رمانهای او به چندین زبان زندة دنیا ترجمه شده است» (اکبری موسیآبادی و خاقانی اصتفهانی )11 :2112 ،او در نوشتتههتایش

شةمال»
سبک واقعگرا را برگزید و به بیان حوادث تلخ مردم رنجدیدة سودان پرداخت معروفتترین رمتان او «وسمةايفارةةر يفإلةیيفال ّ
است که دو ترجمۀ فارسی توسّط رضا عامری و محمّد غبرایی از آن ارااه شده است از دیگر رمتانهتای معتروف او «عةر يفال ّةزين»
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است داستانهای کوتاه او تحت عنوان دومه ود حامد جمعآوری شده است
( )3این خصوصیّت ،در آثار بزرگترین راالیستها به روشنی پدیدار است؛ چنانکه در رمان خوشههای خشم جان اشتتاین بتک

1

میبینیم که شخصیّت جان و خانوادهاش در آن رمان به سختی از مزرعۀ پدری خود میکوچند یکتی از بستتگان آنجتا متیمانتد،
پدربزرگشان میمیرد و بییۀ خانواده با اکراه آنجا را تر

میگویند

( )4چنین نگاهی در هر دو داستان ،یادآور نگاه واقعگرایی تلخ ساموال بکت 2در نمایشنامۀ معروف در انت تار گتودو استت کته
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گودو که قرار است بیاید امّا هرگز نمیآید) اذعان دارند امّا به دلیل عادت به آن ،به ناچار از سر اطاعت افکتار ختود برمیآینتد و
هرگز با وجود خلب وعدههای مکرّر گودو ،از زیستن در آن سرزمین دست نمیکشند
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حبسثيف يفاألدبيفاملقارنيف(فصليّ يفعلميّ يف-يفحمكّم )

للّيّ يفاآلدابيفوال لسميفاإلنءانيّ يف او يفرازي يفيفلروانشاه يف
يفالءاو يفال دديف 62يفصيفيف1992يفهة يفش/يف1191يفهة يفق/يف6112يفم يفصصيف 111-169يف
الءن ّ
ّ

ءاعدييفوالطيّبيفصاحل يف
ودذليف يفوؤشراتيفالساق يفيّ يفألعماليفغ محءمتيفال ّيف
(قصتايفالوقر يفودوو يفوديفحاوديفامنسذ ا) 1يف
ّيف

ميّديفوهدييفوءوسق 2يف
أستاذ م ارك يف قسهل اللّغة العرّبية وآداهبا ،جامعة بوعلي سينا ،مهدا  ،إیرا
شهراميفدلشاد 3يف
ال ّدکتوراه يف فرع اللّغة العربيّة وآداهبا ،جامعة بوعلي سينا ،مهدا  ،إیرا
محيديفآقا اين 4يف
ال ّدکتوراه يف فرع اللّغة العربيّة وآداهبا ،جامعة بوعلي سينا ،مهدا  ،إیرا
خص يف
املل ّيف
یاماففهل بعففد م ف ه
کانففت الواقعيّفة مففا االمتمامففات ّالرئيسففيّة مل ف لّهي القففر الع فریا بعففد ال فوی ت ال ّدموميّفة الّفيت خلهتاففا ابففرع العامليّفة .ومففا ّ
ال فوی ت وامليسففي سففوی االمتمففاح بواقففد يففا هل ال ّدنيویّفة ومففا یعانيففم اننسففا املعاصففر يف م ف ه ال ف ّدنيا .انت ففرت ا فوامر م ملففة يف م ف ا القففر
کففابرع واالسففتعمار والتّخلففو واعاعففة يف إ ّ األدیففب املعاصففر انمففرخل مففا ا يففال إلففی الواقففد و ففاول أ یمف ّفور مففا یقاسففيم النّفاس مففا
امل ففاکل وامليسففي .و انففت دول العففامل الثّال ف أ ثففر قلقففا مففا مثففل م ف ه ال ّفوامر ،وبالتّ فايل مففال أدهبففهل أ ثففر فففثکثر حنففو الواقعيّ فة ورغففب يف
السفودا مففا أبففرک الکتففاع الفواقعيإ يف الف ّدولتإ .ففدخل م ف ه
معاجلففة واقففد هففتمعاهل .یعففد غ حمسففإ سففاعدل يف إیفرا والطيّففب صففاحل يف ّ
قمفة دومففة ود امففد للطيّففب صففاحل باالعتمففاد
قمفة «البقفرة» لغ حمسففإ س فاعدل و ّ
املقالففة إلففی رصففد وجففوه املماثلففة والتّبففایا وأسففباهبما يف ّ
القم فتا املي فزات النّهسففيّة لل ّ خمففيّات الّفيت توغّل فت يف التّخلففو وآنسففت بففم ي ف أصففب ت
علففی مدرسففة األدع املقففار لهرنسففا .تتنففاول ّ
السنا.
م ه ال ّ خميّات تقو يف وجم م امر التّق ّدح و ّالرقي لل هاظ علی م ه التّقاليد و ّ
الکلماتيفال ّدليليّ  :األدع املقار  ،الواقعيّة ،عزادارا بيل ،دومة ود امد.
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