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 ادبیات داستانی موضوع نشست
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   متن نشست

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سی ارد وسفی کواته جالل آل احمد و  یرد داستان اه یاجتماع  ییواقع گرا  یربرس 

زبان و و گروه  یبه همت معاونت پژوهش دانشگاه مجاز  1401مرداد  30  خیدر تار ینشست علم نیا

 . دیبرگزار گردادبيات فارسی 

بود و مورد استقبال   یکاربرد  اريکه بس ینشست علم نیاز اهم موضوعات ارائه شده در ا یگزارش ریز در

 گردد: یمخاطبان قرار گرفت، ارائه م 

محور کالن می گردد که اول ادبيات تطبيقی   5محورهای نشست را بيان کردند که شامل    ااستاد محترم در ابتد

و انواع آن و محوردوم  تعریف داستان کوتاه پرداخته می شود و در محور سوم به تعریف رئاليسم یا و اقع  

نواع آن پرداخته ميشود و در محور بعدی یه معرفی دو داستان کوتاه نویس ایرانی و مصری پرداخته  گرایی و ا

 می شود و در محور پایانی به بررسی مقایسه ای آثار این دو شخصيت بزرگوار اشاره می گردد.

العه رابطه  نوعی پژوهش بين رشته ای است که به مطپرداختند که ادبيات تطبيقی استاد محترم به تعریف  

 ادبيات ملت های مختلف با هم و بررسی رابطه ادبيات باهنرها و علوم انسانی می پردازد.

مكتب تطبيقی فرانسه:ادبيات تطبيقی تاریخ روابط ادبی بين المللی است. پژوهشگر این ادبيات مانند کسی 

كری و فرهنگی ميان دو یا  کمين می نشيند تا تمام داد و ستدهای ف است که در سرحد قلمرو زبان ملی به 

 چند ملت را ثبت و بررسی کند.

مكتب تطبيقی آمریكا:ادبيات تطبيقی یعنی مقایسه ادبيات یك کشور با ادبيات یك یا چند کشور دیگر . نيز 

 بشری  مقایسه ادبيات با دیگر حوزه های دانش

  اطالق  آثاری تمام بهکه واقع گرایی  ایشان در ادامه به تعریف رئاليسم یا واقع گرایی پرداختند با این توضيح

 .ميپردازد  آن های آدم روابط و جامعه درباره حقایقی بيان به و رفته فراتر عينی ظواهر سطح از که شود می

 . رمانتيك مكتب  مقابل در بود  العملی كسع مكتب  این

  البته  که برد می پناه گذشته دنيای به اکنون، ازواقعيت  فرار برای که بود ذهنی و گرا درون مكتبی ،رمانتيك 

 تهای واقعی بيان بر که بود بيرونی و عينی رئاليسم،مكتبی اما نداشت؛ واقعی مبنای غالباً ساختگی دنيای این

 به  راه کالسيسيم و رمانتيسيسم مكتبهای دیرفهم و متكلفانه آثار که بود معتقد و داشت  بسيار تأکيد جامعه

 .برگزید را ساده و پيرایه بی زبانی باید جامعه  از درستی تصویر دادن نشان برای و برد نمی جایی

 .باشد ناپسند و زشت  هرچند. دهند نشان هست  واقع  و عمال که آنطور را زندگی کوشيدند می ها رئاليست 



 

 می توان به  مشخصه های مكتب رئاليسم یا واقع گراییاز 

 شفافيت روایی در برابر فصاحت بالغی .1

 کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازی  .2

 زبان متعين در برابر ربان انتزاعی .3

 زبان محاوره ای در برابر زبان رسمی .4

 اشاره کرد. 

، روایت به نسبت کوتاه   تعریف داستان کوتاهاستاد محترم در ادامه به تعریف داستان کوتاه پرداختند که 

محدود از شخصيت هاست که در عمل منفردی شرکت دارند  خالقانه ای است که نوعا سروکارش باگروهی 

 تا داستان گویی  با مددگرفتن از وحدت تاثير، بيشتر بر آفرینش حال وهوا تمرکز می یابد و غالبا

جمالزاده ؛ ميتوان به نمونه ه ای اشاره کرد از جمله  نگاهی گذرا به رئاليسم در داستان کوتاه ایرانایشان  با 

جالل آل احمد  هدایت؛بارآورنده مكتب رئاليسم در قصه نویسی ایران استان کوتاه در ایراناولين نویسنده د 

کوتاهش به  است که شاخصه های مكتب رئاليسم در داستان های نویسان پيشرو ایران نيز یكی از داستان

ما در واقع او نویسن  دانند؛ . ايسوسياليستی م  بيشتر منتقدین، آثار جالل را به سبك رئاليسم  خوبی نمایان است.

در بعضی مجموعه ها، رئاليسم آل احمد، رئاليسم    د های متعهداست که از هنر برای اصالح جامعه بهره می برد

 است.  انتقادی

داستان کوتاه در مصر  داشته باشيم  خالصه آن این است که    نگاهی گذرا به رئاليسم در داستان کوتاه مصراگر  

تيمور، محمود    آغازگران داستان کوتاه در مصر: محمود و محمد  وجود گذاشت.  صه از اوایل قرن بيستم پابه عر

آغاز مسأله فلسطين و درگيری اعراب،    یوسف ادریس و افراد دیگری  طاهر الشين، یحيی حقّی، محمد البدوی،

  یوسف ادریس نيز یكی از داستا ننویسان  گرایش های واقع گرایانه در ادبيات داستانی عرب است. موجب 

در    این نوع از داستان در مصر شده است.  که رویكرد رئاليستی او در داستان کوتاه باعث اعتالی  مصری است 

 ماکسيم گورکی وجود دارد. آثار یوسف ادریس به نوعی رئاليسم انتقادی از نوع

لغه االی  "از جالل آل احمد و  "زن زیادی"بررسی مقایسه ای دو اثردکتر خانم خدایی در ادامه نشست به 

 پرداختند که  از یوسف ادریس   "آی

 داستان کوتاه در خود دارد. 9نگاشته شده و در مجموع  1331زن زیادی  مجموعه داستان  

 داستا نهای این مجموعه بيشتر به مقوله زنان و مشكالتشان در جامعه ایرانی مربوط است.

 خالصه داستان سمنوپزان:

که در محيط یك خانه اتفاق می افتد، روز سمنوپختن نذری را در این خانه به تصویر ميكشد.  این داستان

 نذری که هرساله انجام ميشود اما امسال نيت زن



 

 صاحبخانه( مریم خانم) به مشكل فعلی وی؛ بارداری هوو و دختر دم بخت او بازميگردد.

 خالصه داستان زن زیادی: 

ی سی و چهارساله است که دو روز است توسط همسرش به خانه پدر این داستان تك گویی درونی زن

مشترك آ نها ميگذرد. داستان زن زیادی ، توصيفی  بازفرستاده شده، در حال یكه فقط چهل روز از زندگی

دقيق از زندگی زنی رانده شده از جامعه، درون و بيرون شخصيت اصلی داستان نوعروسی مقهور ومطلقه  

شت رو بودن و مهمتر از آن کاله گيس داشتن سرچهل روز نشده به خانه پدری برگشته و است که به دليل ز

 غيرقابل تحمل است. بسيار هم نگران است واین واقعه برایش

ميالدی به رشته تحریر درآمده و از موفق ترین آثار یوسف ادریس    1960مجموعه داستان لغه االی آی در سال  

داستان کوتاه وجود دارد و داستا نها از حيث محتوا متنوع هستند.نام   12محسوب ميشود.در این مجموعه 

مجموعه که معنایی خاص نيز ندارد از یكی از داستان ها گرفته شده است.در این داستان ها، نگاه ادریس به  

 مسائل عميق تر شده و در حقيقت سعی در برگشودن عمق واقعيات را دارد. 

 ن برخی از آثار این دو نویسنده انجام داد به نتيجه گيری پرداختند که  خانم دکتر بعد مقایسه ای که بي

  های  فرهنگ با کشورهایی در و اند زیسته دوره یك  در تقریبا زمانی نظر  از ادریس یوسف و احمد آل جالل

 می توجيه را ایشان مشترك باورهای و نوشتاری های  شباهت  از بسياری مسئله این. اند کرده زندگی مشابه

  مشكالت   و  اجتماعی  نابسامانی  فقر، .  هستند  جامعه  بر  حاکم   شرایط  تاثير  تحت   دو  هر  نيز  جالل  و  ادریس   .کند

 .است  شده منعكس خوبی به آثارشان در و یدهد م آزار را نویسنده دو هر جامعه فرهنگی

 به. است  زن  درباره یوسف، نهای داستا از یكی و جالل  داستان دو هر شده، بررسیهای  داستاناین  ميان از

 و  معضالت بيان جالل، قصد البته. است  شده انتخاب زن، جنس از ها، داستان اصلی شخصيت  بهتر عبارتی

 دليل  به یوسف اما. است  قشر این در عاميانه باورهای و خرافات نفوذ عمق و جامعه در زن جنس مشكالت

 .گزیند  برمی جنس این از را اصلی قهرمان زن، بودن عاطفی و حساسيت 

ایشان به شاخص های واقع گرایی در آثار بررسی شده را در ادامه نشست توضيح دادند که اهم آنها این است 

شخصيتهای داستانهای بررسی شده از هر دو نویسنده با تعریف رئاليسم از شخصيت پردازی هماهنگی که 

خوبی استفاده شده است. یكی دیگر از نكاتی که در همه داستان های بررسی شده، از عنصر مكان به و  دارد

 می توان مورد بررسی قرار داد، زاویه دید در این داستان هاست. هر دو داستان جالل زاویه 

راوی همان شخصيت اصلی است. اما در دو داستان ادریس،  ( زن زیادی)دید اول شخص دارند که در یكی

شخص و خارج از فضای داستان انتخاب می کند. ». سوم ادریس، اغلب راوی را به صورت سوم  زاویه دید

در هر دو داستان جالل، غالب جمالت به صورت دیالوگ است و به  و نكته بعدی این که  شخص است 

رسمی مشاهده می کنيم که از مختصات نثر رئاليستی است..   همين واسطه غلبه زبان محاوره ای را بر زبان



 

نوشته شده اند با این تفاوت که تعداد دیالوگ ها در   نيز با زبان محاوره دیالوگ ها در داستان های ادریس

 دو داستان، متمایل به زبان فصيح است.  این دو داستان بسيار اندك است و به طور کلی نثر ادریس در این

  زبان داستان در هر دو داستان ساده و آسان است. جالل، عاميانه می نویسد تا زبان شخصيت هایش را که 

متوسط و ضعيف جامعه هستند، نشان دهد. ادریس نيز در بسياری از آثارش بر خالف رسم معمول نثر   مردم

 محاوره و شكسته را در داستان هایش بكار می برد. عربی، زبان

بخش اعظم نثر آل احمد را لغات و تعابير عاميانه در برمی گيرد که در آثار ادریس به این وسعت نيست. لغت  

قصه های کوتاهش بویژه لغه آالی ای، جمع بين لغت فصيح و عاميانه عرب و ایجاد لغت جدید   در ادریس

 است.

استاد محترم در پایان نشست بعد از ارائه جمع بندی از نشست به سواالت مخاطبين آنالین پاسخ های الزم 

 را ارائه کردند.
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