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 تقدیر و تشکر

 را هاعقلستایش مخصوص خداوندی است که اوصاف از بیان کنه ذاتش باز مانده و عظمتش    

 که راهی برای رسیدن به منتهای ملکوتش نیافته.  چنانآنمتحیر ساخته؛ 

مامی ، شایسته است از تامرسانیدهخود را با موفقیت به اتمام  هنامپایاناینک که به یاری خداوند    

کمال ادب و سپاس را داشته باشم. در ابتدا بر  ،اندکردهافرادی که در مسیر این پژوهش مرا یاری 

خانم دکتر صابره سیاوشی که با رهنمودهای  امگرامیاز استاد راهنمای  دانممیخود واجب 

مایم. ن گزاریسپاس، اندبودهاین مسیر پر فراز و نشیب  بخشوشنیرخود،  بدیلبیارزشمند و 

همچنین شایسته است که از همکاری جناب آقای دکتر رمضان رضایی که امر مشاوره این تحقیق 

 .؛ تشکر کنماندگرفتهرا بر عهده 

 

 ؛وان ازسپاس فرا

.اندکردهخانواده خوبم که همواره مرا یاری 
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 چکیده

قدرت هنری نویسنده در پرورش . رودمیبه شمار  رمانیکی از عناصر مهم  ردازیپشخصیت

هر اثر ادبی تصویری  ازآنجاکهاز نقاط قوت یک نوشتار و عامل جذب مخاطب باشد.  تواندمی هاشخصیت

نویسنده را نشان  موردنظراشخاص واقعی جامعة  توانندمیداستان  هایشخصیتگویا از زمان خود است، 

د محمو» و ایرانی« املی نصراله»از نگاه دو نویسنده لبنانی  پردازیشخصیتد. در پژوهش حاضر دهن

 بررسی قرار گرفته است. هدف این جستار بررسی مورد ادبی اجتماعی و هایجنبهاز  «دولت آبادی

 دو این از طریق توجه به اشتراکات و افتراقات« جای خالی سلوچ»و « ایلولطیور » رمانسنجشی دو 

تحلیلی انجام پذیرفته است. برخی نتایج به دست آمده به این قرار  –که با روش توصیفی  باشدمیاثر 

فی برای معر یرمستقیمغمستقیم و  پردازیشخصیتشیوه  از املی نصراله و محمود دولت آّبادیاست: 

مردم روستا  یهاغهدغدکه به  باشندمی، از نوع روستایی رمان. هر دو اندکردهاستفاده  هاشخصیت

موجود در جامعة  هایواقعیتبرگرفته از  هاییشخصیت، هرکدامموجود در  هایشخصیتو  پردازندمی

، قالبی، قراردادی و نوعی در هر جانبههمهپویا، جامع، اصلی، فرعی،  هایشخصیتلبنان و ایران است. 

 وبا توجه عمیق او به کنش، گفتگ دیآبادولت پردازیشخصیتدو داستان وجود دارد با این تفاوت که 

 .رسدمیاملی نصراهلل به نظر  پردازیشخصیتاز  ترقویتوصیف ظاهری در داستان 

 وچ، جای خالی سلایلولطیور املی نصراله، محمود دولت آبادی، ، پردازیشخصیتواژگان کلیدی:  
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 کلیات پژوهش

این فصل که کلیات پژوهش نام دارد، مقدمه، روش انجام پژوهش، دالیل انتخاب دو اثر، ضرورت در 

پژوهش، پیشینه پژوهش، روش  هایفرضیهو اهمیت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، سؤاالت پژوهش، 

 .گیردمیقرار  موردبررسیپژوهش  وتحلیلتجزیهاطالعات، روش  آوریجمع

 مقدمه 0-0

همواره از این ابزار برای بیان عواطف درون،  آدمیآفرینش انسان همراه وی بوده و  ادبیات از زمان

ر موجودیت بش ناپذیرجداییاصالح جامعه و یا لذت ادبی استفاده کرده است. ادبیات در حقیقت بخش 

 نیبهترادبیات  ؛باشدمیه دنبال زیبایی و لذت ب بوده، بشر دارای عواطف و احساسات که ازآنجا. است

رونی د هاییژگیواست. ادبیات بر اساس شرایط و محیط پیرامون  یازهانبرای برطرف کردن این  وسیله

 ایشنامه و...گوناگون همچون شعر، داستان، داستان کوتاه، نم یهاقالبدر  .پردازندمیافرادی که به آن 

ادیبان بوده است و آثار  دتوجهمورنوع ادبی شعر، نوع غالب  عموماًدر ادبیات قدیم جهان  .شودیمپدیدار 

اما پس از آن، نوع ادبی داستان که شامل قصه، رمانس، ؛ در این نوع ادبی خلق شده است یپر شکوه

برخی معتقدند که ادبیات  اگرچهقرار گرفت و امروز  موردتوجهبیشتر  ،شودمی، داستان کوتاه و ... رمان

جهان  این مسئله به ؛ وطح جهان رواج بیشتری داردنوع ادبی داستان در ساما مرده است،  یطورکلبه

 ادبیات اروپایی در ایران و جهان تأثیراخیر، داستان تحت  قرن یمن . دراست نفوذ یافتهایران نیز عرب و 

گفت  توانیمکامل جای شعر را گرفت و  طوربه تقریباًاخیر  یهادههدر  اینکهعرب قدرت گرفت تا 

 و حضور وجودپس از مدتی، اخیر از نوع ادبی داستان بوده است.  یهادههآثار ادبی برجسته  بیشتر

 تداشمیمحققان را بر آن جدید،  نیازهایبرخی و  کردینمکفایت  تنهاییبهدر عرصه ادبیات داستان 

ه ب پژوهشگران ؟شکل بگیرد یاز چه عوامل تواندمیبپردازند. اینکه داستان داستان  هش دروتا به پژ

ر داستان دارای عناصیابند. بتا به قدرت نویسنده در این موارد دست  پرداختنداصر داستان بررسی عن

است که در این  رمانیک بررسی  درعوامل موجود  ترینمهماز  پردازیشخصیتگوناگونی است و 
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باید به نحوۀ ارائه و پرداخت  هاشخصیتیک پژوهشگر برای بررسی سعی در انجام آن شده است. پژوهش 

 اببپردازد. خواننده  هاآنگفتگوی ظاهری و  هایقیافه ،هاشخصیت، نام هاشخصیتکنش یا عمل ، هاآن

در یک اجتماع واقعی زندگی که گویی  شودمییک داستان خوب به حدی در حوادث آن غرق  ةمطالع

ل حلیت موجود در داستان است.و شخصیت یکی از عناصر عینیت دهنده به زندگی اجتماعی  کندیم

« ایلولطیور » رمان حاضر است. پژوهش رانی و عربی موضوعایبرجسته رماندر دو  پردازیشخصیت

ود محم»را « جای خالی سلوچ» رمان است ولبنانی  معاصر نامصاحبنویسنده  «املی نصراهلل» تألیف

ان جهان عرب و ایر درروستایی  رماناین دو اثر دو . نگاشته است ایرانی یآشنانامنویسنده « آبادیدولت

ا وجوه ت گیرندمیو ارزیابی قرار  سنجشمورد  پردازیشخصیت ازنظردر این پژوهش که  آیندیمبه شمار 

ن را زنان آ هایشخصیتبیشتر است که  رمانی روستایی ایلولطیور . به دست آید هاآناشتراک و افتراق 

در این داستان  .اندظاهرشده داستان بیشتر برای ارائه شخصیت زنان درو مردان  دهندمیتشکیل 

منی شخصیت . چرخندمیگوناگونی وجود دارند که بیشتر حول محور عشق  هایدیدگاهو  هاشخصیت

ن نویسنده در ای .پردازدمیهمانند یک فیلم به شرح و توضیح داستان  کهاصلی و راوی داستان است 

ان معاصر ایران نویسرماننیز از  آبادیدولت .جویدمیتوصیف بهره  پردازیشخصیتداستان از شیوه 

ر هایش بیشت، درونمایه رماناست است که چون در کودکی روستا و فقر و زندگی کارگری را درک کرده

 ییوهشجای خالی سلوچ است.  رمان؛ فقر ریشة اصلی مهاجرت در باشدمیروستایی و فقر زندگی 

ماهیت و روش کنش اشخاص داستانی است.  وگفتگ ییوهشبه  آبادیدولت رماندر  پردازیشخصیت

طیور  رمانبا تکیه بر  کوشدیمپژوهش حاضر کار پژوهش حاضر بر پایه ادبیات تطبیقی استوار است. 

ن را در ای پردازیشخصیت هایتفاوتوجوه شباهت و  ترینمهماز املی نصراهلل و جای خالی سلوچ  ایلول

  ل بررسی کند.آثار و در کنار علل بروز این عوام
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 روش انجام پژوهش 0-2

 به پنج فصل تقسیم شده است. فصل اول مطالبکه  صورتینبدتحلیلی است؛ _ توصیفی روش کار 

دالیل انتخاب دو روش انجام پژوهش،  مقدمه، مواردی همچونشامل که  یافته است اختصاص به کلیات

روش  پیشینه پژوهش، ،هایهفرضهش، سواالت پژو ،اثر، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، اهداف

: ازجمله. فصل دوم، شامل مباحث نظری باشدمی هاداده وتحلیلتجزیهاطالعات و روش  آوریجمع

آن، ادبیات تطبیقی و مکاتب  هاییوهشو  پردازیشخصیتتعاریف ادبیات داستانی، عناصر داستان و 

بررسی . فصل سوم باشدمیم یسیسهمچون رئالیسم و رومانت رماندر دو  مورداستفادهادبی 

ه صنده لبنانی، خاللی نصراهلل نویسامزندگیشامل نام دارد که  «ایلولطیور » رماندر  پردازیشخصیت

بررسی . فصل چهارم باشدمیدر آن  پردازیشخصیتو بررسی  رمان، معرفی «ایلولطیور » رمان

ی، راناینویسنده آبادیدولتندگی محمود ز بهنام دارد که  «جای خالی سلوچ» رماندر  پردازیشخصیت

. فصل پنجم پردازدمیدر آن  پردازیشخصیتو بررسی  رمان، معرفی «جای خالی سلوچ» رمانه خالص

و  به بررسینتایج کار در آن گنجانیده شده است. در این فصل که  فصل این پژوهش است ترینمهم

می  نیز در این قسمت بیان گیرییجهنتو  شودمیپرداخته در دو اثر  پردازیشخصیتمقایسه و تطبیق 

 گردد. 

 دالیل انتخاب این دو اثر 0-7

 :است یرزموارد  مقایسه این دو داستان با یکدیگر و از دالیل انتخاب

 دارد.روستایی  درونمایه ایهر دو داستان،   -

 .باشدمیزن  هاآناصلی در  هایشخصیت  -

 .برندیمدو داستان از آن رنج  در هر هاشخصیتمهاجرت موضوعی است که  -

 دو داستان فقر بوده است.هر در  هامهاجرتریشه  -
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 ازدواج اجباری در هر دو داستان نقش عمده دارند. -

 موجود است.اثر پنهان و آشکار در هر دو  یهاخشونت -

 به یکدیگر نزدیک است. هایسندهنو پردازیشخصیت ییوهش -

 .اندشدهمعاصر نگاشته  یدورهزمانی، هر دو داستان در  ازنظر -

 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 0-4

از  یزن پردازیشخصیت ؛ از سوییآیدیمبه شمار انواع ادبی  ینپربارترادبیات روستایی، یکی از 

انواع ادبی است که با پرداختن به آن میزان توانایی نویسنده و چگونگی پرداخت و ارائه  ترینمهم

گوناگونی که دارند،  هایباشخصیت نامهپایاندر این  موردسنجش رمان. دو شودمیمشخص  هاشخصیت

و اثر این ددر  هاشخصیتو تحلیل معرفی  برخوردارند. پردازیشخصیتبرای تحلیل  اییژهواز قابلیت 

 ازد.بسآشکار را این دو نویسنده بزرگ ایرانی و عرب اندیشه و پیام  تواندمیبزرگ موضوعی است که 

 ژوهشاهداف پ 0-5

به نقاط اشتراک و افتراق در هدف اصلی پژوهش، بررسی و تحلیل این دو اثر برای دستیابی 

امید داریم که در  روینازا. هاستآنو سپس تحلیل  هاشخصیتدو نویسنده در پرداخت  هایدیدگاه

 یطورکلبه .ماز افکار و آثار این دو نویسنده معاصر دست یابی قبول قابلپایان این پژوهش به شناختی 

 اهداف پژوهش در این دو محور قابل تعریف است:

 افتراق دو اثراشتراک و توجه به وجوه  -

 هاآندر دو اثر و تحلیل سنجشی  پردازیشخصیتتطبیق  -

 سؤاالت پژوهش 0-0

و بررسی  آبادیدولتاز املی نصراهلل و جای خالی سلوچ از محمود  ایلولطیور  هایرمانمطالعه 

پاسخگویی به  درصددنگارنده که  کندیمرا در ذهن ایجاد  ییهاپرسش هاآندر  یپردازشخصیت

 زیر است: قرار بهاین سؤاالت  ترینمهم. هاستآن
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 چگونه است؟ طیور ایلول و جای خالی سلوچ هایرماندر  پردازیشخصیت ۀشیو -

 ؟استکدام افتراق این دو اثر  اشتراک و وجوه -

 است؟ چگونه بوده نصراهلل و دولت آبادیعملکرد  پردازیشخصیتاگون گون هاییوهشبه کارگیری در  -

 پژوهش هایفرضیه 0-3

 :گیردمیشکل قرار رساله به این  هایفرضیهمطرح شده،  هایپرسشبه دنبال 

ان گرفته است و نویسندگ صورت یرمستقیمغمستقیم و  هاییوهشبه  رماندو  هردر  پردازیشخصیت -

 .اندگرفتهبهره  پردازییتشخص هاییوهشاز تمام 

اصلی و کاربرد  هایشخصیتزن بودن  ،رمانهر دو  هایشخصیتروستایی بودن  رسدمیبه نظر  -

لی شیوه اص ،شرح و توضیح مستقیم است. رماناشتراکات دو  ازجملهنام  وتوصیف، رفتار، گفتگ

توصیف  ت.اس آبادیدولت پردازیشخصیتکنش شیوه اصلی  وگفتگاملی نصراهلل و  پردازیشخصیت

مفرد املی و  شخصاولاملی نصراهلل با توجه به زاویه دید  هاییفتوصحاالت روحی و روانی در 

و دتمایزات  ازجمله آبادیدولتبا توجه به زاویه دید سوم شخص  هاشخصیتتوصیف حاالت ظاهری 

 .باشدمیاثر 

اشته داز املی نصراهلل  یبهترعملکرد  باشدمی پردازیشخصیت هاییوهشدر گفتگو که از  آبادیدولت -

 پیشی گرفته است. آبادیدولت بردر توصیف حاالت درونی  است؛ حال آنکه املی نصراهلل

 پیشینه پژوهش 0-8

اثر  در این دو پردازیشخصیتما را بر آن داشت تا این دو اثر را برگزینیم عدم توجه دیگران به  آنچه

 نگاشته شده است« جای خالی سلوچ»و « ایلولطیور »مورد دو اثر  در ییهاپژوهشاینکه  باوجودبود. 

بررسی نشده است.  دو اثراین از  یکهیچدر  پردازیشخصیتاشاره خواهیم کرد، اما  هاآنکه در ذیل به 

 "لوچجای خالی س"با تکیه بر  آبادیدولتدر آثار محمود عناصر داستان بررسی » نامهپایان مثالعنوانبه

ه، اما پرداخت رمان، به تحلیل و بررسی عناصر داستان در این باشدمیشفیق  زادهقاسمیده یف هاکه تأل
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پرداخته نآن  هاییوهشو  پردازیشخصیت به جزئیاتو  تکیه کردهدر حد خیلی کلی  پردازیشخصیتبه 

ورد بحث وف در ادبیات روستایی لبنانی است، به ندرت مکه رمانی معرنیز  ایلولطیور  رماناست. 

به نظر می  . از این جهت است که این پژوهش موضوعی جدیدگرفته استدانشگاهی قرار  یهاپژوهش

کتاب و مقاالت و  آبادیدولتزندگی و آثار محمود  ینهزم درتحقیق دارد. بررسی و که جای  رسد

ندگی و ضمن معرفی چند کتاب در خصوص ز این پژوهشاست که  شدهنوشتهمتعددی  هاینامهیانپا

سلوچ  جای خالی رمانکه در مورد  هایینامهپایانمختصر به تعدادی از مقاالت و  طوربهآثار وی 

یگری د هایپژوهشمتأسفانه در مورد املی نصراهلل و آثارش در ایران کتاب و  .پردازدمیاست،  شدهنوشته

ه ببل شماری است که در ادامه نشده و فقط در حد معدود و قا یفتألچندانی  نامهپایانچون مقاالت و 

کتاب و  ازجمله پردازیشخصیتدر زمینه  شدهنوشتهدر انتها به برخی از آثار  اشاره خواهد شد. هاآن

. بخش مکنیمیپیشینه را به سه بخش تقسیم  توانمیبنابراین ؛ ه خواهد شدپرداخت نامهپایانمقاله و 

است.  شدهنوشتهجای خالی سلوچ  رمانو  آبادیدولت اول به آثاری خواهد پرداخت که در مورد محمود

ش و بخ ، می پردازدنگاشته شده است ایلولطیور  رمانبخش دوم به آثاری که در مورد املی نصراهلل و 

 نگاشته شده است. پردازیشخصیتکه در حوزه  گیردبرمیسوم آثاری را در 

 ریت جای خالی سلوچبا محو آبادیدولتبخش اول: زندگی و آثار محمود  0-8-0

 کتاب 4-8-4-4

ضمن نویسندگان کتاب این در  .(4982فریاد ) یدونفرچهل تن و امیر حسن  نیز مردمی هستیمما  •

 ایهدیدگاهو آثارش با انجام مصاحبه با وی به شناساندن برخی از افکار و  آبادیدولتمعرفی محمود 

 ادیآبدولتدر این کتاب آثار محمود . اندکرده نویسنده در مورد آثارش و دیگر مسائل مطرح شده اقدام

 رمان. گرددمیو هدف او از تألیف آن آثار بیان  گیردمیو کنکاش قرار  بررسی مورداو از زبان خود 

 داشتهاشاراتی به آن  مؤلفنیز از آثاری است که نویسندگان در ضمن سخنان « جای خالی سلوچ»
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در آن صورت نگرفته  پردازیشخصیتبه  ایاشارهو  گرفتهار قر بررسی مورد رماناما فقط خود  اند؛

 است.

این کتاب به نقد و بررسی تمام  (.4979قربانی ) محمدرضا آبادیدولتنقد و تفسیر آثار محمود  •

 ازجمله. جای خالی سلوچ پردازدمی هاآناز یک و دیدگاه نویسنده در مورد هر  آبادیدولتآثار محمود 

ین در انویسنده . کرده استبیان آن  پیرامون در نقدهاییویسنده در چند صفحه این آثار است که ن

جای خالی سلوچ حرکت رئالیسم به سمبولیسم و برگشت  رماندر  آبادیدولتکتاب معتقد است که 

کلیت رئالیستی اثر همچنان به قوت خود باقی  وآنی و گذرا است، سریع به رئالیسم دارد. این حرکت 

ایز این اثر با بحث پژوهش در این است که این کتاب فقط به نقد و بررسی تمام آثار . تمماندمی

اکتفا کرده و به بحثی جدا از  آبادیدولتدر حالی پژوهش حاضر به یکی از آثار  پردازدمی آبادیدولت

 .پردازدمی پردازیشخصیتبحث کتاب یعنی 

(. 4982)از آغاز تا کلیدر( کتایون شهپراد  بادیآدولتانی بررسی آثار داست) ، درخت هزار ریشهرمان •

و  دپردازمی آبادیدولت هایرماننیمه بلند و  هایداستانکوتاه،  هایداستان به نگارنده در این کتاب،

 رمان. در این کتاب نویسنده کندمیزمان را بیان  –و ساختارهای فضا  هاشخصیت، هاروایت، هاکنش

؛ کندمیرا بیان آن یژگی اجتماعی چند شخصیت و؛ دهدمیقرار  ردبررسیموجای خالی سلوچ را نیز 

 هایویژگیفقط به مورد بحث، اما نقطه متمایز این کتاب با پژوهش حاضر در این است که کتاب 

این بررسی، لحاظ نمی در  پردازیشخصیت هایشیوهو  پردازدمیها تعدادی از شخصیتاجتماعی 

، ردگیمی مدنظررا  هاشخصیتخصوصیات اجتماعی  تنهانه ه پژوهش حاضرگردد؛ این در حالی است ک

 .پردازدمینیز  در آن پردازیشخصیت هایشیوهو  هاشخصیتبلکه به جنبه ادبی 

 نامهپایان 4-8-4-2

 .(4985) میالد شمعی آبادیدولتمحمود  جای خالی سلوچ رمانی یتحلیل ساختاری و محتوا •

جای خالی سلوچ  رمانتالش نموده است تا با تحقیق در ساختار و محتوای نده نگار نامهپایاندر این 
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ارائه دهد و راهگشای نوعی  رمان یژهوبهمد برای شناخت آثار ادبی معاصر آبتواند رهیافتی تازه و کار

تفاوت این پژوهش با پژوهش حاضر در این خورد هنری و علمی با یک اثر ادبی باشد. نگرش تازه در بر

در حالی که  پردازدمی -شخصیت  -ت که پژوهش حاضر به بررسی یک عنصر از عناصر داستان اس

 جای خالی سلوچ پرداخته است. رمانبیشتر به بررسی محتوایی یاد شده این پژوهش 

نویسنده  .(4983فاطمه حقیر )ادبیات  یشناسجامعهجای خالی سلوچ بر مبنای  رمانتحلیل  •

و  پردازدمیجای خالی سلوچ  رمانلیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در به تح نامهپایاندر این 

و دیدگاه جامعه  ندکمی شناسانهجامعهجای خالی سلوچ را تحلیل  رماناصلی در  هایشخصیت

پژوهش از را  نامهپایاناما چیزی که این ؛ پایه کار قرار می دهدرا میخائیل باختین  ازجملهشناسان 

و  قرار نگرفته است موردبررسی نامهپایانجنبه ادبی شخصیت است که در این  کندمیحاضر متمایز 

 .اندشده ررسیب شناسیجامعه ازنظرفقط  هاشخصیت

، هدایت، علوی، چوبک، دانشور، آل زادهجمال) معاصر ایران هایداستانبررسی جایگاه زن در  •

پروانه عادل زاده  وم تحقیقات تهران،(، دانشگاه آزاد واحد علآبادیدولتاحمد، ساعدی، گلشیری و 

ته پرداخ آبادیدولتمحمود  ازجملهگاه زن در آثار نویسندگان جایبهنگارنده  نامهپایاندر این ( 4987)

ی بررسی کرده است. تفاوت این پژوهش با دزن را در تمام آثار دولت آباعنصر جایگاه است. نگارنده 

 ما ندارد. موردنظراست که اشتراکی با پژوهش آشکار است و مشخص  کامالًپژوهش حاضر 

دانشگاه تهران، جواد اصغری ، آبادیدولترئالیسم اجتماعی در آثار نجیب محفوظ و محمود  •

بررسی کرده و به  آبادی دولترا در آثار مهم رئالیسم اجتماعی  نامهپایان( نگارنده در این 4985)

 و گراییتاریخدین، عدم آگاهی مردم، امعه بورژوازی، اخالقی و معایب ج هایویژگی، روستاهاوضعیت 

تاریخی، انتقاد از سوسیالیسم توجه کرده و به  بینیخوشتکامل، سیاست، حرکت جمعی و انقالبی، 

که  هگونهمانمقایسه تطبیقی رئالیسم اجتماعی و موضوعات آن در آثار نجیب محفوظ پرداخته است. 

 اتکه این موضوع هرچندمتفاوت است.  کامالًا پژوهش حاضر موضوع این پژوهش ب شودمیمشاهده 



۱۱ 
 

 موردنظراما تفاوت عنوان و موضوع آن با موضوع  ،شدهیبررستا حدی جای خالی سلوچ نیز  رماندر 

 نمایان است. کامالًاین پژوهش 

 مقاله 4-8-4-9

 : جای خالیموردمطالعه" آبادیدولتروایتی محمود  هایشخصیتترس از زمان نزد » •

نویسندگان . 57شماره  4987علی عباسی و عبدالرسول شاکری، پژوهشگاه علوم انسانی،  «"سلوچ

 مییمفاهمرگ و زمان را از  ؛ واندپرداختهروایتی  هایشخصیتدر این مقاله به بررسی ترس در 

ن روایتی از گذر زما هایشخصیتجای خالی سلوچ جریان دارد.  رمان لحظهلحظهکه در  اندهدانست

 گونههمان. دهدمیتاریکی و سقوط نشان  را به شکل تصاویر حیوانی و نیز و این ترس خود ترسندمی

ما  رموردنظ رماندیگر در  ایجنبهنویسندگان این مقاله به موضوع و  که از عنوان مقاله نیز پیداست،

گر یعنی دی ایجنبهبررسی حاضر پژوهش ؛ حال آنکه قصد اندپرداختهیعنی جای خای سلوچ 

 غیرمستقیمترس حالتی از حاالت روحی در توصیف  هرچند. باشدمی رماندر این  پردازیشخصیت

که این مقاله به آن پرداخته است اما بررسی پژوهش حاضر، بررسی تمام  باشدمی پردازیشخصیتدر 

 .باشدمی هاشخصیتبعالوه حاالت روحی در  پردازیشخصیت هایشیوه

نصر اصفهانی و میالد  محمدرضا «آبادیدولتخالی سلوچ اثر محمود  جای رمان یشناسسبک» •

ندگان به بررسی سبک در نویسمقالهدر این  .49شماره  4988 ادبیات فارسی شمعی، پژوهش زبان و

اویر : واژگان، تصازجملهبا بررسی ساختار ادبی و زبانی  اندکوشیدهو  اندپرداختهجای خالی سلوچ  رمان

مایان را ن رماناین  شناسیسبکو ... خصوصیات  تأکید، ضرباهنگ، تکرار، انسجام، هاجمله خیال، تنوع

 هستند ایشیوهمعرفی به دنبال  پژوهش حاضر در این است که نویسندگانمقاله با سازند. تفاوت این 

حلیل تل پژوهش حاضر به دنبا کهدرحالی کندمیبرای بیان مفاهیم خود از آن استفاده  نویسرمانکه 

ی این عنصر اساسنویسنده تا چه حد توانسته است از عنصر شخصیت در این رمان است تا نشان دهد 

 آن در بیان مقصودش استفاده کند.و مهم 



۱۲ 
 

غالمرضا مستعلی پارسا، زهره اله دادی دستجردی  ،«جای خالی سلوچ و منشأ آن رمانفعل در » •

در این جستار، به بررسی توصیف  گاننویسند .479شماره  4932، ادبیات و زبانها. آبادیدولتو مرتضی 

ه ب ؛ ودنپردازمی آنزبانی  یهاخاستگاهجای خالی سلوچ و  رمانو تحلیل ماهیت و کیفیت افعال در 

این منظور افعال فارسی )معیار، ادبی و کهن، محاوره و گرته برداری شده(، افعال گویش سبزواری، 

شده( و گویش سبزواری و افعال  یبردارگرتهیار، ادبی و کهن، محاوره و افعال مشترک میان فارسی )مع

 هایونهگکه نویسنده در کاربرد  دنرسمیبه این نتیجه  ؛ ودهدمیقرار  موردبررسیبر ساختة نویسنده را 

 این ؛ و( اهتمامی خاص نشان داده استو گویش سبزواریر، ادبی و کهن معیافارسی مختلف زبانی )

در به کارگیری افعال متنوع و متفاوت بسیاری خود را آشکار کرده است. تفاوت این  ویژههباهتمام 

ود آشکار ش آبادیدولت هایگفتگویدر  تواندمیآشکار است؛ هرچند گویش  موردنظرمقاله با پژوهش 

به  ذراگ ایاشارهاشتراک که  نقطهاین  جزبه، اما کندمیو پژوهش حاضر در ضمن گفتگو به آن اشاره 

از هم متمایز  کامالً  وجود ندارد و پژوهش این دو موضوعمیان  نقطه اشتراک دیگری آن شده است،

 هستند.

 ایلولبخش دوم: زندگی و آثار املی نصراهلل با محوریت طیور  0-8-2

 هاکتاب 4-8-2-4

رشناس ادبیات افراد س هایدیدگاهاز  ایمجموعهاین کتاب  (.2224) املی نصراهلل ایلولعن طیور  •

همت  هاآن آوریجمعاملی نصراهلل به است که  ایلولطیور  رمان دربارهجهان عرب است که لبنانی و 

نویسندگانی مثل: سعید عقل، ظافر تمیم، میخائیل نعیمه، عبداهلل نجار، علی سعد، گماشته است. 

سونیا عون، صالح کامل،  سهمیر القلماوی، أمینة السعید، محمد دکروب، دنیا مروّه، جوزف باسیال،

ابراهیم جزینی، ماری دوین، زکی المحاسنی، عدنان وتوس، فخری أباظة، السیدۀ أم عصام، فوزیه 

مهران، ریاض حنین، خازن عبود. تفاوت این کتاب با پژوهش حاضر در این است که در این کتاب 

نسبت به گاهی وقوع آن و  و مکان ایلولنویسندگان دیدگاهها و آراء خود را نسبت به کتاب طیور 


