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  اكبري دكتر نسرين علي
  استاديار دانشگاه كردستان  

  طاهره كوچكيان   
  آباد  اسالمدانشگاه پيام نور

  
  )اتوبيوگرافي ـ رمان ( در نگاهي نو »ي ابريهاسال«

 چكيده 

شود  ميشامل  ي گوناگوني را    ها  ه شعب و گون   و چه به عنوان هنر،     چه به عنوان يك علم       ،اتادبي
ي هـا دهند و با محتـوا و فرم       ميي نويني را تشكيل     هاكه اين انواع در تقابل و ارتباط با يكديگر نظام         

ـ      . شوند ميگوناگون به صورت انواعي تازه و مستقل شكل گرفته و عرضه             ي هـا   هرمـان يكـي از گون
محدوده و انواع آن تا حـدي مـشخص و تعريـف             وشود   مي را شامل    اگونينواع گون ا  كه ادبيات است 

 و مختـصات    هـا ي ادبيات است كـه آن نيـز ويژگي        ها ديگر از دانش   اي  هاتوبيوگرافي نيزگون . شده است 
ي بسياري در انواع ادبي و ارتباط آنان بـا يكـديگر وجـود    هاقابليت . به خود را دارد  مختص ةتعريف شد 

. اسـت  تركيب انواع با يكديگر و آفرينش نوعي مستقل از ايـن تركيـب               هان توانايي كه يكي از اي    دارد
است كه از تركيب دو نوع رمان و » اتوبيوگرافي ـ رمان«) تركيب انواع(ي اين تلفيق هايكي از مصداق
 .  است پديد آمدهاتوبيوگرافي

 كه  استي نوع رمان    ها تا حدودي داراي ويژگي    ، اثر علي اشرف درويشيان از سويي      ي ابري هاسال
ي نوع اتوبيوگرافي بـي بهـره نمانـده         ها  ه از شاخص  ،بيشتر در فرم اثر نمود يافته است و از سوي ديگر          

 نه   را اثر مذكور كهاستبر آن  مقالهاين . است كه آن هم بيشتر در محتواي اثر جلوه پيدا كرده است        
  .ايدنم رمان معرفي - بلكه در قالب اتوبيوگرافي،به عنوان رمان

   .رمان - اتوبيوگرافي،اتوبيوگرافي، رمان ،ي ابري، درويشيانها سال:ها هكليد واژ

   مقدمه

 ، از سـويي ، با ايـن نگـاه  .1تمورد نقد و بررسي قرار گرفته اس      بارها   تاكنون   ، به عنوان رمان   ،ي ابري هاسال
 و يك معنـايي بـودن    دي تك بع،ي نوين رمانها و روشها را به دليل فقدان تكنيكاين اثر  برخي منتقدان 

 ، آن را بـه دليـل صـداقت      برخـي  ، و از ديگـر سـو      داننـد  مـي ي داسـتاني    هال و گاه فاقد ارزشـ     ذ مبت ؛متن
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ديد تيزبين نويـسنده در برخـورد بـا           و ثيرگذاري باالي آن  أت ،روح مبارزه جويانه   ، مردم گرايي  ،آزاديخواهي
 .دانند مي مند جامعه قابل ستايش و ارزشستمسائل و مشكالت طبقات فرود

  و  قابل توجهي دارد   يهاضعف ، به عنوان نوعي رمان اجتماعي، از لحاظ فاكتورهاي رمان         ي ابري هاسال
 هـم سـاده     توانـست  مي  كه  نويسنده مطابق خواست دروني اش       شود مي اين مسأله مطرح     دراين صورت 

 بيـشتري   ةصناعات ادبـي بهـر     رمان و    ي هنر  ابزار ،خالقيت را بازگو كند وهم از عنصر        هابنويسد و واقعيت  
خواهي و مردم مـداري       روح آزادي  ، استحكام و انسجام اثر و تعهد اجتماعي       ،ثيرگذاريأ قدرت ت  اما ؛بجويد

 در نهايـت   .درباشـ ثيرگـذار ايـن اث    أ ت امـا  ،ي نهفتـه  هـا دارد كه جستجوگر زيبايي    ميمنتقد را به تفكر وا       ،آن
 ! امـا نـه در نـوع رمـان         ؛ و مردمـي مـا دارد      ايات محتواگر  جايگاهي مناسب در ادب    ي ابري هاسال ،بايدگفت

 محتـواي اثـر     ةساي در   هاكاستياگر چه اين     كهنواقصي دارد  در قالب رمان به مفهوم امروزي        ي ابري هاسال
  .دنكاه ميد و از ارزش آن نوجود داربه هر حال  اما ،شود ميكم رنگ 

ي هـا   ه بـسياري از شاخـص     ،شود معرفي    محض  به عنوان اتوبيوگرافي   ي ابري هاسال اگر   ،از نگاه ديگر  
  .شـود  مـي ي آن ناديـده گرفتـه   هايابد و بـاز بـسياري از ارزشـ    مي اين عنوان نمود نةرماني اثر در زير ساي    

 آن را بـه عنـوان اثـري         ،ه قـرارداد   رمان مند ي ضابطه هارا مستقل از مالك    ي ابري ها سال توان ميبنابراين  
 ي ابـري اثـري از نـوع       هاسـال . دكـر  فردي معرفـي     اي  ها شناسنام ب ي شخصي و  هامستقل و داراي ويژگي   

 يي رمـان ها ه است كه درويشيان در آن بيوگرافي زندگي خويش را همراه با شاخص»اتوبيوگرافي ـ رمان «
 و نگاهي دوم به هنـر ـ هنـر ادبـي ـ      اجتماع اطرافش با اصالت دادن به زندگي خود و و داشته استبيان 

 كه وي از آنان است و بـراي آنـان   گفته صدا با طبقات پايين جامعه سخن      د و هم  در  هم ،صريح و عريان  
 بلكه و كـاربرد خيـال نيـست؛       ي داسـتاني  هـا  هنر درويشيان در كاربرد صـناعات ادبـي و تكنيك          .گويد مي
 .آيند مي نگاه اوست به چيزهايي كه آن قدر نزديك و ملموس است كه بسيار دور به نظر                  شاخص وي هنر

بـه قـول     .دارنـد  در روح و ذهن جامعه حضور         و اند ن واقعياتي كه فراتر از تخيل در حال زيستن        بازگو كرد 
 و انـسان    ياخالقـ  ي اجتمـاعي،  هـا   ه از جنبـ   اي  هاصل هنر دقيقاً در نابترين حالت خـود مجموعـ          «:لوكاچ

 انـسان مـدار     تفكرات وي ابري   هاسال و حضور اجتماع در    )15: 1381لوكاچ،  ( ».گيرد ميمحورانه را در بر     
    .كند مي خلق رمان مذكوروابسته به زندگي راوي اين هنر را در 

  » رمان-اتوبيوگرافي«ي ابري و نوع تركيبي هاسال

يي محـدود   ها  ه است كه در آن آثار ادبي از لحاظ ماده و صورت به دست             اتي ادبي هاشدانانواع ادبي يكي از     
نوع ادبي عبارت است از گـروه بنـدي         « :آمده است  نظريه ادبي  دركتاب   .دنشو ميو مشخص طبقه بندي     
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 ،نگـرش (و نيز شكل دروني     ) بحر و ساختمان خاص   (آثار ادبي كه از لحاظ نظري مبتني بر شكل بيروني           
هر منتقد بـراي دسـت يـافتن بـه      .)266 :1373 ،وارن/ولك (».است) لحن و با تسامح موضوع مخاطب       

مـورد   آن   ة را در بافت و ساختار ويژ      اثرالزم است    از آن،  سره    نقدي ة كامل و جامع از يك اثر و ارائ        يدرك
 ادنقـرار د   با   شود تا مشخص   نوع آن  هر اثر ابتدا بايد    ةمطالعدر  به بيان ديگر،     .بررسي و ارزيابي قرار دهد    

  .ارائه دادتر  توان سنجشي دقيق و منصفانهباثر در نوع ادبي شناخته شده و جامع آن 
از ايـن    هر كدام    است كه نظم و نثر     ةبه دو دست   ياتادبم  ي تقس ، انواع ادبي   در يينه ترين دسته بند   ريد

هنـوز   -كه اينجا مد نظر نگارنده اسـت - در قالب نثر. شود ميي متعددي را شامل  ها  هاجزا و گون  دو دسته   
ي  وسيع ة امروزه عنوان رمان بر دست     ،براي نمونه . طبقه بندي دقيق و ضابطه مندي صورت نپذيرفته است        

اين  حتي برخي از     ،شوند مي شناخته    رمان ،متفاوتي  هاويژگي با وجود      آنان ةشود كه هم   مياز آثاراطالق   
 محدود شده و بسياري از نقاط   آنان  اين نوع ادبي خاص، ساختار و كليت       ةقرارگرفتن در زير مجموع    باآثار  

  .ماند ميقوت و ضعف آنها ناشناخته باقي 
 .دشو ميي متعددي را شامل     ها امكانات و مجال   ، خويش ة در دامن  -م و نثر  نظ-دو نوع   اين  هر كدام از    

 پيـدايي رمان از زمـان     نوع   براي نمونه     ،گيرد مييي را در بر     ها  هخود زير مجموع  ادبي   هر نوع    ،از يك سو  
اع محتوا تغييراتي را پـذيرا بـوده و انـو         از منظر   چه در زمينه ساختار و بيان و چه          كنون در صورت و ماده    تا

 رمـان   ، رمـان نظـري   و محلي، مي رمان بو، رمان تاريخي: از جمله؛آن به ظهور رسيده است  گوناگوني از 
ي ادبي اين قابليـت را دارندكـه از تلفيـق    ها بايد گفت نوع،از ديگر سو … اعترافي و ، غير تخيلي  ،پرورشي

ي دو هـا ه در عين آن كـه ويژگي   كه آن گونه تولد يافت    ي را به ظهور رسانند      چند گونه با يكديگر نوع جديد     
هـر نـوع ادبـي       بايـد گفـت      در واقع   . شود مي و مستقل محسوب     انوع مبنا را داراست خود نيز نوعي مجز       

 نمونـه وار   .تواند در كنار انواع ديگر ساختاري نو عرضه نمايـد          مي و كاركردهاي خويش     هامستقل از ويژگي  
...  خـاطره و زندگينامـه ـ رمـان و    -مثنـوي، رمـان  - غزل  تراژدي ـ كمدي، :مانند پيدا برخي از انواع نوبه
   .اشاره كردتوان  مي

 ساختارهاي مختص به خود     كهندهست ي مستقل يها نوع  كوتاه  داستان ،رمانو    اتوبيوگرافي ،بيوگرافي
 ،»ستان وار ااتوبيوگرافي د  « مانند مستقل و نو     نوعيتوان   مي يها با ديگر   هر كدام از آن     از تلفيق   و ندرا دار 

 ي متعـدد ها هكه در واقع گون- »حسب حال روايت مدار« يا »اتوبيوگرافي ـ رمان   « ،» رمان-بيوگرافي«
  .پديد آورد -شوند مي اين تركيب محسوب يا همسان

 نـوعي كـه     .هم درآميخته انـد    با    تفكر و داستان     ، كه در آن خاطرات     نوعي است   ـ رمان  اتوبيوگرافي
  ابـزار ي روايـي و  و بـا اسـتفاده از شـگردها        ديشه خو  و اند  شخصيت ،زندگينويسنده با بيان مختصاتي از      
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هيچ تعهـدي بـراي      ويسنده در اين نوع ادبي     ن .برد مي تاريخي اثر خويش را پيش       حوادثداستاني در كنار    
 فرد و تاريخ در كنار هم قرار   ،رمان - در اتوبيوگرافي  .اجراي تمامي شگردها و عناصر داستان نويسي ندارد       

. هـستيم طابق بـا واقعيـت   شترين تي بيابد و ما شاهد مي عنصر تخيل كمتر نمود ، در اين نوع اثر .گيرند يم
 نويـسنده  بـه زنـدگي        .كند مي او تصوير    قالب در    را ايستد و زندگي خود    مي قهرمان   ة چهر نويسنده پشت 

  .كند ميك ذات پنداري در خواننده كم  به ايجاد حس همدر نتيجه قهرمان خود متعهد است و
 بـر شـمار     هجـدهم آغاز شد و در طـول قـرن         هفدهم  ي اتوبيوگرافيك از اوايل قرن      هانوشتن داستان 

 زندگي نامه  آثاري منتشر شد كه تلفيقي از رمان و          ، در اين قرن   .ي آن افزوده گرديد   ها  هنويسندگان و نوشت  
 سفر احساساتي  و )1719( دفو  دانيل ثرا  رابينسون كروزوئه توان   مي از آثاري كه در اين زمينه ارائه شد        .بود

  اثر »  در جواني  مند مرد هنر    چهره «توان   ميي آن   ها  ه از ديگر نمون   .را نام برد   )1768(  اثر الرنس اشترن  
 ،آلبـر كـامو     اثـر  »مـرد اول  « ، مارسـل پروسـت     اثـر  » در جستجوي زمان از دست رفته      « ،جيمز جويس 

 اثـر » در دل گـرد بـاد    « و    اثـر سـرگني دوالتـف      »انزنـد « ،ماركـسيم گـوركي   اثر »ي مـن  ها  هدانشكد«
 ، اثـر احمـد محمـود   » زمـين سـوخته   «بـه  تـوان   ميي فارسي ها ه نام برد و از نمون   را گيناگيتزگينزبرگ

» ي ابـري  هاسـال « و اثـر هوشـنگ مـرادي كرمـاني        »شما كه غريبه نيستيد   « ،اثر بزرگ علوي   »روايت«
      .اشاره كرد اثرعلي اشرف درويشيان

 منطبـق اسـت و از   اتوبيوگرافي ـ رمـان  ا قالب بدرويشيان  از لحاظ فرم  علي اشرف ي ابري اثرهاسال
سياري از آثار رئاليسم  ب .به شمار آورد  آن را در رديف آثار رئاليسم سوسياليستي        توان   مي  ساختار معنايي  نظر

 در واقع تلفيق اين   . ر درآمده اند  ي داستان وار به رشته تحري     هادر قالب بيوگرافي يا اتوبيوگرافي    سوسياليستي  
 وجود آورده اسـت   به   سبكي مشخصي را     ة محدود ،ي سياسي و مردم مدارانه    هاع ادبي به همراه گرايش    انوا

 و بـه كـارگيري    گر و انـسان مـدار جامعـه         زندگي خود يا قهرمان اصالح      از  كه نويسنده در آن با استفاده       
 . سـاختاراجتماعي زمـان خـود اسـت        متـأثر از  ادبـي    نوع   هر. كند ميرا خلق    اثر خود    ،شگردهاي داستاني 

جامعـه    بحـث   به »ادبيات معاصر اي در جامعه     مرحله ،بررسي محتواها « اي تحت عنوان   در مقاله  مانسكي
ن كنيم در انـواع     ياي از آثار تعي    كوشيم براي مجموعه   ميفضاي عقيدتي كه     « :كند مي انواع اشاره    شناسي

ي هاايـن پاسـخ   .. .دهـد  مين  ياي مع  بد و هر نوعي پاسخي خاص را به مسئله        يا ميمختلف ادبيات تفاوت    
 همـين سـؤال خـاص       .سازند مي را   - خاص برخورد به يك مسئله     ةيعني نحو -متفاوت و كاركرد هر نوع      

پيروان رئاليسم سوسياليستي نيز در پي  ) 274 ص   ،1373،مانسكي(  ».براي ما حكم ويژگي هر نوع است      
 كنند تا بتوانند مسائل دوران خود را بـه بهتـرين نحـو       وري  آ ترين مصالح ممكن را گرد     آن بودند كه كامل   

ي  برگرفته از تلفيق زندگي     ها با اتخاذ نوع   هااغلب آن .  راه حل براي آن باشند     به دنبال  نشان دهند و     ممكن



 197                                         ) رمان-اتوبيوگرافي(در نگاهي نو » سالهاي ابري         «                               مچهلسال  

  

 ة انديـش  ي زمانـه و   هـا  سبكي براي بيان نمودارترين ويژگي     ،ي مشخص خود  هانامه و داستان و جهان بيني     
  .يافتندخود در قالب اين آثار 

 ادبيات مردمـي    ،رئاليسم سوسياليستي  . گرفترئاليسم سوسياليستي پس از واقع گراي انتقادي شكل         
 در اين دوره است كه وحدت فرد و اجتمـاع بـه             .گرديد فراهم   اد شوروي سابق  است كه شرايط آن در اتح     
نويسندگان پيرو اين مكتب    .  ع ادبي را فراهم  ساخت      شكل گيري اين نو    ة زمين ،ظهور رسيد و اين وحدت    

 داستان كوتـاه و بـا تلفيـق آنهـا بـا             ، بيوگرافي و رمان   ،با توجه به مفاهيم مورد قبول در قالب اتوبيوگرافي        
 ماكسيم گوركي به عنوان بزرگترين نويسنده اين مكتب مـورد توجـه             . يكديگر به ساختي نو دست يافتند     

گـوركي را نگارنـده بـزرگ تـاريخ          «:گويـد  مـي  لوكاچ در مورد او      .حوزه قرار گرفت  بسيار نويسندگان اين    
ي در حال تكامل مترقي سرنوشت سـاز را         ها چرا كه او گرايش    ،اجتماعي روسيه پيش از انقالب شناخته اند      

 ماكسيم گوركي از نويسندگاني بود كه به        .)250: 1373 ،لوكاچ (» .در هر بخش جامعه روسيه درك كرد        
ايشان مرا ناگزير سـاختند كـه بـه سـتايش و تعجـب       « : آگاهي و باور داشت     آنان  نيروهاي بالقوه  دم و مر

و بـا خلـق آثـارش بـه      ) 44: تـا   بـي  ،گـوركي  (».باشـد  مي اين زمين انساني داراي چه قوه توانايي         :بگويم
 معنايي اين يها همؤلفبه برخي از » تاريخ رئاليسم «اثردر. اين  زمين انساني كمك شاياني كردبارورسازي  

 ترسيم علل و عوامل تنـزل و تحقيـر          ، مردم گرايي  : از جمله آنان   ؛ است شدهاشاره   آندرآثارپيروان   مكتب
 ها و بي عدالتي   ها تضاد ، ترسيم آشفتگي  ، بيان ساده و روزمره زندگي به عنوان جزيي از نظام حاكمه           ،انسان

 كساني كه در    نيز صاوير از مردم فقير و رخوت زده و        خلق ت  ،ي بشري هانهايي انهدام رنج   عواملبه عنوان   
 و آزاد   هافعاليت در جهـت رفـاه انـسان       (گرايي    انسان ،) قهرمان  (كردند   مي مبارزه براي آزادي پيكار      جهت

 نـشان دادن    ،ي بي شمار  هاذكر سرگذشت  ، انساني شخصيت نشان دادن مظاهر     ،)كردن انسان از هر رنجي    
 نـشان دادن مبـارزه طبقـاتي و نتـايج     ،هـا  هي خودآگاهي تـود ها هيخ در لحظم تار تجس،تضادهاي زندگي 

 نشان دادن ارزش واالي كـار       ، حركت تاريخي و پيامدهاي آن     ،ي نمود عيني تكامل اجتماع    ،حاصل از آن  
 تصوير فقر   ، ارتباط تاريخ و اجتماع    ،  ارتباط فرد و اجتماع     ،ي مؤثر در جامعه   هاشناخت جريان   ،كردن و توليد  

  . نه فرد)سرمايه داري(محكوم كردن نظام حاكمه ويان عر
نويـسندگان  . شـكل گرفـت    تيسوسياليـس  جهان بينـي     نفوذ ايران با     ادبيات رئاليسم سوسياليستي در  

 از  كـه  پرداختند خودبسياري به طور مستقيم يا غير مستقيم با تأثير از اين جهان بيني فكري به نوشتن آثار                
 امـين   ، منصور يـاقوتي   ، علي محمد افغاني   ، احمد محمود  ، بزرگ علوي  ،حمد جالل آل ا   :توان به  ميجمله  
 و  حاكم بر جامعـه   درويشيان با توجه به شرايط       .اشاره كرد  علي اشرف درويشيان     و صمد بهرنگي    ،فقيري

  دست به نگارش   »ي من ها  هنشكددا« و »مادر« به خصوص دو رمان      ، تحت تأثير آثار ماكسيم گوركي     نيز



 چهارم                 شمارة                      د   ادبيات و علوم انساني مشهة مجلة دانشكد                                               198 

  

و بـر     آگاهي داشـت    دوران خود   به شرايط وحشتناك زندگي طبقات فرودست      وي  .ش زد ي خوي هاداستان
 به دنبـال     در آثارش  درويشيان. كندآن بود تا با خلق آثارش به روشن سازي اذهان مردم عصرش كمك              

 خود نشان دهد كه نزديك وي ـ چـه   ةخواهد به خوانند مي او ،تلطيف روح و لذت مخاطب خويش نيست
 گلدمن معتقد .خواهد تلنگر بزند به چشم، روح و فكر مخاطب مياو . دهد ميمكاني ـ چه روي  زماني، چه 

 آفرينش نه آنكه بازتاب آگاهي جمعي باشد، يا تنها به ضبط واقعيت بپردازد، بلكه با آفرينش جهان             «:است
ختارش ولـي سـا   پندارگوني كه ممكن است محتوايش با محتواي آگاهي جمعي به كلي متفـاوت باشـد،                

ي عـاطفي،   هاهمگون و حتي هم ارز ساختار اين آگاهي است، بايد به مردم كمك كند كه از خود، گرايش                 
 كنار زنـدگي     در ي ابري هاسال  در درويشيان )108: 1369،گلدمن(  ».انديشگاني و عملي خود آگاهي يابند     

ها مل تضادهاي اخالقي آن    محيطي كه عا    و بيان صادقانه و دقيق     هاشخصيت ةترسيم واقع گرايان  خويش به   
   توانست  مردم انديشه و باورهاي  ي متعدد همراه با عواطف،      ها زندگي و با ترسيم   پرداخت ،رفت ميبه شمار   

   .خويش بگذاردبر مخاطب  اي هآگاه سازان تأثيرگذاري
 .نمـود توجـه  سوسياليـستي   مفاهيم و سـاختار رئاليـسم   ه در آثار كوتاه وبلند خود به نوعي ب        درويشيان

بـه   در واقع منشور تكامل يافته آثار و افكار درويشيان و نماينده اين نوع ادبي در اين مكتب                   ي ابري هاسال
 تـوان  ميچنانكه   ،كند مي عنصر زندگي نامه نوشت در آثار درويشيان نقش بسيار مهمي ايفا             .رود ميشمار  

ي معنـايي رئاليـسم     هـا  هتوجـه بـه مؤلفـ      و  سياسـي  يهاگرايـش   داشـتن   و  نوشـت  دو عنصر زندگي نامه   
 ماكسيم گوركي و درويـشيان    ي سبكي درويشيان دانست كه از وجوه مشترك         هااز ويژگي را  سوسياليستي  

بـا    مشترك غالب نويسندگان   ةدر نهايت بايستي يادآور شد كه وجوه مذكور مشخص         .رود مي  به شمار     نيز
خود در عين حال كه شرح زندگي ـ اثر بلند درويشيان  ـ ي ابري  ها سال.گرايش فكري سوسياليستي است

دو  موجـود در   عوامـل  از   ، در ايـن اثـر     ندرويشيا. هستي نوع رمان نيز     ها  همشخصنويسنده است، داراي    
ثيرگـذار خلـق    أ تعهـد مـدار و ت      ، اثري زيبا   و بهره جسته  -آگاهيا ناخود آگاه  خود-قالب رمان و اتوبيوگرافي     

در آن نويسنده قدرت آن را دارد كه با اعتراف به رويدادهاي             كه   آفريند مييك نوع   او  در واقع   . كرده است 
 واقعـي و  ،اب اثـري جـذّ    ،ي رمـان سـاز    هاويژگي به   توجهبا  و  اش   زندگي خويش و نگاه به محيط و جامعه       

   .به ظهور رساندپذيرفتني 

  درويشيان و آثارش علي اشرف 

 ، مالعباسـعلي ة نزديـك تيمچـ  ،ن عالقه بنـدا   ةدر كوچ  1320رويشيان در سوم شهريور ماه      علي اشرف د  
 بـه دانشـسراي     1335درويـشيان در سـال      . آهنگر بـود   ،له اسا سيف ا   ،پدرش.  كرمانشاه متولد شد   شهردر
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 .به شغل معلمي پرداخـت  گيالنغرب و اسالم آباد يهاشهرستان چند سال در  به مدت   سپس ،مقدماتي رفت 
يي و در دانشگاه تهران در رشته روانـشناسي         همزمان در دانشسراي عالي تهران در رشته مشاوره و راهنما         

  .در هر دو رشته موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد گرديد ادامه تحصيل داد وتربيتي 
ي سياسـي و    هـا  به خاطر فعاليت   1350در تابستان    . داشت ي فعال صحنه سياست حضور  در   درويشيان

پس از هـشت مـاه      « :گويد ميين باره    خود در ا   .شد دستگير   »از اين واليت  «ي  هانوشتن مجموعه داستان  
 از شـغل معلمـي      ؛هفت ماه زندان محكوم شدم     آزاد شدم و دو ماه بعد دوباره در تهران دستگير شدم و به            

 دستگير و به يـازده سـال زنـدان محكـوم     1353بار سوم در ارديبهشت      .منفصل و از دانشگاه اخراج شدم     
 با انقالب مردم ايران از زنـدان بيـرون          1357در آبان ماه     .شدم در حالي كه سه ماه بود ازدواج كرده بودم         

همچنـان بـه افكـار، عقايـد و          اكنون بعد از گذشت سه دهه از آزادي         او .)200 :1381درويشيان، (».آمدم
  .دهد مي به كار نگارش خويش  ادامه ، متعهداي مردمش پايبند است و به عنوان نويسنده

وجدان .  است  داستان نويسي  ةي اخير در زمين   ها  هان مطرح ده  علي اشرف درويشيان يكي از نويسندگ     
 ، مردمـي و تعهـد  ا محتواگراي هبه نويسنداو را بيدار، تعهد اجتماعي، مردم خواهي و اصالت دادن به محتوا      

بلكـه  ؛ دانـد  ميي نو ن  ها فرم اثر و به كارگيري تكنيك      ،در زيبايي بيان  تنها  وي هنر را    . ده است  بدل كر  مدار
 در واقـع    .يبا سـاختن آن   ز براي اصالح و   و ي ناپيداي جامعه  ها  ه و الي  هابيان زشتي  براي   داند مي يا  هوسيل

 حقيقت نمايي آنچه كـه هـست و      ؛رود ميي ابري به شمار     ها دو بعد مهم سال    ثيرگذاري و حقيقت نمايي   أت
  .ثير گذاري براي آنچه كه بايد باشدأت

ايـن   .جلد منتشر شـد    4 از طريق انتشارات اسپرك در       1370 اثر بلند درويشيان در سال       ي ابري هاسال
 . فقير در كرمانشاه بـه دنيـا آمـده اسـت           اي  ه داستان زندگي پسري است به نام شريف كه در خانواد          ،رمان

 ،گويد مي از سرگذشت پدر و مادرش .كند مي سالگي روايت   6-5شريف داستان زندگي خويش را از حدود        
 ،هـا  ه از همـساي .بخـشد  مـي  و حـوادث را وسـعت   هاشخـصيت يش و همزمان از زندگي خواهرها و برادرها   

كند  ميها را حكايت    نگويد و سرنوشت آ    مي و هم بندهايش     ها هم دانشگاهي  ،هااي  ه و هم مدرس   هايهمكالس
بـازگو  نيـز    ساختار مـسلط بـر طبقـات زيـرين جامعـه را              ،ي بي شمار  هاشخصيتسرگذشت اين   و در كنار  

 اجتماعي و مردمـي بـه       اتيبا موضوع و  ي گوناگون   ها  هدرويشيان آثار بسياري در زمين    تا كنون از    .سازد مي
  :شود مي كه در ذيل به آنها اشاره چاپ رسيده است
ي هاداسـتان  (فصل نـان   -)1354ي كوتاه، هاداستان (آبشوران -) 1352ي كوتاه، هاداستان (از اين واليت  

 18سـلول    -)ي كوتـاه  هاداسـتان  (درشتي -)1358تاه،ي كو هاداستان (امبي با هاهمراه آهنگ  -)1357كوتاه،
ابـر سـياه     -)1370رمان، در چهـار جلـد،     (ي ابري هاسال -)ي كوتاه هاداستان(ي بند   ها  هقص -)1359رمان،(
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 روزنامه ديواري مدرسه ما -)كودكان و نوجوانان(گل طال و كالش قرمز    -)كودكان و نوجوانان   (هزارچشم
كودكـان و    (رنگينـه  -)كودكـان و نوجوانـان     (گـردي داداش جـان؟     مـي كي بـر     -)كودكان و نوجوانان  (

فرهنـگ عامـه، دو      (ي كردي هاافسانه و متل   -)كودكان و نوجوانان   (ها  هچبآتش در كتابخانه      -)نوجوانان
جنـگ   (بررسي ادبيـات كودكـان و نوجوانـان        -)جنگ ادبي و فرهنگي، شماره اول     ( كتاب بيستون  -)جلد

 مقـاالت  -)جنگ ادبي و فرهنگي يازده شماره        (كتاب كودكان و نوجوانان    -)ادبي و فرهنگي، سه شماره    
داسـتان   (روز اول تعطيلـي    -)مقاله درباره زنده ياد صمد بهرنگـي       (صمد جاودانه شد   -)مجموعه مقاالت (

برگزيـده   (از نـدارد تـا دارا      -فرهنـگ گـويش كرمانـشاهي      -)ي كوتاه هاداستان (هابرگزيده داستان  -)مقاله
برگزيده آثـار   -)در پانزده جلد( با همكاري رضا خندان مهابادي    ي مردم ايران  ها  هفرهنگ افسان  -)هاداستان

 -)ي كوتـاه  هاداستان (ي تازه داغ  هاداستان -يادمان صمد بهرنگي   -خاطرات صفر قهرماني   -صمد بهرنگي 
ترجمـه از زبـان      -معاصر كـردي  -داستاني   (هميشه مادر و به اميد باران      -)مجموعه مقاالت (چون و چرا    

  ) كردي

  ي ابري و رمانهاسال

نقـاط    برخـي از ديد بـه ن اي و با شود ميگرفته مورد نظر قرار  ،رمانبه عنوان  ي ابريهاالسدر اين بخش   
  .گردد مياشاره   در اين قالب ضعف و قوت آن

الحات اصطفرهنگ  كادن در كتاب    .  روايتي است منثور و خالقانه كه داراي وسعت معيني باشد          ،رمان
. دانـد  مـي  هـزار كلمـه      200 هزار تا حدود     60بين  توافق اكثريت    را بنا به      معين ةاين محدود  خويش   ادبي

فرهنگ هـاري شـا،به نقـل از        ( هزار كلمه و بيشتر    30-40فرهنگ هاري شا     )Cudden، چاپ اول،    43(
ـ     ميي رمان عنوان    ها  هو فورستر نيز در جنب     )24: 1367ميرصادقي،  هـزار   50د كمتـر از     كند كه رمان نباي
 هاشخـصيت رمان يكي از انواعي است كه در آن فضا براي خلق و حركت             .)33: 1369فورستر،  (كلمه باشد 

يابد تا طرح، درون مايه و عناصر داستاني خـويش           مي و نويسنده اين فرصت را       است و حوادث باز و وسيع    
 راي خلق موضوعات متعدد در يك ارتبـاط        فضا ب  ،در رمان .  بگنجاند آنتفصيل بيشتري در     را با حوصله و   

، عمل، درون مايه، صحنه     شخصيت پيرنگ،   ةهر رمان دربردارند  . شود ميمنسجم با موضوع اصلي فراهم      
 مشخصي شـركت دارنـد و كـنش و حـوادث            ة در صحن  هاشخصيت كه در آن گروهي از       استوكشمكش  

 با توجه بـه ايـن   ي ابريهاسالگردد و  مياره در ادامه به عناصر ساختاري رمان اش  .كنند ميداستان را خلق    
   .گيرد ميعناصر مورد ارزيابي قرار 
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ي و معلـولي    توان گفت پيرنگ سير علّ     مي به اجمال    پيرنگ داستان ي ذكر شده در مورد      هابنا به تعريف  
م نيپـالت را مـي تـوا   «  :وبه طور جامع تـر    رتب شده اند  محوادث داستان است كه بر حسب توالي زماني         

) 129: 1358 ،پـور  منـدني (»...مي بـدان  هاشخصيت كنش و واكنش     ،ان حوادث يت و معلولي م    علّ ةود رابط وج
 هـر   .انـد   برحـسب تـوالي زمـاني ترتيـب يافتـه           و جريان دارند  خط    بر روي يك   ي ابري هاسالحوادث در   

تـا حـدودي قابـل      و رابطه علّي و معلولي بين حوادث و اجـزا           كند   مي بعد از خود را توجيه       ة حادث اي  هحادث
 بدون  هاشخصيت و نيز كنش و واكنش       گاه برخي از اجزا مفهومي و دروني داستان        هر چند    .نمايد ميقبول  

ه ساختن اين حوادث كافي     شوند و توجيه نويسنده نيز در موج       ميدليل، ارتباط يا زمينه سازي خاصي بيان        
  در  را تغيير ناگهـاني  ن  يا نمونه   .شود مير ن پ هاشخصيت بين تحول بعضي     ة فاصل  گاه ،مثالبراي   .نمايد مين

 از ديگـر نـواقص      .توان ديد  مي  به وضوح  دايي سليم  و حسين دهقان  عمو مراد، داشي،  ي چون   يهاشخصيت
يي پراكنده و شـتابزده در جلـد        هاروايت اني ب  نيز سازي اطالعات و   ا برجسته ينش  ي عدم گز   به توان ميطرح  

  .اشاره كردسوم و چهارم 
 پالت داسـتان از اوج يـك        .شود مي بومي و درد آلود از زمان زايمان مادر راوي آغاز             فضايي باداستان  

و به تدريج به دنبال خود حـوادث  ـ  مادر در هنگام زايماني دشوار  ي ممتدها از جيغ ـ شود ميحادثه شروع 
  . سازد ميي ديگر را با خود همراه هاشخصيت و

شـاهد    را يـــ يهارمانــضـد قه   در مقابـل او      وداوريـشه اسـت     شريف  ) Potagoinst( قهرمان داستان 
 داسـتان را    ) conflict( جـدال شود،   مي كه بين قهرمان داستان و نيروهاي مخالف ايجاد          اي  هابطر .هستيم
 كـه در    كـشمكش جـسماني    : از جمله  ،يابد مي نمود اين كشمكش در سطوح جزيي تر نيز         .دهد ميشكل  

ي فكـري   هاافتراقيا   اختالفات شخصي    ي ابري در  هادر سال  كشمكش ذهني  .شود مياثر بسيار يافت    اين  
ناشـي از    هاتوان گفت كشمكش   ميبيشتر  . گيرد مي شكل   است جامعه    و سياسي  كه مولود اوضاع اجتماعي   

ي فرعي داستان نيـز     هاشخصيتي اصلي در ميان     هاشخصيت  است كه غير از     جناحي و سياسي   يهااختالف
بـي   ،الفت، دايي سليم و دايي حامـد   سياسي عمو - فكري يهااختالف :به عنوان مثال   ؛شود ميبسيار ديده   

 واحـدي را بـه      ة انديـش  ،هـم  نـار ك در آرا و افكـار    و برخورد    س اين تما  هر چند در نهايت    .بي و عمو الفت   
 و  شخصيت جدال درون  ،كشمكش عاطفي  .شود ميكنند و انسجام ذهني در داستان حفظ         ميخواننده القا   

بـه   ؛ به چـشم مـي خـورد       اين كشمكش ي از   ينمودها ي ابري هاسالدر   .ستاوش و التهابي در وجود      شور
 زن   بـه   عمـو تـراب     عـشق  ،سازد مي متالطمرا  وي   گيسيا كه مدتي درون      بهعشق شريف    ،عنوان نمونه 

 شريف بـا پـدرش       بين نزاعكه در اولين     كشمكشي    نيز  و عصيان والتهاب درون وي و      بند به دست   دست
درگيري و مخالفت داستان با اصول منفي اخالقي و اجتمـاعي            ،كشمكش اخالقي  .شود ميوي ايجاد   در  
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ي موجـود در    هـا  در قبال مردم و ناهنجاري      دولت ةي عوام فريبان  ها سياست ،راوي همواره با فقر    .جامعه است 
ان نمـود   ي داسـت  هاشخـصيت اين كـشمكش همـواره در او و بـسياري از             وخيزد   ميجامعه به مخالفت بر     

ي ها جـز كشمكـش  شـود كـه   مـي ديـده   ،  شود در اثر بررسي     هااگر ميزان اين كشمكش    ، در نهايت  .يابد مي
 در ذهن و كنش شـريف در        -اخالقي عاطفي،  فكري،  -هابيروني و كلي در اثر قسمت عمده اين درگيري        

  .يابد ميست كه نمود وارتباط با خود، خانواده و جامعه ا
 ي فـضاي .يابـد  مـي فقـر سـتيزانه ادامـه     آلود آغاز مي شود و  فقر (Atmosphere) فضايي  با ي ابري هاسال

صريح از دوران زنـدگي       فضايي نه مه آلود بلكه     .  بر داستان حكمفرماست    سياسي و انسان مدار    ،اجتماعي
در درون   ،ها كنـار آبـشوران    بـه بـرد    مـي فضاي ايجاد شده خواننده را به دنياي نويـسنده          . وا ةراوي و جامع  

نـده را بـه زيـر        فضاي زندان نيـز خوان     واي   ي هر انسان فقر زده    ها روز دل در   ،وردهس كودكان سرخ  احسا
در داسـتان ايجـاد     تأثير گذاري عميقي،ترسيم فضاي مناسب و ملموس نويسنده با    .كشاند مي  ها  هشكنج
  .كند مي

 سـاده،   هـا ر ديالوگ   فضاي اين لحن د     .رود ميي پيش    رسمي و جد   ، واقع گرا  (Tone)لحني  داستان با 
 حـضور در    غيـراز لحـن    .ذاررگـ يتأث، تأثر انگيز و     حزن آگين  عاميانه و صميمي است و در توصيفات         ،روان

نويسنده بـا گـزينش كلمـات و       .گردد ميي داستان نيز پديدار     هاشخصيت در گفتار    ،)راوي( صداي نويسنده 
ن داسـتانش را صـاحب لحـن        حتي جانـدارا   و   هاشخصيت ، آواي ذهني آنها به جا ومتناسب      ةبيان هنرمندان 

  .ازي رمان ساز محسوب مي شوديامتكند و اين  مي
 و  هاشخـصيت  ،آينـده قهرمـان    ة خواننده دربـار   كنجكاوي ،رود ميبه جلو   همين طوركه پالت داستان     

 براي ايجـاد كـشش و     اي  ه انگيز مسئله اين   .گردد ميآيد افزون    مي كه پيش    يوادثــرخ دادن ح   چگونگي
ي مادر فرزندي متولد خواهد شـد؟ آيـا   هاآيا همراه جيغ.كند ميايجاد   در داستان(Suspense )تعليق لت حا

شـود؟   مـي  و مبارزات مردم چه ها تالش،شود؟ عاقبت احزاب ميكمپاني دستگير از دايي سليم بعد از دزدي
دهد؟ آيا   مي ي پاسخ ؟ گيسيا به عشق شريف چه      انجامد مي موانع موجود به كجا      ةتحصيالت راوي با هم   

 هـر چنـد    او را خواهد بخـشيد؟       ،ويبعد از يافتن     او را ترك كرده   مردي كه همسرش همراه مردي ديگر       
اقتضا  است كه    گون داستان    ساختار خاطره   اين دي و هنرمندانه نيست و    عمتايجاد هول و وال در داستان       

  .كند بعدچه خواهد شد مي
 ايـن  پرداختي دقيـق و جزيـي نگـر از           ، بومي از شهركرمانشاه   (Setting)يها  ه صحن درويشيان با خلق  

توصـيف   ،ي واقعي هانام  ذكر  با  همراه  وي با اخذ عناصر مكاني بسياري از كرمانشاه          .دهد ميارائه   هامكان
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سـازد و    مـي داسـتان را افـزون        حقيقـت نمـايي    ،ي آن آثـار   ها و حتي رنگ     و تزيينات  ها طرح ،هاريزه كاري 
  .ندآفري مي واقعي براي طرح خويش يي دقيق وها هصحن

يي هـا   ه سرنوشت بسياري از افراد تعيين و گر       .انجامد مي (Resolution)گره گشايي داستان سرانجام به    
 ةسرنوشـت همـ    ،يابد مي هرچند گره گشايي كلي در داستان نمود ن        .دشو مي باز   دادهكه در حوادث آن رخ      

ي هاشخـصيت كند هنـوز تـا سـرانجام حـوادث و            ميحس   نوعي   شود و خواننده به      مي تعيين ن  هاشخصيت
 همچنـان   اما ؛زند ميپايان داستان را رقم      ،وقوع انقالب وآزادي راوي از زندان     . داستان فرصت باقي است   

 نتيجـه عمـل     ، پايـان پـالت    حقيقـت  و حالت تعليق كه بعد چه؟ در         استي در ذهن خواننده باقي      تاالؤس
   .آغازين نيست

 بـسيار نمـود     ي ابـري  هاسـال ر  د گـره افكنـي   ي داستان و    هاوضعيت و موقعيت   اژگوني و ،هاوجود بحران 
 نمـود هنـري و      ، در اثر  هاو فرود و گره افكني و گره گشايي        ي اوج ها  ه، نقط ها اين بحران   كه  هرچند ؛يابد مي

  .ساده و گذرا پرداخته شده اند رماني چنداني ندارند  و
 حجـم    بـه تنهـايي     هرچند اين عنوان قادر نيـست      ؛رستيزي فق : اثر نيز واقعي است    Subject)( موضوع

 ي وسيع، زمان طـوالني هامكان ي ابريهاسالموضوع . اثر را در بر گيرد   ةعظيم موضوعات متعدد و گسترد    
دارد  ميرا بر آن     اي  هنويسندهر   ، اين عوامل  .گيرد ميو شمار زيادي از اشخاص داستاني و حوادث را در بر            

راي پرداخت داستانش استفاده كند در حالي كه درويشيان از بيـان گزارشـي بهـره                تصويري ب  ةكه از شيو  
  .كاهد ميگيرد و اين خود از ساختار رماني داستان  مي

سبب مـ  » فقر«ي ابري   ها در سال  . است ي فكر اصلي و مسلط در هر اثر       ، داستان (Theme)درون مايه   
 بيـشتر در   كـه است  اجتماعياي ه درون ماي،ستان داة درون ماي. ـ است اصلي فساد و تباهي فرد و جامعه

و درك و     اين درون مايه غير صـريح      .شده است ي داستان گنجانيده    هاشخصيت عواطف و تخيالت     ،افكار
گرم و صميمي با خواننده      ارتباطيثيرگذاري بيشتر اثر و ايجاد      أباعث ت  انعكاس دقيق آن از طريق نويسنده     

  .گردد مي
 است كه در آن نويسنده از طريق زاويـه  (personal – point of view) يد شخصيزاويه دداستان داراي 

 ديـد محـدودتري     ، درويشيان با انتخاب اين زاويـه ديـد        .دارد ميديد اول شخص موضوع خويش را بيان        
ـ بيشتريت يميصم وبه همين خاطر ابديمي براي بازگوكردن داستانش   جـاد مـي   ين خواننـده و راوي ا ي ب

   .كند
 سـاختاري داسـتاني     ي ابري هاسال :كرداذعان  در نهايت بايد     ي ابري هاسال بيان عناصر داستاني     بعد از 

را  كه گاهي ساختار داستان    كند ميآنقدر در بيان احساسات و عقايد خويش پافشاري         گاه   اما نويسنده    ؛دارد
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. ر تزلـزل شـود  انـسجام داسـتاني اثـر دچـا       شـود    مياين مسئله باعث     .سازد مي خودفداي تعهدات ذهني    
كه آنقدر در بند شرح كامل دردها و بـي           «:داند مي اي  ه نويسند در اين ارتباط درويشيان را       نيز ميرعابديني

كنـد و تـوان ايجـاد همـاهنگي ظريـف و       مـي ست كه ژرفنا و تناسب عناصر داستان را فدا  هاساماني و سر
» .دهـد  مـي شـود از دسـت       مـي ه  ق بـين هنـر و وظيفـه اجتمـاعي ديـد           ي خـالّ  هامشكلي را كه در رمان    

   )1025ص، 1380،ميرعابديني(
 يهاشخـصيت  بـا حـضور   ي ابـري هاسـال  .پـردازيم  مي اثر رمان ساز   عواملدر ادامه به بررسي ديگر

(Character) ت .گيرد مي شكل   ي بسيارپويا و بي تعقيد و ابهام با پرداختـي سـاده و گـاه               ،ي زنده هاشخصي 
ف ومـادر  ي شـر به عنـوان مثـال   ؛ي هستند شخصيتو فاقد زواياي متعدد      تك بعدي    هاسطحي كه اغلب آن   

  . بخشي از كنش و رفتار آنها پرداخته است بهسنده تنهايي فرعي كه نوهاشخصيت اري ازيا بسيف يشر
آنهـا بـه خـود      نيزگاه   ،دارد مييش را بيان    هاشخصيتي  ها زاويه ديد خودگذشته، حال و خصلت      راوي از 

راوي به عالم درون و بـرون         .دنبرسانن شناخت   يخواننده را به ا   ،تا با گفتار و كردار خود     شوند   ميواگذاشته  
  شـناختي سـطحي   بـا  عميـق و گـاه تنهـا   بـه طـور  گاه به تفـصيل و درويشيان  .وارد مي شود  هاشخصيت
تر يشبكند و  مي نفوذ   هاشخصيت كمتر به عالم درون      كه و به دليل آن        ي خود را معرفي مي كند     هاشخصيت

 هاشخـصيت  حاالت روحـي و درونـي ايـن          از خواننده كمتر    ،كند مينمايش بيروني آنها اكتفا     و  به توصيف   
  .يابد ميآگاهي 

 همچنين گاه   .دنثير خاصي ندار  أ ت  و در ساختار كلي داستان جايگاه     ي ابري هاسالي  هاشخصيت  از برخي
پردازد كه در واقع نياز به چنين توجـه          يميي  هاشخصيت عمل و سخنان     ، تفصيل به بيان انديشه    انويسنده ب 

   . برخي معلمان مدرسه يا حتي  دانش آموزان،موش  احمد، كدويي منش مثل؛ندارندو پرداختي 
 نـوعي يـا تيـپ سـاز         يهـا ژگييو ي فرديت بخـش و    ها ويژگي ،ي فردي   ها  ه داراي شاخص  هاشخصيت

 و  هاد كه در برابر حوادث، واكنـش      ان  دي رواني و فكري ويژه و منحصر به فر        اتيخصوصها داراي   نآ .هستند
ي هاي متفـاوت، واكنـش    هاشريف با قرار گرفتن در موقعيت     . دهند مي خود بروز    شخصيترفتارهاي مطابق   
ي شخـصيت  بيشتر با توجه به نيروي دروني و زيربناي          هاشخصيت كنش   ،در واقع  .دهد ميمتفاوتي نيز بروز    

ي ناهمـساني   هااما واكنش  ؛كنند مي همساني رشد     شرايط نسبتاً   شريف و لطيف در    .شود ميآنها نشان داده    
كند كه او در يك روز پاك بـه دنيـا            مي بي بي همواره به شريف القا        .دهند ميدر مقابل وقايع از خود بروز       

 سرشت افراد  بيشتر بر اسـاس فطـرت          ، ابري يهاسال در   .شود مي پس هيچ گاه مرتكب گناه ن      ،آمده است 
ي آنان هادر كنش  وصادق است در داستان  ن حكم   يا .اپذير است فطرت افراد تغيير ن    ،ريزهاستوار است تا غ   

  . به صورت شكل گرفته در داستان ظاهر شوندهاشخصيتشود كه  مير و اين عامل سبب ؤثم
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تواند از واقعيت    مي اما ن  ،كيد دارد أ بر عامل محيط بسيار ت     هاشخصيتدرويشيان هر چند در شكل گيري       
 بـه شـكل     ي ابـري  هاسـال  .ثير عامل محيط ارزيابي كند    أانسان غافل بماند و همه چيز را تحت ت        وجودي  

 در نتيجه نويسنده در سطح داسـتان بيـشترين توجـه را بـر عوامـل فـردي،                   كهشود ميخاطره گون بيان    
درويـشيان بـراي سـطح و در        .ي افراد در مقابل يكديگر معطوف داشته است       هابرخوردها و كنش و واكنش    

داند و جامعه را در مجمـوع عامـل          مي مهم   هاشخصيتثير آن را بر پردازش      أمق مطلب عامل محيط و ت     ع
 اين محيط است كه بـا نفـوذ در ذات افـراد،      ي ابري هاسال در   پس. شناسد ميسعادت يا نگون بختي افراد      

كيـد  أ ت - اجتماعي    ديگر تناقضي بين انديشه    ، با اين اوصاف   .كشاند مي را به سوي سرنوشتشان      هاشخصيت
چـون   .ر عالم واقع و توجه او به عامل وراثت  و فـرد در اثـر وجـود نـدارد                   د درويشيان   -بر عامل محيطي  

كند و انسان نيز در عالم واقع جداي از دو عامـل             مي واقعيتي عيني را عريان و بي پرده بيان          ي ابري هاسال
ـ  ذات و محيط نيست، پس در واقع محيط و ذات بر شكل گيري               هـر چنـد در     . ثير يكـسان دارنـد    أافراد ت

 نمود بيشتري يافته است كه آن نيز بـه     هاشخصيتي  هاي ابري عامل سرشت و فطرت افراد در كنش        هاسال
  .استدليل شاخصه اتوبيوگرافيك اثر 

اسـتفاده  رود ـ  مي به شمار  رمان ساز آنعناصردر واقع يكي از كه  -ي ابريهات ساليكي از نقاط قو 
از تلفيـق گفتگـوي     در داسـتان       درويشيان   .ع است  صميمي و متنو   ، زيبا ،مناسب (Dialogue)يهاگديالواز  

  .ه استكردمستقيم و غير نمايشي استفاده 
در اين اثـر يكـي از عـواملي اسـت كـه             اصطالحات و تعبيرات بومي       و كاربرد  لحن گفتگوها    و زبان

آنقدر  گفتگوها   . تأثير بسياري دارد   هاشخصيت واقعي    و در پرداخت   دهد ميداستان را واقعي و عيني تر جلوه        
زبـان گفتگوهـا از   . نماينـد  ميند كه احساس واقعي بودن را به مخاطب خويش القا ا ميزنده، طبيعي و مرد   

خلقي و شايسته با     ، هر كس متناسب با خصوصيات جسمي، روحي       در داستان  .ع بااليي برخوردار است   تنو 
، موقعيت زمـاني كـه در آن        هاشخصيتن   س .گويد ميسخن   ارتباطش با محيط  مقام و موقعيت خود و نوع       

ثير پذيري آنـان    أسطح اطالعات، موقعيت شغلي و تحصيلي، ميزان ت         ي فردي و ذاتي،   هاقرار دارند، ويژگي  
از جامعه و اين كه از كدام قشر و كدام طبقه جامعه هستند، كجايي هستند، چه تفكرات و سـمت وسـوي         

 سـخن گفـتن و تفكـر    ، براي مثـال ، همگي در ساختار زباني گفتگوها مؤثرند   …دتي دارند و  فكري و عقي  
و يك معتاد با يـك معلـم  ويـا     يك روشنفكر با يك الت خياباني  ،يك كودك با بزرگسال متفاوت است     

انديـشه،   .يي اسـت هـا  نيـز داراي تفاوت  كه در يك طبقه و مرحله قرار دارند     ييهاشخصيتحتي گفتگوهاي   
آنـان در حـين گفتگـو        .يابـد  مي در زبان و بيان گفتگوهاي آنها بازتاب         هاشخصيتكر و محتويات ذهني     تف

 بـراي القـاي     اي  ه گفتگوها در داسـتان وسـيل      بدينسان .كنند ميبسياري از افكار و عقايد خويش را مبادله         
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 را هاشخـصيت  و ابعاد وجـودي    اهو ويژگي كنند   ميت داستان ايفا     در كلي  اي  ه نقش ارزند  هاديالوگ . اند مفاهيم
 گيـرا و    ،با وجود اطناب و گـاه تكـرار        هاگفتگوبايد يادآور شد كه      در نهايت    .كنند ميدر داستان  نمايان تر      

  .ابندجذّ
 مندني پور    زمان در داستان از ديدگاه     م بندي ي بر اساس تقس   . است داستان   يكي از عناصر مهم      زمان

ـ ا در داسـتان   « :دانـست مي  ي از نوع زمان تقـو     ي ابري ها در سال   را مي توان زمان   بـستر   ،ن گونـه زمـان  ي
ـ  سلـسله شـان را پد      هـا   ه همخوان با لحظ   ،اپييي گوناگون است كه پ    ها  هي حادث ها  هحلق ارواح (»  .د آورد ي

 مـنعكس     در نمـايش بيرونـي و درونـي عناصـر داسـتان            ي ابـري  هاسالزمان در    .)114: 1384 ،شهرزاد
 و حـال و  هـا تغيير رنگ محيط، تغييـر فـضاي مكان    ،وادثرخ دادن ح   خيذكرتار با ينمايش بيرون . شود مي

يابد و نمايش دروني نيز با نشان دادن تغييرات در روان، افكار و احساسات افـراد   مي نمود   هاشخصيتهواي  
 ةلأشدن اشخاص داستان نشان داده و مـس         پير ا گذر زمان را ب    ،ي ابري هاسالصورت اثر    .رسد ميبه ظهور   

  . حل كرده استتا حدي ي داستاني را هاشخصيتپرداختن به شمار عظيم 
بسياري  يهانده مكان  نويس  ،كند مي در داستان محدود به شخص راوي است كه با وي حركت             مكان

عالوه بـر   . كشد ميي آن را با ذكر نام و موقعيت واقعيشان  به تصوير             ها  ه و خان  ها  ه محل ،از شهر كرمانشاه  
يي ديگر نيـز در داسـتان ترسـيم         هاي اطراف و شهر   هاي بسياري از شهرستان   ها مكان  ،رمانشاهي ك هامكان
    .شود مي

 طبيعتتوصيف   :دو دسته است  كه به    .است ي ابري هاسالي رماني   ها  ه يكي ديگر از شاخص    توصيفات
 اغلـب   توصيفات نويـسنده   . با توصيفات طبيعي است     غلبه  در داستان  البته اشخاص كه     توصيف  و و فضا   

 هـا در واقع اين يگانگي انسان و طبيعت كه در نگـرش رمانتيك         .متناسب با احساس و تفكر خود وي است       
 شـود  مـي  تعبيـر    هماهنگي محيط طبيعي با حالت روح و ذهن فرد        يعني   »حالت منظره وار ذهن و روح     «
در تنهـا   تخيـل    ي ابـري  هاسالدر   .شود ميي طبيعي راوي ديده     هاهمواره در توصيف   )53: 1380فورست،(

 البتـه درويـشيان در اثـرش از         .بخـشد  مـي  ادبـي    يارزشـ كالم وي   به  يابد و    ميتوصيفات است كه نمود     
  .شود ميگيرد كه اغلب در جهت وصف محتوا به كار برده  ميتوصيفات صريح و بي پرده نيز بهره 

ا در كنار هم قـرار       زمان ر   و مكان ،شخصيتسه عامل       براي طرح توصيفات خود،     در اين اثر   نويسنده
. شـوند  مي نيز همراه با آن به جلو رانده         هاشخصيت مكان و    .كند مي داستان در محور زمان حركت       .دهد مي

شـود و در هـر مكـان     مـي ي جديـدي   هـا  وارد مكان  .گيرد ميراوي در معرض نقل و انتقاالت زيادي قرار         
ي جديد، محـيط تـازه   ها و مكانهاشخصيتف راوي با توصي. دنگرد مي نيز وارد داستان    اي  هي تاز هاشخصيت
 شده  نشان داده ثير زمان بر آنها نيز      أ ت ،ذكر شوند  ميي قدي ها با مكان  هاشخصيتدهد و گاهي اگر      ميرا شرح   
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 شكسته تر شده، موهاي سياه، خاكستري شـده و          ها  ه كه بودند نيستند، قياف    هارهگذرها ديگر همان  « :است
   .)1352ص ،3ج (» . سفيد،موهاي خاكستري

عيني بودن آنها در زندگي نويسنده و پيوند        از جهت   ي ابري   هاي رئاليست و ناتوراليست درسال    ها  هنمون
د و نشـو  مـي به صورتي حقيقي بيان    او ـ رمان ـ   ةدر تركيب با جامع و با احساسات وي ـ اتوبيوگرافي ـ   

  .دنگذار مي جاي  خواننده بررا برملموس و بيشتري  ثيرأت
 .يابـد  مـي  ادامـه  ي اما به تدريج با رئاليستي گزارشـ  ؛شود مي با رئاليستي اجتماعي شروع      بريي ا هاسال

 در واقـع    .اسـت ثيرگذارأ عريـان و ت    ، كوبنـده  بـوده و   گزارش واقعيـت     ،كه تصوير واقعيت نيست    رئاليستي
حال خـويش در   خود را همراه با شرح ة وي تاريخ جامع  .آفريند مي احساس   ،درويشيان با اين اثر از واقعيت     

نويسنده بيشتر   . داستان بيشترحقيقت گويي است تا حقيقت نمايي       .دارد ميآميخته و واقعيتي از آن عرضه       
 واقعيـت   گويي نويـسنده در كنـار بـاز       اگرچه ؛مايل است حقيقت را بازگو كند تا بخواهد آن را تصوير نمايد           

   .توانست از خالقيت هنري بيشتري بهره گيرد مي
 ؛كنـد  مـي  تـابلويي خلـق      از واقعيـت   درويـشيان    : گفت بايد ي ابري هاسالدر   ناتوراليسمن   بيا ةدر زمين 
 آن را نقـصان كـار   اي ه كـه عـد  تصويري .كند ميواقعيتي عيني و زشت كه كام خواننده را تلخ        تابلويي از   
ير  زشتي آن چيزي است كه تـصو       ،شود زشتي تصوير نيست    مياما اين زشتي كه ديده      ؛  دانند مينويسنده  

اما گاهي قلم نويـسنده از       ؛ هشدار دهنده و آگاه ساز است      ،تصاوير ناتوراليستي درويشيان گزنده   .  است شده
نگارد كه ضرورتي براي نقل آن   مي چيزي   .آاليد مينهد و كالم خود را به حشو         ميدايره هنجارها پا فراتر     

 در نهايـت بايـد      .افزايد ميداستان ن نيست و جز مكدر ساختن ذهن خواننده اثر بخشي يا زيبايي بر ساخت              
 حـضور  ،سمت و سوي ذهني و هدف نويـسنده   با توجه به   ي ابري هاسالگفت بيان عناصر ناتوراليستي در      

تـوان   ميو غير از اين      استقابل توجيه    و گريز ناپذير بودن بيان آن در كالمش          ي وي آن در زندگ  عناصر  
  .وي به شمار آورد ي قلم هاآن را يكي از كاستي

خـود  ( و فـرد      مـردم  ، اجتمـاع  توان يك اثر سياسي دانـست كـه نويـسنده در آن            ميي ابري را    هاسال
 ، بيـنش درويـشيان  .را بر يكديگر بـه تـصوير كـشيده اسـت      هاثر آن أثير و ت  أ را در هم آميخته و ت      )نويسنده

ضادهاي طبقاتي  كند و ت   ميد  كيأ از اين نظر كه برساختار فيزيكي و تاريخي جامعه ت          ، است بينشي سياسي 
 مسائل سياسي و بازتاب آن را در ميان    ، تاريخ ةنويسنده با پيشبرد داستان در گستر     . دهد ميجامعه را نشان    

 مقارن با جنـگ     ش.ه1320از شهريور    يشيان وقايع تاريخ ساز عصر خويش     ودر .گذارد ميمردم به نمايش    
بـازگو   -راوي داستان - را به روايت شريف      57جهاني دوم و نفوذ نيروهاي متفقين به كرمانشاه تا انقالب           
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 آن دوره   سخت وقحطـي زده   ي  ها سلطنت احمدشاه قاجار و سال     ةدور ، هرچند آغاز زمان تاريخي    .سازد مي
    .)1/158: 1377درويشيان،(شود مي كه از زبان بي بي روايت است

 نيز سرنوشت مردمي را كه      ابريي  هاسال و  اما ادبيات مردم را    ؛دارد مي را زنده نگه     هاتاريخ تنها حكومت  
با نگاهي عميق به مسائل اجتماعي به درون         درويشيان .كشد ميد به تصوير    نزن مي را رقم    هاتاريخ آن سال  

ريشه در همه جا دوانيده است و چـون گيـاهي هـرز               فقر . روح جامعه بيمار است    .كند ميروح جامعه نفوذ    
ي هـا  هژرف شناسانه تا زيرالي    مقصر است؟ نويسنده  چه كسي    .نفس اعضاي ضعيف جامعه را گرفته است      

 همواره جنبـه اقتـصادي جامعـه را در نهايـت            ها ماركسيست همچون درويشيان   .كاود مياستبداد حاكمه را    
ي جامعه را مطـرح و   ها و ناهنجاري   ها تضاد ، وي اختالالت  .كند مي جامعه قلمداد    يساير اجزا  ةتعيين كنند 

درويـشيان رشـد سـرمايه    . كند مي ارزيابي طبقات فرودست جامعهمشكالت در نهايت فقر را عامل اصلي      
دانـد و بـا نـشان دادن         مـي فقر را عامل تنزل افراد و تباهي و فساد انساني و اخالقـي در جامعـه                 و   داري
 به صورتي عميق و موشكافانه تناقضات پنهان در نظام اجتماعي جامعـه             هايي از نتايج اين سياست    ها  هگوش

 .شـود  مـي ي اوست كه فقر را سبب هاگيرد؟ دولت و سياست ميفقر چگونه شكل . دهد مينشان خويش را   
منتقدان ادبـي    .برد ميشتابد و داستان را در اين ميان پيش  مي با مسبب اول و اصلي   مبارزهپس راوي به    

بـه آسـاني      ]هنري است كه  [ جوامع سوسياليستي      »مردمي «هنر حقيقتاً   « روسيه بر اين نظر بودند كه       
) 99: 1372،سـلدن (». را بـه آنـان بازگردانـد       هـا  قابل فهم باشد و كليـت هـستي گمـشده آن           ها  هبراي تود 

درويشيان نيز با جستجو در ساختارهاي فكري، اجتماعي، سياسي و اقتصادي عصر خويش با زبان ساده و                 
گيرد تـا در     مي اجتماع بهره    ي درهم تنيده  هاتمام بافت  از   درويشيان .كند مي هنري مردمي خلق     ،قابل فهم 

رمان يعني وقايع نگاري اجتماعي كـه       « : معتقد است  گلدمن.ثيرگذار خلق كند  أ اثري ت  ،كنار زندگي خويش  
 نيز بيان كننده وقايع اجتمـاعي و        ي ابري هاسال )258 :1378 ديوتاديه،(». عصر خويش است   ةبازتاب جامع 

زنـدگي خودمـدار   طـرح  رداري از جامعه بـه همـراه    اين الگو ب. منعكس كننده جامعه عصر نويسنده است  
  .بيانگر تلفيق اين دو نوع ادبي اتوبيوگرافي و رمان باشدتواند  مي ،نويسنده

بـافتي منـسجم را      ،متقابلثر  أير و ت  أثند كه با ت   ا تاريخ و اجتماع سه جزء الينفك در كنار هم           ،سياست
ي حاكمه، تاريخ جامعـه     هاسياست توصيف اجتماع و  داستان با شرح و     اين   درويشيان نيز در     .دهند ميشكل  

در واقـع ايـن   .دكنـ  مـي كشد و ساختاري مردمي از عصر خـويش عرضـه    ميو عصر خويش را به تصوير       
ـ      شخصيتخارج از بحث ارتباط شريف،      -سياست واجتماع در اثر        حضور تاريخ،  ثير و  أ مركزي داسـتان و ت

  .شود مي گنجانده  بحث رمانة در داير-ثر آن از اين سه حوزهأت
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ي قابل  ها  ه با قرارگرفتن در قالب ادبي رمان داراي شاخص        ي ابري هاسال كردتوان اذعان    ميدر نهايت   
 شخـصيت  فقـدان خالقيـت،      : ازجمله ؛دارديي را نيز دربر     ها هرچند ضعف   .باشد مي ،از آنچه ذكر شد   قبولي  

 رئاليـست   ،تكراريگاه  توصيفات ساده و     ،) و عدم پرداخت دقيق آنها     هاشخصيت تعداد زياد ( پردازي ضعيف 
عـدم اسـتفاده از       ، طرح افقـي، دامنـه دار و گـسترده         ، زبان نقاالنه  ، روايت ساده  ، صريح و عريان   ،گزارشي
  .كاهد ميكه از ارزش اثر  …و  اطناب در بيان ، ضعف عناصر ساختاري،ي داستانيهاتكنيك

  ي ابري و اتوبيوگرافي هاسال

 وضع  ويي است كه بيان حالت ذهني       ها  ه شامل نوشت  ،نامه خود زندگي  «:ي آمده است  درتعريف اتوبيوگراف 
: 1380كـادن، (» شرح زندگي كسي به قلم خـود وي        «يا  ) 218: 1378مقدادي،   (».زندگي نويسنده باشد  

 منثوري است كه يك شخص      ةروايت واپس نگران  «  :گويد مي فيليپ لوژن نيز در تعريف اتوبيوگرافي        .)99
برداسـتان   كند آن گاه كه اين شخص بر زندگي فـردي خـود و بـه ويـژه                مياقعي از هستي خود     خاص و 
ي زنـدگي فـرد مـورد       ها  ه دور ،گي نامه در زند  )408ص،1378،ديوتاديه(»  . ورزد ميكيد  أ خود ت  شخصيت
ثـر  كه پيوند نزديكي بين يـك ا       حتي وقتي « هر چند    .گيرد و اثر تجسم واقعي نويسنده است       مينظر قرار   

/ ولك (».هنري و زندگي خالق آن وجود دارد نبايد چنين پنداشت كه اثر هنري تقليد محض زندگي است                
 واقع گرا، داستاني، روايت خودگراي تأملي       : از جمله  است؛يي  ها  هاتوبيوگرافي شامل نمون   .)78 :1373،وارن

   .و روايت به صورت  سير روحاني
 واقعـي   ة رمان شرح حال گون    )الف« :شود مي دسته تقسيم     رمان شرح حال گونه به سه      ،از نظر بيشاپ  

رمان شرح حال گونه نسبتاً واقعي كه نويـسنده آن   ) ب؛كه رونويس دقيقي از زندگي واقعي نويسنده است       
 كامالً داستاني كه نويسنده     ة رمان شرح احوال گون    )ج ؛نويسد ميرا بر اساس بخشي از زندگي واقعي خود         

» .نويـسد  مي اما داستان آن را با استفاده از تجربيات حسي و ذهني واقعي اش               ،ندك ميحوادث آن را خلق     
ـ     ي ابري هاسالتوان   مي  بر اساس اين تقسيم بندي        ).382: 1378 ،بيشاپ( نـسبتاً    ة را رمان شرح حال گون

  . ارزيابي كردواقعي
اين اثر ر عين حال كه د  منتشر شده است برخي از منتقداني ابريهاسالاتي كه در مورد     يظر ن انيماز  

جمـال ميرصـادقي   توان بـه   مياين ميان  از  . اند  نيز توجه نموده   آن به بعد اتوبيوگرافيك     ،اند را رمان دانسته  
ـ       ،ي ابري هاسالرمان چهار جلدي     «:گويد مي ره با نكه در اي  اشاره كرد     پرحجمـي   ةرمان شـرح حـال گون

 ماجراهـاي داسـتان شـروع       ، داستان شخصيتي   هم از دوران كودك    ي ابري هاسالدر رمان خطي    .. .است
افتد  مياش و حوادثي را كه براي او و اطرافيانش اتفاق            خانواده شود و روايت كننده شرح زندگي خود و        مي
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 از ايـن    .كند ميان حال روايت    بآيد با ز   ميو همچنين بعضي از وقايعي را كه در زادگاهش كرمانشاه پيش            
كند و همين امر، رمـان را بـه وقـايع نگـاري و شـرح حـال                   مي را پيدا    امهن  خود زندگي  اي  هچهررو رمان   

 .)345 :1382ميرصـادقي،  (».كاهـد  مـي ي روايتـي و خالقانـه آن   هـا كنـد و از ويژگي   مـي نويسي نزديك   
 صرف آگـاهي    اي  هنام رمان زندگي تمام سعي نويسنده در اين       « :گويد ميميرعابديني نيز در مورد اين اثر       

 زندگي.  را نگذرانده اند و با آن ماجراها درگير نبوده اند          هاشود كه آن سال    ميه به خوانندگاني    دادن از گذشت  
يشه تـاريخ معاصـر را      ر درويشيان نيز از وراي شرح حال شريف داو        . نوعي تاريخ نويسي است    نامه نويسي 

ح شـكل گيـري      چگونگي تحول اجتماعي را با شـر       ي ابري هاسال ة او در مجلدات چهار گان     .كند ميمرور  
 كـه از جملـه   و دسـتغيب ) 1021: 1380ميـر عابـديني،  (»… .آميزد  مي و عقايد قهرمان اثر در شخصيت

خاطره  مي قس ؛توان رمان شمرد   مي را ن  ي ابري هاسالكتاب  « :دارد ميرود بيان    ميمنتقدان اين اثر به شمار      
   .)262 :ستاي چ، دستغيب(»  …دآي مي به ديده سرگذشت نامه آنچه بيش از همه در اين ... استنويسي

 اين كتـاب    بايد گفت كه   ي ابري هاسال  نوع دوم و در واقع چهره اصلي          ، ديگر اثر  ةدر باب بررسي الي   
 بـا   ، اثري روايـي، منثـور     .دهد ميرا شكل    اثري منسجم    ، رمان در طرحي اتوبيوگرافيك    عناصربا داشتن   
نوسعت معي،ا فاقد خالّ اماتوبيوگرافي ةجنب نظر گرفتن ت كه آن نيز با درقيه مي نمايدك اثر موج.                                                 

 40-30حـدود    نويسنده،در اين اثر.  راوياز زندگي  وتصويري روايتي است خاطره گون   ي ابري هاسال
 وي براي خلق اثـر هنـري   .كشد مي حاكمه را به تصوير طبقه جامعه و    ،انواده اش سال از زندگي خود و خ     

ترسيم حوادث را عيناً و آن گونه كه هست گيرد و    مي وام     خود و اجتماع   يها  هو انديش باور   ،اش از زندگي  
ده براي  تالش نويسن  «  :نيز بر اين اعتقاد است     مير عابديني    . بدون گزينش  البته   صريح و ساده و    :كند مي

 -هـا   هزيرا كتاب او از اصل انتخـاب خـاطر         ؛نبوده است  رمان با توفيق چنداني قرين     نامه به  تبديل زندگي 
كه الزمه و شرط اول ارزش هر رماني است كمتر بهره برده             ايجاز و هاشخصيتبراي تبيين مسائل دروني     

همچـون دفتـر خـاطراتي ورق        ي ابـري  ها سـال  بايد گفت  در واقع      .)1023 :1380ميرعابديني، (» .است
بـه بيـان      با روايتي احـساسي و دردنـاك       سندهيكه نو   در جلد سوم و چهارم داستان      به خصوص  ،خورد مي

 بـدون    و  رويدادها را به شتاب    ،ها در اين بخش   وي .پردازد ميزندگي خود     وقايع نگاري تاريخي و روزشمار    
ي هـا  اختناق ،نويسنده بيشتر بـه سـركوب      ها در اين بخش   .دهد ميو ايجاد طرحي منسجم گزارش      گزينش  

ي هاسـال  كـه  از آن رو     ، گريز ناپذير اسـت    هاپردازد كه البته اين گزارش     مييش در زندان    هاموجود و وازدگي  
 بـا صـراحت و      هاجايي همچون اين بخش     جايي با بغض و     در  وي .استنويسنده   ةفرياد در گلو ماند    ابري

ان طور كه در بخـش رمـان نيـز ذكـر شـد رئاليـست گزارشـي         هم .سازد ميعريان اين صدا را منعكس     
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پس با اين اوصـاف بايـد        .درويشيان و توصيفات ناتوراليستي آن رنگي اتوبيوگرافيك به اثر بخشيده است          
 كم رنگ تر و ساخت گزارشـي و خـاطره گـون آن پـر رنـگ                  اثر ساخت داستاني    ،ي ابري هاسالدر  گفت  

   .يابد ميترجلوه 
 اين كه چه موضوعي محور قرارگرفتـه        .استنصري حضور دارد كه علت تحرير اثر         ع ،نامه در زندگي 

 ي ابري هاسالن سؤال در مورد     يا .در آورد  د كه زندگي خويش را به رشته تحرير       دار ميو نويسنده را بر آن      
درجـواب   ؟ را بنگـارد   ي ابـري  هاسـال  تـا    انگيـزد    مـي چه چيزي درويشيان را برآن        كه ز صدق مي كند   ين
 مقاومت و دردهـاي در      ،مبارزه براي خوب زيستن و تغيير نظام حاكمه         ، انسان گرايي   سياست،   :گفتديبا

 ة انگيز  .كند مي را خلق    ي ابري هاسال و اصالح طلبانه است كه        آگاه سازنده  انگيزه اي    دل مانده و در كل    
 داستان را در    ،مانر نيست بلكه     و انگيزه اي شخصي     هنر يا مذهب   ،شكل گرفتن رمان عالقه به سياست     

با در نظر     بايد گفت اين اثر    ي ابري هاسال  مورد در پس .ي اجتماعي و فراتر از فرد در نظر دارد        ها  هقالب داد 
 از ديگرسو با   و  اتوبيوگرافي ،از يك سو  وتوجه به فرد    روند زندگي نويسنده اش     بيان   ، شخص ةگرفتن انگيز 

   .شود ميمحسوب رمان  ،مندي و انگيزه آگاهي و حس دردانعكاس واقعيات جامعه
در رمان دو اصل فاصله گذاري بين جهان داستان و واقعيت و نيز عدم حضور نويسنده در مـتن بايـد                     

 اتوبيـوگرافي ـ رمـان    در .يـست ايـن دو اصـل ن   نويسنده ملزم به اجـراي  در اتوبيوگرافياما  ،رعايت گردد
 از همان آغاز    ي ابري هاسالما در    .كند مي ايجاد ن  نويسنده در متن حضور دارد و اين بودن هيچ خللي بر اثر           

   فاصله اي بين واقعيت و اثر و نيز نويـسنده و راوي احـساس   و مخاطب  كنيم ميردپاي نويسنده را دنبال     
  .كند مين

 قهرمان داسـتان     ،شريف . اصلي است  شخصيت اتوبيوگرافيك اثر، خود محوري      عناصريكي ديگر از    
 بيـان احـساسات و افكـار در         كـه  مونولـوگ    .كند ميت و ذهنيت خويش را بيان        تخيال ،تنها افكار دروني  

 درويشيان  .شود مي ديده ن  هاشخصيتيابد و در ديگر      مي تنها از زبان شريف در داستان نمود         ،خويشتن است 
نويسنده آنچـه را دوسـت دارد بـه          .ندكسعي برآن دارد تا منطق شخصي و تجربي خويش را به متن القا              

است ي ابري اثري ها سال .شود مي در عقايد خود خالصه       داستانش يهاشخصيت او نيز چون     .آورد مي خاطر
. گيـرد  مـي  وي سرچـشمه     غغريزي و متصل به احساسات و تجربه نويسنده نوشته شده است و از نبو             كه  

 خويش و انديشه ي رفتاري و سيرت و خصلت       ها ويژگي ،ي ذهني هاگرايشو بيان    با نشان دادن     درويشيان  
  .كند مي انسجام ساختاري و محتوايي اثر را حفظ ،در طول داستان 
زمـان و    ،هاشخـصيت (و موجـودات    ) حـوادث (ي ابري داراي ساختار است و از داستان         هاروايت در سال  

  - به ويژه و زمان و مكان نيز       هاشخصيت-  موجودات ي ابري هاسال در ساختار روايت     .گيرد ميشكل  ) مكان
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داده  جنبه داستاني اثر را تحت الشعاع خود قـرار           در نتيجه   و دهند   مي  را به خود اختصاص    فضاي بيشتري 
 .اسـت داستان رنگي نقاالنه به خود گرفته است و همين بيان در سراسر داستان گسترده شـده                 روايت   .اند

بي  بـه خـو    ،كه يكي از عناصر اصلي روايت اسـت        ،پرداخت روايت خويش از عنصر گزينش     درويشيان در   
 ، در نهايـت   .رود تا داستاني   ميبهره نجسته و در نتيجه پيرنگ داستان به صورت ساختاري گزارشي پيش             

 در نتيجـه    ،روايتي گزارشي و توضـيحي     هايي از توصيفات و ديالوگ    هاجز در بخش   ي ابري هاسال بايد گفت 
   . روايتي داستاني،هاتوصيفات و ديالوگ-در آن دو بخش  اتوبيوگرافيك دارد و

آغاز تا انتهـا تقريبـاً بـا يـك ديـد بـه                راوي از  . نگرش نويسنده با ديد راوي يكسان است       ،ر اين اثر  د
 نگـرش و    ، در واقـع شـناخت، درك      .مانـد  مـي  او در طول داستان يكسان       نگاه   زطر  و نگرد مي  رويدادها

 ؛شـود  ميتفاوت بيان ي مها ههرچند زبان و طرز بيان او به گون     ،كند ميديدگاه وي در طول داستان تغيير ن      
 بلكه به صـورتي دقيـق و        ، در ذهن  اي  ه نه به صورت خاطر    ،همان ديد كاوشگر و ماجراجويانه    وي  اما ديد   

 و هاشخـصيت كند و نگاه راوي بـه   مينويسنده داستان زندگي خويش را بيان       زيرا     ؛شود ميمشخص بازگو   
در  .پـذيرد  مـي  مخاطب داستان ايـن را         يجهدر نت و  ق به خود نويسنده و واقعي است        علّحوادث داستان مت  

 ةي پايدار ـ شريف ـ با يك دامن  شخصيتگردد كه در اين صورت  مي من راوي جانشين من مؤلف ،داستان
 پايـدار   شخصيت اين   ة اين جاست كه داستان به واسط      .شود مي نامريي   ةيگزين يك گويند  ديد محدود جا  

   . شكل اتوبيوگرافي به خود بگيرد،شود اثر ميجب يابد و مو ميوحدتي نوين و ساختاري منسجم 
علـي اشـرف    .  قهرمان و مؤلف يكي شده اند و بـاهم شـباهت اسـمي دارنـد               ، راوي ي ابري هاسالدر  

در اين جا نويسنده با ايجاد شباهت اسمي بين خود، راوي و   . شود مييشه  وردرويشيان در داستان شريف دا    
  .نمايد ميقويت قهرمان وجه اتوبيوگرافيك داستان را ت

برد زباني روان، ساده، صميمي و بي تكلف است و سرشار            ميزباني كه درويشيان براي اين اثر به كار         
 است از زبان قـديمي و رسـمي و   اي هزبان نقال است يعني آميز   «: به قولي  از گرمي و احساس شور گفتن     

 وضـع  ؛آيـد  مـي  رويدادهاي هر روزينـه  زند و به سوي ميزبان رايج و عاميانه، به رويدادهاي گذشته گريز   
دستغيب، مجله   (» ...رود   ميگرايد و باز به سر حكايت        مي به افسانه و شعرگويي      ؛گيرد ميخطابي به خود    
  .كند ميو اين زبان به كار رفته نيز وجه اتوبيوگرافيك اثر را  تقويت ) 262چيستا، شماره 

ميـر عابـديني در     . اغلب ساده و تكراري هستند، ذكرشد رمانبخشتوصيفات نيز جز مواردي كه در       
. برنـد  ميانبارند اما آن را پيش ن      ميي شبيه به هم، رمان را       ها از زندگي  ييهاتوصيف «  :اين باره معتقد است   

 رمان شكل دفترخاطرات شـريف را  .. .آيد بي آن كه حركتي در كار باشد        ميتوصيفي از پي توصيف ديگر      
كنند و شريف هربار بـه       ميخانواده بارها منزل عوض     . آورد ميري را به دفعات      و خاطرات تكرا   تيافته اس 
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  اغلـب    )1023: 1380،ميرعابـديني  (».دهـد  مـي  را شرح    ها  هتفصيل جريان اسباب كشي و احوال همساي      
و اين بارزه نيز  عنصر خـود زنـدگي نامـه اي اثـر را                روند   ميخاطره گون پيش     در داستان    توصيفات نيز   

  .كند مير مشخص ت
 خالقيـت و  رود، مـي  به شـمار  زي نروايي داستاني  يكي از ابعاد اصلي آثار كه مهم رمان  عناصريكي از   

رويشيان جـز   د.دارد كه دنياي داستانش را بيافريند ميكه نويسنده را بر آن است خلق دنيايي خيالي در اثر     
 .نـي واقعيـت اسـت بـا بيـشترين تطـابق            باز آفري  ي ابري هاسال .گيرد ميدر وادي توصيف از تخيل بهره ن      

من نقـش تخيـل را   « :درويشيان در پي تطبيق كامل داستان با عالم واقع است و خود نيز از آن آگاه است   
امـا   ؛دانم مي يك نويسنده و هنرمند      ةي عمد هايكي از توانايي   كنم و آن را    ميدر خلق يك اثر هنري نفي ن      

مـن حتـي    . ام ست كه فرصتي براي پرداختن به تخيل نداشـته        ي زندگي چنان مرا احاطه كرده ا      هاواقعيت
بـا  هـر چنـد      .)422 :1380گفتگـو بـا درويـشيان،      (».دانـم  ميي زندگي   هاتخيل را در خدمت بيان واقعيت     

رمان كمبـود تخيـل و خالقيـت چيـزي از ارزش هنـري اثـر                -قرارگرفتن در نوع مورد نظر اتوبيوگرافي       
، هـا ، كتابهـا، نـام مجـالت، سـينماها و فيلم          ها  هر برخي اسامي، نام روزنام    انطباق با عالم واقع د     .كاهد مين

يي كه در داستان ذكر شده همه منطبـق بـا      ها نام و عنوان مكان    .يابد مي جلوه   ها و بسياري از  مكان     هاخيابان
لـب در    نيـز اغ   هـا البته امروزه نام برخي از آنان تغيير يافته است كه اين مكان           . استاصل آن در عالم واقع      

 براسـاس رخ دادن     هـا بافت قديمي شهر كرمانشاه كنوني قرار گرفته انـد و توصـيفات راوي از ايـن مكان                
  .استحوادث داستان 

 نيـز  ي ابـري هاسـال در  .چيرگي يك عنصر بر بعد داستاني رمان از ظرافت هنري آن خواهـد كاسـت           
ور لاستفاده از فولك  .را بر اثر نهاده است    ثيري  أضرب المثل و شعر چنين ت     ، استفاده از فرهنگ و زبان عاميانه     

همچنـين آوردن   . ميزان وسيعي از داستان را به خود اختـصاص داده اسـت            ،و لغات و اصطالحات عاميانه    
سـاخته   كالم را دچار از هم گسيختگي و اطناب          ،رسد مي قطعه   50 در اثر كه به      و گاه طوالني  اشعار بسيار 

 با در نظر گـرفتن بعـد اتوبيوگرافيـك          .افزوده است ره گون بودن آن     و به خاط  كاسته   داستاني اثر    ةواز جنب 
   يكـي از امتيـازات واالي آن          …فرهنـگ و زبـان عاميانـه و        ،هااثر،استفاده از حكايات،اشعار، ضرب المثل    

  .نمايد مي معرفي ها ه را منبعي غني و سرشار از اين شاخصي ابريهاسال اين امر .شود ميمحسوب 
كشمكش روايـت    در خود زندگينامه،  .  است  پاياني مناسب با ساختار اتوبيوگرافيك اثر      پايان داستان نيز  

دهـد   مـي  قرار   اي  ه در واقع نويسنده تكيه گاه پاياني داستان را نقط         .يابد ميبا مرگ قهرمان داستان پايان ن     
شـود   ميآغاز   نيز با خاطراتي از دوران كودكي شريف         ي ابري هاسال .اش به نتيجه برسد    كه هدف و انگيزه   

رسد كـه   مي جايي به اتمام      رمان در  ،در واقع . يابد ميي مبارزاني چون او خاتمه      هاو با به ثمر رسيدن تالش     
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 كه مخاطب انتظار دارد كه داستان       اي  هشود نه در نقط    ميقهرمان داستان به نهايت هدف خويش نزديك        
درويشيان هنوز به پايان    . ي زنده در پيش است    ماند، گويي هنوز واقعيتها    مي خواننده منتظر    .به پايان برسد  

 اگر به عنوان رمان مطرح      ي ابري هاسال در نتيجه    ؛ چون هنوز زندگي اش ادامه دارد      ،داستان نرسيده است  
پس براي آن كه پيرنـگ   .گردد ميشود، رمان از لحاظ پايان در ارتباط با ساختار داستاني دچار عدم تعادل     

  . زندگينامه ـ رمان در نظر گرفت ارضا كننده باشد بايد اثر را خوداثر از لحاظ زيبايي شناسي 
 در  . زندگي شـخص اسـت     ة حضور دقيق تاريخ در ارتباط با دور       ،خود زندگي نامه نوشت   ازخصوصيات  

  زنـدگي   بـا برجـسته سـازي       همـراه  در واقع شخص راوي    ،خورند مي فرد و تاريخ به هم گره        وگرافياتوبي
 تاريخ بـه صـورتي دقيـق زنـدگي     ،ي ابريهاسالدر   .نمايد ميتاريخ نيز اشاره    خويش به تحوالت وتكامل     

 ما شاهد انطباق دقيق تاريخ با واقعيـت اجتمـاع و   در نتيجهكند  ميراوي را در ارتباط با روزگار وي ترسيم       
  .هستيم و چه در حوادث فرعي ياصل شخص چه در حوادث

 معتقـد  دكتـر جانـسون   در اين باره     .دارد مي بيان   يي ابر هاسالدرويشيان داستان زندگي خويش را در       
 :1380،كـادن (» .براي نوشتن زندگينامه هركس، هيچ كس شايسته تر از خود آن كـس نيـست              «  :است
تـوانم   مي ،يي از زندگي من است    ها برش ي ابري هارمان سال «: گويد مي  در اين باره   درويشيان خود ) 99ص

گفتگـو بـا     (».ي من و ماجراهايي است كه بر من گذشته است         از زندگ % 90به جرأت بگويم كه در حدود       
مصاحبه با   (»يم زندگي خودم است   ها  هقص% 95ن  م« :گويد ميو در جايي ديگر     ) 422: 1380درويشيان،  

 .)1381 شهريور 16دوريشيان، سايت اينترنتي نوانديش، 
ت ساده، صريح و بـدون      ساختار خاطره گون، روايت گزارشي، زاويه ديد اول شخص، توصيفات و رواي           

، تـاريخ نگـاري و توجـه بـه           مي روان و صـمي    ، زبـان سـاده    ،گزينش و فاقد برجسته سازي و گاه تكراري       
ي خاص نويسنده به متن، حضور نويسنده در متن، ديـدگاه           ها  هي روزمره، القاء احساسات و انديش     ها  هتجرب

 ذكـر   اين بخـش   مواردي كه در مطالب       و نيز    فردي و تك بعدي متن، حقيقت نمايي و وقايع نگاري اثر          
 اتوبيوگرافيـك اثـر محـسوب       ي  هـا   هجنبـ  با زندگي نويسنده از    ي ابري هاسالشد و از همه مهمتر انطباق       

 .دنشو مي
دارد كه قضاوت منصفانه تري                         مي ما را بر آن      » رمان -اتوبيوگرافي« به عنوان نوع     ي ابري هاسالقبول  

  . دهيم و با دركي جامعتر و ديدي وسيعتر به خوانش و نقد آن بپردازيمدر مورد آن ارائه



 215                                         ) رمان-اتوبيوگرافي(در نگاهي نو » سالهاي ابري         «                               مچهلسال  

  

   نتيجه

ي هـا  ه قالب شاخـص اينسو در ديگراز  و  رمان را داردعناصر از سويي    از منظر رمان محض    ي ابري هاسال
ـ           ي ابري هاسال . ارائه نداده است   اي  هقوي و هنرمندان   ر  از منظر اتوبيوگرافي محض نيز همين نتيجه را در ب

 عناصـر  نويسنده در بيان داستانش از       جهتاتوبيوگرافي را دارد و از ديگر       برخي خصوصيات    جهتي از   .دارد
  .رمان كه در مباحث پيشين ذكر گرديد بهره بسيار جسته است

 امـا  ،كيـد دارد أ هر چند درويشيان بر زنـدگي شخـصي و داسـتان هويـت خـويش ت                ي ابري هاسالدر  
قـرار   كيـد أ در ارتباط بوده است نيز مورد توجـه و ت ناشزندگيو نحوي با آنها  كه به     را ييهاسرنوشت انسان 

گيرد تا عالوه بر ترسيم انواع گوناگون مـردم و تـصوير جـامع از                ميدرويشيان از اين تلفيق بهره      .دهد مي
در  چه از لحاظ فرم و ساختار و چه محتـوا،            ي ابري هاسال .زد تضادهاي اجتماعي را آشكار سا     ،انزندگي آن 
 ارزشمندي اين اثر در ادبيات كـشور نمـود          ، كه با اين نگاه    است قي از دو نوع رمان و اتوبيوگرافي      واقع تلفي 

   .بيشتري خواهد يافت و به جايگاهي در خور دست خواهد يافت
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