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 چکیده
  فارساای،یکی از مهمترین موضااوعات مورد توجه پژوهشااگران در رشااتۀ زبان و ادبیات 

گسترش   ست. در سالهای اخیر و با توجه به  بررسی سبک شناسانۀ آثار نویسندگان و شعرا ا      
ی          دوره گاهی افزایش پ قاالت دانشااا گارش م ند ن دا كرده و های تحصااایالت تکمیلی، رو

بررساای آثار نویسااندگان و شااعرای گذشااته و معاصاار بر اساااس پژوهشااگران دانشااگاهی ب
شهای زیادی درب     اند. امعیارهای علمی پرداخته صر كه پژوه سندگان معا ارة آثار ز جمله نوی

صورت گرفته محمود دولت     وی در زمینه سی  شنا سبک  ست های گوناگون از جمله  . آبادی ا
شگاهی دربارة آثار دولت     صت مقالۀ دان ش شتۀ تحریر  در مجموع بیش از  ر آمده  دآبادی به ر
ستخراج ابکی وی را از این مقاالت كه هدف نویسندگان این مقاله این است كه ویژگیهای س

سته  شگران قرار دهند. در  و د ین مقاله از ابندی نمایند و در قالب یک مقاله در اختیار پژوه
ه اساات. اند اسااتفاده شاادآبادی پرداختهبررساای آثار دولتۀ دانشااگاهی كه بچهل و نه مقال

ست كه عبارتند از:   ضامین،   -2ثر، ن -1مطالب این مقاله در هفت بخش ارائه گردیده ا  -3م
می  ادبیات اقلی -6ل سیاسی و اجتماعی، بازتاب مسائ -5ی، مکتبهای ادب -4عناصر داستان،   
 سایر موارد.   -7و روستایی، و 
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Abstract 

One of the most important subjects for scholars in Persian literature is 

studying the stylistics of the works of the writers and poets. In recent years 

according to expansion of post graduation, the number of academic 

articles is increasing and academic scholars are studying the works of the 

writers and poets of the past and present with scientific criteria. One of the 

contemporary writers that many researches have been done on his works 

is Mahmud Dowlatabadi. Over sixty academic articles have been written 

about his works and the purpose of the writers of this article is to extract 

the elements of his style from these articles and classify them for scholars. 

In this article we have used forty nine academic articles that are written 

about Dowlatabadi’s works. This article consist of seven parts that are: 1- 

prose, 2- themes, 3- story elements, 4- literary schools, 5- reflecting 

political and social issues, 6- local and rural literature, and 7- other issues. 
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 قدمهم

سبک             سی  سی برر شتۀ زبان و ادبیات فار شی در ر ضوعات پژوه یکی از مهمترین مو

سندگ  ست ب       فردی نوی صر ا شته و معا شعرای گذ سبک دوره گونهان و  ه ای كای كه جدا از 

ا نویسنده   یمربوط به زمان زندگی نویسندگان و شعرا است و از آن تأثیر میگیرند، هر شاعر     

های ساابکی منحصاار به خود نیز دارد كه باعث تشااخیص آثار وی از آثار دیگر  مشااخصااه

شی دربا     شود. هرچند هر پژوه صران وی می سبک  معا احب ص رة آثار ادبی نمایانگر جزئی از 

ود اثر است ولی با توجه به اهمیت سبک شناسی برخی پژوهشگران موضوع اصلی تحقیق خ

ه به را بررسی سبک شناسی آثار ادبی انتخاب میکنند و برخی مجالت علمی به صورت ویژ      

 موضوع سبک شناسی میپردازند. 

صااایالت تکمیلی روند نگارش مقاالت     های تح در ساااالهای اخیر و با گساااترش دوره   

ستفاده از معیا           شگاهی با ا شگران دان ست و پژوه صعودی پیدا كرده ا سیر  شگاهی  رهای  دان

شعرا میپردازند. مطالعه،   علمی به بررسی جنبه  سندگان و  بندی سته دهای گوناگون آثار نوی

ت مورد نیاز اطالعا های این مقاالت در قالبی جدید و به صورت منسجم میتواند  و ارائۀ یافته

ز مطالعه اای خاص را در یک مقاله در اختیارشااان قرار دهد و آنها را پژوهشااگران در حوزه

 نیاز گرداند.   مقاالت متعدد بی

شته      صر كه نقدها و مقاالت زیادی دربارة آثارش نو سندگان مهم معا شده و    یکی از نوی

به    قدان و پژوهشاااگران از جن یاب     منت به ارز ته   های مختلف  ثارش پرداخ ند محمود  ی آ ا

ترین یكه طوالن كلیدرآبادی با نوشااتن رمانهای متعددی از جمله آبادی اساات. دولتدولت

 افته است.ای در ادبیات داستانی دست یحساب میاید به جایگاه ویژهرمان به زبان فارسی ب

ستانه         شگاهی در مورد دا سالیان گذشته در مجموع بیش از شصت مقالۀ دان   ایدر طی 

شده كه مو   محمود دولت شته  ستانهای وی ب   آبادی نو صل و  ضوعات مختلفی در دا طور مف

سی قرار گرفته  سندگان این مقال همراه با مثالهای متعدد مورد برر ست  اند. هدف نوی ه این ا

گرفته   ای مجزا مورد اشااااره قرارآبادی را كه هر یک در مقاله     كه ویژگیهای سااابکی دولت   

سته  گردآوری نمایند و پس شگران قرار  بندی، همۀ آنها را در یک مقاله در اختیار پژوهاز د

اند رداختهآبادی پبررساای آثار دولتز چهل و نه مقالۀ دانشااگاهی كه بدهند. در این مقاله ا

ست. الزم ب      شده ا ستفاده  ست تا كنون در هیچ مقاله   ا ضیح ا سته تو ای بندی ویژگیهای د

 ست.  شگاهی مورد اشاره قرار گرفته انجام نشده اآبادی كه در مقاالت دانسبکی دولت

 بحث

سبک محمود دولت   شگاهی دربارة  شته  در این بخش مطالبی كه در مقاالت دان آبادی نو

ضامین،   -2نثر،  -1شده در هفت بخش ارائه میگردد كه عبارتند از:   ستان،     -3م صر دا عنا

سی و اجتماعی،      -5مکتبهای ادبی،  -4 سیا سائل  ستایی، و  ادبیات اقلیمی و رو -6بازتاب م
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 موارد متعددی اشاره شده است.   بتوضیح است در برخی از مقاالت سایر موارد. الزم ب -7

 نثر  -1

های گوناگون آبادی از جنبهمقاالت دانشااگاهی متعددی به بررساای ساابک نثر دولت   

 اشاره میشود.  اندپرداخته كلیدرهفت مقاله كه به بررسی نثر رمان اند. در ابتدا به پرداخته

كه      له  قا لت »در اولین م بادی نثر محمود دو نام 1382شااایری، «)آ عدادی ا دارد ب (  ز ت

خی از این همراه با مثال اشاره شده است. در ادامه فهرستی از بر     كلیدرمشخصات نثر رمان   

با   همصاادایی و همنوایی كالم»مشااخصااات كه در مقالۀ مذكور آورده شااده ارائه میگردد:  

كند و  روحیات و وضعیتها. تند شدن طنین عبارتها در هنگام شتاب و اضطراب، و      حاالت و

ر كاربرد ساااخت مفعولی افعال به طو»(، 84همان: «)كشاایده شاادن آنها در زمان آرامش 

ال به  متعدی كردن افع  »(، 86همان:  «)متوالی در چند جملۀ همجوار و معطوف به یکدیگر،    

ات رعایت مصااطلحات و مقتضاای»(، 87همان: «)الزم شاایوة فردوساای با افزودن الف بر فعل

ا  یاقلیمی و معیشااتی در گزینش واژگان و تعبیرات محلی برای توضاایح، تشاابیه، توصاایف 

یل كالم  مان:  «)تکم تانی و            »(، 88ه بک تركسااا نده از سااا ما باز های  بارت عال و ع  وفور اف

ز نحو   مؤخر قرار گرفتن نهاااد بر مفعول و متمم، بااه تااأثیر ا                 »همااان(،  «)خراسااااانی  

 (.90همان: «)مصدری، بر خالف روال مرسوم« ش»واژه سازی با »(، 89همان: «)گفتاری

( 1388شیری،  «)گری در روایتآبادی و فلسفۀ مداخله دولت كلیدر»در مقالۀ بعدی كه 

ر دآبادی به اساااتفاده از صاااورت كتابی و غیر شاااکساااته زبان اصااارار دولت»نام دارد به 

ار در موسیقایی بودن ساخت  »شده است. در مقالۀ سوم هم كه     ( اشاره 234همان: «)صحبتها 

ت ها و ساااخ( نام دارد مطالبی دربارة شاایوة گزینش و چینش واژه1390شاایری، «)كلیدر

 بررساای و تحلیل موضااوعات»جمالت و زبان روایت ذكر شااده اساات. در مقالۀ چهارم كه 

سااتان توصاایفات با فضااای داتناسااب ( نام دارد ب1391پناه و رادفر، كریمی«)كلیدروصاافی 

رسی  بر»آبادی است. مقالۀ پنجم  اشاره شده و گفته شده كه این توصیفات مخصوص دولت      

سیقایی رمان  جنبه شاهی،  «)آبادی()محمود دولت كلیدرهای مو ست  1391كاردگر و بابا ( ا

ش       شاعرانه ا سبکی جدید از نثر  ستفاده از جمالت آهنگین و ایجاد  شده   كه  در آن به ا اره 

 است. 

آبادی در رمان   تأثیر متون كهن بر نثر داساااتانی دولت   »شاااشااامین مقالۀ این بخش    

ی تأثیر متون كالسیک ها( نام دارد كه دربارة مهمترین جنبه1391آرتا و همکاران، «)كلیدر

ها یا تركیبات كهن(، تقلید از ویژگیهای گزینش واژگانی )كاربرد واژه»بر نثر این رمان آمده: 

جای یکدیگر، آوردن با تأكید بر سر فعل ماضی،    كهن مانند: كاربرد حروف اضافه ب دستوری  

شوندی، تکرار   فعل و موكول بعد از چند مفعول پی در پی، مقدم كردن « را»كاربرد فعل پی

شده  اند،  كردن قید به آخر جمله، كاربرد تعبیرات معروفی كه به عینه از متون كهن انتخاب 
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شنای نثر گذشته.       سجع و كاربرد مضمونهای آ ستفاده از  ( آخرین مقاله دربارة 32همان: «)ا

محمود « كلیدردر رمان « گویش سبزواری»و « آركائیسم»نمودها و كاربرد متفاوت » كلیدر

ستجردی و همکاران،  اله«)آبادیلتدو سیم   1394دادی د ست كه در آن تق ها و بندی واژه( ا

 ساختارهای صرفی و نحوی كهن گرایانه در این رمان صورت گرفته است. 

سی رمان  در ادامه به دو مقاله كه ب سلوچ برر شاره می پرداخته جای خالی  شود. در  اند ا

سی رمان     »مقالۀ  شنا سلوچ »سبک  صفهانی    «)آبادیاثر محمود دولت «جای خالی  صر ا  ون

ط به ان از سه منظر ویژگیهای مربوشناسی فردی داست( از لحاظ سبک 1388شمعی)الف(، 

س   یژگیهای ادبی و ویژگیهای فکری بساخت زبانی، و  سی قرار گرفته ا ت. در خوبی مورد برر

انی  اختاری زبقساامت ویژگیهای مربوط به ساااخت زبانی، به پانزده نمونه از ویژگیهای ساا  

ند از: كاربرد ل            دولت  ها عبارت با ذكر مثال اشااااره گردیده كه برخی از آن بادی  غات كهن،  آ

ستفاده از تركیبات مقلوب، جا ب  ضمایر، متعددی كردن افعال با افزودن  ا بر فعل  « نا»جایی 

سانی، حذف     سبک خرا لی از ومفع« را»الزم، جا به جایی اركان جمله، كاربرد فعلهای كهن 

به   در بخش ویژگیهای ادبی، «. حتی»معنی بمنظور تأكید و ب  « هم»مله و كاربرد حرف   ج

ه از زبان سااایزده مورد همراه با مثال اشااااره گردیده كه برخی از آنها عبارتند از: اساااتفاد 

ص    یف و شعرگونه و آهنگین، جمالت برش خورده و موجز، تکرار عبارات و كلمات، كثرت تو

سازی و قرین      سجع  صویر،  بت، صال  سازی و واژه گزینی، عقاید عامیانه،  پردازی، تركیبهت

این  توضاایح اساات مطالب ارائه شااده دربارة ویژگیهای فکری فخامت و جزالت كالم. الزم ب

 رمان در بخش مضامین مقالۀ حاضر ذكر گردیده است.

لۀ          قا مان م بارة این ر له در قا مان   »دومین م عل در ر خالی سااالوچ   ف و منشاااأ   جای 

رمان  (  اساات. نویسااندگان مقاله دربارة افعال این1390علی پارسااا و همکاران، مساات«)آن

انواع  نامبرده، بعد از تجزیه و تحلیل فعلهای فیش برداری شااادة رمان   »اند: چنین نوشاااته 

رداری ب : افعال فارسااای )معیار، ادبی و كهن، محاوره و گرته     1دسااات آمد:  چهارگانه زیر ب    

ویش : افعال مشااترک میان فارساای )معیار و ...( و گ 3ری؛ : افعال گویش ساابزوا2شااده(؛ 

تها  به این نتیجه    ( و در ان159-160همان:  «): افعال برسااااختۀ نویسااانده.    4سااابزواری؛ 

اختۀ اند و افعال برسااخود اختصاااص دادهه افعال فارساای بیشااترین بخش را باند كرساایده

 نویسنده شمار اندكی دارند.  

رمان شناسی زبانی   سبک »پرداخته شده كه   دیان سرخ یال آن مادر یک مقاله به رمان 
( نام دارد. در 1394همتی و همکاران، «)آبادینوشااتۀ محمود دولت آن  مادیان ساارخ یال

آبادی همراه با مثالهای متعدد آورده شااده این مقاله بخشااهای مختلفی دربارة ساابک دولت

ستان »كه برخی از آنها عبارتند از:  سره »، «سم( گرایی )آركائیبا جابجایی اركان »، «واژگان 

به جای حرف « را»كاربرد »، «كاربرد دو حرف اضافۀ مضاعف برای متمم در جمله  »، «جمله
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به معنای نگاه  « داشاااتن»فعل »، «مصااادرم مرخّم»، ««برای»و « از»، «با»، «به»اضاااافۀ 

شتن، متوقّف كردن و ایستادن   ی شدن،  در معنای رفتن، گذشتن، سپر  « شدن »فعل »، «دا

از ابتدای فعل   « می»حذف  »، «ی مفعولی«را»تکرار »، «تركیبهای مقلوب »، «دور شااادن

،  «نشااانۀ نهی« م»صااامت »، «بر فعل الزم« ان»، متعدّی كردن افعال با افزودن «مضااارع

آوردن جمع »، «بر ساااَرم فعل« همی»آمدن »، «بر سااار فعل ماضااای مطلق« ب»آوردن »

، «اسااتفاده از آهنگ و وزن شااعری»، «تتابع اضااافات»، «های عربی به صاایغه فارساایواژه

 «.كلمات محاوره»

 نوشااته شااده كه روزگار سااپری شاادة مردم سااالخورده یک مقاله هم دربارة نثر رمان 

( 1387كاردگر و قدمنان، ««)روزگار سپری شدة مردم سالخورده»تشبیه اندیشی در رمان »

سندگان ب  شبیهات د   نام دارد و در آن نوی سی ت یژگیهای و»اند. در بخش ر رمان پرداختهبرر

شبیهات رمان    ستۀ ت ست كه عبارتند از:       9به « برج شده ا شاره  شه »مورد ا سنت ری ی های 

تأمل » ،«تنوع در طرفین تشبیه »، «پشتوانۀ تجربی »، «رنگ اقلیمی و امروزی»، «تشبیهات 

شبیهات  سانگی در انتقال معانی و القای حاالت روحی »، «برانگیزی ت شبیه و  یگانگی ت»، «ر

 «. تنوع در ادات تشبیه»و « نقش مؤثر قید در ساختار تشبیه»، «استعاره

ر وی آبادی در چندین اثبررساای نثر دولتمقاله نیز پژوهشااگران دانشااگاهی بدر چهار 

ستقل     پرداخته سه مقالۀ م ستند و درنتیجه میتوان گفت  در این  اند كه دو مقاله تکراری ه

( 1385، نسقی «)آبادیممیّزهای ویژه در آثار محمود دولت»ین آنها بخش وجود دارد كه اول

ثالهای متعدد  آبادی همراه با ممورد از ویژگیهای ساابکی دولت 13نام دارد. در این مقاله به 

ا موصوفهای بكاربرد صفات »از آثار مختلف وی اشاره شده است كه برخی از آنها عبارتند از: 

د با  كاربرد صاافت و قی»، «كاربرد مصااادر مرخّم»، «جعلی كاربرد مصااادر»، «غیر متعارف

سم  ساخت صفت از ا  »، ««ان»هنجارشکنی در جمع بستن اسم و ضمیر با     »، ««انه»عالمت 

تشبیه در   در ادامه هم مطالبی دربارة توصیف و «. پارادكس»، و «ساز ی صفت «با»و « بر»با 

 آبادی آورده شده است. آثار دولت

پور حسن«)آبادیتحلیل سبک شناختی آثار داستانی محمود دولت»قالۀ در ادامه به دو م

پور حساان«)آبادیویژگیهای زبان روایت در سااه اثر از محمود دولت»( و 1385آالشااتی، 

( اشاره میشود كه هر دو یک مقاله و از یک نویسنده هستند و اولی در یکی      1386آالشتی،  

ای اساات در مجله و دومی كه كمی كاملتر از مجالت دانشااگاه آزاد اسااالمی منتشاار شااده

شی ب  -علمی س پژوه سندة این مقاالت ب    یدهچاپ ر ست. نوی سبکیم زبانم    ا سی ویژگیهای  برر

پرداخته است. در مقدمۀ مقاله مهمترین   كلیدرو  جای خالی سلوچ ، عقیل عقیلداستانهای  

صه    سبکی دولت شاخ سی گردیده بدین  های  شده     آبادی كه در این مقاله برر صورت ذكر 

 -4كوتاهی جمالت؛  -3گرایی واژگانی؛ بومی -2گرایی )واژگانی، نحوی(؛ كهن -1»اسااات: 



 115 / آبادی بر مبنای مقاالت دانشگاهیسبک شناسی آثار محمود دولت

 ( 140همان: «)تشبیهات خاص؛ -5عبارتهای توضیحی معترضه پایانی؛ 

انی در آثار زدایی زبآشنایی»آبادی پرداخته بررسی چند اثر از دولتای كه بآخرین مقاله

ی و محمدی فشاااارك «)(عقیل عقیل  و  با شااابیرور دو اثر داساااتانی  آبادی )با تکیه ب دولت

گاه كلی  ندر یک »این مقاله آمده: « بررسی و تحلیل»( نام دارد. در قسمت 1392صادقیان، 

ستانهای رمان   شتر دا صطالح نیمه بی شبیرو ، نباگاوارهآبادی، چون بلند دولتگونه و به ا از ، با
ز این گونه زدایی زبانی بهره برده و در معدودی انایی، از آشاااعقیل عقیل، و مرد، خم چمبر

ستانها، چون   ار اندک و ، این گونه آشنایی زدایی بسی  هجرت سلیمان و  اوسنۀ بابا سبحان  دا

 (165همان: «)نزدیک صفر است.

 مضامین -2

لۀ آبادی پرداخته شاااده اسااات. در مقاموضاااوع زن در آثار دولتدر برخی از مقاالت ب

تهای ( شخصی  1388واصفی و ذوالفقاری،  «)آبادینان در آثار محمود دولتخشونت علیه ز »

قرار  مورد بررسی جای خالی سلوچو  با شبیرو، هجرت سلیمانزن اصلی و فرعی داستانهای 

مطالعۀ آثار : »نیز ذكر گردیده است. در این مقاله آمده  كلیدرهایی از داستان  گرفته و نمونه

قد ادبی فمنیسااتی مشااخص میکند كه خشااونت در تمامی    آبادی از منظر نمحمود دولت

شکا              شکل پنهان و آ شأهای متفاوت به  سی دارد كه با من سا شمگیر و ا شی چ ستان نق ر دا

شود.  شی از مقالۀ  84همان: «)ظاهر می ی جا»شناختی رمان  نقد جامعه»( همچنین در بخ
حت نقد مصل»كه ( 1388نصر اصفهانی و شمعی)ب(، «)آبادیاثر محمود دولت« خالی سلوچ

سلوچ »اجتماعی زن در رمان  سندگان ب «« جای خالی  شکالت ز   نام دارد نوی سائل و م نان م

 اند. در جامعه و رمان پرداخته

تانهایش  آبادی به مشکالت اقتصادی و فقر در داسدر برخی از مقاالت هم به توجه دولت

شاره شده است. دربخش دیگری از مقالۀ فوق كه     ستایی   ادی خانواده رونقد شرایط اقتص  »ا

سلوچ »در رمان  سندگان مقاله مع «« جای خالی  ستان  نام دارد نوی یکی از »تقدند كه این دا

شااده  ترین داسااتانهایی اساات كه راجع به فقر و مبارزة انسااان به خاطر حیات، نوشااتهقوی

اثر محمود « جای خالی ساالوچ»ساابک شااناساای رمان   »( در مقالۀ 160همان: «)اساات.

( هم نویساااندگان مطالبی در مورد 1388نصااار اصااافهانی و شااامعی)الف(، )«آبادیدولت

فکری  اند و در انتها هشااات مورد از مهمترین ویژگیهای    ویژگیهای فکری این رمان آورده  

د، دفاع از اند كه عبارتند از: دفاع از حقوق زنان، تقابل ساانت و تجدرمان را فهرساات كرده

مردم سااتمدیده و رنج كشاایده، بازگشاات به  ساارزمین، نقد اصااالحات ارضاای، حمایت از  

 حیات. خاطربسامان اجتماعی، فقر و مبارزه بخویشتن، نقد مناسبات زناشویی در شرایط نا

ستانهای دولت    ضامین دا سندگان دیگر     بادی بآدر برخی مقاالت م صورت تطبیقی با نوی

جای دو رمان  پردازی و درونمایه درمقایسه تطبیقی شخصیت»مقایسه شده است. در مقالۀ 
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ها و مضامین در این دو  درونمایه»( آمده: 1389ابراهیمی، «)های خشم خوشه و  خالی سلوچ 

اثر همگی بر یک نظر واحد داللت دارند: وجود ناعدالتی در جامعه به خاطر نظام طبقاتی و             

 جای خالی سلوچم تحلیل تطبیقی »( در مقالۀ دیگری كه 14همان: «)تقسیم ناعادالنه ثروت. 

هر »( نام دارد هم آمده:   1389شااامعی و بیطرفان،  «)اثر پرل باک  مادر آبادی با رمان    دولت 

ای دور افتاده به تصااویر كشااند و اند یک طبقۀ اجتماعی را در ناحیهدو نویساانده كوشاایده

 (89توصیف دقیقی از واقعیتهای تلخ زمانۀ خود به دست دهند.)همان: 

ضامین     سۀ م سندگان عرب آثار دولتدر چهار مقاله نیز مقای بان مورد زآبادی با آثار نوی

آبادی  تبررسی تطبیقی زندگی و برخی آثار محمود دول »بررسی قرار گرفته است. در مقالۀ   

 -1»( به وجوه مشااترک اشاااره گردیده كه عبارتند از:  1388مختاری، «)و یوسااف إدریس

ضااعیت انتقاد از و -2كشااور.  اسااتعمار سااتیزی و مبارزه با دخالت بیگانگان در امور داخلی

ستفاده از   -3حاكم بر جامعه در زمان خویش؛ ]...[.  وصیفات بیرونی شخصیتها و حوادث     تا

و دنگاه مشااابه  -4آبادی بساایار ظریف و زیبا اساات. داسااتان؛ كه توصاایفات محمود دولت

آبادی  دولتر نویسنده در مورد زن كه بیشتر در آثار آنان رنگ مردساالری وجود دارد، در آثا

 ( 104همان: «)نوعی خشونت نیز به آن اضافه شده است.

رقاوی ش  األرضادبیّات روستایی در رمانهای عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی    »در مقالۀ  

ورد ( برخی شااباهتها كه م1391مندمی، آرمن و فیروزی«)آبادیدولت جای خالی ساالوچو 

ساایاساای و   نویساانده و تأثیر پذیر از شاارایط  گرایی دواشاااره قرار گرفته عبارتند از: واقع

شان، جایگاه مهم      ستا در آثار سنده و توجه به رو زن در  محیطی جامعه، بومی بودن دو نوی

شان. در مقالۀ         ستاییان و اهمّیت آب و زمین برای شکالت رو ستانها، م سی ت »دا طبیقی برر

سلوچ »رمان  ستانهای كوتاه »آبادی و محمود دولت« جای خالی  یدگاه  درون عبود از ما« دا

بیکاری،  موارد مختلفی همچون فقر،( هم ب1393انی اصفهانی و نجفی، خاق«)ادبیّات اقلیمی

ست. در مقالۀ           شاره شده ا سنده ا سیاست حاكمان وقت توسط دو نوی رسی  بر»گرانی و نقد 

سم در رمان   سنۀ بابا  »اثر عبدالرحمن منیف و « النهایات»تطبیقی مبانی رئالی «  بحانس آو

لت  بادی اثر محمود دو مارانی،      «)آ تل  حاتمی  تان در زم 1395حیدری و  رة ( این دو داسااا

سم انتقادی قرار گرفته  شده:  رئالی ستا، توج »اند و گفته  ه به ادبیات انعکاس زندگی مردم رو

ستاییان وجه بارز این دو اثر ر      صادی رو شکالت اجتماعی و اقت ستی  اقلیمی و انعکاس م ئالی

 های داستانها اشاره شده است.به درونمایه ( و46همان: «)است.

بررسی و   »واقعۀ عاشورا اشاره شده است. در مقالۀ     آبادی بدر دو مقاله هم به توجه دولت

سی   صر بومی )دینی و ملی( بزرگترین رمان فار شاره به   1387گرجی، «)تحلیل عنا ضمن ا  )

شااورا و تراژدی گل محمد آداب و رسااوم ملی و دینی به پانزده مورد از شااباهتهای واقعۀ عا

شااناساای میراث از بیناخوانش تا بینامتنیّت؛ روایت»اشاااره شااده اساات. همچنین در مقالۀ 
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( كه دربارة 1394زاده و شااهپرراد، حسااین«)آبادیعاشااورا در آثار داسااتانی محمود دولت

ستانهای   شی ی        كلیدرو  بانگاوارهدا صورت نمای شورا به پنج  شده كه میراث عا ست گفته  ا  ا

آبادی نمود پیدا كرده  های دولتدراماتیک، شنیداری، نوشتاری، رثایی، و تصویری در نوشته    

 است. 

 عناصر داستان -3

شگران ب   در برخی  شگاهی پژوه سبک دولت   از مقاالت دان سی  ستفاده  برر ز اآبادی در ا

فته و ر گراند كه در برخی تنها یک عنصر داستانی مورد بررسی قرا   عناصر داستانی پرداخته  

شاااناسااای داساااتانهای كوتاه محمود       شاااکل »در برخی بیش از یک عنصااار. در مقالۀ    

 10 ( چهارده داسااتان نخسااتین وی در 1388بابا، مهر و كریمی قرهمشااتاق«)آبادیدولت

زمان  اند كه از جمله نتایج آن این اساات كهشااناسااانه قرار گرفتهبخش مورد تحلیل شااکل

شتر دهۀ     ستانها بی ست و    اغلب آنها ر و مکان 1340دا ستا ستان ب »و شیوة  تمام چهارده دا

شوند.     شخص نقل می سوم  ستفاده از عنا 108همان: «)دانای كل و از منظر  صر  ( همچنین ا

ر توصاایفها، دهای امروزی، نثر شاااعرانه مانند بیهقی های محلی در كنار واژهاقلیمی و واژه

صیت    شخ شترک ت   تعدّد  ضامین م ستانها، دیگر موا ، و فقر به عنوان یکی از م رد مورد مام دا

 اشاره در مقاله هستند.  

لۀ     قا تان        »در م تانی در داسااا ناصااار داسااا اثر محمود « شاااُبمیرو با »بررسااای ع

یکی   بررسی كلی عناصر داستان در   نویسندگان ب ( هم 1387مرتضوی و آیتی،  «)آبادیدولت

صاار داسااتانی بررساای عنا اند. بخشااهایی از این مقاله كه در آنهاآبادی پرداختهاز آثار دولت

، «توصاایف -2»، «وعمقدمه یا شاار -1»انجام شااده اساات عبارتند از:  با شاابیروداسااتان 

م كه همقالۀ دیگری «. سرنوشت  »و « بحران داستان »، «اپیزود داستان »، «راوی»، «تشبیه »

ستان در یکی از آثار دولت    ب صر دا سی كلی عنا صر   »آبادی پرداخته، برر سی عنا ستانی  دبرر ا

لی ( نام دارد. بخش اصاا1388محمدی و شااریفی، خان«)آبادیاثر محمود دولت« مرد» در

ترتیب ن باز آآغاز میشود و پس « بررسی عناصر داستان )شخصیّت یا قهرمان(»این مقاله با 

، «صاااحنه یا زمینه»، «لحن»، «زاویۀ دید»، «حادثه»، «جدال»، «فضاااا و جوّ»بخشاااهای 

« نمایهدرو»و « تجربه»، «پیرنگ بسااته و پیرنگ باز»، «داسااتانپیرنگ یا هسااتۀ »، «الگو»

 اند.قرار گرفته

آبادی مورد بررسی قرار گرفته است. از   در دو مقاله عنصر شخصیت در داستانهای دولت    

صیت   شیوه »جمله مواردی كه در مقالۀ  شخ حیدری و وفایی  «)كلیدرپردازی در رمان های 

شاره قرار گر 1392دیزجی،  شتر دولت   ( مورد ا ستفادة بی ستقیم  فته یکی ا آبادی از روش م

شخصیت   شخصّیتهای پویا          برای  شتر از  ستا بی شخصّیتهای ای ست و دیگری اینکه  پردازی ا

اثر محمود « جای خالی ساالوچ»در رمان « شااخصاایت»تحلیل عنصاار »هسااتند. در مقالۀ 
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شمعی،     «)آبادیدولت صفهانی و  صر ا شیوة دولت 1386ن ص ( هم  شخصیتها   آبادی در تو یف 

 غیر مستقیم دانسته شده است. 

سرعت روایت در رمانهای دولت    سه مقاله نیز  ساس نظریۀ ژرار ژن در  ت مورد آبادی بر ا

جای خالی  بررساای ساارعت روایت در رمان   »بررساای قرار گرفته اساات. در هر دو مقالۀ   
سن «)سلوچ  سرعت روایت در رمانها   »( و 1389لی و دهقانی، ح شی تحلیلی بر   جایی نگر

یت        خالی سااالوچ  ّیۀ روا با تکیه بر نظر مال  ناسااای ژرار   و موسااام الهجره إلی الشااّا شااا

 ( سرعت روایت كلّ رمان متوسط دانسته شده است. همچنین در     1394صالحی)ب(،  «)ژنت

ساختار روایی رمان  »مقالۀ  ساس نظریّۀ ژنت  سلوک تحلیل  سوری،  «)بر ا ( 1385مجوزی و 

ستان  باید گفت در كلّ د»]...[ آمده:  ش        سلوک ا ستان با  ست دا شده ا سبب  تاب ، دیالوگ 

 (94همان: «)ثابت نقل شود.

ست. در این مقاله كه       سی قرار گرفته ا صر حادثه مورد برر تحلیل »در یک مقاله نیز عن

ی خوشحال دستجرد  «)آبادیاثر محمود دولت« جای خالی سلوچ »در رمان « حادثه»عنصر  

د از رخ میده« جای خالی سلوچ »ثی كه در داستان  حواد»( نام دارد آمده: 1388و شمعی،  

ماقبل و  وابسااتگی، وحدت و انسااجام نساابتاً متقابل برخوردار اساات، یعنی نه تنها با حادثه

 (146همان: «)مابعد خود پیوند دارد، بلکه بر حوادث دیگر تأثیر میگذارد.

ستان   »برخی از مواردی كه در مقالۀ  ظ و  جیب محفون« ترس»ساختار و محتوا در دو دا

بارتند از: عآمده  بیابانی( دربارة داستان 1394صالحی)الف(،  «)آبادیمحمود دولت« بیابانی»

ضرب المثل و و        ستفاده از جمالت كوتاه،  صّیتها، زاویۀ دید دانای كل، ا شخ های اژهكثرت 

 رحم و ... .عدالتی در جامعه، مبارزه با طبیعت بیمحلی، بی

 مکتبهای ادبی -4

آبادی از لحاظ بررسااای سااابک دولتز مقاالت، پژوهشاااگران دانشاااگاهی ببرخی ادر 

ررساای ب(، 1383محساانی، «)نهایت رئالیسااممرز بی»اند. در مقالۀ مکتبهای ادبی پرداخته

س                سیالی سو سم  سم، رئالی سورئالی سم،  سم، ناتورالی سم، رومانتی تی، و مکتبهای ادبی رئالی

سم در رمانهای     سالخورده     و  سلوچ  جای خالی، كلیدرسمبولی شدة مردم  سپری   روزگار 

 صورت گرفته است. 

، شاایری)الف(«)آبادیدولت كلیدرو  جای خالی ساالوچداللتهای ضاامنی در »در مقالۀ 

ستفادة دولت 1387 شاره شده و گفته شد      ( به ا ه است:  آبادی از برخی امکانات سمبولیسم ا

ستانهای دولت » ساختار رئال آبادی، به اندازهدا ستی خود از بافت طبیعی ای در  برخوردارند  ی

گام طرح آنها دنبال كشااف نمادهای جزئی در آنها پرداخت و در هنببین كه واقعاً باید با ذره

ه ظاهر   ب های خود اطمینان قطعی كرد؛ چرا كه بسااایاری از این حقایق       نیز نباید بر یافته    

 (94-95ان: هم«)نمادین، چیزی جز واقعیتهای محض در ساختار روایت نیستند.
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ر نصاا«)آبادیاثر محمود دولت« جای خالی ساالوچ»ساابک شااناساای رمان  »در مقالۀ 

نظر نویسااندگان هر چند در بخشااهایی از داسااتان   ( ب1388اصاافهانی و شاامعی)الف(،  

ستان از  های سمبولیسم، ناتورالیسم، سورئالیسم و پست مدرنیسم دیده میشود ولی دا        جنبه

ناصر  عبررسی  »حساب میاید. در مقالۀ  ستانی رئالیستی ب  رمان نویس، دا لحاظ هدف و نیت

لق ( نیز به خ1388محمدی و شااریفی، خان«)آبادیاثر محمود دولت« مرد»داسااتانی در 

شاره شده است. در مقالۀ        شناختی   معهنقد جا»آثاری در مکتب رئالیسم و ناتورالیسم و ... ا

مان   لت « سااافر»ر بادی محمود دو کاران،  «)آ مده:  1390ادهمی و هم در واقع »( هم آ

ل جزئی مسائ  آبادی با انتخاب سبک رئالیستی كلیترین مسائل زندگی را در تجرید از    دولت

 ( 50همان: «)تصویر در میاورد.ای به و خرد و حاشیه

لیل تح»( و 1391رحمانی، «)آبادینقد مکتبی داساااتانهای محمود دولت»در دو مقالۀ  

ستانها      ستی در دا صر ناتورالی كه با   (1392شریفیان و رحمانی،  «)آبادیی محمود دولتعنا

دی مورد آباهای مکتب ناتورالیسم در آثار دولت كمی تغییر در اصل یک مقاله هستند جنبه  

ست و در پایان مقالۀ دوم آمده:    سندة  آبادی به عنومحمود دولت»بررسی قرار گرفته ا ان نوی

پای  ، بند، ادبارارش دیده میشااود. داسااتانهای امروز ایران، رنگی از مکتب ناتورالیساام در آث
 و بساایاری از دیگر داسااتانهای وی، زمینه و خصاالتهای  ساافر، گلدسااتۀ امامزاده شااعیب

 (167همان: «)ناتورالیستی دارد.

و   جای خالی سااالوچ  ، كلیدر واقعیتهای عینی و حقیقتهای ذهنی در   »در چکیدة مقالۀ    

از  آبادی در دورة دومآنکه محمود دولت با»( آمده: 1392شاایری، «)روزگار سااپری شااده 

ستان  سم دارد،         دا سمبولی سوم گرایش به  سم و در دورة  سی خود گرایش به رمانتی در  نوی

ستانی درهمۀ كارنامۀ ادبی او،    صر غالب هنری در گزینش واقعیّتهای دا منطبق  مجموع، عن

مان الیساام در ربررساای تطبیقی مبانی رئ»( در مقالۀ 79همان: «)بر مکتب رئالیساام اساات.

حیدری و «)آبادیاثر محمود دولت« آوسنۀ بابا سبحان  »اثر عبدالرحمن منیف و « النهایات»

 اند.فته( نیز این دو داستان در زمرة رئالیسم انتقادی قرار گر1395حاتمی تل مارانی، 

 ئل سیاسی و اجتماعیبازتاب مسا -5

داخته آبادی پری در آثار دولتدر برخی از مقاالت به بازتاب مسااائل ساایاساای و اجتماع

سبکی وی ب شده كه میت   جامعه نقد»حساب آید. یکی از این مقاالت  واند یکی از ویژگیهای 

سلوچ »شناختی رمان   شمعی)ب(،     «)آبادیاثر محمود دولت« جای خالی  صفهانی و  صر ا  ن

  شااااید بتوان گفت پرداختن به مساااائل     »( نام دارد كه نویساااندگان آن معتقدند:       1388

آبادی بوده ترین دغدغه ذهنی دولتاقتصااادی، فرهنگی و ساایاساای، اساااساای     جتماعی،ا

 (  157همان: «)است.

مهمانی  آبادی و دولت ساالوکشااناسااانه در رمانهای  های هسااتیاندیشااه»در مقالۀ  
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سیر آثار    »( آمده: 1389ابومحبوب و پناهی، «)میالن  كوندرا خداحافظی ست كه  مهم این ا

مسااائل اجتماعی جدا رگز از تحوالت عمیق فکری نساابت بدهد او هآبادی نشااان میدولت

محمود « سااافر»شاااناختی رمان    نقد جامعه   »( در مقالۀ   26همان:  ]...[«)نبوده اسااات 

سط     ( هم به 1390ادهمی و همکاران، «)یآباددولت نشاان داده شادن مشاکالت جامعه تو

 آبادی در این رمان اشاره شده است.دولت

اده زاشرف)««جای خالی سلوچ»شناختی اصالحات ارضی در رمان عه نقد جام»در مقالۀ 

ربارة شاااناسااای ادبیّات اشااااره گردیده و مطالبی دهای جامعهنظریه( ب1391و یوردخانی، 

ست. در مقالۀ         شده ا صالحات ارضی آورده  سفید و ا ثار اولیه ردپای ایدئولوژی در آ»انقالب 

لت  بادی محمود دو مد 1391طاهری،  «)آ نده »ه: ( هم آ عه  او نویسااا جام تا   ای  گرا اسااات 

ه دنبال كشاااف بحرانهای اجتماعی اسااات و اگر ب     آلیسااات و در بطن جامعه همواره ب   ایده 

شاره میکند، در واقع به بهانه اثر شگرف سیاست بر اجتماع و         رنوشت  س بحرانهای سیاسی ا

ز یکی ابررساای گر مقاالتی كه از دیدگاهی خاص ب( از دی134همان: «)تک تک آدمهاساات.

اری در های فرودساات پسااااسااتعم  واكاوی جلوه»آبادی پرداخته میتوان از مقالۀ آثار دولت

 ( نام برد.1394حاجتی و رضی، «)جای خالی سلوچرمان 

 تاییادبیات اقلیمی و روس -6

رار آبادی كه در مقاالت دانشااگاهی مورد اشاااره قیکی از ویژگیهای ساابک فردی دولت

ست. در مقالۀ    گرفته توجه وی به اقلی ستا ا سی بوم »م و رو شبیرو گرایانۀ برر اثر محمود  ،با 

بررساای طبیعت و محیط زیساات در این داسااتان  ( ب1393حبیبی نسااامی، «)آبادیلتدو

ست.     شده ا شگران ب پرداخته  ستانهای      همچنین برخی از پژوه صه در دا شخ سۀ این م  مقای

گرا مطالعۀ وماساااتعاره و نقد ب»مقالۀ اند. در آبادی با آثار نویساااندگان دیگر پرداخته دولت

ستان   شکوائی،  ««)از خم چمبر»و « مردگیله»موردی دو دا کی  ی( 1395راكعی و نعیمی ح

 آبادی با یکی از داستانهای بزرگ علوی مقایسه شده است.از داستانهای دولت

سندگان عرب در دو مقاله نیز آثار دولت سی  مور زبان در این حوزهآبادی با آثار نوی د برر

ست. در مقالۀ   سی     »قرار گرفته ا سی؛ برر ستایی در رمانهای عربی و فار تطبیقی  ادبیّات رو

ومی  ( به ب1391مندمی، آرمن و فیروزی«)آبادیدولت جای خالی ساالوچشاارقاوی و  األرض

ساییا        شکالت رو شان و م ستا در آثار سنده و توجه به رو و زمین  ن و اهمیّت آببودن دو نوی

بیقی رمان بررسی تط »ان برخی از شباهتهای دو اثر اشاره شده است. در مقالۀ     عنوبرایشان ب 

ه ادبیّات مارون عبود از دیدگا« داستانهای كوتاه »آبادی و محمود دولت« جای خالی سلوچ »

ی هر های طبیعدر بیان شاخصه»( هم گفته شده: 1393خاقانی اصفهانی و نجفی، «)اقلیمی

ز اركان تشبیه از ااند كه یکی برده ی و گاه از تشبیه اقلیمی بهرهدو نویسنده گاه از بیان عادّ

 (44همان: «)عناصر طبیعی انتخاب میشود.
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 سایر موارد -7

قاالت  مآبادی اشاااره شااده اساات. یکی از موضااوع نام گزینی در آثار دولتمقاله بدر دو 

گار ساااپری شاااادة  نام گزینی در  » لت  روز هایی برای درک محت     دو ید بادی )كل وای آ

اثر « مرد»بررساای عناصاار داسااتانی در   »( نام دارد و دیگری 1387شاایری)ب(، «)رمان(

 آبادیدولت»( اساات كه در آن آمده: 1388محمدی و شااریفی، خان«)آبادیمحمود دولت

صیّتهایش انتخاب میکند. د       شخ شهای فردی و اجتماعی  سب با نق ستان  اغلب نامها را متنا ا

 (108همان: «)ای از آنهاست.نمونه« مرد»

صدایی باختین در آثار دولت   در دو مقاله نیز ب ضوع چند  شده ا   مو شاره  ست كه  آبادی ا

ها   مان         »یکی از آن ند صاااادایی در ر طب و متن در آفرینش چ خا ند م خالی     پیو جای 
یی رمان تحلیل سااختار روا »( نام دارد و دیگری مقالۀ 1395علّامی و عظیمی راد، «)سالوچ 

داساتان  »( اسات كه در آن آمده:  1385مجوزی و ساوری،  «)نتبر اسااس نظریّۀ ژ  سالوک 

 فضااایی برای عرض اندام شااخصاایّتهایی با ایدئولوژی متفاوت اساات و صاادای     ساالوک

گوش خواننده رسااایده راوی ب صاااورت مساااتقل و بدون دخالتشاااخصااایّتهای متفاوت ب

 (95همان: «)است

 

 نتیجه

ای آبادی كه در بخشااهدولتای از مهمترین ویژگیهای ساابکی محمود در انتها خالصااه

شاره قرار گرفت ارائه میگردد. از ویژگیهای مهم نثر دولت  بادی میتوان آمختلف مقاله مورد ا

هات و های محلی و قدیمی در كنار تشااابیبه نثر آهنگین و اساااتفاده از سااااختارها و واژه

ستانهای وی م         ضامین دا شاره كرد. از جمله مهمترین م صر به فرد ا صیفات منح ن از یتواتو

ستانهای   مشکالت اقتصادی و فقر و ظلم به زنان و واقعۀ عاشورا  نام برد. در مورد عناص      ر دا

 وی میتوان به اسااتفاده از شاایوة دانای كل، بیشااتر بودن شااخصاایتهای ایسااتا نساابت به  

شاره كرد. از لحاظ مکتبهای             صر حادثه ا سب از عن ستفادة منا صیتهای پویا، و ا دبی  اشخ

ولی   چند امکان مشااااهدة مکتبهای ادبی گوناگون در آثار وی وجود دارد        میتوان گفت هر 

آبادی  آبادی رئالیساام اساات. همچنین یکی از ویژگیهای ساابکی دولت مکتب اصاالی دولت

بازتاب مسااائل ساایاساای و اجتماعی در آثارش اساات كه یکی از مهمترین آنها موضااوع    

سبکی دولت        ست. یکی دیگر از ویژگیهای  ضی ا صالحات ار ستا  آبادی توجه به اقلیم و را و

ست و از جمله موارد دیگری كه در این  شاره قرار گرفت نام  ا صیتها    مقاله مورد ا شخ گزینی 

 در داستانهای وی است. 
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سن  -10 سین؛ )   ح شتی، ح سبک »(، 1385پور آال ستانی محمود  شناختی آثار د تحلیل  ا

؛ فصاالنامۀ تخصااصاای زبان و ادبیات فارساای دانشااگاه آزاد اسااالمی اراک      «آبادیدولت

 (.22تا ص 1، )از ص8شناسی ادبی فعلی(، سال دوم، شمارة )زیبایی

محمود  ویژگیهای زبان روایت در ساااه اثر از   »(، 1386؛ ) ________________ -11

 (.160تا ص 139، )از ص14نامه، سال هشتم، شمارة ؛ كاوش«آبادیدولت

جای ر رمان بررساای ساارعت روایت د»(، 1389لی، كاووس و دهقانی، ناهید؛ )حساان -12
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 (.63تا ص 37، )از ص45پژوهی ادبی، شمارة ؛ فصلنامۀ متن«خالی سلوچ

وانش تا بینامتنیّت؛ روایت از بیناخ»(، 1394زاده، آذین و شااهپرراد، كتایون؛ )حسااین -13

ل نوزدهم،  پژوهی ادبی، سا؛ متن«آبادیشناسی میراث عاشورا در آثار داستانی محمود دولت

 (.119تا ص 101، )از ص65شمارة 

پردازی در رمان های شخصیت  شیوه »(، 1392یدری، فاطمه و وفایی دیزجی، فرناز؛ )ح -14

 95ز ص(، )ا14)پیاپی  2شناسی، سال چهارم، شماره     ؛ پژوهشهای نقد ادبی و سبک  «كلیدر

 (.127تا ص

بررسااای تطبیقی مبانی   »(، 1395د و حاتمی تل مارانی، علی اكبر؛ )   حیدری، محمو  -15

حمود اثر م« آوساانۀ بابا ساابحان »اثر عبدالرحمان منیف و « النهایات»ساام در رمان رئالی

 (.48تا ص 27، )از ص4؛ ادبیات پارسی معاصر، سال ششم، شمارة «آبادیدولت

جای خالی  »بررسی تطبیقی رمان  »(، 1393اقانی اصفهانی، محمّد و نجفی، حسن؛ )  خ -16
؛ «قلیمیمارون عبود از دیدگاه ادبیات ا« اهداسااتانهای كوت»آبادی و محمود دولت «ساالوچ

 (.   47تا ص 25، )از ص15نامۀ ادبیات تطبیقی، سال چهارم، شمارة كاوش

اصاار داسااتان بررساای عن»(، 1388محمدی، محمد حسااین و شااریفی، فردین؛ )خان -17

زاد آ؛ فصاالنامۀ ادبیات فارساای بهارسااتان سااخن )دانشااگاه «آبادیاثر محمود دولت« مرد»

 (.109تا ص 77، )از ص13می واحد خوی(، سال پنجم، شماره اسال

ستج    -18 شحال د شمعی، میالد؛ ) خو صر  »(، 1388ردی، طاهره و  در « حادثه»تحلیل عن

سلوچ »رمان  شنامه فرهنگ و ادب، دوره  «آبادیاثر محمود دولت« جای خالی  نجم،  پ؛ پژوه

 (.148تا ص 134، )از ص8شماره 

گرا مطالعۀ اساااتعاره و نقد بوم»(، 1395شاااکوائی، فاطمه؛ )ی حراكعی، فاطمه و نعیم -19

ناخت، ش ، دو فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان  ««از خم چمبر»و « مردگیله»موردی دو داستان  

 (.103تا ص 89(، )از ص13)پیاپی 1، شمارة 7سال 

؛ فصاالنامه  «آبادینقد مکتبی داسااتانهای محمود دولت»(، 1391حمانی، كیومرث؛ )ر -20

شگاه آزاد       علمی شکدة ادبیات و زبانهای خارجی دان سی )دان سالمی  اپژوهشی زبان ادب فار

 (.73تا ص 41، )از ص13واحد سنندج(، سال چهارم، شماره 

ناتورالیساااتی در     »(، 1392دی و رحمانی، فرامرز؛ ) شاااریفیان، مه    -21 تحلیل عناصااار 

 149ز ص(، )ا11)پیاپی  1؛ ادب فارسی، دورة سوم، شماره    «آبادیداستانهای محمود دولت 

 (.168تا ص 

فان، مینو؛ ) شااا -22 یل تطبیقی  »(، 1389معی، میالد و بیطر خالی سااالوچم   تحل  جای 

 (.91تا ص 67، )از ص14؛ ادب پژوهی، شمارة «اثر پرل باک مادرآبادی با رمان دولت

؛ مجلۀ دانشااکدة ادبیات و علوم «آبادینثر محمود دولت»(، 1382شاایری، قهرمان؛ ) -23
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 (.92تا ص 73(، )از ص143)پیاپی  4نسانی مشهد، سال سی و ششم، شمارة ا

های ضااامنی در  »(، 1387)الف(؛ )________ -24 خالی سااالوچ   داللت ید و  جای    ركل
شگا         «آبادیدولت سانی دان شکدة ادبیات و علوم ان شریۀ دان سی )ن ه تبریز(، ؛ زبان و ادب فار

 (.101تا ص 75، )از ص207، شمارة 51سال 

)كلیدهایی   آبادیروزگار سپری شدة دولتنام گزینی در »(، 1387)ب(؛ )________ -25

صلنامه علمی  «برای درک محتوای رمان( شی  –؛ ف سانی  علوم پژوه شگاه  ان  ،(س) الزهرا دان

 (.143ص تا 113ص از) ،74 شمارة هجدهم، سال

؛ «روایت ر گری دآبادی و فلسااافۀ مداخله    دولت  كلیدر »(، 1388)الف(؛ )________ -26

 (.236تا ص 218، )از ص164جستارهای ادبی، شمارة 

، دورة ؛ ادب پژوهی«كلیدر موسااایقایی بودن سااااختار در   »(، 1390؛ ) ________ -27

 (.58تا ص 35، )از ص16پنجم، شمارة 

های ذهنی در    »(، 1392؛ ) _________ -28 های عینی و حقیقت یدر واقعیّت جای  ، كل
سلوچ  شد   ، و خالی  سپری  شکدة ادبیّات      «هروزگار  ستانی )دان صلنامۀ ادبیّات دا علوم  و؛ ف

 (.98تا ص 79، )از ص4انسانی دانشگاه رازی كرمانشاه(، سال اول، شمارة 

نجیب « ترس»سااااختار و محتوا در دو داساااتان »(، 1394الحی، پیمان )الف(؛ )صااا -29

بانی  »محفوظ و  یا لت « ب بادی محمود دو بان و  ژوهشااای انجمن ایرانپ -، مجلۀ علمی «آ ی ز

 (.128تا ص 105، )از ص34ادبیات عربی، شمارة 

جای ی نگرشاای تحلیلی بر ساارعت روایت در رمانها »(، 1394)ب(؛ ) _________ -30
؛ «نتبا تکیه بر نظریّۀ روایت شااناساای ژرار ژإلی الشااّمال  ةموساام الهجرو خالی ساالوچ 

 (.64تا ص 37، )از ص66پژوهی ادبی. سال نوزدهم، شمارة متن

یه محمود دو     »(، 1391طاهری، قدرت اهلل؛ )   -31 ثار اول یدئولوژی در آ بادی لت ردپای ا ؛  «آ

 (. 141تا ص 125، )از ص24پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 

پیوند مخاطب و متن در آفرینش چند     »(، 1395راد، زهرا؛ )ر و عظیمیعلّامی، ذوالفقا   -32

ا  ت 195، )از ص33سااال هفدهم، شااماره نامه، ؛ كاوش«جای خالی ساالوچصاادایی در رمان 

 (.223ص

 كلیدرهای موسیقایی رمان بررسی جنبه»(، 1391اردگر، یحیی و باباشاهی، فاطمه؛ )ك -33

 (.167تا ص143، )از ص5؛ مطالعات بالغی، سال سوم، شماره «آبادی()محمود دولت

شی در رمان    »(، 1387و قدمنان، رزاق؛ ) __________ -34 شبیه اندی سپری  روز»ت گار 
ی دانشگاه   ؛ زبان و ادب فارسی )نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسان    ««شدة مردم سالخورده  

 (.139تا ص 107، )از ص204تبریز، سال پنجاه و یکم، شمارة 

سم؛ ) كریمی -35 صفی       »(، 1391پناه، ملیحه و رادفر، ابوالقا ضوعات و سی و تحلیل مو برر
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 (.111تا ص 89، )از ص1سال دوم، شماره ؛ ادبیات پارسی معاصر، «كلیدر

بررساای و تحلیل عناصاار بومی )دینی و ملی( بزرگترین »(، 1387؛ )گرجی، مصااطفی -36

، )از 11شمارة   فارسی،  ادبیات و زبان پژوهش پژوهشی  –؛ دو فصلنامه علمی  «رمان فارسی 

 (.272تا ص 255ص

بر اساس   سلوک وایی رمان تحلیل ساختار ر »(، 1395جوزی، محمد و سوری، لیال؛ ) م -37

 .(96تا ص  71، )از ص 14؛ فصلنامۀ روایت پژوهی، سال چهارم، شمارة «نظریّۀ ژنت

؛ فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی       «نهایت رئالیسم مرز بی»(، 1383حمد؛ )محسنی، ا  -38

 (.93تا ص 78، )از ص2-1دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شمارة 

شاركی،  -39 صادق    محمدی ف سن و  سمیه؛ ) مح شنایی »(، 1392یان،  زدایی زبانی در آثار آ

ساای معاصاار،  ؛ ادبیات پار«(عقیل عقیلو  با شاابیروآبادی )با تکیه بر دو اثر داسااتانی دولت

 (.168تا ص 145، )از ص1سال سوم، شماره 

سم؛ ) م -40 سی تطبیقی زندگی و برخی آثار محمود دولت »(، 1388ختاری، قا آبادی و برر

 92ص، )از 2فصلنامه علمی تخصصی زبان و ادبیات فارسی دهخدا. شماره     ؛ «یوسف إدریس 

 (.106تا ص

بررسی عناصر داستانی در    »(، 1387جمال الدین و آیتی، ندا سادات؛ )  مرتضوی، سید   -41

ادبی[، دورة  ؛ فصلنامۀ زبان و ادب ]متن پژوهی «آبادیاثر محمود دولت« شُبمیرو  با»داستان  

 (.116تا ص 102از ص، )36دوازدهم، شماره 

ستعلی  -42 ضا، اله   م سا، غالمر ستجردی، زهره و  دادیپار ضی؛  ) ولتدد (، 1390آبادی، مرت

تا   157، )از ص173؛ جستارهای ادبی، شماره   «و منشأ آن  جای خالی سلوچ فعل در رمان »

 (.173ص

كوتاه  شناسی داستانهای    شکل »(، 1388بابا، سعید؛ ) مهر، رحمان و كریمی قرهمشتاق  -43

تا   73، )از ص8؛ فصاالنامۀ تخصااصاای نقد ادبی، سااال دوم، شاامارة    «آبادیمحمود دولت

 (.110ص

صلنامه ادبی «آبادیممیّزهای ویژه در آثار محمود دولت»(، 1385سقی، نازیال؛ ) ن -44 ات ؛ ف

تا   116، )از ص5فارساای بهارسااتان سااخن )دانشااگاه آزاد اسااالمی واحد خوی(، شاامارة   

 (.136ص

ص    -45 صرا شمعی، میالد؛ )   ن ضا و  صر  عتحلیل »(، 1386فهانی، محمدر صیت   "ن در  "شخ

شااگاه  ؛ مجلۀ زبان و ادبیات فارساای دان«آبادیاثر محمود دولت "جای خالی ساالوچ"رمان 

 (.176تا ص 153، )از ص9سیستان و بلوچستان، سال پنجم، شماره 

شناسی رمان     »(، 1388)الف(؛ )________________________ -46 ای ج»سبک 
سلوچ  شماره     «آبادیاثر محمود دولت« خالی  سی،  صلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فار ، 13؛ ف
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 (.204تا ص 185)از ص

قد جامعه   »(، 1388)ب(؛ )________________________ -47 شاااناختی رمان   ن

سلوچ » ش      ؛ جامعه«آبادیاثر محمود دولت« جای خالی  سال بیستم،  ماره شناسی كاربردی، 

 (.168تا ص 151)از ص(، 36)پیاپی  4

خشااونت علیه زنان در آثار محمود »(، 1388ذوالفقاری، حساان؛ ) وواصاافی، صاابا   -48

 (.86تا ص 67، )از ص1؛ پژوهش زنان، دورة هفتم، شمارة «آبادیدولت

سلیمی؛ علی و عابدی، حسین؛ )     -49 شهریار،  سی زبانی رمان   سبک »(، 1394همّتی،  شنا

پژوهی ادبی، سااال نوزدهم، شاامارة ؛ متن«آبادینوشااتۀ محمود دولت یالآن مادیان ساارخ 

 (.147تا ص 111، )از ص64


