
  
  
  
  
  
  

  چ محمود دولت آباديجاي خالي سلونقد و بررسي عناصر داستاني 
  )ديد  ةروايت و زاوي پردازي،(شخصيت

  بهناز ساساني
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاداسالمي سبزوار                               

  دكتر مهيار علوي مقدم
  عضوهيات علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  چكيده
به ي ديد مي توان  مانند شخصيت، راوي، روايت و زاويهجاي خالي سلوچ در بررسي عناصر داستانيِ رمان 

در اين  آبادي دست يافت.اين عناصر داستاني باعث شده انداين رمان جايگاه ارزشمند اين رمان محمود دولت
  تر گرداند.  حد از زيبايي و جذابيت قرار گيردوجايگاه نويسنده رادر ادبيات اقليمي و روستايي روشن

آبادي و بررسي جايگاه او در  د دولتپردازي محمو ي داستان مقاله ي حاضر تالشي است براي نماياندن شيوه
نويسي فارسي وبه ويژه ادبيات اقليمي.در اين مقاله از سه دريچه جديد تحليل وبررسي  ي رمان عرصه

نگريسته وكوشيده شده  جاي خالي سلوچعناصرداستاني ، يعني شخصيت پردازي، روايت وزاويه ديد به رمان 
عناصر مورد توجه در نقد ساختارگرايي در حوزه داستان مورد است جايگاه محمود دولت آبادي از زاويه 

  توجه قرار گيرد. 
 داستاني ساختاري.  ، عناصرجاي خالي سلوچ ،زاويه ديد پردازي، روايت،شخصيت :هاي كليديواژه

  
  درآمد - 1
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سفر كوتاه به دولت آباد ِ سبزوار  است .پس از گذران دوران ابتدايي و چند  1319دولت آبادي متولد    

به  "ته شب"با نوشتن داستان كوتاه  .راهي پايتخت مي شود  1338عتبات و تهران ، سرانجام در سال  ،مشهد
پس از نگارش اوسنه ي بابا سبحان  و گاواره بان  13 47طور جدي داستان نويسي را آغاز مي كند .تا سال 

جاي خالي  1357در سال  او .چاپ مي رسدبه  1362،شروع به نوشتن رمان كليدر  مي كند كه در سال 
موضوعات  و انگليسي ترجمه شده است .  ويفرانس ،به زبان هاي آلماني  كه تاكنون سلوچ را نوشت

به نگارش  1343شود.اين داستان كه درسال آغازمي» هاي بياباني اليه«آبادي باداستان كوتاه روستايي درآثاردولت
   است كه نويسنده به واسطه آن توانست به ادبيات اقليمي نزديك شوددرآمده است نخستين پله نردباني 

سبك نوشته هاي محمود دولت آبادي قابل تقسيم به سه دوره است:دوره اي كه در آن به واقعيت ها ودرد     
. دوره ي دوم پاي گلدسته امامزاده شعيب ،گاواره بان و هجرت سليمانهاي جامعه مي پردازد .آثاري مانند 

حاصل اين دوره مي باشند ؛ او عالوه بر واقعيات جامعه  ، كليدر و جاي خالي سلوچكه موفق ترين آثارش، 
در دوره ي سوم عصيان گل محمد و مقاومت مرگان . ،راه كار هايي براي حل معضالت پيشنهاد مي كند : 

روزگار سپري شده ي مردم قيقت بيابد .او مي كوشد تا از واقعيت و آن چه هست ، جاده اي به سوي ح
  را مي توان درآثار اين دوره جاي داد. سالخورده

را به حق بايد گنجينه اي از مهارت هاي نويسندگي دانست  كه هر برگي ازصفحات آن  جاي خالي سلوچ
ق ِ بزرگترين غرق در عطر توانايي  زبان فارسي در بيان زيبايي هاست و بيانگر توانايي هاي با ارزش ِ  خال

اين داستان ،زندگي فالكت بار زني را به نمايش گذاشته كه در زمان نبود شويش با رمان هاي ادبيات فارسي.
مشكالت و سختي ها مي جنگد تا خانواده اش را حفظ كند .خانواده اي كه مردش به خاطر پيامد هاي 

مي كند نبود ِ سلوچ ،مرد خانواده ،در  اصالحات ارضي  بيكار شده و از روي ناچاري و غيرت خانه را ترك
جامعه ي پدر ساالر، رهاوردش جز تيره روزي خانواده وي نيست .او قرباني شرايط اجتماعي است .زماني 
صنعتگر قابلي بوده وحال  يك سربار .نبود سلوچ بي ترديد خانواده را دچار آشفتگي كرده .رنج آن ها ،رنج 

  اي جز دل بستن به كار ها ي پر زحمت ِ كم در آمد و فصلي ندارد . خانواده ي بي زميني است كه چاره
دولت آبادي در اين داستان به نمايش دگرگوني هاي اجتماعي پرداخته است .عباس پسر بزرگتر به شيوه ي    

كهنه ي زندگي وفادار وشترباني كه وسايل حمل جديد آن را از رونق انداخته و سرنوشت او نمادي است از 
رزي سنتي و از كار افتاده در برابر ِشيوه ي جديد علمي كشاورزي .ابراو كه چاالك تر است از همان كشاو
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روزي كه  مارها عباس را زمينگير مكنند ،كمك راننده تراكتور مي شود .اصالحات ارضي نه تنها نيروي فعالي 
بي و رها شدن قنات ها و را سر و سامان نمي دهد بلكه فرجام كارش در روستا ها بدبختي است و بي آ

  خسارت به كشاورزان و عدم توليد .روش هاي سنتي رها شد و روش هاي جديد ثمري به بار نياورد .
سلوچ با اينكه نقشي در رويداد ها ندارد ولي بر سراسر كتاب سايه انداخته است .نبود سلوچ نشانه ي نبود 

جاي خالي با آيين جديد پر نشد.بخشي از نيروي  ارزش هاو آييني است كه جامعه به آن وابسته است .اين
كار براي يافتن كار روستا را ترك كرده و آواره ي شهر ها شدند.داستان با مهاجرت مرگان و ابراو به پايان مي 

هر چند به خاطر .رسد .مهاجرت ابراو براي يافتن كار و براي مرگان يافتن سلوچ و هويت گمشده ي خويش
مشكالت پس از آن، داستان سايه اي سياسي  دارد  ،اما خود دولت آبادي آن را  طرح اصالحات ارضي و

تالش زني براي حفظ و نگهداري زندگي اش مي داند .و اينكه بگويد زن در جامعه ي ما در همه ي دوره ها 
مي داند كه كار مي كرده و بايستي از قيد بهتان در واقعيت رها شود .دولت ابادي مرگان را يك مادر ايراني 

  لباسش ،لباس كار است . 
   جاي خالي سلوچ،روايت و زاويه ي ديد رمان  تشخصينقد وتحليل  - 2
  ي پرداز و شخصيت تشخصيآشنايي با . 2- 1

شخصيت پردازي را گروهي مهمترين عنصر در ساخت رمان شمرده اند چرا كه بنياد اغلب رمان هاي    
موّفق دنيا بر اين امر گذاشته شده است .به داستان و طرح عينيت مي بخشند.روايت و گفتگو را مي 

شخصيت هاست سازند.پهنه ي گسترده ي رمان مناسب ترين ميدان براي شكل گيري ، رشد و نمو و جدال 
.هر شخصيت يك ساختمان كالمي است كه بيرون از محدوده ي كتاب موجوديتي ندارد .محملي است كه 

). به عبارت ديگر  377: 1368حاالت و احساسات رمان نويس در آن متجلّي مي شود( دولت آبادي ، 
طريق جمالت و عباراتي  شخصيت ،مجموعه اي از كلمات است كه به وسيله ي نويسنده ساخته مي شودو از

هاي داستان كه تخلق شخصي«از نظر سيما داد كه بين دوگيومه قرار گرفته اند خود را معرّفي مي كند .
آفريند، انگيزه صي در دنياي داستان و نمايش نامه ميت اخالقي و روحي مشخّنويسنده هر يك را با خصوصي

303: 1385داد، »( گيردها مايه ميت خلقي و رواني آنارفتار و گفتار اشخاص ساخته شده همه از خصوصي(.  
باراصلي داستان را بردوش مي كشند.با كنش ها وديالوگ هاو تك  «ت هامي ويد:شخصي مورد بي نياز در

گويي آن هاست كه هم خودشان ساخته مي شوند و هم روايت پيش مي رودو رخداد هاي متناسب با فرآيند 
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من «گويد: ها ميتدر مورد شخصي1از طرفي ويرجيناوولف .) 76: 1387بي نياز،»(گيرد. مي داستان شكل

ت است كه قالب رمان را ت است فقط براي طرح و ترسيم شخصيها فقط با شخصيمعتقدم سروكار همه رمان
سان بپردازد يا سرود ها و آراء كاند و نه براي آنكه با آن به تبليغ و ترويج آموزهاندو پرورش دادهافكندهطرح

ها  به نوعي اساس تشخصي.) 506: 1380آلوت،»(ستايش امپراطوري بريتانيا را در آن سر دهند و يا شكوه آن
ها محكم و معقول و منطقي نهاده شده باشند آن اثر تيك اثر ادبي هستند و هر چقدر شالوده اين شخصي

د.رت و ماندگاري بيشتري بهره خواهد بادبي از موفقي  
   توصيف وشيوه هاي شخصيت پردازي. 1-1-2

نوع زاويه  ت پردازي در رمان توسط نويسنده و به صورت دلخواه مورد استفاده قرارمي گيرداما معموالًشخصي
در رمان هاي با  ت پردازي ارتباط مستقيمي دارد.مثالَديد و شيوه ي روايت دررمان بانوع شيوه ي شخصي

از دولت  كليدرت پردازي مستقيم روي مي آوردمانند رمان زاويه ديد داناي كل نويسنده به شيوه ي شخصي
  . آبادي

شوند ها براساس بافت اجتماعي و جغرافيايي، انساني و اخالقي ساخته ميتها، شخصياز طرفي در اكثر رمان
ات داستان پيچيدگي خود را بيشتر طول مسير رمان و يا اتفاقّكه در آن به نمايش گذاشته خواهند شد و در 

  .تر خواهند كردآشكار و سير تكاملشان را كامل
  
   ت هاي اصلي و فرعييل شخصيتحل. 2- 1- 2

بررسي شخصيت هاي يك اثر داستاني  ،با دسته بندي آن ها سهولت بيشتري مي يابد. به ويژه در مواردي      
شخصيت ها نيز باشد .جاي خالي سلوچ نيز با داستن اين ويژگي از جمله رمان هايي داراي تعدد و تنوع 

  است كه نياز به تقسيم بندي در تحليل شخصيت هاي آن محسوس است .
يكي از مهم ترين  اعتبارهايي كه در دسته بندي شخصيت هاي اين اثر بايد منظور گردد ايستايي و پويايي     

ت پيش رو خواهيم داشت كه است با تقسيم شخصيت هاي جاي خالي سلوچ به اين اعتبار دو نوع شخصي
  اكثريت قريب به اتّفاق نقش آفرينان جاي خالي سلوچ را در بر مي گيرد.

                                                 
Virjinia voolf1  
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در گروه اول  با شخصيت هايي مواجه مي شويم كه در طول داستان تحول محسوسي در : گروه اول
نان كه در آغاز داستان بوده اند باقي مي مانند . شاخص ترين چهره رفتارشان روي نمي دهد بنابراين  همچ

هاي اين گروه عبارتند از: حاج سالم ، مسلم ، كدخدا ، رقيه ، ساالر،ميرزا ،ذبيح اهللا ،...چنان كه مالحظه مي 
شود هيچ كدام از شخصيت هاي اصلي و برجسته ي رمان ،در اين گروه جاي ندارند .چرا كه در فرهنگ 

. هر چند ضرورت وجود آدم هايي با مواضع "ضعف "مرادف است با  "ايستايي"مان نويسي و آثار نمايشي ِر
ثابت ،براي ايجاد پويايي و كيفيت ِمطلوب در شخصيت هاي گروه دوم كامالَ مشهود است تالش نويسندگان 

  ت ايستا ،نسپارند .توانا همواره بر اين بوده است كه نقش هاي عمده ي داستان خود را به شخصيِّ
به شخصيت هايي اختصاص دارند كه مدام دستخوش تغيير و تحولند. اين تحول ممكن است  گروه دوم : 

در جهت سازندگي شخصيت ها عمل كند يا در جهت ويرانگري آنها با توجه به احتمال اخير مي توان در 
اختن و اين گروه به تقسيم بندي ديگري نيز دست زد . به اين ترتيب شخسيت هاي پويايي كه در جهت س

بقا پيش مي روند در يك شاخه همانند و آنهايي كه رو به ويراني و فنا دارند در شاخه ي ديگر قرار مي 
  گيرندهمانند عباس . 

به حساب آيند، » مهم و بنيادي « آنچه در هر دو شاخه از اهميت بسيار برخوردار است اين كه تغيير مورد نظر
خصيتي ايستا خواهد بود، مراد ،مرگان ، سلوچ ، ابراو  شخصيت در غير اين صورت شخصيت مورد نظر ش

  هاي شاخص اين گروه اند .
انسان نيز چون هر پديده ي طبيعي ديگر ماهيتي  متغير دارد.اين تغيير اجتناب ناپذيرعالوه بر جسم ، روح و  

ي هر چند ضعيف در باورهاي روان را نيز در بر مي گيرد ، از اين رو كمتر كسي را مي توان يافت كه تحول
 1364پيشينش روي  نداده باشد هر اثر هنري كه با انسان سرو كار دارد نبايد از اين امر غافل بماند ( اگري ، 

  ).88و  87: 
براي آن كه تغيير و تحول شخصيتي را بپذيريم بايد اين تغيير سه ويژگي داشته باشد :از حدود توانايي       

خارج نباشد .درتناسب كامل با شرايط و عوامل محيطي اي كه شخصيت ِخود را در آن  شخصيت مورد نظر
مي يابد باشد و باالخره زمان ، متناسب با اهميت و ميزان تغييري  روي داده ،باشد . به عنوان مثال تحوالت 

الني دارد(سليماني ، عميق در شخصيت انسان ها بندرت ،دفعه اتّفاق مي افتد .از اين رو نياز به زمان طو
). تحول مرگان از زني ساده و عامي كه از روي عادت كار مي كند به معترضي خروشان ؛ مراد  56:   1368

ِصنم جواني كه بدون هيچ دلبستگي به ديگران  به يار و پسرِمرگان تغييرمي كند  و  تبديل سلوچ از يك 
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ه عنوان  اعتراض نسبت به اوضاع نابسامان روستا و كارگر ساده ي  تنور مال به فردي كه از روي غيرت ب

بيكاري حاصل از اصالحات ارضي ،خانواده را ترك مي كند و باز در زماني كه احتياج به او پيدا مي شود باز 
مي گردد و استحاله ي ابراو از پسركي آرام به شمري كه مادر را در گودال قتلگاه به مرگ تهديد مي كند و 

يافتن پاسخ ندانسته هايش تفكّر و تالش مي كند،ازاين  كارش  پشيمان مي شود .  ،همگي بعدها كه براي 
  برخورداري اين شخصيت هارا از اين سه ويژگي نشان مي دهد.

  
  
  جاي خالي سلوچتحليل شخصيت هاي رمان . 2- 2

  جاي خالي سلوچ. شخصيت هاي اصلي رمان 2- 1-2    
  . سلوچ  1           

هم زمان با شروع داستان نا پديد مي شود و با بازگشتش داستان به انتها مي رسد .او قبل از همه قهرماني كه 
ي افراد داستان دچار چنان تحولي شده بود  كه يك فرد مي تواند به آن دست يابد تا كاري بزرگ انجام دهد 

يك زهدان «خالي سلوچ.نبود او باعث پيدايش و زايش حوادث و تكامل شخصيت ها مي شود .گويي جاي 
)كه رشد و تكامل ديگران ، در گرو آن بوده است .وتنها هنگامي باز مي گردد كه اميد به زنده  10(ص « بود

  بودنش ،ديگران را به تالش و تحمل سختي ها وا داشته باشد. 
شوي بود سلوچ به نام .« در طول داستان هر چند نا پيدا است ولي در تمام حركات زنش مي توان او را ديد 

مردي كه دستش هرگز به حرام .«  9ص ».اما به حس چيزي ديگر . شايد بتوان گفت نيمي از خود مرگان 
فقط وقتي مرد مي تواند سرش را ميان مردم بلند نگاه دارد كه تخت «و معتقد است كه 63ص » دراز نمي شود

ر، كار ،نان كار ،نان زحمتكشي است كه كا". هميشه ورد زبانش بود :148ص »شانه هايش در كار عرق كند 
. سلوچ ،نه دست به دزدي مي زد و نه دل به گدايي مي داد "149ص "به آدم جوهر مي دهد .غيرت مي دهد 

  150ص ".سلوچ مرد دست و بازو بود ؛نه گرگ چنگ و دندان .
  . مرگان 2    
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دولت آبادي خود  اصالَ  در نظر نداشته تا به وسيله ي مرگان ،نمود هاي سياسي را بيان كند چون براي بيان 
مبارزه جويي مردم در آستانه ي انقالب ، مواد و مصالح مربوط كم نبود و نيست.او مرگان را اعتراضي به اين 

  )  1368ته شده است . ( دولت آبادي ،زندگي مي داند زندگي اي كه  به ستم بر او و امثال او روا داش
ديگر جوان نبود ،عمرش كم كم داشت به چهل مي رسيد .تازه موهاي سياهش جا به جا ،تار "مرگان زني كه 

سفيدي به خود راه داده بودند ..روي پوست سخت و چغر پيشانيش دو سه شيار تند جا باز كرده بود .دور 
بود ،غم انگيز و زيبا .درون اين تن كشيده ،روحي زخم خورده  چشم هايش چين هاي....با اين همه زيبا

  98ص "،پرخاشي فرو خورده ...
انگار چند جور آدم در مرگان حضور داشتند كه هر گاه الزم مي آمد ،يكيشان رخ مي نمود و با بيرون ،رو "

  در رو مي شد :
 مرگان  بي سر و پا :-1

از جنبه هايي هم "بي سر و پا "خدا و ساالر  به آن ها مي گفتند مرگان از آن قماش مردمي بود كه امثال كد  
درست بود .چون مرگان در تمام عمرش فرصت نداشته كه سر از پا بشناسد .اما اگر غرض چيز ديگري بود 
،با خود كدخدا بود كه معنايش را هم بداند چون مر گان شايد كاري ترين زن زمينج بود .شمشير دو دمه 

   64د كار مي كرد .چغر و پخته .ص .همچند دو مر
 مرگان حافظ و نگهدار خانواده : -2

در اين خانه بزرگتر يا مرگان بايد مي "براي حفظ خانواده ،حتّي جلو فرزندش نيز مي ايستد .مقابل عباس. 
هاي بود يا عباس .نبايد مرگان بگذارد بيش از اين دم بياورد.تا زود است بايد تكليف را روشن كند ...بچه 

 74ص "مرگان را داشت كوچي جو مي كرد ..

 مرگان شرمنده ي ِ مهر مادري  : -3

از بروز مهر مادرانه جلو گيري مي كرد .دل مرگان مي خواست برخيزد و برود روي گونه ي پسرش را   
د مهر دزدانه  ببوسد اما چيزي مثل اليه اي نا مرئي مانعش مي شد .از اينكه مهربايش را بنماياند شرمنده بو

 117ص "خود را نمي توانست به سادگي باز گو كند .گر چه جوهر مهر عميق ترين خصلت مرگان بود ..

 مرگان عاشق و احساساتي : -4

 99آن روز ها مرگان بهار مست بود ...موج خون در رگ ها و زبانه هاي دمادم عشق ...ص      

 مرگان حق طلب : -5
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بگذارشان زمين "د .در مورد مس ها با ساالر مردانه ،  مي جنگد.هيچگاه از حق ّ خود و فرزندانش نمي گذر  

..ساالر عبد اهللا مي كشمت خونت پاي خودت .مي كشمت .هم تو را مي كشم هم يكي از اين بچه ها را .من 
 33ص  "از جانم سسيرم .سيرم مرد .

 مرگان كار گر  -6

خاله مرگان بيا خانه ي ما خمير كن ،خاله مرگان خانه ي ما "او نيز همانند شويش گريزي از كار ندارد   
روضه است ..بيا چاي بده ،خاله مرگان عروسي برادرم ،خاله مرگان عزاي باباكالنو ،خاله مرگان يك كوزه آب 

 199ص  "براي ختنه سوران ،خاله مرگان ،خاله مرگان.

  مرگان دروغگو : -7

مي خواست كه بچه ها براي خودشان تكيه گاهي حس كنند.براي همين دروغ هاي تازه اي به نظرش "    
آمد كه پيش بچه ها به هم ببافد .دنبال دروغ ها يي كه مي گفت ،ديزي بي گوشت را بار مي گذاشت ،نخاله 

  118ص  "ي خشك دورش مي ريخت و دود اجاق را تا آن سر كوچه مي فرستاد .

 رگان با خوي خارپشت :م -8

مرگان احساس مي كرد خوي خارپشت را پيدا كرده است كه هر وقت نيش حمله اي را به سوي خود      
مي بيند ،سر به درون مي كشد و يك پارچه خار مي شود .چنانكه هيچ جانوري نمي تواند در او نفوذ كند 

  204.ص
 مرگان امدادگر :  -9

بود .همه جمع شده اند .مرگان بيشتر به خود جرات مي دهد و مي رود زير  مادر علي گناو زير آوار مانده   
  109ص  "سفف فرو ريخته  ..و ننه گناو را  از زير خشت و خاك ...

  مرگان چهل هزار ساله   :   -10
تقطير مي شود .چيزي  "تحول روحي مرگان پس از خدازمين كه دولت آبادي آن را نوعي تقطير مي داند.

و هولناك .از درد مي گذرد ؛فراز ،چهل شبه ،چهل هزار شبه مي شود .پير ،كهنه مي شود و اين كه پيچيده 
   358ص "هست نه ديگر آنكه بوده است ....

  . مراد ِصنم  3      
مادر و برادر بزرگش، شيره كش خانه داشتند.تنها ،  مراد ميانشان عملي نبود .زبانش هم سر مادر و برادرش  "

.جثّه و رفتارش هم طوري بود كه برادر بزرگتر به سود خود نمي ديد كار با مراد را به جدال بكشاند دراز بود 
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همداو  -اگر مي خواست –.مراد كاري بود و نان خودش را در مي آورد .پس گردنش راست بود و بي واهمه 
  دولت آبادي او را اين گونه توصيف مي كند: 124ص "بازي (قمار)مي شد 

آزاد و مستقل كه هواي هاجر ،دختر مرگان را نيز در دل دارد چون به جاهاي زيادي براي كار چهره اي 
من كه كار و زندگيم "رفته،با ديد بازتري نسبت به حوادث پيرامون خود دارد  مراد ،در باره خود مي گويد  :
ارم ،چه اين جا چه هر را ياد گرفته ام . دلم اين جا به چيزي بند نيست .من كه هيچ چيز جز دو دست ند

  363ص "جاي ديگر. آدم بايد پاي چيزي بايستد كه قابل باشد .
نه ديگر آن كه بوده "با درك صحيح از حركت و هدف مرگان در خدازمين ،  همراه مرگان تقطير مي شود 

  ". 358ص "،اينكه هست ...چهل هزار ساله مرگان  و چهل روزه پسر صنم .
  

  . ابراو 4     
  ) 11سلوچ  ،با گوش هاي بزرگ و برگشته و چشم هاي گشاد. (  پسر دوم

در "دولت آبادي با اين پسر مرگان مهربان است ،چرا كه او ويژگي اصلي قهرمانان دولت آبادي را دارد :
   36ص "سماجت كار كنه اي بود .به كار كه مي چسبيد با آن يكي مي شد .

ص "سي كه من مي شناسم پستان مادرش را هم گاز مي گيرد .اين عبا"نسبت به عباس بسيار بد بين است :
113  

دل مرگان مي خواست برخيزد و روي گونه ي پسرش را دزدانه ببوسد "مرگان نيز ابراو را بيشتر مي پسندد :
  359ص "اينجور از كار در نيامده اند .–عباس و هاجر  –غم او اين بود كه چرا آن دو تا " 117ص "

پدر نا مرد !نكرده ده تا قرانش را به كاري بند كند كه اقالَ چهار نفر از "وليدي وسالم  دارد :اعتقاد به كار ت
   229"قبلش نان بخورند.

   230ص "من اين پولم را به داو قمار نمي ريزم .پولم را نمي خواهم حرام كنم ."اهل قمار و بازي نيست : 
. احساس عباس به ابراو ،احساس خوبي نبود همراهي  از زماني كه عباس زمينگير مي شود ،او پا مي گيرد

  .. 252ص  "واپس مانده .كينه اي گنگ و غبار گرفته  
حاال به بهاي همه ي اين "355ص "روي همه چيز خود لگد كوفته بود ."آنقدر وابسته ي كارش مي شود كه 

  ر ،كوچ مي كند .. هيچ .در نهايت به اميد يافتن كا 355ص "ها چي براي ابراو مانده بود ؟
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  عباس -5

عباس پيشه ي پدري را نمي خواست "پسر بزگتر خانواده ،جوانكي پانزده ساله كه با پدر همراه نيست      
و در آمدي از هر راه خواه كار  72ص "خري و خورجيني . گشت و گذار ".دنبال كار راحت تر 71ص "

براي عباس هيچ چيز به جا تر از اين "واه  قمار:خ 113ص "او مگر مي تواند دزدي نكند ؟"خواه دزدي :
زبانش هميشه درازتر از ".  128ص "نبود كه هر چه پول ميان بازي هست در جيب هاي او سر جمع بشود 

در صداي او هيچ گونه مهري نسبت به خانواده يافت نمي شود  44ص "دست هايش بود.چاخان مي كرد  
   47ص "كن چون برادرم هستي به جوانيت رحم مي كنم .نه !خيال ن"مگر سودي برايش داشته باشد 
.ص "حق ّ خود مي دانست كه دستش را پيش از ديگران به سفره دراز كند "اهميتي به اين و آن نمي داد .

مشت پر سكّه اش را همراه خاك و خل "عباس به قدري طمعكار است كه به راحتي در ميانه قمار بازي  103
طمع عباس نهايت ندارد ، طمع پايان ناپذير عباس  138ببرد و ببلعد.ص  "ي كهنه به دهان و نرمه سرگين ها

او را وامي داردتا سكّه هايي را كه ميان داو بازي بلعيده ،از ميان ته مانده ي صداي روده هاي خود بجويد ! 
   143ص 
ا در نظر مي گيرد كه نوعي دولت آبادي به خاطر تمام اين خصلت هاي نكوهيده ي عباس مجازاتي ر    

دلسوزي در خواننده نسبت به عباس ايجاد مي شود . عباس از ترس كينه ي لوك سياه ، خود را درون چاه 
موهاي "مي اندازد .درون چاه مارها روي بدن عباس مي خزند و زماني كه عباس را از چاه بيرون مي آورند:

و او  مانند موشي ،شبيه شبح ،پشت خميده . نگاه پر  264ص "سر و ابروهاي عباس يكسر سفيد شده اند 
بيم .تبديل با بال  مي شود ريشش در نيامد و صدايش نازك و خفه شده بود .رفتارش خنثي و بي تفاوت 

   384ص "
   جاي خالي سلوچشخصيت هاي فرعي رمان 

  . موال امان  1     
در شوريدگي ِگيسو لقب گرفته بود ،موال امان .موال امان "مرگان سرگذشت برادرش را اين گونه بيان مي كند :

،خود پر شور تر عاشق ِ گيسو بود . چندان كه كارش به جنون كشيده بود  .راه مي رفت و براي گيسو بيت 
ص  "مي زد و آواز مي خواند  . مي ساخت .يك پا نجما بود .به هواي گيسو ميان كوچه ها سرگردان پرسه
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ببينم تا چه پيش آيد "،در هيچ كاري دخالت نمي كند مگر سودي برايش داشته باشد يا حقّ دلّا لي اي :  101
،خلق و خوي او و  281ص  "خوب بله ..  -بابت همين دو كلمه كه واپرسي ؟  -.حقّ دلّالي من مي رسد ؟

ين عباس به دايي ديالقش رفته !مثل خشتي كه از ميان دو نيم كرده اما ا"عباس شباهت زيادي به هم دارد :
   هر كاري از او ساخته است . 148ص "باشي .

  . كرباليي دوشنبه  2 
باباي ساالر عبد اهللا بود "دولت آبادي در چندين جا به طور مستقيم و با جزئيات  او را توصيف مي كند. 

و در زمين كوفته .به يك كلوخ كالن مي مانست .درشت استخوان و  ؛كرباليي  محمد دوشنبه .پيرمرد كوتاه
محكم بود . صورتي گرد ،پيشاني برآمده ،ريش سفيد و قبضه پر كن ،با چشم هايي كه اشتهاي جواني هنوز 

به دور عرق -كه روزهاي بافته شدن سفيد بوده بود–در آن نمرده بود .زمستان و تابستان ،يك شال پشمي 
مي بست تا  مردم زمينج ياد مي دادند ،كرباليي دوشنبه همين شال و عرقچين را به سر داشت چين قديميش 

.در عزا و عروسي ،در برف و آفتاب .كناره هاي شال ريش ريش شده بود و چرك كهنه در بافتش مرده و به 
  175ص "رنگ گل ِ خاكستر در آمده بود 

  سردار   . 3  
امروز كه بيست سال پيش و سردار زن ديگري نستانده بود .تنها سر بر بالين  زن سردار از او گريخته بود .نه "

مي گذاشت .در واقع ،دختر با كسان خود رفته بود .سردار هم ،در بازگشت سفر هيچ به روي خود نياورده 
  300ص "بود .بعد از آن هم در پي آن زن نرفته بود :زن ،زن است !

  . مسلم  و حاج سالم  4
مسلم پسرپير و درشت  " 14ص "ديوانه بود. اما حاج سالم را مردم ديوانه مي پنداشتند مسلم ،راستي

استخوان حاج سالم ،هميشه همپاي پدر بود مسلم سايه ي او بود .با بگو مگو هاي مكرّر ميان كوچه هاي 
مي خواست زمينج به راه مي افتادند .حاج سالم و پسرش ،راه رفتنشان هم كشمكش بود .مسلم هميشه دلش 

  82ص "كه در چشم اين و آن شانه به شانه ي پدرش راه برود .اما حاج سالم چنين نمي خواست 
ص "بياني آراسته كه عادت لفظي او شده بود"لحن اديبانه ي او باز مانده اي از دوران شاهنامه خواني او بود 

  ،اديبي مرتجع و راضي تقدير،مقدس نما  82
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جاي تابوت ننه گناو در حياط ،خالي بود "راي پول ،  قرآني بر سرش بخوانند:ميت را مي دزدند تا ب   

.تابوت را ديگر كجا برده اند ؟كي برده است ؟...حاج سالم باالي سر تابوت دو زانو نشسته و به تالوت ..( 
154 (  

....حاج سالم دستش مسلم گفت : شتيل ! شتيل را بده "كنار بساط قمار مي نشينند و طلب شتيل مي كنند! 
  ) 131-133دراز بود عباس پنج قران كف دست او گذاشت . ( 

  . علي گناو  5
حمامي روستا است .زن اولش رقيه ،را زماني كه آبستن بوده به حدي مي زند كه پس از سقط                    

رگيري خدا زمين طرف صاحبان جنينش ، نازا مي شود .هاجر دختر مرگان را به عقد خود در مي آورد .در د
مكينه را مي گيرد .مراد با او گالويز مي شود.قطع شدن آب قنات ،كار او را تهديد مي كند .با تالش زياد 

  سعي در در اوردن جنازه ي شتر از قنات را دارد .مرگان پس از جريان خدازمين با او حرفي نيست .
  .  هاجر    6

ناچيز تر از آن بود كه به شمار آيد "نيرومند تر از هر حسي بود ،بيم بود .تنها دختر مرگان ،آن چه در هاجر 
  ) 57كه بتواند چيزي از خود بروز دهد.هاجر بايد مي ماند تا فرماني برسد ( 

خواسته بودند بگويد بله.هاجر گفته بود و "همكار و همراز مادر .به زور به خانه ي بخت فرستاده مي شود :
  ) 275.( كار تمام شده بود 

گاهي به پسر صنم فكر مي كرد .نه اينكه دلبستگي داشته باشد ؛مثل چيزي كه در خيال خود دنبال يك جور 
)مرگان كه تصميم به كوچ 276تكيه گاه مي گشت و گرنه خردي تر از آن بود كه بتواند دل به جواني بدهد ( 

  ) 383م مي آيد ؟!(پام كه بخواهد سبك شود كي باالي سر"مي گيرد ،او آبستن است :
  . رقيِه  10

زن ناالن علي گناو است كه مادر شوهرش را سر زمستان از خانه بيرون مي كند . وقتي كه مادر علي گناو زير 
آوار مي ماند ،علي به جانش مي افتد و او را ناكار مي كند .او ديگر سالمتي اش را به دست نمي آورد .زماني 

د ،علي به فكر ازدواج با هاجر است . او هيچگاه نتوانست  گناه مرگان ر از اين كه او را به بيمارستان مي برن
بابت ببخشد .پس از حادثه اي كه براي عباس اتّفاق مي افتد ، يار او مي شود. دو عقيم در كنار يكديگر 
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چ مرگان ، .تصميم به جدايي از علي گناو مي گيرد  آن دو پول هايشان را جمع مي كنند تا با هم پس از كو
  شيره كش خانه و مغازه اي باز كنند. 

  روايت و راوي.2- 2
  راوي كيست؟.2- 2- 1

راوي درلغت يعني روايت كننده «شود. انتخاب راوي براي هر داستاني با توجه به ساختار آن داستان انجام مي
ديگر، راوي، كند به سخن  و دراصطالح ادبيات، كسي (و گاهي چيزي) را گويند كه داستان را روايت مي

هر متن روايي «و)229: 1385(داد، » كند شخصيتي (شخصيت) است كه نويسنده، حوادث رااز زبان او نقل مي
نياز به واسطه دارد،فرد يا منبعي كه آن را نقل مي كند.صدا يا منبعي كه خبري رابه اطالع مامي رساند ،راوي 

  )88: 1371اخوت ،»(ند.است.راوي كسي است كه خيلي ساده داستاني راتعريف مي ك
راويان داستان را بر اساس شيوه ي درگير شدن آنان در رخدادهاي روايت شده به  سه دسته  1ژرار ژنت
راوي (ديگرگويي) كه داستان گوي رخدادي است كه خود شخصا شاهد آن نبوده است، «كند:  تقسيم مي

گيرآن نبوده ويا قهرمان دوم آن بوده كه گزارشگر رخدادي است كه شاهد آن بوده اما در» همگوي«راوي 
  )31: 1388بوطيقا، »(كه خود شخصيت اصلي آن بوده است.» خودگوي«است. وراوي 

  روايت چيست؟.2-2- 2  
رود.در زبان  مي ه ،داستان ،يا حكايتي را نقل مي كند، به كارروايت اصطالحي عام است كه براي هر آنچه قص

ت،و نقل گفتار و اعمال هر قسم روايتي كه داراي حادثه ،شخصي به  narrativeانگليسي نيز اصطالح 
253: 1385ت ها ياشد خواه نظم يا نثر اطالق مي شود (داد،شخصي(.  

ها وجود داشته باشد.  نقل رشته اي از حوادث واقعي و تاريخي و خيالي است، به نحوي كه ارتباطي بين آن
شود. درحقيقت نوعي از بيان است كه با  بيان محسوب مي در بالغت جديد، روايت به عنوان يكي از انواع

چه «عمل، با سيرحوادث در زمان و با زندگي درحركت وجنب و جوش سروكار داشته باشدروايت به سئوال 
  .)150: 1377كند(ميرصادقي،  دهدوداستان را نقل مي جواب مي» اتفاقي افتاد؟

»دارند. مراد از ، ست كه تبديل و خود تنظيم كنندگيل از عناصري ات است چرا كه متشكّروايت يك كلي
  :بي تا)33(چتمن،» دهد. خود تنظيم كنندگي اين است كه ساختار روند خود را حفظ كرده و به خود پايان مي

                                                 
1 
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  جاي خالي سلوچراوي ِ رمان .2- 3- 2

ي بيگانه دولت آبادي راوي همگوي است .هر گاه الزم مي شود به صورت صدا "جاي خالي سلوچ"در رمان 
اي در فضاي داستان خود ظاهر مي شود و با نوعي تكرار از هر چيزي كه فكر مي كند در اليه هاي زيرين 

  پنهان مانده ،پرده برمي دارد تا مبادا ابهامي باقي بماند ..  "سطح "
جور كه  اين به زبان خيال مرگان آسان مي آمد .فقط به زبان خيال .چون او در هيچ دوره ي عمر خود ، اين

در اين دم ،با شويش احساس يگانگي كرده بود .ناگهان چيزي را گم كرده بود كه درست نمي دانست بداند 
چيست ؟به نام شوي بود سلوچ؛اما به حس ،چيزي ديگر .شايد بشود گفت نيمي از خود مرگان گم شده 

  ) 9بود...( 
  جاي خالي سلوچروايت در رمان . 2- 3- 3

گان و ناپديد شدن سلوچ آغاز مي شود .با بيان سختي هاي خانواده در غياب پدر و رمان با بيدار شدن مر
سرپرست خانواده ادامه مي يابد.حوادث داستان ،طوري طرح مي شود كه در نهايت براي شخصيت اصلي 

  ،مرگان ،چاره اي جز مهاجرت از روستا چاره اي باقي نمي ماند.
وجود دارد و رخدادها، طوري خواننده "خوب بعد چه مي شود ؟"در تمام طول داستان كششي براي يافتن 

را به دنبال خود مي كشانند كه گويي جريان داستان  براي اوست كه  رخ مي دهد .ضربه هاي تسمه بر گرده 
ي ابراو را گويي بر تن خود حس ّ مي كند و با عباس درون چاه پير مي شود و فرياد مرگان هنگام خيانت 

  وم اوست كه بر مي آيد و ... سردار ؛از حلق
ها تجربه ي محمود  سال و نويسندگي ي اب.چيزي كه حاصل شيوهبافت تو در توي يك روايت جذّ 

  آبادي است. دولت
  ديدي زاويه .2- 4

ديد واقف نباشد چه تنها از اين ي ي است كه به ميزان اهميِت فنّ روايت يا زاويه كمتر رمان نويسي موفقّ
ه كامل توان عناصر داستان خود را طرح و تفسير كرد  انتخاب زاويه ي ديد بايد با توجرهگذر است كه مي 

            به نوع و كيفيت اثر داستاني صورت گيرد .                                                                                      
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دهد، چيزي كه در جهان بيرون  ا مطابق ميل يا نياز خودتغيير ميدر واقع انسان از طريق دستور زبان، جهان ر
(خارج از دستور زبان) وجود ندارد. بدين گونه است كه حقيقت هر كس از طريق زاويه ي ديد او به وسيله 

  .)40-42: 1382شود(فلكي،  ي زبان تفسير يا تعبير مي
  د.از روايت را ارائه ده تواند شكل جديدي ديد مي ي ت در انتخاب زاويهدر حقيقت دقّ

   ديد ي انواع زاويه.2- 1-4 
براي گفتن داستان دو شيوه ي مناسب هست :شيوه ي سوم شخص و شيوه ي اول شخص مفرد .در طريقه ي 
اول ،نويسنده خود را بيرون از صحنه ي داستان قرار مي دهد و جريانات و وقايعي را كه بر اشخاص داستان 

باز مي گويد .در طريقه ي دوم ،نويسنده در جلد يكي از اشخاص مي رود و وقايع مي گذرد ،به خواننده 
داستان را انگار خود شاهد و ناظرشان بوده و در آن ها شركت داشته است براي خواننده تعريف مي 

ي گفت  كند.شيوه هاي ديگري را نيز مي توان به كار برد ،در مثال  مي توان داستان را در قالب نامه يا نامه ها
  ) 69: 1383، يونسي( يا آن را به صورت يك سلسله مستخرجات از دفترچه ي يادداشت روزانه پرداخت.

  :  نا محدود ديد داناي كلي زاويه - الف    
ديد بيروني مي نامند .در اين  ي وقتي داستان به شيوه ي سوم شخص نقل مي شود ،زاويه ديد آن را ،زاويه

شيوه نويسنده به قالب شخصيت ها مي رود و خصوصيات روحي و خلقي آن ها را براي خواننده تشريح مي 
كند ،به عبارت ديگر ،فكري برتر ،از خارج شخصيت هارا رهبري مي كند و از نزديك شاهد اعمال و افكار 

ال و آينده آن ها آگاه است و از افكار و احساسات همه آن هاست و در حكم خدايي است كه از گذشته ،ح
ي شخصيت هاي داستان با خبر است .هرگز نيازي نمي بيند به خواننده ها حساب  پس بدهد كه چطور از 
اين اطالعات آگاه شده ...به اين شيوه ي بازگويي ،زاويه ديد عقل كل يا داناي كل يا زاويه ي چند گانه مي 

  ). 178:  1387،  قيمير صاد( گويند 
هاي بزرگ چند جلدي جستجو  هاي سنتي به خصوص رمان ديد را بيشتر بايد در داستاني  اين نوع زاويه

داند كه قدرت و اجازه سركشيدن به هركجا اعم  ديد نويسنده خود را ابر ذهني مي ي كرد. در اين نوع زاويه
هاي آنان و اظهار  ذهنيت  عامالت و موقعيتهاي داستان يا زندگي شخصي و م از محيط پيرامون شخصيت

گويد: ال ذهن ميشان را دارد. بيات در كتاب جريان سي  
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هاي كالسيك كاركرد دارد. در اين شيوه، نويسنده  شيوه داناي كل، معموال در رمان و به خصوص در رمان

وي هم، در جمع يا در يه اشخاص آن را، رودرروعي بر بلنداي داستان نشسته و اعمال كلّهمچون رب النّ
  .)98: 1387كند (بيات،  خلوت شان ثبت مي

   ديد داناي كل محدودي زاويه -ب
و حدود يك نفركه يكي از اشخاص اصلي  شود،اما درحد در اين شيوه، روايت با ضميرسوم شخص دنبال مي«

وقايع درحدود دانايي يا فرعي داستان است هرجا او، حضور يابد نويسنده هم حضور دارد و دانش راوي از 
اين شيوه نويسنده به هيچ وجه مجاز نيست كه به ذهن اشخاص ديگر برش بزند مگر به حدس و  اوست. در

 ي زاويه  گمان ازطريق ذهن فردي كه خود را به وي محدود كرده با استفاده هوشمندانه از شيوه روايت به 
: 1383مندني پور، »(گردد آن منسجم تر مي سوم شخص محدود، كشش اثر بيشتر و ساخت نمايش پردازانه

99(.   
  : ال ذهن)(شيوه ي سيل شخصديد اوي زاويه -ج
(بي » شود. ل شخص گفته ميها ازديدگاه او است. امروزه بيشتر روايت» من«ضمير روايتگر اين نوع زاويه ديد«

هترين داستان هاي جهان در همين اين شيوه بيشتر مورد استفاده ي نويسندگان توانا است و ب.)78: 1387نياز، 
ل شخص داستان را مي توان:از زبان شخصيت اصلي داستان باز گفت شيوه نگارش يافته اند.در طريقه ي او

از زبان يكي از شخصيت هاي فرعي داستان باز گفت.طريقه ي ديگر ،گفتن داستان از زبان ناظري است يا .
يا اصوالَ ندارد .اين طريقه امكاناتي را به دست  مي  ان داردكه خود اندك مشاركتي در رشته وقايع داست

تر است ...طريقه ي ديگر ،شيوه اي است به نام داستان در داستان .در ار ر ساختن آن بسيار دشودهد،ليكن مؤثّ
اين شيوه ،داستان با طريقه ي سوم شخص آغاز مي شود و شخصيتي راارائه مي كند ،سپس اين شخصيت 

  ). 72-78: 1384،  يونسي( ر.ك: در اول شخص باز مي گويد داستان را
ا هستندكساني كه به تبع قريحه و براي است ام»من«ضمير روايتگر اين شيوه  ،اگر چه بنابر آنچه گفته شد   

 خانه روشنانتوان ازدو داستان كوتاه  براي روايت استفاده كرده اند. دراين ميان مي» ما«تفنن آزمايي، از ضمير 
  .)28: 1388حسيني زاده، »(نوشته هوشنگ گلشيري نام برد جميله شرحي بر قصيده و

گلشيري به  شازده احتجابساعدي و  ترس و لرز هدايت ، بوف كورشيوه ي سيال ذهن كه در آثاري چون 
حوادث  مو پرهيز از نقل پيوسته و منظّ"تداعي"كار گرفته شده است...در اين شيوه به علّت تكيه ي بسيار بر 
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سجام ساخت رمان در اين شيوه ن،بار زيادي بر دوش خواننده گذاشته مي شود .از طرفي حفظ وحدت و ا
ات غربي و به اين شيوه ر از سبك و سياق ادبييآسان نيست ؛چه بسيارند آثار داستاني روشنفكرانه كه با تاث

   ) 25: 1368 ،علوي (ر.ك:ني اندنوشته شده اند اما هر يك به نوعي گرفتار از هم گسيختگي و پريشا
  (ترسل)  ديد بدون راوي ي  زاويه-د

هايي كه با نامه يا  رود. مانند داستان ي كه فاقد راوي است به كار مييها ديد در داستان ي اين نوع زاويه
هاي مبتني بر اين ديدگاه هيچ تفسيري يا توضيح و توصيفي  شوند در داستان ها و گفتگوها نوشته مي يادداشت

منتفي ها گنجانده شود، در غير اين صورت بدون راوي بودن داستان  ها و گفتگوها و يادداشت نبايد بين نامه
و  پامالاثر داستايفسكي يا در دو داستان  مردمان فقيرتوان در رمان  شود. نمونه اين نوع ديدگاه را مي مي

   (همانجا).از ساموئل ريچاردسون انگليسي مشاهده نمودكالريسا 
ا در اين قالب نوشت .يكي از دشواري هاي عمده ي ر پامالرمبتكر اين شكل داستان ريچارد سن است كه 

ر اين است كه امروزه مردم نامه ها ي بلند به هم نمي نويسند و لذا اگر داستان در قالب نامه گفته شود بلند كا
ه خواننده را خواهد كرد و ايمان او را به صحت داستان سست خواهد كردبودن نامه بي درنگ جلب توج  

، نوشته مصطفي كشتارگاهستان كوتاه توان به دا هاي ايراني هم مي از داستان ) 78:  1384، يونسي(ر.ك: 
: 1388نوشته شهريار مندي پور اشاره كرد. (حسيني زاده،  بشكن دندان سنگي راهايي از داستان  مستور بخش

29(  
   جاي خالي سلوچ.زاويه ي ديد در رمان 2- 4- 2
دولت آبادي در تمام طول داستان از حوادث پيشاپيش خبر دارد و جريان داستان رااز باال ، از زاويه ي ديد  

  سوم شخص ،داناي كل با زاويه ي بيروني ؛نقل مي كند .
  نتيجه  - 3
يي با ها اي است بلند و طوالني، پايبند به عناصر داستاني، فراهم آمده از داستان رمان به طور اجمال، مجموعه 

رسند و ماجرايي تاريخي، اجتماعي، رواني، يا داستاني مربوط  ها فرعي متنوع، كه در نهايت به انسجام مي طرح
هايي كه از دير باز تا حال در ادبيات فارسي  كند. با دقّت در داستان اي جغرافيايي را بازگو مي به محدوده

ها نهاد اندك خواهند بود.  ي ادبي جهاني، نام رمان بر آنها وجود داشته اند، آثاري كه بتوان با توجه به مالك
هايي با موضوعات  آبادي به خاطر داشتن داستان ي معاصر، محمود دولت از ميان چند رمان نويس برجسته

  روستايي در قلمرو ادبيات اقليمي، مقام برتر را دارد. 
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كنند  هايش آن چنان واقعي جلوه مي قهرمانان قصههايش، بهره برده است؛  او استادانه از عناصر داستان در رمان

كند. طرح منسجم و بر  آبادي فقط تاريخ را روايت مي آيد كه دولت كه گاه براي خواننده اين تصور پيش مي
هاي بجاي داستان،  آوردن انتظار مخاطب براي دانستن آن چه پيش خواهد آمد، حوادث حساب شده و گره

اش در  شناسانه هاو بيانات روان ي او از قهرمانانش، تغيير مخاطب هاي عادالنه ارياوج و فرود منطقي، جانبد
هاي  ي درست از زبان ادبي و عاميانه، كاربرد كلمات محلّي، شناخت كامل ويژگي طول داستان، استفاده

الي دهد و... همه و همه مبين جايگاه وا ي داستان را شكل مي اجتماعي و فرهنگي سرزميني كه محدوده
هاي  ي آثارش به زبان باشد. ترجمه ي ادبيات معاصر ايران و حتي ادبيات جهان مي هاي او در گستره رمان

  انگليسي، فرانسوي، آلماني، سوئدي و چيني مؤيد اين ادعا است. 
ي اين اثر در ميان آثار  ، تاكيدي است بر مقام شايستهجاي خالي سلوچبررسي عناصر داستاني در رمان 

  ي توانا و آزاد انديش ايران و ديار سربداران.  ندهنويس
  كتابنامه
  .ترجمه علي محمد حق شناس، چاپ اول، نشر مركزرمان به روايت رمان نويسان، )، 1368( ر يامميآلوت، 
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