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 چکیده

ادبیات تطبیقی شـاهه ا  اتـا از نقد ادبی  ه به بررتی روابف فرهن ی و ادبی میان ملا   

ها می پردازد. از این رو بررتـی شـباها ها   مواوایی و تـاهاار  میان ر ار نویسند ان    

ــا،  ه همواره    ــاهه ا  از پژوهی ها  تطبیقی ات ــاه از فرهنه ها    ونا ون ش برهات

اتـــا. در این  راار بررنیا تا به پژوهشـــی در این زمینه با مورد توجه پژوهشـــ ران بوده 

مرد   ه می هندد ن اهی به ر ار ویکاور هو و و شــاپور یریب بدردازیا. هو و،  در رمان  
می  وشـد تا به روایا تـرنوشـا تیاه پسر ی زشا رو  ه همواره هنده    مو شی بر    

ایا به  کعذرا لندو ه چهره دارد، بدردازد. یریب، نویسنده   معاصر ایرانی، نیز در داتاان 

تیره روز  دهار ی زشـا رو می پردازد. دو داتاان تصویر  اتا از زند ی انسان هایی  

یان این دو ا ر ، از نظر مضــامین، ره هورد ی زیبا دارند. م ه صــورتی زشــا اما تــیرتی 

با اتاراده از   تا  وادث و شـصصـیا ها مشـابها هایی وجود دارد. در این جسـاار بررنیا    

شصص و نیز به  م دو ا ردر  ابزار ها  تطبیق و مقایسـه به تولی  تطبیقی مواوا و تـاهاار  

 بدردازیا . راوت شریی و غربی همانند  ها در دو جامعه ما ردن میزان و علا 

  دو هعذرا لنشاپور یریب، مرد   ه می هندد،ادبیات تطبیقی، ویکاور هو و،  کلید واژه ها:

 مقدمه. 1

مها نقد ادبی   وزه ها یکی از و شـــاهه ا  از علوم انســـانی و اجاماعی ،ادبیات تطبیقی

نوزدها شــک   رفا و در در اوای  یرن  ،ریشــه و زاد اهی فرانســو  دارد . این علا  هتــا

ــاق  یافا  ــا هویای مس ادبیات تطبیقی از روابف مل  و زبان ها  مصالف و از  .اوای  یرن بیس

تعام  میان ادبیات یک ملا با ملا ها   دی ر تصن می  وید. این  وزه از ادبیات به بررتی 
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ــباها ها بین ادبیات و فرهنه ملا ها  مصالف  ازد. می پردو تجزیه و تولی  ارتباطات و شـ

 ه ادبیات تطبیقی نوعی دادوتــاد فرهن ی  ( به زبان تــاده تر می توان  را5933،83،شــورل)

. در مطالعات تطبیقی هدف شناها اتا.شناها هر رنچه ملیا میان ملا ها  مصالف اتـا 

هـا  مصالف از ها رموهاـه اند وها چنین ر اهی از چ ون ی به  ار  یر  مراهیا بر رفاه از   

     ادبیات و فرهنه هود.   و غنا  ر راتاا  رشدیکدی ر د

ــی و   با توجه به رنچه  ه پیرامون ادبیات تطبیقی، ــد، بررت اهداف و رویکردها  رن  راه ش

ــاه از دو فرهنه و   مطالعه   شــباها ها و تراوت ها  دو ا ر ادبی، از دو نویســنده  ه برهات

ها  تطبیقی یرار  یرد. در این  ملـا  ونـا وننـد می توانـد در  وزه   مطـالعـات و پژوهی      

تطبیقی میان ا ر  از ویکاور هو و و شــاپور یریب هوانی پژوهی تــعی بر رن اتــا تا به  

مســاله این اتــا  ه این دو ا ر ادبی از نظر تــاهاار ها  مواوایی و ، در این جسـاار  بدردازیا.

 یسه این دو ا ر هواهیادر وایع با بررتـی و مقا  هسـاند.  زدیکنروایی تا چه اندازه به یکدی ر 

در دو جامعه  امال ماراوت شـریی و غربی، روال داتـاان و  وادث رن  امال مشابه    ریا دید  ه

شصصیا ها  دو داتاان در شرایطی یکسان یرار می  یرند، همانند ها   ه  اهیریا هن ؟اتـا 

ا ا از لواظ شباهدو ا ر ر ه ؟  برا  پاتخ به این توال، الزم اتا می اندیشند و عم  می  نند

 . نیاها  مواوایی و تاهاار  بررتی و مراهیا مشارک را مشصص  

( بزر ارین شــاعر، داتــاان نوید و درام نوید تــده نوزدها 5301-5331) 1ویکاورهو و

،  2ینوایانبفرانسـه و نیز  بنیان ذار مکاب رومانایسـا اتا. از برجساه ترین ر ار او می توان به   

 و شمار زیاد  مجموعه   شعر و نمایی نامه اشاره  رد.  مرد   ه می هندد، 3 وژپشا ناردام

پد از بینوایان، شـاهص ترین رمان ویکاور هو و باشد، در    ه شـاید ، 4مرد   ه می هندد

مناشـر شـد.این رمان بازتاد دغدغه ها  اجاماعی نویسنده اتا. انعکاش شور و    5383تـال  

ارت. این رمان تصـویر  اتا دییق و روشن از  شـویی اتـا  ه ها تـاده اتـا و ها پر ر    

 ان لساان اوای  یرن هجدها.

                                                           
1. Victor Hugo 

2. Les misérables 

3. Notre-Dame de Paris 

4. L’homme qui rit 
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در تمنان به دنیا رمد. او فعالیا  5955شـاپور یریب، نویسـنده و  ار ردان ایرانی، در تال   

ــایار  جالل مقدم در فیلا  ــههنر  هود را در زمینه   تئاتر رغاز  رد. او با دت ه   رف دیوانه ت

ــینما اولین فیلا    و  ،هود را ادامه داد ــه   تئاتر و ت ــال  ار در عرص ــا و اند  ت پد از بیس

ک جیرجیر  ری ها ، تو ند، مالیاتتینمایی هود را تاها. یریب تاها فیلا هایی چون 

و ... را در  ارنامه   هود دارد. و  عالوه بر  ار ردانی  ب ذار زند ی  نا، اشک و لبصند، دار

عصــر و   نبد  لبیو مجموعه داتــاانی به نام ها   ،ودو بازی ر  نویســنده ا  چیره دتــا ب
 را به رشاه   توریر در رورده  اتا. پاییز 

 پیشینه ی پژوهش. 2

 نبد داتاان اتا :  1نوشاه شده اتا  ه شام   5935در تال   نبد  لبیمجموعه داتاان 

ــاان ها عذرا لندو ه.، یهوه هانه  نار جاده،  راز، تله طالیی،  لبی در وایع بازتابی همه این دات

ــا  ه این   ــا.الزم به ت ر اتـ ــنده اتـ جانبه از دغدغه ها  عاطری، اجاماعی و درونی نویسـ

با ریقنویسـنده، علی رغا داتـاان ها  در هور توجهی، درعرصـه ادبیات ایرانی نویسنده ا  ت   

ه نشده شاناشناهاه اتا، و ا ر توقیقی در هور و شایساه ا  درباره   او تابه  ال در ایران نو

ــرا       ــودن راه ب ــمــن  شــ ــد  ــ ــوان ــیــی رو مــی ت ــژوهــی پ ــا.از ایــن رو پ اتــ

 نویسند ان،مارجمان،مناقدان،اتاتید و دانشجویان، زمینه تاز و مشوق پژوهی ها  دی ر باشد.

 عذرا لندو هو داتاان  هندد مرد   ه میاز لواظ مواوا و تـاهاار یرابا هایی میان رمان  

مرهوم ادبیات تطبیقی، بررتی و مطالعه   شباها ها و تراوت  به چشا می هورد ه با توجه به

ــاهاار  این دو ا ر می تواند در زمره  پژوهی ها  تطبیقی یرار  یرد.هدف  ها  مواوایی و ت

از این بررتـی و مقایسـه، پاتخ دادن به این پرتی اتا  ه همانند  دو ا ر در چه زمینه و به   

 چه میزان اتا.

راده از ابزار تطبیق و مقایسه، عالوه بر توجه به شباها و همانند  دو ا ر بررنیا تا با اتا لذا

به مســاله تا یر و تا ر و ارتبام میان دو ا ر نیز توجه شــود. همان طور  ه  راه شــد، میان  ،ادبی

ــیا ها با    ــصص ــاهاار روایی و  ره هورد ی  وادث و ش ــباها هایی از نظر ت این دو ا ر ش

برا  مشصص  ردن میزان و علا شباها، نیاز اتا با اتاراده از ابزار یکدی ر وجود دارد. اما 
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مقایسـه و تطبیق، شاهص ترین عناصر داتاان را در دو داتاان تنجید و تدد  لقه   ارتبام  

در این  راار ابادا به تولی  مواوایی و تدد به تولی   ،میان دو ا ر را مشـصص  رد. از این رو 

 اها ها و تراوت ها در این  وزه هواهیا پرداها.تاهاار  دو ا ر و بررتی شب

 بحث و بررسی . 3

 تحلیل محتوایی دو داستان . 1. 3

هر دو داتـاان به روایا داتـاان انسان هایی می پردازند  ه از زیبایی چهره بی نصیب اند.   

ــان هایی  ه تــال ها به هاطر عیب یاهر  هود مورد تمســصر و توقیر دی ران یرار می    انس

رنان صــورتی  .،  ال رنکه وجودشــان لبریز از صــدایا، پا ی، یک رن ی و عشــق اتــا یرند

زشـا اما تـیرتی زیبا دارند. مرد   ه می هندد روایا روز ار پردرد و رنک  ود ی اتا  ه   

توتـف  ومبراچیکوها یا همان هریداران بچه،معلول شـده اتا و با زهمی  ه بر صورت دارد   

و یک  روه معر ه  یر  می شود و به دهار ی نابینا به نام  ویی همیشـه می هندد.پسرک عض 

دئا دل می بندد.دهارک  نیز به دلی  نقص یاهر  هود مورد توقیر و تمســصر دی ران یرار می 

در این بین پسرک هانواده   هود را می یابد  . یرد. پسرک و دهارک به یکدی ر دل می بازند

ــا هود می رود  ــرنوش ــق می ورزد. پد از مدتی اما دها ،و به دنبال ت رک همچنان به او عش

پسرک  ه همچنان به دلی  زشای صورتی مورد تمسصر یرار می  یرد به تو  دهارک باز می 

 ردد،  ال رنکه دهارک در فقدان پسـرک جان باهاه اتا. پسرک نیز  ه دی ر  ای  ورتو   

 مواج دریا می تدارد.امید  در زند ی هود نمی یابد در اوج یاش و ناامید  هود را به ا

نیز روایا زند ی دردناک و غا بار دهار ی زشا روتا. دهارک به  عذرا لندو هداتاان 

ــصر دی ران در امان نمی ماند.با این  ال    ــای چهره اظ لوظـه ا  از توقیر و تمسـ دلیـ  زشـ

وجودظ را صــدایا و پا ی پر  رده اتــا و در  قیقا انســانیا در وجود او تجلی پیدا می 

 . ند

از صمیا یلب او را می پرتاد  دراین میان دهارک به یکی از شا ردان نانوایی دل می بندد و

اما پد از اندک مدتی شــا رد نانوایی عشــق او را از یاد برده، او را فراموظ می  ند،  ال رنکه 
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او هر ز  ا ـر به فراموشی عشق پاک هود نیسا. او در رتی عشق می توزد و در اوج غا،  

 امید  جان می تدارد.فقر و نا

در  قیقا شـصصـیا ها  اصـلی هر دو داتـاان انسـان هایی هساند  ه علی رغا زیبایی      

تـیرت، یربانی زشای صورت و چهره هود می شوند و از مواهب زند ی ا  ررام و بی دغدغه  

 بی نصیب می ماندند.

 تحلیل ساختاری دو داستان. 4

 2و شخصیت پردازی 1شخصیت . 1. 4

صـر مها داتـاان بعد از پیرنه، شـصصـیا و شـصصـیا پرداز  اتا. مارتین       یکی از عنا

، مناقد و مؤلف ان لیسـی، معاقد اتا هر شصصیای یک تاهامان  المی اتا  ه بیرون  3ترن 

از مودوده    ااد هیچ موجودیای ندارد. در وایع اشصاص تاهاه شده ا  را  ه در داتاان یا 

 ( 5935،50شصصیا می نامند )هردمندان، ،نمایی نامه  ضور می یابد

ه شصصیا، فرد  اتا  » میرصادیی در تعریف شصصیا و شصصیا پرداز  می نویسد: 

ــد. هلق  ــاه باش  یریا روانی و اهالیی او در عم  او و رن چه می  وید و می  ند، وجود داش

جلوه  د وایعیچنین شصصیا هایی توتف نویسنده،  ه برا  هواننده در  وزه داتاان مث  افرا

 ( 5980،539، )میرصادیی« می  نند، شصصیا پرداز  می هوانند.

و عذرا. الباه  5، دئا4میان شـصصـیا ها  هر دو داتـاان شباها هایی وجود دارد:  ویندلین   

ــا  ه  ــا،  ال رنکه   مرد   ه می هنددالزم به ت ر ات ــده ات ــاه ش عذرا در یالب رمان نوش
صصیا پرداز  در یک داتاان  وتاه نسبا به رمان تاده تر یک داتاان  وتاه اتا و ش لندو ه

ــا. در  ــیا ها  ماعدد  وجود دارد مرد   ه می هنددو مودودتر ات ــصص  ال رنکه در  ،ش

اتا و تنها در بصی ها   وتاهی هواننده با صا ب  تنها شـصصیا داتاان عذرا  عذرا لندو ه

در این داتاان تا رنجا  ا رنه  هانه و فرزندانی برهورد می  ند.  ضور شصصیا ها  فرعی
                                                           
1. Character 

2. characterization 

3. Martin Ternel 
4. Gwynplaine 

5. Dea 
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مرد   ه می اتـا  ه  ای هواننده در طول داتـاان نام شصصیا ها  فرعی را نمی داند. در   

همان طور  ه از نامی پیداتا، عذرا، شصصیا ها  اصلی عذرا لندو ه، ویندلین و در  هندد،

موکا تر اتا یو  تر و  می هندد مرد   هدو داتـاان هسـاند. با رنکه شصصیا پرداز  در   

نیز نویسنده موفق به ارائه تصویر  روشن از شرایف زند ی فرد  و  عذرا لندو هامادر داتـاان  

ــودو به  ونه ا   ه از    ــیات اهالیی عذرا به هواننده می ش ــوص  االت رو ی و روانی و هص

توصـیف  االت و رفاارها  دی ر شـصصـیا ها چشـا می پوشد و تعی می  ند تنها از میان     

   وتاه و مصاصر  ه میان عذرا و دی ر افراد هانه رد و بدل می شود، تصویر   وتاه  را وها

 و  ذرا به هواننده ارائه دهد.

 ویندلین و عذرا افراد  هساند  ه از زیبایی چهره بی بهره اند. رن ها انسان هایی زشا رو 

ــاند  ه لوظه ا  از توقیر و تمســـصر دی ران در امان نمی مانند. با این ــان  هسـ  ال وجودشـ

تـرشـار از پا ی، زیبایی و عشـق اتا.  ویندلین و عذرا در راه عشق دل می بازنند و شیراه و    

 دل باهاه   معشوق می شوند.

 ویندلین عاشـق دهار ی به نام دئا می شود  ه دهارک نیز به او دل می بازد و لوظه ا  او  

ها و ررزوها  هود مجبور به ترک را ترک نمی  ند. این  ویندلین اتــا  ه برا  توقق ررمان 

دئا می شـود و در پایان هن امی  ه دوباره به تـو  او باز می  ردد با مرم معشوق مواجه می   

شـود و در نهایا ناامید  و درد هود را نیز به رغوظ مرم می تدارد.  ال رنکه عشق عذرا به  

همچنان به عشق هود  عشـقی یک طرفه اتا. علی،عذرارارها می  ند،اما عذرا  ،علی همیر یر

وفادار می ماند.او روزها و شـــب ها در رتی عشـــق می تـــوزد و در پایان در اوج ناامید  و 

ــی از  ویندلین را به هود می  یرد و  ــاان عذرا  اهی نقشـ تاریکی جان می دهد. در طول داتـ

ا ماند. دئ اهی به دئا شـباها می دهد. او نیز مانند دئا تا رهرین لوظه به عشق هود وفادار می  

و عذرا هر دو در دور  معشــوق می تــوزند و در نهایا درد، بیقرار ، بیمار  و فقر جان می 

 .بازنند

به شــصصــیا پرداز  پرداهاه اند. رنان    ،هو و و یریب هر دو به شــیوه ا  غیرمســاقیا  

اند تا از طریق  راار، رفاار شـــصصـــیا ها با هود، با طبیعا و با دی ران، رنها را به  وشـــیده
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هواننده معرفی  نند. به عنوان نمونه یســـما هایی از توصـــیرات را در لوظات مشـــارک دو 

 .داتاان مقایسه می  نیا

ــیف یـاهر  ویندلین و عذرا پرداهاه اند. هر دو       در این دو مثـال هو و و یریـب بـه توصـ

ویسـنده با اتـاراده از  لمات و عبارتی با بار معنایی منری تعی  رده اند تا تصویر  از زشای   ن

 چهره شصصیا ها   اصلی به هواننده دهند.

   دهان تابیخ  وظ،  وظ هایی تا  وشـه چشا، دماغی بد شک  و تلوتلو هور، هر  ه

 ( 98 ،5938بی اهایار از هنده روده بر می شد. )هو و، ،به او می ن ریسا

  ــاد و بی یواره بود و من هیچ ویا هنده   او را ندیده بودم و  اهی  ه دهانی  شـ

دی ر مجبور می شــد بصندد فوراچ چادرظ را جلو  دهانی می  شــید. ابروهایی  وتاه و 

 ا پشــا بود و چشــا هایی ها تعریری نداشــا. درش مث  چشــمان یورباغه ا   ه با 

 ،5935صورت پر از ربله اظ وق زده بود. )یریب، و شا تر از رد در رورده باشد، تو 

513  ) 

 )مضمون( 2و درونمایه 1موضوع. 2. 4

مو ــوه هر داتــاان مرهومی اتــا  ه داتــاان درباره   رن نوشــاه می شــود. مو ــوه را 

 ،نویسـنده در پیرنه نمایان می تازد و هواننده با هواندن داتاان به رن پی می برد. )میرصادیی 

مجموعه  وادث و پدیده هایی اتــا  ه داتــاان را هلق می « مو ــوه»روایع د]...[(5983،39

 ( 31 ند. )همان،

در بصی تولی  مواوایی دو داتـاان، شـرم مصاصـر و  وتاهی از هر دو داتاان  راه شد.    

پیرامون زند ی پسر بچه  مرد   ه می هنددهمان طور ه تو یح داده شد، مو وه اصلی رمان 

ــف دزدان  ــا  ه توت ــی عجیب و    ا  ات ــا رنان دچار نقص ــا و به دت ــده ات بچه ربوده ش

و شـاناک در نا یه صـورت می شـود.همین  اد ه اورا دچار فراز و نشــیب ها  بسیار  می    

  ند، تا رنجا  ه در اوج درد، غا و نا امید  هود را به امواج دریا می تدارد.  

                                                           
1. Topic 

2. Theme 
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و و فقیر می  ردد  ه مو ـوه اصلی داتاان عذرا لندو ه نیز  ول زند ی دهار ی زشا ر 

هدماکار هانواده ا   روتمند و اشـرافی اتـا. دهارک به هاطر زشای چهره اظ لوظه ا  از   

ــیر زند ی اظ دچار وادث و مشــکالت   تمســصر و توقیر دی ران در امان نمی ماند.او در مس

 بسیار  می شود و ترانجام در اوج درد، غا و نا امید  می میرد. 

ر هر ا ر  اتا، هف یا رشاه ا   ه در هالل ا ر  شیده می شود و درونمایه فکر اصـلی د »

مویعیا ها  داتاان را به ها پیوند می دهد. به بیانی دی ر، درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه 

ــا  ه می   ــاان اعمال می  ند. به همین جها ات ــنده در دات  ا می تعریف  رده اند  ه نویس

( 535)همان،« ر  و ادار ی نویســنده اظ را نشــان می دهد. ویند درونمایه هر ا ر  جها فک

یکی دانسا و این دو را به جا  یکدی ر به  ار برد. چنین « مو ـوه »الباه درونمایه را نباید با 

اشاباهی موجب عدم فها هواننده می شود و او را دچار تردر می و رشرا ی می  ند. مو وه 

  رن نوشاه می شود. مو وه را نویسنده در پیرنه  هر داتاان مرهومی اتا  ه داتاان درباره

ــاان به رن پی می برد. )همان، ــازد و هواننده با هواندن دات (با توجه به رنچه از 39نمایان می ت

مو وه دو داتاان بر می رید ، می توان ادعا  رد،زشای صورت، زیبایی تیرت، انسانیا، عشق 

ــرت، درد، رنک و  جـاویـد، نیکی، فقر و ندار  ، بیچار ی طبقه     موروم جامعه،ناامید ، سـ

در وایع ، مراهیا و مضامین مشارک در دو ا ر عذاد و مرم. از مضامین مشارک دو داتاان اند.

 .مراهیمی جهان شمول اند  ه در میان همه   ردمیان مشارک هساند

 1پیرنگ

 اپیرنه )طرم، نقشـه، چهارچود، ال و( شبکه   اتاداللی  وادث در داتاان ات »

و چون و چرایی  وادث را در داتاان نشان می دهد. به عبارت دی ر، پیرنه  وادث 

را چنـان تنظیا و تر یـب می  نـد  ـه در نظر هواننـده منطقی جلوه  ند. از این نظر      

 پیرنه تنها ترتیب و توالی  وادث نیسا، بلکه مجموعه   تازمان یافاه ویایع اتا.

 (  510)همان،« بر روابف علی و معلولیبا تکیه  ،در  قیقا نق   وادث اتا

                                                           
1. Plot 



 503                            .... هو و ویکاور رمان در مواوا و تاهاار تطبیقی بررتی                     نهاتال چه  و  

 

از اصلی  7و  ره  شــایی 6، نقطه اوج5، بوران4، هول و وال3،  شـمکی 2،  ره افکنی1 اد ه

ترین عناصـر یک پیرنه منسـجا به شـمار می رود.همان طور  ه مال ظه می شود دو داتاان    

 دای  در چهار  اد ه   اصلی، زشای صورت و یاهر  ویندلین ، عذرا و دئا، تمسصر و توقیر 

رنها از تـو  دی ران، اتیر شدن رنها در دام عشق، ترک معشوق ) ویندلین دئا را ترک می  ند  

 ی همیر یر عذرا را ( و مرم ) ویندلین ، دئا و عذرا( مشارک اند.و عل

 شـمکی در داتاان بین دو نیرو  ناهمسو یا ماضاد صورت می  یرد : نیروها  بیرونی و  

ــمه می  یرد.    ــرچشـ ــده تـ ــمکی از همان مانع  ه موجب عدم تعادل شـ درونی ورغـاز  شـ

امون افراد انسانی و غیرانسانی به ( در  شـمکی ها  بیرونی،  وادث پیر 5935،55،)هردمندان

صـورت فیزیکی رو  می دهد و شام  در یر  میان انسان با همنوه هود  و غیرهود  اتا  

 (                                          31، 5933)شمعی،

در یر  ها  تــیاتــی و اجاماعی  ویندلین برا  باز پد  رفان  قوق و هویا از دتــا 

از مها ترین  مشکی ها  بیرونی رمان  ،هصـوما ها  تیاتامداران با او  رفاه   هود و نیز

اتــا. جدال و در یر  همیشــ ی فرزندان صــا ب هانه و همســایه ها با  هندد مرد   ه می

 عذرا نیز از مها ترین  شمکی ها  بیرونی داتاان عذرا لندو ه اتا.  

در یر  بر تــر هود  در  شــمکی ها  درونی،  وادث در درون فرد می  ذرد و جدال و

 شـمکی ها  درونی  ویندلین، شک و تردید او برا  ترک دئا و رفان به تو   . اتـا)همان( 

ــمکی ها  روانی و درونی عذرا با هود،      ررمـان هـا و ررزوهـا  هوددر رمـان هو و، و  شـ

هن امی  ه علی همیر یر او را ترک  رده اتـا، از مها ترین  شمکی ها  درونی دو داتاان  

وران هر داتـاان زمانی اتا  ه نیروها  ماقاب  برا  رهرین بار با ها تالیی می  نند و با  اند.ب

ــیا یا     ــصص ــرایف ش ــاانی به نقطه   اوج، موجب د ر ونی زند ی و ش ــاندن علمی دات  ش

                                                           
1. incident 

2. Complication 

3. Conflit 

4. Suspence 

5. Crasis 

6. Climax 

7. Reversal 
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شـــصصـــیا ها  داتـــاان می شـــوند و ترییر  یطعی در هف داتـــاانی به وجود می رورد. 

 (581 ،5983)میرصادیی،

در هر دو داتاان،اتیر شدن شصصیا ها  داتاان در دام عشق اتا. نقطه  بوران مشـارک 

ترک دئا از تـــو   ویندلین با درد، رنک و عذاد دئا و  مرد   ه می هندد  اوج در داتـــاان 

نیز ترک عذرا از  عذرا لندو هناامید  او از باز شـا عشق هود اتا. نقطه   اوج در داتاان  

دور  عشق هود ماوم  چنان درد و عذابی می شود  ه  تـو  علی همیر یر اتـا. عذرا در  

 او را تا مرز بیمار  و جنون می  شاند.

 ره  شـایی هر دو داتـاان تو م با نامید ، تاریکی، ترد  و مرم اتا. دئا در    ،در نهایا

ــرد مرم می  دور   ویندلین جان می بازد.  ویندلین نیز در نهایا ناامید  هود را به رغوظ ت

ــدارد. عذ ــق و جنونت مرد   ه  در اتایک موقر  ار ر  هود جان می دهد. ،را نیز از درد عش
 با ت ر این جمالت به پایان می رتد:   می هندد

 به لبه  شای رتید و  را :

 دئا ببین رمدم. -

 یدم پیی  ذاشا  شای فاید دیواره بود. پا بر هال نهاد و واژ ون شد.

ی بود. در رد غوطه ور و به ررامی ناپدید  ردید. و رودهانه بسیار عمیق شب تاریک و ررام

 ( 130 ،5938 سی چیز  ندید و صدایی نشنید. )هو و، 

 نیز با ت ر این جمالت به پایان می رتد : عذرا لندو هو 

لرزشـی تراپایی را فرا  رفا و بی اهایار ترظ رو  بالی افااد زیر لب با یک دنیا اندوه  

  را :

 «چشی افااد، بشی ب ین  ه بازم....ا ه یه ویا چشاون به » 

از شـرم  رفی را هورد و همانطور  ه لبهایی می هندید چشا ها را ها  ذاشا و دی ر  

 (598 ،5935)یریب ،« رنها را باز نکرد. 

ــان می دهد، دو   ــاان نش ــده از بصی ها  پایانی دو دات همان طور  ه مثال ها  بر رفاه ش

 داتاان با مرم شصصیا ها  اصلی به پایان می رتند.داتاان پایانی مشابه دارند. هر دو 
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 ، زاویه روایت1زاویه دید. 3. 4

زاویه دید نمایی دهنده   شیوه »زوایه دید از عناصـر  یاتی هر داتـاان به شمار می رود.   

ا  اتـا  ه نویسـنده به وتیله رن مصالح و مواد داتاان هود را به هواننده ارائه می  ند و در   

 (  193 ،5983)میرصادیی،«. نویسنده را با داتاان نشان می دهد وایع رابطه  

بنا  داتاان به زوایه   دید عق   لی یا دانا   لی یرار  رفاه اتا.  مرد   ه می هندددر 

ــاان را رهبر  می  ند، از نزدیک    ــیا ها  دات ــصص به عبارت دی ر فکر  برتر، از هارج، ش

و ا ساتات پنهان همه شصصیا ها  هود باهبر شـاهد اعمال و افکار رن هاتـا و از افکار   

اتــا.  وظ هایی می تواند صــدا  شــصصــیا ها را بشــنود پیی از رن  ه رن ها شــروه به 

 صوبا  نند و چشا هایی می تواند از میان درها  بساه و پرده تاریکی بیند.

ز ا)یکی  .داتـاان از زبان شـصصـیا غیر اصلی و  ا اهمیای نق  می شود    عذرا لندو هدر 

فرزندان صـا ب هانه(.راو  داتاان به شصصیا داتاان از هارج ن اه می  ند و در عین  ال  

همراه شـصصـیا داتاان  ر ا می  ند. در وایع فرزند صا ب هانه، شصصیا اصلی داتاان   

نیسا، بلکه غیرمساقیا در جریان ماجرا  شصصیا اصلی یعنی عذرا یرار می  یرد و تها  ا 

ارد. در  قیقا اناصاد این زاویه دید از تو  نویسنده به ما اجازه می دهد اهمیای در داتاان د

 ه شـصصـیا اصـلی داتـاان را نه به وتیله   هود او، بلکه از طریق شصصیا دی ر داتاان     

 بنا بر رنچه  ه  راه شد شیوه روایی دو داتاان  امالچ ماراوت اتا. بشناتیا.

 2گفتگو

ن با ها رد و بدل  ردن عقاید و افکار اتا و درشعر،  را و به معنا  مکالمه و تصن  را

(  را و به داتاان نیرو می 5983،911داتـاان و نمایی نامه به  ار برده می شـود.)میرصـادیی،   

 دهد و زند ی می بصشد. ما اغلب از نووه    رف زدن افراد پی به شصصیا رنها می بریا.

نویسـنده، زبان  ا ا و غالب بر داتــاان   را وها  وتاه و زبان مرد   ه می هندد در رمان 

اتـا. زبان و بیانی  ه ماعلق به ادبیات یرن نوزده فرانسه اتا. زبانی رتمی به همراه واژ انی  

                                                           
1. Point of view 

2. Dialogue 
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همچنان  را وها   وتاه به چشا  عذرا لندو ه ه مربوم به طبقه   روشنرکر جامعه اتا. در 

ها  شصصیا هایی هساند  ه زبانی  می هوردو  ال رنکه این  را وها بازتاد عقاید و اندیشه

عامیانه دارند.  را وها  این داتـاان، در نقطه مقاب   را وها  رتــمی داتاان هو و، به زبان  

  وچه و بازار مردم  ایران دهه   تی بیان شده اتا.

در مثال ها  زیر، نوه زبان و واژ ان به  ار  رفاه شده در    داتاان نشان داده شده اتا. 

 ه مال ظه می شود،در مرد   ه میصندد، نویسنده از زبان و واژ انی رتمی اتاراده  همان طور

 داتاان عذرا ، نویسنده از زبان و واژ ان عامیانه اتاراده  رده اتا. رده اتا،  ال رنکه در 

ــه به پایا زنا. )هو و     - ــاا. ب ذار بوت ــرمس ــمان من ! دئا من ت ا  زند ی من ! ا  رت

،5938، 133 ) 

ــده، چاه    » ــو، ب و،  ]....[عـذرا، هبـه، ترو هـدا، ان ار  ه  اال دنیا  ن فیکون شـ ، بلند شـ

 ]...[«بصند.

 ( 551 ،5935)یریب، .« ]....[هانوم جون، دش هودم نید»

 1زمان، فضا. 5. 4

ــاان در اوای  یرن هجدها در    مرد   ه می هندددر  ــا. دات ــصص ات ــا مش ، زمان و فض

  اشرافیا رو  می دهد و تصویر  اتا از زند ی مردمانی تهی دوران تلطه  و در ان لساان

ــلیا در برابر جامعه   بی ر ا   ــلطنا بی دفاه مانده اند و راهی جز تس ــا  ه در مقاب  ت دت

 هود ندارند.

ــال ها به طول می انجامد. دوران  ود ی، نوجوانی و جوانی  ویندلین  مرد   ه می هندد ت

ــمان  ــاان   مر له به مر له از مقاب  چش ــو  دی ر، دات ــود. از ت عذرا هواننده  ذرانده می ش

زمان و مکان مشـصصـی ندارد. فضـا   ا ا بر داتـاان همان هانه   اشرافی تا  ه      لندو ه

عذرا هدماکار رن اتـا.  ال رنکه، پد ازهوانی داتاان این فر یه  ه داتاان در همان دوره  

می افاد، چندان دور از تهن نیسا. با و عصـرنویسـنده، همان ایران دهه   تی یا چه ، اتراق   

  این  ال صونه پرداز  ها  مشار ی از یبی  توصیف زند ی و تمایالت تر ود شده طبقه

                                                           
1. atmosphere 
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 ار ر و تهی دتا، توصیف لوظات عشق، جدایی و  جنون نزد  ویندلین، عذرا و دئا مشاهده 

 می شود.

 نتیجه گیری. 6

از منظرها  مصالف مواوایی و تــاهاار   عذرا لندو هو داتــاان  مرد   ه می هنددرمان 

مانند شـصصیا پرداز ، مضمون، مو وه و پیرنه شباها هایی با یکدی ر دارند. هر چند  ه  

زاویه   دید و روایا، زمان، فضــا و نوه  را وها در دو داتــاان بازتاد دهنده تراوت هایی    

ای ،مضمون زششابه می تازددر وایع رنچه بیی از پیی دو داتـاان را به یکدی ر م  می باشـند. 

صـورت و زیبایی تـیرت اتا.شصصیا ها  اصلی دو داتاان انسان ها  هساند  ه از زیبا    

 چهره بی نصیب اند اما وجودشان تراترزیبا  و عشق اتا.

از لواظ تـبک نوشـاار  نیز هر دو نویسـنده نثر   یرا و منسجا دارند اما نباید زیبایی بی    

ــنـده ا  همچ  در تهن هم ان  بینوایانون هو و را  ـه یـدرت  المی در رمان   نظیر نثر نویسـ

نادیده  رفا.او در رمان زبانی تــرشــار از اتــاعارات و ررایه ها  ادبی، زبانی  ،جاودانه اتــا

 فاهر و شعر ونه و دارا  پیچد ی ها  زیبایی شناهای را به  ار  رفاه اتا.

ــاان یرن هجدها( ،مرد   ه می هندددر  ــا )ان لس ــزایی در پیی برد  ،زمان و فض نقی بس

ــیا ها و ویوه  وادث تی یر می  ذارد،  ال رنکه در   ــصص ــاان دارد و بر عملکرد ش  عذرادات

یک رمان  مرد   ه می هندداز رنجا  ه  فضــا و زمان عنصــر  مها و تــازنده نیســا. لندو ه

نیزعین در  عذرا لندو هداتــاان  واتــا دارا  پیرن ی منســجا و منطقی ،چهارچود دار اتــا

هو و و یریب هر دو ها از لواظ مواوا و ها  تـاد ی،  امالمنسجا و منطقی به نظر می رتد. 

از لواظ تـاهاار داتـاان موفق عم   رده اند، اما همان طور  ه  راه شــد نمی توان زیبایی نثر   

 مسوور ننده و تزیین نوشاار هو و را نادیده  رفا.

ــاهده     ــاهاار  ماعدد  میان این دو ا ر مش ــباها ها  مواوایی وت ــاار، ش ما در این جس

ــنده برا  بازتاد وایعیای تلخ در زند ی   ــف دو نویس ــان توت  ردیا.به  ار بردن ابزارها  یکس

انسـانی، از ویژ ی ها  بارز و مشابه این دو ا ر اتا. انسان هایی از دو ترزمین ماراوت، یکی  

 ی و دی ر  رن تو، یکی از ایران و دی ر  در ان لساان، ترش ها ، ن رانی این تـو   ره ها 
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ها و دغدغه ها  یکسـانی دارند، با مسائ ، بوران ها و رشرا ی ها  مشابهی در زند ی مواجه  

در توجیه شباها ها  دو داتاان می شوند، و دردها و مرارت ها  مشابهی را تجربه می  نند. 

طاله دییقی از ارتبام یریب با زبان و ادبیات فرانســـه و نویســـند ان هر چند هیچ اباید  را، 

فرانسو  در دتا نیسا، اما شباها ها  دو داتاان تا جایی تا  ه این فر یه  ه یریب نیز 

مانند بیشـار نویسـند ان ایرانی ها عصر هود،ماا ر از جریان ها  ادبی و نویسند ان غربی، به   

 دور از تهن نیسا.هصوص هو و، بوده باشد، چندان 
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