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 چکیده

مخت ااو و رواباا   یهااام تدر  هاشااهیاندبااه بررساای ت اااای ا  ااار و  یقاایتطب ادبیااات

 رهنگاای، اجتمااا ی و تتاای تاااریخی شن در حاشااته و تااای از تیاا  تاا  یر و  ةدیااچیپ

، ا ااراد، هاموضااو   ااری،  یهاااانیجرهنااری، م اتااب ادباای،  یهاااتوزهتاا  ر در 

کاه ت اماو و  رسااندیماایا  ن تاه را باه ا باات  یقایتطب ادبیات. پردازدیم ...و هاداستان

ادباای و م اای دیگاار ااااوام نااامم    یهاشااهیانددور از شاا و ایی ادبیااات هاار م اات بااه

و  یاسااهیمقاتوصاای،ی، تی ی اای و تطبیقاای، بااه بررساای  ةویشاابهتاضاار  ةمقالاا اساات.

روی اارد م تااب  براسااا  اتماادشیتطبیقاای سااه ا اار  رانسااوا موریااا  و ج ااای 

هار ساه ا ار ایا  دو  کاه ای  تیقیا  نشاانگر ایا  اسات یهاا تهی. پردازدیم ییحراوااع

 کاربااهشااان جامعااه یهاااینابسااامانو  هاااکااه ا مشااان را باارای برم اااکردن  یب نویساانده

در تاای  روریازی  هاتیشخ ا، انادا تهیباه توصایو مییطای تیاره اصت اا   ،اندبرده

کااه برحر تااه از  ااردی صااا  یااا ترکیباای از  هاتیشخ ااکاان   ،اناادیروتااجساامی و 

هاا شن اسات و االاب یدر مقطاع زماانی و م اانی مشخ ا، اندساندهینومخت ات صاود 

 . حروهی از مردم باشند ةندینما توانندیم

 ییحراوااع، یقیتطب ادبیات ،اتمدشی رانسوا موریا ، ج ای  :هادواژهیکل
 

 

  

D
O

I:
 l

ts
.v

5
2

i3
.7

5
1

8
1

/1
0

.2
2
0

6
7

 



   دوممطالعات زبان و ترجمه                                 شمارة سوم دوره پنجاه و                                                         ۸11 

 

 مقدمه. ۱

مهااو و ارزشاامند   ااوم ادباای معاصاار اساات کااه از  یهاشاااصهی اای از  یقاایتطب ادبیااات

در کشااورهای دیگاار سااخ   یرواباا  ادباای م ااو مخت ااو و بازتاااش ادبیااات کشااور

می ااوی ادباای برجسااته و ممتااازی را  تااوانینماایااا از م ااو . در ادبیااات هاای دیااحویماا

تاا  یر  کااو یااا زیاااد سااایکه یا اات کااه از ادبیااات حسااترده و متنااو  ایاا  جهااان باازر  و 

و  هااام ت یهاشااهیاند رهنااو و  یریرپااایت  و  یرحااااریت  شااناصت  یر تااه باشااد.انپ

. از ایا  رهگاار شاودیماادبیاات هار م ات باا م او دیگار میسار  ةسیمقامیزان شن، از طری  

و هااو   ااای  و پیوناادهای  ویشااویمااشحاااه  هااام ت  ااری و ادباای  یدادوسااتدهاهااو از 

 اتیاادبرساالت دیگار . ویشناسایما، شاودیماهاا شن تاریخی را که موجب ت،ااهو و دوساتی

چنااد متماادن و پیشاار ته باشااند، را هر سااابقهکونوپااا و  یهااام تتطبیقاای ایاا  اساات کااه 

و در  شوردیماا صاااتب ادبیااات اناای، متواضااع و ااادردان بااار کهاا  و یهااام تنساابت بااه 

تاا باا  هاساتم ت ةهما،  ات  بااش و مشارو یتی بارای یقایتطب ششنایی با ادبیات ی  تای، 

ماناادحاری و ص اایاات شن  ةناایزمادبیااات دیگااران،  ویرمسااتقیاشااناصت و طاارت مسااتقیو و 

و سانخیت دارناد،  اراهو  ییساوهوبخ  از مضاامی  ادبای بیگاناه را کاه باا ادبیاات باومی 

بهتااری  از ایا  طریاا  باا . ناادیشیماد. ضام  این ااه صاود نیااز از انازوای ادباای بیارون ساازن

و  هاایرحاااریت  . شاناصت نادیا زایماششنا شاده، بار تعاالی   اری و ادبای صاود  هاشهیاند

و  هااییتوانااهاو، ماا را باا سایر تیاوی ادبیاات و  ساندحان ازیشاا ران و نو یهایریرپایت  

   .سازدیمبزر  ادبی ششنا  یهاچهره یهایرحااریت  

ی اای از ابزارهااای مهااو انتقااای م،اااهیو و ا  ااار اندیشاامندان و مت، ااران  یسااینوداستان

هاار   اار م،اااهیو سیاساای و   ساا،ی را بااا اباازار  روشاان، رانهاار   اار اساات. نخبگااان و 

ایاا  شاایوه موجااب ارتبااا   اکاارده و باا تاار هو ناصاار داسااتان باارای مااردم  ااادی اابااو 

. بررسای تااریخی ایا  رویاداد نشاان داده هرحااه ایا  شاوندیماو مردم  اادی  روشن، ران

بازر  اجتماا ی و سیاسای  یهااانیجر توانادیماباشاد  تر یاداو  ترعیسارارتبا  و انتقاای 

باود و  بارده از جم اه نویساندحانی اسات کاه باه ایا  موضاو  پای اتمادشیرا سبب شود. 
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و نویسااندحانی اساات کااه در انتقااای  روشاان، راناسااا  ی اای از ت  یرحاااارتری  باار ایاا  

  م،اهیو   ری بر نسو بعد از صود مو   بود.

در  ب اااورت رایااا  یساااینوداستانمشاااروطیت و ن،اااوگ  رهناااو اااارش،  دنبایباااه

و بار درصات تنااور ادبیاات ایاران باه باار نشسات و  کشورهای اارش، باه ایاران راه یا ات

 یهاا ااه) ک اای از داسااتان ساانتی طوربااهرا  داشاات کااه شن ییهاااتی،یکو  هاتیص وصاا

. ایاا  تمااایز هااو از نتاار ساااصتاری توجااه بااه کااردیمااب نااد و کوتاااه( حاشااته متمااایز 

و هاو از نتار معناایی  کاردیماجادا  هاا اهاز اناوا  شن را  صاا  داشات کاه یهاایژحیو

 ییحراانسااانو  یاسااشنروانه و امااور  یناای و میسااو  و ص وصاایت ربااه واااایع روزماا

دیگر باااصبر کاارده مخت ااو مااردم ایااران را از اتااوای ی اا یهاطبقااهو  هاااحروهروی شورد و 

دو  اماو بنیاادی، . تاکماان پرداصات یهاایصودکاامجامعاه و  یهااینابساامانو به ا شاای 

سانتی جادا کارد و  یهاا اهناوی  را از  یهاداساتانماننادی، و تقیقات یشناساروانیعنی 

دحان و ننویساانگاااه نویساانده را بااه م،اااهیو   ااری و متاااهر طبیعاای و اجتمااا ی ت ییاار داد. 

شااازی   ارسای تاد  یهاارمانشعرا از ابرها به زیر شمدند و بار دنیاای وااعای اادم نهادناد. 

هاار دو نااو  را  یهاتیص وصااوااعاای،  یهااارمانب نااد و  یهاا ااه اصاا ی اساات میااان 

 کها  پیرناو ضاعی،ی دارناد و بار میاور تاواد  یهاا اهدید، هو مثاو ها شن در توانیم

 یسااوبهو حااامی اساات  اناادیشاناصتروان یهاتیص وصااو هااو کمااابی  دارای  حردناادیما

   .اندنوی  یسینوداستاناراولان در وااع ای  نویسندحان پی  ادبیات داستانی نوی .

نویسااندحان ایراناای اساات کااه پیوسااته از رسااالت   یتااریمردماای اای از  اتماادشیج ااای 

بار مبناای اندیشاه  اتمادشینویسنده و تعهد اجتماا ی ساخ  ح،تاه و تی یاو ش اار داساتانی 

ادباای دوران   رهنگاای و تاا  یر بساایاری باار تیولااات   ااری، سیاساای، اجتمااا ی، و ش اار او

  .است معاصر حااشته

 ةسااندینوکااه در مقااام  یسااینوو صاااطره نگااار، روزنامااهنویسرمااان رانسااوا موریااا ، 

 شورص،قاااانت ااااویر را از  ضاااای بساااته و   یتردهنااادهت ان، ادرتمنااادتری  و حراواااااع

تیزبینای و  سابببهبیساتو ترسایو کارده اسات کاه  ةسادباورووازی شهرساتانی  ةطبقزندحی 

 برصوردار است. صاصی، از شوازه و ا تبار اششناسانهروانموش ا ی 
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 یهاداساتان اندتوانساته، اندداشاتهبا توجاه زیاادی کاه باه  رهناو  اماه ده هر دو نویسن

مااردم جامعااه را  یهاصواسااتهدردهااا،  یااوش، نیازهااا و هااا شن رئالیسااتی ص اا  کننااد و در

بااا  تاا  یر زیااادی داشااته اساات. شااانیهاداستانب شااند. ایاا  ویژحاای باار جاااابیت  ریت ااوبه

 یاحونااهبه، سااعی شااد نویسااندهدو ایاا   ةدربااارتوجااه بااه حسااتردحی ش ااار منتشرشااده 

و چاه از لیااخ میتاوای  یساینوداستانجانبه، ا  اار و ش ارشاان چاه از لیااخ سااصتار همه

 ةدربااار. بااا رجااو  بااه منااابع مخت ااو   ساا،ی و تاااریخی شااود  ااری و   ساا،ی بررساای 

وی  کااه شااودیمااچناای  اسااتنبا   اتماادشینویسااندحی  ةویشاا  ااری مااؤ ر باار  یهاااانیجر

ابازاری بارای بررسای وضاعیت موجاود    نوانباههاا شن ازحرچه م،اهیو را از اارش حر تاه، 

 و یروشااتی اریاابابا) ساات،اده کاارده اسااتاباارای بهبااود  یدسااتورالعم  ائااةرایراناای و ا ةجامعاا

   (.۲1۴،  . ۸۹۳1، یبهزادیوس،ی

 پژوهش یهاپرسش .۱. ۱

مضااامی  و  تااوانیمااشیااا و موریااا  رئالیسااو اساات   اتماادشیشیااا ساابا نویسااندحی 

را، بااا توجااه بااه همزمااانی ایاا  دو  اتماادشیشااده در سااه ا اار موریااا  و م،اااهیو ماانع س

هاار یااا از ایاا  دو نویساانده، از منتاار رئالیسااو و ادبیااات متعهااد بررساای و تی یااو کاارد  

چااه تااد  و تااا اناادبودهنویساانده تااا چااه تااد در انجااام رسااالت رئالیسااتی صااود مو اا  

دو  یهااات،اوتاشااتراکات و  ت ااویر ب شااند  زناادحی وااعاای مااردم را بااه اندتوانسااته

ایا  مقایساه شن اسات کاه دریاابیو تاواد  اارن بیساتو هاد  اصا ی نویسنده کدام است  

 ةساندینوایا  دو  ةشایاندمضاامی  و م،ااهیو مشاتر  در  یریحشا وبار روناد  ه تا  یریچ

   .حااشته است شرای و اربی متعهد

 پژوهشضرورت و اهمیت  .۲. ۱

  ماای  یقاایتطب ادبیااات» حویااددر تعریااو ادبیااات تطبیقاای می (۸۳۱1) ه اااییماایان

و  هااایریرپااایت  و از  کناادیماااساات کااه رواباا  صااارجی میااان م ااو حوناااحون را بررساای 

) .  «دیااحویماامیااان ادبیااات م اای یااا کشااور و دیگاار کشااورها سااخ   هااایرحااااریت  

باه ادبیاات  توانادیمادیادحاه یاا ادیاب نیاز »( نیز بر ایا  بااور اسات کاه ۸۹۱۹) ندا .(۸۱
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منتقو شده و شناان را باه تق یاد وادار نمایاد. مارز میاان ادبیاات یاا کشاور  ها یسرزمدیگر 

 .(۲1-۲1 . )« هاستزبانتطبیقی  یهاپژوه با ادبیات دیگر کشورها در ا مرو 

یعناای  یقاایتطب مطالعااات ادبیااات»حویااد  ( در تعریااو ادبیااات تطبیقاای می۸۹۳۹پااراور )

بررساای وجااوه اشااترا  و ا تااراا، منبااع الهااام یااا تاا  یر و تاا  ر باای  متااون ادباای )از جم ااه 

متون نتریه و نقد ادبی( که به بای  از یاا زباان نوشاته شاده باشاند، یاا مطالعاه و بررسای 

« کننادیمامخت او صایبت  یهاازبانمعاه کاه باه رواب  و مراودات ادبی بی  دو یا چناد جا

( . ۸1). 

بااه ادبیااات کشااورها  یقاایتطب ادبیااات ةانااداز هاای    ماای از   ااوم جدیااد بااه شااایباا

 ما  روابا  و پیونادهای   اری و هناری میاان  یقایتطب زیارا ادبیاات ه است؛صدمت ن رد

ایجاااد هااا شن میااان سااابقهیباا دادوسااتدو نااو ی تعامااو  هادبیااات کشااورها را روشاا  ساااصت

ماورد توجاه  توانادیماهار کوششای در ایا  زمیناه انیمات اسات و  رو یاا. از ه اساتکرد

 م ی وااع شود. ادبیات بومی و  را مندان  ااه

 یریکارحبااهصااا  ایا  نویسااندحان را در  ةویشااتا  یر  ویتااوانیمااباا بررساای ایاا  ش اار  

توصاایو وضااعیت زنااان، بیااان واااایع اجتمااا ی و  رهنگاای،   ن اار رئالیسااتی از جم ااه

تاا  یر ایاا   ناصاار را در  همچناای و  بشناساایو ...،هاداسااتان، زمااان و م ااان یپردازتیشخ اا

نگااارش را در انع ااا   ةویشاارئالیسااتی تشااخیص دهاایو و تاا  یر ایاا   یا اار یریحشاا و

دو نویساانده را باارای نمااای  و  یهاسااباجهااان داسااتانی دو نویساانده تشااخیص داده، 

را بشناساایو و در نهایاات، با اا   شااانیهاداستان یهاتیشخ ااتوصاایو رئالیسااتی  ضااا و 

رضااائی و  ،مثااای رایباا) شااویوشااناصت بهتاار ادبیااات داسااتانی و رئالیسااتی شاارا و ااارش 

   (.۲1۸-1۲۸،  . ۳1۸۹، یسازس ماسشه 

 ۸۹۴۱-۸۹1۲ ،اتماادشیو  ۸۹۴۳-۸۲1۴ بااه سااای شمساای زمااانی زناادحی موریااا  ةباااز

ساای از ماادت  ۴1و تقریباا   رودیماا ایادن ساای پاس از ماار  ج اای از اسات. موریاا  یااا

باه  تاوانیماشاهیر  ةساندینو. باا بررسای ش اار ایا  دو اسات مشتر  بودهها شن زمان زندحی

تااا  ۸۹1۲هااای سااای طاایکشاام   داسااتانی در  طاارت مواعیاات داسااتانی، وضااعیت درام و

ایا  دو نویسانده دسات یا ات و شارای  و اوضاا  جامعاه در شارا و اارش  در ش ار ۸۹۴۱
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. باا اسات نشادهکه تااکنون هرحاز باه ش اار ایا  دو باه ایا  شا و پرداصتاه  نمودرا مقایسه 

کاه ایا  دو نویسانده در ایا   ییهاهیامادرونمضامون و کاه  ویشاویمااندکی ت ماو متوجاه 

، هرچنااد ی ای شاارای و دیگاری ارباای اساات. اند، ااباو مقایسااهاناادکردهشا  ا اار معر ای 

. هاسااتشنزمااانی  ةجامعااانع ااا  مسااائو اجتمااا ی و سیاساای  اتماادشی وش ااار موریااا  

بررساای   اار، هااو ةسااندینودو  یهاشااهیاندبررساای ا  ااار و   مقالااه ایاااهاادا    یتاارمهو

، سیاسااای یهاااتیوااعایاا  شااا  ا اار، بیااان تاا  یر  متاااهر و نمودهااای وااعیاات در

در  اتماادشیموریااا  و  یهاشااهیاند، تاا  یر اتماادشیاات ااادی باار ش ااار موریااا  و ،اجتما ی

 است.  اجتما ی حراص ات  نوانبهنویسنده  دو معر ی ای  و بیدارحری جامعه

 پژوهش ةنیشیپ. ۲

 یها رصااهاصیاار در اروپااا، ساارشااز ت ییاار و تیولاااتی  مااده، در تمااامی  ةسااددو 

. بعااد از جنااو جهااانی، تقریبااا  تمااام دیااشیماا شااماربه رهنگاای، اجتمااا ی، سیاساای و ادباای 

زناادحی  یهاجنبااهو تمااام  رهنااو  ،کشااورهای دنیااا، نگاارش صااود را نساابت بااه ادبیااات

 یهاشااهیاندشاادند.  تااریانسااانو  ترویاصااو هنااری  . م اتااب   ااری،   ساا،یانااددادهت ییاار 

سیاساای اا ااب کشااورهای دنیااا باارای   رهنگاای وشاادن، ریشااه حر اات و بزرحااان جهااانی

کشورشااان، همپااای کشااورهای اروپااایی اتسااا  مسااوولیت کردنااد و  ةتوسااعپیشاار ت و 

مسااتقیو  طورباهکاه ویساندحان، در ادبیااات جدیاد  ارسای شاا ران و ن شادند. کارباهدسات 

نااوی  اط ااا   یهاشااهیاند از ادبیااات ااارش متاا  ر بااوده، یااا از طریاا  ترجمااه، از ا  ااار و

  ااری، هنااری  یهانااهیزمدر کنااار تیولااات سیاساای و اجتمااا ی، در  اناادکردهسااعی  ،یا تااه

 تااوانیماانویسااندحان معاصاار نیااز،  ش اااردر  .و ادباای نیااز ایاا  تیولااات را ایجاااد نماینااد

بیااان شااده در م اتااب  یهاشااهیاندبااارزی یا اات کااه کام ااا  منطباا  باار اصااوی و  یهانشااانه

، مجااارای شحااااهی جامعاااه از تیولاااات و در    اااو هاترجماااه  ایااا» .اناااداروپایی

ایااران بااوده و دسااتاوردهای مهااو ایاا  شحاااهی، در حاارای  بااه نوصااواهی،  یماناادح قب

« ساانتی، صااود را ششاا ار ساااصت ةشاایاند و حسساات از یاساایسیاجتمااا ا اازای  مطالبااات 

ادباای در  یهاااانیجررئالیسااو از  (.۹۹،  . ۸۹۳1داناا ،  )هاشاامی، تیاادری و رضااایی

اروپاست که از راه ترجماه باه ادبیاات دیگار کشاورها باه مقتضاای جامعاه راه یا ات. ایاران 
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ساایر تیولااات انق ااابی کااه در اجتمااا  شن ر، داده اساات، از طریاا  ترجمااه بااا  ةواسااطبه

از  اتمادشیجریان رئالیسو ششانایی یا ات و ایا  شایوه در ش اار نویساندحان  نماود یا ات. 

ادباای  ةبرجساتششاانایی باا ش ااار  ویدلباهکااه  اسات ادبیاات دوران تجاادد ةبرجسااتنماینادحان 

ار حاار ت  در ماات  تیولااات مرکااز ادباای ااارااارش، چااه از طریاا  ترجمااه و چااه از طریاا  

ادش  ة رصاااساات ش ااار باادیعی در  توانسااتهو تساا   باار زبااان  رانسااه اروپااا ) رانسااه( 

 یهانمونااهحونااه ش ااار و ایاا  (۸۹۲ .  ،۸۹۳1و زیااار،  مقدمشاارکت) ارساای ص اا  کنااد 

 .اندم اتب ادبی و هنری اربیادبیات معاصر  ارسی از  یریرپایت   یبسیار حویا

شااهیر را مااورد  ةسااندینوادبیااات ش ااار ایاا  دو  ةتااوزبساایاری از ادیبااان و پژوهشااگران 

زیار اشااره  باه تاوانیما شادهانجام یهااپژوه . از میاان انادداده اارار نتار بررسی و دات

 ةوشااتن متاارجو تاا  یر ساابا نویسااندحی باار ساابا ترجمااه نویسااندحان ةنامااانیپا کاارد 

از  اتماادشیج ااای  ةترجمااهااد  ایاا  پااژوه  ا بااات تاا  یر ساابا ( کااه ۸۹۳۹) باااصتری

 اتمادشیبررسای تا  یر ادبیاات  رانساه بار ج اای  دکتاری ةرساال ؛سبا نویساندحی اوسات

)کااامو، ویااد، ساا ی ،   رانسااویدر مااورد تاا  یر نویسااندحان کااه ( ۸۹۱۱) مقدمشاارکت ةنوشاات

بررساای رئالیسااو در  ةنامااانیپا اساات؛ اتماادشیسااارتر(، زبااان و ادبیااات  رانسااه باار ج ااای 
اساات.  (۸۹۳1) کریماای ةنوشاات اتماادشیرمااان العباارات من، ااوطی و ماادیر مدرسااه ج ااای 

م تااب رئالیسااو و  خاز لیااارا  ماادیر مدرسااهو  العبااراترمااان  رااااو ایاا  سااطور نیااز

بررساای تطبیقاای  ةنامااانیپا اساات. بررساای کااردهیری از نویسااندحان  رانسااوی ات  یرپاا

( ۸۹۳۲) ا اار چناااری و نجیااب می،ااوخ اتماادشیج ااای  یهاداسااتانرئالیسااو اجتمااا ی در 

پرداصتااه و  اتماادشیبااه بررساای رئالیسااو اجتمااا ی در ش ااار نجیااب می،ااوخ و ج ااای 

دیادحاه  ةسایمقا» ةمقالا. اسات کاویادهم تب رئالیساو اجتماا ی را در ایا  ش اار  یهایژحیو

 ةنوشاات یزدحااارشروشاان، ری و  ةناایزمدر  یمن، ااوطیلط،ااو م ااط،ی  اتماادشیج ااای 

 هجااوم ااارش بااه  رهنااو ةناایزمدو نویساانده در  یهادحاهیااد(، ۸۹۳1) یباااریجوی رصاات

پژوهشاای تطبیقاای در مااورد  تاااکنون. امااا اساات کاارده، زن و تجاااش را واکاااوی یاساا ام

 . است نگر ته صورتای  سه ا ر موریا  و ج ای ابعاد رئالیستی 
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  روش پژوهش. ۳

روی ارد  براساا تی ی ای باا روش توصای،ی اتمادشیساه ا ار موریاا  و ای  مقالاه در 

دیاادحاه دو  دادننقاا  مهااو ادبیااات تطبیقاای در نشااان  .اندبررساای شااده ییحراوااااعم تااب 

باای  دو  رهنااو مت،اااوت  ة اصاا نویساانده در توصاایو یااا موضااو  مشااتر  و اراباات یااا 

و ادبیااات م ااو مخت ااو بااا  هااا رهنو دادنیششاات. ادبیااات تطبیقاای سااهو بساازایی در اساات

کااه از ص ااای یااا یااا  ردیپااایمااصااورت  ییهاااا یای اادیگر دارد و ایاا  نقاا  تنهااا بااا 

از  .(1،  . ۸۹۳1)راد،  ارساایان و بامشاا ی،  ناادیشیماا دسااتبهچناادی  ا اار ادباای مت،اااوت 

اساات،اده شااده  یاکتابخانااهو منااابع روش  از کااه تیقیاا  در مااورد ش ااار ادباای اساات، جاااشن

 است. 

 بحث ها و یافته. ۴

 تطبیقی در وااع  بارت است از  ادبیات

تیقیاا  در باااش رواباا  و مناساابات باای  ادبیااات م ااو و ااااوام مخت ااو جهااان و 

سات کاه در سارتد ا مارو ا که باه تیقیا  در ایا  رشاته اشات ای دارد، مثاو شن ایپژوهنده

تااا تمااام مبادلااات و معام ااات   ااری و ادباای را کااه از شن  نشاایندمیزبااان اااومی بااه کماای  

ارت و مرااباات تااتیاات ن دهاادمیساارتد باای  شن اااوم و ااااوام دور و نزدیااا دیگاار روی 

  او بااا میاازان دااات و مراابتاای کااه در ایاا  و پیداساات کااه تاصااو تیقیاا صااوی  بگیاارد

. بناایرای  شااید بتاوان ح،ات کاه تاصاو تیقیا  در بندد مناساب صواهاد باود کاربهتیقی  

 .کناادمیکی،یاات تج اای و انع اساای اساات کااه ا اار ادباای اااومی در اااوم دیگاار پیاادا 

   (۸۲1،  . ۸۹1۴، کوشزری )

 ادباای جداساات. ادبیااات ةموازناا رهنگاای اساات و از  دادوسااتدنااو ی  یقاایتطب ادبیااات

مع اوم  کوشادیما، ب  اه کنادینمامجارد بسانده  ةسایمقاادبای، باه  ةموازنابرص ا   یقیتطب

و تادود تا  یر و  اسات شماده وجودباهکدام یا از ش اار تیات تا  یر و ن،اوگ دیگاری »دارد 

 (۸۲۱،  . ۸۹1۴، کوشزری « )ن،وگ هر ا ری در ش ار نویسندحان ااوام دیگر چیست 
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و ص وصاایات  ااردی و اجتمااا ی  رسااوم وایاا  م تااب تضااادها، اص اایااات، شداش 

و صاار ا  بااه ترساایو  کناادبررساای مینمودهااای شاارای  اجتمااا ی،   نوانبااها ااراد جامعااه را 

بااا شن را  ةشورناادب  ااه شاارای  و  وامااو بوجااود  ،کناادینماابساانده  دیااشیماا چشااوبهشنچااه 

  کندیم  ی و مع ولی بررسی  ةرابط

ا شااباهت زیااادش باا ةواسااطبهدر پاای ش ریاادن ت ااویری اساات کااه  حراوااااع ةسااندینو

کننااده اساات. نویساانده ت ااویری مریااو و  میاا  ادرا   ااادی مااا از زناادحی، مجاااوش

حوناااحونی را کااه  یهااازهیانگ، یاکنناادهمجاش یشااناصتروانو بااا تر ناادهای  کناادیمااص اا  

و ایاا  اماار بااا  دهاادیماا، بااه صواننااده نشااان هاسااتتیشخ منشاا  ترکااات و ساا نات 

 .، همااراه اسااتکنناادیماادر شن زناادحی  هاتیشخ ااکااه  یاجامعااهت ااویری پااایر تنی از 

   (۸۸۹،  . ۸۹11)پا، 

 آنان ییگراواقعدر  زندگی دو نویسندهبازنمود . ۱. ۴

ماااهبی  بساایار یاصااانوادههسااتند کااه در  ییهاسااندهینو، هاار دو اتماادشیموریااا  و 

از هار  بیشاترو  باه ضاواب ، رساوم و اوا اد مااهبی کام اا  ششانایی دارناد ،انادا تهی پرورش

ند کااه تاا  یر والاادی  اهدر مییطاای باازر  شااد. اناادبودهصااانواده  ةساا طجااوان دیگاار زیاار 

ت ااور کاارد بعاادها در  طااور یا تااوانیماا رو  یااا. از اسااتباار شن سااایه انداصتااه  شاادتبه

 اتماادشی. موریااا  و اناادکردهدردشلااودی را تجربااه  یهااایشااگ،تبرصااورد بااا دنیااای بیاارون 

پرهیزکارانااه پاارورش یا تااه بودنااد، شااا نداشااتند کااه تقیقاات چنااان  یهایتین ااکااه بااا 

بااه زناادحی روزمااره  ا تنااایباادر تاالتی ی نواصاات و پ یاادی اساات کااه معمولااا   ةساا طزیار 

زیاارا  ؛دشااویماااز حاشااته ترساایو  ترواضاا سااای بااه سااای هااا شن ساایمای. شااودیمااماااهر 

تیاره و  یهادحاهیاد و اناداوردهین دساتبهشهرت صاود را باه بهاای ساازش باا زماان  صاود 

شاا و نگر تااه اساات. در    رانشااانهو شماادصوشنساابت بااه دنیااا باارای  شااانرانهیحسخت

م تااب  یهامؤل،ااهاز  و را نشااانه حر تااه هاا ااهصااود همیشااه  ةاناایحراوااع یهاداسااتان

   .اندر تهیپارئالیسو ت  یر 

کاه دلیاو شن اهمیات حاشاته  کننادیماهر دو نویسانده از ا عاای ماضای بیشاتر اسات،اده  

و  کنناادیماا. حااویی در حاشااته زناادحی هاسااتشن صااود ةحاشااتو نقااد و تی یااو زناادحی 
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ه کاه ات،ااا ا تااده اساات، چاناراتات شن بیشاترزیاارا  ،برنادیما کارباه شینادها عاای  نادرتبه

یااا منتقااد در پاای تااو   نوانبااهیااا شاااید  روی دهااد. صواهاادیمااکااه  شنچااههسااتند تااا 

بهتااری ر، صواهااد  ةناادیش، هاااشنکااه بااا از باای  ر اات   هسااتندمشاا  ات  ااردی و اجتمااا ی 

 یهادحاهیادحر تاه در حاشاته، داد. از طر  دیگار باا تمرکاز بار ا ماای و ااادامات صاورت

 نهادهایراه ارهااا و پیشاارا مطاارت کاارده و در صاادد هااا شن انتقااادی صااود نساابت بااه

ی ای از ابعااد . کوشاندیما هاایکاساتو  هاضاعوو بارای از بای  باردن  نادیشیماص اتی بر 

هااا شن اصاا ی ةدادااادلیااو   یهمبااهاساات و  ییحراوااااع اتماادشیشخ اایتی موریااا  و 

اجتمااا ی و ت اااش باارای اصاا ات معضاا ات و مشاا  ات سیاساای ةشااجا انو  پااروایبااطاارت 

بااه کاااربرد ا عااای ماضاای و مضااار  از نتاار  اتماادشیموریااا  و رای  میااان حاا. هاسااتشن

را باادی  دو  نویسااندهایاا  دو  شنچااهارتبااا  برااارار کاارد کااه  حونااه یا تااوانیمااشخ اایتی 

و دیاادحاه  ییحراوااااع، هماای  دهاادیماا اسااوهااا شن ات،ااااات در ةدربااارزمااان و ت مااو 

از اساات،اده از دو زمااان  حانح،اات هااد  نویسااند تااوانیماادر مجمااو   .هاسااتشنالیسااتی ئر

 شته و تای، دو چیز است اح

، حاویی صاود کنادیمارا کاه نقاو  یاوااعاهکاه ؛ چرادیاا زایمبه ا تبار وجهیت صود  -۸

و  کناادیماامخاطااب را اااا  گیر  -۲دیااده اساات.   یالعاایرأدر شن شاارکت داشااته یااا بااه 

از تالاات  ااادی صااارا شااده اساات و هیجااانی باار  یاوااعااه؛ زیاارا جم ااات و ریااح یزم

ترکات  ینیوباه. از ساویی، تساریعی اسات در بیاان وااو  وااعاه و شاودیممخاطب وارد 

 ، زیاارییصوانسااریبراتا. )شاودیماو سیر سریع وااایع بارای صوانناده و مخاطاب تادا ی 

 (  ۹۳ ،  .۸۹۳۹، ضی می و

 ،دیادحاه روشانی نسابت باه مساائو اجتماا ی روزحاار صاود داشاته اتمدشیموریا  و  

کشاایدن  ریت ااوبهو بااا  دهناادیماادر مااورد معضاا ات اجتمااا  نتاار  شاانا جامعهدر تااد 

تااواد  دوران و مشاا  ات جامعااه در ش ارشااان و بیااان واااایع در االااب داسااتان، تضااور 

( 1۲ ،  .۸۹۳1) اتمااادشیاز نتااار  .اندداشاااتهاجتماااا  و سیاسااات  ةصاااینپررنگااای در 

شدماای بااا زناادحی، شدماای کااه ورای صااورد و صااواش و صشااو و  ةمواجهااادبیااات یعناای »

 یهاشااهیاندهاار دو نویساانده از ادبیااات باارای بیااان  .«شااهوت، اااو دیگااری هااو دارد
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زیاارا  ؛پردازناادیمااو در ش ارشااان بااه طاارت وااعیااات اجتمااا   اناادبردهاجتمااا ی صااود بهااره 

و از های  صاینه، رویاداد و معضا ی  داننادیما ردیگا یاهصواساتهرا ورای  شاانجامعهاو 

 تعهدشاااانتاااس مساااوولیت و  ؛ چاااوناندنگاشاااتهدر اجتماااا  صودشاااان باااه ساااادحی 

جاا تیزبینشاان هماه یهاچشاو د.ند و ننویسانانگویهای   لاید ونامش  ات را ببین حااردینم

 دساتبهو هماواره ا او  زننادیماو برای یا ت  تقاای  باه هرجاایی سار  ندیپایم یصوببهرا 

میتااوای   ااری ایاا  ت  یاو یعناای سرحاشاات بشااری را »  پردازنادیمااباه طاارت وااعیااات 

«  قااو و منطاا ، معضاا ات امااور اجتمااا ی را تااو کااردن. کمابااهحاار ت  و  دسااتبه

همگاای  اتماادشیاز ایاا  جهاات اساات کااه ش ااار موریااا  و  (.۹۲۹ ،  .۸۹۱1، اتماادشی)

از تااری  معاصار  ییهاحوشاه ةکنندروشا  تواننادیماو  اساتبرحر ته از اجتماا  اطرا شاان 

   ند.ند و تقای  بسیاری از اوضا  اجتما ی، سیاسی و  رهنگی معاصر را شش ار کنباش

داسااتان  یهاتیشخ اای اای از صااود نیااز کااه راوی  ،اتماادشیموریااا  و  ش ااار در 

کااه در ایاا  نااو  از روایاات  دیااحویمااساات، صااودش از تجربیااات و زناادحی صااود سااخ  ا

و مساائو و  کنادیمارا تجرباه کارده، بیاان  شنچاههرزیارا صاود  ارد  ؛باورپایری بیشتر است

هو پیچیاده و ایار ااباو بااور باشاد، چاون از زباان صاود شخ ایت اسات  ادرمش  ات هر

حاااهی ایاا  انتخاااش باارای شن اساات کااه از زبااان شن شخ اایت، تمااام  .شااودیمااباورپااایر 

شخ ی نویسانده اسات و هار انتقاادی کاه نسابت باه جامعاه دارد، از زباان  ةدادارا  شنچه

صاری  و مساتقیو باه نقاد جامعاه نپاردازد  طورباهکناد تاا صاود نویسانده شن شخ یت بیان 

داساتان  یهاتیشخ ادیگاری مساائو صاود را مطارت کناد. هرچناد انتخااش  ب  ه از زباان

بااا ایاا  روش برصاسااته از گهاا  نویساانده اساات،  کنناادیمااو داداااه و مسااائ ی کااه مطاارت 

 ةاساات،ادبیشااتر مااورد ». ایاا  شاایوه کناادیماانتاارات صااود را بیااان  ترویمسااتق ریااا طوربااه

« اناادا تهیجهااان در هماای  شاایوه نگااارش  یهاداسااتاننویسااندحان تواناساات و بهتااری  

  (.1۲ ،  .۸۹۱۲)یونسی، 

در  یو.بااا دو نتاار مت،اااوت از او مااواجه اتماادشیدر بررساای دیاا  و ماااهب در ش ااار 

از  ایپاااره، دیا  و ماااهب شاامو «زن زیااادی»و « دیااد و بازدیاد» ص او بهاو  ةیاااولش اار 

اماا چنادی بعاد، باا روتای صساته . ساتیزدمیهاا شن باا شادتبه اتمادشیصرا ات است که 
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 ربااه تعماا  در صویشاات   صااوی  پرداصاات تااا شنجااا کااه د ،و دلاازده از ت، اارات مااادی

بعادها باا رسایدن  کارد. وی ، پ ای روتاانی و معناوی بای  صاود و صادای  براارارتیانها

و معنااوی و تیقیا  در اجتماا  ایاران بااه نقا  مهاو مااهب و روتااانیون باه ب اوف   اری 

تا  اوسات باه  ةسا،رنامکاه  میقاات صسای درکتااش  در. باردیمادر تیولات اجتما ی پی 

اسات و  شماده «میقاات»اسات و باه  ‘صسای’ تنهاادیادم کاه » کندیمای  تیوی روتی اشاره 

(. بازحشاات وی بااه ماااهب شحاهانااه ۱۲،  .۸۹۴1، اتماادشی« )‘میعااادی’و بااه  ‘کساای’ نااه

در بررساای هنرهااای روزحااار صااود چااون ادبیااات، شااعر،  اتماادشیهااد   .اساات بااوده

نمای ، نقاشی و سینما ای  است کاه نشاان دهاد کاار هنار در ایا  سارزمی  جهااد اسات و 

، کوشااندیماادر ت،ااس ساانت و ماااهب  کااه ایاا  هااد  را دارنااد و ایاا  هنرهااا تااا زمااانی

از  مادهبرشاسات کاه هاو  اتمادشیمنتقاد باودن ی ای دیگار از ابعااد شخ ایتی . ندندمارزش

 دهادیمااوی صاود را شمااا انتقاادات  اارار  اتمادشیگرایی اوسات. شرماان و هو ییحراوااع

دیااد اوی شااخص و دوم  ةیاازاواز ایاا  رو،  را. هاااپیتو سااپس دیگااران، ا مااای دولاات یااا 

صااود را جاادا از دیگااران  ،در انتقادهااابیشااتر کاااربرد دارد و   یهاداسااتانشااخص در 

، با ا  درحیار شادن گها  کنادیماکاه از جم اات پرسشای اسات،اده  یاسندهینو .انگاردینم

وادار  مسااو هو صواننااده را بااه ت، اار  میاا  در مااورد شن موضااو  و  شااودیمااصواننااده 

 یهاجم ااهاز بارهااا   یهانوشااتهدر  اتماادشی. شااودیماابیشااتر و تاا  یر ک ااام   کناادیماا

 .راوی داسااتان اساات  نوانبااهصااود   یهانوشااتهو ماادام در  کناادیمااپرسشاای اساات،اده 

، از جم ااات پرسشاای اب یاامسااو هو  حرپرساا گهاا  شخ اایت منتقااد  واسااطةبه اتماادشی

، کناادیمااسشاای ر تااار و  م  اارد صااود را نقااد پر یهاجم ااه باااو  کناادیماابساایار اساات،اده 

و ه یااا ، گهاا  مخاطااب را بااا مسااکناادیمااو دیگااران مطاارت  صودبااهانتقادهااای  را نساابت 

. بنااابرای  بااا توجااه بااه داردیمااداسااتان درحیاار کاارده و او را بااه ت، اار  میاا  وا  یهامسااو ه

 یصااتب شخ ایت اتمادشیح،ات کاه  تاوانیماپرسشای کثیار و متناو   یهاجم هکارکرد 

   است. مدارمسو ه

 ند از ا بارت دهندیممسائ ی که هر دو نویسنده ارائه 

 ؛می وم به رن ، مر  در جهان درماندحی انسان  -



 ۸11                              ...                            ا یدر سه ا ر  رانسوا مور ییحراوااع یهامؤل،ه یبررس 

 

 اند؛مادیمسائو دو نویسنده وابسته به پوی و هر  یهاتیشخ اکثر  -

نیاااز و تمایااو  بااه ااادرت و ااتاادار یااا باار  س  واسااطةبه  اااکتی کااه صااود  انسااان  -

 شمدن  سهیو است؛ وجودبه رمانبرداری  من،عو در  ویدلبه

 ؛ندیشیم وجودبهستمگر  ةجامعکه هر روزه توس   ییهایحر تارو  هایبخترهیت -

 اند؛ناراضیصود  سرنوشت مقدر  ازداستان  یهاتیشخ  -

 دیر و سرنوشت صود را ت ییر دهند؛تق توانندینمداستان  یهاتیشخ  -

  ردانی، جستجوی هویت صود، صودحویی؛شش،تگی، حمراهی، سرح -

 دو نویسنده کام ا  واض  است.  ةجامع، سبا ادبی و هارمانت  یر ماهب در  -

  دو نویسنده یهارمان یهاتیشخص. ۲. ۴

  کندیمرا به چهار بخ  تقسیو   یهارمان یهاتیشخ موریا  

. رسااندیماان،ااس  ناحهااان بااه شراماا  و طیااب اااوری،  یهاایبااکااه  ییهاتیشخ اا .۸ 

ا اراد هرحاز دسات باه  . ایا  دساته ازشماوزدینماچیازی  هاتیشخ امخاطب از ای  حوناه 

 ..کنندیم یزندحو منطب  با شن  رندیپایمچیز را . همهزنندینمحناه 

ا ازای  پاوی و  اروت و مادیاات دارناد. ایا   ةداداادوم ا ارادی هساتند کاه  ةدست .۲ 

 کاه از حارایماادا ارادی صودصاواه و  ؛دارناد، مانناد شاوهر تارز یاماردهدسته ا اراد ا اب 

 .رسانندینمو به جامعه نیز سودی  شندیاندیم،  ق  به صودشان اندنبرده ش  بویی 

ضااعو، ا سااردحی و  ساابببهو حمراهااانی هسااتند کااه  کااارانحناهسااوم  . دسااتة۹ 

 هاتیشخ ا. موریاا  باه ایا  دساته از یابنادمیحنااه ساوا  سامتبهجامعه  توس بدبختی 

برهاوت  وکثیاو  ةبچاتارز دسا یرو، باه  تاوانیمامیاان ایا  ش اار  دارد. از   اااهدرش ارش 
، باه شرماان باشاندزنادحی صاوبی داشاته  دارناددوسات  هاتیشخ اایا   کارد. اشاره  ش 

، زیاساارارشمموریااا   یهاتیشخ ااصااود برسااند و میتاااا میباات و نی وکاااری هسااتند. 

. دهناادیمااانجااام  یناایب یپ اابااو و صواهااان اصاا ات صااود هسااتند، کارهااای ایاار مرمااوز

کااه میتاااا هماادردی و  یکااارانحناهاساات،  سرحشااته یهاااروتموریااا    اامنااد بااه 

 سوزی هستند. دل
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شااباهت دارد )در ایاا  مقالااه بااه بررساای  اتماادشی یهاتیشخ ااایاا  دسااته کام ااا  بااه 

پیراماون صاود چشاو  ةجامعاباه  اشیداساتاندر تماام ش اار » اتمادشی  (ویپردازیمای  دسته 

ااارار   یهانوشااته ةشااالودداشاات و جهااان وااعاای را کااه شخ ااا  تجربااه کرده...پایااه و 

پااارداصت  باااه مساااائو »و مضااامون ش اااارش ( 11۴،  . ۸۹1۱ )اماااامی،.« دهااادیمااا

)بهااارلو، « جامعااه اساات  قیاار یهاااشدمنویساانده بااه  ةدلسااوزاناجتمااا ی...و تاااکی از نگاااه 

صااود را بااا  یهاتیشخ ااویژحاای هاار دو نویساانده ایاا  اساات کااه  .(11،  . ۸۹1۳

این ااه از انسااان هاای  اساات،  انااهیحراوااع، ایاا  مسااو ه کنناادیماازنگارهااای روتاای معر اای 

تااای تی یااو  همااواره در هاتیشخ اا، دور از وااعیاات اساات. ساارنزندصطااا و حناااهی 

 هاتیشخ اا. رساادیماامخاطااب بااه صودشناساای هااا شن کااردن صااود هسااتند و بااا صااوان 

    سازند روش   و ارت اش به حناه را برای صود  دارندا د 

، دیااحوینماا هاتیشخ اامسااتقیو از ویژحاای  طوربااه حراوااااع یهاداسااتانراوی در »

شنااان روایاات داسااتان را  یهاااکن و نشااان دادن  هاتیشخ ااب  ااه از طریاا  ح،تمااان 

( و باادی  طریاا  ۳۹-۳۸ . ، ۸۹۱1، کنااانمونیر) «دهاادیمااو نمایشاای ج ااوه  حراوااااع

از ساویی دیگار ی ای »  اسات ترم ماو و بارای مخاطاب  دیانمایماج وه  تریوااعداستان 

را در ماات   هاتیشخ ااایاا  اساات کااه او  اتماادشیاصاا ی ش ااار داسااتانی  یهااایژحاایواز 

هاا شن باا توصایو رنجای کاه هریاا از کوشادیماب  اه  دهادینماهیاهوی تب ی ای نشاان 

،  . ۸۹۱1)دریااایی و اسااعد،  «، هماادردی صواننااده را نساابت بااه شنااان برانگیزناادبرناادیماا

زنادان  یهاانردهبارهاا از پشات »  کنادیماپناداری موریا  نیز باا اهرماناان  همااات. (1۱

، و باا شن یدیاچرصیماو صادا و مست صاو دور صاودت  ساریباکاه  دمیدیمصانواده، تو را 

تاارز در  .(۸۲،  . 1۲۳۸)موریااا ،  ۸«یکااردیمااچشاامان شاارور و امگاای  ماارا ورانااداز 
کاه دسات باه  دهنادیما ساوا یسامتبهرا  هاتیشخ ا، هااتیمواع کثیاو ةبچاو دس یرو 

شاااهد اتمااد شی مااردم ةبچااکااه در  همچنااانصیاناات، صودکشاای و در نهایاات حناااه بزننااد. 

تاای  بررساای   اات حناااه زن و  در اتماادشیاز سااوی زن هسااتیو. یااا اشااتباه ارت اااش حناااه 

                                                           
1. Que de fois, à travers les barreaux vivants d’une famille, t’ai-je vue tourner en rond, à 

pas de louve ; et de ton œil méchant et triste, tu me dévisageais 
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تیپیااا یااا نااو ی  یهاتیشخ اا ، یهاتیشخ اابااا نااام نگااشاات  روی  طااور یهم

دارد. مارد زنا  را  حوناهیصاداشاوهر جایگااه  ،کاه در ایاران دهادیماشاان و ن نادیش ریم

 م ا   کنادیماصیاباان، ت ااش  کاودک  در رهااکردنو زن پاس از  کنادیماوادار به حنااه 

 ةبچاا موریااا  و کثیااو ةبچاارا توجیااه و بااه شسااودحی وجاادان دساات یابااد. در هاار دو ا اار 

 .کشدیمو زندحی او را به چال   کندیمج ای ، مادر کود  صود را رها  مردم

کاتولیااا، معتقااد و زاهاادی هسااتند کااه  قاا   اارائ  را انجااام  چهااارم ا ااراد ةدساات .۴ 

 پاردازدینما هاتیشخ اچنادان باه بررسای ایا  حاروه از   یهاارمان. موریا  در دهندیم

بااه دیگااران در  اص اااا بدهااد و  صواهاادیماا  یهاتیشخ اازیاارا بااا نشااان دادن حناهااان 

 چیزی به شنان بیاموزد.

هسااتند کااه توساا  شاایطان  یاحشااتهحو موریااا ، ا ااراد یهاتیشخ ااسااوم  ةدساات

 صااود، از شلودحناااهو تنهااا پااس از انجااام  مااو  زنناادیمااو دساات بااه حناااه  صااورده ریااب 

و مادام  م  ارد  کننادجادای میصاود  ، باارساندیما، باه شحااهی زندیصیم برصواش ا، ت 

ح،ات کاه ش اار موریاا  بیشاتر درام هساتند  تاوانیمادلیاو   یهمباه. کنندیمصود را تی یو 

کاه در  یامساو هباا شحااهی همراهناد.  تاای یاتا تراودی. احرچه پایاان صوشای ندارناد، باا 

هاار دو  یهاتیشخ اا  ااهنیاو موریااا  مهااو اساات  اتماادشیش ااار  یپردازتیشخ اا

و حنااه پاس از انجاام  ما و اندشادهو از میاان اجتماا  انتخااش اناد ا ارادی وااعی ،نویسنده

ااادرت هاار دو  صاطربااهشنااان  یهاتیجااااب. کنناادیماایااا اشااتباه، بااه حناااه صااود ا تاارا  

زن اساساا   ماردم ةبچادر ا ار اسات، ناه انجاام کارهاای تخی ای.  اینااننویسنده در بیان تای 

 ةصاااداانا تاارا   براسااا  زن زیااادی. کناادیمااصااود صاااداانه ا تاارا  یااا اشااتباه بااه حناااه 

باودن و طاسای کاه تا  یر مساتقیو بار زیباایی  روشب اهزشات،  ویدلباهکه  ردیحیمزنانه ش و 

، جاواری و ایانیا خما) اسات ط ااا داده اجبارباهط اا حر تاه، یعنای همسارش او را د ندار

تااد یااا حناااه  ، هرچنااد ط اااا در ایااران معاصاار ن وهیااده و در(۲۳،  . ۸۹۳1وصااای، 

نیسات و دسات باه حنااه  شادن داربچاه، مارد ااادر باه حاوری سانگی بار. در شدیممطرت 

 .کندیمتی یو  و را تجزیه و مدام   ت حناهان صود زندیم
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بااودن تولااد صااود ناادارد، کااود  هاای  نقشاای در نامشاارو  موریااا ،کثیااو  ةبچاادر 

باودن کاود  را ت ییار دهناد.  ا تااده قب تواننادینماکود  و یاا تتای والادی  و اطرا یاان 

ا ااراد ده ااده را تیمااو کنااد، دساات بااه  یهااایداور یپاا تواناادینمااکااود  کااه دیگاار 

 .  زندیمصودکشی 

 ا ار موریاا  و کثیاو ةبچا و برهاوت  شا ، تارز دسا یروتاضر باه بررسای  پژوه 

 .پردازدیم اتمدشیا ر  مردم ةبچ و حوری زن زیادی، سنگی بر

 اساات کااه مااادرش او را ا تاااده قبداسااتان رناا  کااودکی زشاات و  کثیااو ةبچاا -

کاه  قا  یااادشور صااطرات هولناا  باارای وی  . ارباانی ن،ارت  مااادرزناادیماصادا « کثیاو»

صااود را  ةارادیبااو پاادر ناااتوان و  شااودیمااا ااراد ده ااده  یهااایداور یپاااساات، اربااانی  

 .دهدیممر  سوا  یسوبه

اهرمااانی  ؛کااس بریاادهجا و همااههمااه شااده کااه از، زناای اساات زناادانیتاارز دساا یرو -

 یهاایداور یپاصاود را از  کنادیمااست م یو  کاه بادون های   اااش وجادانی ت ااش 

شن را  اساات برهانااد، هرچنااد کااه بهااای شاادهازدواجاا  و از تقاادیری کااه بااه او تیمیااو 

 .پردازدیم

زناای )ماریااا کاارو ( اساات کااه دیگاار اااادر بااه داسااتان زناادحی بیااوه برهااوت  شاا  -

شااهد راابات  شاقی یاا پادر و  همچنای ا اراد ده اده نیسات.  یهاایداور یپاتیمو 

انساانی را ت ادی   یها شا پسر برای یاا زن هساتیو. درایا  داساتان موریاا  بیهاودحی  

 .کندیم  اکت انسان بدون  صدای  پاس ای را م ور  و مضمون

 باردیما کارباهت ایات مارد  قیمای اسات کاه تماام ت ااش صاود را حوری  سنگی بر -

 شود ولی نامو   است. داربچهتا 

بااودن  روشب ااهزشاات،  صاطربااهسرحاشاات زناای اساات کااه شااوهرش او را  زن زیااادی -

پااایی  بااودن ساا  ازدواا در شن زمااان و  راااوی  اازن  .اساات ط اااا داده اجباربااهو طاساای 

سااالگی  ساای و چهااارتااا  بااودن و طاساای روشب ااهزشاات،  صاطربااهتمااای   بااه ازدواا، 

و تمااام  کناادیماانتوانسااته ازدواا کنااد. وی سرنوشاات صااود را ابااو و بعااد از ازدواا مویااه 

 .داندیمبودن و طاسی  روشب هزشت، بدبختی صود را ناشی از 
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همساار  ةبچاا صواهاادینماازناای اساات کااه شااوهرش  ةصاااداانا تاارا   مااردم ةبچاا -

صانااه بیاارون کنااد.  کااود  را از کناادیمااصااود ببینااد و زن را مجبااور  ةساا،رسااابق  را ساار 

 .  پردازدیمحناه صود  ویتی صیابان به  کود  در کردن زن پس از رها

برای میق  شدن یاا  عاو بایاد تتماا  چهاار  عاو ماادفی یاا ا عاای ت  یرحااار )بایسات ، 

 ةبچااتوانساات ، صواساات  و دانساات ( بااه کمااا  عااو مااورد نتاار بیاینااد. زن زمااانی کااه 

تاا او را در صیاباان رهاا کناد، باه ایا  چهاار  عاو اب اا   باردیمان صاودش را از صاناه بیارو

از جامعاه و  رهنگای کاه در  همچنای را از شاوهر و « بایسات ». زن  عاو اسات مجهز شاده

ایا  روایات هاو  شاار را بار زن  مردساالار ةجامعا. اسات ، دریا ت کاردهکندیمشن زندحی 

اتساسااات  اااط،ی و  ةهمااتااا ایاا  کاان  صااورت حیاارد. زن بایااد باار  کناادیماادو براباار 

نیسااتی ب شااد تااا مااانع  روپاشاای زناادحی  ةورطاامااادری  ا بااه کنااد، کااودک  را بااه 

ساه سااله کاه در  ةبچاحنااه ایا   جدیدش شاود. او بایاد زنادحی مشاترک  را ت،اس کناد.

سات  هاماادر صاود نیاز زیاادی اسات، چیسات  چارا ماانع صوشابختی شن و زنادحی پادر

بازر  شاود و چگوناه هاا شن ةیساا  چارا نبایاد زیار دهادیماحنااه را پاس  ی تقا  کادام

کاادام منطاا  بایااد مااا را از رناا  »  از ایاا  سرنوشاات شااوم، رهااایی یابااد  تواناادیماا

و نزدی ای او بارای  م یپرساتیمانجاات دهاد کاه در شن،  اردی کاه  یالیتاه ریناپاتیمو

)و شاااید راضاای( بااا ایباات  ت،اااوتیبااتیاااتی اساات، بااا ا باای  مااانتنزناادحی و تتاای 

 ۸«همااه چیااز اساات، هاای  چیااز نیسااتیو مااانیبرا کااهشن  باارای دیااشیمااهمیشااگی مااا کنااار 

 .(1۱-11 ،  .۸۳۲1موریا ، )

هیاااهوی درون انسااان را مطاارت کننااد، ضاام   صواهناادیمااج ااای و موریااا   وااااع در

 ساانگی بااردسااتر   اارد صااارا هسااتند. همچااون ناباااروری در ا اار  از هاااتیمواعشن ااه 
. زن زیااادی، نداشاات  مااو در کثیااو ةبچااو نامشاارو  بااودن در  ا تاااده قب، زشاات، حااوری

 نااوان در دساات شخ اایت میااوری نیسااتند، ب  ااه تقاادیری اساات   یهبااه هاااتیمواعایاا  

                                                           
1. Mais quel raisonnement nous préserverait de cette insupportable douleur, lorsque l’être 

adoré dont l’approche est nécessaire à notre vie même physique, se résigne d’un cœur 

indifférent (satisfait peut-être) à notre absence éternelle? Nous ne sommes rien pour celle 

qui nous est tout.  
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نشااان  مقابااو مواعیاات مقاادر شااده در جهااان واکاان  و تااای شخ اایت میااوری بایااد در

 بدهد 

، کااه ماای زنااد، مع ااوم ویزناایماابااود کااه در رتااو باار پیشااانی ی اای  یاباط ااهایاا  داف 

،  ا او مجهاوی اسات. یعنای اص ااا اسات و سانت اسات و ایاا  شاودیمانیسات، اماا زده 

و  تااوانوینماا. و بااودن داربچااهمثااو همااه باشااو. در  صااواهویماا. ... ا مبااه یهاااتر 

 مثاو هماه باشاو در تبعیات از مقاررات. و بایاد. باا ایا  تضااد چاه بایاد کارد  صواهوینم

 (۲۳ ،  .۸۹11، اتمدشی)

نتر دارناد مشا  ات و سانگی را کاه بار سار راه رسایدن باه شماای و  در هاتیشخ ای  

 ، بردارند. است ارار حر ته شانیهاصواسته

 مضامین مشابه شش اثر .۳. ۴

 گراواقع ةسندینوهدف 

انسااانی کااه در  هاااینو  ةدربااارک اای  هااایوااعیتحااشاات  اضااایای ک اای،  نمااای  بااه

در ت ااو نیااروی  وااااع بخشاایدن، درااارار دارنااد. ایاا  هااد  تعماایو ایویااژهشاارای  

. اشااخا  داسااتانی او هااو دهاادمیااادرت  نویسداسااتاناساات کااه بااه روایاات  ایمیرکااه

شخ اایت  ةدربااارک اای  هاااییتوااع ة رضاا منتوربااه، نویسداسااتانو هااو  ااام.  اناادصا 

انسااانی و وااعاای جزئاای را  هاینمونااهانسااان، کااردار و ح،تااار طبیعاای رایاا   هااایانگیزهو 

 ةوساای بهکااه  حااااردمی نمااای  ب  ااه چیزهااایی را بااه دهاادنمیو نشااان  کناادنمی مااده 

،  . ۸۹1۱، دساات یب. )اساات شخ اایتی ویااژه، ح،تااه یااا انجااام شااده هاااینو نمایناادحان 

۸۳1) 

مضامون تع یا  بای  دو پاو رساتگاری و لاات ن،اس، مضامون مهاو دیگار بارای  جزبه

ایا  دو نویسانده نازا  در صاانواده اسات. باارای ایا  دو نویسانده، صاانواده میادان جنااو و 

دیاادحاهی من،اای نساابت بااه صااانواده دارنااد و  اتماادشینباارد اساات. بنااابرای  موریااا  و 

 ندارند  به همدیگر ا تماد هاصانواده در هاتیشخ 
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کاه  شنچاه ، نسابت باه هارکاردیمات قای  هاا شن باهروت صانواده نو ی بیزاری  می  را »

. اریازة ت،اس کشاتی، باه ایا  صدماه، کاه می اوم باه کاردیمارا تهدید  شانتیشخ تعادی 

کاه نگاارناد  کاردیماروی یا کشاتی واتاد بودناد، ایا  دادااه را القاا  بارمشقتزندحی 

 (۴1 ،  .1۳۲۸)موریا ،  ۸«.هی  شتشی روی شن روش  شود

مضاامون اصاا ی دیگاار باارای ایاا  دو نویساانده،  اادم در  متقابااو زوجاای  اساات. 

 اتمادشیکاه  ویشاویما. باا انادکی ت ماو متوجاه «جهانو صاانواده اسات»  دیحویمموریا  

 همی   قیده است  نیز بر

صاود بیااورم. صادا نیااورد!  ای   ادیاباهشن شاب را دوبااره  صواهادینماوای! هی  دلو 

به ای  کوتاهی!  قا  یاادم اسات واتای  قاد تماام شاد، شماد رویاو را ببوساد و ما  تاوی 

واسااة زیرل،تیاات یااا ̕. در حوشااو ح،اات  کااردمیماارا نگاااه  دارشنااای شینااه صااورت 

چااه تااالی شاادم. تتمااا  بایااد  دیاادانینمااو ماا   ̔حاایس اشاانو ساا،ارش دادم، جااانو!ک اااه

کاه مط اب را  همیاده و باه روی صاودش نیااورده  شادمیماصوشایای  .شادمیمصوشیای 

ابوی دارد. اما مثاو ایا  باود کاه باا تخمااا تاوی م ازم کوبیدناد.  مرا ها یاو با وجود همة 

بیااورم.  را در اششادههاای باباااوری دسات ب انو و از زیار  یناا چشاو صواساتیمدلو 

! الهای اناداصتیما امیبادبخت ادیا باهپدرسوصتة بدترکیب وات ای  بود که سار  قاد مارا 

 ح ااویو پااایی  نر اات و صااون صااونو را شااام از یاار از  ماارش نبینااد! اصاا ا  یااا لقمااهص

 (۸۹۱-۸۹1 ،  .۸۹۹۸، اتمدشی) .صوردیم

شاااهد درماناادحی و دورا تااادحی  زناای زشاات، ت ایاات تاااریخی زن و  در زن زیااادی

بااردن صاا،ت زیااادی ت کیاادی باار ایاا  نوسااتالژی،  کاربااهاو هسااتیو.  یحاااارارزش ةنیااو

کاه در تماام ایا   یان تاه رهنگای و یاا شااید سااصتار جباری هساتی اسات.  یماندح قب

شارای و اربای در ارتباا  باا ایا   ةساندینودو  اابو ت مو اسات، ناو  نگارش هار هاداستان

ن ایاا  از مشا  ات زوجای  اسات کاه از زباا یاحوشااهمساو ه و ناو ی پیشانهاد بارای تاو 

  شودیما راد بیان 

                                                           
1. L’esprit de famille leur inspirait une répugnance profonde pour ce qui menaçait 

l’équilibre de leurs caractères. L’instinct de conservation inspirait à cet équipage embarqué 

pour la vie sur la même galère, le souci de ne laisser s’allumer à bord aucun incendie.  
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در ایا  تبااهی  ازدواا، و ایا  زوالای کاه تاا اباد بارای صاوی   نانهیبکوته اریبساو )پو( 

شادن  روصتاههنگاام، ایا  ریشاخند  سرنوشات، کاابو   . شابکاردیما، شرکت بود ساصته

و او  کاردیماباود، روتا  را ت ار   شادهنیاز از او پنهاان  اشهیساابرای بطالتی که تتی 

و یااا بااا  هاداسااتان. تتاای هنگااامی کااه او صااود را بااا داشااتیماابیاادار نگااه  دمدهیسااپرا تااا 

، پاو تماام شاب را در مانادیما، اساا  ت، ارات   ابات بااای کردیمت، رات وای  سرحرم 

 اجااشن از تواناادینمااکااه  دانسااتیمااو  بااود م مااات  چاااهی کااه صااود را در شن پاارت کاارده

 (۲۸-۸۸ ،  .1۸۳۸موریا ، ) ۸.ر تیمجار بیرون بیاید، با صود ک ن

مضاامون اصاا ی دیگاار تساا   شااوهر و تیقیاار زن ناازد  دو نویساانده اساات. زنااان  ایاا  

. نقا  یاا وماایو بسایار میادود،  ر ای و  انویاه، شناان را باا انتتاارات نادمن،ع  هاداستان

نهایاات ساا امت کااانون  و در شااانیروانااکااه ساا امت جساامی و  کناادیماامتضااادی مواجااه 

شاا و چهااره   یهماا بااهنیااز  مااردم ةبچاا. ایاا  نوسااتالژی در کناادمیصااانواده را تهدیااد 

  دینمایم

، شاب ساوم زنادحی ماا باا هاو باوده کاردشن شب په وی م  هو نیامد. مث ا  با ما  اهار 

مارا اضاب کناد تاا کاار  صواهادیماکاه  دانساتویما. صاودم باود بود، ولی با م  اهر کارده

مهار کاه میاام ’ح،ات  ر اتیمابچه را زودتر ی سره کنو. صب  هاو کاه از در صاناه بیارون 

. دانسااتویمااماا  ت  یااو صااودم را از همااان وااات  و ‘دیگااه نبااایس بچااه رو ببیاانو، هااا!

 (۸۹-۸۲ ،  .۸۹۲1، اتمدشی)

طبیعاای و اااانونی ت قاای شااده و همااواره زن را  یادهیااپد هاسااتارننتااام مردسااالاری، 

شاااهد ت اارار همااان نوسااتالژی دردنااا   تاارز دساا یرواساات. در  صواسااتهزبااون و تساا یو 

 جاا مااهر شادهزنای سارحردان، مهجاور و دورماناده از هماه ةچهارنیز در  بار یاهستیو که 

  است

                                                           
1. Ainsi participait-elle plus étroitement à cette déchéance qu’elle avait épousée, qu’elle 

avait faite sienne à jamais. La nuit, cette dérision du sort, l’horreur de s’être vendue pour 

une vanité dont l’ombre même lui était dérobée, occupait son esprit, la tenait éveillée 

jusqu’à l’aube.  
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کااه صاادای ار   ک رساا ک یسااای تنااو و تاریااا   روساای، در شورص،قااان روز شندر 

، کاردیما طار  اود را در صاود میاو هاا شن و باوی شادیمازنان حاو  ةهمهمکهنه در میان 

باود، و  حااشاته. او مانناد صاوابگردی پاا باه درون ا،اس کاردیما یحشاتگحوترز اتساا  

را از صااواش  چااارهیباادر  ساانگی  ا،ااس، ناحهااان دصتاار  شاادن بستهصاادای ناشاای از سرو

 (۳۴ ،  .۳۲1۸موریا ، ) ۸.بود بیدار کرده

 ةچهارباه توصایو باا در  درساتی کاه از وضاعیت زناان داشاتند،  اتمادشیموریاا  و 

ا اد دارنااد بااا  اتماادشیموریاا  و . اناادپرداصتهوااعای زن و مسااائو و م اائب پیرامااون  

 شااانیهاداستاندر هااا شن شن روزحااار و انع ااا  ةجامعااطاارت مسااائو و مشاا  ات زن در 

همیشاه صواساتار ت ییار وضاعیت زن در  ایا  دوود ایا  وضاعیت بیابناد. راه ت ی برای بهبا

 روزحار صود بودند. ةجامع

معتقدنااد زناادحی زناادانی اساات اباادی، همااه چیااز از ابااو مقاادر  اتماادشیموریااا  و 

،  . ۳۲1۸)موریااا ،  ۲«سرنوشااتت تااا شصاار  ماار تعیاای  شااده؛ بهتراساات بخااوابی  »شااده

   سرنوشت نیست و حریزی از( ۳1

. های  واات امساتادهیاشاده اسات یاا سرنوشات کاه پاای   یبچگایبابرای م  ایا  

. [...].امدادهو باه هار صاورت ترتیبای باه زنادحی صاود  امن اردههو کاری را تسرت بادلی 

را همیشاه کاو  امییتنهااکاه باشاد،  یجاور یا توص ه هو ندارم که صاودم را حاوی بازنو.

 امکاردهاز همای  انادازه   اااه هاو کاه باه ایا  دنیاا پیادا  اصا ا   ما  یدانایمادست دارم. 

   (11،  . ۸۹11، اتمدشیبیزارم. )

 یمما همواره مغلوب سرنوشت 

از ایاا   صواهادیماباه هاار ایمتای از ایا  م مات صاارا شااود، احار  صواهادیماو احار 

 جااز راه تیاارت و صااواش...  شااودیمااجاگبااه  اارار کنااد، چااه راه دیگااری روی او حشااوده 

                                                           
1. Le jour étouffant des noces, dans l’étroite église de Saint-Clair où le caquetage des 

dames couvrait l’harmonium à bout de souffle et où leurs odeurs triomphaient de l’encens, 

ce fut ce jour-là que Thérèse se sentit perdue. Elle était entrée somnambule dans la cage et, 

au fracas de la lourde porte refermée, soudain la misérable enfant se réveillait. Rien de 

changé, mais elle avait le sentiment de ne plus pouvoir désormais se perdre seule.  

2. Ton sort est fixé à jamais: tu ferais aussi bien de dormir.  
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بدانناد، ایا  جازر و ماد ساوزان را از  ما   شن اهیباشصرسر باید کسی مهاور کناد تاا  [...]

 (۴۳۸ ،  .1۳۲۸)موریا ،  ۸.وجودشان بیرون ب شد

صاااود و ضاااعو و  یمرزهاااا و باااه تاااد هاتیشخ اااتااااب وی  تنهاااایی  انساااان،  در

  ابندییممقابو سرنوشت شحاهی  در شانیناتوان

 اجانیا؛ دیاشیما ایادنه باکاس باا ااوانی  صاا  صاودش  هو مثو جاهای دیگر، هر جانیا

کاس صاا  صاود اوسات؛ باا وجاود ایا  بایاد در  هو مثو جاهاای دیگار، سرنوشات هار

نتیجااه  ؛ و درکنناادیمااجمعاای تساا یو شااد؛ بعضاای مقاوماات  شلااودتزنمقابااو ایاا  تقاادیر 

 اینجااکاه  طورهماان. زیارا کننادیمادر مقااب   سا وت  هااصانوادهکه  دهدیم جایعی ر، 

 (1۱-۴۱ ،  .1۳۲۸)موریا ،  ۲؛ باید س وت کرد.شودیمح،ته 

 ضااای ص ااومت، دشاامنی، ناامیاادی و  کنناادیماا ضااایی کااه ایاا  دو نویساانده ترساایو 

  است یبخترهیتپیروزی 

ابیاا برصاورد  ةپرنادصام،، اااطرچی  شسایاش یاا شا ارچی   ةساازندباا  توانستندیم هاشن

دنیاا کناار کشایده  ةحوشاصااموش  ایا  نماای ، صاود را از ایا   یها یکمادکنند. اما تمام  

 کاهی تاال در انجاام  بودناد،  اابات تیقا  یاباد بودند تا هاد ی کاه ایا  دو موماو باه

صااودش، دیگااری را ترایااب  راااو ی  اا  یااا دیکشاایمااصااود  دنبایبااهی اای دیگااری را 

 ةالجثاا تاایو  یهاااکاا  هرحااز کساای شن را صواهااد  همیااد  شاااهد  دیگااری جااز کااردیماا

 (۲۸۹-۸۸۹ ،  .1۸۳۸)موریا ،  ۹.دور و بر  سد وجود نداشت ةدیدبیشس

، درام  ااادم ارتباااا ، هااااشنکشااام   درونااای  و هاانساااانهااار دو نویسااانده درام 

جهاانو » تااریص، شخ اایت اصاا ی و یهاااروتمثباات در مقابااو  یهاتیشخ ااصودحااویی، 

                                                           
1. Et s’il en veut sortir coûte que coûte, s’il veut échapper à cette gravitation, quels autres 

défilés s’ouvrent à lui que ceux de la stupeur et du sommeil?  

2. Chacun, ici comme ailleurs, naît avec sa loi propre; ici comme ailleurs, chaque destinée 

est particulière; et pourtant il faut se soumettre à ce morne commun; quelques-uns résistent: 

d’où ces drames sur lesquels les familles font silence. Comme on dit ici: “ Il faut faire le 

silence…”.  

3. Ils auraient pu rencontrer un résinier, le muletier du moulin, un chasseur de bécasses. 

Mais tous les comparses s’étaient retirés de ce coin du monde pour que s’accomplisse enfin 

l’acte qu’ils devaient commettre, – l’un entraînant l’autre? Ou le poussant malgré lui? Qui 

le saura jamais? Il n’y eut d’autres témoins que les pins géants pressés autour de l’écluse.  
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حر تاة  ن بات یبختصوشامگار ایا  »  کشاندیما ریت اوبهاساتعاراتی حویاا  را باا «دیگرانند

باود   کاردهرا تناو هاا شن کجاای زنادحی باود کاه ن ایبو شاده یختایریبم  و ای  شوهر 

 ،  .۸۹۹۸، اتماادشی)« بااود چااه چیزهااا ح،تااه داناادیماا  صاادا کردناادیمااچاارا تسااودی 

۸۴1). 

اسات، توجاه  شادهشباهت دیگاری کاه تقریباا  در تماام ش اار ایا  دو نویسانده مانع س 

 یهاسانتباه جامعاه، ماردم و طبقاات مخت او اجتماا  همچاون رساوم و هاا شن ةانادازیبا

اسات و « چاون و چارای  قاو»و دنیاای  «   ار» دو نویسانده، دنیاای  . دنیای هارهاستم ت

 تا دنیایی تخی ی. اندیاجتما از وااعیات  یانهییشبیشتر از هر چیزی ها شن ش ار

رئالیسااتی، باار موضااو ات روز جامعااه و مسااائ ی کااه مبت ااا  یهاداسااتاننویسااندحان در 

اص اااای، سیاساای، اات ااادی و  رهنگاای اساات، ی،  بااه  مااوم مااردم ا ااو از مسااائو اجتمااا

باارای اصاا ات شن  یانااهیزمجامعااه،  یهااایزشااتدحان بااا نمایاناادن ن. نویسااکنناادیمااتمرکااز 

باا اسات،اده از تا  یر میای  صاارا  کوشادیمانویسانده  هاداساتان. در ایا  ساازندیما راهو 

تااواد  وجااود دارد، نشااان  یلالابااه وضااع روتاای اهرمااان صااود رواباا  طبیعاای را کااه در

 (.۸11-۸1۳،  . ۸۹1۱)سیدتسینی،  دهد

 دو نویسندهمشترک  ةانیگراواقعدیدگاه . ۴. ۴

 برم اساااصت  منتوربااها مشااان را باارای ایجاااد ا اار در جامعااه  اتماادشیموریااا  و 

بارده و بارای انجاام رسااندن ایا  رساالت  کارباهصودشاان  ةجامعا یهااینابساامان یوش و 

صاوی  را  ةا شااکنندکاه در تماام ش ارشاان لیا  انتقادحراناه و  انادر تهصود تا جایی پای  

 یهاشاهیاندبارای اباراز  یا هیوسا. از ای  نگااه هار دو نویسانده ش اار ادبای را اندکردهت،س 

اساات کااه ارتبااا   رو یااااز هااا شن و ارزشاامندی دانسااتندیمااو ماااهبی سیاساای  ،اجتمااا ی

  دناوی با زیربنای   ری نویسنده دار

صااا  ااارار  یانقطااهتااواد ، معمولااا  صویشاات  را در  ةارائااداسااتان، باارای  ةسااندینو

تااا بااه بهتااری  شاا و بتوانااد داسااتان  را باارای مخاطااب، وااعاای و اابااو پااایرش  دهاادیما

ی وابساته اسات، از جم اه هاوش ددیاد معمولاا  باه  واماو متعاد ةیازاونشان دهد. انتخاش 
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تاا بهتاری  مواعیات از جهات ا باه بار میتاوا اارار حیارد.  کنادیمنویسنده، که به او کما 

 (  ۸۴۹،  . ۸۹1۱) رزاد، 

 انادپرداصتهباه د اا  از تقاوا زناان ضام  انتقااد از نتاام مردساالاری، هر دو نویسنده  

مت ومیاات شنااان در براباار  شااارهای و  ساااد زنااان،   قاارو در ش ارشااان از م ااو بااه زنااان، 

و باه نقاد ر تارهاای زناان، تا   انادپرداصتهمفدار و تبااه شادن تا  و تقواشاان زندحی مرد

ساساااتی، شاا ننده، وابسااته و  رمااانبردار بااودن زنااان دادن بااه  رودسااتی، ضااعیو، ات

پاادری بازحشااته و روزهااای  ةصانااو  اصاای بااه  ساارا  نده، زن زن زیااادیدر . پردازناادیماا

، درهااو شمیخاات  صاااطرات، شرزوهااا و هااایتاادا . ایاا  شوردیمااشااوهرداری را بااه یاااد 

تیمیااو  بار زنااان مردسااالار ةجامعااکاه در  کناادیماا، زجااری چندحانااه را مجساو هاتسارت

و  ردیااحیماادر ایاا   ضااای مردسااالارانه، زن از سااوی ماارد مااورد تاکمیاات ااارار  .شااودیماا

جنساایت  و  ضااای  صاطر بااهبررساای جایگاااه زن کااه  ا تراضاای ناادارد. حونااه یهت أجاار

)شااوهر تاارز بااه او »  دهاادیساارمشااده و  ریاااد  شزادی  صاااطرجامعااه شزرده شورص،قااان

نتار بدهیاد یاا شرزویای داشاته باشاید  باس اسات.  دیاکنیما ( چی  چطور جرأت دیحویم

حاوش دهیاد، اوامار ما  را اجارا کارده و از ت امیمات  ما  باهدیگر هی  نگویید.  ق  باید 

، جااو  رهنگاای هاحاشااته(. در 1۸1-1۸1 ،  .۳۲1۸)موریااا ،  ۸.«ااااطع ماا  تبعیاات کنیااد

هرچااه   (دیااحویماا)پاادر تاارز بااه او »شنااان بااود.  ةساااصتمنی اارا  در اصتیااار مااردان و باار 

)موریاا ،  ۲.«بگاویو تاوانوینما. چیاز بهتاری یدهایمارا انجاام  هماان دیاحویماشوهرت 

پاااس از مشاااروطیت و ششااانایی باااا ا  اااار اربیاااان،  ژهیوباااه ،در ایاااران(. ۹1 ،  .۸۳۲1

در ایاا  مااورد صااورت حر اات و روشاان، رانی بااه تیقیاا  در مااورد زنااان و  ییهااات اش

از جم اااه  اتمااادشیزناااان پرداصتناااد. ج اااای  یساااازشحاهوضاااعیت شناااان و ت ااااش در 

 ةبچاا. در اساات یت زنااان پرداصتااهعبااه بیااان وضاا  یهاداسااتاناساات کااه در  یروشاان، ران

اادرت را در دسات دارد. تضاور  یهاااهرمکاه تماام  کنادیما ماو  یاحوناهبهمارد  ،مردم

                                                           
1. Quoi? Vous osez avoir un avis ? Émettre un vœu? Assez. Pas un mot de plus. Vous 

n’avez qu’à écouter, qu’à recevoir mes ordres,- à vous conformer à mes décisions 

irrévocables 

2. Tu feras tout ce que ton mari t’ordonnera de faire. Je ne peux pas mieux dire.  
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اتتیااا زن باه پاوی و در اداماه اتتیااا  همچنای کاردن مارد از زن و  اهارم اادرت باا اهار

نیااز از شاادت مااردم  ةبچاا در ماات  نمایااان اساات. انتخاااش  نااوان «پااوی تاکساای» زن بااه

 باهرا پاا  ن ارده باودم کاه دوبااره  ویهاچشاوهناوز اشاا »  است  اط،ی بالایی برصوردار

شاوهرم کاه مارا اضاب صواهاد کارد، ا تاادم.  ادیا باهکاری که شمده بودم ب انو، ا تاادم.  ادی

، ۸۹۲1، اتمادشی).« داشاتویبرماکو را ماا  کاردم. شصاری  مااچی باود کاه از صاورت  بچه

ان شناان در ماورد زنا یهادحاهیادباه  تاوانیما نویسانده دو  یاا از ص ای ش اار(. ۸1-۸1  .

تمایاو دارناد موجودیات  اردی صاود  دارصاناهزناان »  شن زماان پای بارد مردسالار ةجامعو 

. ایاا  زیباساات، مااوهبتی اساات کااه بااه ایاا  جاانس بخشاایده شااده؛ ماا  بدهنااد دساات را از

، ۳۲1۸)موریاا ،  ۸.«ولای ما ، ولای ما ..... کانویمازیبایی  ای  میاو و  ادا شادن را در  

باار تمااام سااطوت  رهنگاای و  هاااارنطاای  یمردمفاادار (. نتااام پدرسااالاری و۸۹1  .

ایاا  دو  یهاداسااتانزنااان اساات.  شاادهسیاساای و اات ااادی تاااکو بااوده و بااه زنااان سااتو 

، نااه هااویتی ابناادییم، صااود را تقیاار شااوندیماانویساانده، در  ضااایی مردسااالار توصاایو 

کاه شزادی و تسااوی  کننادیمادر مییطای زنادحی  زناان. دارناد و ناه تقای بارای ا تارا 

و  هاااتیمیروم، هااایچااارحیباا. در ایاا  دوران از باارای زن در  مااو و نتاار وجااود ناادارد

در  ایاا  دو نویساانده .شااودیماانداشاات  شزادی زن در صااانواده و اجتمااا  سااخ  ح،تااه 

مردساالار را  ةجامعارهاایی از  تاوراهو  اناددادهزن نشاان  ةمساو توجه زیاادی باه  ش ارشان

. ج ااای شااودیماااز  مینیسااو نیااز دیااده  ییهارحااه. در ش ارشااان دهناادیمااان نشااهااا شن بااه

کاه شخ ایت شناان  یشارطبهزناان اسات. وی معتقاد اسات کاه زناان  یبنادوباریبمخالو 

  دیحویم اتمدشیدر جامعه تضور داشته باشند.  توانندیمت،  شود، 

ی سااان  (یعناای مزدشااان)تااا ارزش صاادمات اجتمااا ی زن و ماارد و ارزش کارشااان 

ایار از صاناه کاه اماری )از اجتماا   یاحوشاه ةادارنشود و تاا زن همادوش مارد مساوولیت 

ماادی  یمعنباهنگیارد و تاا مسااوات   هاده باهرا  (داص ی و مشاتر  میاان زن و مارد اسات

ساای پاس  یهاساایو معنوی میان ایا  دو مساتقر نگاردد، ماا در کاار شزادی صاوری زناان 

                                                           
1. Les femmes de la famille aspirent à perdre toute existence individuelle. C’est beau, ce 

don total à l’espèce; je sens la beauté de cet effacement, de cet anéantissement…Mais moi, 

mais moi…  
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 -پااودر و ماتیااا  کنندحانم اار از ایاا ، هاای  هااد ی و ارضاای جااز ا اازودن بااه صیااو  

 (  ۸1۲ ،  .۸۹۴۸، اتمدشی). نداریو -می وی صنایع ارش

 رهنگاای زنااان شن دوره، از هبی، ا تقااادات ا اا ،  قاار اجتمااا یجهااو، تع اابات مااا

ش ارشاان، ت اویر مااهبی اسات کاه در  ةساندینوجم ه نقاا  مشاتر  اهرماناان زن ایا  دو 

  اندنمودهارائه ها شن از یاانهیحراوااع

کمای یا ا ر رئالیساتی بساتگی باه کماای تاب وهاایی دارد کاه نویسانده از شنچاه اساسای 

. رئالیساو از میاان کنادیما، ت اویر ا  نادیماشنچاه مسایر زنادحی را پای  وو تیاتی اسات 

و باه  کنادیما  یچدساترا هاا شن  یتاریاتیاتو   یتاریاساسازنادحی،  یهااتیوااعانبوه 

 قاا  بااه یااا باارش  این ااه. و بااه  ااو  پااردازدیماابازیااابی شنچااه کامااو و مااداوم اساات، 

. انتخااش مساائو تیااتی ی ای از دهادیماماورد مطالعاه اارار شن را  ةهماشود،  عزندحی اان

رئالیساات،  ةسااندینووابسااته اساات.  شنبااهاصااولی اساات کااه ت امااو رئالیسااو   یتاارمهو

نقاا  زمانااه  اصااط اتبهکااه مبت ااای  مااوم و  داردیماا ی مشاا وی ئهمیشااه صااود را بااا مسااا

 (1۸،  . ۸۹1۲)پرهام،  .شودیممیسوش 

 دو نویسنده)توصیف رئالیستی( سبک  .۵. ۴

  شونداند و رمان نو میسوش نمیای  دو نویسنده به دلای ی سنتی یهارمان .۸

دارد. داسااتان بااا مقدمااه شااااز  وجااود یمشخ اا ةنقشااطاارت و  ،ا  ناایهحاارداسااتان،  -

داسااتان  وااااع . درشااودیماا یریحجااهینتشصاار  ، سااپس بساا  داده شااده و درشااودیماا

 از ساابا نگااارش اساات. تاارمهوو با اات داسااتانی  رودیماا روی  یااا صاا  مشااخص پاای 

انتخااش درسات، توجاه دایا  نویسانده، باه مساائو مهاو و ضاروری  ةلازمدر ا ر رئالیستی، 

را باادون ساانج  منطقاای  یامسااو ههاار  تواناادینماارئالیساات  ةسااندینومااا  اساات. تاج

اصاولی اسات کاه   یتارمهوانتخااش مساائو تیااتی ی ای از موضو  کار صاود اارار دهاد. 

ایقی کااه در دنیااای از میااان انبااوه تقاا  یبوااااعت امااو رئالیسااو در حاارو شن اساات. هنرمنااد 

 یاوهیشااو بااه  ناادیحزیبرماا، تنهااا تقااای  برجسااته و اساساای را ناادیبیمااپیرامااون صااود 

 .کشدیم ریت و بهرا ها شن هنرمندانه
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. ایا  وااایع کام اا  باا ا تنادیماواایع ی ی پشت دیگری در یا صا   مشاخص ات،ااا  -

پایاان،  ةنقطا. رساندیماپایاان  ةنقطاو باه کنناد میشارو   یمشخ ا ةنقطاو از هو مرتبطند 

. هرچنااد کناادیمااسرنوشاات اهرمااان  داسااتان اساات کااه نویساانده نیاات صااود را ششاا ار 

( در داسااتان وجااود داشااته باشااد، اهرمااان و داسااتان یناایب یپ) ینگرناادهیشو  ۸نگااریواپس

 .شوندیمپایان هدایت  ةنقط سمتبه

 . هاارکنناادیمااهاار دو نویساانده واااایع را از یااا باعااد و در زمااانی اااراردادی ترساایو  -

. کنناادیماادر ساار  راهشااان بااه مااوانعی برصااورد  هاتیشخ اادارد و  یارچوبهااداسااتان چ

مشا  ات  اائ  شیناد، صاواه م  اوش  مشا  ات شاوند، نهایتاا   بتوانناد بار هاتیشخ اصواه 

 دساتباه یاا تجرباه  ینو باهو  رسادیما ااا در  اص یااشخ یت داستان به یا شحاهی 

 .ازدییم

و مخاطاب را مجباور  کننادیمارا باه صوانناده تیمیاو  هر دو نویسانده نتارات  صاود -

 هار ؛ زیارامثاو  صداساتنویس داساتانموریاا ،  نترباهتاا  قایدشاان را بپایرناد.  سازندیم

 .ندیش ریمکه دوست داشته باشد داستان  را  یطور

هاار دو نویساانده هسااتیو ولاای از  یهاتیشخ ااتمااام لیتااات، همااراه   درهمااواره و  -

 یا تتی اسو شهر مط ع نیستیو. هاااتاصانه، وضعیت، ترکیب و چیدمان  ةنقش

و دنیااای صااارد   هاااانگارهدر رواباا  صااانوادحی،  «حناااه توااوری»تاا  یر ماااهب و  .۲

 وضااوتبهکشااورهای ارباای )موریااا (  ( و دراتماادشیکشااورهای شاارای ) صااانوادحی در

 اابو مشاهده است. 

ت،اساایر متعااددی مبتناای باار ارتبااا   تااوانیماادیااد اوی شااخص  ةیاازاوبااه  توجااه بااا .۹

حر اات. هاار دو نویساانده در  درنتاار هاسااندهینوبااا صااود  هاداسااتان یهاتیشخ ااتنگاتنااو 

روبارو باوده و از مساتقیو باا شن  طورباهکاه  پردازنادیماصود باه گکار تاواد ی  یهاداستان

ماادیر ، زن زیااادی، سااه تااار، دیااد و بازدیاادزنااان و مااردان » ؛اناادکردهلمااس شن را  نزدیااا

ج ااای وااااع  یهاداسااتان یهااااهرمان این ااهاالبااا  تاای و تاضاارند و بیشترشااان از  مدرسااه

                                                           
1. flashback  
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 یهااارمانو تمااام  .(۸1-۳ ،  .۸۹1۸)دانشااور، « اساات اط ااا یباا شااانروت اندشااده

 ست. وموریا  تجسو طبیعت  سرشار و ش وهمند دوران کودکی ا

  سه ا ر ای  دو نویسنده در هر .۴

 اهرمان ا ر در شرزوی داشت  چیزی است.  -

تاا باه هاد   شاودیماو ساختی بسایاری متیماو  کنادیمات اش صود را  ةهماهرمان  -

 صود نائو شود.

) قایو باودن، نداشات  ماو، زن  دیانمایمارسیدن باه هاد ، اماری میاای و ناامم    -

مردمفاادار، ماار   رزنااد، زشاات، نامشاارو  و  ةجامعااشااوهر در  دادن دساات بااودن و از

 (.اندبودن همگی اکتسابی و تقدیری ا تاده قب

 .کشدیمم  وش شدن، زندحی اهرمان را به چال   ی دینااماندوه، ی   و  -

 .ابندییماص اا صاتمه  یبا شحاهی یا درس -

  نوانباااهتیااااتی، توصااایو انساااان  ةمساااو انتخااااش  هاااارمانویژحااای   یتااارمهو -

زناادحی، توصاایو  یهادهیااپدموجااودی اجتمااا ی، تشااخیص درساات   ااو و  وامااو 

 انتقاد از وضع موجود و ت اش برای وضعیت بهتر است.  ،هایزشت

، ت ایاات از اناادکردهانتخاااش  شااانیهاداستانکااه ایاا  دو نویساانده باارای  ییهااانام .1

سانگی بار ، کثیاو ةبچا، ماردم ةبچا، زن زیاادیچاون  ییهاانامناامیدانه و ب ارن  دارد. جو 
 .  برهوت  ش و  حوری

ناامیااد، مضااطرش،  ییهاتیشخ ااایاا  دو نویساانده،  یهاداسااتان یهاتیشخ اا .1

 .  ندریححوشهو  دهیدرن 

از زناادحی مااردم و اوضااا  و اتااوای  ییهااابرشدر هاار سااه ا اار ایاا  دو نویساانده،  .1

و انع اساای از  صااوردیماا چشااو بااهمشاا  ات موجااود در جامعااه  همچناای اجتمااا ی و 

 .هاستشناوضا  زمانه و زندحی 

 در زندانی ابدی شش ار است.  هاتیشخ در تمام ای  ش ار، ص،قان   .۱

 هر سه ا ر ای  دو نویسنده، داستان انتتار و رسیدن به شرام  است. .۳
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   بین این دو نویسنده یهاتفاوت .۶. ۴

اساات. او شاا  ی نادرساات از ا عااای و تشاابیهات  رمتعااار یا، زبااانی اتماادشیزبااان  -

 باارات و ح،تاار لااتی، اتماد شی. باردیما کارباهرا تتی در ساصتار اصاط اتات و  باارات 

در  اتماادشی. بااردیماا کاربااهو زبااان مخ ااو  مااردم  ااادی جامعااه را  پسااندمردم امیانااه، 

 ریاانتکوادباای و اوا ااد دسااتور زبااان  ارساای شااجا تی  یهاساانتش ساات  برصاای از 

. اا ااب اساات کوتاااهی و ایجاااز تیاانها کوتاااه، ت  یرحاااار و در شااتابزده، اوداشاات. نثاار 

در  اکنااون بپناادارد نویساانده هااو تواناادیماااساات و صواننااده  یامیاااوره  یهانوشااته

. ج اای در ش اارش جم اات منقطاع، کوتااه داردیمابرابرش نشساته و ساخنان صاود را بیاان 

 تارمهو )در رماان سانتی، با ات داساتان باردیما کارباه هوباهمت او  و مخت ر، بریده و ایر

را ر ایاات  یسااینوداستانموریااا  تمااام اوا ااد  کااهیتااالدر  ،از زبااان نوشااتاری اساات(

   است. کرده

کااه در دنیااای  باادی و باادبختی  حناااهیباایر ت  انسااان، بسااان  موجااودی موریاا  از پاا -

. او انساان را هرچناد دهادیما سارو  ریااد  شاورش  زنادیما، سار بااز اسات پرتااش شاده

هرچناد مجارم ولای  ؛زیارا مختاار باه انتخااش اسات ؛دانادیماولی مجرم و مسووی  چارهیب

ساااده  ةابااژدرصااور بخشاا  اساات، هرچنااد مسااووی ولاای دارای  گاتاای متعااالی اساات. تاا  

هاو تنای کاه  مابهو اسات. زیارا هاو تنای اسات تساا  )مادرف ( و ینیست، ب  ه وااعیتا

بیمااری و تاواد  ماا  زماانی کاههو اباژه و هاو ساووه. تاا  )مدر  (؛ کندیمجهان را تس 

در  شنچااههسااتیو کااه احرچااه تاااکو باار  ییهاسااووهتاا  تق یااو ندهنااد، مااا -ابااژهرا در تااد 

تاااکو باار روشاای هسااتیو کااه بااه شن  شااایباانیسااتیو، امااا  حاااردیماادرون و تاا  مااا 

 .ویدهیمدرونی معنا و ارزش  یهاتالتو  هاتیوضع

بااا  نااون روایتاای ششناساات، حاااهی  یصوببااهکااه  اتماادشیبزرحاای همچااون  ةسااندینو

ج اای بساایار کوتاهناد و اکثارا  از سااه  یهاارماناساات.  زیبرانگپرسا   یهااتیرواپیرناو 

وضااعیت اصاا ی هاار روایاات یعناای وضااعیت ابتاادایی، میااانی و انتهااایی برصااوردار نیسااتند. 

و تالااا کنشااگران بایااد ایاا   اساات کااه تخریباای صااورت حر تااه داردباااور ماایصواننااده 

وضعیت نابساامان را ساامان بخشاند تاا روایات باه پایاان رساد. ولای چنای  کنشای هرحاز 
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. ارائاه ناااص پیرناو، با ا  رسادیماپایاان  باهناااص  شا وبهو روایت  ردیحینمصورت 

، سانگی بار حاوریبدهاد. در ساه ا ار  دسات معناایی صاود را از ی دساتایروایات  شودیم

را   یهاتیشخ اانیااروی سااامان دهنااده وجااود ناادارد و ج ااای  ن زیااادیز و مااردم ةبچاا

. در ایاا  سااه ا اار، راوی در وضااعیت اساات وانهااادهصااود  تایبااه شااانمش  اتهمااراه بااا 

انتهایی  روایت اارار دارد و باا نگااهی باه  قاب، در تاای روایات کاردن وضاعیت ابتادایی، 

، وضاعیت ابتادایی رسادیماباه وضاعیت انتهاایی  زماانی کاهمیانی و انتهایی است. صوانناده 

. نگااه سا بی ج اای نسابت باه مساائو، ناو ی ردیاحیماجدیدی برای روایت جدیدی ش و 

موریاا   یهاارمان کاهیدرتاال شوردیما وجودباهبارای اهرماناان   یتیهاویبسردرحمی و 

 .است ر ایت شده یدرستبهاز سه وضعیت اص ی برصوردارند و پیرنو 

 .است شمده ۸ای  مقاله در جدوی  یهاویتی  ةجینت
 

 احمد و موریاکی آثار جلال آلهالیتحل جةینت. ۱جدول 
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 یریگجهینت. ۵

ش ااارش  یلالابااهشن در  یهاااج وهتاا  یر داشااته و  اتماادشیمتااون  رانسااوی باار  ةترجماا

بااا  حراوااااع ةسااندینواابااو مشاااهده اساات. تمااام ایاا  تاا  یر و تاا  رات، بیااانگر تعهااد ایاا  

دیااده، اسااتق ای زنااان و  رناا ، تمایاات از مااردم زیسااتم و، دوسااتانه انسااان یهاداداااه
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از م اتاب مهاو   اری و هناری اسات کاه پارده از  ییحراواااعاسات.  اشیاجتماا رسالت 

حاار ت  رواباا    اای و مع ااولی شن  نتاار را بااا در هادهیااپدو  داردیماا باار هادهیااپدرواباا  

برحر تاه از تاواد  وااعای  شاانیهاداستانکاه موضاو   اتمادشیموریاا  و . کنادیمتبیی  

بااه طاارت موضااو ات و موجااود جامعااه را شاارت داده،  یهاااتیوااع ،اسااتروزحارشااان 

ایاا  . انااددادهپیشاانهاد  ییهاااتوراهمشاا  ات دوران صااود پرداصتااه و باارای تااو معضاا ات، 

 دو نویساندهساه ا ار هار در . اند، نشانگر نوساتالژی درونای و گاتای هار دو نویساندههارمان

از  شااانیهاداستانباارای روایاات  اتماادشیموریااا  و   ضاای رئالیسااو انتقااادی تاااکو اساات.

بازتااش مساائو مخت او ، هیامادرونموضاو  و  مانناد انادکردهرئالیساتی اسات،اده  یهامؤل،اه

 ةناادینما  نوانباه، نیااز مااالی، نماای  شخ اایت )اجتمااا ی،  رهنگای، اات ااادی...( زنادحی

 یناای و دوری از الهااام  یهاااتیوااعتجسااو حااروه صااود در جامعااه، تقابااو تجاادد و ساانت، 

بااودن   و بیااان جزئیااات، وااعاای و معمااولی امااو تخیااو، توصاایو، تشااری  نوانبااه

)رد  امااو ت اااد (، ششاا،تگی و  و موضااو  رمااان،  اادم وتاادت م اانو ی هاتیشخ اا

جنسایتی و  یهاات،اوت هرا و مارا موجاود در جامعاه، یا   و ناامیادی تااکو بار ماردم،

ناصت هویاات، و شاا وزنااان و  اادم  ردیتشااان، کوشاا  باارای کشاا یتیهااویباا، یمردسااالار

نااو ی و  یهاتیشخ ااو  هاااتیمواعدو نویساانده  .زنااان بارت سااوتنهااایی، وضااعیت 

در جادای و کشام   باا اجتماا  و م اائب  را کاهباورپایر برصاساته از زنادحی اجتماا ی 

ت خاای را کااه در زناادحی زنااان وجااود دارد،  یهاااتیوااع. اناادنمودهشن هسااتند، ترساایو 

. ناادیحویمااسااخ  صودشااان  ةجامعااو درد مشااتر    اار و و از شاارای  ناااحوار  تشااری 

درد  جان اااه اتسااا  پااوچی،  .ط باادیمااان را ساات و بیااداری شنااا شااانتم ش ارشااان صاادای 

  دم تع  ، تنهایی، یا  ، بادبینی،  اراا، بیهاودحی،  ادم امنیات، ناپایاداری، اتساا  طارد

 اتماادشیموریااا  و  ی هاتیشخ اااساات. باارای  مشاااهده اابااو وضااوتبهشاادحی... 

ماار  کاااگش )صااواش » راهدو ی اای از  ناادن ناچارزناادحی، زناادانی اباادی اساات. میبوسااا

پیامااد هار دو حزیناه، ناااراتتی و نگرانای اسات کااه . را انتخااش کنناد «شااورش»یاا « مار (

، کنناادیمااترسایو  اتماادشیدو مساات زم و مع اوی ی دیگرنااد. در زناادانی کاه موریااا  و  هار
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 سار ریااد و نالاه  همادردی باا همنو اان صاود دلیوباهمیدی یاا تر  و ناا واسطةبهانسان یا 

 .دهدیم

 (مولوی) «شود هاجانبازحو تا مرهو  شود هادرمانبازحو ا ه تا » 

 کتابنامه

ج اای  زن زیاادیی شاناصتجامعه-یادبا(. تی یاو ۸۹۳1، م.، جاواری، م. ت.، و وصاای، م. )ایانیا خم

-۲1(، ۲1)۸۸، پژوه  زبان و ادبیات  رانسه دانشگاه تبریزبر طب  الگوی لوسی  ح دم .  اتمدشی

۹۳ . 

تا لیو و «. اتمدشیج ای  ادنامةی». برحر ته از ی نابساماناجامعهت ویرحر  اتمدشی(. ۸۹1۱امامی،  . )

 شهاش  ااب. -ی    ی دهباشی. تهران  به دیدحردشور

 رةیاجزتطبیقی دو رمان  رانسه و  ارسی وانهاده ا ار سایمون دو باوار و  مطالعة(. ۸۹۳۴اهردهی،  . )

کارشناسی ارشد(. دانشگاه  ردوسای  نامةانیپا، )یشناستیرواسرحردانی ا ر سیمی  دانشور از منتر 

 مشهد، مشهد، ایران.

 . تهران  ابر س،ید. سه تار(. ۸۹۲1) ، ا.اتمدشی

 تهران  ابر س،ید. زن زیادی.(. ۸۹۹۸، ا. )اتمدشی

 تهران  ابر س،ید.  اربزدحی. (.۸۹۴۸، ا. )اتمدشی

 . تهران  ابر س،ید.صسی در میقات(. ۸۹۴1) ، ا.اتمدشی

 . تهران  ابر س،ید. سنگی برحوری(. ۸۹11، ا. )اتمدشی

 تهران   ردو . در صدمت و صیانت روشن، ران.(. ۸۹۱1، ا. )اتمدشی

 . او  وکان.شتابزدهارزیابی (. ۸۹۳1) ، ا.اتمدشی

  تقاباو اتمادشیی ج اای زدحاارش(. صوانشی ناو از ۸۹۳1ی، م. )بهزادیوس،ی، م.، و یروشتی اریبابا

 .۲11-۸۳۸(، ۲۱)۸۴، انجم  ایرانی زبان و ادبیات  رانسه ةینشر -ا وشرا و ارش. 

کارشناسای  ناماةانیپا، )ت  یر سبا نویسندحی بر سبا ترجمه نویسندحان متارجو(. ۸۹۳۹باصتری، ز. )

 ارشد(. دانشگاه   امه طباطبایی، تهران، ایران.

(. تی یو نو ی تداصو زمانی  عو در متون روایی ۸۹۳۹ی، م.، زیاری، ت.، و ضی می، ا. )صوانساری برات

 .۴۴-۹1(، ۸)1،  نون ادبی دانشگاه اص،هان ةینشرادیو. 

 . تهران  طرت نو. داستان کوتاه ایران(. ۸۹1۳بهارلو، م. )
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  یرضا انوشیروانی و م ط،ی تسینی. تهران   ترجمة. یقیتطبدرشمدی بر ادبیات (. ۸۹۳۹پراور، ز. . )

 سمت. 

 . تهران  نیو. رئالیسو و ضد رئالیسو در ادبیات(. ۸۹1۲پرهام،  . )

   .اتمد صدارتی. تهران  نشر مرکز ترجمة تی یو رمان. وةیش(. ۸۹11پا، ا. )

، و نجیاب می،اوخ اتمدشیی ج ای هاداستانبررسی تطبیقی رئالیسو اجتما ی در (. ۸۹۳۲) چناری،  .

 کارشناسی ارشد(. دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. نامةانیپا)

 ناماةانیپا، )ت نیا و مضاامی  در ا ار تارز دسا یرو ا ار  رانساوا موریاا (. ۸۹11، م.ا. )زادهانیصباز

 کارشناسی ارشد(. دانشگاه  ردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 . او  صرم. اروش ج ای(. ۸۹1۸دانشور،  . )

یة نشاریة رماان و تی یاو رئالیساتی رماان کوتااه مادیر مدرساه. نتر(. ۸۹۱1)دریایی، م.، و اسعد، م. 

 .۸11-11(، ۸۳)۴ شناسی ادبی،یباییز

صاون ی هارمان(. بررسی تطبیقی ت ویر جنو جهانی در ۸۹۳1راد، ش.،  ارسیان، م.ر.، و بامش ی،  . )

 .۹۸-۸(، ۹)1۸، مطالعات زبان و ترجمه. سووشونو  دیگران

 رةیااجزتطبیقاای  ناصاار معنااایی و سااب ی در  مطالعااة(. ۸۹۳1ی،  . )سازس ماسااشه رضااائی، م.، و 
، دانشاگاه تبریازپژوه  زباان و ادبیاات  رانساه ا ر مالرو.  سرنوشت بشرا ر دانشور و  سرحردانی

۸۸(۲1 ،)۸1۸-۸۲۱. 

 .ترجمة ابوال،ضو تری. تهران  نی و رروایت داستانی. (. ۸۹۱1، ش. )کنانمونیر

 . تهران  امیرکبیر.۸ا.  نقد ادبی،(. ۸۹1۴،  . )کوش یزر

  . تهران  نگاه.۸چاپ یازدهو، ا.  .ی ادبیهام تب(. ۸۹11ی، ر. )نیدتسیس

پژوه  . اتمدشی(. سبا نوشتاری س ی  و ت  یر شن بر برصی ش ار ۸۹۳1،  .، و زیار، م. )مقدمشرکت
 .۸11-۸۲۳(، ۲1)۸۸، زبان و ادبیات  رانسه دانشگاه تبریز

 . تهران  تقایقی. زمان نةیشسیمای زنان در (. ۸۹۹1)ی، م. کرمان بادزاده

  تهران  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. .ی کاربردیشناستیروا(. ۸۹۳۹ باسی،  . )

. تهاران  نقد اجتما ی رمان معاصر  ارسی با ت کید بر ده رماان برحزیاده (.۸۹۱۳)،  . تسن  وی سگر

  رزان روز. 

 . ترجمه سعید  یروزشبادی. تهران  تامی. تاری  ادبیات معاصر ایران (.۸۹۱1)  وی، ش. 

  تهران  اطره.. نقد ادبی دربارة(. ۸۹1۱) رزاد،  . 
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و م ااط،ی  اتماادشیج ااای  دحاهیااد سااةیمقا(. ۸۹۳1،  . )دونیماایرتی، ر.، و باااریجوی رصاات
-۸1۸(، ۲1)1، ی جیر اتقایتطبمطالعات ادبیاات  .روشن، ری و اربزدحی نةیزمی در من، وطیلط،

۸۸1. 

، اتمادشیبررسی رئالیساو در رماان العبارات من، اوطی و مادیر مدرساه ج اای (. ۸۹۳1کریمی،  . )

 کارشناسی ارشد(. دانشگاه   امه طباطبایی، تهران، ایران. نامةانیپا)

. تهاران  شارکت   مای و ی ورو پولاهشناساروشو  هاشاهیاندنقد مضامونی؛ شرا، (. ۸۹۱۳) ، م. یمع

  رهنگی. 

  (. تهران  صدرا.اتمدشیی ج ای هاشهیاند)زندحی، ش ار و  ج ای اهو ا و(. ۸۹1۳میرزایی، ت. )

  . ج د دوم. تهران  تندر.یسی در ایراننوداستانصد سای (. ۸۹11)میر ابدینی، ت. 

 . تهران  نی.منتوی نترهادی  ترجمة. ادبیات تطبیقی(. ۸۹۱۹ندا،  . )

ی ترجمه متاون نمایشای در دوره شناسجامعه(. ۸۹۳1، ی. )دان ییرضاهاشمی، م.ر.، تیدری،  .، و 

مطالعات زبان  نامة  وی مترجمان. هازهیانگااجار  با نگاهی بر ت  یر شرای  اجتما ی شن دوران بر 

 .۹۴-۸1(، ۴)۴۳، و ترجمه دانشگاه  ردوسی مشهد

 . تهران  نگاه.یسینوداستانهنر (. ۸۹۱۲یونسی، ا. )
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