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 .۱مقدمه

ادبیااات تطبیق ای ی اای از شاااصههای مهااو و ارزشاامند ااوم ادباای معاصاار اساات کااه از
رواباا ادباای م ااو مخت ااو و بازتاااش ادبیااات کشااوری در کشااورهای دیگاار سااخ
م ایحوی اد .در ادبیااات هاای یااا از م ااو نم ایتااوان می ااوی ادباای برجسااته و ممتااازی را
یا اات کااه از ادبیااات حسااترده و متنااو ای ا جهااان باازر

و که سااای کااو یااا زیاااد ت ا یر

نپایر تااه باشااد .شااناصت ت یرحااااری و ت یرپااایری رهنااو و اندیشااههای م تهااا و
میزان شن ،از طری مقایسة ادبیاات هار م ات باا م او دیگار میسار مایشاود .از ایا رهگاار
هااو از دادوسااتدهای ااری و ادباای م تهااا شحاااه ماایشااویو و هااو ااای و پیوناادهای
تاریخی را که موجب ت،ااهو و دوساتی شنهاا مایشاود ،مایشناسایو .رساالت دیگار ادبیاات
تطبیقاای ای ا اساات کااه م تهااای نوپااا و کوسااابقه را هرچنااد متماادن و پیشاار ته باشااند،
نساابت بااه م تهااای کها و صاااتب ادبیااات اناای ،متواضااع و ااادردان بااار مایشورد و در
ی تای ،ششنایی با ادبیات تطبیقای ،ات بااش و مشارو یتی بارای هماة م تهاسات تاا باا
شااناصت و طاارت مسااتقیو و ایرمسااتقیو ادبیااات دیگااران ،زمین اة ماناادحاری و ص اایاات شن
از مضاامی ادبای بیگاناه را کاه باا ادبیاات باومی هوساویی و سانخیت دارناد ،اراهو

بخ

ساازند .ضام این ااه صاود نیااز از انازوای ادباای بیارون مایشینااد .از ایا طریا باا بهتااری
اندیشهها ششنا شاده ،بار تعاالی اری و ادبای صاود مایا زایناد .شاناصت ت یرحاااریهاا و
ت یرپایریهای شاا ران و نویساندحان از هاو ،ماا را باا سایر تیاوی ادبیاات و توانااییهاا و
ت یرحااریهای چهرههای بزر

ادبی ششنا میسازد.

داستاننویس ای ی اای از ابزارهااای مهااو انتقااای م،اااهیو و ا ااار اندیشاامندان و مت ،ااران
هاار

اار اساات .نخبگااان و روشاان ،ران هاار

اار م،اااهیو سیاساای و ساا،ی را بااا اباازار

ناصاار داسااتان باارای مااردم ااادی اابااو هوتاار کاارده و بااا ایاا شاایوه موجااب ارتبااا
روشن ،ران و مردم اادی مایشاوند .بررسای تااریخی ایا رویاداد نشاان داده هرحااه ایا
ارتبا و انتقاای ساریعتر و دایا تر باشاد مایتواناد جریانهاای بازر

اجتماا ی و سیاسای

را سبب شود .شیاتماد از جم اه نویساندحانی اسات کاه باه ایا موضاو پای بارده باود و
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ی اای از ت یرحاااارتری روشاان ،ران و نویسااندحانی اساات کااه در انتقااای

م،اهیو ری بر نسو بعد از صود مو

بود.

باااهدنبای مشاااروطیت و ن،اااوگ رهناااو اااارش ،داستاننویسااای ب اااورت رایااا در
کشورهای اارش ،باه ایاران راه یا ات و بار درصات تنااور ادبیاات ایاران باه باار نشسات و
ص وصاایتها و کی،یتهااایی داشاات کااه شن را بااهطور ک اای از داسااتان ساانتی (ا ااههای
ب نااد و کوتاااه) حاشااته متمااایز ماایکاارد .ایاا تمااایز هااو از نتاار ساااصتاری توجااه بااه
ویژحیهاای صاا

داشات کاه شن را از اناوا ا اهها جادا مایکارد و هاو از نتار معناایی

بااه واااایع روزمااره و امااور یناای و میسااو

و ص وصاایت روانشناساای و انسااانحرایی

روی شورد و حروههااا و طبقااههای مخت ااو مااردم ایااران را از اتااوای ی ادیگر باااصبر کاارده
و به ا شاای نابساامانیهاای جامعاه و صودکاامیهاای تاکماان پرداصات .دو اماو بنیاادی،
یعنی روانشناسای و تقیقاتماننادی ،داساتانهای ناوی را از ا اههای سانتی جادا کارد و
نگاااه نویساانده را بااه م،اااهیو ااری و متاااهر طبیعاای و اجتمااا ی ت ییاار داد .نویساندحان و
شعرا از ابرها به زیر شمدند و بار دنیاای وااعای اادم نهادناد .رمانهاای شااازی

ارسای تاد

اص ا ی اساات میااان ا ااههای ب نااد و رمانهااای وااعاای ،ص وصاایتهای هاار دو نااو را
میتوان در شنها دید ،هو مثاو ا اههای کها پیرناو ضاعی،ی دارناد و بار میاور تاواد
مایحردنااد و هااو کمااابی

دارای ص وصایتهای روانشاناصتیانااد و حااامی اساات بهسااوی

ادبیات داستانی نوی  .در وااع ای نویسندحان پی اراولان داستاننویسی نوی اند.
ج ااای شیاتمااد ی اای از مردمایتااری نویسااندحان ایراناای اساات کااه پیوسااته از رسااالت
نویسنده و تعهد اجتماا ی ساخ ح،تاه و تی یاو ش اار داساتانی شیاتماد بار مبناای اندیشاه
و ش اار او تا یر بساایاری باار تیولااات ااری ،سیاساای ،اجتمااا ی ،رهنگاای و ادباای دوران
معاصر حااشته است.
رانسااوا موریااا  ،رماااننویس ،روزنامااهنگااار و صاااطرهنویساای کااه در مقااام نویسااندة
واااااعحرا ،ادرتمنااادتری و ت اندهنااادهتری ت ااااویر را از ضاااای بساااته و ص،قاااانشور
زندحی طبقة باورووازی شهرساتانی سادة بیساتو ترسایو کارده اسات کاه بهسابب تیزبینای و
موش ا ی روانشناسانهاش ،از شوازه و ا تبار صاصی برصوردار است.
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هر دو نویسنده با توجاه زیاادی کاه باه رهناو اماه داشاتهاند ،توانساتهاند داساتانهای
رئالیسااتی ص ا کننااد و در شنهااا دردهااا ،یااوش ،نیازهااا و صواسااتههای مااردم جامعااه را
بهت ااویر ب شااند .ای ا ویژحاای باار جاااابیت داستانهایشااان ت ا یر زیااادی داشااته اساات .بااا
توجااه بااه حسااتردحی ش ااار منتشرشااده دربااارة ایاا دو نویساانده ،سااعی شااد بهحونااهای
همهجانبه ،ا اار و ش ارشاان چاه از لیااخ سااصتار داستاننویسای و چاه از لیااخ میتاوای
ااری و ساا،ی بررساای شااود .بااا رجااو بااه منااابع مخت ااو ساا،ی و تاااریخی دربااارة
جریانهااای ااری مااؤ ر باار ش ایوة نویسااندحی شیاتمااد چناای اسااتنبا م ایشااود کااه وی
حرچه م،اهیو را از اارش حر تاه ،از شنهاا باه نوان ابازاری بارای بررسای وضاعیت موجاود
جامعاة ایراناای و ارائااة دسااتورالعم ی باارای بهبااود اساات،اده کاارده اساات (بابایااری روشااتی و
یوس،یبهزادی،۸۹۳1 ،

.)۲1۴ .

 .۱ .۱پرسشهای پژوهش

شیااا ساابا نویسااندحی شیاتمااد و موریااا رئالیسااو اساات شیااا م ایتااوان مضااامی و
م،اااهیو ماانع سشااده در سااه ا اار موریااا و شیاتمااد را ،بااا توجااه بااه همزمااانی ای ا دو
نویساانده ،از منتاار رئالیسااو و ادبیااات متعهااد بررساای و تی یااو کاارد هاار یااا از ای ا دو
نویساانده تااا چااه تااد در انجااام رسااالت رئالیسااتی صااود مو اا بودهانااد و تااا چااه تااد
توانسااتهاند زناادحی وااعاای مااردم را بااه ت ااویر ب شااند اشااتراکات و ت،اوتهااای دو
نویسنده کدام است هاد

اصا ی ایا مقایساه شن اسات کاه دریاابیو تاواد

چه تا یری بار روناد شا وحیری مضاامی و م،ااهیو مشاتر

اارن بیساتو

در اندیشاة ایا دو نویساندة

شرای و اربی متعهد حااشته است.
 .۲ .۱ضرورت و اهمیت پژوهش

انیماایه ااای ( )۸۳۱1در تعریااو ادبیااات تطبیقاای میحویااد «ادبیااات تطبیقاای ماای
اساات کااه رواب ا صااارجی میااان م ااو حوناااحون را بررساای م ایکنااد و از ت یرپااایریهااا و
ت یرحااااریهااا میااان ادبیااات م اای یااا کشااور و دیگاار کشااورها سااخ م ایحوی اد» (

.

 .)۸۱ندا ( )۸۹۱۹نیز بر ایا بااور اسات کاه «دیادحاه یاا ادیاب نیاز مایتواناد باه ادبیاات
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دیگر سرزمی ها منتقو شده و شناان را باه تق یاد وادار نمایاد .مارز میاان ادبیاات یاا کشاور
با ادبیات دیگر کشورها در ا مرو پژوه های تطبیقی زبانهاست» (

.)۲1-۲1 .

پااراور ( )۸۹۳۹در تعریااو ادبیااات تطبیقاای میحویااد «مطالعااات ادبیااات تطبیق ای یعناای
بررساای وجااوه اشااترا و ا تااراا ،منبااع الهااام یااا ت ا یر و ت ا 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

رواب و مراودات ادبی بی دو یا چناد جامعاه کاه باه زبانهاای مخت او صایبت مایکنناد»
(

.)۸1 .
ب ایشااا هاای

ماای از ااوم جدیااد بااه اناادازة ادبیااات تطبیق ای بااه ادبیااات کشااورها

صدمت ن رده است؛ زیارا ادبیاات تطبیقای ما روابا و پیونادهای اری و هناری میاان
ادبیااات کشااورها را روشا ساااصته و نااو ی تعامااو دادوسااتد ب ایسااابقه میااان شنهااا ایجاااد
کرده اسات .از ایا رو هار کوششای در ایا زمیناه انیمات اسات و مایتواناد ماورد توجاه
ااهمندان ادبیات بومی و رام ی وااع شود.
باا بررساای ایا ش اار مایتااوانیو تا یر شایوة صااا

ایا نویسااندحان را در بااهکارحیری

ن اار رئالیسااتی از جم ااه بیااان واااایع اجتمااا ی و رهنگاای ،توصاایو وضااعیت زنااان،
شخ ایتپردازی ،زمااان و م ااان داسااتانها ...،بشناساایو و همچناای تا یر ایا

ناصاار را در

شاا وحیری ا ااری رئالیسااتی تشااخیص دهاایو و تاا یر ایاا شاایوة نگااارش را در انع ااا
جهااان داسااتانی دو نویساانده تشااخیص داده ،سااباهای دو نویساانده را باارای نمااای

و

توصاایو رئالیسااتی ضااا و شخ ایتهای داستانهایشااان را بشناساایو و در نهایاات ،با ا
شااناصت بهتاار ادبیااات داسااتانی و رئالیسااتی شاارا و ااارش شااویو (ب ارای مثااای ،رضااائی و
شه سازس ماسی،۸۹۳1 ،

.)۸۲1-۸۲1 .

بااازة زمااانی زناادحی موریااا بااه سااای شمساای  ۸۹۴۳-۸۲1۴و شیاتمااد۸۹۴۱-۸۹1۲ ،
اسات .موریاا یااا ساای پاس از ماار

ج اای از دنیاا مایرود و تقریباا  ۴1ساای از ماادت

زمان زندحی شنها مشتر بوده اسات .باا بررسای ش اار ایا دو نویساندة شاهیر مایتاوان باه
طاارت مواعیاات داسااتانی ،وضااعیت درام و کشاام

داسااتانی در طاای سااایهااای  ۸۹1۲تااا

 ۸۹۴۱در ش ار ایا دو نویسانده دسات یا ات و شارای و اوضاا جامعاه در شارا و اارش
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را مقایسه نمود که تااکنون هرحاز باه ش اار ایا دو باه ایا شا و پرداصتاه نشاده اسات .باا
اندکی ت ماو متوجاه مایشاویو کاه مضامون و درونمایاههایی کاه ایا دو نویسانده در ایا
ا اار معر ای کردهانااد ،ااباو مقایسااهاند ،هرچنااد ی ای شاارای و دیگاری ارباای اساات.

شا

ش ااار موریااا و شیاتمااد انع ااا
مهوتااری اهاادا

مسااائو اجتمااا ی و سیاساای جامع اة زمااانی شنهاساات.

ای ا مقالااه بررساای ا ااار و اندیشااههای دو نویسااندة هااو

متاااهر و نمودهااای وااعیاات در ایاا شااا

اار ،بررساای

ا اار ،بیااان تاا یر وااعیتهااای سیاسااای،

اجتما ی،اات ااادی باار ش ااار موریااا و شیاتمااد ،ت ا یر اندیشااههای موریااا و شیاتمااد در
بیدارحری جامعه و معر ی ای دو نویسنده به نوان اص اتحر اجتما ی است.
 .۲پیشینة پژوهش

دو ساادة اصیاار در اروپااا ،ساارشااز ت ییاار و تیولاااتی مااده ،در تمااامی رصااههای
رهنگاای ،اجتمااا ی ،سیاساای و ادباای بهشاامار مایشیاد .بعااد از جنااو جهااانی ،تقریبااا تمااام
کشااورهای دنیااا ،نگاارش صااود را نساابت بااه ادبیااات ،رهنااو و تمااام جنبااههای زناادحی
ت ییاار دادهانااد .م اتااب ااری ،ساا،ی و هنااری اص ایوتر و انسااانیتاار شاادند .اندیشااههای
جهااانیشاادن ،ریشااه حر اات و بزرحااان رهنگاای و سیاساای اا ااب کشااورهای دنیااا باارای
پیشاار ت و توسااعة کشورشااان ،همپااای کشااورهای اروپااایی اتسااا

مسااوولیت کردنااد و

دسات باهکار شادند .شاا ران و نویساندحان ،در ادبیااات جدیاد ارسای کاه باهطور مسااتقیو
از ادبیااات ااارش متاا ر بااوده ،یااا از طریاا ترجمااه ،از ا ااار و اندیشااههای نااوی اط ااا
یا تااه ،سااعی کردهانااد در کنااار تیولااات سیاساای و اجتمااا ی ،در زمینااههای ااری ،هنااری
و ادباای نیااز ایاا تیولااات را ایجاااد نماینااد .در ش ااار نویسااندحان معاصاار نیااز ،ماایتااوان
نشااانههای بااارزی یا اات کااه کام ااا منطبا باار اصااوی و اندیشااههای بیااان شااده در م اتااب
اروپاییاناااد« .ایااا ترجماااهها ،مجااارای شحااااهی جامعاااه از تیولاااات و در
قبماناادحی ایااران بااوده و دسااتاوردهای مهااو ایاا شحاااهی ،در حاارای
ا اازای

اااو

بااه نوصااواهی،

مطالبااات اجتمااا یسیاسای و حسساات از اندیشاة ساانتی ،صااود را ششا ار ساااصت»

(هاشاامی ،تیاادری و رضااایی داناا ،۸۹۳1 ،

 .)۹۹ .رئالیسااو از جریانهااای ادباای در

اروپاست که از راه ترجماه باه ادبیاات دیگار کشاورها باه مقتضاای جامعاه راه یا ات .ایاران
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بهواسااطة ساایر تیولااات انق ااابی کااه در اجتمااا شن ر ،داده اساات ،از طریاا ترجمااه بااا
جریان رئالیسو ششانایی یا ات و ایا شایوه در ش اار نویساندحان

نماود یا ات .شیاتماد از

نماینادحان برجسااتة ادبیاات دوران تجاادد اسات کااه باهدلیو ششاانایی باا ش ااار برجساتة ادباای
ااارش ،چااه از طری ا ترجمااه و چااه از طری ا ااارار حاار ت در ماات تیولااات مرکااز ادباای
اروپااا ( رانسااه) و تساا

باار زبااان رانسااه توانسااته اساات ش ااار باادیعی در رصااة ادش

ارساای ص اا کنااد (شاارکتمقدم و زیااار،۸۹۳1 ،

 )۸۹۲ .و ایاا حونااه ش ااار نمونااههای

بسیار حویای ت یرپایری ادبیات معاصر ارسی از م اتب ادبی و هنری اربیاند.
بساایاری از ادیبااان و پژوهشااگران تااوزة ادبیااات ش ااار ای ا دو نویسااندة شااهیر را مااورد
بررسی و دات نتار اارار دادهاناد .از میاان پژوه هاای انجامشاده مایتاوان باه زیار اشااره
کاارد پایاننامااة تاا یر ساابا نویسااندحی باار ساابا ترجمااه نویسااندحان متاارجو نوشااتة
باااصتری ( )۸۹۳۹کااه هااد

ای ا پااژوه

ا بااات ت ا یر ساابا ترجم اة ج ااای شیاتمااد از

سبا نویساندحی اوسات؛ رساالة دکتاری بررسای تا یر ادبیاات رانساه بار ج اای شیاتماد
نوشااتة شاارکتمقدم ( )۸۹۱۱کااه در مااورد تا یر نویسااندحان رانسااوی (کااامو ،ویااد ،سا ی ،

سااارتر) ،زبااان و ادبیااات رانسااه باار ج ااای شیاتمااد اساات؛ پایاننام اة بررساای رئالیسااو در
رمااان العباارات من ،ااوطی و ماادیر مدرسااه ج ااای شیاتمااد نوشااتة کریماای ( )۸۹۳1اساات.
رااااو ایاا سااطور نیااز رمااان العباارات و ماادیر مدرسااه را از لیاااخ م تااب رئالیسااو و

ت یرپااایری از نویسااندحان رانسااوی بررساای کاارده اساات .پایاننامااة بررساای تطبیقاای
رئالیسااو اجتمااا ی در داسااتانهای ج ااای شیاتمااد و نجیااب می،ااوخ ا اار چناااری ()۸۹۳۲
بااه بررساای رئالیسااو اجتمااا ی در ش ااار نجیااب می،ااوخ و ج ااای شیاتمااد پرداصتااه و
ویژحیهای م تب رئالیساو اجتماا ی را در ایا ش اار کاویاده اسات .مقالاة «مقایساة دیادحاه
ج ااای شیاتمااد و م ااط،ی لط،اایمن ،ااوطی در زمینااة روشاان ،ری و ارشزدحاای نوشااتة
رصااتیجویباااری ( ،)۸۹۳1دیاادحاههای دو نویساانده در زمینااة هجااوم ااارش بااه رهنااو
اس ا امی ،زن و تجاااش را واکاااوی کاارده اساات .امااا تاااکنون پژوهشاای تطبیقاای در مااورد
ابعاد رئالیستی ای سه ا ر موریا

و ج ای صورت نگر ته است.

مطالعات زبان و ترجمه

۸1۲

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

 .۳روش پژوهش

در ای مقالاه ساه ا ار موریاا

و شیاتماد باا روش توصای،یتی ی ای براساا

م تااب وااااعحرایی بررساای شاادهاند .نق ا

روی ارد

مهااو ادبیااات تطبیقاای در نشااان دادن دیاادحاه دو

نویساانده در توصاایو یااا موضااو مشااتر و اراباات یااا اصا ة باای دو رهنااو مت،اااوت
اساات .ادبیااات تطبیقاای سااهو بساازایی در ششااتیدادن رهنوهااا و ادبیااات م ااو مخت ااو بااا
ی اادیگر دارد و ای ا نق ا

تنهااا بااا ایا هااایی صااورت م ایپااایرد کااه از ص ااای یااا یااا

چناادی ا اار ادباای مت،اااوت بهدساات م ایشینااد (راد ،ارساایان و بامش ا ی،۸۹۳1 ،

 .)1 .از

شنجااا کااه تیقی ا در مااورد ش ااار ادباای اساات ،از روش و منااابع کتابخانااهای اساات،اده شااده
است.
 .۴یافتهها و بحث

ادبیات تطبیقی در وااع بارت است از
تیقیاا در باااش رواباا و مناساابات باای ادبیااات م ااو و ااااوام مخت ااو جهااان و
پژوهندهای که باه تیقیا در ایا رشاته اشات ای دارد ،مثاو شن اسات کاه در سارتد ا مارو
زبااان اااومی بااه کماای مینشاایند تااا تمااام مبادلااات و معام ااات ااری و ادباای را کااه از شن
ساارتد باای شن اااوم و ااااوام دور و نزدیااا دیگاار روی میدهااد تیاات نت اارت و مرااباات
صااوی

بگیاارد و پیداساات کااه تاصااو تیقی ا او بااا میاازان دااات و مراابتاای کااه در ای ا

تیقی بهکار بندد مناساب صواهاد باود .بناایرای شااید بتاوان ح،ات کاه تاصاو تیقیا در
کی،یاات تج اای و انع اساای اساات کااه ا اار ادباای اااومی در اااوم دیگاار پیاادا میکنااد.
(زری کوش،۸۹1۴ ،

)۸۲1 .

ادبیااات تطبیق ای نااو ی دادوسااتد رهنگاای اساات و از موازن اة ادباای جداساات .ادبیااات
تطبیقی برص ا

موازناة ادبای ،باه مقایساة مجارد بسانده نمایکناد ،ب اه مایکوشاد مع اوم

دارد «کدام یا از ش اار تیات تا یر و ن،اوگ دیگاری باهوجود شماده اسات و تادود تا یر و
ن،وگ هر ا ری در ش ار نویسندحان ااوام دیگر چیست » (زری کوش،۸۹1۴ ،

)۸۲۱ .
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ایاا م تااب تضااادها ،اص اایااات ،شداش و رسااوم و ص وصاایات ااردی و اجتمااا ی
ا ااراد جامعااه را بااه نوان نمودهااای شاارای اجتمااا ی ،بررساای میکنااد و صاار ا بااه ترساایو
شنچااه بهچشااو م ایشی اد بساانده نم ایکنااد ،ب ااه شاارای و وامااو بوجااود شورناادة شن را بااا
رابطة ی و مع ولی بررسی میکند
نویسااندة وااااعحرا در پاای ش ریاادن ت ااویری اساات کااه بهواسااطة شااباهت زیااادش ب اا
ادرا

ااادی مااا از زناادحی ،مجاااوشکننااده اساات .نویساانده ت ااویری مریااو و میاا

ص ا م ایکنااد و بااا تر ناادهای روانشااناصتی مجاشکنناادهای ،انگیزههااای حوناااحونی را کااه
منشاا ترکااات و ساا نات شخ یتهاساات ،بااه صواننااده نشااان ماایدهااد و ایاا اماار بااا
ت ااویری پااایر تنی از جامعااهای کااه شخ ایتها در شن زناادحی م ایکننااد ،همااراه اساات.
(پا،۸۹11 ،

)۸۸۹ .

 .۱ .۴بازنمود زندگی دو نویسنده در واقعگرایی آنان

موریااا و شیاتمااد ،هاار دو نویسااندههایی هسااتند کااه در صااانوادهای بساایار ماااهبی
پرورش یا تهاناد ،باه ضاواب  ،رساوم و اوا اد مااهبی کام اا ششانایی دارناد و بیشاتر از هار
جااوان دیگاار زیاار س ا طة صااانواده بودهانااد .در مییطاای باازر

شاادهاند کااه ت ا یر والاادی

بهشاادت باار شن سااایه انداصتااه اساات .از ای ا رو م ایتااوان ای طااور ت ااور کاارد بعاادها در
برصااورد بااا دنیااای بیاارون شااگ،تیهااای دردشلااودی را تجربااه کردهانااد .موریااا و شیاتمااد
کااه بااا ن اییتهای پرهیزکارانااه پاارورش یا تااه بودنااد ،شااا نداشااتند کااه تقیقاات چنااان
زیار سا طة پ یاادی اساات کااه معمولااا در تاالتی ی نواصاات و بایا تنااا بااه زناادحی روزمااره
ماااهر م ایشااود .ساایمای شنهااا سااای بااه سااای واض ا تر از حاشااته ترساایو مایشااود؛ زیاارا
شهرت صاود را باه بهاای ساازش باا زماان صاود بهدسات نیاوردهاناد و دیادحاههای تیاره و
سختحیرانهشااان نساابت بااه دنیااا باارای صوششمااد هو

رانشااان ش ا و نگر تااه اساات .در

داسااتانهای وااعحرایانااة صااود همیشااه ا ااهها را نشااانه حر تااه و از مؤل،ااههای م تااب
رئالیسو ت یر پایر تهاند.
هر دو نویسانده از ا عاای ماضای بیشاتر اسات،اده مایکنناد کاه دلیاو شن اهمیات حاشاته
و نقااد و تی یااو زناادحی حاشااتة صااود شنهاساات .حااویی در حاشااته زناادحی م ایکننااد و
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بهنادرت ا عاای شیناده باهکار مایبرناد ،زیاارا بیشاتر ناراتات شنچاه کاه ات،ااا ا تااده اساات،
هسااتند تااا شنچااه کااه م ایصواهااد روی دهااد .یااا شاااید بااه نوان یااا منتقااد در پاای تااو
مشا ات ااردی و اجتمااا ی هسااتند کااه بااا از باای ر اات شنهااا ،شیناادة بهتااری ر ،صواهااد
داد .از طر

دیگار باا تمرکاز بار ا ماای و ااادامات صاورتحر تاه در حاشاته ،دیادحاههای

انتقااادی صااود نساابت بااه شنهااا را مطاارت کاارده و در صاادد راه ارهااا و پیشاانهادهای
اص اتی بر میشیناد و بارای از بای باردن ضاعوها و کاساتیهاا مایکوشاند .ی ای از ابعااد
شخ اایتی موریااا و شیاتمااد وااااعحرایی اساات و بااههمی دلیااو داداااة اصاا ی شنهااا
طاارت ب ایپااروا و شااجا انة معض ا ات و مش ا ات سیاساایاجتمااا ی و ت اااش باارای اص ا ات
شنهاساات .میااان ح ارای

موریااا و شیاتمااد بااه کاااربرد ا عااای ماضاای و مضااار از نتاار

شخ اایتی م ایتااوان ای حونااه ارتبااا برااارار کاارد کااه شنچااه ایا دو نویساانده را باادی دو
زمااان و ت مااو دربااارة ات،ااااات در شنهااا سااوا ماایدهااد ،هماای وااااعحرایی و دیاادحاه
رئالیسااتی شنهاساات .در مجمااو مایتااوان ح،اات هااد

نویسااندحان از اساات،اده از دو زمااان

حاشته و تای ،دو چیز است
 -۸به ا تبار وجهیت صود میا زایاد؛ چراکاه وااعاهای را کاه نقاو مایکناد ،حاویی صاود
در شن شاارکت داشااته یااا بااه رأیالعاای دیااده اساات -۲ .مخاطااب را اااا گیر ماایکنااد و
زمی حیاار؛ زیاارا جم ااات و وااعااهای از تالاات ااادی صااارا شااده اساات و هیجااانی باار
مخاطب وارد میشاود  .از ساویی ،تساریعی اسات در بیاان وااو وااعاه و باهنیوی ترکات
و سیر سریع وااایع بارای صوانناده و مخاطاب تادا ی مایشاود( .براتایصوانسااری ،زیااری
و ضی می،۸۹۳۹ ،
موریا

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

در تااد جامعهشاانا
تااواد

)۹۳ .
در مااورد معض ا ات اجتمااا نتاار م ایدهنااد و بااا بهت ااویر کشاایدن

دوران و مش ا ات جامعااه در ش ارشااان و بیااان واااایع در االااب داسااتان ،تضااور

پررنگااای در صاااینة اجتماااا و سیاسااات داشاااتهاند .از نتااار شیاتماااد (،۸۹۳1

)1۲ .

«ادبیااات یعناای مواجهااة شدماای بااا زناادحی ،شدماای کااه ورای صااورد و صااواش و صشااو و
شااهوت ،اااو دیگااری هااو دارد» .هاار دو نویساانده از ادبیااات باارای بیااان اندیشااههای
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اجتمااا ی صااود بهااره بردهانااد و در ش ارشااان بااه طاارت وااعیااات اجتمااا مایپردازنااد؛ زیاارا
او جامعهشاان را ورای صواساتههای دیگار مایدانناد و از های صاینه ،رویاداد و معضا ی
در اجتماااا صودشاااان باااه ساااادحی نگاشاااتهاند؛ چاااون تاااس مساااوولیت و تعهدشاااان
نمیحاارد مش ات را ببینناد ولای های نگویناد و ننویساند .چشاوهای تیزبینشاان هماهجاا
را بهصوبی میپایند و برای یا ت تقاای باه هرجاایی سار مایزنناد و هماواره ا او بهدسات
باه طاارت وااعیااات مایپردازناد «میتااوای ااری ایا ت یاو یعناای سرحاشاات بشااری را
بهدساات حاار ت و بااهکما قااو و منطاا  ،معضاا ات امااور اجتمااا ی را تااو کااردن».
(شیاتمااد،۸۹۱1 ،

 .)۹۲۹ .از ایاا جهاات اساات کااه ش ااار موریااا و شیاتمااد همگاای

برحر ته از اجتماا اطرا شاان اسات و مایتوانناد روشا کنندة حوشاههایی از تااری معاصار
باشند و تقای بسیاری از اوضا اجتما ی ،سیاسی و رهنگی معاصر را شش ار کنند.
در ش ااار موریااا و شیاتمااد ،راوی کااه صااود نیااز ی اای از شخ اایتهای داسااتان
اساات ،صااودش از تجربیااات و زناادحی صااود سااخ مایحویاد کااه در ایا نااو از روایاات
باورپایری بیشتر است؛ زیارا صاود ارد هرشنچاه را تجرباه کارده ،بیاان مایکناد و مساائو و
مش ات هرادر هو پیچیاده و ایار ااباو بااور باشاد ،چاون از زباان صاود شخ ایت اسات
باورپااایر م ایشااود .حاااهی ای ا انتخاااش باارای شن اساات کااه از زبااان شن شخ اایت ،تمااام
شنچه را داداة شخ ی نویسانده اسات و هار انتقاادی کاه نسابت باه جامعاه دارد ،از زباان
شن شخ یت بیان کناد تاا صاود نویسانده باهطور صاری و مساتقیو باه نقاد جامعاه نپاردازد
ب ه از زباان دیگاری مساائو صاود را مطارت کناد .هرچناد انتخااش شخ ایتهای داساتان
و داداااه و مسااائ ی کااه مطاارت مایکننااد برصاسااته از گها نویساانده اساات ،بااا ایا روش
بااهطور ای ار مسااتقیوتر نتاارات صااود را بیااان م ایکنااد .ای ا شاایوه «بیشااتر مااورد اساات،ادة
نویسااندحان تواناساات و بهتااری داسااتانهای جهااان در هماای شاایوه نگااارش یا تهانااد»
(یونسی،۸۹۱۲ ،

.)1۲ .

در بررساای دیاا و ماااهب در ش ااار شیاتمااد بااا دو نتاار مت،اااوت از او مااواجهیو .در
ش اار اولیاة او بهص او

«دیااد و بازدیاد» و «زن زیااادی» ،دیا و ماااهب شاامو پااارهای از

صرا ات است که شیاتماد بهشادت باا شنهاا میساتیزد .اماا چنادی بعاد ،باا روتای صساته
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و دلاازده از ت ،اارات مااادی ،بااه تعماا در صویشاات صااوی
نهایات ،پ ای روتاانی و معناوی بای صاود و صادای

پرداصاات تااا شنجااا کااه در

براارار کارد .وی بعادها باا رسایدن

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

مهاو مااهب و روتااانیون

در تیولات اجتما ی پی مایبارد .در کتااش صسای در میقاات کاه سا،رنامة تا اوسات باه
ای تیوی روتی اشاره میکند «دیادم کاه تنهاا ’صسای‘ اسات و باه «میقاات» شماده اسات و
نااه ’کساای‘ و بااه ’میعااادی‘» (شیاتمااد،۸۹۴1 ،
بااوده اساات .هااد

 .)۱۲.بازحشاات وی بااه ماااهب شحاهانااه

شیاتمااد در بررساای هنرهااای روزحااار صااود چااون ادبیااات ،شااعر،

نمای  ،نقاشی و سینما ای است کاه نشاان دهاد کاار هنار در ایا سارزمی جهااد اسات و
ای ا هنرهااا تااا زمااانی کااه ای ا هااد

را دارنااد و در ت،ااس ساانت و ماااهب م ایکوشااند،

ارزشمندند .منتقاد باودن ی ای دیگار از ابعااد شخ ایتی شیاتماد اسات کاه هاو برشماده از
وااعحرایی و هو شرماانگرایی اوسات .شیاتماد اوی صاود را شمااا انتقاادات

اارار مایدهاد

و سااپس دیگااران ،ا مااای دولاات یااا تیپهااا را .از ای ا رو ،زاوی اة دیااد اوی شااخص و دوم
شااخص در داسااتانهای

بیشااتر کاااربرد دارد و در انتقادهااا ،صااود را جاادا از دیگااران

نمیانگارد .نویسندهای کاه از جم اات پرسشای اسات،اده مایکناد ،با ا

درحیار شادن گها

صواننااده ماایشااود و صواننااده را بااه ت ،اار میاا در مااورد شن موضااو و مسااو ه وادار
ماایکنااد و تاا یر ک ااام

بیشااتر ماایشااود .شیاتمااد در نوشااتههای

پرسشاای اساات،اده ماایکنااد و ماادام در نوشااتههای

بارهااا از جم ااههای

صااود بااه نوان راوی داسااتان اساات.

شیاتمااد بهواسااطة شخ اایت منتقااد گه ا پرس ا حر و مسااو هی ااب  ،از جم ااات پرسشاای
بساایار اساات،اده مایکنااد و بااا جم ااههای پرسشاای ر تااار و م اارد صااود را نقااد مایکنااد،
انتقادهااای

را نساابت بااهصود و دیگااران مطاارت م ایکنااد ،گه ا مخاطااب را بااا مس او ه یااا

مسااو ههای داسااتان درحیاار کاارده و او را بااه ت ،اار میا وا مایدارد .بنااابرای بااا توجااه بااه
کارکرد جم ههای پرسشای کثیار و متناو مایتاوان ح،ات کاه شیاتماد صااتب شخ ایتی
مسو همدار است.
مسائ ی که هر دو نویسنده ارائه میدهند بارتاند از
 -درماندحی انسان می وم به رن  ،مر

در جهان؛
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 اکثر شخ یتهای هر دو نویسنده وابسته به پوی و مسائو مادیاند؛ اااکتی کااه صااود انسااان بهواسااطة نیاااز و تمایااو بااه ااادرت و ااتاادار یااا باار سبهدلیو رمانبرداری من،عو در بهوجود شمدن

سهیو است؛

 تیرهبختیها و حر تاریهایی که هر روزه توس جامعة ستمگر بهوجود میشیند؛ شخ یتهای داستان از سرنوشت مقدر صود ناراضیاند؛ شخ یتهای داستان نمیتوانند تقدیر و سرنوشت صود را ت ییر دهند؛ شش،تگی ،حمراهی ،سرحردانی ،جستجوی هویت صود ،صودحویی؛ ت یر ماهب در رمانها ،سبا ادبی و جامعة دو نویسنده کام ا واض است. .۲ .۴شخصیتهای رمانهای دو نویسنده

موریا شخ یتهای رمانهای

را به چهار بخ

تقسیو میکند

 .۸شخ ایتهایی کااه بایهای اااوری ،ناحهااان بااه شراما

و طیااب ن،ااس مایرسااند.

مخاطب از ای حوناه شخ ایتها چیازی نمایشماوزد .ایا دساته از ا اراد هرحاز دسات باه
حناه نمیزنند .همهچیز را میپایرند و منطب با شن زندحی میکنند..
 .۲دستة دوم ا ارادی هساتند کاه دادااة ا ازای

پاوی و اروت و مادیاات دارناد .ایا

دسته ا اراد ا اب ماردهای دارناد ،مانناد شاوهر تارز؛ ا ارادی صودصاواه و ماادیحارا کاه از
ش بویی نبردهاند ،ق به صودشان میاندیشند و به جامعه نیز سودی نمیرسانند.
 .۹دسااتة سااوم حناهکاااران و حمراهااانی هسااتند کااه بهساابب ضااعو ،ا سااردحی و
بدبختی توس جامعه بهسامت حنااه ساوا مییابناد .موریاا باه ایا دساته از شخ ایتها

درش ارش اااه دارد .از میاان ایا ش اار مایتاوان باه تارز دسا یرو ،بچاة کثیاو و برهاوت
ش اشاره کارد .ایا شخ ایتها دوسات دارناد زنادحی صاوبی داشاته باشاند ،باه شرماان
صااود برسااند و میتاااا میباات و نی وکاااری هسااتند .شخ اایتهای موریااا اساارارشمیز،
مرمااوز و صواهااان اص ا ات صااود هسااتند ،کارهااای ایاار اابااو پی بین ای انجااام م ایدهنااد.
موریااا

اامنااد بااه روتهااای سرحشااته اساات ،حناهکااارانی کااه میتاااا هماادردی و

دلسوزی هستند.
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ای ا دسااته کام ااا بااه شخ ایتهای شیاتمااد شااباهت دارد (در ای ا مقالااه بااه بررساای
ای دسته میپردازیو) شیاتماد «در تماام ش اار داساتانیاش باه جامعاة پیراماون صاود چشاو
داشاات و جهااان وااعاای را کااه شخ ااا تجربااه کرده...پایااه و شااالودة نوشااتههای
مااایدهاااد( ».اماااامی،۸۹1۱ ،

ااارار

 )11۴ .و مضااامون ش اااارش «پااارداصت باااه مساااائو

اجتمااا ی...و تاااکی از نگاااه دلسااوزانة نویساانده بااه شدمهااای قیاار جامعااه اساات» (بهااارلو،
،۸۹1۳

 .)11 .ویژحاای هاار دو نویساانده ایاا اساات کااه شخ اایتهای صااود را بااا

زنگارهااای روتاای معر اای مایکننااد ،ایا مسااو ه وااعحرایانااه اساات ،این ااه از انسااان هاای
صطااا و حناااهی ساارنزند ،دور از وااعیاات اساات .شخ اایتها همااواره در تااای تی یااو
کااردن صااود هسااتند و بااا صااوان

شنهااا مخاطااب بااه صودشناساای م ایرسااد .شخ ایتها

ا د دارند و ارت اش به حناه را برای صود روش سازند
«راوی در داسااتانهای وااااعحرا بااهطور مسااتقیو از ویژحاای شخ اایتها نماایحویااد،
ب ااه از طریاا ح،تمااان شخ اایتها و نشااان دادن کن هااای شنااان روایاات داسااتان را
وااااعحرا و نمایشاای ج ااوه ماایدهااد» (ریمونکنااان،۸۹۱1 ،

 )۳۹-۳۸ .و باادی طریاا

داستان وااعیتر ج وه ماینمایاد و بارای مخاطاب م ماو تر اسات «از ساویی دیگار ی ای
از ویژح ایهااای اص ا ی ش ااار داسااتانی شیاتمااد ایاا اساات کااه او شخ ایتها را در ماات
هیاهوی تب ی ای نشاان نمایدهاد ب اه مایکوشاد باا توصایو رنجای کاه هریاا از شنهاا
م ایبرنااد ،هماادردی صواننااده را نساابت بااه شنااان برانگیزنااد» (دریااایی و اسااعد،۸۹۱1 ،
 .)1۱موریا

نیز باا اهرماناان

.

هماااتپناداری مایکناد «بارهاا از پشات نردههاای زنادان

صانواده ،تو را میدیدم کاه بایسار و صادا و مست صاو دور صاودت مایچرصیادی ،و باا شن
چشاامان شاارور و امگاای ماارا ورانااداز ماایکااردی»( ۸موریااا ،۸۳۲1 ،

 .)۲۸ .در تاارز

دس یرو و بچاة کثیاو مواعیتهاا ،شخ ایتها را بهسامتی ساوا مایدهناد کاه دسات باه
صیاناات ،صودکشاای و در نهایاات حناااه بزننااد .همچنااان کااه در بچ اة مااردم شیاتمااد شاااهد
ارت اااش حناااه یااا اشااتباه از سااوی زن هسااتیو .شیاتمااد در تاای بررساای اات حناااه زن و
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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همی طااور بااا نااام نگااشاات روی شخ اایتهای  ،شخ اایتهای تیپیااا یااا نااو ی
میش ریناد و نشاان مایدهاد کاه در ایاران ،شاوهر جایگااه صادایحوناه دارد .مارد زنا
وادار به حنااه مایکناد و زن پاس از رهااکردن کاودک

را

در صیاباان ،ت ااش مایکناد م ا

را توجیااه و بااه شسااودحی وجاادان دساات یابااد .در هاار دو ا اار بچاة کثیااو موریااا و بچاة
مردم ج ای  ،مادر کود صود را رها میکند و زندحی او را به چال

میکشد.

 .۴دسااتة چهااارم ا ااراد کاتولیااا ،معتقااد و زاهاادی هسااتند کااه قا
میدهند .موریا

در رمانهاای

اارائ

را انجااام

چنادان باه بررسای ایا حاروه از شخ ایتها نمایپاردازد

زیاارا بااا نشااان دادن حناهااان شخ ایتهای

مایصواهااد بااه دیگااران در

اص اااا بدهااد و

چیزی به شنان بیاموزد.
دسااتة سااوم شخ اایتهای موریااا  ،ا ااراد حوحشااتهای هسااتند کااه توساا شاایطان
ریااب صااورده و دساات بااه حناااه م ایزننااد و تنهااا پااس از انجااام مااو حناااهشلود صااود ،از
صواش ا ،ت بر میصیزند ،باه شحااهی مایرساند ،باا صاود جادای میکنناد و مادام م ارد
صود را تی یو میکنند .باههمی دلیاو مایتاوان ح،ات کاه ش اار موریاا بیشاتر درام هساتند
تا تراودی .احرچه پایاان صوشای ندارناد ،باا ای تاای باا شحااهی همراهناد .مساو های کاه در
شخ اایتپردازی ش ااار شیاتمااد و موریااا مهااو اساات این ااه شخ اایتهای هاار دو
نویسنده ،ا ارادی وااعیاناد و از میاان اجتماا انتخااش شادهاند و پاس از انجاام ماو حنااه
یااا اشااتباه ،بااه حناااه صااود ا تاارا

م ایکننااد .جاااابیتهای شنااان بااهصاطر ااادرت هاار دو

نویسنده در بیان تای ایناان اسات ،ناه انجاام کارهاای تخی ای .در ا ار بچاة ماردم زن اساساا
بااه حناااه یااا اشااتباه صااود صاااداانه ا تاارا

مایکنااد .زن زیااادی براسااا

ا تاارا

صاااداانة

زنانه ش و میحیرد که باهدلیو زشات ،شب اهرو باودن و طاسای کاه تا یر مساتقیو بار زیباایی
دارند ط اا حر تاه ،یعنای همسارش او را باهاجبار ط ااا داده اسات (ا خماینیاا ،جاواری و
وصااای،۸۹۳1 ،

 ،)۲۳ .هرچنااد ط اااا در ایااران معاصاار ن وهیااده و در تااد یااا حناااه

مطرت میشد .در سانگی بار حاوری ،مارد ااادر باه بچاهدار شادن نیسات و دسات باه حنااه
میزند و مدام ت حناهان صود را تجزیه و تی یو میکند.
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در بچااة کثیااو موریااا  ،کااود هاای نقشاای در نامشاارو بااودن تولااد صااود ناادارد،
کود و یاا تتای والادی و اطرا یاان نمایتوانناد قبا تااده باودن کاود را ت ییار دهناد.
کااود کااه دیگاار نم ایتوانااد پ ای داوریهااای ا ااراد ده ااده را تیمااو کنااد ،دساات بااه
صودکشی میزند.
تاضر باه بررسای تارز دسا یرو ،برهاوت شا و بچاة کثیاو ا ار موریاا

پژوه

و

زن زیادی ،سنگی بر حوری و بچة مردم ا ر شیاتمد میپردازد.
 بچااة کثیااو داسااتان رناا کااودکی زشاات و قبا تاااده اساات کااه مااادرش او را«کثیاو» صادا مایزنااد .ارباانی ن،ارت مااادر کاه قا یااادشور صااطرات هولناا باارای وی
اساات ،اربااانی پ ای داوریهااای ا ااراد ده ااده م ایشااود و پاادر ناااتوان و ب ایارادة صااود را
بهسوی مر

سوا میدهد.

 تاارز دس ا یرو ،زناای اساات زناادانیشااده کااه از همااهجا و همااهکااس بریااده؛ اهرمااانیاست م یو
ازدواج ا

کاه بادون های

اااش وجادانی ت ااش مایکناد صاود را از پای داوریهاای

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

میپردازد.
 برهااوت شا داسااتان زناادحی بیااوهزناای (ماریااا کاارو ) اساات کااه دیگاار اااادر بااهتیمو پای داوریهاای ا اراد ده اده نیسات .همچنای شااهد راابات شاقی یاا پادر و
پسر برای یاا زن هساتیو .درایا داساتان موریاا بیهاودحی شا های انساانی را ت ادی
و مضمون اکت انسان بدون صدای پاس ای را م ور میکند.
 سنگی بر حوری ت ایات مارد قیمای اسات کاه تماام ت ااش صاود را باهکار مایباردتا بچهدار شود ولی نامو

است.

 زن زیااادی سرحاشاات زناای اساات کااه شااوهرش او را بااهصاطر زشاات ،شب ااهرو بااودنو طاساای بااهاجبار ط اااا داده اساات .زن ایراااو پااایی بااودن س ا ازدواا در شن زمااان و
تمااای

بااه ازدواا ،بااهصاطر زشاات ،شب ااهرو بااودن و طاساای تااا ساای و چهااار سااالگی

نتوانسااته ازدواا کنااد .وی سرنوشاات صااود را ابااو و بعااد از ازدواا مویااه مایکنااد و تمااام
بدبختی صود را ناشی از زشت ،شب هرو بودن و طاسی میداند.
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 بچااة مااردم ا تااراسااابق
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صاااداانة زناای اساات کااه شااوهرش نماایصواهااد بچااة همساار

را ساار ساا،رة صااود ببینااد و زن را مجبااور مایکنااد کااود را از صانااه بیاارون کنااد.

زن پس از رها کردن کود در صیابان به تی یو حناه صود میپردازد.
برای میق شدن یاا عاو بایاد تتماا چهاار عاو ماادفی یاا ا عاای ت یرحااار (بایسات ،
توانساات  ،صواساات و دانساات ) بااه کمااا عااو مااورد نتاار بیاینااد .زن زمااانی کااه بچااة
صاودش را از صاناه بیارون مایبارد تاا او را در صیاباان رهاا کناد ،باه ایا چهاار عاو اب اا
مجهز شاده اسات .زن عاو «بایسات » را از شاوهر و همچنای از جامعاه و رهنگای کاه در
شن زندحی میکند ،دریا ت کارده اسات .جامعاة مردساالار ایا روایات هاو شاار را بار زن
دو براباار م ایکنااد تااا ای ا کاان
مااادری

ا بااه کنااد ،کااودک

صااورت حیاارد .زن بایااد باار هم اة اتساسااات اااط،ی و
را بااه ورطااة نیسااتی ب شااد تااا مااانع روپاشاای زناادحی

جدیدش شاود .او بایاد زنادحی مشاترک

را ت،اس کناد .حنااه ایا بچاة ساه سااله کاه در

زنادحی پادر و ماادر صاود نیاز زیاادی اسات ،چیسات چارا ماانع صوشابختی شنهاسات
تقا

کادامی حنااه را پاس مایدهاد چارا نبایاد زیار ساایة شنهاا بازر

شاود و چگوناه

ماایتوانااد از ایاا سرنوشاات شااوم ،رهااایی یابااد «کاادام منطاا بایااد مااا را از رناا
تیموناپایر لیتاهای نجاات دهاد کاه در شن ،اردی کاه مایپرساتیم

و نزدی ای او بارای

زناادحی و تتاای تنمااان تیاااتی اساات ،بااا ا باای باایت،اااوت (و شاااید راضاای) بااا ایباات
همیشااگی مااا کنااار م ایشی اد باارای شنکااه برایمااان همااه چیااز اساات ،هاای چیااز نیسااتیو»
(موریا ،۸۳۲1 ،

۸

.)1۱-11 .

در وااااع ج ااای و موریااا م ایصواهنااد هیاااهوی درون انسااان را مطاارت کننااد ،ضاام
شن ااه مواعیتهااا از دسااتر

اارد صااارا هسااتند .همچااون ناباااروری در ا اار ساانگی باار

حااوری ،زشاات ،قبا تاااده و نامشاارو بااودن در بچ اة کثیااو ،نداشاات مااو در زن زیااادی.
ایا مواعیتهااا بااههی

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

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.

مطالعات زبان و ترجمه
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و تااای شخ اایت میااوری بایااد در مقابااو مواعیاات مقاادر شااده در جهااان واکاان

نشااان

بدهد
ای ا داف باط ااهای بااود کااه در رتااو باار پیشااانی ی اای م ایزن ایو ،کااه ماای زنااد ،مع ااوم
نیسات ،اماا زده مایشاود ،ا او مجهاوی اسات .یعنای اص ااا اسات و سانت اسات و ایا
تر هااای ا مبااه ... .ماایصااواهو مثااو همااه باشااو .در بچااهدار بااودن .و نماایتااوانو و
نمیصواهو مثاو هماه باشاو در تبعیات از مقاررات .و بایاد .باا ایا تضااد چاه بایاد کارد
(شیاتمد،۸۹11 ،

)۲۳ .

ای شخ یتها در نتر دارناد مشا ات و سانگی را کاه بار سار راه رسایدن باه شماای و
صواستههایشان ارار حر ته است ،بردارند.
 .۳ .۴مضامین مشابه شش اثر
هدف نویسندة واقعگرا

بااه نمااای

حااشاات اضااایای ک اای ،وااعیتهااای ک اای دربااارة نو هااای انسااانی کااه در

شاارای ویااژهای ااارار دارنااد .ایاا هااد

تعماایوبخشاایدن ،در وااااع در ت ااو نیااروی

میرکااهای اساات کااه بااه روایاات داسااتاننویس ااادرت میدهااد .اشااخا
صا

داسااتانی او هااو

انااد و هااو ااام .داسااتاننویس ،بااهمنتور رضاة وااعیتهااای ک اای دربااارة شخ اایت

و انگیزههااای انسااان ،کااردار و ح،تااار طبیعاای رای ا نمونااههای انسااانی و وااعاای جزئاای را
مااده نمیکنااد و نشااان نمیدهااد ب ااه چیزهااایی را بااه نمااای

میحاااارد کااه بهوساای ة

نمایناادحان نو هااای شخ اایتی ویااژه ،ح،تااه یااا انجااام شااده اساات( .دساات یب،۸۹1۱ ،

.

)۸۳1
بهجز مضامون تع یا بای دو پاو رساتگاری و لاات ن،اس ،مضامون مهاو دیگار بارای
ایا دو نویسانده نازا در صاانواده اسات .باارای ایا دو نویسانده ،صاانواده میادان جنااو و
نباارد اساات .بنااابرای موریااا و شیاتمااد دیاادحاهی من،اای نساابت بااه صااانواده دارنااد و
شخ یتها در صانوادهها به همدیگر ا تماد ندارند

۸1۹
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«روت صانواده نو ی بیزاری می را باه شنهاا ت قای مایکارد ،نسابت باه هار شنچاه کاه
تعادی شخ یتشان را تهدید مایکارد .اریازة ت،اس کشاتی ،باه ایا صدماه ،کاه می اوم باه
زندحی مشقتبار روی یا کشاتی واتاد بودناد ،ایا دادااه را القاا مایکارد کاه نگاارناد
هی شتشی روی شن روش شود( ۸».موریا ،۸۳۲1 ،

)1۴ .

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

میحوید «جهانو صاانواده اسات» .باا انادکی ت ماو متوجاه مایشاویو کاه شیاتماد

نیز بر همی

قیده است

وای! هی دلو نمایصواهاد شن شاب را دوبااره باهیااد صاود بیااورم .صادا نیااورد! ای
به ای کوتاهی! قا یاادم اسات واتای قاد تماام شاد ،شماد رویاو را ببوساد و ما تاوی
شینااه صااورت ینااادارش را نگاااه ماایکااردم .در حوشااو ح،اات ̕واسااة زیرل،تیاات یااا
ک اااهحاایس اشاانو ساا،ارش دادم ،جااانو!̔ و م ا نم ایدانی اد چااه تااالی شاادم .تتمااا بایااد
صوشیای میشادم .صوشایای مایشادم کاه مط اب را همیاده و باه روی صاودش نیااورده
و با وجود همة ای ها مرا ابوی دارد .اما مثاو ایا باود کاه باا تخمااا تاوی م ازم کوبیدناد.
دلو میصواسات دسات ب انو و از زیار یناا چشاوهاای باباااوری شادهاش را در بیااورم.
پدرسوصتة بدترکیب وات ای بود که سار قاد مارا باه یااد بادبختیام مایاناداصت! الهای
صیاار از ماارش نبینااد! اصاا ا یااا لقمااه شااام از ح ااویو پااایی نر اات و صااون صااونو را
میصورد( .شیاتمد،۸۹۹۸ ،

)۸۹۱-۸۹1 .

در زن زیااادی شاااهد درماناادحی و دورا تااادحی زناای زشاات ،ت ایاات تاااریخی زن و
نیااوة ارزشحااااری او هسااتیو .بااهکار بااردن صاا،ت زیااادی ت کیاادی باار ای ا نوسااتالژی،
قبماندحی رهنگای و یاا شااید سااصتار جباری هساتی اسات .ن تاهای کاه در تماام ایا
داستانها اابو ت مو اسات ،ناو نگارش هار دو نویساندة شارای و اربای در ارتباا باا ایا
مساو ه و ناو ی پیشانهاد بارای تاو حوشااهای از مشا ات زوجای اسات کاه از زباان ایا
ا راد بیان میشود
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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او (پو) بسیار کوتهبینانه در ایا تبااهی ازدواا ،و ایا زوالای کاه تاا اباد بارای صاوی
ساصته بود ،شرکت مایکارد .شابهنگاام ،ایا ریشاخند سرنوشات ،کاابو
برای بطالتی که تتی ساایهاش نیاز از او پنهاان شاده باود ،روتا

را ت ار

روصتاهشادن
مایکارد و او

را تااا سااپیدهدم بیاادار نگااه مایداشاات .تتاای هنگااامی کااه او صااود را بااا داسااتانها و یااا بااا
ت ،رات وای سرحرم میکرد ،اساا

ت ،ارات

ابات بااای مایماناد ،پاو تماام شاب را در

م مااات چاااهی کااه صااود را در شن پاارت کاارده بااود و مایدانساات کااه نمایتوانااد از شنج اا
بیرون بیاید ،با صود ک نجار میر ت( ۸.موریا ،۸۳1۸ ،
مضاامون اص ا ی دیگاار تس ا
داستانها من،ع ناد .نقا

)۸۲-۸۸ .

شااوهر و تیقیاار زن ناازد دو نویساانده اساات .زنااان ای ا

یاا وماایو بسایار میادود ،ر ای و انویاه ،شناان را باا انتتاارات

متضااادی مواجااه م ایکنااد کااه س ا امت جساامی و روان ایشااان و در نهایاات س ا امت کااانون
صااانواده را تهدیااد میکنااد .ایاا نوسااتالژی در بچااة مااردم نیااز بااه هماای شاا و چهااره
مینماید
شن شب په وی م هو نیامد .مث ا با ما اهار کارده باود ،شاب ساوم زنادحی ماا باا هاو
بود ،ولی با م اهر کارده باود .صاودم مایدانساتو کاه مایصواهاد مارا اضاب کناد تاا کاار
بچه را زودتر ی سره کنو .صب هاو کاه از در صاناه بیارون مایر ات ح،ات ’مهار کاه میاام
دیگااه نبااایس بچااه رو ببیاانو ،هااا!‘ و م ا ت یااو صااودم را از همااان وااات م ایدانسااتو.
(شیاتمد،۸۹۲1 ،

)۸۹-۸۲ .

نتااام مردسااالاری ،ارنهاساات پدی ادهای طبیعاای و اااانونی ت قاای شااده و همااواره زن را
زبااون و تس ا یو صواسااته اساات .در تاارز دس ا یرو شاااهد ت اارار همااان نوسااتالژی دردنااا
هستیو که ای بار نیز در چهارة زنای سارحردان ،مهجاور و دورماناده از هماهجاا مااهر شاده
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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در شن روز ص،قااانشور روساای ،در ک یسااای تنااو و تاریااا ساا ک ر کااه صاادای ار
کهنه در میان همهمة زنان حاو مایشاد و باوی شنهاا طار اود را در صاود میاو مایکارد،
ترز اتساا

حوحشاتگی مایکارد .او مانناد صاوابگردی پاا باه درون ا،اس حااشاته باود ،و

سروصاادای ناشاای از بستهشاادن در ساانگی ا،ااس ،ناحهااان دصتاار باایچاااره را از صااواش
بیدار کرده بود( ۸.موریا ،۸۳۲1 ،

)۴۳ .

موریاا و شیاتماد باا در درساتی کاه از وضاعیت زناان داشاتند ،باه توصایو چهارة
وااعای زن و مسااائو و م اائب پیرامااون

پرداصتهانااد .موریاا و شیاتمااد ا اد دارنااد بااا

طاارت مسااائو و مشاا ات زن در جامعااة شن روزحااار و انع ااا

شنهااا در داستانهایشااان

راه ت ی برای بهباود ایا وضاعیت بیابناد .ایا دو همیشاه صواساتار ت ییار وضاعیت زن در
جامعة روزحار صود بودند.
موریااا و شیاتمااد معتقدنااد زناادحی زناادانی اساات اباادی ،همااه چیااز از ابااو مقاادر
شااده «سرنوشااتت تااا شصاار ماار تعیاای شااده؛ بهتراساات بخااوابی»( ۲موریااا ،۸۳۲1 ،

.

 )۳1و حریزی از سرنوشت نیست
برای م ایا بایبچگای شاده اسات یاا سرنوشات کاه پاای

ایساتادهام .های واات

هو کاری را تسرت بادلی ن اردهام و باه هار صاورت ترتیبای باه زنادحی صاود دادهام.]...[.
توص ه هو ندارم که صاودم را حاوی بازنو .ای جاوری کاه باشاد ،تنهااییام را همیشاه کاو
دست دارم .مایدانای ما اصا ا از همای انادازه اااه هاو کاه باه ایا دنیاا پیادا کاردهام
بیزارم( .شیاتمد،۸۹11 ،

)11 .

ما همواره مغلوب سرنوشتیم

و احار مایصواهاد باه هاار ایمتای از ایا م مات صاارا شااود ،احار مایصواهاد از ایا
جاگبااه اارار کنااد ،چااه راه دیگااری روی او حشااوده مایشااود جااز راه تیاارت و صااواش...
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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[ ]...شصرسر باید کسی مهاور کناد تاا بایشن اه بدانناد ،ایا جازر و ماد ساوزان را از ما
وجودشان بیرون ب شد( ۸.موریا ،۸۳۲1 ،

)۸۳۴ .

در تااااب وی تنهاااایی انساااان ،شخ ااایتها باااه تاااد و مرزهاااای صاااود و ضاااعو و
ناتوانیشان در مقابو سرنوشت شحاهی مییابند
اینجا هو مثو جاهای دیگر ،هر کاس باا ااوانی صاا
هو مثو جاهاای دیگار ،سرنوشات هار کاس صاا

صاودش باه دنیاا مایشیاد؛ اینجاا

صاود اوسات؛ باا وجاود ایا بایاد در

مقابااو ای ا تقاادیر تزنشلااود جمعاای تس ا یو شااد؛ بعضاای مقاوماات م ایکننااد؛ و در نتیجااه
جایعی ر ،میدهد که صانوادههاا در مقااب

سا وت مایکنناد .زیارا هماانطور کاه اینجاا

ح،ته میشود؛ باید س وت کرد( ۲.موریا ،۸۳۲1 ،

)۱1-۱۴ .

ضااایی کااه ای ا دو نویساانده ترساایو م ایکننااد ضااای ص ااومت ،دشاامنی ،ناامیاادی و
پیروزی تیرهبختی است
شنها میتوانستند باا ساازندة صام ،،اااطرچی شسایاش یاا شا ارچی پرنادة ابیاا برصاورد
کنند .اما تمام کمادی های صااموش ایا نماای  ،صاود را از ایا حوشاة دنیاا کناار کشایده
بودند تا هاد ی کاه ایا دو موماو باه انجاام

بودناد ،اابات تیقا یاباد در تاالی کاه

ی اای دیگااری را بااهدنبای صااود ماایکشااید یااا اایراااو صااودش ،دیگااری را ترایااب
م ایکاارد هرحااز کساای شن را صواهااد همیااد شاااهد دیگااری جااز کااهااای تاایو الجث اة
شسیبدیدة دور و بر سد وجود نداشت( ۹.موریا ،۸۳1۸ ،
هااار دو نویسااانده درام انساااانها و کشااام

)۸۹۲-۸۹۸ .

درونااای شنهاااا ،درام ااادم ارتباااا ،

صودحااویی ،شخ ایتهای مثباات در مقابااو روتهااای تااریص ،شخ اایت اصا ی و «جهاانو
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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دیگرانند» را باا اساتعاراتی حویاا بهت اویر مایکشاند «مگار ایا صوشابختی ن بات حر تاة
م و ای شوهر بیریختای کاه ن ایبو شاده باود کجاای زنادحی شنهاا را تناو کارده باود
چاارا تسااودی م ایکردنااد صاادا م ایدانااد چااه چیزهااا ح،تااه بااود» (شیاتمااد،۸۹۹۸ ،

.

.)۸۴1
شباهت دیگاری کاه تقریباا در تماام ش اار ایا دو نویسانده مانع س شاده اسات ،توجاه
بایانادازة شنهاا باه جامعاه ،ماردم و طبقاات مخت او اجتماا همچاون رساوم و سانتهای
م تهاست .دنیای هار دو نویسانده ،دنیاای « ار» و دنیاای «چاون و چارای قاو» اسات و
ش ار شنها بیشتر از هر چیزی شیینهای از وااعیات اجتما یاند تا دنیایی تخی ی.
نویسااندحان در داسااتانهای رئالیسااتی ،باار موضااو ات روز جامعااه و مسااائ ی کااه مبت ااا
بااه مااوم مااردم ا ااو از مسااائو اجتمااا ی ،اص اااای ،سیاساای ،اات ااادی و رهنگاای اساات،
تمرکااز م ایکننااد .نویس اندحان بااا نمایاناادن زشااتیهااای جامعااه ،زمینااهای باارای اص ا ات شن
راهو مایساازند .در ایا داساتانها نویسانده مایکوشاد باا اسات،اده از تا یر میای صاارا
وضااع روتاای اهرمااان صااود رواب ا طبیعاای را کااه در لابااهلای تااواد
دهد (سیدتسینی،۸۹1۱ ،

وجااود دارد ،نشااان

.)۸11-۸1۳ .

 .۴ .۴دیدگاه واقعگرایانة مشترک دو نویسنده

موریااا و شیاتمااد ا مشااان را باارای ایجاااد ا اار در جامعااه بااهمنتور برم اساااصت
یوش و نابساامانیهاای جامعاة صودشاان باهکار بارده و بارای انجاام رسااندن ایا رساالت
صود تا جایی پای

را

ر تهاناد کاه در تماام ش ارشاان لیا انتقادحراناه و ا شااکنندة صاوی

ت،س کردهاند .از ای نگااه هار دو نویسانده ش اار ادبای را وسای های بارای اباراز اندیشاههای
اجتمااا ی ،سیاساای و ماااهبی م ایدانسااتند و ارزشاامندی شنهااا از ای ا رو اساات کااه ارتبااا
اوی با زیربنای ری نویسنده دارند
نویسااندة داسااتان ،باارای ارائ اة تااواد  ،معمولااا صویشاات را در نقطااهای صااا
مایدهااد تااا بااه بهتااری شا و بتوانااد داسااتان

ااارار

را باارای مخاطااب ،وااعاای و اابااو پااایرش

نشان دهد .انتخاش زاویاة دیاد معمولاا باه واماو متعاددی وابساته اسات ،از جم اه هاوش
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نویسنده ،که به او کما میکناد تاا بهتاری مواعیات از جهات ا باه بار میتاوا اارار حیارد.
( رزاد،۸۹1۱ ،

)۸۴۹ .

هر دو نویسنده ضام انتقااد از نتاام مردساالاری ،باه د اا از تقاوا زناان پرداصتهاناد
و در ش ارشااان از م ااو بااه زنااان ،قاار و ساااد زنااان ،مت ومیاات شنااان در براباار شااارهای
زندحی مردمفدار و تبااه شادن تا و تقواشاان پرداصتهاناد و باه نقاد ر تارهاای زناان ،تا
دادن بااه رودسااتی ،ضااعیو ،اتساساااتی ،شاا ننده ،وابسااته و رمااانبردار بااودن زنااان
م ایپردازنااد .در زن زیااادی ،زن ساارا نده و اصاای بااه صان اة پاادری بازحشااته و روزهااای
شااوهرداری را بااه یاااد ماایشورد .ایاا تاادا یهااا ،درهااو شمیخاات صاااطرات ،شرزوهااا و
تسارتها ،زجااری چندحانااه را مجساو مایکنااد کاه در جامعاة مردسااالار بار زنااان تیمیااو
مایشااود .در ایا

ضااای مردسااالارانه ،زن از سااوی ماارد مااورد تاکمیاات ااارار مایحیارد و

جاارأت هی حونااه ا تراضاای ناادارد .بررساای جایگاااه زن کااه بااهصاطر جنساایت

و ضااای

ص،قااانشور جامعااه شزردهصاااطر شااده و ریاااد شزادی ساارمیدهااد «(شااوهر تاارز بااه او
میحوید ) چی چطور جرأت مایکنیاد نتار بدهیاد یاا شرزویای داشاته باشاید باس اسات.
دیگر هی نگویید .ق باید باه ما حاوش دهیاد ،اوامار ما را اجارا کارده و از ت امیمات
ااااطع م ا تبعیاات کنیااد( ۸».موریااا ،۸۳۲1 ،

 .)۸11-۸11 .در حاشااتهها ،جااو رهنگاای

منی اارا در اصتیااار مااردان و باار ساااصتة شنااان بااود(« .پاادر تاارز بااه او م ایحوی اد ) هرچااه
شوهرت مایحویاد هماان را انجاام مایدهای .چیاز بهتاری نمایتاوانو بگاویو( ۲».موریاا ،
،۸۳۲1

 .)۹1 .در ایاااران ،باااهویژه پاااس از مشاااروطیت و ششااانایی باااا ا اااار اربیاااان،

ت اشهااایی در ایاا مااورد صااورت حر اات و روشاان ،رانی بااه تیقیاا در مااورد زنااان و
وضاااعیت شناااان و ت ااااش در شحاهساااازی زناااان پرداصتناااد .ج اااای شیاتماااد از جم اااه
روشاان ،رانی اساات کااه در داسااتانهای

بااه بیااان وضاعیت زنااان پرداصتااه اساات .در بچاة

مردم ،مارد بهحوناهای ماو مایکناد کاه تماام اهرمهاای اادرت را در دسات دارد .تضاور
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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اهارم اادرت باا اهار کاردن مارد از زن و همچنای اتتیااا زن باه پاوی و در اداماه اتتیااا
زن بااه «پااوی تاکساای» در ماات نمایااان اساات .انتخاااش نااوان بچااة مااردم نیااز از شاادت
اط،ی بالایی برصوردار است «هناوز اشاا چشاوهایو را پاا ن ارده باودم کاه دوبااره باه
یاد کاری که شمده بودم ب انو ،ا تاادم .باه یااد شاوهرم کاه مارا اضاب صواهاد کارد ،ا تاادم.
بچهکو را ماا کاردم .شصاری مااچی باود کاه از صاورت

برمایداشاتو( ».شیاتماد،۸۹۲1 ،

 .)۸1-۸1 .از ص ای ش اار ایا دو نویسانده مایتاوان باه دیادحاههای شناان در ماورد زناان
و جامعة مردسالار شن زماان پای بارد «زناان صاناهدار تمایاو دارناد موجودیات اردی صاود
را از دساات بدهنااد .ایا زیباساات ،مااوهبتی اساات کااه بااه ایا جاانس بخشاایده شااده؛ ما
زیبایی ای میاو و ادا شادن را در مایکانو ...ولای ما  ،ولای ما ( ۸»...موریاا ،۸۳۲1 ،
 .)۸۹1 .نتااام پدرسااالاری و مردمفااداری طاای ارنهااا باار تمااام سااطوت رهنگاای و
سیاساای و اات ااادی تاااکو بااوده و بااه زنااان سااتو شااده اساات .زنااان داسااتانهای ای ا دو
نویساانده ،در ضااایی مردسااالار توصاایو م ایشااوند ،صااود را تقیاار مییابنااد ،نااه هااویتی
دارناد و ناه تقای بارای ا تارا

 .زناان در مییطای زنادحی مایکنناد کاه شزادی و تسااوی

باارای زن در مااو و نتاار وجااود ناادارد .در ای ا دوران از ب ایچااارحیهااا ،میرومیتهااا و
نداشاات شزادی زن در صااانواده و اجتمااا سااخ ح،تااه ماایشااود .ایاا دو نویساانده در
ش ارشان توجه زیاادی باه مساو ة زن نشاان دادهاناد و راهتاو رهاایی از جامعاة مردساالار را
بااه شنهااا نش اان م ایدهنااد .در ش ارشااان رحااههایی از مینیسااو نیااز دیااده م ایشااود .ج ااای
مخالو بیبنادوباری زناان اسات .وی معتقاد اسات کاه زناان بهشارطی کاه شخ ایت شناان
ت ،شود ،میتوانند در جامعه تضور داشته باشند .شیاتمد میحوید
تااا ارزش صاادمات اجتمااا ی زن و ماارد و ارزش کارشااان (یعناای مزدشااان) ی سااان
نشود و تاا زن همادوش مارد مساوولیت ادارة حوشاهای از اجتماا (ایار از صاناه کاه اماری
داص ی و مشاتر میاان زن و مارد اسات) را باه هاده نگیارد و تاا مسااوات باهمعنی ماادی
و معنوی میان ایا دو مساتقر نگاردد ،ماا در کاار شزادی صاوری زناان ساایهای ساای پاس
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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از ای ا  ،هاای هااد ی و ارضاای جااز ا اازودن بااه صیااو م اار کنندحان پااودر و ماتیااا -
می وی صنایع ارش -نداریو( .شیاتمد،۸۹۴۸ ،

)۸1۲ .

جهااو ،تع اابات ماااهبی ،ا تقااادات ا اا  ،قاار اجتمااا ی رهنگاای زنااان شن دوره ،از
جم ه نقاا مشاتر اهرماناان زن ایا دو نویساندة مااهبی اسات کاه در ش ارشاان ،ت اویر
وااعحرایانهای از شنها ارائه نمودهاند
کمای یا ا ر رئالیساتی بساتگی باه کماای تاب وهاایی دارد کاه نویسانده از شنچاه اساسای
و تیاتی اسات و شنچاه مسایر زنادحی را پای مایا ناد ،ت اویر مایکناد .رئالیساو از میاان
انبوه وااعیتهاای زنادحی ،اساسایتاری و تیااتیتاری شنهاا را دساتچی مایکناد و باه
بازیااابی شنچااه کامااو و مااداوم اساات ،مایپااردازد .و بااه ااو

این ااه قا بااه یااا باارش

زندحی اانع شود ،هماة شن را ماورد مطالعاه اارار مایدهاد .انتخااش مساائو تیااتی ی ای از
مهوتااری اصااولی اساات کااه ت امااو رئالیسااو بااهشن وابسااته اساات .نویسااندة رئالیساات،
همیشااه صااود را بااا مسااائ ی مشا وی م ایدارد کااه مبت ااای مااوم و بهاصااط ات نقا
میسوش میشود( .پرهام،۸۹1۲ ،

زمانااه

)1۸ .

 .۵ .۴سبک (توصیف رئالیستی) دو نویسنده

 .۸رمانهای ای دو نویسنده به دلای ی سنتیاند و رمان نو میسوش نمیشوند
 داسااتان ،حاارها ناای ،طاارت و نقش اة مشخ ای وجااود دارد .داسااتان بااا مقدمااه شاااازماایشااود ،سااپس بساا داده شااده و در شصاار نتیجااهحیری ماایشااود .در وااااع داسااتان
روی یااا ص ا مشااخص پاای

مایرود و با اات داسااتانی مهوتاار از ساابا نگااارش اساات.

در ا ر رئالیستی ،لازمة انتخااش درسات ،توجاه دایا نویسانده ،باه مساائو مهاو و ضاروری
اجتمااا اساات .نویسااندة رئالیساات نماایتوانااد هاار مسااو های را باادون ساانج

منطقاای

موضو کار صاود اارار دهاد .انتخااش مساائو تیااتی ی ای از مهوتاری اصاولی اسات کاه
ت امااو رئالیسااو در حاارو شن اساات .هنرمنااد وااااعبی از میااان انبااوه تق اایقی کااه در دنیااای
پیرامااون صااود ماایبینااد ،تنهااا تقااای برجسااته و اساساای را برماایحزینااد و بااه شاایوهای
هنرمندانه شنها را به ت ویر میکشد.
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 واایع ی ی پشت دیگری در یا صا مشاخص ات،ااا مایا تناد .ایا وااایع کام اا بااهو مرتبطند و از نقطاة مشخ ای شارو میکنناد و باه نقطاة پایاان مایرساند .نقطاة پایاان،
سرنوشاات اهرمااان داسااتان اساات کااه نویساانده نیاات صااود را ششاا ار ماایکنااد .هرچنااد
واپسنگااری ۸و شیناادهنگری (پی بین ای) در داسااتان وجااود داشااته باشااد ،اهرمااان و داسااتان
بهسمت نقطة پایان هدایت میشوند.
 هاار دو نویساانده واااایع را از یااا باعااد و در زمااانی اااراردادی ترساایو م ایکننااد .هاارداسااتان چهااارچوبی دارد و شخ اایتها در ساار راهشااان بااه مااوانعی برصااورد ماایکننااد.
صواه شخ ایتها بتوانناد بار مشا ات اائ شیناد ،صاواه م اوش مشا ات شاوند ،نهایتاا
شخ یت داستان به یا شحاهی یاا در

اص ااا مایرساد و باهنو ی باه یاا تجرباه دسات

مییازد.
 هر دو نویسانده نتارات صاود را باه صوانناده تیمیاو مایکنناد و مخاطاب را مجباورمیسازند تاا قایدشاان را بپایرناد .باهنتر موریاا  ،داساتاننویس مثاو صداسات؛ زیارا هار
طوری که دوست داشته باشد داستان

را میش ریند.

 همااواره و در تمااام لیتااات ،همااراه شخ ایتهای هاار دو نویساانده هسااتیو ولاای ازنقشة صانه ،وضعیت ،ترکیب و چیدمان اتااها یا تتی اسو شهر مط ع نیستیو.
 .۲تاا یر ماااهب و «توااوری حناااه» در رواباا صااانوادحی ،انگارههااا و دنیااای صااارد
صااانوادحی در کشااورهای شاارای (شیاتمااد) و در کشااورهای ارباای (موریااا ) بهوضااوت
اابو مشاهده است.
 .۹بااا توجااه بااه زاوی اة دیااد اوی شااخص م ایتااوان ت،اساایر متعااددی مبتناای باار ارتبااا
تنگاتنااو شخ ایتهای داسااتانها بااا صااود نویسااندهها درنتاار حر اات .هاار دو نویساانده در
داستانهای صود باه گکار تاواد ی مایپردازناد کاه باهطور مساتقیو باا شن روبارو باوده و از

نزدیااا شن را لمااس کردهانااد؛ «زنااان و مااردان دیااد و بازدیااد ،سااه تااار ،زن زیااادی ،ماادیر
مدرسااه االبااا تاای و تاضاارند و بیشترشااان از این ااه اهرمانهااای داسااتانهای ج ااای وااااع

1. flashback
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شاادهاند روتشااان باایاط ااا اساات» (دانشااور،۸۹1۸ ،

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

 .)۸1-۳ .و تمااام رمانهااای

موریا تجسو طبیعت سرشار و ش وهمند دوران کودکی اوست.
 .۴در هر سه ا ر ای دو نویسنده
 اهرمان ا ر در شرزوی داشت چیزی است. اهرمان همة ت اش صود را مایکناد و ساختی بسایاری متیماو مایشاود تاا باه هادصود نائو شود.
 -رسیدن باه هاد  ،اماری میاای و ناامم

ماینمایاد ( قایو باودن ،نداشات ماو ،زن

بااودن و از دساات دادن شااوهر در جامعااة مردمفاادار ،ماار

رزنااد ،زشاات ،نامشاارو و

قبا تاده بودن همگی اکتسابی و تقدیریاند).
 -اندوه ،ی

و ناامیدی م وش شدن ،زندحی اهرمان را به چال

میکشد.

 با شحاهی یا درسی اص اا صاتمه مییابند. مهوتاااری ویژحااای رمانهاااا انتخااااش مساااو ة تیااااتی ،توصااایو انساااان باااه نوانموجااودی اجتمااا ی ،تشااخیص درساات ااو و وامااو پدیاادههای زناادحی ،توصاایو
زشتیها ،انتقاد از وضع موجود و ت اش برای وضعیت بهتر است.
 .1نامهااایی کااه ایاا دو نویساانده باارای داستانهایشااان انتخاااش کردهانااد ،ت ایاات از

جو ناامیدانه و ب ارن دارد .نامهاایی چاون زن زیاادی ،بچاة ماردم ،بچاة کثیاو ،سانگی بار
حوری و برهوت ش .
 .1شخ اایتهای داسااتانهای ایاا دو نویساانده ،شخ اایتهایی ناامیااد ،مضااطرش،
رن دیده و حوشهحیرند.
 .1در هاار سااه ا اار ایاا دو نویساانده ،برشهااایی از زناادحی مااردم و اوضااا و اتااوای
اجتمااا ی و همچناای مشاا ات موجااود در جامعااه بااه چشااو ماایصااورد و انع اساای از
اوضا زمانه و زندحی شنهاست.
 .۱در تمام ای ش ار ،ص،قان شخ یتها در زندانی ابدی شش ار است.
 .۳هر سه ا ر ای دو نویسنده ،داستان انتتار و رسیدن به شرام

است.
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 .۶ .۴تفاوتهای بین این دو نویسنده

 -زبااان شیاتمااد ،زبااانی ایرمتعااار

اساات .او ش ا ی نادرساات از ا عااای و تشاابیهات

را تتی در ساصتار اصاط اتات و باارات باهکار مایبارد .شیاتماد باارات و ح،تاار لااتی،
امیانااه ،مردمپسااند و زبااان مخ ااو

مااردم ااادی جامعااه را بااهکار مایباارد .شیاتمااد در

ش ساات برصاای از ساانتهای ادباای و اوا ااد دسااتور زبااان ارساای شااجا تی کونتیاار
داشاات .نثاار او شااتابزده ،کوتاااه ،ت یرحاااار و در نهایاات کوتاااهی و ایجاااز اساات .اا ااب
نوشااتههای

میاااورهای اساات و صواننااده ماایتوانااد بپناادارد نویساانده هااو اکنااون در

برابرش نشساته و ساخنان صاود را بیاان مایدارد .ج اای در ش اارش جم اات منقطاع ،کوتااه
و مخت ر ،بریده و ایر مت او باههو باهکار مایبارد (در رماان سانتی ،با ات داساتان مهوتار
از زبااان نوشااتاری اساات) ،در تااالیکااه موریااا تمااام اوا ااد داستاننویساای را ر ایاات
کرده است.
 موریاا از پاایر ت انسااان ،بسااان موجااودی بایحناااه کااه در دنیااای باادی و باادبختیپرتااش شاده اسات ،سار بااز مایزناد و ریااد شاورش سار مایدهاد .او انساان را هرچناد
بیچاره ولی مجرم و مسووی مایداناد؛ زیارا مختاار باه انتخااش اسات؛ هرچناد مجارم ولای
درصااور بخش ا

اساات ،هرچنااد مسااووی ولاای دارای گاتاای متعااالی اساات .ت ا ابااژة ساااده

نیست ،ب ه وااعیتای مابهو اسات .زیارا هاو تنای اسات تساا

(مادرف ) و هاو تنای کاه

جهان را تس میکند (مدر )؛ هو اباژه و هاو ساووه .تاا زماانی کاه بیمااری و تاواد

ماا

را در تااد ابااژه-ت ا تق یااو ندهنااد ،مااا سااووههایی هسااتیو کااه احرچااه تاااکو باار شنچااه در
درون و تاا مااا ماایحااارد نیسااتیو ،امااا باایشااا تاااکو باار روشاای هسااتیو کااه بااه شن
وضعیتها و تالتهای درونی معنا و ارزش میدهیو.
نویسااندة بزرحاای همچااون شیاتمااد کااه بااهصوبی بااا نااون روایتاای ششناساات ،حاااهی
پیرناو روایتهاای

پرسا برانگیز اساات .رمانهاای ج اای بساایار کوتاهناد و اکثارا از سااه

وضااعیت اص ا ی هاار روایاات یعناای وضااعیت ابتاادایی ،میااانی و انتهااایی برصااوردار نیسااتند.
صواننااده باااور ماایدارد کااه تخریباای صااورت حر تااه اساات و تالااا کنشااگران بایااد ایاا
وضعیت نابساامان را ساامان بخشاند تاا روایات باه پایاان رساد .ولای چنای کنشای هرحاز
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صورت نمیحیرد و روایت بهشا و ناااص باه پایاان مایرساد .ارائاه ناااص پیرناو ،با ا
میشود روایات یادساتی معناایی صاود را از دسات بدهاد .در ساه ا ار سانگی بار حاوری،
بچ اة مااردم و زن زیااادی نیااروی سااامان دهنااده وجااود ناادارد و ج ااای شخ ایتهای

را

همااراه بااا مش اتشااان بااهتای صااود وانهاااده اساات .در ای ا سااه ا اار ،راوی در وضااعیت
انتهایی روایت اارار دارد و باا نگااهی باه قاب ،در تاای روایات کاردن وضاعیت ابتادایی،
میانی و انتهایی است .صوانناده زماانی کاه باه وضاعیت انتهاایی مایرساد ،وضاعیت ابتادایی
جدیدی برای روایت جدیدی ش و مایحیارد .نگااه سا بی ج اای نسابت باه مساائو ،ناو ی
باهوجود مایشورد درتاالیکاه رمانهاای موریاا

سردرحمی و بیهاویتی بارای اهرماناان

از سه وضعیت اص ی برصوردارند و پیرنو بهدرستی ر ایت شده است.
نتیجة تی یوهای ای مقاله در جدوی  ۸شمده است.
جدول  .۱نتیجة تحلیلهای آثار جلال آلاحمد و موریاک

نام اثر

شخصیت محوری

آرزوها

خواستهها ،آمال و

وضعیت اجتماعی

عملکرد واکنش

ش

کورو

موقعیت تأثیرگذار بر

برهوت

شخصیتها

مر  ،در

دکتر

کشمکش درونی

به رن و

میزند.

در تای

صوشبخ

ص،قان

تی،

جامعة

ش و

مادیحرا،

لات

مردسالار،

ن،س

نابرابر،
ستمگر و

راابت
شقی پدر
و پسر برای
یا زن و
طرد هر دو
از ناتیة زن

شخصیت محوری

ده ده

می وم

حیوم سر باز

میروند و

گناه و عملکرد اشتباه

کثیو

مع و

انسان

دادن به

ک نجار

نامشرو و
قبا تاده
بودن

خودگویی

بچة

حیوم

نزد

درماندحی

از در

مدام با صود

آگاهی و درس اخلاق

تی یو

ناتوانی و

مع و ده ده

شخ یتها

زشت،

صودحوی
ی ،ن مة

زندحی،

اندوه

زندانی

کودکانها

ابدی

ی

تجزیه و

است که

ش به

تی یو مو

در تمام

صدا ،یگانه

شخ یت

ش

های

وااعی و

شرزومند

بدبختی

صود هستند
تا به شرام
و طیب
ن،س برسند
و

یاشیهای
صیالی

شرام
ای دو

انسان بدون
صدا
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نام اثر

شخصیت محوری

آرزوها

خواستهها ،آمال و

وضعیت اجتماعی

عملکرد واکنش

موقعیت تأثیرگذار بر

شخصیتها

کشمکش درونی

شخصیت محوری

گناه و عملکرد اشتباه

خودگویی

دس یرو

دس یرو

یا ت

کوته ر

از ااش

نویسند

موجود

مت ی بر

وجدان

متب ور

یت

ریا ،پوی،

ردی و

شهرت و

هویت

صرا هپر

وااعی

ست..

برصورد با
وان شزودو

میشود

رهایی

اادام به

یابند.

کشت

و در بنیاد

شوهر

زندحی
موزون با
صمودی

صود
ماندن

بچة

زن

زیر

نره صر

مردم

بینام

سایة

دیگری را

شوهر

سر س،رة

رساندن
ریاد زنان
یه کمدی
رسوم
و«سرنوشت

زنان»

و م ای

شوهر زن
نمیصواهد

آگاهی و درس اخلاق

ترز

ترز
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رهاکردن
کودک
در صیابان

پس از
ای ش و
میحیرد.

توجه به
تقوا زنان
و مادران

صود ببیند.
ت اش برای

سنگی
بر
حوری

ج ای

بچهدار

شیاتمد

شدن

قیو بودن

بچهدارشد

چیرحی

ن (مشرو

طبیعت بر

یا

انسان

نامشرو )
ماندن

زن

زن

زیر

دصالتهای

زیادی

بینام

سایة

مادر شوهر

نداشت مو

استق ای
زنان

شوهر

 .۵نتیجهگیری

ترجم اة متااون رانسااوی باار شیاتمااد ت ا یر داشااته و ج وههااای شن در لابااهلای ش ااارش
اابااو مشاااهده اساات .تمااام ای ا ت ا یر و ت ا رات ،بیااانگر تعهااد ای ا نویسااندة وااااعحرا بااا
داداااههای انسااان دوسااتانه ،م وسااتیز ،تمایاات از مااردم رناا دیااده ،اسااتق ای زنااان و
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رسالت اجتماا یاش اسات .واااعحرایی از م اتاب مهاو اری و هناری اسات کاه پارده از
رواب ا پدی ادهها باار م ایدارد و پدی ادهها را بااا در نتاار حاار ت رواب ا
تبیی میکناد .موریاا

اای و مع ااولی شن

و شیاتماد کاه موضاو داستانهایشاان برحر تاه از تاواد

وااعای

روزحارشااان اساات ،وااعیتهااای موجااود جامعااه را شاارت داده ،بااه طاارت موضااو ات و
مشا ات دوران صااود پرداصتااه و باارای تااو معضا ات ،راهتوهااایی پیشاانهاد دادهانااد .ایا
رمانها ،نشانگر نوساتالژی درونای و گاتای هار دو نویساندهاند .در هار ساه ا ار دو نویسانده
ضاای رئالیسااو انتقااادی تاااکو اساات .موریااا و شیاتمااد باارای روایاات داستانهایشااان از
مؤل،اههای رئالیساتی اسات،اده کردهاناد مانناد موضاو و درونمایاه ،بازتااش مساائو مخت او
زنادحی (اجتمااا ی ،رهنگای ،اات ااادی ،)...نیااز مااالی ،نماای

شخ اایت باه نوان نمایناادة

حااروه صااود در جامعااه ،تقابااو تجاادد و ساانت ،تجسااو وااعیتهااای یناای و دوری از الهااام
بااه نوان امااو تخیااو ،توصاایو ،تشااری و بیااان جزئیااات ،وااعاای و معمااولیبااودن
شخ اایتها و موضااو رمااان ،اادم وتاادت م اانو ی (رد امااو ت اااد ) ،ششاا،تگی و
هرا و مارا موجاود در جامعاه ،یا

و ناامیادی تااکو بار ماردم ،ت،اوتهاای جنسایتی و

مردسااالاری ،بایهااویتی زنااان و اادم ردیتشااان ،کوشا

باارای کشاو و شاناصت هویاات،

تنهااایی ،وضااعیت ت سااوبار زنااان .دو نویساانده مواعیتهااا و شخ اایتهای نااو ی و
باورپایر برصاساته از زنادحی اجتماا ی را کاه در جادای و کشام

باا اجتماا و م اائب

شن هسااتند ،ترساایو نمودهانااد .وااعیتهااای ت خاای را کااه در زناادحی زنااان وجااود دارد،
تشااری و از شاارای ناااحوار و درد مشااتر

اار و جامع اة صودشااان سااخ م ایحوینااد.

ش ارشااان صاادای م تشااان اساات و بیااداری شناان را مایط بااد .درد جان اااه اتسااا
دم تع  ،تنهایی ،یا

 ،بادبینی ،اراا ،بیهاودحی ،ادم امنیات ،ناپایاداری ،اتساا

پااوچی،
طارد

شاادحی ...بهوضااوت اابااو مشاااهده اساات .باارای شخ اایتهای موریااا و شیاتمااد
زناادحی ،زناادانی اباادی اساات .میبوسااان ناچارنااد ی اای از دو راه «ماار

کاااگش (صااواش

مار )» یاا «شااورش» را انتخااش کنناد .پیامااد هار دو حزیناه ،ناااراتتی و نگرانای اسات کااه
هار دو مساات زم و مع اوی ی دیگرنااد .در زناادانی کاه موریااا و شیاتمااد ترسایو مایکننااد،
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انسان یا بهواسطة تر
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و ناامیدی یاا باهدلیو همادردی باا همنو اان صاود ریااد و نالاه سار

میدهد.
«بازحو ا ه تا درمانها شود بازحو تا مرهو جانها شود»

(مولوی)

کتابنامه
ا خمینیاا ،م ،.جاواری ،م .ت ،.و وصاای ،م .)۸۹۳1( .تی یاو ادبای-جامعهشاناصتی زن زیاادی ج اای

شیاتمد بر طب الگوی لوسی ح دم  .پژوه

زبان و ادبیات رانسه دانشگاه تبریز-۲1 ،)۲1(۸۸ ،

.۹۳
امامی .)۸۹1۱( . ،شیاتمد ت ویرحر جامعهای نابسامان .برحر ته از «یادنامة ج ای شیاتمد» .تا لیو و
حردشوری
اهردهی،

ی دهباشی .تهران به دید -شهاش ااب.

 .)۸۹۳۴( .مطالعة تطبیقی دو رمان رانسه و ارسی وانهاده ا ار سایمون دو باوار و جزیارة

سرحردانی ا ر سیمی دانشور از منتر روایتشناسی( ،پایاننامة کارشناسی ارشد) .دانشگاه ردوسای
مشهد ،مشهد ،ایران.
شیاتمد ،ا .)۸۹۲1( .سه تار .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۹۸( .زن زیادی .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۴۸( .اربزدحی .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۴1( .صسی در میقات .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹11( .سنگی برحوری .تهران ابر س،ید.
شیاتمد ،ا .)۸۹۱1( .در صدمت و صیانت روشن ،ران .تهران ردو .
شیاتمد ،ا .)۸۹۳1( .ارزیابی شتابزده .او وکان.
بابایاری روشتی ،م ،.و یوس،یبهزادی ،م .)۸۹۳1( .صوانشی ناو از ارشزدحای ج اای شیاتماد تقاباو
شرا و ارش .ا و -نشریة انجم ایرانی زبان و ادبیات رانسه.۲11-۸۳۸ ،)۲۱(۸۴ ،
باصتری ،ز .)۸۹۳۹( .ت یر سبا نویسندحی بر سبا ترجمه نویسندحان متارجو( ،پایانناماة کارشناسای
ارشد) .دانشگاه امه طباطبایی ،تهران ،ایران.
براتی صوانساری ،م ،.زیاری ،ت ،.و ضی می ،ا .)۸۹۳۹( .تی یو نو ی تداصو زمانی عو در متون روایی
ادیو .نشریة نون ادبی دانشگاه اص،هان.۴۴-۹1 ،)۸(1 ،
بهارلو ،م .)۸۹1۳( .داستان کوتاه ایران .تهران طرت نو.

۸۱۱
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پراور ،ز .)۸۹۳۹( . .درشمدی بر ادبیات تطبیقی .ترجمة یرضا انوشیروانی و م ط،ی تسینی .تهران
سمت.
پرهام،

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

پا ،ا .)۸۹11( .شیوة تی یو رمان .ترجمة اتمد صدارتی .تهران نشر مرکز.
چناری .)۸۹۳۲( . ،بررسی تطبیقی رئالیسو اجتما ی در داستانهای ج ای شیاتمد و نجیاب می،اوخ،
(پایاننامة کارشناسی ارشد) .دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
صبازیانزاده ،م.ا .)۸۹11( .ت نیا و مضاامی در ا ار تارز دسا یرو ا ار رانساوا موریاا ( ،پایانناماة
کارشناسی ارشد) .دانشگاه ردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشور،

 .)۸۹1۸( .اروش ج ای .او صرم.

دریایی ،م ،.و اسعد ،م .)۸۹۱1( .نتریة رماان و تی یاو رئالیساتی رماان کوتااه مادیر مدرساه .نشاریة
زیباییشناسی ادبی.۸11-11 ،)۸۳(۴ ،
راد ،ش ،.ارسیان ،م.ر ،.و بامش ی،

 .)۸۹۳1( .بررسی تطبیقی ت ویر جنو جهانی در رمانهای صاون

دیگران و سووشون .مطالعات زبان و ترجمه.۹۸-۸ ،)۹(1۸ ،
رضااائی ،م ،.و شه سازس ماسای،

 .)۸۹۳1( .مطالعااة تطبیقاای ناصاار معنااایی و سااب ی در جزی ارة

سرحردانی ا ر دانشور و سرنوشت بشر ا ر مالرو .پژوه

زباان و ادبیاات رانساه دانشاگاه تبریاز،

.۸۲۱-۸1۸ ،)۲1(۸۸

ریمونکنان ،ش .)۸۹۱1( .روایت داستانی .ترجمة ابوال،ضو تری .تهران نی و ر.
زری کوش .)۸۹1۴( . ،نقد ادبی ،ا .۸ .تهران امیرکبیر.
سیدتسینی ،ر .)۸۹11( .م تبهای ادبی .چاپ یازدهو ،ا .۸ .تهران نگاه.
شرکتمقدم،

 ،.و زیار ،م .)۸۹۳1( .سبا نوشتاری س ی و ت یر شن بر برصی ش ار شیاتمد .پژوه

زبان و ادبیات رانسه دانشگاه تبریز.۸11-۸۲۳ ،)۲1(۸۸ ،
بادزادهکرمانی ،م .)۸۹۹1( .سیمای زنان در شینة زمان .تهران تقایقی.
باسی .)۸۹۳۹( . ،روایتشناسی کاربردی .تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سگریتسن و .)۸۹۱۳( . ،نقد اجتما ی رمان معاصر ارسی با ت کید بر ده رماان برحزیاده .تهاران
رزان روز.
وی ،ش .)۸۹۱1( .تاری ادبیات معاصر ایران .ترجمه سعید یروزشبادی .تهران تامی.
رزاد .)۸۹1۱( . ،دربارة نقد ادبی .تهران اطره.

۸۱۳

... ههای وااعحرایی در سه ا ر رانسوا موریا،بررسی مؤل

ی، مقایسااة دیاادحاه ج ااای شیاتمااد و م ااط.)۸۹۳1( . ، و رتیماایدون،. ر،رصااتیجویباااری
-۸1۸ ،)۲1(1 ، مطالعات ادبیاات تطبیقای جیر ات. ری و اربزدحی، وطی در زمینة روشن،یمن،لط
.۸۸1
، اوطی و مادیر مدرساه ج اای شیاتماد، بررسی رئالیساو در رماان العبارات من.)۸۹۳1( .

،کریمی

. ایران، تهران، دانشگاه امه طباطبایی.)(پایاننامة کارشناسی ارشد
 تهاران شارکت مای و. اندیشاهها و روششناسای ورو پولاه، نقد مضامونی؛ شرا.)۸۹۱۳( . م، معی
.رهنگی
. تهران صدرا.) ش ار و اندیشههای ج ای شیاتمد، ج ای اهو ا و (زندحی.)۸۹1۳( . ت،میرزایی
. تهران تندر. ج د دوم. صد سای داستاننویسی در ایران.)۸۹11( . ت،میر ابدینی
. تهران نی. ترجمة هادی نتری منتو. ادبیات تطبیقی.)۸۹۱۹( . ،ندا
 جامعهشناسی ترجمه متاون نمایشای در دوره.)۸۹۳1( . ی،  و رضاییدان،.

ونامة مطالعات زبان

، تیدری،.ر. م،هاشمی

.ااجار با نگاهی بر ت یر شرای اجتما ی شن دوران بر انگیزههای مترجمان
.۹۴-۸1 ،)۴(۴۳ ،و ترجمه دانشگاه ردوسی مشهد
. تهران نگاه. هنر داستاننویسی.)۸۹۱۲( . ا،یونسی
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