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 چکیده

رسههالت ادبیهها  تطبیقههی؛ تشههریح خههط سههیر روابههط و پیونههدهای ادبههی و باشههیدن روح تههازه و 
شناسههی و درک صههحیح آنهاسههت  ادبیهها  تطبیقههی عامههل بزرگههی در تحقیقهها  جامعهشههاداب بههه 

آنهاسههت کههه در ایجههاد روح تفههاهم و تعههاون میههان انسههانها و جوامههع بشههری سههودمند اسههت  مقالههۀ 
اثههر بچااۀ کثیااف  ای و تطبیقههیحاضههر بههه شههیوۀ توصههیفی، تحلیلههی و تطبیقههی، بههه بررسههی مقایسههه

پهردازد  گرایهی میاسها  رویههرد مهتهب واقهعاحمهد برثهر جهالل آلا  بچاۀ مارد فرانسوا موریاک و  
هههای روابههط نهنههد و از روی جنایتدنیههای معصههوم و امههن کودکانههه گههام می احمههد بهههموریههاک و آل

احمههد بههه دوراِن کههودکی را بایههد ربطههۀ دارنههد  در حقیقههت توجههه موربههاک و آلمیانسههانی پههرده بر
دانسههت و نشههانرر تههالش دو نویسههنده اسههت بههرای بیههرون آمههدن از قالههب انسههانی آنههها بههه گذشههته 

های ایههن تحقیهه  نشههانرر ایههن یافتهههآالین کودکههان  بزرگسههال و پنههاه بههردن بههه دنیههای پههاک و بههی
ههای تلاهی اسهت کهه است که ههدف ایهن دو نویسهنده بهرای خله  چنهین آثهاری، بهازگویی حقیقت

هههای تلههخ جامعههه تنههها در سههیمای پههاک و دهههد؛ گههویی حقیقتدر جامعههه بههرای کودکههان رخ می
کیهد بهر جایرهاه کهودک بهه بازسهازی دنیهای گناه کودکهان امههان تجلهی و ظههور میبی یابنهد و بها تی

 اند در حال فروپاشی دلبسته
 ادبّیا  تطبیقی، کودک  احمد،فرانسوا موریاک، جالل آل  ها:کلیدواژه

 مقدمه. ۱
»ادبیا  تطبیقی از شاههارهای نقد پردازد:  کار و تیثیر و تیثر آن می وتطبیقی به پیوندهای ادبی، ساز ادبیا   

های ادبی و بطور کلی مقایسۀ ها و چهره ها، جنبنها، دوره ادبی است که به سنجن آثار، عناصر، انوا ، سبک
در واقع (   7:  1386مقدسی،  امین پردازد«  می  ادبیا  در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان ماتلف

به  تطبیقی  تاریای،  ادبیا   شرایط  با  و  گرفته  دیرری  فرهنگ  از  فرهنگ  یک  که  است  موضوعاتی  دنبال 
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خو و عواطف نویسندگان خود را در آن وارد ودهد و خل را بومی کرده، تتییر می جترافیایی و تمدنی خود آن 

نهالی را که از سرزمینی بیرانه آورده است، با احساسا ، مشاعر، فهم و درک خود و ملتن پیوند سازد   می 
به آن می می  لبا  ملی  با هر عاوی قامتی می دهد و  باید پوشاند   برای فهم اصالت آن محققان  سازد که 

 های زیادی مبذول دارند تالش
شد  هر روز که ارتباطا   شود، در گذشته احسا  نمیچنان که امروزه احسا  میاهمیت این رشته آن

می به گسترش  جهانیان  مییابد،  آشنا  بیشتر  یهدیرر  با  دوستان  فرهنگ  و   ،شوندویژه  تعامل  فهم،  امهان 
گردد  اگر رواج فرهنگ تر مییابد و حوزۀ ادبیا  تطبیقی وسیع دسترسی به منابع، مصادر و آثار افزاین می

گو، نقن رایانه و سرعت پیشرفت فناوری را به این عامل بیفزائیم، تصور گستردگی حوزۀ ادبیا  تطبیقی وگفت
نظر از نقن مثبت یا منفی آن، عامل مهمی است تر خواهد بود  پدیدۀ جهانی شدن، صرف تر و آسانواضح

هدف و رایت ود قرار خواهد داد  که حوزۀ فرهنگ را بطور عام و ادبیا  تطبیقی را بطور خاص، تحت تیثیر خ
تثثیرگذار بر دو یا چند های فهری و  های جریان های اتصال دو ملت و درک ریشه ادبیا  تطبیقی یافتن رشته

تر فرهنگ است  در دادوستد فرهنری، فرهنری رالب است که بتواند به نیازهای انسانی پاسای قانع کننده
 بدهد  

ز ادبیا  است که از طرف بزرگساالن جامعه در راه گسترش فهر و سطح  ادبیا  کودکان شامل باشی ا
شود  تا قبل از انقالب مشروطه این دانن کودکان و همچنین پرورش دادن ذوق و استعدادهای آن نوشته می

شهل با  اما  نبود  مطرح  ایران  در  ادبیا   از  خاص  سیاسی،  گونۀ  تحوال   بروز  و  مشروطه  انقالب  گیری 
نو   اجتماعی و به فرهنری، جامعه در مسیر  نوگرایی افتاد  ادبیا  کودک  اش از دورۀ شهل امروزیاندیشی و 

گونه که در ادبیا  فارسی تیثیر عمی  به جا گذاشت و دیدی خواهی همان مشروطه شرو  شد  جنبن مشروطه
گیری این تحوال  در زمینۀ ا شهلگرا به آن باشید، در ادبیا  کودکان نیز ماثر واقع شد  ببین و مردمواقع

ادبیا  بزرگساالن، در زمینۀ ادبیا  کودکان نیز گروهی از نویسندگان این دوره شرو  به نوشتن داستان برای 
بیشتر جنبۀ تفنن و سرگرمی داشت  در راستای تحوال  فرهنری که  آنها  برای  کودکان کردند که این کارها 

ای هستیم  یهی ی داد، در زمینۀ ادبیا  کودک نیز شاهد تحوال  گستردهواسطۀ این انقالب در کشور روبه
ادبیا   است   مشروطه  دورۀ  ادبی  زبان  در  دگرگونی  ایران،  در  کودکان  نو  ادبیا   پیداین  اصلی  عوامل  از 
 مشروطه زبان فرهنگ شفاهی و ادبیا  سنتی نوشتاری کودکان ایران را به زبان امروزی پیوند داد  در پیداین 
نثر ساده که پین درآمدی برای پدیداری ادبیا  داستانی نو کودکان بود، گروهی از نویسندگان و روشنفهران 

بهنقن داشته نویسندگان ایرانی  به اند   پذیرفتن از آن، نررشی جدید  با ادبیا  ررب و تیثیر  واسطۀ آشنایی 
سی دست نویسندگان برای نوشتن آثاری متناسب با تر شدن نثر فارکودکان و ادبیا  آنها پیدا کردند و با ساده 
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ترین ه ش عبدالرحیم طالبوف یهی از معروف 1300سن کودکان بازتر شد  در دوران پ  از مشروطه تا سال 
ه ش ادبیا  کودک به شهل 1300نویسندگان در عرصۀ ادبیا  کودک بود و با ظهور جبار عسررزاده در سال 

 ای خاص از ادبیا  در جامعه مطرح شود عنوان گونه مدرن آن سمت و سوی خود را پیدا کرد و توانست به
کید و پافشاری    های نو و سوادآموزی کودکان، همواره گذاری آموزشراه در جنبن بنیان بر آموزش پسران تی

همین دلیل روی سان نویسندگان آثار آموزشی بیشتر با پسران بود  توجه بین از حد به کودک پسر شد  بهمی 
ها ها، بازتابی بود از نررش جامعه به دختران، که آموزش را برای آنو در حاشیه قرار دادن دختران در کتاب

اناپسند می را میدانست  یهی  این موضو   بی ز دالیل  باریتوان  پادشاهان بند و  از حهومت  های حاصل 
 ای باشند  شد مردم مذهبی ایران نرران حاور دخترانشان در چنین جامعه قاجار دانست که باعث می 

با افزاین شمار باسوادان و گسترش فرهنگ ررب در ایران، ادبیا  کودکان از آن پوسته و شهل قدیمی 
ای نو و هماهنگ با ادبیا  کودکان در ررب یافت  در این دوره ادبیا  عامۀ کودک نیز بیرون آمد و چهره  خود

بوده  کودکان  ایران،  در  عامیانه  ادبیا   اصلی  و  عمده  مااطبان  گرفت   قرار  نویسندگان  توجه  با مورد  اند  
نیز کودک نیستند، اما باید گفت هم   های عامیانه خاص کودکان نبوده و قهرمانان آنوجودی که بیشتر قصه

گرایی بردند  توجه به ادبیا  کالسیک، میانه و واقعها لّذ  میبزرگترها و هم کودکان از خواندن این داستان
ها در دهۀ چهل است  از خصوصیا  دیرر ادبیا  در این دهه، رسوخ شعر نوین از خصاین اصلی داستان 

هۀ چهل از نظر ادبی برای کودکان و بزرگساالن دهۀ پرباری بود  در این دوره در قلمرو ادبیا  کودک است  د
خود گرفت  ادبیا  تیلیقی و تصویرگری ایرانی در برابر ادبیا  ترجمه و تصویری خارجی روندی رو به رشد به 

به  هم در قلمرو ادبیا  کودک تیسی  گردید که نشان از توجه جامعه  نهاد  در این دهه سه  کودکان و چنین 
 ها است  مسائل پیرامون آن 

به  لوای  ادبیا  کودک در دوران قبل از انقالب اسالمی  مبارزا  مردمی زیر  خاطر جریانا  سیاسی و 
شد که انقالبیون برای بیان سانان خود به   سیاست رفت  فشارهای سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی باعث

ظاهر برای کودکان هایی که بهها در قالب داستانکودکان متوسل شوند  آنزبان نماد، تمثیل و اشاره در آثار  
له باعث شد که ادبیا  کودک از آن شهل های سیاسی خود را بزنند  این مسثنوشته شده بودند، توانستند حرف 

مانند ابزاری در دست بزرگساالن قرار گیرد  جالل آل وریاک از احمد و فرانسوا مواقعی خود خارج شده و 
 اند های بزرگساالن استفاده کردهعنوان یهی از قهرمانان، در داستاننویسانی هستند که از کودکان به داستان

احمد و فرانسوا موریاک چرونه است؟ هر یک از دو نویسنده تا حاور کودکان در این دو اثر جالل آل
اند؟ حاور کودکان در ان سرزمین خود موّف  بوده چه حد در بازتاب دادن زندگی و دنیای کودکان و نوجوان
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های دیرر ماثر است؟ اشتراکا  وضعّیت کودک در این دو گیری شاصیتاین دو اثر تا چه اندازه در شهل

 اثر کدام است؟ 

پژوهش . ۱.۱  ضرورت و اهّمّیت 

آثار داستانی است که مطالعا  تطبیقی یک روش بسیار مهم در حوزۀ مطالعا  علوم انسانی بویژه ادبیا  و 
نقادانه کمک کند: »ادبّیا  می  با رویهرد تحلیلی و  آثار ادبی خل  شده  میان  به نشان دادن همسانی   تواند 

ها ها و تثثیرگذاریکند و از تثثیرپذیری تطبیقی علمی است که روابط خارجی میان ملل گوناگون را بررسی می
(  با توجه به وجوه 18:  1987هالل،  گوید «  رنیمی رها سان می میان ادبّیا  مّلی یک کشور و دیرر کشو

عنوان احمد و فرانسوا موریاک که یهی از این وجوه حاور پررنگ کودکان و نوجوانان بهمشترک آثار جالل آل
نوجوانان در های زندگی کودکان و  احمد به چالنچنین توجه ویژه موریاک و آلهای داستانی و همشاصیت

جامعه و اینهه هر دو نویسنده از نویسندگان مطرح و معتبر در جوامع خود و جهان هستند، مطالعه و بررسی 
ضروری   -های فرهنری متفاوتندکه برخاسته از زمینه  - ای جایراه کودک و نوجوان در آثار دو نویسندهمقایسه

 و کارآمد است  
دن دیدگاه دو نویسنده در توصیف یک موضو  مشترک و قرابت یا  دا  نقن مهّم ادبّیا  تطبیقی در نشان

متفاو    فرهنگ  دو  بین  آشتیاستفاصلۀ  در  بسزایی  تطبیقی سهم  ادبّیا   فرهنگ   ملل دادن  ادبّیا   و  ها 
پذیرد که از خالل یک یا چندین اثر ادبی هایی صور  میماتلف با یهدیرر دارد و این نقن تنها با قیا 

   (7: 1397 راد، فارسیان و بامشهی، آیند دست می همتفاو  ب
شاصیت اینهه  به  توجه  داستان با  در  کودک  بههای  منحصر  و  ویژه  جایراه  معاصر  دارند، های  فردی 

نویسندگان این داستان با روحّیا    -دلیل رویارویی با قشر عظیمی از مااطبان کودک ها بهضروری است 
 عمل آورند گیری شاصیت و کمال هستند، حساسیت و دقت کافی را بهرشد و شهلکه در حال  -گوناگون
تطبیقی به ادبّیا  کشورها خدمت نهرده است؛ زیرا   اندازۀ ادبّیا  شک هیچ علمی از علوم جدید به»بی

عامل تطبیقی عم  روابط و پیوندهای فهری و هنری میان ادبّیا  کشورها را روشن ساخته و نوعی ت  ادبّیا 
تواند رو هر کوششی در این زمینه رنیمت است و میها ایجاد کرده است  از اینسابقه میان آن ستد بیوداد 

 (  1۵9الف: 1398حصارلو و آبهه، مندان ادبّیا  بومی و فرا مّلی واقع شود «  جعفری مورد توّجه عالقه 
های معاصری است  داستان از  ان در آن دستهترین اهداف این مقاله: بررسی چرونری حاور کودک مهم 

که برای بزرگساالن نوشته شده است؛ بررسی جایراه کودکان و نوجوانان در آثار دو نویسنده؛ بررسی میزان 
آسیب تبیین  خود؛  سرزمین  نوجوانان  و  کودکان  دنیای  و  زندگی  دادن  بازتاب  در  نویسنده  دو  ها،  توفی  
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های وضعیت حاور دکان و نوجوانان در آثار دو نویسنده و بررسی شباهتها و معاال  زندگی کودشواری
 کودکان در آثار دو نویسنده 

 . پیشینۀ پژوهش2
توان فولهلور و فرهنگ ادبیا  کودک سرآرار معینی ندارد و تعیین تاریخ دقی  برای آن ممهن نیست اما می 

باید نطعامه را سرآراز ادبیا  و باصوص ادبیا  کودکان   فۀ دانست  آنچه مسلم است این نهته است که 
ای از توان گفت ادبیا  کودک، شاخهپیداین این نو  ادبیا  در جهان را در اروپا جست  بطور واضح می

پیدا کرد   به سایر کشورهای جهان راه  در اروپا شهل گرفت و سپ   ادبیا  معاصر جهانی است که ابتدا 
توان شرو  ادبیا  خاص کودکان و تیلیف کتاب برای کودکان در جهان دانست  در اواخر قرن هفدهم را می

عمل آمد که بنیان ادبیا  کودکان و گسترش ادبیا  کودکان به عۀ  های ماثری در زمینۀ توسقرن هجدهم گام
گرفت و در  روند  در اوایل قرن نوزده با ظهور مهتب رمانتیسم، توجه به فرهنگ عامه فزونیامروز بشمار می 

به یک جریان ملی تبدیل نتیجه قصه بیستم، جریان ملی ادبیا  کودک  پریان رواج یافت  از آراز قرن  های 
شد   محمدی و رفت و به زبان آن کشور و یا آن منطقه ترجمه میشد  ادبیا  از کشوری به کشور دیرر می

عنوان فردی مهم و چرا که در این قرن، کودک به  اند، (  قرن بیستم را قرن کودک نامیده 2۵۴:  1383قایینی،  
شاصیتی مستقل که دارای نیازها، سالی ، عالی  و حقوق خاص خود هست در جامعه و خانواده مورد توجه 

 قرار گرفت  قرن بیستم اوج شهوفایی ادبی، تنو  موضوعی و کیفیت آثار ماصوص کودکان است  
 ین باره چنین آمده است:نامۀ کودکان و نوجوانان در ادر فرهنگ

»ناستین آثار ادبی، هنرامی پدید آمد که آدمی سان گفتن را برای بیان احسا  و اندیشه و تایل خود  
کار برد  این ناستین گفتارها پایه و مایۀ ادبیا  شفاهی شد که سینه به سینه از نسلی به نسلی دیرر  به

که آدمی توانست از خط و نوشتن برای ثبت  ز زمانی انتقال یافت  ادبیا  شفاهی مردمان روزگار کهن ا
صور  ادبیا  مهتوب یعنی سان نقن بسته بر  گفتار و پیام و اندیشه و احسا  خود استفاده کند، به 

طور کلی ادبیا  شفاهی را پایه  ها در آمد  به های گلی، سنری، چوب، استاوان، کارذ و مانند آن لوح 
اند  انسان ناستین، به یاری گفتار به بیان تر ، اندوه،  یعنی ادبیا  مهتوب دانسته و مایۀ آثار ادبی، 

های طبیعی چون رعد و برق و برف و  پرداخت  به هنرام رویارویی با پدیده شادی و شرفتی خود می 
کودکان   نامۀ فرهن    های طبیعی را بیان کند « گرفت تا چون و چرایی پدیده از تایل مایه می … باران و

 ( 112: 1371،  و نوجوانان 
 است   کنون پژوهشی تطبیقی در مورد جایراه کودک در این دو اثر موریاک و جالل انجام نشدهاّما تا

ای مورد تطبی  قرار گرفته است  ابتدا با مطالعۀ هر  صور  کتاباانه تحلیلی به -این مقاله به روش توصیفی 
اسا  شود  سپ  با رویهردی تطبیقی بر جایراه کودک و نوجوان در هر دو اثر تبیین می احمد  دو اثر موریاک و آل 
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گردد  از فواید های کودک و نوجوان بررسی می گرایی، وجوه تشابه هر دو اثر، با تثکید بر شاصیت مهتب واقع 

اند هر آنچه را که اصیل و بومی  نهد تا او بتوادبیا  تطبیقی، توانایی و مهارتی است که در اختیار پژوهشرر می 
ها، شیوۀ  شناسد  افزاین تفاهم و نزدیهی میان ملل از رهردر آشنایی با آیین است از اندیشه و فرهنگ بیرانه باز 

پذیری و اثرگذاری از جمله مزایای  وستد، اثرهای میهنی، منافع متقابل از طری  داد های ملی، رنج اندیشه، آرمان 
های تطبیقی در درجۀ  نظر دارند که رسالت پژوهن قی است  اما تمام پژوهشرران در این گفتار اتفاق ادبیا  تطبی

 (  3۵:  1387 ندا،   گیری از ادبیا  بیرانه است سازی ادبیا  ملی از رهرذر بهره ناست رنی 

 . بحث۳
وسیله مبادال   تطبی   و  تعامال   تبیین  که  هدفی  به  رسیدن  برای  است  ملتای  بین  ماتلف ادبی  های 

ها برسد ها و فرهنگدهد تا به شناخت و ارتباط بین ملتای قرار میباشد  ادبیا  تطبیقی مقایسه را بهانهمی 
ها کمک کند  تیثیرپذیری و تیثیرگذاری بین نویسندگان و آثار ادبی و با شناساندن تفهر مشترک به تفاهم ملت

تطبیقی در   اتلف از عواملی است که در ادبیا  تطبیقی مورد توجه است  ادبّیا های مها و زباندر ملت
 واقع عبار  است از: 

ای که به تحقی  در  »تحقی  در باب روابط و مناسبا  بین ادبّیا  ملل و اقوام ماتلف جهان و پژوهنده 
نشیند تا تمام مبادال  و  این رشته اشتتال دارد، مثل آنست که در سرحد قلمرو زبان قومی به کمین می 

دهد تحت  معامال  فهری و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و اقوام دور و نزدیک دیرر روی می 
و پیداست که حاصل تحقی  او با میزان دّقت و مراقبتی که در این تحقی     نظار  و مراقبت خوین بریرد 

گفت که حاصل تحقی  در کیفّیت تجّلی و انعهاسی    بنایراین شاید بتوان  کار بندد مناسب خواهد بودبه
 (  127  :13۵۴کوب، «  زرین کنداست که اثر ادبی قومی در قوم دیرر پیدا می 

اش را زمانی آراز کرد که  ثیرگذار ایران است  او فعالیت نویسندگیثاحمد یهی از نویسندگان بنام و تآل
های دچار آشفتری زیادی شده بود، جامعۀ ایران مرکز توجه قدر  شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران  

های رربی جهانی قرار گرفته و ارتباط و تعامل با کشورهای رربی یهی از عوامل گسترش روزافزون ایدئولوژی
این سال بود  در شرایط  مبارزاتی را می در این دوره  با ها آشفتری اوضا  زندگی و معیشت مردم  طلبید که 

احمد در ها برخیزند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نهنند  آلح قلم و با شهامت به مبارزه با ناراستیسال
چنین زبان عربی و فرانسه کرد  همسانوری مهارتی خاص داشت و با صراحت کالم خود افراد را جذب می

ث شده بود خیلی زود مراحل ترقی را رفت و باعشمار میدانست که این برای او یک مزیت بهرا خوب می
توان در آثار او گذارد و تیثیر این عقاید را نیز می احمد پای در راه نقد و اصالح جامعۀ خوین می طی کند  آل

درستی های گوناگون جامعۀ خود را به عنوان یک نویسندۀ متعهد، شرایط و جریاناحمد بهمشاهده نمود: »آل
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(  آزادی، بهبود شرایط 111:  1397مقدم و احمدی،  دیرران را هوشمندانه آگاه کرده است «  شرکتدرک و  
از جمله مفاهیم …داریها، از بین رفتن نظام سرمایهاجتماعی زنان، توجه به کودکان و ممانعت از کار کردن آن 

 احمد قرار گرفت  و مسائلی بود که مورد توجه آل 
به ر در داستانکودکان عالوه بر حاو دارند  در دوران  عنوان قهرمان، گاهی نیز بهها  ناظر حاور  عنوان 

نویسان از گیری یافته است  داستاننویسان گسترش چشمهایی از کودکان میان داستان معاصر نوشتن داستان
بازگویی خاطراتی است که کنند، یهی از این اهداف،  ها اهداف متعددی را دنبال می گونه داستاننوشتن این

ها و تالش نویسنده در بازگویی دقی  دلیل واقعی بودن داستاننویسنده در دوران کودکی تجربه کرده است  به
گویی معمولی باقی ماندند و نتوانستند به اثری  ها در حد یک خاطره گونه داستانو درست ماجراها، بیشتر این

های وند  از دیرر اهداف نویسندگان برای خل  چنین آثاری، بازگویی حقیقتهنرمندانه و قابل قبول تبدیل ش
گناه کودکان های تلخ جامعه تنها در برابر چشمان پاک و بی تلخ جامعه از نراه کودکان است  گویی حقیقت

به وجود کودکان است که میامهان تجلی و طهور می با امید  دنیایابند و تنها  بازسازی  به  ی در حال توان 
عنوان قهرمان داستان، گاهی های کودکانه بهپاشی چشم امید داشت  کودکان عالوه بر حاور در داستانفرو

های معاصر نیز حاور قهرمانان عنوان قهرمان یا ناظر حاور دارند  در داستانها نیز بهدر سایر انوا  داستان
می  دیده  متفاو   کودک  دنیای  که  میشود  خود  چشم  دریچۀ  از  را  می بزرگساالن  کوشن  و  تا نررند  کنند 

احمد نویسان معاصر موریاک و آل نوعی حل کنند  در میان داستان های موجود در ذهن کودکانۀ خوین را به تناقض 
بوده، نراه دیرری احمد دارای فرزندی ن جا که آل اند و از آن های خود پرداخته به حاور قهرمانان کودک در داستان 
اند عالوه بر اند و توانسته های خود از قهرمان کودک بهره گرفته احمد در داستان نسبت به کودکان دارد  موریاک و آل 

 زدنی مسائل مهم اجتماعی آن دوران را در قالب داستان بازگو کنند گویی، با ظرافتی مثال خاطره 

 گر راوی مداخله  .۱  .۳

های وگوهای شاصیتها و گفت های خود را در قالب حرف احمد بسیاری از افهار و خواستهموریاک و آل
بیان می  خود  از البهداستانی  و  حرف کنند  می های شاصیتالی  مشتول  دادن  به شعار  گاه  گاه ها  و  شوند 

دهند  بسیاری از مسائلی میها را مورد قااو  قرار  کنند و آناشان را موشهافی می های داستانیشاصیت
نویسنده مطرح میگِر داستانکه توسط راوی مداخله یا مورد انتقاد قرار میهای این دو  گیرند، همان شوند 

احمد،  های موریاک و آلسازند  بطور مثال در ارلب داستانچیزهایی است که اصول فهری دو نویسنده را می
ها بیان شده است  دلیل این امر شاید گوی بین شاصیت و الی گفتی در البه بسیاری از مسائل مورد نظر راو

همین دلیل اند حاور خود را از متن داستان دور از نظر نراه دارند و بهاین باشد که هر دو نویسنده تالش کرده
های ب زاویۀ دید مناسب به الیهکرا با انتاااند  هر دو نویسندۀ واقعها یافتهمستقیم برای گفتن آنراهی ریر
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که آراء و نظرا  خود را از زبان راوی بیان کنند و گاه عالوه بر اینهای داستان نفوذ می پنهان فهری شاصیت

پردازد  آمیاته و راوی به توصیف صرف رویدادها نمی کنند، شرح رویدادها با احساسا  شاصی راوی در می 
بتوان یهی از دالیل موفقیت موریاک  آل گر صرف  راوی روایت در این دو اثر را،  وقایع نیست  شاید  احمد 

 ها دانست  ها در این داستانگرایی و عدم سانسور واقعیتواقع

گاه . 2  .۳  راوی خودآ

بیشتر موارد می  در  نویسنده را  در  توان از نمونه آثار این دو  دانشور  این های ادبیا  تجربی دانست  چنانهه 
ها بود ادبیا  تجربی نظرش را جلب کرده بود، اما مرر آثار خودش در حقیقت ریر نویسد: »مد مورد می 

احمد تجربیا  شاصی خود را در قالب داستان (  موریاک و آل 37  :1371از ادبیا  تجربی بود؟«  دانشور،  
ط اجتماعی نامساعد عصر خوین بیان کرده، مشهال  اجتماعی و فرهنری جامعۀ خود را مطرح و به شرای

بوتۀ انتقاد قرار میپردازند؛ بدینمی  در  بنابراین عقایِد راوِی داستانوسیله جامعه را  و دهند   هایشان همسو 
نویسندۀ داستان است  هم با  به رخ مواف   انتاابی خود وجود تیزبین و موشهافشان را  در زاویۀ دید  چنین 

گوهای خود در اختیار خواننده قرار وواسطه در گفتاید و نظریاتن را آشهارا و بیکشند  راوی عقخواننده می
دهد، خواننده را در حال و واقع راوی، داستان را به سمت و سویی که مورد نظر اوست سوق میدهد  درمی 

کند  این راوی یا دهد، خصوصیا  روحی و خلقی او را برای ما آشهار می هوا و وضعیت شاصی قرار می 
سنجد یا دانای کلی است که به ورای دهد و شرایط را از نراه خوین میاز حاال  روحی عمی  خود خبر می

هر دو بچۀ مرد ، و  بچۀ کثیفهای روحی او مطلع است  مثالم در آگاهی مااطب دست دارد و از تمام جنبه
توانند از توضیح حاال  روحی ام شرح رویدادها نمیمادر به شرایط و معاال  اجتماعی زنان آگاهند و هنر

اندیشه شاصیو  و  تجربی  احساسا   از  موارد  بسیاری  در  بنابراین  شوند   رافل  خود  سان های  اشان 
کنند  باید توجه داشت که راوی خودآگاه عنوان واسطۀ بین ما و دنیای پیرامون خود عمل می گویند که بهمی 

گیرد  با مطالعۀ آثار کننده پیشی مینیست، بلهه رسالت منتقدانۀ او بر روایت سرگرم   گوفقط یک نقال قصه
طرف است و در رسد بسامد و میزان تیثیرگذاری راوی خودآگاه بین از راوی بی نظر می احمد بهموریاک و آل 

به فااهایشان سعی می اکثر داستان به طرز نرارش و عقاید خوین  با توجه  ی داستان سمت و سوق کنند 
های ذهنی خود فاایی را به مااطب القا کنند بینند نباشند بلهه با توجه به دادهگر آنچه میدهند و تنها روایت

که خودشان در نظر دارند: »رئالیسم بیان واقعی زندگی است و نویسندۀ رئالیسم به تصویر مشاهدا  بسنده 
گیرد  در رئالیسم انتقادی، نویسنده به انتقاد از اجتماعی را درنظر می   کند؛ بلهه همواره عوامل و شرایطنمی 

گمارد «  مرادی و روابط انسان و محیط از یک سو و انسان و جامعه از سوی دیرر در یک نظام همت می 
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بهترین داستان139  :1398سیفی،   نویسندگان تواناست و  در (  این شیوه »بیشتر مورد استفادۀ  های جهان 
 ( 72 :1382اند «  یونسی، مین شیوه نرارش یافتهه

رئالیستی شخصیت  .۳  .۳  پردازی 
کند  این نویسندۀ رئالیست قهرمان داستان خود را از میان مردم و هر محیطی که باواهد، گزینن می »

کند، ممهن عین حال که نمایندۀ همنوعان خوین و وابسته به اجتماعی است که در آن زندگی می فرد در 
سیدحسینی،    «  عادی نیست است نمونۀ برجسته و ماثر یک عده از مردم باشد؛ ولی فردی مشان و ریر 

13۴2  :131 ) 
 گری کند: هایی است که در محدودۀ داستان مانند افراد واقعی جلوه پردازی خل  شاصیتشاصیت

واسطۀ شباهت زیادش با ادراک عادی ما از گرا در پی آفریدن تصویری است که به»نویسندۀ واقع
مجذوب  میزندگی،  خل   عمی   و  ظریف  تصویری  نویسنده  است   ترفندهای کننده  با  و  کند 

هاست،  های گوناگونی را که منشث حرکا  و سهنا  شاصّیتای، انریزهکنندهشناختی مجابروان
ها در آن زندگی  ای که شاصّیتی از جامعه دهد و این امر با تصویری پذیرفتنبه خواننده نشان می

 ( 113: 1366کنند، همراه است «  پک، می
های مادرش  گناهی است که قربانی خودخواهی ، بچۀ سه سالۀ معصوم و بی بچۀ مرد شاصیت کودک در  

بهمی  کودک  مادِر  میشود   تصمیم  مجدد  ازدواج  ازدحام  دلیل  در  را  خود  بچۀ  که  کند  گیرد  گم  خیابان 
نحوی خوبی قابل درک و مشاهده است  بهمعصومیت و پاکی بچه ریرمستقیم و با استفاده از زبان کودکانه به 

دلیل کند  بچه بهآید و نسبت به بچه احسا  دلسوزی میخواند دلن به رحم می که هرکسی این داستان را می
تواند واژگان را ادا کند و کلما  را درستی نمی ودکانۀ او  حتی به باشد  زبان کسن کم قادر به درک ماجرا نمی 

ای از داستان شود  در صحنهدارد( باعث برانریاتن ح  دلسوزی و شفقت در خواننده می شهسته بیان می 
بلند خواهد که او را ای گیر کرده است و مردم در حال تماشای او هستند، بچه از مادرش می که اسبی در چاله 

کند تا به تماشا بپردازد: »خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است  بلندش کردم و اسب را که 
دستن خراش برداشته بود و خون آمده بود دید  وقتی زمینن گذاشتم گفت »مادل، دس  اوخ شده بود « 

(  ح  دلسوزی بچه نسبت به 1۴- 13:  1327احمد،  گفتم آره جونم حرف مادرشو نشنیده، اوخ شده«  آل
 اسب زخمی، حهایت از شفقت کودکانه و پاکی ضمیر او دارد 

کند: »پ  مادل چطور سد ؟ ماسین  گو می ودر ایستراه ماشین با مادرش با زبان شیرین کودکانه گفت 
الی البه  گر و کنجهاو کودکانۀ او نیز از(  شاصیت جستجو1۴که نیومد   پ  بلیم قاقا بالیم«  همان:  

پی می درسئواال   دیده  مادرش  از  نمی شود: »یکپی  من  میلیم؟  تجا  پرسید »مادر  چرا یکبار  مرتبه دانم 
ام کمی به صور  من نراه کرد  بعد پرسید »مادر تدوم بابا؟« من آنهه بفهمم، گفتم »میریم پین بابا« بچه بی 
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برا  قاقا نمی دیرر حوصله نداشتم  گفتم »جونم چقدر حرف می بزنی   همان:  ها!«« خرم زنی اگه حرف 

گوید باور چه مادرش می شود که او از قاایا سر در نیاورد و به باور کودکانه هر آن(  سن کم بچه باعث می1۴
گقت خالل  از  نیز  مطلب  این  کند   تلقی  درست  بچه  بهوو  قابل گوهای  مادرش  با  کودکانه(  زبان  واسطۀ 

طرف خیابان بفرستد تا در خواهد به بچه پولی بدهد و به بهانۀ خرید قاقا او را به آن است  مادر می مشاهده  
کرد  ام هاج و واح مانده بود و مرا نراه می ام دادم  بچه میان شلوری گم شود: »ده شاهی از جیبم درآوردم و بچه

زد  طرف میدان یک تام کدویی داد می حالین کنم  آندانستم چطور هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود  نمی 
ام نراهی به پول کرد با انرشتم نشانن دادم و گفتم »بریر برو قاقا بار  ببینم بلدی خود  بری باری« بچه
پام  برو ببینم خود  و بعد رو به من گفت »مادل تو هم بیا بلیم« من گفتم »نه من اینجا وایسادم تورو می

بار هنرامی1۵-1۴«  همان:  …ی «بلدی  آن(   و  کرد  عبور  خیابان  از  بچه  لحظه که  یک  رسید   طرف 
زند  کنن نراه بچه به مادر طوری که مادر سر جای خود خشهن می  کند؛سوی مادر نراه می گردد و بهمی بر

به حهایت از دل به مادر و امید برگشت دوباره  یرر مادرش را ناواهد سوی ا ست، رافل از اینهه دبستری 
مستقیم در این داستان است که شاصیت معصوم و پردازی ریردید  زبان کودکانه بارزترین عامل شاصیت

 گذارد آگاهی او از مسائل را به نماین می گناه، کنجهاو و نابی 
در   نفر  مادرش ای است که قربانی  افتادهنیز بچۀ زشت، کثیف و عقب  بچۀ کثیفشاصیت کودک 

زادۀ روستایی  گال  سرن ( ازدواج شود  مادر  پل( برای رسیدن به موقعیت بهتر و بارون شدن با اشرافمی 
بارون”کند ولی پل هرگز  می  نهایت او  می  “خانم گال ”شود  او فقط  نمی   “خانم  حتی   [ پل]شود: »در 
 ( 12: 19۵1 موریاک، 1رشوهِر پیرش «هم نشد  فقط یک خانم بارون وجود داشت: ماد “خانم بارون”

  بینانه در این تباهِی ازدواج، و این زوالی که تا ابد برای خوین ساخته بسیارکوته  [پل]»بدین ترتیب او  
کرد  شب هنرام، این ریشانِد سرنوشت، کابوِ  فروخته شدن برای بطالتی که حّتی  بود، شرکت می

داشت  دم بیدار نره می کرد و او را تا سپیده بود، روحن را تصّرف می   اش نیز از او پنهان شده سایه
کرد، اسا  تفّهراتن ثابت ها و یا با تفّهرا  وقیح سرگرم میحّتی هنرامی که او خود را با داستان

در آن پر  کردهباقی می  تمام شب را در ظلماِ  چاهی که خود را  دانست که  بود و می   ماند، پل 
 ( 12 همان: 2رفت «جا بیرون بیاید، با خود کلنجار میآن تواند ازنمی

کند،  ها متنفر بود  مادر وقتی به پسرش نراه می حاصل این ازدواِج ناهمرون گیوم  گیو( بود  پل از سرن 
 های افتاده روی کفِن گیوم را های نحیف، زانوهای نزدیک به هم و جورابفقط صور  کثیف و زشت، ران 

گیرد  برعه ،  بیند  این بود موجودی که بدنیا آورده بود  مادر هرگز چشماِن رنری پسرش را در نظر نمیمی 
کند  از انریز، برای مادر کفایت می های پدر( برای یادآوری دهانی نفر  لب ِآویزاِن پسر  خیلی کمتر از لب
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بایست گیوم از دنیاِی کسی رانده شده بود که می دهاِن همیشه باِز طفلن که بد نف  می کشید، متنفر بود   
 داد یعنی مادرش:بیشترین عطوفت را به او هدیه می

  [ …]« تو کریه، کثیف و احم  هستی »گفت: می  [گیوم]او »این چیزی است که مادرش هر روز به 
و دیرر چه بود؟ چیزی که همین االن مادرش به او گفته بود: این کلمه مثل سنری بود که پاپا توی  

او   داده بود؟  فقط کلمۀ    [گیوم]قفسۀ سینه جا  یافت  کلمه  «فاسد»گشت و   «فاسد»ای شبیه به  را 
 (  128-127 همان: 3«بود 

ها،  ها حدود ساعت پنج، بعد از رفتن بچهپذیرد که عصر َبرد  آموزگار می پل گیوم را نزد آموزگار دههده می 
نام دیدیم، چون بالخره فردی بهدر خانۀ خودش به گیوم در  بدهد  شاید خیلی زود گیوم را در سالمت می

آورد، اما این مرِد امدادگر از در  دادن به گیوم سر باز حساب میعنوان یک فرد انسان بهآموزگار گیوم را به
 شتابد: سوی مرگ میگردد و به خاطر می گیرد زیرا گیوم رنجیده و بسیار آزرده زند و تراژدی اوج میمی 

بردا    نمی  [آموزگار ] »آقای  او  دیرر  به  را    [گیوم]خواست  او  هم  دیرری  ک   کند   رسیدگی 
اهمیتی ندارد نمی او با صدایی آرام گفت: »برایم  برای خلع…خواست   ح کردِن یک  سال« گویی 

« این یهی  …جا نیست»خدای مهربان این[  …]«…دشمن نامرئی تهرار کرد: »برایم اهمیتی ندارد 
مامی  از حرف که  بود  دزدیده  گفت:می   [مادربزرگن]هایی  را  مهربان  در  …اند»خدای  فقط  او   »

 همان:  ۴درخشد «شوند و چهرۀ آنها پاک است و می ها می های ُمرده مثل فرشته آسمان است  بچه
126-127 ) 
شود  از اولین صفحاِ  نیز باعث برانریاتن ح  دلسوزی و شفقت در خواننده می   بچۀ کثیفداستان  

فشرد  داستان با نواختن سیلِی مادر بر گوش  کنیم، گویی کسی گلوی ما را می این داستان احسا  خفری می 
ه اتاقت برو و دیرر تا موقع شام نبینمت « بچه دستن شود: »یک َچک در گوشن نواخت  »بگیوم آراز می 

 ( 7 همان: ۵اش برد گویی َفّهن ُخرد شده بود «را به گونه
اند آدمی که ورای خورد و خواب و خشم و شهو ، رم دیرری ادبّیا  را مواجهۀ آدمی با زندگی دانسته

دارد  به  :هم  را  بشری  سرگذشت  یعنی  تهلیف  این  فهری  به»محتوای  و  گرفتن  منط ،  دست  و  عقل  کمک 
 ( 323 :1386احمد، آل «   معاال  امور اجتماعی را حل کردن

بههای واقع»راوی در داستان از طری  گفتمان ها نمیطور مستقیم از ویژگی شاصّیتگرا  گوید، بلهه 
آنان روایت داستان را واقعکننها و نشان دادن  شاصّیت کنان،  دهد«  ریمون گرا و نمایشی جلوه می های 

برای مااطب ملمو  تر جلوه می( و بدین طری  داستان واقعی93-91:  1387 از نماید و  تر است  یهی 
آثار داستانی موریاک و آل ویژگی با توصیف رنجی که  احمد این است که میهای اصلی  هریک از کوشند 

 انریزند برند، همدردی خواننده را نسبت به آنان بر ها میشاصّیت
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خواهد بّچۀ همسر سابقن را سر سفرۀ خود ببیند   اعتراف صادقانۀ زنی است که شوهرش نمی   بّچۀ مرد   -

اش، مجددام ازدواج کرده است  شوهر  داستان از زبان زنی است که بعد از جدا شدن از شوهر قبلی
شود تا بچه را به  کند تا کودک را از خانه بیرون کند  بنابراین زن ناچار می یدش، زن را مجبور میجد

تحلیل گناه خود    و  کردن کودک در خیابان به تجزیه  خیابان شلوری برده و رها کند  زن پ  از رها
ول همین حادثه پردازد  حادثۀ اصلی داستان، رها کردن بچه در ازدحام خیابان است  داستان حمی 
گردد  در طی گسترش داستان، خصوصیت بچه در جریان کفترو و سئوال و جواب با مادرش، می 

شود  از  های مادر می گناهی که قربانی خودخواهیشود  شاصیت پاک، معصوم و بیشناسانده می
، در مسیر رفتن به که با مادرشجایی که بچه کم سن و سال است، از ماجرا خبر ندارد و هنرامی آن 

اطال  از سرنوشتی که در انتظار اوست، رفتار ماصوص کودکانه را محل رویداد اصلی هست، بی
 های متعددی از جمله خرید خوراکی دارد دهد و از مادرش درخواستانجام می 

چندان گسترش دلیل کوتاه بودن داستان، طرح آن  ای در داستان دارد  به بچه نقن سطحی و حاشیه 
پردازی بچه نقن چندانی ندارد  اوج داستان، زمانی است که زن  یابد و به تبع آن در شاصیتنمی 

می  رها  خیابان  در  را  روی می بچه  داستان  پایان  در  حادثه  این  آراز  کند   در همان  راوی  ولی  دهد 
شود  مادر در پی رسیدن  وارد می   کند و به خواننده شوکیداستان، نقطۀ اوج  رها کردن بچه( را بیان می 

سوی  کند  شوهرش کنشرر فرستنده است که او را بهبه زندگی بهتر  هدف(، بچه را در خیابان رها می 
کند  سود و مزایای حاصل از این هدف، به مادر و شوهر خواهد رسید  عاطفۀ  این هدف هدایت می

دهد  نیروی یاریرر در داستان وجود ندارد  ی قرار می عنوان بازدارنده، مادر را برسر دو راهمادری به 
بازیرر است و طرح داستان  بنابراین می بیشتر  نتیجه رسید که بچه  شاصیت کودک(  به این  توان 

 پردازی او ندارد  چندان تیثیری در شاصیت

»کثیف« صدا  ای است که مادرش او را  افتادهداستان رنج کودکی زشت، نامشرو  و عقب  بّچۀ کثیف  -
های افراد  داوری زند  قربانِی نفرِ  مادرکه فقط یادآور خاطرا  هولناک برای اوست، قربانِی پینمی 

دهد  داستان از زبان زنی  پل( سوی مرگ سوق میارادۀ خود را به شود و پدر ناتوان و بی دههده می 
اشراف با  که  نروناست  می زادۀ  ازدواج  احمقی  و  پل بات  عموِی  زن  و  عمو  اینهه  وجود  با  کند  

کردند و حتی عواقب صبرانه منتظر راحت شدن از دست پل بودند، پل را از این حماقت منع میبی 
علت زشتی و بدریاتی توسط  کردند  مرکز اصلی داستان گیوم است که بهاین ازدواج را گوشزد می

بود که از این    [ پل]کرد  آیا تقصیر خودش  ر مبارزه نمیدیرر با این تنف   [ پل]شود: »او  مادرش طرد می
(  حادثۀ اصلی داستان، هدایت  1۴:  19۵1 موریاک،  6برد؟«آوردی نمی موجود بدبات هیچ دست
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می  حادثه  همین  حول  داستان  است   مرگ  بسوی  گیوم  داستان،  شدِن  گسترش  طی  در  گردد  
پاک، معصوخصوصیت بچه شناسانده می  گناهی که قربانی نفر  مادرش  م و بیشود  شاصیت 

(، قادر به درک مسائل نیست  گیوم از  10۴ همان:  7شود  گیوم »که به خنری شهر  یافته بود«می 
به مدرسه نمی تر  اینهه بچه با او بدرفتاری کنند،  به مدرسه   [گیوم ]رفت  »او  های کال   زمانی 

 ( 92 همان: 8تند«گشهای دیرر از مدرسه باز می رفت که بچهمی 
 هدف(، گیوم را نزد   ای در داستان دارد  مادر در پی رسیدن به زندگی بهتربچه نقن سطحی و حاشیه

دهد  آموزگار کنشرر فرستنده َبرد  اوج داستان زمانی است که آموزگار، دیرر به گیوم در  نمیآمورگار می 
به را  گیوم  که  میاست  مرگ هدایت  با  سوی  وارد کند   خواننده شوکی  به  پایان داستان  در  پسر  و  پدر  مرگ 

 [ دختِر باروِن پیر ]های آربی   باروِن پیر خوشحال بود چون بچه »شود  سود و مزایای حاصل از این هدف:  می 
( است  نیروی یاریرر 133 همان: ٩«شد شدند؛ و از این گذشته پل از زندگین محو می صاحب سرن  می 

 توان به این نتیجه رسید که گیوم  شاصیت کودک( نیز بیشتر بازیرر است  ندارد  بنابراین می   در داستان وجود

مشابه دو اثر   .4  .۳  مضامین 

مایه، اندیشه محوری و مرکزی داستان و همان پیام و مفهومی است که در ژرفنای داستان نهفته است و یاید درون 
مایه داستان که گاه از آن به فهر اصلی یا مامون و  داستان استنباط کرد: »درون الی بین از البه آن را با چشم تیز

: 1379 مستور،  گیری نویسنده است نسبت به موضو  داستان« شود، دیدگاه و جهت یا پیام داستانی تعبیر می 
30 ) 

عاطفی   .۱  .4  .۳ روابر   گسست 

رها کردن   -توان با توجه به عمل هر دو مادراست که میای  مایهسبب شرایط اجتماعی و اقتصادی، درون به
از هر دو داستان استنباط کرد  در هر دو اثر مادر، کودک خود  -سوی مرگ بچه در خیابان و سوق دادن بچه به 

شود،  ، شوهر زن حاضر به پذیرش بچۀ او نمیبچۀ مرد کشد  در کند و زندگِی او را به چالن میرا طرد می
اش در شود که بچه را در خیابان رها کند و موریاک: »اینسان، کودِک رانده شده از النهین او مجبور می بنابرا

می  سرما  و  تر   از  وحشی،  طبیعِت  و  متااصم  دنیاِی  فالکت 87:  19۵1 موریاک،  10لرزید «میاِن    )
پاره  پذیرش  عدم  و  بهاجتماعی  مسائل  از  از  ای  بسته،  فهری  سطح  اثر مایهدرون خاطر  دو  هر  دیرر  های 

میمی  اجتماعی  این شرایط  مقهور  داستان،  دو  کودک هر  شاصیت  که باشد   است  حالی  در  این  شوند  
با   -احمد  پردازی کودک  بچه( نقن چندانی ندارد  این دو اثر موریاک و آل مایه داستان در شاصیتدرون 

های اخالقی، تعلیمی، تربیتی،  مایهحیث بیشتر دارای دروناز این    -توجه به رویهرد خاص اجتماعی خود
های داستان نقن مایههای کودک این دو اثر در ساختِن مفاهیم و درون اجتماعی و سیاسی هستند  شاصیت
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مایه ها در برداشت و دریافت معنا و درونهای خاص این شاصیتگیری بسزایی دارند  اعمال، رفتار و جهت

 ها، تیثیری ب  شررف دارند  نداستا
اند که فرزند ذکور خود را از خانه طرد تصویر کشیدهاحمد در این دو اثر، زندگی زنانی را به موریاک و آل 

های خاصی دارند  درواقع این رفتار نشانرر نوعی نفرِ  بین از حد زنان از جامعۀ کنند و با آنها بدرفتاریمی 
های زیادی با زنان داشته و اکنون زنان، به تقاِص رفتاِر ت  جامعۀ مردَمدار بدرفتاری مردساالِر آن دوران اس

کند و زندگی او را به کنند  در هر دو اثر مادر پسر خود را طرد میجامعۀ مردساالر، پسران خود را قربانی می
 کشد  چالن می 
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اش راوی زنی است که بچه بچۀ مرد برجستری محتوایی دارند  در بچۀ کثیف و  بچۀ مرد تجربۀ مادری در 
مانده، از راب شوهر دوم سر راه می   را براین  در این داستان مادر را گذارد  »آلکه از شوهر اولن  احمد 

می آن  کوچک  و  حقیر  ابتداییقدر  حتی  گویی  که  است «  میرعابدنمایاند  مرده  نیز  او  عواطف  ینی،  ترین 
که یک دنیا رصه روی گیرد: »از حرف آن زن مثل این(  عاطفۀ مادری در این داستان گاه اوج می260:  1387

ها زاززار ام یادم آمد  دیرر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همۀ همسایههای بچهزبانی دلم ریات، همۀ شیرین
روئین فائ  آید و دوباره با زد که: »باید بر کم خود نهیب می (، پل نیز به 12:  1327احمد،  گریه کردم «  آل 

بیشتر روی موضو  گیوم برگردد « نشیند: »من که اول جوانیم ( و گاه فرو می 3۴:  19۵1 موریاک،  11تثکید 
کند  حاال خیلی وقت هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمیقدر رصه باورم؟ آناست چرا برای یک بچه این

( و موریاک: »و بااطر کی؟ از شما 12: 1327احمد، تا بچه بزایم «  آلتا و چهارم که هی بنشینم و سهدار
عقبمی  بچۀ  یک  بااطر  کودنپرسم!  بچۀ  یک  بااطر  احساسا  123:  19۵1 موریاک،  12«… افتاده،    )

توانم بفهمم چطور دلم راضی کنم نمیمادری در این دو داستان دائمام در نوسان است: »حاال هرچه فهر می
 ( و موریاک: 13: 1327احمد، شد!«  آل

گفت که مرفین که مرگن اینقدر نزدیک است، خوشحال بود  او دائم به پرستار می از این   [پل]»او  
او می  تزری  ندارد،  و کبدش اصالم تحمل  او سازگار نیست  قطره به  تا آخرین  این جام را  خواست 

بااطر اینهه قطعام او ایمان داشت که یک دنیای نامرئی وجود دارد که در آن قربانیاِن ما، بنوشده نه  
توانیم در مقابل افرادی که به ما سپرده شده بودند، زانو بزنیم که ما می قبل از ما به آنجا رفتند، دنیایی 

ند مورد قااو  قرار گیرد  فقط  کرد که بتوا اند  او تصور نمیدلیل اشتباها  ما مردهو کسانی که به 
پدِر وحشتناکی  به  زیادی  بسیار  شباهت  که  پسری  از  بودن  متنفر  بااطر  او  بود   مطرح  وجدانن 

توان بر حالت تهو  کرد  خانوادۀ سرن  حالن را بهم زده بود، چون نمیداشت، طلب متفر  می
 ( 13۵-13۴: 19۵1 موریاک، 13فائ  آمد «
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کند با برانریاتن احساسا  و عواطِف درونِی مادرانۀ مااطِب خود،  الش می موریاک ت  بچۀ کثیف، در  
گشترِی کودکانۀ مااطبان تلنرری بزند تا در عیِن مادر بودن، کودک بودن را هم تجربه کنند  نه به حِ  گم

 ده است: تنها مهر مادری از این کودک دریغ شده است، بلهه جهانی از تنفر با دستاِن مادرش به او هدیه ش 
کند، هیچ چیز این چشمهای خبیث  »اما نه، هیچ چیز این صدای وحشتناک مادرش را ساکت نمی

  [ گیوم] های آویزانن را به اوزمان الرر بودِن زانوهای کثیف و جوراباند و همزل زده  [گیوم]که به او  
می نمی گوشزد  بین  از  را  آب  کردند  مجددا  گیوم  بنابراین  می برد   قور   را  برای  دهانن  و  دهد 

انداز  اما صداِی عصبانی طنین …کند دهانن را ببندد، سعی می[مادرش ]سالح کردن دشمنن خلع
لرزد، هنوز آن صدا را  کند در این قبرستان کوچک که از سرما و تر  میشود  و گیوم تصور می می
 (  89 همان: 1۴«خواهی برو ولی دیرر نبینمت «شنود(: »هر جا میمی

تواند کودکی باشد که بر اثر کرداِر پسِت مادر زاده شده و یا ماند و خودش  چطور میحال خواننده می 
های جسمی های ذهنی، ظاهری و ناتواناییخود را در جامۀ مادری تصور کند که کودکن را بااطِر نقصان 

فشارد های خیال، گلوی خواننده را می چون دستتصویر ذهنی همراند  حال این دو  کند و از خانه می طرد می 
 شماره افتد  موریاک بح  گفته است: هاین بهتا آنجا که رمقی برای قلبن نماند و یا شاید از درون نف 

پرستیمن و ای نجا  دهد که در آن، فردی که میناپذیر لحظه»کدام منط  باید ما را از رنج تحّمل
تن   نزدیهی و حّتی  زندگی  برای  بیاو  قلبی  با  است،  ریبت  مان حیاتی  با  راضی(  شاید  تفاو   و 

می کنار  ما  آنهمیشری  برای  برایآید؟  نیستیم «که  چیز  هیچ  است،  چیز  همه   موریاک،  1۵مان 
192۵ :67-68  ) 
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ها از اعمال و رفتار پدر و مادرشان،  الروبرداری آناحمد  های موریاک و آلیهی از موارد مشابه در داستان
احمد گوی سبقت را ربوده است و هایشان است  در این میان آلبرای ساختن شاصیت پدر و مادِر داستان 

هاین الرو بدون پروا و عدم سانسور، بسیاری از رفتارهای پدر خود را برای ساختن شاصیت پدر داستان
داده است  شاید بازگشت آل  قرار  برای تسالی دردهای روحی و بتوان گفت  به کودکی روشی است  احمد 

های زیادی را متحمل شد و گیر رنجخاطر داشتن پدری تندخو و ساتاحمد در کودکی به اجتماعی او  آل
با یادآوری آن دوران، د بنابراین  بر جای گذاشت   بر روح و روانن  ر واقع ماجراهای آن دوران تیثیر زیادی 

احمد به دوران توان برای بازگشت آلهای روحی خود را التیام باشد  از دالیل دیرری که میقصد دارد زخم
چنین او در این های زندگی او افزوده است  همکودکی برشمرد، بچه نداشتن اوست که این ماجرا به تلای

های شدیدی شده بود و به فرصتی نیاز خوردگیهای پیاپی در مسائل سیاسی دچار سرخاطر شهستدوران به 
 های بزرگسال جدا شده، به آرامن نسبی دوران کودکی برگردد داشت تا از دنیای پر از دردرۀ انسان 



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  56

 
عنوان عاوی از خانواده و تصمیم گیرندۀ های دیرر این دو اثر زنانه بودن آنهاست  ریبت پدر بهاز شباهت

نبود  مال شوهر نهایی کامالم واضح   با بچه نرهدارد  بچه که مال خودش  نبود مرا  است: »شوهرم حاضر 
( و موریاک: »آنها 1327:11احمد،  ام بود، که طالقم داده بود، و حاضر هم نشده بود بچه را بریرد «  آلقبلی

پدرش] و  ساعتمی   [گیوم  بزنند «توانستند  حرفی  اینهه  بدون  بروند،  راه  (  68:  19۵1   موریاک، 61ها 
و یا مدافعانه از فرزند خود هستند: شاصیت قهرمانانه  ناتوان از انجام حرکت  و یا  پدر اصوالم منفعل  های 

کرد که کال  یهبار در زندگیت اقتدار نشان بده  فقط یک کلمه باید برویی: التما  می   [مادر گال ]»پیرزن  
 همان: 17یابد «  کنیم بلوا خاتمهبعد صبر می  -«…سپرم مین  [آموزگار]»نه و نه! من پسرم را به این کمونیست  

 گیرندۀ نهایی برای فرزندان، مادران هستند  (  بنابراین در هر دو اثر، تصمیم76

 کودِک قربانی   . 4  . 4  .۳

زندگی خود کند تا بتواند احمد، در این دو اثر، مادر فرزند خود را قربانی میبرخالف دیرر آثار موریاک و آل 
گرایانه، دنبال محهوم کردن عمل مادر نیستند  هر دو را بهبود باشد  هر دو اثر با وجود سمت و سوی واقع
کند  دهند  اما این موضو  قربانی بودن زن را نفی نمی مادر زندگی خود را بر زندگی با فرزندشان ترجیح می

افتادۀ یک ، »شوهر دوم حاضر نیست پ  بچۀ مرد د  در شوحقیقت زن نیز قربانی جامعۀ ستمرِر خود می در
نره خر دیرر را سر سفرۀ خود ببیند و زن برای ادامه زندگی باید فرزند خود را سر راه برذارد  این تهلیفی است 

بچۀ (  در  17-11:  1327احمد،  آگاِه آن زمان بر زن تحمیل کرده است«  آلکه نه تنها شوهر او بلهه جامعۀ نا
جا شایع  داند که این رسوایی در همهکند و میکه دوازده سال ننگ این تهمت را تحمل می [ پل]»او ثیف، ک

 (  33: 19۵1 موریاک، 18است«
با اژدهای سهمرین جامعه را  هر دو مادر، خود را آنقدر ضعیف می  پندارند که در خود توانایی مقابله 

توانست انجام دهد جز اینهه در انظاِر مردم نمایان نشود،  کاری نمی »از اولین سال ازدواجن هیچ بینند: نمی 
(، ترجیح 27-62همان:  91آور «صاحِب گناهی که مرتهب نشده بود، گناهی که بیشتر ماحک بود تا شرم 

ترین ح  خود برذرند و بطور کلی نشان دهندۀ موقعیت زنان در اجتما  جای مقابله، از طبیعیدهند بهمی 
پوشی، عجز و ناله عمل خود را توجیه کند  در کند با پرده زمان است  هیچ کدام از این دو مادر سعی نمی آن 

، خاطرا  سر به نیست واقع این دو اثر نوعی حدیث نف  و یا اعتراف دو مادر است که در این تداعی معانی 
ت یابند  هر چند مادران این دو بچه نیز کنند، تا شاید بتوانند به طیب نف  دس کردن فرزندشان را مرور می

حماقت اما  جامعه هستند،  در  موجود  وضع  میقربانیاِن  حاضر  زن  دارند   نیز  عنصر هایی  عزیزترین  شود 
نیستی بهشد!! کوته به ورطۀ  ای که مایههای پست و بیتفاوتی و انراره بینی، بیزندگین، یعنی فرزندش را 

های سال بر ای است که سالشود، نتیجۀ همان ساختارهای رلط و مرتجعانهروز می گریبانریر برخی زنان ام
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قبوالند که ضعیف و همواره گونه فهر کند! به زن میخواهد ایننظام فهری جامعه حاکم است و از زن می
داستان اسار  فهری، فرهنری و اجتماعی زنان است که موریاک  بچۀ مرد و  بچۀ کثیف محتاج مرد است  

 اند خوبی تبیین کردهاحمد وجوه ظالمانۀ آن را به و آل
در جریان داستان تحت تیثیر عوامل ماتلف روحی،  بچۀ کثیف    وبچۀ مرد   های کودک در  شاصیت

در  روانی، فهری و رفتاری واقع می به ، بچه شاصیتی ایبچۀ مرد شوند  دارد و  دلیل سن کم در جریان ستا 
گیرد  بنابراین در همان حالت ایستایی و نااگاهی خود از سرانجامی که برای او در نظر گرفته شده قرار نمی

نیز، گیوم نه تنها درصدد بهبود شرایط زندگی خود   بچۀ کثیفماند تا کنن اصلی روی دهد  در  ماجرا باقی می 
 باشد  در به تحمل زندگی نیز نمی نیست، بلهه دیرر حتی قا

ها حول بایست تمامی ماجراهای داستاناند، مینام کودک نامرذاری شدهکه هر دو اثر به با توجه به این
رنگ های فرعی دارند، حاورشان کمهای کودک در هر دو اثر، نقنمحور کودک شهل گیرد  اما شاصیت

کنند  نقن ای را ایفا نمی گیری ندارند و نقن عمده توجه نیستند، قدر  تصمیمای است، در مرکز  و حاشیه 
های شود: »شاصیتها آشهار می های اصلی و در ارتباط با آن های کودک بیشتر در کنار شاصیتشاصیت

را تسهین اشان این است که باعث پیشرفت خط داستان شوند یا آن را پیچ و تاب دهند یا تنن  فرعی وظیفه 
(  وظایف 9۴-93:  1381کارد، دهند یا اطالعا  را منتقل کنند و سپ  باید از سر راه کنار بروند«  اسها 

به پیشبرد های کودِک این دو اثر مشان کردن کارکرد قهرمان، القای درون شاصیت مایۀ داستان و کمک 
ه، بیشتر در برجسته کردن شاصیت اصلی های جانبی داستان را تشهیل دادداستان است  بنابراین شاصیت

به شاصیت های کودِک هر دو اثر،  یابند  شاصیتهای اصلی چندان تجلی نمی داستان ماثرند و نسبت 
شوند، خصوصیا  آسانی شناخته میهایی باورپذیر، ساده و ریر پیچیده هستند، در طی داستان بهشاصیت

اند بینی است اما کمتر اهل جنب و جوش ستند و رفتارشان قابل پینهای واحدی دارند، تک بعدی هو ویژگی
دهند، سرنوشت های اصلی مرکزیت و محوریت داستان را تشهیل میو منفعل هستند  هر دو مادر شاصیت

 گیرد انجام می هاواسطۀ آنها مهمتر است و انتقال پیام اصلی داستان نیز به آن 
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ها و مشاهده رفتار هایی باورپذیرند  خواننده در رویارویی با آنهای کودک در هر دو اثر، شاصیتشاصیت
شوند  جدی بودن رسد که مشابه این اشااص در پیرامون زندگی ما نیز دیده میو خلقیاتشان به این نتیجه می

باعث  شاصیت آنها می ها از جمله عواملی است که  توانند دار نمی های خندهشود: »شاصیتباورپذیری 
شاصیتهمان که  باشند  باورکردنی  هستند«  همان:  گونه  دیرر  پیچیدگی 180های  عدم  و  سادگی    )

شوند و آسانی شناخته میهایی که بهها از سوی خواننده ماثر است  شاصیتها در باورپذیری آنشاصیت
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خواننده ذهن  می  در  شاصیتجای  تا  باورکردنی هستند  بیشتر  آنگیرند،  شناخت  که  دشواری هایی  با  ها 

های داستان،  وخو داشته باشند؛ یعنی اینهه شاصیتها باید ثبا  خل روبروست  از سویی دیرر، شاصیت
که باید   کند چه نو  آدمی هستند و توقعا  خاصی رامانند مردم عادی محور خاصی دارند که مشان می 

ها از این محور منحرف شوند، احتماالم کنند  اگر شاصیتها داشته باشیم، در ما ایجاد می از طرز عمل آن 
به  بودن،  ۴8:  137۴ سیرر،   معنی و چسباندنی خواهد شد«رسند و عملشان بی نظر نمیباورپذیر  (  ساده 
باشد  با توجه به ها می جمله دالیل باورپذیری آنهای این دو اثر از  خو و جدی بودن شاصیت وثبا  خل 

(، حوادث و ماجراهای 190- 1۵۵الف:  1398حصارلو و آبهه،  رئالیستی بودن هر دو اثر  ر ک : جعفری 
کند  ها از سوی خواننده کمک میها که بیشتر ریشه در واقعیت دارند نیز، به باورپذیری این شاصیتداستان
 گرا: نویسندۀ واقعهدف 

ای قرار  های انسانی که در شرایط ویژههای کّلی دربارۀ نو  نماین گذاشتن قاایای کّلی، واقعّیت  »به
نوی   ای است که به روایت داستانواقع در حهم نیروی محرکه  دارند  این هدف تعمیم باشیدن، در

می  خاصقدر   هم  او  داستانی  اشااص  عامدهد   هم  و  داستاناند  به   عرضۀ  نوی ،  منظور 
های انسانی های انسان، کردار و گفتار طبیعی رایج نمونههای کّلی دربارۀ شاصّیت و انریزه واقعّیت

وسیلۀ گذارد که بهنماین می   دهد بلهه چیزهایی را بهکند و نشان نمیو واقعی جزئی را عمده نمی 
 ( 190: 1378 دستتیب،  « است ته یا انجام شدههای شاصّیتی ویژه، گفنمایندگان نو 

مذهبی   .6  . 4  .۳  خداباوری و اعتقادات 

ترین باور در دین است  شاصی که صاحب یقین باشد، در زندگی اعتقاد و یقین به خداوند ناستین و مهم 
احمد اعتقادا  موریاک و آلجوید   های خود را از او میکند و خواستهخود اول از همه به پروردگار توجه می

توانستم حتم داشته باشم که معطلم نهنند و اند: »از کجا میمذهبی خود را به کرا  در آثار خود نشان داده 
بچه و  خودم  روی  اسم  هزار  و  نبرند  را  نمیآبرویم  کجا؟  از  نرذارند؟  صور  ام  این  به  تمام خواستم  ها 

دانست که می [گیوم ]های موریاک در جستحوی پرورگارند: »او صیت(؛ و شا11: 1327احمد،  آل شود «
نبود« آنجا  مهربان  بی   […]»خدای  دنیاِی  این  گذاشته خدای  پا  رد  کجا  او  پ   بود؟  کجا  رحم 

شدن 88:  19۵1 موریاک،  20بود؟« حل  برای  خداوند  از  خواستن  کمک  و  استیصال  حالت  به  رسیدن    )
دهد  ترین لحظا  رخ میبسیار حائز اهمیت است  معجزه در سات  مشهل  رسیدن به این حالت روحی 

باور و پذیرش اعتقاد به عالم ریب و دریافت کمک از فرشتران یا موجودا  ریبی، تحت تثثیر این حالت 
تواند امور خیالی را بپذیرد  در کند، بهتر میگیرد  آدمی همواره در لحظاتی که احساساتن رلیان می قرار می

 بازد  طور کلی رنگ می های عقالنی بهاین لحظا  استدالل
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دارند اما در کردار و رفتار  های موریاک و آلشاصیت احمد اگر چه بظاهر اعتقادا  اخالقی و دینی 
اشان باعث آشفتری ذهنی آنها شده است که نشانرر کنند  تناقض در کردار با اعتقادا  قلبیمتناقض عمل می 

 استیصال آنهاست: 
مدتها پین، بااطر پل، کلیسای قصر ریر تحقیر  »از  این موضو  برای زن جوان بسیار  فعال بود  

بهانۀ خوبی بود که هرگز به آنجا پا نرذارد(    [پل]کننده بود  برعه ، دوری از کلیسای محل برای او  
اند: »عرو  بارون پیر، همان که اما تا ده فرساِی آن اطراف، کسی نبود که دلیل این ممنوعیت را ند

 . (28- 27 همان: 21« «…با کشین ماجراهایی داشته
خواند  اما در کردار و رفتارش ، زن اگرچه به اعتقادا  دینی پایبند است و شاید حتی نماز می بچۀ مرد در  

ادر نمازش را به توجهی به دین ندارد  حتی برای اینهه کودکن را از خانه بیرون کند و در خیابان گم کند، چ
برای انجام عملی ریرسر می نبود  چادر اخالقی و ریر اندازد  یعنی پوششی از دین  دینی: »دیرر دست من 

بیرون رفتم «  آل  به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه  : 1327احمد،  نمازم را 
13 ) 

  کنند: »بدین دادن چنین ماامینی، ایمان تصّنعی را محهوم میمایه قرار این دو نویسندۀ مذهبی با دست
بودن  نماِد گذرایِی زندگی است و هر دو جبری  نویسنده،  برای هر دو  ترتیب عرفان، فراتر از ابعاد مذهبی 

 ( 93ب: 1398حصارلو و آبهه، کنند «  جعفری ساختاِر هستی و ایمان تصّنعی را محهوم می

اخالقی مایه درون   .7  . 4  .۳  های 

آل و  ویژه موریاک  توجه  آثارشان،  در  درون احمد  به  نموده مایهای  اخالقی  از های  یهی  الهی،  ادیان  در  اند  
سوی فاایل و دوری از رذایل است  فاایل اخالقی اهداف اصلی انبیای الهی هدایت و راهنمایی انسان به

های ناپسندی است رساند  در مقابل رذایل اخالقی، صفتآن دسته ار صفاتی است که انسان را به کمال می 
و   بچۀ کثیفشود  این صفا  در نزد همران منفور است  در که موجب سقوط انسان از بلندای انسانیت می

نتیجۀ مثبت یا منفی بودن فاایل یا رذایل مایه و اندیشه، درون بچۀ مرد  دارد   های اخالقی فراوانی وجود 
ای برای آن صفت اخالقی شود  در بسیاری موارد نیز که نویسنده نتیجهاندیشه محسوب میام و بن اخالقی، پی

های اخالقی یهی هستند، زیرا اخالق با توجه به مذهبی بودِن موریاک مایه و اندیشهذکر نهرده است، درون 
 شوند: های اخالقی توصیف می ایهمهای اخالقی در راستای درون احمد تعریف واحدی دارد و اندیشهو آل

و زوال همه  فرد و جامعه  میان  قرن بیستم شهاف  دو  اجتماعی بروز می   - جانبۀ اخالقی»در  یابد  هر 
دهند  پرده از رخسار جامعه برگرفته،  گرا نسبت به جهاِن پیرامون واکنن منفی نشان می نویسندۀ واقع 

های  کشند  شاصّیت تصویر می   موجود در جامعه را به های ارزشمنِد زمان خوین و مشهالواقعّیت 
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سرگشته داستان  افرادی  ارلب  گرفته هایشان  فاصله  جامعه  از  که  آبهه،   جعفری  اند « اند  و  حصارلو 
 (  90ب: 1398

اجتماعی مایه درون   .8  . 4  .۳  های 

های اجتماعی به خوانندگان خود بوده و های کودک در صدد انتقال پیام احمد با خل  شاصیت موریاک و آل
دهند: »جالل درد را سان معاال  و مسائل اجتماعی، آمورشی و فرهنری روزگار خود را بازتاب میبدین

ای که کشید  دوره ای فریادش را در داستان هاین میکرد  معتقد بود که باید فریاد کشید  در دوره ح  می
: 1369احمد،  شد مسائل حاد زمانه را مطرح کرد «  آلدم برآورد و مستقیمام نمیشد  خفقان شدید بود و نمی

های تلخ جامعۀ خوین آید، حقیقتمی گویی با ظرافتی که تنها از آنها بر (  هر دو نویسنده عالوه بر خاطره 68
ی بسیار حیاتی دارد: »آدمی کنند  اجتما  در زندگی انسان نقشگناه کودکان ترسیم می را در سیمای پاک و بی 

اند و بیراه نیست چنانچه ادعا کنیم طراح واقعی نقن او اجتما  است«  مّهی،  را حیوانی اجتماعی خوانده 
به شیوه 73:  138۵ آدمی  طبیعی  نیازهای  به  اجتما   مثبت (   پاسخ  جامعه  فرهنگ  اسا   بر  و  انسانی  ای 

 دهد: می 
او   ارزش »الروی رفتاری آدمی نتیجۀ حاور  و  این عامل،  در اجتما   گذإری آن است  بر اسا  
نررد و به نحوی طبیعی و در نهایت برای خود همان منزلتی آدمی خود را از دریچۀ چشم دیرران می 

می  قائل  بهرا  را  نقشی  همان  است؛  کرده  معّین  اجتما   که  میشود  براین  عهده  اجتما   که  گیرد 
 (  73طراحی کرده است«  همان: 

حقوقی،  ناظرزاده   اداری،  خویشاوندی،  نهادهای  همچون  را  اجتماعی  نهادهای  با  فرد  »رویارویی 
های مثبت و »پدیدههای اجتماعی  مایه(  در آثاری با درون 163:  1383داند  ناظرزاده،  « می …اقتصادی و

شود  طرح مشهال  و مسائل اجتماعی، بازتابی از ذهن درگیر است، مطرح میمنفی که یک اجتما  با آن  
چنین بهبود وضعیت زندگی پی تتییر و اصالح وضع موجود، همگرای نویسندگان است که همواره درآرمان 
 ( 237: 1378«  محّمدی، کوشند ویزه کودکان می ها بهانسان

شود  او با موانع و مشهال   رفته کم میاش رفتهمعصومّیت کودکی و ناآگاهیکودک با ورود به اجتما  
رسد  در این سیر و سفر لّذتی کند و به تهامل میشود، تجربه کسب میجاری در جهان هستی مواجه می

آن  نودلمن  که  است  لّذ نهفته  دوگانۀ  می را »کشن  تحسینآور«  که هم  کششی  استنامد   و هم   برانریز 
به ای که می کننده: »شیوه محهوم  بلوغ و از معصومّیت  به  آیینی حرکت از کودکی  به افراط در اجرای  گذارد 

 نودلمن،   دهد«بار برای ما روی می ای مهرر وارد شویم  چنین حرکتی در زندگی واقعی تنها یکگونه دانن، به
(  اّما با خواندن کتاب یا تماشای نماین، این امهان هست که کودک و نوجوان بارها و بارها این 73: 1966
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احسا  را تجربه کند و با هر بار مشاهده به تهامل دست یابد  در این دوره، کودکان به الروپردازی و تقلید 
بزرگان و اطرافیانشان می  بهاز  به دنبال گرفتن تثیید  پردازند و از سویی  آنها را  این دو عامل  دیرران هستند  

آنها در همۀ نررانی از انتقاد سوق می  به اعمال اخالقی نیست و ارلب  دهد  این ح  تثیید شدن منحصر 
(  37:  1382سطوح، خواهان تثیید از جانب دیرران و همچنین باورهای ذهنی خودشان هستند   نورتون،  

نشاند و معتقد است کودک و کودکان نه هی برابر با بزرگساالن می شناسی جدید کودکان را در جایراجامعه 
نفسه ارزشمند است  شوند، دارای اهّمّیت و ارزشمندند، بلهه کودکی خود فیبرای آنهه بعدها بزرگسال می

د هایی وجود دار اند  در ادبیا  کودک کتابکودکان از موضوعاتی اجتماعی به عامالن اجتماعی ارتقا یافته
کنند  دهند  دیرر والدین موجودا  مقّدسی نیستند که هرگز اشتباه نمی که در آن کودکان به والدین پیام می 

استیالی ادبّیا  آموزشی و تربیتی پایان یافته و شاهد انوا  دیرر ادبّیا  کودک با کارکردهایی نظیر سرگرمی،  
 ( 3: 1392حسینی، زادههستیم   عرب… شناسی، لّذ ، زیبایی

ادبّیا  کودک همچون سایر عناصر اجتماعی عنصری کارکردی است و فقط تا زمانی قابل توجیه است 
با ساختار اجتماعِی محیط  به مثابه عنصری کارکردی  باشد و ارتباط خود را  نیازهای جامعه  که در خدمت 

تماعی بوده است  با پیداین هاِی تاریاِی خود برخاسته از یک نیاز اجحفظ کند  ادبّیا  کودک در سرچشمه
کار نهادی طراحی کند تا بتواند ضمن مدیریت »دوران کودکی« از وباید نوعی ساز شرایط مدرن، جامعه می 

، اّما ادبّیاتی که یک زمان کارکردی و عقالنی است لزومام در زمان دیرر …این پدیده، عنصر کارکردی بسازد 
به این  و  نیست  شرایط  این  واجد  تحّول خهم  و  تتییر  دچار  و  پویا  موجودّیتی  جامعه  که  است  این  اطر 

 ( 7-۵ همان:  دارد 
باور پذیرفتنی و  برای مااطب بسیار  کردنی هستند  هر دو شاصیِت کودک طوری طراحی هر دو اثر 

منفعل کنند  این دو شاصیت در جامعه اند که عاقبت و نتیجۀ حفت و خواری را به مااطب منتقل میشده
انریز است  هر دو نویسنده بعد خانوادگی اجتما  استفاده هستند  سرنوشت آنها نیز ترحم و برای جامعه بی 

نقشۀ داستانی طرح کردهرا مد بهبودی،  برای  داده و در همان مسیر  در این جامعه، هر چقدر نظر قرار  اند  
سازی و سال نیز بیشتر وارد اجتما  شبیه  ها تجارب اجتماعی بیشتری کسب کنند، مااطب کم سنشاصیت

 داند کننده میشود و خود را تجربهشده می
داشتند فروبریزند  ها را از ما پنهان مینماید که این ظواهری که واقعیت»احسا  پوچی وقتی رخ می
انسان پی می  این لحظه  در  تمام نداهای درونیو  واقعیتبرد که  با  تاش  و  های طبیعی  دارد  ناقض 

کنده از نمی توان معنا و هدفی خارج از این طبیعت بدست آورد  حال در چنین شرایطی که جهان آ
توان جوابی برای چیستی توان هدفی برای زندگی یافت و نه می شر و بدی و ستمرری است، نه می 

اند مناسب او نیست و جایراه نظر گرفتهمعنای زندگی جست  در ضمن جایراهی که برای انسان در 
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جز این دنیا وجود ندارد  پ  چه باید کرد؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ وقتی ارزشی  دیرری نیز به 

معناست، پ  تهلیف ما چیست؟ اندیشمندان چه راهی را  ها وجود ندارد و جهان بی در رأ  ارزش 
 نصیری و شریفیان،   راه فراری وجود دارد؟«کنند؟ آیا اساسام  برای بهتر شدن این زندگی تجویز می

1392 :120-121 ) 

 گیری. نتیجه4
بر این ثّ ثثیر و تثرابطۀ دوطرفۀ ت دارد  رالبام اعتقاد  بین شاعران/نویسندگان و اجتما  همواره وجود داشته و  ر 

پنهان است که ادبیا  در حقیقت اندیشه نیستند و  بنابراینهایی است که در دستر   هنرامی سودمند   اند  
ها است که دامنۀ وسیعی از افهار متعدد را دربرگیرد  باتوجه به رابطۀ انهارناپذیر ادبیا  و اجتما ، این اندیشه

توان یافت که منبع تمام و در بهبود حیا  اجتماعی ماثر خواهد بود  در ادبیا  هر ملتی آثار زیادی را می 
شوند که پدیدآوران خود هستند، اما آثاری از اقبال و پذیرش بیشتری برخوردار می های ماتلف کمال اندیشه

طوری که اثر ها بهتر پرورده شده و متن با هنر نویسندگی او عجین شده باشد  بههای نویسنده در آن اندیشه
و تحلیل آثار ادبی و نیز رو شناخت اش باشد  از اینهای نویسندهمورد نظر تصویری تمام و کمال از اندیشه

نما  در آن نشو و  آثار بدون بررسی و تحلیل جامعه و فرهنری که  شناخت و تحلیل زندگی آفرینندگان این 
مشهال یافته دردها،  باورها،  اجتماعی،  روابط  معیشت،  نحوۀ  در  تحقی   و  نیست  میسر  و …اند،  فراز  و 

سازد  این آثار توجه ها را میسر می تر زندگی و آثار آن تر و جامعهای جامعۀ نویسندگان، بررسی دقی  نشیب
ها بار دیرر با دیدی متفاو  به وقایع بنررد و آنشوند او یککنند و باعث میخواننده را روی وقایع متمرکز می

  آل احمد ها را درک کندرا ارزیابی کند و چه بسا متوجه اموری شود که در نراه سطحی و زودگذر نتوانسته آن
و موریاک نیز از جمله کسانی هستند که به فایدۀ اخالقی آثار ادبی معتقدند، عقاید و مبانی فهری خوین را 

گیرند: »منتقدان برخالف کسانی که در کار می کنند و تمام تالش خود را در رساندن جامعه به آن به ترسیم می 
اکنونیمه  بودند،  ناب  پی هنر  در  گذشته  قرن  خوب  های  داستان  که  معترفند  تلویحام  برخی هم  و  آشهارا  ن 

(  مسیلۀ قابل 13:  1988دهد«  بو ،  داستانی است که اگر درست خوانده شود به مردم در  اخالق می 
کند و در واقع سرنوشت قهرمان تیمل دیرر این است که راوی گاهی دانن خود را بر ذهن قهرمان تحمیل می 

ذه در  که  است  چیزی  میهمان  راوی  داستانن  راوی  دارد   کامل  اشراف  داستان  وقایع  بر  او  و  های گذرد 
ها های جامعه است، به این منظور از بیان هیچ یک از ناراستیاحمد و موریاک در پی کشف و بیان زشتی آل

هایشان هدفی نوشتهرسد این دو نویسنده برای نظر میها در تالش است  بهابایی ندارد و همواره برای رفع آن
ها و مسائل حاد اجتماعی روز هایشان را فاایی برای بیان ناراستیریر از لذ  هنری در نظر دارند و داستان

شود  های داستان یا شاهد بیرونی وقایع داستان ظاهر می اند  راوی معموالم در نقن یهی از شاصیتقرار داده
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نررد  در واقع راوی ها به رویدادها میو کار دارد و یا از دید شاصیتاو یا خودش با مسائل مطرح شده سر 
می  سعی  هم  گاهی  و  دارد  اطال   چیز  همه  از  که  است  آگاهی  به شان  نسبت  خاصی  نررش  کند 

توان برای نویسندگی این دو نویستده ذکر کرد،  ها به ذهن خواننده القا کند  با توجه به اهدافی که میشاصیت
اشان باشد  هدفی که هر دو نویسنده با نوشتن دنبال آگاه بهترین گزینه با اهداف نویسندگیاوی خودشاید ر

های ها دارد  هنرامی که دو نویسنده در نظر دارند به بیان ناراستیکنند رابطۀ مستقیمی با راوی مننتاب آنمی 
ها پوشیده ند که از زوایای امور آگاه بوده و چیزی بر آن گیرکار می جامعه بپردازند، راوی و گویندۀ توانایی را به 

صور  توانایی بیان تمام مشهال  را ناواهند داشت  زیرا معتقدند یک اثر ارزشمند ادبی،  نباشد  در ریر این
ها انریزۀ الزم را اثری است که نقن بسزایی در بیداری و ایجاد روحیۀ اعتراض در مردم داشته باشد و در آن 

خاطر سطح فهری بسته،  ای از مسائل بهرای تحرک و جنبن ایجاد کند  فالکت اجتماعی و عدم پذیرش پاره ب
شوند  این در حالی های دیرر هر دو داستان است  هر دو شاصیت کودک مقهور این شرایط میمایه از درون 

از ندارند  موریاک و آلپردازی کودک نقن چندانی  مایه هر دو داستان در شاصیتاست که درون احمد 
به درونی کردن آموزه خالل شاصیت نوپای های داستان  های اجتماعی، تربیتی، اخالقی و علمی در نسل 

 پردازند  جامعۀ خوین می 

 هانوشت. پی5
1- Pour comble elle ne devint même pas «Mme la baronne». Il n’existait qu’une Mme la 

baronne: sa belle-mère, la vieille. 
2- 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. 

3- «Tu es vilain, sale et bête.» […]. Et qu’était-il encore? qu’avait dit sa mère tout à l’heure: 

ce mot qui avait été comme une pierre que papa eût reçue dans la poitrine? Il chercha et 

ne trouva que «régénéré». C’était un mot qui ressemblait à «régénéré». 

4- M. Bordas ne voulait plus s’occuper de lui. Personne d’autre ne le voudrait. Il dit à mix-

voix: «Ça m’est bien-t-égal…» Il répéta comme pour braver un ennemi invisible: «Ça 
m’est bien-t-égal…» […]. «Le Bon Dieu n’y est pas…» C’était de ces choses que disait 

Mamie: «On a enlevé le Bon Dieu…» Il n’est pas ailleurs qu’au ciel. Les enfants morts 

deviennent pareils à des anges et leur face est pure et resplendit. 

5- Une gifle claqua. «Monte à ta chambre. Que je ne te voie plus jusqu’au diner.». L’enfant 

porta la main à sa joue, comme s’il avait eu la mâchoire brisée. 

6- Elle ne luttait plus contre ce dégoût. Était-ce sa faute si elle n’obtenait rien de ce pauvre 

être? 

7- L’enfant qui passait pour idiot. 

8- Il allait à l’école à l’heure où les autres garçons en revenaient. 
9- La vieille baronne se réjouissait parce que ses enfants Arbis auraient Cernès ; et puis 

Paule disparaissait de sa vie. 
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10- Ainsi l’enfant chassé de son terrier, tremblait de peur et de froid au milieu de la vie 

hostile, de la nature ennemie. 

11- Il lui faudrait vaincre sa timidité, revenir à la charge au sujet de Guillaume. 

12- Et pour qui? je vous le demande ! pour un petit arriéré, pour un petit dégénéré… 

13- Elle était contente que sa mort à elle fût si proche. Elle répétait à l’infirmière que la 

morphine lui faisait mal, que son foie ne supportait aucune piqûre, elle voulait boire ce 

calice jusqu’à la dernière goutte – non certes qu’elle crût qu’il existe, ce monde invisible 

où nos victimes nous ont précédés, où nous pourrons tomber aux genoux des êtres qui 

nous avaient été confiés et qui, par notre faute, se sont perdus. Elle n’imaginait pas 

qu’elle pût être jugée. Elle ne relevait que de sa conscience. Elle s’absolvait d’avoir eu 

horreur d’un fils, réplique vivante d’un horrible père. Elle avait vomi les Cernès, parce 

qu’on n’est pas maître de sa nausée. 
14- Mais non, rien jamais ne ferait taire cette voix terrible de sa mère, rien n’éteindrait ces 

yeux méchants rivés sur lui qui le rendaient conscient à la fois de sa maigreur, de ses 

genoux sales, de ses chaussettes retombées ; alors Guillaume ravalait sa salive et pour 

désarmer son ennemie essayait de fermer la bouche… Mais la voix exaspérée éclatait (et 

il croyait l’entendre encore dans ce petit cimetière où il grelottait): «Va-t’en où tu 

voudras, mais que je ne te voie plus.» 

15- 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. 

16- Ils auraient pu marcher des heures sans rien dire. 

17- «Montre de l’autorité une fois dans ta vie, Galéas, suppliait la vieille dame. Tu n’as 

qu’un mot à dire: «Non, et non ! Je ne veux pas livrer mon fils à ce communiste…» – puis 

laisse passer l’orage.» 
18- Elle qui supporte depuis douze ans la honte de cette calomnie et qui sait qu’elle a cours 

partout, 

19- Dès la première année de son mariage: rien ne pouvait faire qu’elle ne fût marquée aux 
yeux de tous, chargée d’une faute qu’elle n’avait pas commise, d’une faute plus ridicule 

encore qu’ignoble. 

20- Il savait que «le Bon Dieu n’y était pas» […]. Où résidait-il, le Dieu de ce monde cruel? 

Où donc avait-il laissé une trace? 

21- Depuis des années, à cause de Paule, la chapelle de Cernès était désaffectée, ce dont se 

fût bien moqué la jeune femme (l’éloignement de l’église paroissiale lui avait été au 

contraire un bienheureux prétexte pour n’y mettre jamais les pieds). Mais il n’était 

personne à dix lieues à la ronde qui ne connût la raison de cet interdit: la belle-fille de 

la vieille baronne, «celle qui a eu une histoire avec le curé…». 
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