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چکیده
رسههال ادبیا تطبیلی؛ تشههریح خط سههیر روابط و پیوندهای ادبی و باشههیدن روح تازه و شههاداب به
آنهاسه

ادبیا تطبیلی عامل بارگی در تحلیلا جامعهشهناسهی و درک صهحیح آنهاسه که در اییاد

روح تفاهم و تعاون میان انسهانها و جوامع بشهری سهودمند اسه

ملالۀ حاضهر به شهیوۀ توصهیفی تحلیلی

و تطبیلی به بررسهی ملایسههای و تطبیلی بچۀ کثیف اثر فرانسهوا موریاک و بچۀ مردم اثر جالل آلاحمد
براسهها روی رد م تب واقعگرایی میپردازد موریاک و آلاحمد به دنیای معصههوم و امر کودکانه گام
مینهنهد و از روی جنهایه ههای روابط انسهههانی پرده برمیدارنهد در حلیله توجهه موربهاک و آلاحمهد بهه
دور ِان کودکی را باید ربطۀ آنها به گذشهته دانسه و نشهانار تالش دو نویسهنده اسه برای بیرون آمدن از
قالب انسهانی بارگسهال و پناه بردن به دنیای پاک و بیآالین کودکان یافتههای ایر تحلی نشهانار ایر
اسه که هدف ایر دو نویسهنده برای خل چنیر آثاری بازگویی حلیل های تلای اسه که در جامعه
برای کودکان رخ میدهد؛ گویی حلیله های تلخ جامعهه تنهها در سههیمهای پاک و بیگنهاه کودکان ام هان
تیلی و ظهور می یابند و با تآ کید بر جایااه کودک به بازسازی دنیای در حال فروپاشی دلبستهاند
کلیدواژهها :فرانسوا موریاک جالل آلاحمد ی
ادبیا تطبیلی کودک
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میسا زد نهالی را که از سرزمینی بیاانه آورده اس
میدهد و لبا

با احساسا

دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

مشاعر فهم و درک خود و ملتن پیوند

ملی به آن میپوشاند با هر عاوی قامتی میسازد که برای فهم اصال آن محللان باید

تالشهای زیادی مبذول دارند
اهمی ایر رشته آنچنان که امروزه احسا میشود در گذشته احسا نمیشد هر روز که ارتباطا
گسترش مییابد جهانیان بهویژه فرهنگ دوستان با ی دیار بیشتر آشنا میشوند ام ان فهم تعامل و
دسترسی به منابع مصادر و آثار افااین مییابد و حوزۀ ادبیا تطبیلی وسیعتر میگردد اگر رواج فرهنگ
گف وگو نلن رایانه و سرع پیشرف فناوری را به ایر عامل بیفاائیم تصور گستردگی حوزۀ ادبیا تطبیلی
واضحتر و آسانتر خواهد بود پدیدۀ جهانی شدن صرفنظر از نلن مثب یا منفی آن عامل مهمی اس
که حوزۀ فرهنگ را بطور عام و ادبیا تطبیلی را بطور خاص تح تآثیر خود قرار خواهد داد هدف و رای
ادبیا تطبیلی یافتر رشتههای اتصال دو مل و درک ریشههای جریانهای ف ری و تأثیرگذار بر دو یا چند
فرهنگ اس

در دادوستد فرهنای فرهنای رالب اس که بتواند به نیازهای انسانی پاسای قانع کنندهتر

بدهد
ادبیا کودکان شامل باشی ا ز ادبیا اس که از طرف بارگساالن جامعه در راه گسترش ف ر و سطح
دانن کودکان و همچنیر پرورش دادن ذوق و استعدادهای آن نوشته میشود تا قبل از انلالب مشروطه ایر
گونۀ خاص از ادبیا در ایران مطرح نبود اما با ش لگیری انلالب مشروطه و بروز تحوال سیاسی
اجتماعی و فرهنای جامعه در مسیر نواندیشی و نوگرایی افتاد ادبیا کودک بهش ل امروزیاش از دورۀ
مشروطه شرو شد جنبن مشروطهخواهی همانگونه که در ادبیا فارسی تآثیر عمی به جا گذاش و دیدی
واقعبیر و مردمگرا به آن باشید در ادبیا کودکان نیا ماثر واقع شد با ش لگیری ایر تحوال در زمینۀ
ادبیا بارگساالن در زمینۀ ادبیا کودکان نیا گروهی از نویسندگان ایر دوره شرو به نوشتر داستان برای
کودکان کردند که ایر کارها برای آنها بیشتر جنبۀ تفنر و سرگرمی داش

در راستای تحوال فرهنای که

بهواسطۀ ایر انلالب در کشور روی داد در زمینۀ ادبیا کودک نیا شاهد تحوال گستردهای هستیم ی ی
از عوامل اصلی پیداین ادبیا نو کودکان در ایران دگرگونی در زبان ادبی دورۀ مشروطه اس

ادبیا

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 روشنف ران
نلن داشتهاند نویسندگان ایرانی بهواسطۀ آشنایی با ادبیا ررب و تآثیر پذیرفتر از آن نارشی جدید به
کودکان و ادبیا آنها پیدا کردند و با سادهتر شدن نثر فارسی دس نویسندگان برای نوشتر آثاری متناسب با
سر کودکان بازتر شد در دوران پ از مشروطه تا سال 1300ه ش عبدالرحیم طالبوف ی ی از معروفتریر
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نویسندگان در عرصۀ ادبیا کودک بود و با ظهور جبار عسارزاده در سال 1300ه ش ادبیا کودک به ش ل
مدرن آن سم و سوی خود را پیدا کرد و توانس بهعنوان گونهای خاص از ادبیا در جامعه مطرح شود
در جنبن بنیانگذاری آموزشااههای نو و سوادآموزی کودکان همواره بر آموزش پسران تآ کید و پافشاری
میشد بههمیر دلیل روی سار نویسندگان آثار آموزشی بیشتر با پسران بود توجه بین از حد به کودک پسر
و در حاشیه قرار دادن دختران در کتابها بازتابی بود از نارش جامعه به دختران که آموزش را برای آنها
ی ی از دالیل ایر موضو را میتوان بیبند و باریهای حاصل از ح وم پادشاهان

ناپسند میدانس

قاجار دانس که باعث میشد مردم مذهبی ایران ناران حاور دخترانشان در چنیر جامعهای باشند
با افااین شمار باسوادان و گسترش فرهنگ ررب در ایران ادبیا کودکان از آن پوسته و ش ل قدیمی
خود بیرون آمد و چهرهای نو و هماهنگ با ادبیا کودکان در ررب یاف
مورد توجه نویسن دگان قرار گرف

در ایر دوره ادبیا عامۀ کودک نیا

مااطبان عمده و اصلی ادبیا عامیانه در ایران کودکان بودهاند با

وجودی که بیشتر قصه های عامیانه خاص کودکان نبوده و قهرمانان آن نیا کودک نیستند اما باید گف هم
ی
بارگترها و هم کودکان از خواندن ایر داستانها لذ میبردند توجه به ادبیا کالسیک میانه و واقعگرایی
از خصاین اصلی داستانها در دهۀ چهل اس
در قلمرو ادبیا کودک اس

از خصوصیا دیار ادبیا در ایر دهه رسوخ شعر نویر

دهۀ چهل از نظر ادبی برای کودکان و بارگساالن دهۀ پرباری بود در ایر دوره

ادبیا تآلیلی و تصویرگری ایرانی در برابر ادبیا ترجمه و تصویری خارجی روندی رو به رشد بهخود گرف
هم چنیر در ایر دهه سه نهاد در قلمرو ادبیا کودک تآسی

گردید که نشان از توجه جامعه به کودکان و

مسائل پیرامون آنها اس
ادبیا کودک در دوران قبل از انلالب اسالمی بهخاطر جریانا سیاسی و مبارزا مردمی زیر لوای
سیاس رف

فشارهای سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی باعث شد که انلالبیون برای بیان سانان خود به

زبان نماد تمثیل و اشاره در آثار کودکان متوسل شوند آنها در قالب داستانهایی که بهظاهر برای کودکان
نوشته شده بودند توانستند حرفهای سیاسی خود را بانند ایر مسأله باعث شد که ادبیا کودک از آن ش ل
واقعی خود خارج شده و مانند ابااری در دس بارگساالن قرار گیرد جالل آلاحمد و فرانسوا موریاک از
داستاننویسانی هستند که از کودکان بهعنوان ی ی از قهرمانان در داستانهای بارگساالن استفاده کردهاند
حاور کودکان در ایر دو اثر جالل آلاحمد و فرانسوا موریاک چاونه اس ؟ هر یک از دو نویسنده تا
ی
چه حد در بازتاب دادن زندگی و دنیای کودکان و نوجوانان سرزمیر خود موف بودهاند؟ حاور کودکان در
ی
وضعی کودک در ایر دو
ایر دو اثر تا چه اندازه در ش لگیری شاصی های دیار ماثر اس ؟ اشتراکا
اثر کدام اس ؟
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 .1.1ضرورت و اه ّمیّت پژوهش

مطالعا تطبیلی یک روش بسیار مهم در حوزۀ مطالعا علوم انسانی بویژه ادبیا و آثار داستانی اس که
می تواند به نشان دادن همسانی میان آثار ادبی خل شده با روی رد تحلیلی و نلادانه کمک کند« :ا ی
دبیا
تطبیلی علمی اس که روابط خارجی میان ملل گوناگون را بررسی میکند و از تأثیرپذیریها و تأثیرگذاریها
ی
میان ی
ادبیا ملی یک کشور و دیار کشورها سار میگوید » (رنیمیهالل  )18 :1987با توجه به وجوه
مشترک آثار جالل آلاحمد و فرانسوا موریاک که ی ی از ایر وجوه حاور پررنگ کودکان و نوجوانان بهعنوان
شاصی های داستانی و همچنیر توجه ویژه موریاک و آلاحمد به چالنهای زندگی کودکان و نوجوانان در
جامعه و این ه هر دو نویسنده از نویسندگان مطرح و معتبر در جوامع خود و جهان هستند مطالعه و بررسی
ملایسهای جایااه کودک و نوجوان در آثار دو نویسنده -که برخاسته از زمینههای فرهنای متفاوتند -ضروری
و کارآمد اس

مهم ی
نلن ی
ادبیا تطبیلی در نشان دادن دیدگاه دو نویسنده در توصیف یک موضو مشترک و قراب یا
دبیا تطبیلی سهم بساایی در آشتیدادن فرهنگها و ی
فاصلۀ بیر دو فرهنگ متفاو اس ا ی
ادبیا ملل
ماتلف با ی دیار دارد و ایر نلن تنها با قیا هایی صور میپذیرد که از خالل یک یا چندیر اثر ادبی

متفاو بهدس میآیند (راد فارسیان و بامش ی )7 :1397
با توجه به این ه شاصی های کودک در داستانهای معاصر جایااه ویژه و منحصر بهفردی دارند
ی
روحیا
ضروری اس نویسندگان ایر داستانها بهدلیل رویارویی با قشر عظیمی از مااطبان کودک -با
گوناگون -که در حال رشد و ش لگیری شاصی و کمال هستند حساسی و دق کافی را بهعمل آورند
ادبیا تطبیلی به ی
«بیشک هیچ علمی از علوم جدید به اندازۀ ی
ادبیا کشورها خدم ن رده اس ؛ زیرا

ادبیا تطبیلی عم روابط و پیوندهای ف ری و هنری میان ی
ی
ادبیا کشورها را روشر ساخته و نوعی تعامل
از ایررو هر کوششی در ایر زمینه رنیم اس و میتواند

دادوستد بیسابله میان آنها اییاد کرده اس
ی
مورد ی
توجه عالقهمندان ی
ادبیا بومی و فرا ملی واقع شود » (جعفریحصارلو و آب ه 1398الف)1۵9 :

مهمتریر اهداف ایر ملاله :بررسی چاونای حاور کودکان در آن دسته از داستانهای معاصری اس
که برای بارگساالن نوشته شده اس ؛ بررسی جایااه کودکان و نوجوانان در آثار دو نویسنده؛ بررسی میاان
توفی دو نویسنده در بازتاب دادن زندگی و دنیای کودکان و نوجوانان سرزمیر خود؛ تبییر آسیبها
دشواریها و معاال زندگی کودکان و نوجوانان در آثار دو نویسنده و بررسی شباه های وضعی حاور
کودکان در آثار دو نویسنده
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 .2پیشینۀ پژوهش
ادبیا کودک سرآرار معینی ندارد و تعییر تاریخ دقی برای آن مم ر نیس اما میتوان فول لور و فرهنگ
عامه را سرآراز ادبیا و باصوص ادبیا کودکان دانس
پیداین ایر نو ادبیا در جهان را در اروپا جس

آنچه مسلم اس ایر ن ته اس که باید نطفۀ

بطور واضح میتوان گف ادبیا کودک شاخهای از

ادبیا معاصر جهانی اس که ابتدا در اروپا ش ل گرف و سن

به سایر کشورهای جهان راه پیدا کرد

اواخر قرن هفدهم را می توان شرو ادبیا خاص کودکان و تآلیف کتاب برای کودکان در جهان دانس

در

قرن هیدهم گامهای ماثری در زمینۀ توسعۀ و گسترش ادبیا کودکان بهعمل آمد که بنیان ادبیا کودکان
امروز بشمار می روند در اوایل قرن نوزده با ظهور م تب رمانتیسم توجه به فرهنگ عامه فاونی گرف و در
نتییه قصههای پریان رواج یاف

از آراز قرن بیستم جریان ملی ادبیا کودک به یک جریان ملی تبدیل

شد ادبیا از کشوری به کشور دیار میرف و به زبان آن کشور و یا آن منطله ترجمه میشد (محمدی و
قایینی  )2۵۴ :1383قرن بیستم را قرن کودک نامیدهاند چرا که در ایر قرن کودک بهعنوان فردی مهم و
شاصیتی مستلل که دارای نیازها سالی عالی و حلوق خاص خود هس در جامعه و خانواده مورد توجه
قرار گرف

قرن بیستم اوج ش وفایی ادبی تنو موضوعی و کیفی آثار ماصوص کودکان اس

در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان در ایر باره چنیر آمده اس :
«ناستیر آثار ادبی هناامی پدید آمد که آدمی سار گفتر را برای بیان احسا و اندیشه و تایل خود
بهکار برد ایر ناستیر گفتارها پایه و مایۀ ادبیا شفاهی شد که سینه به سینه از نسلی به نسلی دیار
انتلال یاف

ادبیا شفاهی مردمان روزگار کهر از زمانیکه آدمی توانس از خط و نوشتر برای ثب

گفتار و پیام و اندیشه و احسا خود استفاده کند بهصور ادبیا م توب یعنی سار نلن بسته بر
لوحهای گلی سنای چوب استاوان کارذ و مانند آنها در آمد بهطور کلی ادبیا شفاهی را پایه
و مایۀ آثار ادبی یعنی ادبیا م توب دانستهاند انسان ناستیر به یاری گفتار به بیان تر
شادی و شافتی خود میپرداخ

اندوه

به هناام رویارویی با پدیدههای طبیعی چون رعد و برق و برف و

باران و…از تایل مایه میگرف تا چون و چرایی پدیدههای طبیعی را بیان کند » (فرهنگنامۀ کودکان
و نوجوانان )112 :1371

یاما تاکنون پژوهشی تطبیلی در مورد جایااه کودک در ایر دو اثر موریاک و جالل انیام نشده اس
ایر ملاله به روش توصیفی-تحلیلی بهصور کتاباانهای مورد تطبی قرار گرفته اس

ابتدا با مطالعۀ هر

دو اثر موریاک و آلاحمد جایااه کودک و نوجوان در هر دو اثر تبییر میشود سن با روی ردی تطبیلی براسا
م تب واقعگرایی وجوه تشابه هر دو اثر با تأکید بر شاصی های کودک و نوجوان بررسی میگردد از فواید
ادبیا تطبیلی توانایی و مهارتی اس که در اختیار پژوهشار مینهد تا او بتواند هر آنچه را که اصیل و بومی
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اس از اندیشه و فرهنگ بیاانه بازشناسد افااین تفاهم و نادی ی میان ملل از رهادر آشنایی با آییرها شیوۀ
اندیشه آرمانهای ملی رنجهای میهنی منافع متلابل از طری دادوستد اثرپذیری و اثرگذاری از جمله ماایای
ادبیا تطبیلی اس

اما تمام پژوهشاران در ایر گفتار اتفاقنظر دارند که رسال پژوهنهای تطبیلی در درجۀ

ناس رنیسازی ادبیا ملی از رهاذر بهرهگیری از ادبیا بیاانه اس

(ندا )3۵ :1387

 .3بحث
تطبی وسیله ای اس

برای رسیدن به هدفی که تبییر تعامال و مبادال ادبی بیر مل های ماتلف

میباشد ادبیا تطبیلی ملایسه را بهانهای قرار میدهد تا به شناخ و ارتباط بیر مل ها و فرهنگها برسد
و با شناساندن تف ر مشترک به تفاهم مل ها کمک کند تآثیرپذیری و تآثیرگذاری بیر نویسندگان و آثار ادبی
ی
ادبیا تطبیلی در
در مل ها و زبانهای ماتلف از عواملی اس که در ادبیا تطبیلی مورد توجه اس
واقع عبار اس از:

«تحلی در باب روابط و مناسبا بیر ی
ادبیا ملل و اقوام ماتلف جهان و پژوهندهای که به تحلی در
ایر رشته اشتتال دارد مثل آنس که در سرحد قلمرو زبان قومی به کمیر مینشیند تا تمام مبادال و
معامال ف ری و ادبی را که از آن سرحد بیر آن قوم و اقوام دور و نادیک دیار روی میدهد تح
ی
نظار و مراقب خوین بایرد و پیداس که حاصل تحلی او با میاان دق و مراقبتی که در ایر تحلی
ی
بهکار بندد مناسب خواهد بود بنایرایر شاید بتوان گف که حاصل تحلی در ی
کیفی تیلی و انع اسی

اس که اثر ادبی قومی در قوم دیار پیدا میکند» (زریرکوب )127 :13۵۴

آلاحمد ی ی از نویسندگان بنام و تأثیرگذار ایران اس

او فعالی نویسندگیاش را زمانی آراز کرد که

شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران دچار آشفتای زیادی شده بود جامعۀ ایران مرکا توجه قدر های
جهانی قرار گرفته و ارتباط و تعامل با کشورهای رربی ی ی از عوامل گسترش روزافاون ایدئولوژیهای رربی
در ایر دوره بود در شرایط ایر سالها آشفتای اوضا زندگی و معیش مردم مبارزاتی را میطلبید که با
سالح قلم و با شهام به مبارزه با ناراستیها برخیاند و در ایر راه از هیچ کوششی دریغ ن نند آلاحمد در
سانوری مهارتی خاص داش و با صراح کالم خود افراد را جذب میکرد همچنیر زبان عربی و فرانسه
را خوب میدانس که ایر برای او یک مای بهشمار میرف و باعث شده بود خیلی زود مراحل ترقی را
طی کند آلاحمد پای در راه نلد و اصالح جامعۀ خوین میگذارد و تآثیر ایر علاید را نیا میتوان در آثار او
مشاهده نمود« :آلاحمد بهعنوان یک نویسندۀ متعهد شرایط و جریانهای گوناگون جامعۀ خود را بهدرستی
درک و دیاران را هوشمندانه آگاه کرده اس » (شرک ملدم و احمدی  )111 :1397آزادی بهبود شرایط
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اجتماعی زنان توجه به کودکان و ممانع از کار کردن آنها از بیر رفتر نظام سرمایهداری…از جمله مفاهیم
و مسائلی بود که مورد توجه آلاحمد قرار گرف
کودکان عالوه بر حاور در داستانها بهعنوان قهرمان گاهی نیا بهعنوان ناظر حاور دارند در دوران
معاصر نوشتر داستانهایی از کودکان میان داستاننویسان گسترش چشمگیری یافته اس

داستاننویسان از

نوشتر ایرگونه داستانها اهداف متعددی را دنبال میکنند ی ی از ایر اهداف بازگویی خاطراتی اس که
نویسنده در دوران کودکی تیربه کرده اس

بهدلیل واقعی بودن داستانها و تالش نویسنده در بازگویی دقی

و درس ماجراها بیشتر ایرگونه داستانها در حد یک خاطرهگویی معمولی باقی ماندند و نتوانستند به اثری
هنرمندانه و قابل قبول تبدیل شوند از دیار اهداف نویسندگان برای خل چنیر آثاری بازگویی حلیل های
تلخ جامعه از نااه کودکان اس

گویی حلیل های تلخ جامعه تنها در برابر چشمان پاک و بیگناه کودکان

ام ان تیلی و طهور مییابند و تنها با امید به وجود کودکان اس که میتوان به بازسازی دنیای در حال
فروپاشی چشم امید داش

کودکان عالوه بر حاور در داستانهای کودکانه بهعنوان قهرمان داستان گاهی

در سایر انوا داستانها نیا بهعنوان قهرمان یا ناظر حاور دارند در داستانهای معاصر نیا حاور قهرمانان
کودک دیده میشود که دنیای متفاو بارگساالن را از دریچۀ چشم خود مینارند و کوشن میکنند تا
تناقضهای موجود در ذهر کودکانۀ خوین را بهنوعی حل کنند در میان داستاننویسان معاصر موریاک و
آلاحمد به حاور قهرمانان کودک در داستانهای خود پرداختهاند و از آنجا که آلاحمد دارای فرزندی نبوده
نااه دیاری نسب به کودکان دارد موریاک و آلاحمد در داستانهای خود از قهرمان کودک بهره گرفتهاند و
توانستهاند عالوه بر خاطرهگویی با ظرافتی مثالزدنی مسائل مهم اجتماعی آن دوران را در قالب داستان بازگو
کنند
 .1 .3راوی مداخلهگر

موریاک و آلاحمد بسیاری از اف ار و خواستههای خود را در قالب حرفها و گف وگوهای شاصی های
داستانی خود بیان میکنند و از البهالی حرفهای شاصی ها گاه به شعار دادن مشتول میشوند و گاه
شاصی های داستانیاشان را موش افی میکنند و آنها را مورد قااو قرار میدهند بسیاری از مسائلی
گر داستانهای ایر دو نویسنده مطرح میشوند یا مورد انتلاد قرار میگیرند همان
که توسط راوی مداخله ِ
چیاهایی اس که اصول ف ری دو نویسنده را میسازند بطور مثال در ارلب داستانهای موریاک و آلاحمد

بسیاری از مسائل مورد نظر راوی در البهالی گف وگوی بیر شاصی ها بیان شده اس

دلیل ایر امر شاید

ایر باشد که هر دو نویسنده تالش کردهاند حاور خود را از متر داستان دور از نظر نااه دارند و بههمیر دلیل
راهی ریرمستلیم برای گفتر آنها یافتهاند هر دو نویسندۀ واقعکرا با انتااب زاویۀ دید مناسب به الیههای
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پنهان ف ری شاصی های داستان نفوذ میکنند و گاه عالوه بر ایرکه آراء و نظرا خود را از زبان راوی بیان
میکنند شرح رویدادها با احساسا شاصی راوی درآمیاته و راوی به توصیف صرف رویدادها نمیپردازد
راوی روای گر صرف وقایع نیس

شاید بتوان ی ی از دالیل موفلی موریاک آلاحمد در ایر دو اثر را

واقعگرایی و عدم سانسور واقعی ها در ایر داستانها دانس
 .2 .3راوی خودآگاه

آثار ایر دو نویسنده را در بیشتر موارد میتوان از نمونههای ادبیا تیربی دانس

چنان ه دانشور در ایر

مورد مینویسد« :مد ها بود ادبیا تیربی نظرش را جلب کرده بود اما مار آثار خودش در حلیل ریر
از ادبیا تیربی بود؟» (دانشور  )37 :1371موریاک و آلاحمد تیربیا شاصی خود را در قالب داستان
بیان کرده مش ال اجتماعی و فرهنای جامعۀ خود را مطرح و به شرایط اجتماعی نامساعد عصر خوین
اوی داستانهایشان همسو و
میپردازند؛ بدیروسیله جامعه را در بوتۀ انتلاد قرار میدهند بنابرایر
ِ
علاید ر ِ
مواف با نویسندۀ داستان اس

همچنیر در زاویۀ دید انتاابی خود وجود تیابیر و موش افشان را به رخ

خواننده میکشند راوی علاید و نظریاتن را آش ارا و بیواسطه در گف وگوهای خود در اختیار خواننده قرار
میدهد در واقع راوی داستان را به سم و سویی که مورد نظر اوس سوق میدهد خواننده را در حال و
هوا و وضعی شاصی قرار میدهد خصوصیا روحی و خللی او را برای ما آش ار میکند ایر راوی یا
از حاال روحی عمی خود خبر میدهد و شرایط را از نااه خوین میسنید یا دانای کلی اس که به ورای
م
آگاهی مااطب دس دارد و از تمام جنبههای روحی او مطلع اس مثال در بچۀ کثیف و بچۀ مردم ،هر دو
مادر به شرایط و معاال اجتماعی زنان آگاهند و هناام شرح رویدادها نمیتوانند از توضیح حاال روحی
و اندیشه های خود رافل شوند بنابرایر در بسیاری موارد از احساسا

تیربی و شاصیاشان سار

میگویند که بهعنوان واسطۀ بیر ما و دنیای پیرامون خود عمل میکنند باید توجه داش که راوی خودآگاه
فلط یک نلال قصهگو نیس

بل ه رسال منتلدانۀ او بر روای سرگرمکننده پیشی میگیرد با مطالعۀ آثار

موریاک و آلاحمد بهنظر میرسد بسامد و میاان تآثیرگذاری راوی خودآگاه بین از راوی بیطرف اس و در
اکثر داستانهایشان سعی می کنند با توجه به طرز ناارش و علاید خوین به فاای داستان سم و سوق
دهند و تنها روای گر آنچه میبینند نباشند بل ه با توجه به دادههای ذهنی خود فاایی را به مااطب اللا کنند
که خودشان در نظر دارند« :رئالیسم بیان واقعی زندگی اس و نویسندۀ رئالیسم به تصویر مشاهدا بسنده
نمیکند؛ بل ه همواره عوامل و شرایط اجتماعی را درنظر میگیرد در رئالیسم انتلادی نویسنده به انتلاد از
روابط انسان و محیط از یک سو و انسان و جامعه از سوی دیار در یک نظام هم میگمارد » (مرادی و
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سیفی  )139 :1398ایر شیوه «بیشتر مورد استفادۀ نویسندگان تواناس و بهتریر داستانهای جهان در
همیر شیوه ناارش یافتهاند » (یونسی )72 :1382
 .3 .3شخصیتپردازی رئالیستی
«نویسندۀ رئالیس قهرمان داستان خود را از میان مردم و هر محیطی که باواهد گاینن میکند ایر
فرد درعیر حال که نمایندۀ همنوعان خوین و وابسته به اجتماعی اس که در آن زندگی میکند مم ر
اس نمونۀ برجسته و ماثر یک عده از مردم باشد؛ ولی فردی مشان و ریرعادی نیس » (سیدحسینی
)131 :13۴2

شاصی پردازی خل شاصی هایی اس که در محدودۀ داستان مانند افراد واقعی جلوهگری کند:
«نویسندۀ واقعگرا در پی آفریدن تصویری اس که بهواسطۀ شباه زیادش با ادراک عادی ما از
زندگی میذوب کننده اس نویسنده تصویری ظریف و عمی خل میکند و با ترفندهای
ی
شاصی هاس
روانشناختی میابکنندهای انایاههای گوناگونی را که منشأ حرکا و س نا
ی
به خواننده نشان میدهد و ایر امر با تصویری پذیرفتنی از جامعهای که شاصی ها در آن زندگی
میکنند همراه اس » (پک )113 :13٦٦

شاصی کودک در بچۀ مردم بچۀ سه سالۀ معصوم و بیگناهی اس که قربانی خودخواهیهای مادرش
مادر کودک بهدلیل ازدواج میدد تصمیم میگیرد که بچۀ خود را در ازدحام خیابان گم کند
میشود
ِ
معصومی و پاکی بچه ریرمستلیم و با استفاده از زبان کودکانه بهخوبی قابل درک و مشاهده اس

بهنحوی

که هرکسی ایر داستان را میخواند دلن به رحم میآید و نسب به بچه احسا دلسوزی میکند بچه بهدلیل
سر کم قادر به درک ماجرا نمیباشد زبان کودکانۀ او (حتی بهدرستی نمیتواند واژگان را ادا کند و کلما را
ش سته بیان میدارد) باعث برانایاتر ح

دلسوزی و شفل در خواننده میشود در صحنهای از داستان

که اسبی در چالهای گیر کرده اس و مردم در حال تماشای او هستند بچه از مادرش میخواهد که او را بلند
کند تا به تماشا بنردازد« :خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر اس

بلندش کردم و اسب را که

دستن خراش برداشته بود و خون آمده بود دید وقتی زمینن گذاشتم گف «مادل دس اوخ شده بود »
گفتم آره جونم حرف مادرشو نشنیده اوخ شده» (آلاحمد  )1۴-13 :1327ح

دلسوزی بچه نسب به

اسب زخمی ح ای از شفل کودکانه و پاکی ضمیر او دارد
در ایستااه ماشیر با مادرش با زبان شیریر کودکانه گف وگو میکند« :پ مادل چطور سد ؟ ماسیر
که نیومد

پ

بلیم قاقا بالیم» (همان )1۴ :شاصی جستیوگر و کنی او کودکانۀ او نیا از البهالی

سئواال پیدرپی از مادرش دیده میشود« :یکبار پرسید «مادر تیا میلیم؟ مر نمیدانم چرا یکمرتبه
بیآن ه بفهمم گفتم «میریم پین بابا» بچهام کمی به صور مر نااه کرد بعد پرسید «مادر تدوم بابا؟» مر
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دیار حوصله نداشتم گفتم «جونم چلدر حرف میزنی اگه حرف بانی برا قاقا نمیخرم ها!»» (همان:
 )1۴سر کم بچه باعث میشود که او از قاایا سر در نیاورد و به باور کودکانه هر آنچه مادرش میگوید باور
و درس تللی کند ایر مطلب نیا از خالل گل وگوهای بچه (بهواسطۀ زبان کودکانه) با مادرش قابل
مشاهده اس

مادر میخواهد به بچه پولی بدهد و به بهانۀ خرید قاقا او را به آنطرف خیابان بفرستد تا در

میان شلوری گم شود« :ده شاهی از جیبم درآوردم و بچهام دادم بچهام هاج و واح مانده بود و مرا نااه میکرد
هنوز پول گرفتر را بلد نشده بود نمیدانستم چطور حالین کنم آنطرف میدان یک تام کدویی داد میزد
با اناشتم نشانن دادم و گفتم «بایر برو قاقا بار ببینم بلدی خود بری باری» بچهام نااهی به پول کرد
و بعد رو به مر گف «مادل تو هم بیا بلیم» مر گفتم «نه مر اینیا وایسادم تورو میپام برو ببینم خود
بلدی باری »…» (همان )1۵-1۴ :هناامیکه بچه از خیابان عبور کرد و آنطرف رسید یک لحظه
برمیگردد و بهسوی مادر نااه میکند؛ طوری که مادر سر جای خود خش ن میزند کنن نااه بچه به مادر
ح ای از دلبستای به مادر و امید برگش دوباره بهسوی ا س

رافل از این ه دیار مادرش را ناواهد

دید زبان کودکانه بارزتریر عامل شاصی پردازی ریرمستلیم در ایر داستان اس که شاصی معصوم و
بیگناه کنی او و ناآگاهی او از مسائل را به نماین میگذارد
شاصی کودک در بچۀ کثیف نیا بچۀ زش

کثیف و علبافتادهای اس که قربانی نفر مادرش

میشود مادر (پل) برای رسیدن به موقعی بهتر و بارون شدن با اشرافزادۀ روستایی (گال سرن ) ازدواج
میکند ولی پل هرگا ”خانم بارون“ نمیشود او فلط ”خانم گال “ میشود« :در نهای او [پل] حتی
مادرشوهر پیرش »(1موریاک )12 :19۵1
”خانم بارون“ هم نشد فلط یک خانم بارون وجود داش :
ِ
تباهی ازدواج و ایر زوالی که تا ابد برای خوین ساخته
«بدیر ترتیب او [پل] بسیارکوتهبینانه در ایر
ِ
ی
ریشاند سرنوش کابو ِ فروخته شدن برای بطالتی که حتی
بود شرک میکرد شب هناام ایر
ِ
سایهاش نیا از او پنهان شده بود روحن را ی
تصرف میکرد و او را تا سنیدهدم بیدار ناه میداش
ی
ی
ی
حتی هناامی که او خود را با داستانها و یا با تف را وقیح سرگرم میکرد اسا تف راتن ثاب

باقی میماند پل تمام شب را در ظلما ِ چاهی که خود را در آن پر کرده بود و میدانس که
نمیتواند از آنجا بیرون بیاید با خود کلنیار میرف »(2همان)12 :

حاصل ایر ازدواج ناهماون گیوم (گیو) بود پل از سرن ها متنفر بود مادر وقتی به پسرش نااه میکند
ِ
کفن گیوم را
وی
ر
افتاده
های
اب
ر
جو
و
هم
به
نادیک
انوهای
ز
نحیف
های
ان
ر
زش
فلط صور کثیف و
ِ
چشمان رنای پسرش را در نظر نمیگیرد برع
میبیند ایر بود موجودی که بدنیا آورده بود مادر هرگا
ِ
لب ِآویا ِان پسر (خیلی کمتر از لبهای پدر) برای یادآوری دهانی نفر انایا برای مادر کفای میکند از
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باز طفلن که بد نف
دهان همیشه ِ
ِ

دنیای کسی رانده شده بود که میبایس
می کشید متنفر بود گیوم از ِ

بیشتریر عطوف را به او هدیه میداد یعنی مادرش:

«ایر چیای اس که مادرش هر روز به او [گیوم] میگف « :تو کریه کثیف و احم هستی »[…]
و دیار چه بود؟ چیای که همیر االن مادرش به او گفته بود :ایر کلمه مثل سنای بود که پاپا توی
قفسۀ سینه جا داده بود؟ او [گیوم] گش و فلط کلمۀ »فاسد» را یاف

کلمهای شبیه به »فاسد»

بود »(3همان)128-127 :

پل گیوم را ناد آموزگار ده ده می َبرد آموزگار میپذیرد که عصرها حدود ساع پنج بعد از رفتر بچهها
در خانۀ خودش به گیوم در بدهد شاید خیلی زود گیوم را در سالم میدیدیم چون بالخره فردی بهنام
مرد امدادگر از در دادن به گیوم سر باز
آموزگار گیوم را بهعنوان یک فرد انسان بهحساب میآورد اما ایر ِ

میزند و تراژدی اوج میگیرد زیرا گیوم رنییده و بسیار آزردهخاطر میگردد و بهسوی مرگ میشتابد:
به او [گیوم] رسیدگی کند ک

دیاری هم او را

«آقای بردا

[آموزگار] دیار نمیخواس

نمیخواس

کردن یک
او با صدایی آرام گف « :برایم اهمیتی ندارد…» گویی برای خلعسالح ِ

دشمر نامرئی ت رار کرد« :برایم اهمیتی ندارد…»[…] «خدای مهربان ایرجا نیس …» ایر ی ی

از حرفهایی بود که مامی [مادربارگن] میگف « :خدای مهربان را دزدیدهاند…» او فلط در
آسمان اس بچههای ُمرده مثل فرشتهها میشوند و چهرۀ آنها پاک اس و میدرخشد »(۴همان:
)127-12٦

داستان بچۀ کثیف نیا باعث برانایاتر ح دلسوزی و شفل در خواننده میشود از اولیر صفحا ِ
سیلی مادر بر گوش
ایر داستان احسا خفای میکنیم گویی کسی گلوی ما را میفشرد داستان با نواختر ِ
گیوم آراز میشود« :یک َچک در گوشن نواخ «به اتاق برو و دیار تا موقع شام نبینم » بچه دستن
َی ُ
را به گونهاش برد گویی ف ن خرد شده بود »(۵همان)7 :
ی
ادبیا را مواجهۀ آدمی با زندگی دانستهاند آدمی که ورای خورد و خواب و خشم و شهو رم دیاری
هم دارد« :محتوای ف ری ایر ت لیف یعنی سرگذش بشری را بهدس گرفتر و بهکمک علل و منط
معاال امور اجتماعی را حل کردن » (آلاحمد )323 :138٦

ی
شاصی ها نمیگوید بل ه از طری گفتمان
«راوی در داستانهای واقعگرا بهطور مستلیم از ویژگی
ی
شاصی ها و نشان دادن کننهای آنان روای داستان را واقعگرا و نمایشی جلوه میدهد» (ریمونکنان
 )91-93 :1387و بدیر طری داستان واقعیتر جلوه مینماید و برای مااطب ملمو تر اس

ی ی از

ویژگیهای اصلی آثار داستانی موریاک و آلاحمد ایر اس که میکوشند با توصیف رنیی که هریک از
ی
شاصی ها میبرند همدردی خواننده را نسب به آنان برانایاند
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 ّبچۀ مردم اعتراف صادقانۀ زنی اس که شوهرش نمیخواهد یبچۀ همسر سابلن را سر سفرۀ خود ببیند
م
داستان از زبان زنی اس که بعد از جدا شدن از شوهر قبلیاش میددا ازدواج کرده اس شوهر
جدیدش زن را میبور میکند تا کودک را از خانه بیرون کند بنابرایر زن ناچار میشود تا بچه را به
خیابان شلوری برده و رها کند زن پ

از رها کردن کودک در خیابان به تیایه و تحلیل گناه خود

میپردازد حادثۀ اصلی داستان رها کردن بچه در ازدحام خیابان اس

داستان حول همیر حادثه

میگردد در طی گسترش داستان خصوصی بچه در جریان کفتاو و سئوال و جواب با مادرش
شناسانده میشود شاصی پاک معصوم و بیگناهی که قربانی خودخواهیهای مادر میشود از
آنجایی که بچه کم سر و سال اس
محل رویداد اصلی هس

از ماجرا خبر ندارد و هناامیکه با مادرش در مسیر رفتر به

بیاطال از سرنوشتی که در انتظار اوس

رفتار ماصوص کودکانه را

انیام میدهد و از مادرش درخواس های متعددی از جمله خرید خوراکی دارد
بچه نلن سطحی و حاشیهای در داستان دارد بهدلیل کوتاه بودن داستان طرح آن چندان گسترش
نمییابد و به تبع آن در شاصی پردازی بچه نلن چندانی ندارد اوج داستان زمانی اس که زن
بچه را در خیابان رها میکند ایر حادثه در پایان داستان روی میدهد ولی راوی در همان آراز
داستان نلطۀ اوج (رها کردن بچه) را بیان میکند و به خواننده شوکی وارد میشود مادر در پی رسیدن
به زندگی بهتر (هدف) بچه را در خیابان رها میکند شوهرش کنشار فرستنده اس که او را بهسوی
ایر هدف هدای میکند سود و ماایای حاصل از ایر هدف به مادر و شوهر خواهد رسید عاطفۀ
مادری بهعنوان بازدارنده مادر را برسر دو راهی قرار میدهد نیروی یاریار در داستان وجود ندارد
بنابرایر میتوان به ایر نتییه رسید که بچه (شاصی کودک) بیشتر بازیار اس و طرح داستان
چندان تآثیری در شاصی پردازی او ندارد
 ّبچۀ کثیف داستان رنج کودکی زش نامشرو و علبافتادهای اس که مادرش او را «کثیف» صدا
قربانی پینداوریهای افراد
ِ

قربانی نفر ِ مادرکه فلط یادآور خاطرا هولناک برای اوس
میزند
ِ
ده ده میشود و پدر ناتوان و بیارادۀ خود را بهسوی مرگ سوق میدهد داستان از زبان زنی (پل)
عموی پل
اس که با اشرافزادۀ ناونبا و احملی ازدواج میکند با وجود این ه عمو و زن
ِ

بیصبرانه منتظر راح شدن از دس پل بودند پل را از ایر حماق منع میکردند و حتی عواقب
ایر ازدواج را گوشاد میکردند مرکا اصلی داستان گیوم اس که بهعل زشتی و بدریاتی توسط
مادرش طرد میشود« :او [پل] دیار با ایر تنفر مبارزه نمیکرد آیا تلصیر خودش [پل] بود که از ایر
موجود بدبا هیچ دس آوردی نمیبرد؟»(٦موریاک  )1۴ :19۵1حادثۀ اصلی داستان هدای
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داستان حول همیر حادثه میگردد در طی گسترش داستان

شدن گیوم بسوی مرگ اس
ِ
خصوصی بچه شناسانده میشود شاصی پاک معصوم و بیگناهی که قربانی نفر مادرش
میشود گیوم «که به خنای شهر یافته بود»(7همان )10۴ :قادر به درک مسائل نیس
تر این ه بچههای کال با او بدرفتاری کنند به مدرسه نمیرف

گیوم از

«او [گیوم] زمانی به مدرسه

میرف که بچههای دیار از مدرسه باز میگشتند»(8همان)92 :
بچه نلن سطحی و حاشیهای در داستان دارد مادر در پی رسیدن به زندگی بهتر (هدف) گیوم را ناد
آمورگار می َبرد اوج داستان زمانی اس که آموزگار دیار به گیوم در نمیدهد آموزگار کنشار فرستنده
اس که گیوم را بهسوی مرگ هدای میکند با مرگ پدر و پسر در پایان داستان به خواننده شوکی وارد
بارون پیر]
دختر ِ
میشود سود و ماایای حاصل از ایر هدفِ « :
بارون پیر خوشحال بود چون بچههای آربی [ ِ

صاحب سرن میشدند؛ و از ایر گذشته پل از زندگین محو میشد »(٩همان )133 :اس

نیروی یاریار

در داستان وجود ندارد بنابرایر میتوان به ایر نتییه رسید که گیوم (شاصی کودک) نیا بیشتر بازیار اس
 .4 .3مضامین مشابه دو اثر

درونمایه اندیشه محوری و مرکای داستان و همان پیام و مفهومی اس که در ژرفنای داستان نهفته اس و یاید
آن را با چشم تیابیر از البهالی داستان استنباط کرد« :درونمایه داستان که گاه از آن به ف ر اصلی یا مامون و
یا پیام داستانی تعبیر میشود دیدگاه و جه گیری نویسنده اس نسب به موضو داستان» (مستور :1379
)30
 .1 .4 .3گسست روابط عاطفی

بهسبب شرایط اجتماعی و اقتصادی درونمایهای اس که میتوان با توجه به عمل هر دو مادر -رها کردن
بچه در خیابان و سوق دادن بچه بهسوی مرگ -از هر دو داستان استنباط کرد در هر دو اثر مادر کودک خود
زندگی او را به چالن میکشد در بچۀ مردم شوهر زن حاضر به پذیرش بچۀ او نمیشود
را طرد میکند و
ِ

کودک رانده شده از النهاش در
بنابرایر او میبور میشود که بچه را در خیابان رها کند و موریاک« :اینسان
ِ
و سرما میلرزید »(10موریاک  )87 :19۵1فالک

دنیای متااصم و طبیع ِ وحشی از تر
میان
ِ
ِ
اجتماعی و عدم پذیرش پارهای از مسائل بهخاطر سطح ف ری بسته از درونمایههای دیار هر دو اثر

میباشد شاصی کودک هر دو داستان ملهور ایر شرایط اجتماعی میشوند ایر در حالی اس که
درونمایه داستان در شاصی پردازی کودک (بچه) نلن چندانی ندارد ایر دو اثر موریاک و آلاحمد  -با
توجه به روی رد خاص اجتماعی خود -از ایر حیث بیشتر دارای درونمایههای اخالقی تعلیمی تربیتی
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اجتماعی و سیاسی هستند شاصی های کودک ایر دو اثر در ساختر مفاهیم و درونمایههای داستان نلن
ِ
بساایی دارند اعمال رفتار و جه گیریهای خاص ایر شاصی ها در برداش و دریاف معنا و درونمایه
داستانها تآثیری ب شارف دارند
موریاک و آلاحمد در ایر دو اثر زندگی زنانی را بهتصویر کشیدهاند که فرزند ذکور خود را از خانه طرد
میکنند و با آنها بدرفتاریهای خاصی دارند درواقع ایر رفتار نشانار نوعی نفر ِ بین از حد زنان از جامعۀ
َ
رفتار
تلاص ِ
ِ
مردساالر آن دوران اس جامعۀ مردمدار بدرفتاریهای زیادی با زنان داشته و اکنون زنان به ِ
جامعۀ مردساالر پسران خود را قربانی میکنند در هر دو اثر مادر پسر خود را طرد میکند و زندگی او را به

چالن میکشد
 .2 .4 .3تجربۀ مادری

تیربۀ مادری در بچۀ مردم و بچۀ کثیف برجستای محتوایی دارند در بچۀ مردم راوی زنی اس که بچهاش
را که از شوهر اولن براین مانده از راب شوهر دوم سر راه میگذارد «آلاحمد در ایر داستان مادر را
آنقدر حلیر و کوچک مینمایاند که گویی حتی ابتداییتریر عواطف او نیا مرده اس » (میرعابدینی
 )2٦0 :1387عاطفۀ مادری در ایر داستان گاه اوج میگیرد« :از حرف آن زن مثل ایرکه یک دنیا رصه روی
دلم ریا

همۀ شیریرزبانیهای بچهام یادم آمد دیار نتوانستم طاق بیاورم و جلوی همۀ همسایهها زاززار

گریه کردم » (آلاحمد  )12 :1327پل نیا بهخود نهیب میزد که« :باید بر کمروئین فائ آید و دوباره با
تأکید بیشتر روی موضو گیوم برگردد »(11موریاک  )3۴ :19۵1و گاه فرو مینشیند« :مر که اول جوانیم
اس چرا برای یک بچه ایرقدر رصه باورم؟ آنهم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمیکند حاال خیلی وق
دارم که هی بنشینم و سهتا و چهارتا بچه باایم » (آلاحمد  )12 :1327و موریاک« :و بااطر کی؟ از شما
میپرسم! بااطر یک بچۀ علبافتاده بااطر یک بچۀ کودن…»(12موریاک  )123 :19۵1احساسا
م
مادری در ایر دو داستان دائما در نوسان اس « :حاال هرچه ف ر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور دلم راضی
شد!» (آ لاحمد  )13 :1327و موریاک:
خوشحال بود او دائم به پرستار میگف که مرفیر

«او [پل] از ایر که مرگن اینلدر نادیک اس
م
به او سازگار نیس و کبدش اصال تحمل تاری ندارد او میخواس ایر جام را تا آخریر قطره
م
قربانیان ما
بنوشده نه بااطر این ه قطعا او ایمان داش که یک دنیای نامرئی وجود دارد که در آن
ِ

قبل از ما به آنیا رفتند دنیاییکه ما میتوانیم در ملابل افرادی که به ما سنرده شده بودند زانو بانیم

و کسانی که بهدلیل اشتباها ما مردهاند او تصور نمیکرد که بتواند مورد قااو قرار گیرد فلط
پدر وحشتناکی
وجدانن مطرح بود او بااطر متنفر بودن از پسری که شباه بسیار زیادی به ِ

55

کودکِ قربانی در «بچّۀ کثیف» و «بچّۀ مردم»

داش

طلب متفر می کرد خانوادۀ سرن حالن را بهم زده بود چون نمیتوان بر حال تهو

فائ آمد

»(13موریاک

)13۵-13۴ :19۵1

مااطب خود
درونی مادرانۀ
طف
در بچۀ کثیف ،موریاک تالش میکند با برانایاتر احساسا و عوا ِ
ِ
ِ

گشتای کودکانۀ مااطبان تلناری باند تا در عیر مادر بودن کودک بودن را هم تیربه کنند نه
به ح ِ گم
ِ
ِ
دستان مادرش به او هدیه شده اس :
تنها مهر مادری از ایر کودک دریغ شده اس بل ه جهانی از تنفر با
ِ
«اما نه هیچ چیا ایر صدای وحشتناک مادرش را ساک نمیکند هیچ چیا ایر چشمهای خبیث

بودن زانوهای کثیف و جورابهای آویاانن را به او [گیوم]
که به او [گیوم] زل زدهاند و همزمان الرر ِ

گوشاد میکردند را از بیر نمیبرد بنابرایر گیوم میددا آب دهانن را قور میدهد و برای
صدای عصبانی طنیرانداز
خلعسالح کردن دشمنن [مادرش] سعی میکند دهانن را ببندد… اما
ِ

میشود (و گیوم تصور می کند در ایر قبرستان کوچک که از سرما و تر میلرزد هنوز آن صدا را
میشنود)« :هر جا میخواهی برو ولی دیار نبینم »»(1۴همان)89 :

کردار پس ِ مادر زاده شده و یا
حال خواننده میماند و خودش چطور میتواند کودکی باشد که بر اثر
ِ
بااطر نلصانهای ذهنی ظاهری و ناتواناییهای جسمی
خود را در جامۀ مادری تصور کند که کودکن را
ِ

طرد میکند و از خانه میراند حال ایر دو تصویر ذهنی همچون دس های خیال گلوی خواننده را میفشارد
تا آنیا که رملی برای قلبن نماند و یا شاید از درون نف هاین بهشماره افتد موریاک بح گفته اس :
«کدام منط باید ما را از رنج ی
تحملناپذیر لحظهای نیا دهد که در آن فردی که میپرستیمن و
نادی ی او برای زندگی و ی
حتی ترمان حیاتی اس با قلبی بیتفاو (و شاید راضی) با ریب
همیشای ما کنار میآید؟ برای آنکه برایمان همه چیا اس

هیچ چیا نیستیم »(1۵موریاک

)68-67 :192۵
 .3 .4 .3پدر غایب

ی ی از موارد مشابه در داستانهای موریاک و آلاحمد الاوبرداری آنها از اعمال و رفتار پدر و مادرشان
مادر داستانهایشان اس
برای ساختر شاصی پدر و ِ

در ایر میان آلاحمد گوی سبل را ربوده اس و

بدون پروا و عدم سانسور بسیاری از رفتارهای پدر خود را برای ساختر شاصی پدر داستانهاین الاو

قرار داده اس

شاید بتوان گف بازگش آلاحمد به کودکی روشی اس برای تسالی دردهای روحی و

اجتماعی او آلاحمد در کودکی بهخاطر داشتر پدری تندخو و سا گیر رنجهای زیادی را متحمل شد و
ماجراهای آن دوران تآثیر زیادی بر روح و روانن بر جای گذاش

بنابرایر با یادآوری آن دوران در واقع

قصد دارد زخمهای روحی خود را التیام باشد از دالیل دیاری که میتوان برای بازگش آلاحمد به دوران
کودکی برشمرد بچه نداشتر اوس که ایر ماجرا به تلایهای زندگی او افاوده اس

همچنیر او در ایر
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دوران بهخاطر ش س های پیاپی در مسائل سیاسی دچار سرخوردگیهای شدیدی شده بود و به فرصتی نیاز
داش تا از دنیای پر از دردرۀ انسانهای بارگسال جدا شده به آرامن نسبی دوران کودکی برگردد
ریب پدر بهعنوان عاوی از خانواده و تصمیم گیرندۀ

از شباه های دیار ایر دو اثر زنانه بودن آنهاس
م
نهایی کامال واضح اس « :شوهرم حاضر نبود مرا با بچه ناهدارد بچه که مال خودش نبود مال شوهر
قبلیام بود که طالقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بایرد » (آلاحمد  )1327:11و موریاک« :آنها
[گیوم و پدرش] میتوانستند ساع ها راه بروند بدون این ه حرفی بانند »(1٦موریاک )8٦ :19۵1
م
شاصی های پدر اصوال منفعل و یا نا توان از انیام حرک قهرمانانه و یا مدافعانه از فرزند خود هستند:
«پیرزن [مادر گال ] التما میکرد که کال ی بار در زندگی اقتدار نشان بده فلط یک کلمه باید باویی:
«نه و نه! مر پسرم را به ایر کمونیس [آموزگار] نمیسنرم…» -بعد صبر میکنیم بلوا خاتمه یابد »(17همان:
 )7٦بنابرایر در هر دو اثر تصمیمگیرندۀ نهایی برای فرزندان مادران هستند
ک قربانی
 .4 .4 .3کود ِ

برخالف دیار آثار موریاک و آلاحمد در ایر دو اثر مادر فرزند خود را قربانی میکند تا بتواند زندگی خود
را بهبود باشد هر دو اثر با وجود سم و سوی واقعگرایانه دنبال مح وم کردن عمل مادر نیستند هر دو
مادر زندگی خود را بر زندگی با فرزندشان ترجیح میدهند اما ایر موضو قربانی بودن زن را نفی نمیکند
ستمار خود میشود در بچۀ مردم «شوهر دوم حاضر نیس پ افتادۀ یک
درحلیل زن نیا قربانی جامعۀ
ِ
نره خر دیار را سر سفرۀ خود ببیند و زن برای ادامه زندگی باید فرزند خود را سر راه باذارد ایر ت لیفی اس

آگاه آن زمان بر زن تحمیل کرده اس » (آلاحمد  )17-11 :1327در بچۀ
که نه تنها شوهر او بل ه جامعۀ نا ِ

کثیف« ،او [پل] که دوازده سال ننگ ایر تهم را تحمل میکند و میداند که ایر رسوایی در همه جا شایع
اس »(18موریاک )33 :19۵1
هر دو مادر خود را آنلدر ضعیف میپندارند که در خود توانایی ملابله با اژدهای سهمایر جامعه را
انظار مردم نمایان نشود
نمیبینند« :از اولیر سال ازدواجن هیچ کاری نمیتوانس انیام دهد جا این ه در ِ

صاحب گناهی که مرت ب نشده بود گناهی که بیشتر ماحک بود تا شرمآور »(19همان )27-2٦ :ترجیح
ِ

میدهند بهجای ملابله از طبیعیتریر ح خود باذرند و بطور کلی نشان دهندۀ موقعی زنان در اجتما
آن زمان اس

هیچ کدام از ایر دو مادر سعی نمیکند با پردهپوشی عیا و ناله عمل خود را توجیه کند در

واقع ایر دو اثر نوعی حدیث نف و یا اعتراف دو مادر اس که در ایر تداعی معانی خاطرا سر به نیس
کردن فرزندشان را مرور میکنند تا شاید بتوانند به طیب نف

دس یابند هر چند مادران ایر دو بچه نیا

قربانیان وضع موجود در جامعه هستند اما حماق هایی نیا دارند زن حاضر میشود عایاتریر عنصر
ِ
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زندگین یعنی فرزندش را به ورطۀ نیستی ب شد!! کوتهبینی بیتفاوتی و اناارههای پس و بیمایهای که
گریبانایر برخی زنان امروز میشود نتییۀ همان ساختارهای رلط و مرتیعانهای اس که سالهای سال بر
نظام ف ری جامعه حاکم اس و از زن میخواهد ایرگونه ف ر کند! به زن میقبوالند که ضعیف و همواره
محتاج مرد اس

بچۀ کثیف و بچۀ مردم داستان اسار ف ری فرهنای و اجتماعی زنان اس که موریاک

و آلاحمد وجوه ظالمانۀ آن را بهخوبی تبییر کردهاند
شاصی های کودک در بچۀ مردم و بچۀ کثیف در جریان داستان تح تآثیر عوامل ماتلف روحی
روانی ف ری و رفتاری واقع میشوند در بچۀ مردم بچه شاصیتی ایستا دارد و بهدلیل سر کم در جریان
سرانیامی که برای او در نظر گرفته شده قرار نمیگیرد بنابرایر در همان حال ایستایی و نااگاهی خود از
ماجرا باقی میماند تا کنن اصلی روی دهد در بچۀ کثیف نیا گیوم نه تنها درصدد بهبود شرایط زندگی خود
نیس

بل ه دیار حتی قادر به تحمل زندگی نیا نمیباشد
با توجه به ایرکه هر دو اثر بهنام کودک ناماذاری شدهاند میبایس تمامی ماجراهای داستانها حول

محور کودک ش ل گیرد اما شاصی های کودک در هر دو اثر نلنهای فرعی دارند حاورشان کمرنگ
و حاشیهای اس

در مرکا توجه نیستند قدر تصمیمگیری ندارند و نلن عمدهای را ایفا نمیکنند نلن

شاصی های کودک بیشتر در کنار شاصی های اصلی و در ارتباط با آنها آش ار میشود« :شاصی های
فرعی وظیفهاشان ایر اس که باعث پیشرف خط داستان شوند یا آن را پیچ و تاب دهند یا تنن را تس یر
دهند یا اطالعا را منتلل کنند و سن باید از سر راه کنار بروند» (اس ا کارد  )9۴-93 :1381وظایف
کودک ایر دو اثر مشان کردن کارکرد قهرمان اللای درونمایۀ داستان و کمک به پیشبرد
شاصی های
ِ
داستان اس

بنابرایر شاصی های جانبی داستان را تش یل داده بیشتر در برجسته کردن شاصی اصلی

کودک هر دو اثر
داستان ماثرند و نسب به شاصی های اصلی چندان تیلی نمییابند شاصی های
ِ

شاصی هایی باورپذیر ساده و ریر پیچیده هستند در طی داستان بهآسانی شناخته میشوند خصوصیا

و ویژگیهای واحدی دارند تک بعدی هستند و رفتارشان قابل پینبینی اس اما کمتر اهل جنب و جوشاند
و منفعل هستند هر دو مادر شاصی های اصلی مرکای و محوری داستان را تش یل میدهند سرنوش
آنها مهمتر اس و انتلال پیام اصلی داستان نیا بهواسطۀ آنها انیام میگیرد
 .5 .4 .3واقعگرایی

شاصی های کودک در هر دو اثر شاصی هایی باورپذیرند خواننده در رویارویی با آنها و مشاهده رفتار
و خللیاتشان به ایر نتییه میرسد که مشابه ایر اشااص در پیرامون زندگی ما نیا دیده میشوند جدی بودن
شاصی ها از جمله عواملی اس که باعث باورپذیری آنها میشود« :شاصی های خندهدار نمیتوانند
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همانگونه باورکردنی باشند که شاصی های دیار هستند» (همان )180 :سادگی و عدم پیچیدگی
شاصی ها در باورپذیری آنها از سوی خواننده ماثر اس

شاصی هایی که بهآسانی شناخته میشوند و

در ذهر خواننده جای میگیرند بیشتر باورکردنی هستند تا شاصی هایی که شناخ آنها با دشواری
روبروس

از سویی دیار شاصی ها باید ثبا خل وخو داشته باشند؛ یعنی این ه شاصی های داستان

مانند مردم عادی محور خاصی دارند که مشان میکند چه نو آدمی هستند و توقعا خاصی را که باید
م
از طرز عمل آنها داشته باشیم در ما اییاد میکنند اگر شاصی ها از ایر محور منحرف شوند احتماال
باورپذیر بهنظر نمیرسند و عملشان بیمعنی و چسباندنی خواهد شد» (سیار  )۴8 :137۴ساده بودن
ثبا خل وخو و جدی بودن شاصی های ایر دو اثر از جمله دالیل باورپذیری آنها میباشد با توجه به
رئالیستی بودن هر دو اثر (ر ک  :جعفریحصارلو و آب ه 1398الف )190-1۵۵ :حوادث و ماجراهای
داستانها که بیشتر ریشه در واقعی دارند نیا به باورپذیری ایر شاصی ها از سوی خواننده کمک میکند
هدف نو یسندۀ واقعگرا:

ی
ی
ی
واقعی های کلی دربارۀ نو های انسانی که در شرایط ویژهای قرار
«به نماین گذاشتر قاایای کلی
دارند ایر هدف تعمیم باشیدن در واقع در ح م نیروی محرکهای اس که به روای داستاننوی
بهمنظور عرضۀ

قدر میدهد اشااص داستانی او هم خاصاند و هم عام داستاننوی
ی
ی
ی
شاصی و انایاههای انسان کردار و گفتار طبیعی رایج نمونههای انسانی
واقعی های کلی دربارۀ
و واقعی جائی را عمده نمیکند و نشان نمیدهد بل ه چیاهایی را به نماین میگذارد که بهوسیلۀ
نمایندگان نو های شا ی
صیتی ویژه گفته یا انیام شده اس » (دستتیب )190 :1378
 .6 .4 .3خداباوری و اعتقادات مذهبی

اعتلاد و یلیر به خداوند ناستیر و مهمتریر باور در دیر اس

شاصی که صاحب یلیر باشد در زندگی

خود اول از همه به پروردگار توجه میکند و خواستههای خود را از او میجوید موریاک و آلاحمد اعتلادا
مذهبی خود را به کرا در آثار خود نشان دادهاند« :از کیا میتوانستم حتم داشته باشم که معطلم ن نند و
آبرویم را نبرند و هاار اسم روی خودم و بچهام ناذارند؟ از کیا؟ نمیخواستم به ایر صور ها تمام
شود » (آ لاحمد )11 :1327؛ و شاصی های موریاک در جستحوی پرورگارند« :او [گیوم] میدانس که
او کیا رد پا گذاشته

دنیای بیرحم کیا بود؟ پ
«خدای مهربان آنیا نبود»[…] خدای ایر
ِ
بود؟»(20موریاک  ) 88 :19۵1رسیدن به حال استیصال و کمک خواستر از خداوند برای حل شدن
مش ل رسیدن به ایر حال روحی بسیار حائا اهمی اس

معیاه در سا تریر لحظا رخ میدهد

باور و پذیرش اعتلاد به عالم ریب و دریاف کمک از فرشتاان یا موجودا ریبی تح تأثیر ایر حال
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قرار میگیرد آدمی همواره در لحظاتی که احساساتن رلیان میکند بهتر میتواند امور خیالی را بنذیرد در
ایر لحظا استداللهای علالنی بهطور کلی رنگ میبازد
شاصی های موریاک و آلاحمد اگر چه بظاهر اعتلادا اخالقی و دینی دارند اما در کردار و رفتار
متناقض عمل میکنند تناقض در کردار با اعتلادا قلبیاشان باعث آشفتای ذهنی آنها شده اس که نشانار
استیصال آنهاس :
«از مدتها پین بااطر پل کلیسای قصر ریرفعال بود ایر موضو برای زن جوان بسیار تحلیر
کننده بود (برع

دوری از کلیسای محل برای او [پل] بهانۀ خوبی بود که هرگا به آنیا پا ناذارد)

فرسای آن اطراف کسی نبود که دلیل ایر ممنوعی را نداند« :عرو بارون پیر همان که
اما تا ده
ِ
با کشین ماجراهایی داشته…» »(21همان.)28-27 :

در بچۀ مردم زن اگرچه به اعتلادا دینی پایبند اس و شاید حتی نماز میخواند اما در کردار و رفتارش
توجهی به دیر ندارد حتی برای این ه کودکن را از خانه بیرون کند و در خیابان گم کند چادر نمازش را به
سر میاندازد یعنی پوششی از دیر برای انیام عملی ریراخالقی و ریردینی« :دیار دس مر نبود چادر
نمازم را به سرم انداختم دس بچه را گرفتم و پش سر شوهرم از خانه بیرون رفتم » (آلاحمد :1327
)13
ی
ایر دو نویسندۀ مذهبی با دس مایه قرار دادن چنیر ماامینی ایمان تصنعی را مح وم میکنند« :بدیر
ایی زندگی اس و هر دو جبری بودن
ترتیب عرفان فراتر از ابعاد مذهبی برای هر دو نویسنده ِ
نماد گذر ِ
ساختار هستی و ایمان ی
تصنعی را مح وم میکنند » (جعفریحصارلو و آب ه 1398ب)93 :
ِ
 .7 .4 .3درونمایههای اخالقی

موریاک و آلاحمد در آثارشان توجه ویژهای به درونمایههای اخالقی نمودهاند در ادیان الهی ی ی از
اهداف اصلی انبیای الهی هدای و راهنمایی انسان بهسوی فاایل و دوری از رذایل اس

فاایل اخالقی

آن دسته ار صفاتی اس که انسان را به کمال میرساند در ملابل رذایل اخالقی صف های ناپسندی اس
که موجب سلوط انسان از بلندای انسانی میشود ایر صفا در ناد هماان منفور اس

در بچۀ کثیف و

بچۀ مردم درونمایه و اندیشههای اخالقی فراوانی وجود دارد نتییۀ مثب یا منفی بودن فاایل یا رذایل
اخالقی پیام و براندیشه محسوب میشود در بسیاری موارد نیا که نویسنده نتییهای برای آن صف اخالقی
ذکر ن رده اس

بودن موریاک
درونمایه و اندیشههای اخالقی ی ی هستند زیرا اخالق با توجه به مذهبی ِ

و آلاحمد تعریف واحدی دارد و اندیشههای اخالقی در راستای درونمایههای اخالقی توصیف میشوند:
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«در قرن بیستم ش اف میان فرد و جامعه و زوال همهجانبۀ اخالقی -اجتماعی بروز مییابد هر دو
جهان پیرامون واکنن منفی نشان میدهند پرده از رخسار جامعه برگرفته
نویسندۀ واقعگرا نسب به ِ
ی
ارزشمند زمان خوین و مش ال موجود در جامعه را بهتصویر میکشند شاصی های
واق یعی های
ِ
داستانهایشان ارلب افرادی سرگشتهاند که از جامعه فاصله گرفتهاند » (جعفریحصارلو و آب ه
1398ب)90 :
 .8 .4 .3درونمایههای اجتماعی

موریاک و آلاحمد با خل شاصی های کودک در صدد انتلال پیامهای اجتماعی به خوانندگان خود بوده و
بدیرسان معاال و مسائل اجتماعی آمورشی و فرهنای روزگار خود را بازتاب میدهند« :جالل درد را
ح میکرد معتلد بود که باید فریاد کشید در دورهای فریادش را در داستان هاین میکشید دورهای که
م
خفلان شدید بود و نمیشد دم برآورد و مستلیما نمیشد مسائل حاد زمانه را مطرح کرد » (آلاحمد :13٦9
 )٦8هر دو نویسنده عالوه بر خاطرهگویی با ظرافتی که تنها از آنها برمیآید حلیل های تلخ جامعۀ خوین
را در سیمای پاک و بیگناه کودکان ترسیم میکنند اجتما در زندگی انسان نلشی بسیار حیاتی دارد« :آدمی
ی
را حیوانی اجتماعی خوانده اند و بیراه نیس چنانچه ادعا کنیم طراح واقعی نلن او اجتما اس » (م ی
 )73 :138۵اجتما به نیازهای طبیعی آدمی به شیوهای انسانی و بر اسا

فرهنگ جامعه پاسخ مثب

میدهد:
«الاوی رفتاری آدمی نتییۀ حاور او در اجتما و ارزشگذإری آن اس

بر اسا

ایر عامل

آدمی خود را از دریچۀ چشم دیاران مینارد و به نحوی طبیعی و در نهای برای خود همان منالتی
را قائل میشود که اجتما ی
معیر کرده اس ؛ همان نلشی را بهعهده میگیرد که اجتما براین
طراحی کرده اس » (همان)73 :

ناظرزاده «رویارویی فرد با نهادهای اجتماعی را همچون نهادهای خویشاوندی اداری حلوقی
اقتصادی و…» میداند (ناظرزاده  )1٦3 :1383در آثاری با درونمایههای اجتماعی «پدیدههای مثب و
منفی که یک اجتما با آن درگیر اس

مطرح میشود طرح مش ال و مسائل اجتماعی بازتابی از ذهر

آرمانگرای نویسندگان اس که همواره درپی تتییر و اصالح وضع موجود همچنیر بهبود وضعی زندگی
انسانها بهویاه کودکان میکوشند » ( ی
محمدی )237 :1378

ی
معصومی کودکی و ناآگاهیاش رفتهرفته کم میشود او با موانع و مش ال
کودک با ورود به اجتما
ی
جاری در جهان هستی مواجه میشود تیربه کسب میکند و به ت امل میرسد در ایر سیر و سفر لذتی
ی
نهفته اس که نودلمر آنرا «کشن دوگانۀ لذ آور» مینامد کششی که هم تحسیربرانایا اس و هم
ی
معصومی به
مح ومکننده« :شیوهای که میگذارد به افراط در اجرای آیینی حرک از کودکی به بلوغ و از
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دانن بهگونهای م رر وارد شویم چنیر حرکتی در زندگی واقعی تنها یکبار برای ما روی میدهد» (نودلمر
 )73 :19٦٦یاما با خواندن کتاب یا تماشای نماین ایر ام ان هس که کودک و نوجوان بارها و بارها ایر
احسا را تیربه کند و با هر بار مشاهده به ت امل دس یابد در ایر دوره کودکان به الاوپردازی و تللید
از بارگان و اطرافیانشان میپردازند و از سویی بهدنبال گرفتر تأیید دیاران هستند ایر دو عامل آنها را به
نارانی از انتلاد سوق می دهد ایر ح

تأیید شدن منحصر به اعمال اخالقی نیس و ارلب آنها در همۀ

سطوح خواهان تأیید از جانب دیاران و همچنیر باورهای ذهنی خودشان هستند (نورتون )37 :1382
جامعهشناسی جدید کودکان را در جایااهی برابر با بارگساالن مینشاند و معتلد اس کودک و کودکان نه
برای آن ه بعدها بارگسال میشوند دارای ی
اهم یی و ارزشمندند بل ه کودکی خود فینفسه ارزشمند اس
کودکان از موضوعاتی اجتماعی به عامالن اجتماعی ارتلا یافتهاند در ادبیا کودک کتابهایی وجود دارد
ی
که در آن کودکان به والدیر پیام میدهند دیار والدیر موجودا ملدسی نیستند که هرگا اشتباه نمیکنند
ادبیا آموزشی و تربیتی پایان یافته و شاهد انوا دیار ی
استیالی ی
ادبیا کودک با کارکردهایی نظیر سرگرمی
ی
لذ زیباییشناسی …هستیم (عربزادهحسینی )3 :1392
ی
ادبیا کودک همچون سایر عناصر اجتماعی عنصری کارکردی اس و فلط تا زمانی قابل توجیه اس
اجتماعی محیط
که در خدم نیازهای جامعه باشد و ارتباط خود را به مثابه عنصری کارکردی با ساختار
ِ
ی
تاریای خود برخاسته از یک نیاز اجتماعی بوده اس با پیداین
های
حفظ کند ادبیا کودک در سرچشمه ِ
ِ
شرایط مدرن جامعه میباید نوعی سازوکار نهادی طراحی کند تا بتواند ضمر مدیری «دوران کودکی» از
م
ایر پدیده عنصر کارکردی بسازد… یاما ی
ادبیاتی که یک زمان کارکردی و علالنی اس لاوما در زمان دیار
هم واجد ایر شرایط نیس

و ایر بهخاطر ایر اس

ی
موجودیتی پویا و دچار تتییر و ی
تحول
که جامعه

دارد (همان)7-۵ :
هر دو اثر برای مااطب بسیار پذیرفتنی و باورکردنی هستند هر دو شاصی ِ کودک طوری طراحی
شدهاند که عاقب و نتییۀ حف و خواری را به مااطب منتلل میکنند ایر دو شاصی در جامعه منفعل
و برای جامعه بیاستفاده هستند سرنوش آنها نیا ترحمانایا اس

هر دو نویسنده بعد خانوادگی اجتما

را مدنظر قرار داده و در همان مسیر برای بهبودی نلشۀ داستانی طرح کردهاند در ایر جامعه هر چلدر
شاصی ها تیارب اجتماعی بیشتری کسب کنند مااطب کم سر و سال نیا بیشتر وارد اجتما شبیهسازی
شده میشود و خود را تیربهکننده میداند
«احسا پوچی وقتی رخ مینماید که ایر ظواهری که واقعی ها را از ما پنهان میداشتند فروبریاند
و در ایر لحظه انسان پی میبرد که تمام نداهای درونیاش با واقعی های طبیعی تناقض دارد و
نمی توان معنا و هدفی خارج از ایر طبیع بدس آورد حال در چنیر شرایطی که جهان آ کنده از
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نه میتوان هدفی برای زندگی یاف و نه میتوان جوابی برای چیستی

در ضمر جایااهی که برای انسان درنظر گرفتهاند مناسب او نیس و جایااه

دیاری نیا بهجا ایر دنیا وجود ندارد پ چه باید کرد؟ آیا زندگی ارزش زیستر دارد؟ وقتی ارزشی
در رأ ارزشها وجود ندارد و جهان بیمعناس پ ت لیف ما چیس ؟ اندیشمندان چه راهی را
م
برای بهتر شدن ایر زندگی تیویا میکنند؟ آیا اساسا راه فراری وجود دارد؟» (نصیری و شریفیان
)120-121 :1392

 .4نتیجهگیری

م
ی
رابطۀ دوطرفۀ تأثیر و تأثر بیر شاعران/نویسندگان و اجتما همواره وجود داشته و دارد رالبا اعتلاد بر ایر
اس که ادبیا در حلیل اندیشههایی اس که در دستر نیستند و پنهاناند بنابرایر هناامی سودمند
اس که دامنۀ وسیعی از اف ار متعدد را دربرگیرد باتوجه به رابطۀ ان ارناپذیر ادبیا و اجتما ایر اندیشهها
در بهبود حیا اجتماعی ماثر خواهد بود در ادبیا هر ملتی آثار زیادی را میتوان یاف که منبع تمام و
کمال اندیشههای ماتلف پدیدآوران خود هستند اما آثاری از اقبال و پذیرش بیشتری برخوردار میشوند که
اندیشههای نویسنده در آنها بهتر پرورده شده و متر با هنر نویسندگی او عییر شده باشد بهطوری که اثر
مورد نظر تصویری تمام و کمال از اندیشههای نویسندهاش باشد از ایررو شناخ و تحلیل آثار ادبی و نیا
شناخ و تح لیل زندگی آفرینندگان ایر آثار بدون بررسی و تحلیل جامعه و فرهنای که در آن نشو و نما
یافته اند میسر نیس

و تحلی در نحوۀ معیش

روابط اجتماعی باورها دردها مش ال …و فراز و

نشیبهای جامعۀ نویسندگان بررسی دقی تر و جامعتر زندگی و آثار آنها را میسر میسازد ایر آثار توجه
خواننده را روی وقایع متمرکا میکنند و باعث میشوند او یکبار دیار با دیدی متفاو به وقایع بنارد و آنها
را ارزیابی کند و چه بسا متوجه اموری شود که در نااه سطحی و زودگذر نتوانسته آنها را درک کند آل احمد
و موریاک نیا از جمله کسا نی هستند که به فایدۀ اخالقی آثار ادبی معتلدند علاید و مبانی ف ری خوین را
ترسیم میکنند و تمام تالش خود را در رساندن جامعه به آن بهکار میگیرند« :منتلدان برخالف کسانی که در
م
نیمههای قرن گذشته در پی هنر ناب بودند اکنون آش ارا و برخی هم تلویحا معترفند که داستان خوب
داستانی اس که اگر درس خوانده شود به مردم در اخالق میدهد» (بو

 )13 :1988مسآلۀ قابل

تآمل دیار ایر اس که راوی گاهی دانن خود را بر ذهر قهرمان تحمیل میکند و در واقع سرنوش قهرمان
همان چیای اس که در ذهر راوی میگذرد و او بر وقایع داستان اشراف کامل دارد راوی داستانهای
آلاحمد و موریاک در پی کشف و بیان زشتیهای جامعه اس
ابایی ندارد و همواره برای رفع آنها در تالش اس

به ایر منظور از بیان هیچ یک از ناراستیها

بهنظر میرسد ایر دو نویسنده برای نوشتههایشان هدفی
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ریر از لذ هنری در نظر دارند و داستانهایشان را فاایی برای بیان ناراستیها و مسائل حاد اجتماعی روز
م
قرار دادهاند راوی معموال در نلن ی ی از شاصی های داستان یا شاهد بیرونی وقایع داستان ظاهر میشود
او یا خودش با مسائل مطرح شده سر و کار دارد و یا از دید شاصی ها به رویدادها مینارد در واقع راوی
شان آگاهی اس

که از همه چیا اطال دارد و گاهی هم سعی میکند نارش خاصی نسب

به

شاصی ها به ذهر خواننده اللا کند با توجه به اهدافی که میتوان برای نویسندگی ایر دو نویستده ذکر کرد
شاید راوی خودآگاه بهتریر گاینه با اهداف نویسندگیاشان باشد هدفی که هر دو نویسنده با نوشتر دنبال
میکنند رابطۀ مستلیمی با راوی مننتاب آنها دارد هناامی که دو نویسنده در نظر دارند به بیان ناراستیهای
جامعه بنردازند راوی و گویندۀ توانایی را بهکار میگیرند که از زوایای امور آگاه بوده و چیای بر آنها پوشیده
نباشد در ریر ایرصور توانایی بیان تمام مش ال را ناواهند داش

زیرا معتلدند یک اثر ارزشمند ادبی

اثری اس که نلن بساایی در بیداری و اییاد روحیۀ اعتراض در مردم داشته باشد و در آنها انایاۀ الزم را
برای تحرک و جنبن اییاد کند فالک اجتماعی و عدم پذیرش پارهای از مسائل بهخاطر سطح ف ری بسته
از درونمایههای دیار هر دو داستان اس

هر دو شاصی کودک ملهور ایر شرایط میشوند ایر در حالی

اس که درونمایه هر دو داستان در شاصی پردازی کودک نلن چندانی ندارند موریاک و آلاحمد از
خالل شاصی های داستان به درونی کردن آموزههای اجتماعی تربیتی اخالقی و علمی در نسل نوپای
جامعۀ خوین میپردازند
 .5پینوشتها
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 mixvoix : « 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.
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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.
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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