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 «گوری سنگی بر»و  «برهوت عشق» در تعلیق
 

  8طاهره جعفری حصارلو

 .رانیتهران، ا ،یتهران مرکز ،یفرانسه، دانشگاه آزاد اسلام اتیّزبان و ادب یدکتر یانشجود

 انت آبکه 

 رانیتهران، ا ،یتهران مرکز ،یفرانسه، دانشگاه آزاد اسلام اتیّزبان و ادب گروه اریاستاد

 

 چکیده

 هاا  دیرار تطبیقی تصویر و انعکاس ادبیّات و فرهنگ ملّتی است در ملّت یا ملّت ادبیّات

از  ،هنا متّصام مای باف ها هاا و ملام ملتلاا را پلی اسات هاف فرهناگ تطبیقی ادبیّات

 ،گویا ها میان ادبیّات ملّی یک هشور و دیرر هشورها سلن میها و تأثیرگذار تأثیرپذیر 

زمینف را بارا  راروا ادبیّاات و  گشای اه هردن بف جهان میرها  ج ی   را برا  نپنجره

 ،مضاامین مشاابف ،گرایایتبلور واقا  در این مقالف از  سازدبومی از انزوا و عزلت فراه  می

فرانساوا اثار  برهوت عشا ها  سبک اجتماعی، فرهنری، داستانی و بافت متن در مشابهت

احما  و گاویی  و اینکاف زباان آلمای احم  سلنآلجلال اثر  گور   سنری برموریاک و 

-، گنااهاز عشا هاا   عاار  حاحم  وارد روهاست  موریاک و آلموریاک، بیان رنج انسان

هاا را هاا و شارایا اجتمااعی آنها، آمال، رواساتفشون  و موقعیّتهاران و سرگشتران می

ها را تحت هنترل راود ها انساندو نویسن ه معتق ن  هف موقعیّت هنن   هرمی وتحلیمتجزیف

هنن  تا بعضی از را مجبور می هاشلصیّتها و شرایا موجود هستن  هف این موقعیّت ،دارن 

انا  و علّات سرگشاتف و گماراه شا ه هااشلصایّت ایاناعمال را انجام دهن ، ب ین دلیام 

-توصاییی باف شایو  مقالۀ حاضار است  ها و شرایا موجود بودهها موقعیّتسرگشتری آن

نشاانرر ایان  ها  تحقیا یافتف  پردازداثر می دو نیابف بررسی مضمونی و تطبیقی  یتحلیل

گریاز  از  ،ابا  ایان دو نویسان ه زنا انی اسات  هاا شلصایّتن گی برا  است هف ز
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در تااابلو   تنهااایی  انسااان،  مااا همااواره م لااوش سرنوشاات هسااتی   و سرنوشاات نیساات

  یابن  آگاهی می ،در مقابم سرنوشترویش مرزها  رود و ضعا  و ها بف ح ّشلصیّت

  تعلی ، مذهبتطبیقی،  ادبیّاتاحم ، فرانسوا موریاک، جلال آل :هادواژهیکل

 مقدمه. 8 

توان نزدیکی یا غرابت بین دو فرهنگ و آن می بف همکتطبیقی یک هنر زیباست هف  اتادبیّ

متون و آثار دو فرهنگ بیرانف از  ۀجانبهمفات تطبیقی، یعنی بررسی دو هشور را درک هرد  ادبیّ

 ورساومآداشهف بررسی تطبیقی دو نویسن ه، نیاز بف آگاهی از فرهنگ، تاریخ،  روستنیازا  ه 

 است  یاد صرف زمان زنیازمن  ف و وضعیّت سیاسی و اجتماعی دو هشور دارد و البتّ

-ات دیرار زباانی باا ادبیّاات ملّایلی ادبیّرتطبیقی بررسی روابا تا اتحوز  پژوهش ادبیّ»

یابا  و بار یکا یرر ها پیوستری مایات دیرر سرزمینبا ادبیّات یک هشور ادبیّ؛ چرونف هاست

دها ؟ ات مزبور چف دریافت هارده و چاف چیزهاایی باف عاریات ماینهن ؟ ادبیّتأثیر متقابم می

 « هاساتتات دیرر ملّت بف ادبیّها  ادبی از یک ملّتطبیقی، بیانرر انتقال پ ی ه اتادبیّ روازاین

 (٢٦-٢۵: ۳۱٨۱ ،ن ا)

ر مشترک بف تیااه  و دوساتی کّیها  تمیراثتطبیقی قادر است از طری  شناسان ن  اتادبیّ»

-ات بومی از انزوا و عزلت فراه  میرا برا  رروا ادبیّ فثر هن   همچنین زمینؤها همک متملّ

 رارهاا قا یشافناز هم بنا  میراث ادبی جهان در معرض افکاار و ا جزئیعنوان بف آن راهن  و 

 (۴۱ :۳۱٧۱ هلال،)غنیمی« ده  می

تطبیقی بر بستر دو جریان اصلی اساتمرار یافتاف اسات: مکتاب فرانساو  و مکتاب  اتدبیّا

-تطبیقی فرانسف، ردیابی تأثیر و تأثرات است و نیز تیااوتاتمریکایی  اصم بنیادین مکتب ادبیّآ

مه  اصالت تشاابف  ب فرانسف،تها  زبانی و رابطۀ تاریلی  امّا در مکتب آمریکایی، بررلاف مک

 (۱٢ :همان)  و همانن   است

احم  در دوران زن گی رود در دوگانری میان سنّت و ماذهب باا تجا د آلجلال  ازآنجاهف

ها و عادات ماذهبی است  و  گاهی بف انتقاد از سنّت این دوگانری در آثار و  نمود یافتف ،بود

حاصام  گاور   سانری بار هنا  صحبت میها پردازد و گاهی با اعتقاد و تمجی  دربار  آنمی

سات  دوران زنا گی وا نویسیحالشرحنوعی فیا بتجارش و مشاه ات عینی و مستن  نویسن ه 
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احما  آلو فرهنرای هماراه باوده گای و بایدحجاابی، غربزها  مذهبی، بایگیر او با سلت

 اسات  عبارات رمان گنجانا هلا  الیاظ و ها و نظرات انتقاد  از اوضاع ایران را در لابفدی گاه

ا او در امّا زود و ناگهاانی ر  داد درست است هف غروش رورشی  آسمان زن گی جلال بسایار

گاویی قلا ، اسات   گاه دست از قلا  نکشای هت هوتاه بسیار پرهار و دقی  بوده و هیچاین م ّ

اس، هاایش تلررافای، حسالاال در نوشاتفرشتانش  جنا همچونعضو  طبیعی از ب ن اوست 

اگار هوشاش   آفرین استطلب و حادثفهدقی ، تیزبین، رشمرین، صریح، صمیمی، افراطی، منزّ

هایش میان سیاست و ادش، ایمان و هیر، اعتقاد مطل  و را ویران هن ، اگر نوشتفدارد رانۀ ظل  

هاف راود  طور است  مشاکم جلاال در زن گی روزمرّه نیز همین ،اعتقاد  در ج ال استبی

بسیار  از بن گان ر ا را مطرح هرده در دوگانری ش ی  میان زن گی روحی و جسامی مشکم 

گاانری او را باف ها  عمی  راانوادگی ها  دارد  شاای  ایان دوو شک نیست هف ریشف اوست

باف مااجرا یاا »زنا گی جلاال   اسات جو رل  ش هفجویی هشان ه، شای  ه  روحاً حادثحادثف

ا  انجامیا ه اسات سر روردن و رها هردنش هف رود غالباً بف حادثافا  پناه بردن، از آن حادثف

  اسات (٢۵ :۳۱٧۳)دسات یب، « ا  تازه یا بف استقبال مااجرایی ناو شاتافتنبف رل  حادثف آنراه

منبار   هسوت روحانیّت بود  تمام سعی پ ر بر این بود هف از جلال برا  مساج  و پ ر  در

 جانشینی بپرورد 

 ایجاز دارا  زیبایی هلاسیک هستن  و سبب رلوص منطقی ویاک بیشتر بفآثار فرانسوا مور

 اسات  زن گی هارده آم ه و ایبف دناو در محیا هاتولیک  آورن  یاد میها  راسین را بفتراژد 

اسات و شود  از مسائم بزرگ انسانی در بٌع  جهانی آگاه میدر آثار او نوعی الهام مذهبی دی ه 

ها و فساادها  انساان میان ضعا ها  او درور گذارد  غوطفآثار  بف نمایش می ها را درآن

هاف توانسات همتار از ایاندان  هاف ماییک از ما بهتر می هر»بیشتر نشانرر این جملف است هف 

  (۳٩۵٢، )بیانیۀ آهادمی سوئ  هنرام اه ا  جاایز  نوبام ادبیّاات باف موریااک «هست ب  باش 

 دانن  هف مباحث انسانی و علم گناهاان انساان را نشاانها  عمیقی میچاه ها  او را شبیفرمان

   دهن  می

-دهن  سرگذشت انباوه گنااهها  مرده، ترجیح میجا  پردارتن بف روحاین دو نویسن ه بف

راود  ها موقعیّتها با تحلیم بکشن   این شلصیّت بف تصویرهاران، شییتران و سرگشتران را 
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 ش ن با مشکلات و قرارشان، دلایم مواجف ن  و با بررسی وجوه منیی شلصیّترسبف آگاهی می

وسایلف باف ملاطاب درس ارلاا  و هنن  و ب ینمی وتحلیمتجزیفچنین موقعیّتی را  گرفتن در

 دهن   آگاهی می

ها هشامکش درونای داشاتف، احم ، دنیا  تنهایی و انزواست  شلصیّتدنیا  موریاک و آل

یابنا   ایان دو مای یرودآگااهمارز نااتوانی  و رون  و بف حا ّوج ان رود هلنجار میم ام با 

پم رساترار   هشن  هف همواره میان دومی بف تصویرهایی را نویسن ه اضطراش و نررانی انسان

 ام اد الهی هستن    صبرانف منتظران  و بیو گناه سرگشتف

واقا  رماان ویی، اعتراف و یا رااطره اسات و دراحم  نوعی رودگآل ها  موریاک ورمان

هاا  ایان دو شلصایّتهاست، سرگذشت رویارویی انسان با مشکلاتش در زن گی  درام انسان

رواهنا  دلسوز  هستن ، مای هنن ، محتاا محبّت ونویسن ه صادقانف بف اشتباه رود اعتراف می

 شون  بلشوده  را جبران هرده و گناهشان

 تحقیق هایپرسش. 8. 8

هاا  شاود: موقعیّات داده زیار پاساخهاا  است هف بف پرساش بر آندر مقالۀ حاضر سعی 

مشاترک  وهاحم  دارد؟ وجها  محور  موریاک و آلدراماتیک چف تأثیر  بر واهنش شلصیّت

هوتاه و  هرچن احم  در زن گی شلصی رود نیز )توان گیت آلآیا میچیست؟  دو داستاناین 

 ؟ ن گان غربی تأثیر پذیرفتف استمقطعی( از نویس

 ضرورت و اهمّیّت تحقیق. 2. 8

پاردازد و هاا مایتات دیرر ملّای با ادبیّات ملّتطبیقی بف بررسی روابا تاریلی ادبیّ ادبیّات

هاا  ما را نسبت بف جریانتطبیقی  چنین ادبیّاته   هاستنگو  تم ّوهان مه  گیتریکی از ا

 درواقا   هن  تا ادبیات ملّی را بهتار بشناسای همک می بف ماآگاه و  اتمانیادباصیم و دریم در 

مکتب  ها و ایجاد انسان و انسانیّت است تطبیقی برچی ن مرزها  ادبی بین ملّت رسالت ادبیّات

را ترجمف تنهاا تبا یم یدان  زتطبیقی می اتمسائم ادبیّ ترینمه ترجمف را یکی از  مسئلۀفرانسف 

ت زباان مبا و و عاهاف باف طبی اسات  ارلاقانفیرانف بف واژ  دیرر نیست بلکف ابتکار ب  یک واژ

مترجماان واساطۀ میاان دو فرهناگ بنابراین   هن ف میمقص  و نوع ذائقۀ حاه  بر دو زبان توجّ
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ادبیّات معاصر هر هشور  همواره تحت تأثیر عوامم  گیر  افکار نقش دارن  هستن  و در شکم

ها  آنان همواره افکار جامعاۀ مقصا  را است  مترجمین و ترجمف ترجمف بوده ازجملفبسیار  

ان   آشنایی با ایان ماوارد دیرر هشورها آشنا سارتف فرهنگها و ها، باورها، انقلاشبا ای ئولوژ 

چف از نظر سبک، جامعۀ مقص  را تحت تاأثیر راود قارار  ، چف از نظر ای ئولوژ  ونارواهرواه

یر گذاشاتف و ثترجمۀ آثار ادبی فرانسف از دور  مشروطف بف بع  برادبیّات پارسی تأ رون  ده  می

احما  تحات تاأثیر زاده، ها ایت و آلاست  نویسن گانی ماننا  جماال بف غنا  آن همک هرده

 ان  آورده بف وجودادبیّات غرش بلصوص فرانسف تحوّل بزرگی در ادبیّات داستانی ایران 

یاک  اًح ود هف ( است۳۱۴٨-۳۱۱٢احم  )( و آل۳۱۴٩-۳٢٦۴موریاک )ۀ زمانی زن گی رهب

نمایا  هاف او گااه ها  جلال چنین میها و نوشتفبا مطالعۀ ترجمف  دارن مشترک  ۀسال ۴٦ برهۀ

هایش تحت تأثیر سبک نوشتاریش بودن   هرچن  هف تحت تأثیر متون رارجی بود و گاه ترجمف

توان رد نوشتار رس  پیرو  هنی ، ولی میآنچف از غرش می رود  اعتقاد داشت هف نبای  از هر

-و عبارات پنهاان هارده، در نوشاتف هاالمثمضرشاصطلاحات، ، هف رود را بین انبوهی از غربی

دانسات و آثاار بسایار  از مای یروببافدانی  جلاال فرانساف را می طور هفهمانهایش یافت  

نوشاتۀ هاامو،  تیاه سوءو  بیرانف)ترجمۀ  هرده بود نویسن گان فرانسو  را روان ه و یا ترجمف

و  بازگشت از شورو اثر اوژن یونسکو،  تشنری و گشنری ،هرگ ناثر سارتر،  ها  آلودهدست

هاایش نیاز   پس عجیب نیست هف نوشاتفسکی   (فاثر داستایو قماربازاثر ژی ،  زمینی ها مائ ه

ز سابک سالین بارا  ایجااد سابکی شلصای و جلاال ا تحت تأثیر این آثار قرار گرفتف باشا  

 باف گاو بینی و انتقادات رود را وسیلۀ آن، جهانفتوانست ببهره برده بود هف می فردمنحصربف

بارا  بیاان افکاار و  آن را چراهافجهانیان برسان   درواق  او این سبک نوشتار را برگزی ه بود، 

ها  موجود پیش از او قابلیت رسان ن این افکار و عقای  سبکو  دانستآم  میعقای  رود هار

را  فرانسفیات پذیر  نویسن گان ما از ادبّتطبیقی، اثراتچنین پژوهشی در حیطۀ ادبیّرا ن اشتن   

هاا  را باا وجاود تیااوتدر دهکا   جهاانی نویسان گان دنیاا آثار و روح مشترک نمایان  می

ها و ادبیّات دادن فرهنگتطبیقی سه  بسزایی در آشتیادبیّاتهن   ی، بومی تبیین میفرهنری، ملّ

پذیرد هف از رلال یک یاا هایی صورت میملم ملتلا با یک یرر دارد و این نقش تنها با قیاس

برآنی  باف تطبیا    (٧ :۳۱٩٧)راد، فارسیان و بامشکی، آین  دست میچن ین اثر ادبی متیاوت بف
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هاا  هاا  شلصایّتها، اشاتباهها  اجتماعی داستانموقعیّت مضامین، علم، چارچوش داستان،

چناین احم  بپردازی   ه اثر موریاک و آل دوها در محور ، اه اف، آرزوها و مش لۀ شلصیّت

-اثار مای دوایان  میوتحلفیاتجزباف  تیدرنهاهنی  و ها را مشلّص میوجف مشترک شلصیّت

 است  مضمونی تحلیلی و-توصیییپردازی   رویکرد ما در این تحقی ، 

 پیشینۀ تحقیق. 2

بسیار  از ادیبان و پژوهشرران حوز  ادبیّات آثار این دو نویسن   شهیر را ماورد بررسای و 

-ها  واقا بررسی مؤلّیف»مقالۀ  توان بفش ه می ها  انجامان   از میان پژوهشداده نظر قراردقّت

احما  ( و جلاال آلترز دسکیروو  برهوت عش ، هثیا بچۀگرایی در سف اثر فرانسوا موریاک )

: ۳۱٩٨) و آنت آبکاف حصارلونوشتۀ طاهره جعیر (« زن زیاد و  سنری بر  گور ، بچۀ مردم)

-ها  واقا گرایی و مؤلّیفها  دو نویسن ه در زمینۀ واق اشاره هرد هف بف بررسی دی گاه (٢۱-۳

صا یقف بف قلا   «احم یر آن بر برری آثار آلثو تأ سبک نوشتار  سلین» ۀمقال پردازد گرایی می

 احم رد پا  سبک سلین در سبک آلبف تحلیم  (،۳۵۱-۳٢٩: ۳۱٩٧) محم  زیار و مق مشرهت

 تأثیر ترجمۀ دوران پاس از مشاروطف بار ساف نویسان   پیشارو ایرانای» نامۀپایاندر پردازد  می

پاس از تحقیا  و  پژوهشارر ،(۳۱٩۳) قاایمیمحبوباف نوشاتۀ  «احم (زاده، ه ایت، آل)جمال

ایان میزان تأثیرات ناشای از ارتباطاات احم ، زاده، ه ایت و آلجمالها  آثار و ترجمف مطالعف

زن گی، » رسالۀ دهتر   است را بررسی نمودهبا فرانسف، بلصوص از طری  ترجمف  نویسن گان

-( و جلال آلترز دسکیروو  برهوت عش ، بچۀ هثیا)زن انی اب   در سف اثر فرانسوا موریاک 

( ۳۱٩٨) حصاارلوجعیار  طااهرهنوشاتۀ « (زن زیااد و  سنری بر  گاور ، بچۀ مردماحم  )

مقایسۀ دیا گاه جلاال »مقالۀ در  احم  سف اثر موریاک و آلمضمونی در  -یقتطبی تحقیقی است

-نوشاتۀ رضاا فرصاتی «زدگیفکر  و غرشمنیلوطی در زمینۀ روشناحم  و مصطیی لطییآل

هاا  دو نویسان ه در زمیناۀ هجاوم غارش باف پژوهشرر دی گاه(، ۳۳٦-۳۱۳: ۳۱٩۱) جویبار 

هاایی هاف باا تارین هتااشبلایکی از جااست   هردهاسلامی، زن و حجاش را واهاو   فرهنگ

ری سیر صعود  ان یشف و افکار او و بازگشات او باف ناحم ، چرونرر  در زن گی و آثار آل

قل  باف پاژوهش حساین میرزایای ده ، هتاش جلال آلمورد بررسی قرار می اهب و سنّت رذم
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اسات   نررفتاف اثر موریاک و جلال صاورت دوهنون پژوهشی تطبیقی در مورد این امّا تااست  

این مقالاف  است  ش ه گرفتف نظر ا  درتحقی  در مورد آثار ادبی است، رو  هتابلانف ازآنجاهف

ها  منتق ان ادبی و میسّران دیرر و بف آراء و نظریّفاست ها  رود نویسن ه بازتاش تحلیمفقا 

روانا  هاف از شاائبۀ ده ، پژوهشای را مایاست  این شیوه بف روانن ه اطمینان می استناد نش ه

 حبّ و ب ض منتق ان ادبی رالی است 

 بحث . 9

مذهب، جنسیّت    در فرد اسات هاف باف  ادبیّات بازتاش تأثیر عواملی چون اجتماع، طبیعت،

ادبیّات از جوهر  روحی مشترک میان  اگرچف  شودشکلی هنرمن انف در قالب شعر یا نثر بیان می

ها  یاب  و در قالبامّا با ورود بف هر سرزمینی رنگ و بو  راص می ،ها برروردار استانسان

هاا در پای یاافتن تطبیقی با هناار زدن قالابگیرد  ادبیّاترود میها  ملتلا بفمحیطی، شکم

ات انسانی است تا با شنارت آن بر غنا  فکر و ان یشۀ انساان بییزایا  و باا جوهر  اصلی ادبیّ

ایان مقالاف  ها، زمینۀ تیاه  و صلح جهانی را فاراه  ساازد سارتن فکر و ان یشۀ انسان نزدیک

 در مشاابهت، ماذهبی-فرهنرای-هاا  یکساان  اجتمااعیمایافدروننظر  اجماالی اسات باف 

غربای   و مشترهات فرهنری  آثار  این دو نویسان   شارقی و «مذهب»اهمّیّت  ،پرداز شلصیّت

با تطبیا  سرنوشت  نقش و مسائم در موردها  دو نویسن   فرانسو  و ایرانی دی گاهباورها و 

 است   قرار گرفتف بررسی این دو اثر مورد

 )تعلیق جلال( احمد از غربپذیری آلای از تأثیرو شمه زندگی دو نویسنده .8. 9

گیر در ، متعصّب و سلتا  مذهبیدر رانوادههف هایی هستن  احم ، نویسن هموریاک و آل

ها  سارتار  در باعث مشابهت   انعکاس تأثیر این مسئلفان یافتف پرور  مسائم دینی متولّ  و

ملها  از دور  تااریلی، وقاای   شاانیداساتاندادهاا  بسیار  از ر  چراهفآثارشان ش ه است 

  آثار این دو نویسن ه غالبااً هایشان استنامف و رانوادهمذهبی، رودزن گی -فرهنری -اجتماعی

تاب ا  عصابی و تحلیم روانی و مهیّجی است از زن گی درونی و ایمان مذهبی، مبارزهوتجزیف

احم  پیوستف میان دو احسااس ایمان واقعی  موریاک و آلها  زن گی مادّ ، با میان جاذبف آلود

رونا  و گااه از سو  ر ا میناپذیر، سرگردانن   گاه بفدر دو قطب ملالا و آشتی واق متضاد 
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هف بتوانن  در این جهان، موجاود  آرام و مطیا  بااقی بماننا  شون   از طرفی از ایناو دور می

چیاز برسالن   بااره از همافن ارن  هف یک آن رارر توانایی بینن  و از طرفی دیرود را عاجز می

باورها  هااتولیکی و ژانسنیساتی همیشاف منتظار اسات تاا دساتی از آسامان  میبف دلموریاک 

  او را نجات داده و بف معراا ببرد  آسامعجزه

 ایادن بافرگانان عم ه اهان و بازا  از ملّدر بوردو در رانواده ۳٨٨۵در اهتبرفرانسوا موریاک 

هف از هر لحاظ )ظاهر  و درونی( تحت تاأثیر آم  و در محیطی هاتولیک  ایبف دنهاتولیک   آم 

فاوت پا ر  در دو ساالری، پرور  یافت  و ج ّ  در دامن مادر  متعصّب آن قرار داشت، 

 «پ ر غایاب»هن  و رلأ تأثیر زیاد  در زن گی او گذاشت  و  هرگز نتوانست بف این فق ان رو

گوناف جوانی بسیار حسّاس، ب ون دوست و ب ون هیچاست   هاملاً مشهودیاک و آثار  در مور

ز  را در نمازرانۀ م رسۀ هااتولیکی و در میاان دعاهاا و وا  با دنیا  رارا هف اغلب رفرابط

آثار بودلر و رمبو هف جازء آثاار  گذران  ها را در هانون رانوادگی میو شبها  مذهبی جانیه

او پاس از تارک م رساۀ ممنوعف بودن  و هنوز در برنامۀ م ارس وارد نش ه بودنا ، را روانا   

در هناار نویسا ( مذهبی تحصیلات رود را در بوردو ادامف داد  موریاک )هاتولیکی هف رمان می

  او معتق  شودقلم اد میت  قرن بیسنویس هاتولیک فرانسف در ترین رمانبرنانوس، برجستف ژژر

بلش بشر است و ساز  میان آسا نجاتطور معجزهبود هف تنها ایمان واقعی و دنیا  معنو  بف

ناپذیر است  مضمون اصلی آثار او تعلی  میان گنااه بستری بف عال  مادّ  امکانزه  و تقوا و دل

ماذهب، عشا  و تصاویر  اسات از هشامکش میاان  گوشت و رونرمان و رسترار  است  

هف بیشتر بالن  درحالی، وصا زنانی است هف بف تقوا و پرهیزگار  رود میژنیتریکسررافات  

، توصیا زنانی است هف باا رشکف مق ّس زنان   حاصم رویشاز بقیّف، درگیر روح سرد و بی

موریااک ها  شلصیّتزنن   فریبن  و بف آنان لطمۀ روحی مینیرنگ و ریاهار ، اطرافیان را می

وجود ر اون  آگاه ش ه، عشا  الهای را در راود ان  سرانجام بفدنبال گناهی هف مرتکب ش هبف

 گردن  میمن  دهن  و درنهایت از الطاف و آمرز  الهی بهرهمیجا  

طالقانی نهمین احم  حسینیاحم  فرزن  سیّ احم  معروف بف جلال آلسادات آلال ّینجلال

ین پسر رانواده بود  دوران هودهی را در محیطای هاملااً ماذهبی )پا ربزرگ، فرزن  پ ر و دوّم

شوهررواهر، برادرزاده و برری از دوستانش درهسوت روحانیّت بودن ( و دو پ ر، عمو، برادر، 
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ا  است هف در رانواد  روحانی شایعی نوعی رفاه اشرافی روحانیّت گذران   جلال تنها نویسن ه

شایعف(  -)مسالمانیروحان  ادر رانواده»ن   ان ان او از عالمان دین بودپرور  یافتف و تمام ر

حالاا  وام  پا ر و برادربازرگ و یکای از شاوهررواهرهام در مسان  روحانیّات مردنا   برآم ه

احما ، آل) «انا   و ایان تاازه اوّل عشا  اسات ا  و یک شوهررواهر دیرر روحانیبرادرزاده

هاف آن  این باود فرزن  در م ارس دولتی ملالیت هرد  تصوّر  برپ ر با تحصیم  ( ۵۱ :۳۱٨٨

هاا  پایاانی احما  در ساالآل  هننا ها، فرزن   را از راه دین و حقیقات منحارف مایدرس

  راود آشانا شا ها و باورها  ج ی  روزگار رغ  میم پ ر با ان یشفتحصیم در دارالینون علی

در » :دور از انتظار نباودها  نو، بف تجربۀ ان یشفزیاد  توجّف  و هابف این جریان جلالپیوستن 

-رواه  با آمورتفچنین شرایطی طبیعی است جوانی هف در محیا بستف پرور  یافتف و تنها می

 ناژاد،پارسای) «ها  رود مبارزه هن ، سرگشتف و سردرگ  باش  و دچار اشتباهات فاحشی شود

دینای و ماذهب  هاا  ضا ّجریان فکر  رایج آن روزگار، شیوع ان یشف ترینمه   (٢۳ :۳۱٩۱

-بافشا   ش ّت از سو  حکومت ض ّ مذهبی رضاران حمایات مایستیزانۀ هسرو  بود هف بف

راطر هشش جلال بف روشنیکر  و پیوستن بف حزش توده، پ ر  و  را از رانف بیرون هارد و 

نزدیک  ها، بف ق  رفت و تا ده سالر روز عق  آنبف ملالیت با ازدواا جلال با سیمین دانشور د

، در محیا آهنا ه بود احم  هف گریزان از پ ر و تیکّرات متعصّبانۀ اوآلش   رانۀ جلال ه  نمی

ها جذش این زر  و بر  ،قرار گرفت نرلجی و احم  هسرو  دینی شریعت س از تبلی ات  ض ّ

میرزایای،  :)ر ک  م دینای آشاکار هارد وه  ملالیت علنی رود را باا ماذهب و رسا و ه  ش 

ا  د  این هتاش در اصم ترجمافهر ها  نامشروععزادار  بف انتشار هتاش اق ام(  ۱۱-۱٧ :۳۱٧٩

زنی زنی و قمفنام سی  محسن عاملی هف در آن بف نق  زنجیربود از هتاش یکی از علما  لبنان بف

-ها  هتاش را یکنسلف ۀهبی تهران همذشیعیان پردارتف بود هف بازاریان م سومو بسیار  از ر

 ها  هسرو  انجام ش جا رری ه و سوزان ن   ترجمف و انتشار این هتاش هف تحت تأثیر ان یشف

-٢۱ :۳۱٩۱ ناژاد،پارسای :)ر ک  احم  بف پ ر و باورهایش دانست راض علنی آلتتوان اعمی را

آی  تا هر طور ش ه او را از این محیا ناسال  میص د براحم  درحادثف، پ ر آلبع  از این (  ٢٢

هنا   رارا سازد  بنابراین مق ّمات سیر او را بف نجا و پیوستن بف برادر بزرگش را فراه  مای

رواها  جاا باف اداماۀ تحصایم هف از نجا بف لبنان رواه  رفات و در آنتصوّر ایناحم  بفآل
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-فهم  هف مان نش در نجا بف ردا و عباا رات  مایشود  وقتی میاین سیر میپردارت، راهی 

 قص بار بفآن»گردد: می گریزد و بف تهران بازشود، از ادامۀ تحصیم در بیروت منصرف ش ه، می

امّاا در نجاا   ام باود   هف آررین ح ّ ناوک دمااذ ذهان جاوانی -رفت می تحصیم در بیروت

مان گار ش م میهمان سیر  برادرم، تا سف ماه بع  بف چیز  در حا ود گریاز  از راه راانقین و 

در آن سایر  چراهافگاردان، هردو رو  -از برادر و پ رهلف رورده و هلافف و هرمانشاه برگردم  

سایر، آثاار پس از بازگشت از (  ٦٧ :۳۱۵٧احم ، آل) «دامی دی ه بودم در صورت ردا و عبایی

-ها  منیی رانواده را بافش  هف بازتاشاعتقاد  بف مذهب در او مشاه ه میشکّ و تردی  و بی

بف حازش  ۳۱٢۱ش  و در سال دنبال داشت  در رانواد  روحانی رود همان وقت لامذهب اعلام

 را هاف باا دی  و بازدیا مجموعف داستان شست  توده پیوست و عملاً از تیکّرات مذهبی دست 

-مای باف تصاویرا  مذهبی را یا تربیتی رانوادهحۀ سنّتی و معزبان طنز و نراهی انتقاد ، جام

احم  بف تشوی  صاد  ها ایت، هتاابی از پام هاازانو  آلهن   هش ، در مجلّۀ سلن منتشر می

را ترجمف و چاپ هرد  در این هتاش نویسان ه ساعی دارد تاا  محم  آرر الزماننام فرانسو  بف

ایان جنجال علیاف  فتادنراه ابا بف پیامبر را فرد  عاد  و عامّی جلوه ده  و مبتلا بف صرع ب ان  

احما  از    حک  تکییار آلنشومیتحریک احم  و دوستانش برض ّ آلمتعصّبان مذهبی  ،هتاش

-ر بزرگ جلال برا  جار  سارتن حک  راهی تهران مایشود و برادسو  روحانیون صادر می

 است با شیاعت یکی از دوستان  روحاانی  ا جلال هف بف اشتباه رود پی برده و توبف هردهشود  امّ

  (۱۴ :۳۱٩۱ نژاد،پارسی :)ر ک  یاب پ ر  از این حک  نجات می

-امام رمینای مای احم  وباعث آشنایی و نزدیکی بین آل غربزدگینرار  و انتشار هتاش 

جلاال هاف باا »هن : شود هف این واقعف، در بازگشت جلال بف سنّت و مذهب نقش مهمّی اییا می

طور آشاکارا ت ریج گرایش رود را بف دین بفها  دینی آشنایی هامم داشت بفمایفمضامین و بن

شی را پیشف ان یاعلام هرد  جلال شجاعت بیان اشتباهات رود را داشت  او حاضر نبود مصلحت

اعت تمام بف اشتباهات رود اعتراف هارد و جرو با شراه رود هن  و نقاش بر چهره بزن   از این

چنا   بعا ، باا روحای »جلال (  ۵۳ :۳۱٩۱ نژاد،)پارسی «ترا مطرح سار ودتمایلات دینی ح

نهایات،  جا هف درزده از تیکّرات مادّ  بف تعمّ  در رویشتن  رویش پردارت تا آنرستف و دل

هاف سایرنامۀ  میقاات رسی درهتاش  هرد  در پلی روحانی و معنو  بین رود و ر ایش برقرار
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- آم ه «میقات»است و بف  «رسی» دی م هف تنها»هن : حج اوست بف این تحوّل روحی اشاره می

 (  بازگشت و  بف مذهب آگاهانف باوده٨٢ :۳۱۴۵احم ، آل « ) «میعاد»و بف  «هسی»است و نف 

   ( ٨ :۳۱٩٨حصارلو و آبکف، )جعیر   «است

گاردد  او در ا  بااز مایها  رانوادگی، فکر  و هتجکااو تعهّ  اجتماعی جلال بف زمینف»

هاا را باف ا  بزرگ ش ه بود هف با دین آمیلتف بودن   ان هی از دیان ل زیا ، گااه سانّترانواده

ها و تردیا ها، ها و بازگشتنرفتن سلره گرفت، امّا سرانجام بف آغو  فطرت بازگشت  در این

ا  آمورت و راه  بهترین را هاف ماردمش و مارام هشاور  و دیانش باود، در انتلااش نهاایی

  (٢ :۳۱٩٢، سرّامی و مقیسف« )گنجان  

نوعی بیمار  است هف در نهایت، راه حم مساائم ملّای و باومی را باف  غربزدگی» از نظر او

گارا، راه احما  و بسایار  از متیکّاران سانّتعقیا   آل  بفده مسائم جامعف بیرانف، ارجاع می

زاده و یئ)لحساا اسات« ازگشت بف فرهناگ و سانّت راود رهایی از این شرایا بیمارگونف، ب

 ( ٧٨ :۳۱٧۴مه  ، 

  های دو نویسندههای رمانشخصیّت .2. 9

گزیننا  تاا رواننا ه مایهایشان را از میان مردم برها  داستانشلصیّتاحم  موریاک و آل

هایش مردمن  و زن گی  در حقیقات آنچاف مواد رام نوشتف: »ها همذات پن ار  هن بتوان  با آن

هاا  ( و تماام رماان۳۱-٩ :۳۱٧۳)دانشاور،  «  آزمایانویس      شلصاً آزموده یا مایرا هف می

 هاااز شلصایّت هار ها امموریاک تجسّ  طبیعت  سرشار و شکوهمن  دوران هودهی اوسات  

      هستن   ،هنر  نمونۀ یک تیپ اجتماعی، فرهنری،

احم ، هشمکش شلصیّت با وج انش اسات  نوع هشمکش در آثار موریاک و آل ترینمه 

ها  دو نویسان ه بارا  رسای ن باف نیازهاا  اوّلیّاف، نیازهاا  با توجّف بف هرم مازلو، شلصیّت

ها توانن  بف آنهایی دارن  هف نمیزنن   این افراد رواستفاجتماعی و    دست بف عمم )هُنش( می

شاون   از ها  روحی برا  رودشان مایرون  و باعث ایجاد بحرانسمت گناه مییابن ، بفدست

ده ، از سویی دیرر عمم اشاتباه ها را تحت فشار قرار میسویی نیازها  مرتبا با هرم مازلو آن

گیرن   هر آزارد و در چالشی بین وج ان و عملکردشان قرار میآلودشان، روحشان را میو گناه

 هنن  عنوان یک گناه تحلیم میدو نویسن ه با دی گاهی مذهبی این فرآین  را بف
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راوردن آراماش  باف ها الرو  حوادث در هر دو داستان بر قاع   مشترهی استوار اسات: 

زن  و سبب ایجاد گاره می بف ه نواده را هف ثبات را (،ا  تق یر پ ی هبیمار  )رانواده بر اثر 

، شاه  رقابت عشاقی پا ر و پسار بارا  یاک زن برهوت عش در شود  ها میدر بافت داستان

هرد، انرار راز  واح  در رود داشتن   نزدیک می بف ه ها را آنکف ب انن ، نیرویی آنهستی   بی

 هر دو رقیاب عشاقی ماریاا هاروس و عجیب آرزوهایشان را طی هردهها  مانن  دو پروانف راه

دهن  هف دست باف ریانات می سمتی سو را بف هاها، شلصیّتموقعیّت برهوت عش در بودن   

جلال نیز شاه  ارتکاش گنااه از ساو   گور   سنری برچنان هف در و در نهایت گناه بزنن   ه 

-میهاوم گنااه را درک مایرسن  و ها این است هف بف آگاهی میویژگی شلصیّتهستی    راو 

شااه  بیماار ، تعلیا  و جلاال،  گور   سنری بر موریاک و برهوت عش در هر دو اثر هنن   

دیا   منیای در اعتمااد ، : بای)در راانواد  ماردان تعلیا م  آهف پیهستی  ها اعتراف شلصیّت

، زناان جامعافباار وضعیّت اسا :( و )در رانواد  زناناعضا  رانوادهبین  رانواده، ع م تیاه  

در   ساتگاذار  اوحکایات تااریلی  زن و نحاو  ارز و در نتیجف ( تحقیر زنمردسالار  و 

 شون   تسلی  سرنوشت  محتوم رود میبناچار رغ  نارضایتی، ها علینهایت شلصیّت

بیوه زنی )ماریا هاروس( اسات  عش  دهتر هورژ و پسر  رمون بفداستان  برهوت عش  -

هایی بود هف تلیّلی قاو  دارنا  و هایچ از آن دست آدم دکتر  زن می پسها را هر دو  آنهف 

هاا نقاش هننا  و در آنهایی نیست هف رودشان اب اع مایتر از قصّفارزشمن شان ا  برا قصّف

دو ساالری، هناوز فرصات داشات چنا  ساال ماز  وگیرن   در پنجاهعه ه میاصلی را رود بف

ا  از آن ن اشت، این روشبلتی آلوده بف ن امت باش ، امّا او هف بهرهشای   روشبلتی را بچش ،

دانست ریالی هاف باا آن راو  باود، باا دهتر روش می هرد؟چرا بای  در برابر  مقاومت می

ا  را هرد، حتّی وقتی باا یاک حرهات، تماام راانوادها  فر  میها  همیشریریال پرداز 

هرد با دیرر ماردان امّا ن امتی در هار نبود  گمان نمی هرد،هرد، همی احساس شرم میحذف می

وقیاف بایشانی ، ا  را باا ماریاا، در قلاب راود مایگو  آین هوفر  داشتف باش   طنین گیت

تمام شهر عادت داشت هاف اقارار هنا  دهتار آدم مق ّسای اسات    هردمی تنظی را   افیلمنامف

ش دّماؤگو با زنی وا  عاشقانف در گیتز و هنایفآمیا  محبّتچق ر سلت بود وارد هردن هلمف

ماریاا پوشان   او میهرد و لباس یک پ ر روحانی بفهف شلصیّتی مق ّس بف پزشکش تحمیم می
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نراران  )همسر دهتر( آمیز  با او داشت، امّا هرگز پیش نیام  هف مانن  لوسی هورژرفتار تحسین

را تشلیص ب ها   ماریاا او را باف احترامای اجباار   دهتر ه  چهر  ناروشاین شود و یا دست

گذاشت  دهتر وقتی از ماریا دور بود، راود را متقاعا  ف عشقش را ناهام میهمحکوم هرده بود 

دیا ، هاف زن جاوان را مایمحض ایانامّا بف ؛توان  مان  عشقش شودهرد هف هیچ س ّ  نمیمی

هاا  انساانی را استان موریاک بیهودگی  عشا دراین دش   قطعیّت  ب بلتی  لاعلاجش میتسلی  

   هن  تص ی  و مضمون  فلاهت انسان ب ون  ر ا   پاسکال را مصوّر می

اشاان را توانستن  زن گیسلتی میبع  از مرگ همسر، ماریا و پسربیمار  بف: ماریا کروس

ا  بود و از طرفای پسار  دچاار داد هف ریلی بیشتر از توان مالیا  میبای  اجارهاداره هنن   

-فاز علاقاماریاا التهاش روده ش ه بود و دهترها تأهی  داشتن  هف بای  بیرون شهر زن گی هننا   

ا  باا دهتار ارز  بسایار ا ، برا  رابطافیافتفرود م رور و در زن گی تنرّلهردن دهتر بفمن 

-دسات مایم دل ماریا را با چیز  بافلاروسبرد  ا  را سر میبالایی قائم بود، امّا دهتر حوصلف

 لاروسام،حاال باا ایانرفیقۀ رئیس باود   ماریااز نظر همف،   ا  ن اشتآن هیچ بهره زآورد هف ا

-حالا هف زنش مرده باود، شاای  مایهرد  ماریا را رری ه بود و تنها هسی بود هف تصاحبش می

ماریاا لاروسم مراقبت از ملکش در بوردو را بف ماریا ساپرده باود   توانست با ماریا ازدواا هن  

ها را اداره هن   لاروسم قول داده ها  معروف سف شنبفرغ  میلش، قبول هرده بود مراس  شامبف

 ق ر ب نام ش ه هف چناین شانسای را ازهرد هف قبلاً آناحساس میهن    مراقبتا  بچّف ازبود تا 

   ملزم هرد هف شرایا را قبول هن   ن ه   رود  را دست

، ایماانش را از شا در م رسۀ راهنمایی، او بچۀ هثییی بود هف از هلااس اراراا مای: رمون

موجود  تازه را در اوّلین نراه ماریا، د  رهها را پنهان میو در هیا پولش عکس زن دست داده

زبان بیاورد، تنها باا قا رت حرفی بفآنکف ک زن، بییا  هثیا ظاهر هرده بود  این بچّف م رسف

ترین یرانری از طارف صمیمانف داد او شکم میدوباره بف و هردرا عوض می دهتربچّۀ نراهش، 

دهتر از این رنج بارده باود هرگز بف او نلواه  رسی    بودتحمیم ش ه هف مطمئن  رمون زنی بف

دیرار نیااز باف هرد  ماریا تجربف میرواست، امّا رمون درد ب تر  را هف ماریا حضور  را نمی

تمام عمر ، ایان لحظاف  رمون د رهمی شاستیراغ ه ودرهاو را طرد د، رهن ی نش را پنهان نمی

هماف فاتح در آینا ه، انریز و مضحک تصوّر هرده باود  آن آورد هف زنی او را نیرتیاد میرا بف
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داد  تاا تحقیر نلستین را هاهش نمیها  تحقیر ش ه و ب بلتش هرگز سوز  این تمام قربانی

باف  فساتهارد ماریاا نلوا  تصاوّر نمایبییت ش  از رش  بف گریف ها، این راطره باعث میم ّت

رمون   ردهمی ییتنهااحساس  ریلیش ، ماریا وقتی رمون دور می  مصیبت درونش ریانت هن 

  او را تحقیر هرده بود    زیراپروران  میسررا در انتقام گرفتن از ماریاها آرزو  سال طیّ

حکایت مرد عقیمی است هف تمام   احم  استجلال آلنامف زن گیرودبر  گور    سنری -

 شود:با این جملف آغاز میداستان دار شود ولی ناموفّ  است  برد تا بچّفمی هارتلا  رود را بف

امّا آیا هار بف همین جاا رات    این یک واقعیّت  بسیار روش  من و سیمین  ما بچّف ن اری » 

عاین   ناگ اسات  چرا هُمیت واقعیّات لَ[   ] هن  شود؟ اصلاً همین است هف آدم را هلافف میمی

  ایا سئوال را بف سکوت از رودمان هرده نچهارده سال است هف من و زن  مرتّب ای  هُمیت ما

 (۳۱ :۳۱٦۱احم ، )آل« و گاهی با بف رو  رود نیاوردن   و بف نراه

هاا  رالاف راو  تمام مراحام ناباارور ، جرّاحای، آزماایش، عکسابردار ، حتّای نسالف

تارین جزئیّاات تارین و رصوصایده  و از شارح محرمانافمو توضیح می بف ها را مورانباجی

 ده   می شرحروبی اطا   عمم و عمم را بف مسائم زن گیش ابایی ن ارد 

ن ، چیاز  دهمی شرحرا  «دیو درون»هیاهو  درون انسان یا بف تعبیر   و موریاک احم آل

-درونداشت تا بف بررسی  بر آنها ما را شود انسان دست بف گناه بزن   این ویژگیهف سبب می

-گیر  داستان ش ه و هشمکش درام را ایجاد هارده ، سرنوشت هف سبب شکممشترک ها مایف

اثار ایان دو نویسان ه، بپاردازی  و تاأثیر  دودر ور  هاا  محاهاا  شلصایّتواهنشو  است

دساترس فارد  از سرنوشاترا بر عمم شلصّیت محور  مشلّص هنی ، ضمن آنکف سرنوشت 

و مرگ فرزنا   بیوه ش ن، گور   سنری بردر  و نامشروع بودن   همچون نابارور استرارا 

 برابار سرنوشات بایا  در هاشلصیّتو  هستن تق یر   هاملاًها   این موقعیّتبرهوت عش در 

هننا  و ملالیات راود را صراحت در مقابم تق یر قیام مایبفنیز   گاهی سر  تسلی  فرود آورن 

 :دارن اعلام می

زن ، معلوم نیست، امّاا زده زنی ، هف میا  بود هف در رح  بر پیشانی یکی میاین داذ باطلف»

 [   ] هاا  قلمباف اسات و ایان حارف شود، فاعم مجهول است  یعنی ارلا  است و سانّتمی

است، یاا پاس از ثبات در دفتار ؟  ازدواجی هف با ادا  چن  هلمۀ عربی یا فارسی رسمی ش ه



 67                                                                                                           «يورگبر  یسنگ»و « برهوت عشق»در  قیتعل 

 

میاان گوی  هف در هر صورت زن و مرد  گرفتار ه  بودن     هف پا  عمم جنسی بفواقعیّت می

بینیا  هاف   مای[   ]آن است، چف ثبت ش ه و چف ثبت نش ه، چف طب  سنّت و چف ملالا  آم ه

رواه  مثم همف است  می ترهف اساس همف چیز را در ذهن من ل  هردهوتل  مسئلۀهمین یک 

رواه  مثم همف باش  در تبعیّت از مقرّرات  و بای   با توان  و نمیبودن  و نمی دارباش   در بچّف

  (٢٩ :۳۱٦۱احم ، )آل« این تضاد چف بای  هرد؟

 اثر دومضامین مشابه  .9.9

توان من  است  بنابراین اساس مضمون را میا  و نظاممضمون دارا  ماهیّتی ارتباطی، شبکف

هننا   ها و ظواهر متیاوت و متنوّع نهیتف است و بیااننظر گرفت هف زیر پوششهویّتی پنهان در

اسات  جا ا هاردن  جهان پیراماون ادراهات شلصی من  رلّا  نویسن ه از ها  درونی وتجربف

شود بلکف بای  ارتباط مضاامین، ساازمان هلای و نمیهامم مضامین اثر عملیّات اصلی محسوش 

 داد  هنن   معنا  اثر است، تشلیصنظام مضمونی را هف تولی 

منتقا ان مارهسیسات و مانن   ،)یکی از پیشرامان نام ار نق  نو فارسی( دست یبعب العلی   

مایۀ اجتماعی اثار درون نما ونودر ،اصالت را بف محتوا رئالیس  سوسیالیستیها  پیروان ان یشف

گونف هف در دی گاه مارهسیس ، زیربنا  اقتصاد  جامعاف بار روبناا  فرهنرای و همان  ده می

؛ محتوا، ساازن   شاکم گیرددارد و نسبت بف آن در الویّت قرار می بسزاییای ئولوژیک آن تأثیر 

است هف نوآور  در هنر و شکم هنر ، مساتلزم ناو  معتق دست یب     دارداست و بر آن برتر

    است اطرافشش ن رابطۀ هنرمن  با جهان 

بودن رود:  ست  راو  بف عقی ا بیماریمضمون مشترک برا  هر دو نویسن ه، : بیماری -۳

نشا ن و سارطان دار (، سکتۀ برادر  و بچّف٨٧ :۳۱٦۱احم ، )آل« ان ؟ مرر همف مثم تو عقی »

هف او ه  بچّاف ن اشات  و  -رواهرم را  -شان را سرطان بلعی از این هشت تا یکی»رواهر : 

جاور گرفتاار ها همانشب»(، آس  مادر : ۳٩ :)همان« -برادر بزرگ   -یکی دیرر را سکتف برد

م از پا رم هاف »(، جرّاحی م ز پا ر : ٨٦ :)همان« شود هرد آس  است  هیچ هاریش ه  نمی

 :)هماان« بودن   بودن  و رون مرده را هشی ه ا  را از سف چهار جا با متّف سورا  هردهجمجمف

« لولۀ تلم ان همی انحراف دارد و یک تومور)!( ها  فلاان جاا اسات!»(، تومور همسر : ٨٦
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مح ّث، شوهر یکی از رواهرهای  هف هلیۀ راساتش را »رواهر : شوهر ۀ(، عمم هلی۱٦ :)همان

 هن   (، اشاره می۱٧ :)همان« بود ان از  یک همبزه و بنیش و گن ی ه تن  هف ش هداشمیبر

ترسا  رناا  مای [   ]هنا  هااترین ریلای با  سارفف مای»موریاک نیز بف رنا  هااترین:  

رااطر سارطانش ماادام لاروسام باف» ، سارطان ماادام لاروسام:(۳۳۵ :۵٩٢۳)موریاک، ۳ «باش 

 (۳۱۴ :)هماان۱«فرانسوا دچار التهاش روده ش ه بود»رود  فرانسوا: التهاش  ،(٩٦ :)همان٢«بمیرد 

-ا  بفا  راه برود، نتیجف گرفت هف ناتوانینتوان  تا رانف»هف ترسی  می ه دهتر  هن  اشاره می

 :)هماان۴«شامرد هایش را مایترسی ، قلبی هف ضربانراطر گرسنری است، امّا از قلبش ه  می

را  هسایهاا  توانا  حارفوجف نمی هیچبفهف سلت بیمار است و  شتهیچ شکّی ن ا ،(۳٦٢

-رونیات نبایا  باف آن دچاار مایولی تاو باا ایان ها یک آنیولانزا  ساده اسات   : »هن  باور

-ش ه گیر هاردهلا  چارپایۀ واژگون ،پاها  ویکتور لاروسم  دائ  اللمر  (۴٦۳ :)همان۵«ش     

هاف او را رو  محاض ایان  بافهردنمی بطر  شکستف را ولارتیار آلود  بیدست رون بود و

- ش ّت درها  چشمش بفرود و مردمکتلت روابان ن ، دی ن  هف رون زیاد  از دستش می

, افت می پذیرایی   اتا ماریا از پنجر و (٧٩۳ :)همان٦«شای  یک حملۀ قلبی باش    : »ان ه  رفتف

-   دهتر با رود مایآوردینمراطر گوی ، چیز  بفهذیان می نال ،، از درد  سر  میهن میتب 

دانا ، هف مایهن   تا جاییها را انتلاش نمیرواه  بمیرد، پنجر  طبقۀ ه وقتی آدم می» گوی :

     (   ٦۵۳ :)همان٧ «دادشب بو  اثیر میهن ، گرچف اتاقش یکمل ر استیاده نمیاز مواد

 برن :می هاربف اطبّامورد  جملاتی است هف دروجف مشترک این دو نویسن ه در 

دانیا  جور  نبود؛ و اصلاً مایامّا هیچ ه ام آن [   ]ام ای ؟ من بارها دی هاطا  عمم را دی ه»

-بود هف مان اصالاً نمای زن  جور  روابی ه [   ]روز تجربف هردم جاهشی یعنی چف؟ من همان

احما ، )آل« هاا دی م تحمّلاش را نا ارم  عاین جااهشتوانست     ولی حتّی داد ه  نزدم  فقا 

 گوی :(  و نیز در جایی دیرر می۱٧ :۳۱٦۱

رور  یا مشلّصاات هماۀ  نر  روززبان  دروغرو  م اراهنن ه  نرم  متواض  و نان بف چرش»

ش  با ظرفیّت پذیرایی دو میلیون نیر؟ و ایان ش  اگر تیمارستانی میدهترها را  و راستی چف می

هاا زدهها را نوراستنیک هن  و همۀ غا مردها  هن ؟ تا همۀ مادرگذاشتی  تا ادارهحضرت را می

   (۴٦ :)همان« را شیزوفرن؟
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 شوی  موریاک نیز بر همین عقی ه است:   با ان هی تأمّم متوجّف می

هاا  ریاالی عجاب گوشات ها  روانای و مریضایاین بیمار »گوی : دهتر می لاروسم بف

نظر هرده، ایان هاوس آرار  ران  از ماشینش صرف[…] شکار  هستن  برا  شما دهتر، ها؟

هن  همی رُم ش ه، برا  یاک زن زیباا، ایان راود  یاک است  بین رودمان بمان ، گمان می

  (٧۵ :۵٩٢۳)موریاک، ٨    «جذّابیّت دیرر است، نف؟ 

هشامکش  -۳ هنن :سف گونف هشمکش در آثارشان مطرح می احم موریاک و آل: تعلیق -٢

هشامکش  -۱  ا  و جامعافهشمکش شلصیّت با اعضا  راانواده -٢  شلصیّت با وج انش

   یر، بیماار    قات همچونها را ن ارد قایلف با آنمهف انسان یارا  شلصیّت با نیروها  بیرونی 

نیاس راود اسات  رساترار ، آراماش و طیابموریاک و جلال معتق ن  انسان مسئول نجات، 

راه راسات رو  آورد  انسان بای  روش و ب  را از ه  تمییز دها ، ساپس انتلااش هارده و باف

ها  هر دو نویسان ه هف شلصیّتاست  احم  و موریاک اینپرداز  آلدر شلصیّت ۀ مه مسئل

هنن  عملشان را توجیاف میهنن  و تلا  می اعتراف، بف گناه رود برا  رهایی از عذاش وج ان

شا ن نیسات و  دار، مرد قاادر باف بچّافگور   سنری برو بف آسودگی وج ان دست یابن   در 

 هن : می وتحلیمتجزیفرا  زن  و م ام علّت گناهان روددست بف گناه می

یعنای شالص  یّف ج ّ  شا  ض  امّا در آمستردام ق[   ]رسماً وسا ریابان، درتر بلن  هردم »

ساال راودم و وانا ازه و ها  سانّ دوّم هار دستمان داد  زنی تازه از شوهر طلا  گرفتف و تاور

من  و هیت روز بسش نبود  دنبال  آم  لن ن  ده  تر ازن ی ه ر متکار بف تمام معنی  و لر  دوذ

   و دار شا م؟ جا، و برگشتن ه  مرا هشی  آمستردام و دو روز از نو و هف اگار بچّافروز ه  آن

-عم  نسلۀ دهتر را بافها  و من بفها و سلنگیرمت  و از این حرفهف روش معلوم است  می

هاشاان چاف ترهافومرتبف جا روردم  روش  ببین  مرر این دیرران با تلا  یک[   ]بست  هار می

؟ یاا سرا  وسا ه ام راهن ؟ یا پلی سر راه ها ام درّههنن ؟ هاروانچیز را بف چف چیز وصم می

پیون  دهن   هجا  را بف هجایش؟ و اصلاً ه ام را؟ بلف  دور از شهی نمایی و رودنماایی و 

  (٧٧-٧٦ :۳۱٦۱احم ، )آل« چنین دور از جواز  برا  نمایش یک عق ه ه 

ا  بیای  و شرمرین از این اصارار، راود هن  رمون را متقاع  هن  هف بف رانفماریا سعی می

ش  اگار اوّلاین ملاقاات رماون در او برا  ماریا بهتر میهن   احساس میرغ  میلش فاس  را بف
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ا  هاف پایش از ایان جاروت چطور در ترس بچّفگذاشت  راطر و معصومیّت نمیحسّ آرامش

بع  از چنا  روز شاروع باف دی ؟ ا  پاک را نمیا  شود، نشانۀ دلهرههرد حتّی دارم م ازهنمی

 سرزنش رود  هرد:

-یاد میدی  هف آشیتف هردن قلبش هار پستی بود  بفرمون، ماریا یک نوجوان می در حضور »

انا ارت؛ ا  مایرفتاف دست یاد هودک ازآورد هف پ ر او هیست؛ چهر  هودهی  رمون، او را بف

جاا شا   امّاا حالاا هاف رماون دیرار آناو نزدیاک مایحتّی در فکر  ه  با شرمی سوزان باف

ا  را ارضا نکن ، چارا راود  را از تصاوّر طعا  است این میوه تشنری  اگر قرار [   ]نیست،

زن ؟ از سنگ قبار  هاف رویاش اسا  فرانساوا چف هسی ضرر می ناشنارتۀ آن محروم هن ؟ بف

ر متکار چف هسی او بچّف و بیشوهر، بیرود؟ در این رانۀ بینوشتف ش ه، چف ملامتی انتظار می

 هاا  ها توانست ذهنش را باا چیزهاایی ماننا  بحاثاگر میش ،  ر روش میقبین ؟ چرا می

)موریااک، ٩«شود رفات؟هرد؟ هجا میراطر  دعواها  آشپزرانف درگیر میاهمّیّت  مادام هورژ بف

۳٩٢۵: ۳۱۳)  

 :هن ، راو  اعتراف میگور   سنری بردر 

لنریا  و شالص ف پا  شلص اوّل چنان زیبا بود ه رتر مهمان اربف سوئیس هف رسی م، د» 

-ذ ن یا هود جاها هف )از( هر لر تن  و افسارم را گرفت و هشی  بف همان هار  ش  ارتیاردار  دوّم

هاا در فرناگ از ا  هاف ماا شارقیا   تنها تجربافتنفایینپآزاد   زا  بای  سراذ گرفت  تنعّ  ا

  (٧۴ :۳۱٦۱احم ، )آل «هنی  آزاد  می

ام و بع  هف رفتف    ام با رودم عین همف، بچّف هف بوده»هن : در جایی دیرر دوباره اعتراف می

« ام هارده و زن بارده ام و بع  ه  گلوی  جایی گیارام رو  تف جیب  راه بروم، دَدَر رفتفتوانستف

  (۳٩-۳٨ :همان)

 هن :اعتراف میرمون  پیش دهتر هورژ

ه  فر  نا اری ؛ مان چنا ین باار ام؟ ما زیاد با هنی رود  من مادرت را رنج ن ادهفکر می»

نای هاف هجا  این ریانات  ذاعتراض نکن: شای  اگر بف دانی   ام   ! تو نمیام را عوض هردهلانف

بایا   شا  تر روشحال میهردم، بیشام، چن ین بار بهش ریانت میطی سی سال مرتکب ش ه
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هاای  را بلف! بلف! مان عیّاشایب   باشی    این را ب انی رمون؛ مشکم بتوانی بف ان از  من شوهر

              (۱٩۳-٨٩۳ :۵٩٢۳)موریاک، ۳۱«هردنشان است؟ ربفجاین بهتر از ت ام   ریال هرده

 اعتراف ماریا:

ا  بلتی پااک، ناحیافت داشتف با  و پیش رودت اعتراف هن هف تو ورا  این رو أجر»

ها  برا  گذشتن، دشتی آزاد هف ه هنی: ب ون مرز  حال گشوده را حس می ممنوع و در عین

  (۱٢۳ :همان)۳۳«شو     می رو ، ظلمتی هف نارواستف در  محومی در  فرو

 هن :و در جایی دیرر دوباره اعتراف می

گشاتی  ماریاا باف دیا ار ایان بچّاۀ اعتراف هن هف نزد این جس ، فقا دنبال یک بهانف مای»

پذیر هنار هودک دیرر هاف زنا ه ها  دلراطر آن بازگشتگورستان ریلی پایبن  بود امّا فقا بف

-٢۳۴ :هماان)٢۳«ن است، نف حرفی برا  گیتن دبود  ریاهار! سر یک قبر، نف هار  برا  انجام دا

۳۴۱)  

-دادن فساد و تباهی ارلا افتاده نیستن  بلکف برا  نشانا  از حوادث پیشاین آثار مجموعف

با رجوع باف منااب  ها بلشی ه است  عی و اجتماعی بف داستانان   همین شیوه است هف جنبۀ واق

احما  چناین ها  فکر  مؤثّر بر شایو  نویسان گی آلملتلا فلسیی و تاریلی دربار  جریان

عناوان ابازار  بارا  هاا بافشود هف و  گرچف میاهی  را از غرش گرفتف ولای از آناستنباط می

العملی برا  بهبود از آن استیاده هرده است ارائف دستوربررسی وضعیّت موجود  جامعۀ ایرانی و 

            (         ٢۱۴ :۳۱٩٧بهزاد ، روشتی و یوسیی)بابایار 

 ها باا اعضاای ناانوادهشخصیّت کشمکشمضمون مه ّ دیرر برا  این دو نویسان ه  -۱

ننا  و تصاویر سایاه و تااریکی از رواباا بیمی سستشالود  رانواده را دو نویسن ه،  هراست  

 :هشن می بف تصویراعضا  رانواده 

وقات ای ؟ با این قرمسا     اصطلاح رود  باود  هایچمرر چف ریر  از این زن گی برده» 

هاا  برد، یا یکی از این فحاشهار میآورد  یا ضمیر سوّم شلص بفزبان نمیاس  شوهر  را بف

طاور شا  هاف مان در دانی مادر چافبود  می یش بنشین     و راست گیتفو    بچّف هف ن ارم تا پا

    (٨٩ :۳۱٦۱احم ، آل) «رفت ؟
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 و موریاک:  

هرد    ترین همسران بود نمیبلت هردن همسر  هف تلخحضور  هیچ همکی بف رو » 

- هاردهپوشی ها دوستش ب ارن ، چش ها پیش او از این هف آندرتر و پسر  چطور؟ از م ّت

راود  ارزیاابی توانست محبّت او را نسبت بافمیها، آه! بع از نامزد  مادلین محبّت بچّف بود 

رواها  هاف بارایش فا اهار  نیاافتنی اسات، دلاش نمای ، هسی هاف دساتدربار  رمونهن ؛ 

     (٧٢ :۵٩٢۳)موریاک، ۳۱ «هنن 

هارد، هاا تلقاین مایآن را بافروح رانواده نوعی بیزار  عمی  » :رانواده اعتماد  دربی -۴

هرد  غریز  حیظ هشتی، بف ایان ر ماف، شان را ته ی  میچف هف تعادل شلصّیتنسبت بف هرآن

هارد هاف بار رو  یک هشتی واح  بودن ، این دغ غاف را القاا مایهف محکوم بف زن گی مشقّت

   (۴٦ :همان)۳۴« نرذارن  هیچ آتشی رو  آن روشن شود

و هاغذها   دانستهف نف تنها زن  بو برده بود، بلکف همف چیز را میهمف اینب تر از »و جلال: 

« سف ماه تمام ب ل ش  بف محیا اطا  بازپرسی  تا عاقبت درمانا م  ،رسی  و محیا رانفرا وا می

 ( ٧٧ :۳۱٦۱احم ، )آل

از اسات   ناانواده اعضایبینِ تفاهم عدم مضمون اصلی دیرر برا  این دو نویسن ه،  -۵

 :«جهنّ  رانواده است» موریاکنظر 

-ا  مایگور ح  دارد، اگر بتوان ، سنری را هف ریف بف من ن ارن   یک زن هها نیار  بفآن»

-مای آن پسر ج ا توانی  وسعت برهوتی را هف مرا از آن زن، آن درتر وهن  بلن  هن   شما نمی

 :۵٩٢۳موریااک، )۳۵« رسا شاان نمایی هلمات  بافتّزدن دیرر ح هن ، ح س بزنی   موق  حرف

٧۱-٧۴)  

 همین عقی ه است: احم  نیز برشوی  هف آلبا ان هی تأمّم متوجّف می

 همچاونهور  مرز ، درسات هعمر دنبال سرتیپی در هر د واقعیّت این است هف مرد  یک»

را در ساتاد  برده و هر سال، یا دو سال، عمر رود را و سلامت رانواد  رودسرسرایی بفهاروان

قبار  بار رو  دو  راود  سانگ همچاونرا ازا  آن نشاانی گمنام پادگانی دفن هارده و باف

بار هورتاژ هرده و هارده و هارده تاا ناف ه  سالی یکو زن رود  قابلف بوده و دست هوبی ه    

هاا باوده  چاون یاک را  بیاباانوازا   و چارا؟ چاون رونی در ب نش مان ه، نف عقلی بف هلّف
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-هرده همان دو تا بچّف هافی اسات و چاون مایچون ریال میاو بوده  بیمارستان شهر متّکی بف

ناواز  وها  نظامی پ ر بیشتر تمایم دارن  تاا باف ناازدی ه هف همین دو تا بچّف ه  بف رشونت

  (٦۱-۵٩ :۳۱٦۱احم ، )آل « و حالا طاقت زن تمام ش ه و رلاص  زنانۀ مادر

وضعیّت زن از دی  نزد  دو نویسن ه است   و تحقیر زن مردسالاریمضمون اصلی دیرر  -٦

-ها تشکیم دادهان , گروهاین دو نویسن ه همان است هف پیوستف در طول تاریخ فریادها سر داده

زن انساانی اسات ها  اجتماعی  ها و برابر جز برروردار  از آزاد آن چیز  نیست  وان     

ا  منیعم هف اسیر ق رت مرد است و حتّی برا  ت ذیف محتااا اوسات  و بازیچفضعیا، مطی  

بیشتر بف مشکلات اجتماعی زنان و علم آن توجّاف دارنا ، علام و عاواملی هاف هر دو نویسن ه 

هنن  هف رنج و مظلومیّت زن، دلیلی ا  انتقاد میاز جامعفهن   جامعۀ مردسالار بر زن تحمیم می

هف ضمن دفاع از حقو  زنان، بر ضارورت حرهات  آن استنابسامان بر جامعۀ بیمار و اوضاع 

  انا ج ّ  و فراگیر برا  رف  ست  از زنان و بهبود شرایا اجتماعی و فرهنری آنان تأهی  هارده

شاه   گور   در سنری بر  ی نماهمین شکم چهره مینیز بف گور   سنری براین نوستالژ  در 

تاریخی  حکایتمان گی فرهنری و یا شای  سارتار جبر  هساتی، درمان گی و نوستالژ   عقب

ها قابام تأمّام اسات، ناوع ا  هف در تمام این داستاننکتف  هستی  گذاری اوزن و نحوۀ ارزش

   :استنرر  هردو نویسن   شرقی و غربی در ارتباط با این مسئلف 

توان هسای را پیا ا هارد هاف در ایان تر؛ و مرر میدار نش  ، زن دیرر و جوانبچّف از این»

و رونش ها  ناف از راون ماادرت   آرر الزمان هف نیست  [   ]ف، امّایی بروی ؟ جز زنت؟ قضیّ

ها هاف هار روز تاو  ساتون همف زنهایت و نف از رون اینرون رواهر تر است و نف ازرنرین

  تمبانش هف دو تا ش ، دو تا زن دارد و یک چهاار طااقی [   ] روانیها میروزنامفاربار جنایی 

ا   تناف  و عیناّ مثم ه   ع الت پایین[   ]جا شب آنجا و یکشب اینیک  هف رری ، یکی دیرر

    (٧۳-٧۱ :همان) « جاه  گاهی و نف همف توان گرفت  آنتنها ع لی هف در ولایت ما سراذ می

 شاه  تکرار همان نوستالژ  دردناک هستی : عش  برهوتدر 

شانارت و مقابام ، هایچ ماانعی را نمای)دهتر هاورژ( ماد ، این آدم شریادر حوز  غیر»

جا هف در ذهنش تمام رانواده را حتّی تا آن هردهارها  رسواهنن ه و وحشتناک شانف رالی نمی

لاازم داد، نمایشی هف برا  راود ترتیاب مایدر  [   ]هرد تا زن گی متیاوتی رل  هن  حذف می
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نبود هسی را حذف هن ، فقا هافی بود از زنش ج ا شود، مثم هار  هاف یکای از همکاارانش 

 نف چیز دیرر هرد،  گی در هنار او حس مینا  هف از زدلیم ملال هشن هه  فقا بفهرده بود، آن

گماان [   ]ت بچش ،ا با لذّفرصت داشت چن  سال مز  روشبلتی ر سالری، هنوز ودودر پنجاه

-ا  را با آن زن، در قلب رود میوگو  آین هطنین گیت[   ]هرد با دیرر مردان فر  دارد،نمی

چف هاف گو  دیرر  تصوّر هن  جز آنوتوانست گیتشنی  و بف جایی رسی ه بود هف دیرر نمی

-ا  را اصالاح مایوقیاف فیلمنامافآوردنا   بایان مایبایسات باف زبااع هارده باود و مای اب

  (۱٧-٧٢ :۵٩٢۳موریاک، )٦۳«رده

 ا فهار دو در جامعا  نویسان نویسان  ولای زناناف نمایدو نویسن ه در مورد زنان مای هر 

انا   ایان جواما  پارور  یافتاف ا  سنّتی با همان عقای  و افکار مرساوم مردمَ ار و در رانواده

تاا  نا و بیشاتر ضا  قهرمان ش همکّار، احم ، منحرف   معرّفی  این دو نویسن هها  زن قهرمان

ایان دو آنچاف ساالارانف اسات  ها، بررسی تصویر زن در ادبیّات ماردداستان آن درواق قهرمان  

تحقیار  هف تی است منیعم ، تصویر شلصیّنگذاربف نمایش می انهایشاز زن در داستان نویسن ه

بلش مهمّی از این انتقادها متوجّف مردان اسات هاف   ی بیش از این نیستقّحسزاوار شود و می

 و تناگ هارده اساتاشان عرصف را بر زن م ارانف و ذهنیّت مردسالارانفرشونت و سلطۀ ق رت

در مواجهف باا اجتمااع باویژه قشار احم  موریاک و آل  گذاردبرا  او ارا و احترامی باقی نمی

بیننا ، روحشاان از مشااه   هاا را مایمشکلات و نارسااییبا نراه تیزبین رود دی   زنان، ست 

عم  فاجعف را نشان دهن  و همران را متوجّف مشاکلات  هوشن میراطر ش ه و ها آزردههاستی

ذلک، جایراه بارز زن و ملاطرات مادر  توسّا مردان تااهنون شانارتف نشا ه و م زنان هنن   

 است   نش ه ها دادهمعنا  واقعی هلمف ببف

ها  این دو نویسن ه، وضعیّت ها و دغ غفیکی از نررانی: «گناه تئوری»تأثیر مذهب و  -٧

تاوجّهی قارار گرفتاف و مهر  و بیهرّات مورد بیهف دائماً و بفبار زنان جامعف است  زنانیاسا

هاا  نامناساب باف ورطاۀ دلیم محرومیّت، ع م دستیابی بف شرایا مناسب زن گی و موقعیّتبف

   :شون هشی ه می گناه

نازده، و اگار شاوهر  نمارده باود، او ن گی مشترک، هیچ رطایی از او سرزطی سف سال »

آمیز  در مورد او وجاود ن اشات ش   هیچ چیز سرزنشترین زنان میترین و ناشناسدامنپاک
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وقتای  [   ]اعتناا شاود بایا  ش  نسبت بف هارهاا  رانافجز این سستی و تنبلی هف باعث می

تصوّر هن این روشنیکر چق ر بای  احسااس  هرد و بای  هار می ه دی وک بچّف بییرود  را با 

-ها  شوهر  برد  پیش لاروسام، بافمحرومیّت هرده باش     از بلت ب  ، یکی از دوست

   باود، هایچرحاعنوان منشی  ماریا هیچ نیّتی ن اشت؛ ولی لاروسم هف با همۀ هارمن هایش بی

داد  هرد و چن ان هار  انجام نمایاو همیشف دیر می هرچن او ن اد، وقت حتّی یک تذهّر ه  بف

العملای توانسات عکاسنام شود، وقتی متوجّف این موضوع ش ، دیرر نمیهمین هافی بود تا ب 

- قابامها وضاعیّت را بارایش غیاربود، و دشمنی آن “رفیقۀ رئیس”نشان ب ه   ازنظر همف او 

    (۳۱۴-۳۱۱ :همان)٧۳« تحمّم سارتف بود

 هاا و دنیاا  رُارد  راانوادگی دردر روابا رانوادگی، انراره «گناه تئوری»تأثیر مذهب و 

 :وضوح قابم مشاه ه استهشورها  غربی )موریاک( بف احم ( و درهشورها  شرقی )آل

گیرمات و الاخ    هف بلف مایها درتر  است و با یکی از بزرگان سروسرّ  داشتف و داستان»

ناچاار ربردارشا ن راانواده و  سف ماه و چهار مااه زن  بف چاک آی  بالا و طرف میتا شک  می

و موقّتاً مااهی  م گاو  هف بوده دبف هر صورت   [   ]ارراا از م رسف، و چف هنی  و چف نکنی ؟

آیا   و ف مایبچّا  [   ]ک ب ه  ا  اطاقی بف درترارن  هف رود قابلف در رانفذگفلانق ر قرار می

وقت از ناو آن عین رود آن حضرت  عین قصۀ امیر ارسلان   پسر هاهم زر یک دست بر قضا 

گاردد، ا  از سیر برمایولی حضرت هف با زن فرنری قابلف  بف همکافتن   همۀ رانواده راه می

هننا  و پرساتار و شایر پاذیرایی مای ده   نُف ماه دیرر ها  از ایان دم گااوحتّی رو نشان نمی

ان ه  برا  درنارک یاک شاوهر حساابی مشان ملصوص    تا حالا دیرر دم گاو بیخ ریش همف

  (٢٦-٢۵ :۳۱٦۱احم ، )آل« پی ا ش ه و دم گاو ب ل ش ه است بف دم رروس   

است   ۀ مردسالار، تصویر  از حقارت زنان در جامعاین دو نویسن هها  در مجموع داستان

هار  .گیرنا ت قارار میاذیّو ز رود هیچ ارتیار  ن ارن  و از سو  مردان مورد آزار زنانی هف ا

 :  هشن می بف تصویرنحو  مظلومیّت زنان را ه ام بف

ها  زیاد  آرزو داشت  هف شایستۀ لقاب را بف ر ا برسان ؛ و م ّترواست  رنج، توترز، می»

هاا  آشایتۀ سقوط و نجات دوبار  روحهف بف لوهوست مق ّس شو   ولی بسیار  با وجود آن
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 هن  در این مسیر  هف تاوه  آرزو میما اعتقاد دارن ، فریاد توهین بف مق ّسات برآوردن   دست

  (٢٢-۳٢ :٩٢٧۳)موریاک، ۳٨«ام، تنها نباشی را رها هرده

  :هنن  تا زمینۀ این شرایا را بهبود بلشن و با انتقاد از این وضعیّت تلا  می

یکسان نشاود و تاا  (یعنی مزدشان)ا ارز  ر مات اجتماعی زن و مرد و ارز  هارشان ت»

غیر از رانف هف امار  دارلای و مشاترک )ا  از اجتماع زن هم و  مرد مسئولیّت ادار  گوشف

معنی مادّ  و معنو  میان این دو مساتقر عه ه نریرد و تا مساوات بفرا بف (میان زن و مرد است

ها  سال پاس از ایان، هایچ ها فی و غرضای جاز هار آزاد  صور  زنان سالنرردد، ما در 

قضاوت هف […]ن اری   -محصول صنای  غرش -هنن گان پودر و ماتیک افزودن بف ریم  مصرف

طلا  ه  هف بستف باف رو  مارد اسات  […]-توانن  ب هن شهادت ه  هف نمی -آی از زن برنمی

ای ؟ بف زن هنی  پس در حقیقت چف هردههف روش تیسیر میرا ه  « الرجال قوامون علی النساء»

فقا تظاهر؛ یعنی زن را هاف حاافظ سانّت و راانواده و  !ای تنها اجاز  تظاهر در اجتماع را داده

بنا وبار  ایا  و باف بایای ، باف هوچاف و باازار آوردهنسم و رون است، را بف ولنرار  هشی ه

      (۳۱۵-۳۱٢ :۳۱۴۳احم ، )آل« ای  واداشتف

اجتمااعی  -جانباۀ ارلااقیدر قرن بیست  شکاف میان فرد و جامعف و زوال همف: جامعه -٨

پارده   دهن نشان میمنیی بف جهان  پیرامون واهنش  تنسب گرا  واق    هر دو نویسن یابمی بروز

 راو مشکلات موجود در جامعاف زمان رویش  ها  ارزشمن  واقعیّت ،از ررسار جامعف برگرفتف

هف از جامعاف فاصالف  ان سرگشتفهایشان اغلب افراد  ها  داستانشلصیّت ن  هشمی بف تصویر

 :ان گرفتف

هردنا   رو میدفاع، تسلی   آن جمعیّت دشمنها  چشمی، او را هاملاً نزدیک و بیدوربین»

هاف پول، ایانلطا بف -ها بل ن  چطور لباس بپوشن جور زنگیتن ن ارد، این”گیت: ص ایی می

هاف   م رور از ایان[   ] “هنن  شان فکر میها فقا بف تنجور زنعلاوه اینبف -هار سلتی نیست

  (۱٢۳-٢٢۳ :۵٩٢۳)موریاک، ٩۳«هلام ش ه بود میان  جم  با ماریا هروس ه 

تا در آثارشان باف  هوشن تر از تعهّ  ادبی است  میبرا  این دو نویسن ه تعهّ  اجتماعی مه 

نشاان دادن  ازو حاه  بر آن بپردازن   ها و حقای  تلخ شرایا اجتماعی روزگار رویش، واقعیّت

هاا  اجتمااعی باا واقعیّاتپیون   پویا و اساتوار   ابایی ن ارن  ها  تاریک زن گی مردمگوشف



 67                                                                                                           «يورگبر  یسنگ»و « برهوت عشق»در  قیتعل 

 

ضالات عها، مها، مصیبتها، گرفتار راو   رنجهایشان همواره در بطن داستان  زمان رود دارن 

هاا را آیا  و آنمی بف وجوداه در جامعف نپها  ساده و بیهایی هستن  هف برا  انسانو دشوار 

-ها  روحی روانی شلصیّتسرگذشت اضطراشهر دو نویسن ه  سازد مجبور بف هشمکش می

یمی را القاا ظو غ  ع گذارن ها را بف نمایش میانریز و تهی  سرشار  شلصیّتشت غ ذسرگ ،ها

 :هنن می

هرده گذاشتی ؟ هاان؟ هماان از راستی مادر، یادت هست هف رو  سینۀ رواهرم سرش داذ»

 هاا و دهترهاا  باف هاوودان  چف درد  گرفتف بود هف آرر سرطان ش  و درماانتو  حجلف نمی

عین من  مسلره نیست؟   رواستدار  راضی ش ، امّا بف عمم نش   آرر شوهر او ه  بچّف می

 «  رواست دست مرد غریباف باف تانش برساو رواهرم عجب سرت  بود  باز ه  عین من  نمی

        (٨٨-٨٧ :۳۱٦۱احم ، )آل

دنیاا  وابساتف باف پاول، ها، سردرگمی، ها و هشمکش درونی آندرام انسانهر دو نویسن ه 

هشامکش  ،گریز از سنّت و ماذهب، اهرانوادهگسست بنیان ان یش ، رود میپ ر  هف فقا بف

استعاراتی گویا و سبکی مبتنی بار فلسیااۀ گنااه را با جامعف و تق یر ها با وج انشان، شلصیّت

  : ننهمی ترسی 

آیا عیّاشی، او را از غا  عشا    [   ]هشی ؛ امّا ه ام زن گی! پ ر  تا پایان زن گی رنج می»

امّا اگار  ؛[   ]هن ، پرهیز آن را از هوره بف در می :بود؟ همف چیز در ر مت عش  استرها هرده

پرسای  هاف چطاور باا ایان سارطان   آه! سرسام آور است! بای  ار پ ر  می[   ]تسلی  شوی ، 

هن   در عم  این زن گی پرهیزهارانف چف چیز وجاود دارد؟ راه چااره ها ام اسات؟ زن گی می

  (٩٢۳ :۵٩٢۳موریاک،  )۱٢«توان  بکن ؟ر ا چف می

انا  و فعّالاناف حضاور داشاتف شیراوجامعاۀ هر دو نویسن   متعهّ  همواره در بطن وقای  

هاف ایان  ایان اسات مسئلۀ مه ان   روی ادها  مرتبا با جامعف و مردم رویش را پیریر  هرده

دار میان یک هار هنر  و از سو  دیرر بیانرر وجاود دهن   پیون  معنیسو نشانها از یکنوشتف

یاک دور  معایّن  ماذهبی -اجتمااعی -ها  ملتلا فرهنریهمرونی استوار میان فرآوردهیک 

   باشن  می
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احم ، هشمکش فرد باا نیارو  سوّمین گونۀ هشمکش در آثار موریاک و آل: سرنوشت -٩

ها از سرنوشت رود شلصیّتهش   ها را بف چالش می( است هف همواره آنسرنوشت) رارجی

 نا تواننمای   راودمق ّر ش  از سرنوشت ولی   زن انی است اب   شانبرایزن گی  و ان راضینا

 :  برریزن 

ق ر و سرنوشات و هماۀ  و قضا  توان یعنی می  توان  بیهم هن  نمیچف فکر  را می هر»

لاش سااده نیسات  عاین درسای هاف امّا تحمّ  همف را می فهم  ،ها را با همان توجیف علمیاین

ا ایان تلاا  بارا  امّ» و موریاک: (۳٧ :۳۱٦۱احم ، )آل  «ذهنی نش ه استا  و ناچار نیهمی ه

مان، هارهاا  مشاکوک رغ  حسن نیّت ما، همیشف از سرنوشتوقتی بف ،ا  داردهمال چف فای ه

رود ها بفراطر دست یافتن بف آنهایی هف بفدانست هف تمام ه فزن ؟ ماریا رود  میسر می

-بر انساان سرنوشت  چیرگی(  ۱۳۴ :۵٩٢۳موریاک، )۳٢« نتیجف را داده بودن بالی ه بود، ب ترین 

 :ستنش نی اانکار 

رواه  از این جاذباف فارار رواه  بف هر قیمتی از این ظلمت رارا شود، اگر میو اگر می»

قبم از مرگ پ ر و  [   ]شود جز راه حیرت و رواش   ؟هن ، چف راه دیرر  رو  او گشوده می

آنکف ب انن ، این جزر و م ّ سوزان را از عم  وجودشان آررسر بای  هسی ظهور هن  تا بیپسر، 

  (۴٩۳ :همان)٢٢« بیرون بکش 

احما  باا نیروهاا  بیرونای هاا  موریااک و آلها  شلصایّتنتیجف و ماحصم هشمکش

گیار  هاست هف منجر باف شاکمبرا  شلصیّتپریشی و روانایجاد نوعی سرگشتری  ،)تق یر(

تاابلو   تنهاایی  انساان،  درتاابلویی از تنهاایی فارد باا راود   شاود    مایریک تابلو  هن

 یابن :مقابم سرنوشت آگاهی می شان درمرزها  رود و ضعا و ناتوانیوها بف ح ّشلصیّت

ام  هیچ وقت ها  هاار  بچّری ش ه است یک سرنوشت هف پایش ایستادهبرا  من این بی»

حوصلف ه  نا ارم   [   ]ام ام و بف هر صورت ترتیبی بف زن گی رود دادهرا حسرت ب لی نکرده

مان  دانای؟ام را همیشف ها دست دارم  مایجور  هف باش ، تنهاییاین هف رودم را گول بزن  

       (٦٧ :۳۱٦۱احم ، )آل  «ام بیزارماصلاّ از همین ان ازه علاقف ه  هف بف این دنیا پی ا هرده

  (۵٩ :۵٩٢۳)موریاک، ۱٢«دست تق یر بسپاری  رودمان را بف»و موریاک: 
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هر دو نویسن ه در آثار رود، بارها باا تأهیا  بار حضاور لاینیاک یازدان در تماام لحظاات 

شاود و افکنی میچنین تق یر مستقیماً موجب گرهزن گی، ناظر نقش محور   تق یر هستن   این

ترتیاب عرفاان، فراتار از  غلیانش را بشنون   با ینتوانن  ص ا   تنیّس، نجوا و ها میشلصیّت

نیس و گذرایی  زن گی است و هر دو جبر  بودن  دو نویسن ه، نماد  هاّ ابعاد مذهبی برا  هر

 هنن  سارتار  هستی و ایمان تصنّعی را محکوم می

  گیرینتیجه. ۴

بشر  پی برد هف چرونف توان بف نقاط وح ت ان یشۀ چیز می رتطبیقی بیش از ه در ادبیّات

-شود و در نقطفبی و یا شاعر  مطرح میییشمن  ، اد ا  از جهان توسا انا  در نقطفان یشف

   یاب  ا  دیرر مجال پرواز میگونفا  دیرر همان ان یشف بف
اثر این دو نویسن   شرقی و غربی  دوبرابر رواست ر ا و سرنوشت در  بررسی اطاعت در

عصیان، مبارزه و ط یان انسان علیف تق یر است، نمایاانرر نااتوانی انساان در بیانرر ناررسن  ، 

اثار بیماار   پناه هف برهایی معصوم و بیمقابم  تق یر و مقابلف با سرنوشت  ترسی   تصویر انسان

رون   هر ها  اهتسابی و یا حتّی تق یر بف هام تباهی و نیستی میلاعلاا، شرایا جامعف، موقعیّت

برده و معتق ن  هف انسان موجاود  وضوح بف ضعا انسان در برابر  سرنوشت پینویسن ه بفدو 

رغ  تمام تلا  رود، قادر بف هیچ اق امی در برابر  سرنوشت نیسات  است تنها و ناتوان هف علی

، انا پردازن  هف در لبۀ پرتراه ایستادههایی میگرا بف توصیا انسانهر دو نویسن ه با سبک واق 

هاایی مهاذش و زدگی  زن گی و ناتوان از ت ییر سرنوشات راود باا روحهس و رستف از دلبی

رونا  هاف تنهاا ساو  گنااهی مایهارده، منیعلاناف باف شان را پارلحظۀ زن گین امتی هف لحظف

شان بف ورطاۀ نیساتی رغ  میم باطنیده  و علیروشبلتی همراه با ن امت را بف آنان ه یف می

-هاا برمایها، نقاش از چهارهیابن   هر دو نویسن ه با تشریح و تحلیم موقعیّت  میارلاقی سو

هننا  هاف رواننا ه ناف تنهاا از تمایام باف گنااه هایشان را چنان توصیا مایدارن  و شلصیّت

هاایی، هرچنا  هنا   شلصایّتشود بلکف گاه هم لانف با آنان بررورد میها بیزار نمیشلصیّت

ولی در ن امت و آرزو  برگشت هف برا  رسی ن بف عشا  واقعای  د و ضعاگرفتار  گناه، فسا

هایی باا دادن زن گی انسان مایف قرارزنن   تمایم هر دو نویسن ه بف دستمی پا و چنان دسته 
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شان در قباال مساائم و ها، حسّ ن امتدادن روحیّات و علای  آن گرفتف و نشانها   زنرارقلب

ش   اجتماعی و اعتقادات هورهوراناف  تعیینپیش ها  ازموجود، تارتن علیف نقاشها  موقعیّت

زنا گی حتّای »منظور  آشکار هردن روح حقیقی ریتف در انسان، نشانرر این جملف اسات هاف بف

هاف ظااهراً هنا   هساانیاگر سراپا بف گناه آلوده باش ، باز ه  عظمت روح انسان را ضای  نمای

هاا را برگزینا  و عما  ساقوط آناان، ان ، شای  ر اون  قبم از دیرران آن همحکوم بف ب   ش

  (٧٨ :۵۳٩۳، سیمون)۴٢«هاستدرجۀ شایستری و ه ایت آن

 چف تو فرماییچف تو ان یشی، حک  آنطا آنل          در دایر  تق یر ما نقطۀ تسلیمی     

 حافظ 

 هایادداشت
(1)- Elle (Catherine) a une toux rauque. […]. J’ai peur du croup.  

(2)- Mme Larousselle fût morte de son cancer.                                             

(3)- Le petit François était atteint d’entérite.                                     

(4)- Le docteur craint de ne pouvoir marcher jusqu’à sa maison, se persuade que 

c’est la faim qui l’épuise, – redoute pourtant son cœur dont il compte les 

battements.  

(5)- Une simple grippe…mais tu n’avais pas besoin de ça dans l’état d’anémie où 

tu te trouves…  

(6)- S’il ne s’agissait pas d’une attaque.  

(7)- Quand on veut mourir, on ne choisit pas une fenêtre de l’entresol. Elle ne se 

drogue pas, que je sache…C’est vrai que sa chambre sentait l’éther un soir…     

(8)- Quel gibier pour vous autres médecins, ces neurasthéniques, ces malades 

imaginaires. Hé ? […]. Madame a renoncé à sa voiture : c’est sa dernière 

lubie. Entre nous, je la crois un peu timbrée ; chez une jolie femme, c’est un 

charme de plus, hé ?                                           
(9)- Devant Raymond Courrèges, Maria Cross voyait d’abord un adolescent et 

qu’il serait vil de troubler ce cœur ; elle se souvenait de quel père il était né ; ce 

qui restait d’enfance sur ce visage lui rappelait son enfant perdu : en pensée 

même elle n’approchait de lui qu’avec une ardente pudeur. Mais maintenant 

qu’il n’est plus là, […]. Si ce fruit doit être écarté de sa soif, pourquoi se priver 

d’en imaginer la saveur inconnue ? À qui fait-elle tort ? Quel reproche attendre 

de la pierre où est écrit le nom de François ? Qui la voit dans cette maison sans 

époux, sans enfant, sans domestiques ? Pauvres discours de Mme Courrèges 

touchant les querelles de l’office, qu’il serait heureux que Maria Cross pût en 

occuper son esprit ! Où aller ?   

(10)- Crois-tu que je n’aie pas fait souffrir ta mère, moi aussi ? Nous ne sommes 

pas si différents ; ma nichée, que de fois l’ai-je bousculée en esprit !...Tu ne sais 
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pas… Ne proteste pas, quelques infidélités eussent peut-être mieux valu pour 

son bonheur que cette trahison de désir dont je me suis rendu coupable pendant 

trente ans. Il faut que tu le saches, Raymond ; tu aurais de la peine à être un 

plus mauvais mari que je ne fus… Oui ! Oui ! J’ai rêvé mes débauches, 

moi…cela vaut-il mieux que de les vivre ?  

(11)- Mais aie donc le courage de t’avouer que tu pressens, au-delà de ce pur 

bonheur, toute une région interdite à la fois et ouverte : pas de frontière à 

franchir, un champ libre où s’enfoncer peu à peu, une ténèbre où disparaître 

comme par mégarde…  

(12)- Avoue que tu ne cherchais, près de ce cadavre, qu’un alibi. Elle n’avait été si 

fidèle à visiter l’enfant du cimetière que pour les retours si doux aux côtés d’un 

autre enfant vivant. Hypocrite ! Rien à faire, rien à dire sur une tombe.   

(13)- L’esprit de famille leur inspirait une répugnance profonde pour ce qui 

menaçait l’équilibre de leurs caractères. L’instinct de conservation inspirait à 

cet équipage embarqué pour la vie sur la même galère, le souci de ne laisser 

s’allumer à bord aucun incendie. 

(14)- Sa présence ne servait même pas à rendre heureuse l’épouse la plus amère… 

Sa fille, son fils ? Dupuis longtemps il avait renoncé à être aimé d’eux. La 

tendresse de ses enfants, ah ! Dès les fiançailles de Madeleine, il savait ce 

qu’en valait l’aune ; quant à Raymond, ce qui est inaccessible ne vaut pas 

qu’on s’y sacrifie. 

(15)- Un enterré vivant a le droit, s’il le peut, de soulever la pierre qui l’étouffe. 

Vous ne sauriez mesurer le désert qui me sépare de cette femme, de cette fille, 

de ce fils. Les mots que je leur adresse n’arrivent même plus jusqu’à eux. 

(16)- Dans le domaine spirituel, ce scrupuleux ne connaissait aucune barrière, ne 

reculait pas devant d’affreux massacres – jusqu’à supprimer en esprit toute sa 

famille pour se créer une existence différente. […], dans cet épisode qu’il 

inventait pour sa joie, il n’était nécessaire de supprimer personne, – mais 

simplement de rompre avec sa femme, comme il avait vu faire tel de ses 

confrères, sans aucune autre raison que le morne ennui qu’il éprouvait à vivre 

auprès d’elle. À cinquante-deux ans, il est temps encore de savourer quelques 

années d’un bonheur, […] ne se croyait pas différent des autres hommes […]. 

Sa conversation prochaine avec cette femme, il en écoutait dans son cœur la 

résonance et en était au point de ne pouvoir plus imaginer que d’autres paroles 

que celles qu’il inventait dussent être prononcées par eux. Sans cesse il en 

retouchait le scénario... 

(17)- Pendant ces trois ans de ménage, il n’y a rien eu à dire sur son compte, et si 

son mari avait vécu, elle eût été la plus honnête et la plus obscure des femmes. 

On ne lui reprochait rien que cette indolence qui la rend incapable de 

s’intéresser à son intérieur. […]. Quand elle s’est trouvée veuve avec un enfant 

et qu’il a fallu travailler, tu imagines assez comme cette “intellectuelle” a dû se 

sentir démunie…Pour son malheur, une amie de son mari l’a fait entrer comme 

secrétaire chez Larousselle. Maria n’avait aucune arrière-pensée ; –mais, 
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impitoyable pour ses employés, Larousselle ne lui fit jamais une observation 

bien qu’elle fût toujours en retard, et qu’elle n’abattît guère de besogne ; il n’en 

fallait pas plus pour la compromettre ; quand elle s’en aperçut, impossible de 

réagir…elle était pour tous “la poule au patron”, et leur hostilité lui rendit la 

position intenable. 
(18)- J’aurais voulu que la douleur, Thérèse, te livre à Dieu ; et j’ai longtemps 

désiré que tu fusses digne du nom de sainte Locuste. Mais plusieurs, qui 

pourtant croient à la chute et au rachat de nos âmes tourmentées, eussent crié 

au sacrilège. Du moins, sur ce trottoir où je t’abandonne,  j’ai l’espérance que 

tu n’es pas seule.  

(19)- Les jumelles la livraient de tout près et sans défense à ce monde ennemi. Une 

voix prononçait : « Il n’y a pas à dire, ces femmes-là savent s’habiller.  – À 

coup d’argent, ce n’est pas difficile. – Et puis ces femmes-là n’ont à penser 

qu’à leur corps. » […]. Fier d’adresser la parole en public à Maria Cross. 

(20)- Son père, lui aura souffert pourtant jusqu’à la mort ; mais aussi, quelle vie ! 

[…] si la débauche l’eût délivré de sa passion ; tout sert la passion : le jeûne 

l’exaspère, […], mais si nous cédons, […]… Ah ! Forcenée ! Il aurait fallu 

demander à son père comment il a vécu avec ce cancer. Qu’y a-t-il au fond 

d’une vie vertueuse ? Quelles échappatoires ? Que peut Dieu ?   

(21)- Mais à quoi bon cet effort vers la perfection lorsque c’est notre destin de ne 

rien tenter qui ne soit louche en dépit de notre bon vouloir ? Tous les buts que 

Maria s’était glorifiée d’atteindre, le pire d’elle-même savait y trouver son 

profit. 

(22)- Et s’il en veut sortir coûte que coûte, s’il veut échapper à cette gravitation, 

quels autres défilés s’ouvrent à lui que ceux de la stupeur et du sommeil ? […]. 

Il faudrait qu’avant la mort du père et du fils, se révèle à eux enfin Celui qui à 

leur insu appelle, attire, du plus profond de leur être, cette marée brûlante.  

(23)- Remettons-nous-en au destin. 

(24)- Ceux qui semblent voués au mal, peut-être  étaient-ils élus avant les autres, et 

la profondeur de leur chute donne la mesure de leur vocation. 
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