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بهه صوهوا ادبیهاس اکه   هه  فلسفه، رئالیسم یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه هنر،

دبیهاس داکهنا ی را از منهرهها  . ابحث راجع بهه ن  از اهییه  بالهایی برصهوردار اکه 

در ایه  میها  رئالیسهم . تهوا  بررکهی  هردو ی از جیله از دیدگاه مکاتب ادبی، میگو اگ

، از اقبها  بیتهنر  برصهوردار بهوده سندگا ی وها  فکر  بسیار  از دغدغه یکی عنوا به

پردازا  ارائهه دهده ها  مننوعی  ه تا نو  از کو  مننقدا  و  هریهدر واقع اکندلا . اک 

، ماهیه  کهاصنار  واقتیه  را گراواقهع  هارما ا د  ه هیواره بر ای  مسئله تا ید دادنه

در  گراواقهعاهییه  رمها  .  ننهدیمهمسلم فرض   ادهیپدگیر د و واقتی  را  ادیده  یی

،  ویسنده ک. بالزادک غیرقابل ا کار اک ن  از رئالیسمِ فرا سه، بی  ریذرپیتأثما و  ةجامت

دود  ه در نثهار و ا دیتیند فرا سو ، از پیتگاما  مکنب رئالیسم در ادبیاس محسوب می

ها  مکنب رئالیسهم یا ه به موضوعاس مخنلفی  گریسنه و ویژگیگراواقعصود با دیدگاهی 

دک، بی ،پدیده جدید ادبی عنوا به «رئالیسنی فارکی رما » بررکی. در نثار او پدیدار اک 

ادبیهاس غهرب پدیهدار دهده اکه   هه  ریتهأثتحولاس داصلی و هم تح   ریتأثهم تح  

ادبیاس رئالیسنی غرب، به صووا رئالیسم فرا سه  ریتأثتوا د تا حد زیاد   م و  یف می
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 ویسندگا  متاصر،   یترداصصیکی از  عنوا به احیدن در ایرا   یز، جلا   .را  تا  دهد

ایه  پهژوهع عوامهل و  .بههره  بهوده اکه از تاثیراس مکنهب رئالیسهم در نثهار صهود بی

به بررکهی و  احیدن جلا   بالزاک و  فری  زمی  ها  مکنب رئالیسم را در دهقا ا ویژگی

 . تیندتحلیل می

 ، دهقا ا ،  فری  زمی حیدان یی، بالزاک، جلا  گراواقعرئالیسم،  :هاکلیدواژه

 مقدمه .8

ها  د یها  ا  رودنفکرا  زما  در صدد یافن  راه حلی  و برا  حل پیچیدگیدر هر برهه

، در از ایه  رو .ا د تا صود و دیگهرا  را از تنگناهها  موجهود زمها ِ صهویع برها نهدصویع

ها  ادبی مخنلفی توکط گروهی از رودنفکرا  در اروپها بهه مکنب  لادیم 61تا  61  هاقر 

رئالیسم یکهی  .از عواقب ا قلاب صنتنی و صنتنی دد  جامته بودها ن  وجود نمد د  ه ظهور

. ا ددا سهنه (رما نیسیسم)التیل در برابر مکنب پیتی  ای  مکنب را عکس .هاک از ای  مکنب

ها  اجنیهاعی ادهاره یی و توجه بهه نکهیبگراجامتهیی، گراواقعتوا  به از اصو  رئالیسم می

ای  مکنب . اک فلسفی تأثیر دگرفی دادنه -در ایجاد ای  مکنب عوامل اجنیاعی و علیی.  رد

 «خس  در عرصه ادبیاس صورس  گرفنه، بلکهه در میهدا   قادهی بهه وقهوس پیوکهنه اکه  »

 .رما  و داکنا  وارد ددو بتدها در حوزه ادبیاس،  (378 :6831، کیدحسینی)

ه: و فرهنگهی صاصهی پدیهد نمهد  از جیله در ایرا   یز ای  مکنب براثر تحولاس اجنیهاعی

صواها ، اصلاحاس ارضهی، از بهی  رفهن  متروطه ةصواها  نزادا قلاب متروطی  و تفکراس 

 .تر رویارویی با تید  اروپافئودالینه، توجه به دهر تینی و متضلاس ن  و از هیه مهم

یی در ایرا  در اثر ندنایی با رئالیسم اروپایی پدید نمد، رواج ای  مکنهب در گراواقعمکنب 

رئالیس  بیها   ةسندی وهدف  .گذارد ریتأثاروپا بر  ویسندگا  کایر  تورها از جیله ایرا   یز 

 راو  وقایع، در . گرایی و عینی  بختید   ار اوکو بادد، برگو ه  ه هس  میواقتی ، ن 

 ند را افتا میها ن  ها،بیند و برا  از بی  برد  زدنیای  مکنب زد  و زیبا را در  نار هم می

 .تتهد و دلسوز   ویسنده رئالیس  اک  ة تا و ای  
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 پژوهش ةپیشین .2

مخنلهف و روابهط پیچیهده   ههامل در  هاتهیا دادبیاس تطبیقی به بررکی تلاقی افکار و 

  ههاحوزهفرهنگی و اجنیاعی و حنی تاریخی ن  در گذدنه و حا  از حیث تهأثیر و تهأثر در 

اهییه  . پهردازدیمه... و هاداکهنا ، افهراد، هاموضهوس ،فکر   هاا یجر ،مکاتب ادبی ،هنر 

ی پهرده جریا  فکر  و هنر  ادبیاس مل ه  هاکرچتیهادبیاس تطبیقی بدا  جه  اک   ه از 

  زیرا هر جریا  ادبی در نغاز با ادبیاس جها ی برصورد دارد و در جه  دههی نگهاهی داردیم

فکهر  و   ههاا یجرالبنه ایه  اهییه  تنهها بهه بررکهی . ا سا ی یا قومی مساعدس می وزرد

بلکهه تهأثیر پهذیر  دهاعرا  و  ،دهودی یهادبی و مسهائل ا سها ی در هنهر محهدود   هاگو ه

  ههاپژوهع  هاوهیداز ای  جه  گسنرش . از ادبیاس جها ی  یز پرده برمی دارد ویسندگا  

  هاکبکادبیاس تطبیقی و  ودع در تحکیم مبا ی ن  ره نورد دورا  جدید و کبکی  وی  از 

جها  در نغاز دورا  جدید به وجود نمده   هادا تگاهادبی اک   ه در برصی از   هاپژوهع

 .اک 

در ایه  میها   ،ا ددادنهادبیاس ملل هیواره بر یکدیگر تأثیر منقابل  ،مطرح  ردباید اینگو ه 

موضوعی  یس   ه از دید ادب پژوها  پنها  ما ده یا مورد تردید  ،تأثیر ادبیاس فرا سه بر ایرا 

بها توجهه بهه اهییه  . ردیهگیمفرهنگی به تدریج صورس   هانهیزمهیواره تغیراس در . بادد

تح  تأثیر غرب به  ،در ایرا ، رئالیسم در رما   در ادبیاس باید صاطر  تا   ردمکنب رئالیسم 

 تور  هیواره پیتهگا  و پیتهرو در زمنیهه  عنوا بهفرا سه . ویژه فرا سه صورس گرفنه اک 

اعهم و کهیر  طوربههکیر تاریخ ادبیاس متاصر ایرا   ةمطالتگیا  بی. ها  فرهنگی مطرح اک 

بدو  بررکی دقیق و هیه جا به جریا هاس مخنلهف  ،اصص طوربهایرا  داکنا   ویسی متاصر 

از ای  رو لاز  اک   ه گرایع رما  فارکی به .  اقص و  ا تیا  صواهد ما د ،تتکیل دهنده ن 

 . جد  قرار گیرد  هایبررکمورد تحقیق و  ،از نغاز پیدایع ن  ،رئالیسم

تحولهاس  ریتأثبی دک هم تح   ،پدیده جدید ادبی عنوا بهبررکی رما  رئالیسنی فارکی 

تا حد زیاد   هم و  یهف  توا دیمو  ،ادبیاس غرب پدیدار دده اک  ریتأثداصلی و هم تح  

 . ادبیاس رئالیسنی غرب به صووا فرا سه را  تا  دهد ریتأث
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. کی  صوبیها هدف  ویسنده رئالیس  اک اصلاح جامته و  تا د  و کوق داد  مرد  به

  دارهیکهرمااز بالزاک موائب مرحله ا نقا  به  ها  تولید  ترقیعی سهیچک»ر ای  صووا د

و تنز  عییهق اصلهاقی و روحهی  ادهی از ن  را  یهازموده  دادیمرا  ه قتر  از مرد  را زجر 

 .(61-6۱: 6878، )لو اچ« اک 

عهاداس و رئالیس  ما ند یک مورخ اکه  بها ایه  تفهاوس  هه  ةسندی ودر ای  مکنب  ار 

محهیط و  ریتهأثپس هدف حقیقی رئالیس  تتهخیص   ندیماصلاق مرد  اجنیاس صود را بیا  

اک   ه در اجنیاس متینی  ییهاپیتز دگی و تحلیل و دناکا د  دقیق   ها یواقتاجنیاس در 

 .ا دنمدهبه وجود 

مهم او در دناکها د   ریتأثکردمدار مکنب ادبی رئالیسم در فرا سه و  عنوا به قع بالزاک 

 ویسنده متاصر تحه   ،احیدن اک . در ایرا  جلا   ا کاررقابلیغای  مکنب به  ویسندگا  ما 

 .یی بلامنازس او بوده اک گراواقع ریتأث

در زمینه ادبیاس تطبیقی مقالاتی  ه در مورد نثار ای  دو  ویسنده ارزدیند وجود دارد بسیار 

و  احیهدن جلا    هاداکنا ی  بررکی ومقایسه جایگاه ز  در . مقالاتی تح  عناواک ا دک 

و عبدالرحی  منیهف صهورس  احیدن تحلیل تطبیقی ابتاد اجنیاعی نثار جلا   ،کییی  دا تور

ز  کهی و   وو  لهوییز روکهوپذیرفنه، هیچنی  در مورد بالزاک به بررکی تطبیقی قهرما  ز  

ای  دو  ویسنده مورد مطالته و بررکی   هادگاهیدار و نث گاهچیهبالزاک پرداصنه دده ولی  کاله

 .ا د گرفنهقرار 

 اثهر بهالزاک و دهقا ها  وی  به مقایسهه تطبیقهی   اوهیدای  پژوهع برا   خسنی  بار به 

پرداصنه وتاثیر رئالیسم فرا سه را بوضوح بر رو  ایه   ویسهنده  احیدن اثر جلا    فری  زمی 

 . تدیمداصص  تورما  به توویر 

یک گهرایع مههم فکهر  و  عنوا بهنیا رئالیسم  :مطرح اک  ییهاپرکعدر صلا  تحقیق 

عییق و تحولی ژرف در کاصنار فرهنگی جامته  ادبی در ادبیاس داکنا ی ایرا  در پی دگرگو ی

تیاس با فرهنه  غربهی و بهه صوهوا رئالیسهم اروپهایی  ةجی نپدید نمده اک  یا اینکه در 

 ؟اک نمده  وجودبه

   ایرا ی چیس ؟گراواقعزمینه و عوامل پیدایع رما   -
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 ادی از یک  وس گزینع نزادا هه و صلاقا هه و  احیدن جلا    فری  زمی نیا رئالیسم اثر  -

 فکر   ویسندگا  اک  یا تقلید  صرف از رئالیسم اروپایی اک ؟

  ؟فوق الذ ر چگو ه بوده اک   هارما تیایز  گرش  ویسندگا  به واقتی  در  -

زبا ، زمها  و مکها  در نثهار ایه   ویسهندگا  ، اربرد عناصر داکنا ی از قبیل دخوی  -

 ؟چگو ه بوده اک 

  فهوق ههارما  هه در بررکهی   اوهید. ، ارائه دده اک  ا نابخا های  تحقیق به روش 

، یبررکه، در اصل دیوه تحلیلی و توصیفی اک  بدی  دکل  هه غالبهاب بها میگرفنالذ ر به  ار 

رمها   هیهر دخوهی  پهرداز ،  ةکهاز دعناصهر  ةدربهارتحلیل و توصیف و احیا اب قضهاوس 

بررکهی  .میاپرداصنهه  ذ هر دهده ههارما بهه بیها  ابتهاد رئالیسهنی  ،دیهدهیزاو ، کازصحنه

و  ویسنده را مبنا   ار صود در قسی  تحلیل مقاله عناصر رئالیسنی در نثار ای  د  یترداصص

 . میاپرداصنهقرار داده و به مقایسه ن  دو 

 مفهوم رئالیسم. 3

تری  و گیها  بایهد مسهنقلواژه رئالیسم  ه در بحث رما  از ن  کهخ  فهراوا  اکه ، بی

ایه  واژه بها . (66 :6871دیییا ، ) نکاتری  اصطلاح در  قد ادبی باددپذیرتری  و غو ا تطاف

پههذیر  اش از ههر توصهیف صهور ، محنهوایی،  یفهی و بها ا تطافوجهود اکهنقلا  ظهاهر 

 .ا داک   ه اغلب مننقدا  از ارائه تتریفی واحد برا  ن  عاجز دهده  ااعجوبهمهار اپذیرش، 

رکد واژه رئالیسم تضادها و تفسیرها  گو اگو  را در حجم وکیتی به صود متطوف به  هر می

 دلیلبهای   ه تنها  و رکد، ارائه تتریفی دقیق و  امل از ن  ددوار به  هر میاز ای  رو .ارددمی

 ه  اربردها  عیهده ایه  واژه بهه مباحهث هنهر  و  پیچیدگی مباحث در زمینه هنر و فلسفه

اک   ه بنیا   «واقتی »بلکه به کبب بغر ج بود  تاریخ زبا ی واژه ،  ندیمفلسفی ارتباط پیدا 

 .دهدرا تتکیل می «رئالیسم»یا «ییگراواقع»فهو  م

دکنخوش تغییهر  دائیاب  منضاد، ها اجری ریتأثواقتی ، امر   سبی و منغیر اک   ه تح  

 نهد، ریز  می  منضاد  ه در هر مرحله تاریخی واقتی  را قالبها  اای  جری .و تحو  اک 
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 بی پایا  مناکباس عل  و متلولی و تاثیراس منقابل اک   ه بدو  دناص  ةکلسل ةدییزاصود 

 .(83 :68۱8 پرها ،) س ی درک حقیق  میک  ها ن 

دود  ه باید بدا  دک  یاف ،  ه چیز   ه بایهد ن  را چیز  توور می« واقتی »در اصل 

مفهو ، تثبی  دود یها گذارد ی  دکنیابی فرایند  مسنیر اک   ه هرگز  یی. ا ردمسلم فرض 

ا  گیراه  ننده، مبهم و منناقض واقتی  به ا دازه. الوصولی فراهم نوردواژه، قالبِ متنایی کهل

 .(81 :6873، هیگر) ...توا ند به ن  دک  یابنداک   ه هیه  یی

ر از په« واقتی »اک ، ما ند واژه  «ییگراواقع» ه  قطه مقابل فارکی ن  اصطلاح « رئالیسم»

« واقتیه »ههم ما نهد صهود  «ییگراواقع»ابها  و ایها  چند وجهی اک   به ای  دلیل اک   ه 

 .منحو  و منحرک اک 

رئالیسم به منزله  گردی در هنر و ادبیاس و رودی دقیق بهرا  باز یهایی واقتیه  در نثهار 

 .(3۱1-3۱3 :6831ویلیامز، )هنر  و ادبی اک  

در ادبیاس یتنی گرایع به ای   هه هیهه « رئالیسم»گو ه بیا   رد توا  ای بطور صلاصه می

ا  از  گارش، یتنی دیوه ةمنزلرئالیسم به  ود.ه  ه در واقتی  هس   تا  داده دگو چیز هیا 

ها واقتیه  را رئالیسه  . یز اجنناب از پرداصن  به اکهطوره اکه  اجنناب از صیا  پرور  و

پسهند د  هه مسهنلز  نفهرینع  ویسهی میدا نهد و ن  رودهی را در داکنا از صیا  می تراولی

 واقتی بادد  و ادیا هاا ها، مکها، موقتی دخوی 

 رئالیسم در اروپا هتاریخچ .4

و   یتهریمنطقهیک مکنب هنر  و ادبی در هنرها  فیگوراتیو و ادبیهاس،  عنوا بهرئالیسم 

پس از ن  بازتهاب و تبتهاس رئالیسهم در دیگهر  .پایدارتری   یودش را در فرا سه ندکار  یود

نغاز ای  جنبع به ا قلاب فرا سه  .(۱۱ :6833داد،) قاط اروپا و کپس در امریکا به ظهور رکید 

مربهوط اکه ، جنبتهی  هه ههدف ن   یهایع د یها  واقتهی، عینهی و بیها   ( لادیم 6313)

در  .ز واقتی  ملیوس، از طریهق بهازنفرینی دقیهق جزئیهاس ز هدگی متاصهر بهودا  امنوفا ه

ها  مخنلهف هها  پهی در پهی در زمینههحقیق  رئالیسم بازتاب توویر د یایی بود  ه ا قلاب

 .را منحو  کاصنه و  هم  وینی را جایگزی  ن  کاصنه بود اجنیاعیکیاکی
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او در  .ها  صود بهه میها  نورد   ودنهقواعد واصو  رئالیسم را  خس  دا فلور  در اولی

میلاد  مجیوعه مقالاتع را در دفاس از رئالیسم ا نتار داد و  ا  رئالیسهم را بهر ن   63۱7کا  

 «دهودیمهعنوا  رئالیس  به مه   سهب  داده » :چنی   ود  «ما یفیس  رئالیسم»او در  . هاد

 6313تها  63۱3ها  کها  توا یمها  اوج رئالیسم  لاکیک را کا (. 31: 63۱7)چیفلور ، 

هها و مهرد  هایی از ز دگی صورده بورژواز صحنه ،دا فلور  و پیرو او، دورا نی»دا س   ه 

در ای  زما   .(371 :6831، کیدحسینی) «عاد  را ا نخاب  رده و در نثار صود توصیف  یود د

ا  در عالم ادب برداد  ازهقد  ت  ید  ا سا یدار صود تح  عنوا  بالزاک با  ودن  اثر د باله

 .(376 :6831کیدحسینی، ) پیتوا  مسلم  ویسندگا  رئالیس  دناصنه دد عنوا بهو 

بهالزاک پیتهوا  بهزر   :صهری  عنهوا   هرد طوربهتوا  در مورد مکنب رئالیسم میو  

عوامهل  .اعلها   هرد ایرؤنید،  سی  ه پیروز  واقتی  را بر  ویسندگا  رئالیس  به دیار می

بهه  التیلی بود  ه بر ضد جریا  هنهر بهرا  هنهردر وهله  خس  عکس»مهم پیدایع رئالیسم 

 .(378 :6831کیدحسینی، )« وجود نمد

یک دکنه عقیده دادهنند  هه :  ویسندگا  رئالیس  به دو دکنه تقسیم دد د»اما در ای  بی  

 هنر برا  هنر ن ا  طرفدارا . هنر دراف  و اهیی  ذاتی دارد  بنابرای   فس هنر مطلوب اک 

دکنه دیگر متنقد بود د  ه هنر ابهزار رکهید  بهه مطلهوب دیگهر  که   اینها  .  امیده دد د

 .(16 :6833کجاد ، ) « امیده دد د هنر برا  فایده متنقدا 

اما عامل دیگهر پیهدایع رئالیسهم زمینهه اجنیهاعی ن  بهود، چهو  از موضهوس و منههر  

ها  صنتنی د  به د  بر بورژواز ِ پرتوا ی بود  ه پیترف  ةجامت  ، رئالیسم محووترگسنرده

بنهابرای   .افزود و ا نو   وب  طبقه منوکط بود  ه در  ها و  توجهه قهرار گیهردقدرس ن  می

فلسفی عامل ایجهاد ایه  مکنهب در فرا سهه اجنیاعی و علیی ةنیزم دوتوا  چنی  گف   ه می

 .دد

 رئالیسم در ایران ةتاریخچ .5

ها  تثبی  دده اهیی  صود را از دک  قاجار، ارزش ةدورگیر  ا دیته تجدد در با دکل

هیراه با ای  تحولاس بنیاد  . ها  اجنیاعی اعنبار یافنندمنوکط ردد  رد و نزاد  ةطبقداد د، 
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راکهنا ادبیاس داکنا ی  وی ، هم. و اجنیاعی، ادبیاس داکنا ی ایرا  دکلی جدید به صود گرف 

ها  رودنفکر  ن  روزگار،  قع به کزایی در ا نقاد از تیا  مهاهر تحجر، صرافاس و بعبا جن

 .پرکنی یاف موهو 

ها  طبقه منوکط ایرا  و به دک  نورد  مناصب  لیهد  در حهوزه کیاکه  و با  ودع

در  .یابددود و هیزما  با ردد طبقه منوکط، رما   یز رو ق میفرهن ، رما  فارکی پدیدار می

 یی در ادبیاس داکنا ی ایرا   یک  رد د  عواملی ما ندگراواقعاقع عوامل منتدد  به پیدایع و

چاپخا هه،  سیتأکهزا  دا تجویا  ایرا ی به صارج، ورود مهاهر تید  اروپا به جامته ایرا ی، اع

 .ها  علیی، تاریخی و ادبیمدارس جدید به صووا دارالفنو ، ترجیه  ناب سیتأک

 ویسهنده ایرا هی اکه   هه بها قوهد و  یه    ی خسن( 6811-6376) زادهعلی جیالمحید

   وتهاه هاداکهنا  ویسی اروپایی را به  ار گرفه  و اولهی  مجیوعهه نگاها ه صنت  داکنا 

را کهرنغاز ادبیهاس  یکی بود یکهی  بهود داکنا ی ةمجیوعاثر او،   یاول. را پدید نورد گراواقع

 .ا ددا سنهیا ه در ایرا  گراواقع

را دهاهدیم  هه منهأثر از  احیهدن از کو  دیگر برنمد   ویسندگا  ایرا ی هیچو  جلها  

ها  جدیهد ادبهی تجربه  رد  مضامی  و دهکل درصدد «رئالیسم»مکنب فکر  و ادبی جدید 

ها و نرزوها  جلا  ما ند کایر  ویسندگا  رئالیس  ایرا ی با تلاش برا   تا  داد  ر ج. بود د

 ویسها  به عبارس دیگر داکنا  .یی را در ادبیاس داکنا ی ایرا  تثبی   ردگراواقعتی مرد ، واق

ابزار  برا  ابراز عقاید صود و ا نقهاد از موا هع پیتهرف  یها  عنوا بهایرا ی از مکنب رئالیسم 

 .جسنندمدر یسم در جامته ایرا  کود می

  ایرا هی، محوهو  تفکهراس متهروطه گراواقهعرمها   عیدایپ» د:توا  چنی  اداره  رمی

 «طلبهدها  بیا ی جدید و مهورد  یهاز صهود را میتاریخی دکل ةتازهر مرحله  .صواها  اک 

از بی  رفن  حکوم  و کهلطن  رضادهاه و نزاد  موقه  مهرد  در  (.36 :6833میرعابدینی،)

ر اصل عهواملی د .دوره پهلو  تا پایا  دوره د نر محید مودق باعث ایجاد رئالیسم ادبی دد

صواهی در ایرا  و د یا، اعنواب  ارگرا ، ملهی دهد  صهنت  ها  جها ی، نزاد چو  جن 

یکی بهود یکهی »برا  مثا  .  ف ، فضا را جه  پیدایع  ویسندگا ی با افکار رئالیسنی باز  رد

 .(16 :6833،  ژادپارکی) « بود، حسب حا  جامته ایرا  در دوره متروطی  اک 
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 رئالیسم ایران و فرانسه ةمواجه .6

فرا سو ، از زبا  محاوره یها دکسهنه  ةا یگراواقعایرا ی، بر صلاف نثار  ةا یگراواقعدر نثار 

 رده بوده و توا هایی برقهرار  عوا  و غیرتحویل ةطبقدود  چرا ه ا ثری  مرد  از اکنفاده می

 .ارتباط با نثار ثقیل و یا جیلاس پیچیده را دارا  یسنند

توا   نند، میها  مرکو  اکنفاده میالیثلاولی   ویسندگا ی  ه از زبا  محاوره و ضرباز »

 .(313 :6831حسینی، کید) «به دهخدا، جیالزاده و هدای  اداره  رد

زبها  دهتر »بار   .متروطه زبا  دتر  یز تح  تأثیر قرار گرف  و منحو  گردید ةدوردر 

دهفیتی  هد نی، ) «زبا   وچه و بازار  زدیهک دهده اکه ای  دوره ا دک ا دک به دلایلی به 

6833: 13-16.) 

رئالیسم ایرا ی ر   و بو  محلی و بومی دارد و  ویسنده رئالیس  از واقتیه  موجهود در 

، موضهوعی اقلییهی دارد و توجهه  فری  زمی گوید  برا  مثا  داکنا  محلی صاا کخ  می

مسلیاب ا تکاس واقتیاس فرهنه  ههر . صوردمی صاصی به ز دگی روکنایی در ای  اثر به چتم

کرزمینی در ن  جامته تاثیرگذار صواهد بود و اثر   ه در ن  از فرهن  ملی، محلهی و بهومی 

 ةجامتهکخ  رفنه بادد، مورد اقبا  عیومی قرار صواهد گرف   چهرا  هه مهرد  بها واقتیهاس 

گو ه بیا   رد توا  ای می.  نندمی پندار هیذاس گراواقعصویع ندنا بوده و به راحنی با نثار 

 گاهی به متضهلاس و با  یم به موضوعاس محلی و بومی اداره دادنه هارما  ه در ایرا ، ا ثر 

یی در ایهرا  گراواقهعاز طرف دیگر، مکنهب . ا دعاطفی، به  گارش درنمده، اجنیاعیی، فرهنگ

هنگی، به بخع کندیکایی و صنفی فرهیواره در  نار اداره به موضوعاس و متضلاس اجنیاعی

ها  اصهناف  تهاورز  و  هارگر ، از    ه توجه بهه صواکه طوربه . یز توجه دادنه اک 

برا  مثا ، پس از جن  جهها ی . اک یاکی ایرا  بوده ک  اجنیاعیهارما ها  اصلی دغدغه

دیالی ایرا ، دورو ، و تتکیل حزب تهوده در  ةیهیسااز ا قلاب  یو یسنی   ریرپذیتأثدو ، 

 یو یسهنی بهود،  تور ما، ادبیاس  ارگر  و  تاورز ،  ه از دتارها  زیر بنایی مار سیسنی

 .ادبی ایرا  دد ةحوزوارد 
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 عناصر اصلی در ساختمان رُمان رئالیستی .7

 زاویه دید. 8. 7

دید کو  دخص عینی یا او  زاویهیتا ، از هاداکنا  ویسندگا  رئالیس  در روای   رد  

دهود و گر رویهدادها می نند، چرا  ه در ای  دو روش، یک  فر  هارهدخص  اظر اکنفاده می

زاویه دید دا ا   ل  یز از جیله زاویه دیدهایی اک   هه  . ندصرفاب متاهداتع را گزارش می

 (.83-81: 6831پاینده، ) .گیرد  رئالیسنی مورد اکنفاده قرار میهاداکنا در 

دید  امه  گار   ه در ن ، داکهنا  براکهاس  ویسندگا  رئالیس ، گاهی با اکنفاده از زاویه

 (.6۱8: 6833میرصادقی،  (پرداز د دود به روای  داکنا  صویع میهایی تنهیم می امه

از زاویهه دیهد او  دهخص  هاظر روایه  دهده  هه در ن  راو ، صهود   فری  زمی رما  

بتد با فضل الله راه افنادیم  ه کر  بز یم  ةجیت» .داکنا ، یتنی متلمِ ده اک  دخوی  اصلی

الله دکهنیا  هوا نفنابی بود و کوز داد  و فضل . ردبه اکناد مقنی و قناتی  ه داد  نبی می

داد و ا  با صودش نورده بود  ه گره زده بود بیخ نر جع و دها ع ای  بار بو  گردو میبسنه

نمدیم برصورده بودیم بهه مهأمور پسه   هه بها از ده  ه درمی  [...]ا داص ی  میهیچنا  تسب

گفه   هه چطهور گهاهی از الله هنوز داد  قوه او را میدد و فضلاش وارد ده میدوچرصه

 (.63۱: 6833 ،احیدن ) گردد یک قاطر به هیراه داردمر ز بخع  ه برمی

. دید کو  دخص عینی صهورس گرفنهه اکه زاویهاز  دهقا ا در صورتی  ه روای  رُما  

گرچه لواز  ندپزصا ه دهقا  بیع از دو وکیله  بود، یک بخار  و یک دیگچه فلز   ه با ن  »

اما در ای  نلو ک اکنثنائاب دو تابه بزر  و یک اجهاق دکهنی ههم بهر  .گرف هیه  ار ا جا  می

 هه بهه صهودش اصنوهاا دارد و دهقا  هم از هرن چهه   [...]بالا  کر بخار  وجود داد 

 .(31-37 ،6813 بالزاک،) « ندیما  اکنفاده نید به طرز دایسنههرن چه  ه به  ارش می

 ی رئالیستیهاداستانتوصیف در . 2. 7

بینهد بها تیها  صووصهیاس و دا د تا تیا  ن چه را  هه میرئالیس  وظیفه صود می سندهی و

تکاس دهد و توهویر  واقتهی از قیافهه و حر هاس ها به صورس ز ده و ملیوس ا  ار ریزه

  هاداکنا  لی توصیف در  طوربه .اء صارجی برا  صوا نده ترکیم  ندها و حنی ادیدخوی 
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دود  ه هیه چیز گفنه دود و چیهز  از رئالیسنی بسیار دقیق و جزء به جزء اک  و کتی می

 .قلم  یفند

ا  ماهرا ه به توصیف جزء به جزء پرداصنهه و به دیوه  فری  زمی در رُما   احیدن جلا  

و هیی  وق  بود  ه کفره نورد هد، » :ای  قضیه در جا  جا  اثر و  به رودنی متهود اک 

ن  دو  فر هیراه مبادر  ه تا نو  د  در  ز  رده بود د برصاکهنند  بهرادر  وچهک مهدیر ههم 

  ها اکهتا دور، پنیر صیکی، مربا  ا جیر،   لواش دور ها ا  .کفره را گسنرد د . رد یک می

چینی، نبگود ، و یک ظرف بزر  صوراک مرغ،   االهیپهم، و جلو  هر سی، در  ةنیقردوغ 

جلو  رو  میرزا عیو و م  و مبادر و بهر ج وکهط کهفره در یهک کهینی بهزر  بر جهی و 

 «...ها  چینی صورش نلو در اطرافع اکه

نور  جزئیاس واقتی مربوط به ق و درک  جزئیاس و  یز جیعتوا ایی رُما  در متاهده دقی

در واقهع متیهار اصهلی  هار . مینیبیمداکنا ، از جیله چیزهایی اک   ه ما در رما  رئالیسنی 

ای  امر  ه تنها . به  حو  ز ده و ملیوس بودها ن  ها توجه به توویر جزئیاس و ارائهرئالیس 

صارجی بود، بلکهه در توجهه بهه توصهیف قیافهه و حر هاس به توصیف ادیاء ها ن  در اعننا 

اش، یتنی جزئیاس ز هدگی به مفهو  کاده «ییگراواقع»در اصل  .ددها هم  یایا  میدخوی 

ارائه جزئیهاس ز هدگی از جیلهه  ارههایی اکه   هه ادبیهاس . را دقیق و  امل منتکس  رد 

و از زمها ی  هه رئالیسهم در  .دادمهیرُما  از اواکط قر   وزدهم ا جها   مخووصابداکنا ی، و 

ادبیاس باب دد، ای  اصهطلاح در مفههو  تخووهی ن  بهرا  ادهاره بهه دقه  و وضهوح در 

 (.13 :6831ویلیامز، ) بازنفرینی جزئیاس ز دگی در هنر به  ار رفنه اک 

دهروس  6از  یها  هنهر  قوهر اِ  بلوندهنمیز بالزاک رُما  را با توصیف پردور و کنایع

از دَ  ایه  . و پرداصن  به جزئیاس در توصیف در تیا  رُما ع به وضوح  یایها  اکه   ندمی

ها  صدکاله  ه  و تا  چهو  ها  منروک و غبارنلود، صیابا ی دکوهیند از  اروَ  لاه فر گی

نینهد، نغهاز دو د و به دکل نلاچیقی طویل و بها دهکوه در میکایبا ی یکی بر دیگر  صم می

 .دودمی

                                                             
1  . AIGUES 
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 .دهودا  متاهده میروید، اینجا به زحی  دیارها  دو چرخ دردکهصیابا  میعلف در 

ها، ر ه  گنهدمگو  ها، پهنا  دو صیابا ِ مواز ِ ن ، تر یب دکوهیند  لاه فر گیقدم   ارو 

: 6171)بهالزاک،   یایا هدداها ه را می بابیتقرها، هیه و هیه حو  و حوش  اصی کلسله کن 

83  .) 

 مکان .3. 7

دود ا  توصیف میها و صووصیاتع به گو هها  رئالیسنی، مکا  با تیا  ویژگیدر  ودنه

 .(81: 6831پاینده، )د بینمی ند عکسی واض  از یک مکا  واقتی را  ه مخاطب احساس می

نلود  ه با واقتیه  مطابقه    عجیب و غریب و وهمها ا  رئالیسنی از مکهاداکنا در  

 . دارد صبر   یس 

در اینجها : » تهدا  را بهه توهویر می، مهارس ویژهدهقا ا در  ها ابالزاک در توصیف مک

ههایی  هه هها و پنجرههایی از کهن  و بها درگاهیفا  با کهنو قور  با نجرها  زیبا  کرخ

در  اخ دوک و یز، زوایا   .کر بر نکیا  کائیده اک  6۱13 کا ها   وچک دار د، از دیته

ها، هیچو   یا  پل کوپیر تنهها بخهع اصهلی کی تراش صورده، فرورفنگیها چو  الیاکن 

ها  گچ بر  عهیم مارپیچی، با  رده ةپلپلکا  ورود  عیارس، با دو راه . منقار  ای   اخ اک 

 (. 83: 6171بالزاک، » )(. دینیمموزو  پایی   طوربهدده زیبا، 

مهدیر » د:پهرداتر بهه توصهیف میهر چهه تیها  به زیبایی  فری  زمی  یز در  احیدن جلا  

او  دوید د ک  قلچیاقتا  د.  وچه اصلی ده بواش تو  مدرکه حسابی کور داده بود، صا ه

  پهر گذدهنم و بتهد هها اها و ا ببتد از بغل صورجی  . ردرا بسنند  ه در تاریکی پارس می

بههه دیهوار داده پیچیههده در ههها تکیهه دور تها دور، رصنخواب .پلکها ی و بتهد یههک پهنج در 

 رد و که چهار تا دیایل یک چراغ ز بور  وکط اطاق وزوز می  [...]ها  ابریتییچادردب

 (.83: 6833، احیدن ) «به دیوارها  بالا  وبیده

 برجسته شدن زمان .4. 7

منهد و تها حهد یتا  را زما هاداکنا  نند  ه   رئالیسنی  ویسندگا  کتی میهاداکنا در 

رویهدادها  (.31-37 :6831پاینهده، )زیاد  روز، ماه، کا  و حنهی کهاع  را متهخص  ننهد 
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دهند،  ه منهور از الگو  تقوییی زما  پیرو  از مفههو  برحسب الگو  تقوییی زما  رخ می

مه پیدا رکد و کپس به کو  نینده ادا، به حا  میدودیمصطی اک   ه زما  از گذدنه دروس 

 .(11-17 :هیا ) ند می

بی هیا  روز   ه بیاب. ه نمد د برا  کوار رد  موتور نکیدرک  روز او  عقرب بود  »

 .هیه مردها   ار  ده را به  اهار دعوس  رده بود قرار بود برا  دیم  هار  پتهک بینداز هد

هابیهل بهود و  ا  بود و فردایع به کاعنی  ه میرزا عیو دیده بود روز ولهادس حضهرسجیته

د   ههاز  رد هد و ها لب جو  ده گردو باز  میبچه  [...]میدا چه نباد  را نذی  بسنه بود د

هادا  را وارو ه بهه  هو  گرفنهه، لها  ها به تیادا  تسنه و که تا ژا دار  تفن درها ولب با 

 .(78: 6833، احیدن ) «د دیپلکیمجیاع  

 اتا  عزیز ، تویی  ه با تخیلاس برا  مرد ، رویاها  د    6338اوس 3اِ  از 6به نقا   اتا »

بر  و تو به مه  صهواهی می ایرؤبینی، اینک م  با گفن  حقیقنی تو را به عالم ا گیز تدارک می

ها  و بلو ههده  هههااگفهه  نیهها قههر   نههو ی صواهههد توا سهه  چنههی  رویاهههایی را بههرا   ات

 (. 83: 6171)بالزاک، « دعیل بپودا  جامه6138کا 

 مقایسه مستقیم هردو اثر. 1

دار  بزر  در هر بالزاک زمی . پردازددار  می، بالزاک به دفاس قاطتا ه از زمی دهقا ا در 

مههر تیر ز فرهن   ه ، یتنی یگا ه فرهن  میک  اک  و پیکار برا  حفظ یا  هابود  ایه  

دار  بزر   امل به زمی دهد  ه به دکل محور ماجرا  داکنا ی را دکل می «اکاس فرهن »

از ا قلابی اک   ه   امرحلهای  پیکار، . ا جامدو تقسیم ن  به قطتاس  وچک میا  دهقا ا  می

 .دد و طبق  هر بالزاک با  ابود  فرهن  به پایا  رکید نغاز6731در 

بررکی و اظهار  هر در مورد تحولاس اجنیاعی، اقنوهاد ،   فری  زمی طور مضیو  هیی 

اصلاحاس ارضی  ه در ایرا  بیتنر با هدف کیاکهی بهه وقهوس  .و کیاکی ایرا  اک  فرهنگی

 .دودها صطر بزرگی محسوب میبرا  اکنقلا  ایرا  در تیا  عرصه احیدن پیو دد، از  هر می

                                                             
1  . Nathan 

2  . Aigues 
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هیچنهی   . ند، بالزاک مبارزه بر کر تقسیم یک زمی  بزر  را توصیف میدهقا ا در رُما  

دار  فرا سه در دوره پس از ا قلاب، کقوط ادرافی ، قیا  مهرد  بهر علیهه کرمایهکیر تکوی  

بورژواز  و به ویژه تراژد  دهقا ا ی  ه به دک  ا قلاب نزاد گتنه و از  و به بردگی  تا یده 

 . تدا د، را به توویر میدده

 دهده اکه ها  جامتهه دهناصنی  ویسهنده ، محل بروز ا دیتههاحیدن   فری  زمی رُما  

وار بهه کهنیز    ه در ن ، راو  او  دخص، یتنهی متلهم روکهنا، بها  گهاهی گهزارشطوربه

ها  کننی با تکنولوژ  روکناییا  با مادی  و بازگویی تضادها  درو ی روکنا در مواجهه ریته

 . پردازدوارداتی می

 ه به فکر نفهرینع اثهر  ادبهی بادهد، بهه پدیهدنورد  بیع از ن   فری  زمی در  احیدن 

او بهه  .ا دیتهدا  افتاگرا ه درباره اصلاحاس ارضی و امحا   تاورز  کهننی ایهرا  میبیا یه

وقایع را درجه  اثباس عقیده صهود کهوق   [...]جا  توصیف درو ی و داکنا ی یک دورا ، 

ز هد و اطلاعهاس گو هاگو ی از گی روکنایی پرکهه میبا  نجکاو ، دور و بر ز د  [...]دهدمی

میرعابدینی، )د  نفولکلوریک روکناییا  ارائه میبند  اجنیاعی و باورها  دیوه ز دگی، دکل

6831: ۱36). 

ها  ز هدگی تری  گودهه، پنهها  فری  زمی در  احیدن با ای  وجود، مننقد  متنقد اک  

او دگرگهو ی، ندهفنگی و »ندهکار کهاصنه اکه ،  مرد  روکنا را در هنگا  اصلاحاس ارضهی

  ای  جامتهه ها ااقنواد  و  یز ندفنگی اصلاقی و روا ی ا س-ها  اجنیاعیواژگو ی کاص 

 (.۱31 :6873 ایرا یا ،) «دهدرا  تا  می  [...]نلود در یک دوره دگردیسی دناب

چند   هاداکنا ها  ند  .گویندبالزاک از جیله  ویسندگا ی اک   ه با چند صدا کخ  می

. نور هدگو ه  ه هسنند بهه  یهایع درمیصدایی، چندگا گی صداها را از ژرفا  واقتی  هیا 

 فهری   هه در داکهنا  در حالی .ای  ویژگی در نثار بالزاک به طرز  دگف  نور متهود اک 
ههم کهخ  هها  داکهنا ی ما نهد روههی از ند گ . ندا  حکیفرمایی می، یکنواصنی ویژهزمی 

  تهک صهدایی جلها  هاداکهنا هها  ند . ا دها   ویسندهگویند و هیه کخنگو  ا دیتهمی

 .دهندها  منفاوس دخوی   ویسنده را  تا  می، هیه جنبهاحیدن 
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، توویرها  پهی در پهی و  فری  زمی و  دهقا ا در  احیدن ها  بالزاک و از جیله توفیق

ا   ه  ود ی به وکیله گر  توویر صحنه .نفرینندا، میه وتاهی اک   ه برا  تجسم صحنه

احیهد در ن  .بادهد، داهکار  از ایجاز، تجسهم و توهویر می فری  زمی دود  در صورده می

متلم مدرکه .  ندیمجا در د  مخاطب ایجاد توویر ای  صحنه، هراس و کو  عهییی را یک

هوا تاریک دهده بهود، امها : »برمی صیزدوهو  روکناییا  در اطاق صود  تسنه  ه صدا  ها 

 «دهدها صوا هده میتراوید و صبهر در چتهمرودنایی برف  ه بر زمی   تسنه بود در هوا می

 (.6۱۱: 6813 فری  زمی ، )

از بدبینی  یز بر ن    اپرده  صود با دیدگاهی دخوی  ه هاداکنا در بیتنر  احیدن جلا  

او به ما ند بهالزاک، . پردازدیمها  ن  جامته و  اهنجار ها  کایه افکنده به توصیف واقتی 

ها  اجنیاعی برصلاف بسیار  از  ویسندگا  رئالیس ، تنها به بیا  متکل  پرداصنه، بلکه عل 

 .ن  را  یز مورد توجه قرار داده تا به ای  وکیله اثر  هدفیند و رودنگر صلق  یاید

ها  به درح مبسوط ابتاد دخوهی ها ن  ةعلاق ها  بارز نثار ای  دو  ویسنده،از متخوه

 .نثاردا  اک 

بهالزاک در توصهیف ظهاهر  افهراد و پهردازش  :سه ر اینجا اداره به ایه   کنهه ضرورید

رود، و به  یفی  روای  ماجرا لطیه وارد  تود پیع می  ندها تا جایی  ه داکنا  اقنضا صحنه

. پهردازدها  داکهنا  میاز حد، به توصیف صحنهدر ای  مورد با افراط بیع  احیدن اما جلا  

 .توا ا هسنند ددسبهپرداز ، از  به ذ ر اک  هر دو  ویسنده در توویرگر  و صحنهل

 ه قلم جلها ، کهاده و بهه قلم بالزاک عار  از کادگی و بسیار پر طیطراق اک ، در حالی

 گارش  ویسهندگا ی چهو  جیهالزاده محسهوب  ةویددور از هرگو ه تکلف بوده و در امنداد 

 .دودمی

 گیرینتیجه .3

در هنرهها  فیگوراتیهو و ادبیهاس  ،یک مکنب هنهر  و ادبهی عنوا بهنغاز جنبع رئالیسم 

مربوط به فرا سه اک  و پس از ا قلاب  بیر فرا سه ای  جنبع فرص  ردد و بالنهدگی یافنهه 

از واقتی  ملیوس از   امنوفا هعینی و بیا   جنبتی  ه هدف ن   یایع د یا  واقتی، .اک 
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درحقیق  رئالیسم بازتاب توهویر  د یهایی . طریق بازنفرینی دقیق جزئیاس ز دگی متاصر بود

مخنلف کیاکی، اجنیهاعی را منحهو  کهاصنه و  ههم   هانهیزمبود  ه ا قلاباس پی در پی در 

ددس دگا  و رودنفکرا  فرا سو  بهویسنرئالیسم در میا   .  وینی را جایگزی  ن  کاصنه بود

پیتگا  ای  مکنب در ادبیاس  عنوا بهزاک لمورد اقبا  قرار گرف  و در ای  بی ،  قع پرر   با

 . یودیما کار اپذیر 

 6883 مهرداد33 از طرف دیگر، تاثیراس جن  جها ی دو  در ایرا  و در ادامهه ن   ودتها 

 ویسندگا  به جامته و تغییر و تحولاس کیاکی و اجنیهاعی ثیراس بنیادینی را در  وس  گرش أت

تا بهه مهرد   وچهه و بهازار و مسهائل   ندیمها را رها ها و افسا هاکطوره سندهی و. پدید نورد

تری   ویسهندگا  ایه  کهبک در ایه  یکی از دهاصص احیدن  جلا  .بپردازد اجنیاعیکیاکی

اکنا ی و غیرداکنا ی صهود کهی  و کهویی دیگهر و  در صلق نثار د .رودها به دیار میکا 

از  رفه برو اجنیاعی جامته متاصهر صهود، و راه هیواره علل دکس  کیاکی پیع گرف  و

 هه بها کهرصوردگی کیاکهی از حهزب تهوده از  احیدن . اک وضع موجود را جسنجو  رده 

اعی جامته در نثهار یی بریده بود، با دیوه  گارش رئالسینی به ا تکاس متکلاس اجنیگراجامته

 .ادبی صویع پرداصنه اک 

بایس  گف   ه برصی از تحولاس عیده تهاریخی، اجنیهاعی و کیاکهی، راه را در واقع می

اصص هیوار کهاص    هه ایه   طوربهاعم و رما  رئالیسنی  طوربهبرا  پیدایع رما  فارکی 

 :بند   ردتوا  به درح زیر دکنهتحولاس را می

  زما  با ردد طبقه منوکطیافن  افراد، هم فردی  و هوی  .6

  جدایی  ویسندگا  از حامیا  دربار  و ادرافی .3

دگرگو  دد   ار رد زبا  و کاده دهد   ثهر و بهه  هارگیر  ن  در جهه  توصهیف  . 8

   ویسنده بر مخاطب ةیتکواقتی  و 

 . ردپذیر میامکا دده را فراهم نمد  امکا اس فنی چاپ  ه گسنرش کریعِ نثار  ودنه. 1

ها  بزر  چو  بالزاک هییتهه صهورس  ههایی مسهئله را بها در میها  گذادهن  رئالیس 

 یهرو   .پرداز هدن گاه به دیگر مسائل می . نندتری  و حادتری  متکلاس جامته مطرح میمهم

یبها  گیرد  ه دک  بهه گرها  عییقی مایه می ویسنده هیواره از ر ج عنوا بهبرا گیز دگی او 
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تر از بالزاک موهائب مرحلهه ا نقها  بهه  هها  تولیهد  س عییقدر واقع هیچ .مرد  زما ه اک 

داد و تنز  عییق اصلاقی و روحی  ادهی از ن  را دار  را  ه قتر  از مرد  را زجر میکرمایه

 . یازموده اک 

و اجنیهاعی ها  نرمها ی  ویسا ی اک   ه صواکه از داکنا  احیدن در ایرا   یز، جلا   

ابهزار   عنوا بههاو از مکنهب رئالیسهم . برتر  داد ها ن  ها  هنر  و فنیایتا  بر توا ایی

درکه  . برد هیر  بهره میبرا  ابراز عقاید صود و ا نقاد از غربزدگی جامته ایرا  به دکل بی

ز هدگی  مثل بالزاک  ه به اصو  عیده اقنواد  و اجنیاعی زما  صود واقف بود و از جزئیاس

گو ه توا  ای می.دار  قرار گرفنه بود د، نگاهی داد طبقاتی مردمی  ه در مسیر توفا  کرمایه

نحیهد، در بررکهی  ند  ویسندگا ی بزر  چو  بالزاک و ن یی ایجاب میگراواقعبیا   رد  ه 

  برا . نندصود  ه فقط چیز  را دگرگو   ساز د، بلکه ابتاد دقیق هیه چیز را حفظ و روای  

 ه در بررکی صود دچار صطا  تو د، بهنری  راه ن  اک   هه هییتهه بهه جنبهه اجنیهاعی ن 

 .  صویع بیندیتدهاداکنا ها  دخوی 

یی، توجهه بهه گراواقهعبه ما ند تیامی  ویسندگا  رئالیسه ،  احیدن برا  بالزاک و جلا  

و درک  کهاس  هودهیندا هیی، احساکاس، افها ، دههود گراواقعمنهور از . طلبدحقیق  را می

اعم از اینکه طبق متیارهها  منتهارف، )ا گیز  اک   ه هنرمند در هر منهره نموز ده یا هیجا 

 نهد، مهذ ور اکهنخراج می ةمنههررا از هها ن  بیند،می (مبنذ  و یا منتالی پندادنه دود یا صیر

 .دهدبط می یایا د و به  ل جامته ر امل می طوربه

او در . اجنیاعی ایرا  زما  صود توجه بسیار  دادنه اک   هابحرا  یز به  احیدن جلا  

جلا  منفکر  اک   هه . جس یمبررکی مسائل اجنیاعی ایرا  از قالب ادبیاس داکنا ی کود 

در ایه  میها   .مهینری  دغدغه او در دورا  حیاتع، بررکی مسائل اجنیاعی ایرا  بوده اکه 

، دلیهل  هردیمهل گرایی او و احساس مسئولینی  ه  سب  به جامتهه در نثهارش مهنتکس عی

 .دادرا به کو  جلا  و نثارش کوق می وسیمأمحکیی بود  ه مرد  صسنه و 

   دد  روکنایی اکه  و بهد  دور دهد  از اثباس بیهودگی ریته  فری  زمی مایه درو 

گذارد و گیرایی کهخ  هنگامی  ه متلم مدرکه را در برابر درویع می احیدن .ها   ه نیی 

 ه صهفایی بهی  رکدیم، به اینجا  ندیممدرکه را گودزد   هادرسبود    اباکیهدرویع و 
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از طرف دیگر، بهالزاک . بینددیله پیله، صوددلی و راحنی را در کادگی ز دگا ی و طبیت  می

رما  .  تدبزر  ادرافی و در حا  مر  را به توویر می  ارد یزم، تراژد  دهقا ا در رما  

بهالزاک فروپادهی هها ن  دود  هه در هر گرفنه می نثار  در ةیمابُ اکاس و  عنوا به دهقا ا 

در واقهع روایه   دهقا ها  . ندفرهن  ادرافی را در پی ظهور  ها  کرمایه دار  توصیف می

  به بردیم   ناب ما را به میا  عرصه  برد اقنواد  بالزاک در ای. زوا  فرهن  ادرافی  اک 

 .دار  بزر  ادرافی  و رعایانوردگاه زمی 

 :توا  به موارد زیر اداره  رد نایج می  رد بند  و صلاصه در پایا ، برا  جیع

  صود هاداکنا  ةیدرو یاصود،  ةدوردرایط اجنیاعی موجود در  دلیلبه احیدن بالزاک و 

را  اهنجار  جامته از جیله فقر، اصنلاف طبقاتی، فساد قتر مرفه، متکلاس  ادی از متضلاس 

 .ا دا د و از ای  طریق در بیدار  اقتار مخنلف مرد   ودیدهقرار دادهو... اجنیاعی 

هها ن  ای  دو  ویسنده کبب دده اک  ةا یگرااصلاح لی قراب  دیدگاه اجنیاعی و  طوربه

بوده ها ن   هاداکنا اصلی  ةمتخو ه  گراواقعا  ندکار با رویکرد  ب موارد به گو هدر اغل

 .برگزینند افتا نندهبه صلق نثار ادبی رو  نورده و لحنی ا نقادگرایا ه و  (اک 
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