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 .1دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلیسینا
 .3کارشناسارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان
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پذيرش1331/2/22 :

چکیده
تائیس ،اثر آناتول فرانس ،رمانی با مضمون عشق یك راهب به زنی زیباروی ،توجه بسیاری از ادیبان و
قربان¬علی را با همین مضمون نوشته است .توفیق الحکیم ،نمایشنامهنویس و داستان¬نویس معاصر مصری،
نیز رمان پیوند مقدس را با اثرپذیری از رمان تائیس خلق کرده است .پژوهش پیش¬رو با رویکرد
جامعه¬شناختی لوکاچ به بررسی بازتاب واقعیت¬های جامعه در سه داستان تائیس ،درد دل مال قربا¬-
ن¬علی و پیوند مقدس پرداخته است .بدین¬منظور ،ابتدا اثرپذیری دو اثر فارسی و عربی یادشده از رمان
فرانسوی تائیس مورد بررسی قرار گرفته و سپس با تکیه بر نظریۀ لوکاچ مانندگی¬های این سه داستان از
منظر جامعه¬شناختی ادبیات تبیین شده است که «دین¬مرد» و «زن» را از مهم¬ترین آن¬ها می¬توان
به¬شمار آورد .در پایان ،به چگونگی روند اجتماعی¬شدن ادبیات در این سه داستان پرداخته شده و نقش
پررنگ جامعۀ نویسندگان در بروز تفاوت¬های موجود در این داستان¬ها نشان داده شده است.
واژه¬های کلیدی :ادبیات تطبیقی ،لوکاچ ،تائیس  ،درد دل مالقربان¬علی ،پیوند مقدس.
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منتقدان را به خود جلب کرده است .محمدعلی جمال¬زاده متأثر از این رمان ،داستان کوتاه درد دل مال
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 .مقدمه
در پژوهش¬های تطبیقی مبتنی بر مکتب فرانسه ،تطبیق¬گر ضمن يافتن سندی بر تأثیرپذيری
نويسنده¬ای از نويسندة ديگر ،به بیان ردپاهای ادبیات تأثیرگذار بر ادبیات تأثیرپذير می-
پردازد .ژان ماری کاريه ،تطبیق¬گر برجستۀ فرانسوی ،در تعريف اين مکتب می¬گويد:
ادبیات تطبیقی به بررسی پیوندهای آثار ادبی و نويسندگان ملل مختلف و کشف منابع
الهام¬بخش آن¬ها می¬پردازد .ادبیات تطبیقی بیشتر به دگرگونی¬هايی توجه دارد که يک
ملت يا يک نويسنده در آثار ديگر ملت¬ها ايجاد می¬کند؛ درواقع واژة تأثیرپذيری غالباً به
معنای تفسیر و تأويل ،واکنش ،پايداری و يا ستیز است (گويارد« :1311 ،ل»).
به گفتۀ او مکتب فرانسه پس از اطمینان از اثرگذاری و اثرپذيری آثار ادبی ملل مختلف از
يکديگر ،تالش دارد بازتاب شخصیت نويسنده و انعکاس جامعه بر اثر الهام گرفته¬شده را
بررسی کند؛ به ديگر سخن ،تطبیق¬گر پس از اطمینان از وجود اثرپذيری ،با ديد تطبیقی به
نقد روان¬شناختی و جامعه¬شناختی اثر می¬پردازد.
درواقع پژوهشگر تطبیقی مکتب فرانسه بايد به پرسش¬هايی از اين قبیل پاسخ گويد :چرا و
چه عواملی باعث شده است که يک نويسنده از نويسندة ديگر تأثیر بپذيرد؟ زمینه¬های ايجاد
اين تأثیرپذيری چیست؟ و اينکه چه عواملی باعث شده است که دو نويسنده علی¬رغم عدم
ارتباط و آشنايی با يکديگر و با وجود فاصلۀ جغرافیايی و بعضاً¬ زمانی که میان آن¬ها برقرار
است مانند هم بنويسند؟ بنابراين نقصی که در پژوهش¬های تطبیقی ما مشاهده می¬شود
فقدان علت¬يابی و بررسی ريشه¬های مشابهت¬ها و اختالف¬هاست.
در پژوهش حاضر نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و براساس مکتب فرانسوی ادبیات
تطبیقی -که بررسی همگونی¬ها و و ناهمگونی¬های ادبی فرازبانی ،فراملی و بین¬رشته¬ای
را به رسمیت می¬شناسد (ر.ک :نظری منظم -)233 :1333 ،همگونی¬ها و ناهمگونی-های
سه اثر تائیس ،درد دل مالقربان¬علی و پیوند مقدس را با تکیه بر نظريۀ جامعه¬شناختی
لوکاچ بررسی و نقش جامعه¬ را در جهت¬دهی اين همگونی¬ها و ناهمگونی¬ها ارزيابی
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می¬کنند و تأثیرپذيری احتمالی اين دو اثر از رمان موفق فرانسوی را نشان می¬دهند .همچنین
ضمن تبیین همگونی¬ها و ناهمگونی¬های اين سه اثر نقش جامعۀ نويسندگان را در خلق اين
وجوه اشتراک و افتراق بررسی می¬کنند.
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر در اين است که به بازکاوی سه داستان از سه زبان و جامعۀ
متفاوت با رويکرد جامعه¬شناختی می-پردازد و زمینۀ آشنايی ادب¬پژوهان و عالقه¬مندان با
وجوه اشتراک و افتراق اين سه اثر و عوامل دخیل در آن را فراهم می-کند.
دربارة پیشینۀ پژوهش بايد گفت که رمان تايیس موفقیت¬های کم-نظیری به دست آورد و در
سال 1331م ،.اپرايی از آن با آهنگ «ماسنه »  ،آهنگ¬ساز معروف فرانسوی ساخته شد.
همچنین تا مدت¬ها مجالت فرانسه به تبیین زوايای مختلف آن پرداخته و منتقدان ابعاد
مختلف آن را مورد هجمه يا ستايش قرار داده¬اند .اين رمان به زبان¬های مختلفی ازجمله
فارسی و عربی ترجمه شد.
مقاالتی که در ايران دربارة آناتول فرانس نوشته شده ،بدين ترتیب است:
مقالۀ «آناتول فرانس؛ مقايسه با خیام و حافظ» نوشتۀ ضیاء قهاری که در پنجمین شمارة مجلۀ
دانش به چاپ رسیده است؛ مقالۀ «خاطرات کودکی يا مبانی آفرينش قصه نزد آناتول فرانس»
نوشتۀ غالمرضا ذات علیان و میترا زارعی برزی که در شمارة  12نشريۀ قلم منتشر شده است.
پايان¬نامه¬ای نیز با عنوان «طنز پشتوانۀ انسان¬دوستی آناتول فرانس» در دست است که
توسط ولی احمدپور در دانشکدة زبان¬های خارجی دانشگاه اصفهان به نگارش درآمده است.
دربارة محمدعلی جمال¬زاده نیز پژوهش¬هايی صورت گرفته که از آن جمله است مقالۀ
«بررسی و تحلیل مقايسه¬ای مؤلفه¬های مکتب رئالیسم در دو داستان معاصر «دوستی خاله
خرسۀ» جمال¬زاده و «زار صفر» رسول پرويزی» که به قلم احمد رضايی و الهه رستمی به
نگارش در آمده و در شمارة دوم فصلنامۀ مطالعات داستانی منتشر شده است« .رئالیسم در
سبک بنیان¬گذاران داستان¬نويسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمدعلی جمال¬زاده)»
نوشتۀ خلیل پروينی ،مصیب قبادی و حسن ذوالفقاری ديگر مقاله¬ای است که در شمارة 3
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فصلنامۀ پژوهش¬های زبان و ادبیات تطبیقی به چاپ رسیده است .همچنین مقالۀ «رئالیسم در
آثار جمال¬زاده :ويژگی¬های مکتب رئالیسم» نوشتۀ محمد نادر شريفی که در شمارة 39
مجلۀ ادبیات داستانی منتشر شده است .مقالۀ «ديدگاه¬های فکری ،اجتماعی توفیق¬الحکیم»
نیز ازجمله پژوهش¬هايی است که به قلم علی سلیمی در شمارة  122مجلۀ کیهان فرهنگی
منتشر شده است .لیکن تا آن¬جا که نگارندگان اين سطور جست¬وجوکرده¬اند ،اين سه اثر
تاکنون با رويکرد تطبیقی و از منظر جامعه¬شناختی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته¬ است.
 .2نظريۀ جامعه¬شناختی لوکاچ
هنگامی که در گیرودار نظريه¬پردازی¬های قرن بیستم ،ستارة نقد مارکسیستی رو به افول بود،
ظهور لوکاچ در اين عرصه موجب تحول و رونق نقد مارکسیستی شد؛ لوکاچ عینک
زيبايی¬شناسی به ديدگان نقد مارکسیستی زد و بر آن بود که يک اثر رئالیستی موفق ،بايد در
هر زمان در محک فرم و محتوا ،روسپید باشد« .نقد مارکسیستی ،نقدی جامعه¬شناختی است
که تالش می¬کند با تبیین مسائل اجتماعی مؤثر در شکل¬گیری اثر ادبی ،فهم و التذاذ
بیشتری از اثر ،ايجاد کند» (ولی¬پور هفشجانی ،بی¬تا.)123 :
بزرگ¬ترين ايرادی که بر نقد مارکسیستی وارد می¬آيد اين است که در اين نقد شاهکارهای
هنری که معموالً ايدئولوژی نويسنده را مستقیماً بیان نمی¬کند ،در مقايسه با آثار متوسطی که
گرايش-های سیاسی را جار می¬زنند ،در ردة دوم قرار می¬گیرند.
اهمیت کار لوکاچ ،منتقد مجاری ،مخصوصاً در آن است که نقد مارکسیستی را از سقوط کامل
در عامیانه¬گری نجات داد .او برخالف طرفداران مارکسیسم عامیانه بر شکل اثر تأکید بیشتری
داشت و آن را عنصر حقیقتاً اجتماعی ادبیات می¬دانست؛ لکن تأکید او بر شکل در مقابل
محتوا ،از نوع تأکید فرمالیست¬ها نبود ،بلکه اهمیت شکل اثر او فقط از اين لحاظ بود که در
ادبیات ،محتوا در فرم و شکل اثر جلوه¬گر می¬شود (همان.)139 ،
نظريۀ رئالیسم لوکاچ برآيندی از نقد زيباشناختی و کم¬و¬ کیف بازتاب واقعیت¬های جامعه
در آثار نويسنده است .لوکاچ معیارهايی در معرفی رئالیسم برتر ارائه می¬دهد ،ازجمله :خلق
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شخصیت نوعی ،2روند علّی و معلولی ،محتوای اجتماعی ،مردمی (بومی) بودن اثر و باالخره
انعکاس غیرمستقیم مهم¬ترين جريانات و حوادث اجتماعی (لوکاچ .)112 :1331 ،از آنجا که
مجالی برای بسط سخن در هر دو زمینۀ روان¬شناسی و جامعه¬شناسی نیست و نظر به
شمولیت بیشتر نقد جامعه¬شناختی ،در پژوهش حاضر به اين رويکرد بسنده کرده¬ايم و باز
با توجه به گستردگی عرصۀ نقد اجتماعی ،نظريۀ رئالیسم جورج لوکاچ (1321 -1331م،).
فیلسوف و منتقد مجارستانی ،را برای اين جستار برگزيده¬ايم.
 .3اثرپذيری جمال¬زاده و توفیق¬الحکیم از رمان تائیس
آناتول فرانسوا تیبو (1311-1321م ،).نويسندة برجستۀ فرانسوی ،که «پادشاه نثر فرانسه» لقب
گرفته است ،در سال 1339م .تائیس را به رشتۀ تحرير درآورد و جايزة نوبل را در سال
1321م.از آن خود کرد .تائیس داستان دل¬باختن راهبی عزلت-نشین به زنی زيباروی است که
درنهايت موجب رستگاری زن و ارتداد راهب می¬شود .منتقدان اين اثر را نوعی هجونامه
(ساتیر) می¬دانند .مضمون اين داستان و زبان رسای نويسنده باعث شده است که اين داستان
توجه خوانندگان و منتقدان بسیاری را به خود جلب کند و به زبان¬های مختلفی ترجمه شود
و بر نويسندگان غیر فرانسوی تأثیر گذارد.
 .3-1اثرپذيری جمال¬زاده از آناتول فرانس
محمدعلی جمال¬زاده ( )1321-1229را پدر داستان¬نويسی ايران نامیده¬اند .او در
شانزده¬سالگی برای اتمام تحصیالت متوسطه زيرنظر کشیشان الزاريست به جبل لبنان رفت و
در آن¬جا پس از آشنايی با زبان فرانسه به فکر می¬افتد تا اثری ادبی براساس قوة تصور
خود پديد آورد (بهارلو)11 :1323 ،؛ زيرا معتقد بود که در زمان او «ايران در جادة ادبیات از
اغلب ممالک دنیا بسیار عقب است .در ممالک ديگر ادبیات به مرور زمان تنوع پیدا کرده و از
پرتو همین تنوع ،روح تمام طبقات ملت را در تسخیر خود آورده است» (جمال¬زاده:1331 ،
.)13
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جمال¬زاده يکی از چهار نويسندة متمايز دوران مشروطیت و پس از مشروطیت است .آثار او
در کنار آثار زين¬العابدين مراغه¬ای و میرزا عبدالرحیم طالبوف و علی¬اکبر دهخدا ،انقالب
در نثر مشروطیت و پايه و مايۀ ادبیات امروز شمرده می¬شود (حقوقی .)13 :1331 ،او در
ديباچۀ يکی بود يکی نبود با شور و احساس به لزوم آشنايی و روی آوردن به شکل¬های نو
ادبی چون رمان و داستان کوتاه -که در غرب شکوفا شده بود -اشاره می¬کند؛ زيرا بر اين
باور است که نويسندگان ما بدين¬سان می¬توانند گنجینۀ غنی زبان فارسی را حفظ کنند،
همان¬گونه که غربیان چنین کردند (ر.ک :بااليی و کويی پرس .)113-111 :1322 ،اين گفته
گواه بر گرايش او به مدرنیسم و الگوگیری از غرب است .او «زير نفوذ انديشۀ کسانی مانند
ولتر ،آناتول فرانس ،مولیر و حافظ پرورش يافته است» (بهارلو)19 :1323 ،
پرسش مهمی که در اينجا مطرح می¬شود اين است که با وجود ادبیات داستانی غنی زبان
فارسی ،چرا بايد معتقد به تأثیرپذيری جمال¬زاده از آناتول فرانس باشیم .داستان عرفانی «شیخ
صنعان» که از زبان عطار روايت شده ،حکايت دلدادگی عابدی پیر به دختری زيباروی است؛
يعنی همان مضمون رمان تائیس را دارد .عالقۀ جمال¬زاده به ادبیات فرانسه و گرايش وی به
مدرنیسم و نوآوری و نیز تمايل به تقلید از غرب ،به اضافۀ موفقیت چشمگیر رمان تايیس در
زمان نويسنده ،همگی عواملی هستند که فرضیۀ تأثیرپذيری جمال¬زاده از تايیس را تقويت
می-کند .افزون¬بر اين ،جمال¬زاده دربارة همین مجموعۀ داستان چنین می¬گويد« :امید
است که اين حکايات هذيان¬صفت ،با همۀ پريشانی و بی¬سروسامانی ،مقبول طبع ارباب
ذوق گرديده و راه نوی در جلوی جوالن قلم توانای نويسندگان حقیقی ما بگذارد که من در
عوض اين زحمت يا خدمت ،جز اين پاداش چشمی ندارم» (بااليی و کويی پرس:1323 ،
 )113بعید به نظر می¬رسد کسی که دل در دريای ادبیات کهن ايران زده ،بازآفرينی خويش از
يک داستان عرفانی را «حکايات هذيان¬صفت» بنامد.
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به گفتۀ میشل کويی پرس ،جمال¬زاده آناتول فرانس را آموزگار فکری خود می¬دانسته
(دهباشی )13 :1322 ،و بی¬ترديد با برجسته-ترين اثر او تائیس آشنا بوده است و می¬توان
انعکاس تائیس را در داستان کوتاه درد دل مالقربان¬علی (1311م ).بازيافت.
 .3-2اثرپذيری توفیق الحکیم از آناتول فرانس
توفیق¬الحکیم نويسندة مصری ( )1332-1333و پدر نمايشنامه¬نويسی منثور عربی است.
وی در فرانسه با ادبیات نمايشی و داستانی غرب ،آشنا شد و به مطالعۀ عمیق در اساطیر يونان
باستان پرداخت و پس از بازگشت از فرانسه ،کار نويسندگی را به طور جدی آغاز کرد و
توانست نمايشنامه¬های موفقی چون «شهرزاد» را خلق کند که به بسیاری از زبان¬ها ترجمه
شده است .توفیق¬الحکیم از ادبیات فرانسه بسیار تأثیر پذيرفت و به جای ترجمۀ آثاری که
مورد پسندش بود ،دست به بازآفرينی اين آثار زد؛ يعنی مضمون اصلی برخی از داستان¬های
فرانسوی را مانند تائیس با اندکی تغییر و تحول ،دست¬مايۀ رمان¬های خويش قرار داد .او
رمان پیوند مقدس خود را نیز به همین ترتیب از رمان تائیس آناتول فرانس برگرفت و شاهد
اين مدعا ،اشارة خود نويسنده به «رمان تائیس» در متن رمان پیوند مقدس است .وقتی که مرد
انديشمند ،زن زيباروی را می¬بیند ،دل به او می¬بازد ،به ياد پافنوس راهب می¬افتد:
«انديشمند دستش را به سوی کتاب «آناتول فرانس» دراز کرد  ....او از حدود بیست سال پیش
تاکنون آن را باز نکرده و داستان را به فراموشی سپرده است ،دو شب تمام میان صفحاتش غرق
بود  ...عجبا! انگار بار اولی است که آن را می¬خواند» (الحکیم .)29 :1323 ،مرد انديشمند
اکنون که عاشق شده است ،تازه مفهوم عشق پافنوس را درک می¬کند.
 .1جامعه¬شناسی سه داستان
تائیس در فضايی باستانی اتفاق می¬افتد؛ اما واقعاً يک رمان تاريخی نیست ،بلکه گوشه¬ای از
تاريخ سرنوشت شخصی را نشان می-دهد که همواره به دنبال وارستگی و آرامش حقیقی
است .از نظر نقد جامعه¬شناختی می¬توان اين رمان را -که در آرامش پس از انقالب فرانسه
نوشته شده است -اثری دانست که جنبۀ ذهنی در آن غلبه دارد و تئوری¬ها و نظريات
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مختلف بخش اعظم اين داستان را در برگرفته¬اند .از نظر لوکاچ ،رمانی که در جامعۀ پس از
انقالب خلق می¬شود بیشتر جنبۀ ذهنی به خود می¬گیرد ،برعکسِ رمان-های انقالبی که
عینی بوده است و نويسنده بیشتر به طبقات اجتماعی و مطالبات و تضادهای آنان می¬پردازد
(پوينده .)321 :1331 ،اگرچه جنبه¬ها¬ی فلسفی -تاريخی اين رمان مجال معرفی جامعۀ
نويسنده را کمابیش از وی گرفته است؛ اما باز هم می-توان به نمونه¬هايی چون پذيرفتن
روند علی و معلولی در به¬وجود آمدن شخصیت فاسد تائیس اشاره کرد.
دربارة¬ دو اثر فارسی و عربی ،بايد به بازتاب متفاوت اين داستان در دو فرهنگ ايرانی و
عربی و بیان ارتباط اين تفاوت-ها با اجتماع و فرهنگ هر جامعه پرداخت .بدين¬منظور،
همگونی¬ها و ناهمگونی¬های اين سه نوشته را از خالل دو محور اصلی مشترک در هر سه
اثر ،مورد بررسی قرار خواهیم داد که عبارت¬اند از :شخصیت¬های سه داستان و روند
اجتماعی شدن ادبیات در سه داستان (نزديک شدن ادب مکتوب به عامه).
داستان جمال¬زاده درواقع بومی¬سازی تائیس است و به همان روش طنز تندش باورهای
غیرمنطقی را به پرسش می¬گیرد .مناجات مال با خدايش تقريباً شبیه به نیايش پافنوس به
هنگام رانده¬شدن از درگاه الهی است« :خدايا تو که میدانی قلب ذاکر حسینت اين همه نازک
است ،چرا به دختر حاجی بزاز آن زلف و آن عارض را می¬دهی بعد بی¬جهت بال را به بدن
نازنینش وارد می¬کنی» (جمال-زاده .)191 :1333 ،اين کلمات ،يعنی جدال غريزه و قانون
(دين) .اما دربارة رمان عربی ابتدا بايد گفت که اين رمان نمايان¬گر افکار شخصی نويسنده
دربارة تعهد ادبیات در قبال جامعه است که اين امر نیز يکی از مهم¬ترين جريانات نقد ادبی
مارکسیستی و مکتب هنر برای هنر است .او در همین راستا پايبندی به خانواده و سنن دينی و
سنت¬های اجراشده دربارة زنان را مطرح می¬کند .توفیق¬الحکیم خانواده را بسیار مقدس
می-داند ،چنان¬که نام رمان را نیز بر همین اساس انتخاب کرده است .اين انديشمند ،جمعی
از خصايل راهبان را به همراه تفکر در خويش پرورانده است .مسئلۀ ديگر جريان تضاد بین
تمدن غرب و شرق است که در آن زمان مردم مصر را به دو گروه متجدد و محافظه¬کار
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تقسیم کرده بود .نويسنده نیز اين جريان فکری -اجتماعی را وارد اثر خود کرده است تا وقايع
را به عالم واقع نزديک¬تر کند.
 .1شخصیت¬های سه داستان
.1-1دين¬مرد
قهرمان اصلی هر سه داستان مردی است که بر بُعد معنوی وجودی¬اش تأکید شده است و
اين معنويت در سه اثر ،در قالب¬های متفاوتی چون راهب ،روضه¬خوان و انديشمند نمود
می¬يابد .قهرمان رمان تائیس راهبی مسیحی است که تمام اموال پدری خود را در نوجوانی به
فقرا بخشیده و به قسمتی از حاشیۀ نیل آمده است که ديگر راهبان نیز در آن گرد آمده¬اند و
در آنجا روزگار خود را وقف عبادت و آموزش راهبان جوان¬تر کرده است .او به آيین خود
ايمان دارد و نمايندة کامل يک راهب مسیحی است« .پافنوس بخشی از اوقات خود را صرف
تعلیم شاگردانش و بخشی را صرف اعمال عبادی و زهد و رياضت می¬کرد .در مضامین کتب
مقدس عمیق می¬شد تا شايد با قدرت تفکر و مراقبه به عمق اسرار دست يابد؛ گرچه چندان
پیر نبود ،ولی قابلیت و درايت سال¬خوردگان را داشت» (فرانس .)11 :1333 ،او همچنین
به¬دلیل ايمان به حقانیت آيین خويش ،عازم اسکندريه می¬شود تا معشوق دوران
گمراهی¬اش را به سعادت حقیقی برساند.
تقابل بی¬وقفۀ غرايز انسانی – که زيبايی¬دوستی مهم¬ترين آن¬ها در اين رمان به¬شمار
می¬رود -با آيین رهبانیت– که الزمۀ آن ،ترک لذات دنیوی و تحمل رياضت است -دراين اثر
بزرگ¬نمايی شده است و اين انديشۀ ديرين آناتول فرانس را تداعی می¬کند که «از دين
مسیحیت بدش می¬آيد ،چون آن را آيینی متعصب و سخت¬گیر می-داند که مانع توجه
انسان به لذت¬های زمینی¬اش می¬شود» (سیمون)29 :1311 ،؛ اما آنچه برای ما اهمیت
دارد ،افکار شخصی نويسنده دربارة مسیحیت نیست ،بلکه تأثیر جامعه در القای چنین طرز
تفکری است .روشن است که غلبۀ مسیحیت بر جامعۀ نويسنده باعث چالش او با اين دين
شده است .اگرچه پس از انقالب فرانسه در سال 1233م.از قدرت کلیسا کاسته شده است و
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حتی کشیشان به اصالحاتی در برخی از قوانین مذهبی دست زدند؛ اما اين انقالب سبب
تحولی بزرگ در فرهنگ و افکار همگان شد و در پرتوِ آن از محافظه¬کاران سنت¬دوست
گرفته تا مادی¬گرايان تجددخواه ،هرکس آزادانه به تبلیغ ايدئولوژی و انديشۀ خويش
می¬پرداخت.
آناتول فرانسِ تجددگرا نیز عقیدة خود را اين¬چنین بازگو می-کند:
برخی از مدعیان اخالق می¬گويند دل به موجبات شادی ندهید که دير نپايد .من به شما
سفارش می کنم که اين حرف را دور بريزيد .پاره¬ای از تعالیم دين قديم که هنوز محتويات
خود را بر سر و روی ما می¬ريزد ،مآلش اين است که رنج و الم و حرمان و ناکامی ،همه
مستحب است و اگر شخصی خود را به سختی عادت دهد و در بند رفاه زندگی نباشد ،از
افضل فضالی دهر است!! چقدر اين حرف از حقیقت و احتیاج واقعی بشر دور است .هرگز
سخن کسانی را که شما را به رياضت دعوت می¬کنند ،نپذيريد و بدانید که تنها شادابی و
شادمانی هدف زندگی است (کسمائی.)13 :1321 ،
در حقیقت،
نوع افکار آناتول فرانس ،او را مثل يک آدم بت¬پرست نشان می¬-داد ،چنان¬که گويی از
يک خانوادة اصیل مسیحی نیست؛ ولی وجود اين حالت در او با کم¬ترين تکلف توأم نبود و
اين نوع الحاد او در ديانت ،حتی از مختصر عشق انتقام و ستیز نیز بری بود (همان.)3 ،
قهرمان داستان جمال¬زاده ،روضه¬خوان  -شخصیت آشنای جامعۀ شیعۀ ايرانی -است.
مالقربان¬علی خود را اين¬گونه معرفی می¬کند:
در سفری که برای بردن نعش مرحوم والده به مشهد رضا مشرّف شدم ،در برگشتن به تهران
مخارجم تمام شد و همان¬جا ماندنی شدم و پیش يک روضه¬خوان اصفهانی ،نوکر شدم و
کم¬کم خودم هم بنای روضه¬خوانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از برکت
سیدالشهداء داشتم ،کارم رونقی گرفت .اربابم لبّیک حق را اجابت کرد ،عیالش را که بر عفّت و
عصمت بود و زندگی جزئی هم داشت گرفتم و بیست سال تمام نان و نمک سیدالشهداء را
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خورديم  ...راست است که سواد درستی نداشتم اما از صدقه سر آل¬عبا ياد و هوش خوبی
داشتم (جمال¬زاده.)33-31 :1333 ،
با اين حال ،جمال¬زاده مالقربان¬علی را فردی متديّن معرفی نمی-کند ،بلکه گويی «اعتقادات
دينی او پايه و اساسی ندارد و صرفاً تقلید کورکورانه است» (پارسی¬نژاد .)112 :1331 ،در
واقع ،شمشیر بُرندة طنز جمال¬زاده به طرف تقلید کورکورانۀ قهرمانش نشانه رفته و با طرح
مسائلی همچون بی¬سوادی مال ،او را از صنف علما و افراد متدين حقیقی خارج کرده است.
داستان-های تائیس و درددل مالقربان¬علی ،هر دو به نوعی طنز اجتماعی هستند .اين سخن
آناتول فرانس تأيیدی است بر همین گفته« :هر وقت دربارة زندگی انديشیدم ،به اين نتیجه
رسیدم که مسخره کردن و مرثیه خواندن در قبال زندگی ،برای زندگی برازنده¬تر است!»
(کسمائی.)3 :1321 ،
اما تفاوت سبک اين دو نويسنده در اين است که فرانس به¬وضوح آيین مسیحیت را مورد
انتقاد قرار می¬دهد ،حال آنکه جمال¬زاده آيین تشیّع را محترم می¬داند و تنها بر معرفی
حاالت روحی و رفتار اجتماعی قهرمانش تکیه دارد .مالقربان¬علی فردی ضعیف-النفس است
که از رستگاری ،فرسنگ¬ها فاصله دارد و خالف پافنوس راهب که قصد هدايت تائیس را
دارد ،عاشق دختر بزّاز می¬شود و می¬خواهد او را تصاحب کند.
قهرمان داستان پیوند مقدس اديبی انديشمند است که در میان کتاب¬های خود عزلت گزيده
است .توفیق¬الحکیم رمان خود را با اين عبارات در وصف انديشمند آغاز کرده است:
او – با عبا و شب کالهش -واقعا شبیه راهبان بود  ...و شايد اين شمايل با رنگ زندگی¬اش
هماهنگ بود ،زندگی آرام میان کتاب¬ها و برگه¬ها ،راکد مانند جوهر خودنويس! هیچ چیزی
در اطرافش جريان نداشت ،حتی روزگارش  ...اما سیل سرشاری بی¬وقفه در او جريان
داشت ...که همان انديشه¬اش بود (توفیق¬الحکیم¬1323 ،الف.)1 :
اکثريت جمعیت مصر مسلمان¬اند و مسیحیت دومین دين مردم اين سرزمین است؛ اما
نويسنده قهرمان خود را ،که انديشمند لقب می-دهد ،به راهبان مسیحی تشبیه می¬کند .هرچند
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اين شخصیت گرايش يه کیش و آيین خاصی ندارد ،اما احترامی که نويسنده برای اسالم قائل
است سبب شده است تا به جای دين¬مرد ،قهرمان داستان ،تنها يک انديشمند کهن¬سال
معرفی شود.
اين اهمیت و ارزش به اسالم از خالل نامه¬ای که انديشمند به زن زيباروی می¬نويسد،
هويداست :در سه صفحۀ متوالی دربارة حضرت خديجه (همسر پیامبر گرامی اسالم) به¬عنوان
زنی نمونه و الگو سخن می¬گويد .ديگر مثال آنجاست که زن زيباروی از عايشه (همسر
پیامبر) و رفتار رسول خدا (ص) ياد می¬کند.
با اين حال می¬توان گفت که توفیق¬الحکیم عقل را جايگزين دين کرده است تا چالش میان
دين و عشق را به چالش میان عقل و عشق تبديل کند .جالب آنکه انديشمند قصد دارد زن
زيباروی را به «آيین انديشه» هدايت کند و از او يک اديب بسازد« :ولکنه حتی اآلن لم يعرف
السبیل إلی هدايۀ هذه الفتاة الی «دين الفکر» »( :اما او تاکنون موفق به يافتن راهی برای هدايت
اين زن به «آيین انديشه» نشده است) (توفیق¬الحکیم¬1323 ،الف)13 :؛ زيرا خود نويسنده
معتقد است که «وظیفۀ ادبیات خوشبخت کردن مردم و کمک به آن¬ها برای رسیدن به
سعادت است» (توفیق¬الحکیم¬1323 ،ب.)212 :
 .1-2زن
پس از دين¬مرد ،شخصیت دوم «زن زيبا» است که در ابتدا نسبت به قهرمان داستان ،بیشتر از
نیاز جسمی ،نیاز معنوی دارد؛ ولی در ادامه ،باعث انحراف او از مسیر همیشگی¬اش
می¬شود .اين شخصیت در رمان آناتول فرانس «تائیس» نام دارد .نويسنده تائیس را يک انسان
معمولی معرفی کرده و مسیر زندگی¬اش را با تأمل بیان می¬کند .تائیس در کودکی از محبت
پدر و مادر محروم بوده و حتی به ضروری¬ترين نیازهای او بی¬توجهی شده است .هرچند
پافنوس تائیس را فاسد و شیطان می¬داند؛ اما نويسنده اوضاع کودکی تائیس را به¬گونه¬ای
شرح می¬دهد که گويی مسبّب کردار اشتباه او را بی¬توجهی خانواده نسبت به او و
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محرومیت¬های دوران کودکی¬اش می¬داند .نويسنده تائیس را ذاتاً موجودی خطاکار معرفی
نمی¬کند.
او در کودکی توسط بردة سیاه¬پوستی با مسیحیت آشنا می¬شود و پس از کشته¬شدن وی،
همه¬چیز را از ياد می¬برد و به خاطر زيبايی بی¬نظیرش ،عشاق بسیاری پیدا می¬کند و به
بازی در تئاتر سرگرم می¬شود .با اين حال ،همواره در جست¬وجوی رستگاری و آرامش
حقیقی است .او می¬داند که زيبايی¬اش ابدی نیست؛ لذا میان کتاب-های فلسفی و افکار
اطرافیانش به دنبال دستاويزی ابدی است و به همین دلیل خیلی زود سخنان پافنوس راهب در
او اثر می¬کند و به آيین مسیحیت باز می¬گردد .تائیس يک انسان معمولی مانند پافنوس
است و نه عنصر وسوسه و يا موجودی ناشناخته .البته نويسنده در متن رمان از زبان يکی از
عشاق تائیس می¬گويد که زن مايۀ مصیبت و عذاب مردان است« :راستش همان¬گونه که
شک ندارم نامم دوريون است ،اطمینان دارم که زن دشمن مرد و مايۀ شرمساری بشريت است»
(فرانس .)13 :1333 ،اما اين مسئله خالف چیزی است که نويسنده در سرتاسر داستان نشان
داده است .برای مثال ،فرانس به مسئلۀ اشتغال زنان به¬عنوان اهمیت نقش زن در اجتماع اشاره
می کند؛ به¬گونه¬ای که می¬توان گفت با اينکه اين داستان رنگ¬و¬بوی تاريخی به خود
گرفته است ،اما همواره نقش زن را در جامعۀ خود نويسنده به تصوير می¬کشد .تائیس در
نوجوانی رقاص يک گروه سیرک سیار است و از اين طريق امرار معاش می-کند ،سپس
بازيگر تئاتر شده است .همچنین سرپرست سیرکی که تائیس در آن مشغول به کار می¬شود،
يک پیرزن است .آناتول در اين رمانِ تاريخی ،جامعه و زنان جامعۀ خويش را نشان می¬دهد و
تاريخ تنها يک چارچوب برای نشان دادن جامعۀ روز است؛ اوايل قرن بیستم کار کردن زنان
در فرانسه به حدی مهم بود که اين کشور را از ديگر کشورها متمايز می¬کرد و اين ديدگاه
اجتماعی ناخواسته در رمان منعکس شده است.
در بررسی داستان درد دل مالقربان¬علی بايد به اين نکتۀ مهم توجه کرد که باوجود اينکه اين
داستان پس از انقالب مشروطه نوشته شده است ،بازة زمانی دو تا سه دهه قبل از آن زمان را
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به¬تصوير می¬کشد .جمال¬زاده هیچ نامی برای معشوق مالقربان¬علی انتخاب نکرده است
و اين مسئله به خلق شخصیتِ نوعی «زن ايرانی» کمک و شمول آن را افزون کرده است.
شخصیت دخترک بیمار هم معرّف ضعف زن سنتی ايرانی است .خالف تائیس که به گمراهی
افتاده و تن به فساد درداده و درنتیجه نیازمند هدايت راهب شده است ،دختر بزاز ،محجوب،
مظلوم ،عفیف اما بیمار و رنجور است و اين بیماری به مرگ او منجر می¬شود .به عقیدة
جمال¬زاده در جامعۀ او ،به زن بسیار اجحاف شده است.
جمال¬زاده در البه¬الی داستانش ،همسر مالقربان¬علی را نمونۀ يک زن مقبول ايرانی معرفی
می¬کند و از زبان مال بارها او را می-ستايد .زنی بسیار عفیف ،قانع ،صبور و ساده¬لوح است
که همۀ همتش را صرف کارهای خانه می¬کند و هیچ توقعی از مال ندارد .او مثل مادر تا
لحظۀ مرگش دغدغۀ مال را دارد ..برخی اين داستان جمال¬زاده را در زمرة داستان¬های
فمینیستی قرار داده و معتقدند که «مرگ دو زن به طور نمادين ،قرار دادن دختر در رختخواب
سفید که نمادی از پاکی درون و بیرون است ،بر وجود جريان فمنیستی در داستان تأکید دارد»
(پارسی¬نژاد .)112 :1331 ،وانگهی ،عشق مال به دخترک کامالً يک¬طرفه است و هیچ تعامل
يا گفت¬و¬گويی بین آن دو برقرار نمی¬شود که اين نیز يادآور چهرة زن ايرانی در زمان
قاجار است« .بی¬تحرّکی ،سکوت و منفعل-بودن از ويژگی¬های زن ايرانی در دورة قاجار
می¬باشد» (همان.)11 ،
باوجود اينکه داستان پیوند مقدس افزون¬بر  229صفحه است و «زن زيباروی» دومین
شخصیت آن است ،توفیق¬الحکیم از نام¬گذاری او اجتناب می¬کند و حتی او را به صفت
خاصی نیز نمی¬نامد .گمنام ماندن اين شخصیت ،حاکی از آن است که نويسنده هیچ هويت
مشخصی به شخصیتش نداده است .شخصیت زن در رمان توفیق¬الحکیم ،زنی ثروتمند و
همسر يک پزشک است و مدعی است که همسرش نسبت به او بی¬اعتناست .او به بهانۀ
ارتقای سطح فکری خود نزد انديشمند می¬آيد تا با ادبیات ،اوقات خود را پر کند و
استعدادهايش را در اين زمینه پرورش دهد؛ اما انديشمند متوجه می¬شود که اين زن هیچ
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استعدادی در ادبیات ندارد و همۀ استدالل-هايش دروغین است؛ بنابراين باوجود اينکه
انديشمند دل به زن باخته است ،اين راز را در دل پنهان می¬کند و او را از خود می-راند و
وقتی متوجه می¬شود که زن به همسرش خیانت و خانواده¬اش را ترک کرده است ،بارها
سعی می¬کند او را ارشاد نمايد؛ اما خالف داستان جمال¬زاده و آناتول فرانس ،زن در پايان
اين رمان نمی¬میرد ،بلکه طالق می¬گیرد و به زندگی گناه¬آلودی روی می¬آورد .شايد
بتوان اين¬گونه استدالل کرد که توفیق¬الحکیم طالق زن را هم-سنگ مرگ او می¬داند.
وانگهی ،اين داستان پر از نام زنان برجسته¬¬ای است که به همسران خود وفادار بوده¬اند و
با از خودگذشتگی ،باعث موفقیت همسران خود شده¬اند و شايستۀ الگو قرارگرفتن هستند،
مانند همسر کارل مارکس« ،ايزيس» اسطورة مصری« ،ماری آن» و حضرت خديجه(س)  .ولی
گاهی اين موعظه¬پردازی¬ها ،اثر او را از بازتاب دادن حقايق جامعه¬اش بازداشته است يا به
ديگر سخن ،پرداختن به «آنچه که بايد باشد» ،او را از «آنچه که هست» غافل کرده است.
از مهم¬ترين مسائل اجتماعی مربوط به زنان در پیوند مقدس ،مسئلۀ «آزادی زن» است .از
زمان فتح مصر توسط ناپلئون در سال 1233م ،.مصريان با فرهنگ غربی آشنا شدند و اجرای
برنامه¬هايی چون آموزش و اشتغال زنان ،عادات و آداب معهود زنان مصری را به سرعت
تغییر داد .مغايرت الگوهای فرانسوی با برخی ارزش¬های اسالمی ،بسیاری از متفکران را به
تکاپو برای اصالح اوضاع انداخت (ر.ک :عماره .)11-2 :2993 ،از آن پس ،آزادی زن در مصر
يکی از موضوعاتی بود که به¬ويژه در ادبیات و بین اديبان بسیار مورد توجه قرار گرفت.
شخصیت زن در پیوند مقدّس معتقد است که حقوق زنان پايمال شده است و در طول تاريخ،
همیشه و همچنان ،زن مورد ظلم واقع شده و تحت تملّک و تعصبات احمقانۀ مردان است تا
جايی که خبر ذبح زنی توسط همسر يا برادرش شنیده می¬شود (ر.کـ :توفیق¬الحکیم،
¬1323الف .)133-132 :افزون-بر اين ،قسمت عمدة گفت¬و¬گوهای میان انديشمند و زن،
جدال متداول در زمان نويسنده بین سنت¬گرايان و متجددان بر سر آزادی زن است.
 .1روند اجتماعی شدن ادبیات در سه داستان
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آناتول فرانس از سردمداران مکتب «هنر برای هنر» بوده است .لوکاچ ،بنیان¬گذار
جامعه¬شناسی ادبیات ،معتقد است که هم مکتب «هنر برای هنر» -که توجه¬اش تنها معطوف
به شکل ظاهری اثر ادبی است -و هم مکاتب مارکسیستی -که معتقدند هنر وقتی ارزش
می¬يابد که کارکردی اجتماعی داشته باشد، ،مثالً افکار حزب خاصی را ترويج دهد -هر دو
مکاتبی افراطی هستند .او اثر موفق رئالیستی را اثری می¬داند که هم به محتوا و هم شکل اثر
توجه کند (لوکاچ .)111 :1331 ،بنابراين از ديدگاه لوکاچ ،نويسنده-ای که همۀ تالش خود را
صرف ظاهر اثر می¬کند ،نمی¬تواند اثر رئالیستی موفّقی ارائه دهد .در واقع ،اثر رئالیستی
موفق می-بايست انعکاس هنرمندانۀ جامعۀ خالق اثر باشد و به صورت و محتوا به يک اندازه
توجه کند.
دربارة تائیس می¬توان اين¬گونه نتیجه گرفت که باوجود جنبه-های فلسفی و تاريخی مطرح
در اين رمان ،آناتول فرانس از آن جهت مضمون «عشق راهب به زن زيبا» را دست¬مايۀ رمان
خود قرار داده است که در راستای افکار زيبايی دوستانه¬اش ،بار ديگر تقابل هرچیزی -
ازجمله رياضت¬های آيین مسیحیت -را با زيبايی زير سؤال ببرد و ستیز با غريزة زيبادوستی
را به سخره گیرد .رودررويی تنگاتنگ «مسیحیت» –نماد رياضت -و «زن» –نماد زيبايی -با
مرگ زن خاتمه می¬يابد و اين جدال و پايانش با طنزی نیش¬دار به تصوير کشیده می¬شود.
بنابراين مضمون و ساختار رمان تائیس ،هر دو مؤيد مکتب «هنر برای هنر» هستند و با تحمیل
رسالت اجتماعی بر دوش هنر ،مخالف¬اند .انتخاب قالب تاريخ نیز نويسنده را در نیل به اين
هدف ياری کرده است و مجموع اين موارد سبب شده است که اين اثر در بوتۀ نقد اجتماعی و
از منظر جامعه¬¬شناسی ادبیات ،اثری ضعیف تلقی شود و دريافت¬های اجتماعی از آن
دشوار گردد.
طبق نظر لوکاچ ،هرگاه جامعه حالت انقالبی داشته باشد ،رمان به سمت عینی¬شدن پیش
می¬رود و نويسنده بیشتر دربارة آنچه می-بیند ،می¬نويسد .اما در شرايط پس از انقالب و
رکود عوامل انقالب¬آفرين ،رمان به سمت ذهنی شدن پیش می¬رود (پوينده .)321 :1331 ،با
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توجه به انقالب کبیر فرانسه و رسیدن به ثبات اجتماعی ،درستی اين ادعا را دربارة رمان تائیس
می¬بینیم؛ زيرا بخش اعظم اين داستان به انديشه¬های فلسفی و اجتماعی اختصاص يافته
است .پافنوس راهب در مسیر خود برای هدايت همه
می¬کوشد و هريک از مخاطبانش در گفت¬وگو با او پرده از اعتقادات خود برمی¬گیرند.
ازجمله افکار پوچ¬گرايانۀ تیموکلس« :عمل و غیر عمل ،حرکت و سکون هر دو لغو و
بیهوده¬اند و زندگی و مرگ نیز به همین ترتیب» (فرانس .)21 :1333 ،يا از زبان دوريون
می¬گويد« :راستش همان¬گونه که شک ندارم نامم دوريون است ،اطمینان دارم که زن دشمن
مرد و مايۀ شرمساری بشريت است» (همان .)13 ،و يا اين کالم میهن¬پرستانۀ او که از زبان
کوتا بیان می¬شود« :میهن بايد باالتر از هر چیز و حتی مقدم بر خدايان قرار گیرد؛ زيرا هرچه
هست در میهن است» (همان .)193 ،و دوريون که اين¬گونه پاسخ کوتا را می¬دهد« :میهن
چه معنايی دارد؟ رودخانه¬ای جاری است که همواره ساحلش تغییر می¬يابد و امواجش
همواره تجديد می¬شود» (همان¬جا) و يا افکاری دربارة انسان ،مانند «چون از خارج به انسان
می¬نگريم بسیار خرد و ناچیز به نظرمان می¬آيد  ...ولی چون به درون آدمی نظر افکنیم،
می¬بینیم که بی¬نهايت بزرگ و پرشکوه است .يعنی به بزرگی دنیاست ،زيرا خود همچون
دنیاست» (همان.)113 ،
از طرف ديگر خفقان سیاسی موجود در زمان آناتول فرانس و تعصب¬های جنجالی نسبت به
مکاتب و مذاهب مختلف ،باعث شده که اين رمان لبريز از لحن طنزگونه و انتقادی باشد .وی
در اين داستان به شیوه¬ای طنزآلود به بحث دربارة مذهب و زندگی قديسان می¬پردازد .البته
خود به¬صراحت بارها در همین رمان اذعان داشته است که« :احزاب و مسلک¬ها همگی مايۀ
پیدايش جنايت¬اند» (همان .)12 ،طنز برّندة او متوجه مسیحیت است .او رياضت را به چالش
می¬کشد و جنگیدن با غرايز انسانی ازجمله زيبادوستی و عشق به ديگری را برای رسیدن به
رستگاری نادرست می¬داند .او راهبان را اين¬گونه معرفی می¬کند« :به منظور جبران گناه
اولیۀ آدم ،ابوالبشر نه¬تنها از هرگونه لذت و خوشی چشم پوشید ،بلکه از انجام
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ضروری¬ترين مراقبت¬های بدنی هم پرهیز می-کرد .چون عقیده داشتند درد و رنج و
بیماری جسمی ،عامل تزکیۀ روح و زيباترين زينت جسم انسان فانی است» (همان .)3 ،يا
دربارة پافنوس می¬گويد« :شب¬ها هنگامی¬که نسیم لطیف شاخ و برگ درختان را نوازش
می¬کرد و حالت لذتی را در او به وجود می-آورد ،بی¬درنگ ردايش را روی چشم
می¬کشید تا زيبايی و لطف طبیعت را نبیند» (همان .)21 ،نتیجۀ اين ناديده گرفتن امیال انسانی
اين بود که همواره شیاطین بر آن¬ها ظاهر شده و قصد گمراه کردنشان را داشته¬اند« :اين
گوشه¬نشینان در خلوت خويش لذت¬هايی را در خیال خود می¬پروراندند که حتی
تصورش برای شهوت پرستان غیرممکن بود» (همان.)3 ،
بخش اعظم داستان حول اين تضادها می¬گردد و فرانس آن¬¬ها را با ابزار طنز برجسته
می¬سازد ،مثل گريز پافنوس از زيبايی .او حتی چشم خود را بر روی زيبايی طبیعت
می¬بندد .فرانس ،همچنین ساده¬لوحی و خرافه¬گرايی مردم را اين¬گونه در قالبی طنزآمیز
آورده است:
زنانی که سال¬ها سترون و عقیم بوده¬اند ،به امید اينکه به شفاعت اين مرد مقدّس و فضیلت
آن ستون ،آبستن شوند ،وارد شدند و شکم نازای خود را بر آن ستون سنگی مالیدند  ...کورها
با دو بازوی گشوده نزديک می¬شدند و سعی می¬کردند که صورت خود را که دو سوراخ
خون¬بار در آن بود ،به سوی کشیش متوجه نمايند (همان.)113 ،
همچنین ،نويسنده بارها از عوامل ماورائی که راهب با آن سروکار دارد مانند تجسم شیاطین،
سخن گفتن فرشتگان ،سخن¬گفتن مجسمه¬ها ،نقاشی¬ها و ...ياد می¬کند و از آن
دست¬مايه¬ای برای طنز خود می¬آفريند.
عالوه¬بر اين ،با گسترش روزافزون تسلط علم بر تمامی جوانب زندگی ،نويسنده بر اين باور
است که اتفاق و تصادف وجود ندارد و برآن است که هرچیز ،علتی تبیین¬پذير دارد ،ازجمله
می-توان روند علّی و معلولی در پردازش کاراکترهای اصلی (پافنوس و تائیس) را نام برد.
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تائیس که زنی فاسد و بدنام است در کودکی از مهر و حمايت پدر و مادر خود بی¬نصیب و
برای گذران زندگی به رقص در میخانه-ها مجبور بوده است و در نوجوانی به اجبار عضو يک
گروه رقص و آواز سیّار می¬شود .او به¬عنوان يک زن ،ذاتاً فريبنده و گمراه-کننده و مايۀ
رنج مردان نیست ،و رفتار او صرفا واکنشی است به محیط پیرامون .پافنوس پس از هدايت
تائیس ،مدت¬ها در صحرا به رياضت می¬پردازد و عبادت می¬کند تا بر اين هوا و هوس
غلبه يابد ،اما باوجود همۀ تالش¬هايش نمی¬تواند ،و اين يک تقدير الهی يا مسئله¬ای مبهم
و نامعلوم نیست و با وجود اينکه پافنوس خود را مبرّا و اليق هر مقام معنوی می¬داند ،از
درگاه خدا طرد می¬شود و در اواخر داستان شیاطین دلیل اين مسئله را به او می¬گويند که
عبارت است از« :غرور ،عشرت و شک» (همان.)299،
از میان اين سه داستان ،داستان جمال¬زاده بیشتر با رئالیسم مورد نظر لوکاچ يعنی «رئالیسم
انتقادی» هم¬خوانی دارد .جمال-زاده
به شیوه¬ای منظّم و موزون ،سبک رئالیسم انتقادی را با داستان-سرايی ايرانی تطبیق داد  ...و
همین سبب شد که رئالیسم يکی از پايه¬های اساسی داستان¬نويسی جديد شود و به¬ويژه به
دست هدايت و نويسندگانی که تحت تأثیر او و جمال¬زاده بودند ،سال-های درازی شیوة
غالب باشد (همايون کاتوزيان.)122 :1339 ،
مجموعۀ يکی بود و يکی نبود از جهات بسیاری بر ديگر آثار هم¬عصر خود برتری دارد که
نزديک شدن ادبیات به عامۀ مردم ،يکی از مهم¬ترين آن¬هاست .اين تقارب هم شامل زبان
اثر و هم محتوای آن می¬شود .جمال¬زاده در مقدمۀ اين مجموعه آورده است:
شخص نويسنده وقتی قلم در دست می¬گیرد ،نظرش تنها متوجه گروه فضال و ادباست و
اصالً التفاتی به سايرين ندارد و حتی اشخاص بسیاری را نیز که سواد خواندن و نوشتن دارند
و نوشته¬های ساده و بی¬تکلّف را به خوبی می¬توانند بخوانند و بفهمند هیچ در مد نظر
قرار نمی¬گیرند (جمال¬زاده :1333 ،مقدمه« ،ح»).
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کاربرد زياد ضرب¬المثل¬ها و اشعاری که در میان مردم رايج بوده و نیز استفاده از
اصطالحات عامی ،راهی است که جمال¬زاده برای نزديک کردن اثر خود به ادبیات
فولکوريک در پیش گرفته است .از سويی ،ذوق جمعی 3نويسنده را بر آن داشته است که به-
کرات از مَثل¬ها و اصطالحات برای معرفی عادت¬ها و باورهای ايرانی استفاده کند؛ برای
نمونه می¬توان به مورد زير اشاره کرد:
شب مهتاب و ابر پاره پاره

حريفان جمع شويد دور پیاله

(همان)191 ،
عالوه¬بر ساده¬نويسی زبان فارسی ،در زمینۀ «تجزيه و تحلیل مسائل اجتماعی نیز می¬توان
جمال¬زاده را پیشکسوت کسانی دانست که در اين طريق گام نهاده¬اند و کتاب يکی بود و
يکی نبود مقدمۀ داستان¬های اجتماعی است» (مهرين .)121 :1312 ،حتی نام داستان ،درد دل
مالقربان¬علی ،حاکی از نزديک شدن ادبیات مکتوب به ادبیات مردمی يا فولکلور است .مطرح
کردن مسائلی چون زندان ،روزنامه ،دين ،ساختار خانوادة سنتی ايران و جايگاه زن در جامعۀ
ايرانی در البه¬الی داستانِ درد دل مال قربان¬علی سبب شده که اين داستان از نظر اجتماعی،
جزو بهترين داستان¬های مجموعۀ مذکور قرار گیرد .در اين داستان ،مجازات
بی¬عفتی در عرف ايرانی بزرگ¬نمايی شده است و مال به زندان می-افتد و درنهايت
هیچ¬کس با سرنوشت او کاری ندارد و اين نیز شايد کنايه¬ای به دستگاه¬های اداری زمان
باشد .همچنین برخی از منتقدان معتقدند که «ويژگی بنیادی يکی بود و يکی نبود در اين است
که بسیار ساده و روان است و از طنز اجتماعی و طنز باريک¬بینانه سرشار» (دستغیب:1311 ،
 .)131پر داختن به مسائل اجتماعی آن هم به زبانی ساده و طنزآلود ،گام مؤثری در نزديک-
ساختن ادبیات به عامۀ مردم بود که جمال¬زاده در اين مجموعه به¬خوبی از عهده¬اش
برآمده است .درحقیقت ،جمال¬زاده با بنیان-گذاری نوع ادبی داستان کوتاه در ايران ،راهی نو
را برای پرداختن به ادبیات مردمی يافت (همايون کاتوزيان.)139 :1339 ،
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به اعتقاد توفیق¬الحکیم – که از رهروان مکتب مارکسیسم است -وظیفۀ اساسی ادبیات ،تعهد
به اخالق است و «هنر بايد مانند دين ،بر پايۀ اخالق استوار باشد» (توفیق¬الحکیم¬1323 ،ب:
 .)21از اين¬رو ،می¬توان گفت که رمان پیوند مقدس  -از نظر التزام ادبیات -دقیقاً مقابل
رمان تائیس قرار می¬گیرد :توفیق¬الحکیم برای ادبیات وظايفی مانند تعهد به اخالق و
آرمان¬های اجتماعی و يا کمک به مردم برای رسیدن به سعادت قائل است؛ اما اشباع شدن
اين اثر از موعظه و درس اخالقی ،کم¬رنگ شدن جنبۀ رئالیستی اين اثر را در پی داشته و
وجه ادبی آن را تضعیف کرده است .اگرچه توفیق¬الحکیم در اين رمان به نقد و تحلیل برخی
از مسائل مربوط به زنان – مانند ورزش زنان ،پرورش توانايی¬های ادبی ايشان و يا
هنرپیشگان زن سینما – پرداخته است؛ اما نگاه او واقع¬بینانه نبوده و به خاطر نشان دادن
راهکارهايی برای تحکیم خانواده ،برخی از مسائل اجتماعی زنان را با نگاهی غیرجامع
به¬تصوير کشیده است.
لوکاچ معتقد است که يک اثر رئالیستی موفق بايدمسائل اجتماعی را به طور غیرمستقیم بازتاب
دهد و ذکر صريح جريانات و قضايای اجتماعی در رمان از ارزش ادبی اثر خواهد کاست.
يک رئالیست بزرگ ،خود وقايع بزرگ تاريخی را نشان نمی¬دهد ،آنچه برای او جالب است،
چرايی اين وقايع است و نیز يک رئالیست بزرگ ،هرگز وقايع بزرگ را برای قلم¬زنی انتخاب
نمی-کند؛ بلکه همیشه عللی را که به آن وقايع می¬انجامد به¬دقت می-پروراند و اين را با
نمايش روح و اخالقیات زمان و ارائۀ کامل محیطی اجتماعی انجام می¬دهد ،به جای آنکه در
جو رقیق رخدادهای بزرگ سیاسی به جنبش درآيد (لوکاچ.)3 :1331 ،
از آن¬جا که عکس¬برداری از واقعیت و بازگوکردن بی¬چون و چرای حقايق از جنبۀ هنری
کار می¬کاهد؛ اين حقايق بايد در قالب زندگی روزمره ريخته شوند و يا باز هم به قول لوکاچ،
«نويسنده اين روندها و گرايش¬ها را چنان نشان می¬دهد که در زير سطح به ظاهر آرام و
بی¬حرکت باتالق زندگی روزمرة مردم پنهان شده است» (همان.)112 ،
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اما توفیق¬الحکیم چنان سرگرم موعظه می¬شود که بازسازی هنرمندانۀ جهان اطراف به شیوة
غیرمستقیم را از ياد می¬برد و همان مقدار مختصر مسائل اجتماعی مطرح در اثرش نیز فقط
برای تفصیل اندرزهای وی است .دو رمان تائیس و پیوند مقدس پیرو دو گرايش افراطی
هستند که لوکاچ هردو را مردود دانسته و اثری را موفق دانسته است که راهی از میان اين دو
گرايش افراطی بازکرده است و شیوة نقادی مرکبی از معیارهای زيباشناختی هنری و اجتماعی
می¬سازد.
 .2نتیجه
داستان کوتاه درد دل مالقربان¬علی اثر محمدعلی جمال¬زاده و رمان پیوند مقدس نوشتۀ
توفیق¬الحکیم ،هردو از رمان تائیس الهام گرفته¬اند .البته اين تأثیرپذيری در رمان عربی
مشهودتر است؛ به¬گونه¬ای که حتی نام رمان تائیس در اثر توفیق¬الحکیم آمده است؛ اما
مشی فکری جمال¬زاده و عالقۀ او به ادبیات فرانسه و به¬ويژه آناتول فرانس هم
تقويت¬کنندة انديشۀ تأثیرپذيری درد دل مالقربان¬علی از تائیس است .به عبارت ديگر ،در
اين¬دو اثر ،مضمون رمان تائیس –عشق يک راهب به زنی زيباروی -در متن دو جامعۀ
مصری و ايرانی بازآفرينی شده است.
پژوهش حاضر با بررسی شخصیت¬های دين¬مرد و زن و روند اجتماعی-شدن ادبیات در
اين سه اثر و با تکیه¬بر نظريۀ رئالیسم لوکاچ ،ظهور جوامع نويسندگان را در اين آثار بیان
داشته است .بررسی تفاوت اين سه اثر و ارتباط اين اختالفات با مسائل جامعه-شناختی سه
جامعۀ فرانسه ،ايران و مصر ،بارديگر موجب تأيید انديشۀ بنیادين عرصۀ جامعه¬شناسی
ادبیات شد که – حتی باوجود تعمّد نويسنده در دوری از
واقع¬گرايی -ادبیات با جامعۀ خالق خود رابطه¬ای تنگاتنگ دارد.
می¬توان گفت که از ديدگاه نقد جامعه¬شناختی و رئالیسم لوکاچ ،داستان درد دل
مالقربان¬علی موفق¬تر از دو رمان ديگر است؛ اما از همین منظر ،رمان¬های تائیس و پیوند
مقدس ،هردو به افراط و تفريطی رفته¬اند که به گفتۀ لوکاچ از ارزش رئالیستی ادبیات
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می¬کاهند .رمان تائیس يکی از بهترين نمونه-های مکتب «هنر برای هنر» است که تنها ،معیار
زيبايی را مالک قرار داده و منکر ادبیات متعهد است .رمان پیوند مقدس نیز بیشتر به معیارهای
نقد مارکسیستی متمايل است .نقدی که معتقد است ارزش يک اثر ادبی بسته به پايبندی کامل
به تعهدات اجتماعی است و در همین راستا توفیق¬الحکیم همۀ تالش خود را برای تحکیم
روابط خانوادگی از خالل اثر خويش کرده و اين موجب کاستن از جنبه¬های ادبی اثر او شده
است .با اين حال،
می¬توان در هر سه اثر ،دغدغه¬ها و نیازهای جامعۀ خالق آن را به¬وضوح ديد.
با بررسی مضامین کلی و مشترک دين¬مرد و زن به¬عنوان پرسوناژهای اصلی هرسه داستان،
می¬توان اين¬گونه نتیجه گرفت که تنها شخصیت¬ها هستند که در هرسه اثر تقريباً
مشترک¬اند و اما تفاوت میان محیط پیرامون اين سه شخصیت ،وقايع و ادامۀ داستان ،و حتی
برخورد اين شخصیت¬ها در قبال وقايع پسین عشق راهب ،روضه¬خوان و يا انديشمند به
زن زيباروی بسته به مقتضیات وجريانات فکری ،اجتماعی و سیاسی جامعه متفاوت است.
 .3پی¬نوشت¬ها
mimesis .1
 .2تیپیک :شخصیتی که نمايندة يک گروه اجتماعی و يا يک حرکت اجتماعی است.
 .3انتخاب چیزی توسط نويسنده به¬سبب پذيرش مخاطبان.
 .3منابع
 بااليی ،کريستف و میشل کويی پرس ( .)1323سرچشمه¬های داستان کوتاه فارسی .ترجمۀاحمد کريمی حکاک .تهران :معین -انجمن ايران¬شناسی فرانسه.
بهارلو ،محمد ( .)1323گزيدة آثار محمدعلی جمال¬زاده .تهران :آروين
 پارسی¬نژاد ،کامران ( .)1331نقد و تحلیل گزيدة داستا¬ن¬های سید محمدعلیجمال¬زاده .چ  .1تهران :روزگار.
 جمال¬زاده ،محمدعلی ( .)1333يکی بود و يکی نبود .چ  .1تهران :سخن.111
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 حقوقی ،محمد (  .)1331مروری بر تاريخ ادب و ادبیات امروز ايران .تهران :قطره. ¬الحکیم ،توفیق (1323الف) .الرباط المقدس .ط  .1بیروت :دارالکتاب اللبنانی. 1323( ----------ب) .فن األدب .ط  .2بیروت :دارالکتاب اللبنانی. دستغیب ،عبدالعلی ( .)1311نقد آثار محمدعلی جمال¬زاده .چ  .1تهران :چاپار. دهباشی ،علی ( .)1322ياد سید محمدعلی جمال¬زاده .چ  .1تهران :سخن. سیمون ،بییر هنری (1311م) .تاريخ األدب الفرنسی فی القرن العشرين .ترجمۀ نبیه صقر .ط .1بیروت :منشورات عويدات.
 شمیسا ،سیروس (1339ش) .نقد ادبی .چ  .2تهران :فردوس. عماره ،محمد (2993م) .تحرير المرأة بین الغرب و االسالم .القاهره :مکتبه االمام البخاری. فرانس ،آناتول ( .)1333تائیس .ترجمۀ ارژنگ خرسندی .چ  .1تهران :جامی. کسمائی ،علی¬اکبر ( .)1321نیشخندهای آناتول فرانس .تهران :علی¬اکبر علمی. گويارد ،ماريوس فرانسوا (1311م) .األدب المقارن .ترجمۀ محمد غالب .القاهره :نشر لجنهالبیان العربی.
 لوکاتش ،جورج (1321م) .معنی الواقعیه المعاصره .ترجمه و تحقیق امین العیوطی .القاهره:دارالمعارف.
 لوکاچ ،گئورگ (1331م) .پژوهشی در رئالیسم اروپايی .ترجمۀ اکبر افسری .چ  .2تهران:علمی و فرهنگی.
 مهرين ،مهرداد ( .)1312سرگذشت و کار جمال¬زاده .تهران :کانون معرفت. نظری¬منظّم ،هادی (« .)1333ادبیات تطبیقی :تعريف و زمینه-های پژوهش» .ادبیاتتطبیقی .دانشگاه شهید باهنر کرمان .س  .1ش  .2صص .232-221
 ولی¬پور هفشجانی ،شهناز (بی¬تا)« .نگاهی به آرای جورج لوکاچ در زمینۀ نقدمارکسیستی» .زبان و ادب .ش  .31صص  122تا .131
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فصلنامۀ پژوهشهای ادبیات تطبیقی

 همايون کاتوزيان ،محمدعلی ( .)1339دربارة جمال¬زاده و جمال¬زاده¬شناسی .چ .1تهران :سخن.
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