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 پيشگفتار. 5

و هیای خطیی ها و نسخهنگارگری کتابتوان در هنرهایی چون تذهیب و ی را مینقّاش پیوند آثار ادبی با

گییرد  از مضیامین متنیوع ادبیی ماییه میی نقّیاش ،هاهنراین هده کرد. در مشادر آثار گرافیکی و نشریات 

 مجسّیمنمایاند  و سخن شاعر یا نویسنده را بیه زبیان خی  و رنی  ها را میهای داستاناشخاص و صحنه

چنیان اسیت کیه در زبیان فارسیی، فعیل نقیش کیردن آن کند. ارتباط بنیادی بین عمل نوشتن و عمیلمی

آثیار  در گذشیته،رسیانند. هیر دو معنیا را میی - هیاو لغات و کلمیات مشیتق از آن - نگاریدن یا نگاشتن

گذاشیتند تیا میی نقّیاشنگاشتند و سپس، این وظیذیه را بیر عهیده منظوم و منثور ادبی را با خ  خوش می

ن را به تصویر در آورد و بر کتاب بیذراید. از ایین منظیر، مشیابهتی را هایی از متمعمول، بخش سنّتطبق 

اسیا  هنیر گرافییک بیر تلقیین و ترکییب دو »شناسییم. مییگرافیک امروزی بیاز آرایی وبین هنر کتاب

اً مسیلّم(. 11-11: 1376)اشیرفی، « اسیت عنصر نگارش )زبان نوشتاری( و نگاره )زبیان تصیویری( مبتنیی

شیعر  ةبا هنرهای زیبا از دوران باستان همواره مطرح بوده است. این ارتباط بیشتر در حیوز ادبیّاتارتباط »

، امّیا (.3: 1332)انوشییروانی، « دیرینیه دارد هیای مختلیف پیشیینتاست و در فرهنی  ی جلوه یافتهنقّاشو 

د و میثالً نگیرچون موضوعی در آفرینش اثرش بهره میاز هنر هم نویسندگان ،هارمان نگارشدر امروزه 

یکیی از  دهنید و ایین،بلویی را موضوع کار قرار مید یا تانگذارهنرمند را در مرکر داستان می شخصیّت

 .و هنر است ادبیّاتهای جدید تعامل گونه

اسیت.  رمیان نوشیته شیده در نقّاشو مضمون هنرمند ی نقّاش کاربردبا هدف شناسایی  حاضر پژوهش 

را  «رمیان هنرمنید» موفّیقهیای توان نمونیهآیا میین است که ا این پژوهش رسش بنیادین نگارندگان درپ

در ی نقّاشیچگونه از هنیر ها، در این نوع رمان آنکهدیگر  ؟یافتفارسی و عربی  نویسی معاصردر داستان

 است؟ استذاده شدهخلق داستان 

« نقّیاشهنرمنید »اسیتذاده از د نوع ادبی رمان هنرمند را شیناخت. ها، نخست بایدر پاسخ به این پرسش 

و بیه تیدریب بیه  صورت گرفتآلمان و فرانسه  ادبیّاتدر  ابتدای است که روشاصلی،  شخصیّتبه منرلت 

و از  معاصیر در آثیار نویسیندگاننویسان قرن بیستم اروپیا تبیدیل شید. ایین نیوع ادبیی اصلی رمان روش

 حتّییو  و فرهن  این کشورها تیأثیر گرفتیه نرای از هبه گونهکه جمله، برر  علوی و احالم مستغانمی 

 ذاکرة  و هیایشچشیم هیایرمیان اصیلی شخصییّتاند، راه یافته اسیت. جا زیستهای از زمان را در آنبرهه
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رمیان این دو  است.ها محور داستان قرار گرفته روحی و کمال هنری آن تحوّلانی هستند که نقّاش ،اسدر 

با استذاده از هنیر ها ناند، بلکه نویسندگان آنظر قرار نگرفته ی مدّنقّاشتنها به سبب استذاده از تم مشترک 

 .ندکنو انتقاد از آن بیان می به شرای  سیاسی و اجتماعی عصری، دیدگاهشان را نسبت نقّاش

 مباحیا در تخیّیل تمیایر و تشیابه هایجنبه شود،می بررسی آن در تطبیقی مطالعات که هاییزمینه از 

 از ییک هیر در هنرمند هایقیتخالّ و هابینش. است ینقّاش و رمان شعر، همچون هنری و ادبی گوناگون

 در تحقییق هیایزمینیه از یکیی تشابهات و هاتذاوت این. است متذاوت یا یکسان عملی بنابر هاشاخه این

 باشید، متذاوت هارشته این در ارائه زمینت است ممکن که طورهمان زیرا  رودمی شمار به تطبیقی ادبیّات

که برای نمونیه، در رمیان کند  چنان نردیک کنشی شگرفیهم به را تواند این آثارکه می هست عواملی

بایید میتن » شناسیسبککتاب  مؤلّفبه باور مشاهده کرد. توان میی را نقّاشو  ادبیّات گراییهم ،هنرمند

لت میتن اشیرافی وسیله بتیوانیم بیه اجیرای متشیکّبدینبررسی کنیم تا  ادبیّاترا از سه دیدگاه زبان، فکر و 

برآننید در این پیژوهش نگارندگان ( از این روی، 13: 1362)شمیسا،  «پیدا کنیم و ساختار متن را دریابیم

رمیان  گییریشیکل ،زبیانی، ادبیی و فکیری سطحدر سه  اسد  ذاکة  و هایشچشم شناختیِسبک نقد تا با

 .نشان دهند ینقّاشهنر از را معاصر 

 پيشينة تحقيق. 5-5

 درآمیده تحرییر رشیتت در زبان فارسی بیه یمتعدّد یهاکتاب ،ینقّاشویژه ه ب ،با هنر ادبیّاتارتباط  دربارة

 مقیدم اثیر هجیری ییازدهم تیا ششیم قیرن از ادبیّیات بیا ینقّاشی همگامیبه  توانمی جمله آن از که است

نییر  برخی مقیاالتدر از بابک احمدی اشاره کرد.  تصاویر دنیای خیالیو  پاکباز رویین ترجمت با اشرفی

 رضا انوشیروانی و اللیه آتشیی در دو مقالیه بیا عنیوانعلیاشاراتی شده است.  ی در شعرنقّاشدربارة نذون 

هیای ینقّاشیی: نقّاشیو  ادبیّیات»و « آثیار سیهراب سیپهریی در نقّاشیای شیعر و تحلیل تطبیقی و بینارشته»

پیذیری و اقتبیا  و اند و عمدتاً بر الهامی پرداختهنقّاش، به تعامل شعر و «رمانتیک بلیک از حماست میلتون

اسیت کیه از دیربیاز  ادبیّیاتی و نقّاشیاین وجهی از پیوند  ،البتّهاند. از شاعر تأکید ورزیده نقّاشدریافت 

رمیان  بیه وییژه ادبیّیاتی بیر نقّاشیدر پژوهش حاضر ما بیش از هر چیر به تأثیر  امّاشده است   جّهتوبدان 

بیه تحقییق دربیارة نییر « تطبیقیی ادبیّیاتای مطالعیات بینارشیته» مقالتدر  انوشیروانی رضاعلیایم. پرداخته

ضیرورت »بیا عنیوان  مقالیت دیگیروی در پیردازد. ی و سیینما میینقّاشیبا سایر هنرها به ویژه  ادبیّاتپیوند 
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پیونید  دربیارة کنید.ی اشیاره میینقّاشیبا سایر هنرها و از جملیه  ادبیّاتبه ارتباط « تطبیقی در ایران ادبیّات

 نی در قرن نوزده فرانسه بیا نگیاهی بیه رمیان مانیت سیالمونقّاشو  ادبیّاتکنشی هم» مقالت ی و رمان،نقّاش

در ی نقّاشیره بیه نذیون . در ایین مقالیه، ضیمن اشیاشایان نکیر اسیتی به قلم مهری زیبای« برادران کنگور

ی در سطح زبیانی رمیان مانیت سیالمون نقّاشاستذاده از هنر چگونگی فرانسه،  به ویژهنویسی غرب داستان

 بررسی شده است.

یا جبیران خلییل  ،«سینیهقصیدة » شاعر ،کسانی چون بحتریآثار  ،در میان شاعران و نویسندگان عرب 

نییر هیایی را کتیابعیرب  . منتقیداناست مورد ارزیابی قرار گرفته، نویسنده بوده و نقّاشخود جبران که 

و شیوقی ضییف در  مذاهبر األدب و محمد منیدور در کتیاب  کهچنان اند و هنر نگاشته ادبیّاتدربارة پیوند 

ةود والد ر وایر الة  »جهیاد عطیا نعیسیه در مقالیت انید. چنیین رویکیردی داشیته عة العرةيالش   الفن ومذاهب  يفکتاب 
بیه قلیم  ةد العةیر موسروة  الد ردر کتیاب ارزشیمند به تعامل سینما و داستان پرداختیه اسیت.  «البصةی  الدمعی 

، نویسینده بیا اسیتذاده از منیابب غربیی از رمیان نویسی نکیاتی آمیدهداستان انواعدربارة که عبداهلل ابراهیم 

نیامی از آثیار احیالم مسیتغانمی  امّیا، هنرمند اختصاص دارد سیخن گذتیه که به زندگی شخصیّتتکامل 

نویسی معاصیر عیرب ی با داستاننقّاش، نگارندگان پژوهش مستقلی را دربارة تعامل هااین جر. نبرده است

 اند.آثار احالم مستغانمی نیافته در خصوص به ویژه

 هیایتیوان بیه کتیابکه از آن میان میی زیادی صورت گرفتههای پژوهش ،هایشچشمرمان  ربارةد 

از حسین گیذاران نثیر جدیید فارسیی پاییهاز جمیال میرصیادقی،  آور معاصیر اییرانهای نامنویسداستان

در  مسیتغانمی در خصیوص آثیار از حسن میرعابدینی اشاره کرد. نویسی ایرانصدسال داستان کامشاد و

ای بیا عنیوان نامیه، پاییانیجیو در منیابب الکترونیکیواست. با جست چندانی صورت نگرفته تحقیق ،ایران

بیه قلیم زهیرا  احیالم مسیتغانمی از« سرةیة ةربرة، فوضر  اوروا ، اسدر  ذاکرة » هیایبررسی و تحلییل داسیتان

ه از بیارزترین موضیوعات وی در این رساله به بررسی عشیق، میر  و وطین کی. شده استیافت ناظمی 

 بیه وییژهدربارة احالم مستغانمی  یهایپژوهش ،، در میان اعرابامّا پردازد.است، می مستغانمیهای رمان

ییاغی  عبیدالرّحمن صورت گرفته اسیت. - که برندة جایرة ادبی نجیب محذون شده – اسدر  ذاکرة رمان 

ّ د  الطببید يفدر کتاب  در خصیوص رمیان ناکیره الجسید و گذتمیان سیاسیی و مبیارزاتی نویسیندة آن   ال

 بیه ایین امیر اشیاره دارد کیه در  اور ی  األدب اسزایرة  يفاحمید دوغیان هیم در کتیاب سخن گذته اسیت. 
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اسرب  ال ر  »ای بیا عنیوان مقالیه شیود.نمودی از مقاومت الجرایر دیده مییاغلب های احالم مستغانمی رمان
بییه چییا    عةفرامل تاثییر عییاطف البطییر  در مجلّیی« املفطرو و األفر    م مدررطنبمألحرا اسدر   ذاکررة   روایروالبحرو:  

سیی شیده ربر الجسید ناکیرةهای داستان شخصیّت نیراش و نویسنده و اثر هنری رابطت ،که در آن رسیده

در از سیامیه حامیدی  «اسدر  ألحرام مدرطنبم  يف روایر  ذاکرة  وائر ص الة  الرّ   شرعةی »ای بیا عنیوان نامهپایاناست. 

 پرداختیه اسدر   ذاکرة شیعرگونگی فضیای داسیتان نویسنده عمدتاً بیه نقید که  دانشگاه الجرایر نوشته شده

 احالم مسیتغانمی و دربارة هااین پژوهشاند، جو کردهوجا که نگارندگان جستبا این حال، تا آناست. 

 و مقایسیت آن بیا ذاکرة  اسدر ی در سیاختار نقّاشیهنیر نذیون  بارةدر امّا  گشتهتبیین روایت وی در نوگرایی 

 به ثبت نرسیده است. پژوهشی هایشچشمرمان 

 تحقيق روش. 5-1

شیده )فرانسیوی و ها در دو مکتیب شیناختهملل جهان و بررسی تشابهات و تغایرات آن ادبیّاتتحقیق در 
مریکیایی چنیین روش ایین مقالیه بیر مبنیای شیاخت اهای مهم تحقیقات تطبیقی است. اخهمریکایی( از شا

دسته از منتقدان غربی و ایرانی و عرب که پیرو این شاخت تطبیقیی بیه شیمار های استوار است. آنپژوهش

بیر »ی دارنید. مکیرّرای اشیارات رشیتههای تطبیقی و مطالعیات مییانروند، عمدتاً به نردیکی پژوهشمی
تواننید بیه تحلییل ، منتقدان می1، هنری رماکمکتب آمریکاییاسا  دیدگاه منتقد مشهور و از پیشروان 

ه در شیاخت فارغ از معیار اختالف زبان و خارج از مرزهای قومی و نژادی ]چییری کی -ملل جهان  ادبیّات
هیای بیا سیایر حیوزه ادبیّیاتتطبیقی  تتوان به مطالع، میهمچنینبپردازند.  -فرانسوی مالک عمل است[ 

هیای نیوین (. در نحلیه51: 1333)الخطییب، « هیا اقیدام کیردها و تعیابیر مشیترک آنعلوم انسانی و زمینه
انید. و فرهنی  روی آورده ادبیّیاتتطبیقی نیر به ایجاد رشتت جدید علمی چون مطالعات تطبیقیی  ادبیّات

معییار و معتبیر محیدود  ادبیّیاترا فق  به  ادبیّاتتن نوشتاری و منتقدان متن را فق  به م»در این رویکرد، 
)انوشییروانی، « گسیترانندپسند نییر مییعامه ادبیّاتی و نقّاشکنند و حیطت مطالعات خود را به سینما و نمی

هرگاه بخیواهیم در بییان افکیار و »منتقدان عرب نیر بر این باورند که برخی بر همین اسا ،  (.15: 1313
ها را باهم نقد و بررسیی کنییم، ها از زبان مشترک کالم و تصویر و صدا سخن بگوییم و این زبانشهاندی
بیر آن تکییه در ایین پیژوهش  آنچهاز این روی، (. 175: 2111)عطا نعیسه، « ایمتطبیقی شده ادبیّاتوارد 
 سیاختی در نقّاشی هیاینیست  بلکیه درک جلیوهاصر فارسی و عربی مع دو نویسندة شود تأثیر و تأثرمی

                                                           
1. H.H.Remak 
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. ، اسیا  تحقییق اسیتایین هنیر تصیویرینویسینده بیا  برخورد دو و نحوة اسد ذاکةهو  هایشچشم رمان

نویسیی در رمیانرا ی نقّاشیو  ادبیّیاتای رشیتههای مشیترک و بیینزمینه دتواناین بررسی می بدیهی است
 یاری برساند. ادبیّاتتر هنر و عمیق گرایینشان دهد و به همصر فارسی و عربی معا

 زبیانی، سیطح سیه در رمیان دو هیر سیبک میتن، شناسییِسبک تحلیل با استذاده از حاضر پژوهش در 
کیه  شیایان ییادآوری اسیت اسیت. شیده تبییین ییک هر در ینقّاش هنر تأثیر و شده بررسی فکری و ادبی
 .اندنوشت آوردهدر پی با اصالحاتی را اسد  ذاکة عبارات عربی رمان ها و نمونه ترجمت ارندگاننگ

 چارچوب نظری. 5-1

آثیار ادبیی و  معرّفیشود که به بررسی و روشی گذته میجهان از نگاه منتقدان عمدتاً به  ادبیّاتمطالعات 

اثیر ادبیی را در خیارج و تغیییرات کارکرد  ارزش،کوشد تا می»شود و حسن خوانش آن آثار مربوط می

همگیانی، چنیان کیه  ادبیّیاتجهان یا  ادبیّاتاصطالح . (Damrosch, 2009: 5)« دهداز موطن آن نشان 

کنید یرود مطالعیه میهای ادبی را که از مرزهای ملی فراتر میها و شیوهآن جنبش»وان تیگم بیان کرده، 

ر از نظیتوان رشد و پرورش آن را صیرفتی بدانیم که میکلّیرا  «ادبیّات»و در این صورت باید اصطالح 

داشیت آن  توجّهنکتت دیگری که باید بدان (. 45-44: 1312)ولک و وارن، « تمایرات زبانی بررسی کرد

. دارنیدبا سایر هنرها  این آثارو تعاملی است که ارتباط  ،ادبی های جهانی شدن آثارراه یکی ازاست که 

سیخن  و هنیر ادبیّیاتپوییایی و پیونید از توان میو به دو شیوه ی تطبیق نقدجاست که با استذاده از در این

 هنرهیای دییداری وارد  ةاز میتن نوشیتاری بیه حیوز مشیخّ مذهوم ییا نمیادی چگونه  اینکه اوّل» گذت:

یعنیی زبیان   گر به دنبیال کشیف فراینید اقتبیا  اسیت. نویسینده بیا کلمیهجا پژوهششود که در اینمی

خودش مانند خ  و رنی ، صیوت و آوا، سین  و  و هنرمند با استذاده از ابرار هنری خاص اشنوشتاری

جیا پیرنی  واحیدی در قالیب رسیانت کنید. در ایینبرداری همان مذهوم را بیان میچوب و با دوربین فیلم

سیازوکارهای خیاص خیود را بیرای بییان مذیاهیم دارد، نیاگریر  اینکهبه  توجّهشود که با متذاوت بیان می

هیای برگرفتیه از ها و موسییقیینقّاشهای سینمایی و نمایشی یا اقتبا تغییراتی در داستان را در پی دارد. 

چگونه مذهیوم انتراعیی واحیدی چیون میر  ییا  ،دوّمگنجند. هایی میآثار ادبی در زمرة چنین پژوهش

سیاز بیا تراشییدن همجسّیمشیاعر بیا کلمیات و  شود؟و سایر هنرها متجلی می ادبیّاتشذقت یا ناامیدی در 

و  نقّیاشد را از همیان مذهیوم بییان کیرده اسیت. تنهیا تشیابه بیین شیاعر، پیکرتیراش، سن  احسا  خیو

شیود. در چنیین دان وجود مضمونی یکسان نرد آنان است که در قالب هنرهای متذاوت بییان مییموسیقی
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های متذیاوت بردن به روشتطبیقی بررسی تأثیر و تأثر نیست، بلکه پی ادبیّاتگر پژوهشی وظیذت پژوهش

« ان ادبیی و هنیری اسیت کیه در یکیی از کلمیه و در دیگیری از ابرارهیای هنیری اسیتذاده شیده اسیتبی

نیوع  بیه وییژهتان معاصیر بررسی نقش هنر در خلیق و نگیارش داسیاز این روی،  (.3: 1332)انوشیروانی، 

 ادبیّیاتبیه پیونید  توجّهاً مسلّمگیرد. میتطبیقی قرار  ادبیّاتای رشته، در حوزة مطالعات میانرمان هنرمند

توانید پژوهشیگر ادبیی را از ابعیاد گونیاگون شیکل و ای اسیت، مییی که برپایت مباحیا بینارشیتهنقّاشو 

 ساختار اثر و تعاملش با سایر هنرها آگاه سازد.

بیه معنیی  Künstler)واژة  Kunstlerromanدهنید، ها که زندگی هنرمنیدی را شیرح مییبرخی رمان 

هیای اصیطالحات در فرهنی  شیوند.خوانیده میی «رمیان هنرمنید»است( ییا  مانیهنرمند و اصطالحی آل

تصیویر  بیه آنهای درخشان از نمونهدانسته و کمال رشد و کی از انواع رمان یرا  رمان هنرمندی، تخصّص
. انیداشاره کیرده 4موام سامرست و 3مان آثار توما  از و برخی 2جیمر جویس اثر 1جوانی هنرمند درمرد 

ای هنامیهیای نهنیی و عیاطذی خیود را بیه سییای زنیدگیت و مناسیبتتحیوّالنویسنده  ،رماننوع در این 

شناسیی زیبیایی البتّیهو نیر دیدگاهش را در خصیوص هسیتی و  دهدو به زبانی شاعرانه شرح می شخصی

از زمیان طذولییت تیا  هنرمندحل مختلف زندگی عاطذی و تکوینی مرا ،. در این بازگوییکندهنر بیان می

: 1366  میرصیادقی، 151: 1315، دادر.ک: ) شیودتصیویر مییوی دستیابی به بلوغ فکری و کمال هنری 

137-136  Abrams, 2009: 229.) هنرمند، در حکم  شخصیّت و نهن تکامل هارمان گونهاین موضوع

 سیپری از بعید معمیوالً و گیذاردمیی سر پشت را مختلذی تجربیات ،قهرمانهنرمند . است ،داستان قهرمان

 و نقیش ،ماهیّیت بیهنهایتیاً  ،طلبییناشی از رابطت عاشقانه با مدلش و نیر میل به کمال روحی بحران کردن

روایر  »نرمنید را ن هرمیا ،دباألو   الحنر يف  املصربححب  العةریر معجر در کتیاب  .بردمی پی جهان در خود وظیذت
هنرمنیدی از دوران طذولییت  شخصییّتنوعی از داستان که به توصیف دگرگونی : »اندهدینام« قبرب  البررةر 

معجر  املصربححب   ، درهمچنیین (.117: 1314وهبیه و المهنید ، « )پیردازدتا هنگام پختگی و کمیال میی
 زیرمجموعیت این نوع رمیان نوشتت سعید علوش، معج  املصبححب  األدریر  املعبررة و اثر ابراهیم فتحی  االدری 

                                                           
1. A portrait of the artist as a young man 

2. James joiyce 

3. Thomas Mann 

4. Somerset Maugham 
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 معرّفییتنها به  هادر این کتاب متأسّذانهاست. از آن یاد شده « بنالفّ ر  روای»و با نام  آمدهرمان رشد و کمال 

 در  نشییده اسییت. معرّفییی یعربیی ادبیّییاتی از اانیید و نمونییهغییرب پرداختییه ادبیّییاترمییان هنرمنیید مطییابق 

نامیت هنیر واژه در امّیاه، و کمال بسنده شد به تعریف رمان رشد های اصطالحات ادبی فارسی همهن فر
چیون معاصر فارسی  ادبیّاتدر رمان این نوع از  یهاینمونهبه در مدخل رمان رشد و کمال نویسی داستان

شیده  اشیاره( 137: 1366اثیر اصیغر الهیی )میرصیادقی، بیی جیان مادرم بیاثر احمد محمود و ها همسایه

  ،معاصیر اییران ادبیّیاتدر اسیت.  سیخن بیه مییان نیامیده هیایشچشیمرمان از  کتابدر این ، البتّهاست. 

 و اثیر سییمین دانشیور سیرگردانی ةرییرجکیه چنیاننام برد، توان میرا  هنرمند رماناز  دیگری هاینمونه
رمیان هنرمنید  بررسیی مسیألت روند.ها به شمار میاثر هوشن  گلشیری از جمله این رمانهای دردار آینه

 گرفته شود.باید در جستاری دیگر به طور مستقل پی ،ایران ادبیّاتدر 

هیای رمیان هنرمنید در احیالم مسیتغانمی از نمونیه بیه قلیم اسدر  ذاکرة و  اثر برر  علوی هایشچشم 

 شخصییّت .اندبه وجود آمده ادبیّاتی و نقّاشکه از تعامل  دنرومعاصر فارسی و عربی به شمار می ادبیّات

 در تبعیید تیابلویی بیا نیام او .و مبارز ایرانی است نقّاشترین برر  استاد ماکان، ،ایشهچشمرمان اصلی 
اییت . بخش نخست روکندببینده القا می های زنی اغواگر را بهچشم آن، تصویر کشد کههایش میچشم

تبعیید  علّتو با مدلش(  نقّاشاستاد ماکان با این زن )است تا ارتباط  هاچشم داستان در پی یافتن صاحب

شیود و آشینا میی ،هابا فرنگیس، صاحب چشم راوی داستانو پایانی،  دوّمدر بخش . شود مشخّ استاد 

 جیایرةکه  اسدر  ذاکرة رمان ، امّا(. 112-166: 1314کامشاد، )ر.ک:  دگردداستان از زبان او نقل می تادام

ی به نیام خالید اسیت. نقّاشدربارة  ،را دریافت کرده - عربی (2)موسوم به گنکور - (1)ادبی نجیب محذون

ی معیروف در نقّاشیعنیوان بیه  کیه ویهنگیامی .آوردروی میی ینقّاشیمبارزی است که بعدها بیه  ،خالد

 ،)فرمانیدة او در جنی  الجراییر( طیاهری با احالم، دختر سییاتّذاقبه طور  ،نمایشگاهی دایر کردهفرانسه 

 شیودو میدلش( مربیوط میی نقّیاش)شیرح عشیق خالید بیه احیالم به داستان پس از این، . شودرو میروبه

 .شییودروایییت میییهییا شخصیییّتاز زبییان  اسدرر  ذاکررة . رمییان (443-433: 1342غییرای عمییران، ر.ک: )

 حیرب ناصر، همسر  های ثانوی،شخصیّت و حیرب طاهر، خالد، زیاد و سی این داستان، های مرکریشخصیّت
تنهیا بیرادر خالید کیه بیه  حسّیانبه عنوان یک ارتشی، مادر که جایگاه خاصی به او داده شده، کیاترین، 

حامیل پییام  کیهمحیوری اسیت  شخصییّتییک خالید، ». شود و چندتن دیگرندای اشتباه کشته میگونه
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کیه بیه پیدر و ای اسیت نویسینده ، حیربو ناصیر قیرار دارد.  زییاد طیاهر،سیی داستان است. او در تقابیل بیا

 زییاد نییر اساسیی شخصییّتکنید. ورزد و با یکی از مخالذیان انقیالب ازدواج مییاش خیانت میخانواده

مهیارت نویسینده در  امّیاتوان فصل چهارم را که بیشتر مربوط به زیاد است حذف کیرد، می البتّهنیست و 

ای اسیت سیاسی حیاکم، بیه گونیهها و تکیه نویسنده بر نقد گذتمان شخصیّتبا دیگر  شخصیّترب  این 

نطینه ،در این داستان  حیب شخصیّت. شودکه مانب حذف آن می  (3)کنایه از وطن است و در واقب همان قُسین

هیم  هیم شخصیی، هیم اجتمیاعی وعدی اسیت: چندبُ ،مشکل خالد امّادارد.  تعلّقجا است که خالد به آن

هیا مشیکل بیه نظیر تداخل دارند که جدا کیردن آن ای با همبه گونه  حیبخالد و  شخصیّت ...وطنی است

 (.116: 2114)البطر ، « رسدمی

 . پردازش تحليلی موضوع1

 الجسد ةذاکرهایش و چشم تحليل سبکی. 1-5

آثیارش در اروپیا مشیتری دارد و گویید کیه سیخن مییبیه نیام ماکیان ی یرانا ینقّاش از هایشچشمرمان 

ز یکیی ا ی،یایتالییا «اسیتذانو»شیاگرد رسیانند. او او را به چا  مییهای مجالت هنری اروپا و امریکا پرده

 ی آموختیه اسیت و اهیل هنیر بیه او احتیرام نقّاشی. ماکیان در فرانسیه و ایتالییا ان دنیاسیتنقّاشترین برر 

ی نقّاشی برای آمیوختن ی عالقمند است. اونقّاشیر ابتدا به ن ،فرنگیسی استاد ماکان، نقّاشمدل گذارند. می

در مییان  شیود.های زنیدگی پاریسیی مییدرگیر سبکسری امّا ،درودر فرانسه می دانشکدة هنرهای زیبابه 

جالیب اسیت کیه شود. مند میهکه به فرنگیس عالق هست «دوناتللو» دانشجویی ایتالیائی به نام ،محصلین

 نیاماشیاره بیه در ایین رمیان  نیر دونیاتللو نیام دارد.قرن پانردهم در ایتالیا  اوّل مشهورترین پیکرتراش نیمت

بیه  نییر یهیایتوصییف گیاهیخورد. ی به چشم مینقّاشو واژگان  تابلوها، اصطالحات، ابرارهای ان،نقّاش

تیوان میی ،و سیبک نویسیندگی بیرر  علیویهیا توصییفاز خیالل  رسد.ی به نظر مینقّاشتابلوی  مثابت

هیای رمیان همگیی بیه شخصیّت، همچنینمکاتب هنری به کار رفته در رمان را نیر مورد مطالعه قرار داد. 

 .پیوند دارندی نقّاش هنر بانوعی 

بخیش الجراییر در جن  آزادی او .است ،نقّاش، هنرمند سرگذشت خالد نیر دربارة اسدر  ذاکرة ان رم 

بیرای ارتبیاط  ،بینیدرا در خالید مییکتر وی که تأثیر روانی این فقدان د .دهددست مییک دستش را از 

خالید بیا  .ی کنیدنقّاشیرا  تیرین چییر بیه خیودشنردیک کند کهبه وی پیشنهاد می خالد با محی  اطراف
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 ،انیداشیاره داشیته ادبیّیاتدرخشیان او در  خوانده است و استادانش به آیندة فرانسه ادبیّاتو  فلسذه آنکه

ر هشی معلّیقهیای در رمان آمده، پل آنچههای او، براسا  ینقّاشترین موضوع مهم گریند.را برمی ینقّاش

ری بیه عنیوان و دیگی نقّاشیکی به عنوان  صلی این داستان، احالم و خالد،های اشخصیّتنطینه است. سنقُ

در ایین رمیان  .اسیتنویسیندگی ان و نقّاش ی، تابلوها،نقّاش دارند که گاه دربارة یوگوهایگذتنویسنده، 

 معروف دنیا و تابلوهایشان هستیم.ان نقّاشاز  تعدادینیر شاهد اسامی 

 .بیوده اسیت میؤثّرهیا نوعی در سبک نگیارش رمیان هب 2سمبولیسم و 1چون رئالیسممکاتب هنری هم 

انتقیاد از هیدف  بیا در الگوهیای زبیانی و ادبیی، بلکیه تنهیانه، های در این رماننقّاش از هنر استذادهضمناً، 

بیه روشینی شیرای  اجتمیاعی  د،خالی و ماکیان که تابلوهیایچنان، است نیر صورت گرفتهجامعه  اوضاع

 دقّیتشناختی میتن دو رمیان بیه بررسی سبکبنابراین،   دندهو جو سیاسی حاکم بر آن را نشان میعصر 

را در سیه  دو اثیر بررسیی میتناینیک  پیس ها را نشان دهد.بر این رمانی نقّاشتواند چند و چون تأثیر می

 گیریم.قسمت زبانی، ادبی و فکری پی می

 سطح زبانی .1-5-5

اشیاره بیه  نیام تابلوهایشیان،ان و نقّاشیی، اسامی نقّاشفنی  و اصطالحات لغاتنظر  از دو رمانسطح زبانی 

 ها بسیار غنی است.و تأثیر از آنهای ادبی و هنری ها و سبکمکتب
 ینقّاشفنی  ها و اصطالحاتواژه .1-5-5-5

هیا و زنیدگی، نگیرش ةهیا در شییوپیوند تنگاتنگی دارد. رن  ادبیّاتی و نقّاشهنر،  تعنصر رن  با مقول

گونیاگونی را القیا  مذیاهیمهیا احساسیات و نیر رنی  ادبیّاتحاالت روحی انسان تأثیر فراوانی دارند. در 

بیرر  بحا رن  و مذاهیم مربوط به آن در هیر دو رمیان مشیهود اسیت، بیا ایین تذیاوت کیه  .کنندمی

تیوان نظرییت گویید. در تحلییل معنیای رنی  مییها سخن مییتری از رن با هیجان بیشتر و متنوععلوی 

هیا و خصوصییات مختلیف رنی »لیون را مدنظر قرار داد. بر مبنای ایین دییدگاه رمرگشایی کر  و ون

لظت آن ممکن است نشیان انیرژی، زنیدگی، میاجراجویی و تیازه بیه دوران رسییدگی باشید  ]در مثالً غ

نگیری و ژرف تذکّیرتوانید نشیانت ظرافیت و شیکنندگی، سیردی و افسیردگی، که[ رن  رقیق مییحالی

های دورگیه دهد و رن نشده نیر ایدئولوژی مدرنیسم را بازتاب میهای خال  و ترکیبباشد... . رن 

 (.5: 1331)انوشیروانی و آتشی، « کیبی ایدئولوژی پسامدرنیسم راو تر
                                                           
1. Realism 
2. symbolism 
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سییاه(، قرمیر، و ) سیبر، مشیکی آبی، مانندهایی رن  و پیاپی به مکرّرهای اشاره هایشچشمرمان  در 

بیه ی نقّاشیاز  یتابلویگویی  ،هارن  هنگام اشاره به .شودی دیده میو طالی ای، سرخسذید، عنابی، سرمه
گاه برگشت و بیه ... آنکردب میرا جل او توجّهها مدتی رن  آبی و درخشان کاشی: »آیددرمینمایش 

 شخصییّت (.45-44: 1362)برر  علیوی، « اندود کرده بود نگاه کرددرخت کاج زیبائی که برف، نقره

 توجّیهشیود. بحیا قابیل ها بیه خیوبی آشیکار مییپردازیمتلون و ماجراجویانت فرنگیس از این نوع رن 
، روغین رنی ، رنی ، آبشسیتیتخته ماننداست که در رمان به وفور آمده، ی نقّاش نام ابرارهایدیگر، 

)بیوم  (4)توال اصطالحاتی مانند و، آتلیه، قاب کاردک ،تابلو ،پرده چارچوب، مقوا،پایه، ، سهمداد ،موقلم

کیه در مجمیوع، وجیوه  نظیایر آن و( تصویرسیازی) 2ایلوستراسییون، ()عکیس صیورت 1پرتیره ،ی(نقّاش
 3آبسیترهی، نقّاشییکی از همین اصطالحات فنی . است کالمی رمان را به فضایی تصویری نردیک کرده

اشییا  و موجیودات و  کلّییبخشیدن به خصوصییات بنییادی و  تجسّمآبستره یا هنر انتراعی به هنر »است. 

شیود  مثیل تصیویر انتراعیی ها اطالی میینادیده گرفتن عوارض ظاهری و جرئیات خاص هر یک از آن
بدون شباهت جرئیات بیا هیی   ،داشته باشدم درختان را در بردرختی که هیئت و خصوصیات بنیادی عمو

 منیوالبیه همیین را وصف تابلویی  هایشچشمدر رمان  (.412: 1361)مرزبان و معروف،  «درخت خاص
را به شکل سر و صورت انسان سیاخته بیود و  استاد سبره و سرشاخ درختان و سن  و خاشاک: »شاهدیم

سیالگی  11ییا  16در سنین  السّلطنهشباهت به عکس خانم شکوهها، آثاری که بیدر یکی از این صورت

از تابلوی میدنظر، بسییار شیبیه بیه نیوعی  هااین توصیف (.15: 1362)برر  علوی، « شدنیست، دیده می
دو چییر متذیاوت شیباهت داشیته عنصیری کیه بیه »  اسیت دوگانه هایینقّاشیا  simulacraی به نام نقّاش

 .(127: 1361کرامتی، ) «و یا ابری که به چشم ماند باشدشبیه به دست  مثالً درختی کهباشد، 

 ی ماننیدنقّاشیان فنیی تیوان در اسیتذاده از واژگیی را میینقّاشیهنیر هیای نیر جلوه ذاکة  اسدر رمان در  
، کارگیاه هنیری، نقّیاشخته رن ، چارچوب، پالن رنی ، نقیش، چهارپایه، ت مو، تابلو،قلمرن ، سایه، 

مشیاهده  غییرهو  هنرهای زیبیانور، مدل،  ، هالتندازامنظره یا چشم، آخرین پرده نمایشگاه،سیاه و سذید، 

: ه اسیتداشیاره شی آنبه  نقّاش سخنان خالددر  و آمدهاز اصطالحاتی است که در این رمان  پرتره کرد.
جتةرطررر ل ضررربق  رررر  دررر م ةمرررة الفّررربن و الةسررر ل کحمرررب   مث انطدحررر   لررر  موضررروةب  م رررة   يف فرررأه مرسررر  و وهرررب   يفکّررر  »

                                                           
1. Portrait 

2. Illustration 

3. Abstract art 
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و  رمیان هیایشخصییّتاز  ،احیالم (.77: 1333)مستغانمی،  (5)«حب  ةن طة  م ة  لحطعبرریو  املدبحب  الصنریه

سرة هب من لح ر هبل من   طعةف ةح  رسبمل حتحر  يفامةمه  ن م  »: ی کندنقّاشخواهد که او را از خالد می ،نقّاشمدل 
، زن فرانسیوی کیه پییش از ای از صیورت کیاترینپرتیره نییر« پوزش»تابلوی (. 123همان: ) (7)«یةمسهرب هر 

 دهد.نشان می را ی خالد بودهنقّاشاحالم مدل 

. کنیدمییجلیب نظیر بسییار  ،دبیر دو رنی  سییاه و سیذی مسیتغانمی ها و تأکید ویژةآوردن نام رن  

در ایین  امّیااگرچه در فرهن  عامه، رن  سذید به معنای طهیارت و پیاکی و سیعادت و راسیتی آمیده، »

بیه معنیای کند و میثالً داستان در بعضی موارد حاالت و خصوصیات متضاد با معنی اصلی را توصیف می

توانسیته ییک امتیراج . رن  دیگر مورد استذاده، سیاه است که نویسنده در این داسیتان است مر  آمده

طیور کیه در داسیتان همیاناهیم مورد نظر خود را بیان کنید. های متضاد به وجود آورد و مذبین این رن 

مذیاهیم مختلیف بیه کیار گرفتیه  تها به طور وسیب و گسترده بیرای ارائیشود رن مالحظه می اسدر  ذاکرة 

: 1423)حامدی، « ، خالد، تبدیل شده استداستان اوّل شخصیّتگذتمان غالب به  رن  سذید امّااند شده

اش، سیذیدی ی، سذیدی لبا  محبوبهنقّاشاز رن  سذید واهمه دارد: سذیدی تابلوهای  نقّاشخالد  (.115

خواهید خیود را از قیید آن برهانید. آوری است کیه مییکاغذهای نانوشته. سذید برای خالد رن  هرا 

از رنی  داسیتان راوی در برابر این طیف رن ، است.  نقّاشگاه سذید نشانی از باکرگی معشوی و مدل 

لعةسر  لبدر  رر لط  الدرودا   »: و در جدال با این دو رن  قیرار دارد کندسیاه بیشتر برای خود استذاده می
تقابییل  ،تقابییل رنیی اییین  (.211: 1333، مسییتغانمی) (6)«ولحمرمت!   مر ه  هررذا الحرون  أنررن من یحربح ل فررةا   

معنیای ادبیی بیه  سینّتسیذید کیه در رن  وقتی خالد  و زبان وتابلوهای که در نهن، چنانمذهومی است

 و بیین ایین دو رنی « نعر »و  «ال»بیین بییانگر آن اسیت کیه  گیرد،قرار می بر رن  سیاهمثبت است در برا

سیرانجام  تیا دهد و گیاه بیه سییاهبه سذید پاسخ می   گاهشودی مثل خالد بیان میشخصیّتحاالت مختلف 

. داللیت دارد نیسیتیبیر تیر  از  ای از حرن و رنب است و هیمنشانههم  که یابدرن  سیاه بر او غلبه می

 «گیذاردهای دوتایی ]مانند دو رن  سیاه و سذید[ بر ناهمدلی دنیای پیرامیون صیحه مییتقابل»، همچنین

در  بیه سییاه نردییک اسیترا کیه خاکسیتری بنذش، آبی و  هایرن (. 14: 1331)انوشیروانی و آتشی، 

و  ایستدمیدر مقابل احالم بریده ای که خالد با دست در صحنه مثالً  توان مشاهده کردلحظات یأ  می

هیا و دورگیه ایین سییاه و سیذیدی رنی . بینیدباز شده میی شمقابل را درزیاد چمدان  ای کهصحنهدر یا 

 .هنرمند و اشاره به فضای پسامدرنیستی رمان است شخصیّتبیانگر افسردگی  و مناظر، هاشدن توصیف
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 و تابلوهایشان اننقّاشنام  .1-5-5-1

 .کمک کرده اسیت فضای هنری در داستان به ایجاد، دو رمان رد ان و تابلوهای آناننقّاش هایآوردن نام

لئونیاردو داوینچیی، دوره، استذانو، دونیاتللو،  ر مشهود است:کمت هایشچشمان در رمان نقّاشاشاره به نام 

 (.133: 1362برر  علوی، رمان آمده است )این ان بنامی هستند که نامشان در نقّاشرافائل و رامبراند از 

 آمیده «هیایشچشیم»هیا بلکیه چشیم گونیتنه به  آن است،که نام کتاب برگرفته از  «هایشچشم»تابلوی 

ی ناگشیودة داسیتان معمّیاایین تیابلو هد. نشان د ترهنری و فضای عاطذی داستان را پررن  تا صبغتاست 

جشین کشیف »، «گردهیادوره» تابلوهیایی ماننیدنیام شیود. رمان بر محیور آن رواییت مییسراسر است و 

بیر استاد ماکان و دیگران،  از سیمای یهایپرتره ،همچنینو  «جماران منظرة» ،«های رعیتیخانه»، «حجاب

 افروده است. رمانوجه هنری 

وسییب آشینایی  دهنیدةتواند نشانمی شود کهدیده میبه وفور  ان و تابلوهایشاننقّاش نام ذاکة  اسدر در  

ن گیرداهیای آفتیابلبخند ژوکونید )داوینچیی(، گیل بهتوان می ،برای نمونهی باشد. نقّاشنویسنده با هنر 

نییر اطیالن، ادر دالیی، دوالکیروا، گیوگن، شیاگال و ، پیکاسو، سیالوگو (، بازیکنان وری )سران()ون

هیای داسیتان شخصییّتیکی از نویسنده از زبان  در قسمتی از رمان،. اشاره نمودمشهور الجرایری،  نقّاش

کّر  مححر  من ّب ّر  رس ربم  »: ان را همواره مدنظر داشته اسیتنقّاشنامت که خواندن زندگی گوید)احالم( می
   مفرب   وییر   الیشرب  يف قصصب  م هش    هن  األکثة  ّونب  ررنی کر   املبر ةنی  من   ّروهن  مطبرةف قةم  ةن الةسبمنی 

       سریزان   دالر     وووربن  دوالکرةوا  فربن ورو.   مو ةن املوسیدینی  لدر  قرةم  حیرب  عةا  مثا    مب یردبل ةن الش  ش 
 .(116: 1333، مستغانمی) (1)«الةس بمنی  ٌ سری  م عب من قةا   آ ةین کثریین مل یبحنوا هذه الشهةٌه  منب الرینبسو و

بیه نظیر  دهید کیهتوضییحاتی میی ان مشیهورنقّاشی نامیتزنیدگیمستغانمی در رمان خود در خصوص  

اصیلی رمیان،  شخصییّتبا زندگی و حاالت روحیی  هاآننگارندگان مقاله، انتخاب هر بخش از زندگی 

لیونربردو دافّشر ل م رذکة وسرا ار بربک  »: گوییدمیی لئونیاردو داوینچیی دربارة نویسندهخالد، هماهنگی دارد. 
اسوکّر ا یر   رةاه رسر    درة  ربت دربن نفدر   رر کبن قربدرا  ةحر  من یةسر  ریر ه الیمّر  ویر ه الی  سبم العجیب ال ذ ذل  الة  

قسمت از زندگی داوینچیی،  ایندن آور .(143 همان:) (3)«ی  جیرب من مرمسر  منرب هةه؟ ور  لیمّحهب اخلحود والش  

 ویکیه چنیان  سیتوا ای به دست نداشتتداللت دارد و هم اشارهدر خلق تابلوهایش خالد توانایی بر هم 

 نیامنویسنده در اشیاره بیه  کشد.باش به تصویر دست نداشتههمان ش را با اهمحبوب دکند که بتوانآرزو می

م  سربدی ط ل ةّر مب کربن جیحرح امومرب  معصروب الرة  فه  حدبره العربمل و      ةاه فبن وو.و »ده است: چنین آور گو ون
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بسرع  قرا أحر  ممربم  رهبقر   ال من یةسر  مکثرة مرن مح الش    وری حدول ةب ربد الش ر مل ینن یة  مّهب  ممبم  ح  الّبفذ  ال يت
مح(  مثرن لوحر  بةبربد الش ر دیبسری  يفمر  رعر هب کر   األرقربم الحب يتال ر     ممل ید  أل ی   ح  الّبو   لوح  لحمّظة نفد ؟

گو  از پنجره به رود سین خالد نیر همانند ون .(172همان: ) (11)«   مثن حیربي سی    یوم یفو  فی  مثن لوحب  

شیاگال آمیده  کشید. دربیارةهیای قسینطینه را نمییدر نهایت چیری جر پل امّا ،شودو پل میرابو خیره می

م رة  لییری  شری ب  مو و هرب  حب ر ؟ کربن یعرود  لیهرب ررنی لوحر  و رسر   حر   لو    سرّ  يفمل یدِض شبوبل مخرح ةشرة »است: 
س از این پ .(31همان: ) (11)«محبهرب مّرذ طفولطر ؟ يتاألشیب  ال  ه و   ی ا  ةحیهبل رع مب مرةَّ ةح  من جیمع فیهب ک   الو و 

 معلّیقین تابلوی او با موضوع پل اوّلرا که  «اشتیای»گیرد تا تابلوی خالد تصمیم میاست که  اشارة صریح

  لر نّب ال  ال »در جای دیگر این رمان، ضمن اشاره بیه دوالکیروا چنیین آمیده اسیت:  ، اصالح کند.است
 ن منةریر  مل سر  مرالة   دوالکرةوا ةمرةه يفوهنرذا خنبف مال نةاه رع  ذل  مر ا    مب مب رمیّبه یومب  و ةور  مب نة     و نةس  ربلی  
لوهیای بتا اغلیب .(123همیان: ) (12)«قدرّبیّ      هر واح ه سو  میبمل وقی  بمطان( ةمةه يف رس  م یّ یدنّهب 

( و زییاد )نویسینده( نقّاشنویسنده در وصف عشق مشترک خالد ) هایش است.خالد نیر از قسنطینه و پل

وفاداری احالم به خالید لروم تا  و الوار شاعر استذاده کرده است نقّاشبه احالم، از اشاره به زندگی دالی 

 ةحر   لنّهرب فی رح   ّرون دالر  ا هرول آنرذا   و      دال  وررول  یحروار املرةمه نفدرهب؟ممل ّب سحفبدور »: را تبیین کند
مل یةسر  امرةمه موهتب مّحبزه لةیش  دالر  فدرا ال رذ   زو هرب مکثرة مرن مرة  رر کثة مرن طدرحل و  حط  ظح   و رول  یحوار   قوايف
 رذک ة  وقطهرب »: نیر چنیین ییاد شیده اسیتاز ژان کوکتو و پیکاسو  .(161-161 همان:) (13)«طروال حیب ر وریهب 

 لر  یینبسرو  طو  ر ر فیر  مو ر  مدربدب ل ففریح  یطصرو   کطب یومب  سریّبریو  ذ کوکطو ال    ن بسبم الة   ح  املدول  الةائع  لحشبةة و 
 .(136 همان:) (14)«کبن یطدّهب  يتال   هل  رطح  الدخةی  املو ع ا یبنون ل لیدول ذین وقفو  ل  مر قبئ  الدائ  ال  و 
 ینقّاشهای و سبک هاتبمک .1-5-5-1

خن گذتیه، بیه سیبک رئالیسیم اوضاع و احوال اجتمیاعی سی نویسنده هرگاه دربارة ،هایشچشمدر رمان 

 پذیرفتیهگیرای رو  تیأثیر ، برر  علوی از سیبک نویسیندگان واقیبهمچنین. گرایش پیدا کرده است

از سیردمدارهای بیرر  ایین  ...اسیت گرایی انتقادی نوشته شیدهاغلب آثار علوی با کیذیت واقب» :است

 از ایین نویسینده نمونیت بیارز ایین نیوع  2کلییم سیامگین و رمیان روسی نویسندة 1مکتب ماکسیم گورکی

تازد. علوی بیا پییروی از ایین شییوه، بیا نشیان دادن گرایی است که بر حکومت خودکامت ترارها میواقب

هیا و هیا و گیروههیای طبقیهو موقعییت وضیعیّتهای تلخ و ناهنجیار موجیود در اییران و تحلییل واقعیّت
                                                           
1. Maxim Gorky 

2. Chris Samgyn 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25DA%25A9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%2B%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25DA%25AF%25DB%258C%25D9%2586%26biw%3D1366%26bih%3D631&rurl=translate.google.com&sl=fa&u=http://fa.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25DA%25A9%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25DA%25AF%25DB%258C%25D9%2586_(%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8)%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiI8OizTY8uugtfAUrdkgD8t3Ph3g&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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هیای هیا و نابسیامانیکوشد مستقیم یا غیر مستقیم راهکارهایی بیرای تعیدیل نیارواییقشرهای جامعه، می

اسیتاد ماکیان و آثار  هارئالیستی بودن در تابلو این (.72: 1312یرصادقی، )م« اجتماعی و سیاسی ارائه کند

درآمد جامعیه و پیرداختن بیه به اقشار محروم و کم توجّهها اغلب موضوع آنکه راه یافته است  چناننیر 

 و « هیای رعیتییخانیه» ماننید تابلوهیابرخیی در نیام  حتّیی ،ایین امیر اسیت. میردمت زنیدگی رنب و مصیب

 .خوردبه چشم میهم  «گردهادوره»

نویسینده در بییان حیاالت و شود. نهن متبادر می هایی از رمان، مکاتب دیگری نیر بهبررسی بخشبا  

محیی  توصییف  کوشد بیامی ،ها کنار رودخانهقدم زدن آن صحنت و ماکاننسبت به احساسات فرنگیس 

سیتان، زنیدگی خیود را فرنگیس در قسمتی از دا ،همچنین. شودمانتیسم نردیک به مکتب ر هاپیرامون آن

بیا اسیتذاده از  نویسیندهجوشد. ای از کوهستان از زمین میداند که در گوشهآب زاللی می همانند چشمت

 رای خلیق تصاویرشیان از طبیعیت الهیام ان رمانتییک بینقّاشیگونه کیه این تشبیه سعی کرده است تا همان

های این مکتیب را نشیان ، ویژگیانگیر در آثارشان هستندت و وهمو در پی ایجاد فضایی خلو گیرندمی

 (.141 :1362دهد )ر. ک: برر  علوی، 

 هیامستغانمی از بعضی مکتب، های هنری در داستانش وجود نداردبرخالف علوی که نامی از مکتب 
الفرن لحفرن الیدّعّر ل »پیردازد: تیب مییامکبرخیی و نقید به رد یا قبول  حتّیو  بردنام می 1مانند هنر برای هنر
هلررررذا مةجبرررر  رحوحررررب   بلرررر    مررررع نفدرررر ل و و ودیرررر ذ  ییررررعم يف موا هرررر   محررررب الفررررن ال ررررهتررررز ي ال واسوکّرررر   ا أمرررر 

مخالذیت خیود به نوعی برد و از مکتب هنر برای هنر نام می نویسنده(. 171: 1333)مستغانمی،  (15)« األ ری 
ایین مکتیب : »هنر را باید فق  برای خودش تحسین نمیود ،پیروان این مکتباز نظر کند. را با آن بیان می

سیدة نیوزدهم اسیت کیه هنیر را در هیر زمینیه آزاد و نامتعهید و رهیا از بنید  دوّمبرداشتی هنری در نیمیت 
(. 474: 1361رزبان و معیروف، )م« های هنریدانست، مگر در وابستگیش به ارزشمقررات اجتماعی می

کنید: بییان میی شیکلمخالذت خود را بیا مکیاتبی مثیل رئالیسیم بیه ایین  نده از زبان راوی، نویسهمچنین
نفدر ل وهلرذا هرو ال  منبن جیهحر  هرو آل   صویةه  و   دا ح ل یفی  يف    ان   سبم لیح مصورا  فو ووةافیب  یببرد الواقعفبلة  »

 ضیح این نکته باید گذیت،در تو(. 77: 1333)مستغانمی،  (17)« رة م ر شیب     و  یبل ذاکة   و امب ریةس  رعیّی ل و 
طیور  نمیایش چیرهیا بیهبیه معنیای  کلّییدر مذهوم ، ادبیّاتدر هنرهای تصویری و  رئالیسم یا گراییواقب

 این معنی باشد که اثیر هنیریبا این مکتب، شاید به  ذاکة  اسد مخالذت راوی داستان  .دقیق و عینی است

                                                           
1. Art for art's sake 
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نیدارد  واقعیّتبرداشت کاملی از  وی است و لروماً هر هنرمند رناخودآگاه هنرمند در اثز بازتاب بخشی ا
ی نقّاشی ،نظرمیدّ را نسیبت بیه موضیوعکند  بلکه دیدگاه خود عکا  ثبت نمی بیند، مانندو هر چه را می

نشیأت  پیرامونشنسبت به از دیدگاه وی ، بلکه نیست واقعیّتصرف از  برداشتِ ،تابلوهای خالد کند.می
خالید  معلّیقهمیشیه  وضیعیّتتواند نمیادی از پل می ست.هاهای خالد از پلینقّاشاغلب مثالً  یافته است.

 کند.می آن را تداعی ،با کشیدن پل نقّاشکه باشد آرزوی وصال نمادی از شود یا تعبیر 

 يتمرسر  الو روه ال ر المنرب   اودیدر يف» :های رئالیستی اشیاره داردمستغانمی گاه از زبان خالد به نارسایی شیو 
فبرری  مرن ححی رب   حر  الط    مو قبعر     طةفرب  مرن بروب امرةمه     متربو  شرعةهب مرس  فدا شی ب  یوح  هبرب ر     محبهب حدب  

صیرف  واقعیّتگونه که مستغانمی مکتب رئالیسم و (. همان77)همان:  (16)«مب نفبرقهب رع   الذاکة  يف  عح   يتال  

 کننید:میی تگیرا مخالذیکند، پیروان مکتب سمبولیسم نییر بیا زبیان خشیک نویسیندگان واقیبرا نذی می

 هیای گیوگن و ینقّاشیمکتیب سمبولیسیم کیه بیرای نخسیتین بیار در پیاریس ایجیاد شید و در توصییف »

کنید دعا میشمارد و اصرف را به عنوان چیری پیش پا افتاده و خوار می واقعیّتگو  به کار رفت، وان

ای، کمیره« )تغیییر شیکل یابید واقعیّیتونیی آن در تباید به صورت سمبل یا نمیادی از تجربی واقعیّتکه 

یم فیرار کنید و بیه اثر هنرى باید تا حید ممکین از بییان مسیتقیم مذیاه هک ندبر این باور آنان (.37: 1313

 را کیه بیا چشیم  آنچیه نبایید تنهیا نقّیاشت نییر معتقدنید کیه ان سمبولیسنقّاش. ها پناه آوردنمادها و نشانه

 نهایییت  کاغییذ بیییاورد، بلکییه باییید جهییان را در نهیین خییود حالجیی  کنیید و در تبینیید، روى صییذحمیی 

ی کیه در آن تلذییق سیبک نقّاشیای از تعامل رمیان و نمونه. کشدهاى شخص  خود را به تصویر برداشت

)ر. ک: اثیر جیمیر جیویس اسیت  هنرمند در جوانیمرد  چهرةرمان توان مشاهده کرد، سمبولیستی را می

 پدیا(.ویکی

توصیف یکیی در کند. های هنری، نردیک میتبمک، ما را به برخی دیگر از خالدی تابلوها توصیف 

البعیر  حتر   ریا مرن  و  شربح یظر  ربدیرب  مرن اسدرة سر ال   األ رری الحوحر يف»اسیت: آمده چنین  از تابلوهای خالد
مب   ال رکربئز  شر   مةم  ر   لر  الد ر  معح دردرة میری ب ل ةامر  اسرطفهبم حولر  لطفر  حتر  البربب فیبر و اس  شر  و   ک   الی  
: 1333، )مسییتغانمی (11)«ک نرر  فدر  فجر ه وظیفطرر  األولر  کجدررة ال ةحرر  یدربرهل و   ّر  ه ةحرر  أیّر  و مسرف ل ال شرر   لر 

 تاز ارائی اسیت. هنرمنیدان ایین مکتیب نردییک شیده مامپرسیونیسی مکتیب تا حدودی بیهتابلو این  .(171

ش آپارتمیان در توصییفخالید  کیه، چنیانبازی نور معتقدنیدند و به نزاشکال با خطوط واضح سرباز می

ّ  ل ر شیب  ألون فّ بنب    هنب فنة لد  يف» :دگویمیگونه ینا  (13)«م ة   بط   ةن الةس ربمنی  حب    ل  مسنن شد  من
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)همییان:  (21)«األلرروانفبلحوحرر  مدرربح  ال  ببرر  ربلفوضرر  و مررب ربلیررو  ولعبرر  الظرر  و » یییا(. 121: 1333)مسییتغانمی، 

ی و نقّاشیآید، بازی رن  و نور است که گویی بخشی از کارگیاه به چشم می در این صحنه آنچه (.121

 دهد.متن رمان را نشان می

 سطح ادبی .1-5-1
هیای بییان و بیدیب و معیانی، بیه منرلیت بیه آراییه توجّیهمتن مانند های ساختاری ویژگیبرخی پرداختن به 

معنیوی لذظیی و مسائل علم بیان از قبیل تشبیه و استعاره، مسائل بدیب »آید: به شمار میادبی سطح  مطالعت

میتن  ، همگی از مختصات ادبیتناسب، مسائل علم معانی از قبیل ایجاز و اطنابسجب و جنا  و از قبیل 

در نییر  توصییفچیون شیگردهای نگیارش هیمغیر از صنایب ادبی، . (17: 1362ا، )شمیس «شودشمرده می

در سیاختار مختصات ادبیی برخی که داشت  توجّه، باید امّا. دشومحسوب میهای ادبی متن زمرة ویژگی

 ترند.مهم رمان و داستان

 تجسّم. توصيف و 1-5-1-5
کمیک میذکور در دو رمیان بیه ایجیاد فضیای هنیری  نویسندگان مکرّر هایها و توصیفتصویرپردازی

پوشیش او،  نحیوة فیرنگیس و ف چهیرهتوصیی هیایش،از تیابلوی چشیمفراوان  هایتوصیفکرده است. 

بیر ی نقّاشیتیأثیر  شواهدی از ،افراد و حاالتشان از چهرة متعدّد هایوصفو  فرنگیساعیانی  وصف خانت

ییک تیابلوی جدیید در نهین  تصیویری از گاه تا حیدّ هاد. این توصیفآیبه شمار می هایشچشمرمان 

را همیان نکیاتی نویسینده د کیه شواین نکته به نهن متبادر می ،از رمان بخشیدر د. نرومخاطب پیش می

بیه هیای فیرنگیس هیم در حالت و توصییف چشیم بوده،لبخند ژوکوند مد نظر تابلوی که در برداشت از 

بیاالی : »نویسنده چنین است هایاز توصیف اینمونه .(31 :1362برر  علوی،  ر.ک:)است  کار گرفته

اتای میر تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شیده بیود. ییک چیراغ 

کیوچکی بیود پیر از کتیاب بیه  کرد. طرف راست نییر قذسیتجا را روشن میدار بلند با حباب سبر آنپایه

هیای اتیای بیه رنی  کیاری داشیت. پیردهشد. قاب منبیتزبان فرانسه. روی میر عکسی از استاد دیده می

ت قدیمی چییده بودنید. مجسّمروی کمدی که دیوارهای آن از شیشت سنگی کدر بود، چند  ای بود.سرمه

اتیای را تکمییل  و یک مبیل بیرر  اثاثییتی راحت دیگر افرود. دو صندلاتای می منظرة جماران بر جلوة

است، به ایجاد تصیویر و تیابلویی  فرنگیس چیدمان خانت گرارشی از(. این صحنه که 67: همان) «کردمی

 انجامد.نو در نهن مخاطب می
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نشیان  میتنرا در همیان آغیاز  ی و گرافییکنقّاشیهنیر حضور  آنکهضمن  ،آثار (21)تصویر روی جلد 

نگیران هایی . تصویر برر  علوی با چشمکندرا آشکار  مایت آندرونبخشی از  تواندمیطبیعتاً  دهد،می

هیایش کیه اً نگاه مبهوت و سؤال برانگییر علیوی بیا تیابلوی چشیممسلّم است. توجّهبر روی جلد، جالب 

)ترجمیت  اسدر   ذاکرة ر روی جلید رمیان بسیته بییر نقیشتصیورازی در خود پنهان کرده، همیاهنگی دارد. 

به زیبایی در روی جلید نقیش بسیته اسیت: آن و شرح رمان توصیف شده  در بخش آغازینِ، فارسی آن(

ررررحن هررروه یبسررری  کبرررریه ةحیهرررب  رةیررر ل وفّرررب نی وسرررنةی  ومرررة   ملرررب  الزهرررةل و فطّدرررحب لطعرررود رعررر  وظرررب ل رصررریّی  ق»
 (.3 :1333، مستغانمی) (22)«لحححویب 

شیبیه ی نقّاشیتیابلوی و بیه  بییان شیده صیویرت تجسّیمکه در حید  اسد ذاکة   در وصیفت هایاز نمونه 

آن را آوییران بیر  تشیبیه و تشیخی وصف بوتت گل یاسی است که نویسینده بیا اسیتذاده از آراییت ، است

ور اخلربر  ل کربمةم  فیرولی  ضربق  ذرةرب   ر ران  برٌ  مرن الد ريت  ةمت  و االمسنی ال   شجة » روی دیوار نشان داده است:
 (23)«  مررب  بعثررة مررن الیرربمسنی مرضررب   مو مجررع  ردبرر  زهةهررب   يف اخلرربر ل لطنررة  املربر   مررب ّرر : راحرر   طفررة  ةحررریطهربل و 

ز قدرت تصیویرپردازی نویسینده و ا اًمسلّمفراوان است و  ذاکة  اسدر ها در این نوع توصیف .(12: همان)

 ی حکایت دارد.نقّاشاو به هنر  توجّه
 ادبیصنایع . 1-5-1-1

 در پییگیاه  ،شیودمربوط مینسبت به هنر  گاه به دیدگاه نویسندگان به کار رفته در دو رمانصنایب ادبی 

بیه ایین  د.کنیایجاد می هادر داستان را ایفضای شعرگونه حتّیهای هنری است و نردیک شدن به سبک

)همیان: « را سیذیدتر جلیوه دهید ود که پوست سیذیدشهایش مانند قاب سیاهی بزلف: »کنید دقّت نمونه

هیای بیه از ابرارمشیبه اینکیهعیالوه بیر  ی برای چهره در نظر گرفته شیده،(. در این تشبیه که زلف، قاب45

قیرار گیرفتن  کنید.صورت فرد زیبایی خاصی در متن ایجاد مییزلف و قاب برای ی است، کارکرد نقّاش

. از افراییدبه این زیبایی مییسذید داخل تابلو نیر  دو رن  سیاه و سذید در کنار هم و نیر برجستگی رن 

نیر همراه شیده اسیت،  آمیری است که با استعارهبخشی و حسّدیگر صنایعی که در متن وجود دارد جان

 ،سیذید شیبکالهِ ،جیااییندر (. 214)همیان: « فروخیتر جلیوه مییدماوند با شبکاله سذیدش از دو: »مانند

 برر  علویدیدگاه  و نویسنده تصویر دماوند را با این آرایه زینت بخشیده است. است استعاره از برف

به هنگام قضاوت دربیارة علوی  به خوبی آشکار است.وی رمان  خاللی از نقّاشنسبت به هنر و تابلوهای 
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ییا شیعلت آتیش بیه  های رمان که به نوعی با هنر سر و کار دارنید، اغلیب هنیر راشخصیّتو دیگر  ماکان

او  آنچیهات وجیودش بیود. توقّعیبرای او هنرش بیان تمام » کند:میتشبیه  ی بلندنردبان سنگالخ پر خطر یا

« کشییدوار زبانیه مییالی روح بلنیدش شیعلهآورد، آن چییری بیود کیه از تیه دل و از البیهروی پرده می

زم بود کیه مین در خیود سیراغ برای باال رفتن از نردبان بلند هنر، سر نتر  و پشتکار ال» یا:(. 173)همان: 

بیا تابلوهیایش  و دانیدو روح میی شخصییّتتابلوهیا را دارای  نیر ذاکة  اسد راوی  (.117)همان: « نداشتم

 .کندوگو میگذت

از شیود. و کیالم میی شیدن تصیویر باعا زیبیای و متن ادبی نقّاششنی در هنر تضاد میان تیرگی و رو 

منیاظر »اشیاره کیرد:  توان بیه ایین نمونیهمطرح شده است می هایشچشمجمله تضادهایی که در داستان 

نییر دو رنی   اسدر   ذاکرة در رمان  .(165)همان: « شوندهایش رد میروشن و زنده از جلو چشم ،اشتیره

. انیدشیدهاند و باعا ایجیاد فضیای شیعرگونه در میتن سیاه و سذید در تضاد و تقابل یکدیگر به کار رفته

 توصییف و هیاتکیرار واژه. شیودزیبا پدیدار نمی هایصنایب ادبی و توصیف جر با کمک اعرانگی متنش

 هیایوصیفغییر از  مسیتغانمیباشید. های ادبی هر دو رمیان مییترین ویژگیی از شاخ نقّاشی هاتابلو

، ماننید ایین بیار در رمیانش آوردهرا چنید تاعبیاربرخیی ان، نقّاشیو نیام ی نقّاشی ابرار در خصوص پیاپی

 ندرخ » :کشیدآن میی ای دیگیر ازنسیخه نقّاشو است ی اصل نسخت( مانند نقّاش)مدل  معشوی عبارت که
 (.111 :1333مستغانمی، ) (24)«م ة  ةّ  مکثة نیجب   مرس  ندخ   طب  األر 

بیه خیوبی  ،کدام در موقعیت خاصی بیان شدههر  اینکهعالوه بر  ،رماندو بی به کار رفته در صنایب اد 

و  هیاتوصییف، ی رئالیسیتی داردسیبک ویبیرر  علیطور کیه کند. هماننویسنده را روشن می هرسبک 

در بسییاری مسیتغانمی،  سیبک امّیاوضیوح بیشیتری دارد  هم کمتر است و هیم  او هایها و استعارهتشبیه

بسییار را رمیان شیود و میتن ها مییسبب گستردگی آرایه و سمبولیکی وی قلم رمانتیستی به تأثیر ازمواقب 

 کند.انگیر و مبهم میخیال
 محتوایی سطح .1-5-1

هرآینیه در ، اصیلی داسیتان شخصییّتبیه منرلیت  ،نقّیاشهنرمنید زنیدگی محیور قیرار دادن  با نویسانرمان

اند. غیر از این، شاید در نگیاه نخسیت کمتیر و هنر داوری کرده و سخنانی را بیان کرده ادبیّاتخصوص 

هیا در رمیاناً هدف اصلی نویسندگان بیوده، اتّذاقداشته باشد که موضوعات دیگری که  توقّبای خواننده

بیه روشینی پیداسیت کیه نقید اوضیاع اجتمیاعی و  در متن دو رمان مذکور دقّتبا  ،امّامطرح شده باشد. 
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 ایین امیر در دومییران ، گرچیه نمی قرار داشتهمستغاو تحلیل برر  علوی و  توجّه موردنیر سیاسی عصر 

 رمان یکسان نیست.
 سياسی ومضامين اجتماعی . 1-5-1-5

ات و تذکّیرگییرد، بیرای خلیق اثیرش بهیره میی یموضیوع در حکیمی نقّاشیهنر از  برر  علوی آنکهبا 

جشین »و  «رعیتیی خانیت»نظییر ی یتابلوهیاوصیف  با حتّیو  کندبیان می جامعهش را از شرای  هایدیدگاه

نگیار بیه وگو با یک روزنامیهدر گذت خالد .آورداجتماع فریاد برمیهای مانیبساعلیه نا ،«کشف حجاب

کیه غیرورش باعیا حذیا مقیام هنیری و  کنیدپردازد و بییان مییاش میانتقاد از شرای  اجتماعی جامعه

 حتّییگیرنید. او نادییده مییت هنیری، آثیارش را مجیالّ حتّیی و زیرا جامعیه ،اش شده استآفرینشگری

 در تابلوهیای مضیامین سیاسیی کنید.میی میتّهمکیاری کیاری و محافظیهرا به پنهانهای حکومتی دستگاه

تنها در تابلویی هیجانات انقالبیی زنیی را  ،زیرا خالد  داردتابلوهای خالد  روشنی بیشتری نسبت به ماکان

 کند.را به صورت مختصر بیان می

خواهنید بیا مییکیه اسیت منصیبان جامعیه برخی صیاحب نقد ،دو نویسندهمشترک انتقادات  از جملت 

خود فراهم کنند و بیدان فخیر فکران را برای به نخبگان و روشنب نوعی انتسا ،کارهای هنری خریداری

در آن زمیان بسییاری از رجیال و اعییان : »سودی برای میردم داشیته باشیداین تذاخرها  آنکهبذروشند، بی

ای را کیه شیاگردان از کیار یکی از تابلوهیای او و ییا اقیالً کپییه اینکهکردند به تهران فخر و مباهات می

را مسیتغانمی چنیین ین مضیمون همی .(16 :1362برر  علوی، ) «استاد ساخته بودند در خانه داشته باشند

ألسرببب سربه  ةر و  افططّرب  الحوحرب  الفّیر ل ذین شربة  و   اسزائةینی اسر د ال راألبةیبو  مث  رعض الدیبسینی»: آوردمی
: 1333)مسییتغانمی،  (25)«هبرب ح االنطدربب لحّخبر یر    یر ه لحّهرب الفّر   مییرب     و  مرب رعدحرربلفن ل و  وبلبرب   الةاقر  هلرب

دو نویسینده انقالبیی  ز روحییت، اکیاری متمیوالن جامعیهدربارة فرییب مشترک دیدگاه انتقادیاین  (.56

 دارد.حکایت 

نقیش توان بیه ماکان می است. از اقدامات سیاسیهای سیاسی استاد ماکان تبرای فعالیّابراری  ینقّاش 

و... نویسیی هیای سیاسیی بیه فیرنگیس جهیت ماشییننامیه، دادن شباز دست شهربانی خداداد در فرار او

 و از شاگردان ماکان، مدیر روزنامیت نقّاشخداداد، هنرمند  .(155و  123 و 33 برر  علوی:) کرداشاره 

نتشیار تصیاویر و کاریکاتورهیائی اشیود و هیدفش است کیه در فرانسیه چیا  میی «پیکار»ضداستبدادی 
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کنید: گوهیای سیاسیی شیرکت مییودربارة اوضاع ایران به زبان فارسی است. خداداد خود نییر درگذیت

خیواری شیوند، از فسیاد و رشیوهگو کرد. از جنایاتی که مرتکیب مییومدتی دربارة اوضاع ایران گذت»

 (.113)همیان: « گیرنیدبیازی را بیه بیازی مییشبها که تمام این رجال خیمهحرف زد... از نذون انگلیسی

ر»شرکت در حرب  با در گذشتهنیر  ذاکة  اسد ، قهرمان داستان خالد  ، دییدار بیا رهبیران سیاسیی و«عبالش 

 تجربیت (.313-311 :1333)مسیتغانمی، اسیت  ی فعیال بیودهمبارز ،هاشرکت در تظاهرات علیه فرانسوی

طیاهر بیه عنیوان دیا، قیرار گیرفتن در کنیار سییدر زندان کُ به مدت بیش از شش ماهخالد  زندانی شدن

همیان: ) مبارز ساخته اسیت ایچهره ، از اوجانباز شدنش حتّیو  الجرایر فرماندة جن ، شرکت در جبهت

هایش در نهاییت بیه ی است که حرفانمبارزو از شاعری فلسطینی دیگر رمان،  شخصیّتزیاد،  (.31-32

همیان: )شیود ختم می ،افتاده اتّذایی که میان طرفدارانش در لبنان یهاو جن ها اختالفو شرح  فلسطین

 استبدادسیتیر تذکّیراز  نشیان تابلوهیایشکه هم پردازد  چنانی به مبارزه نیر مینقّاشبا  استاد ماکان، (.211

در شناسیایی یکیی از زنیدانیان  و میثالًبیرد از هنرش بهیره میی های سیاسیتدر فعالیّ خوددارند و هم  او

اش میسیر بیا گذشیته خالیدقطیب ارتبیاط  ،اسدر   ذاکرة در رمان کند. میی نقّاشآن فرد را صورت  ،سیاسی

بیه نیوعی  همین گذشته ،به تببدر کنار افرادی مثل سی طاهر است و او درگیر خاطرات مبارزه  .شودنمی

 کنید. او قالیب نمیود پییدا میی ،کشیدشیهرش میی معلّیقهیای در تابلوهایی که از پیل ودر آثار هنری او 

 اسدر   ذاکرة رمیان  دوّمبخیش  دارد.ها یاد وطن را در دل نگاه میپلبا کشیدن  اش را عوض کرده،مبارزه

مییان زییاد و  تمقایسی اسیت. توجّیهقابیل کشیور،  امیور ا مضیامین سیاسیی و انتقیاد از سیردمداراناز حی

سیرانجام کنید کیه هیر دو ایین نکتیه را روشین میی ،داسیتانو مبارز هنرمند  هایشخصیّتدیگر  خداداد،

اسیتاد ماکیان و خالید،  یابنید.راه دفاع از میهن، زنیدگی ابیدی میید و در ندهترجیح می را بر هنرمبارزه 

، ماکیان از هیایشچشیمان بررگی هستند که از تلذیق هنر با زندگی شخصی خود ناتواننید. در رمیان نقّاش

داننید. در اش مییپرهییرد و ایین عالقیه را سیدی در راه رسییدن بیه مبیارزهورزیدن به فرنگیس میعشق 

  ،احیالمپیدر رزمیش، خیانیت بیه دوسیت همیر ی وعشق به احالم را نیوعی تابوشیکن بیانمقابل، خالد نیر 

گیرنید، بنابراین، هر دو در مواجهه با زن داستان ناتوانند. راهیی کیه ایین هنرمنیدان در پییش میی  داندمی

 انجامد.ستیری و پایداری میواالتر از عشق مادی است و نهایتاً به ظلم



 1333، پاییر 15نامت ادبیّات تطبیقی، سال چهارم، شمارة / کاوش37
 

میان توان دریافیت کیه بیرر  علیوی در گذت، به روشنی میها و افکار دو نویسندهدر اندیشه دقّتبا  

تصیویر  حتّییتبلیغیاتی و شیعاری تبیدیل کیرده و  به رمان حدّیراه افراط پیموده و رمانش را تا  ،سیاسی

به ساخت زبان و وجوه ادبیی   حال آن که مستغانمی زندگی هنرمند را همواره با سیاست درآمیخته است

جا هم کیه انتقیاداتی داشته و کمتر وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شده است و آن توجّهرمان خود عمیقاً 

نقید  هیایشچشیم در داستان منظور بوده اسیت. شخصیّتهای بیشتر بیان خاطرات نهنی و دغدغه ،داشته

  ذاکرة موضیوع محیوری رمیان  امّاشود، مطرح میبیش از هرچیر دستگاه حاکم و ابعاد مبارزات زیرزمینی 
 است.عشق و آزادی زن همانا وطن،  اسد 

 شناسیهای زیباییدیدگاه. 1-5-1-1

بیه شیمار  ذاکرة  اسدر و هیایش چشیم اصلی دو رمیانن مضمو ،با مدلش نقّاشمیان  رواب  مبهم و پیچیدة

 نقّیاشرمان هنرمند یا رمیان در  رن نوزدهم است.ق ادبیّاتهای رایب با مدلش از تم نقّاشارتباط »رود. می

پرورانند: هنرمنید بیرر . ایین خیالق و شییذتت کمیال، تنها یک مضمون و تم اصلی را در کل داستان می

باره خود را وقف دو عشق نماید، عشق به هنر و عشق به همسر و زنیدگی خیانوادگی. قادر نیست به یک

قیدیمی و  اش را وقیف او کنید... ایین همیان مضیمونهنر خواهیان آن اسیت کیه هنرمنید همیت زنیدگی

-53: 1331، )زیبیایی« ن استذاده کردندد هم برادران گنکور از آمانتیک است که بالراک، گوتیه و بعرو

فرانسیه، از ایین  ادبیّیاتمستغانمی به دلیل محی  زندگی و آشنایی بیا  اً هم برر  علوی و هممسلّم. (71

 ند.اشده متأثّرهای خود از آن بی آگاهی یافته و در خلق رماندنوع ا

 ابیراری که هنرمسأله  نای وو هنر است  ادبیّاتآمیر بودن اشاره به مخاطره ،های دو نویسندهاز دغدغه 

کنید کیه نویسنده اشاره میی .است وارسته و شیذتت هنر ،هنرمندبلکه   نیست کسب درآمدو  تجارتبرای 

ایین میرغ خیوش بیال و پیر بیشتر کسانی که به شکار »: راه رسیدن به هنر، راهی سخت و پرمصیبت است

ده هسیتند وازن ،تا نیود نذیر زنند. از صدمیگیرند، وس  راه وامند را پیش میروند و راه پر مصیبت هنرمی

هنرمنید واقعیی آن کسیی  امّارسد. ها نمیقدر خودخواهند که دست آدم به دامن آنآن ،ده درصد و بقیت

بایید انسیان  اوّل د در وهلیتهنرمنی ،بنیابراین  خود را در هنرش کوفته و آمیختیه باشید شخصیّتاست که 

کنید: انتقیاد مییپیرامونش از شرای  موجود در جامعت هنری  نویسنده. (112: 1362، )برر  علوی« باشد

دل به کار قدر کردند و آندور و بر من بودند، اغلب با هنر بیشتر تذریح می .E. D. B. Aکسانی که در »



 36المستغانمی / احالم  «الجسد ةناکر»برر  علوی و  «هایشچشم»نقّاشی در  هنر تأثیر

 

 
 

هیا تیأمین یت را دریابنید. زنیدگی بیشیتر آنموفّق لذّتدادند که زجر ناکامی را تحمل کنند تا بتوانند نمی

هیا را پیدران ثروتمندشیان آمد. اینها میتر از هر کاری به نظر آنآسان آنکهکردند برای ی مینقّاشبود. 

ان از ایین میدار  نقّاشیی هیراران نذیر از ایین وادار کرده بودند که برای خود مشیغولیتی برگریننید. سیال

بیا  (.همیان« )بخشیدهنرمند زندگی اجتماعی به بشریت می نقّاشدر هر قرنی دو سه تا  امّااند، بیرون آمده

  بیر هنر را ابیراری بیرای تسیلّعلوی  ،شودها نقل میشخصیّتاز خالل توضیحاتی که از زبان این حال، 

 .دان خواهد مانداست که نام هنرمندان همیشه جاود داند و معتقارواح مردم می

 ذاکرة  اسدر رمیان و نویسندگان نیر در  نعراااز ش ان معروف، نام بسیارینقّاشعالوه بر نام هنرمندان و  

سیاز نیویس و فییلمنامیهنمیایش نویسینده، 1تیوان بیه مارسیل پیانیولیآورده شده است که از آن جمله می

شیاعر و نویسینده  4، لورکیا3ادیب و دوسیت شیاگال، ارنسیت همینگیوی شاعر، 2آپولینرفرانسوی، گیوم 

یسییم، تییرین ادیبییان مکتییب سمبولاز مطییرح 7آمریکییایی، شییارل بییودلر نویسییندة 5، هنییری میلییراسییپانیایی

اشاره به نام ادیبیان ی اشاره کرد. ایتالیای تنویس برجسترمان 1اویاآلبرتو مور فرانسوی و نویسندة 6مونترالن

دقییق و وقیوف و از آشینایی  کیه خیوداسیت  فیراوان اسدر  ذاکرةهان برجسیته در رمیان نقّاشنام  معروف و

 دارد.حکایت ی نقّاشو  ادبیّات خصوص تعاملمستغانمی در اصرار 

از مضیامین بیارز در رمیان  ،و نویسنده در کنار هم و شبیه دانستن ایین دو هنیر نقّاشدن اصطالح آور 

 (27)«ةسررر ل وهلرررذا أرررو  رعیرررّب مییرررب  هلرررذا یرررن نهلرررذا یرررن ننطررربل و  یرررن النشرررف  مرررن ذاکة ّرررب »: .اسیییت اسدررر  ذاکرررة 

 توجّیهتالش مستغانمی برای نردیک کردن و همیراه دانسیتن ایین دو هنیر قابیل  (.155: 1333، مستغانمی)

ی مشیهود نقّاشیغلبیت هنیر شیان ان و زندگینقّاش ی از نامحجم وسیع نکر ،بخش نخست داستاندر  .است

 ،کیه خالیدچنیان  شیود و غلبیه بیا نویسیندگی اسیتی نام برده میینقّاشکمتر از  دوّمدر بخش  امّا است،

 نگارد.کوشد تا داستان عشقش را بمی و سپاردتمام تابلوهایش را به کاترین می نهایتاً ،نقّاشهنرمند 

                                                           
1. Marcel Pagnol 

2. Guillaume Apollinaire 

3. Ernest Hemingway 

4. Lorca 

5. Henry Miller 

6. Charles Baudelaire 

7. Montherlant 

8. Alberto Moravia 
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 نتيجه
روابی   اسیت. تطبیقیی ادبیّیات به رشد رو هایحوزه از ،هنر و ادبیّات بررسی پیوند ویژه به ای،بینارشته مطالعات

 ی در سیاخت رمیاننقّاشینذیون امیروزه  امّیادیرباز وجود داشته، ی از نقّاشبا هنرهای زیبا و به ویژه  ادبیّاتدوسویت 

ی ایجاد کند و ایین منظیور از طرییق نگیارش نقّاشأثیری چون کوشد تا تمی ادبیّاتگاهی بسیار چشمگیرتر است. 

 ادبیّیاترمیان هنرمنید در  موفّقهای از نمونه ذاکة  اسدر و هایش چشممشهور و رمان شود. دو ادبی میسر می هنری

ان نقّاشینکیر نیام . اندی در خلق رمان خود سود جستهنقّاشهنر از  های است که نویسندگان آنمعاصر فارسی و عرب

و  هیاتوصیفمکاتب هنری، بیان اصطالحات و تأثیرپذیری از  ی،نقّاش به ابرارهای مکرّرهای اشارهو تابلوهایشان، 

، از میوارد نقّیاشتیم هنرمنید  ، اسیتذاده ازهمچنیینو ی اسیت نقّاشیگرفته از هنر ساختارشان برکه های ادبی آرایه

هیای من بییان دییدگاهها ضنویسندگان این رمان ی در سبک نگارش دو رمان مذکور است.نقّاشهای کاربرد جلوه

درصدد رویارویی با جهان واقب و انتقیاد از اوضیاع و احیوال کم و بیش ، نقّاشخود از زبان هنرمند شناسی یزیبای

برر  علوی در رمان خود عمدتاً گذتمان انتقیادی و سیاسیی دارد و وجیه . اندعصر نیر برآمدهاجتماعی و سیاسی 

احالم مستغانمی ضمن بیان مذاهیمی چیون  امّای یا اصالت نویسندگی است، نقّاشادبی اثرش کمتر تحت تأثیر هنر 

ی بیه نقّاشیاز هنیر  منظیورایین بیرای و  اندیشییدهوطن، عشق و آزادی زن، بیش از هرچیر به شاعرانگی رمان خود 

در دو ، انعیان کیرد ادبیّیاتی در نقّاشغالباً باید به نذون  ،رمان هنرمندنوع ادبی چه در اگر خوبی سود جسته است.

)مانند رباعیات خیام( و خلق تیابلو و اثیر هنیری بیه هنرمند با متون ادبی  شخصیّتده گاه به آشنایی رمان بررسی ش

تیر هرچیه عمییقگیامی و همراهیی هیملیروم توانید تأکییدی بیر است. این امر می اشاراتی شده تبب همین آشنایی

 باشد. عصر جدیدی در نقّاشو  ادبیّاتدوسویه 
 

 هانوشتپی

اهیدا میی آن را قیاهره  دانشیگاه تمیریکنشکل گرفته و  1337 در سال است کهادبی  ایجایره ،جایرة نجیب محذون (1)

شوند. این می معرّفیروز یازدهم دسامبر ت داوران، رتری ادبی نویسندگان و با نظر هیأبراسا  ب برندگان این جایره. دکن

عنوان کتاب داستانی نوشت و  31اهدا می شود. وی  ،نویس مصرینویسنده و نمایشنامه ،نجیب محذونو نام جایره به یاد 

که این جایره را دریافت کیرد،  عرب ةین نویسنداوّلام خود را به عنوان شد و ن ادبیّاتجایره نوبل در  ةبرند 1311ر سال د

 این جایره موسوم به گنکور عربی است. .نمودثبت 

. ادبی کشور فرانسه است ةترین و بحا برانگیرترین جایرمعتبرترین، قدیمی (prix Goncourt) ادبی گنکور ةجایر (2)

بنییان  ،بیرای ییادبود بیرادرش ژول 1137د دو گنکور، نویسنده و مورخ فرانسوی در سیال این جایره در پی وصیت ادمون

دسیامبر سیال  21این جایره در روز  ةبه طور رسمی تأسیس و نخستین دور 1312شد. مجمب ادبی گنکور در سال گذاشته 
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جالب  .شود که در طول همان سال منتشر شده باشدگنکور هر سال نصیب بهترین کتاب داستانی می ةجایر .اهدا شد 1313

 شود.ی در ساخت رمان محسوب مینقّاش است که رمان مانت سالمون برادران گنکور نمونت بارز حضور

شود. ایین ن عرب محسوب میقُسننطینه نام استان بیست و پنجم در کشور الجرایر است. این شهر پایتخت فرهنگی جها (3)

( عح ر اسدرور امل  م یّر) معلّیقهیای کند، به شهر پلی که دو طرف آن را به هم مرتب  میمتعدّدهای شهر به خاطر وجود پل
های این شهر است و نام بعضیی اصلی رمان، اغلب تابلوهایش مربوط به پل شخصیّتمشهور است. گذتنی است که خالد، 

 آمده است.ها در رمان از پل

(4) Toile تلذاای فرانسوی است با کلمه twal ( به معنی بوم )ی که معادل انگلیسی آن، نقّاشتوالCanvas .است 

 نقّیاشی، هر چه عمر و تجربت نقّاشکشیدم، اما بعد به طرف موضوعات دیگری کشیده شدم. در ای پرتره میدر دوره» (5)
هیای دیگیری بیرای تعبیرهیای شوند و ناچار به سوی یافتن راهتر میبازدارندههای کوچک برایش شود، مساحتبیشتر می
 (.32: 1331)عامری، « رودخود می

« نقّاشیی کنیداش کنید و خیودِ او را ، جاودانیهنقّاششود، در رؤیای این است که آن ی آشنا مینقّاشهر وقت زنی با » (7)
 (.176-117)همان: 

توان برای عروسی پوشیدش... شلوار سیاهم را پوشیدم. سیاه رن  عجیبی است. هم میبرای مراسم عروسیت کت و » (6)
 (.346)همان: « و هم برای عرا!

ان در میان هنرمندان از جنیون نقّاشام. های عجیبی خواندهان قصهنقّاشعاشقم شود. دربارة  نقّاشآرزویم بود که یک » (1)
دربیارة  آنچیهفراطی هستند... جنونشان غیرمنتظیره و وحشیتناک اسیت. شیبیه بیشتری برخوردارند. در جنونشان هم بسیار ا

ام... دوالکروا... گوگن... دالیی... سیران... پیکاسیو و گویند نیست،... زندگی ونگو  را خواندهشاعران یا نوازندگان می
 (.141)همان: « شومان خسته نمینقّاشنامه اند. من از خواندن زندگیدیگرانی که این قدر مشهور نبوده

توانست هم با دسیت چیو و هیم بیا عجیبی که می نقّاشآورم  را به یاد می «لئوناردو داوینچی»هایم در بین پریشانی» (3)
را کشیده است که چنین جاودانگی و شهرتی به او « ژوکوند» ی کند. داوینچی با کدام دستشنقّاشدست راستش به خوبی 

 (.113)همان: « را بکشم داده؟ من باید با کدام دست تو

 بسیته مقابیل آن پنجیره سیر زده و دستمال بیه... آیا او حقارت و سادیسم عالم را وقتی شناخت که تب«گو ون»و » (11)
گردان و در مقابل این فشارها و خستگی های آفتابزارهای وسیب گلدید جر کشتنشست که از پشت آن چیری نمیمی

گویانیه نگذتیه بیود ... مگر بیه بیرادرش چنیان پییش ی چندین تابلو از همان منظره؟نقّاشهد جر توانست انجام دچیری نمی
هیای گیل»جیا رسیید کیه تیابلوی بعدها، به آنام بیشتر خواهد شد؟ و رسد که قیمت تابلوهایم از قیمت زندگیروزی می
 (.215)همان: « رکورد قیمت همت تابلوها را شکست «گردانآفتاب

کسی مانند شاگال نردیک بیست و پنب سال بر روی یکی ازتابلوهای خودش کیار نکیرده بیود؟ مگیر همیشیه  مگر» (11)
ها چهره تکرد، مگر یک روز تصمیم نگرفت تا همای بازبینی نمیآثارش را برای تجدیدنظر و اضافه کردن چیری یا چهره

 (.131)همان: « ؟داشت به تابلوهایش اضافه کندو اشیایی را که در کودکی دوست می
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را نبینیم. این چنین بود کیه  گاه آنترسیم دیگر هی کنیم که روزی دیده باشیم و میی مینقّاششاید فق  چیری را » (12)
 «اطالن»و یا  ها نگذرانده بودآنی شهرهای مراکش گذراند که جر چند روزی را در نقّاشهمت عمر خود را به  «دوالکروا»
 (.171-153)همان: « ی یک شهر گذراند: قسنطینهقّاشنعمر را فق  به  تهم

های پل الوار ... آن زن، جنون دالی را بر قافیه اند؟با هم، یک زن را دوست نداشته «پل الوار»و « سالوادور دالی»مگر » (13)
موی دالی ماند که در شیرای  مختلذیی بیا او چنید بیار ازدواج کیرد و در طیول ترجیح داده بود و تا زمان مر  پایبند قلم

 (.217ی  215)همان: « ی نکردنقّاشحیاتش هی  زنی را غیر از او 

معروف افتادم، او در سناریوی فیلمی، پیشاپیش مر  خود را حید   نقّاششاعر و  «ژان کوکتو»زیبای  به یاد گذته» (14)
 (.244)همان: « زده بود، سناریویی که وقتی پیکاسو و دوستانش آن را خواندند، شروع به گریه کردند

ام دهد. هنری را دوست دارم که مرا روییاروی هسیتیکند  ژوکوند محترم مرا تکان نمیهنر برای هنر مرا اقناع نمی» (15)
 (.213)همان: « دهد، به این خاطر از تابلوهای اخیر خالد خوشم آمدقرار می

خیود او  حتّیی، عکا  نیست که به دنبال بازآفرینی واقب باشد... دوربینش در اعمای اوسیت و در جیایی کیه نقّاش» (17)
ی نقّاشیاش... و با چیرهای دیگیر فظهکند، بلکه با خاطره و حای نمینقّاشداند مخذی است، لذا او با چشمان دوربینش نمی
 (.32)همان: « کندمی

را کیه بیه آن چهیره اشیاره داشیته  آنچیهکنم... فق  ی نمینقّاشهایی را که واقعاً دوست دارم، در حقیقت من چهره» (16)
« مانددر خاطره میهایی که پس از رفتنش همشخّصای از جواهراتش را. آن یا تکه ای از پیراهن زنکشم... گوشهباشد، می
 (.32)همان: 

اشیای اطراف در زیر  تبینیم. همدر آخرین تابلویش، نخست جر شبحی دور از پل در زیر خطی از نور، چیری نمی» (11)
است. چیری پاییه  معلّقرسد پل نورانی به شکل عالمت استذهامی درآمده که در فضا ای از مه پنهان شده و به نظر میالیه

و هی  چیری، سمت راست یا چپش را محاط نکرده است، انگار به شکلی ناگهیانی، کیارکرد  یین وصل نکردهپل را به پا
 (.213)همان: « اصلی خودش را به عنوان یک پل از دست داده است!

 ةنادرسیت دربیار تنیازی ندارم تا در اتاقی غبار گرفته، با اشیایی زیاد و درهم زندگی کنم تا هنرمند باشم این اندیش» (13)
 (156)همان: « ان استنقّاش

 (. 156)همان: « گیردها سروسامان میها و رن شود، بلکه با نور و بازی سایهتابلو، فضایی است که با عصیان پر نمی» (21)

قابیل توانید از موضیوعات ها و هماهنگی آن با متن اثر نیر مییبررسی تصاویرگرافیکی نقش بسته بر روی جلد رمان (21)
  شود.هایش )انتشارات نگاه( احسا  میبحا باشد. فقدان تصویر گرافیکی مناسب بر روی جلد رمان چشم

ای بعد، با سینی مسی بررگی که روی آن یک قوری و دو فنجان و یک شکرپاش و گالبدان و ظرف شیرینی لحظه» (22)
 (.1: 1331)عامری، « گرددگذاشته، بازمی

اش خسته شیده و مانست که از دیوارهای خانهه از دیوارهای بیرونی پیدا بود، به زن کنجکاوی میگل یاسی ک تبوت» (23)
هیای هایش بذریبد... یا به جمب کیردن گیلتا عابران را برای چیدن گل در حال نگاه کردن به اتذاقات بیرون از خانه است

 (.112: 1331)عامری، « دعوت کند که روی زمین افتاده بود
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 (.135)همان: « کنم با پختگی بیشتری مینقّاشنسخت دیگری از تو » (24)

آوری کارهیای هنیری مثل خیلی از سیاستمداران و ثروتمندان الجرایری تازه به دوران رسیده، نوعی عالقه به جمب» (25)

هنری مربوط است... و با  ارتباط با هنرند، شاید هم به عقالنیتی جدید برای غارت کارهایپیدا کرده، به عللی که اغلب بی

 (.13-12)همان: « فکران را نشان دهدتواند نوعی انتساب به نخبگان و روشنهایی از این دست که تابلو داشتن میدغدغه

نویسییم و بیه کیه میی از این روی اسیت کنیم،ی مینقّاش بدین سببکنیم. بانوی من، ما از خاطراتمان شذا پیدا نمی» (27)

 (.137)همان: « میریمهامان میکه برخیهمین خاطر است 

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
 ،در ایران از سدة ششم تا یـازدهم هجـری رمـری ادبيّاتی با نقّاشهمگامی  ( 1376) ااروونتخم هدمقم اشرفی،. 1

 تهران: نگاه. رویین پاکباز، ترجمت

 .نگاه: تهران چا  دوازدهم، ،هایشچشم ( 1362) مجتبی علوی، برر . 2

 بریوت: دار الفکر املعاصر. لآفب  األدب املدبرن (؛9111اخلطیب، حسام ). 3
 تهران: مروارید. ،فرهنگ اصطالحات ادبی ( 1315) . داد، سیما4

 اب العرب.اد الکّّ دمشق: اتّ  ،األدب اسزایة  او ی  يف (؛9111دوغان، امحد ). 5
 تهران: دانشگاه پیام نور. چا  سوم، ،شناسیسبک  ( 1362شمیسا، سیرو  ). 7

 املعارف. قاهره: دار ،طبعه احلادیه عشره ،عة العةيالش   الفن ومذاهب  يف (؛9191ضیف، شوقی ). 1
 .افراز نشر تهران: ،تن خاطرات ( 1331) رضا عامری،. 1

   الکّب. بریوت: دار ، املعبرة   معج  املصبححب  األدری (؛9195علوش، سعید ). 1
ط بب املعبرةون  من مةام الّثة العةي (؛9931عمران، سعدی )غزای . 91  العربی. بریوت: دارالکاتب ،املعبرة کر
 تهران: نشر نی. ،گذاران نثر جدید فارسیپایه ( 1314کامشاد، حسن ). 11

 تهران: نشر چکامه. ،یتجسّمفرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهای  ( 1361کرامتی، محسن ). 12

 تهران: مشق هنر. ،ی ایراننقّاشتاریخ هنر  ( 1313محمدرضا )ای، کمره. 13

 تهران: سروش.  ،دوّمچا   ،یتجسّمر هنرهای فرهنگ مصوّ ( 1361مرزبان، پرویر و حبیب معروف ). 14

 اآلداب. بریوت: دار ،ذاکة  اسد  (؛9113)مسّغامنی، احالم . 95
 الّوزیع.شر و والنّ  ةمصر للطباع ةدار هنض :ةقاهر  ،األدب ومذاهب  (؛9111مندور، حممد ). 91
 تهران: نشر اشاره. ،آور معاصرایرانهای نامنویسداستان ( 1312) . میرصادقی، جمال16

 تهران: کتاب مهناز. ،نویسینامة هنر داستانواژه ( 1366و میمنت میرصادقی ) ------------. 11



 1333، پاییر 15نامت ادبیّات تطبیقی، سال چهارم، شمارة / کاوش112
 

 

 تهران: چشمه.، دوّم، ویراست دوّم، چا  نویسیِ ایرانصد سال داستان ( 1311میرعابدینی، حسن ). 13

، تهیران: دوّم، ترجمیت ضییا  موحّید و پروییر مهیاجر، چیا  نظریة ادبيّات(  1312. ولک، رنه و آوستن وارن )21

 علمی و فرهنگی.

 ةبههریوت: مکّبهه ،ةالثانیه بعههةطّ ال ،معجرر  املصربححب  العةریرر  فر  الحنرر  و األدب (؛9199وهبهه، دههدی و لامهن م نههد  ). 19
 لبنان.
 الشرق. عمان: دار ،ف  الّد  الطببید  (؛9111محن )یاغی، عبدالرّ . 11

 هانامهب: پایان

احلها  خلضهر  ،ماجسهّری رسهالة ، اسدر  ألحرام مدرطنبم  ذاکرة   روایر يف  ص الةوائالّ    شعةی (؛9911حامدی، سامیه ). 13
 جامعة اجلزایر. ،باتنه
از احـالم  «اوروا ل ةربرة سرةیة  اسدر ل فوضر  ذاکرة »هـای بررسـی و تحليـل داسـتان ( 1331ناظمی، زهیرا ). 24

 دانشگاه یرد. ،و علوم انسانی ادبیّات ارشد(، دانشکدةنامت کارشناسی)پایان ،مستغانمی

 هامجلّهج: 

فرهنگستان زبـان ادبيّات تطبيقی نامة ویژه ،«تطبیقی در ایران ادبیّاتضرورت »(  1313) رضا. انوشیروانی، علی25

 .31-7ص   ،1شمارة  ،و ادب فارسی

نامـة ادبيّـات تطبيقـی فرهنگسـتان ویژه ،«تطبیقی ادبیّاتای مطالعات بینارشته»(  1332) --------------. 27

 .3-3ص   ،6مارة ش ،زبان و ادب فارسی

ای شیعر و نقّاشیی در آثیار سیهراب بینارشیتهتحلییل تطبیقیی و »(  1331و آتشی، اللیه ) --------------. 26

 . 24-1(، ص  3)پیاپی  1، شمارة 3دانشگاه تربیت مدر ، دورة های زبان و ادبيّات تطبيقی، پژوهش، «سپهری

 ،913رقهه   ،البحررو:ال راسررب  و  ،«اأفههق املفّههو حههالم مسههّغامن  و اجلسههد أ روایههة کالههرة» (؛1119البطههر ، عههاطف ) .19
 .991-911صص 
ی در قرن نیوزده فرانسیه بیا نگیاهی بیه رمیان مانیت سیالمون نقّاشو  ادبیّاتکنشی هم»(  1331زیبایی، مهری ). 23

 .65-56، ص  72 شمارة ،جهان معاصر ادبيّات پژوهش ،«گنکوربرادران 

م رجهان الرهرین  : نهدوةالدرةدممنّرب      الةوای  العةریر  ،«معیة البصریةد السّ رو السّ الروایة و » (؛1119عطا نعیسه، ج اد ). 31
 .911-913صص  ،الفنون واآلدابلویت: اجمللس الوطين للثرايف و   دسامرب، 93-99عشر،  لثرايف احلاديا

 د: منابع مجازی
31. www.mosteghanami.com 

 

http://www.mosteghanami.com/


 113المستغانمی / احالم  «الجسد ةناکر»برر  علوی و  «هایشچشم»نقّاشی در  هنر تأثیر

 

 
 

 

Refferens 
32. Abrams, M.H. (2009), a Glossary of Literary Terms, Ninth Edition, Boston: 

Wadsworth.  
33. Damrosch, David. (2009), How to Read World Literature.UK: Weily-Blackwell 
Ltd.  

 



 1333، پاییر 15نامت ادبیّات تطبیقی، سال چهارم، شمارة / کاوش114
 

 
 
 

 1ألحام املدطنبم  بدراس  مدبرن ( «اسد  ذاکة » ولبزرگ ةحو   «هبی چش »الة وایطنی س  ةح  الة  فن   مبة

 2اکّ شبمیبن سبروکائ 

 ، ایرانجامعة بریجندقس  الّلغة الفارسیة وآداهبا،  سّاک مشارک يفأ
 3امح  المع 

 ، ایرانجامعة بریجند قس  الّلغة العربیة وآداهبا، اعد يفسّاک مسأ
 4ام ةح  ری  يت

 ، ایرانجامعة بریجند سّاک مساعد يفأ
 5هب ة طائ 

 ، ایرانجامعة بریجند، اأدب املرارنفرع مرحلة املاجیسرت فی يف طالبة 

 صحخ  امل
مهن أبههرز  .ظ هور أعمهاا اأدبیههة تّمیّهز ایهزة الفهّن واأدبت هههه العالقهة إلهی أدّ جههّداو و  قدمیهة ظهاهرةأدب والفهّن ا بهن الّفاعهن إنّ 

وایهات الرّ  يففهادت الّدراسهات أاملعاصهر.   ّ العهامل االدب يف الّروایهة والرسسه  وههو مل هو  ب يفرهار الّّ مناک  اندما  الفن مهع اأدب 
لِبههزرع علهههوی و  «هههای چشهه ». تههّرّرت بالّرسهه  والعههري  الفارسهه اأدب وایههات يفبعهها الرّ  فی هها، أنّ  انالفنّهه صههورة دورو  یههةالفنّ 
ها يفسّغامنی، روایّهان قدهد  اِلحالم م« کالرة اجلسد» ن هههه الدراسهة، . یکهون الغهرم مهلوحاتهه الفنّیّهةمهع  وعالقّهه حیهاة الرسّسهام ُلِّبّد

 العهههريو   الفارسههه دباأ يف وایهههةرری علهههی الرّ ّیهههة ههههها الّّههه، ههههو لیف ساسهههاأ ااؤ الّسهههو  وایهههةسههه  علهههی الرّ لّهههّرری الرّ  أمثلهههة هههو تدیهههد
غویهة دهاالت اللّ  وایّن يفالهرّ  سهلوبأالب ه  عهن  ، تدّ صّ للهنّ  سهلوياأ  لینالّّ  اّليت تعّمد علی راسة املرارنةههه الدّ  . يفینر املعاص

ن ق الروایهات ِمهخله يف ههها الّهّرریللکشهف عهن  . قهد حهاوا الکاتبهانةالثالراملسّویات  مجیع يف س الرّ  تّرری الفکریة وعنو  اأدبیةو 
 املهدار  الّصهاویر واسهّادام ّسه جت يتالّ  اأوصاف ن طریقعولوحاِِت  و   ریةامن الشّ سّ الرّ  س  وأمساءدوات الرّ ألی إ خالا اإلشارة

 يف ضههوءالفههن و  االدب آرائد هه  وافکههاره  يف ومههن ّ  سههّلطنا اأضههواء علههی اآللیههات البیانیههةن وغریههها مهه سههلوب الکّابههةأ يف ةیّههالفنّ 
 . االجّماعو   یاسالسّ  نّردا الوضعا، لما س الرّ 

 .کالرة اجلسد، های چش ، بن الفروع دراسات، دب املرارن، اأس ، الرّ وایة: الرّ نحمب  ال  لیحی  ال
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