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  جمالزاده و گي دو موپاسان

  »ويالن« و »ولهالدويالن«بررسي تطبيقي دو داستان كوتاه 

*

   

طاهره شمسي
 *   

  دانشگاه پل ورلن فرانسه، دكتري ادبيات تطبيقيآموختة  دانش

  چكيده

كي بود ي شرقي و غربي در مجموعة روش ايران، با پيوند دو  درنويسيشرو داستانجمالزاده، پي

 با ساختاري »ولهالدويالن«.  سبكي نوين را بنا نهاد كه به داستان كوتاه مشهور شدو يكي نبود

لحاظ كند كه به پنج داستان ديگر اين مجموعه، موضوع بيكاري را مطرح ميابتفاوت م

در اين دو .  شباهت دارد، فرانسويسندة نوي،پاسان دو مو اثر گي»ويالن«موضوعي به داستان 

 بيكاري ارادي با تكيه بر : گرفته است جداگانه مورد بحث قرار با دو منشأداستان، بيكاري

  . ارادير بيكاري غينگرش صوفيانه و

 دو ثير گيتأمقالة حاضر با طرح اين پرسش كه آيا جمالزاده در نگارش اين داستان تحت 

. پردازد بيان ميةلحاظ موضوع و شيو دو اثر ازپاسان بوده است يا خير، به بررسي تطبيقيمو

تن دو هايي از م نمودار و انتخاب نمونه دو تابلويضمن ارائةبراي رسيدن به اين هدف، 

هاي شخصيت اصلي دو ها و واكنشهاي شخصيتي، توقّعات، كنشكيد بر ويژگي با تأداستان،

 تصويري از نوع رفتار افراد جامعه و فضايي ز ارائةداستان در كشمكش با درون و برون و ني

 موضوع بيكاري سنده دربارةي به بررسي ديدگاه دو نو،كه دو داستان در آن شكل گرفته

  .مپردازي مي

موپاسان،  دو  گيداستان كوتاه،، جمالزاده، بيكاري، بررسي تطبيقي:  كليديهايواژه

  .»ولهالدويالن ،»ويالن««

                                                 
 tshamsi24@yahoo.fr: نويسندة مسئول* 

 3/4/1391: تاريخ پذيرش    28/6/1390: تاريخ دريافت
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  مقدمه

»ويالن«
1

موپاسان گي دوهاي ترين داستاناز اجتماعيكي ي 
2

 موضوع  درباب كه است

ت بزرگي نسببههاي اقتصادي  بحرانم1881فرانسه از سال . كندمي بحث  و فقربيكاري

م منجر 1886ويژه از ژانويه تا ژوئن پي، بههاي پيا به اعتصاب كهسر گذاشترا پشت

تصوير كشيده  آن زمان بهن بحران و پيامدهاي آن در آثار ادبي و تابلوهاي هنرييا. شد

ژرمينالتوان به  مي، مثالرايب. شد
3

اثر اميل زوال 
4

  و تابلويم1885شده در سال منتشر 

اصدقة گد

5

كوربهاثر گوستاو  
6

   ).Maupassant, 1986: 213-214 ( كرد اشاره

 نظام ة فقر و بيكاري در شهرها بر مجموع واقتصادي، دستمزدهاي پايين بحران

بيكاري و .  و درنهايت به فقر عمومي جامعه منجر شدداشت منفي يتأثير اقتصادي

،ك راندلآوارگي ژا
  . ران بوده است نيز تحت تأثير همين بح، موپاسانقهرمان 7

»سوئيفبول دو « با انتشار داستان مشهور م1880 در سال  كه پيش از آنموپاسان
8

 

هاي مِدانشب نشينيدر مجموعة 
9

رانسه از آلمان م و شكست ف1870 مبحث جنگ سال 

 اقتصادي -به طرح مسائل اجتماعي »ويالن« در داستان بار ، اينرا مطرح كرده بود

  .   محرومان جامعه است به همدردي نويسنده كه بيانگر حسپردازد مي

 را مورد بحث يموضوع مشابه» الدولهويالن« از سويي، جمالزاده نيز در داستان 

در دو فضا و با دو فلسفة متفاوت، اما با » ويالن«و » الدولهويالن«.  داده استقرار

موضوعات ...  وهاي اخالقيبيكاري، فقر، تنزل ارزش. اندوشته شدهديدگاهي مشترك ن

 خود، هاي جامعة زمانتيمشتركي هستند كه هر دو نويسنده با هدف نماياندن واقع

 ت نوشتار اين دوفلسفة دو مل و  فرهنگ هرچندتصوير كشند؛را بهها كوشند آن مي

  .كند را از هم متمايز ميداستان

 داستان  نگارش اين پاسخ به اين پرسش است كه آيا جمالزاده در اين مقالههدف

 نمودار و ةارائ  براي رسيدن به اين هدف، با.گي دو موپاسان بوده است ثيرتحت تأ

 پيوندهاي مشترك دو داستان در موضوع، تيپ و ايم كردههايي از دو اثر سعينمونه

  . را نمايان كنيمهاشيوة بيان آن
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 بحث و بررسي

  مجموعةهاي يگر داستان كه آن را از د»الدولهويالن« داستان بارزهاي ويژگي از

نبود اكسيون و راوي مشخص است؛ همچنين  ،كندمتمايز مي كي بود و يكي نبودي 

شخصاز زبان اولصورت نقلي و  پنج داستان ديگر كه بهبرعكسِ
نوشته شده،  10

. )52: 2536دستغيب، (شخص حكايت شده و وصفي است از ديدگاه سوم» الدولهويالن«

و آن ويژگي، معرفي قهرمان  است ويژگي مشترك كي ي دارااما كل مجموعه

از طريق اعمالش است   اومجال ندادن به خواننده براي شناخت و» صورت تيپ به«

 و به زمان گذشته  شدهبا زمان حال تاريخي شروع» ولهالدويالن«. )164: 1384كامشاد، (

  . يافته استتغيير

ت كه با زمان گذشته شروع شده و نيز داستاني است وصفي، با اين تفاو» ويالن«

اين داستان نيز از . وگو، كل داستان به زمان گذشته نوشته شده استجز در موارد گفت

. تصوير كشيده است بهشخص حكايت شده و بحران اقتصادي فرانسه را ديدگاه سوم

 اي است ساله27ديدگان اين بحران، نجار ژاك راندل، قهرمان موپاسان و يكي از آسيب

آواراي وجوي كار شهركه براي جست
11

قصد استان مركزي  واقع در مانش فرانسه را به

  .كنداين كشور ترك مي

. هاي موپاسان داراي سبكي ساده و طبيعي استمانند ديگر داستان »ويالن«

...).  ودكور، موقعيت، شخصيت(شود  داستان مشخص مييچيز در ابتداهمه، همچنين

داند كه نظير است و خوب ميهايش بيتصويري سريع در داستان  در ارائةنويسنده

عنوان يك تيپ به خواننده داستانش را بههاي  و شخصيترا طراحيها چگونه آن

  ). Échelard, 1381: 130(معرفي كند 

      گي دو موپاسان»ويالن«در  رويدادها يتابلو

  .تبع آن به بيكاري در مانش و بيكاري ژاك راندل.1

  . نجاري است سرشار از نيروي جواني) راندل( ويالن. 1-1

  . اش توسط آنانهاي زندگياش و تأمين هزينه نزد خانوادهزندگي كردن راندل. 1-2

  .جوي كار در استان مركزي فرانسهو براي جستآواراي تصميم راندل به ترك .1-3
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  . طول سفر غير از نجاري درييهاآوردن به حرفهروي . 2

  . كافي بودن دستمزدها نا.2-1

  .ش جسماني نامساعد باوجود وضع ادامة مسير راندل.2-2

  . هواي سرد پاييزي.2-3

  .راندل  گرسنگي.2-4

  . راهي بازگشت يا ادامة مسيرو ترديد راندل در د.2-5

  . عدالتي سرنوشت از بيوااش و خشم  از مردم جامعه نفرت راندل.2-6

  . جوي كاروت و يا ادامة مسير جهت جستراهي سرقدر دو  ترديد راندل.2-7

  .آواري تصميم راندل به بازگشت به .3

آب و علف، خيس شدن راندل و  هواي سرد، بارش باران سرد پاييزي، دشت بي.3-1

  . نبود پناهگاه

 ديدن يك گاو، نوشيدن شير، خوابيدن در كنار حيوان براي گرم كردن خود .3-2

  .  در اوج نااميدي اميد،)اوج تنزل شخصيت انسان(

  .  روز يكشنبه و رفتن مردم به كليسا.3-3

بستگي و نقد نبود هم(ن و پاسخ منفي آنان ااز عابر  درخواست كار راندل.3-4

  ). مذهبي

اي مهربان، برخورد او با شهردار و تقاضاي كار از وجوي چهره راندل در جست.3-5

  .او

  .و توقيف گدايان يبر ممنوعيت گدايهشدار شهردار مبني .3-6

  . خانماني از نگاه راندل از بي نجاتوجبحبس م. 3-7

  .  برخورد راندل با دو ژاندارم.4

  . ها درخواست اسناد و مدارك از راندل و معتبر بودن آن.4-1

  .  درخواست پول از راندل.4-2

  . و اعتراف به گدايياوپولي كامل  بي.4-3

  . هردار به شاوو تحويل   دستگيري راندل.4-4

  . هاي نادرست مردمها و قضاوتداوري پيش.4-5
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  . ردار و هشدار دوبارة اوتوسط شه  بررسي اسناد و مدارك راندل.4-6

  . راندليآزاد .4-7

  . او  نكردن موافقتو درخواست يك وعده غذا از شهردار .4-7

  . بر ارتكاب عمل غيراخالقيمبني  تهديد راندل.4-8

  . ن آن در غياب ساكنااي خانهبه  ندل ورود غيرقانوني را.5

  .  خوردن سوپ و نان و شراب.5-1

  .  خروج از منزل.5-2

  .  ارضاي نيازهاي اوليه و احساس نشاط.5-3

  .  برخورد با يك دختر.5-4

  . اوبستر شدن با هم .5-5

  . شدههراسان از اعمال مرتكب راندل .5-6

  . رداري به شهاو و تحويل دوبارة دستگيري راندل .5-7

  . او خوشحالي شهردار از دستگيري .5-8

  . راندلةسالحبس بيست. 5-9

   جمالزاده»ةالدولويالن«تابلوي رويدادها در 

  . الدولهمعرفي ويالن .1

  . صوفيانه الدوله براساس يك تفكردوشي ويالنبهداني و خانه سرگر.1-1

  . الدوله در منزل دوستان و آشناياناقامت ويالن. 1-2

  . طنز بسيار پرمشغله  اما به، بيكارالدولةويالن. 1-3

  . الدوله شخصيتي طفيليويالن. 1-4

  . العلمانالدوله به نقاط ايران و دوستي با ويالسفر ويالن. 1-5

  .  دوستان و آشناياناز سويالدوله نپذيرفتن ويالن. 2

  .  الدولهمريضي و آوارگي ويالن. 2-1

  .  الدولهيالنپولي و بي.2-2

  .الدوله در مسجدخوابيدن ويالن. 2-3
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  . عوض كردن قوطي سيگار با مقداري ترياك. 2-4

  . نامه و خودكشي نوشتن وصيت.2-5

  . الدوله و جمع شدن مردم در شبستان مسجدپيدا كردن جسد ويالن. 3

  . الدوله از ايجاد مزاحمت براي ديگرانعذرخواهي ويالن. 3-1

  . خانمانييه از بيگال. 3-2

 شود نشان داده مياول سكانس هاي شخصيتي دو قهرمان درتصويري كه از ويژگي

  آنحول محوربعدي  ي كه رويدادها- اصلي داستانمحور عنوانو همچنين بيكاري به

همانند  را ازلحاظ موضوعي  هستند كه دو داستانيهاي مشتركپيوند -گيرندشكل مي

شان نيز با  داراي دو ويژگي شخصيتي متفاوت و بيكاريويالنو  لهالدوويالن. كنندمي

 نوعي نگرش  ناشي از است؛ بيكاري ناشي از كمبود كار و بيكاريدو علت متفاوت

قهرمان   ضد،هاي قهرمان يا به عبارت بهتركنش. بيكاري غيرارادي و ارادي: صوفيانه

ويالن الدوله  «:تصوير كشيدي آن به در نوع خاص ايرانتوان فقطداستان جمالزاده را مي

آورد كه اي بار ميشود و ميوه است كه فقط در خاك ايران سبز مييهائاز آن گياه

 تصويري است از  هر دو داستان.)112: 1921 جمالزاده،(» .نامند مي"نخود همه آش"

 Yousefi( اساس يك رويداد اجتماعي نقاشي شده است مردم و برةزندگي روزمر

Behzadi, 2003: 112(.  

 مطالبات انساني، موقعيت كاري  درجهت نمايشي است از جدال انسان»ويالن«

. بستگي اجتماعيجوي هويت، احترام و هموپايدار، شأن و منزلت انساني، جست

گونه جدال صوفيانه امكان هر اي است كه انديشةداراي شخصيت دگرگونه الدولهويالن

 كه با سوء استفاده از  دادهوا و اين امكان را به  گرفته را از اوهاي اجتماعيبا نابساماني

  . كندسپرياي را طي پنجاه سال در كنار ديگران گونه زندگي طفيلي،»الدوله«لقب 
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»ج«                       متن 
12  

اينقدر گرفتار است ! الدولهبيچاره ويالن. 1-3

مگر مردم . كه مجال ندارد سرش را بخاراند

كنند، مگر دست از سرش ولش مي

 ةگذارند در خاندارند؟ يك شب نمي برمي

  !خودش سر راحتي بزمين بگذارد

  

 
الدوله خانه و راست است كه ويالن. 1-2

درويش «بستر معيني هم بخود سراغ ندارد و 

 درست در »هركجا كه شب آيد سراي اوست

حقّ او نازل شد ولي مردم هم ديگر پر 

اند، يك ثانيه بدبخت را دهشورش را درآور

الدوله بفكر خودش نميگذارند و ويالن

فلكزده مدام بايد مثل سكّة قلب از اين دست 

 .بĤن دست برود

»م«                       متن 
13  

در ] خانواده[تر پسر بزرگ] ژاك راندل[او . 1

بيكاري عمومي كاري جز اينكه دست روي 

اك راندل ژ. 2-1. ... دست بگذارد نداشت

داد، كاري انجام نمي تر از همه، هيچقوي

كاري براي انجام دادن نداشت و  چون هيچ

  .خوردغذاي ديگران را مي

  

شاگرد نجار، ] ژاك راندل[او . 1-2

رفتار، مملو از هفت ساله، خوش و بيست

اش شجاعت، طي دو ماه تحت تكفل خانواده

  .كردزندگي مي

 

با اين تفاوت كه  ؛كندان را تاحدودي به هم نزديك ميدو قهرم زندگي، ةنوع و شيو

الدولة جمالزاده متمايز  است كه وي را از ويالنيهايويالن موپاسان داراي ويژگي

اش متأثر از بيكاري و فقر عمومي اد كه بيكاريالدوله فردي است شيويالن .كند مي

  پسوند،همچنين. ي استن صوفيگرييل آن سوء استفاده از آجامعه نيست؛ بلكه دلي

. ز آنچه كه هست بنمايانددهد كه خود را برتر ااين امكان را به او مي» الدوله«

  :ظاهر پرمشغلهالدولة بيكار، اما به ويالن

ن يدهند آب از گلويم پائتو ميداني كه اين مردم بمن بيچاره مجال نمي! همقطار

رم و حاال هم وزير داخله برود چه برسد باينكه براي خودم يكجفت جوراب بخ

  .)3-1 (منتظرم است و وقت اينكه بخانه سري زده و جورابي عوض كنم ندارم

پيكارو ،دولهالويالن
14

ها و داستان جمالزاده، داراي همان ويژگي شمينش ي

و حتي » جناب مستشار«، »شيخ جعفر«، »مأبفرنگي «،»شيخ«خصوصياتي است كه 
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هاي   داستان به پيروي از. دارند يكي نبود وكي بودياي هدر ديگر داستان» قربانعلي«

عنوان منشأ و سرنوشت نهايي جايگاه  بهها  اين داستانشروع و پايان(پيكارسك 

شود در  آغاز مي»فارسي شكر است«  داستان كه باكارويپشخصيت  )مشخصي دارند

جموعه بسته  مرسد و سرانجام به مرگ ختم شده، به بي نهايت مي»الدولهويالن«

ك فكر يها مجموع اين داستان.  است»پيكارسك«، اين ويژگي رمانِ واقعدر. شود مي

رسد جمالزاده سعي داشته به رمان نزديك شود و اين نظر ميسازند و بهكلي را مي

 & Balay( به آن اشاره شده است كي بود و يكي نبوديمطلبي است كه در مقدمة 

Cuypers, 1983: 205-206(.   

ب، كالهبرداري و تصوير كشيدن ريا، تقلّ لقبي است تحقيرآميز براي بهالدولهويالن

 اي كه دركتهن.  حاكم استكي بود و يكي نبودي ةديگر رذايل اخالقي كه بر كل مجموع

  :  نيز به آن اشاره شده است»بيله ديگ بيله چغندر« داستان

 است بهمين مناسبت اسم ها هم چون همينطورند و كارشان كجكالهاين سياه

براي اينكه كسي بتواند جزو اين انجمن بشود . اندگذاشته» ديوان«انجمن خود را 

شود اسم ياي كه بĤنها داده م تازهاول بايد اسمش را عوض كند و اغلب اسمهاي

الدوله كه به معني شغال است و و اشياء حرب و جنگ است مانند كلبحيوانات 

  . )109-108: 1921جمالزاده، ( به معني قيچي استالسلطنه كه راضمق

هاي رياكارانه و دوستي.  اوستادانة نيز درجهت اهداف شيالدولهويالنسفرهاي 

جا پرسه زده و دور ايران گرديده و همه«دهد كه  اين فرصت را به او ميالدوله لقب

ن دوست عزيز، دن فالعنوان استقبال، گاهي باسم بدرقه، يكبار براي تنها نگذاربگاهي 

الزياره بودن وجب بوجب خاك ايران را زير پا گذرانده و هزارها  بار ديگر بقصد نايب

ي است كه با سوء  ديگريپيكارو و تمام اودوست تام . كند» دوست و آشنا پيدا

در راه قم وكيل و وصي يك تاجر بدبختي شده و زن او را « توانسته استفاده از نام علما

نقدي مذهبي كه در ديگر .  شود)5-1(» آورد و صاحب دورانيكاح خود در نبحبالة

 .خوردچشم مينيز به  يكي نبود وكي بودي مجموعةهاي داستان

  ، جدال با درون و برون»ويالن«

، هراس و هواو تأكيد بر وضع نامساعد آب، مشكالت راه وها سختيشناسانةبيان روان

آب و علف و بدون پناهگاه زير  در صحراي بين اضطراب، تنهايي، احساس گم شد
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 و انگر نااميدي قهرمان داستان استي بگي، هم)3-2(در يك شب پاييزي » باران يخزده«

 اين ويژگي برخي ،واقع در.كند ميشت و نااميدي را به خواننده القانوعي احساس وح

كه  طوري، بهبردخواننده را در اضطراب فرومي«هاي گي دو موپاسان است كه داستان

 Décote( ».شودبندد نوعي احساس تشويش و نگراني در او ايجاد ميوقتي كتاب را مي

& Dubosclard, 1988: 450( .آثارش تمام« كه در »عنصر آب«ويژه از نويسنده به 

چه بيشتر  هر براي نماياندن)34: 1380اصغري تبريزي، (» فراگير داردحضوري مستمر و 

  .گيردروني ژاك راندل نجار بهره ميآوارگي و اضطراب د

اش نريزد نهو روي پشت و سي] اش نشودوارد يقه[براي اينكه آب سرد ] ويالن[

اما خيلي زود احساس كرد كه آب ازقبل . آخرين دستمالش را دور گردنش پيچيد

 نگاهي از اضطراب و احساس اينكه گم سپس ؛ نازك لباسش عبور كردهاز پارچة

  .)1-3( تانداخشده به اطرافش 

؛ آورد مياديجمالزاده را به »ةخرسدوستي خاله« ، داستانشناسانهناين بيان روا

بين . هاي متفاوتي هستندمايه داراي درون، فضاسازي مشابه باوجود دو داستانهرچند

 پول: خوردچشم ميديگري نيز بههاي  شباهت،بر فضاسازي عالوهاين دو داستان،

دادهاي مشترك اين دو داستان ي رواستان، ديدن روشنايي و محاكمهيد دعنوان كل به

  . اين مقاله مجال بررسي آن نيستهستند كه در

 فضاي سرد، نبود عواطف انساني و قرار دادن قهرمان خود كردنموپاسان با حاكم 

هاي خشن ژاك راندل را كه با كند واكنش، تالش ميمقابل جدال درون و بروندر

او بيش از  منتقدانةدرواقع، نگاه  .صيتي او سازگاري ندارد توجيه كندهاي شخويژگي

دوستي و  دليل كاهش نوعدهد كه در آن به فرانسه را مورد هدف قرار ميهرچيز جامعة

  .  بود شدهانساني حاكموابط غيرروح همكاري اجتماعي، ر

و را در  ا،موپاسان پس از قرار دادن قهرمان داستان در موقعيت جدال با برون

جمالزاده نيز در پايان داستان، قهرمان داستانش را . دهدموقعيت جدال با درون قرار مي

 »الدولهويالن«  داستانيپيكارو. دهد در چنين موقعيتي قرار مي،در شرايطي متفاوت

 شود ي نيكي مردم م شرمسار و قدرشناسِوار سرانجام،دگي طفيليپس از پنجاه سال زن

ژاك راندل از ابتداي ورود به داستان .  دارديابينانهراندل نگاه خوش ژاك عكسِو بر
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اميد از بستگي و نااميدوار به محيط هم: شودبا دو نگاه بيم و اميد وارد صحنه مي

اي  شده  رانده نگاه انسان نگاه او.)Yousefi Behzadi, 2003: 98( سرنوشتي نامعلوم

سرانجام، شكست در . طلبداش را ميعهاني افراد جام كه ترحم و عواطف انساست

هاي اجتماعي و همچنين خستگي و گرسنگي فكر عدالتي بيجدال با طبيعت و

. دهد هاي اخالقي قرار مي ارزشكند و او را در پرتگاه نابوديجديدي را به او القا مي

طفيلي  شخصيتي ي ايران جامعة.رسدنظر ميبه  اندكي متفاوت»الدولهويالن« اما جامعة

او مجبور است مدام هرچند  كند؛ را به مدت پنجاه سال تحمل ميالدولهويالنمانند 

كه سرانجام به طردشدگي كامل و »  قلب از اين دست بĤن دست برودةمثل سكّ«

  .انجامد مياش درنهايت خودكشي

  »ج«                   متن 

  

در تمام مدت عمر بĤشنايان خود جز . 3-1

ر ندادم و اگر يقين نداشتم زحمت و دردس

 از يترحمي كه عموماً در حق من داشتند حتّ

خجلت و شرمساري من بمراتب بيشتر بوده 

و هست اين دم آخر زندگاني را صرف 

عذرخواهي ميكردم اما آنها بشرايط آدمي 

اند و محتاج بعذرخواهي چون مني رفتار كرده

  . نيستند

 

  »م«متن                  

  

كه چون...  ندارم، حاالين حق زندگم. 2-7

من ... مردم ميذارن من از گرسنگي هالك شم

يه ... فقط تقاضاي كار دارم با اين وجود

  ! مشت خوك

من حق زندگي دارم، چون نفس . 2-7

پس مردم . كشم، چون هوا مال همه است مي

  . حق ندارن منو بدون نون بذارن

شرده، فهمبه] از خشم[هايي او با دندان. 2-7

اي، درحالي كه به دود باريكي كه از بام خانه

آمد نگاه در اين ساعت از شب بيرون مي

او » يه مشت خوك«كرد كرد، تكرار مي مي

ها شده، بر ميل داشت وارد يكي از اين خانه

ها جاي آنسر اهالي آن كوفته و خودش به

سر ميز بنشيند، بدون اينكه فكر كند كه اين 

عدالتي از نوع يگر از بينيز خود نوعي د

 . انساني است كه نامش تجاوز و سرقت است
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بيكاري و . ر اواخر قرن نوزدهم فرانسه دة موپاسان تصويري است از جامع»ويالن«

 فضايل اخالقي و از بين رفتن عواطف انساني، روابط غيرانساني دنبال آن فقر، نابوديبه

پي هاي پايين جامعه را در گروهدشدگينهايت طررا در جامعه حاكم كرده بود كه در

  . داشت

اي پيكارسك از ضد قهرمان خود، به نقد مردم  چهره پس از نمايشجمالزاده نيز

 انساني يهاارزش  و رفتار غيرانساني و غيراخالقي آنان را مغاير باپردازداش ميجامعه

 ژاك راندل كه يهاشواكن: شوند ختم ميماية ناآشناييداستان به درون هر دو. داندمي

  .الدولهويالنخودكشي   وشود او منجر مي به حبسسرانجام

  » ج«                متن 

  

هفته كه هفت روز ! الدولهبيچاره ويالن. 1-4

بيني دو خوراك را در يكجا نكرده و است مي

مثل يابوي چاپاري جوي صبح را در اين منزل 

  . تو جوي شام را در منزل ديگر خورده اس

 
گنه بدبخت دو شاهي ندارد يك حب گنه. 2-2

جيبش خالي، بغلش خالي، از . خريده بخورد

مال دنيا جز يكي از آن قوطي سيگارهاي سياه 

و ماه و ستاره نشان كذائي كه خودش هم 

  . نميداند از كجا پيش او آمده ندارد

  

  

 
 
 
  

الدوله امروز ديگر خيلي آزرده و ويالن. 2-1

 و امروز هم با حالت تب و ...افسرده است

  » م«متن                            

  

و حاال از يك هفته پيش او هيچ كاري . 2-1

چيز نداشت و با كرد، او ديگر هيچپيدا نمي

 طوالني و التماس و تمنا دم درِ ةگذشتن از جاد

  . خوردمردم از بركت صدقه كمي نان مي

  

هايي كه زير درحالي كه از روي سنگ. 2-6

خورد، سر مي لغزيدنداش مي پاهاي برهنه

يه ... بدبختي... بدبختي«: گفت ميغركنانغر

بذارين يه مرد از گرسنگي ... مشت خوك

چهار ... يه مشت خوك... يه نجار... هالك شه

... چهار تا پول سيام نيس... تا پول سيام نيس

  »! ...يه مشت خوك... ادحاال بارونم كه مي

من دو ماهه كه دنبال كارم، هيچ كاري . 3-4

 . كنم، ديگه يه پول سيام تو جيبم ندارم پيدا نمي

  

ويالن گرسنه بود، يك گرسنگي شديد، . 2-4

ها شود گرگهايي كه باعث مياز آن گرسنگي
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  . داند بكي رو بياوردضعفي كه دارد نمي

  

  

  

  

  

  

خانه براي كار الزم از هر كجا رفته صاحب. 2

ده بوده كه بگويند براي خانه بيرون رفته و سپر

 . نميگرددناهار بر

 
  

  

العلما براي راست است كه ويالن. 1-5

الدوله دوست تام و تمامي بود و از هيچ ويالن

 در راه او مضايقه نداشت ولي او هم از يچيز

وقتيكه در راه قم وكيل و وصي يك تاجر 

 نكاح خود ةبدبختي شده و زن او را بحبال

درآورد و صاحب دوراني شد بكلّي شرايط 

دوستي قديم و انسانيت را فراموش نموده و 

 او را ةالدوله در خان سپرده هروقت ويالنيحتّ

  !نه نيستميزند بگويند آقا خا

  

 
شب گذشته را در شبستان مسجدي يد. 2-3

 ... .بسر برده

كرد، سرش سنگيني مي. ها حمله كنندبه انسان

او .  آمده بودهايش به جوشخون توي شقيقه

هايي خشكيده هايي قرمز و لببا چشم

هايش اش را با اميد مبهمي در دستچوبدستي

فشرد تا با برخورد با اولين مردي كه براي مي

گشت با قدرت اش بازميخوردن شام به خانه

  . تمام روي سرش بكوبد

دشت كامالً . باريد ريزي ميةباران يخزد. 3-1

، بدون اينكه خالي و بي آب و علف بود

او سردش بود و از . پناهگاهي به او نشان دهد

اي بين درختان نوري را كه از پنجره خانه

  . كردتابيد نگاه مي مي

  

در ] از باران[دانست كجا تنش را نمي. 3-1

امان نگه دارد و كجا سرش را بگذارد كه توي 

  .دنيا يك پناهگاه ندارد

  

 شروع اشهاي محكم چوبدستياو با ضربه. 5

او درحالي . كس پاسخ ندادهيچ. به در زدن كرد

! هي! هي! هي«. تر در زدزد محكمكه فرياد مي

هيچ چيز » !باز كنين! هي! آدماي توي خونه

  ...تكان نخورد

  

تر او دنبال يك جا گشت و براي راحت .2-3

خوابيدن، سرش را دقيقاً روبروي پستان بزرگ 

راب كرده كه چند لحظه پيش او را سي] گاو[

 .بود گذاشت



 169                               جمالزاده و گي دو موپاسان                                19ة شمار/ 5سال 

 هستند يهاي مشتركپولي و بيكاري ويژگيخانماني، بي روحي، بيوضع نابسامان

 طردشدگي شب سرد نهايتِ درويالن. دنكنكه قهرمان دو داستان را به هم نزديك مي

 الدوله ويالن و )2-3(كند  سپري ميي گاوآب و علف، در كنار پاييزي را در صحراي بي

 نداشتن جايگاهي دليل هر دو به.)3-2(برد سر ميهستان مسجدي بشب را در شب

 حتي از الدولهويالنشوند؛  طرد مي افراد همان جامعهمشخص در جامعه، از جانب

 پاسخي از  همويالن  وشود رانده مي نيز،العلماويالن جانب دوست صميمي خود،

  . شنودساكنان خانه نمي

بر گرسنگي در  عالوه نيزويالن و )1-2(برد رنج مي از تب و ضعف الدولهويالن

 خطاب راندل به . اما واكنش دو قهرمان متفاوت است؛)4-2(  قرار داردي مشابهوضع

از  ، بازتابي در داستان موپاسان تكرار شده كه بارها»يه مشت خوك«: اشمردم جامعه

 . ستبدبيني اوو  نفرت  آكنده ازياحساس درون

دو خوراك را در ... هفته كه هفت روز است« كه يخصيتي است طفيل شالدولهويالن

اش، در مسير سفر ، برخالف ميل باطني مشابه نيز در وضعيويالن .)4-1(» كجا نكردهي

  تحميل شدهاواي از زندگي كه ناخواسته به شيوه. كند مردم زندگي ميةاز بركت صدق

 از ملوكرد مازوان نيرومندش كه احساس ميتواند از ب نمياندوه اينكه« او از .)2-2(بود 

پس از اين  .)5-2( شودمي» آكنده از خشمي تدريجي«كم كم» قدرت است استفاده كند

 .شوندمي رانده گونه، هر دو از جامعهزندگي طفيلي

 روز يكشنبه وارد شهر  در سرانجام، پس از پيمودن مسيري طوالنيژاك راندل

هم  بي آن برگزاري آداب و سنن مذه از تصويري نقادانه،دادن ا نشانموپاسان ب. شود مي

. پردازد ميويالن آمده براي و به شرح حوادث پيشكند مي انتقادبدون پشتوانة اخالقي

   توسط دو ژاندارم ويالن ريي، دستگ)7-3(، پاسخ شهردار )5-3( چوپان انةينگاه موذ

رحمي افراد اعتنايي و بي از بي حكايت)5-4(هاي نادرست مردم داوري و پيش)4-4(

 است كه نويسنده با يرحمدنياي موپاسان دنياي بي. دارد ويالن ظاهر مذهبي بهةجامع

 دارد و از سوي  ريشه در كودكي ويسو از يكي؛ اين بدبيننگردبدبيني مطلق به آن مي

شوپنهاوربدبيني ثير فلوبر و فلسفة  تحت تأديگر
15

 ن رايج بود كه بسيار در آن زما است

  در وضعالدوله ويالن.) ;245Décote & Dubosclard, 1988: 462: 1378دهشيري، (
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تر در  غربي با درجاتي پايينردي حاكم بر روابط افراد در جامعةس. بهتري قرار دارد

 فضاي سردي كه در مركز داستان ،همچنين. داستان جمالزاده نشان داده شده است

  كرده است، در متن جمالزاده ديده دشوارترويالن رايط را برايموپاسان قرار گرفته و ش

  . شودنمي

  » ج«                 متن 

  

 را يميرزائ] الدولهويالن[ در مسجد .2-5

جلو رفته سالمي كرد و گفت جناب ... ديد

ميرزا اجازه هست با قلم و دوات شما دو 

ميرزا با كمال ادب قلمدان خود . كلمه بنويسم

 يك قطعه كاغذ فلفل نمكي پيش را با

... الدوله مشغول نوشتن شدويالنگذاشت و 

  .... اظهار امتنان از ميرزا كرد] سپس[

 

  » م«       متن            

  

  ....  ناقوس كليسا به صدا درآمده بود.3-3

كند و  رو به چوپاني ميويالن[. 3-4

شما احتماالً براي كارگري كه از : ]گويد مي

  ميره كاري ندارين؟  داره ميگرسنگي

من هيچ : اي پاسخ داديانهوذچوپان با نگاه م

ها برخورد كاري براي افرادي كه توي جاده

  . كنم ندارممي

 بدانيد كه من شهردار هستم و اگر زود .3-6

 . تان كننددهم توقيفاز اينجا نرويد، دستور مي

و با نگاه كند اتش استفاده ميهايش از انبوهي از خاطر براي خلق شخصيتموپاسان

 كوان منطقةييروستا :كشدتصوير مياي آنان را بهبدبينانه
16

 كه در جواني با آنان 

ها   با آنم1870، سربازان فرانسوي يا آلماني كه در جنگ سال  استمعاشرت داشته

 & Décote( ...ورژواها، اشرافيان، افراد حريص وها، برمندان وزارتخانه كارو شده، روبه

Dubosclard, 1988: 462( .نرماندي ياز روستاياي ويژه تصوير بسيار تيرهنويسنده به 

 الخمر هستند كه فقطفكر و دائمافرادي كوته موپاسان  داستانانييروستا. دهدارائه مي

را براي  خود آورند و تمام مكر و حيلةميدست  شنيدن نام پول هشياري خود را بهبا

هايي  چوپان، شهردار و ژاندارم تيپ ).Décote, 1381: 129 (بندند ميكاركسب آن به

  .كشدتصوير ميا استفاده از خاطراتش آنان را بههستند كه موپاسان ب

 در دو مكان مقدس، مسجد و كليسا، با دو رفتار گوناگون ويالن  والدولهويالن

هنگ و روح ايراني را هردار، فر مقابل چوپان و ش در نقطةميرزا. شوند ميروروبه
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منفي هاي  افراد جامعه و پاسخ بدرفتارهاي با انواع ويالنبرعكس، . گذاردنمايش مي به

هاي اخالقي قرار  ارزش و همين امر او را در پرتگاه نابوديشود ميرو روبهپيدرپي

  . دهدمي

  : در جايي ديگر نيز آمده است

  » ج«                متن 

  

د كه خادم مسجد وارد  فردا صبح زو.3

 يرا ديد كه گوئ الدولهويالن شبستان شد

طولي نكشيد . هرگز در اين دنيا نبوده است

كه دوست و آشنا خبر شده و در شبستان 

  . مسجد جمع شدند

 

  » م«                   متن 

  

ها و مردهاي زن...  هنگام نماز عشا بود.4-5

م به هايي برافروخته از خشروستايي با چشم

بين دو ژاندارم نگاه ) ويالن(مرد توقيف شده 

خواست به او سنگ  دلشان مي،كردندمي

پرتاب كنند، پوست و ناخنش را بكنند، زير پا 

پرسيدند آيا او ها از همديگر ميآن. لهش كنند

   ....دزدي كرده يا كسي را كشته

 ةاخالقي، شيوالقي و غير اخ دو تصويربا نمايش جمالزاده ،»الدولهويالن« در داستان

 نگاه  او،عكسِبر. گزينددر انتقاد از جامعه و آداب و رسوم حاكم بر آن برمي  رايماليم

:  بحرانيي وضعاو با قرار دادن قهرمان خود در.  استدار نيش تلخ و موپاسانمنتقدانة

اء عشن يي هنگام آدستگيري ويالن به جرم اعتراف به گدايي و آوردن او نزد شهردار

!رباني
17

ك در يهايي كه هرهاي خشن و مجازاتداوري مردم، نگاه و پيش قضاوت

 ترحم و  وكشد كه عطوفتتصوير مياي را بهكنند، جامعهذهن خود براي او تعيين مي

  . صفر رسيده است در آن به نقطةانسانيت

نمايش  بهاستان موپاسان تحقير انسان راويژه در ده بهارحميها و بياعتناييبي

. دنبال رهايي از وضع موجود هستند هر دو بهالدولهويالن  وويالن. گذارد مي

  . دهد زندان را براي رهايي از آوارگي ترجيح ميويالن پذيرد و مرگ را ميالدوله ويالن
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  سرانجام،. به طردشدگي از اجتماع است واكنشي نوميدانهالدولهويالنخودكشي 

اش  گونه ي طفيليم نهايي را براي بستن دفتر زندگ داستان جمالزاده گاپيكاروي

شكست انسان  ،»خرسهدوستي خاله«  داستان نويسنده در اين داستان نيز مانند.دارد برمي

؛ با اين تفاوت كه در اين شكست طبيعت نقشي گذارد يش مينما  ال با برون بهرا در جد

  .كندايفا نمي

هاي انساني و اجتماعي عدالتينيز به شكست آدمي درمقابل بي» ويالن«پايان داستان 

عدالتي  بيخشمگين از «ژاك راندل كه سرشار از نيروي جواني است،  شود وختم مي

و وحشي و خائن را مسئول اين ف انصاو طبيعت بيها  انسانهمة... سرنوشت

هاي انساني است، پس از جدالي طوالني  كه داراي ويژگياو. )6-2(داند مي» عدالتي بي

دستگيري، زندان، . شود غيراخالقي ميكارهايي مرتكب ، نوميدانهيو در واكنش

 جديدي كم انديشة امتناع شهردار از اين كار، كمك وعده غذا از شهردار ويدرخواست 

 او .واقع گام نخست سقوط اخالقي اوستكه دركند در قهرمان داستان ايجاد ميرا 

اگه  «:كندجديد را بيان مي، آشكارا اين انديشة كندكه شهردار را تهديد ميهنگامي

كنين كه حركت بدي انجام بدم، بد به حال بذارين از گرسنگي هالك بشم، مجبورم مي

.  همان تهديد بود نتيجةواقع درپس از آن تجاوز،سرقت و » .شما ثروتمندان و متنفذان

  » ج«                  متن 

  

 ترياك را از ةبست يواشكي] ويالن[. 2-5

 چاقوي آورده و باجيب ساعت خود در

قلمدان خرد كرده و بدون آنكه احدي ملتفت 

شود همه را يكدفعه در دهن انداخته و 

لولنگ آب را برداشته چند جرعه آب هم 

روي ترياك نوشيده و اظهار امتنان از ميرزا 

  اُرسيهايكرده و بطرف شبستان روان شده

خود را بزير سر نهاده و انّاللّهي گفته و ديده 

 . ببست

  » م«      متن              

  

خواين دستور بدين كه دستگيرم  اگه مي.3-7

دم؛ حداقل از كنن من اينو ترجيح مي

  . ميرمگرسنگي نمي

وقتي كه ] حداقل[ بيايين حبسم كنين .4-4

  . بارون مياد يه سقف باال سرم هست

.  من ترجيح ميدم كه شما نگهم دارين.4-7

  . مها رو طي كردم خسته شدمن از بس جاده
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شود و موپاسان منشأ اين فروپاشي  مي فروپاشي اخالقي او موجباين واكنش سرانجام

  . بيندعدالتي جامعه ميرا در فقر و بي

چشم  بهي شعرموپاسان نيز »ويالن« در. رسدپايان مي بهي شعرداستان جمالزاده با

  : دو شرايط روحي كامالً متفاوت گفته شده است اما دو شعر در؛خوردمي

  

  »ج« متن              

  همه ماران و موران النه دارند. 3-2

 اي نه من بيچاره را ويرانه

  » م«متن              

  چقدر هوا خوبه ! اَه. 5-3

  چقدر هوا خوبه 

 . توت فرنگي را بچينيد

 ي زندگاينهياش، مانند آيتنامهوصهاي  هعنوان آخرين جملبه الدولهويالنشعر 

برآورده و  بيانگر نشاط ويالن شعر  اما برعكس،؛نماياندفردي بريده از اجتماع را مي

دو شعر بيانگر احساس سرخوردگي و كاميابي . داستان است  قهرمانشدن نيازهاي اولية

ننده تداعي را براي خوا »بيله ديگ بيله چغندر«  داستانالدولهويالن شعر پاياني. است

شعر . شوند به شعر ختم مي،قول طوالني از شخصيت اصليهر دو متن با نقل. كندمي

و با شعر  شود مي داستان مطرحعنوان نتيجةبه» بيله ديگ بيله چغندر«پاياني 

پايان   هب كي بود و يكي نبودي ة مجموع- شود  نهايي تلقي مي  كه نتيجة- الدوله ويالن

اي نو از وپاسان آغاز شيوه مويالناما شعر . )Balay & Cuypers, 1983: 205 (رسد مي

هاي اخالقي كه با سرقتي ساده شروع گام نخست سقوط ارزش. زندگاني است

. شود  ختم ميويالن نهايت به حبسدنبال دارد و درشود، در گام بعدي تجاوز را به مي

 او،نظر از. است ديدگاه نويسنده درمورد مهاجرت سرنوشت ژاك راندل بيانگر

 مهاجران ،پندار اودر . حل و بدون اميد استف وضعيت بدون راهكرده معرّمهاجرت«

  ). 52: 1382 ساجدي،(» .اند  گرفتار آن شدهاند كه آگاهانهبستي مظاهر بن

 گيري نتيجه

و  »ويالن«هايي از متن دو داستان بررسي نمونهو همچنين  با نگاهي به تابلوي رويدادها

شود كه دو نويسنده با دو هدف و با دو نگاه  نكات مشتركي مالحظه مي،»الدولهالنوي«

هدف گي دو موپاسان در داستان . تصوير كشندها را به داشتند آنيمتفاوت سع
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هاي طبقات پايين اجتماع، داليل سقوط ها و ناكامي رنجشناسانة بيان روان،»ويالن«

. است  فرانسه جامعةكاهش عواطف انساني در  ازانتقاد و همچنين هاي اخالقيارزش

 چهرةتر، موضوع مشابهي را با هدف نماياندن بينانه خوشيجمالزاده نيز با نگاه

ش ارادي و براساس نوعي نگرش صوفيانه ا كه بيكاري- پيكارسك ضد قهرمان خود

 آن بعِتعنوان موضوع اصلي دو داستان و بهكاري بهبي. دهد مورد بحث قرار مي- است

خانماني، فقر و ه و ناخواسته در نزد ديگران و درنهايت طردشدگي، بيزندگي خواست

 .كنند ضعف جسماني وجوه مشتركي هستند كه اين دو داستان را به هم نزديك مي

 كي بود و يكي نبودي مجموعة ظاهري بين دو داستان، با بررسي هايبر هماننديعالوه

هاي اين مجموعه  داستانبقية» دل مال قربانعليدرد«  داستانجزهابيم كه بيدرمي

هِنري .  گي دو موپاسان و اُآثاراست كه  وار هستند و همين جنبه از آثار جمالزاده لطيفه

  . )93: 1382 و 916: 1357ميرصادقي، (آورد  ميادي را به

 كي بود و يكي نبوديآور شد كه جمالزاده هنگام نگارش مجموعة  بايد يادهمچنين،

 داش مشدي پاريسا ي جوان بوالهوس :گي دو موپاسانهاي  يكي از داستانكمدست

 به اين نكته در ديباچة اين مجموعهاو .  خوانده بود را محمدحسن بديعةترجم

دانسته و  ميخوبي زبان فرانسه را بهبر اين، جمالزادهعالوه.  اشاره كرده استغيرمستقيم

، شايد  ايناساسبر. اسان را به زبان اصلي مطالعه كندپتوانسته ديگر آثار گي دو مومي

  . ثير پذيرفته باشدتأپاسان از مو »الدولهويالن « در نگارش اوبتوان گفت

  هانوشتپي
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