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  مقدمه - 1- 1

ی تأثیرات و روابط ادبی میان ادبیات تطبیقی رشته اي از مطالعات ادبی در جهان است که به بررس

به ، ملل مختلف ررسی پیوندهاي آثارادبی و نویسندگانب، ادبیات این دافیکی از اه. می پردازد هاملت

، زبان وادبیات فارسی و عربی در عرصه ي ادبیات تطبیقی. هاستنظور کشف منابع الهام بخش آنم

همواره شاهد بیشترین تأثیرات متقابل با یکدیگر بوده و به شیوه هاي گوناگون با یکدیگر ارتباط داشته 

زمینه ساز این پدیده در ادبیات کالسیک و نیز در ادبیات معاصر ، مشترك اجتماعی وفرهنگی وجوه. اند

 در زمینه ي رمان. رمان نویسی است ویژهه بادبیات داستانی ، یکی از این زمینه ها. این دو زبان بوده است

از  ، رقاويمحمود و عبدالرحمن الش)اعطاء(احمد: هاي اجتماعی در ایران و مصر نویسندگانی چون

سرآمدان نویسندگان معاصر به شمار می روند که هردو پیرو مکتب واقع گرایی هستند و آثار زیادي به 

  . این سبک برجاي نهادند

معینـی از تکامـل فکـري     يدر مرحلـه  است تاریخی که ايپدیده، اي خلّاقبه عنوان شیوه 1رئالیسم

که مردم  هیت وجهت تکامل اجتماعی پیدا کردند و زمانیزمانیکه انسان ها نیاز مبرمی به شناخت ما، بشر

به طور مبهم و سپس به طور آگاهانه دریافتند که اعمال و افکار انسان از هیجان هاي سرکش یا نقشه ي 

، بلکه از علت هاي واقعی و به بیان دقیق تر از علت هاي مادي سرچشمه می گیـرد ، الهی ناشی نمی شود

ي  هزمانی به ظهور رسید که افـراد جامعـه بـا وظیفـ    ، رئالیستی در هنر و ادبیاتشیوه ي  . به ظهور رسید

. کننـد  انیسم روابط اجتماعی را تعیـین مـی  مواجه شدند که عملکرد مک ايشناخت آن نیروهاي ناشناخته

  )1388: 17، 2ساچکوف(

و آزاد از خارج ، چشم اندازهاي زندگی، رئالیسم در ادبیات مکتبی است که تصویري از واقعیات

لکن نظیر ، این برخورد نقطه ي مقابل رمانس است. ایدئالیسم ذهن گرایی و رنگ رمانتیک باشد

رئالیسم را در 1795شلینگ نیز در . از فلسفه ي جبر و وضع کامال غیر اخالقی ناشی نمی شود، ناتورالیسم

  )97؛ 1385، ثروت(. تعریف کرد)مسلم گرفتن وجود خود(برابر ایدئالیسم

                                         
1. Realism 
2. Sachakov 
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گرچه در فلسفه نیز . تفکرات فلسفی وارد نقد ادبی شده است يلیسم اصطالحی است که از حوزهرئا

فراز و نشیب هایی داشته است ولی مفهومی که اهل ادب را به خود جذب معناي مراد فیلسوف از رئالیسم 

از اعیان اند و از  این ادعاي رئالیسم بود که مدرکات. کرد و آن مفهوم را از رئالیسم در ذهن اسکان دادند

  )98: همان(. از ذهن مدرك برخوردارند موجودیت حقیقی در خارج

 هرکس مفهومی از رئال در ذهن خود دارد که با نگرش فلسفی و اعتقادي او در با توجه به اینکه

نکاتی از این قبیل باعث شده است . ارتباط است و تفسیر وتأویل هر نویسنده ازحقیقت متفاوت خواهد بود

رئالیسم را به شاخه هاي متعددي تقسیم کنند و با افزودن صفتی به رئالیسم تفاوت هاي ، تادر طول زمان

  . نوین و رئالیسم سوسیالیستی، انتقادي، جادویی، رئالیسم بورژوا: موجود را نشان می دهند که عبارتند از

، رد آفرینش هنريحکومت شوروي در موعنوان سیاست و نظریه ي رسمی ، رئالیسم سوسیالیستی

در کنگره ي نویسندگان (1934این نظر را ماکسیم گورکی و سیاستمدارانی چون بوخارین و ژدانف در 

اساس آن کشاندن شیوه ي ، به هر حال. ولی هرگز تعریف دقیقی از آن نشده است. شوروي پیش کشیدند

تورگنیف و ، پین. ی چون رکه درآثار کسان(اواخر قرن نوزدهم در هنر و ادبیات و تئاتر رئالیستی

در جهتی مثبت است چنانکه آثار هنري را پایبند می کنند که شخصیت )استانیسالوسکی یافت می شود

. را نمایان کنند)نتیجه ي مثبت(وآینده ي درخشان)قهرمان مثبت(یعنی، شوروي ي جامعههاي نمونه ي 

 هاينه فرمالیسم و جهان میهنی ودیگر شکلرئالیسم سوسیالیستی نه تنها با هرگونه بدبینی بلکه با هرگو

کاربرد وسیعی داشت و هنر شوروي را دچار خفقان این نظر در دوران استالین . انحطاط ناسازگار است

، پس از مرگشان، 2و برشت 1ولی پس از او اندکی نرمش یافت وآثار نوآورانی چون مایاکوفسکی، شدید کرد

این سیاست در موسیقی و معماري نیز آثار خود را به بار . اخته شداز نمونه هاي رئالیسم سوسیالیستی شن

بدین معنا که در موسیقی کاربرد ترانه هاي عامیانه و در معماري زرق و برق هاي کالسیک رارواج ، آورد

تا به جایی ، اسباب دردسر بوده است، این نظر براي حزب هاي کمونیست فرانسه، در بیرون از شوروي. داد

  )174؛ 1394، آشوري(. کشور به کشور فرق می کند، ز معنا و شیوه ي اجراي آنکه امرو

تفکر در بطن این  رمان زمین سوخته و األرض به پیروي از اصول مکتب رئالیسم نوشته شده اندکه با

، درآثار هر دو نویسنده. معنایی و مبنایی رئالیسم سوسیالیستی را درك نمود هايتوان مؤلفهها میرمان

دگرگونیهاي اجتماعی و واقعیت هاي نقش ، اتفاقات و حادثه هاي روزمره، تاریخی، اقعیت هاي اجتماعیو

به نظر می رسد این دو رمان از ظرفیت . توده ي مردم به صورت واقع گرایی به تصویر کشیده شده است

دگان هر دو رمان زیرا نویسن . خوبی براي مطالعه و مطابقت با سبک رئالیسم سوسیالیستی برخوردارند

                                         
1. Mayakovsky 
2. Brecht 



4  

 وبه نقش پر رنگ اعی و متأثر از حاکمیت دانستهواقعیت هاي اجتماعی آن زمان را متأثر از تغییرات اجتم

تأکید ورزیده اند و داستان این دو رمان در ایران و مصر متأثر از افکار کمونیستی نوشته  توده و کارگران

  . استشده 

  بیان مسأله - 2- 1

ر پژوهش هاي تطبیقی وتحلیلی در داستان ها و رمان هاي مرتبط با واقع از آن جایی که در بیشت

بورژوازي و روان شناختی استفاده ، انتقادي، رئالیسم جادویی: گرایی بیشتر از انواع رئالیسم ازجمله

تا مؤلفه هاي رئالیسم سوسیالیستی در این رمان ها تحلیل و  در این پایان نامه سعی شده، ستگردیده ا

ایران و مصر را متأثر از شرایط تاریخی  ي جامعهنویسندگان رمان ها واقعیت هاي . داده شود تطبیق

  . دانسته اند و نقش توده ها را در آن اساسی پنداشته اند

هم و اوایل قرن نوزدهم رئالیسم در جایگاه یک مکتب ادبی براي نخستین بار در اواخر قرن هجد

. ي رئالیسم استه هاي شناخته شدهدي و اجتماعی از مشهورترین شاخانتقا، رئالیسم جادویی. پدیدار شد

تنها سبک 1930ي رئالیسم اجتماعی سبکی زیباشناختی و ادبی است که استالین آن را در اوایل دهه

در حقیقت رئالیسم اجتماعی به . مناسب جوامع کمونیستی معرفی و بر اتحاد جماهیر شوروي تحمیل کرد

 . شمارد ي ورود به جامعه میا مقدمهدارد و توجه به فرد و نیازهاي واقعی او رفرد و جامعه توجه 

ي کارگر و فرودست جامعه به معتقدانش بر این باورند این نوع رئالیسم به لحاظ توجه بیشتر به طبقه

- ه ي تاریخی میدر مبارز تحلیل بحرانهاي سرمایه داري موردنظر مارکسیسم و تصویر واقعی توده ها

ویژگی مهم این نوع رئالیسم حضور توده ها در آثار نویسنده به مثابه نیرویی است که تاریخ را می  . دازدپر

مرکزیت توجه خود را به زندگی مردمان ، اصالت دادن به روایت واقعیت رئالیسم اجتماعی با . آفریند

بنابراین اهمیت . وف می کندفرودست جامعه و بیان مشکالت طبقاتی و بعضا روند مبارزات و انقالبات معط

ترین از مهم. . . نیازمندي و رنج و ، ردادن به انسان و برطرف نمودن مشکالت اجتماعی از قبیل ظلم وفق

از نویسندگان ایرانی پیرو مکتب رئالیسم )اعطاء(احمدمحمود. می باشدهاي این مکتب ادبیرسالت

زمین سوخته است که روایتگر روزهاي نخستین  می باشد ویکی ازآثار او دراین سبک رمان ، اجتماعی

کتاب حاوي . جنگ هشت ساله است وهمانند حال و هوایش همان روزهاي ابتداي جنگ نوشته شده است

خانواده اي متشکل از پنج پسر و ، یک قسمت حوادثی است که در خانواده اتفاق می افتد: دو قسمت است

قسمت دوم حوادث مربوط به خود راوي . گ خانواده استیک دختر و مادر سالخورده که راوي پسر بزر

در طول رمان قرار است یک وحدت . است که بعد ازکوچ خانواده در اهواز مانده و ماجرا را دنبال می کند

هستیم از طرفی شاهد یکدل شدن مردم براي دفاع از شهر . شکل بگیرد و یک وحدت از هم پاشیده شود
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خانواده ي راوي در طول داستان . شیده شدن جمع ها و خانواده ها هستیمواز طرف دیگر شاهد از هم پا

با رفتن برادران و عروس به تهران و کشته شدن یک برادر و بستري شدن یکی از برادران در آسایشگاه 

شهري است با تمام امیدها و  ي جامعهاین رمان روایت کوچک شده ي یک . روانی عمال گسسته می شود

از این منظر محمود به حق توانسته است روایتی شفاف و . ها و رشادت هاي مردمانش آرزوها وهراس

  . ر مقابل جنگی ناخواسته به تصویر بکشدماندگار از روزگارش را در یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی د

از نویسندگان پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات عرب می توان از عبدالرحمن الشرقاوي 

ماجراهایش به تصویر می  سنده ي مصري خالق رمان األرض نام برد که روستاي کودکی خود را بانوی

در این . نقش زمین و ظلم دولتمردان می پردازد، در طی رمان به مسائلی همچون فقر روستائیان . کشد

جاده اي به  رمان نیروهاي حکومتی براي احداث راه آهن به روستا می آیند تا از میان زمین روستائیان

این امرمنجر به . اما روستائیان باهم متحد شده در برابر آنها مقاومت می کنند. قصر پادشاهی بسازند

بار دیگر مأموران حکومتی براي گرفتن مالیات وغارت . زندانی شدن چندتن از روستائیان می شود

یري صورت می گیرد اما خشم و بین آنها و مأموران درگ. محصوالت کشاورزان به زمین هاي آنها می روند

  . مقاومت آنها بی فایده بوده و درنهایت زمین هاي خود را ازدست می دهند

هر دو رمان به پیروي از مکتب رئالیسم اجتماعی نوشته شده است که به دلیل انتخاب راوي از افراد 

اکم بر هر دو رمان روح ح. حوادث به طور دقیق وعینی توصیف شده است، اصلی و نزدیک به مکان وقوع

با این تفاوت که اتحاد . روند مبارزات و انقالب ها و اتحاد مردم براي حفظ زمین آباء و اجدادي شان است

مردم در زمین سوخته به نتیجه می رسد اما در األرض بی نتیجه مانده و درنهایت زمین هایشان غصب 

و األرض نویسندگان زبان گویاي وضعیت  در رمان هاي زمین سوخته: در واقع می توان گفت. می گردد

می باشد که سبک ادبی آنها نیز به مانند شرایط جامعه متأثر از  آن زمان ایران و مصر ي جامعهماعی اجت

حوادث روي آمده است و رمان ها توصیف کننده ي اوضاع اجتماعی آن زمان هستند که واقعیت ها را بر 

  . عمومی نوشته اند اساس تغییرات و افکار حاکمه بر اذهان

  االت پژوهشسؤ - 3- 1

  هدف دو نویسنده از بیان مسائل اجتماعی در رمان هاي خود چیست؟ -1

  یک از مؤلفه هاي رئالیسم سوسیالیستی در هردو رمان نمود بیشتري یافته است؟ کدام -2
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  اهداف پژوهش - 4- 1

رسی این مؤلفه ها در رمان بر- 2. شناخت مؤلفه هاي رئالیسم سوسیالیستی - 1: هدف از این پژوهش

و همچنین تطبیق این با مؤلفه ها در هر یک از رمان ها تحلیل مصادیق همسو - 3. زمین سوخته و األرض

  . دو رمان از جهت میزان شدت و ضعف و همسانی و بعضا تضاد این مؤلفه ها با یکدیگر

  ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

ر قالب رئالیسم سوسیالیستی انجام گرفته اند همواره در آثاري که د تانی ملل مختلفدر ادبیات داس

اما اطالعات موجود در این زمینه تنها به معدودي مقاله محدود . شمار آثار محبوب و پرخواننده بوده اند

ضرورت تحقیقی دقیق در این رابطه ؛ می شد که غالبا به ذکر کلیاتی راجع به این سبک اکتفا کرده اند

احمد محمود و عبدالرحمن الشرقاوي از نویسندگان ؛ در ادبیات فارسی و عربی. ودبیشتر احساس می ش

که در پی مطالعات و بررسی هاي انجام شده روشن شد که می توان رمان  مکتب واقع گرایی هستند

  . زمین سوخته و األرض را به لحاظ رئالیسم سوسیالیستی بررسی و مطابقت داد

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

زمین سوخته و (مقاله پیرامون رئالیسم و رئالیسم سوسیالیستی  و دو رماندر قالب یی پژوهش ها

  : به رشته ي تحریر درآمده است)األرض

، طاهره کوچکیان(اثر علی درویشیان، بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی در سالهاي ابري-1

و برجستگی برخی مؤلفه هاي  کرمانشاه ي جامعههدف این پژوهش نشان دادن )1389؛ خاور قربانی

رنگ و بوي آثار رئالیسم سوسیالیستی به آن ، شناسانه ي نویسنده از حوادث معنایی و تحلیل جامعه

  . بخشیده است

 ؛ غالمرضا سالمیان و دنیاحیدري(بازتاب مؤلفه هاي مکتب رئالیسم در رمان شوهر آهو خانم-2

ذیري رمان شوهر آهو خانم از مکتب هاي ادبی که هدف این پژوهش نشان دادن میزان تأثیرپ)1392

  . است

  )1389؛ محمد حنیف(. نقد و بررسی داستان زمین سوخته-3

 ، سیدابراهیم آرمن(. بررسی تطبیقی األرض شرقاوي و جاي خالی سلوچ محمود دولت آبادي-4

، وستائیاناین پژوهش با رویکردي تطبیقی به موضوعاتی چون فقر ر. )1391؛ شهرزاد فیروزي مندمی

  . می پردازد. . . نقش زمین و ظلم دولتمردان و
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  روش اجراي طرح- 7- 1

هاي  روش اجراء به صورت کتابخانه اي بوده و منابع و مراجع مورد مطالعه قرار گرفته و فیش برداري

هاي رئالیسم سپس براساس یافته ها و مطالعات دو اثر از جهت مؤلفه. الزم انجام گرفته است

 . و بعد از فصل بندي و موضوع بندي پایان نامه تدوین یافته است ی تطبیق و تحلیل داده شدهسوسیالیست



8  

  

 

  

  : فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
 

 

 

 

 



9  

  

  

  

  ادبیات تطبیقی - 1- 2

  تعریف ادبیات تطبیقی - 1- 1- 2

تطبیق گر برجسته ي فرانسوي در مقدمه اي که برکتاب ادبیات تطبیقی گویارد  1ژان ماري کاره

  : می گوید، نوشته است

ادبیات تطبیقی شاخه اي از تاریخ ادبیات است که به مطالعه ي پیوندهاي فکري بین المللی و روابط 

ادبیات تطبیقی به ، به عبارت دیگر؛ پردازدمی. . . و5 و کارالیل 4و گوته 3و پوشکین2 موجود میان بایرون

ادبیات ؛ ورزدابع خارجی آن آثار اهتمام میمن بررسی پیوندهاي مختلف در بین آثار ادبی جهان وکشف

ا یک تطبیقی به مطالعه ي آثار ادبی نمی پردازد بلکه بیشتر به دگرگونی هایی توجه دارد که یک ملت ب

، واکنش، تأثیرپذیري غالبا به مفهوم تفسیر يدرحقیقت واژه. ها ایجاد می کندنویسنده در آثار دیگر ملت

  )1387: 12، الح بک و نظري منظمص(. ستیز استیداري و پا

ادبیات تطبیقی : وي می نویسد. روشن ترین تعریف در مکتب تطبیقی فرانسه از آن گویارد است

پژوهشگر ادبیات تطبیقی مانند کسی است که در سرحد قلمرو زبان . تاریخ روابط ادبی بین المللی است

میان دو یا چند ملت را ثبت و بررسی می  ملی به کمین می نشیندتا تمام دادوستدهاي فکري و فرهنگی

  )5، همان(. کند

  : آن)6کالسیک(اینک می توان گفت که ادبیات تطبیقی در مفهوم فرانسوي

و بعدها از - آن گاه به تدریج از تاریخ ادبیات؛ شاخه اي از تاریخ ادبیات و کامل کننده ي آن است-1

. ه باید به نسبی بودن این استقالل اذعان نمودهرچند ک، نظریه ي ادبیات استقالل یافت نقد ادبی و

  )224؛ 1389، نظري منظم(

                                         
1. Jean marie carre 
2. Byron 
3. Pushkin 
4. Goothe 
5. Carlyle 
6. Classic 
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و نگرش تاریخی سده ي  1شدیدا تحت تأثیر روح علمی، ادبیات تطبیقی در مفهوم فرانسوي آن-2

  . اساس نظري این مکتب بر دو گرایش علمی و عملی مبتنی بود، به عبارت دیگر. نوزدهم بود

بلکه . مقایسه ي صرف میان دو یا چند ادبیات نیست، فرانسوي آن ادبیات تطبیقی در مفهوم-3

نقطه ي آغاز و گامی ضروري است که امکان درك شباهت ها و یا تفاوت ، مقایسه از دیدگاه این مکتب

  . هاي موجود در بین آثار ادبی را فراهم می نماید

این شرط . ي تطبیقی استشرط اصلی انجام پژوهش ها، اختالف زبان در بین آثار مختلف ادبی-4

آن را عاملی در جهت وابسته کردن ملت هاي ، مثال برخی؛ بعدها اعتراض هاي فراوانی را درپی داشت

  . ضعیف به دولت هاي نیرومند غربی پنداشتند

را محور واساس  2ادبیات تطبیقی به غناي ادبیات و زبان ملی اهتمام می ورزد و ادبیات ملی-5

  . می شماردپژوهش هاي تطبیقی بر

از ؛ بررسی و پیوندهاي تاریخی در میان ادبیات ملت هاي مختلف می پردازدادبیات تطبیقی به -6

  . اساس آن تاریخ ادبیات است، این رو

تأثیرگذاري را در پیدایش اثر  يپردازد و نتیجهحقیق در باب اصالت ادیب میادبیات تطبیقی به ت-7

  . ادبیات تطبیقی در اینجا شکل نقد ادبی به خود می گیرد می توان گفت که. ادبی بررسی می کند

چه ممکن است بین . تأثیرپذیري لزوما به معناي هم فکري و هم نوایی با تأثیرگذار نیست-8

  )13: همان(. تضاد یا اختالف هاي عمیق فکري باشد، تأثیرگذار و تأثیرپذیر

برخی تطبیق گرایان برجسته ي ، وار استاز آنجا که پژوهش هاي اثرگذاري و اثرپذیري بسیار دش-9

گویارد توجه اصلی خود را معطوف نظریه ي پذیرش یا استقبال نموده اند که در . چون ماري کاره- فرانسه

  . آن خالقیت و اصالت نویسنده نمایان می شود

: ازمهم ترین این زمینه ها عبارتند . زمینه هاي تحقیق درادبیات تطبیقی گسترده و متعدد است- 10

؛ بررسی ترجمه ها و مترجمان به عنوان عوامل اصلی انتقال پدیده هاي ادبی، پژوهش در باب واژه ها

بررسی تأثیر ؛ تحقیق در باب موضوعات ادبی و اسطوره ها؛ بررسی انواع ادبی در بین ملت هاي مختلف

بررسی مکتب هاي ؛ مطالعه ي منابع خارجی یک اثر یا نویسنده؛ دیگر)هاي(یک نویسنده برادبیات ملت

صالح بک (. . . ت در ادبیات ملتی دیگر وتصویر یک مل؛ ادبی و جریان هاي فکري در میان ملل گوناگون

  )1387: 13، منظمونظري

                                         
1.Effect of the scientific spirit  
2 .National literature 
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  و تاریخ پیدایش ادبیات تطبیقی خاستگاه - 2- 1- 2

ي  خاستگاه ادبیات تطبیقی کشور فرانسه است و پژوهشگران فرانسوي کسانی بودند که این شیوه

ویلمان یکی از استادان دانشگاه سربن  توماس آبل)م1828(در سال. نوین را در تحقیقات ادبی رواج دادند

گاه از تأثیر متقابل ادبیات انگلیسی و ایتالیایی و فرانسوي در یکدیگر سخن ، در درس تاریخ ادبیات خود

جلد چهارم . برمی انگیخت می گفت و دانشجویان را به سنجش و مقایسه ي ادبیات ملت هاي اروپایی

اصطالح ادبیات  1انتشار یافت و دراین مجلد بود که ویلمان)1838(مجموعه ي سخنرانی هاي او درسال

  . تطبیقی را براي نخستین بار به کار برد

یکی دیگر از استادان سربن فرانسه درس او را ادامه داد و به  2ژاك آمپر-ژان، پس از آبل ویلمان

در این تاریخ ترجمه ي نخستین . اگون از جمله سنجش ادبیات شرق و غرب پرداختسنجش ادبیات گون

مجلدات شاهنامه ي فردوسی به کوشش ژول مل و سیاحت نامه ي شاردن منتشر شده بود و توجه 

باگذشت ، ي مشرق زمین بویژه ایران جلب کردفرانسویان را بیش از پیش به ادبیات و فرهنگ کشورها

. به حوزه ي مطبوعات نیز کشیده شد اهمیت ادبیات تطبیقی بحث و نظر درباره ي آنزمان و آگاهی از 

ضمن مقاالتی از باب جدیدي )دو جهان(سنت بوو استاد دانشگاه سربن و منتقد معروف در مجله اي به نام

. بنیان گذار آن دانستژاك آمپر را -سخن گفت و ژان، که در زمینه ي تحقیقات ادبی گشوده شده بود

  )1384: 16، پیرانی(

تا این دوره اصطالح ادبیات تطبیقی هنوز در معناي وسیع امروزي به کار نمی رفت و بیشتر کسانی 

تنها به سنجش ادبیات دو ملت آن هم در حدود معلومات آن ، باب می پرداختند اینکه به مطالعه ي در

 . )ی روابط ادبی میان ملت هاستبررس(در صورتی که منظور از ادبیات تطبیقی. دوره اکتفا می کردند

پژوهشگر ادبیات (3اف گویارد. به تعبیر ام. ویافتن راه ها و شیوه هاي اثر گذاري و اثرپذیري هدف آن است

میان دو ملت را ثبت تطبیقی همچون کسی است که در مرز دو کشور می نشیند و دادوستدهاي فرهنگی 

نیمه اول سده ي نوزدهم در فرانسه پدید آمد و آرام آرام در هرحال این دانش نوپا در . و بررسی می کند

میالدي وارد حوزه هاي دانشگاهی شد و بسیاري از )1850(در سال. روانه ي سرزمین هاي دیگر شد

 . کرسی ادبیات تطبیقی را دایر کردند ناپل ایتالیا)1858(5ژنو)1850(4ها همچون لوزاندانشگاه

 )1878(ي ادبیات تطبیقی برگزار شد که نخستین آن در سال بارههاي جهانی درها و نشست گردهمایی

                                         
1. Thomas abel wilman 
2. Jean Jacques Amper 
3. Marius Francois Guyard 
4. Lausanne 
5. Geneve 
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. زادگاه ادبیات تطبیقی برپاشد و ویکتور هوگو ریاست آن را برعهده داشت، در پاریس فرانسه

ي انگلستان را با قلمرو جهانی ادبیات تطبیقی آشنا کرد و سرانجام جامعه 1ماتیو آرنولد)1848(درسال

 . پژوهندگان ادبیات تطبیقی پیوست ي جامعهبه  )به بعد1880از حدود( مي ادبی انگلیس هجامعه

. پژوهشگران این کشور در ایجاد خاورشناسی و ادبیات تطبیقی در معناي امروزي آن بسیار کوشیدند

ازمتخصصان برجسته ي این زبان . . . چینی و، ترکی، عربی-محققان آلمانی با آموختن زبان هاي فارسی

مراکز و مدارس خاورشناسی آلمان به تحقیق وتتبع و ترجمه ي آثار ادبی ملت هاي  ها می شدند و

فارسی و ، شگل درپاریس 3و آگوست ویلهلم 2چنانکه برادران فردریش. می پرداختندمختلف مشرق 

از این رو ادبیات تطبیقی در . اوستایی و سانسکریت آموختندو بسیاري ازآثار را به آلمانی ترجمه کردند

ماکس کخ در . ان رنگ وبوي دیگري به خود گرفت ودر معناي امروزي آن به کار می رفتآلم

ادامه یافت و )1910(انتشار این مجله تا سال. مجله ي ادبیات تطبیقی را منتشر کرد)1887(سال

بررسی اثرگذاریها و اثر پذیري ها و «ادبیات تطبیقی دو علمی را که موضوع آن، درحقیقت با انتشار آن

  )17، همان(. بنیاد نهاد،  است»ملت ها نوهش در روابط ادبی میاپژ

  ادبیات تطبیقی مکاتب - 3- 1- 2

  مکتب فرانسوي -1- 1-3- 2

ادبیات تطبیقی را شاخه اي از تاریخ ادبیات به حساب می آورند و وظیفه ي ، نظریه پردازان فرانسوي

عمدتا بین فرهنگ فرانسه و -ختلفپژوهشگر ادبیات تطبیقی را بررسی روابط ادبی بین فرهنگ هاي م

بر  قرن نوزدهم اروپاست)اثبات گرایی(4این مکتب که تحت تأثیر پوزیتیویسم. می دانند- سایر فرهنگ ها

- تطبیقی را مشروط به اثبات رابطهي مستندات و مدارك تاریخی اصرار می ورزد و هرگونه مطالعه ي ارائه

ز دیدگاه مکتب فرانسوي اثبات روابط تاریخی بین آثار ادبی ا. تاریخی بین دو فرهنگ موردنظر می داند ي

شرط مسلم و قطعی ورود به عرصه ي پژوهش هاي ادبیات ، که به زبان هاي مختلف نگاشته شده اند

تطبیق یا ، علی رغم برداشت عده اي، روشن می شود که در این حوزه هدف، بدین سان. تطبیقی است

یا روشی است براي رسیدن به هدف که همانا تبیین معامالت و تطبیق صرفا وسیله . مقایسه نیست

از میان نمایندگان مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقی می توان به . مبادالت ادبی بین ملت هاي مختلف است

                                         
1. Matthew Arnold 
2. Friedrich 
3. Acoust wilhelm 
4. Positivism 
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؛ 1389، انوشیروانی(. اشاره کرد 4و پل ون تیگم 3رنه اتیامبل، 2ژان ماري کاره، 1ماریوس فرانسوا گی یار

12(  

  مکتب آمریکایی - 2- 1-3- 2

در )1995-1930(5مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی پس از جنگ جهانی دوم با سخنرانی رنه ولک

در دانشگاه کارولیناي شمالی برگزار  1958که در سال ، دومین کنگره ي بین المللی ادبیات تطبیقی

- تباطات ادبی بین فرهنگعه ي ارعالوه بر مطال، این مکتب. پا به عرصه ي پژوهش هاي ادبی نهاد، گردید

تطبیقی را در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشته هاي علوم انسانی و هنرهاي زیبا مانند ادبیات ، مختلف هاي

موسیقی و ، سینما، نقاشی، جامعه شناسی، پیکرتراشی، روان شناسی، زبان شناسی، ادیان، فلسفه، تاریخ

بیقی فلسفه و نظریه ي جدیدي در مطالعات ادبی ادبیات تط، از منظر این مکتب. سایر هنرها می بیند

از ، ملی)هاي(بدین معنی که ادبیات پدیده اي جهانی و کلیتی است که اجزاء آن یعنی ادبیات، است

با برشمردن تفاوت هاي بین ، )2001-1918(فرانسوا یوست. وحدتی اندام وار و انسجامی یگانه برخوردارند

  )1389: 13، انوشیروانی(: ن پدیده ي جدید را چنین توضیح می دهدای، ادبیات تطبیقی و ادبیات جهان

در واقع ادبیات جهان پیش نیاز . دو مضمون یکسان نیستند»ادبیات تطبیقی«و»ادبیات جهان«

 دهدادبیات تطبیقی است و موادخام و اطالعات موردنیاز پژوهشگر ادبیات تطبیقی را در اختیار او قرار می

ادبیات تطبیقی را شاید بتوان به ، بدین سان. اصول نقادانه وتاریخی تنظیم ومرتب کندتا آنها را براساس 

شرح نقادانه یا تاریخی منضبطی ، یا به سخن دیگر؛ سازمان یافته تعریف کرد»ادبیات جهانی«عنوان نوعی

ملل کار پژوهشگرادبیات تطبیقی فقط این نیست که شاهکارهاي ادبی . از پدیده هاي ادبی درکل است

بلکه وي رخدادهاي مهم ادبی ، مختلف را در فهرست مطالعات خود قرار دهد وآنها رابخواند و تحلیل کند

را درارتباط با هم می بیند وتالش می کند که جایگاه یک نویسنده را درتاریخ عمومی اندیشه و زیبایی 

همسو ساختن آنها تالش می  بلکه براي، او نه تنها یافته ها را کنار هم می گذارد. شناسی مشخص کند

براي او ادبیات یک دایره و یک . نه مجموعه اي از آثار منفرد، براي او ادبیات یک ترکیب وکلیت است. کند

ادبیاتی را ، شرایطی که عمال یا به شکل آرمانی. این رشته از واقعیتی فرهنگی نشأت می گیرد. کلیت است

ارغنون «بنیادي محقق تطبیق گرایی را به عنوان این حقیقت با توجه به. به سایر ادبیات پیوند می دهد

  )14: همان(. نقد ادبی درنظر می گیرد»جدید

                                         
1. Marius Francois Gayar 
2. Jean marie carre 
3. Rene Etiemble 
4. P.V.Tieghem 
5. Rene wellek 
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اکنون همه بر سر این : معتقداست، سردبیر مجله ي ادبیات تطبیقی)2005-1916(1اون آلدریج

ات تطبیقی در ادبی. ملی نیست . موضوع توافق دارند که ادبیات تطبیقی به معنی مقایسه ي ادبیات قومی 

روشی که از افق هاي تنگ و محدود مرزهاي ، واقع روشی براي دستیابی به رویکردهاي جدید ادبی است

سیاسی و زبانی فراتر می رود تا آنجا که روابط بین ادبیات و سایر شاخه هاي علوم ، جغرافیایی، ملی

با روش مطالعات  ادبیات تطبیقی روش تحقیق در مطالعات. انسانی و هنرهاي زیبا را نیز در برمی گیرد

بیش از ادبیات ؛ جز آنکه در ادبیات تطبیقی موضوع تحقیق گسترده تر است، ادبیات ملی تفاوتی ندارد

محقق ادبیات . یک قوم را فرا می گیرد و شامل هر اثري می شود که دانشجو قادر به خواندنش باشد

در مرکز تجاري بزرگ ادبی به خرید ، محدود کند تطبیقی به جاي آنکه خود را به فروشگاه ملیت واحدي

به طور خالصه می توان گفت که ادبیات تطبیقی در مطالعه ي پدیده هاي ادبی نه تنها از . می پردازد

. بلکه به ارتباط آن با سایر حوزه هاي فکري و هنري نیز می پردازد، مرزهاي ادبیات ملی فراتر می رود

  )1389: 14، انوشیروانی(

چنین اظهار می »تعریف و عملکرد آن، ادبیات تطبیقی«در مقاله ي)2009- 1916(2رماك هنري

، و از سویی دیگرمطالعه ي ادبیات در وراء محدوده ي کشوري خاص ، ادبیات تطبیقی از یک سو: دارد

 ، نقاشی مانند( همچون هنرهاي زیبا ، هاي دانش بشريي ارتباطات بین ادبیات و سایر حوزهمطالعه

طور به  . مذهب و نظایر آن است ، علوم اجتماعی ، تاریخ ، فلسفه )موسیقی ، معماري ، سازيسمهمج

ي ادبیات یک ادبیات با ادبیات یا ادبیات هاي دیگر و همچنین مقایسه يادبیات تطبیقی مقایسه ، خالصه

  )14، همان(. وق بشري استبا سایر حوزه هاي اندیشه و ذ

  مکتب آمریکاییدو اصل مهم  - 1- 2- 1-3- 2

  ادبیت متن -2اصل تشابه و همانندي                      - 1

مکتبی به نام مکتب  ، محققان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم ، در واکنش به مکتب فرانسوي

بدون تکیه بر آثار ادبی خاص و  - واسطه ادبیات نقد مستقیم و بی ، ادند که روش آنآمریکایی بنیان نه

در این مکتب به روابط میان ادبیات مختلف بر  . برخالف مکتب فرانسوي بود - هاتاریخی آنپس زمینه 

 . اصل تشابه و همانندي است ، چه در این مکتب اصالت داردشود آنتأثر توجهی نمی مبناي اصل تأثیر و

مله ادبیات با دیگر معارف بشري از ج ، همین اصل تشابه و همانندي موجب شد که در این مکتب

                                         
1. Own Aldrich 
2. Henry Remak 
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- و حتی بررسی رابطه ادبیات با علوم تجربی نیز در حوزه پژوهش 2رقص ، 1موسیقی : هنرهاي زیبا مثل

 ، در این مکتب . ادبیات تطبیقی در این مکتب با نقد مدرن گره خورده است . هاي ادبی قرار گرفت

هایی که یک اثر را به گییعنی تمام آن ویژ : منظور از ادبیت . مرکز توجه می باشد ، بیادبیت یک اثر اد

نه  ، لذا در بررسی و تطبیق آثار ادبی باید به میزان ادبیت آن توجه داشت . اثر ادبی تبدیل می سازد

  . روابط تاریخی و رابطه تأثیر و تأثر 

ژادي و زبانی به ن ، این مکتب ادبیات تطبیقی بدون توجه به موانع سیاسی ، از نظر پژوهشگران

هاي بسیار پدیدهبررسی تطبیقی نباید در روابط تاریخی محصور بماند چون  . پردازدبررسی ادبیات می

 ها یا انواع ادبی رایج در جهان وجود دارد که با یکدیگر پیوند تاریخی ندارندارزشمند مشابهی در زبان

  . )15: همان(

ري در نوشتن آثار توان گفت که این دو نویسنده ایرانی و مصبا توجه به توضیحات فوق الذکر می

اند به همین منوال بررسی تطبیقی ما بر حسب مکتب آمریکایی خود به هیچ وجه از هم تأثیر نپذیرفته

  . گیرد که در آن مسأله تأثیر و تأثر اهمیتی نداردصورت می

  مروري بر پیشینه ادبیات تطبیقی ایران و عرب - 4- 1- 2

 ، فارسی و عربی از بدو پیدایش به اشکال مختلف ادبیات تطبیقی در شکل غیر علمی خود در ادبیات

ب دوره جاهلی هم از این ی ایران دوره باستان و عرحتّ ، تر وجود داشته استرنگ و گاه پررنگگاه کم

اتب از عرب هنر و تمدن به مر ، ادب ، که ایرانیان باستان ازحیث فرهنگبا آن . بهره نبودندجریان بی

توان در شعر اعشی دید که گذاري را میثیرهایی از این تأبه عنوان مثال نشانه . داندوره جاهلی برتر بوده

مترجم  ، یا عدي بن زید . )1986: 160، ابن قتیبه(خورد در اشعار او کلمات فارسی متعددي به چشم می

از زبان و  ي ويثیر پذیرهایی از تأنشانه ، اگر در اشعار او دقت شود . دانستهفارسی نیکو می ، دربار کسري

توان ها در شعر دیگر شاعران مشهور دوره جاهلی فراوان میاز این نمونه . خوردادب فارسی به چشم می

از دوره ساسانیان  ، گرددها که به دوران ماقبل تاریخ باز میها و فارستاریخچه طوالنی روابط عرب . یافت

پذیري ثیرتأ ، ي عباسیره اموي باالخص در دورهدو . )1903: 6، عوفی(رنگ و بوي ادبی به خود گرفت 

درخواهد یافت که  ، ت کندهاي مختلف وجود دارد و اگر کسی همادب عربی و فارسی از یکدیگر در زمینه

اي است که از مصادیق بارز یک از دو ادب عربی و فارسی از یکدیگر به گونه ها تأثیر و تأثر هردر این دوره

                                         
1. Music 
2. Dance 
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ه از حیث فراوانی مواد خام ادبیات تطبیقی نه از حیث علمی  و البتّ . گرددمی ادبیات تطبیقی محسوب

  . امروزي آن

اي قابل مالحظه ياین مطلب فقط محدود به شعر نبوده بلکه در زمینه نثر و داستان هم به گونه

رانیان را از اخبار ای ، بن حارث بن کلده نصر ، به عنوان مثال در اواخر دوره جاهلی . وجود داشته است

) عود نواختن مثل آواز خواندن و(داد ل مکه تعلیم میها را به اهآن ، گاه در مکهمردم حیره آموخته و آن

  . )1981: 79، زیدان (

از شعر  ایرانی هستند و شعر فارسی تقریباً دوره غزل و عرفان است که هر دو عمدتاً ، دوره عراقی

که آن  . ره هم توسل به قرآن و حدیث و اقاویل مشایخ فراوان استگیرد اما در همین دوعربی فاصله می

اند اما زبان و ایرانی بودهمشایخ فارسی اگرچه در ابتدا اقاویل از . هم در اساس از فرهنگ و ادب عربی است

ترجمه عربی  ، هاهاي عرفانی مانند کشف المحجوب و مانند آنکتاب ها از بین رفته و دراصل فارسی آن

  . نها بازمانده استآ

چنان برقرار بوده است و حزین الهیجی ارتباط ادب فارسی و ادب عربی در دوران متأخر هم هم

  . )1389: 5، محسنی نیا(ي بارز آن است نمونه

اگرچه  . ها داشتندپس ادبیان ایرانی و عرب نقش مهمی در شروع علمی ادبیات تطبیقی در آن دوره

گوي شعراي فارسی . توان بر آن عنوان ادبیات تطبیقی نهادمروزي نداشته و نمیاین شروع جنبه علمی و ا

ها و مضامین شعر خود را از شعراي عرب جاهلی و دیگر شعراي دوره قالب دوره خراسانی نیز مستقیماً

گاه هم مستقیم از شعراي  مضامین خود را از شعراي خراسانی و ، متأخر اموي و عباسی گرفتند و شعراي

  . )1382: 5، دودپوتا(این داستان صورت معکوس هم دارد  . عرب گرفتند

  هاي مختلف با یکدیگراف تطبیق ادبیاتاهد- 5- 1- 2

معرفت براي وجود یک  . شناسی استدانش دیگري داراي اهداف معرفت ادبیات تطبیقی مثل هر

رود که در انتظار می ، ستادبیات تطبیقی که دانش بررسی تطبیق ادبیات ا . مجوزي کافی است ، دانش

اش را از دست فلسفه وجودي ، حال اگر در این امر مشارکت نورزد . معرفت خود مشارکت داشته باشد

تجزیه  : هدف از ادبیات تطبیقی چیزي نیست جز« . آن به حاشیه رفتن و زوال است دهد و سرنوشتمی

یق از زبانی به زبان دیگر و از ادبیاتی به چگونگی انتقال این حقا ، و تحلیل حقایق از مجاري تاریخی

به ادبیات دیگر ي انتقال خصوصیات کلی ادبی که در مرحله ، هاي زایندگی از یکدیگرپیوند ، ادبیات دیگر

دست آمده و یا از دست رفته ههاي دیگر بهایی که در نتیجه انتقال به زبانو صبغهبرجاي مانده است 

مسائل انسانی  هاي فکري و انواع ادبی وتنها در محدوده بررسی جریان ، ايهت ادبیات مقایساهمی . است
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- کلی جهانی روي نویسندگان بومی میگردد بلکه به کشف عوامل تأثیر ادبیات محصور نمی در هنر

  )1373: 36، غنیمی(»پردازد

ه به با توج . دزمان بر آن است که خودي را در آیینه دیگري ببیند و بشناس ادبیات تطبیقی در هر

که بیانگر شاکله و فلسفه ادبیات تطبیقی -استاد زبان و ادبیات فرانسه-  1یرجمله معروف فردیناند برونتی

ما هرگز خودمان را نخواهیم « یین کرد اینکه بیق ادبیات ملل مختلف را بهتر تبتوان علت تطاست می

-چرا که در زمینه تطبیق است که می . )1389: 7، انوشیروانی(» شناخت اگر فقط خودمان را بشناسیم

  . د اصالح و تقویت نقاط قوت و زدودن نقاط ضعف برآمده نقاط قوت و ضعف پی برد و در صدتوان ب

     طور که فرهنگ ملل مختلف بر هم تأثیرزیرا همان ؛ ادبیات تطبیقی نوعی داد و ستد فرهنگی است

تحقیق در  ، بنابراین . گذارنددر هم اثر می ، ن فرهنگ استها هم که یکی از ارکاادبیات آن ، گذارندمی

به  ، دیگر ؛ هابه کشف روابط فرهنگی بین ملت ، یکی : کندبه چند موضوع کمک می ، ادبیات تطبیقی

 ، این رشته از معارف بشري ، از این رو . درك آن قسمت از تحوالت ادبی که مربوط به این نوع روابط است

  . )1388: 14، بقایی(ستی و صلح بین ملل موثر است در برقراري دو

پویایی خاص ادبیات  . بینی فرهنگی استمهم پایانی بر خود ، شایان ذکر است که ادبیات تطبیقی

این امکان را براي این شاخه فراهم کرده است که هماهنگ با تحوالت فکري زمان خود حرکت  ، تطبیقی

  . خوردومی کمتر به چشم میحرکتی که در ادبیات ملی و ق ؛ کند

ها را در وزن و جایگاه ادبیات ملی را درك کنیم ناچار باید آن ، در دنیاي جدید اگر بخواهیم موقعیت

توان ترازوي ادبیات تطبیقی میزان دقیقی است که به کمک آن می . ترازوي ادبیات تطبیقی قرار دهیم

توان تنها در پرتو این مقایسه است که می . وشن نمودجایگاه و موقعیت و وزن ادبیات ملی یک کشور را ر

به نقاط قوت و ضعف ادبیات ملی پی برد و با استفاده از معیارهاي ادبیات تطبیقی به تقویت نقاط قوت و 

  . )1388: 3، شرکت مقدم(اصالح و یا زدودن نقاط ضعف ادبیات دست زد 

  رئالیسم -2- 2

  تاریخچه ي رئالیسم و تعریف آن - 2-1- 2

به معناي چیز گرفته شده است وقلمرو اصلی کاربرد آن در فلسفه  resرئالیسم در لغت از ریشه ي 

در فلسفه ي قرون وسطایی غرب . در واقع این لغت از فلسفه وارد ادبیات و نقد ادبی شده است. بوده است

  : دسته تقسیم شدنداعتبار به دو فیلسوفان مدرسی به یک ، در دوران اوج و نضج فلسفه ي اسکوالستیکی

                                         
1. Ferdinand Brontier 



18  

  . کلیات را اموري عینی و واقعی می دانستندبودند وافالطون  آنها که پیرو)الف

آنها که برخی به تأسی از ارسطو و یا تحت تأثیر جریان هاي فلسفی دیگر معتقد به واقعی و )ب

  . عینی بودن کلیات نبودند وآن را امري ذهنی و عینی می دانستند

زیرا کلیات را اموري واقعی می دانستند و فیلسوفان ، را رئالیست می نامیدنددسته ي اول فیلسوفان 

زیرا کلیات را چیزي جز نحوي اسم یا نام نهاده شده بر یک ، می نامیدند 1دسته ي دوم را نومینالیست

 البته رئالیسم در فلسفه به. نومینالیست به معناي اسم گرا یا نام گرا است. مفهوم ذهنی نمی دانستند

به طور مثال در معرفت شناسی به آن دسته از فیلسوفان که معتقد ، معناي دیگري نیز به کار رفته است

رئالیسم همچنین کاربردهایی در . رئالیست گویند، به وجود جهانی واقعی بیرون از ذهن آدمی هستند

  )1389: 56، زرشناس(. فلسفه ي علم نیز دارد، علم سیاست، هستی شناسی

چشم اندازهاي ، بر مکتبی در ادبیات اطالق می شود که تصویري از واقعیت، اصطالحدررئالیسم

  . خارج و آزاد از ایدئالیسم ذهن گرایی و رنگ رمانتیک باشد، زندگی

از فلسفه جبر و وضع کامال ، 2لکن نظیر ناتورالیسم، این برخورد نقطه ي مقابل رمانس است

مسلم گرفتن وجود «3رئالیسم را در برابر ایدئالیسم1795شلینگ نیز در. غیراخالقی ناشی نمی شود

  )97؛ 1385، ثروت(. تعریف کرد»خود

گرچه در ، اصطالحی است که از حوزه ي تفکرات فلسفی وارد نقد ادبی شده، حقیقت آنکه رئالیسم

به  ولی مفهومی که اهل ادب را فلسفه نیز معناي مراد فیلسوف از رئالیسم فراز ونشیب هایی داشته است

این ادعاي رئالیسم بود که مدرکات از ، در ذهن اسکان دادندرا رئالیسم جذب کرد و آن مفهوم ازخود 

  )98، همان(. اعیان اند و از موجودیت حقیقی در خارج از ذهن مدرك برخوردارند

پدیده اي است تاریخی که در مرحله ي معینی از تکامل فکري ، رئالیسم به عنوان شیوه اي خالق

زمانیکه انسان ها نیاز مبرمی به شناخت ماهیت و جهت تکامل اجتماعی پیدا کردند و زمانیکه مردم  ،بشر

نخست به طور مبهم و سپس به طور آگاهانه دریافتند که اعمال وافکار انسان از هیجان هاي سرکش یا 

مادي سرچشمه  بلکه از علت هاي واقعی و به بیان دقیق تر از علت هاي، نقشه ي الهی ناشی نمی شود

زمانی به ظهور رسید که افراد جامعه با ، شیوه ي رئالیستی در هنر و ادبیات. به ظهور رسید، می گیرد

که عملکرد مکانیسم روابط اجتماعی را تعیین  مواجه شدند ايوظیفه ي شناخت آن نیروهاي ناشناخته

  )1362: 17، 4ساچکوف(. کنند

                                         
1. Nominalist 
2. Naturalism 
3. Idealistic 
4. Sachakov 



19  

در  3دیکنز، در فرانسه 2استندال، 1و با آثار بالزاك1830الهايرئالیسم در ادبیات داستانی از حدود س

رئالیسم به مکتب غالب در ادبیات داستانی غرب بدل شده و این 1850از سالهاي. انگلستان ظاهر می شود

پس از آن نیز اگرچه از دامنه ي نفوذ رئالیسم در . ادامه می یابد1890غلبه و برتري تا اوایل دهه ي

و  4دادائیسم، برخی کشورهاي اروپاي مرکزي کاسته می شود و با ظهور ناتورالیسم ادبیات داستانی

صور مختلف ادبیات مابعد رئالیستی تا حدود زیادي میدان دار اصلی و جریان غالب ادبی می  5سوررئالیسم

دتی رئالیسم تا حدودي و م، اما در برخی کشورها مانند روسیه وتا حدودي ایاالت متحده آمریکا. شوند

این (رئالیست سوسیالیستی و یا نئو رئالیسمو حفظ و پس از آن نیز قالب هایی همچون  6حالت هژمونیک

جریان در اواسط قرن بیستم حتی در ادبیات کشورهاي مرکزي نظیر آلمان و فرانسه به عنوان یک گرایش 

  . لیسم ادبی می شودبه گونه هاي مختلف موجب تداوم حیات و نسبی رئا)ادبی نیرومند پدید می آیند

به گونه اي که می توان ، در واقع باید گفت نئورئالیسم در ادبیات داستانی غرب بسیار عمیق است

اگرچه ظهور رئالیسم به . تمامی تاریخ ادبیات داستانی پس از سروانتس را نوعی دیالوگ با رئالیسم دانست

نیمه ي قرن نوزدهم است که این مکتب  بازمی گردد و از1830عنوان یک مکتب ادبی به سالهاي دهه ي

ادبی براي مدتی به مکتب غالب در ادبیات داستانی غرب بدل شده اما رد پاي گرایش ها و جوانه هاي 

به معناي آثار ادبی (رویکرد رئالیستی را می توان تا ظهور نخستین طلیعه هاي زمان و آثار داستانی مدرن

اقع به نظر می رسد که رمان بیشترین ظهور و تحقق خود در در و. در غرب جستجو کرد)پس از رنسانس

حدفاصل (ادبیات غرب را در هیئت رئالیسم ظاهر کرده است و سالهاي سیطره ي مطلق رئالیسم بر ادبیات

  )1389: 55، زرشناس(. مادر اوج رونق و شکوفایی رمان نیز بوده است)1890تا1850دهه هاي 

ما پایه گذاران ا. آمد از هرجایی دیگر در فرانسه به وجودبیش ، رئالیسم به عنوان یک مکتب ادبی

بلکه نویسندگان متوسطی بودند که . مکتب ادبی رئالیسم نویسندگان بزرگی که امروزه می شناسیم نبودند

نام . . . و 9و دورانتی 8مورژه، 7شانفلوري: این نویسندگان عبارت بودند از. اکنون چندان شهرتی نداشتند

وي . کاربردبه1843و قواعد مکتب هاي آن را نخست شانفلوري و در اولین نوشته ي خود در سالرئالیسم 

بویژه ، مخالف همه ي مکاتب بودند 1و دورانتی 10شانفلوري. جز بالزاك هیچ نویسنده اي را قبول نداشت

                                         
1. Balzac 
2. Stendhal 
3. Dickens 
4. Dadaisme 
5. Surrealism 
6. Hegemonic 
7. Champfleury 
8. Morge 
9. Durante 
10. Champfleury 
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شر کرد و درآن دورانتی مجله اي به نام رئالیسم منت. رمانتیسم را که به مخالفت شدید با آن برخاستند

نویسنده ي رئالیست هنگام  . رئالیسم مکتبی عینی است . پارناسین ها را به شدت مورد حمله قرار داد

و تأثیري که بر بنابه اهمیت و جایگاه ویژه اي که بالزاك در ادبیات جهان . آفریدن اثر بیشتر تماشا گراست

 )1385: 12، نوري(. مکتب رئالیسم داشته است

  ا و مبانی نظري رئالیسم ادبیگی هویژ - 2-3- 2

ویژگی ها و مبانی تئوریکی دارد که آنها را فهرست وار می توان ، رئالیسم به عنوان یک مکتب ادبی

  : اینگونه بیان کرد

توصیف فرد در نسبت با اجتماع و اجتماعیات و تاحدي به عنوان ، مبانی نظري رئالیسم ادبی

ر توصیف جهان نگري روشنگري از انسان به عنوان محصول این نگرش ریشه د. محصول اجتماع است

جستجو  2رگه هایی از این نگرش را می توان در آراء فرانسوا ماري ولتر. شرایط اجتماعی و تاریخی دارد

هردو در اندیشه ي ادبی خود به جرگه ي منتقدان نئوکالسیک تعلق   3کرد ونیز رویکرد دلنیس دیدرو

بینش اجتماعی و تاریخی و به عنوان محصول چنان شرایطی دیده می شود  اما در نوع. خاطر داشتند

  . وهمین رویکرد است که به منزله ي یکی از مفروضات تئوریک بنیادین رئالیسم ادبی مطرح می شود

مفهوم واقعیت تنهـا در معنـاي   )آن گونه که در ادبیات غرب مدرن مطرح می شود(در رئالیسم ادبی

رد توجه قرار می گیرد و این امر به جوهر اومانیستی و سکوالریستی  تفکر مدرن سطحی و ناسوتی آن مو

، زرشناس(. گردد که معنا ومراتب مقامی واقعیت واساسا ذومراتب بودن آن را از یاد برده استغربی باز می

61 :1389(  

درمرتبه   تویژگی دیگر رئالیسم در ادبیات داستانی پس از رنسانس غرب این است که مفهوم واقعی

ي ناسوتی آن با تکیه بر اصالت بخشیدن به واقعیت اجتماعی  وتا حدودي تاریخی و متمرکز براین معنا و 

واساسا واقع گرایی در چارچوب ادبیات رئالیستی غرب مدرن به . شأن واقعیت ناسوتی طرح می شود

ر نیز در نوع نگرش خاص این ام، معناي تمرکز توجه بر شأن اجتماعی مرتبه ي ناسوتی واقعیت است

 . جهان بینی عصر روشنگري غرب به مفهوم واقعیت ریشه دارد

به عنوان تجسم (شخصیت typicرئالیسم ادبی در ترسیم و پرداخت شخصیت هاي داستانی به وجه 

در پیوند با ترسیم فردیت خاص هر شخصیت ادبی اهمیت می )یا نماینده ي یک طبقه یا گروه اجتماعی

                                                                                                                            
1.Durante 
2. Francois Marie Voltaire 
3. Delaney Diderot 
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، شخصیت هاي آثار رئالیستی در عین برخورداري از برخی خصوصیات و ویژگی هاي خاصلذا . دهد

  )62: همان(. فردي و شخصی از یک وجه پررنگ تیپیک و اجتماعی نیز بهره مند هستند

علوم اجتماعی و جامعه رئالیسم ادبی به یک اعتبار در تمدن غرب مدرن مهم و متأثر از نضج 

پیدایی جامعه شناسی در نیمه ي . ي اول قرن نوزدهم قرار داشته است شناسی در فضاي ملتهب نیمه

تا حدود زیادي ، باز می گردد 2و سن سیمون 1اول قرن نوزدهم غیر از آنکه به کوشش هاي اگوست سنت

به هر . دیدرو بوده است محصول و ملهم از رویکرد گرایش عقل گراي عصر روشنگري به سرکردگی ولتر و

به عنوان شاخه اي از (قرن نوزدهم به عنوان دوره ي پیدایی و گسترش علوم اجتماعی اول يحال نیمه

به عنوان جریان ادبی )علوم انسانی اومانیستی در حال پیدایی و تکوین مهر تأیید خود را به رئالیسم ادبی

رمان بی تردید در چارچوب مکتب ادبی واقع گرایی آ. در حال شکل گیري در این دوره زده است فعال

خواه اسالمی شیعی نسبت به میان فرد آدمی و محیطی اجتماعی و تاریخی او فراتر از مرزها و مشهورات 

  . بررسی و تبیین قرار می گیرد، علوم اجتماعی اومانیستی مورد ترسیم

بی  ، رئالیسم ادبی تأکید دارد تا به توصیف واقعیات تلخ و مناظر زشت زندگی اجتماعی همچون فقر

اساسا رئالیسم ادبی مدعی است که نویسنده جهت ارتقاء آگاهی اجتماعی مردم . ستمگري بپردازد، عدالتی

در واقع در رئالیسم ادبی غرب . وظیفه دارد که به ترسیم و توصیف مظالم و انحرافات و زشتی ها بپردازد

جلوگیري از در خصوص تبیین مرزها و حدود اخالقی که رعایت آنها موجب پرهیز از افراط گري و 

هیچ چشم انداز وافق روشنی . غلتیدن نویسنده و اثر به عرصه ي هرزه درایی و اشاعه فحشاءمی شود

  )1385: 24، ثروت(. وجود ندارد و این امر یکی از ضعف هاي جدي و مبنایی رئالیسم ادبی است

بـه   3انتیسـم و نه همچـون رم (عشق به عنوان یک موضوع در کنار دیگر موضوعات، در رئالیسم ادبی

نکته ي دیگر اینکه در برخی رمان هـاي  . مورد بررسی قرار می گیرد)عنوان یگانه موضوع اصلی و محوري

بـه طـور مثـال آناکارنینـاي لئـو      (. رئالیستی که عشق به عنوان موضوع محوري واصلی مطـرح مـی شـود   

ل سازي ها و توجه افراطی به نیز مفهوم عشق فارغ از ایده آ)تولستوي یا زن سی ساله می اونوره دوبالزاك

در واقع عشق در یک اثر رئالیستی در پیوند با متن زنـدگی  . احساسات و سانتی مانتالیسم مطرح می شود

سـودجویی و  ، شـهوت رانـی و ریاکـاري   ، دروغ و پول پرستی، اجتماعی و آمیخته با عناصر فریب وخیانت

آنگونه که در متن واقعیـات و حیـات اجتمـاعی    ( رویکرد ابزاري واستثماري افراد بشري نسبت به یکدیگر

                                         
1. August Tradition 
2. Saint Simon 
3. Romance 
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: 53، پاینـده (. شود توصیف و ترسیم می )جوامع سرمایه ساالر غربی در قرن نوزدهم و بیستم بوده وهست

1389(  

در واقع ، در داستان رئالیستی من فردي اقتباسی است از چهره ي بشر معمولی و متوسط یک جامعه

هاي سانتی مانتالیسم و خیالباف بودن و روحیه ي سودایی داشتن و  من فردي رئالیستی فاقد آن ویژگی

من فردي رئالیستی در یک اثر داستانی به . افسرده حالی است که من فردي رمانتیک بدان ها مبتال بود

طور معمول فردي معمولی است با تمامی نقاط قوت و ضعف بشري و ویژگی هاي طبقاتی و گروهی که از 

او تا حدود زیادي بازتاباننده ویژگی هاي . یک طبقه یا گروه اجتماعی برمی خیزد تعلق آن من فردي

به هر صورت من فردي رئالیستی اساسا برپایه ي تصویر انسان معمولی . تیپیک او کامال  در آمیخته است

ا و فارغ از توجهات پررنگ احساسی و عاطفی و سودایی و یومتوسط نماینده ي یک طبقه یا یک اجتماع 

درعین حال من فردي . غرق بودن در دنیاي حاصل و خاص ذهنی و شخصی است که ترسیم می شود

اگرچه . به طور توأمان است)فردي و شخصی(وخاص)تیپیک(رئالیستی داراي ویژگی هاي شخصیت عام

دي تقدم و تکیه بر وجوه تیپیک و ارائه ي ویژگی هاي فر، بیشتر آنچه در ترسیم من رئالیستی غلبه دارد

در بررسی من فردي رئالیستی باید به شباهت بسیار آن شخصیت هاي . و شخصی در متن و بطن آن است

واقعی اجتماعی حاضر در متن زندگی و نیز توصیف نسبتا پررنگ و جزئی آن توسط رمان نویس توجه 

  )55: همان(. داشت

ئالیسم کالسیک یا ر(ي نخستژه در رئالیسم ادبی دوره یکی از ویژگی هاي آثار رئالیستی که به وی

آمریکا حضور و فعالیت داشته ، انگلستان، در فرانسه1890تا1830رئالیسم آغازین که عمدتا در سال هاي

کوشش رئالیسم ادبی به منظور به تصویر کشیدن فجایع ناشی از ، بیشتر به خودنمایی است که)باشد

نویسنده ي (1ویژه درآثار چارلز دیکنز انقالب صنعتی و انباشت سرمایه در جوامع غربی است که به

به نقش مخرب پول پرستی و سیطره ي )داستان نویس رئالیست آمریکایی(وجک لندن)رئالیست انگلیسی

در افراد مادیت گرایی و سودجویی بورژوایی براي از بین بردن صداقت اخالقی و حس از خودگذشتگی 

این امر را می ، ه توجه خاصی صورت می گیردانسانی و همچنین تنزل و انحطاط اخالق عمومی جامع

  )1389: 65، زرشناس(. توان بویژه در رمان هاي رئالیستی بالزاك یا استندال مشاهده کرد

در واقع دهه هاي . برجسته ترین عرصه ظهور رئالیسم در ادبیات داستانی  قلمرو رمان بوده است

انست که البته مصادف با سال هاي ظهور و را می توان روزگار اوج شکوفایی در غرب د1890تا 1830

                                         
1. Dickens 
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رمان در سالها و دهه هاي نام . سپس نضج و غلبه ي رئالیسم در عرصه ي ادبیات داستانی نیز بوده است

  . عرصه ي جوالن رئالیسم ادبی بوده است، برده

مان ز، تجربه، حادثه، تجربی از عناصر علت و معلول-ساختار داستان رئالیستی مبتنی به درك حسی

گرفته تا صورت بسط یافته این مفاهیم در  2و دکارت 1از بیکن(و مکان در چارچوب فلسفه اومانیستی

همان ، در واقع عقالنیت فلسفی مبناي رئالیسم ادبی. و فیزیک کالسیک نیوتونی است 3فلسفه جان الك

ر جهان بینی  عقل تجربی مطروحه در فلسفه اومانیستی قرون هجده و نوزده است که شکوفایی آن د

  . عصر روشنگري غرب مدرن بوده است

ترسیم جایگاه و موقعیت نویسنده به عنوان منتقد ، مفروض نانوشته و غیر رسمی رئالیسم ادبی

جستگی و صراحت بیشتري نیز اجتماعی است که در ترسیم رئالیسم سوسیالیستی این نقش نویسنده بر

  )1389: 67، زرشناس(. یابدمی

مطالعه و ، مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه، عبارت است از تحلیل اجتماعیجوهر رئالیسم 

رئالیسم مضمون تمامی ادبیات و  ي جامعهروابط میان فرد و جامعه و ساختار خود ، تجسم روابط اجتماعی

را جذب کرده و آن را به صورت یک اصل درآورده و بدین تجسم و افکار و احساس هاي انسانی ، هنر

له از نسخه برداري صرف از واقعیت  و بررسی ذهنی طبیعت انسان به عنوان جوالنگاه هیجان هاي وسی

رئالیسم انسان را عمدا از محیطی که درآن مشغول زندگی و فعالیت است جدا . عنان گسیخته فراتر رفت

ی آنها می بلکه برعکس به درك و تجسم دیالکتیکی روابط اجتماعی همراه با تضادهاي واقع، نمی کند

درست همانطور که تجزیه ي طیفی به فیزیکدان امکان می دهد که اسرار حرکت ماده را کشف . پردازد

نویسنده یا هنرمند را به تشخیص ویژگی ، تحلیل اجتماعی نیز که جوهر رئالیسم را تشکیل می دهد، کند

قدر بیشتر در واقعیت مدار در هنرمند رئالیست هر. هاي اساسی زندگی و شناخت قوانین آن توانا می سازد

روابط بین الملل و روابط میان رویدادهایی که در کاوش رویدادهایی که در کارش توصیف شده اند کندو 

چون او فقط به . بازنمایی واقعیت به همان اندازه پرخون تر و متقاعد کننده تر خواهد بود، کاو کند

نویسنده ي . فسیر و جمع بندي نیز کرده استمشاهده ي حسی واقعیت اکتفا نکرده بلکه آن را ت

و ضدجنبش هاي نیروهاي مختلف اجتماعی را که وراي تک تک الگوي کلی جنبش ها ، رئالیست

بدین سان رئالیسم به شناخت نویسنده از واقعیت . تشخیص می دهد، رویدادها و پدیده ها نهفته است

باید آن را با ، ودگذر نایل آیدنکه به درك پدیده زانسان براي ای: همانطور که شیلریک گفت. بستگی دارد

                                         
1. Bacon 
2. Descartes 
3. John locke 
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لبد تک تک مفاهیم تجزیه کند و روح زنده آن را در کاوجود زیبا را به شکل ، قانون به زنجیر بست دقی

ي عنصر فکري که در آثار رئالیستی نفوذ کند این است که نویسنده نظریه اي الزمه . واژه ها حفظ کند

آن چنان که در واقعیت ، چون تحت قانون کلی درآوردن زندگی مردم. ته باشدروشن دربارهی زندگی داش

مقید به شرایطی است که براي نویسنده ناممکن خواهد بود بتواند یک جانشین براي واقعیت ، مشهودند

تعیین کند یا با معنی و ماهیت رویدادها و پدیده هایی که مطالعه می کند به شیوه اي اختیاري و ذهنی 

رئالیستی ، اگر قرار است تحلیل اجتماعی محیطی که شخصیت ها ر آن به فعالیت می پردازد. رد کندبرخو

انگلس تأکید می کرد که . واقعیات را با تجلیات تعیین کننده و ویژه اي ترسیم کندنویسنده باید ، باشد

  )1362: 25، ساچکوف(. شرط عمده شیوه ي رئالیستی است، این

  انواع رئالیسم- 2-4- 2

 ، امر ملموس بیرون از ذهن اما در کنار همین. رئالیسم با امري ملموس و بیرون از ذهن سرو کار دارد

اینکه بسیاري از . مدعی حقیقت گرایی یا واقع نویسی هم شد، با برداشت هاي متفاوت توانمی

. را برمال می سازندو ماهیت ها نویسندگان در انتقاد از شرایط موجود قلم می زنند و بسیاري از چهره ها 

حوزه ي یا کشف کرده باشند به هر حال در بی آنکه روابط علت و معلولی آن نابسامانی ها را دانسته و

کشف حقیقت یا مفهومی که از رئال در ذهن هرکسی است ، از سوي دیگر. رئالیسم است تا مکاتب دیگر

ر نویسنده اي معتقد به سرمایه داري و بنابراین اگ، بدون ارتباط با نگرش فلسفی یا اعتقادي او نیست

تفسیر و تأویل او از حقیقت متفاوت خواهد ، نویسنده اي دیگر معتقد به مارکسیسم یا مذاهب الهی باشد

، از همه ي اینها گذشته هر انسانی پاره اي از حقایق ذهنی دیگري که نیز از طریق میراث فرهنگی. بود

ا آنها زندگی می کند که دست کمی از حقایق ملموس بیرونی سنتی و عرفی خویش به ارث می برد و ب

اسباب و ، دخالت نیروهاي ماوراي مادي، به عبارت دیگر اگر کسی در اموري از قبیل سحر وجادو. ندارند

قدرت هاي فوق طبیعی  به هر دلیلی آنقدر باور پذیر شده باشد که از هر حقیقت  ملموس بیرونی واقعی 

از عنصر ملموس بیرونی ، عمل و حرکت وي بیش یا همان قدر، تصمیم گیري، رادهتر جلوه کند و در ا

  دخالت داشته باشد با آن چه می توان کرد؟

رئالیسم را به شاخه اي متعددي تقسیم کنند و با ، همین نکات باعث شده است تا در طول زمان

ه نوع از رئالیسم بیشتر از همه جا از میان س. تفاوت هاي موجود را نشان دهند، افزودن صفتی به رئالیسم

  )1385: 132، ثروت(. افتاده است

2   



25  

 
Last name of  student: Dast Amooz                First  Name:  Ozra 

Title of the thesis:  A comparative Study of Social Realism in The Al-Arz of 

Abdul Rahman al-Sharqawi Novel and The Zamin Soukhte of Ahmad 

Mahmood 

Supervisor:  Shahriar Giti (Ph.D) 

Advisor:  Adel Azaddel (Ph.D) 

Graduate:  M. A.    

university: Mohaghegh Ardabil 

Facuity: Literature and Human Sciences     major: Arabic language and literature 

Defense date:05/02/2018                           number of pages: 74 

Abstract:  

The socialist realism literature advent with Revolution of Russia in the 

October of 1917, and with the ruling of Lenin, Marxism appeared in a new 

concept in Russia.  The early 20th-century workers' movement was formed in 

Russia, and literature was instrument to advance communist and Marxist goals.  

Lenin regarded art as service for political and party goals of the nation and 

revolution; The way that he and people like Gorky and Gedanef fellow, with 

Stalin's leadership it led to the formation of socialist realism. This study has a 

qualitative methodology that analyzes two novels of earth and burned earth in 

terms of literary style, using library information that is more widely studied in 

Soviet history, especially during the Stalin era and study the impact of the 

communist government on the region countries. He has matched and analyzed 

these two novels with the style of the socialist realism.  

Key words:  comparative literature, novel, realism, Ahmad Mahmoud, Abdol- 

Rahman Al-sharqawi 

  

  

  

  

  

  
 



26  

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Human Sciences 

Department of Arabic Language and Literature 

 

Thesis submitted degree of M.A. 

In Comparative Literature 

 

 

Title: 

A comparative Study of Social Realism in The Al-Arz of Abdul Rahman 

al-Sharqawi Novel and The Zamin Soukhte of Ahmad Mahmood 

 

 

Supervisor  
Shahriar Giti (Ph. D) 

 
 

Advisor:  
Adel Azaddel (Ph. D) 

 
 

By: 
Ozra Dast Amooz 

 
 
 

Feb - 2018 

  


