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 چکیده
-ترین مکاتب ادبی جهان است، که نویسندگان متعددي در قالب آن، آثار ارزشمندي خلق کردهمکتب رئالیسم از پرآوازه

فئودور  اند. ریزي کردهاند. پیروان این مکتب با انعکاس جزء به جزء وقایع جامعه خود، اصول این مکتب را پایه
نویسی به شیوه رئالیستی در ادبیات داستانی روسیه و ایران  گذاران داستان آبادي از بنیانسکی و محمود دولتواستاید

کلیدر و برادران کارامازوف از لحاظ گرایش به مکتب رئالیسم پرداخته  رمان هستند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی
وي سکی در به کارگیري اصول رئالیسم، کلیدر را خلق کرده است. واستایآبادي با تأثیرپذیري از شیوه دشده است. دولت

با توجه به برخی از موضوعات مانند مسائل زنان، انتقاد از وضع سیاسی و اجتماعی جامعه، تصویري از واقعیت جامعه و 
این کار متأثر از شیوه  چندین موضوع دیگر توانسته است خود را در شمار نویسندگان مکتب ادبی رئالیسم قرار دهد و در

ها آثار داستایوسکی است. روایت جزء به جزء واقعیت، نویسان غربی به ویژه ادبیات داستانی روسیه و در صدر آنداستان
هاي مکتب رئالیسم است، که در آثار عدم دخالت نویسنده در رویدادها، انتخاب قهرمانان از میان مردم عادي از ویژگی

 خورد.ثیرپذیري از شیوه داستایوسکی به چشم میآبادي با تأدولت
 آبادي، فئودور داستایوسکی، کلیدر، برادران کارامازوفمحمود دولت  ادبیات تطبیقی، مکتب رئالیسم، رمان،  واژگان کلیدي:

 
 مقدمه 

شود تا  هاي مدرن جهان داستان فرا خوانده می ادبیات داستانی، تمام عناصر و ویژگی ةدر بررسی تطبیقی دو اثر درحوز
هاي ادبی به کار رفته در یک اثر، یکی از  تر باشد. بررسی مکتب تر و کامل گیرد، جامع اي که بین دو اثر صورت می مقایسه

هاي ادبی  ها و تمایالت خود به مکتب ، اندیشهاي که در اثر خود براي بیان افکار هاي برجسته است. نویسنده این ویژگی
 زند.  در حقیقت اثر خود را به ادبیات داستانی مدرن جهان پیوند می  شود، رایج عصر خود نزدیک می

وجوه هر یک از  ۀنشاند و به مقایس هایی است که دو اثر از دو خاستگاه متفاوت را مقابل هم می نقد تطبیقی یکی از شیوه
هاي نقد تطبیقی است  پردازد. تأثیرپذیري نویسندگان (در بررسی تطبیقی) از همدیگر، از ویژگی آن آثار میو عناصر  اثر

با تکیه بر مکتب رئالیسم،  کلیدر و برادران کارامازوفرمان سنجد. بررسی تطبیقی که میزان تأثر و تأثیر را در دو اثر می
 عنوان پژوهش حاضر است.  

اند. بی  ه نویسندگانی قرار دارد که آثار خود را بیش تر در قالب مکتب رئالیسم خلق کردهمحمود دولت آبادي در گرو
هاي داستان نویس قرار داده است.  شک تأثیر پذیري از ادبیات داستانی جهان این نویسندة شهیر را در مسیر رئالیسم

رهنمون می شود که دولت آبادي بیش ترین تأثیر را از بررسی آثار این نویسنده به ویژه رمان کلیدر، ما را به این حقیقت 
کارامازوفنویسان روسیه پذیرفته است و در این گذر رد پاي آثار داستایوسکی به ویژه رمان  آثار داستان در  برادران 

ح هاي مکتب رئالیسم و موضوعات مطر هاي بسیاري به ویژه از لحاظ تکنیک وي به روشنی نمایان است. شباهت کلیدر
 شده در اثر بر این ادعا صحه می گذارد .
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را  کلیدر پاي مکتب رئالیسم را در این دو اثر ماندگار به تماشا نشیند و از دیدگاه نقد تطبیقی، پژوهش قصد دارد رداین 

 بحث و تحلیل قرار دهد. مقایسه، سکی، موردوبا اثر معروف داستای
 
 داستایوسکیزندگی نامه محمود دولت آبادي و . 1

 بیهقدر روستاي  1319به سال «ترین نویسندگان ادبیات داستانی معاصر ایران است. وي  آبادي یکی از نامی محمود دولت
هایی مانند کفاشی، سلمانی گري و کارگري در  به دنیا آمد در جامعه روستایی بزرگ شده، در جوانی به شغلسبزوار 
ه با مردم است، اشتغال داشته و سپس با ورود به تهران به امور فرهنگی از جمله واسط ها که مستلزم برخورد بی کارخانه

نخستین داستان ). «129:1391(طاهري،» بازي در صحنۀ نمایش، نگارش داستان کوتاه و داستان بلند و رمان پرداخته است
ر ادولت آبادي با آث«)، 220 :1374(یا حقی، ». در مجلۀ آناهیتا به چاپ رسید 1314به سال » ته شب«او با عنوان 

تا  1325سال (از  15که نوشتن آن  –کلیدرجلدي  10و به خصوص رمان سترگ جاي خالی سلوچ درخشانی چون 
آثار وي عبارتند )«4:1392(بیات،». تردید در زمرة بزرگان ادبیات معاصر ایران قرار گرفته است ) به طول انجامید، بی1357

آهوي داستان)، (لیعقعقیل داستان)، ( بانگاواره داستان)، ( رویشببا داستان)، ( سبحانآوسنه بابا داستان)، ( شبته از: 
موقعیت مجموعۀ داستان)، (هنرمندناگزیر و گزینش مجموعه داستان)، ( مردهجرت سلیمان و داستان)، (گزل بخت من 

 تنگنا، )نمایش( ققنوسدیدار بلوچ سفر، (گفتگو)، مانیز مردمی هستیم مجموعۀ مقاالت)، ( یکنونکلی هنر و ادبیات 
 دریکلرمان)، ( سلوچجاي خالی رمان)، (سالخوردهروزگار سپري شدة مردم نمایش)، ( سپنجکارنامۀنمایش)، (
اي و  ترین اثر اوست که به روایت زندگی عشیره ، برجستهدولت آباديکلیدر) رمان 54، 2: ج1368(عابدینی،  .»رمان)(

 پردازد. دیدة روستاهاي خراسان می گیر مردمان محروم و روستانشین و رنج مشکالت گریبانمسایل و 
سکی نیز یکی از قلل مرتفع ادبیات داستانی جهان و به طور اخص ادبیات روسیه در قرن نوزده میالدي ففئودور داستای
کاوي  روان ات داستانی روسیه در آثار خود به این نویسنده ادبی«م) 1881فوریه  9، در گذشتۀ 1821نوامبر  11است. (زاده 

: مردم فقیر، عمدة او می توان از موارد زیر نام برداز آثار  پرداخته است.هاي داستان  و بررسی زوایاي روانی شخصیت
کارامازوفبیچارگان، خانم صاحبخانه، قمارباز، ابله،  ی ) یک42:1372لئوید گروسمان، .» (جنایات و مکافات و برادران 

دو سال قبل از مرگش چاپ کرد  1879داستایوسکی آن را در سال «است که  برادران کارامازوفوي،  اثراز مشهورترین 
ترین رمان نوشته شده  ها شناخته شده است، زیگموند فروید آن را جذاب ترین رمان ... این اثر به عنوان یکی از اثربخش

 ). 45(همان، » خواند.
 
  ادبیات تطبیقی. 2

از دیدگاه مکتب رئالیسم، الزم است تا در آغاز بحث، شرح  کلیدر و برادران کارامازوفبررسی تطبیقی دو اثر  جهت
مختصري از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی آورده شود تا با آشنایی مجمل با اصول این شاخه از ادبیات، به بررسی تطبیقی 

 )1( ه شود.این دو اثر پرداخت
 ةواقع عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان و پژوهندادب تطبیقی در «

نشیند تا تمام مبادالت  که به تحقیق در این رشته اشتغال دارد، مثل آن است که در سر حد قلمرو زبان قومی، به کمین می
دهد تحت نظارت ومراقبت  ان دور و نزدیک دیگر روي میو معامالت فکري و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و اقو

خویش بگیرد... آنچه در ادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تحقیق است آن تصرف و تدبیري است که هر قومی درآنچه 
طبیقی ادبیات ت«به عبارت دیگر)؛ 181: 1374کوب،  (زرین». کند نماید اعمال می از آثار ادبی قوم دیگر اخذ و اقتباس می
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ها عنایت دارد. هم چنین به مقایسۀ  یک اثر ادبی در یکی از  به مقایسۀ ادبیاتی مشخص با ادبیات سایر ملل یا برخی از آن

) در واقع این مقایسه در زمینۀ انتقال برخی از 17:1382(کفافی، ». ورزد ها با اثر مشابه در زبانی دیگر اهتمام می زبان
هایی که موضوع ادبی در آنها  این انتقال می توان در زمینۀواژگان، موضوع و قالب«اثر است:  ها و مضامین بین دو تکنیک

 )10:1380(ندا، ». شود، باشد ارائه می
هاي بارز ادب تطبیقی است که  تأثیرپذیري یک اثر از دیگري، از مشخصهها و مضامین، هم چنین  انتقال تکنیکرو  از این

دهد. سؤالی که در  ه و دقت قرارنچه آثار ادبی قومی، از قوم دیگر اخذ کرده است، مورد توجدارد تا آ می پژوهنده را وا
شود این است که فایده و سود مطالعۀ تطبیقی آثار در چیست؟ براي پاسخ دادن به  بحث ادبیات تطبیقی در ذهن ایجاد می

شناسی  یکی از متخصصان روش«  ستناد کرد:شناسی علوم اجتماعی ا توان به گفته یکی از متخصصان روش این سؤال می
هاي ما بیش از آن است  در دانسته» مقایسه«ها حاصل مقایسه است... سهم عنصر  گوید: همۀ ارزیابی می  علوم اجتماعی،

ت مقایسه را در فرآیند شناخت و یادگیري نشان دهد... خواسته با این تأکید اهمی که تصور کنیم. شاید این متخصص می
) پس 1: 1394(منصوریان،». ی گفت: تقریباً هر ارزیابی تحلیلی، حاصل نوعی مقایسه استنسبتوان با اطمینان  راین میبناب

توان به بررسی  یابی به واقعیت هر اثري و تحلیل آن ما ناگزیر از مقایسه و تطبیق هستیم. با این رویکرد می براي دست
 در متن آثار برداشت. تطبیقی آثار پرداخت و پرده از واقعیت جاري 

 
 . مکتب رئالیسم 3
هاي گوناگون  شود، نویسندة رئالیسم با معرفی شخصیت با انتشار کتاب کمدي انسانی اثر بالزاك آغاز می مکتب رئالیسم،«

اخالق عادات و خ تاری«اند، یعنی با  ها درصدد نوشتن تاریخی شد که مورخان از آن غافل بوده هاي واقعی آن و بیان حالت
. در رمانتیسم دو مانع وجود داشت تا اثر هنري به کمال نزدیک شود، رئالیسم این دو مانع را در هم شکست. »جامعه

الشعاع قرار دادن آن ....  یکی جنبۀ درونی دخالت و احساسات نویسنده در اثر، دیگري غلبۀ تخیل بر واقعیت و تحت
هاي اخالقی و  هاي واقعی انتخاب شده است و بعضی از جنبه ز نمونههاي رئالیستی شخصیتی است که ا قهرمان داستان

 روحی او بزرگ جلوه داده شده است... 
در اصل نویسنده رئالیست کسی است که با دور نگه داشتن خود و درگیر نشدن در جریانات اجتماعی به عنوان قاضی 

گزیند؛ قهرمان  عضو از عناصر داستان را به دقت برمیکند. نویسندة رئالیست دو  دربارة حوادث اتفاق افتاده قضاوت می
تر خواننده با  سازي که در آثار رئالیسمی صرفاً براي آشنایی بیش  شوند و صحنه داستان که از افراد عادي انتخاب می

 ). 186: 1389(نوري، ». شوند وضع روحی قهرمان برگزیده می
 )43:1362(پرهام،». گیرد مثابه سیر تکاملی در نظر می ي را خصوصاً بهنودیسنده رئالیسم، زندگی را عمومًا و صفات بشر«

پیروان اینمکتب در طول اي در سیر تاریخی خود دچار تغییر و تحول اساسی شده است.  چون موجود زنده رئالیسم هم
شود و هم در  میهایمتعددي را بر اصول این مکتب افزوده اند که این تغییر هم در زمینۀ مضامین دیده  زمان ویژگی

نویسی. انعکاس مسائل زنان، بازتاب وضعیت جامعه از دیدي منتقدانه، عدم دخالت نویسنده در  هاي داستان تکنیک
هاي بارز آثار  ها مورد دیگر که از خصیصه روایت وقایع، گزینش قهرمانان داستان از میان افراد عادي جامعه و ده

 روند. رئالیسمی به شمار می
ها به اصول و  در گذر زمان برخی از ویژگیباتوجه به این که مشی اساسی این مکتب است.  انعکاس واقعیت، خط اما

آثار : «ها قلمداد کرد توان بازتاب مسائل روان شناختی در اثر را یکی از این ویژگی میقواعد این مکتب افزوده شده است. 
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. رمان ندها نداشت داد و کاري به محرك باطنی آن تارشان نشان میها را از روي اعمال و رف رئالیسمی گذشته قهرمان

شناسی به کشف مهمی توفیق نیافت. اما  رو در روان کرد. از این رئالیسمی در روحیه و اخالق قهرمانان موشکافی نمی
ها توجه  امروزه رمان پسیکولوژیک بیش از شرح و سلوك و وصف رفتار خارجی قهرمانان به محرك درونی اعمال آن

شناختی و موشکافی اعمال و  توان اذعان کرد که پرداختن به مسایل روان ). با توجه به این مطلب می638،(همان». کنند می
برادران  ها در ادبیات داستانی، از خصوصیات بارز مکتب رئالیسم امروزي است. نمونۀ بارز این امر،  رفتار شخصیت

 کاوري عصر قرار گرفت.  ست که مورد توجه فروید، پدر روانسکی افاثر ماندگار داستای کارامازوف
شک نویسندگانی که در قالب مکتب رئالیسم آثاري خلق کردند، داراي اهداف و مقاصد بزرگی بودند. رضا براهنی  بی

تعریف  غرض از آفریدن رمان روستایی و کارگري، فقط توصیف و«  دارد: چنین بیان می اهداف نویسندگان رئالیسم را این
کند که به وسیلۀ شکلش از مطلب محتوا و واقعیت  ها را خوب توصیف می و ترسیم روستایی و کارگري نیست، رمانی آن

شود که انگار موقعیت  متحول می  ها فراتر برود. یعنی هنگام شکل گیري مطلب و محتوا، مطلب و محتوا چنان زندگی آن
ی شده است. غرض از آن آفریدن مجسمه، توصیف و تعریف سنگ نیست، کارگر و روستایی به سود ادبیات متحول و نف

 ). 67  :1366(براهنی، ». گونگی است گونگی و ارائه مجسمه بلکه نفی هر گونه سنگ
اند،  که در قالب این مکتب آفریده شدهي شود و با در نظر گرفتن آثار با توجه به تعاریفی که از مکتب رئالیسم ارائه می

 هاي متعدد رئالیسم در متن آثار پی برد.  شاخهتوان به  می
هاي متنوعی  بندي رو صاحب نظران ادبیات داستانی، براي بررسی مکاتب ادبی جاري در رگ آثار، به دسته از این
ها از حوصلۀ این بحث خارج است. اما در ذیل به چند شاخۀ برجسته اشاره  اند. شرح و تبیین همۀ این شاخه یازیده دست

 د: شو می
 شناختی  رئالیسم روان 3-1
 رئالیسم انتقادي  3-2
 رئالیسم اجتماعی  3-3
 رئالیسم جادویی  3-4
کار این سبک ادبی، اغلب تشریح دنیاي درونی افراد و تجزیه و واکاوي افکار و ادراکات «شناختی:  رئالیسم روان -3-1

جوزف کنراد و هنري جیمز   توان در آثار بزرگانی چون: داستایوسکی، تولستوي، شناختی را می هاست... رئالیسم روان آن
 )10:1390(پاپی، ». مشاهده کرد

ها، ماکسیم گورکی بود:  نویسان روسی و در صدر آن قادي: پرچم این نوع از رئالیسم به دست داستانرئالیسم انت -3-2
کنند.  اي، تالش می هاي نویسنده از محیط خویش جلوترند و براي رسیدن به وضع اجتماعی تازه در این مرحله قهرمان«

 ). 138: 1366(ثروت، ». کوشند ها با وضع موجود در نبردند و براي تغییر آن می یعنی این قهرمان
اگر «بردند:  ها، جامعه را زیر سؤال می نویسندگان این نوع از رئالیسم در آثار خود براي نمایاندن اوضاع رقّت بار انسان

هاي محیط و اوضاع و ساختار اجتماعی باشد، پس تقصیر  هاي بشر یا شخصیت داستان، معلول کاستی گناهان و کاستی
). نویسندگان مکتب رئالیسم انتقادیدر خلق 457 :1959(گوکوفسکی، ». خست برگردن اجتماع استدر وهلۀ اول ن

تالش براي بیداري مردم ازوضع موجود و ستم برخاسته از روابط  نخست، « کردند:  دو هدف اساسی را دنبال می آثارشان،
در مردم و در هم شکستن ظرف کنونی آشوب و انقالبی   ۀاجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی و دوم؛ ایجاد روحی

 ). 215: 1362(ساچکوف، ...». جامعه 
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» کار«به صورت تازة خود شروع شد و نویسندگان به اهمیت  1924از سال «این نوع از رئالیسم  رئالیسم اجتماعی: 3 -3

توان گفت که  ... میاست. در جامعۀ خویش پی بردند » کار«قدرت خالق دارد و هنر به منزلۀ بسط و انعکاس خالقیت 
است. این هر دو به طور مستقیم یا غیرمستقیم مناسبات تغییر اجتماعی » کار«رئالیسم اجتماعی براین اصل مبتنی است که 

 ). 138-139، 1385(ثروت، ». کند را منعکس می
است و تنها یک عنصر رئالیسم جادویی در قصه به این معناست که همه عناصر داستان طبیعی «رئالیسم جادویی:   -3-4

 ). 240  :1381(فرزاد، ». جادویی و غیرطبیعی در بافت قصه وجود دارد
 
 مکتب رئالیسم.  با تکیه برکلیدر و برادران کارامازوفرمان . بررسی تطبیقی4
 عدم حضور نویسنده در روایت اثر -4-1
اي که شرح  طور که قاضی باید در دعوائی که مطرح است دخالت نداشته باشد، رمان نویس نیز بایستی در حادثه همان«

تواند واقعیت خارجی را با کمال عدالت  دهد، با دور نگاهداشتن خود از حادثه، خود را دخالت ندهد. نویسنده می می
 ). 128: 1366(ثروت، ». تشریح و نقاشی کند

چون ناظري دور از صحنه، به روایت رویدادها و وقایع پرداخته است. این نویسنده با  کلیدرآبادي در رمان  ولتمحمود د
هرگز به صورت مستقیم وارد اثر خود نشده است بلکه بدون هیچ دخالتی، به بیان وقایع  پیروي از مکتب رئالیسم، 

آبادي در این شیوه به شیوة  انده است. با این حال دولتپرداخته و مخاطب خود را به قضاوت دربارة رویدادها فراخو
هاي مدرن ادبیات داستانی جهان نزدیک شده است به این طریق که او تنها به شرح وقایع بدون دخالت نظر خود  رئالیسم

قرن منظور از رئالیسم در نظر نویسندگان «نپرداخته بلکه تجربیات شخصی خود از زندگی را وارد رمان کرده است: 
 ). 638: 1389(نوري، » بیستم، شرح تجربۀ شخصی نویسنده است از زندگی، نه وصف مشاهدات او

پدر مارال را ترسیم کند، تنها به وصف این شخصیت » عبدوس«به عنوان مثال، هنگامی که نویسنده قصد دارد شخصیت 
یک سر از دالور «دارد با آوردن عبارت  بیان می نمی پردازد، بلکه اعتقاد خود مبنی بر تنومندي و دالوري عبدوس را نیز

 کند:  این اعتقاد خود را وارد صحنۀ داستان می »سر بود
». تر از پیش برداشته بود، باز یک سر از دالور سر بود ی بیشتهایش ح عبدوس با این که پشت دریچه ایستاده و شانه«
 ).7: 1، جدولت آبادي(

به شرح تجربۀ خود  »هایی از گذشته نشانه«پردازد با آوردن عبارت  توصیف قلعه میدر جمالت زیر وقتی به دولت آبادي 
  پردازد: می

 ). 39(همان: ». هایی از گذشته هاي دیگر هر کدام براي خود شکل و شمایلی داشتند با نشانه کالته –قلعه «
هم همه از خاکیم و برخاکیم جا زمین خداست، ما  جا خوب است، همه همین جا خوب است پسر حاج حسین، همین«

 ). 261 ،(همان ....»
 دارد.  افکار و اندیشۀ نویسنده را از زندگی و دورنماي آن بیان می همه از خاك بودن و به خاك برگشتن،

کارامازوفداستایوسکی نیز در رمان  ها، بدون دخالت نظر خود و یا ابراز عقیدة مستقیم، به  ، در اکثر صحنهبرداران 
مداخله بسنده نکرده بلکه گاه به صورت غیرمستقیم تجربۀ خود از  ر پرداخته است. وي تنها به روایت بیروایت اث

 مشاهداتش را نیز وارد روایت کرده است: 
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رنگی نشست که در عین خال موذیانه بود، ولی حرفی  خون راهب لبخند محو و بی رنگ و کم هاي پریده روي لب«

 ).61: 1ج:1379، داستایفسکی(.»نزد
مداخله نظر خود پرداخته است، تجربۀ  نویسنده با آوردن صفت موذیانه براي لبخند، در عین این که به روایت واقعیت بی

 شخصی خود را به صورت مستقیم بیان نموده است. 
 ). 31،(همان. »از خودش خشنود بود هاي خطابۀ باالبلندش، کامالً یوسف ساکت شد، با اداي آخرین کلمه«
تر و  تر و صاف ها، ساده لوح ها حتی بدکاران و جانی تر آدم امکان هم هست که هر دو قول درست باشد؛... بیشاین «

 ). 21 ،(همان» کنم طور فکر می کنیم، طبعاً من هم همین چه هستند که ما تصور می تر ا زآن ساده
» بسیاري دربارة این کودك تعریف کنمولی در حال حاضر، به این قضیه کاري ندارم، چون هنوز الزم است مطالب «

 ). 23،(همان
 است. جهت نزدیک کردن اثر خود به مکتب ادبی رئالیسمهاینویسندگان در  عدم دخالت نویسنده در متن اثر، یکی ازشیوه

پاي «د. ان به شرح رویدادها و وقایع پرداخته و از اظهارنظر مستقیم در متن اثر دوري جسته این دو رمان، هنرمندانه خالق
». بندي دولت آبادي به رئالیسم با همان سبک و سیاق رمان قرن نوزدهم اروپایی، چیزي نیست که بر کسی پوشیده باشد

هم مشاهده می شود بنابر این نتیجه گرفته می شود که  برادران کارامازوف) این خصیصه در رمان 75:1380(چهل تن،
ایی قرار گرفته اند و دولت آبادي در این مورد بیش ترین تأثیر رااز رمان هر دو نویسنده تحت تأثیر مکتب رئالیسم اروپ

روسیه گرفته است و از آن جایی که داستایوسکی از قلل رمان روسیه به شمار می رود می توان حدس زد که دولت 
 آبادي در این شیوهتحت تأثیر وي قرار گرفته است.

 وقایع  ءجز بهء سازي و توصیف جز صحنه -4-2
پردازد و این ویژگی اثر او را به  جز وقایع می سازي، به توصیف جزبه براي صحنه کلیدرولت آبادي در روایت رمان د

 کند:  مکتب رئالیسم نزدیک می
کرد، کورچ کورچ، خان عمو چوبی از جهاز شتر بیرون کشید و به تاریکی دوید...  استخوان زیر دندان سگ صدا می«

 ).239: 1، جآبادي دولت». (بر سر این و پوزة آن ها بلند شد. چوب زوزة سگ
ها رابه  گرداند، لب اختیار به این سوي و آن سوي می خورد و سر را بی لرزد،تنش تکان می گاه به گاه می او آرام نیست،«

 ). 277 ،(همان» فشرد... هاي در هم قالب کرده را می گیرد، پنجه دندان می
چنان ایستاده  شیر گرم، با نیم تایی نان برشته، ناد علی کاسۀ شیر را برداشت و همچاي و  برایش چاي آورد،  مادر،«

 ). 297 ،(همان» سرکشید...
 اوسنه بابا سبحانپردازد، به عنوان مثال در  ها می دولت آبادي در بیش تر آثارش به توصیف جز به جز وقایع  و صحنه

 می آورد:
 )1383:147آبادي، دولت».(و به طرف مسیب رفت تا بگیردشبابا سبحان بیلش را پاي دیوار انداخت، «

ها واقعیتی انکارناپذیر را در  جز وقایع و صحنه د نویسندگان رئالیسم، سرآن دارد تا با روایت جزبهنهمان نیز داستایوسکی
 ذهن مخاطب خلق کند: 

کنان جلو  شن بود. مادرش گریهنوري جلو آن رو اي از اتاق قرار داشت و چراغ کوچک و کم شمایل مقدس در گوشه«
کرد و به  کرد، در همان حال او را بغل می شمایل مقدس زانو زده، دچار بحران عصبی شده باشد به مالیمت ناله می

 ).1،34: ج1379، 9داستایوسکی،» (کرد داد و دعا می اش فشار می شدت روي سینه
 شود:این شیوه در آثار دیگر داستایوسکی هم به عینه مشاهده می 
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چیز عجیب و نامفهومی بین آن ها گذشت و آن فکر وحشت آوري بود که در خاطر هر دو گذشت و هر دو آن را درك «

 )129:1368(داستایوسکی، :». کردند و بالفاصله رنگ از روي راسومیخین پرید
این دو اثر به چشم  مقایسه ي اي که در نکتهاست. هر دو نویسنده ارائه ي تصویر دقیق از رویدادها و وقایع از شیوه های

است. ها و وقایع  صحنه زدر روایت جز به جدولت آبادي به طرزتوصیف داستایوسکی شیوة نماید، شباهت  می  برجسته
». شتاب زدگی در کار نوشتن، یکی از تشابهات این نویسندگان است«هاي رئالیسمی است:  هاي بارز رمان این از ویژگی

و  رباید فرصت تجسم واقعیت را از دست خواننده می زدهگاه ) این نوع از توصیف شتاب85:1389(طهماسبی و سجودي،
به عنوان  ی در آثارش به این نوع از شتاب زدگی دچار است،وسکیداستا شاید یک نقص عمده در توصیف به شمار رود.

گی این زن می پردازد چنان پردازد، طی چند سطر به شرح کلی زند نمونه، زمانی که به توصیف زن دوم فئودور می
تواند واقعیت را در ذهن خود بازآفرینی کند، این مسأله در رمان کلیدر درست عکس عمل  که خواننده نمی ،سریع

آورد.  رود که خواننده را به ستوه می ها، گاه چنان آهسته و کند پیش می کند. دولت آبادي نیز در توصیف برخی از پاره می
روند این توصیف در بخش  . اماکند  روست که با واژگان نردبازي می کند با متنی روبه ور میتا جایی که مخاطب تص

هاي مفصلّش به  شودخود نویسنده از توصیف . چنان که تصور میدگیر هایی از رمان کلیدر سرعت شگرفی به خود می
استایوسکی در معرفی همسر دوم د خورد. ستوه آمده است. این نوع از شتاب در برادران کارامازوف هم به چشم می

 نویسد:  فئودور می
 .ژنرالی سرشناس.. ةهمسر بیو ۀاز همان اوان کودکی پدر و مادرش را از دست داده بود...در خان همسر دومش یتیم بود،«

 ).25: 1ج:1379،داستایوسکی». (بزرگ شد
دهد، نویسنده براي ترسیم  ش فرا میهاي روستایی گو زمانی که پدر روحانی در یک جلسه به شکایت و درد دل زن

کند و  بار خود را توصیف می کند. هر زنی طی چند سطر تمام زندگی رقت دردهاي این زنان، به صورتی شتایان عمل می
 شود:  تجسم واقعیت در ذهن خواننده ناممکن می

دند، به محض این که زن بیمار هایش را گرفته بودند، پیش او آور اي را که دو نفر از دو طرف زیر بغل زده زن جن«
ها و  دانم مشکل آن زن چه بود؛ ولی در زمان کودکی، در دهکده اي شد... حاال نمی دچار سکسه  چشمش به سالک افتاد،

 ). 75(همان:  .»زدگان را شنیده بودیم ها صداي فریادهاي این جن صومعه
جهت قرار گرفتن در حلقۀ نویسندگان مکتب رئالیسم، به روایت  ،هر دو نویسنده در تجسم بخشی به واقعیتاز این رو 

 و گاه شتاب را خمیر مایه ي کار خود کرده اند. اند ها پرداخته ها و مکان جزبه جز وقایع، شخصیت
صاحب نظران علت این شتاب زدگی در آثار داستایوسکی را ناشی از فقر و شتاب نویسنده در اتمام داستان براي گرفتن  

داستایوسکی زیر بار قرض ناچار شد پیش پرداختی نا چیز از دالل کتابی شیاد براي رمان بعد «دانند:  نه قرار داد میهزی
م میالدیتحویل ندهد تمامی حقوق آثار چاپ شده و  1866اش بگیرد با این شرط که اگر دست نویس آن را تا نوامبر 

 ).240:1379(سیمونز،». دکش اختصاص یاب هاي بعدي اش به این آدم بهره نوشته
 اديانتخاب قهرمان داستان از میان افراد ع -4-3
شخاص معمولی فرق ابیند که فرد مشخص و غیرعادي و یا عجیبی را که با  نویسنده رئالیست به هیچ وجه لزومی نمی«
 نشمحیطی که بخواهد گزیمان خود را از میان مردم و از هر ربه عنوان قهرمان داستان خود انتخاب کند. او قهرا رد اد

». کند نوعان خویش و وابسته به اجتماعی است که در آن زندگی می حال نمایندة مردم و هم کند. این فرد در عین می
 ). 131: 1366(ثروت، 
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گزیند چنان که  هاي متعدد رمان کلیدر را از میان افراد عادي برمی دولت آبادي به عنوان یک نویسندة رئالیسم، شخصیت

در متن رمان اشاره » مارال«یت خصبه ش توان می قهرمانان را در دنیاي اطراف خود دید. به عنوان مثال از توان هر نمونه می
 :کند را به عنوان شخصی عادي از میان جامعۀ کردها توصیف می» مارال« کلیدر،کرد. سطور آغازین رمان 

خوشایند و ناخوشایند؛ اما این  اند، قوم با یکدیگر در برخورد بوده اند. بسا که این دو اهل خراسان مردم کرد بسیار دیده«
 ).1: 1، ج آبادي دولت» (می دانستندنخود هم  هاشان، به مارال خیره مانده بود، که چرا چنین چشم

خاب هاي برجستۀ رمان کلیدر است که به ادعاي نویسنده از همان افراد عادي اهالی انت یکی دیگر از شخصیت» ناد علی«
  شده است:

 ها که آمدند کی هستند، سید؟  این«
 سرك کشید و گفت:  درویشماه 
 ).655: 3، جآبادي دولت». (جاست شان مهمان است، یکی هم از مردم همین یکی

، روزگار سپري شده مردم سالخوردهکند. در رمان  دولت آبادي در دیگر آثار خود نیز از این ویژگی استفاده می
 چالنگ، یکی از همین مردم عادي واپس زده از جامعه است: شخصیت علی شاد

ی شاد از جا برخاست و تنبانش را باال کشیدو شروع کرد به گره عل صاحب خانه با کاسه عسل وارد شد و سالم کرد.«
 )69: 1368آبدي، (دولت». زدن بند آن

ها را از میان مردم  استایوسکی سعی دارد آندخورند.  هاي متعددي به چشم می نیز شخصیتبرادران کارامازوف در رمان 
این ي از گناه دارد. رآل و معصوم و عا اي ایده به عنوان پدر روحانی، ساکن کلیسا، چهره» سالک. «..عادي برگزیند

 شخصیت نمونه افرادي مذهبی در جامعه ي روسیه است:
هراسان و آشفته حال بودند و موقعی  ،آمدند یگفت و شنود محرمانه پیش سالک مي همۀ کسانی که براي اولین بار برا«

 ).49: 1ج :1379،داستایوسکی». (درخشید شان بدون استثنا از صفا و آرامش می شدند، چهره که از خدمت او مرخص می
ها و قهرمانان، سعی  در پردازش شخصیت آبادي و داستایوسکی، شخصیت ها در هر دو اثر مأنوسمردم هستند، دولت

 برادران کارامازوف. از این رو مارال در رمان کلیدر و سالک در رمان عادي را از جامعۀ خود انتخاب کنند دارند. افراد
 توان به چشم دید. هاي فراوانی از آنان را می نماینده تیپ هایی هستند که در جامعه نمونه

 شناختی  رئالیسم روان 4-4
اند، با اعمال و رفتار عادي مردم  خود را مملو از افرادي کرده است که از متن جامعه برخاسته کلیدرمحمود دولت آبادي  

ها نپرداخته است، بلکه با بیان کیفیات روحی  ها فقط به توصیف مستقیم آن پردازش برخی از شخصیت درجامعه. وي 
. بسیاري از افراد در این اثر ها تراشیده است آنشناختی را براي هر یک از رفتار و اعمال و تمایالت  اشخاص، دلیلی روان

هاي ذهنی و درونی هسند و چه بسا که اکثر این شخصیت ها در طول اثر از یک عذاب روحی رنج  دچار کشمکش
 پردازد: هاي انان می برند، به عبارت دیگر دولت آبادي در کلیدر خود به نمایش روح و روان افراد به ویژه دغدغه می

کنم،  مانم، از هر سیاهی رم می زنم، به بز می ام. از هر چیزي چشم می هاي ناخوش شده بخواهی مثل آدم راستش را«
 ).649: 2ج ، دولت آبادي». (اند کنم همه برایم کمین کرده دارد. خیال می واهمه برم می

» شد با این و آن دمخور می در این مدت کم، ناد علی بدل به انسانی سربسته شده بود، انسانی گرفتار در خود، کمتر«
 ). 626 ،(همان

را شهرة عالم  برادران کارامازوفشود، به طور کلی آنچه  شناختی نزدیک می داستایوسکی در اثر خود به رئالیسم روان
کاوي این اثر را به عنوان رمان  ها است. فروید پدر روان شناختی نویسنده به اعمال و رفتار شخصیت کرد، نگاه روان
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شناسی پرداختند.  هاي این اثر از دیدگاه روان کاوان بسیاري به تحلیل و بررسی شخصیت شناختی ستود و روان - روان

روانی هستند و این امر، ـ  هاي روحی داستایوسکی اغلب قهرمانان اثرش را از میان افرادي انتخاب کرده که دچار بیماري
ها مهر تأیید زده است به ویژه  آنبر   ست که ادبیات داستانی مدرن جهانرا در زمرة آثاري قرار داده ا برادران کارامازوف
اند. در متن  ترین مکاتبی است که آثار برجسته براساس اصول آن خلق شده شناختی، که یکی از مدرن مکتب رئالیسم روان

ب مثال زد، از جملۀ این توان براي اثبات این مطل ها را می هاي متعددي از شخصیت نمونه برادران کارامازوف  رمان
 قهرمان اصلی رمان است. » فئودور«اشخاص 

روانی است، اشاره  _هاي روحی داستایوسکی، بارها و بارها به توصیف رفتارها و تمایالت این شخص که ناشی از عقده
 کند:  می

». آورد او داشتند، به رحم میگریست که مردم را به رغم نفرتی که از  اي چنان زار زار می مانند کودك تنها و وانهاده«
 ).21: 1ج :1379،داستایوسکی(

 نویسد:  در توصیف زن دوم فئودور می
اي بیماري عصبی  بود، دچار گونه نوا که از دوران کودکی با ترس و دلهره بزرگ شده در پی این ماجراها زن حوان بی«

بیماري است، گاه حتی مشاعرش را هم از دست هاي شدید عصبی که عوارض این  شد... بر اثر حمله خاص زنان می
 ). 27 ،(همان» داد می

تنها به توصیف  ها، هر دو اثر در پرداخت شخصیتها است،  کاوي شخصیت نکته مهم و برجسته در آثار رئالیسمی روان
اده، پردازش شناختی قرار د اند بلکه آنچه این دو اثر را در ردیف آثار رئالیستی روان نپرداختهها  ي شخصیتظاهر

دولت آبادي با ثأثیر پذیري از ها است.  ها براساس رفتارها و تمایالت ناشی از فراز و فرود روح و روان آن شخصیت
پردازد و بیشتر افراد داستانی وي دچار عذاب  هاي درونی اشخاص می شیوة داستایوسکی در آثار خود به توصیف دغدغه

ها و وقایع زندگی  ه از گذشتۀ آنان است و یا ناشی از اعمالی است که رویدادهایی که گاه برخاست روحی هستند، عذاب
 موجب بروز آن رفتارها شده است.

 طرح مسایل زنان  - 4-5
هاي آنان است. هنگامی که  مشغولی هاي مکتب رئالیسم، پرداختن به وضعیت زنان و مشکالت و دل مشی یکی از خط

گیرد، چون  گیرد، توجه به امور زنان نیز در خالل این بازتاب قرار می انعکاس واقعیت، پایه و اساس این مکتب قرار می
هاي  هاي زنان و جرقۀ حرکت دهند. از دیگر سوي جنبش تشکیل میزنان و مسائل آنان الاقل نیمی از واقعیت جوامع را 

فمینیستی نویسندگان رئالیسم را برآن داشت تا طرح مسایل زنان را در آثار خود پذیرا شوند. در حالی که در متون ادبی 
در این «داشت: و انتقاد از وضعیت آنان در متن جامعه، رنگ و شکلی دیگر گون  آنانکالسیک، توجه به زنان و حقوق 

). اما در مکتب 1153: 3، ج1377(میرعابدینی، ». آلود و آزاردهنده اند و زنان گناه گناه و حق به جانب آثار، مردان بی
آبادي بیش تر اثر خود را اختصاص به  گرایانه مطرح شد. دولت رئالیسم زنان و واقعیت زندگی آنان به صورتی واقع

تندیس مظلوم و پامال شدة زنانی به  -آید می میان هنگامی که پاي زنی به -ژگان کلیدرمسایل زنان داده است. در پس وا
از جملۀ این زنان است که به » زیور«اند.  اي و عرفی جامعۀ خود شده گناه، لگدمال قوانین عشیره خورد که بی چشم می

دهد تا زن دیگري  ق را به خود میجهت نازا بودن، لگدمال مردان و زنان اطراف خود است تاجایی که همسرش این ح
 أت اعتراض ندارد: راختیار کند. جالب توجه این که زیور خود نیز بر این امر معتقد است و هرگز ج

 )724  :3، جدولت آبادي». (کشید اي به کنجی نشسته، تلف شده، نابود، به ناچار اگر نفسی می زیور که نبود! سایه«
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یک تکه از شویم را به من بده! فقط یک کمی از گل  کنم، ... اما تو هم،  ات را می یزيکن کنم، مارال، ات را می کنیزي«

 ). 723،(همان» محمدم را گاهی به من بده...
کاراماز شان پامال  پردازد.در این اثر نیز زنان مظلومو حقوق الي وقایع، به طرح مسایل زنان می نیز در البه وفبرادران 

رحمی  شده است نویسنده چهرة ستم دیدة زنان را براي اعصار ترسیم کرده است. زنان فئودور، هر دو پامال ستم و بی
 همسر خود هستند. 

شان، جهیزیۀ نقدي زنش را ... یک جا باال کشید و همسرش تا  وایل زندگی، همان ادانند میطور که همه  فئودور، همان«
 ).19: 1ج :1379داستایوسکی،». (آمد به خود بجنبد، پولی برایش نمانده بود

 ). 26 ،(همان» داد اي با خودش نیاورده بود، فئودور پاوولوویچ به او اهمیتی نمی جا که این دختر جهیزیه از آن«
کارامازوفک زنان در دو اثر اند و به یک شیوه در متن اثر تجلی  اي را به خود اختصاص داده سهم عمده لیدر و برادران 

به اندازة یک نویسنده رئالیست به انعکاس مسایل زنان در اثر خود آبادي و داستایوسکی یافته اند؛ به این صورت که دولت
آبادي با تأثر از داستایوسکی تنها  نوع مدرن آن بوده است. دولتبا این تفاوت که توجه آن ها به این مقوله از اند پرداخته

هاي خود درآمیخته،  را با عقاید و اندیشهزنان بلکه وقایع زندگی  ستا نپرداختهارائۀ تصویر واقعیت زندگی زنان به 
 اند.  به آن پرداخته هایی است که هر دو نویسنده از دیدگاه خود مایه . ستم وارد برزنان یکی از درونستا بازتاب داده

در رمان کلیدر اي به تصویر کشیده است.  اي و قبیله محمود دولت آبادي، زندگی زنان را تحت سایۀ زندگی عشیره
و در اثر  عرف حاکم بر روستاها و قبایل ایران استجانب شود از  ستمی که بر زنان رمان وي وارد می ینتر بیش

 شود.  تر از جانب همسرشان برآنان وارد می که بیشداستایوسکی، زنان متحمل ستمی هستند 
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سعی در انعکاس چهرة زشت واقعیت از اهداف رئالیست انتقادي است. نویسندگان این مکتب قصد آن دارند تا به این 
دهند. دولت آبادي در آثار خود، به ویژه کلیدر، به نقد وضع موجود  رفتار و روابط اجتماعی حاکم را مورد نقد قرار ۀوسیل

چون ناظري  جا مورد انتقاد نویسنده است. نویسنده هم جابه اي که در کلیدر به تصویر کشیده شده است،  پردازد. جامعه می
و با انعکاس آنان در آثار خود، کند  ها را در این جامعه مشاهده می ها و ناروایی عدالتی ها بی ستم  ها، دور دست، کاستی

آبادي است؛  هایی که در تیررس قلم منتقدانه دولت ترین حوزه سعی دارد وضعیت موجود را زیر سؤال ببرد. یکی از مهم 
 ستم حاکمیت و نیروهاي دولتی بر مردم ایلیاتی است: 

 گیرد!  هر حکومتی از رعیتش مالیات می مالیات حق دولت است،  -«
» اند... نیامده گوسفندهامان از زمستان بدر ایم، برهنه ا از داشته باید گرفت نه از نداشته ... یعنی که نداریم، مالیات ر -
 ).727  :3، جآبادي دولت(

در توصیف منطقه اي  کارنامه سپنجبرد. در  دولت آبادي در همه آثار خود به نحوي جامعه رل زیر نگاه منتقدانه خود می
 نویسد: می

 )910:1368(دولت آبادي،». خاست اب شده بود و از خرابه خاف بوي گند، بوي تعفن، بر میخاف خر«
تر حاکمیت عصر نیست، انتقادهاي  پردازد. مخاطب وي بیش داستایوسکی نیز در اثر خود به انتقاد از جامعۀ روسیه می

فرد است. گاه افراد  ایوسکی، آمیز داست بلکه مخاطب قلم انتقاد شود، هاي وي را شامل نمی وي دولت و سیاست
 نویسد:  هاي متظاهر می مآب، گاه بیمار و ...، چنان که در انتقاد از کلیسا و راهب گاه مقدس معمولی،
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ها  بازي و تعارضی است که گاه خود کشیش  اما آرام گرفتن عجیب و فوري زنی که دچار تشنج شده ... یک نوع حقه«

 ).76: 1، جداستایوسکی. (»هم با او هم دست هستند
هر ها اصالح جامعه است، از این رو انتقاد از جامعه یکی از اصول این مکتب است،  رسالت نویسنده در دنیاي رئالیست

اندو اعتراض در پس واژگان هر دو اثر  رپذیري از مکتب رئالیسم به انتقاد وضعیت جامعۀ خود پرداختهیدو نویسنده با تأث
 دارد. به شکلی برجسته نمود

اي دارد، اما جنس این انتقاد و این که مورد نقد چه  هرچند انتقاد از وضع موجود در بطن هر دو اثر نمود برجسته
تر به انتقاد از حاکمیت سیاسی و عرف حاکم بر زندگی  در دو اثر متفاوت است. رمان کلیدر بیش اي است،  حوزه
کار،  متوجه فرد است. افراد گناه قلم منتقد داستایوسکی،  ، مازوفبرادران کارااي معترض است در حالی که در  عشیره

اما به هر حال زیر سؤال بردن وضعیت حاکم بر جامعه مورد  گر مور انتقاد داستایوسکی است. چاپلوس، متظاهر و عصیان
 ط خویش پرداخته است.انتقاد هر دو نویسنده است و دولت آبادي با ثأثیر پذیري از شیوه داستایوسکی به انتقاد از محی

 
 دیگر . تأثیر و تأثر کلیدر و برادران کارامازوف از یک5

  هم چنین وضعیت اجتماعی ایران در آن سال ها،  آبادي، هاي زندگی داستایوسکی و محمود دولت با توجه به سال
پس : «نویسندة روسی بوده است آبادي در خلق آثارش، به ویژه اثر کلیدر، متأثر از این توان ادعا کرد که محمود دولت می

و سرنگونی رضا شاه فضاي سیاسی نسبتاً بازي در کشور ایجاد شد و تحرك جدید در ادبیات روي داد 1320از شهریور
... گرایش عمده در این دوران، دوستی با اتحاد جماهیر شوروي و به تبع آن رونق آثار حزبی بود که با ترجمۀ آثار 

گراي فارسی تأثیر گذاشت و موج  روسیه همراه شد. فراوانی این قبیل آثار بر داستان واقع الیسمی فراوانی از ادبیات رئ
 )85:1389(طهماسبی و سجودي،  )2(». ادبیات مردم گرا را به وجود آورد

برادران   گردید که به طور حتم،  پرآوازه جهان در ایران مکتب ادبی رئالیسم توسط چند رمان برجستهاز این رو 
همانند دیگر نویسندگان ادبیات اش  آبادي در طول دوره نویسندگی دولتمحمود یکی از این آثار بوده است.  کارامازوف

برادران از شیوة داستایوسکی در خلق داستانی معاصر متأثر از ادبیات روسیه قرار گرفت و در این میان 
دهندة  ها مورد دیگر نشان ی، مسایل زنان، انتقاد از وضع موجود و دهشناخت . توجه به مسایل روانها برد بهرهکارامازوف

هاي رئالیسم قرار داده است آثار برجستۀ ادبیات داستانی جهان، به ویژه آثار  را در شمار رمان کلیدراین است که آنچه 
حی بر تأثیرپذیري خورد دلیل واض روسی است. نکات تشابهی که از لحاظ گرایش مکتبی در این دو اثر به چشم می

کارامازوفآبادي از آثار داستایوسکی و درصدر آن  دولت  است.  برادران 
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کارامازوفبررسی تطبیقی دو اثر  شود که  ما را به این نتیجه رهنمون میرئالیسم،  مکتب با تکیه برکلیدر و برادران 
کارامازوفها  که درصدر آن -روسیه  رئالیسممحمود دولت آبادي با تأثیرپذیري از آثار برجستۀ مکتب  قرار  برادران 

 پرداخته است.  کلیدربه خلق اثر رئالیسمی با عنوان  -دارد
از جملۀ .شناختی، طرح مسایل زنان، انتقاد از وضعیت جامعه و روابط حاکم بر اشخاص و .. گرایش به مباحث روان

هاي بارز مکتب رئالیسم  ها از ویژگی اند. این شاخص توجه قرار گرفتهکه در هر دو اثر مورد تأکید و  هستندهایی  مؤلفه
. با توجه به وضعیت کند حکایت می کلیدر و برادران کارامازوفاست که در برخی از موارد از تشابه عمیقی بین 
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د که دولت سیاسی و اجتماعی ایران در آن دوره و حضور پر رنگ آثار ترجمه شده روسی در ایران،می توان اذعان کر

ترین تأثیر را از آثار داستانی روسیه گرفته است. چنان که نکات مشابه متعدد در آثار دولت آبادي با آثار  آبادي بیش
آن تر  ، توجه بیشمتن آثارها در  به عنوان یکی از شخصیت نویسندهحضور داستایوسکیبر این ادعا صحه می گذارد. عدم 

 مشابهی است... از جمله نکات و انتقاد از روابط فرد به جاي انتقاد از حاکمیت سیاسی شناختی، نسبت به مسایل روان ها
دولت آبادي به عنوان نویسندة رئالیست، شیوة داستان پردازي مدرن را که در بررسی تطبیقی دو اثر به دست آمده است. 

ته بلکه واقعیت را با افکار و احساسات در پیش گرفته، او هرگز به ارائه ي تصویر مستقیم مسایلجامعه ي خود نپرداخ
خود در آمیخته و به صورت غیر مستقیم دیدگاه خود را نسبت به مسألۀ مطرح شده در اثرش بیان داشته است همان 

ها پیش آن را به کار بست و نام خود را به عنوان نویسندة رئالیست مدرن بر تارك ادبیات  کاري که داستایوسکی سال
 داستانی جهان نقش نمود. 

کارامازوفدر رمان هم ها در برخی از موارد،  جز صحنه بهزشتابزدگی در توصیف جعالوه بر موارد فوق،  و هم  برادران 
رود و آن دو را را  دو اثربه شمار می اینزدگی یکی از نکات تشابه  اببه چشم می خورد، این گونه از شت کلیدردر رمان 

 دهد. میقرار  مقام مقایسهتطبیقی، در  از دیدگاه ادبیات
 

 پی نوشت ها:
هاي دو فرهنگ متفاوت است تا از این راه تبادل فرهنگی صورت پذیرد و  هدف از مطالعۀ تطبیقی بررسی میان نماد): 1(

هاي  ادبیات تطبیقی قادر است از طریق میراث«پذیري ادبیات ملت ها از هم دیگر مشخص شود.  در ضمن میزان تأثیر
مشترك، به تفاهم ملت ها کمک مؤثر نماید، هم چنین زمینه را براي خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم کند و 

 )143:1373غنیمی هالل،»(یشه ها قرار دهد.عنوان جزیی از کل بناي میراث ادبی جهان در معرض افکار و اند آن را به
نیروهاي شوروي از شمال و شرق و نیروهاي بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا 1320شهریور  3در روز  ) :2(

به ایران حمله کردند ...ارتش ایران به سرعت متالشی شد. رضا شاه با فشار متفقین به خصوص بریتانیا ناچار با استعفا 
ها بر سر نوع حکومت جدید ایران، باالخره در انتقال سلطنت به پسرش  ها کشمکش با روس متفقین پس از مدتشد. 

 به توافق رسیدند. –ـمحمد رضا 
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