
 
University of Tehran press  

 

Research in Contemporary World Literature, Volume 27, Number 2, Autumn and winter 2022, Page 697 to 722                     697 
 p-ISSN  : 2588-4131   e-ISSN: 2588 -7092 
 http//jor.ut.ac.ir ،Email: pajuhesh@ut.ac.ir                                                                                                                  

 

 

A Comparative-Aesthetic Analysis of Two Short Stories by Contemporary 
Russian and Iranian Female Writers Based on Collingwood Theory 

 

Hossein Ghorbanpoor Arani1  Maryam Mousavi Jeshughani2  Zahra Mohammadi3 

 
1. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University, Kashan, 

Iran. E-mail: ghorbanpoor@kashanu.ac.ir 

2. Department of Persian language and literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University, Kashan, 

Iran. E-mail: mmsv.literature@yahoo.com 

3. Department of Russian Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran. E-

mail: zahra_mohammadi@ut.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

Article history:  

Received 04 August 2021  

Received in revised form 

29 April 2022 

Accepted 09 May 2022 

Published online January 

2023 

Keywords:  

Iranian and Russian 

Women's Literature, 

Schools of Comparative 

Literature, Philosophical 

Aesthetics, Collingwood 

Theory, Expression. 

 

Factors of expression and emotion are considered fixed criteria in aesthetics. 

Forming its approach within the American school and from the theories of 

Collingwood, the present article renders a study of the aesthetic effect of the 

factors of expressiveness, emotion, genius, and the deconstruction of the 

stereotypes in the following two short stories: “Center of Gravity” by the Russian 

writer, Victoria Tokareva, and “Zani az jens-e mes” [“A Woman Made of 

Copper”] by the Iranian writer, Behnaz Alipour. Regarding the same motifs in the 

two short stories, this study analyses the ontological views of women in two 

different cultures in order to show to what extent feminist views in aesthetics are in 

relation with the dominating cultural factors. These factors have different 

influences on the ideology of the characters. As a result, it seems that the Persian 

fiction centers on the social formation of the character while the Russian story 

revolves around the meaningfulness of social life. 
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  ها:واژهکلید

مکاتب  ه،یو روس رانیزنان ا اتیدبا

 شناسیییبایز ،یقیتطب اتیادب

 یانگریب نگوود،یکال هینظر ،یفلسف

پژوهش در  نیا ندیآیبه شمار م یشناسییبایدانش ز  یدر گستره  داریثابت و پا یاریمع ان،یمباحث عاطفه و ب

عاطفه، ذوق، و بر  ،یانگریب یهامؤلّفه یاشناختبیز ریتأث یبه بررس نگوودیبا نظر به آراء کال ییکایچارچوب مکتب آمر

 یگسکر پوریاز بهناز عل "از جنس مس یزن"توکاروا و  ایکتوریو زا "مرکز ثقل"در دو داستان کوتاه  هاشهیهم زدن کل

 نییشده و تب یزنان از دو فرهنگ بررس  یشناسانه  یدر دو داستان نگاه هست کسانی فی. باتوجه به موتپردازدیم

مرتبط هستند که اعمال قدرت  یایبا عوامل مؤثّر فرهنگ یشناسییبایدر ز یستینیفم یکه چشم اندازها گرددیم

 یکه داستان فارس رسدیبه نظر م جهی. در نتکنندیم جادیا ییهاتفاوت  هاتیشخص ینیبعوامل در جهان نیا کنندیم

است.  دهیکش ریرا به تصو یاجتماع یزندگ یمعنا دار ،یپرداخته است و داستان روس تیشخص یاجتماع یریگبه شکل

  یپژوهش با مطالعه درباره  نی.ادهدیم حیدارد و آن را توض یففلس یشناختباینگاه ز ز،یتما نیمقاله به ا نیا

صورت  هیو روس رانیزن در ا سندگانیکوتاه معاصر نو یهاداستان  یدر محدوده  ،یقیتطب اتیو ادب یشناسییبایز

به  واست.   یو روس یمعاصر فارس یهاداستان یباشناختیز یهامؤلّفه قیپژوهش سنجش و تطب نیه است. هدف اگرفت

 یو زندگ یستینیفم نینو یباشناختیابزار استفاده شده است و دو نوع ز کیبه عنوان  انیب  ی هیمنظور از نظر نیا

هنر   یاست که  داستان به مثابه  دهیمسأله کوش نیا نییمقاله در تب نیشده اند. ا یروزمرّه به عنوان شاخص معرّف

باشد.  یاسیس رینقد غ کیبه عنوان  یباشناختینقد ز یهاو مؤلّفه ینره انیب  ی هینظر قیتلف یبرا یعرصه ا تواندیم

 خواهد کرد. جادیمخاطب به عنوان ناظر ا یباشناختیدرک ز ۀدر حوز یدیجد یدو داستان، آگاه قیتطب نیهمچن

زن  سندگانیدو نمونه داستان کوتاه از نو یباشناختیز -یقیزهرا. "نقد تطب  یمحمد و میمر یجشوقان یموسو; نیحس یقربان پور آران :ناداست

 .722-697, 1401, 2 ,27, معاصر جهان  اتیپژوهش ادب". نگوودیکال انیب یۀنظر تیبا محور هیو روس رانیمعاصر در ا
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 مقدمه -1

 ایط  یخیمحدود به روابطط تطار   ،یمکتب فرانسو  یبه اندازه  یقیتطب اتیادب ییکایآمر مکتب
 اتیکه ادب نیهم به ا کایدر خود آمر ریاخ یمعنا که در سالها نیخاص نبوده است؛ به ا ییایجغراف
از پطژوهش   شطتر یندارند و آنچطه ب  یمتعلق بدانند؛ توجه کایخاص مثل آمر یرا به کشور یقیتطب
بدون الطزاِ  روابطط    شتر،یب کایاست که در آمر نیا دیآیبر م یقیتطب اتیادب  یدر حوزه  آنها یها
 نیبط  یرا با هر موضوع یهر اثر ادب باًی. و تقرپردازندیها مملت اتیادب قیکشورها، به تطب یخیتار

 نیکه ا دپژوهشگران معتقدن یبرخ رانی. در اکنندیم سهیمقا یزبان نیو ب یارشته نیب -یفرهنگ
باز کرده است امّا از نظر ما چه  یقیتطب اتیدر ادب ینگر یسطح یبرا یراه را به نوع سهینوع مقا

گشطوده باشطد ،چطه آن را     یو سطح یفقا دید یبرا یریکه مس میکن یمسامحه تلق یرا نوع نیا
 تطب از مکا شیبط  ییکطا یمکتطب آمر  ی،به هر رو میبدان یقیتطب اتیادب  یتوسّع و بسط محدوده 

هطا  دانطش  نیط ا  یکمک کرده است. از جمله  اتیبا ادب گرید یهابه گسترش ارتباط دانش گرید
 نوشتار است.  نیا یاست که موضوع اصل یشناسییبایز

انطد  کطرده  ییجست که از مکتب فرانسه انتقادها یدر آثار افراد دیرا با ییکایرمکتب آم انیبن
اسطتادان   یبرخ یو بعد از آن حت ییکایدانشمند چک تبار آمر Rene Wellek"رنه ولک"ازجمله 
ارتبطاط   کیط  یقط یآثار تطب انیم دینبودند که حتماً با یادیشرط بن نیقائل به ا زیخود ن ،یفرانسو

به سمت نقطد   اشیاتیادب خیاز اصالتِ تار یقیتطب اتیادب بیترت نیشته باشد. به اوجود دا یخیارت
 تطوان یکه نم گرندیکدیمباحث چنان متضمن  نیا»داد. رنه ولک، معتقد بود که  ریمس رییتغ یادب
کطرد.   ورنقد تص  ی هینظر ای خیتار  ی هیو نقد را بدون نظر خیتار ایرا بدون نقد  یادب  ی هینظر

 یخود آگطاه   یبر مطالعه  یمبتن نکهیوجود نخواهد داشت مگر ا یادب  ی هیاست که نظرواضح 
( ولطک  34)ولطک و وارن   «نطد یآ یها در خأل بطه دسطت نمط   ها و طرحها، مقولهباشد، مالک یادب
 رفطرد د  نیآثطار ولطک کطه مطؤثرتر      ی. با مطالعه دانستیآزاد انسان م تیرا فعال یقیتطب اتیادب
خطار  از   یسطنت  یکطه مفهطوِ پطژوهش ادبط     میشیاندیم نیاست به ا ییکایتب آمرمک دآمدنیپد
 یکه اثر هنطر  ردیگیم جهیاست. او نت یو داور نشیدانش و ب ندهیفزا  یمجموعه  کیو  تیفرد
و  یکطه معطان   هیط ال نیاست سخت و مرکب با چنطد  ی،بلکه سازمان ستیساده ن ینه تنهابافت یادب

 ،یشطناخت  بایز ی مانند فاصله گذار یاز اصطالحات ات،یادب فیتعر یو برادارد. ا دگانهچن یهانسبت
داده  میهطم تعمط   یقیتطب اتیرا به ادب دگاهید نیو ا بردیمناِ نشیو آفر لیابداع، تخ ،یقالب بند
]...[ مفهطوِ   یقط یتطب اتیط در ادب ژهیط برجسته به و یاز پژوهندگان ادب یاریبس»: دیگویاست و م
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شطده اسطت؛ لکطن     یکط ینوع بشطر   خیکه با کل تار انددهیتوسّع بخش هینان از پارا چ یادب یرسبر
 ،یرا به صورت موضوع اتیادب نکهینخواهد کرد، مگر ا شرفتیاز لحاظ روش پ یادب یهاپژوهش

: تیّط ادب  یرو بطا مسطأله    نیط کننطد از ا  ینوع بشر بررس یها و دستاوردها تیفعال گریاز د زیمتما
بحطران  ")ولطک،  « .میدسطت و پنجطه نطرِ کنط     اتیهنر و ادب تیفیک ،یاسباشنیز یموضوع محور

 (.  96"یقیتطب اتیادب
مکتطب   یقط یتطب اتیط در ادب یشناسط ییبطا یولک  بر ز دیتأک نیمقاله براساس هم نیا کردیرو
بطه   یشده است. با نگطاه  در نظر گرفته یباشناسیز یمتن و موضوع محور تیّاست. ادب ییکایآمر
 ی محطور   ی، مولّفه  Robin George Collingwoodنگوودیجر  کال نیراب یرانگیب  ی هینظر
متعطدد   یهطا مؤلّفطه  انیط زن را از م ریدر تصو هاشهیذوق، عاطفه، برهم زدن کل یهاو مؤلّفه انیب

توکطاروا    ایط کتوریاز و "مرکطز ثقطل  "است. داسطتان   شده یبررس یو در دو داستان انتخاب دهیبرگز
Viktoriya Tokareva دو  یگسکر پوریاثر بهناز عل "از جنس مس یزن"روس و   ی سندهینو

هطر   سطندگان ینو نکهیزنان و ا یتوجه به زندگ کسان،ی فیموت لیکه به دل ندهست یداستان کوتاه
 اند. در دوران معاصر هستند انتخاب شده هیو روس رانیاز دو کشور ا یدو داستان زنان

 ییبطا یکطه ز  کنطد یمط  فیرا تعر ییدختر دانشجو نا،یاسمیکوتاه  ی، زندگ"از جنس مس یزن"
کطه او در   شطود یسطبب مط   تیط عوامطل در نها  ریاو و سا یها ییاش در کنار ماجراجوکننده رهیخ

گونطاگون   یها تیداستان، روا نیبزند و ا یدست به خودکش یرونیب یو فشارها یدرون یتضادها
 .نندکیموضوع قضاوت م نیا  ی دربارهاست که  ییآدمها
عمطل، رفطاه و فکطر روشطن و      یاست کطه بطا وجطود آزاد    یزن یزندگ تیاما روا "مرکز ثقل"
خطوش   انیط پا کیط و داستان با  شودیکند اما موفق نم یکه خودکش ردیگیم میتصم الت،یتحص
  ی هیط مااسطت امطا درون   زینطاچ  تیروا ی. هرچند شباهت دو داستان در طرح و الگوشودیتماِ م

زن سطبب شطد کطه ضطرورت      کی دیاز د ینخواستن زندگ ایخواستن  وعه موضمشترک و توجه ب
و  هیو روسط  رانیط معاصطر زن در ا  سطنده یشناسطانه دو نو  یحس شود. نگاه هست قیتطب نیانجاِ ا

 سطنده یدو نو نیط ا ینط یبا جهان ب یزنان جوان نسبت معنا دار یاجتماع ستیپرداختن به مساله ز
  یدر تجربطه   رآنیو تطأث  نیطی تب ،یهر اثر با زندگ  ی طهک رابشده است ادرا یسع نجایدارد. در ا

 مخاطب مشخص شود. یباشناختیز
 دهد:  یپاسخ م ریز یهامقاله به پرسش نیا
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در سطنجش تجربطه    یچه نقش یباشناختیز  یذوق و عاطفه و فاصله  ،یگرانیب یهامؤلّفه -
 مخاطب و داستان دارد؟  یباشناختیز  ی

 یرا به طور جطد  میکداِ مفاه یو فارس یاز دو فرهنگ روس با،یامر ز گاهیدو داستان در جا -
  آورند؟یرا در ما به وجود م دیجد یاز آگاه یو چه حالت کشندیبه چالش م

که در مقالطه   هیو روس رانیا یقیتطب اتیپژوهش  با وجود ده ها کار مربوط به ادب  ی نهیشیپ 
از آنها اشاره خواهد شد؛ اما الزِ به ذکر است کطه   یبرخ نامه ها انجاِ شده است و به انیها و پا

مقاله  نیا عیظاهراً بد  ی دهیا یروس  یآن با نمونه  اسیو ق یفلسف یباشناختیتوجه به عناصر ز
تا  یتوکاروا به زبان فارس یداستان ها  یدر حوزه  یقیاست. در خور توجه است که: تنها کار تطب

در  شطان یا یططرح پژوهشط   یکط یاسطت.   یدو اثر از مهناز نوروز رانیمقاله در ا نینگارش ا خیتار
 یزن روسط  سندگانیعناصر داستان در آثار نو یقیتطب یبا موضوع بررس ییدانشگاه عالمه طباطبا

 زیط چ"دو داسطتان   یقط یتطب یبررسط » ةمقالط   یگریمقاله است و د نیاست که از منابع ا یرانیو ا
 ایط زو  ینوشطته   "اسطت  یخانم ف زن خوشطبخت "و ” رواتوکا ایکتوریو  ینوشته  "ستین یمهم
توسطط مهنطاز    1395 رمطاه یدر ت یو زبطان شناسط   اتیادب یالملل نیاست که در کنفرانس ب «رزادیپ
 Женские образы вاست با ناِ   سندهیمقاله برگرفته از رساله نو نیارائه شده است. ا یروزنو

русской и персидской прозе конца XX – начала XXI веков    که در کتابخانطه
بطه   یارزشطمند امطا ربطط    یبطا وجطود محتطوا    رانیط در ا یقیآثار تطب گری. دشودیم ینگهدار نیلن

 ییمحمطود رضطا    ینامه  انیداستان ندارند. پا یفلسف یشناخت بایز یا محتوایتوکاروا  یداستانها
 در دانشگاه تهران با عنوان:  1384در سال 

рассмотрение мотивов отчаяния и разочарования в связи с темой 

свободы и счастья в стихотворениях А.С. Пушкина и М. Ахавана салеса 

 سطه یو اخوان ثالث مقا نیرا در شعر پوشک یو خوشبخت یو آزاد دیو ام أسی یها هیبن ما که
 سطندگان یآثطار نو زن در  یمایسط  یدارد. بررسط  یقط یتطب یفلسطف  نشیب کی یکرده است، به نوع

 рассмотрение женских ،یریبر اسطاس آثطار آ.چخطوف و هوشطنگ گلشط      یرانیو ا یروس

образов в произведениях А.П. чехова и Хушанга Голшири  ینامطه   انیط پا  
 است. کیمقاله نزد نیدانشگاه تهران از جهت آثار زن محور به ا 1390سمانه برجسته در 

Анализ процесса эволюции образа женщины в русской литературе 

زن  را تنهطا   یمایتحول سط  ریاست که س یریام  یارشد فاطمه  یکارشناس نامهانیپا عنوان
 . کندیم یرا بررس هیروس اتیدر ادب
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فرهنگسطتان در    ینامه  ژهیو 5  یدر شماره  یبزرگ چم دایکه و یقیدق یدر کتاب شناس -
گونه  چیارائه داده است؛ ه «رانیدر ا یقیتطب اتیادب یکتاب ها یشناسکتاب »با عنوان  یمقاله ا
اختصطاص   ک،یچه معاصر و چه کالسط  یو فارس یآثار روس یقیتطب یباشناسیبه موضوع ز یکتاب
 است.  افتهین

 ژهیط و 3 ۀمنطدر  در شطمار   «رانیدر ا یقیتطب ینامه ها انیپا یکتاب شناس»  یدر مقاله  -
اشاره کرده است که  یدکتر  یرساله  کیبه  یبزرگ چم دایو ،یقیتطب اتینامه فرهنگستان، ادب

 یبطرا  یگونه اثر مشابه چیاست و ه «ینیچ اتیو ادب یفارس اتیدر ادب یشناخت ییبایز»عنوانش 
 نشد.  افتی هیروس عاصرم اتیادب

 ینترنتط یمنطابع ا  ریدانشگاه آزاد اراک، و سا یادب یباشناسیز  یمجله  رانداک،یجستجو در ا -
 دارد است. یداستان تازگ یفلسف یشناس بایمقاله به لحاظ موضوع ز نیمعتبر هم نشان داد که ا

 کیط  نیطی معاصطر جهطان از نظطر تب    اتیپژوهش ادب  ی هیمعتبر چاپ شده در نشر درمقاالت
در  رمان  یاشارات نسب  ی هینظر  نییتب»  یبا ابزار داستان مقاله  یروانشناخت یفلسف  ی هینظر
 یفلسطف  یشناس ییبایز  ی هینظر نییتب یتواند الهاِ بخش نگارنده برا یم «یخوشحال نیسرزم

 . باشددر داستان 
 شطتر یب رانیدر ا یو قدمت آراء بالغ ینظم فارس یغنا لیبه دل یباشناختیز یقیمطالعات تطب 

نطو در   یقط یپژوهش با استناد به مطالب گفته شده تحق نیشعر صورت گرفته است. ا  یدر حوزه 
 شود. یمحسوب م هیو روس رانیزن معاصر ا سندگانینو یداستان ها یباشناختیز یقینقد تطب
  یبحث و بررس -2

 انیب  ی هیداستان و نظر یشناس ییبایز 
 یاساسط  کطرد یو رو ردیط گیاست و در قلمرو فلسفه قرار م دنیشیاند یخود، نوع یشناسییبایز

کاوش در  یشناسییبایاست. کار ز ییبایادراک ز یو ذهن یبعد شناخت یو بررس ییبایز فیآن، تعر
مطدرن،   یشناسط ییبطا یگفتمان ز شیدایپ یهانهیاست. زم اتیو ادب بایز یو هنرها عتیطب ییبایز

بوده است که پاسطخ   یایانتزاع یهاهمراه با پرسش ،ییبایتفکر در ز  یکه نحوه  دهدیمنشان 
 ای ئیش شوندیکه موجب م ییهاتیفیک تیبر سر ماه یاریبس لسوفانی. فکندیم رییآنها مرتب تغ

 یهطا و مؤلفطه  ارهطا یباشطد بحطث کطرده انطد و مع     رایجذاب و گ یباشناختیو به لحاظ ز بایز یانیب
مطرح بوده است. امروز هطم   ییبایز  یاند که از زمان افالطون درباره در نظر گرفته را یمشخص

از  یاریفکر است که شناخت بسط  نیاز ا یناش زین یتا حد ،یشناسییبایبه ز یتوجه فلسف یایاح»
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نقطش   یبدون بررس انیعاطفه و ب ل،یتخ ،ییبازنما تیهمچون ماه یموضوعات مهم و عاِ فلسف
در  هیط در مورد نقطش نظر ( »16سیورلوئی)گات و مک آ« .ستیممکن ن یآنها در هنر و فهم هنر

 یااست. او به نحطو متقاعطد کننطده    افتهی یاکننده نییتع تیاهم تسیوا  ی دهیعق ،یشناسییبایز
 نگوودیبل و کطال  ،یتالستو لیهنر، از قب  یدرباره  دیجد یهاهینظر نیکه نخست کردیاستدالل م

 یبودند برا ییسفارش ها ایاز انواع خاص هنر،  یبودند به طرفدار یپنهان یه هایتوص قتیدر حق
در واقطع در   نگوودیکطال  یانگریب ی هی( نظر28ریوگا نسونی)لو «شودیآنچه هنر مطلوب شمرده م

آن را نقطد کطرده     Benedetto croceگفته است و کروچطه   ستیدر هنر چ یامتداد آنچه تالستو
مطرح شده است و نقطش عاطفطه و احسطاس را در هنطر بطه چطالش        یهنر انیب  یاست درباره 

بطه   یانگریط را کطه ب  یتجربط  م یآن نطوع تعمط   نگوود،یکال م،ییروشن تر بگو می. اگر بخواهکشدیم
احساس و عاطفه هنرمند  ان یهنر، ب مییبگو نکهینقد کرده است ا گذاردیما م اریعاِ در اخت یمعنا

آنهطا را   یهنر یها تیاند که عاطفه اساس فعالانکار کرده زین رجستهاز هنرمندان ب یاریاست، بس
 (. 93 ورلوپسی)گات و مک آ دهدیم لیتشک

 انیط احساسطات اسطت و نطه الزامطاً ب     زیانگ الیو خ زیآم الیخ یه که هنر تجلّنکت نیا دانستن
در  نگوودی. کطال کنطد یکمک م نگوودیکال یانگریب  ی هیهنرمند، در درک نظر یشخص  یتجربه 
 Leo یهنرمنطد معتقطد اسطت و آن نطوع نگطاه تالسطتو       یبه جا یبه توجه به اثر هنر ینقد هنر

Tolstoy یکط ی یهنطر  انیبا ب یکه کشف هنر نیو ا کندیرمند را نقد مهن یروانشناس رب یمبن 
 : دیگویم نگوودی. کالردیپذیهستند آنچنان که کروچه عنوان کرده است را نم

با هنر  کندیاز آغاز خلق اثر تجربه اش م شیکه هنرمند پ یاحساس میکه تصور کن خطاست»
 یزیط چ هیط احسطاس اول  نگوود،یکطال   یاست. به گفتطه   یکیشعر  ای یقیموس ای یبه صورت نقاش

تطا   شطوند یمط  بیو تهذ ییرفته در روند خلق اثر شناسانامشخص که رفته یجز آشوب روان ستین
حطاالت   ،یطی گرا انیط آورد. ب یکه هست به جطا  یآن را همچون احساس تواندیم یهنرمند نکهیا

 دهطد ینسطبت نمط   انشیآنهاست، به ا انیرا که هنر هنرمندان ب ییمستقل و قابل شناسا یاحساس
 یلط یکامالً و تماماً تخ میابییم یکه آنچه در اثر هنر میاذعان کن نگوودی]...[ اگر همداستان با کال

و  سطت یکطس ن  چیاحسطاس هط   شطود، یکه به ما عرضه مط  یکه احساس میرینگ جهیاست، چرا نت
 (. 74)گوردن« به هنرمند هم تعلق ندارد. نیبنابرا
کطه   نیط مخاططب بطا وجطود ا    یکردن آن برا ریو باورپذ یانداست یهاتیاحساس شخص انیب

اسطت کطه بطه     یاجهان واقطع، مؤلفطه   ییاست و نه بازنما یداستان قتیحق خواندیآنچه م داندیم
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 ۀسلسطله پطژوهش مطدوّن دربطار     م،یکطرد  یکه ما بررسط  ییداستان مربوط است. تا جا یباشناسیز
  ی شطه یو اند شطنهاد یصورت نگرفته اسطت. پ  رانیطور مستقل و مجزا در ا به یداستان یباشناسیز
 ،یفلسطف  ی باشناسط یمتعدّد ز یهااز مؤلفه کیبراساس هر  توانیاست که م نیمقاله ا نیا یادیبن

 داشت.   دیجد های یپرداز هیخصوص نظر نیرا نقد کرد و در ا یداستان معاصر فارس
 داستان یشناسییبایز یهامولّفه 
 یباشناسط یآثار متعطدد ز  انیاز م یباشناختیز  یو هفت مؤلفه  یس مقاله نیمطالعات ا یط در
از  شیب یدر داستان، مجال کیهر  یکاربرد  یو نمونه  حیتوض یکه برا میاستخرا  کرد یفلسف
محتوا و  ایمربوط هستند  انیبه ب شتریکه ب یآن عناصر دیبا تأک نیمقاله الزِ است. بنابرا نیحد ا
و فقطط بطه آنهطا     مایط  دهیط با آنها داشته است را برگز یشتریتناسب بدو داستان منتخب،  کیتکن
 : میپردازیم

احسطاس اسطت امطا براسطاس آنچطه       انیمعتقد است هنر، ب دگریاحساس، چنان که ها انیب -
 . شود یبه ما منتقل م سندهینو لیتخ قیاست که از طر یاحساس انیتصور ما ب میگفت

  یاتفطاق نظطر دارنطد، عاطفطه      ییبایهنر در نقش آن در ز لسوفانیتماِ ف باًیعاطفه که تقر -
هنطر بطه    یهطدف اصطل   ایط گو ،یعملط  ی مربوط بطه سطودمند   یهایپرشور و مستقل از دل مشغول

 نیط و ا زنطد یرا برانگ یشطناخت ییبطا یز  یاست که تجربه  یدارپدی – یادراک یهابارآوردن تجربه
 است.  گرید زیکه جدا از هرچ است یزیچ نشیآفر

 یفلسف یشناسییبایدر ز شیدر کتاب مهم خو Emanuel Kant ذوق، آنچه که امانوئل کانت -
 ایط  انطد  آن را بسط داده گراندی ها است و بعد دهیذوق نام  یحکم، حکم قوه   ی: نقد قوه نینو

 .اند نقد کرده
بطه آن اشطاره    یداسطتان  یزن محطور بطودن محتطوا    لیط که تنها بطه دل  ها شهیبرهم زدن کل-
 مربوط است. یستیباشد که به نقد فمن یگرید ةموضوع مقال تواندیخود م نی. که البته امیاهکرد
 "مرکز ثقل"داستان  یشناختبایز یهامولّفه 
 و عاطفه انیب
و داستان  شود یاما موفق نم ردیبم ردیگیم میاست که تصم یزن یزندگ تیروا "مرکز ثقل"
 یتیداسطتان، وضطع   ی اصطل  تیشخصط  یا آگاهانطه بطرا  .  توکطارو شطود یخوش تماِ م انیپا کیبا 
 یو اتفطاق  یبا حضور ناگهان ندینشیمعنا که زن هر بار در انتظار مرگ م نیبه ا  سازدیم کیرونیآ

سطر   ی. بطار اول مطرد درحطال   شناسطد یاوست اما او را نمط  یگیکه در همسا شود یم جهموا یمرد
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که او دزد است و  کندیبزند زن گمان م خیا در بالکن نشسته ت سیخ  یکه زن با حوله  رسدیم
عشطق دوران   هیاز قضا مطرد شطب   ردیگیآن دو صورت م نیب آوری حال خنده نیدر ع  یمکالمه 

 یرود. مرد جراح ماهر شیپ یماجرا به شکل پرکشش شودیسبب م نیوازن هم هست  رستانیدب
. مرد جطرّاح کطه قصطد    شودیبلند نم شیدارد که با وجود عمل موفق از جا یدیناام مار یاست اما ب

 یفطرار کنطد حطاال ناخواسطته وارد مطاجرا      مطار یب نیط از دست شطوهر ا  هیداشته از راه بالکن همسا
کطه بطه    شطود یوادار م یراو تیکه در نها ییتا جا ابدی یو ماجرا ادامه م شودیم یراو یخودکش

 شود یم زیخودش ن ستنیه زب یامر سبب معناده نیبدهد و هم یزندگ دیاست ام یکه بستر یزن
 یقربطان  ت،یط ظطاهر و واقع  نیاست ب یتضاد یرونیهر آ نیادیبن یژگیو». گرددیباز م یو به زندگ

اما خبر ندارد که اتفاقاً  رسدیاست که به نظر م یبیترت مانخاطر جمع است که وضع به ه یرونیآ
 یگونطه کطه راو  نه آن زیچ چیداستان هم ه نی( در ا44)موکه« و بر عکس است. ستیطور ن نیا

روس،   ی سطنده ی. توکطاروا نو کندیطور که خواننده فکر مونه آن رودیم شیکرده پ یزری برنامه
 ییهارا از اشاره نیما ا کندیم تیاست روا ستهیکه در آن ز ییآشنا یبوم یداستان را در فضا نیا

 انینوع ب نیا م،یزنیحدس م افراد یو پنج درجه و ناِ روس یس یمنف یاستپ و دما یهابه برف
 قطت یداستان بطا عنطوان حق   یباشناسیدر ز م،یداستان را حدس بزن یهاما ناگفته شودیکه باعث م

 کطه شطناخت   کننطد یپرسش را مطرح مط  نیا اتیادب شناسی ختدر شنا». شودیمطرح م یداستان

دارد. ]...[ اگطر   یعقالن ادیو بن هیچه توج دیآیبه دست م یآثار ادب قیاز طر شودیکه ادعا م هایی
 نطه یپس زم م؛یدانیم قتیو مستقل از داستان، حق یآنچه را که در جهان واقع  یقرار باشد همه 

و آن را ناسطازگار و   میط روینمط  شیدر خطوانش داسطتان پط    میط آورداستان به شمار   یناگفته   ی
دارد و مطا در همطان    لیط تخ یبر مبنطا  یقتیداستان، حق نی( بنابرا87سیوی)د« .میابیینامنجسم م

 شهطای  کطنش   یرا با همه  یخود راو الی. ما در خمیکنیاست که آن را باور م یداستان قتیحق
دل و  یصطبر داشطت و صطبور    دیط با دنیانتظار کش یراب» میکنیاحساسش را حس م م،یریپذیم

طلطب   و دل و دمطاغ خطاص آن کطار را    هیط روح ،یهر نوع عمل خاصط  ،ی. هر کارخواهدیدماغ م
تناقض  یو اساساً نوع شودنمی منتقل ما به گداز و سوز چندان پر یراو  ی( عاطفه  15)«کندیم

را  یراو یحس-یو ب یخنث  یوجود دارد. ما عاطفه  تیموضوع داستان و نوع روا نیهوشمندانه ب
 یگطرفتم خودکشط   میبطدهم تصطم   حیتوض خواهمیکه نم یلیبه دال»: مینیبیداستان م یدر ابتدا
از  یجمله بخشط  نیاول شخص با ا ی است راو "مرکز ثقل"جمله آغازگر داستان  نی( ا13«)کنم.

خطودش و مخاططب    انیط م یباشطناخت یز  یفاصله  کیو  گذاردیما ناگفته م یاحساساتش را برا
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کرده است. با  رتریرا باورپذ یداستان قتیحق« دهم حیتوض خواهمینم»که  انیب نیا کندیم جادیا
او گفتطه   یکه داستان برا یتیدرون داستان باشد همچون شخص تواندیم زیخواننده ن»فند، تر نیا
( در 131نی)مطارت « از آن اسطت.  رونیط به هطر حطال ب   یول کندیمؤلف او را خطاب م ایو  شودیم

در  یبطاز  ایط  کطنم یمط  یدارِ شطوخ  دیط نکن الیط لطفاً خ»دارد مانند:  هایی هم اشاره گرید یجاها
خودش و مخاطب را   یگونه فاصله  نیا سنده،ی( نو20)«اِوانهید دینکن الیخ» ای( 14« ).آورِیم

 "مرکطز ثقطل  " ی. راوردیط گیم یو داستان را هم به باز تیواقع انیم  یو فاصله  کندیم میتنظ
ارائه  یو نگرش ما را در قبال رخدادها رسدیاز کنش به گوشمان م رونیب ییصدا»زن است  کی

در ارائه  یفن ریمعموالً با استفاده از تداب سندهیداستان، نو  ی. به هنگاِ تجربه هددیشده شکل م
« .دهطد یرخطدادها شطکل مط    نیط مطا را از ا  یارائه شطده و تلقط   ینظرگاه، نگرش ما را به رخدادها

 یخواننطده و راو  انیط م تیمیاز صم یزانیسبب م "مرکز ثقل"اول شخص در  دگاهی( د36)مستور
 یاشطخاص اصطل   یبرا یزن )توکاروا نام تیشخص  یتجربه  یانگریدر ب کیکنت نیشده است. ا

ف یط زن هنگطاِ تعر  ی گطو و قصه میداستان مشخص نکرده است( مؤثر واقع شده است. لحن مال
متوجه روح مخاطب نباشد  ینوع آزار چیمرگِ خودخواسته، ه فیماجرا باعث شده که با وجود موت

خواننده اسطت.   یبرا یباشناختیلذت ز  یتجربه   ی هیبلکه ما ستنی آور و داستان نه تنها مالل
 تیط مقطع فعال نیمحسوس، اول ئشی در خود از بردن عبارت است از لذت ،شناختی ییبایلذت ز»
تجربطه کطنم ؛آنچطه را     کنطد، یتجربطه مط   یگریآنچه را د دیاست. من با یهم گوهر ،یباشناختیز
 لیط بطه ططور واضطح دل    یراو نکطه ی( خواننده با ا154دوروف)تو« و بدانم. نمیبب داند،یو م ندیبیم

 ای لبطاس مردانطه   چهطی  اش در خانطه  نکهیاو از ا تنهایی از اما است نگفته شیخود را برا میتصم
 یهنگطاِ خودکشط   نکطه یو از ا یدسطت راو   یکهنطه    یپاک شده  مهیاز الک ن شودیمن افتی

 توانطد یاو م  یشاعرانه  های شهیو از اند پوشدیرا م اش یگران  عروس دِیناموفق   دوِ لباس  سف
بطا   نیکرده است. بنطابرا  ریس یرا رقم زده و او را از زندگ یمالل راو ییزهایحدس بزند که چه چ

حطال کطه    نی. خواننطده در عط  بطرد یخوش  ماجرا لذت مط  ان یاز پا یو حت شودیم راههم تیشخص
 هطای  متصطمی  و ها و حس التیاما تما خواندیم یواقع ریغ -یبازنمود ریداستان غ کی داندیم
دلم به حال  نکهیهم نداشتم. نه ا یراستش، حال چندان ناخوش» : کندیو باور م ردیپذیرا م یراو

همه جا  ،یتفکر روشن و منطق نی( و ا14« ).کردِیفکر م یروشن و منطق یلیخ ه،خودِ بسوزد ن
 . شودینم یر مالل و سردرگمهم خواننده دچا نیهم یو برا داستیهو ت،یدر روا
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 زیط پرو  یو هم در ترجمطه   داستیهو یساده و استوار دارد که هم در اصل روس یزبان تیروا
  یکه به نسطخه   کندیمترجم اظهار م یکتاب چتر ژاپن ی)درمقدمه  یبه فارس یسیاز انگل ییدوا

نثطر توکطاروا    یشطاعرانگ  یو البته انطدک  یاستوار نینظر داشته است( ا زیداستان ن نیا یزبان چک
 یژگط یو دیط آ-یداستان مرکز ثقل  که در ادامطه مط   ینمونه که از اصل روس کیاست؛  دهحفظ ش
 :  کند یم انیتوکاروا را ع انیب یسبک های

Небо посветлело, из черного стало серым, и луна, потеряв шикарный 

выгодный фон, полиняла и уже никак не выглядела: ни Небо 

посветлело, из черного стало серым, и луна, потеряв шикарный 

выгодный фон, полиняла и уже никак не выглядела: ни хорошо, ни 

плохо. Дома как будто окунулись в проявитель. Стены стали светлые, а 

окна темные. И казалось, что за каждым окном спит по гению или даже 

по нескольку гениев сразу, ни плохо. Дома как будто окунулись в 

проявитель. Стены стали светлые, а окна темные. И казалось, что за 

каждым окном спит по гению или даже по нескольку гениев сразу. 

 نثطری  نوشطتن  در را کطاروا  ، مهارت تطو آنها یو تکرار عمد نیاز واژگان ساده و آهنگ استفاده
و روشطن، و تکطرار     کیکاربرد واژگان متضاد مانند خوب و بد، تار دهد ینشان م یساده و احساس

ниیپطاراگراف بطه خطوب    کی نیو استفاده از جمالت کوتاه، سبک نثر توکاروا را در هم ینف یبرا 
 نطه یدر زم کیتار های پنجرهشب و  فیرنگ توص دهیماه در آسمان پر فی. توصکندیمشخص م

جالطب توکطاروا    هطای  هینمونه از تشطب  کی یعکاس ویآن به نگات هتشبی و ها خانه واریروشن د ی
داسطتان ابلطه خوانطده     یپشت پنجره را که در ابتدا یاحتمال های پاراگراف آدِ نیا انیاست. در پا
 .دآی یهم به چشم م رگید یتوکاروا در جاها فیطنز ظر نی. و اداند یم ابغهبود، حاال ن
شطود، در  ظریفی که شبیه طنز چخوف است و همیشه اندوهی خفیطف در آن حطس مطی    طنز

خطوانیم  های  توکاروا نمود دارد. در میان ماجرایی مهم و تراژیک، گاه عبارتی را مطی غالب داستان
ختن بطه  نشیند، هرچند در درون هنطوز انطدوهگین هسطتیم. پطردا    که ناخودآگاه لبخندی بر لب می

ها برای هدایت خواننطده بطه   از عنصر گفت وگو و شرح رفتار و  کردار شخصیت ادهجزئیات و استف
 کطار  های نثر چخوف است که توکاروا هنرمندانطه آن را بطه  مضمون اصلی  روایت، از جمله ویژگی

 اتوکطارو  کطودکی  دوران بطه  چخطوف  و توکطاروا  پیوند گفتیم، هم پیشتر که طورهمان. است بسته
 نسبت انتها داستانی از چخوف از زبان مادرش حسی عجیب و عشقی بی نیدنش با که گرددبازمی
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هم با اوست. نثر توکاروا واقعگرایانطه بطوده و    هنوز که حسی میگیرد؛ شکل  درونش در ادبیات به
 (.42یطرح پژوهش ،یزبانی ساده و روان و عاری از کلمات ثقیل و دشوار فهم دارد.)نوروز

 .Т.Аرونتسُطوا یهمطراه اسطت.    یبالغ  یبرجسته  یهایژگیعواطف در نثر توکاروا با و انیب

Ерунцова   و آثار توکاروا نوشته است: یبر مرور زندگ یادداشتیدر 
»Если в сердце нет любви человек мёртв. живым он только 

притворяется - в этих строчках заключена философия ёё творчества« 

: در آثطار  دگویط  یعشطق دانسطته و مط    یانطرژ  یتو کاروا را دارا های او داستان بیترت نیا به
از قطول   نیمطرده اسطت. او همچنط    ایط گو کنطد،  یم یفقط تظاهر به زندگ عشق یتوکاروا انسان  ب

 یو منتقد روس و نماگریس Константин Михайлович Симонов)  منوفیس نیکنستانت
 . )رکدانطد یشطاخص مط   یطنطز  نیسطرعت در کطالِ و همچنط    وجز،مط  یرسبک نوشتا یرا دارا

Жизненные истории от Виктории Токаревой ) 
بطر اسطاس    یذهنط   یدرک معناست که حطوزه   یبرا یاستعاره روش ،یشناختزبان دگاهید از»
 یهطا و مجازهطا  ( اسطتعاره 52پطور و همکطاران   یتق«)و ساده است ینیکه اغلب ع گرید  یحوزه 
 یبر مبنا یمیسیسبک توکاروا را به رئال ز،یطنزآم ریو تازه و تصاو عیبد اریبس های هیتشب ،یتانداس
 یشطناخت  هستی( اند تجاهل العارف را در نظر گرفته ای هیکنا یواژه معادل فارس نیا ی)برای رونیآ

اه گط  شطود یمط  دهیط نام یهسطت  یرونیآ ای یفلسف یرونیجهان، آ یرونآی آنچه». است کرده کینزد
و  یآغشته بطه احسطاس وادادگط    یانیب اعتناست، یانسان در عالم ب یدرماندگ انیاز ب شیب یاندک

احساسطات را بطا    نیط ( توکطاروا تمطاِ ا  89)موکطه  « اسطت  نطه یخشطم و ک  اسیط  یحتط  ،یافسردگ
  ی جطه نتی ». اسطت  کطرده  ریو خواننده تصطو  یخالف تصور راو یجیمتناقض و نتا ییهاتیموقع

فرد باشطد خطواه    اشیاست، خواه خجسته باشد خواه ناخجسته خواه قربان کیرونیآ شهیعکس هم
عشطق   "موفیسط  یاونط "مردِجطراح را بطا    یدیو ناام یادادگدرحالت و ی( راو33«)تمدن. کیکل 

نکرد کطه بطه عشطق مطن      دایپ یفرصت موفیس یاون» دهدیم حیو بعد توض ردیگیاوّلش اشتباه م
از  یکط یاواخطر تطابوت    نیط وت فرعون دست نخطورده مانطد. ا  کند. عشقم مثل عسل در تاب انتیخ

 کی یبود ول دهیپوشاک فرعون پوس یاجزا اِتم دندیکش رونیفراعنه را از اعماق چند هزار سال ب
عسل را با صبحانه خورد عشق  نینشست و ا شد یعسل در تابوت سالم مانده بود م یظرف سفال
 ایط عشق به ظرف عسل در تابوت فرعون،  هیتشب( 18« )طور بود. نیهم هم موفیس یمن به اون

قلطب مطرا    یعشق اگر دباک نیلبه خودِ گفتم: مثل او»قلب از جنس تفلون:  یوندیپ های چهیدر



 709...                                  هيو روس رانیزنِ معاصر در ا سندگانیداستانِ کوتاه از نودو نمونه  یباشناختیز -یقينقد تطب

 

 

 

 کیط ( 23«)مانطد -یتفلون هم دسطت نخطورده مط     ی چهدری عسل ظرف کنار در بود عمل کرده
در  کبطار یبود کطه فقطط    یلباس»:  گرید ای دور از ذهن توکارو است و نمونه های هینمونه از تشب

بطود   زانیط آو میهطا در کمد لبطاس  شهیهم گریبودِ و از آن به بعد د دهیپوش اِ،یعمرِ، روز عروس
مطردن انتخطاب    یبطرا  یکطه راو  ییهطا راه ی( حت20) «یمردِ شناس  یدر موزه  ئیش کیمثل 

فطرو   یشطگ یهم هم بود بطه خطواب   گریراه د کی»و طنز همراه است  یگوشیباز یبا نوع کندیم
. شطتافت  یمط  یآن شعر که در برف استپ بطه راهط   یچزدن مثل کالسکه خیاز سرما  یعنیرفتن 
و بعد گطرمش   شودیاول آدِ سردش م گفتندیجان به در برده بودند م یمرگ نیکه از چن یکسان

ا داسطتان بط    یکه عاطفطه   گرید یبالغ یژگی( و14« )...ندیآیم نیریش یهاو بعد خواب شودیم
را  یراو یمتضاد، تعارض درون ریدر آمده، تضاد است. تصاو انیبه کمک آن به ب یهوشمند ینوع

 أس،یط احسطاس   یهنر انیداستان ب ییو انتها ییابتدا ریدو تصو  ی سهی. مقاگذاردیم شیبه نما
ِ یرا تطرک مط   ایمن داشتم دن»و آرامش اوست:  یو خرسند دیو اضطراب و سپس ام یپوچ  کطرد
نطان بطه دروغ    ریخم نیو ا کردندیبه ماه نگاه م نیزم یها از روو آدِ ماندیم شیسرجاماه  یول

 کیدرخشان بود. پشت هر پنجره  یهاشهر پر از پنجره دادیجلوه م دار یمعن ماهخود را به آنها، 
 انیط مطا ب  یاز شهر برا یاست که راو یریتصو نی( ا15) «بردندمی سر چند ابله در کنار هم به ای
در بالکن خانه اش نشسته اسطت و قصطد    -35   یدر دما سیخ یآن هنگاِ که با حوله  کندیم

بطاز گردانطده    دیط ناام مطار یب کیرا به  یاتفاق، زندگ کیداستان که در اثر  انیپا درمردن دارد. امّا 
بودنطد،   یعکاسط  ونگطاتی  همچطون  هطا  خانطه »کشد: -یم ریبه تصو نچنی نیقاب را ا نیاست هم

خفتطه اسطت    یاکه در پشت هر پنجره، نابغطه  درسی یبه نظر م کتاری ها روشن و پنجره وارهاید
  یفاصطله   نیبط  نیط در ا ی( راو37«)د چند نابغه درکنار هم خفته بودند.یشا یپشت هر پنجره حت

و از نظطر مطا    کنطد یم تیرا روا زندگی خواستن تا خواسته مرگ خود انیو م دیتا ام یدیناام انیب
و  دهیرا پوشط  اشیکه لبطاس عروسط   یراو تیاست. وضع ی(، خودکشضهی)نقیان پارودتماِ داست

 رسطد یکه پزشک است سر مط  یاهیتا خودش را نابود کند اما همسا است گاز را باز کرده یرهایش
 مطار یزن ب کیط حضطور دارد و   مارستانیدر ب یلباس عروس نیکه با هم مینیبیداستان م انیدر پا
... مطاران یب دیو اال بطا لبطاس سطف    یعروسط  دیمن با لباس سف»: کندیم دواریام یرا به زندگ دیناام

 ایط دن نیط در ا گطر ید زیط که از هطر چ  یایشاد دیمن به او تراو یضعف او به من نشت کرد و شاد
شطکننده   یزندگ نیا خواستمیمردن نداشتم ... م لیم گریلحظه د نیدوست داشتم، ... در ا شتریب
شکننده  یاز زندگ ی( منظور راو31« )در کف دستم با خود حمل کنم. یاوانهرا همچون پر گانهیب
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او را  زندگی است رفته انیاز م یراو یبرا یگریمرز من و د یوقتاست.  "اال "یزندگ گانه،یب  ی
 کندیزن تالش م یزندگ ی. او همزمان که دارد براستین ای فاصله گریو د ندبی یبا خود برابر م

 .کندیو موضوع مردن را فراموش م رسدیبه آرامش م ابد،ی ینا دست مبه مع زیخودش ن
 ذوق

  یواژه  نیتطر یذوق، اصطل  ردیرا از باومگارتن بپطذ  یشناسییبایز  یاز آنکه کانت، واژه  شیپ
. امطروز امطا   رفطت یبطه کطار مط    یشطناخت ییبایاحساس ز ای یشناختییبایز  یتجربه  یمناسب برا

، George Edward Moore ". موری. ایج"»گسترده هستند.  اریبس مربوط به ذوق یهاهینظر
 اتیط فیاز ک یکه متشطکل از آگطاه   شناسدیم کیکلّ ارگان کیذوق را  یابیارز یسیلانگ لسوفیف
 یشناسط ییبطا یذوق، در ز  یاست، اما دربطاره   ییبایاز ز یحس یآگاه  یبه عالوه  یشناسییبایز

و زننطده تطن    فیلط لیاز قب یباشناختیز یهامحمول رایز .شودیهمچنان بحث م د،یجد  یدوره 
ذوق   یکه در اسطتعاره   یمیمستق  یوکاربرد آنها وابسته است به نوع تجربه  دهدینم فیبه تعر

 انطد،  ذوق پرداختطه  یکه به بحث هنجارها پردازی هی( دو نظر205)تاونزند« .شودیبه آن اشاره م
و آموزش بطه   نیبا تمر توانند، یهمه م باًیتقر وِیو کانت هستند. از نظر ه David Hume وِهی
از  یاذوق مجموعطه  ییمالک قاطع و نهطا  وِیدر ذهن ه قتیدر حق». ابندی ستاز ذوق د یزانیم

 نیشطتر یکه ب اندافتهیدست  یآثار  یباره هستند، که در طول زمان، به توافق در ختهیداوران فره
( ذوق بطر  145ری)کورسطما « را به خود جلب کرده اسطت.  نیو تحس دیتمج زانیم نیتوجه و واالتر

 بایز یحس  یتجربه  یداللت دارد. ما نوع میمستق  یبر تجربه  یمبتن یرداو یواسطگیب ینوع
ذوق  یمبنطا  کنطد، یداسطتانش بطه مطا منتقطل مط      قیاست و از طر ستهیز سندهیرا که نو یشناخت

در  جیفوکو در خصوص ذوق را دگاهیکه به د دید دیعالوه در ادامه خواه. به میقرار داده ا سندهینو
ادراک و عناصر   یقوه  یمفهوِ ذوق مستلزِ بررس ی،بررس یم. به هر رویاجوامع هم نظر داشته

و  انیط کامطل از احسطاس و ب   کیط در خطور تفک  زیط بخش ن نیاست. وا افتیدرک و در  یسازنده 
نشطان   زیط ن پرداخطت یمط  انیط و تضاد و استعاره در ب هیتشببکه به  نیشیپ یسطرها ستیعاطفه ن
شطده   انیط و ب ختهیدر آم یسنده است که با بالغت ادبینو  ی ستهیز یحس  یتجربه   یدهنده 

بطا طنطاب دار    یخودکشط »: سطد ینویواسطه است. آنجا که توکطاروا مط   یب یاست. ذوق درک حس
و با خود به  ردیا وارد شود و دستم را بگسر و صد یقشنگ نبود]...[ من دوست داشتم که مرگ، ب

از بطال   یبطه شطعر   یراو ینطامتن یب تارجاعطا  نی( همچن14«)کند. تیهدا یخوشبخت ینوع یسو
 زیط ( ن15« )جنجال  یاز ترحم و ب یانشانه چیه یب میرا تحمل کن مانیمرگ هردو»:  نایآخمادول
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 دیآ یم ادِیکه از رمان فلوبر  ییتا آنجاخودش را مسموِ کرد  یاما بوار» اثر فلوبر:  یماداِ بووار
خواسطتن   انیط ب ینوع ارجاعات بطرا  نی(؛ ا13«)و دردناک ... داشت یطوالن یانیجر یخودکش نیا

عشطق   هی.  تشطب رسطاند یمفهوِ م کی ینامتنیب انیرا درب یراو/سندهینو  یمرگ،  ذوق شاعرانه 
 یعسل و کهنگط  ن یریش  یمزه  تنخیفرعون، و در آم ییایبه ظرف عسل در کنار موم یاول راو

از  یا ختطه یآم سندهینو  یاست.  ذائقه  یاز زندگ سندهینو یشناخت عاطف ان یب ،یخیتار یی ایموم
روز مره  یزندگ ی شناسییبایو توجه به ز یشناخت یهست یرونیعشق و مرگ، آ  ی ضهیبه نق لیم

 ای( 18« )در قلبم نقوذ کرده بود. یاز خوشبخت یمثل سوزن موفیس یعشق اون» نگر است: و زنانه
درآورده باشند شروع کرد بطه نطرِ شطدن گرمطا بطه درون       زریکه از فر یزده اِ مثل مرغ خیتن »

کطه آب گطرِ    یزنط  یحس  ی رتجربهی( تصو19«)بود یبه خوشبخت هیشب ی. حسدیخز یوجودِ م
. کنطد یمط  ریط تعب یشطبخت و آن را به خو کندیم هیشده تشب زیمرغ فر یاز رو خیوان را به وارفتن 

وعشق و  یخوشبخت ومثل مرگ  یانتزاع یمیدست اغلب، مفاه نیاز ا یریبا تصاو یراو/سندهینو
را ملمطوس   یزنطدگ  شیاز پ شتریکه ب ییایکرده است. اش هیخانه تشب یمصرف یایرا به اش ییتنها

 .دهندیجلوه م
 زن ریها در تصو شهیزدن کل برهم

را  یمعطان  نی. و اکنندیم دایپ ینژاد یو هم معنا یتیجنس یعناهم م ،یشناخت ییبایز انیاع»
 زین یباشناختیدر مورد ادراک کنندگان ز نیسازند. افزون بر ا یهمراه م ییو واال ییبایز میبا مفاه

هسطتند.   یباشناسط یز  ی( زنان، همزمان سوژه و ابطژه  42ری)کورسما« .کندیصدق م یزیچ نیچن
کنطد.   یمط  فیروزتعر کیرا در  ایاز همان جغراف گرید یزن یزندگزن روس است که  کیتوکاروا 

که  ستیچ ایدر دن دِیاز خودِ پرس» شدیاندیم یخودکش یبرا فیظر یا وهیزن در آن روز به ش
کس تا به  چیه یدوست داشتم شاد باشم، ول زیاز هرچ شیدوست دارِ؟ ب شتریب یگرید زیاز هرچ
( 14«)در حالت خواب مرد؟ شدیم یعنیهم دوست داشتم.  را دنینمرده است. خواب یشادحال از 

را بطا   میموهطا »دارد:  یزنانه ا یهایمشغولهنوز دل یدو بار اقداِ به خودکش نیدر همان روز ماب
را پاک کطردِ   میناخن ها  یسبز شستم و با سشوار خشک کردِ. بعد الک کهنه  بیس یشامپو

ِ   یعروسها که خشک شد لباس ناخن دِواز نو الک ز روز هطم   نی( در همط 20«)اِ را تطنم کطرد
آدِ »: بخشطد یم یشور زندگ گریزن د کیو به  ردیگیم روین شودیدر دلش زنده م یمیعشق قد
فقط خودش را دوسطت   ایخودش را بخورد و   یفقط به خودش فکرکند، فقط غصه  شودیکه نم

در  یخاصط  یهمه نوآور نیبا ا«.   ودشیثقل آدِ جا به جا م مرکزطور باشد  نیداشته باشد، اگر ا
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در  نکطه یبطاوجود ا   "مرکز ثقطل "شود و  ینم دهیزن در داستان د ریتصو یها شهیبر هم زدن کل
 یروین نکهیاز ا شیعملکردش تا پ تیشخص نیموفق بوده است اما ا اریزن بس یپرداز تیشخص

با  یتفاوت برجسته ا زین شیها یدیها و ناام ی. دلگرمستهمچنان منفعل ا دهیمردانه از راه نرس
 آثار ندارد. گریزن در د یآشنا ریتصاو
 "ازجنس مس یزن"داستان  یباشناسیز یهامولفه 
 و عاطفه انیب

است. داستان با  "از جنس مس یزن"داستان  انیدر فرِ ب یژگیو نیتر یچندگانه، اصل تیروا
بر  هاتیان هر کداِ از شخصداست یهاانهیسپس از م شودیسوِ شخص محدود آغاز م دید هیزاو

ندارد. شروع داسطتان   تیکداِ واقع چیدارند. که ظاهراً ه نایاسمیاز مرگ  یتیاساس گمان خود روا
را کطه   یمیکس نقش تصم چیه»: کندیخواننده را از موضوع مطّلع م حاًیاست که تلو یاملهبا ج

ططرح   ییهطا پرسطش  یهطم راو  ( پطس از آن 83) «دینشسته بود؛ ند نایاسمی قراریب یهادر چشم
از زبان باعث شده است کطه   سندهینو یا. شناخت حرفهشودیکه موجب کشش داستان م کندیم

بطه   تهایشخصط   یباشطد و انتقطال عاطفطه     زیمتمطا  گریکدیاز  یداستان تعددم یهاتیلحن شخص
بلکطه   دهطد ینم حیرا توض زیچ چیه سندهیعواطف، نو انیب یباشد. برا ریباورپذ یمخاطب به نحو

 یگفتگطو  نیط مثطال بطه ا   ی. براشودیداستان هم ساخته م یدر همان زبان و لحن است که فضا
 /رونیط ...انطداختنم ب  /زونطه یبازِ که پطک و پطوزت آو   بت؟یه مصیچ»: دیتوجه کن یو سام نایاسمی

 گمیمط  ی!/ دلت خوشه ها. من چشنیچشات چه قشنگ م یناراحت ی...وقتیگیمرگ من؟ دروغ م
حاال که رفتطه تطو سطورا      رهیهواتو داره؟ بره بم یلیخ یگفتیکه م یاون استاده چ ی./ راست..نیا

است که خواننطده از   دید هیزاو یهاو در گفتگوها و چرخش نایاسمی یهایی( درخودگو88«)موش
نطو   یهطا مدرن و داسطتان  یهادر داستان» ابدییم یآگاه یداستان یهاتیافکار و عواطف شخص

و نهفتطه در   الیّسط  تیداستان را داشته باشد جستجوگر واقع تیروا  یاز آنکه دغدغه  شیپ یراو
آن ]...[ و اصالً از جنس خود حادثه اسطت   تیاکشف داستان است نه رو یایآن داستان است، جو

اسطت   یزیآن چ قاًیدق دهدیر  م ایندارد که آنچه ر  داده  نیقیاز جنس او  یداستان  یو حادثه 
مس هطم بطه    "از جنس یزن"پردازنده  شی( ساخت نما105پوری)مندن پنداردیم ایداشته که او پن

کطه   انطد ینمایرا مط  یدختر ریکه تصو میرو هست هرو ب کیاثر درامات کیاست و ما با  وهیش نیهم
 " یفرهنگط  یکطه از نشطانه شناسط    یاصططالح  نیط اسطت، ا  "یخطود "  یدر جامعه  "ریغ" کی

گنگ و  یمتلک ها، اصوات»: میدهیم حیاز خود داستان توض ییا نمونه هارا ب میواِ گرفت "لوتمان
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 نایاسطم یدر صطورت   یازمزمطه  بطا را  گارشیکه دود س یمرد( »83« ).شدندیدرهم در فضا گم م
و  هطا وهیط م ،یتقلبط  شیاز مد افتاده، لوازِ آرا یهالباس ،یاهیگ یداروها ی( بو83)«کردیفوت م
فکطر  ( »86« ).شیروشن و داالن تنگ بازار تجر یهاالمپ رینگ زخوشر  یآب زده  یهایسبز
دانشکده  نیا یتو دونمیمن افته؟یدرب داغون کم اتفاق م یایدن نیا یشهر تو نیا یتو یکنیم

 نیط اسطتاد اسطت. ا   یاز سطو  یخودکش یساز یعاد ینوع نهای( ا96) آد؟یقدر حرف در م نیچرا ا
 نایاسطم یمخاططب از تجطاوز او بطه     کهیدرحال دیگویم نایاسمیجمالت را استاد ساالر بعد از مرگ 

در  یایژگیشما چه و دنیدرس م نجایا شتریب دِیشا گه،یتا چهل تا آدِ د یس نیبب»مطلع است: 
پطک   گارشیسراغ من؟ لبخند زد و بطه سط   یکه عدل اومد یدید ریسراپا تقص ریحق  یبنده  نیا

 نیط بطا ا  سطنده ی( نو96)«شوننیهستم و هم مجرد تر شوننیکه هم جوان تر دونمیزد. نگفته م
 الطب بطا حضطورمردان در ق   یزنانطه در مکطان   تیجنسط  تیط را بطا محور  یداسطتان  یفضا هافیتوص

اعتنطا( و اسطتاد    یهوسطران(،  پطدر)ب   /ی)مالمتگطر(، دوسطت ناهمجنس)سطام    یعابر)آزارگر(، متول
سطاز و کطار    کیصرفاً  تیجنس  یطه نشان دار شدن مکان به واس». سازدیدانشگاه)اغفال گر( م

 کردن دار نشان قیهست. از طر زیروابط قدرت ن یبلکه قلمرو نهادساز ستین تیمعنا و هو دیتول
زنانطه[   ایمردانه ] یگرید کیزنانه[ در تقابل با  ایمردانه ] یما کی ت،یجنس  یبه واسطه  انمک

ثروت،  ،یچون طبقه اجتماع یگریعوامل د  یبه واسطه  تی. مکان عالوه بر جنسردیگیشکل م
در  ینشطان دار  نطد یفرآ نیط و ا شودیشغل نشان دار م یسطح آموزش، سن و حت ،یاسیقدرت س

 نیط ( ا84ی)ساسطان « اسطت.  یگطر یخطود در برابطر د   ایط ما  کی تیتثب ندیاز فرآ یمواقع بخش مه
مداِ سطرکوب   ییافض نیو دختر در چن ردیرا بپذ نایاسمی تواندیدر داستان است که نم «یگرید»
 . ردیگیخودش م یکیزیبه حذف ف میتصم تیو درنها شودیم

 ذوق
 یخیبطه بسطتر تطار    تیط ذوق را بطا عنا  یهطا  هیط فلسفه ها و نظر اند دهیکوش شناسانجامعه»

 یشطده ا  رفتهیپذ یهنر یهامالک دیمؤ قتیکنند. ]...[ ذوق در حق لیتحل هاهینظر نیتحوالت ا
فوکطو نشطان داده    شلینخبگان شده است. م یفرهنگ  یرار سلطه و استم میاست که سبب تحک
کطه افطراد    یبلکه زمطان  رد؛یگیقدرت مداران جامعه صورت نم یفقط ازسو تاست که اعمال قدر

نمطود   نیشطتر یب بندنطد، یخود به کار م یاجتماع  یرا جذب و در رفتار روزمرّه  ییهاجامعه ارزش
ذوق  رگریتصطو  "ازجنس مس یزن"در  سندهی( نو215ریما)تانسند و کورس «شودیقدرت آشکار م

 هیط عل یعطدِ تحمّطل فشطاراجتماع    افتطد، یاتفاق مط  نایاسمی  ی دربارهغالب براجتماع است. آنچه 



 714                                             1401 پایيز و زمستان، 2 هشمار، 27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

تقابطل را بطا    نیا سندهیو جامعه در تضاد است. نو نایاسمیروزمرّه  یشناخت ییبایز  یاوست. ذائقه 
زن بود و تطار    یگونه  اهیخال س  ی رهیخ ،یاسی»ست. کرده ا انیزن محور در داستان ب ینگرش
کطه   یهمه روغنط  نیبود به صورت عنترش با ا دهیمثل مگس چسب آنزده از  رونیزمخت ب یمو
موهطارو از تطه    شطه یم نیموچ هیاون خالو برداشت. با  شهیدور چشمهاش چرا فکر نکرده م دهیمال

و  کنطد یم یابیطور در دل ارز نینشکده را ادا رگروهیمد نایاسمی «رونیب دیضرب کش هیگرفت و 
 ینحسط  کیط با  هایبگم بعض تونمیتنها م»است که:  نیا ردخت  یگروه هم نظرش درباره  ریمد

( » 90«)حططرا  شططده ییبطا یز کیطط  یخودنوشطته   ری]...[ در واقطع تقططد  انیططم ایط مطادر زاد بططه دن 
از  تیکه جنس کاوندیموضوع را م نیا کنند،یکار م یشناسییبایز  یکه در حوزه  ییهاستینیفم

. رگذاراسطت یتاث یشطناخت ییبطا یهنطر و ارزش ز   ی رهدربطا  ییها دهیا یریگبر شکل ییچه راه ها
 تهیویکه برسوبژکت یایبا عوامل مؤثر فرهنگ نیهمچن ،یشناسییبایدر ز یستینیفم یاندازهاچشم

که نمطاد   نایاسمی "از جنس مس یزن"( در 11ری)کورسما« مأنوس هستند. کنند،یاعمال قدرت م
 ییبطا یز  یاسطت کطه ذائقطه     یفرهنگط   ی هحال هم سوژه و هم اُبطژ  نیهم هست در ع ییبایز

نقطد   شیهطا ییو در خودگطو  نطد یب یرا م طیسوژه است چون مح دهد،یاجتماع را شکل م یشناس
اگرچه ذوقش را است و  رهیبر او چ تیعامل در نها ی فرهنگ استیو اُبژه است چون آن س کندیم
 .کندیدهد اما سرکوب م رییتواند تغ ینم

 زن  ریها در تصو شهیزدن کل برهم
بطا   زیط ن یگسکر پوریهستند و عل اریبس تختیها و پادر کالن شهر نایاسمی یواقع یها نمونه
بطا نظطاِ    شیاز دختطر جطوان و تقابطل هطا     یقیدق ریخود، استاد دانشگاه است تصو نکهیتوجه به ا
دختر  انیاز نظر توجه به دانشجو نکهیداستان هم باا نیا ینشان داده است؛ اما به هر رو یاجتماع

 "از جنس مس یزن"خوابگاه ها و روابط خار  از دانشگاه و... موفق عمل کرده است؛ اما  تیضعو
دخترجطوان را سطردرگم، تنهطا، تجربطه گطر امطا منفعطل و         گرید یاز داستان ها یاریهم مانند بس
مانطد و تطالش و    یخطود مط   یبطودن بطر سطر جطا     ریپذ بیآس  ی شهیدهد. کل یشان ممرعوب ن
 .مینیب ینم یاصل تیدختران و زنان داستان و شخص یاز سو یگذار ریو تأث یهوشمند
 دو داستان یباشناختزی – یقیتطب یبررس 

 یآثطار و از تمطاِ   کنطد یم حیتشر یشناسییبایرا با توجه به ز یولک همه جا مطالعات ادب رنه
انتقطاد   دهنطد یمط  لیط تقل ایط و  کننطد یرا انکار مط  اتیادب یباشناختیز تیاو مغرضانه ماه دیکه از د

 زنطده یدارد. احسطاس، گر  یادیط ز تیاز نظر ولک اهم اتیدر ادب شهیاحساس و اند گاهی. جاکندیم
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و  یلسطف است که هم افکار ف یدر نظر ولک اصطالح ینیجهان ب ،یامّا در تماِ جوامع انسان است؛
 ات،یط ادب  یبا مطالعه  یقیتطب اتیادب» او   ی دهی. به عقردیگیرا در بر م یعاطف یهاهم نگرش

 ،واحد محدود کطرد  یآن را به روش توانیبرابر است نم یاسیوس یو قوم یزبان یمستقل از مرزها
به انطدازه   یابیشرح و ارز ت،یروا ر،یتفس ،یپرداز تیشخص ف،یاز توص ،یقیتطب اتیدر گفتمان ادب

 (  57 یقیتطب اتیرنه ولک از ادب تی)ولک، روا« .شودیاستفاده م قیتطب
 نیو همچنط  یپطرداز  تیشخصط  ت،یط نطوع روا  ،یینوشتار به عناصر  روا نیا یبحث و بررس در

 یعطاطف  یهطا و نگرش انی. بمیداشت ییاشاره ها یو فضاساز تهایشخص فیدر توص یعناصربالغ
نه از منططق   یزندگ»است،  یعناصرداستان کندی. آنچه ولک ذکرممیدکر یبررس زیداستان ها را ن

 Friedrich چطه ی( ن112)کطالر « .کنطد یمط  تیط کطه از منططق داسطتان تبع    لعلّت و معلطو  یعلم

Wilhelm Nietzsche          یا دهیط پد  یدر کتاب دانش شطاد گفتطه اسطت کطه وجطود بطه مثابطه 
 یسطت یالیستانسیاگز یشناسط ییبطا یدر ز ،یطرفط  ما قابل تحمل است. امّا از یهنوز برا یباشناختیز
 یهطودگ یو ب ینطامعقول  یاست برا یجهان و هم نام لتحا نیتریادیبن یاست برا یعنوان یپوچ»

هر دو  یدر زندگ ی( احساس پوچ36ی)درانت« .نیادیبن تیواقع نیانسان در راه غلبه برا یهاتالش
 نیطی دو داسطتان را تب  نیط ا قیط رورت تطبدو داستان است.  آن چه ض نینوشتن ا  ی هیزن دستما

 م،یذکطر کطرد   نیط از ا شیکه پ ییتفاوت ها ودمنطق مشترک داستان است. زن ها با وج کند؛یم
 یتینکردن عشطق و حمطا   افتیدر نوع برخوردشان با مشکل مشترکشان دارند. مشکل در یشباهت
ز جطنس مطس، در آن   ا یزنط  تیط روا یالبته با توجه بطه الگطو   نیمرد است. ا کی یاز سو قیعم

اوست از اعتمطاد و   استادکه  یپدر محروِ است. مرد تیاز حما نایاسمیداستان مشخص تر است. 
کند. در داسطتان   یاز او حل نم یهم مشکل یدختر جوان سواستفاده کرده است و سام کیعشق 

گنجانده  در داستان سندهیکه نو یکند اما شواهد ینم انیاگرچه مشکالتش را ب یتوکاروا هم راو
مطالل   انیط . بدده یزن نشان م یزندگ یو سرد یرا عامل انجماد روح ییو تنها یعشق یاست ب
 یگ  بط من دوست داشتم که مر»: دیگویم یاست، زن در داستان روس انیهر دو نما اتیدر ذهن

( ودر 14«)کنطد  تیهطدا  یخوشطبخت  ینطوع  یو با خود به سو ردیسروصدا وارد شود و دستم را بگ
 نایاسطم یسرکار خطانم   دییبگه بفرما ادیب لیهوعزرائیبخوابم که  خوادیچقدر دلم م»: گرین دداستا

( در مثطال دوِ  86«)شطما؟  دیزنیم یچه عطر یاحهی! چه اسم خوش رانایاسمیسرا  وقت تمومه. 
در  نیاز ا شیپ شیهافراوان در جامعه که شاهد مثال یاز آزارها یاست راو یکه از داستان فارس

بطه او   دیط ایمرگ هم اگطر ب  یدرذهنش فرشته  یآزرده است که حت یآمد، به قدر یو بررس بحث
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 تیشخصط  ژهیط ندارند و به و یمنفور و منف  ی! مردها امّا در داستان توکاروا چهره دیگویمتلک م
داستان مرکز ثقطل شطاهد    26تا  21مثبت و مؤثر است )از صفحات  یفرد یجراح در داستان روس

 یمرد چیوجود ندارد نه تنها ه یدر داستان فارس نیا ی( ولمیاز زن هست تیحما یاتالش مرد بر
 ستیآنقدر مؤثر ن ابانیدر خوابگاه و دانشکده و خ نایاسمیاطراف  یاز انبوه آدمها یانسان چیه کهبل

تفاوت هطا   نیهم تواندیتفاوت در فرجاِ داستان ها هم م لیاز مردن منصرف شود. دل نایاسمیکه 
 ذکطر از قول ولطک   ترشیباشد که پ یا ینیهمان جهان ب ایو  یوع ذوق غالب برجهان داستاندر ن
 ضطه یبه سمت نق ینیبخوش  یبا طنز و نوع یختگیآم لیداستان توکاروا به دل  ی. عاطفه میکرد
از تفاوت  یکی. اما زندیرا رقم م یخوش انیهم پا تیو درنها رودیم شیپ خودکشی (ی)پارود ی
با آثار توکطاروا   هیمردِ روس  یاست که ذائقه  یه در دو داستان مبحث ذوق است گفتنعمد یها

 یانطد و شطهرت   افتطه یراه  هیروسط  یریتصطو  یهم راستا بوده است و اغلب آثار او بطه رسطانه هطا   
داسطتان   نیدر ا یراو /سندهیاو فراهم کرده اند که تا امروز همچنان ادامه دارد. نو یبرا یزدنمثال
 میط تطر آورد  شیططور کطه پط   موضطوع را همطان   یداستان کرده است که تلخ ینز را چاشنط ینوع
: سطد ینویمط  یچترژاپنط   یدر مقدمه  ییدوا زیاست. پرو رکردهیپذتحمل یشناخت یهست یرونیباآ
خطانم   نیط آورده است: در آثطار ا  " یکوریس خالیم "]...[یمتن چک  یبر ترجمه  یدر مقدمه ا»
زن و مرد و سروکار  نیعشق و روابط ب  یدرباره  یاتیو روا ندیخوشا یها جدا از موضوع سندهینو

 سطندگان ینو ی]...[ ردپطا  تیو توأِ بطا طنطز و حساسط    فیو پرداخت ظر نیراست عواطفداشتن با 
بشود افزود ظرافطت هطا و نمطک و     دینکته شا نی. به اکندیرا دنبال م شیخو نیسرزم یگراواقع

مورد  نیدر نوشته جا به جا و در بهتر سندهیرا که نو یکننده ا ریغافلگ یواشاره ها زیت دیطنز و د
 یعطفط   یبه آن اشاره کرده است نقطه  یکوریس خالینکته که م نی( ا8توکاروا)«کارد یمثال م

کطه احتمطاالً منظطور     یگرانط یدر آثطار چخطوف و د   سطم یگونه توجه به رئال نیدر پژوهش ماست. ا
  یقرار دهطد کطه در مقدمطه     یسوال نیپاسخ به دوم  یما را در آستانه  تواندیاند، مبوده یکوریس

 یقرارمط  یرا مطورد پرسطش جطد    میکداِ مفاه بایهرداستان به عنوان امرز  نکهی. امیا مقاله آورده
 یرا مورد پرسش جد یو هدف زندگ یاریمفهوِ  ،یمفهوِ عشق، روابط انسان "مرکز ثقل" دهد؟

به هم نوع متمرکز  یرسان یاریامر واال بر موضوع کمک و  انیدر ب یقرار داده است. داستان روس
 یچند تطا آدِ؟ مطوقع   سوی به اِ؟ کرده دراز ها چند باردر عمرِ دست کمک به طرف آدِ»است 

کطه   یکه به تصادف سر برآورد، کسط  یکس در کنارِ نبود. کس چیه خواستم یکه خودِ کمک م
 موفیسط  ی( زن که قبالً عشقش به اون36«)بود گانهیبآدِ کامالً  کیشد  شیدایمن پ یپا شیپ
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 یتیحما انیمانده است حاال در جر یدست نخورده باق رعونف ییایظرف عسل کنار موم کیمثل 
 یعشطق  دیط کطه نو  کنطد یاحساس م یدیدر دلش ام ندیب یم "سموف نبود یکه اون یمرد "که از
دست ها  نیبکشد، ا ایتوانست بدزدد  یمدستها ن نینگاه کردِ ا شیبه دستها»: دهدیرا م یواقع
مانطد   یکطس تنهطا نمط    چیکه ه رودیم شیپ یا ه( و داستان به گون19«)نوازش کند توانستیم
دکتر انداخت. شوهر داشت از دکتر مراقبت   یشانه  یشوهر اال هم به بالکن آمد و لحاف را رو»
بطود   تیه بطودِ اال تمطاِ بشطر   دکتر دست کمک به من داده بود و من به اال کمک کطرد  کردیم
ارگان واحد به  کی. آدِ ها همچون ودش یم ریتصو وستهیجامعه به هم پ یدر داستان روس(« 36)

آموزد:  ینکته را به ما م نیهم زین ییوید دیروزمره از د یزندگ یشناس ییبایهم مربوط هستند. ز
 انیط که م داندیم یاشناسانه بایدارد و آن را مملو از لحظات ز یرا پاس م یزندگ ییویچرا که د»

در  سطم یارگان رد،یپطذ یصورت مط  یمشارکت یو تخاصم وقت یاست...بعد از آشفتگ ستادهیبقا و فنا ا
خطورده اسطت... آن    وندیپ یشناس بایخواهد شد که با ز ییاو  و کامروا  یدرون خود واجد لحظه 

 گانی)شطا «  شطود یم کینزد شیمطلوب خو یو به عمق و غنا افتهیاتساع  یکه زندگ یلحظه ا
هنر  یاهایرا از دن قیکه تحق افتیرا  راز تفک ییرهایمس یستینیفم  یدر فلسفه  توانیم( »62فر
 (75ریکورسما)«دهندیسوق م ستهیز  یوآن را به کاوش در تجربه  برندیم رونیب

نگ تعامل و در است. به همان اندازه که آه طیبا مح سمیو پاداش  تعامل ارگان جهینت تجربه،»
 یبطرا  زیاون یطرح ها شود،یتر م یپر سر و صدا تروطوالن رامونیپ طیبا مح سمیارگان یهم کنش

  ی( در هطر دو داسطتان بطه تجربطه     31فطر گانیشطا «)تر خواهند شد یتر و غن عیکردن وس یزندگ
ونوع  طیشده است؛ اما کنش انجاِ گرفته و فرجاِ داستان ها متفاوت است چون مح توجه ستهیز

 ییبطا یز ژهیط بطه و  ییبطا یمفهوِ عشق، ز "از جنس مس یزن"یتعامل متفاوت است. داستان فارس
کطه  تجاوز توجه کرده است. چنطان   یاست و به مسأله  دهیرا به چالش کش یزنانه، و روابط انسان
و دسطتمال   غطه یسطه ت  شیط ]استاد ساالر[ با راِیخ»و عاطفه هم آمد:  انیب بخششاهد مثالش در 

خطاک   ینه که روز دیپرسیدختر م یدر جعد موها یدر گردن جاِ و دست یدست ین شطرنجگرد
 یزیط است. تنهطا چ  تیاز واقع یبازنمود شتریب ی( داستان فارس85« )شد؟ میگل کوزه گران خواه

 رگروه،یهاسطت. مطد   تیتعدد روا کیو تکن تیروا  ی وهیاست ش ردهک یبازنمود را داستان نیکه ا
خود را از مرگ او دارند. آدِ هطا تطک    تیهر کداِ روا نایاسمیدر و پسران عاشق به استاد ساالر، پ

 یاعتنطا و خنثط   یهطم بط   یکرده اند .ساختار اجتمطاع  یزندگ شانیها تیتک و منفرد همچون روا
بوده است . همچنان که پطدر در   شیو هرکس به فکر خو  هدر کار نبود یهدف واحد چیاست. ه
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دختر را نشطانه رفتطه اسطت و     ییبایاستاد ساالر ز ،ییکامجو یدر پ یساماست،  بردهیسفربه سرم
اگر امضطا  »عمل کرده است!  فهیتر دختر از دانشگاه موثر بوده و به وظ عیگروه در اخرا  سر ریمد
 نیط ( ا84)«ستیمشکالتت به من مربوط ن  ی هی...بقاست تهیکم میتصم کنهینم یهم فرق ینکن

کطه   یجامعطه شطناس فرانسطو    ویط بورد ریط پ.». شودیاعمال م یل رسمگونه به شک نیبار قدرت ا
 یمط  یطبقات یبلکه محصول تفاوت ها یفیک یهنجارها رشیرا نه حاصل پذ یباشناختیز قیسال

 نیط (در ا148ری)کورسما «گرید یدر قالب یفشار اجتماع یعنی یشناخت ییبایذوق ز دیگو یداند و م
 تیشخصط   یروزمطره   یبرزنطدگ  یشطناخت  ییبطا یوق زذ یبطه نطوع   ای یاجتماع یداستان فشارها

ممکطن   یادبط  یمنشا شباهت ها». شودی. او ابتدا طرد و سپس حذف مشودیداستان مؤثر واقع م
صطورت    یمطالعه  شاملآنها از جمله  یباشد و بررس یاسیو س یمشابه اجتماع یندهایاست فرآ

 یاست و مطالعطه   ختهیسنت آم  یعه شباهت با مطال لیدر آثار است. دال یادب نیو مضام الیخ
  ی( مولفطه  143بابطازاده   رزایط )م «شطود یم زین یادب یگونه ها  یشامل مطالعه  یادب یسنت ها

از امکانات زبطان   دهدر استفا یو فارس ی. هر دو داستان روسمیکرد یدوستان بررس نیرا در ا انیب
اند. مضمون هر دو موفق بوده میثال آوردو نماد در داستان چنان که قبالً م فیو توص هیمانند تشب
هم به نسبت موفق است. مضمون  هاتیدر ساخت و پرداخت شخص لیاست و تخ کسانیداستان 

 یهطا  تیصط شخ یلط یتخ  یانتقطال عاطفطه    ت،یط پرداخت آنها در نها  یدو داستان و نحوه  نیا
ن توکطاروا همطراه بطا طنطز     که البته در داستا آوردیم دیپد دیجد یآگاه یداستان به مخاطب ،نوع

 یسطم یعاِ آن ،رئال یبه معنا سمیناتورال یبا نوع یپورگسکریاست و در داستان عل یشیمثبت اند
 .میشود، مواجه هست یها توجه م یو زشت یها کاست یکه در آن به بد

ا . امخواندیو مبتذل م دانهیو ناام نیتو کاروا را غمگ یداستانها  р. Вейли یلیاگرچه ار. و"
شطود   یمعتقدند او باعث م  Т.Н. Ерохина نایروخی. ان. یروس: ت سندهیمثل نو گرید یاریبس

 ادیکند. توکاروا مرتب به  یم دایدر درونش پ یشتریب زیچه چ ندیمخاطب به قلب خود بنگرد و بب
. اگر چطه در  میانجاِ ده یانتخاب درست دیآورد که سرنوشت انسان دست خودش است و با یما م
روزمرّه دانسطت.    یتوان زندگ یم یر توکاروا هر داستان تشخص دارد اما ژانر آنها را به طور کلآثا

و  گطران ید یمرسوِ و معمطول زنطدگ    یانحراف از فلسفه  یاو را نوع یداستانها هیمنتقدان روس
 (.11 ی. )نوروز"کرده اند فیمختلف توص یها تیاز باورداشت خود در موقع یتخط یحت

 یایط دن یباشطناخت یز  یفاصله  ،یو فارس یدو اثر زنانه نگر روس یباشناختیز یقیبتط لی. تحل
در داستان توکاروا  لیکه تخ رسدیدهند. به نظر م ینشان م یگریاز هر دو فرهنگ را با د یذهن
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کطه درخواننطده    یکمتر یو آزردگ یمدرن با مخاطب دارد و تلخ  ی وهیکه به ش یو فاصله کمتر
که جهان اگر چه نه به مثابطه   کندیآماده م یباشناختیادراک ز نیا  یاننده را براخو آوردیم دیپد
و هنطوز   ریتحمطل پطذ   گران،یبه د دنیبخش یشاد با،یوجود امر ز  یبلکه به واسطه  بایامر ز  ی

 است.  یخواستن
 یریگجهینت -3

اس دو براسط  "از جطنس مطس   یزنط "و  "مرکز ثقطل "دو داستان  یباشناختیز-یقینقد تطب در
و  الیستانسط یاگز یباشناسط یو عاطفطه بطه ططور خطاص و اشطاره بطه ذوق و ز       یگرانیب  یمؤلفه 

 یمخاطب در تعامل دو جانبه با اثر نسبت به جهان واقعط  یکه آگاه میافتیزنانه نگر در یباشناسیز
 دیط تاک ژهیط بطه و  ییکطا یآمر یقط یتطب اتیط مقاله بر اسطاس  مکتطب ادب   نیا کردیو. رکندیم رییتغ
 ان،یط ب یمحطور  یمؤلفه ها نگوودیبه آراء کال یبا نگاه نیرنه ولک بوده است. همچن یباشناختیز

 یهستند کطه هطدف اصطل    یاوستهیبه هم پ یهاسه، مؤلفه نیذوق و عاطفه انتخاب شده است. ا
 یشطناخت  بایُبعد ز یبه آنها وابسته است. بررس یداریپد یادراک  ی جربههنرمند در به بار آوردن ت

و  یشناسط  ییبطا یبطه ز  یتوجه فلسطف  یایداشته است چرا که اح تیداستان اهم یو ادراک یذهنو 
 ریآنها در هنر امکان پطذ  یبدون بررس انیو عاطفه و ب لیمثل تخ یتوجه به موضوعات عاِ فلسف

: دیط گویمط  نگوودیکال  ی هیها است. نظر لینوع تحل نیا یبرا بستر نیو هنر داستان بهتر ستین
 گطر ید یهنرمند! از سو یشخص  یتجربه  انیاحساسات است و نه الزاماً ب زیانگ الیخ یهنر تجل
 نیط کننطد و ا  یمط  دایط پ ینژاد یهم معنا یتیجنس یهم معنا یشناخت بایز انیکه اع مینشان داد

هر دو داسطتان،   یاصل تی. مؤنث بودن شخصسازندیهمراه م ییالو وا ییبایز میرا با مفاه یمعان
 شانیهاتفاوت  یدهد که زنان با همه  ینشان م یو اقتصاد ییایجغراف یخیتار یابا وجود مرزه
 یچشطم انطدازها   ییدارنطد امطا ازسطو    ییبطا یو ز ییتنهطا  ،یاریمشترک مثل عشق،  یدغدغه ها

. کننطد یمأنوس هستند که اعمال قدرت م یایبا عوامل مؤثر فرهنگ یشناس ییبایدر ز یستینیفم
آورده اسطت. داسطتان    دیط پد یداسطتان  یهطا  تیشخص ینیرا در جهان ب ییعوامل تفاوت ها نیوا

 یزنطدگ  یمعنطا دار  شتریب یپرداخته است و داستان روس تیجنس یاجتماع یریبه شکل گ یفارس
 یکطه دو زن در آن زنطدگ   یو بستر یماعاجت یهاهمه تفاوت نیرا نشانه رفته است. با ا یاجتماع

 نیا ایباشد. آ گرید  یمقاله  کیدر  یجامعه شناخت یقینقد تطب کیممکن است موضوع  کنندیم
  یرا در همطه   یباشناسط یباشد که ز یارشته نیب یتواند شروع سلسله پژوهش ها یم قینوع تلف
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 یبهتطر   ی سطته یز  یتجربطه   صرآن انسان معا  ی جهیروزمره کاوش کند تا در نت یابعاد زندگ
 داشته باشد.
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