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 (دومیه نقاش فرانسویچوبک و آثار نقاشی اونورهطنزپردازی در رمان تنگسیر صادق)
 

 
 (رجایی زهرا)

 (ایران یزد. .اسالمی آزاد دانشگاه یزد.. واحد هنر پژوهش د، گروهارش کارشناسی دانشجوی) 
 (zhrrajaee@gmail.com)  

 

 (لریباقری محمدرضا) 

 (ایران هان.اصف .هنر دانشگاهواحد اصفهان، ، هنر پژوهش ، گروهدکتری شجویدان) 
 (bagherilori@gmail.com ) 

 

 

 
 چکیده 

تبع آن فرهنگی، هنری از موضوعات ی جوامع تحت تأثیر وقایع گوناگون سیاسی، اقتصادی و بهمطالعه

های گوناگون علمی، ادبی و هنری در هردوره است. تغییر شرایط حاکم بر جوامع وقایع موردتوجه گرایش

طلبد. معموالً در بروز آن درهر حوزه زبانی خاص را میی کند که شیوهرا نیز متأثرمیآشکار و پنهان آن

ویژه بحران سیاسی، اقتصادی، بیان هنری نیز درجهت افشای واقعیت قالبی متفاوت شرایط بحران، به

میان طنز در نقاشی به خاطر نزدیکی کارگیری قالب طنز است. دراینگزیند که یکی از اشکال آن بهبرمی

گوید و از مردم و برای مییات داستانی که از زبان وجدان جمعی جامعه سخنی عمومی و ادببه فاهمه

توجه دارد. این نوشتار در جهت کشف پیوند میان نگرش هنرمندان و ادبا خود مردم است کاربردی قابل

در شرایط اجتماعی ناهمسان از طریق تطبیق و مقایسه طنزپردازی در آثار اونوره دومیه کاریکاتوریست 

است و حاصل پژوهش عالوه بر ام فرانسوی و رمان تنگسیر صادق چوبک را مورد واکاوی قراردادهنبه

دریافت وجوه اشتراک و افتراق در آثار هر دو هنرمند تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی مشابه، کشف 

 باشد.دومیه میی تنگسیر و آثار نقاشی اونوره روابط عناصر تصویری در راستای بیان طنزآمیز میان قصه

 

 طنزپردازی، رمان،  نقاشیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

است. گرایش به تکامل در انسان که برخاسته از فطرت در طول تاریخ بشری انسان همواره در جستجوی کمال و برتری بوده

ری بوده و باتوجه به اسناد های بشتبع آن گسترش تمدنگرای اوست موجب کشف حقایق و اسرار جهان خلقت و بهکمال

های ی حوزهگفت وحدت فالسفه، اندیشمندان و هنرمندان دراعصار پیشین باعث توسعهتوانجرأت میتاریخی موجود به

ای را برای ای با برداشتن گامی مؤثر درراستای تکامل علوم بستر تازهرشتههای میاناست. بنابراین پژوهشمختلف علوم گردیده

ی های هنری و ادبی را درجهت توسعهی بروز خالقیتآورده که پیرو آن هنر و شیوهگیری فرهنگ فراهمهمههمسویی و 

 کند.داستان میشمول همبینشی جهان

توجه به مناسبات سیاسی، اقتصادی حاکم برآن امری غیرممکن ی فرهنگ و هنر بدونی جوامع گوناگون درحوزهمطالعه

اند. حال باتوجه به آنکه هر تحول ای دوسویهنگ و هنر و شرایط سیاسی، اقتصادی دارای رابطهرسد و اغلب فرهنظرمیبه

اجتماعی و هرگونه تغییر رویکردها و هنجارهای جامعه موجب شکوفایی و کشف انواع خاص خالقیت در اندیشمندان، 

کند و در قالب طنز آفرینش های خالقانه بروزمیعنوان یکی از انواع شود، بیان اعتراضی نیز بهروشنفکران و قشر هنرمند می

اقتضای شرایط اجتماعی موجود، متأثر از شرایط سیاسی، اقتصادی گاه با زبان تصویر و گاه در هیأت الفاظ شود و بهظاهرمی

 دارد.پرده از وقایع پنهان زندگی مردمان برمی

های ن معاصر و نقاشی اروپای قرن نوزده و یافتن رشتهپژوهش حاضر نیز با هدف کشف پیوند میان ادبیات داستانی ایرا

ی طنز در رمان های گوناگون ادبی هنری در جوامع ناهمسان، از طریق تحلیل و توصیف با رویکرد تطبیقی مقولهاتصال دیدگاه

یه نقاش و کاریکاتوریست ترین آثار اوست را درکنار آثار اونوره دومترین و یکی از تصویریگرایانهتنگسیر صادق چوبک که واقع

ی تنگسیر و آثار این نقاش را است و روابط عناصر تصویری در راستای بیان طنزآمیز میان قصهفرانسوی موردمطالعه قرارداده

 سازد.آشکارمی

 

 اونوره دومیه نقاش فرانسوی

ن مارسی دیده به جهان گشود. در مارتی سندر محله 1808ی سال ویکتورن( در بیست و ششم فوریه -اونوره دومیه )اونوره

ها، برای دادگستری ها و کوچهنمود و درهمین خیابانها مشاهده میکوچهپساندازهای فقرآذین را در کوچهسالگی، چشم نه

شد. گفتند، آشنا میهایش با سرودست سخن میعنوان سوژه در نقاشی پوشی که در آینده بهکرد و با وکالی سیاهپادویی می

بری بود که آرزوی شاعری در  ها، فروشنده بود. پدر دومیه جان باتیست دومیه شیشه فروشی دک زمانی نیز در یکی از کتابان

سال ده بار  17بری کند. پدر دومیه در مدت پروراند، از مارسی رهسپار پاریس شد تا قلم را جایگزین الماس شیشهسر می

دیگر منتقل کرد و مدام در پی آن بود تا با افراد باالتر از خود ارتباط برقرار کند، حتی ی ای به خانهی خود را از خانهخانواده

گری داد استعداد او در شیشهروی صحنه برد که نشان ی فیلیپ دوم توسط بازیگرانی آماتور بهای پرطمطراق دربارهنمایشنامه

ی کوچک بار در کتابخانه دولیل نبود. دومیه اولینعار آبهروح از اشبیشتر از نویسندگی است. حتی اشعار او جز تقلیدی بی

پدرش با ایلیاد و اودیسه، الفونتن، برانژه و روسو آشنا شد و آثار اینان را در آینده موضوع آثار خود قرارداد تا اینکه خدایان و 

ری نقاشی نزد دوست پدرش وی دوران کوتاهی به فراگی ای در آثارش ظاهر شدند.شکل مضحکهپهلوانان هومر روزی به
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-جامانده از انقالب بود، طرفدار پرشور کالسیی کوچکی از آثار هنری بهنوار بنیانگزار نگارخانهنوار مشغول بود. لهالکساندر له

 دانست. سعی برآن داشت این پسرک بااستعداد را بهی نقاشی میترین نمونهسیسم و کسی بود که لئونیداس اثر داوید را بزرگ

ی سازانهی نگرش که مجسمهدارد همان شیوه ها واهای یونانی و گراوور مجسمهآموختن روش صحیح نقاشی از روی مجسمه

 (1366الرکین، . )گیردمایه می دومیه از آن

 

 مهمترین رخدادهای سیاسی، اقتصادی پاریس و تأثیرات آن بر آثار دومیه

ای به انقالب ی رخدادهای هنری قرن نوزدهم، مستقیم یا غیرمستقیم باید اشارهعهرسد که امروزه برای مطال نظرمی گونه به این

واحوال کل زندگی و کار  شود، جبراً اوضاعی انقالب کبیر فرانسه در تاریخ هنر با آن مشخص میکبیر فرانسه داشت، آنچه دوره

ی بناهایی که در قرن نوزدهم یان شد. مجموعهترین نتایج این دگرگونی در معماری نما هنرمندان را دگرگون ساخت و مهم

( قرن نوزدهم 491، 1379گامبریچ،) شده بود. ی ادوار پیشین ساختهشد شاید بیش از مجموع بناهایی بود که در همهساخته 

وزه نیز رسد امر نظرمی ستیز ایجاد شد، بهکردند و هنرمندان عرفشکافی واقعی بین هنرمندانی که بر وفق هنر رسمی کار می

-باشد و در بسیاری جهات مرز واقعی میان سبک ی هنر رسمی قرن نوزدهم داشتهتواند دانش زیادی دربارهکمتر متخصصی می

 شود.رغم تفاوت زیاد مخدوش میها، هرچند علیها و گرایش

شده  ت هنری اروپا تبدیلزیرا پاریس در قرن نوزدهم به پایتخ های این تحول در پاریس اتفاق افتاد؛گیرترین حادثهچشم

-بود. جایگاهی که در قرن پانزدهم به فلورانس و در قرن هفدهم به رم تعلق داشت. هنرمندان از سراسر جهان به پاریس می

طور صریح و  ی واقعیت بهدوره پرداختن به مسئله( در این494همان، . )آمدند تا زیر نظر استادان طراز اول به تحصیل بپردازند

 شود. های گوناگون بیانی متجلی میها و روشاز مسائل مدنظر نقاشان است که در قالب سبک آگاهانه

فکران و اما روشن آوردهای آتی هموارشده بود؛، راه بر دست1792و  1789بعدازانقالب کبیر فرانسه و وقایع سال 

ودند و اعالم داشتند که در جهان اندیشه و همچنین را متصور ب 1792اندیشمندان انقالبی، افقی فراتر از جمهوری ناپایدار سال 

ها را به طبیعت راستین و وابستگی متقابل و در قلمرو زندگی، باید آزادی برقرار باشد؛ آزادی قلم، بیان و آزادی عقیده که انسان

ی و سلطه 1799سال کند. پس از کودتای آمیز تبدیل میسازد و پیشرفت را به امری مسالمتواقعی و منافعشان آگاه می

این تناقضات خاتمه داد نیز خالی از تناقض  به 1815ای سرشار از تناقضات آغاز شد و منشوری که در سال امپراتوری، دوره

از خانواده اورلئان،  ، لویی فیلیپ1830که در سال  نبود. وضع مردم با انتخاب لویی هجدهم و شارل دهم، بازهم بدتر شد. تا این

خواهان، حرکت قهقرایی عظیم و ناگواری بود. اصل برابری، به اصل شروطه فرانسه شد، این حرکت برای جمهوریشاه رژیم م

های انقالبی و اجرای بورژوایی آن وجود داشت. انقالب تجاری دوره تفاوت فاحشی بین وعده بود. در اینپیش افتادن تبدیل شده

بود  داری فئودالی شدهی زمینور افزوده بود، مالکیت دهقانی جایگزین شیوهد پیشهفرانسه به اهمیت استاد بازرگان در برابر استا

زادگان وصلت کند و توانست از اشراف، زمین و عناوین اشرافی بخرد، با اشرافو بورژوای تازه به دوران رسیده اکنون می

آور فرانسه، اش شود. این جو مالل ت اقتصادیهایی بگیرد که منجربه افزایش قدرت اجتماعی و سیاسی وی در کنار قدرتصمیم

ترین شدهرا از شناخته گذاشت. شاید بتوان اونوره دومیهبر هیچ گروهی بیش از شاعران و نقاشان جنبش رمانتیک اثر نمی

وغن با بیانی ر های آبرنگ و رنگقلم، نقاشی نقاشان معترض این دوران شمرد که در قالب کاریکاتور، گراوورهای سنگی، آثار سیاه

 (همان. )را تصویر کرده است ی آن روز فرانسه و شرایط حاکم بر آنواضح، جامعه

نام آلویز سنفالدر، در خالل آزمایش برروی حکاکی برجسته، گراوور سنگی یا  ده سال پیش از تولد دومیه شخصی به

-نوان سرگرمی استفاده کردند و از طرفی روزنامهع( محافل اعیانی از آن به22، 1366الرکین، ) .را اختراع کرد« لیتوگراف»

توانند بخشیدند و در سوی دیگر نقاشان نیز دریافتند که میقیمت حداکثر تأثیر را میهای گراننگاران بدون نیاز به ماشین

و موقعیت حاکم بر آن، که دومیه کار نقاشی روی سنگ را آغاز کرد، باتوجه به شرایط جامعه  کار ببرند. هنگامیرا بهمستقیماً آن
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بستگی به قهرمانان شکسپیر، گوته و والتر اسکات، انگیز، دلبازسازی گذشته سلحشورانه، استفاده از موضوعات زیبا و خیال

ای در ماشین اجتماعی، مخالفت با های زمان و اعتراض به نزول مقام انسان و تبدیل آن به مهرهپادزهری بود در برابر زشتی

رفتند و از نیش قلم دومیه آمدند و میگویی در مجالس ثروتمندان. وزرای شاه میی متظاهر سخنو شیوه پوشش مرسوم

ی سیلوات به چاپ رسید و در همان سال بود در مجله« دور شو»باعنوان  1830گریزشان نبود. اولین اثر لیتوگراف وی در سال 

ها را اش را آغاز کرد. او چهرهودوسالگی کار عمرانه د و دومیه در بیستاندازی کری مصور کاریکاتور را راهکه فیلیپون مجله

آورد، یعنی ابتدا هایی که در خاطرش مانده بود، درمیشکل چهره فشرد و بهسپرد، در کارگاهش گل رس را میخاطر می به

-شدند، در اثری دستهرتیب هجو میت این ساخت. در کارهای وی، چندین بار افرادی که بهها را میآن مجسمه کاریکاتورهای

عضو مجلس بورژوایی  35گذاری )مقننه( است که در آن دومیه ی قانونگردند که یکی از زیباترینشان شکمبهجمعی ظاهر می

 (1شوند قرارداده است. تصویر شماره)زمینه دور میتدریج از پیش را در چهار ردیف که به

 

 
 www.abcgallery.comبع تصویر: ی مقننه، منشکمبه -1تصویرشماره 

 

های او بود. طراحگاه طراحی ژورنالیستی بدین پایه از تأثیرگذاری اجتماعی و ارزش هنری نرسیدهتا پیش از دومیه هیچ

ی یک شخصیت خاص ای مضحک ترسیم چهرهمایه و مبتذل نیستند و هدف او از طراحی چهرهحتی وقتی فکاهی هستند، بی

پاکباز، . )توان دیدیک سنخ مشخص اجتماعی را درون یک نظام ناهنجار اجتماعی می زندگی اوست و در آنی ناشی از شیوه

1386) 

هایی چون هنری مونیه، شارل گراندویل، شارل تراویه و ... دوره و همچنین کاریکاتوریست موضوعات کار نقاشان بزرگ این

پوشیدند، کشیشان کردند و لباس میها رفتار مییواناتی که همچون انسانآمیز، حهایی از زندگی بورژوایی با سبکی کنایهطرح

راستا با آرمان فیلیپون قصد داشتند با حمله به سلطنت ژوئیه و عملکردش، با دست بودند که هم و شاهان و موضوعاتی ازاین

پولی بود که شمار مردان هنرمند و بی دارند. دومیه درخواهی را در اذهان مردم زنده نگههای جمهوریضرباتی سخت، اندیشه

کردند که در جستند و از تمامی ذخایر موروثی این حرفه استفاده میکردند و از سالح لیتوگرافی بهره میبرای فیلیپون کار می

 باشند: بندی کلی به شرح زیر می یک جمع

 داد. می ی سیاسی کاملی را نشانهوخو یا رفتار طبقدار و غریب، خلقشکل خنده تیپ کاراکتر سمبولیک که به .1

 ای تأکید داشت.طرز زیرکانهپرتره کاریکاتور که بر ناهماهنگی خطوط چهره به .2

یک سلسله اعمال مضحک و  تقلید هجوآمیز یک اثر هنری معروف باحالتی امروزی و اثر مصور کامل که رویدادهای آن .3

 (1366الرکین، . )داد می نادرست را نشان
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 سیر و ماند نافرجام انقالب اما برقرارشود، هنری و اجتماعی سیاسی آزادی رسیدنظرمیبه شد و  آغاز 1830 سال انقالب

 درمورد را نظراتشان و نقد چهل یدهه هایسال ینیمه در بودلر و توره کههنگامی. کشید طول سال هجده آن قهقرایی

ی شاریواری همکاری اش با روزنامه ای ( دومیه تا پایان عمر حرفه80ان، هم. )کرد آغاز را نقاشی دومیه دادند،می ارائه کاریکاتور

پاکباز، «)ی زیر پوستش دارد.این پسر میکالنژ» گوید:ی دومیه میی روزنامه بود دربارهداشت. بالزاک که عضو هیئت تحریریه

1386) 

 دانستند. درمی 1793ر وحشتناک وقایع را تکرا ای آنوقوع پیوست که عدهانقالب دیگری در فرانسه به 1848در سال 

 و پرداخت زیادی تفسیر به هایشلیتوگراف در بعد سال سه تا پاییز از اما کشید، کاریکاتور کمتر دومیه 1848 تابستان و بهار

 . دادنشان واکنش حساس هایموقعیت یهمه به گزنده تصاویر با دوم جمهوری ناپایداری سال چهار در

اندیشه متحول  رغم ناخوشایندی برای مردم و صاحبانهای دومیه فضای پاریس نیز علیگونی لیتوگرافزمان با دگرهم

ی آب، ویران ساختن حدود سی هزار مسکن قدیمی که یافتهی بسیار افزایشها خیابان و فاضالب جدید، عرضهشد. مایل

 بود. ایجاد کردههای بسیاری قراربود صدها مسکن جدید را جایگزین کند، همگی هزینه

 1877شدند تا اینکه انتخابات سال روشنی جایگزین دشمنان خود میخواهان در مجلس بهجمهوری 1874در سال 

دوران نوینی در تاریخ فرانسه آغاز شد که »است داد که ملت خواستار چه نوع حکومتی است. یکی از مورخین معاصر گفتهنشان

را به تأخیر های داخلی و خارجی صدسال آنکشیدند و بحرانانتظارش را می 1892از هنگام سرنگونی سلطنت در سال 

بود اکنون با خاطری آسوده و خواهان سرسختانه و مصمم جنگیدهسال در جناح جمهوری 40دومیه که بیش از « بود.انداخته

 (1366الرکین، . )بودی پیامد این جمهوری نشستهنظارهآرام به

 یهمواضع سیاسی دوم

)الرکین، « ور بودند.ی انقالب کبیر شعلهاز آخرین جرقه 1830یکایک مردان جوان »شانفلوری دوست دومیه درست گفت که: 

شد و این مردان ناراضی ترکیبی بودند از میتوانست بیفزاید که اشکال گوناگون و متناقض ناخشنودی دیده( و البته می1366

 رو و از میان انبوه نظراتطلب میانهو هنرمندان عصیانگر و انقالبیون مبارز و اصالح های اجتماعی، نویسندگانتئوریسین

های جوان. دومیه تا آنجایی که رمانتیسم باشور و آلیسترو، مبارزین کارآزموده و ایدهخواهان تند و میانهمخالف، جمهوری

توانست گرفت. او نمیها را میی بود، جانب رمانتیککرد و در قلمرو هنر و جامعه نیرویی مترّقحرارت گذشته را نفی می

های مبارز شدن است را خوار بشمارد. درمورد رادیکالشده یا قابل انتخابهمچون گوتیه هرچه را که خوشایند بورژوای انتخاب

ها در دل بسیاری از های آنای که فعالیتو طرفداران انتخابات مستقیم نیز باید گفت که دومیه هرگز دستخوش وحشت بیهوده

باف دگرگونی  های روز جامعه داشت به منجیان خیالانگیخت نشد و ازآنجاکه هوش باالیی نسبت به واقعیتشهروندان برمی

اش به جمهوری، برابری اقتصادی و سیاسی، سال ایمان سرسختانه 40نگریست و نزدیک به اجتماعی نیز با شک و شبهه می

های سیاسی از وسایل گفتگو با کرد. در این روزگار روزنامهکامل بیان و قلم را طراحی و نقاشی میحقوق فرانسویان و آزادی 

های  ریز روزنامهاش دانسته قصد تبلیغ ازاین طریق را داشت، دومیه برنامهاندازی روزنامهمردم بود و شارل فیلیپون با راه

تر هنر طراحی و کاریکاتور با تیزهوشی سردبیر، جایگاهی بهتر و غنی دو روزنامه کاریکاتور و شاریواری بود و در صفحات این

 بودند.ای برای بیان تصویری یافتهی تازهیافت و نقاشان وسیله

 

 موضوعات نقاشی مورد عالقه دومیه

ود که شهای اجتماعی او مانع میی وی و نارضایتیعدم آگاهی ما نسبت به تمایالت شخصی دومیه، نظرات متضاد درباره

بپردازیم.  طور صریح به تشریح زندگی و آثار اومطالعه درمورد این نقاش بزرگ در یک چهارچوب قراردادی محدود شود و به
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ها به پاریس آسان شد و وآمد شهرستانیآهن پرتردد پاریس، رفترانی و راه( با احداث خط اتوبوس1364)جورجل و ماندل، 

 گردان، نوازندگان، آگهیهای پرازدحام، دورهخورده و تاریک پایتخت و خیابان های پیچ کوچه ی شهر تغییر یافت، درچهره

دادند. او کمدی انسانی خود را جایی که دومیه را تشکیل می« های پاریسیتیپ»ی های عمدهفروشان طرحها و کهنه چسبان

یی که دومیه در نشان دادنشان مهارت داشت، بورژواهای هایافت. تیپگذراندند، میشان را میهای زنده و واقعی روزمرهانسان

دادن آورد. هدف طنز دومیه نشاناقشار پایین بودند و درست از همین طبقه بود که دومیه بازیگران نمایش خود را گردمی

آماج طنز دومیه  1835تفاوت خودفریبی آمیخته با رضایت بورژوازی و واقعیت ناگوار است. بورژوای سیاستمدار نیز قبل از سال 

-فروشنده داد دکاندار بود؛ نانوا، خیاط، قصاب، بقال، داروفروش،بود. تیپ دیگری که دومیه سرشت و تکامل او را نشانقرارگرفته

است که بالزاک با  کنند و این همان دگردیسیهای بعد همراه با دگرگونی محیطشان تغییر میها در سالی پوشاک، این تیپ

قهرمان  -آمیز و پرمشقتکند. آموزگاران مدارس فرانسوی با آن زندگی مخاطرههایش دنبال میی در سری رمانتفصیل بیشتر

های موضوع دیگر داستان بوم -دهددومیه را تشکیل می« معلمان و شاگردان»ونه تایی  ای که سری سی شکسته خرد و درهم

داد. میاتورهایی از دنیای هنرمندان نرمش بیشتری از خود نشانی دیگر خود یعنی کاریکدادن سوژهاوست. دومیه در نشان

آور، با ای خندهگونهبینی دومیه بهماندند. گفتار و کردار رمانتیک و خودبزرگمشتریان بورژوای از نگاه تیزبین او دور نمی

هایش در ستیزند. ی ناگوار در طرحآمدهاقلبی ذاتی، غرور صادقانه و بردباریش در برابر پیشچندان زیبا، خوشسروشکلی نه

های خنده و تفریح، دیگر های نمایش از دیگر اماکنی بودند که با آن میزان از تجمل و برنامهها و سالنهای اپرا، تماشاخانهسالن

 (1366رکین، زدند.)المیهای آثار دومیه را رقمتیپ

ی آرزوها و ی غرورهای ابلهانه، همههای کوچک، همههرگز کسی یکایک حماقت» گوید:بودلر درمورد دومیه چنین می

 ()همان« است.ندادههوشیاری نشانمندی و  چنین با عالقه زمان عمومی و غریب را اینهای گروهی همناامیدی

اهمیت درآثار دومیه، مکانیزم کار و کوشش انسان، حالت انسانی و کشش عضالت، حرکت با مفهوم در قهرمانان کم

 شود.  می سادگی دیده سپارند، بهزحمت راه می های شسته بهش، مردانی در هنگام حمل آب، زنانی که زیر سنگینی لباستابلوهای

نقاشی دومیه بسیار گویاست و کار او صرفاً برای خشنودی دل و سرگرمی نیست، بلکه خالقیتی قابل تجسم است که 

-وکاست عرضه میکماش را بی در تابلوهایش روح و وجدان عرفانیکند. او خصوصیات تراژیک یک زندگی روزمره را درک می

( دومیه در طنزهای اجتماعی 1364جورجل و ماندل، . )ی طغیانگر او شودتواند مانع روحیهی ذهنی نمیگونه شائبهدارد و هیچ

کس مناسباتی که از  میه هیچپردازد. دوازاین دوران، کمتر به جزئیات تند و گزنده و بیشتر به مسائل حساس و کلی می پس

بینی او با دیدن آثار نقاشان و که جهانهای تکنیکی استاد به شاگردش منتقل شود نداشت، پس از آنطریق آن مهارت

-ثبت می صورت خودآموز مسیر کار خود را تغییر داده و سبک جدید خود را در شاریواری به گیرد، به می سازان شکلمجسمه

 (1366الرکین، . )رساند

-آنکه هرگز کالبدشکافی کردهبود که طراحی را از طریق مشاهده آموخت و بی ساختهی هنرمندان خوددومیه در زمره»

-هها را بهتر از کسانی که از کالبدشناسی کالسیک بتی ساختهای بدن و طرز قرارگرفتن عضالت روی استخوانباشد، حرکت

 (1386پاکباز، «)شناخت.بودند می

ی بوم بار برپهنهی دیگری از تضاد و اینآورد با گونه، دومیه از سیاست به نقاشی روی می1848ه پس از انقالب ک هنگامی

هایش فراگرفته را با رنگ نیز تجربه کند و در جستجوی سبک خود ها و مجسمهشود. او سعی دارد آنچه در لیتوگرافمواجه می

برد، جستجویی جدید را آغاز کار میاند. دومیه هر زمان رنگ را بهفرورفتهاست و این در حالیست که دوستانش در سیاست 

-عنوان وسیلهشناسد و این زیبایی زبان هنر او نیست؛ او از رنگ بهها را نمیکرد. انتقادهایی بر او واردشده که او زیبایی رنگ می

های واقعی او رقابل تعویض برای بیان مطلب. رنگکند و نه از دیدگاه ابزاری غیجهت جذابیت استفاده میی زینتی یا به

-باشد و ازآنجاکه او یک مجسمهبرد که بخواهد تأکید بیشتری بر واقعیت داشتهکار میمو را بهوسفید هستند و زمانی قلم سیاه
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بیند ای میچون غریبهرا هم دهد و آن کند. در اغلب اوقات رنگ او را آزار میساز است؛ نقاشی او همیشه بعد سوم را منتقل می

 (1364جورجل و ماندل، . )که وارد خانه شده و قصد مزاحمت دارد

ها در میان کند؛ بر تنهایی و سرگشتگی آدمهای زندگی نوین را بیان میاست که پدیدهدومیه از نخستین نقاشانی»

بینانه از انسان ر همه حال برداشتی خوشدهد و د می گذارد، عالیق و سالیق مردم شهرنشین را نشانشهرهای بزرگ انگشت می

توانست طراحی و نقاشی کند های زندگی دو چیز او را که دیگر نمی( در واپسین سال219، 1386)پاکباز، « و زندگی دارد.

ها و حمام خون کمون، سرانجام یک شهروند آزاد یک کشور جمهوری بود های سخت ستمگریداد: اینکه پس از سالتسلی می

 (1366الرکین، . )پذیرفتندهایش را نیز میرفته ارزش نقاشیعنوان یک کاریکاتوریست رفتهیگر اینکه پس از پذیرفتن او بهو د

بود بر بار استعداد او را شناختهی ناگهانی درگذشت و شانفلوری کسی که نخستینبراثر سکته 1879 فوریه 11دومیه در 

 ()همانمزارش سخنرانی کرد. 

 
 ی دومیه های موردعالقهتیپ -1ارهجدول شم

 های سیاسیشخصیت وکالی دادگستری

 بورژوای سیاستمدار رسیدهدورانبهبورژوای تازه

 آموزگاران مدارس دارهادکان

 بازدیدکنندگان نمایشگاه دنیای هنرمندان

 پدر خانواده ایستگاه قطار و مسافران آن

 دارهاتماشاخانه های اپراسالن

 ی تأتر صحنه پشت ن تأترتماشاچیا

 گردنوازندگان دوره هابازیگران نمایشنامه

 زنان و کودکان در حال کار هاچسبانآگهی

 وآمد مردم به پاریسرفت هافروشدست

 

 صادق چوبک

یا های اوست به دنی بسیاری از قصه که خمیرمایه فارس شمسی در بوشهر، شهری بندری در خلیج 1295صادق چوبک در سال 

 گوید:ی زندگی و شرایط خاص محیطش چنین میهای اولیهی سالآمد. او درباره
سالگی  هفت که از سن شش،که گرماگرم جنگ جهانی اول بود. در آن دوران بوشهر چنان ش؛ 1295در بوشهر زاده شدم به سال » 

انگلیس و چند کشور دیگر در بوشهر کنسولگری داشتند؛  ی انگلیس بود. ملل روس و آلمان و فرانسه وی یک مستعمره گونه یاد دارم، به

چیز مجهز بود. بیمارستان و باشگاه و های خوبی از ییالقات بوشهر، دواس و سبزآباد داشتند که به همهها سرور بودند و خانهاما انگلیسی

های الکلی ها پروپیمان از خوراک و نوشابهید. مغازهداروپایی میزمین تنیس و ... همه را در آنجا داشتند و آدم خودش را در یک شهر نیمه

ها گونه محرومیتی نداری و اینی من بازرگان و مرفه بود و من تا بعدها که ازدواج کردم مزهجات و ... خانوادهو غیرالکلی، کنسروهای میوه

 «بودم.را نچشیده

-های اولیه عمرش را در بوشهر گذرانده و تأثیر سالالگوید فرزند بازرگانی مرفه بوده که سطور که خود می چوبک همان

ماند. بسیاری ازاین های مدرسه، پدر و مادر و شرایط خاص زندگی در آثار چوبک باقی میهای آغازین زندگی در بوشهر، سال

 (تاغالمرضابیگی، بی) شود:میی اوست دیدهنوعی زندگینامهکه به« آه انسان»نام تأثیرات در شعری به
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های چوبک بیشتر از بین های داستانایست که کامالً به عصر بعد از رضاشاه تعلق دارد. شخصیتصادق چوبک نویسنده

ای خاص از ها متحمل زحمت زیادی شده و به درجهای آنی زبان محاورهشده و در عرضه ی روستایی و کارگر انتخابطبقه

( با فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه و 1363آژند، ) است.را نیز علیه خود برانگیختهیافته است که البته مخالفینی  گرایی دستواقع

های گوناگون با روی مردم، جراید و مطبوعات در فارس نیز آزاد شدند و احزاب و دسته های آزادی بهشدن روزنامهگشوده

ی ویسی در این دوران صادق چوبک پا به عرصهنی قصه ی عقاید خود زدند. درزمینههای تند و صریح دست به ارائهنوشتن مقاله

، شهرت یافت و نامش از مرزهای کشور «بودانتری که لوطیش مرده»و « بازیشبخیمه»های ادب نهاد و با انتشار مجموعه

ر، پوگرگین. )ای بزرگ چون او ممکن نیست سرایی معاصر بدون توجه به نویسندهعبور کرد تا جایی که سخن گفتن از داستان

1385) 

 

 مهمترین وقایع سیاسی ایران از اواخر قاجار تا پهلوی دوم

داری اروپا سوی سرمایهی ایران را بهبر شکوه و جالل توخالی شاه دوم قاجار، فتحعلیشاه، دروازه سیاستی و تکیهعدم نفوذ و بی

بریتانیا و روسیه در سراسر اروپای قرن ورعیتی در ایران دچار تحول شد، سپس رقابت امپریالیسم  کرد و وضعیت اربابباز

ترویج اصطالحات و  شاه قاجار نیز با شد. ناصرالدینهای نوزایی حیات ایران پدیدارکرد و اولین نشانهنوزدهم این جریان را تسریع

های تحصیلی تکنیک باحضور معلمان اروپایی و بورسهای رسمی و آموزش مدارس عالی پلیابداعات اروپایی، همچون روزنامه

های اقتصادی، سیاسی اروپایی ی دارالفنون، کانون آموزش نوین متفکرانی مجهز به نظامبه اروپا به این جریان دامن زد. مدرسه

ی مردم ایران شد و موجب الهام ایشان گشت و معلوم بود و انقالبات اروپایی و تحوالت اجتماعی پیرو آن منجربه بیداری توده

ی  جویانه الدین اسدآبادی و عملکرد ستیزههای سیدجمالفعالیت (1363آژند، . )لت با عالیق شاه منطبق نیستی مشد که اراده

شاه را در پنجاهمین سالگرد  او مؤید اوضاع این دوران است تا جایی که تحریکات او یکی از شاگردانش را واداشت تا ناصرالدین

، اشعار و گرا، در جزوهی اشتباهات شاهانه در مطبوعات ملیرت رسید و همهقد سلطنتش به گلوله ببندد. مظفرالدین شاه به

-صورت سرود و سخن در میان تودهگرفت. این نوع ادبیات بهوتحلیل قرارمی شکلی انتقادی مورد تجزیه به های طنزآمیزسروده

پرستان برای اعالم هایی را رقم زد و وطن( روسیه انگیزه1323کرد و در همین احوال )ی مردم راه خود را بازمیهای گسترده

ی خود ازاین حرکت را اعالم جانبهمشروطیت و برپایی پارلمان آشکارا فعالیت خود را آغاز کردند. روحانیون نیز همکاری همه

علی شاه از همان اول مخالفت خود با سال بعد درگذشت و جانشین او محمد کردند و شاه اولین مجلس را افتتاح کرد. شاه یک

-عبارتی بین دربار و ملت که باالخره با ورود لشکر آزادیمشروطه را اعالم کرد. ستیز شدیدی بین شاه و مجلس درگرفت، یا به

اش رسید ساله 12وتخت به پسر  و تاج است. شاه تبعید شدمعروف« فتح ملی»خواهان به پایتخت پیروز شدند، این پیروزی به 

 15ه ) 1327ی راه افتاد و مجلس دوم در اوایل ذیحجهای برای او انتخاب کردند. مشروطیت نیز بار دیگر به السلطنه و نایب

ن دولت ایرا های روس و بریتانیامیالدی منحل شد. قدرت 1911( مجلس دوم نیز در دسامبر همان. )( افتتاح شد1909نوامبر 

طرفی دو ابرقدرت را اعالم کند. مجلس سوم نیز هنگام اعالم بی ی مملکت با موافقت اینای ادارهرا مجبور کردند تا در اعالمیه

ی یکدست و رغم دورهدوره علی بود. در اینی خود پا گذاشتهدر جنگ جهانی اول تشکیل شد. مبارزات مملکت به دومین دهه

الدین طباطبایی، کلنل ی قیام سید ضیاءهای مختلف سیاسی فعالیت داشتند. در برنامههی نهضت مشروطه، گرویکپارچه

-رضاخان از قزوین رهسپار تهران شد و مقر حکومت را اشغال کرد. در خالل تغییرات وزرا، رضاخان وزیر جنگ و سپس نخست

ی مملکت موقتاً ی قاجار اعالم شد ادارهسلسله که شاه قاجار به کشور بازنگشت و توسط مجلس عزل و انقراضوزیر شد و زمانی

خواهان، حکومت شاهی اعالم شد و بدتر اینکه رضاخان تحت نام سال تالش آزادی 12(پس از همان. )به رضاخان واگذار شد

بریتانیای  بنابه رویگردانی از های اولی کار قرارداد. سیاست خارجی نیز که در سالتمدن اروپایی بازسازی مملکت را سرلوحه

های سی به بعد پیوند نزدیک سیاسی، اقتصادی با آلمان نازی شکل گرفت. کبیر و دوستی روزافزون با روسیه داشت، از سال
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حکومت رسید و متفقین بار دیگر همراه با ی جنگ جهانی دوم محمدرضا بههمین اوضاع منجربه تبعید رضاشاه شد و در نیمه

های مختلف شروع به فعالیت شغال کردند. بار دیگر آزادی و دموکراسی به کشور بازگشت و گروهبریتانیا و شوروی ایران را ا

حساب شد. در برود و با شرکت نفت انگلیس ـ ایران تسویهمستعمره از بینی اقتصاد نیز قرارشد تا حالت نیمه کردند. درزمینه

 (همان)باب فرهنگ نیز بنا شد تا نوعی هویت نوین ملی ایجاد گردد. 

 
 وقایع مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران  -2جدول شماره 

 رقابت امپریالیسم روسیه و بریتانیا در ایران داری اروپا به ایرانورود سرمایه

 اعطاء بورس تحصیلی اروپا ترویج ابداعات اروپایی

 الدین اسدآبادیی سیدجمال جویانه های ستیزهفعالیت تأسیس دارالفنون

 حمایت روحانیون از مردم علیه حکومت شاهاصرالدینقتل ن

 شکست مشروطه پیروزی مشروطه

 تأسیس مجلس دوم و احیای مشروطه تأسیس مجلس اول و انحالل آن

 انحالل مجلس دوم های سیاسیایجاد تشکل

 یدوستدوستی و ترکهای آلمانایجاد تشکل طرفی در جنگ جهانی اول و تأسیس مجلس سوماعالم بی

 اعالم حکومت شاهی توسط رضاشاه 1299الدین طباطبایی در قیام سید ضیاء

 دست متفقین در جنگ جهانی دوم اشغال کشور به ی روابط با آلمان نازیتوسعه

 1332مرداد  28کودتای  های سیاسینوزایی روزنامه

 ی مصدقتخریب خانه ملی شدن صنعت نفت

 

 وبکصنعت نفت و تأثیرات آن بر آثار چ

ویژه تبع آن فرهنگی و ادبی ایران و بهسزایی در تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و بهدر ایران عصر چوبک صنعت نفت نقش به

ی ویلیام دارسی به نفت رسید، این منطقه به یک منطقه که در خوزستان کند. زمانیادبیات داستانی در جنوب کشور ایفا می

شد. ملی شدن ازآن امریکا به این منطقه از ایران دوخته مع دول انگلیس و شوروی و پسشده و چشم ط مهم اقتصادی تبدیل

ی این تحول ی جنوب را افزود. در سایهصنعت نفت و تحوالتی که نفت در جنوب کشور ایجاد کرد، اهمیت استراتژیک منطقه

گیری یک فرهنگ مختلط ساعدی برای شکلی مسیاسی، اقتصادی ادبیات اقلیمی بین نویسندگان جوان رواج یافت و زمینه

ی زندگی مهاجران مختلف تأثیر ورسوم و نحوه ریشه در سنت و باورهای قومی داشت و هم از آداب وجود آمد. فرهنگی که همبه

 نویسی جنوب شکل گرفت .رفته مکتبی در نویسندگی این منطقه موسوم به مکتب داستانبود. رفتهپذیرفته

ای ایست که از نگاه تیزبین او مسئلهاست و هم کارمند شرکت نفت و هم نویسندهکه هم جنوبی ییچوبک نیز ازآنجا

-توان در داستاناست و رد این تأثیر را میشک تحت تأثیر تحوالت ناشی از ظهور این صنعت در کشور بودهماند بیمخفی نمی

شد که ادبیات داستانی او در شرکت نفت، نشریاتی منتشر می دنبال کرد. از طرفی هنگام اشتغال« خیزکپاچه»و « نفتی»های 

بود و در سمینارهای هاروارد نیز ی امریکایی درس خواندهکه چوبک در مدرسه بر آن ازآنجایی نمود. عالوهامریکا را معرفی می

 (1393پور، نوریان و حاتم). توان ازنظر دور داشتکرد تأثیرات احتمالی آثار او از ادبیات امریکا را نیز نمیشرکت می

های آباء و اجدادی را وانهادند و به تصور شغل و ای از زندگی شدند؛ زمینی تازهمردمان جنوب با کشف نفت وارد دوره

فرسای داران بیگانه و زندگی طاقتدرآمدی بهتر راهی شهرها شدند، اما محصول ای تالش و تفکر چیزی جز سود سرمایه
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-خصوص خوزستان ایجادکرد نویسندگان جنوبی را نیز تحتود. این تحوالت مهمی را که نفت در جنوب و بهکارگران جنوبی نب

 نویسی درآورد ازجمله: های ادبیات داستانالشعاع قرارداد و چند دلیل عمده باعث شد تا صنعت نفت سر از داستان

باشد، نویسندگان جنوبی شرکت نفت نداشتهی جنوبی است که خویشاوندی در اشتغال در صنعت نفت: کمتر خانواده .1

دلیل نیاز به نیروی انسانی زیاد یکی اند، این صنعت بهعنوان محیطی برای اشتغال تجربه کرده نیز شرکت نفت را به

 آمد.شمار میاز مراکز اصلی اشتغال مردم به

های داشت؛ همچون برگزاری برنامههمراه هایی بههای ناشی از صنعت نفت: این صنعت با خود جذابیتوجود جاذبه .2

هایی مثل معرفی بهترین آثار نقاشی دنیا یا پیکر تراشان های آنان. برنامهفرهنگی برای کارمندان و کارگران و خانواده

-های دیگری همچون باشگاه و فروشگاهبر آن جاذبه زبان اصلی و ...عالوههای سینمایی بهمعروف جهان، نمایش فیلم

 آوردهای دیگر صنعت نفت بود.های ورزشی از دستگ و استخر و سالنهای رنگارن

ها شکاف بین شاغالن خارجی و ایرانی صنعت نفت: بین کارمندان انگلیسی و ایرانی ازهرجهت تفاوت بود و به ایرانی .3

ت درآورد، شد و این اختالف سطح امکانات پیش از آنکه سر از انتقادهای دولنمیهای مهم دادهفرصت احراز پست

 اعتراضات کارگری را در پی داشت.

ی صنعت نفت: ادبیات ما با ادبیات امریکای التین مشترکات فراوانی واسطهآشنایی با ادبیات امریکایی و اروپایی به .4

ها و تصاویر از ایم. گرایش به بازنمایی و قرابت اندیشهی حکومت دیکتاتوری بودهها تحت سلطهدارد؛ هر دو سال

و، تمایل به بازتاب مسائل سیاسی، اجتماعی در داستان ازسوی دیگر، وجود ادبیات شفاهی در هر دو ادبیات و سیک

ی بسیاری ازاین کار بودند با ترجمههاست. ایرانیانی که در قسمت آموزش مشغول به... فصل مشترک ادبیات ما و آن

 (پیشین. )گان مکتب جنوب داشتندآثار بزرگ سهم بزرگی در آموزش و تربیت غیرمستقیم نویسند

های وی از دهد در میان نوشتهمیهای چوبک در جنوب کشور رخو اما ماجرای تنگسیر که همچون بسیاری از دیگر قصه 

ی بیان و ساختار ملموس است. اغلب برای تفاوت فاحشی برخوردار است و این تفاوت هم به لحاظ معنایی و هم به لحاظ شیوه

را  ای آنو عده اند که این رمان را اثری متناسب با فضای حاکم بر روزگار نوشتن آن توصیف کنندی کردهتوجیه آن سع

 دانند.می ی گذشته رفته های ازدستسوگواری بر ارزش

 ی داستان تنگسیرخالصه

تنها پول او را اند نهردهبیند کسانی که پولش را خوازآنکه زارمحمد می توان چنین نوشت: پسدر چند خط می طرح تنگسیر را»

-اش از زادگاه خود فرار میهمراه زن و بچه زند و بهکنند دست به انتقام میدهند، بلکه تحقیرش نیز میپس نمی

 (1382محمودی، «)د.کن

گیرد از شود که زارمحمد تصمیم میاست و ماجرای اصلی از زمانی شروع میرمان تنگسیر در سیزده فصل تألیف شده

شود کند متوجه میکه او ماجرا را برای پدرزنش نقل می اند شخصاً انتقام بگیرد و مخاطب ازآنجاییکه پولش را خورده کسانی

ای جعلی کچل در معاملهحمزه، شیخ ابوتراب و آقاعلیرجب، کریم حاجهای محمدگندهاست. چهار نفر به نامکه چه بر او گذشته

-شنویم قصد پسگونه که از زبان محمد می اند و آنها را باال کشیدهرگری برای انگلیسیی درآمد چند سال زحمت او و کاهمه

ی داستان ی فصول دربرگیرندهگیری او اختصاص دارد اما همهدادن پول و جبران خسارت را نیز ندارند. سیزده فصل به انتقام

اند که گاو سکینه پردازد. به او خبر دادهی محمد میوحوش محور اصلی نیست. در فصل اول و دوم چوبک تنها به معرفدر حول

کند که گاو را که تنها دارایی این زن است، رام کرده و قصد دواس، پای پیاده حرکت می یاغی شده و او از بوشهر با زبان روزه به

این درخت کُُُُنار شاید  محمد به اند، اعتقادکند که مردم به آن دخیل بستهبه او بازگرداند. در راه درکنار درختی استراحت می

کند، از جنگ در کنار آمیز او در این ماجراست. سپس با زور و بازویی که در کس نیست گاو را مهار میآخرین تالش مسالمت

برد و ای را به خانه میکند، سگ ولگرد و گرسنهگوید، در مسیر دواس از زنی در گورستان دلجویی میدلواری میعلیرییس
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دو فصل  گذارد. درواقع در ایننمایش میدوستی و مهربانی خود را بهی جوانمردانه، شجاعت، زور و بازو، انسانمان روحیهز هم

بعد شاهد  به شود و ازاینگرفتن انتقام در ذهن او وارد وضعیت بحران میقهرمان داستان در وضعیتی متعادل است و با شکل

دهد، مگر در پایان داستان و پس از کشتن آن چند نفر. در فصل نمیکه دست ستیمتقالی او در رسیدن به حالت تعادل ه

کردن خویش برای انتقام و رسیدگی به تفنگ و تبرش یابیم، اما درحال آمادهچهارم او را در کنار شهرو زنش و دو فرزندش می

تنها رأی است و نهبینیم که شهرو نیز با او همیابیم. در فصل بعد میو شهرو را نیز چون خالو در مقابل تصمیم او تسلیم می

عیار آید، بلکه مشوق او نیز هست. در فصل بعد زارمحمد با شکل و شمایل یک تنگسیری تمامحساب نمیمانعی بر سر راه او به

-ر را بکشد. صبحانه میانگار که قراراست چند نفتر است و انگارنهتر و پرانرژیکه از هر وقتی بشاش شود درحالیوارد بازار می

آسانی و تنها در  رود و یکی پس از دیگری را بهراست به بازار میکند، یکطبعی و شادی میکند، یا شوخخورد، اصالح می

ازآن نویسنده به  سازد. در فصل پسدارد و نیت و هدف خود را محقق میمواجهه با چند مانع کوچک و جزئی، از سر راه برمی

کشد و دلداری کودکانش را در مواجهه با سربازان تصویر میرود، مقاومت و شهامت شهرو را بهودکانش میسراغ شهرو و ک

رسد. در اش می اندازد و به زندگیها را راه میای در او نیست. با آرامش تمام تفنگچیحکومتی، جوری که انگار هیچ دلشوره

که تمام شهر پشتیبان او هستند. در این فصل  ی آساتور هستیم، درحالیبردن او به مغازهفصل بعد شاهد فرار محمد و پناه

شود، از دست اند اما او باردیگر بر خود مسلط میشاهد انقالب درونی محمد و افکار پریشانی هستیم که به او هجوم آورده

 زند.میگریزد و به دریا اش میکند و با زن و بچهکند، آنان را خلع سالح میسربازان فرار می

 

 تطبیق شرایط سیاسی، اقتصادی در عصر چوبک و دومیه و كاربرد طنز در بیان شخصی دو هنرمند

دوراز ضوابط و مناسبات  در مطالعه و بررسی شرایط تأثیرگذار حاکم بر جوامع گوناگون، ازجمله شرایط اقتصادی و سیاسی، به

ها و بهتر است ستای ایجاد بستری برای تحول در سایر حوزهدو حوزه و در نگاهی غیرتخصصی و تنها در را اختصاصی این

توان یک عامل را بدون دیگری در نظرگرفت و معموالً مناسبات اقتصادی پیرو وقایع بگوییم در کنکاشی عوامانه؛ هرگز نمی

 شوند یا بالعکس.سیاسی دچار تحول می

ستجویی در وقایع مهم سیاسی، اقتصادی این جوامع و ی قرن نوزدهم و ایران معاصر و جی فرانسهبا نگاهی به جامعه

ی تحلیل آثار مذکور از دیدگاه طور ویژه آثار نقاشی دومیه و صادق چوبک به ارائهمیزان اثربخشی آن بر وقایع هنری و به

ت جوامع است و ی سرنوشکنندههای مختلف سیاسی، تعیینپردازیم. ظهور صنایع گوناگون و عبور از دورهسیاسی، اقتصادی می

دهد، بلکه نوع رفتار و ی شهرها را تغییر میتنها چهرهی موارد مذکور، حضور مهاجرین و پناهندگان در یک منطقه نهدر همه

یک  کند که عمیقاً متعلق بهسازد و آداب و عقایدی را به جامعه تزریق میکنش مردم آن منطقه را نیز دگرگون و متحول می

که  اندکند. این گروه مهاجر معموالً دو دستهای از باورهای متعدد بروز میصورت ملقمهنیست، بلکه بهگروه و جماعت خاص 

دنبال ها متفاوت است؛ یا جماعتی متخصص و صنعتگر و تاجر و سیاستمدارند که بهبنابه اقتضای شرایط، تعداد و تسلط آن

پناهان و سرخوردگانی هستند که به امید یافتن مأمنی شوند یا بیتغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کالن وارد یک سرزمین می

دنبال دارد، اما شرایط سرزمین مقصد اند. هرچند معموالً هر واقعه حضور هر دو قشر را بهمطمئن، شهر و دیار خود را ترک کرده

در جنوب ایران، سرنوشت دیگری را مثال ظهور صنعت نفت  عنوان نیز در چگونگی تعامل با ایشان بسیار حائز اهمیت است. به

های بسا ناکافی بودن درآمد از زمین آیند و چهحساب نمیزند. مردمان جنوب پیش از صنعت نفت ثروتمند به می برای مردم رقم

ود شمار بنابراین با وقوع این اتفاق در جنوب ایران و ور است؛چنین کرده ها را مترصد یافتن موقعیتی اینشان آن آباء و اجدادی

های کشاورزی و ترک های گوناگون وارد کشور شدند و در پی آن فروش زمینها که به بهانهها و انگلیسیکثیری از امریکایی

تنها ایران و بیشتر مردم محلی با وضعیت بهتری روبرو نشدند بلکه مشاغل بومی و محلی به امید اشتغال در شرکت نفت، نه

بود و اتفاق دومی که منجربه تغییرات بنیادی ای برای استعمار باز شدهنمود و راه تازهتوجه میلبتسلط بیگانه بود که بیشتر ج
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ها را تغییر وخو و سالیق آنها، خلقشد، این بود که مؤانست و معاشرت ایشان با خارجیشان می در این مردم و آداب زندگی

توان گفت در ایران رونق اقتصادی و درنهایت می کرد؛بیشتری پیدا میروز در زندگی مردم محلی و بومی نمود داد و روزبهمی

ی مالی بنادر جنوب منجربه سودآوری کالن برای بیگانگان و چندان شامل حال ساکنین مناطق جنوبی نشده و تنها توسعه

اقتصادی، فرهنگی با غرب که و این برخورد  ی کارگران ایرانیتر شدن هرروزهسوی ایشان است و مفلوکسرازیرشدن سرمایه به

زند. در زندگی مدرن میی گذار مردم ممالک شرق از حیات سنتی به حیات نوین را رقمجدای از سیاست حکومت نبود، مرحله

دلیل سروکار داشتن ادبیات با  رو به شود اما با حرکتی نرم و تدریجی و ازایننیز هنر و ادبیات از انحصار اشراف خارج می

صورت مضامین  کم از حالت شخصی بهکند و کمیابد و درمیان گفتار و نوشتار مردم جا باز میطنز گسترش میسیاست، 

های کند و این اولین جرقهها پیدا میی زبان محاوره و عامیانه جایگاهی خاص در روزنامهسیاسی تغییرشکل یافته و با توسعه

آید. اگرچه چوبک که ازجمله نویسندگان مکتب  می حساب دوره بهدبیات اینپسند در اتثبیت جایگاه ادبیات عامیانه و مردم

ها، گوید و برای آنها میدارد، اما مردمی که از آن طور مستقیم به ظهور صنعت نفت اشارهنویسی جنوب است، کمتر بهداستان

باشند. با نگاهی به زندگی ی خود میی محل زندگآیند که شاهد تحولی شگرف در جامعهشمار میاز همان گروه مردمان به

ی شاریواری شاهد موقعیتی مشابه شرایط ایران روزگار چوبک در ی آغازین فعالیت هنری و اشتغال در روزنامهدومیه در دوره

 شدههای چاپی سیاسی شده و طنز درمیان لیتوگرافدوره از تاریخ هستیم. خفقان سیاسی پاریس نیز موجب رونق روزنامه این

بینیم. توسعه و ویژه تنگسیر میهای ایرانی و بهتر ازآنچه در قصهبود، هرچند بسیار صریحهای پاریس نیز نفوذ کردهدر روزنامه

شد روشی برای اظهار عقاید سیاسی بود، چراکه دومیه بیش از  رونق کاریکاتور که البته در آن روزگار هنوز هنر محسوب نمی

کند، چه در ساختار و چه در محتوا هایش نقاشی میدوراز فضای لیتوگراف که او به . حتی زمانیچوبک با سیاست درگیر بود

ی قیام دومیه و قیاس با تنگسیر چوبک این مطلب کامالً مشهود است. تصویر دارای بیانی سیاسی است. در نگاهی گذرا به پرده

 (2شماره )

 
 www.abcgallery.comقیام، منبع تصویر:  -2تصویر شماره 

 

کشد، در مقابل مردی دنبال خود میکرده دیگران را بهکمپوزیسیون قطری غیرمعمول در نمایش مردی که با مشت گره

است. قیام و شورش او درونی است، داری واردشده و مردم را با خود همراه کردهمصمم که پیش از خشونت ازدر نرمش و مردم

آید. چوبک همواره اعتراض خود را  می حساب وت رویکرد سیاسی دومیه و چوبک بهاو جرقه نیست، خود آتش است. این تفا

 رساند. گوش میهایش بهخاموش و از زبان قهرمانان قصه

ی پژوهش، ضمن بازخوانی رمان تنگسیر و در مسیر خوانش داستان، عوامل طنز در داستان چوبک و مابازای در ادامه

ی تنگسیر است. قصه در ساختار و محتوا با روش تطبیق و مقایسه موردمطالعه قرارگرفته تصویری آن در آثار نقاش  فرانسوی

ها داستانی خلق ای کامالً تصویری است، گویی تابلوهایی که از توالی و چینش پشت سر هم آنگونه که پیشتر آمد، قصه همان
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و یا شاید بهتر است بگوییم بیننده معرفی کند و این هایش را به خواننده است. تابلوهایی که هریک روایتی است تا آدمشده

های آثار نقاشی  دومیه پیوند ها، چوبک و تنگسیرش را به وقایع و آدمهمان خصلتی است که درکنار سایر خصائل و ویژگی

حیوانات  خوریم، اصوالًی تنگسیر و در ابتدای راه به طرح چندخطی زندگی گروهی مورچه برمیدهد. در طی مسیر قصهمی

های چوبک هستند و هدف او نیز از شخصیت دادن به حیوانات و حشرات روشن است. او یکی از چهار شخصیت اصلی داستان

کند که خواننده احساس ای توصیف میگونهسر یک سوسک و نوع روابطشان باهم را به این جماعت مورچگان و نبردشان بر

هایی کشند و درمورد ایشان صفات و واژههای حیوانی را یدک میکه نام مواجه است ی انسانیکند با توصیفی از یک جامعهمی

طرف در تکاپو بودند. طرف و آنهای دیگر اینهای مختص آدمیزاد است. مثال: بازهم مورچهبرد که شرح کنشکار میرا به

گفتند و هم بدوبیراه می کردند یا بهرسی میپرفت و سالم و احوالهایشان تو شاخک هم میرسیدند و شاخکهم میهولکی به

 (1377)چوبک، . شدندتندی رد می

نام شیرو هرچند به هدف توصیف عطوفت و مهربانی زارمحمد درجای دیگری از داستان نیز حضور سگ زردانبویی به

هایی که تمثیلی در مجسمهکارگیری این تکنیک های چوبک است. بهاست؛ اما شکل دیگری از حضور حیوانات در داستانآمده

ی های آویختهی بوزینه، لپ( استفاده از جمجمه3شماره) های طنز در کار دومیه نیز هست. تصویراز حیوان دارند از ویژگی

چنین، بنای  های اینها و طراحیی این مجسمههایی ازاین تکنیک هستند که مجموعهخوار نمونهداگ و خرطوم مورچهبول

 نظیری داشتند.نگاری بیانگیزی شبیه مدل خود بودند و شخصیتطرز حیرت های معاصر او بودند که هر یک بهیادبود حماقت

 
 ww.abcgallery.comآندره ماریه دوپین، منبع تصویر:  -3تصویرشماره 

 

شد؟ با کریم چه توجه است. مثال: کارتی خشم و اعتراض چوبک به شرایط حاکم نیز قابلنشانهکاربرد طنز درتنگسیر به

ی حضرت عباس حوالشون به تیغ برهنه« »کنی؟پس چه کار می« »نه یه غازشم نداد»چیزی از پوالت داد؟ باز دالک پرسید. 

-زد از تو آینه چشمانش را تو چشمان دالک دواندهبود. وقتی که حرف میزنگ تمسخر و خشم دور کلماتش را گرفته« کنم!می

 (87همان،. )بود

 توان دید.ان چوبک را در برخورد با سید معترض به کشتار و واکنش مردم در قبال این سید نیز میطنز پنه

معاویه چن نفرو به خاک و خون بکشم، اگه خاطر تو اوالد یزیدینمثال: حاال اگه حرفی داری بیا جلو حالیت کنم ... من نمیام به

یده ... سرو گردن سید میان جمعیت خوابید. یه توسری محکم از عقب تو مردی بیا جلو تا حالیت کنم یه من دوغ چقده کره م

 (104همان، . )تو سر سید خورد و تو جمعیت گم شد
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وهوای شهرو دور کند تا خواننده را از حالکننده را تعدیل میآلود خفهی داستان تنگسیر طنزی دیگر فضای مهدر ادامه

رود. مثال: محمد این بز را برای تسلی خود به سراغ حیوانات خانگیش می کند و این زمانی است که شهرو در غیاب محمد

های او تو خلقیهای محمد و خوشو شهرو یادش آمد و شوخی« خاله فاطمه»بود خیلی دوست داشت و اسمش را گذاشته

 (113، پیشین. )هاش سر خورداش سوخت و چشمانش تر شد و اشک رو گونهسرش جان گرفت و تو بینی

کند. های متفاوت چوبک بروز میر پایان داستان و فصل آخر تنگسیر نیز شباهت دیگری میان طنز تلخ دومیه و تمثیلد

را در قالب کلماتی ( و چوبک آن3)شماره ریزد. تصویرهای انسانی میدومیه شگفتی جانوران مخلوق خداوند را در قالب صورت

 کند.بر زبان قهرمانش جاری می

نزدیک بود »سوخت.کرد و ته گلویش میدرپی کشید و سرفهالکی خودش را باالی آب کشانید و چند نفس پیمثال: به چا

 (189همان، «)موننبودم. خدایا! چه جونورایی داری. مثه آدم میخفه بشم. چه زوری داشت. فکر اینش دیگه نکرده

 

یک از همین طنز در جریان وقایع جدی است. هیچ کاربردنی استادی دست یافت بهآنچه دومیه در اجرای آن به درجه 

ماند و آنچه سنگینی مضمون ی مردم درمواجهه با رخدادهای گوناگون از چشم تیزبین دومیه مخفی نمیرفتارهای طنزگونه

نز دومیه نماید همین چاشنی طنز است. طتحمل و تأمل میتابلوهای انقالبی سراسر آمیخته با سیاست او را تعدیل کرده و قابل

کند. پس از آشنایی دومیه با آثار نقاشان و نیازی به توضیح شفاهی ندارد و تنها قدرت مشاهده برای درک آن کفایت می

شود و هم از گزندگی و میکارگیری خط در آثار او دیدهی بهویژه دالکروا و انگر هم تفاوت شیوهسازان بزرگ بهمجسمه

کوشد اعمال گوناگون انسانی را با محیط تطبیق دهد و این د. دومیه در این دوره بیشتر میشونیشداری طنزهای او کاسته می

ویژه در رمان تنگسیر است که یکی از همان خصلت چوبک در تصویرکردن کامل هماهنگی فضا با شخصیت در قصه و به

 شود.ی آثار این دو هنرمند محسوب میهای خالقانهمهمترین خصلت

توجه است. دومیه مستقیماً به مبارزه با عوامل ستم و ها نیز قابلثار دو هنرمند تفاوت نگرش سیاسی آنی آدر مطالعه

اندازد، چوبک آنجا که اش را به جان عوامل و عمال ظلم میهای قصهخیزد و چوبک غیرمستقیم آدماستعمار و استثمار برمی

کند. های شاخص شخصیت قهرمانش پنهان میهارت در زیر ویژگیی بسیار را بامکند، توصیفات پیچیدهضرورت ایجاب می

-ای زیرین از شخصیت قهرمان داستانش میمعنا که اعتراض به استبداد حاکم را چوبک برخالف دومیه در لفافه و الیهبدان

 دهد.خرج میگنجاند و در بروز اندیشه و افکار و عقایدش خساست به

 نتیجه

شک بدون درنظرگرفتن شرایط سیاسی و ها و مناسبات اجتماعی حاکم بر آن، بیگیری آنشکلی ی جوامع و نحوهمطالعه

شوند. ای دوسویه تعریف میاقتصادی این جوامع مقدور نیست. مسائل اجتماعی و شرایط سیاسی و اقتصادی همواره در رابطه

آید و سپس د تدارک امکانات زندگی گروهی برمیاست اجتماعی، اقدام به تشکیل گروه کرده و درصد ازآنجاکه انسان موجودی

ریزی کرده زند و برای تأمین مایحتاج خود، اقتصاد را پیبرای تحکیم روابط جمعی، دست به تبیین قوانین و ضوابط سیاسی می

رند و رشد گی می ها بر بستر جوامع شکلشود. فرهنگکند منجربه تحول مسیر زندگی اجتماعی میو درمجموع آنچه او خلق می

آنکه قوانین و ضوابط سیاسی و اقتصادی آورند. حالکنند و نوابغ و اندیشمندان و فالسفه و هنرمندان از دل اجتماع سر برمیمی

ها، اعتراضات و انقالبات گوناگون، در بسیاری از ملل و ها و شورشو آنچه در پی دارد، از قبیل تعامل با سایر جوامع، بروز جنگ

سازد و تبع آن، علمی، فلسفی و هنری را همسو می ی اشتراکاتی است که ناخودآگاه، جریانات اجتماعی، فرهنگی و بهجوامع دارا

خاطر داشتن هدفی  ی بیانی متفاوت بهرغم شیوهکه علی کنندجواری فرهنگی، اجتماعی، هنرمندانی ظهور می از دل این هم

-های سیاسی معموالً فضای خفقان را بهشوند. از آنجاکه بحراناستان میدمشترک که همانا ترسیم مفهوم واقعیت است، هم

دلیل سروکار داشتن هنر و ادبیات با سیاست اند و بهو لفافه دنبال دارد؛ هنرمندان و ادبا درپی روشی برای بیان وقایع در پرده
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طور موردی طنزپردازی در آثار نقاش یابد. در پژوهش حاضر بهمیکند و گسترشبا حرکتی نرم و تدریجی طنز ظهورمی

است. با قرارگرفته نویس ایرانی، مورد جستجو و مطالعهفرانسوی اونوره دومیه درکنار رمان تنگسیر صادق چوبک داستان

رغم وجوه افتراق در دیدگاه دو هنرمند که حاصل شرایط متفاوت یابیم که علیکنکاشی در این داستان و آثار نقاش درمی

است ، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جوامع ایشان است؛ پیوند میان تعابیر گوناگون مفهوم طنز در آثار هردو باعث شدهسیاسی

ی ایرانی باشد و بالعکس و دیگر گر عوامل داستانی در تنگسیر چوبک نویسندهتا عناصر طنزآمیز موجود در آثار دومیه تداعی

شود، نوع ارتباط قتصادی که منجربه دریافت وجوه تشابه در جوامع گوناگون میاینکه شرایط یکسان و یا مشترک سیاسی، ا

که درنهایت برداشتن مرزهای جغرافیایی را باعث شده و تأثیراتی که  هاملل و کشورها، نزدیکی و قرابت فرهنگی مردمان قاره

ی عوامل و عناصر هنری شان در ارائه گیرند، موجب خویشاوندی بیان ایشان از طرز تلقی شخصیهنرمندان از یکدیگر می

 شود.موجود در آثارشان می
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