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  دهیکچ
ـ  یزةجـا  دةبرن ن،یالت ياکیمرآ یاجتماع و یاسیس ،یفرهنگ يها چهره از زکمار ایگارس لیگابر  یادب

 بـه  ،ییتنهـا  صدسـال  خـود،  معروف تابک با جهان در نو رمان سندگانینو نیرگذارتریثأت از یکی و نوبل
 زتـاب با کـه  اي گونـه  بـه  نبوده یمستثن اثر نیا ریثأت از زین رانیا سندگانینو دیآ یم نظر به .رود یم شمار
ـ نظر يمبنا بر یقیتطب ردکیرو زا حاضر یبررس در .شنید آشکارا  ها آن آثار در توان یم را يو يصدا  ۀی
 و ریثأت شناخت يبرا )متن دو قیتطب يبرا یروش عنوان به یمتن شیب و ینامتنیب بر دیکأت با( یژنت یترامتن

 خواهـد  منـد  بهره یصادق مدرس جعفر ۀنوشت مهتا بالون تابک در زکمار ییتنها صدسال يصدا بازتاب
 انیـ م در موجـود  يهـا  شـباهت  و هـا  تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  اثـر،  دو نیا نیب یترامتن يها ارتباط و دـش

  .گرفت خواهند قرار یبررس مورد رخدادها و ها تیشخص

  .معاصر اتیادب ،یترامتن ،ینامتنیب مهتا، بالون ،ییتنها صدسال ،یصادق مدرس ز،کمار: يدیلک يها واژه
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  مهمقد
 ۀترجم از پس رانیا اتیادب در (Gabriel García Márquez) زکمار ایگارس لیگابر حضور

 رایـ ز دارد، ياژهیـ و تیـ اهم امروزه یقیتطب اتیادب در هک یاتفاق همان. ردیگ یم صورت آثارش
 ۀترجمـ  و یمعرفـ  از پـس  معمـول بـه طـور      یخـارج  سندگانینو اقیس و کسب از يریرپذیثأت
 بـه  یسکـ  تـاب ک یفارسـ  برگـردان  بـا  زیـ ن زکمـار  آثـار  ۀترجم. شود یم ارکآش شانیها هـتشوـن

ـ  شد آغاز یینورا جهانبخش توسط 1335 سال در سدینو ینم نامه سرهنگ  1353 سـال  تـا  یول
 یاصـل  متن به کینزد يا ترجمه فرزانه بهمن هک نیا تا ندارد یرانیا اتیادب روند بر یچندان ریثأت
 نوشـته  تـاب ک نیبهتـر  را آن ییایلیش شاعر نرودا، پابلو هک یمانر -يو ییتنها سال صد رمان از
 بـازار  روانـه  سـال  نیـ ا در را - )یلیگابر( داند یم شوتیک دن از پس ییایاسپان انـزب هـب دهـش
  . 1ندک یم

 اثـر  درز  یـ آم از اشـارة طعمـه     بتـوان  دیشا ،رانیا اتیادب در يو حضور اشباع يها نمونه از
ـ  آمنـه  هکـ  ییجـا ) 415 ینیرعابـد یم( رد،کـ  ادیـ  گلبو دهیفر ۀنوشت روزگار تیاکح  کیـ  سیرئ
 ةدهنـد  بازتـاب  هک سدیبنو یرمان خواهد یم ،شده او عاشق هک يخبرنگار از ییایماف التیکتش
... زمان متداول يها يباز زکمار از دوره  ب هک ياثر. باشد جنگ از پس نسل از یمشخص يصدا«

 .باشد )75 گلبو( رندیبپذ خواص و بفهمند عوام هک يطور
ران یـ ات ایـ  او در ادبيرگـذار ی و تأث ي دربـارة حـضور و     یها و اشارات   ن نمونه یرغم چن یعل

ـ . باشـد  ی حـضور نمـ    يهـا  نه به اندازة نمونـه    ین زم یقات صورت گرفته در ا    یتحق  بـر  دقـت  اـب
 در زمینـۀ    یانجـام پژوهـش    ضـرورت  ،او آثـار  و زکمـار  تیـ محور بـا   ثبـت شـده    يها پژوهش

 یمـ کاز لحاظ    هک چرا،  شود یم اسحسا شیپ از شیب یرانیسندگان ا ی بر آثار نو   يو يرگذاریتأث
 در شـده  چـاپ  مقـاالت  نیهمچن و ندک ینم تجاوز دست کی ها که از انگشتان    نامه انیتعداد پا 
ـ  بـه  يو صرف یمعرف یحت ای و سندهینو نیا يرگذاریثأت بارة در یپژوهش یعلم مجالت  شیب

 2.رسد ینم نمونه و عنوان ده چند از
 بـه  اول ةدور شـود،  یمـ  دهیـ د مختلف يها دوره در رانیا اتیادب در زکمار ایگارس حضور

 را ،یمقاومت اتیادب ریثأت نیشتریب هک گردد یبرمآن   از پس يها سال ودوران دفاع مقدس     اواخر
در ( يهجـر  90  دو سال اول دهۀ    یحت و 80 ۀده يها سال در و) 416 ینیرعابدیم( شده، شامل

                                                           
 .1353ر، تهران، یبکری بهمن فرزانه، انتشارات امۀ، ترجمییصدسال تنها ل،یز گابرکا ماریگارس -1
 /http://sid.ir و http://opac.nlai.ir: یگاه اطالعات علمیاپ و ی ملۀتابخانک -2
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 و رنـد یگ یمـ  خـود  به يتر متنوع و تندتر تمیر يو آثار يها ترجمه هک) ن پژوهش یان انجام ا  زم
  1.شوند یم شورک در مختلف یادب يها زهیجا ةبرند ،کسب نیا رویپ سندگانینو

 ریثأتـ  ،ینامتنیب يردکیرو با یقیتطب يا مطالعه انجام شود تا با ی میسع رو شیپ پژوهش در
 بـا  امـر  نیـ ا. ردیـ  قـرار گ   ی مـورد بررسـ    یصادق مدرس جعفر اثر مهتا بالون بر ییتنها صدسال

) شـود  یمـ  ادیـ  زیـ ن ینامتنیب به آن از عام لکش به (ژنت یترامتن به مربوط يها هینظر به کتمس
 بـه  رخـدادها  و هـا  تیشخـص  عامـل  دو یبررس و ورکمذ متن دو ۀسیمقا به و ردیگ یم صورت
 بـا  هـا  هماننـدي  حیتوضـ  قیـ طر از یـی جز ورتصـ  به نیهمچن. شود یم پرداخته یلک صورت

 نیـ ا ییتنهـا  صدسال يصدا بازتاب توانسته یمتن شیب قیطر از ها املکت ای ها تفاوت و ینامتنیب
  . کندیبررس مهتا بالون در را ییایلمبک ةسندینو

 بـه  ،اسـت  آمـده  بـر  آنها به ییپاسخگو ددص در رو شیپ پژوهش هک ییها الؤس جهیتن در
  :دنریز شرح

به چه صـورت در اثـر      و دارد وجود شده یبررس اثر دو انیم ییها تفاوت و ها شباهت چه
 شود؟ یم  متبلوریرانیسندگان اینو

 دارد؟ وجود مهتا بالون با ییتنها صدسال يها يپرداز تیشخص در يوندیپ ایآ
 شود؟ یم دهید اثر دو انیم یکمشتر نقاط رخدادها انیب شیوة در ایآ
 دهیـ د لکشـ  همـان  بـه  اثر طول در اـی ،ودهـب يا هـنقط و یمقطع لکش هـبهـا   شباهت ایآ

  شوند؟ یم

 یبررس و بحث
  یداستان اتیادب ۀمطالع در ینامتنیب اربردک

 يداریـ پدبرامـد   یترامتنـ دن بـه    یگـذار آن در رسـ      و ینـامتن یب بـه  ربوطـمـ  ياـهـ  هیرـنظ
 در  این براینـد،   .است اتیدبا گسترة در یقیتطب يها پژوهش وتاهک عمر در هاي بسیار،  دگرگونی

 شـد  يگـذار  هیـ پا (Julia Kristeva) ستوایـ رک ایـ ژول یروس محقق توسط يالدیم 60 ۀده لیاوا
 آنجـا  تـا  ندپرداخت يپرداز هینظر به ردکیرو نیا اساس بر زین گرید نامحقق پس آن از )73 آلن(
 میتقـس  دسـته  5 به را نآ و داد ارائه را شیخو یترامتن ۀینظر (Gérard Genette) ژنت ژرار هک

                                                           
 هنگـام  در یملـ  ۀتابخانک گاه وب در فوق يها دوره در شده ثبت و شده ترجمه يها تابک اساس بر ها داده نیا -1

 رمـان  بـر  دیکأت با را،یا اتیادب بر زکمار ایگارس لیابرک ریثأت یتینامتنیب یقیتطب یبررس عنوان با نامه انیپا شدن نوشته
 .آمد بدست آن، از گرفته صورت ترجمه نیاول زمان از يو ییتنها صدسال
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 بـا  و یخوب به بتواند را ینامتنیب بهین گزینۀ  رامونیپ يها ییگو یلک و موجود ابهامات تا دونم یم
 لیـ یاکیم و (Roland Barthes) بـارت  روالن همچـون  یسانکـ  انیـ م نیا در. دکن انیب اتیجزئ
 .)2006:73 آلن، (دادندئه ارازمینه ن یخود را در اهاي  پنداشتز ین (Michael Rifaterre) فاتریر
 ظهـور  و ینـامتن یرویکردهـاي ب   ۀنـ یزم در دیجد فیتعار ودـوج اـب هکبایستۀ یـادآوري است    (

 ییردهـا کیرو و هـا  پژوهش نیچن يبرا ینامتنیب یسنت اصطالح ،یترامتن همچون دیجد يها نام
  ).است متداول همچنان

 ر،یاخ يها دهه یقیتطب مطالعات در توجه مورد يردهاکیرو از یکی ،شد گفته هک همانطور
 بـدون  یمتن چیه هک است استوار اساس نیا بر کیالسک ینامتنیب ردکیرو. است ینامتنیب ردکیرو
ـ  یمتنـ  چیهـ  گرید عبارت به و ندارد وجود خودش به نسبت متن شیـپ کی  بـا  ارتبـاط  دونـب

 ایـ  خودآگـاه  -يریـ گ بهـره  بـا  همـواره  هکـ بل) 440 ستوایـ رک( ردیـ گ ینمـ  لکش گرید يها متن
 گونـاگون  روابـط  از دهیـ چیپ يایـ دن هـا  متن يایدن. شود یم خلق نیشیپ يها متن از -ناخودآگاه

 ریپذ انکام آنها یواقع و املک شناخت روابط، نیا به توجه بدون هک است ینامتنیب و یمتن درون
 را دخـو  همـت ،  ینـامتن یب گـسترة    در ژهیـ و به ،بزرگ محققان از یبرخ اساس، نیهم بر. ستین

  .اند ردهک گرید يها متن و متن کی انیم روابط شناساندن و شناخت صرف
 از یکییمـوزا  واقع در ،یمتن هر یلک طور به ای ،يهنر متن هر هک بود معتقد ستوایرک ایژول

 در و ارتبـاط  در گریدکی با متون نیا و دارند قرار یاصل متن نیا ریز در هک است مختلف متون
 محقـق  آثـار  و مقـاالت  یـبررسـ  از پـس  را الحـاصطـ  نیـ ا يو. )همان( دـمتقابلن يرگذاریتأث
 قـرار  نامحققـ  گـر ید استفاده مورد پس آن از هک ردک وضع نیباخت لییخایم ،یروس يگرا قیتطب

 بـودن  یکییمـوزا  دییأت ضمن بارت، روالن ،تبکم نیا پرداز هینظر گرید هک آن حال. است گرفته
 خلـق  دررا   سندهیـ نو ةاراد نگونهیبد و پردازد یم ها متن گرید اب متن يها رابطه یبررس به ،متون
 هکـ  -هیـ نظر نیـ ا اسـاس  بر. ندک یم مطرح را لفؤم مرگ ۀیرظن و ردیگ یم دهیناد را ناب ياثر

 اش شده نوشته متن خداوندگار گرید سندهینو« -دهد یم لیکتش را یادب دیجد نقد یاساس اصل
نوشـتاري و    مطالب يها بیکتر و برخوردها از مملو يبستر در را خود آثار و رود ینم شمار به

 هـا  متن بارت جهینت در. ندک یم خلق ،اند داشته وجود شهیهم يبعد چند ییفضا در هک گفتاري
 یتلق رندیگ یم تأنش یفرهنگ زکمرا از يشمار یب تعداد از هک يمتعدد يها قول نقل از یبافت را
 انیـ م در متن برخورد و افتیدر ۀینظر به فاتریر لییاکیم ،گرید ییسو از .)146 بارت(» ندک یم

 مـتن  بـا  مـتن  يهـا  يهمانند كدر همان ینامتنیب خوانش« دیگو یم و ندک یم يپافشار مخاطبان
 خـود  در هکـ  ردیـ گ انجام دیبا یصورت در يا سهیمقا نیچن هک فرض نیا به شدن قائل ای است؛
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 چـون  ییهـا  سـرنخ  (ها سرنخ متن ر،یاخ مورد در .نباشد ها يهمانند فهم يبرا ینامتنیب چیه متن
 دنبـال  ،مانـده  منتظـر  یـیـ جا هک یملکم نامتنیب به دنیرس تا را) ییمعنا و یـلکش يها افـکش
 )319 ياحمد(» ندک یم

 حـاالت  انـواع  انیـ ب بـه  ،ینـامتن یب نگـرش  انگـذاران یبن گرید از ژنت، ژرار ،گرید يسو از
. نـد ک یمـ  يبند میتقس را آنها و پردازد یم گرید متن در نمت کی حضور حاالت انواع و ینامتنیب
 حـاالت  يو. نـد ک یم لکمش دچار را محقق و بوده یلک اریبس فاتریر بحث هک است معتقد يو

 يمعنـا  واقـع  در هکـ  نامد، یم transtextuality یتنیترام آنرا و ندک یم مطرح را ینامتنیب یارتباط
 را مـتن  يمعنـا  هک را یداللت مناسبات زین و )همان ،ياحمد( سازند یم هیچندال و یمتعال را متن

 و دسـته  پـنج  به را خود ریغ با متن کی انیم ارتباطات همجموع ژنت. نندک یم ارکآش ،سازد یم
 ،Paratextuality یفرامتنـ  ،یرامتنیپ ،Intertextuality ینامتنیب: از عبارتند هک ندک یم میتقس گونه
  .)همان ،ياحمد(» Hypertextuality یمتن شیپ و Architextuality یسرمتن

 رشیپـذ  در هک را یعوامل از دسته پنج Palimpsestes یبازنوشت الواح تابک در ژنت ژرار
 یتعـال  مناسـبات  از یلکشـ  را کی هر و ند؛ک یم جدا هم از ،دارند نقش متون يمعنا افتیدر و

 يهـا  يبنـد  دسـته  علـت  بـه  را یترامتن روش زین ،پژوهش نیا نگارندگان. خواند یم متن ةدهند
  .اند برده بهره آن یمتن شیب و ینامتنیب ردکیرو دو از و داده تیارجح ردهاکیرو گرید بر تر املک

 بـا  امـا  اسـت،  دهیـ نام ینـامتن یب ستوایـ رک ایژول هک است همان نخست ۀدست :تینامتنیب) 1
 دکنـ  یمـ  اشاره صراحت به ،ینامتنیب با رابطه در خود بحث يابتدا در ژنت. یاساس ییها تفاوت

  :دارد تفاوت ردهک خلق ستوایرک هک آنچه با شینامتنیب هک
 نیـ ا و اسـت  گرفته قرار مطالعه مورد ستوایرک ایژول توسط هک است یسال چند ]ینامتنیب[«
ـ  به من. دهد یم لکش لهأمس نیا از مشخص طور به مارا یشناس واژه بهین گزینۀ  ينامگذار  ۀنوب
 فیـ تعر مـتن  نیچند ای دو انیم يحضور هم رابطه کی ۀلیوس به محدود يا وهیش را آن خودم

 -یبازنوشـت  حاالو ژنت،.(»گرید متن در متن کی یواقع حضور قیطر از به طور اساسی   نم،ک یم
  )56 مطلق نامورترجمۀ 
 یبخـش  هرگـاه  گرید عبارت به. است يحضور هم ۀرابط اساس بر ینامتنیب ژنت ةدیعق به

 ینـامتن یب ۀرابطـ  دو آن انیـ م ۀرابطـ  باشـد،  داشـته  حضور) ب (گرید متن در) الف (متن کی از
 ارکآشـ  يهـا  ینـامتن یب را آنهـا  هکـ  نـد ک یمـ  میتقـس  گونه و دسته سه به را ینامتنیب سپس. است

 یضـمن  و) دهـنـش  اعـالم  و انـپنهـ  ح،یصر ریغ (ارکآش ریغ ،)شده المـاع و پنهان ریغ ح،یصر(
  .شد خواهد ارائه يشتریب حاتیتوض دسته سه نیا با رابطه در ادامه در. نامد یم
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: نـد ک یمـ  يبنـد  میتقس مطالعه و صیتشخ يبرا جداگانه ۀدست سه به را ینامتنیب ژنت ژرار
 اعـالم  و پنهـان  ح،یصـر  ریغ (ارکآش ریغ ،)شده اعالم و پنهان ریغ ح،یصر (ارکآش يها ینامتنیب

  .یضمن و) نشده
 تر، ناروشن و تر ابیرید است یمناسبت متن، ةدهند یعالت مناسبت از دوم ۀدست :یرامتنیپ)2

 بـه  هکـ  شیهـا  یژگـ یو بـا  تـاب ک رکیپ در یادب متن ۀارائ لکش: دینام یم یرامتنیپ را آن ژنت هک
 یبررسـ  مـورد  هـا  نـه یزم تابک در را موارد نیا ژنت. است يضرور ها آن املکت خیتار یبررس

 لکشـ  مـتن  نخـست  طرح نگارش در هک آنچه یعنی ،متن شیپ ژنت نظر به. دهد یم قرار قیدق
 ماننـد . دارد يجـا ) یرامتنـ یپ (متن يمعنا ةنندک نیتع مناسبت دوم ۀدست ،طرح نیا در رد،یگ یم

 نیلوس یینها مالقات صحنه ای داشت، سر در سسیولی نگارش از شیپ سیمزجویج هک یطرح
  )320 ياحمد( داشت سر در لون نیلوس رمان نگارش از شیپ از استاندال هک شاستولر مادام و

 مناسـبت  نیـ ا. دهد یم یتعال را متن هک دارد نام یفرامتن ژنت ۀگفت به سوم ۀدست :یفرامتن
 همچون آن از خواه سازد، یم وابسته گرید یمتن به را یمتن هک است) یلیوأت و يریتفس معموالً(

ـ  روح یدارشناختیپد در هگل ،براي مثال  .ندکن نیچن ای ند،ک ادی مرجع  از يریتفـس  يا گونـه  هب
 ییهـا  لیـ وأت تابک نیهم مشهور شگفتاریپ در ای و است، ردهک ادی دروید ۀنوشت ،رامو ةبرادرزاد

 توان یم را مناسبت نیا لکش نیبهتر دیگو یم ژنت) همان (است ردهک ارائه نگیلیش اثر چند از
 ژنـت،  (است یفرامتن مناسبت گونه خود یسینقدنو خیتار به طور اساسی    و دینام نقادانه ریتفس
  .)321 احمدي -یبازنوشت الواح

 بـه  هکـ  اسـت  مـتن  فزون همان متن، ةدهند یتعال مناسبت از دسته نیچهارم :یسرمتن) 4
ـ  يژانرهـا  شـناختن  خـاص  يمعنـا  بـه  و متون، از یاتیلک در متن گرفتن يجا یلک يمعنا  یادب

  .)56 مطلق نامور( »شود یم مربوط
 با) متن شیپ (متاخر یمتن ۀرابط متن، ةدهند یتعال مناسبت زا دسته نیپنجم :یمتن شیب)5

 و بازگفـت  دانست؛ یلیوأت و يریتفس را آن توان ینم هک یمناسبت. است) متن پس (متقدم یمتن
 دوم ۀدرجـ  مـتن  ای متن شیب در گاه .است متن پس رارکت يا گونه به هکبل ست،ین هم قول نقل
 ينظـر  تـاب ک در المثـ بـراي    شود، یم ادی متقدم تنم ای متن پس ای نخست متن از صراحت به
 هک افتی توان یم هم ياریبس موارد اما. است شده پادشاه پیاد يتراژد به يا اشاره ارسطو یادب
 لیـ رژیو دیـ دئان و سیجو سسیولی در ال،مثبراي  . است نشده متن پس به يا اشاره متن شیب در

 مـتن  پـس  گاه گرید يسو از. است نشده متن سپ ای یقبل متن همچون هومر، سهیاد به يا اشاره
 .دارد تعلق گرید یسخن به گاه و است یادب
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 الواح تابک در را آنها ژنت هک دارد وجود جداگانه يبند دسته دو زین یمتن شیب با رابطه در
 سـرقت  همان اول ۀدست ينامگذار نیا در. ندک یم ادی یدگرگون و دیتقل عنوان به اش ینوشت باز
 انیـ ب بـه . است دوم متن در اول متن ریثأت و حضور یچگونگ و یبرگرفتگ به دوم ۀستد و یادب
 و كمـشتر  عناصر يحضور چگونه به هکبل ،شود ینم يحضور هم به اشاره دوم ۀدست در گرید

 قابـل  هیثانو متون در وهیش سه به ها یدگرگون و راتییتغ نیا. شود یم پرداخته آن هاي یدگرگون
  .یمضمون و یموضوع ،یکسب يها یدگرگون: بود خواهند مشاهده

 بـروز  لکش پنج به و دهد یم رخ اثر لکش و صورت در دگرگونی نیا :یکسب یدگرگون
 و شـاخ  و شـده  اضـافه  يزیـ چ اول متن از برگرفته و رفته ارک به عناصر به: شیافزا) 1: ابدی یم

 و شـود  یم مک ییزهایچ هیاول متن از برگرفته عناصر از هک: اهشک)2. شود یم داده يشتریب برگ
ـ  در هیاول متن از يعناصر: حذف)3. شود یم محدودتر و گرفته برگ و شاخ واقع در  مـتن  شیب

 هیـ اول لکشـ  همـان  به متن شیب در برگرفته عناصر هک لکش بدان: ییجابجا) 4 شوند یم حذف
 رکـ ذ مـوارد  از صورت چند ای دو هک: یبیکتر) 5 .شود یم عوض آنها گاهیجا اما روند یم ارک به

  .شوند یم دهید هم با شده
 اثـر  مثـال  يبـرا . شـود  یم دهید آثار نام یدگرگون در آن نوع نیبهتر :یموضوع یدگرگون

  .گذارد یم برخود يدیجد نام ،شده برگرفته
 رنـد، یگ یمـ  لکشـ  دسـته  نیا در ها یدگرگون نیتر یاساس و نیشتریب: یمضمون یدگرگون

 در زیـ ن یمـضمون  رییـ تغ. اسـت  یمـضمون  نگـرش  در رییـ غت یدگرگون لیدل نیتر یاصل هک چرا
 رییـ تغ (یمل ترا ،)فرهنگ در رییتغ (یفرهنگ ترا ،)تیجنس در رییتغ (یتیتراجنس مختلف سطوح

  .شود یم مشاهده هیاول متن از شده گرفته بر اثر در ... و) زبان در رییتغ (یزبان ترا ،)تیمل در
 بـه  یزبـان  ترا و تیمل ترا ۀلئمس م،یا پرداخته آن ۀمطالع به مجموعه نیا در هک ياثر دو در

 رانیـ ا بـه  ییایاسپان زبان و ایلمبک از یمتن شیب یادب و يهنر يها یبرگرفتگ رایز ،خورد یم چشم
 غالـب  در مـستقل  یبحثـ  عنـوان  بـه  خـود  زیـ ن یترافرهنگـ  لهأمس. است دهیرس یفارس زبان و

 يهـا  نامتنیب انواع نظر از. گنجد ینم الهمق نیا بحث در هک است یبررس قابل یفرهنگ مطالعات
 يهـا  یبررسـ  و مقـاالت  در شتریـ ب هکـ  علت نیا به ارکآش و مـیمستق نامتنـیب ،زـین دهـش ادـی

 هکـ  ییآنجا از زین یادب سرقت ۀلئمس و نشده دهید اثر دو نیا در ،ندیآ یم چشم به يهنر -یادب
 هکـ  چـرا  شد نخواهد ما بحث وارد ،بدطل یم را يهنر و ییقضا امور به آشنا خاصکارشناسان  

 انجـام  راتییـ تغ بـا  یرانیا سندهینو - نگارنده نطر از -شده ادی ۀرشت در تخصص لهأمس از جدا
  .است نبوده يارک نیچن دنباله ب اثرش در ها نشانه گذاشتن و شده داده
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  2مهتا بالون و 1ییتنها صدسال ۀسیمقا در یژنت یمتن شیب و ینامتنیب ةویش ينظر چهارچوب
 بـا  رابطـه  در شتریـ ب یحاتیتوضـ  است الزم ژنت، یترامتن ۀگان پنج موارد با ییآشنا از پس

 شـامل  هک کرد میتقس بزرگتر ۀدست دو به را دسته پنج نیا توان یم لک در. شود داده آنها اربردک
ـ  يهنـر  -یادب اثر کی ۀرابط یبررس مختص يگرید و بوده يهنر و یادب اثر دو ۀرابط ۀمطالع  اب

 و گـذارد  یم بحث به یمتن سر و یمتن فرا ،ینتیرامیپ را اول ۀدست صورت نیا در. است گرید اثر
 لیـ دل بـدان  امـر  نیـ ا. ردیـ گ یمـ  قرار یمتن شیب و ینامتنیب ۀیپا بر مطالعات داخل در دوم ۀدست

 تفـاوت . گرنـد یدکی مـل کم واقـع  در و داشته شباهت یمتن شیب با ینامتنیب هک ردیگ یم صورت
 در شـده  بنـا  اثـر  دو یبرگرفتگـ  اسـاس  بر یمتن شیب هک روست آن از دسته دو نیا در ودموج
 زیـ ن حاضـر  پـژوهش  در. ردیـ گ یمـ  لکش يوجود هم و يحضور هم ۀیپا بر ینامتنیب هک یحال

  .گرفت خواهد لکش منوال نیهم بر مهتا بالون بر ییتنها سال صد ریثأت و رابطه

  مهتا بالون و ییتنها سال صد
 چـاپ  بـه  1967 سال در هک است ییایلمبک زکمار ایگارس لیگابر از یرمان ییتنها صدسال

 ونـدو کما نـام  بـه  يا دهکده در هک است يا خانواده از نسل هفت یزندگ انگریب رمان نیا. دیرس
(Macondo) ایبوئنـد  ویادکـ آر خـوزه  خـانواده  نیـ ا سـاالر  پـدر . انـد  دهیـ گز ینکس(Arcadio 

Buendía) گوارانیا اورسال همسرش همراه به (Úrsula Iguaran) ده نیـ ا بـه  گـر ید يشـهر  زا 
 آن گـسترش  و سـاختن  بـه  ،انـد  ردهکـ  یهمراهـ  سفر نیا در را يو هک یسانک کمک با و آمده

 دو نیـ ا یتیشخـص  و یزنـدگ  هاي ویژگی رارشدنکت يماجراها با داستان لک در. پرداخته است
 مکـ  ای و تر پررنگ اتیخصوص نیا یگاه هک میهست مواجه ها نسل گرید یزندگ در یاصل عضو
  ادسیـ کمل نـام  بـه  یبـوم  یشخـص  از هکـ  يا نوشـته  دست داستان يانتها در. شوند یم تر رنگ

(Melquíades) خـانواده  نیـ ا عـضو  نیآخـر  توسـط  ،اسـت  مانـده  یباق ها نسل یتمام يبرا هک 
 خـانواده  افـراد  يراب آن انیپا یچگونگ و یزندگ ییشگویپ واقع در متن آن. شود یم ییرمزگشا
 اثـر  بر نانکسا یتمام با دهکده انیپا در. اند نبوده شکدر به قادر شیپ يها نسل هک است ایبوئند
  .شوند یم نابود ،است آمده ییشگویپ متن در هک يا زلزله

 آن داسـتان . دیرسـ  چـاپ  بـه  1368 سال در یصادق مدرس جعفر ۀنوشت مهتا بالون تابک
                                                           

1- García Márquez, Gabriel, (1968) “Cien Años de Soledad” (Hundred years of solitude). Buenos 

Aires: Sudamericana 
  .تهران ،1368 ،كاسپر انشارات ،مهتا بالون جعفر، یصادق مدرس -2
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 و دختـر  فرزنـد   دو بـا  يا خانواده است، آپارتمان کی از طبقه دو در خانواده دو روابط بر یمبن
 جمعـشان  بـه  مهتـا  نام به يهند يفرد داستان خالل در هک شوهر و زن کی از لکمتش يگرید

 ریـ غ هک است مادرش و پدر همراه به خواهرش و مایس از لکمتش یاول ةخانواد. شود یم اضافه
 فرسـتادن  يبرا خانه لیوسا فروش صدد در مایس و اند ردهک مهاجرت اکیامر به یهمگ مایس از

 يا هیهمـسا  ن،یرامـ  جز ستین یسک اجناس داریخر انیم نیدرا .است مادر و پدر يبرا آن پول
 خود عمر تمام هک است يا سندهینو نیرام. ندک یم یزندگ آخر ۀطبق تمانرآپا در همسرش با هک
 بر بالونش با هک يهند يمرد با انیم نیا در و هافتین انیپا هنوز هک ردهک یرمان نوشتن صرف را
 انجام به قادر  دارد نام مهتا هک يهند مرد نیا. شود یم آشنا ،آمده فرود آنها خانه بام پشت يرو
 هکـ  را نیرامـ  همسر و است ایدن دور به سفر به قادر بالونش با او. است يزیانگ شگفت يارهاک
 تمـام  را رمان دارد یسع نیرام. برد یم اکیامر به دهآم تنگ به شوهرش با نواختشکی یزندگ از
 مهتـا  از و نـد ک یمـ  نابود را رمان نیرام سرانجام،. است آن خواندن منتظر صبرانه یب مهتا و ندک
 و زنـد  یمـ  رجهیشـ  انوسیـ اق درون به نیرام راه ۀانیم در. ببرد همسرش نزد را او هک خواهد یم
 مایسـ  تنهـا . نـد ک یم گم زمان در بالونش با را خود زین مهتا و شود ینم افتی يو از ياثر گرید
 آپارتمـان،  در داده رخ بیعج يها اتفاق از شانیپر یروان و نرفته فروش ۀخان اسباب با ماند یم
  .تیواقع ای ،است بوده ایؤر زیچ همه ایآ هکنیا ندادن صیتشخ و

  قیتطب قابل مشابه یداستان عناصر و سه،یمقا هاي گزینه بهین
 يپارامترهـا  قالـب  در را آنها توان یم هک شوند یده م ید ییها نامتنیب ،اثر دو قیدق ۀطالعم با
  .ردک يبند میتقس یموضوع و )يترکاراک (یتیشخص كمشتر

ـ  و تیمـسئول  یب مردان ،یوسواس و دلسوز دار خانه زنان :یتیشخص  ،یزنـدگ  بـه  توجـه  یب
 حـبس  اتـاق  در را خـود  هکـ  یسانک ،نندک یم ییشگویپ و سندینو یـم را رنوشتـس هک یانـسک
 بـه  قـادر  و داشـته  یبیعجهاي   ویژگی و اند آمده دور ییجا از هک یسانک نند،ک یم ارک و نندک یم

  .اند العاده خارق يارهاک انجام
 دهیـ د مـدرن  و دیـ جد يها یزندگ در یخانوادگ روابط بحران ،متن دو هر در :یموضوع

 بـه  داسـتان  دو هـر  انیـ پا زننـد،  یم دست مهاجرت به بهتر يا ندهیآ يبرا ظاهراً افراد و شود یم
 پـس  هکـ  اند بوده یقتیحق افتنی دنبال به هک است همراه ییها تیشخص مرگ با و کیتراژ لکش
 هکـ  دهـد  یمـ  رخ يا العـاده  خارق و بیعج يرخدادها متن دو هر در. اند شده نابود آن افتنی از

 شدن غرق ای و مرگ از ادسیکمل بازگشتن ثلم ،است یعمل مترک ،تیواقع در آن هیتوجگاهی  
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  .اش یکودک و گذشته به بازگشت و زمان در مهتا
 يرخـدادها  همـراه  بـه  سرانجامـشان  و يدیـ لک يها تیصشخ انیب به ادامه در ،رو نیا از

 يهـا  تفـاوت  و اتکمـشتر  آن از پـس  و پرداختـه،  مجـزا  صـورت  به اثر دو در موجود يدیلک
 مـدرس  اثر در زکمار يصدا ابتباز تا گرفت، خواهد قرار یسبرر مورد یموضوع و یتیشخص
 .گردد سکمنع یعمل و اتریگو لکش به یصادق

  مهتا بالون داستان مهم يها تیشخص
 یقیموسـ  و سدیـ بنو رمـان  تـا  نـد ک یم محبوس را خود هک يا سندهینو انسالیم مرد نیرام

 درون بـه  بـالون  از را خـود  و زدیـ ر یم زباله سطل در را آن برد، یم انیپا به را رمان. ندک گوش
  .اندازد یم انوسیاق

 يموهـا  و اسـت  زشـت  رود، ینمـ  ارک سر گرید ،مادر یضیمر از پس هک يردختریپ مایس
 نگـران  و بفروشـد  را خانه لیوسا خواهد یم دارد، صورت يرو بر لیسبو   شیر همانند يادیز

 بـرد  یمـ  بهارستان به خود با را نهخا لیوسا و شود یم شیپر روان تینها در. است مادر یسالمت
 بـوده  خواب ،افتاده اتفاق هک آنچه هک داند ینم. آورد دسته  ب یپول آنها یفروش دست قیازطر تا
  .تیواقع ای

 بـه  عالقـه  عـدم  آنهـا،  ظـاهر  و یزندگ و فرزندان رشد به توجه یب و بازنشسته مایس پدر
 اکـ یامر به. شب مهین و ییتنها در یحت ردنک يباز نرد هتخت به دیشد ۀعالق ،یاجتماع معاشرت
 یروان وضع در دخترش دیشا هک ندک یم کش مایس يها نامه افتیدر از پس و ندک یم مهاجرت

  .نباشد یمناسب
 در هکـ  چـرا  شده جدا اش لهیقب از. جوان يظاهر با یول نامشخص یسن با يهند مرد مهتا

 يدارا و ایـ دن نقـاط  تمـام  بـه  بـالونش  بـا  پرواز به قادر. است ردهک یم ییتنها احساس انشانیم
 اریبـس  امـا  ،اسـت  آرام ظـاهر به  . ندک یم دایپ يا نقطه هر در را سکهر يو دستور با هک یلیموبا

 و اوردیـ ب در سـر  نیرامـ  رمـان  از خواهـد  یم مدام ،افراد در ردنک نفوذ ییتوانا يدارا و قرار یب
ـ  گـرفتن  اوج و بـالون  ادیز سرعت با را خود. رسد یم انیپا به چگونه هک بداند  در حـد  از شیب
  .گردد یم باز اش یبچگ به و ندک یم گم زمان

 و رفتـه  اکـ یامر بـه  زنـد،  یمـ  غر شوهرش به مواقع یبعض هک يا بازنشسته زن مایس مادر
  .رسند یم او به شیها نوه با گرشید دختر مایس يجا به و دارد یآرام یزندگ

 بـا  و اسـت  شـده  زاریـ ب او يهـا  نوشتن و نیرام يارهاک از هک سال انیم یزن نیرام همسر
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  .رود یم اکیامر به مهتا بالون

  ییتنها سال صد رمان مهم يها تیشخص
 خود يها هوس و اهایؤر دنبال به ت،یمسئول یب پدرساالر، انسال،یم ایبوئند ویادکآر خوزه

  .ردیم یم اریبس يها ییماجراجو از پس هک
 و خـانواده  افـراد  نگـران  ،یوسواسـ  سـاالر،  مادر ،ویادکآر خوزه همسر گوارانیا اورسال

 او هک یفراوان يدردسرها از پس همسرش ياپردازیؤر و ییهوا به سر با يو .هاست  آن یزندگ
 رفـتن  دسـت  از باعـث  شـوهر  يهـا  ییهـوا  به سر هک چرا ندک یم مقابله شدت به ردهک درست
 و اسـت  نگـران  یزنـدگ  مـام ت در. ردیم یم یزندگ سال 100 از پس. است شده یزندگ ۀیسرما
 اش یشیپر روان و وسواس عمر اواخر در. اندازد یم اضطراب به را او اش یخراف اعتقادات مدام

  .دهد یم دست از را اش یینایب و شود یم شتریب
 را حــوادث یکودکــ در (Coronel Aureliano Buendía) ایبوئنــد انویــآئورل ســرهنگ

 از بعـد  و رود یمـ  جنـگ  بـه . دیـ نما یمـ  جابجـا  ییرامـاو  قدرت با را ایاش و ندک یم ییشگویپ
 طـال  ۀکسـ  قبـالش  در هک سازد یم ییطال یماه و ندک یم حبس ارگاهشک در را خود بازگشت

 ییتنهـا  و ارگاهک در ارک يادیز مدت از پس. سازدیم ییطال یماه باز ها هکس آن از و ردیگ یم
  .ردیم یم است شده جامعه مطرود گرید هکنیا از

 او سـن . دیـ آ یم وندوکما به زشیانگ شگفت اجناس فروش يبرا هک یولک مرد سادیکمل
 یبـاق  يا نوشـته  دسـت . اسـت  شده جاودانه و جسته مرگ از هک است معتقد و است نامشخص

 تیـ نها در.اسـت  ردهک ییشگویپ را وندوکما و ایبوئند ةخانواد سرنوشت آن يرو بر هک گذاشته
 از پـس  و اسـت  ارتبـاط  در ایبوئنـد  خانـدان  با و گردد یم باز مرگ از اما رود، یم ایدن از هم او

  .شود یم دیناپد یمدت
 رمـز  افتنیـ  وقـف  را خـود  هکـ  یجـوان  مرد (Aureliano Babilonia) ایلونیباب انویآئورل

 در ادسیـ کمل رمـز  شفکـ  از پـس  و نـد ک یم شفک آنرا آخر در و ندک یم ادسیکمل يها نوشته
  .ردیم یم زلزله

  مهتا بالون در يدیلک يرخدادها
 مایس مادر و پدر مهاجرت  -1
 مهتا یناگهان شدن ظاهر  -2
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 مایس یشیپر روان  -3
 سندهینو خود توسط آن شدن نابود و نیرام رمان انیپا  -4
  نیرام و مهتا ينابود  -5

  ییتنها سال صد در يدیلک يرخدادها
 وندوکما به مهاجرت  -1
 ادسیکمل و ها یولک آمدن  -2
 شدنش ورک و رسالاو یشیپر روان  -3
 ادسیکمل ییشگویپ رمز شفک  -4
  ها ایبوئند و وندوکما ينابود و زلزله  -5

  بحث مورد اثر دو انیم ینامتنیب و یمتن شیب يها شباهت و كمشتر اتکن
ـ ک و مـوارد  نیـ ا حیتـشر  بـه  ادامـه  ها متن شیب و ها نامتنیب یمعرف و یبررس از پس  ردـارب

  .اند شده يبند جمع رخدادها و ها تیشخص دسته دو در هک شود یم پرداخته آنها تر املک

 ها تیشخص -الف
  زیانگ شگفت و بیعج يارهاک و انویآئورل سرهنگ ادس،یکمل مهتا،

 يهـا  یبـوم از   هکـ  یسکـ  دارد، یولکـ  ادسیـ کمل تیشخص با ییها شباهت مهتا تیشخص
 بـه  بنـا  زیـ ن نیتـ ال ياکیامر انیبوم هکنیا. است بیعج یتیشخص يدارا مهتا مثل و است   ایلمبک

 بـودن  يهند و شوند یم فرض Indio ویندیا ای يهند ،لمبک ستفیرک اشتباه و یخیتار لیمسا
 انجام به قادر مهتا هک يا العاده خارق يارهاک. باشد تشابهات از گرید یکی تواند یم زین مهتا خود
 در ایئنـد بو سـرهنگ  و داد انجـام  اتیـ ح زمـان  در ادسیـ کمل هک است ییارهاک مثل هاست آن
 و افتـاد،  خواهـد  یاتفاق چه هک ندک ییشگویپ توانست یم سرهنگ بود؛ آن انجام به قادر یکودک
 در ردنکـ  نفـوذ  بـه  ادرقـ  و آورد یم العاده خارق لیوسا داشت، یم نگه جوان را خود ادسیکمل
 هکـ  ندبز حدس تواند یم زین مهتا. دهد رییتغ تواند یم خود لیم هب را آنها و است اشخاص ةداار

 یلیوسـا  و اسـت  نـشده  ریـ پ زین او ند،ک یم يریگ اندازه را آن یحت ،فتدیب خواهد یم یاتفاق چه
 هکـ  ندک قانع را همگان تواند یم یراحت به وا لشیموبا و بالون انندم ،دارد زیانگ شگفت و دیجد
 گـر ید از زیـ ن گونـاگون  لیمـسا  و جهـان  با مهتا ییآشنا. دهند انجام شیبرا را يارک خواهد می
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. آورنـد  یم يدیجد يزهایچ خود يسفرها از تیشخص دو هر. است ادسیکمل با او يها تشابه
 گـر ید ییجا به و اند شده خسته خود پوست سرخ و يهند همنوعان با بودن از تیشخص دو هر
  .اند ردهک مهاجرت یزندگ ۀادام يبرا

 وینـد یا یمتنـ  شیب در هک تاس العاده خارق يها ییتوانا با و بیعج يفرد نامتنیب ،نیبنابرا
 خـود  بـا  مهتـا  هک یاجناس نیهمچن. ندک یم رییتغ يهند بودن ویندیا به ،اش یپوست رخـس ودنـب
 اما ایـن دیگـر مهتـا        .ندا ادسیکمل اجناس از تر ییجادو که ستندین فروش يبرا ة نه تنها  آورد یم

مـین اسـت کـه گویـاي     نویسد، بلکه رمان را نیست که سرنوشت مختوم را همانند ملکیادس می    
 امـا  ،شوند یم گم زمان در دو هر هگرچ است، متفاوت زین تیشخص دو مرگ .هاست همۀ نهفته 

 رجهیشـ  زمـان  در و گـردد  یم ازب یکودک به مهتا اما ،رسد یم مرگ بهانند همۀ مردم    م ادسیکمل
  .رود یم

  اورسال و مایس
ـ  شـباهت  یجهات از هم با زین اورسال و مایس يها تیشخص  اورسـال  هماننـد  مایسـ . ددارن

 يمردهاۀ  خودسران رفتار تواند ینم و ندک یم خانه يارهاک و اش خانواده وقف را خود و یزندگ
 يارهـا ک وقـف  را خود هک است یزن حضور نجایا در ینامتنیب عنصر ،جهینت در. بتابد را خانواده

 خانـه  فیوظا انجام در دقت و ارک به وسواس شروع زمان یمتن شیب در یدگرگون. ندک یم خانه
 شتریـ ب وهرـشـ  مـرگ  از پـس  که دارد ییزناشو یزندگ زمان در را دگرگونی نیا اورسال. است

 را مـشاعرش  و شـود  یمـ  ورکـ  يریپ در اورسال نیهمچن. است ردهکن ازدواج مایس اما شود، یم
 نیرامـ  انداست پایان از پس اما ،افتد یم یجوان در مایس يبرا هک یاتفاق دهد، یم دست ازاندکی  

  .ردیگ یم لکش شیها تیشخص ينابود و

  ایبوئند ویادکآر خوزه و مایس پدر
. نـدارد  فرزندانـشان  یزنـدگ  بـه  يادیـ ز توجه اهایبوئند خاندان پدرساالر مانند مایس پدر

 دارد دوسـت  خود هک آنگونه اش یزندگ به و شود مشغول يباز به دوستانش با دهد یم حیترج
  .دارد ایبوئند ویادکآر خوزه به نسبت يشتریب هوش ياقتصاد لحاظ از مایس پدر البته. برسد

 لیمـسا  بـه  يا عالقـه  هکـ  اسـت  ریناپـذ  تیمسئول وولنگار   يپدر حضور نجایا دربینامتن  
 ییها یدگرگون ،تیمتن شیب در. است یشخو ياهایؤر و ها هوس دنبال به و ندارد خودة  خانواد

 خـوزه  خـالف  بـر  يو: شـود  یمـ  دهیـ د ایبوئند ویادکآر خوزه به نسبت مایس پدر تیشخص در
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 اختراع و ییماجراجو يجا به و ستین العاده خارق و نو يارهاک انجام دنبال به ،ایبوئند ویادکآر
 لکشـ  ییجابجـا . بپـردازد  ردنک يباز نرد تخته و ختنیر تاس به دارد دوست ،دیجد يزهایچ

 و مهتـا  بـا  گذرانـدن  وقـت  مند عالقه نیرام ما،یس پدر يجا به هک است اساس نیا بر زین گرفته
  . مایس پدر نه ،دهد یم پناه مهتا به هک است نیراماین  و اوست يها حرف دنیشن

  ایبوئند سرهنگ و ایلونیانوبابیآئورل دوم، يایبوئند ویادکآر خوزه ادس،یکمل ن،یرام
ـ  يها سال از یرمان نوشتن حال در هک يا سندهینو ن،یرام تیشخص  ،تاسـ  نـون ک تـا  شیپ

 هک جهت آن از دارد؛ ایبوئند سرهنگ و ایلونیباب انویآئورل و دوم يویادکآر خوزه با ییها شباهت
 متـون،  خوانـدن  خـواه  ننـد، ک یمـ  يارکـ  انجـام  وقـف  و ردهک یزندان اتاق در را خود آنها همۀ

 بـا  ییها شباهت نیرام نیهمچن. باشد ییطال کوچک يها یماه ساخت ای و ها آن از ییرمزگشا
 و افتـاده  يهـا  اتفاق و ستیچ هک داند یم خود تنها و سدینو یم یتابک ،یجهت از دارد؛ ادسیکمل

ـ  زیـ ن ادسیـ کمل يهـا  نوشـته  دسـت . ندک یم ییگو شیپ و گنجاند یم آن در را يبعد  ییگـو  شیپ
 ایبوئنـد  سـرهنگ  هماننـد  نیرامـ  گـر ید ییسـو  از. اسـت  ایبوئند ةخانواد و وندوکما سرنوشت
  .برد بسر می خانه از گرید جایی در و شود یم خارج قاتا از را گاهگاهی
 يبـرا  ،یاتـاق  در خود ردنک محبوس و ییتنها شامل كمشتر ینامتنیب عنصر ب،یترت نیبد
 حـبس  نیـ ا در هک است نیا متن شیب در آمده وجوده  ب تفاوت. شود یم یبخصوص يارک انجام
 يهـا  یمـاه  سـاختن  بـه  ایبوئند گسرهن هک یحال در ،پردازد یم نوشتن به نیرام ،خواسته خود
 يها تهشنو دست رمز شفک به دوم يویادکآر خوزه و آخر يانویآئورل و شد یم مشغول ییطال
 هکـ  نیـ ا بـه  اهشکـ  اسـت،  شیافـزا  و اهشکـ  در یدگرگـون  نجـا یا در. ندرداختپ یم ادسیکمل

 آن نوشـتن  بر خود هکگونه   بدان شیافزا ند،ک ینم شفک را آن و خواند ینم گرید را سرنوشت
 قیحقـا  افتنیـ در و شیخـو  ارک اتمام با ،ایلونیباب انویآئورل مانندـه نیچنـهم. ورزد یـم امـاهتم

 بـه  ،شـده  ینـ یب شیپ ها نوشته دست در هک يا زلزله ۀواسط به انویآئورل هک تفاوت نیا با رد،یم یم
کنـد و بـا    ا نـابود مـی   هـا ر   هایش را که پایان داد، آن      نوشته نیرام و رود یم نیب از دهکده همراه

  .دهد پریدن از بالون مهتا به اقیانوس، به زندگی خود پایان می

  رخدادها -ب
  اکیامر و وندوکما به مهاجرت

 بـه  ایبوئنـد  ویادکـ آر خـوزه  و اورسال مهاجرت هیشب اکیامر به مایس مادر و پدر مهاجرت
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 در مهـاجرت  نـامتن یب. دننـ ک یمـ  را ارکـ  نیا دتریجد و بهتر یزندگ يبرا دو هر. است وندوکما
 از مهـاجرت  ییتنهـا  سـال  صـد  در: دهد رخ می  آن انجام قصد و علت در يرییتغ با ،یمتن شیب

 ایبوئنـد  ویادکـ آر خـوزه  یخـصوص  یزنـدگ  و یمردانگ به هک یسک قتل از وجدان عذاب يرو
 خـاطر  بـه  سـفر  و ستیـ ن ارکـ  در یقتلـ  مهتـا  بـالون  در امـا  دهـد،  یم وير است، ردهک اهانت
 یجوان نیسن در اورسال و ایبوئند ویادکآر خوزه مهاجرت نیهمچن. دهد یم رخ مادر يارهااصر

  .دهند یم انجام را ارک نیا یبازنشستگ سن در مایس مادر و پدر هک یحال در است،

  ينابود با همراه و مشابه انیپا
 مایس هک اوتتف نیا با. رسند یم پایان به ها تیشخص ينابود و تلخ یانیپا با داستان دو هر

  .شود یم نابود وندوکما ةدکده اما ،ماند یم زنده

  جهینت
صـد سـال    سه دو اثـر     یدر مقا  ژنت یترامتن ردکیرو قیطر از گرفته صورت يها یبررس با
ز کن حضور مـار   یه مب ک میابی دست ،ندیآ یم ادامه در هک يموارد به یمتوانستبالون مهتا   و   ییتنها
  :ن معروفش بود رماين اثر و بازتاب صدایدر ا

 و هـا  تیصشخـ  بخـش  در شتریـ ب اثـر  دو نیا در موجود يها شباهت ییمحتوا لحاظ از -
 از هـا  داسـتان  شـروع  به توان یم يساختار لحاظ از نیهمچن. شود یم مشاهده رخدادها

 تلـخ  سـرانجامی  بـه  اثـر  دو هر زین پایان در هک ردک اشاره یچرخش یزمان خط و انهیم
 در ییصـد سـال تنهـا      يرخدادها و ها تیشخص یتمام ،ها تفاوت ظالح از. دنانجام یم
 سـال  صـد  يهـا  تیشخص یبرخ نیهمچن نگرفتند، قرار استفاده مورد مهتا بالون تابک

ـ یا تـاب ک تیشخص نیچند در ییتنها  کیـ   بـه  منحـصر  فقـط  و شـود  یمـ  رارکـ ت یران
 لکشـ  در نیهمچنـ  و شـوند  ینمـ  رارکـ ت یهمگـ  زیـ ن رخـدادها . شـود  ینم تیشخص

 .دارند ییها تفاوت شانیاررکت
 خـط  يجـا  بـه  و شـده  دهینورد در زمان طخ ،یزمان تیروا لحاظ از ،یتیروا نقاط در -

 .شد دهید یچرخش يساختار تیروا انیجر در میمستق
ها  شباهت نیا. شد افتی اثر دو انیم هاي بسیاري  همانندي ،يپرداز تیشخص تـجه از -

ـ  و یاجتماع مختلف يها جنبه نینیهمچ و یاخالق هاي بارة ویژگی  در  در هـا  آن یروان
 .بود شان یزندگ
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 صدسـال : افتادنـد  یمـ   اتفـاق  محـدود  قهطمن کی در داستان دو هر ،ییایجغراف لحاظ از -
 آپارتمان در مهتا بالون و وندوکما ةدکده در ییتنها

 ةردربا گذشته از و است محتوم ظاهر به هک یسرنوشت و ندهیآ ینیب شیپ يبرا ياوکنجک -
 .است شده داده حیتوض مانده یباق یمتن در آن

 افـراد  یناگهـان  ورود. دارد ادامه انتها به تا ابتدا از اثر دو انیم در زین كمشتر يرخدادها -
 و آنهـا  رفـت  انیم از نوع ندارند، تعلق ها تیشخص یزندگ طیمحو   منطقه به هک گانهیب
 .تلخ يرخدادها با داستان انیپا

 بـه سـرانجام    در و ردنکـ  آن صـرف  ادیـ ز وقت و العاده خارق يارک ادند انجام به لیم -
 .ها آن شدن وسیأم و دنینرس يا جهیتن

 از ها يفرمانبردار و ها محبت احساس گرید هک مدرن ۀجامع در یخانوادگ طبروا بحران -
  .دهد یم آنها كتر ای و مخالفت به را شیجا ،بزرگتر افراد
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