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Abstract 
Rural life has always had the distinctive features. These features have been more colorful in the 

past than they are today. Among these characteristics were the existence of two important and 

determining aspects of the master (owner and landlord) and the peasant. In the past, the master 

has played a crucial role in the life of the peasans, but today this relationship has largely 

diminished. The relationship between the two has always been of interest to writers in fiction, 

and Arabic and Persian fiction have not been excluded. Two Egyptian and Iranian writers, Najib 

Mahfouz, and Ahmad Mahmoud, in the stories of Al-Jabbar from the collection of stories “The 

World of God” and “Conflict” in the collection of stories “Pilgrims in the Rain”, have been 

studied as the oppression of the master on the peasant. This common theme has created common 

structural and content features between the two stories, and of course, there are differences 

between the two works due to the differences in the style of storytelling and the different cultural 

geographies of the two authors. In this paper, the similarities and differences between the two 

stories were discussed and analyzed. The general conclusion of this paper is that in these two 

stories, the structural aspects of both personality and narrative are influenced by the content of 

the Lord's relationship. Naturally, the stylistic independence of the two authors also gives rise to 

some differences between the two stories. 

Keywords: Comparative Literature, Najib Mahfouz, Ahmad Mahmoud, Al-Jabbar, Conflict, 

Criticism of Lordship or Lord and Peasants. 
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 فارسی( - عربی تطبیقی )مطالعات تطبیقی ادبیّات نامةکاوش

 928-901 صص. ،9811 تابستان (،83 )پیاپی 2 شمارة دهم، دورة رازی، دانشگاه

 از «برخورد» و محفوظ نجیب از «الجبّار» کوتاه داستان دو تطبیقی بررسی

  محمود احمد

 5نجفی عیسی
 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیّات دانشکدۀ ،فارسی ادبیّات و زبانگروه  استادیار

 4/6/5699 پذیرش:  51/9/5696 دریافت:

 چکیده
 وجود هاویژگی این ازجمله است؛ بوده امروز از تررنگپر گذشته در هاویژگی این ،داشته متمایزی هایویژگی همواره روستایی زندگی

 داشته رعیّت زندگی در یسازسرنوشت نقش ارباب گذشته در است. بوده رعیّت و دار(زمین و )مالک ارباب کنندۀینتعی و مهم ضلع دو

 بوده داستانی ادبیّات در نویسندگان توجّه مورد همواره دو این بین رابطۀ است. شده رنگکم زیادی حدّ تا مناسبات این امروزه امّا است،

 احمد» و «محفوظ نجیب» یعنی ؛ایرانی و مصری نویسندۀ دو اند.نبوده برکنار توجّه این از نیز فارسی و عربی داستانی ادبیّات و است

 سوژۀ را رعیّت بر ارباب ظلم ،باران زیر زائری داستان مجموعه در «برخورد» و اهلل دنیا داستانمجموعه از «الجبّار» هایداستان در ،«محمود

 طبع،به و است آورده وجودبه داستان دو بین را مشترکی محتوایی و ساختاری هایویژگی مشترک، مضمون این اند.داده قرار خود داستان

 ،پیش رو جستار در دارد. وجود اثر دو بین هاییتفاوت نویسنده، دو فرهنگی متفاوت جغرافیای و نویسیداستان سبک تفاوت خاطر به

 ساختاری هایجنبه داستان، دو این در که است این پژوهش حاضر یکلّ نتیجۀ .شد حلیلتو  بررسی داستان دو بین هایتفاوت و هاهتباش

 باعث ایجاد نیز، نویسنده دو سبکی استقالل طبع،به است. یرعیّت ارباب مناسبات محتوای ثیرتأ تحت گریروایت و شخصیّت همچون

 است. شده داستان دو بین هاتفاوت برخی

 ی.رعیّت ارباب یا ساالریخان نقد برخورد، ،الجبّار محمود، احمد محفوظ، نجیبقی، ادبیّات تطبی :یکلید واژگان
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 پیشگفتار .9

 . تعریف موضوع9-9

 و شههرها  ظههور  مقدّمهۀ  روسهتا  اسهت.  شهده  شهرو   روسهتاها  از بلکهه  شههر  از نهه  تمدّن رایج، تصوّر برخالف

 و زراعهت  کهار  ،رعیّهت  قالهب  در کهه  عیضهل  است. داشته مهم ضلع دو همواره روستا و است بوده هاپایتخت

 داشهته  برعههده  را یهه اوّل لعضه  مهدیریت  اربهاب،  و خهان  و کدخدا لبقا در که ضلعی و کردهمی ...و دامداری

 در و شهدند  قائهل  زمهین  مالکیهت  حه   نیهز  رعیّت برای هاحکومت اینکه تا بوده ثابت همواره رابطه این است.

 شهکل  از رابطهه  این تدریجبه و شد ایجاد دو این بین هاییکافش و گرفت صورت تغییراتی ضلع دو این رابطۀ

 زمهان ههم  روسهتا  در توانهد مهی  فهرد  یک امروزه که طوریبه کرد. پیدا دیگرگون صورتی و درآمدبه اشیهاوّل

 کرد. پیدا مقام تنزّل روستا سفیدریش حد در چیزی به کدخدا یا باشد خود رعیّت و ارباب

 فارسهی  داسهتانی  ادبیّهات  در «برخورد» رسدمی نظربه امّا نیست؛ شدهشناخته باید کهانچند ،«الجبّار» داستان

 محمّهد » بهه  اینامهه  در ههایش چشهم  رمهان  مشههور  نویسندۀ «علوی بزرگ» باشد. برخوردار بیشتری شهرت از

 آمهد.  مخوشه  ههم  محمهود  احمهد  از بهاران  زیهر  زائهری  از» گوید:می مونیخ چاپ کاوه ماهنامۀ مدیر «عاصمی

 «.اسهت  «برخهورد » همهین  داسهتان  تهرین جالهب  مجموعهه  ایهن  در کهه  کهنم می گمان بودم: دیده را او برخورد

 دوش بهر  را اربهابش  جنایهت  جهور  وارمسهی   بایهد  کهه  است یگناهبی انسان قصّۀ «الجبّار» (69 :5616 )آقائی،

 بهار  زیهر  از تواننهد مهی  دشهوار  که انانیدهق کلنگ و بیل با تراکتور و موتور برخورد» ،برخورد داستان و بکشد

 روابه   و شهدن صهنعتی  فراینهد  بها  انسهان  برخهورد  مضهمون  دو» است. )همان( «کنند خالی شانه ییوسطا نقرو

 «.دهنهد مهی  شهکل  را داسهتان  ایهن  انهد، تنیهده  درههم  فهراوان  یتبحّهر  و خها   زیبهایی  بها  کهه  رعیّهت  و مالک

 (546 :5614 ،اجاکیانس)

 مناسهبات  و روابه   و دپردازمی مختلف ملل هایفرهنگ و ادبیّات ادبی مطالعۀ و بررسی به تطبیقی ادبیّات

 سهبک  بررسهی  ضهمن  تطبیقهی  روشبهه  کهه  دارد قصهد  نوشتار پیش رو ،کندمی تحلیل و تجزیه را هاآن میان

 فرهنگهی  جغرافیهای  و کند تبیین اثر دو این در را هاها و تفاوتشباهت ،«برخورد» و «الجبّار» اثر دو نویسندگان

 بکاود. اند،داده تشکیل را داستان دو بستر که را متفاوتی

 هدف و اهمّیّت ضرورت، .9-2

 ههویتی  خهود  بهرای  هنهوز  روستا، در کارگر نیروی و رعیّت که است زمانی سر بر صحبت ،پژوهش حاضر در

 دو وقهایع  بهود.  ارباب و انخ دست در کامل، طوربه سرنوشتش، گاه حتّی و اختیار و بود نکرده کسب مستقل

 اربهاب  و خهان  کهه  است زمانی دورۀ آن به مربوط ند،شومی بررسی و بحث جستار این در که کوتاهی داستان
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 تحهت  نیروههای  جهذب  بها  توانسهت مهی  اینکهه  هم و داشت فراوان حشم و خدم و زمین هم بود. روستا حاکم

 مهورد  کوتهاه  داسهتان  دو ببهرد.  شیپه بهه  خهود  نفهع به ار زیچهمه روستا، کالنتر و شهربانی مثل حکومت، فرمان

 گانهۀ سهه » کهه  اسهت  5911 سهال  در ادبیّهات  نوبهل  برنهدۀ  و مصری نویسندۀ محفوظ نجیب از «الجبّار» بررسی؛

 اههل  ایرانهی  نویسندۀ محمود، احمد از ،«برخورد» داستان دیگری و است برخوردار جهانی شهرت از او «مصر

 نهوعی  نیهز  او و نوشهت  رمهان  ایهن  بهر  دنباله دو که است «هاهمسایه» رمان خاطر به محمود شهرت عمدۀ اهواز

 و هها مکتهب  سایر قالب در امّا ؛هستند رئالیست طور کلّیبه نویسنده هردو است. کرده ثبت خود نام به گانه، سه

 اند.نوشته داستان نیز نویسیداستان هایجریان

 پژوهش های پرسش .9-8

 هستند؟ ردیموا چه داستان دو در موجود هایوتتفا و هااهتبش -

 چیست؟ آثار این خل  در هاآن فرهنگی جغرافیای تفاوت و نویسندگان سبک نقش -

 پژوهش پیشینة .9-4

ههای  های مشترکی با داسهتان محمود در ادبیّات داستانی مصر و ایران، زمینه احمدهای نجیب محفوظ و داستان

( دو رمهان برجسهته از احمهد    5696نین بها همهدیگر دارنهد. عابهدینی و همکهاران )     نویسان و همچدیگر داستان

(، آثهار  5696اند. ممتحن و لهک ) محمود و اسوانی را ازمنظر نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بررسی کرده

انهد.  گرایی و نمهادگرایی بررسهی کهرده    های دو مکتب واقعنجیب محفوظ و احمد محمود را ازمنظر شاخصه

(، دو رمان رئالیستی از نجیب محفوظ و احمد محمود را ازمنظر عنصر زمهان بررسهی   5696زیرک و باشکوه )

( 5696) ( و جمهال الطیهف  5695کهافی )  ازجملهه  انهد؛ باب آثار این دو نوشته شهده هایی نیز دراند. رسالهکرده

ی از آن نیهز  تهوجّه بخهش قابهل    دهند کههای مشترک بین نویسندگان مصری و ایرانی را نشان میوجود زمینه

پژوهشگران به آثار محفهوظ و محمهود،    توجّهباوجود  امّامربوط به آثار نجیب محفوظ و احمد محمود است؛ 

 های مشترک خالی بود.های کوتاه از این دو با زمینهجای بررسی تطبیقی داستان

 نظری چارچوب و پژوهش روش .9-1

 از اثهر  دو ایهن  سهازد.  آشهکار  را مختلهف  ملهل  ههای شباهت و اشتراکات که است آن بر تطبیقی ادبیّات تالش

 هها پژوهش محور نوین سبکی با تطبیقی ادبیّات گیرد.می بهره تطبیقی ادبیّات در آمریکایی مکتب هایدیدگاه

 هها تملّه  از یهک هر یملّ ادبیّات میان برخورد هایجنبه تطبیقی ادبیّات .دهدمی سوق اندیشه یگانگی نقاط به را

 دارد. تکیهه  هها اخهتالف  و هها تاهبش بر و کندمی بررسی تأثّر و أثیرت هایجنبه تبیین با را هاملّت سایر ادبیّات و

 در را هها تفهاوت  و هاشباهت تا کوشدمی امانج تحلیلی - توصیفی صورتبه و ایکتابخانه روش به نوشتار این
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 فرهنگهی  جغرافیهای  بافهت  و نویسهندگان  سهبک  نقهش  و کند تحلیل و بررسی «برخورد» و «الجبّار» داستان دو

 .سازد تبیین هاتفاوت و هاشباهت ایجاد در را نویسندگان متفاوت

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 «الجبّار» داستان خالصة .2-9

 او کنهد. مهی  رکها  الجبّار الجلیلعبد روستا ارباب برای ،ابوالخیر .ابوالخیر نام به است یرعیّت قصّۀ ،الجبّار داستان

 شهود. مهی  بیهدار  خواب از صدایی با و بردمی خوابش شبنیمه است، الجبّار غالت انبار از نگهبانی مشغول که

 اربهاب  کهه  کندمی التماس دختر، دارد. را او به تعرض قصد و کشانده انبار به را روستا اهالی از دختری ارباب،

 مهردّد  ،آمهده شیپه  وضهعیّت  از نگهران  ،ابهوالخیر  .دارد اصرار خود تصمیم بر ارباب امّا بردارد، سرش از دست

 نشادهه  از ابهوالخیر  آشهفته  وضهعیّت  ایهن  در و دههد  نشهان  واکنشهی  اینکهه  یا کند سکوت کند؛ کارچه است

 در را رو پهیش  چهارۀ  تنهها  ابهوالخیر  و شناسدمی را او ارباب گریزد.می موقعیّت از و «بترس خدا از» که پرد می

 تهوان  ایهن  اربهاب  بهرعکس  و کند اثبات را حرفش تواندنمی که داندمی زیرا بگریزد؛ روستا از که ندبیمی این

 مانهد مهی  او نهزد  تموقّطور به و بردمی پناه دوستانش از یکی نزد به ابوالخیر دهد. جلوه مقصّر را او که رددا را

 بیهدار  وقتهی  بهرد. مهی  خهوابش  و شهود مهی  خسهته  او بسهیار  رویپیهاده  از بعد گریزد.می باز شب تاریکی در و

 دسهتان  با را ابوالخیر بینند.می خود سر باالی را مقتول و تجاوز مورد دختر نزدیکان و ارباب زیردستان شود می

 بهرای  کهاری  تأسّهف  جهز  باخبرنهد  حقیقهت  از یخوببه که روستا اهالی و برندمی روستا با خوردهکتک و بسته

 نیست. هساخت شاندستاز ابوالخیر

 «برخورد» داستان خالصة .2-2

 بهرای  روسهتایی  کهارگران  از گیهری بههره  یجها به گرفته تصمیم که است اربابی قصّۀ ،«برخورد» کوتاه داستان

 از محصهول  آوریعمهل  صهد  تها  صهفر  از دهقانهان  ایهن  از پهیش  کند. استفاده تراکتور از محصول آوریعمل

 راه ایهن  از و بودنهد  مشهغول  زمین روی بر کار با را سال از ماه چند د،دادنمی انجام را ورد و برداشت تا کاشت

وابسهته   زمهین  روی بهر  کهار  بهه  شهان زنهدگی  که هاییدهقان یجابه تراکتور ورود با امّا ؛گذراندندمی روزگار

 بهه  کهه  نیهز  ایعدّه و دهندمی ترجی  ماندن بر را مهاجرت ایعدّه .خوردمی هم به دهقانان زندگی نظم ،است

 بهروز  بهه  امیهدوار  هها آن .دیآیدرم چه کارشان از ببیند تا بمانند گیرندمی تصمیم ،هستند روستا بندیپا دلیل هر

 کهار  از دهقانهان  کنهد. مهی  ناامیهد  را امیدشهان  تراکتور خللبی و منظم کار امّا هستند، شانزندگی در ایروزنه

 بها  گیهرد مهی  تصهمیم  ،محمّهد خهان  نهام  بهه  دهقهانی  سهرانجام  بیندیشهند.  ایچهاره  تا نشینند هم دور شده، بیکار

 دهد: نشان واکنش ظلم این دربرابر ارباب، انبار زدن آتش
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 بکشهد  بیهرون  روسهتا  اههالی  زبهان  زیر از خواهدمی شده طورهر رفته ازبین سالش یک محصول که ارباب 

 زیهر  هها آن تها  کننهد  شکنجه مختلف یهاروش به را مظنون افراد که دهدمی دستور او بوده. کی کار کار، که

 ضهربات  زیهر  سوم نفر امّا ؛کنندمی مقاومت هاشدهشکنجه از نفر دو کنند. اعتراف را خرابکاری عامل شکنجه

 نهدارد  قصهد  که گویدمی محمّدخان به بعد ساعت چند ارباب بوده. محمّدخان کار که کندمی اعتراف القش

 از خهرو   حهال  در محمّدخان کند. ترک را روستا ممکن زمان یناوّل در باید کهبل دهد؛ تحویل هاامنیه به را او

 آید.درمی ازپا تیری شلیک با که است روستا

 «برخورد» و «الجبّار» داستان دو در هاشباهت .2-9

 متناظر هایشخصیّت وجود .2-9-9

 یظهالم  ارباب و مظلوم رعیّت تانداس هردو در دارند. وجود همدیگر معادل هاییشخصیّت داستان، دو این در

 یکدیگرنهد.  معهادل  «محمّدخان» شخصیّت «برخورد» در و «ابوالخیر» شخصیّت «الجبّار» داستان در دارد. وجود

 ههای نمونهه  داستانی، ادبیّات و واقعی تاریخ در که دهندمی شکل را مظلوم رعیّت تیپِ دو این داستانی، زبان به

 دهنهدۀ نشهان  تیهپ  یها  نهوعی  شخصهیّت » آمهده:  پتی تعریف در که طورهمان رند.دا وجود هاآن از شماریبی

 شخصهیّت  کنهد. مهی  متمهایز  هها طبقهه  و هها گهروه  دیگر از را او که است مردم از ایطبقه یا گروه خصوصیات

 و واقعهی  ۀنمونه  چنهد  از را حقیقهت  بایهد  ی،شخصیّت چنین آفریدن برای خود. امثال برای است اینمونه نوعی،

 :5694 )میرصهادقی،  «شهود  آفریهده  نظهر  مهورد  نهوعی  شخصهیّت  تها  آمیخت درهم هنرمندی با و گرفت زنده

 اربهابش  بها  تقابهل  دچهار  ناخودآگهاه  ابوالخیر دارد؛ وجود یشخصیّت تیپ دو این بین ایعمده تفاوت امّا (،546

 است: شدید ترس روی از ابتدا در اربابش، ظلم به او واکنش شود.می

 نسّ  واملّوت. احلیّا  القّانو،، لطة،الّسّ ،اجلبّار اجللیل، عبد دهسیّ  صوت أیضا. یعرفه وتالصّ  هذا قواه، وخارت مکانه يف تسّمر»
 )حمفّو،، «.اسّتوو  لّو جییّ  ومب خائنّة، غفّو  خلقتّه يذالّّ املّزز  يف املکّا،، هّذا يف املربر غری وجوده يف تفکریه واحنصر زنوبة

6102: 046) 
 مهرد  ایهن  اسهت،  الجلیلعبد اربابش صدای شناسد،می را صدا این رفت، تحلیل نیرویش و زد کشخش جا سر ترجمه:)

 خهودش  توجیهه  قابهل  غیر حضور به منحصر فکرش و کرد وشفرام را هزنوب مرگ. و زندگی قانون، قدرت، نماد قادر،

 بگوید.( چه جواب در شد بازجویی وا از اگر ؛ وبود آورده وجودبه هنگامهناب خوابی که تنگنایی در شد. مکان این در

 زند:می سر او از ناخودآگاه واکنشی درادامه

 ...خّذ. ..خّذ.. هنایّة، ال مّا إلّ  جنونّه فاشّتعل الغض  اأمّ  هامسة، زفرات وتلته اختف ، حّت  اهلبوط يف آخذا األننی تواصل»
 (041 )مها،: «.اللّ  اتق   وع : بال ابواخلری وصاح ..،.خذ.

 حهدّ تا خشهم  امّها  آمهد،  اشپهی  از نجواگونهه  فریادههایی  و رفهت  بیناز کهچنان گرفت، کاهش به رو ناله و آه ترجمه:)
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 زد.( فریاد ناخودآگاهانه ابوالخیر ..،.بگیر تحویل بخور، بگیر، شد، ورشعله اندازهبی جنونی

 سرنوشهتی  از آگهاهی  با و نهآگاها ،محمّدخان یعنی ،«برخورد» داستان در ابوالخیر معادل شخصیّت واکنش امّا

   شود: گرفتار آن به است ممکن تصمیمش ۀجیدرنت که است

 کهاهش  و شهد  درو مزرعه همۀ که وختی کوب،خرمن کار از بعد اینکه جز نمیده. قد کاری هیچ به عقلم من»

 «.یمبهد  رودخونهه  بهه  رو گنهدما  و بشهکافیم  رو کیسهه  همهۀ  در بنهدازیم.  گنهدما  زیر رو رودخانه آب شد، جدا

(5615: 541) 

   گیرد:می خود به عصیان شکل محمّدخان تصمیم این سرانجام

 بهارور  و زدمهی  جوانهه  هها دل در عصهیان  و دادمی نشان دندان و چنگ یدیناام و بود شده ریدرگ حرف و »...

 (541 :)همان «.شدمی

 بهه  ایکلیشهه  و قهالبی  اتیصوّرت است مستعد ی،شخصیّت تیپ این دارد. وجود ظالم اربابی داستان، هردو در 

 نظهر بهه  .نهد یایدرب کهار  از قهالبی  و ایکلیشهه  هها، شخصیّت که دارد وجود خطر این و کند هموار خواننده ذهن

 از «الجبّهار » شخصهیّت  با خواننده، بشکند. را قالبی تصوّر این که است دهوشینک چندان محفوظ نجیب رسدمی

 و سهاده خیلهی  ،شخصیّت این معرّفی بنابراین، یابد؛ راه او درون به تا شودنمی فراهم مجالی و شودمی آشنا دور

 از دختهری  قتهل  و تجهاوز  درحهال  فقه   را ظهالم  ارباب شخصیّت خواننده، است. گرفته صورت قالبی یتاحدّ

 ننهده، خوا بنهابراین  ؛بینهد مهی  کرده، مشاهده چشمبه را او راز که هنگامیبه ابوالخیر تهدیدکردن و روستا اهالی

 پرداخهت  در محمهود  احمهد  امّا کند،می مالحظه یکنواخت یوضعیّت در را شخصیّت این هایواکنش و کنش

 رحهم بهی  و تنهد  را او گهاه  .درآورد کلیشهه  از را او و یابهد  راه او درون به بیشتر کوشیده ،محمّدخان شخصیّت

 بینیم:می

 بهود...  بهاز  رنگهش یطوسه  شهلوار  ههای تکمهه  و نامرتب وضعش ژولیده، مویش بود. برافروخته سخت مالک»

 از بریهده بریهده  کلمات، و زدمی قدم جا در و کشیدمی کوتاه پاهای رو را خود گوشتالوی و سنگین تنۀ مالک

 ههر  هرتهه،  شههر  نهیس،  قانون نیست، حکومت کننمی خیال ... چیزاهمهبی ... نامردا! ریخت:می بیرون دهانش

 رّح ه  کهه  بیهارم  سهرتون  بالیهی  ... سهگا  ... گرازا نمکم!بی دستهب تف بکنه... یدبا خوادمی دلش کار هر کس

 (545 :5615) «.ببینین خواب به رو شهید

 در را رعیّهت  بهه  نسهبت  اشیواقعه  تصهوّر  محابها، بهی  کهه  بینیممی رعیّت به نسبت تندخویی درنهایت را ارباب

 و بینهد مهی  حیهوان  حهدّ  در چیزی را رعیّت که دهدیم نشان او دهد.می بروز سگ، و گراز چون الفاظی قالب

 ورود رعیّهت  از مقرکشهیدن  بهرای  تطمیهع  در از و دههد مهی  لحهنش  به نرمشی مقتضی وقتبه همو امّا ؛بیشتر نه
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   کند:می

 ناآل همهین  بهوده،  کهی  کهار  این باعث بگه هرکس» زد: حرف خوردهفرو خشمی با و شد نزدیک زارعین هب»

 (566 )همان: ««.ناآل همین نگم... دروغ که گیرممی گواه رو خدا میدم. شبه نقد تومن پونصد

 انگیزغم پایان .2-9-2

 اتّفهاق  موظله م هایرعیّت ایبر ،تراژیک پایان این که است روشن دارند. انگیزغم پایانی هردو داستان، دو این

 :است شکل بدین خوردمی رقم داستان دو این شخصیّت دو برای که پایانی .افتدمی

 واتبعتّّه مصّّریه، حنّّو ماضّّیا عّّنه  بعیّّدا طریّّق یشّّق وجعّّل األبصّّار، بیّّنه  أصّّدقا ه وغّّ  حنّّوه. ویشّّریو، یتهامسّّو، وراحّّوا»
 أبّّو انتهّ  جّّل...الرّ  ضّا  وقّّالوا: الّر و  واوهّّ ّ  حلّ ، مّّ  اخلّاطر يف یبقّ  مّّا إال منّه یبّّق مل حتّّ  رویّّدا رویّدا یبتعّّد وهّو األعّنی
 (040 :6102 )حمفو،، «.اخلری
 ازمیهان  او و انداختنهد  پهایین  را هها نگهاه  دوسهتانش  او. طرفبه کردناشاره و زدنحرف یدرگوش به کردند بنا ترجمه:)

 کردنهد مهی  دنبهال  شهد مهی  دور داشهت  هذرّهذرّ کهه  را او هها چشهم  رفت.می سرنوشتش طرفبه و کردمی باز راه ها آن

 ابهوالخیر  کهار  شهد...  تبهاه  مرد این گفتند: و تکاندند را سرها نماند. باقی ذهانا از گذشته در رؤیایی جز او از که تاجایی

 (شد. تمام

 است. «ابوالخیر» انتظار در مرگ نچو تراژیک سرنوشتی که کندمی روشن یخوببه داستان، پایان
   است: چنین ،محمّدخان برای خوردهرقم سرنوشت

 بهود.  آمیختهه  درههم  شهب  مهبهم  و گنهگ  نجهوای  رانههزا  و هها جیرجیهرک  صهدای  و هاشغال زوزۀ صدای»

 بایهد  حهاال  آخهرش...  دسهت  ایهنم  ریختم، نامرد این زمین رو قطرهقطره رو عمرم تموم اندیشید:می محمّد خان

 بلعیهد.  را دشت سکوت ایگلوله انگیزوحشت صدای ناگاه که پس... کنم... شرو  اوّل از رو چیز همه دوباره

 بها  .درآمهد  زانهو  بهه  ،محمّدخان کشید. جیغ وجود تمام با زن و چرخید خود دور به دمحمّخان و کرد رم گاو

 را محمّههدخههان گههرم خههون خشههک، نزمههی بعههد، ایلحظههه و... گرفههت را خههود سههینۀ چههپ طههرف هههادسههت

 (566 :5615 )محمود، «.بردیفروم خود کام به اندک اندک

 بیشهتری  انطبهاق  ابهوالخیر  سرنوشت اینکه آن و دارد وجود تفاوتی شخصیّت دو این تراژیک سرنوشت در

 اییجهدّ  و مههم  اعمهال  نمهایش  تهراژدی » کهه:  آمهده  تهراژدی  تعریف در تراژیک. کالسیک تعریف با دارد

 شهود. مهی  منتههی  فاجعهه  بهه  داستان اصلی هستۀ یعنی شوند؛می تمام اصلی قهرمان ضرر به درمجمو  که است

 نتیجهۀ  بلکهه  ؛نیسهت  یاتّفهاق  البتّهه  کهه  مرگهی  اسهت.  تراژدی قهرمان زگداجان مرگ معمولطور به فاجعه این

 یعنهی  دارد، یجدّ موضوعی ،الجبّار قصّۀ (.546 :5619 )شمیسا، «است داستان سیر و حوادث مستقیم و منطقی

 نجیهب  اهگزیسهت  و زادگاه مصر، کشور در ساالریخان تاریخ بر است نقدی داستان، این ماجراهای و حوادث
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 ابهوالخیر  و شهود مهی  تمهام  آن قهرمهان  ضهرر  بهر  ،درنهایهت  داسهتان،  ایهن  حوادث پیداست، کهچنان محفوظ.

 کشد.می انتظار کارستم اربابی از نیابتبه را مرگ داستان، ماجراهای یعیطب سیر ۀجیدرنت

 جسهمی  گوناگون هایصورتبه عنصر این است. ضعفنقطه موف ، تراژدی در مهم عناصر از دیگر یکی 

 (.55 :5691 مکههاران،ه و شهکیب  )خسهروی  دشههومهی  وی سهقوط  باعهث  و ظههاهر قهرمهان  یهک  در روانهی  و

 اربهاب  تجهاوز  شهاهد  ،ابهوالخیر  است. ظالم ارباب دربرابر او عملیبی جهیدرنت و تردید در ،ابوالخیر ضعف نقطه

 اسهت  ایهن  کنهد، مهی  که کاری تنها کند.نمی کاری هیچ که شودمی ترس گرفتار چنان است، یجوان دختر به

 تراژیهک  پایهان  «.بتهرس  خهدا  از» بگویهد:  و کنهد  ابهراز  اربهاب،  به نسبت را شادرونی احساس ناخودآگاه که

 اگهر  اًاتّفاقه  نیسهت.  او ضهعف  ۀجه یدرنت امّها  ؛اسهت  داسهتان  طبیعهی  سیر حاصل اگرچه «برخورد» در محمّد خان

 دم داسههتان کشههاورزان سههایر مثههل و زدنمههی یکههارچیههه بههه دسههت و دادیمههوا اربههاب درمقابههل محمّههد خههان

 را جهانش  توانسهت مهی  گذاشهت مهی  صهحه  اربهاب  تصهمیم  بهر  گذاشهتن دسهت  روی دسهت  با و بست یفروم

 کرد. مشاهده مدرن تراژدی از رنگی محمود احمد داستان در توانمی بنابراین ؛درببرد به

 دید زاویة یک از روایت .2-9-8

 ههای ویژگهی  و اعمهال  و افکهار  بیرونهی  دیهد  زوایهۀ  در» انهد. شهده  روایهت  رونهی بی دید زاویۀ با داستان، دو هر

 نویسهنده،  واقهع در ندارد؛ نقشی گونههیچ داستان در که فردی یعنی شود؛می تشری  داستان بیرون از یشخصیّت

 ود ایهن  در .(611 :5694 صهادقی، )میر «شهود می روایت شخصسوم دید زاویۀ از داستان و است داستان راوی

 است: هشد استفاده مورد شخصسوم بیرونی زاویۀ نیز استان

 هلکنّّ حرکّة علّ  واسّتیق  .اجلبّار دهسیّ  بدوار الغالل خم ، يف لیلة ذات عا النّ  غلبه املصادفة. یشبه فیما اخلری أبو مزسا  وقعت»
 إلّّ  الغّّالل راحتّّة ردتّّه مث األولّّ ، الوهلّّة يف یّّدر مل زمّّا،  يّ أ مکّّا،  يّ أ الظّّال ، يف غّّار  يءشّّ هأبنّّّ إال یشّّعر مل األولّّ  للوهلّّة
 (040 :6102 )حمفو،، «.وجوده

 را او خهواب  جبهار  اربهابش  مزرعهۀ  غالتِ انبار در شبکی افتاد. اتّفاق تصادف شبیه چیزی با ابوالخیر تراژدی ترجمه:)

 در اسهت؟  وقهت  چهه  و جاسهت ک کهرد.  احساس را تاریکی تنها مرتبهلاوّ ولی ؛شد بیدار خواب از حرکتی یا ربود. در

 آورد(. خود به را او غالت بوی سپس نفهمید چیزی ابتدا

   است: چنین نیز «برخورد» داستان در روایت

 دوش بهه  را نمهدها  بعهد،  ایلحظهه  و کشهیدند مهی  بیهرون  کپرهها  از سهر  تراکتهور،  صهدای  شهنیدن  بها  دهقانان»

 بهه  اعتنها بهی  بهود،  نشسهته  تهنش  و سهر  بهه  نهرم  غبهاری  کهه  دهرانن افتادند.می راه به تراکتور دنبالبه و گرفتند می

 و بهود  فشهرده  دسهت  در را فرمان هایدسته شد،می ترانبوه هرلحظه و رفتمی راه تراکتور اطراف که جمعیتی

 (565 :5615) «.نگریستمی جلو به تبادقّ
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 روایهت  بهود مهی  «لحظهه  در» روایهت  اگهر  انهد. گذشته راوی بلکه ؛نیستند اکنون گرروایت داستان، دو این 

 از یکهی  را خهودش  نویسهنده  اینکهه  یها  بهود  داسهتان  راوی داستان، هایشخصیّت از یکی و بودمی شخصلاوّ

 تهاریخی  گهر روایهت  داسهتان  دو ایهن  امّها  ؛کردمی روایت را ماجرا و زدمی جا داستان ایحاشیه هایشخصیّت

 نویسهنده،  دو دلیهل  مهین ه به است. مظلوم رعیّت ح  در مصر و ایران در هاخان و اربابان ستم و ظلم از دهآکن

 دو ایهن  دیگهر  عبارتبه ؛اندبرگزیده داستان روایت برای را مشخّصسو دید زاویۀ ،خود داستان در هوشمندانه

 اند.برگزیده خود نظر مورد محتوای با تناسب در فرمی نویسنده

 قانون غیاب .2-9-4

 ایهن  سهایۀ  در و هاسترعیّت از حمایتگر نیرویی عنوانبه قانون، غیاب استان،د دو در مشترک مضامین از یکی

 وجهود  عهدم  همهین  ۀجه یدرنت ،قصّهه  دو هایرعیّت و کنندمی خواهدمی کاری هر داستان دو در ارباب غیاب،

 هکه  عصهری  در انهد بوده آگاه یخوببه محمود، احمد و محفوظ نجیب شود.می تباه شانزندگی حمایتگر، قوۀ

 در و بودنهد  روسهتا  ۀکهار همه حکومتی نیروهای جذب با دارنیزم و ارباب بود، پا بر یرعیّت و ارباب رسم هنوز

 او حهذف  تهوان  دیدند،می خویش کار مزاحم را یرعیّت هرگاه و کردندمی استثمار را رعیّت قدرت، این سایۀ

 :است قانون حکم در ارباب، ،«الجبّار» تانداس در باشند. پاسخگو کسی به باشند مجبور آنکهبی داشتند؛ را

 «.واملّّوت احلیّّا  القّّانو،، لطة،الّسّّ ،اجلّبّّار اجللیّّل، عبّّد دهسّّیّ  صّّوت أیضّّا. یعرفّّه وتالّصّّ هّّذا قّّواه، وخّّارت مکانّّه يف تسّّّمر»
(6102: 046.) 

 کهه  دانهد مهی  بخهو  او دارد، واهمه قانون به او جنایت افشای از امّا ؛است ارباب مجازات عینی شاهد ،ابوالخیر

 و بسهپارند  اربهاب  الجلیلعبهد  حهرف  بهه  گهوش  دادگاه، و یامنیّت نیروهای شودمی باعث اربابش نفوذ و ثروت

 داسهتان  در امّها  ؛دههد مهی  تهرجی   برقهرار  را فهرار  او پنهاهی، بی این ۀجیدرنت و نگیرند چیزی به را رعیّت حرف

 را اربهاب  ههای گنهدم  دیگر، برخی همدستی به حمّدمخان وقتی گر،حمایت نیروی غیاب بر افزون ،«برخورد»

 شود:می کاربهدست خود دهد گزارش پلیس به را ماجرا اینکه یجابه ارباب دهد،می آب به

 بهه  فانوسهقه  و دوش بهه  برنو تفنگچیان ریختند. بیرون هاجیپ تو از عجوالنه مالک، تفنگچیان و مباشر مالک،»

 (545 :5615) «.فروبستند لب تظاران به زدند. حلقه مالک دور کمر،

 او دارد. دردسهت  ،باشهد  حکومهت  اختیهار  در بایهد  تنهها  طبهع بهه  کهه  قاهره نیروی آنچه هر داستان، این مالک

 مالهک  کنهد. می خواهدمی هرکاری آن پشتوانۀ به و است داده تشکیل یکوچک حکومت خود برای عبارتی به

 کند: شکنجه را مردم که است قائل خود برای را ح  این حتّی

 دونهی مهی  بالیهی  ههر  ...بکششهون  قشهالّ  زیر حلقومشون. تو بریز داغ نفت کن. داغشون بیاری. مقرشون باید»
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 زیهر  کهارا این بفهمم باید من بکنی. باید تونیمی که کاری هر ...نمیدونم اخته، مثله، آجین،شمع ...بیار سرشون

 )همهان:  «.نیسهتند  بنهده  ههم  رو خهدا  فردا هیچ، که من واال... بشه گرفته هابازی این جلو باید ...خوابیده کی سر

546.)   

 قائهل  خهود  بهرای  را حه   ایهن  مالک امّا است، ممنو  قانون ذات در که است ابزاری شکنجه، که پیداست 

 همچهون  اربهاب  نیهز،  داسهتان  پایهانی  بخهش  در کند. اعمال هدفش به رسیدن برای را هاشکنجه انوا  که است

 کند.می اجرا و دهدمی حکم یقاض یک

 فکهر  تهو  کهه  چیزیسهت  آن از بیشهتر  ههم،  گذشتم ... بزرگوارم، خیلی همه، شهادت به من، ... محمّدخان» 

 و کهنم  درسهت  پرونهده  بهرات  و پاسهگاه  ببرمهت  بسهپارم.  هها امنیهه  بدست رو تو که داشتم خیال ظهر کنی.می

 ههات هبچّه  و زن حهال هبه  دلهم  یعنهی ؛ شهدم  منصهرف  بعهدازظهر  ولهی  انهداخت،  نهی  عرب که اونجا بفرستمت

 (565 )همان: «.کنم بیرونت اینجا از امگرفته تصمیم سوخت.

 تصهمیم » و «داشهتم  خیهال » ههای هژوا اسهت.  داده خهر   بهه  دقت مالک دیالوگ یطرّاح در محمود احمد 

 هرگونهه  کهه  دارد ار تهوان  ایهن  و اسهت  قهانون  حکهم  در خهود  مالهک  که است این بیانگر همگی و... «گرفتم

 را یامنیّته  نیهروی  مالهک  که است روشن هست یامنیّت نیروی از صحبت هم وقتی حتّی و بدهد حکم خواست

 در اسهت  جهایی  داسهتان  این در محمّدخان قالب در رعیّت مظلومیت و مالک ظلم نهایت دارد. خود طرف در

 پها  از مالهک  نیروههای  ازطهرف  گلولهه  شهلیک  بها  روسهتا  از خهرو   آسهتانۀ  در محمّهد خهان  کهه  داسهتان  پایان

 سهاخته  خهودش  کهه  اسهت  سیسهتمی  بهه  اعتهراض  نو  هر ریشۀ خشکاندن دنبالبه کار این با ارباب آید. درمی

 است.

 «برخورد» و «الجبّار» در هاتفاوت .2-2

 گریروایت شیوة .2-2-9

 تهدارک  داسهتانش  بهرای  رانیدو خطی روایتی محفوظ نجیب .دارند تفاوت باهم داستان، دو این روایت شیوۀ

 است. برده پیش ساده و خطی روایتی با را داستانش محمود احمد امّا ؛دیده

 و قهدیم  تمهایز  حفهظ  و رویهدادها  تهوالی  و ترتیهب  حفظ بر است مبتنی کالسیک هایروایت معهود شیوۀ 

 زمهان  تهوالی  ترتیهب بهه  داننهد مهی  وقهایع  نقهل  را داستان برجسته، خصلت همین به توجّه با ماجراها. جدیدبودن

 رخهدادها  زمهانی  نظهم  و تهوالی  داسهتانی،  ماجراههای  بیهان  در کهه  است آن معنایبه این (.65 :5659 )فورستر،

 روایهات  آفریننهدگان  ۀختیافسارگسه  و ناپهذیر محهدودیت  قهوی،  تخیهل  مدرنیسهتی  شهیوۀ  ایهن » گردد. رعایت

 (546 :5691 همکاران، و یمحمّد) «.کندنمی اقنا  را مدرنیستی
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 پایهان  و آغهاز  است. برگزیده یخطّ غیر روایتی داشته، را بیانش قصد که مفهومی با تناسب در محفوظ، نجیب

 ابتهدای  سهطری  هن ه  پهاراگراف  داسهتان،  درپایهان  و اسهت  داستان پایان واقعدر داستان آغاز است. یکی داستان،

 است: گونهبدین پاراگراف این آغاز شود.می تکرار کاست، و کم بدون داستان،

   (.040 :6102) .«ابإلعیاء ینو و، البهائ  وراء عائدو، والقو  األفق، ذرو  م  یهبط واللیل القریة، تراءت أخریا»
 نالیدند.(می خستگی از چارپایان، پشت بر مردم و فرودآمد اف  او  از شب و شد دیده روستا سرانجام ترجمه:)

 است: گونه بدین پایانش و

 .«.اخلّری. أبّو انتهّ  وقّالوا: الّر و  وهّ وا حلّ . مّ  اخلّاطر فّ  یبق  ما إال منه یبق مل حّت  رویدا رویدا یبتعد وهو عنیاأل اتبعته»
 (041 )مها،:

 را سهرها  نمانهد.  بهاقی  رؤیهایی  جهز  او از کهه  تاجایی شدمی دور هاآن از تدریجبه که کردند دنبال را او هانگاه ترجمه:)

 .(شد تمام «رابوالخی» کار گفتند: و دادند تکان

 زمهان،  اعتبهارکردن بهی  بها  تکرارشهان،  و رویدادها کردنپیش و پس با هاییداستان چنین دآورندگانیپد» 

 بها  هها آن آفریننهد؛ می مطل  زمانیبی سایۀ در را روایت و دارندیبرم را اکنون و گذشته و جدید و قدیم تمایز

 خهود  روایهت  گهاه  رواین از کنند. معنیبی را رسیدن پایان به و زمان گذشت روایت، بر زمان سیطرۀ از کاستن

 شهرو   بهاهم  کهه  راهی آغاز به خود با را مخاطب و گردندبرمی آغاز به پایانش در یا کنندمی آغاز پایان از را

 همهان  در هنهوز  و اسهت  نیفتهاده  اتّفهاق  زیه چچیهه  پندارنهد مهی  دو ههر  که یاگونهبه گردانند،برمی بودند کرده

 انمه ه ایهن  (546 :5691 همکهاران،  و یمحمّد) «.است نگذشته هاآن بر و ستادهیبازا حرکت از زمان و آغازند

 و پایهان  از داسهتان  روایهت  بها  او قصهد  اسهت.  کهرده  «الجبّهار » داستان روایت با محفوظ نجیب که است کاری

 را ابهوالخیر  چهون  ههایی رعیّهت  اریخیته  شهدگی فرامهوش  تلویحی صورتبه داستان، درپایان آغاز به برگشتن

 ازطهرف  اسهت؛  شده فراموش و خرد کشورش تاریخ هایدندهچرخ در مظلومانه که دهدمی قرار کیدأت مورد

 نجیهب  منظهور  گستراند.می رمانش فضای در را زمانیبی درواقع روایت، کالسیک نظم بردنازبین با او ،دیگر

 داد. خواههد  رخ همهواره  و داده رخ کشهورش  تهاریخ  در ویدادهاییر چنین که است این کار، این از محفوظ

 د.یابمی تغییر شکل تنها بلکه ؛نیست رفتنیازبین ظلم او ازنظر

 بهه  زدندسهت  از را آنان و کنندنمی پیشنهاد نوقلم نویسندگان به را دستنیازا هاییداستان نوشتن معموالً» 

 چهون  دارنهد؛ مهی  برحهذر  بخوانهد،  را دستشان ابتدا همان در ندهخوان شودمی باعث که هاییآگاهیپیش چنین

 دربهر  ابتهدا  همهان  از را کهار  پیکهرۀ  ختنیفهرور  خطهر  داستان در کالسیک و مهم عوامل از یکی از نظرصرف

 و عربهی  کالسهیک  داستانی میراث از محکم ایپشتوانه نیز محفوظ نجیب (511 :5615 جاللی، )زنوزی «دارد

باشهد؛   نداشهته  خواننهده  بها  همهاوردی  و تجربه از ترسی که شده باعث او، ذاتی نبوغ افزون بر این و دارد غربی
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 نقطهۀ  در و آغهاز  A نقطۀ از را روایتش او است. کرده روایت را داستانش کالسیک روایتی با محمود احمد امّا

B کارههای  همهۀ  تراکتهور  بها  اسهت  قرار که است شرکتی مهندس ورود لحظۀ داستان، آغاز رساند.می پایان به 

   دهد: صورت ممکن زمان ترینکوتاه در را محصول برداشت

 صهدای  و سهر  با بود درشت ییهاسنگقلوه از ءمملو که را زمینی گرفته، گرد برزنتی کروک با خاکی جیپ»

 هجهادّ  بهه  و زد دور بهد  حسهرت  گل از پوشیده که را پستی تپۀ و گذاشت سر پشت شدید هاییتکان و فراوان

 (566 :5615) «.رسید

 نشهان  واکهنش  کردنشهان بیکار و تراکتهور  ورود دربرابهر  که است یرعیّت محمّدخان مرگ لحظۀ داستان، پایان

 بیند:می ارباب از را سزایش دارد اینک و داده

 خهون  خشهک،  نزمهی  بعهد،  ایلحظه و... گرفت را خود سینۀ چپ طرف هادست با .درآمد زانوبه محمّدخان»

 (566 )همان: .«بردیفروم خود کامبه اندکاندک را محمّدخان گرم

 بهه  پرداختن با او است. رسیده خویش مقصود به نیز داستان این روایت برگزارکردن ساده با محمود احمد 

 را تهدبیری بهی  ایهن  از حاصهل  ۀشهد تبهاه  ههای زنهدگی  مدرنیسهم،  سازیزمینه بدون و مقدّمهبی ورود عوارض

 گذارد.می شنمای به

 گوییداستان ریتم در تفاوت .2-2-2

 از یکهی  آکوردهها.  شهدن نواختهه  ریهتم  یها  سهرعت بهه  اشهاره  بهرای  موسیقی در است اصطالحی ،(5)ضرباهنگ

 در کهه  بهود  فورسهتر  انگلیسی نویسرمان شد، متذکر را رمان در ضرباهنگ تحلیل اهمّیّت که کسانی نخستین

 در را ودخه  قرینهۀ  تهرین نزدیهک  توانهد مهی  داسهتانی  ادبیّهات  که کندمی یدتأک رمان هایجنبه معروفش کتاب

 ایجهاد  ضهرباهنگ  رمهان  در خها (  عبهارتی  بهرای مثهال  ) معیّن عناصری تکرار فورستر، گفتۀبه بیابد. موسیقی

 ضهرباهنگ  کهه  گفهت  توانمی فورستر پردازینظریّه تکمیل در شود.می آن درونی استحکام باعث و کندمی

 تفصهیل  بها  را رویهدادها  راوی وقتهی » اسهت  «تلخهیص » و «پردازیصحنه» روایی تکنیک دو بین تناوب حاصل

 قهرار  اشهاره  مهورد  اختصهار بهه  را رویدادها که هنگامی و شودمی آهسته رمان ضرباهنگ دهد،می شرح فراوان

 (651 :5696 )پاینده، «.شودمی تند ضرباهنگ کندنمی تشری  امّا دهد؛می

 روایهی  تکنیهک  «الجبّهار » داسهتان  در دارد. غلبهه  روایی تکنیک دو این از یکی هارمان و هاداستان از خیلی در

 اعمهال  شهرح  و جزئیهات  انیه باب را داستانش عمدۀ بخش محفوظ نجیب است. پردازیصحنه داستان، در غالب

 :کندمی روایت شخصیّت درونی حاالت تفصیلی بیان و هاشخصیّت

 ابألمل. یشّعر یعّد مل األمل  شّدّ  مّ ؛ و ابخلّوف خیفّق یعّد فل  قلبه جتمد اخلوف  شدّ  م  القریة. حنو متورمتنی بقدمنی اخلری أبو تقّد »
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 (040 :6102) «.حنوه ویشریو، یتهامسو، وراحوا األفواه، وفغرت دهشة األعنی سعتفاتّ  العائدو، وحمله
 احسهاس  دیگهر  کهه چنهان  زد یهخ  قلهبش  تهرس  شدت از د.آم پیش روستا طرفبه کردهورم پاهایی با ریابوالخ ترجمه:)

 .بازمانهد  هها دهان و شد گشاد هاچشم و دیدند را او بازآمدگان و کردنمی درد احساس درد شدت از ؛ وکردنمی ترس

 کردند(.می اشاره او به و کردندمی پچپچ باهم یدرگوش

 دهد:می نشان انداختنراه فریاد و داد حین را ارباب که داستان از قسمت این در یا

ّّة، اسّّتیقظت أ، لبثّّت مّّا و األمسّّا ، وأرهفّّت األقّّدا ، حنّّوه فهرعّّت دیّ الّسّّ صّّوت دوتّّردّ »  شّّوطا جیّّر. اخلّّری أبّّو وجعّّل القری
 علیّه اآلخّر فزقبّل والکّالل اجلهّد مّ  یلهّ  وهّو جانبّه إلّ  ارمتّ  بطّی.. حقل حار  صدیقه کوخ إل  انته  حّت  آخر ویهرول
 (041 )مها،: «.مواسیا و مالطفا مرحبا
 روسهتا  کهه  نگذشهت  زیچی و کردند تیز را هاگوش و شتافتند سمتش به مردم و رسید گوش به ارباب صدای ترجمه:)

 بهس  از رسهید.  جهات صهیفی  مزرعهۀ  نگهبان دوستش کلبۀ به اینکه تا سپردمی راه تند گاه و آرام گاه ابوالخیر شد، بیدار

 (.آمد طرفش به دلجو و مهربان و خوشامدگویان دیگری و انداخت او کناربه را خود و زدمی لهله بود کوفته و خسته

 از ریابهوالخ  یعنهی  داسهتان  قهرمان یکنواخت وضعیّت و کشنده اضطراب بیان برای نویسنده داستان، این در 

 زبههانی سههبک خههاطر بههه محمههود احمههد امّهها اسههت، بههرده بیشههتری بهههرۀ «پههردازیصههحنه» روایههی تکنیههک

 بها  ایمصهاحبه  در او دارد. تحهرّک پر روایهت  بهه  گرایش ذاتاً ایران، داستانی ادبیّات تاریخ در فردش حصربهمن

 یها  و اشهیاء  تعریهف  حرکهت،  تعریف داستان،» گوید:می حال، حکایت کتاب در برجسته مترجم گلستان لیلی

 لحظهۀ لحظهه  در بایهد  ضنب رمان، در زنده. است موجودی رمان حرکت. در است تعریف بلکه نیست حوادث

 ایهن  کهه  کنهد  ایجهاب  داسهتان  طبیعهت  و باشهد  الزم اگر بزند. کالم در و انسان در طبیعی، غیر و طبیعی اشیای

 و افتهد مهی  قوام از داستان شود، سست دلیلبی نبض این زدن اگر ولی شود،می شود، کند ییجا در نبض زدن

 ذاتهاً  محمهود  احمهد  بنهابراین ؛ (56 :5664 )گلسهتان،  «نهد بز بایهد  نبضش پس میرد.می داستان شد، متوقف اگر

   باشد: برخوردار ذاتی تحرّک از که بردمی پیش چنانآن را روایتش و است تحرّکپر ریتم به گرایش

 تلهف  وقهت  بیههوده  هها، بتهه  یالالبهه  کهه  دهقانهان  آمهد. مهی  جلهو  کهش رکاب جوان، کرندی برگردۀ مباشر»

 بهرق  شهکافت مهی  را فضها  پیهاپی  کهه  تبرهها  تیهز  دم خوردند. تکان مباشر سبا سم صدای شنیدن با کردند می

 (566 :5615) «.دادمی صدا افتادمی زمین به هم سر پشت که هاشاخه و زد می

 از داسهتان  کهه  بهرد مهی  کهار بهه  چنهان  را هاواژه و کلمات داستان، جزءنگرانۀ روایت وقت به حتّی محمود 

 .ستدیبازنا تحرّک

 روایتهی  موجهد  تها  بهرد مهی  کاربه کوتاه و بریدهبریده را کلمات ،شخصیّت آشفتگی اسانعک یبرا محمود 

 شههلوار هههایتکمههه و بنامرتّهه وضههعش ژولیههده، مههویش بههود. برافروختههه سههخت مالههک» باشههد: تحههرّکپر
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 اختیهار بهی  راسهتش  ابهروی  و زدمهی  دودو گشهادش  هایچشم لرزید.می خشم از مباشر بود. باز رنگش یطوس

 (545 )همان: «.بود کبود مباشر هایلب پرید.یم

 روایهت  در تحهرّک  این روایت شیوۀ به دقت صورتدر خواننده روستاییان، شکنجۀ روایت هنگام به همچنین

 کند:می احساس را

 اسهب  دنبهال بهه  کبهود  گردن و هاگونه با نازعلی و کوفتمی نازعلی صورت و سر به را شالق یدرپیپ مباشر»

 کهرده ورم گهردنش  و گونهه  و بهود  افتهاده  شهماره  به نفسش بود. بریده نازعلی زانوهای از توان شد.می کشیده

 (541 )همان: «و... گشتمی هوا تو کشانسوت تازیانه و تاختمی جلو به پرقدرت اسب، بود.

 قهدر  او دارد. را روایهت  بهه  بخشهی تحهرّک  توان هرصورت در که است این در دمومح احمد روایت جادوی

 ذکهر  بهه  الزم ؛ البتّهدارد نیز را اجرایش توان زبان، مسئلۀ شناخت کنار در و شناسدمی را داستان در زبان عنصر

 یمقتضها بهه  دوههر  زیهرا  ؛نیسهت  محفهوظ  شهیوۀ  بهر  محمهود  شهیوۀ  تهرجی   نکتهه،  این بیان از مقصود که است

 اند.برده کاربه را ریتم و زبان محتوایی،

   رئالیستی تفاوتم رویکرد .2-8-2

 گهرا  واقهع  نویسهندۀ » شهود. مهی  دیده هاآن در مکتب عمدۀ هایویژگی و دارند رئالیسمی زمینۀ داستان، دو این

 کننهده  مجهذوب  زنهدگی،  از مها  یعهادّ  ادراک هبه  زیهادش  شباهت ۀواسطبه که است تصویری آفریدن درپی

 ههای انگیهزه  ای کننهده  مجهاب  شهناختی روان دهایترفن با و کندمی خل  عمی  و ظریف تصویر نویسنده است.

 تصهویری  بها  امهر  ایهن  و دههد  مهی  نشهان  خواننده به هاستشخصیّت سکنات و حرکات منشأ که را گوناگونی

 ایهن  بهر  لوکها   (61 :5611 )پک، «.است همراه کنند،می زندگی آن در هاشخصیّت که ایجامعه از پذیرفتنی

 ؛(516 :5616 تقهوی،  و خهاتمی  :ر.ک) اسهت  نهوعی  شخصهیّت  ابهدا   رئالیسهتی،  اثهر  شهاخص  که است باور

 دورۀ یهک  در کهه  شهود مهی  ایکننهده تعیهین  عناصهر  تمهام  تالقهی  و مگرایهی ه کانون او وجود» که یشخصیّت

 در شخصهیّت  ههر » (515 :5666 )پوینهده،  «.دارد اساسهی  جنبهۀ  اجتمهاعی،  و انسهانی  ازنظهر  ،مشهخّص  تاریخی

 از کهه  اسهت  ایطبقهه  و قشر کنندۀتوصیف دارد، را خود خا  هایویژگی نکهای ضمن رئالیستی هایداستان

 عمهده  ههای ویژگهی  این پژوهش، مورد داستان دوهر (516-516 :5616 تقوی، و )خاتمی «.است برخاسته آن

   دارد. انطباق حدی تا زندگی از خواننده ادراک با داستان، دو این در زندگی از شدهارائه تصویر دارند؛ را

 طرفهی، از کنهد.  ایجهاد  شهکاف  خواننهده  ادراک در تا دهدنمی رخ عادت خارق یاتّفاق ،داستان دو هر در 

 واقعیّهت  بر چشم ها،ارباب ظلم از شاتاریخی ترس خاطربه ،ابوالخیر است. مشخّص ها،شخصیّت رفتار انگیزه

 بینهد، نمهی  خهود  روی پهیش  ایآینهده  ،تراکتهور  ورود بها  اینکهه  خهاطر  بهه  محمّدخان و کندمی فرار و بنددمی
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 کهه  اسهت  ایهن  داسهتان  دو ایهن  رئالیسهتی  عمهدۀ  ویژگهی  دیگر ...و دهدمی آب به را ارباب زمین محصوالت

 دو اربابهان  هستند. ایطبقه و قشر نمایندۀ خود، ویژۀ یشخصیّت هایویژگی از برخورداری عین در هاشخصیّت

 چشهم بهه  هها آن از فراوانهی  ههای نمونهه  تهاریخ،  گسهترۀ  در که هستند کشیبهره و ظالم مالکان نمایندۀ داستان،

 تقها   ینهوع بهه  یک هر که اندخیتار در شماریبی رعایای نمایندۀ نیز، داستان دیدۀ ستم رعیّت دو خورد. می

 ردرویکه  امّها  ؛هسهتند  رئالیسهتی  کلیهت  در اثر، دو هر بنابراین؛ دهندمی پس را خویش ناکردۀ و کرده کارهای

   است. متفاوت نویسنده، دو رئالیستی

 کتهاب  در کهه چنهان  کهرد.  بنهدی طبقهه  رئالیسهم  از یمشخّصه  نو  چارچوب در توانمی را «الجبّار» داستان 

 آرمهانی،  رئالیسهم » ماننهد ؛ اسهت  شهده  ذکهر  رئالیسهم  انهوا   بهرای  فراوانهی  موارد گرانت، دیمیان اثر «رئالیسم»

 رئالیسهم  خهارجی،  رئالیسهم  ی،تجسّم رئالیسم پویا، رئالیسم بدبین، رئالیسم ادی،انتق رئالیسم استمراری، رئالیسم

 از (.55 :5666 )گرانهت،  «و... شهناختی روان رئالیسم رمانتیک، رئالیسم ذهنی، رئالیسم بین،خوش رئالیسم خام،

 مالحظهه  محفهوظ  نجیهب  کوتهاه  داسهتان  ایهن  در را «بهدبین  رئالیسم» نوعی توانمی رئالیسم، مذکور انوا  میان

 شهاهد  داسهتان،  پایهان در اسهت.  کشهیده  تصهویر  بهه  را امیدکننهده نا یوضهعیّت  کوتهاه،  داسهتان  این در وی کرد.

 کننهد مهی  اختیهار  سکوت آشکارا، ظلم این دربرابر ابوالخیر دوستان و مردم و هستیم ابوالخیر ناح به دستگیری

 ایهن  ترسهیم  بهرای  محفهوظ  شهد  گفتهه  کهچنان کنند.می بدرقه است، مبهم سرنوشتی رهسپار که را او نگاه با و

   دهد.می هشدار را وضعیّت این گربارید وقو  و است برگزیده دورانی روایتی ،وضعیّت

 ماکسههیم کههرد. بنههدیطبقههه سوسیالیسههتی رئالیسههم چههارچوب در تههوانمههی را «برخههورد» داسههتان رئالیسههم 

 داشهت  عرضهه  را آن عینهی  نمونهه  مهادر  رمهان  نوشهتن  بها  مهود ن تدوین را مکتب این هنری الگوهای گورکی،

 رفتهۀ  حاشهیه  بهه  طبقهۀ  به نسبت خوارانهغم نگاهی سوسیالیستی، رئالیسم (.544 :5616 عطایی، و هادی: ر.ک)

 کهارگر  طبقهۀ  و «بهورژوا » سوسیالیسهتی  رئالیسهم  ادبیّات )اصطالحات( ترمینولوژی در را طبقه این دارد. جامعه

 کننهد،  کمتهر  را فقیهر  و غنهی  بهین  فاصلۀ کوشندمی انقالبی ایروحیه با داستانی، چنین هایشخصیّت نامند.می

 یشخصهیّت  نمونهۀ  ،«برخهورد » در محمّهد خان شخصیّت نباشند. امیدوار چندان کار نتیجۀ به است ممکن اگرچه

 بیکهار  کهار  از رعایهای  مانندبه هم را ارباب دست کندمی سعی ارباب هایگندم دادنآببه با که است انقالبی

 اربهاب  ضهدّ بر شهورش  بهه  را رعایها  دیگهر  ابتهدا،  در او کنهد.  خهالی  محصهول  از تراکتهور،  آمهدن  دنبالبه شده

 نهابودی  قالهب  در را اشانقالبهی  روحیهۀ  و شهود مهی  کهار بهه دسهت  خهود  یابدنمی همراهی چون امّا ؛خواند می

 و تراکتهور  ورود از پهس  رعایا وضعیّت نمایش ان،داست طول در همچنین گذارد.می نمایش به ارباب محصول

 از حهاکی  همگهی  ،محمّهد خهان  مظلومانهۀ  مرگ آخر، در و چیزیبی و ارباب محصول به بارشانحسرت نگاه
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   است. یرعیّت ارباب دوران در جامعه رفتۀفرو حاشیه در طبقۀ به نسبت یسندهنو خوارانۀغم نگاه

 وگوهاتگف در زبان متفاوت کارگیریبه .2-8-4

 عامیانهه  و معیهار  زبهان  یریکارگبه منظر از دارند، زبانی متفاوت رویکرد داستان، دو این در محمود، و محفوظ

 امّها  ؛بهرده  بههره  رسهمی  وگوههای گفهت  از داسهتانش  در محفوظ داستانی. هایشخصیّت هایدیالوگ بیان در

 کنهار  را لهجهه  امر، این در او اگرچه کرده، نزدیک محاوره زبان به را داستان این هایوگوفتگ محمود احمد

 :زنندمی حرف باهم نیچننیا هاشخصیّت «الجبّار» داستان در است. گذاشته

 حّّری : يف فتسّّاءل احملکمّّة.. يف ولّّو یقتلونّّ  وقّّال: حمّّذرا   رأسّّه صّّاحبه فهّّ ّ  قطّّة النّ  يف أتکلّّ  تسّّاءل:و  أخّّریا اخلّّری أبّّو تنهّّد»
 (044-041 :6102 )حمفو،، «حیات . يف فکر العمر  طول اختِف. والعمل 

 شهده  اگهر  گفت: و داد تکان سر دوستش بزنم؟ حرف قضیه این مورد در پرسید: و کشید آه سرانجام ابوالخیر ترجمه:)

 باش.( اتیزندگ فکر به عمر. همۀ شو. پنهان کرد؟ کار چه باید پس پرسید: سرگشته کشند.می را تو هم دادگاه در

 شده: ادا دیگر ایشیوهبه «برخورد» داستان ردوگوها، گفت امّا

 یهه  بهرادر،  داره فایهده  چهه  زد. آتهش  کوبهو خهرمن  بایهد  که کنممی خیال ولی برنیاد، دستمون از کاری شاید»

 زنهدگی  همهۀ  بهزنیم؟  آتهش  رو مزرعهه  اگهه  خهوره. نمهی  ضهرری  ههیچ  که مالک به میارن. دیگه کوبخرمن

 (569 :5615) .«حرفی باز بود گل و خشت از نهاموخونه اگه گیره.می آتش خودمون

 زدن بهرای  محفهوظ  نجیهب  تهالش  گویهای  ،«الجبّهار » داسهتان  ههای وگوفتگ در رسمی زبان کارگیریبه 

 کشهورهای  در اهه ارب قصّهه  ایهن  بلکه ؛نیست مصر کشور به منحصر او قصّۀ که معنا این به است؛ جهانی حرف

 کشهورهای  از خیلهی  کهه چنهان  اسهت.  داده رخ جههان  جایهمه در یرعیّت ارباب سیستم و فئودالی نظام دارای

 داسهتان،  دورانهی  روایهت  انهد. دیهده  خودبه را یرعیّت - ارباب نظام طبعبه و روستایی زندگی روزگاری جهان،

 قصّهه  دورانهی  روایهت  مکمهل  نیهز  رسهمی  زبهان  از اسهتفاده  و کندمی کیدأت را داستان رخداد متکرّربودن ایدۀ

 محهدودۀ  در را اشقصّهه  دارد قصهد  او نهدارد.  جههانی  حرف زدن قصد او محمود، احمد داستان در امّا ؛است

   است. برده بهره محاوره زبان از جهت همین به کند طرح خودش کشور جغرافیایی فضای

 رایبه  را واقعهی  زبهان  کوشهیده  جههت،  همهین  بهه  دارد، نیهز  رئالیسهتی  دغدغهۀ  محمود، دیگر، طرف از امّا 

 بهازآفرینی  رئالیسهت  نویسهان داسهتان  که است موضوعی همان هروزمرّ زندگی» گیرد. کاربه رئالیسم به رسیدن

 نوشهته  نثهر  بهه  رئالیسهتی  کوتهاه  داسهتان  دانند.می خود وظیفۀ ادبیّات در را آن چون و چند در کاوش نیز و آن

 دارد ههایی ویژگهی  رئالیسهتی  نثهر  دههد. می ستاندا به رئالیستی کیفیتی که نیست نثر کاربرد صرف امّا ؛شودمی

 (19 :5   ،5619 )پاینده، .«است رسمی زبان دربرابر محاوره زبان از استفاده هاآن از یکی که
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 گیرینتیجه .8
 در مههم  ضهلع  دو اسهت.  داسهتان  دو در همدیگر معادل یا متناظر هایشخصیّت وجود داستان، دو هایمشابهت ازجمله

 بهه  و سهاده  را داسهتان  اربهاب  شخصهیّت  محفوظ، هستند. رعیّت و ارباب ضلع دو این دارد. وجود ستاییرو هایداستان

 اعمهال  بها  کوشهیده  داسهتان  اربهاب  پهردازی شخصیّت در محمود احمد امّا ؛کرده پرداخت روانی هایپیچیدگی از دور

 صهدق  نیز داستان دو هایرعیّت مورد در قضیه این .درآورد به کلیشه و سادگی از را او یشخصیّت هایپیچیدگی برخی

 دو مشهترک  ویژگهی  دیگهر  اسهت.  ابهوالخیر  شخصهیّت  پیچیهدگی  از بیشهتر  ،محمّهد خهان  شخصیّت پیچیدگی کند.می

 شخصهیّت  مهرگ  .اسهت  افکنهده  سهایه  داسهتان  دو پایهان  بهر  یاگونهه بهه  مرگ است. انگیزغم و تراژیک پایان داستان،

 و نهامعلوم  سرنوشهت  امّا ؛آیدمی پیش ارباب با مقابله یعنی خودش مستقیم اعمال ۀجیرنتد برخورد داستان در محمّد خان

 اصهول  بها  بیشهتر  ،الجبّهار  داسهتان  شهود. مهی  حهادث  تصادفی رویدادی ۀجیدرنت ،ابوالخیر مرگ به شونده منتهی احتماالً

   دارد. ترمدرن رویکردی برخورد، داستان در تراژدی امّا ؛دارد انطباق یونانی کالسیک تراژدی

 روایهت  را پهذیر ستم لزوماً نه امّا ؛مظلوم رعیّت و ظالم ارباب بین رابطۀ خونین تاریخ که خاطر این به نویسنده دوهر 

 بیرونهی  دیهد  )زوایۀ محتوا این با مناسب دیدی زوایۀ بنابراین ؛اندداده دست به تاریخ این از خوارانهغم روایتی اند،کرده

 بحهران  عمومیهت  از و کهرد مهی  شخصی را قضیه ،شخصلاوّ دید زوایۀ انتخاب چون ؛اندکرده خابانت شخص(سوم و

 ههای رعیّت است. قاون غیاب داستان، دو مشترک ویژگی دیگر کاست.می فئودالیسم یا یرعیّت ارباب دوران در فراگیر

 سهر  بهر  کنند اراده که ظلمی هر قانون غیاب ۀجیدرنت داستان دو ظالم ارباب و هستند قانون حمایت از بهرهبی داستان دو

 بها  را داسهتانش  محفوظ نجیب است. گریروایت متفاوت شیوۀ داستان، دو متفاوت ویژگی از امّا کنند؛می آوار رعیّت

 قصّهه  مرکهزی  رخهداد  یریتکرارپهذ  بهر  داللهت  بهرای  ،شهده حساب او است. کرده روایت خطی غیر و دورانی روایتی

   است. کرده روایت ساده و خطی روایتی با را داستانی محمود احمد امّا ؛است زیدهبرگ دورانی روایتی

 و اسهت  آهسته و کند «الجبّار» داستان در بیشتر ضرباهنگ دارند. تفاوت باهم ضرباهنگ و ریتم منظر از داستان، دو 

 ؛اسهت  تند برخورد، داستان در غالب ضرباهنگ امّا ؛است داستان بر حاکم مالل و یکنواختی موجد ضرباهنگ نو  این

 متفهاوت  رئالیسهتی  زمینهۀ  امّها  هسهتند،  گراواقع داستان دو هر دارد. داستان در حرکت به گرایش ذاتاً محمود احمد زیرا

 سوسیالیسهتی  رئالیسم نو  از برخورد، داستان بر حاکم رئالیسم امّا است، بدبینانه «الجبّار» داستان بر حاکم رئالیسم دارند.

 گفتگهوی  محفهوظ  نجیهب  دارنهد.  بهاهم  متفاوت ایشیوه نیز هاشخصیّت گفتگوی انعکاس هنگام به نویسنده دو است.

 ،دارد را بهودنش شهمول جههان  یا داستان پیام به بخشی عمومیت دغدغۀ زیرا ؛کرده روایت رسمی زبان با را هاشخصیّت

 تهوان مهی  هها، تفاوت و هامشابهت این مجموعۀ به دقی  نگاهی با دارد. سازیبومی دغدغۀ او برخالف محمود احمد امّا

 تراژیهک  پایهانی  و متناظر هایشخصیّت چون ساختاری، هایویژگی ساالری،خان نقد یعنی واحد مضمون که دریافت

 شهده  باعث نویسنده، دو سبکی تفاوت دیگر، طرف از است. زده رقم داستان دو برای کسانی دیدی زاویۀ و انگیزغم و

 داسهتان  دو بهین  گفتگوهها  انعکهاس  شیوۀ و رئالیستی زمینۀ ضرباهنگ، گری،روایت شیوۀ منظر از متفاوتی هایویژگی
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   امللخمص
 ج ّّة مّّ  السطّّاعیون ومهّّا ل  إ نهامتّّا ساسّّیتانأ میّّز ن یّّ الر   زميی ّّ مّّا هّّ   أ مّّ  املاضّّیة  العصّّور يف وضّّ أو  بّّرزأ كانّّ  يتال ّّ ومیزاهتّّا خبصائصّّ ا ةیفی ّّالر   حیّّا  زتتمی ّّ
 اثرتأ لقّّّد احلاضّّّر  عصّّّرا يف بین مّّّا العلسّّّة تضّّّا ل  ولكّّّ  القّّّروی   حیّّّا  يف مصّّّ ا دورا یلعبّّّون السطّّّاعیون كّّّان خّّّر  أ ج ّّّة مّّّ  القرویّّّون حّّّونوالفل  
ّّّ يف؛ و عن ّّا ةوالفارسّّّی   ةالعربی ّّ غّّةالل   يف القصصّّّ  دباأل حيّّد ومل القصصّّّی   الكتّّاب اهتمّّام حّّّ والفل   السطّّاعی  بّّّ  القائمّّة واصّّراأل  الكاتّّّ  ن  أ ذاتّّ  یاقالس 

ّّ املصّّري  املنطویّّة «برخّّورد» ةسص ّّ يف «حممّّود امحّّد» یّّراياإل  القصصّّ والكاتّّ  الل   دنیّّا ةالقصصّّی   اجملموعّّة ضّّم  الّّوارد  «اجلب ّّار» ةسص ّّ يف حمفّّو  جنیّّ    الش 
ّّ بّّ  املشّّ   ليلالّّد   القاسّّ  لقصصّّ ما  موضّّوعا   حّّ للفل   السطّّاعی  اضّّط اد سضّّیة اختّّارا ابران زیّّر زائّّر  ةالقصصّّی   اجملموعّّة حتّّ   املصّّري الكّّاتب  يتسص 

 واجلغّّّرايف السّّلوي فّّاوتالت   نطّّاق يف تّّدخ  افّّ اق وجّّوه ت القص ّّ بّّ  ن  أ كمّّا فی مّّّا ةواهلیكلی ّّ ةكلی  الش ّّ املشّّ كات مّّ  العدیّّد وجّّدأ عّّلهأ املّّوكوری  یّّراياإلو 
 اجلوانّّ  ن  أ هّّو لی ّّاإ توصّّلنا يتال ّّ تّّائ الن   بّّرزأ ومّّ  بّّای  والت   لسّّ الت   وجّّ أ مّّ  املّّوكورت  ت القص ّّ يف لفینّّاهأ مّّا بدراسّّة سمنّّا ةالبحثی ّّ الورسّّة هّّوه يف  یضّّا  أ ت ص ّّللق
ّّ ّّ ةكلی  الش  ّّ بطّّا األ ةكشخصّّی   ت للقص  ّّ يف القائمّّة عیّّةالسطا العلسّّات وهّّو ئیسّّ الر   ابملوضّّو  رتث ّّأت ،مّّثل   ردوالس   املوجّّود الفّّارق ن  أ ذلّّ  ىلإ ضّّ أ ت  القص 
  بین ما اخللفات بعض بدوره حدثأ سلوب،األ حیث م  ت القص   ب 

 .السطاعیة ،«برخورد» ةسص   ،«اجلب ار» ةسص   حممود، امحد حمفو ، جنی األدب املقارن،  :الرمئیسیة املفردات
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