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 چکيده

دهکی پیرنک  ، داستان و رمان است که در پیشبرد سیر داستان و شککلقصّهعنصر حادثه، یکی از عناصر ساختاری 

شکود اکا مطاطکب بکا هنگام از آن، سبب میکه استفادة صحیح و بهطوری بسزایی برخوردار است، به مّیّتاهآن از 

به عنکوان یکد داسکتان ااتمکاعی و سرشکار از  بنی القصرینرمان  ،اشتیاق فراوان داستان را پیگیری کند. از این میان
 م. 8991نوبکل ادبیّکات در سکا   یزةااک ةبرنکد -هکای نییکب محفکو  اکرین رمکانحوادث گوناگون از امله مهم

ااتمکاعی،  -اثکر سکیمین دانشکور، نیکز بکا اکیکه بکر ابیکاد اکاریطی  سووشکوندر رمان  ،مقابلشود. در محسوب می

 -ایکن پکهوهب بکا اکیکه بکر روی اوصکیفی گکاار در رونکد سکیر داسکتان برخوردارنکد. در حوادث از نقشی اأثیر

ه در دو رمان ماکور مورد بررسی قکرار گیکرد و اایگکاه آن در شکهرت و اطبیقی، سیی بر آن است اا عنصر حادث
، دو ککنب بنینی القصنیرینککه در رمکان  حاکی از آن است ،ماندگاری این دو اثر نشان داده شود. نتییة استار حاضر

ا در برنکدة حکوادث داسکتان اسکت، امّکی پدر خانواده، عامکل پکیبسنّتهای اصلیِ استیمار انگلیس در کنار دیدگاه

برنکدة حکوادث داسکتان محسکوب ارین عامل و کنب پیبانگلیس، مهم اشغالگر، حضور نیروهای سووشونرمان 

 - یحیم باالی حکوادث، بکه واسکطة پکردازی مناسکب روابک  علّک باواوددر هر دو رمان،  ،به طور کلّی شود.می
 کند.را همراهی میتان آن ها، خواننده اا پایان داسپایر بودن آنها و باورمیلولی میان رویداد
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 . پيشگفتار5
، رمانس، داستان کوااه... و نیکز آثکار وابسکته قصّهشامل همة انواع آثار داستانی از امله:  ،ادبیّات داستانی

در باب عناصر داستان ککه میموعکاپ پیککرة  متیدّدهای ندیبهاست که به هر کدام با اواّه به اقسیمبه آن

ایربکه، اکدا ، زاویکة »اکوان بکه هکا مکیبندیاز املة این اقسیم .پردازدآورند، میداستان را به واود می

 اشکاره ککرد مشمیسکا،« یا قهرمان، زمینه، فضکا و اکو، لحکن، الگکو و حادثکه شطصیّتدید، هستة داستان، 

یافتکة ارین شککل ابلورارین و میروفمهم»ان، از املة این موارد است و در واقع رم(. 810-815: 8319

« اوان ایریف اامع و مانیی از آن ارائه داد اکا همکة انکواع آن را دربکر گیکردادبی روزگار ماست که نمی

و های گونکاگون نگکاری گری در شیوهها، ایربهافزایب رمان»(. از سوی دیگر؛ 23: 8311 ممیرصادقی،

ارین طرز ادبکی زمانکه عنکوان گیکرد، در شود که رمان مطرحروی آوردن مطاطبان اازه به رمان، سبب می

و عمیک  صورای که شیر به دلیل ساختار زبانی خکود، قکدرت آن را نکدارد ککه همکة هییانکات گسکترده 

: 8310 نی،ممیرعابکدی« اکایی اکاریطی در اامیکه پیکدا شکده، مکنیکس کنکدااتماعی ما را در زمان اابکه

111.) 

طلبکد. بکه های ادید در ادبیّات داستانی دقّتی فکراوان و نگکاهی اکامع مکیپرداختن به بحث بنابراین،

 ة، با بررسی این امر، به اطبی  دو اثر میکروف از دو نویسکندزمانهمویهه اگر پهوهشگران در صدد باشند 

فِ عنصکر حادثکه، اکأثیر عنصکر مکاکور در صِکر ها عالوه بر بررسیِمشهور دو کشور بپردازند و قصد آن

  شهرت و ماندگاری آن دو اثر باشد.

بکدان پرداختکه شکده و در ایکن  امکروزهبر اساس این گفتمان، حادثه یکی از عناصر داستانی است که 

. قدر مسلّم آن است که حادثه یکی از عناصر عرصه، پهوهب زیادی به صورت مستقل انیام نشده است

دهکی ، لحکن، گفتگکو و صکحنه، در شککلشطصکیّتچکون ت که مانند دیگر عناصر هکماصلی داستان اس

عنصری است ککه  ،حادثه ؛بر این، باید اذعان داشت افزون. بسزایی برخوردار است اهمّیّتپیرن  آن از 

واکود نداشکته و نکدارد،  ایای که داستانِ بکدون حادثکهگونه واود آن در داستان از ضروریات است، به

سکازد و ایکن مهکم اکا ان را مکی( پیرن  داسکتمحرّکحادثه با انواع خود محوادث اصلی، فرعی و  هچراک

 ؛(98: 8319« مای واکود نکداردهکی  داسکتان بکدون حادثکه»ااست که میرصادقی بر این باور است: بدان

نقشکی  هکای روایکت اسکت ککه در پیشکبرد پیرنک  داسکتانهمؤلّفکاکرین زیرا عنصر حادثه، یکی از بنیادی
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 - بنکدیاکا پایکان مقدّمکهاز  -سویه با دیگر عناصر سازندة پیرن  بدیل داشته و از ایاملی دو اساسی و بی

ای که عدم اواّه بکه نقکب حادثکه در حرککتِ رو بکه الکوی پیرنک  و رسکاندن گونه برخوردار است، به

کنکار خسکتگی و مکال   کاهکد و دریّت و کشکب داسکتان بکه شکدّت مکیاکاّابداستان به فراام خکود، از 

 آورد. مطاطب، سطح و ارزی هنری داستان را به میزان زیادی پایین می

اکر شکده و و پیچیکده ار باشند، طرح یا پیرن  داستان گسکتردهبنابراین، هر اندازه حوادث داستان مهم

بهتکر نشکان داده  عناصر دیگر داستان که در بطن حادثکه قکرار دارنکد، اوسّ  ،یّت این مسألهااّابدر نتییه 

گشکایی افکنی، بحران، کشمکب، ایلی ، نقطکة او  و گکرهحادثه شامل گره محرّکِشود. این عناصر می

حادثکه هسکتند، در پیشکبرد داسکتان،  محکرّک اینککهشود که حادثه را در بطن خود دارند و عکالوه بکر می

دارنکد. زیکرا هکر حادثکة داسکتانی بسکزایی برخور اهمّیّکتااب مطاطب و عم  و مینا بطشیدن به اثر، از 

یّت بیشتری برخوردار بوده و مطاطب را بکرای خوانکدن یکد اثکر ارکیکب کنکد، بایکد ااّاباز  اینکهبرای 

عناصر ماکور را همراه خود داشته اا بدین سکبب، حادثکه بکه عنکوان عنصکری مهکم در کشکب داسکتان و 

 ااب مطاطب، مینا و مفهوم داشته باشد. 

بنینی ند و کاو پیرامون عنصر حادثه، بکر آن شکدند اکا دو رمکان ی، پهوهشگران در کَرودر استار پیب
اثکر دانشکور ککه از  - سووشکون و - مصکری محفو ، نویسندة موفّ های میروف و که از رمان - القصنیرین

اکا از ایکن را مکورد ایزیکه و احلیکل قکرار دهنکد،  - باشکدهای فارسی میارین رمانموفّ ارین و پرفروی

  هگار اایگاه این عنصر را در ماندگاری و شهرت دو اثر ماکور نشان دهند.ر

اوان در کنار پررنک  بکودن نقکب عنصکر چرایی انتطاب و اطبی  عنصر حادثه در این دو رمان را می

ها در داسکتان(، دو مقولکة شکباهت در آن موفّ مکثرت حوادث و پردازی فنّی و  حادثه در پیشبرد داستان

در دو داستان دانست؛ زیرا موضوعات اصلی هکر دو رمکان  محرّکو موضوع و حادثه یا عامل  مایهدرون

ارزی بکودن ی انگلیس، ان ، اکو  مردسکاالری و ککماشغالگررا مسائل ااتماعی و رواب  خانوادگی، 

شکی ارزمسائل و رواب  خکانوادگی، ککم بنینی القصنیریندهد. اگرچه، در رمان مقام و موقییّت زن اشکیل می

مسائل ااریطی و مبکارزات ملّکت در برابکر ایکاوزات و  سووشونی، و در رمان سنّتزن و گسست خانوادة 

نشاندة آن از موضوعاای اسکت ککه اکا حکدّی در دو رمکان متفکاوت استیمارگری انگلیس و عوامل دست

دادهای هکر دو زمکان اکاریطی رویک اینککهه بکه اواّ نیز باید اذعان داشت، با محرّکاست. پیرامون حادثة 
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حضکور نیروهکای اهکانی اسکت،  دوّمو  اوّ هکای بکین دو انک  رمان شبیه به هکم هسکتند و اقریبکاپ سکا 

ایکن  بنینی القصنیرین داسکتان اسکت و در رمکان محرّکارین حادثة اصلی سووشون، در رمان انگلیس اشغالگر

اصکلی داسکتان قلمکداد  حکرّکمی پدر خانواده، یککی از دو حادثکة سنّتهای عامل، در کنار عامل دیدگاه

نظر به واود این اشتراکات در ابیاد مطتلف عنصر حادثه و زمان رویدادها، در کنار شکهرت دو  شود.می

 .گرددمی القّی اهمّیّتبدیع و حائز داستان، واکاوی اطبیقی عنصر حادثه در دو رمان، امری 
شکود پکهوهب اشکاره مکی یشینةانی نظری و پاز پرداختن به عنصر حادثه در این دو اثر، ابتدا به مب پیب

بکا اکیکه  شکود. در ادامکه ودو رمان آورده میو سپس مطتصری در مورد بیوگرافی دو نویسنده و خالصة 
و  بنینی القصنیریناحلیلی و شیوة اسنادی، پس از خوانب اداگانة عنصر حادثه در رمکان  - بر روی اوصیفی

شرقی که اوضاع و شرای  ااتماعی، فرهنگکی طبیقی اروپای، دو رمان بر اساس مکتب ادبیّات اسووشون
، (8مکنکدمکی ادبکی را بکه عنکوان روسکاخت قلمکداد و سیاسی را به عنوان زیرساخت آثار ادبی و اولیکدات

 گیرد.مورد بازخوانب و نقد اطبیقی قرار می
 تحقيق هایپرسش. 5-5
 کاربرد عنصر حادثه در دو رمان مورد مطالیه چگونه است؟ -

هکای مکورد مطالیکه بکه چکه میکزان رن  بودن عنصر حادثه، در شهرت و ماندگاری رمانرن  یا کمپر -
 اأثیر داشته است؟

  . پيشينة تحقيق5-4
بکا عنکوان:  گردیدکه ااکنون در زمینة عنصرِ حادثه، انهکا یکد مقالکه مشطّصهای انیام شده، در بررسی

 ( نوشکته8311م حکا  دسکتیردی و شکمییخوی اوسّ « اای خالی سلوچبررسی عنصرِ حادثه در رمان »
، دفاع از سرزمین، فقکر ایدّدو  سنّتگیرند: مضمون اصلی داستان از امله شده که نویسندگان نتییه می

و مبارزه به خاطر حیات، رواب  نامناسب زناشویی در شرای  نابسامان ااتماعی و... عوامکل اصکلی اییکاد 
شناسکی رمکان، پهوهشکی نکو روند. از این رو، ایکن احقیک  در حکوزة روایکتیحادثه در داستان به شمار م

 گردد. می القّی

 . پردازش تحليلی موضوع4
 بين القصرین. محفوظ و 4-5

مککیالدی، یکککی از  8911قککاهره( برنکدة اککایزة نوبککل ادبیّکات در سککا   2001 -م  8988نییکب محفککو  م

 منککد بککود و کککار هککای پلیسککی عالقککهن رمککانمیاصککر عربککی اسککت. وی بککه خوانککد نویسککندگان مطککرح
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(. از ایکن نویسکنده حکدود 1: 8311با داسکتان کواکاه شکروع شکد ممحفکو ،  8921ای از سا  نویسندگی

 بنینی القصنیرینهکایب، اکرین رمکانپنیاه رمان و میموعة داستان کوااه براکای مانکده ککه یککی از میکروف

ن و بیان حکاالت درونکی اشکطان، نظکرات فلسکفی محفو  در ضمن نگاری داستا»است. در این رمان، 

ی در زنکدگی افکراد خکانواده و در ارابکا  سکنّتعقاید و اخالق  محرّکهای مثبت و خود را نسبت به انبه

اأثیرات منفی ماهب قشکری  اینکهکند؛ در عین های سیاسی به طور ظریف بیان میفرد با اامیه و اریان

انیامد به طری  مطتلف، از امله طنز، به نقکد انسانی می یراخالقی و ضدّو خالی از افکّر را که به نتایج ک

باشد که زنکدگی یکد خکانوادة کشد، لاا این رمان ید داستان خالی از پیام فلسفی نیست، رمانی میمی

های کهن بیضکی از افکراد را بیکان کشد و همة میضالت و دیدگاهی را در قاهره ممصر( به اصویر میسنّت

 (.1: 8319، -مترام ةمقدّم -، ممحفو  «کندمی

عبکدالیواد مقهرمکان رمکان، پکدر خکانواده(،  سکیّد احمکدداستان، عبارانکد از:  های اصلیشطصیّتامّا  

دختکران خکانواده( و م ، خدییکه، عایشکهممکادر خکانواده( مپسکران خکانواده(، امینکه یاسین، فهمکی، کمکا 

مدختکر همسکایه( دوسکتان  مزن همسکایه(، مکریم مریم، امّ مکلفت خانواده( حنفیامّ  :های فرعیشطصیّت

 مهمسر یاسین( و همسر مرحوم شوکت. ، زینبسیّد احمد

باشکد. پکدر در رمان ماکور، مادر خانواده، امینه، همیشه در خانه است و کامالپ مطیع همسر خکود مکی

کنکد او در خانکه سکیی مکیی دوگانکه دارد. شطصکیّتدار اسکت، وی عبدالیواد مغکازه سیّد احمدخانواده، 

سکیّد حرمت و براری خود را حفظ کند و بکا خصوصکیت مردسکاالرانة خکود، خکانواده را کنتکر  نمایکد. 

است امّا ابایی از عیّاشی و هوسرانی ندارد. در این خانواده پنج فرزنکد  تیهّد، گرچه انسانی به ظاهر ماحمد

اسکت. یاسکین ماننکد  سیّد احمکدصل ازدوا  قبلی باشد، حاواود دارد. پسر بزرگ خانواده که یاسین می

منکد ، ادّی و عالقهتیهّدخانواده دانشیوی حقوق و فردی م دوّمپدری اهل هوسرانی است. فهمی، پسر 

اواند از شرّ بیضکی به سیاست است. کما ، پسر کوچد خانواده است، او با رفتارهای کودکانة خود می

اند. یکی از مشکالت خکانواده ایکن یه و عایشه دختران خانوادههای پدر در امان باشد. خدیگیریسطت

هکا است که خدییه هنوز ازدوا  نکرده و شایسته نیست، عایشه زودار ازدوا  کند. در این خکانواده، زن

ین آرزویشکان، ازدوا  اکربکزرگمطیع باشند و دختران فقک  بکه  ح ّ بیرون رفتن از خانه را ندارند و باید

هکا، در داسکتان نیروهکای سکرکب خکارای ککه پایدار است. عالوه بکر ایکن همچنان سنّت فکر کنند. این

 اند، همواره حضور دارند.شامل ائتالف استرالیا و انگلیسی
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 سووشون. دانشور و 4-4

بکا ااّککا بکر »و زنکان اوانکای کشکور ماسکت ککه  موفّ های ، شیراز( از امله نویسنده8308 ممتولّد دانشور

ورزی و صکداقت در آفکرینب ادبکی، شناسکی، فراسکت در اندیشکهیبکاییممتاز ادبی، دانکب زهای اوانایی

 یهای عناصر فرهنگکی اسکالمای و گنیینههای اسطورهگیری از میراثآثاری ممتاز آفریده و ضمن بهره

ی آثکار (. و8: 8313 مقبکادی،« هنری و ادبیِ خوبی نیز برخوردار بوده است ایرانی، از قدرت بازآفرینیِ -

، ازیکرة سکرگردانی، بکه ککی سکالم ککنم، شکهری چکون بهشکت، آاب خکامویداستانی مشهوری چون 

ها بسکیار درخشکیده اسکت. از اپ در اکثر آنااّفاقهایی چند دارد و و نیز ارامه سووشون، ساربان سرگردان

ادث و رویکدادهای با حو زمانهم 8331باشد که نویسنده آن را در سا  می سووشونها املة این داستان

هکای مایکهبد اثر، رئالیسکم ااتمکاعی بکا درونس»ااریطی و ااتماعی و سیاسی اامیه به اصویر کشیده، 

( همکراه بکا دوّمانگلیس در هنگامکة انک  اهکانی  اوسّ ااریطی میاصر ماشغا  نظامی انوب  - سیاسی

( ککه در ادامکه بکدان 835: 8311 ماسکلیمی،« اسکت اوّ آمیزی حوادث ااریطی از املکه انک  اهکانی 

 شود. پرداخته می

رمکان(، زری مهمسکر یوسکف(،  اوّ قهرمکان و  شطصکیّتم یوسکفداسکتان:  های اصکلیشطصیّتامّا  

: هکای فرعکیشطصکیّت( و حاکم منطقکه؛ و خان مبرادر یوسف(، سرانّت زینگر مافسر انگلیسیابوالقاسم

مبکرادرزادة یوسکف(، دوسکتان  رزندان یوسف، هرمکزمزن اشرافی(، ف الدّولهعزّتمخواهر یوسف(،  فاطمه

ممیید، فتوحی، ملد رستم و ملد سکهراب، مَکد مکاهون(، خدییکه، ننکة فکردوس و فکردوس،  یوسف

خکان، الدّوله(، دختر کوچد حکاکم، دکتکر عبکداهعزّتمنوکر  عباسالدّوله(، کلعزّتمپسر  حمیدخان

 مفرزند چوپان یوسف(. خواهر فتوحی، کلو

گکاارد، یوسکف فکردی روشکنفکر و نام یوسف را به نمایب میه اصویر خانوادة شطصی ب ،اناین رم

نکام خسکرو، مینکا و مراکان اسکت. ه مالکی اوانا در شیراز است که دارای همسری زری نام و سه فرزند بک

( مافسکر انگلیسکی شود که در روز اشن عقد دختر حاکم شیراز، سرانّت زینگراا آکاز میداستان از آن

کند یوسف را متقاعد کند اا بید از دو سا  خودداری از فروی محصوالاب به دولت انگلکیس سیی می

 دچار کمبود آذوقه شده اسکت، ایکن ککار را انیکام دهکد و محصکوالاب را بکه  دوّمکه در ان  اهانی 

ککه دنبکا   خکان هکمهکای بکرادری ابوالقاسکمرود و اکالیها بفروشد، امّا یوسف باز هم زیر بار نمکیآن
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ای ندارد. وی بکه همراهکی چنکد نفکر از دوسکتانب مسکئولیت گرفتن پست و مقام است، در این باره فایده

دهکد. سکرانیام هکم بکه اوطئکة ها نمیگیرد و محصولب را به انگلیسیآذوقة مردم خودی را به عهده می

 بککرادر و همسککر  گونککه مراسککمی در امککع خککواهر،آنکان کشککته و بککدنب در اککاریکی شککب و بککدون هککی 

 شود. زری، دفن می ،ایفرزانه

 5حادثه یا واقعه .4-3

اکرین عناصکر داسکتان اسکت ککه در رابطکة آن بکا (، یکی از مهکم23 :8319 کی،ممد« حادثه یینی اغییر»

بکه واکود  شطصکیّتهر حادثة داستانی اغییر با مینایی را در شرای  زندگی یکد »اوان گفت: داستان می

مهمکان(. در ایکن راسکتا؛ حادثکه یککی از عناصکر « شودبر مبنای ید ارزی، بیان و ایربه می آورد کهمی

افکنکی، بحکران، کشکمکب، ایلیک ، خود، یینکی گکره محرّکاصلی داستان است که همراه دیگر عناصر 

بسکزایی برخکوردار اسکت.  اهمّیّکتدهی پیرنک  آن از گشایی، در پیشبرد داستان و شکلاو  و گره نقطة

در زمینکة حادثکه ککه آن را در مینکای  - نویس و نویسندة میکروفِ آمریککاییمنتقد و فیلمنامه -کی دمَ

اان خشد باشد و شکما بیکد از خکواب قیلولکه ببینیکد ککه اگر خیابان پشت پنیره»گوید: اغییر آورده، می

« ه نکام بکارانای بکوقوع ید حادثکه اسکت، حادثکه اصوّردهد، خیس شده، اصویری که به شما دست می

 مهمان(.

ای باشد که مطاطب قبکل از بکه اامکام رسکیدن پا افتاده و کلیشه باید گفت که حادثه نباید امری پیب

ککی اقریبکاپ نظرااکی شکبیه هکم دارنکد. ایشکان داستان بتواند آن را حدس بزند. در این بکاره آلکوت و مَکد

هکا آفریکده موضکوع داسکتان بکا حادثکه» چراکهاشد، میتقدند، حوادث داستان باید با مینا بوده و ابتدایی نب

هکا مکوانیی بکه واکود نیکاورد، داسکتان شطصکیّتبیفتد و بکرای  ااّفاقشود، حا  اگر این حوادث ساده می

در »(. بایسکتی دقّکت داشکت ککه 312: 8390 ممیرصادقی،« دهدبرای خواننده گیرایی خود را از دست می

(. 859: 8319 مبواکور،« ه ان دخیلنکد: نویسکنده، خواننکده و قهرمکانارین حادثة ید رمان همواره سساده

یّت در امر نویسندگی، نیاز به فضاسازی دارد، یینی اییاد ید حا  و هکوای موفّقنویسنده برای  ،بنابراین

ها و روند داستان به نحکوی شطصیّتداستانی با استفاده از مکان، زمان، اصاویر و زبان مراب  با حوادث، 

ای با داستان افزایب دهد. وی باید داستان را به گونکه هرک، فهم و باورپایری خواننده را در موااهکه د

                                                           
1. incident or event 
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نکار ها به واود آید، حوادثی خوشایند و ناخوشکایند در کشطصیّتی کند که مشکالای در سر راه طرّاح

بکرای رسکیدن بکه  هکاشطصیّتها را مینا دهد و شطصیّتاهمیّت زندگی هم قرار گیرند، هدفی گرچه کم

(. نویسکنده بایکد 313: 8319 گونکه، خواننکده را بکه دنبکا  خکود بکشکانند ممیرصکادقی،نآن بکوشند اا ایک

اواننکد چنکین های داستان میشطصیّتی کند که خواننده بداند قهرمان یا طرّاححوادث داستان را طوری 

باشد. این امکر در مکورد رمکان هکم صکدق  هاشکل حوادث برگرفته از افسانه اینکهاعمالی انیام دهند، نه 

داسکتان اسکت و در رمکان نیکز داسکتان بکا یکد  یافتکه و طکوالنیِ، به این دلیل که رمان شککل ابلورکندمی

داسکتان  ککهزمکانیین دلیکل دهد، بکه همکروی می شطصیّتشود یا حوادث برای ید آکاز می شطصیّت

آورد مکیدری یکنکواختنویسنده آن را از حالکت   اوسّی حادثه طرّاحگیرد، نواخت به خود میحالت یک

 کند.م میو مطاطب را برای ادامة خواندن مصمّ

 بندی حوادث براساس نقش و ميزان حضور حادثه در روند کلّی داستان. تقسيم4-3-5

 حوادث طرحی یا اصلیالف: 

بکه هکم گکره  حوادثی که واودشان برای داستان ضروری و رشکتة وقکاییی اسکت ککه در فککر نویسکنده»

چه طرح داسکتان طرحکی درخکور و اکامع آورد و چنانخورده و بر روی هم طرح داستان را به واود می

  (.853-853: 8311 میونسی،« کندها، داستان را پاک دگرگون میباشد، حاف یا اغییر هر ید از آن
 دهندهحوادث فرعی یا بسطب: 

بکر ایکن، حکوادث  افکزون .یدن بکه حکوادث اصکلی اسکتکنندة مطاطب اا رسبرندة داستان و سرگرمپیب

هکا راه را بکرای دهد، و با اسکتفاده از آنها طرح داستان را گستری میاند که نویسنده به یاری آنکمکی

ییکری اساسکی در داسکتان کند. حاف یا اغییر هر یکد از ایکن حکوادث اغوقوع حوادث اصلی هموار می

 (.853 قرار دارند مهمان: اهمّیّت دوّمراة چراکه این حوادث در د نطواهد داد؛
 بين القصرینبررسی و تحليل حوادث رمان  .4-3-5-5

بزرگککی کککه نویسککنده از گاشککته و حککا  از میککان پنیککاه و هشککت حادثککة کوچککد و  بنینینی القصنیرینان رمکک 

ه باشکد ککمکی کند، از سی حادثة اصلی اشکیل شده است. ذکر این نکته ضروریها روایت میشطصیّت

علّت کثرت حوادث اصلی این است که از فصل چهل و شب، ید نوع حادثة اصلی دیگکر ککه مربکو  

 دهد. حوادث رمان به شرح زیر است: به انقالب مصر است، روی می
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مفصکل  یاسکین اوسّک مفصکل دو(. ایقیکب ذنوبکة عودنکواز  شکببه منکز  در نیمکه سیّد احمدمست آمدن 

 خانکة بکه سکیّد احمکدمفصل چهارده(. ورود  سیّد احمدها( به مغازة زخوانآوا ةملکدوازده(. ورود زبیده م
 یاسکین و رو شدنمفصل پانزده(. روبه کندمی بیان آشکارا او را بارگیزن زبیده که دعوت بدون زیبده،

 و امینکه اوسّک  سیّد احمد با مریم به فهمی عالقة قضیة کردن مفصل هفده(. مطرح هابید از سا  مادری
مفصل بیسکت  عایشه از اوان افسر خواستگاری با سیّد احمد مفصل نوزده(. مطالفت شدید وی لفتمطا

مفصکل بیسکت و  و اصکادف وی سکیّد احمکدامینه به اصرار فرزندانب بدون ااازة  رفتن و چهار(. زیارت

کیکر الیمکل امینه و عکس اوسّ شب(. اصمیم امینه مبنی بر بیان حقیقت اصادف، گفتن حقیقت اصادف 

بیکد از برخاسکتن  سیّد احمکد اوسّ مفصل بیست و هشت(. بیرون کردن امینه از منز   سیّد احمدمنتظرانة 

پکدر مفصکل سکی و  اوسّک (. اعتراض کما  به دلیل بیکرون ککردن مکادری مفصل سی او از بستر بیماری

سکیّد و شکب(. دیکدن  سکیفصکل م سه(. امام شدن ابییدی امینه و برگرداندن او به خانه به همراه پسرانب

 اوسّک  سکیّد احمکدو هشت(. عروسی عایشه و رسکوایی  مفصل سی یاسین مقابل خانة زبیده اوسّ  احمد

 شکب حنفکی در مفصل سی و نه(. رسوایی یاسین بید از عروسی عایشه اهت حمله به امّ الیلة آوازخوان

 شکودمکی همکه نکاراحتی باعکث ککه شکبانه افریحکات اهکت همسری همراه به یاسین مفصل چهل(. رفتن

بس از سوی دولکت اعالم آاب - مریم رضوان، پدر محمّدفوت  -مفصل چهل و پنج(. عروسی خدییه 

 مفصل چهل و شب(. آگاهی امینه از شکرکت ککردن فهمکی در امکور سیاسکی و برخکورد بکا وی انگلیس

هکای مطتلکف گکروه مفصل پنیکاه(. اظکاهرات ها از مصرمفصل چهل و هشت(. خبر بیرون رفتن انگلیسی

 یکککی از  در اظکاهرات و پنکاه بکردن بکه مغکازة مفصکل پنیکاه و دو(. گرفتکاری کمککا  هکامکردم در خیابکان

مفصکل پنیککاه و چهککار(.  بنینی القصنینیرینهککا در خیابکان مفصککل پنیککاه و سکه(. اردو زدن انگلیسککی دارانمغکازه

پنیاه و پنج(. قهکر و رفکتن همسکر  مفصل و رسوایی یاسین به خاطر نزدید شدن به نور، کُلفَتِ همسری

گرفتکاری  - مفصکل پنیکاه و شکب(. آگکاهی یاسکین از رفکتن همسکری خبر از همهیاسین به خانة پدر بی

مفصل پنیاه و هفت(. برخورد اند طلبة اوان با یاسکین در صکحن مسکید و  کما  میان سربازان انگلیسی

هکای سیاسکی فهمکی و برخکورد فیّالیّتاز  د احمدسیّمفصل پنیاه و نه(. آگاهی  کار دانستن یاسینخیانت

مفصکل  سکربازان انگلیسکی و بیگکاری از وی اوسّک  سکیّد احمکدشکدن  مفصل شصکت(. دسکتگیر اند با او

شصکت و فصل م حملة ناگهانی سربازان انگلیسی - شصت و سه(. راهپیمایی مردم در روز بید از پیروزی

 مفصل شصت و نه(. دوستان فهمی اوسّ ( احمد سیّدم هشت(. رسیدن خبر شهادت فهمی به پدری



 8393، پاییز 85رم، شمارة نامة ادبیّات اطبیقی، سا  چها/ کاوی883
 

های نییب محفو  این است که در هر صحنه، حادثه و رویدادی اازه را پکیب روی یکی از اکنید

 19که در چنکد فصکل از در صورای .ان را به پایان برساندآورد اا با میاوب کردن وی، داستخواننده می

پکردازی  قصّهة خانواده، صویر کشیدن مسائل اکراری روزمرّدهد و با به اای روی نمیفصل، هی  حادثه

 10دهد که گاهی در فصکولی مثکل رمانب قرار می محفو  دو گونه حوادث اصلی را در صحنةشود. می

کشکور و  ات مهکمّااّفاقکو  سکیّد احمکددهند و آن حکوادث اصکلی خکانوادة به طور متوالی روی می 52اا 

 ر دست انگلیس است.مردمب در دوران استیمار مصر د

 ای ککه اسکت. آن هکم حادثکه محکرّکارین حادثه در هر اثکر داسکتانی، حادثکة ارین و حیاایامّا مهم 

اوان بیکان ککرد: باشد، در ایریف آن می شطصیّتاواند، ید رویداد خان و یا اخالق و رفتار ید می

هارم ابتدایی داستان خود را نشکان چثة اصلی داستان است و باید در یدواقع همان حاددر محرّکحادثة 

ای پویا و کامالپ پرورده باشکد و نکه چیکزی مکبهم و باید حادثه محرّکحادثة » کی میتقد است:دهد. مد

ریکزد و هکم مکیها را در زندگی قهرمان شدیداپ بر اوازن نیرو محرّک، حادثة چراکه(. 823: 8319م «ایستا

همکین مبنکا، حادثکة  (. بکر825مهمکان:  دهکدیا منفی سوق میبار ارزشی زندگی قهرمان را به سمت مثبت 

بیکد از خکود اسکت.  یه و اصلی امام حوادثِاوّلگونه که از نام آن پیداست، در واقع عامل ، همانمحرّک

در داستان و رمان، ید حادثه، خواه اخالق، رفتکار و نیکز عمکل فیزیککی قهرمکان  محرّککه عامل زمانی

شود که اگر این مشککالت فزاینکده و حیکاای باشکد، سبب روی دادن مشکالای می داستان باشد، در ابتدا

خصکون ه هکا بکشطصکیّتهکایی در زنکدگی گیرد و سکبب اییکاد گکرهمی برداستان را در بحران آن کلّ

هکا وادار شود اا نهایتاپ به نقطة او  رسیده و افراد را بکرای اکالی اهکت گشکایب گکرهقهرمان داستان می

نسبت به چهار عنصکر مشککالت فزاینکده، بحکران، نقطکة او  و  محرّکابراین باید گفت: حادثة نماید. بن

( و در واقکع اسکتفادة 889 :ار بکوده مهمکانورند، مهم و کاملآمیگشایی که داستان را به حرکت درهگر

 شود. ت و کشب اثر ادبی مییّااّاببه موقع و بیا از آن سبب 

 اوسّک مپکدر خکانواده( ککه  هکای داسکتانشطصکیّتری ذهنی از رفتار یکی از با اصوی بنینی القصنیرینداستان 

داند که صحنه بایسکتی خوانندة آگاه، می ،ارایببدین شود.ده( مطرح شده، آکاز میممادر خانوا دیگری

اوانکد، عمکل و مکی محکرّکدانیم ککه حادثکة رمان باشد. می اوّ  شطصیّتصحنة ورود قهرمان داستان و 

بکا « محکرّکحادثکة »ین نمکود از اوّلکمحفکو  بکرای نمکایب  ،مان داستان نیز باشد. به همین دلیلرفتار قهر

 کند:بد زدن به ذهن امینه، داستان را آکاز میفلب
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العام األول من معاشرته، أن تعلن نوعا من االعنیاا  اؤنیب ع علنیه هنیارت اؤلوامنی  اننیا هنیان م نیه  ال  وقد خطر هلا مرة، يف»
أینیة مححةنیة، اننیا  يال أقبنی  علنیه هنیلوه يوال نیا هلجة حازمة: أننیا رلنی  ارمنیر  يف ياا وقال هلا بصوته اجلاور ک بأذنیأن أمس

 (.  929: 2 ج ،1991 )حمفوظ، «اعة...علیک  ال الط  
ادب از دیکر  افتکاد ککه مامینکه( بکه خکود اکر ت داد و در نهایکتِ ااّفکاقبار یکد سکا  بیکد از ازدوا  ارامه: ید

به او گله کرد. در اواب این کاری، مرد گوی او را گرفته و بکا صکدای بلنکد گفتکه بکود: مکن بازگشتن شوهری 

 خواهکد قکدکن کنکد. اصکالپ انکد دسکتور بدهکد یکا هرچکه را ککه مکیاومرد خانه هستم و انها کسی هسکتم ککه مکی

 .این است که فق  مطیع من باشی...  گاارم کسی به کارم ایراد بگیرد. وظیفة اونمی

اصکلی و عمکل  شطصکیّتکه در واقع  سیّد احمددن این رفتار و برخوردها، خصوصیات اخالقی با دی

ادفی ، یکا اصکمحکرّک حادثکة»، چراککهشکود. می مشطّصداستان است اا حدودی برای خواننده  محرّک

نییکب  (. در ایکن اثکر838ِ: 8319 ککی،ممکد« ی واود نداردسوّمو روی  است یا با قصد و اصمیم قبلی

شود که قصد و اصکمیم هکم امری اصادفی است، امّا بید از احلیل دیده می ،، حادثه در نگاه اوّ محفو 

شکود؛  سیّد احمد اعضای خانوادة اوسّ اواند باعث عمدی شدن حوادث روی داده در ابهة مطالف می

قکع هکدف کنکد. در واککاری مکیاعضای خانواده را میبور به مطفکی که رفتار و کردار پدر خانواده،چرا

 های خود را بیان نماید.محفو  همین امر است اا بتواند عقاید و دیدگاه اصلیِ

اوّلین حادثه بید از یکادآوری امینکه از رفتکار شکوهری، در  ؛شودگونه که در داستان مشاهده میهمان

لی و آید. امّکا بیکد از آن، محفکو  هکی  حادثکة اصکمست به خانه می سیّد احمد، این است که دوّمفصل 

در فصکل دوازدهکم آککاز رفتکار  اینککهکنکد، اکا مهمّی به از اصاویری از امور ازئی خکانواده بیکان نمکی

و اشکاره  سکیّد احمکدشود. ورود شیخ متولّی به مغکازة اصلی داستان به صورت ادّی شروع می شطصیّت

سکیّد صل چهکارده( و ورود مف سیّد احمدها به مغازة ، ورود زبیده، ملکة آوازخوانسیّد احمدبارگی به زن

مفصل پانزده(. با ایکن  کنداو را آشکارا بیان می بارگیزنبه خانة زیبده، بدون دعوت که نیز زبیده  احمد

اصکلی داسکتان نمکود دارد، بکه عکالوه در  شطصکیّتشکود گفکت: ککه در همکة حکوادث ردّ پکای سناد میا

معایشکه(  اکرمطالفت با ازدوا  دختر کوچکدشان، مطالفت شدید با ازدوا  فهمی و مریم دختر همسایه

بکدون ااکازه از خانکه خکار  شکدن  به خاطرمخدییه(، ابیید همسری به خانة مادر  اربزرگقبل از دختر 

ای که در گاشته بکا وی داشکته، رفتارهکای الیله، ملکة آوازخوان به خاطر رابطه اوسّ ای وی، رسوایی

او را بکرای  گونکةمسکتبد و منکاف  شطصیّتساالر بودن وی، ابیاد مرد اندی با هر کدام از پسرانب و کالپ
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اصکلی داسکتان بکا  شطصکیّت همچنکانای ککه اکا فصکل بیسکت و پکنج نهگوبه ؛سازدخواننده آشکارار می

های بیدی از امله فصل بیست و شکب، خصوصیّت مردساالرانة خود در حا  اازاندن است. امّا در فصل

بیند. همسری بکدون ااکازه در نبکود وی از خانکه بکرای زیکارت رفکتن مالب را میاوّلین نمونة پاسخ به اع

 ،از املکه امینکه ،هکاشطصکیّتای ککه در د  همکة کنکد. حادثکهشود، امّا ناخواسته اصادف مکیخار  می

 کند:وحشت اییاد می
 ث نیا  ذلنیک عنین  ا، النی  تفنیخ خد نیة يفیعنیا علنیه  لانیو رعلا  لیاا ازعلنی ومها هتلفنیان: نی نیة... نی نیة... مالنیکع وتعنیاونوا م»

: 2 ج ،1991 )حمفنیوظ، «: هنییارة... هنییارة...خوف بنیال   له أن یغنغ  يفه اضطر الغحم ا حدث حل  أن تسأل هنال عن  
319.)   

اکا کننکد. هموضوع چیسکت؟ همکه کمکد کردنکد اکا او را اابک مادر... زده فریاد برداشتند، مادر...ارامه: وحشت

ار که شدیداپ ارسیده بکود بکه اابکپرسید. باالخره پسرک در حالیمی قع دربارة اریان از کما خدییه در همین مو

 گفت: ید ماشین... ید ماشین...

شکوند ککه در دچار ید بحران شکدید روحکی و ذهنکی مکی ،همة اعضای خانواده با دیدن این صحنه

نکد داسکتان، اسکتمرار، اکا در فرآی» چراککهشکود. هکا اییکاد مکیطی آن، گرهی بکس محککم در ککار آن

افکنکی اکدا و اکوان از گکرهانیامکد. پکس، بحکران را نمکیافکنی، به بحکران مکیافتادگی و پیچیدگیِ گره

اند و از نظر ذهنی دو مرحلة اکدا از هکم هسکتند، در عکین حکا  بحکران هم آمیطتهمنفد کرد، هر دو در 

(. در ادامه، گرچه همکة 30: 8311 نیاز،مبی« افکنی حساب شده استو نتییة ید گره« ای مستقلمرحله»

کنکد هم مکیکس برای نیات خودی دیگری را مکتّاند، امّا هر بوده مقصّراعضای خانواده در این رویداد 

تان کمکد شود. کشمکب به درامااید شدن حادثه در داسهایی میان افراد میو این امر سبب کشمکب

هکای انکد خدییکه بیشکتر از همکه (. نگکاه29: 8312 اکواهر،بطشد مزندگی میکند و بدان گرما و سرمی

هکای وی اکا حکدودی برّنکدة نگکاه دانستن خود از زیر ایغِ مقصّرمتواّه یاسین و کما  است، امّا یاسین با 

مادر زمکین خکورده، بکاز هکم بکا ایکن  :شود که همه بگویندپیشنهاد بر این می اینکهکند. اا خود را رها می

 دهایی از کشمکب باقی است:اواف  هنوز نمو

منیاح   اجلنیو اجلدینید نطنیا اا اؤنیألوف: بنی  جننیوت أننیت ینیا أن اهلعا ت يفقال یاهنی: جنونا واحلند هلل. اقالت خد ة بعد »
   (.314: 2 ج ،1991 )حمفوظ،« اؤطورة...
ع مواکود اوضکاخدییه شادابی میمولب را در  اینکهکردیم خدا را شکر. بید از یاسین گفت: نیات پیدا ارامه: 

 .ها زیر سرت بودکه همة نقشه او کرد و گفت: نه، فق  او نیات پیدا کردی.به دست آورد به یاسین رو
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 شطصکیّتهر قدر کشمکب و انب ادامه پیدا کند، باز نیازمند ید راه نیات هستند. روح و  ،با این همه

شکود. مکی میلّک « حقیقکت یکا درو ؟»، «چکار باید ککرد؟»، «شود؟حاال چه می»ها امینه در میان این سؤا 

گیرد که مواب دلهره، پریشانی، دلواپسکیِ های رمان یا داستان شکل میدر فرآیند بحران»این امر زمانی 

(. امینکه همکه را بکه طریقکی از محکی  دور 82: 8311 زاده و یکاری،مگلکی« قهرمان درام بگردد اطب یامط

   هایب:ماند و افکار و آشوب، امّ حنفی و خود میکند، دخترانمی
أن تفنیبع أاللنیت الفرمنیة  ون حف  الیقنی أنه مل بعد بوهنیعاا  اذا تقول، هأنه لیس لدیاا ما تقوله ولفن بات يفمتدری  ال»

 (.314: 2 ج ،1991 )حمفوظ،« هیخ...  يأن تدر 
رای گفکتن داشکته باشکد ولکی مطمکئن بکود ککه رسید که چیزی بکدانست که چه بگوید. به نظر نمیارامه: او نمی

 .  چگونه؟ فرصت را از دست داده بود بداند اینکهاواند درو  بگوید. چیزی برای گفتن نداشت. چون بدون نمی

شککل و صکورت » چراککه ؛رسکدمی نقطة او به  سیّد احمدبید از ورود  انب و بحران حاصل از حادثه،

ه کرد که ستون فقرات داسکتان انکة درخکت اسکت و رسکیدن بکه اوان به ید درخت اشبیید رمان را می

 (:91: 8311 فایر،مدات «باشدنقطة او  یا بزنگاه بلندارین شاخة آن درخت می
اعاضنیه  حل نیهرع وعوننیک،   تطلنیع بصنیر ا  لنیه البنیاع  ولا  ا وقع  رف عصات عله أر  الصالة وغنغنت: ر لنیک ینیا»

   (.314: 2 ج ،1991 )حمفوظ،« الطوی  والعریض... لطنه
کنکان گفکت: خکدایا خورد از اااق نشکیمن شکنید. نیوازن صدای نوک عصای شوهری را که بر زمین میارامه: 

هیکل بلنکد و انومنکد شکوهری در  اینکهورودی دوخته شده بود اا  ام را بپایر و کمکم کن. چشمان زن به درِاوبه

 .میان در ظاهر شد

 شود:اویای حالب می ،سیّد احمد ،پرسیبید از احوا 
 ننینیک  ما منینیت خبنیر. لفنین أم ح فنینیه قالنیت ي ، خبنیريدر ا:  نیدا هلل علنینیه هنیحملک ینیا هنینیی  منیا لنیکع اقالنینیت و نیه تغنیض بصنینی»

هنینییارة... اتسنینیعت  ... منینیدملييت ملانینیدج: أخسنینیأت خطنینیأ هبنینیرا ینینیا هنینییدمریضنینیة... أال ترینینیدین أن تلفلننینیهع النلننینیت بصنینیو 
 (.314-314)مهان: « باإلنفار... عی ا السید   طة والح ایاا انزعاج مقرون

انداخت، گفت: آقا خکدا را شککر سکالم که چشمانب را به پایین میچه بر سرت آمده است؟ زن در حالی ارامه:

خکواهی حکرف بزنکی؟ ... بکا نمی . ولی امّ حنفی گفت مریض هستی...برگشتی. حا  شما خوب باشد من هم خوبم

 چشکمان مکرد از اییّکب بازمانکد و در  شدم آقکا... ماشکین بکه مکن زد... صدایی لرزان گفت: اشتباه بزرگی مراکب

 .   خشم همراه با ناباوری پیدا شد...هایی از ها نشانهآن

این هرم دوباره بکا  چراکه ؛ای استپردهتان نیست، بلکه ید نقطة او  میانامّا این پایان آکسیون داس 

های بید از برگشکت امینکه، ود. در ادامه، محفو  در فصلشاکرار می سیّد احمد اوسّ بیرون کردن امینه 
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پردازد و آن وقایع انقکالب مصکر اسکت ککه زیکر فشکار اسکتیمار به طرح حوادث و رویدادهای ادید می

شکود. سوز ان  در مصر از فصل چهکل و شکب ککامالپ آشککار مکیانگلیس قرار دارد. نمودهای خانمان

رکت کردن فهمی در اظاهرات دور از چشم پکدر و مکادری، بس از سوی دولت انگلیس، شاعالم آاب

هکای مکردم رحمانه در شهرهای مصر، اظاهرات گروهها، کشتارهای بیخبر دروکین بیرون رفتن انگلیسی

هکای شکب و در نیمکه سکیّد احمکد، دسکتگیر شکدن بنینی القصنیرینها در خیابان در خیابان، اردو زدن انگلیسی

های مردم در روز بید از پیروزی، حملة ناگهانی سربازان انگلیسکی. در ماییبیگاری کشیدن از وی، راهپی

نزدید کرده، نهایتکاپ خکود انک   سیّد احمدهایی از ان  را به خانه و کاشانة همة این عوامل که بارقه

 ،یکانشود. در پا، آرام میسیّد احمدکند و با قربانی گرفتن فهمی، فرزند را به خانه و کاشانة وی وارد می

مادری که حتّکی حک   حضکور  -ای در باب امینه، یسنّتهای ماند و اابوای همراه با دیدگاهمی سیّد احمد

اوانکد بپکایرد ککه کند، امّکا نمکیها بر پشتب سنگینی میهمة این - در اشییع انازة فرزندی را هم ندارد

 فرزندی باشد. ربه خاطااازة حضور همسری را در امع عموم مردم احمّل کند، هرچند 

ی را سکنّتای های پکدری از خکانوادهرمانیست که نویسنده در نگاه نطست، رفتارها و کنب بنی القصنیرین 

اوانکد، کشد اا به مطاطب نشان دهد که حتّکی انک  و آشکوب هکم در پایکان داسکتان نمکیبه اصویر می

این دسته از اوامع یکا  اینکههد و گااری شده را ید دفیه و با ید مو  اغییر دهاست پایهی که قرنسنّت

هایی افراد خانواده و شکرای  پکیب آمکده افراد شاید نتوانند اغییر کنند. برای اوضیح بیشتر دربارة واکنب

 (.801: 8319 ،کیمد :نمودار ذیل ر.ک:مدهد، هایی که پدر خانوده بروز میدر مقابل کنب

 کی(رابرت مک نظریة) ینقصربين الهای پيرنگ رمان روند کنش :نمودار

 
 بين القصرینهای رمان ترتيب روایی کنش   

A-B-C-D- E-F-G-H-I-J-K-L 
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A- اثبیکت مبرخورد اند سیّد احمد در مقابل اعتراض همسری مبنی بر دیر آمدن بکه منکز   نخست: کنش

 گونة قهرمان داستان(. نوعیِ مستبّد شطصیّت
B- :لکین حرککت دسکته اوّمرفتن همسر قهرمان به زیکارت در نبکود و بکودن ااکازة قهرمکان  شکاف نخست

 امیی خانواده(.

C- :اکاممبارزة قهرمان بکا خکودی در احمّکل حرککت همسکری بکرای مکدّت کواکاهی  کشمکش درونی 

 بهبودی کامل(.

D- :اقریباپ همیشه واود دارد(.مبرخوردهای اند قهرمان با همسر و فرزندانب  کشمکش فردی 

E- :محی  بیرون خانواده. هایب درهای قهرمان با میشوقهکشمکب کشمکش فرافردی 

F-  ی خکود، همسکری را میکازات و او را از خانکه بیکرون سکنّت شطصکیّتقهرمان برای حفکظ  :دوّمکنش 

 کند.می

G-  گاه باواسکطه و گکاهی محرکت دسته امیی فرزندان برای شکست پدر و برگردان مادر  :دوّمشکاف

 واسطه(.بدون
H- :هرمکان مبنکی بکر کواکاه نیامکدن در مقابکل خواسکت های شدید درونکی قاییاد انب کشمکش درونی

 فرزندان.

I- :برخورد اند قهرمان با همة اعضای خانواده قبل از برگردان همسری به منز . کشمکش فردی 

J- :بیگانگان در ید شب بید از آرام شدن اقریبکی  اوسّ بیگاری کشیدن از قهرمان  کشمکش فرافردی

 او  سنگین اوضاع خانواده.

K-  خصکون ه بکمقهرمان در برابر ورود انک  بکه خکانواده و دور ککردن فرزنکدانب  مبارزة :سوّمکنش

 فهمی( از ان . 
L- شهید شدن فرزند قهرمان و از طرفی اعتراض قهرمان مبنی بر رفتار خودی با خکانواده در  آخر: صحنة

 آید(.نهاد خود مامّا باز هم قهرمان کوااه نمی

ای، رفتار و دیدگاه پدر خکانواده، آن هکم صفحه 593 این رمانِ محرّکچون  ؛گونه که بیان شدهمان

ی خود است که اوانسته در حدّ زیادی اعضای خانواده را محدود کند، داستان بکرای ادامکه و سنّتبا عقاید 

نوعکان قهرمکان داسکتان ککه گکاه میّت نیاز به ید انقالب دارد، آن هم انقالبی از رفتکار و ککردار هکااّاب
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بنینی طکور ککه در دآگاه عوامل طبییی در دراة نطست، عامل آن هستند. بر اساس این اوضکیح همکانناخو
ماز  شود، کنب نطست قهرمان در مقابل عملی است ککه همسکری انیکام داده اسکتمالحظه می القصنیرین

ایکن عامکل  ،خانه خار  شدن امینه با ارکیب فرزندان برای زیارت، بکدون ااکازة همسکری ککه اصکادف

 ای ککه حاصکل خواهکد و نتییکهقهرمکان مکی آنچکهشکود( ایکن عمکل میکان ها میییی سبب رسوایی آنطب

هکای صکورت ای که اا زمان بهبود کامل همسری، انواع کشمکبگونهکند. بهشود شکاف اییاد میمی

دن ای انیام دهد، آن هکم بیکرون ککرار در مقابل واکنب خانوادهشود اا عملی خطرناکگرفته سبب می

واککنب  ،دهکد. در مقابکلانیکام مکی سکیّد احمکدباشکد و دوّمکین کنشکی اسکت ککه همسری از منز  می

شکوند و قکدم مکیهایی است ککه بکرای برگردانکدن همسکری پکیبآمیز پسر کوچکب و واسطهاعتراض

ین ککنب سکوّم .بینکدای میشود که باز هم شکاف دیگری در مقابل عقیدهمیبور به آوردن همسری می

میاسکین( اسکت ککه در واقکع امثیکل کارهکا و  پکی پسکر بکزرگبدرمقابل رفتارهای ناشکیانه و پکی در وی

هکای شود. آخرین کنب در مقابل واکنببارها اکرار می ،این امر .است سیّد احمدخود  رفتارهای زنندة

از هکم شود که بپدر در اظاهرات شرکت کرده و شهید می ب( است که برخالف عقیدةدوّممپسر  فهمی

 دارد.دست از عقاید خود بر سیّد احمدشود سبب نمی ،این شکاف
 سووشونبررسی و تحليل حوادث رمان . 4-3-5-4

شود. کیفیّت حکوادث بکه این رمان از بیست و سه فصل اشکیل شده است و حوادثی واقیی را شامل می 

هکا را مشکاهده نمکود. ایکن آنقکدر واضکح و کامکل ای است که شاید در کتب ااریطی نیز نتوان اینگونه

 دهکد ککه اکا رسکیدن بکه مرحلکة او ، خواننکده را بکه دنبکا  خکود ای در ایکن اثکر رم مکیحوادث به گونه

سکازد. حکوادث ایکن رمکان از اکوالی خاصّکی برخوردارنکد و کشاند و او را هم آگاه و هم درگیکر مکیمی

گکاارد. وی عکالوه بکر در اختیکار خواننکده مکی دادها و رویکدادها رااین رخک ای ماهرانهبه شیوه« دانشور»

هییکان و اضکطراب، برقککی در چشکمان مطاطککب بکاقی گااشکته کککه برگرفتکه از آگککاهی اسکت. یکککی از 

انسانی و هنرهای گونکاگون اسکت ککه های علوم اطّالعات وی در همة زمینههای دانشور، گسترة خصلت

باشد. وی عالوه بر ایکن، در مکورد اقکوام گونکاگون میشناسی ی و باستانشناساامیهشامل ااریخ ادبیّات، 

نمونة بارز و آشکار ایکن  ،سووشون(. رمان 18 :8313 ای،ای دارد مخامهات بسیار ارزندهاطّالعکشورمان 

 را شکامل  (مشکیراز ای از اکاریخ ایکران را ککه انکوب کشکورات است ککه نویسکنده حکوادث دورهاطّالع
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. این اثکر مکاکور از میکان هفتکاد و هفکت حادثکة کوچکد و بزرگکی ککه شود، به اصویر کشیده استمی

کند، از پانزده حادثکة اصکلی اشککیل شکده اسکت ککه نویسنده از گاشته و از زبان دیگران و خود یاد می

 مربو  به زمان نگاری اثر است:

انکد و هکثکر مکردم گرسکنشکرایطی ککه اخیلی بزرگ به مناسبت عقد دختر حاکم در  پطتن نان سنگدِ -

 اوسّک ی زنکراههای زری برای دختر حاکم مفصل اوّ (. گفکتن حقیقکت یکد مکاارای گرفتن گوشواره

سر امور مملکتی و کارهکای کلک   مَلِد رستم و دعوای کالمی یوسف با مَلِد رستم و مَلِد سهراب بر

ل پکنیم(. مفصک مند شدن دختر حاکم به اسب پسکر یوسکف در نبکود یوسکفمفصل چهارم(. عالقه آن دو

ماسکب خسکرو( مفصکل هفکتم(. برگشکتن خسکرو از  آمدن فرستادة حاکم با ید پاکت اهت بردن سکحر

شکار و اویا شدن در مورد اسبب از اهل خانه و درو  گفتن به او رااع به مکرگ اسکبب مفصکل نهکم(. 

 قصّکرموی و  اوسّک شیوع بیماری ایفوس در میان مردم مفصل دهم(. گفتن قضیة مکردن چوپکان یوسکف 

دانستن خود یوسف در این مورد، آگاه شدن یوسف از قضکیة اسکب پسکری و دعکوایب بکا زری و زدن 

ماسب خسرو( مفصل یکازدهم(.  سیلی به وی، گرفتار شدن هرمز و خسرو در پاسگاه به خاطر نیات سحر

مفصکل  هکا روی اپکة الکویِ خانکة یوسکف اهکت نیکات دختکر حکاکمماشکین اوسّ اییاد شور و کوکا 

الدّولکه و بیکان حقکایقی از عکزّتازدهم(. ورود مَلِد سهراب با چادر نمازی که به سری بود بکه خانکة دو

مفصل پانزدهم(. ورود دوستان یوسف با ماشین بکه خانکة یوسکف  مَلِد سهراب اوسّ های اخیر درگیری

اهکت یکد السکة خصوصکی و درگیککری کالمکی میکان اعضکای ایکن مهمککانی بکر سکر هدفشکان مفصککل 

کاککا و دهم(. یاکی شدن مَلِد سهراب، کشکته شکدن یوسکف و دعکوای کالمکی بکین زری بکا خکانشانز

(. مطالفکت شکدید مکأموران دولتکی بکا اشکیع انکازة عمکومی ممفصل بیسکت کاکاخانم با خانعمّه همچنین

   (.سوّمها مفصل بیست و یوسف و درگیری فیزیکی میان آن

دهنکد اکا دارد که در طی آن حکوادث دیگکر روی مکی کمحرّید عامل یا  ،ای در داستانهر حادثه

اواند ید رویداد یا واقیه از انس خکود داسکتان و نیکز می محرّکشالودة داستان ساخته شود. این عامل 

های دیگر داستان باشکد. بنکابر همکین دلیکل، رمکان شطصیّترفتار یا عمل عمدی یا کیر عمدی قهرمان یا 

نیکز رمکان بکا یکد حادثکة  که در این داسکتان؛ چراز این امر مستثنا نیستیا هر داستان دیگری، ا سووشون

عقکد دختکر  خیلی بکزرگ ککه چشکم همکه را خیکره ککرده در اشکن پطتن ید نان سنگدِ»اصلی یینی 
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اوان از قو  یوسف بید از اماشکای می آن راهم در شرای  نابسامان اامیه که شود، آنشروع می« حاکم

 :8311 مدانشکور،« هم در چه مکوقیی...چه نیمتی حرام شده آن»گوید: می ن بارهنان فهمید، یوسف در ای

هکای یوسکف کنند و این باعث ایستادگیمردم با گرسنگی دست و پنیه نرم می بیشتر کهزمانی(. یینی 5

 را ورود نیروهکای محکرّکاوان حادثة می ،شود. بر اساس همین امرفروشان میدر مقابل بیگانگان و وطن

 شود.ایران دانست که سایر حوادث از بطن همین حادثه زاده می به اامیة اشغالگربیگانه و 

افتد: خواهب همسری زری مبنی بکر کواکاه آمکدن در ایکن بکاره؛ می ااّفاقبه دنبا  آن، حوادث زیر 

وسکف؛ اطّکالع یالدّوله برای زینت نهادن بکر دختکر حکاکم بکدون عزّتهای زری با نقشة گرفتن گوشواره

شکود درخواسکت سرانّت زینگر با یوسف و عصبی شدن یوسف که بید میلوم می صحبت کردن آهستة

هکای شطصکیّت میرّفکیخرید محصوالت وی برای سربازان خود را داشته است. این حکوادث عکالوه بکر 

ه، ککچرا باشکد،داستان، بیانگر اوضاع مواود در اامیه و شرای  اقتصکادی و ااتمکاعی مکردم ایکران مکی

نماینکدة نکوعی زن « زری»و « ایکران»رمانی است قابل ایمیم، گویی ککه محکی  انکوب، همکة » سووشون

متحوّ  ایرانی و یوسف، نمایندة نوعی مرد روشنفکر و مبارز ماست. زن و مردی ککه بکه احتمکا  اکلکب، 

ی پیشکگویانه امّکا دانشکورِ راوی ککه گکوی ؛آمدندبه ذهن و قلم هی  نویسندة دیگری همچون سیمین نمی

 محقکوقی، کشکدآن را بکه اصکویر مکی« زنکدکند و رقم میزندگی خود و سرنوشت شوهری را دنبا  می

8312: 831 .) 

همة حوادث، اوضکاع نابسکامان  گونه که اشاره شد، اندیشة اصلی داستان و در واقع عامل اصلیهمان

 را بکرای بهبکود شکرای  بکه اککاپو  میوسکف( ی انگلکیس اسکت ککه قهرمکاناشغالگرایران در دورة  اامیة

گااری میکان ی بهره برده و با فاصلهدر ذکر حوادث بزرگ و کوچد از شیوة خاصّ« دانشور»دارد. وامی

این کار را آگاهانه انیام داده اسکت؛ زیکرا بکا  ،رسدپردازد. به نظر میحوادث به اوصیف و بیان وقایع می

ای امّا مهم، خواننده های خالی رمان است و مباحث حاشیهذکر حوادث فرعی یا ضمنی که پرکنندة فضا

مسلّم اسکت، ایکن اسکت ککه واقیکی بکودن  آنچهکند اا به حادثة اصلی دیگر برسد. را سرگرم و پیگیر می

گیکری و رونکد اککاملی داسکتان و نیکز دنبکا  ککردن آن از سکوی حوادث، نقب و سهم مهمّکی در شککل

 کند. مطاطب، ایفا می

گونه حادثة اصلی که مربو  به اریکان هی  ،سوّمو  دوّمشت سرگااشتن فصل اوّ  در فصل بید از پ 

مربکو  بکه  آنچکهگیرد. نویسنده به بیان مسائل ازئی ممسکائلی خکانوادگی یینکی رمان باشد، صورت نمی
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گونکه زمکان را چکون ایکد رکبتکی نکنکد و ایکنپردازد اا خواننده احساس کسالت و بیگاشته است( می

برد اا زمان بیان واقیه برسد. امّا حوادث بالفاصله بید از آگاهی نویسنده از اوضکاع اک ساعت پیب میا

(؛ مالککان از املکه 810: 8319 مشمیسکا،« شودادا  منیر به حادثه می»شوند. در ادامه اامیه روایت می

ای رابطکه ،بکا کشکمکب حادثکه چراکهگیرند، یوسف، مَلِد رستم و مَلِد سهراب در مقابل هم قرار می

حکاال ککه »لِکد سکهراب را شکنید: میلوم بود دعوا هنوز ادامکه دارد. زری اکو نرفتکه صکدای مَ» قرین دارد:

گیکری؟ ن را میدانم که انگشت را کیا باید بگاارم، چرا او الوی کمد دیگرانخ دستم آمده و میسر

 :8311 مدانشکور،« که به اکایی برسکم... طلبم و آدم خطرناکی هستم و وای به روزیگویی من ااهاو می

893.) 

یینی قهرمان در پکی رسکیدن بکه  شطصیّتید  کهزمانینکتة قابل اواّه این است؛ در داستان و رمان 

مکشکمکب(  هکا بکه نکزاعکند که خالف خواست و ارادة اوست، با آناهداف خود با موانیی برخورد می

الزمکة کشکمکب اکنب میکان »گویکد: همکین اسکاس اکونز مکیپرداخته اا از مطمصه نیات پیدا کند. بر 

مطکالف یکا بکه اصکطالح کشکب، اثکری از هکای های مطالف است و بدون چنین انشی میکان قطکبقطب

گونککه (. از ایککن18 :8319 ماککونز،« ماپ هنککر حقیقککی نیککز زاده نطواهککد شککدزنککدگی نطواهککد بککود و مسککلّ

نکد: کشکمکب میکان مکردان دولتکی بکا مکردان عشکایر آیکد. مانها در رمان فراوان بکه چشکم مکیکشمکب

بویراحمدی در راه رسیدن به پاسگاه آباده و سَکمیرُم؛ درگیکر شکدن اطرافیکان مَلِکد سکهراب بکا ایکدادی 

ی در روز اشکییع انکازة یوسکف؛ ها؛ درگیری نیروهکای دولتکی و مکردم عکادّنیروهای دولتی و کشتن آن

 دهد.کاکا روی میهایی که میان زری، با خانبیضی درگیری

های اازه مبنکی شود و بهانههای ادید آکاز مییینی از فصل پنیم به بید، بحران ،بیدی هایلدر فص

کند. از املة این مکوارد، درخواسکت اسکب بر سرکوب قهرمان داستان آن هم در نبود وی، نمود پیدا می

تان در مقابکل ایکن درخواسکت اسکفرزند یوسف برای دختر حاکم است که مواب اسلیم همسر قهرمان د

 کند.ثباای، بالیای طبییی چون ایفوس نیز بیداد میبر حوادث ناشی از ناامنی و بی افزون شود.می

 بکدون خبکر بکه خانکه  ،ها، فصل یازدهم فصکلی پکرانب و اضکطراب اسکت. یوسکفاز میان این فصل 

دانکد. دیگکر مکی مقصّکرچوپکانب که شرای  روحی خکوبی نکدارد و خکود را در مکرگ آید، در حالیمی

گویکد. اسکب خسکرو را مکی واقییّکتزری نگکران شکده و بکه یوسکف  ،، به دلیل نبود خسرو و هرمکزاینکه
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زند. خسرو و هرمز که برای نیات سکحر رفتکه بودنکد، یوسف به خاطر ایستادگی نکردنب به او سیلی می

هکای کالمکی درگیکری ،شوند. در این فصلمیخان ابرئه ابوالقاسم اوسّ گرفتار مأموران شده و در آخر 

ست که حوادث بیکرون خانکه بکه داخکل خانکة اااینشود، اندی از سوی یوسف و خسرو نصیب زری می

شود. بحران قطیی آن است ککه هایی اساسی میات سبب بحرانااّفاقکند که این زری و یوسف بروز می

 باشد: ای میزری مطالف ورود ان  به خانه

خواهند بکنند امّا ان  را به النة من نیاورند. به من چه مربکو  اسکت ککه شکهر شکده عکین ی میهرکار»

« کشکانند...ها ان  را به خانة من هم مکیة مردستان... شهر من، مملکت من همین خانه است، امّا آنمحلّ

 (.89-81 :8311 مدانشور،

 رود و کلکو را بکا خکود سکفر مکی شکود ککه یوسکف بکهزمانی حاصل می ،سووشونبحران اصلی رمان 

هکا چیسکت؟ انتظکار بیند. دلیل این خکوابهای آشفته میبرد، خواببرد. زری در هو  و وال به سر میمی

ست ککه یکد طکرح خکوب بایکد همیشکه از ایلیک  و انتظکار نیکز اااینکشد. امّا در آمدن همسری را می

شکود، امّکا حاصکلی حاصل می می زری در فصل بیستهابرخوردار باشد. در نهایت نتییة انتظار و آشفتگی

 ار از ید آشوب. الخ

ریزد. مَلِد سکهراب یکاکی چیز به هم میهاست، همهها و مبارزهین درگیریدر فصل بیستم که او  ا

انگیکزد ککه ای کینکه و نفکرت دشکمنان را برمکیپکردهنظرهکای بکیهکای یوسکف و اظهارفیّالیّت»شود، می

خان بر سکر عکزاداری (. میان زری و ابوالقاسم323 :8313 مکمیساروف،« شودر وی میسرانیام سبب ارو

 شود. گیرد که سبب ید ایستادگی همراه با ار ت از سوی زری میصورت می کالمی مشاارة

است. در ایکن فصکل، مکأموران دولتکی ککه حتّکی از مکرگ  سوّمحاصل سطن نویسنده، در فصل بیست و 

 عکزاداریای، زری وارد شکده اسکت، از پکروردهکنند، به ایکن دلیکل ککه دسکتمییوسف احساس خطر 

شکود ککه در پایکان یوسکف کنند، امّا این امر به درگیری فیزیکی با مردم منیکر مکیعمومی الوگیری می

شکود و چون سیاوی در کربت و به دور از دوستدارانب و بدون اشییع انازه و نماز به خاک سکپرده مکی

در اکدو   سووشکونرسد. حاصل حوادث و رویدادها در رمکان د اراژدی کمگین به پایان میرمان با ی

 ارائه شده است:زیر 
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 سووشونروند حوادث در پيرنگ رمان  :جدول

 داستان تمهيد یا زمينة

 شود.قهرمان وارد عمل می. 8

 او است.و ان  تیهّدقهرمان شطصی م. 2

 داشتنی است.اصیل و دوستای قهرمان صاحب خانوده. 3

 اوج کشمکش و نقطة

 کند.قهرمان با مطالفین خود برخورد می. 3

 دهد.قهرمان به خواستة دشمنان پاسخ منفی می. 5

 گیرند.می نشانه را قهرمان خانوادة قهرمان،( ضدّینم مطالفین. 1

 گیرد.قهرمان احت فشار قرار می. 1

 .گرددبرمی سفر از قهرمان. 1

 شوند.مان وارد عمل نهایی میگران و قهریاری. 9

 رود.قهرمان به سفر آخر خود می. 80

 پایان و گشاییگره

 شود.قهرمان قربانی می. 88

 دهند.خود ادامه می فیّالیّتمضّد قهرمان( قهرمان به  مطالفین. 82

 شود.همسر قهرمان وارد عمل می. 83

گیکرد، همیشکه یکد دم آن در خطر قرار میشود که منافع مرکه اامیه با ید اریان موااه میزمانی 

ای حک   هکا همیشکه و در هکر اامیکهها و خوبیایداد مطالف و مواف  دارد و چون آزادی، دفاع از ارزی

کند، قهرمان و به موافقکان آن دولکت و حکومکت، ها قد علم میباشد، به کسی که در مقابل بدیبشر می

انه باشد، حتّی اگر مکرگ او هکم رقکم بطکورد، چند قهرمان یدموارد، هر گویند. در اینقهرمان می ضدّ

کنکد اکا بکا انقکالب خکود، آن اریکان شود و همیشه اایگزینی برای خکود اربیکت مکیپیروز محسوب می

داسکتان یکد اریکان ااتمکاعی،  محکرّکاکا ککه نیکز از آن سووشونمطالف را سرکوب کند. در رمان 

 قهرمکان و عکامالن دولکت انگلکیس و دیگکر بیگانگکان ضکدّشود، یوسف، سیاسی و ااریطی محسوب می

 قهرمان، زری همسر یوسف اایگزین قهرمان است که در ادو  باال نمای آن ذکر شده است.

  نتيجه
ای از استیمار انگلیس در ایکران اسکت ککه هکدف روایت اوضاع نابسامان اامیة ایران در دوره ،سووشونرمان . 8

، بیان اوضاع مردم منطقة انوب و ایستادگی و مقاومت سرسطتانة انکی چنکد از بزرگکان دانشور از آفرینب این اثر

 باشد. و مالکان این منطقه از امله یوسف در برابر بیگانگان در دفاع از خاک، ناموس و مملکت خود می



 8393، پاییز 85رم، شمارة نامة ادبیّات اطبیقی، سا  چها/ کاوی821
 

ای از اکاریخ هیینکی دانشکور وقکایع دور از اوالی خان  زمانی برخوردارند؛ سووشونحوادث رم داده در رمان . 2

ای ککه همکة بکه گونکه را با اواّه به زمان ااریطی که خود شاهد و ناظر بکر آن حکوادث بکوده بکه اصکویر کشکیده،

هکای بسا در زندگی خکود نویسکنده روی داده اسکت. مضکمونای از زندگی و چه ها در دورهرانها و بحکشمکب

 د، ایثکارگری بکرای حفکظ اصکالت واکودی و گونه ککه بیکان شکد؛ حفکظ مملککت و مکردم خکواصلی رمان همان

باشد. در پایان بایکد گفکت: مایران( در دوران استیمار انگلیس می پرستی و نیز فقر مردم انوبدوستی و وطنوطن

ت ایکن رویدادهاسکت از عوامل شهرت رمان و ااب مطاطب عالوه بر نحوة اکایگزینی و طکرح حکوادث، صکحّ

 پردازی قوی بیان کرده است. الیاده و داستانفوقای ها را به شیوهکه نویسنده آن

 هکای فلسکفی خکود بیکان دیکدگاه ،محفو  قکرار دارد ککه قصکد نویسکنده بنینی القصنیرین، سووشوندر مقابلِ رمان . 3

 ؛که حوادث ناشکی از ورود بیگانگکان در کشکور نویسکنده اسکت سووشوناصلی آن برعکس  محرّکباشد که می

ی در اامیکة نویسکنده، سکنّتباشکد ککه رفتکار و دیکدگاه مکردی از طبقکة ویکدادهایی مکیدر دراة اوّ  حکوادث و ر

اصکلی  محکرّکدهکد ککه عامکل و هاست. دیدگاهی که بسیاری از رویدادها در طی آن روی میاصلی آن محرّک

الوه شکود، عکخواهد. همین امر سبب مکیآن پدری با عقاید منفی و ااهلی خود است که ااتماع را برای خود می

دهنکد، حکوادث و رویکداهای بیکرون از او انیام مکی ی خانواده در مقابل خواست و ارادةهایی که اعضابر واکنب

هکای اصکلی رمکان، اکالی بکرای آزادی، حفکظ مضکمون ،خانه مثل ان  نیز به داخل خانه کشیده شود. بنکابراین

 باشد.پرستی میههای خرافاصالت واودی، بیرون آمدن از سلطة دیگری و بیضی دیدگاه

هکای ناشکی از انک  و اسکتیمار دو ها و کشکمکبنکتة اصلی دربارة هر دو رمان، این است که حاصل بحران. 3

گیرد، آن هکم قربانیکانی از اکنس مکردم آن اامیکه ککه بکرای حفکظ اصکالت ملّت در دست انگلیس دو قربانی می

ککه داسکتان همکراه بکا در ایکن اسکت؛ زمکانی القصرینبنی پردازی کار محفو  در حادثهانگند. شگفتیواودی می

رود، کنندگی، یا به نحوی رو بکه پایکان خکوی مکیی و کسلیکنواخترو به  سیّد احمد حوادث زندگی خانوادگی

 نقطکة او کشکب نمکوده و بکه و  به ان  و کشاندن آن به خانوادة وی، این فصل رمکان را پربا ذکر حوادث مرب

میلکولی حکوادث  -علّی نیز، واقیی بودن حوادث، نقب مهمّی در منطقی بودن رابطة  شونسوورساند. در رمان می

گیری و روند اکاملی پیرن ِ داستان، منیر بکه پیگیکری آن از دارد، امری که به واسطة اأثیرگااری مثبت بر شکل

 سوی مطاطب، اا پایان رمان شده است.

 هانوشتپی
قکرن بیسکتم و در  10ای ادبیّات اطبیقی است که در برابر مکتب فرانسکوی و در دهکة هرارین مکتباین مکتب از متأخّ (8م

مکشورهای سوسیالیستی(، مطرح و ارائه گردید. پهوهشگران این مکتب بر  پردازان کشورهای بلوک شرق اروپامیان نظریه
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های ادبی ماعی، ادبیّات و انواع اریانهای ااتواقییّتاین باورند که ادبیّات، بازااب مسائل ااتماعی است. به سطن دیگر 

هکای واقییّکتسازد. در نگاه پهوهشگران این مکتب، اامیه از ید زیرساخت و ید روساخت اشکیل شده اسکت؛ را می

هکای اامیکه، اکأثیری سکاختسکاخت آن هسکتند؛ بنکابراین زیررو ااتماعی و فرهنگی زیرساخت اامیکه و ادبیّکات و هنکر

گیری ادبیّات و هنکر هکر اامیکه دارد. در ایکن رویککرد، ادبیّکات و ی در چگونگی پیدایب و شکلگیرچشمانکارناپایر و 

 (.22: 8319 ،الدّینمیه پیوندی ناگسستنی دارند ماما اا

 کتابنامه
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 1لسیننی  انطور «هووشون»ل جی  حمفوظ و  «بنی القصرین» راهة مقارنة لع صر احلدث بنی روایة 
 

 2يز را شفار 
 ، ایرانبلجامعة زا الفارسیة وآداهبا، يف فرع الل غة ستریةاملاج

  3امغر حبیيب يعل

 ، ایرانجامعة زابل ،غة العربیة وآداهبالل  يف قسم اأستاذ مساعد 
 

 صاؤلخ  
تکوین احلبکةة القصصةیة، یة و تطویر مسریة الروا ایة، والروایة وله أمهیة کبریة يفة، واحلکالقص   عنصر احلدث من عناصر البناء يف إن  

بةةة  فةةّن  روایةةة  ،ایةةةة. ويف  ةةنا اجملةةاامتابعةةة احلک الةةوافرة يف يتلق ةةیسةةةفر عةةن رلبةةة امل االسةةتعلاا الصةةهلیا اةةنا العنصةةر ن  إحیةة  
علةةی جةةاز ة  وبةةل  از احلةة - روایةةات جنیةةب حمفةةوظ بصةةفت ا روایةةة اجتلاعیةةة وبلةةوءة باألحةةداث املتنوعةةة، تعتةة  مةةن أ ةةم   القصةةرین

يت مت  التأکیةةد فی ةةا علةةی ا وا ةةةب ل  دا شةةور وال ةةلسةةی سووشةةون لللةةی.د. ومةةن ج ةةة أإةةرر، فةةّن  روایةةة 1991سةةنة  لةةبدف يف
 یرمةي، يالتهللیلة -ي   وباالعتلةاد علةی املةن ل التفسةری الروایةة. ف ةنا البهلة تطةو ر جتلاعیة لبحداث اا دور فعاا يفالتارخییه واال

إلی  تفید تازل البهل   لودمها. إن  ني أد ر إلی ا تشارمها وإوایت  ویشری إلی مکا ت لا والعامل ال  عنصر احلدث يف الر   دراسةإلی 
قلیدیةة ألف األسةرة، ولکةن ظةرة الت  ، ومها االستعلار ال یطةاين والن  ب  القصرینحتریک أحداث روایة  أن  ناک عامل  أساسی  يف

طیع  ةةا. وبشةةکل عةةا ،  سةةتتطو ر حتریةةک األحةةداث و  يف عامةةل   فةةّن حرةةور قةةوات االحةةت.ا ال یطةةاين  ةةو أ ةم   سووشةةون روایةة يف
املناسةةب اقامةةة الصةةلة بةة   األداءوایت  إلةةی یایت لةةا، وذلةةک بسةةبب ء یتةةابع الةةر  يالقةةار  القةةوا إ  ةةه وبةةرلم کثافةةة األحةةداث، فةةّن  

 اا.ومنطق عق.ا  القبوا هبلا عند القارز األسباف واملسبَّبات يف األحداث وإمکا یة 
 

  .سووشون، سیل  دا شور، ب  القصرینعنصر احلدث، جنیب حمفوظ،  :ةلیلی  لد  الفلنات ا
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