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چکيده
عنصر حادثه ،یکی از عناصر ساختاری قصّه ،داستان و رمان است که در پیشبرد سیر داستان و شککلدهکی پیرنک
آن از اهمّیّت بسزایی برخوردار است ،به طوریکه استفادة صحیح و بههنگام از آن ،سبب میشکود اکا مطاطکب بکا
اشتیاق فراوان داستان را پیگیری کند .از این میان ،رمان بنی القصرین به عنکوان یکد داسکتان ااتمکاعی و سرشکار از

حوادث گوناگون از امله مهماکرین رمکانهکای نییکب محفکو  -برنکدة اکایزة نوبکل ادبیّکات در سکا  8991م.
محسوب میشود .در مقابل ،در رمان سووشکون اثکر سکیمین دانشکور ،نیکز بکا اکیکه بکر ابیکاد اکاریطی  -ااتمکاعی،
حوادث از نقشی اأثیرگکاار در رونکد سکیر داسکتان برخوردارنکد .در ایکن پکهوهب بکا اکیکه بکر روی اوصکیفی -
اطبیقی ،سیی بر آن است اا عنصر حادثه در دو رمان ماکور مورد بررسی قکرار گیکرد و اایگکاه آن در شکهرت و

ماندگاری این دو اثر نشان داده شود .نتییة استار حاضر ،حاکی از آن است ککه در رمکان بنینی القصنیرین ،دو ککنب
اصلیِ استیمار انگلیس در کنار دیدگاههای سنّتی پدر خانواده ،عامکل پکیببرنکدة حکوادث داسکتان اسکت ،امّکا در
رمان سووشون ،حضور نیروهای اشغالگر انگلیس ،مهمارین عامل و کنب پیببرنکدة حکوادث داسکتان محسکوب
میشود .به طور کلّی ،در هر دو رمان ،باواود حیم باالی حکوادث ،بکه واسکطة پکردازی مناسکب روابک علّکی -
میلولی میان رویدادها و باورپایر بودن آنها ،خواننده اا پایان داستان آن را همراهی میکند.
واژگان کليدی :عنصر حادثه ،نییب محفو  ،بنی القصرین ،سیمین دانشور ،سووشون.
 .8ااریخ دریافت8393/5/81 :
 .2رایانامهz.shekari27@yahoo.com :
 .3رایانامة نویسندة مسئو ali_habibi@uoz.ac.ir :

ااریخ پایری8393/9/29 :
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 .5پيشگفتار
ادبیّات داستانی ،شامل همة انواع آثار داستانی از امله :قصّه ،رمانس ،داستان کوااه ...و نیکز آثکار وابسکته
به آنهاست که به هر کدام با اواّه به اقسیمبندیهای متیدّد در باب عناصر داستان ککه میموعکاپ پیککرة
داستان را به واود میآورند ،میپردازد .از املة این اقسیمبندیهکا مکیاکوان بکه «ایربکه ،اکدا  ،زاویکة
دید ،هستة داستان ،شطصیّت یا قهرمان ،زمینه ،فضکا و اکو ،لحکن ،الگکو و حادثکه» اشکاره ککرد مشمیسکا،
 .)815-810 :8319رمان ،از املة این موارد است و در واقع «مهمارین و میروفارین شککل ابلوریافتکة
ادبی روزگار ماست که نمیاوان ایریف اامع و مانیی از آن ارائه داد اکا همکة انکواع آن را دربکر گیکرد»
ممیرصادقی .)23 :8311 ،از سوی دیگر؛ «افزایب رمانها ،ایربهگری در شیوههای گونکاگون نگکاری و
روی آوردن مطاطبان اازه به رمان ،سبب میشود که رمان مطرحارین طرز ادبکی زمانکه عنکوان گیکرد ،در
صورای که شیر به دلیل ساختار زبانی خکود ،قکدرت آن را نکدارد ککه همکة هییانکات گسکترده و عمیک
ااتماعی ما را در زمان اابکهاکایی اکاریطی در اامیکه پیکدا شکده ،مکنیکس کنکد» ممیرعابکدینی:8310 ،
.)111
بنابراین ،پرداختن به بحثهای ادید در ادبیّات داستانی دقّتی فکراوان و نگکاهی اکامع مکیطلبکد .بکه
ویهه اگر پهوهشگران در صدد باشند همزمان ،با بررسی این امر ،به اطبی دو اثر میکروف از دو نویسکندة
صکرفِ عنصکر حادثکه ،اکأثیر عنصکر مکاکور در
مشهور دو کشور بپردازند و قصد آنها عالوه بر بررسیِ ِ
شهرت و ماندگاری آن دو اثر باشد.
بر اساس این گفتمان ،حادثه یکی از عناصر داستانی است که امکروزه بکدان پرداختکه شکده و در ایکن
عرصه ،پهوهب زیادی به صورت مستقل انیام نشده است .قدر مسلّم آن است که حادثه یکی از عناصر
اصلی داستان است که مانند دیگر عناصر هکمچکون شطصکیّت ،لحکن ،گفتگکو و صکحنه ،در شککلدهکی
پیرن

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

واود آن در داستان از ضروریات است ،به گونهای که داستانِ بکدون حادثکهای واکود نداشکته و نکدارد،
چراکه حادثه با انواع خود محوادث اصلی ،فرعی و محرّک) پیرن

داسکتان را مکیسکازد و ایکن مهکم اکا

بدانااست که میرصادقی بر این باور است« :هکی داسکتان بکدون حادثکهای واکود نکدارد» م)98 :8319؛
زیرا عنصر حادثه ،یکی از بنیادیاکرین مؤلّفکههکای روایکت اسکت ککه در پیشکبرد پیرنک

داسکتان نقشکی
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اساسی و بیبدیل داشته و از ایاملی دو سویه با دیگر عناصر سازندة پیرن

 -از مقدّمکه اکا پایکانبنکدی -

برخوردار است ،به گونهای که عدم اواّه بکه نقکب حادثکه در حرککتِ رو بکه الکوی پیرنک

و رسکاندن

داستان به فراام خکود ،از اکاّابیّت و کشکب داسکتان بکه شکدّت مکیکاهکد و در کنکار خسکتگی و مکال
مطاطب ،سطح و ارزی هنری داستان را به میزان زیادی پایین میآورد.
بنابراین ،هر اندازه حوادث داستان مهمار باشند ،طرح یا پیرن

داستان گسکترده و پیچیکدهاکر شکده و

در نتییه ااّابیّت این مسأله ،اوسّ عناصر دیگر داستان که در بطن حادثکه قکرار دارنکد ،بهتکر نشکان داده
میشود .این عناصر محرّکِ حادثه شامل گرهافکنی ،بحران ،کشمکب ،ایلی  ،نقطکة او و گکرهگشکایی
میشود که حادثه را در بطن خود دارند و عکالوه بکر اینککه محکرّک حادثکه هسکتند ،در پیشکبرد داسکتان،
ااب مطاطب و عم و مینا بطشیدن به اثر ،از اهمّیّکت بسکزایی برخوردارنکد .زیکرا هکر حادثکة داسکتانی
برای اینکه از ااّابیّت بیشتری برخوردار بوده و مطاطب را بکرای خوانکدن یکد اثکر ارکیکب کنکد ،بایکد
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.
در استار پیبروی ،پهوهشگران در کَند و کاو پیرامون عنصر حادثه ،بکر آن شکدند اکا دو رمکان بنینی

القصنیرین  -که از رمانهای میروف و موفّ محفو  ،نویسندة مصکری  -و سووشکون  -اثکر دانشکور ککه از
پرفرویارین و موفّ ارین رمانهای فارسی میباشکد  -را مکورد ایزیکه و احلیکل قکرار دهنکد ،اکا از ایکن
ر هگار اایگاه این عنصر را در ماندگاری و شهرت دو اثر ماکور نشان دهند.
چرایی انتطاب و اطبی عنصر حادثه در این دو رمان را میاوان در کنار پررنک

بکودن نقکب عنصکر

حادثه در پیشبرد داستان مکثرت حوادث و پردازی فنّی و موفّ آنها در داسکتان) ،دو مقولکة شکباهت در
درونمایه و موضوع و حادثه یا عامل محرّک در دو داستان دانست؛ زیرا موضوعات اصلی هکر دو رمکان
را مسائل ااتماعی و رواب خانوادگی ،اشغالگری انگلیس ،ان

 ،اکو مردسکاالری و ککمارزی بکودن

مقام و موقییّت زن اشکیل میدهد .اگرچه ،در رمان بنینی القصنیرین مسائل و رواب خکانوادگی ،ککمارزشکی
زن و گسست خانوادة سنّتی ،و در رمان سووشون مسائل ااریطی و مبکارزات ملّکت در برابکر ایکاوزات و
استیمارگری انگلیس و عوامل دستنشاندة آن از موضوعاای اسکت ککه اکا حکدّی در دو رمکان متفکاوت
است .پیرامون حادثة محرّک نیز باید اذعان داشت ،با اواّه بکه اینککه زمکان اکاریطی رویکدادهای هکر دو
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رمان شبیه به هکم هسکتند و اقریبکاپ سکا هکای بکین دو انک

اوّ و دوّم اهکانی اسکت ،حضکور نیروهکای

اشغالگر انگلیس ،در رمان سووشون اصلیارین حادثة محرّک داسکتان اسکت و در رمکان بنینی القصنیرین ایکن
عامل ،در کنار عامل دیدگاههای سنّتی پدر خانواده ،یککی از دو حادثکة محکرّک اصکلی داسکتان قلمکداد
میشود .نظر به واود این اشتراکات در ابیاد مطتلف عنصر حادثه و زمان رویدادها ،در کنار شکهرت دو
داستان ،واکاوی اطبیقی عنصر حادثه در دو رمان ،امری بدیع و حائز اهمّیّت القّی میگردد.
پیب از پرداختن به عنصر حادثه در این دو اثر ،ابتدا به مبانی نظری و پیشینة پکهوهب اشکاره مکیشکود
و سپس مطتصری در مورد بیوگرافی دو نویسنده و خالصة دو رمان آورده میشکود .در ادامکه و بکا اکیکه

بر روی اوصیفی  -احلیلی و شیوة اسنادی ،پس از خوانب اداگانة عنصر حادثه در رمکان بنینی القصنیرین و
سووشون ،دو رمان بر اساس مکتب ادبیّات اطبیقی اروپایشرقی که اوضاع و شرای ااتماعی ،فرهنگکی
و سیاسی را به عنوان زیرساخت آثار ادبی و اولیکدات ادبکی را بکه عنکوان روسکاخت قلمکداد مکیکنکدم،)8
مورد بازخوانب و نقد اطبیقی قرار میگیرد.
 .5-5پرسشهای تحقيق
 -کاربرد عنصر حادثه در دو رمان مورد مطالیه چگونه است؟

 -پررن

یا کمرن

بودن عنصر حادثه ،در شهرت و ماندگاری رمانهکای مکورد مطالیکه بکه چکه میکزان

اأثیر داشته است؟
 .4-5پيشينة تحقيق
در بررسیهای انیام شده ،مشطّص گردیدکه ااکنون در زمینة عنصرِ حادثه ،انهکا یکد مقالکه بکا عنکوان:

«بررسی عنصرِ حادثه در رمان اای خالی سلوچ» اوسّ خویحکا دسکتیردی و شکمیی م )8311نوشکته
شده که نویسندگان نتییه میگیرند :مضمون اصلی داستان از امله سنّت و ایدّد ،دفاع از سرزمین ،فقکر
و مبارزه به خاطر حیات ،رواب نامناسب زناشویی در شرای نابسامان ااتماعی و ...عوامکل اصکلی اییکاد
حادثه در داستان به شمار میروند .از این رو ،ایکن احقیک در حکوزة روایکتشناسکی رمکان ،پهوهشکی نکو
القّی میگردد.
 .4پردازش تحليلی موضوع
 .5-4محفوظ و بين القصرین
نییکب محفککو م 8988م  2001 -قککاهره) برنکدة اککایزة نوبککل ادبیّکات در سککا  8911مککیالدی ،یکککی از
نویسککندگان مطککرح میاصککر عربککی اسککت .وی بککه خوانککدن رمککانهککای پلیسککی عالقککهمنککد بککود و کککار
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نویسندگیای از سا  8921با داسکتان کواکاه شکروع شکد ممحفکو  .)1 :8311 ،از ایکن نویسکنده حکدود

پنیاه رمان و میموعة داستان کوااه براکای مانکده ککه یککی از میکروفاکرین رمکانهکایب ،بنینی القصنیرین

است .در این رمان« ،محفو در ضمن نگاری داستان و بیان حکاالت درونکی اشکطان ،نظکرات فلسکفی
خود را نسبت به انبههای مثبت و محرّک عقاید و اخالق سکنّتی در زنکدگی افکراد خکانواده و در ارابکا
فرد با اامیه و اریانهای سیاسی به طور ظریف بیان میکند؛ در عین اینکه اأثیرات منفی ماهب قشکری
و خالی از افکّر را که به نتایج کیراخالقی و ضدّ انسانی میانیامد به طری مطتلف ،از امله طنز ،به نقکد
می کشد ،لاا این رمان ید داستان خالی از پیام فلسفی نیست ،رمانی میباشد که زنکدگی یکد خکانوادة
سنّتی را در قاهره ممصر) به اصویر میکشد و همة میضالت و دیدگاههای کهن بیضکی از افکراد را بیکان
میکند» ممحفو  - ،مقدّمة مترام.)1 :8319 ،-
امّا شطصیّتهای اصلی داستان ،عبارانکد از :سکیّد احمکد عبکدالیواد مقهرمکان رمکان ،پکدر خکانواده)،
یاسین ،فهمکی ،کمکا مپسکران خکانواده) ،امینکه ممکادر خکانواده) ،خدییکه ،عایشکه مدختکران خکانواده) و
شطصیّتهای فرعی :امّ حنفی مکلفت خانواده) ،امّ مریم مزن همسکایه) ،مکریم مدختکر همسکایه) دوسکتان
سیّد احمد ،زینب مهمسر یاسین) و همسر مرحوم شوکت.
در رمان ماکور ،مادر خانواده ،امینه ،همیشه در خانه است و کامالپ مطیع همسر خکود مکیباشکد .پکدر
خانواده ،سیّد احمد عبدالیواد مغکازهدار اسکت ،وی شطصکیّتی دوگانکه دارد .او در خانکه سکیی مکیکنکد
حرمت و براری خود را حفظ کند و بکا خصوصکیت مردسکاالرانة خکود ،خکانواده را کنتکر نمایکد .سکیّد
احمد ،گرچه انسانی به ظاهر متیهّد است امّا ابایی از عیّاشی و هوسرانی ندارد .در این خانواده پنج فرزنکد
واود دارد .پسر بزرگ خانواده که یاسین میباشد ،حاصل ازدوا قبلی سیّد احمکد اسکت .یاسکین ماننکد
پدری اهل هوسرانی است .فهمی ،پسر دوّم خانواده دانشیوی حقوق و فردی متیهّد ،ادّی و عالقهمنکد
به سیاست است .کما  ،پسر کوچد خانواده است ،او با رفتارهای کودکانة خود میاواند از شرّ بیضکی
سطتگیریهای پدر در امان باشد .خدییه و عایشه دختران خانوادهاند .یکی از مشکالت خکانواده ایکن
است که خدییه هنوز ازدوا نکرده و شایسته نیست ،عایشه زودار ازدوا کند .در این خکانواده ،زنهکا
ح ّ بیرون رفتن از خانه را ندارند و باید مطیع باشند و دختران فقک بکه بکزرگاکرین آرزویشکان ،ازدوا
فکر کنند .این سنّت همچنان پایدار است .عالوه بکر ایکنهکا ،در داسکتان نیروهکای سکرکب خکارای ککه
شامل ائتالف استرالیا و انگلیسیاند ،همواره حضور دارند.
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 .4-4دانشور و سووشون
دانشور ممتولّد  ،8308شیراز) از امله نویسندههای موفّ و زنکان اوانکای کشکور ماسکت ککه «بکا ااّککا بکر
اواناییهای ممتاز ادبی ،دانکب زیبکاییشناسکی ،فراسکت در اندیشکهورزی و صکداقت در آفکرینب ادبکی،
آثاری ممتاز آفریده و ضمن بهرهگیری از میراثهای اسطورهای و گنیینههای عناصر فرهنگکی اسکالمی
 ایرانی ،از قدرت بازآفرینیِ هنری و ادبیِ خوبی نیز برخوردار بوده است» مقبکادی .)8 :8313 ،وی آثکارداستانی مشهوری چون آاب خکاموی ،شکهری چکون بهشکت ،بکه ککی سکالم ککنم ،ازیکرة سکرگردانی،
ساربان سرگردان ،سووشون و نیز ارامههایی چند دارد و ااّفاقاپ در اکثر آنها بسکیار درخشکیده اسکت .از
املة این داستانها سووشون میباشد که نویسنده آن را در سا  8331همزمان با حوادث و رویکدادهای
ااریطی و ااتماعی و سیاسی اامیه به اصویر کشیده« ،سبد اثر ،رئالیسکم ااتمکاعی بکا درونمایکههکای
سیاسی  -ااریطی میاصر ماشغا نظامی انوب اوسّ انگلیس در هنگامکة انک
آمیزی حوادث ااریطی از املکه انک

اهکانی دوّم) همکراه بکا

اهکانی اوّ اسکت» ماسکلیمی )835 :8311 ،ککه در ادامکه بکدان

پرداخته میشود.
امّا شطصیّتهای اصکلی داسکتان :یوسکف مشطصکیّت قهرمکان و اوّ رمکان) ،زری مهمسکر یوسکف)،
ابوالقاسمخان مبرادر یوسف) ،سرانّت زینگر مافسر انگلیسی) و حاکم منطقکه؛ و شطصکیّتهکای فرعکی:
فاطمه مخواهر یوسف) ،عزّتالدّوله مزن اشرافی) ،فرزندان یوسف ،هرمکز مبکرادرزادة یوسکف) ،دوسکتان
یوسف ممیید ،فتوحی ،ملد رستم و ملد سکهراب ،مَکد مکاهون) ،خدییکه ،ننکة فکردوس و فکردوس،
حمیدخان مپسر عزّتالدّوله) ،کلعباس منوکر عزّتالدّوله) ،دختر کوچد حکاکم ،دکتکر عبکداهخکان،
خواهر فتوحی ،کلو مفرزند چوپان یوسف).
این رمان ،اصویر خانوادة شطصی به نام یوسف را به نمایب میگکاارد ،یوسکف فکردی روشکنفکر و
مالکی اوانا در شیراز است که دارای همسری زری نام و سه فرزند بکه نکام خسکرو ،مینکا و مراکان اسکت.
داستان از آناا آکاز میشود که در روز اشن عقد دختر حاکم شیراز ،سرانّت زینگر مافسکر انگلیسکی)
سیی می کند یوسف را متقاعد کند اا بید از دو سا خودداری از فروی محصوالاب به دولت انگلکیس
که در ان

اهانی دوّم دچار کمبود آذوقه شده اسکت ،ایکن ککار را انیکام دهکد و محصکوالاب را بکه

آنها بفروشد ،امّا یوسف باز هم زیر بار نمکیرود و اکالیهکای بکرادری ابوالقاسکمخکان هکم ککه دنبکا
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گرفتن پست و مقام است ،در این باره فایدهای ندارد .وی بکه همراهکی چنکد نفکر از دوسکتانب مسکئولیت
آذوقة مردم خودی را به عهده میگیرد و محصولب را به انگلیسیها نمیدهکد .سکرانیام هکم بکه اوطئکة
آنکان کشککته و بککدنب در اککاریکی شککب و بککدون هککی گونککه مراسککمی در امککع خککواهر ،بککرادر و همسککر
فرزانهای ،زری ،دفن میشود.
 .3-4حادثه یا واقعه

5

«حادثه یینی اغییر» ممدکی ،)23 :8319 ،یکی از مهکماکرین عناصکر داسکتان اسکت ککه در رابطکة آن بکا
داستان میاوان گفت« :هر حادثة داستانی اغییر با مینایی را در شرای زندگی یکد شطصکیّت بکه واکود
میآورد که بر مبنای ید ارزی ،بیان و ایربه میشود» مهمکان) .در ایکن راسکتا؛ حادثکه یککی از عناصکر
اصلی داستان است که همراه دیگر عناصر محرّک خود ،یینکی گکرهافکنکی ،بحکران ،کشکمکب ،ایلیک ،
نقطة او و گرهگشایی ،در پیشبرد داستان و شکلدهی پیرنک

آن از اهمّیّکت بسکزایی برخکوردار اسکت.

مَدکی  -منتقد و فیلمنامهنویس و نویسندة میکروفِ آمریککایی  -در زمینکة حادثکه ککه آن را در مینکای
اغییر آورده ،میگوید« :اگر خیابان پشت پنیرهاان خشد باشد و شکما بیکد از خکواب قیلولکه ببینیکد ککه
خیس شده ،اصویری که به شما دست میدهد ،اصوّر وقوع ید حادثکه اسکت ،حادثکهای بکه نکام بکاران»
مهمان).
باید گفت که حادثه نباید امری پیب پا افتاده و کلیشهای باشد که مطاطب قبکل از بکه اامکام رسکیدن
داستان بتواند آن را حدس بزند .در این بکاره آلکوت و مَکدککی اقریبکاپ نظرااکی شکبیه هکم دارنکد .ایشکان
میتقدند ،حوادث داستان باید با مینا بوده و ابتدایی نباشد ،چراکه «موضکوع داسکتان بکا حادثکههکا آفریکده
میشود ،حا اگر این حوادث ساده ااّفاق بیفتد و بکرای شطصکیّتهکا مکوانیی بکه واکود نیکاورد ،داسکتان
برای خواننده گیرایی خود را از دست میدهد» ممیرصادقی .)312 :8390 ،بایسکتی دقّکت داشکت ککه «در
سادهارین حادثة ید رمان همواره سه ان دخیلنکد :نویسکنده ،خواننکده و قهرمکان» مبواکور.)859 :8319 ،
بنابراین ،نویسنده برای موفّقیّت در امر نویسندگی ،نیاز به فضاسازی دارد ،یینی اییاد ید حا و هکوای
داستانی با استفاده از مکان ،زمان ،اصاویر و زبان مراب با حوادث ،شطصیّتها و روند داستان به نحکوی
که درک ،فهم و باورپایری خواننده را در موااهه با داستان افزایب دهد .وی باید داستان را به گونکهای
1. incident or event
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طرّاحی کند که مشکالای در سر راه شطصیّتها به واود آید ،حوادثی خوشایند و ناخوشکایند در کنکار
هم قرار گیرند ،هدفی گرچه کماهمیّت زندگی شطصیّتها را مینا دهد و شطصیّتهکا بکرای رسکیدن بکه
آن بکوشند اا ایکنگونکه ،خواننکده را بکه دنبکا خکود بکشکانند ممیرصکادقی .)313 :8319 ،نویسکنده بایکد
حوادث داستان را طوری طرّاحی کند که خواننده بداند قهرمان یا شطصیّتهای داستان میاواننکد چنکین
اعمالی انیام دهند ،نه اینکه شکل حوادث برگرفته از افسانهها باشد .این امکر در مکورد رمکان هکم صکدق
میکند ،به این دلیل که رمان شککل ابلوریافتکه و طکوالنیِ داسکتان اسکت و در رمکان نیکز داسکتان بکا یکد
شطصیّت آکاز میشود یا حوادث برای ید شطصیّت روی میدهد ،بکه همکین دلیکل زمکانیککه داسکتان
حالت یکنواخت به خود میگیرد ،طرّاحی حادثه اوسّ نویسنده آن را از حالکت یکنکواختی درمکیآورد
و مطاطب را برای ادامة خواندن مصمّم میکند.
 .5-3-4تقسيم بندی حوادث براساس نقش و ميزان حضور حادثه در روند کلّی داستان
الف :حوادث طرحی یا اصلی

« حوادثی که واودشان برای داستان ضروری و رشکتة وقکاییی اسکت ککه در فککر نویسکنده بکه هکم گکره
خورده و بر روی هم طرح داستان را به واود میآورد و چنانچه طرح داسکتان طرحکی درخکور و اکامع
باشد ،حاف یا اغییر هر ید از آنها ،داستان را پاک دگرگون میکند» میونسی.)853-853 :8311 ،
ب :حوادث فرعی یا بسطدهنده

پیببرندة داستان و سرگرمکنندة مطاطب اا رسیدن بکه حکوادث اصکلی اسکت .افکزون بکر ایکن ،حکوادث
کمکیاند که نویسنده به یاری آنها طرح داستان را گستری میدهد ،و با اسکتفاده از آنهکا راه را بکرای
وقوع حوادث اصلی هموار می کند .حاف یا اغییر هر یکد از ایکن حکوادث اغییکری اساسکی در داسکتان
نطواهد داد؛ چراکه این حوادث در دراة دوّم اهمّیّت قرار دارند مهمان.)853 :
 .5- 5- 3- 4بررسی و تحليل حوادث رمان بين القصرین

رمکان بنینینی القصنیرین از میککان پنیککاه و هشککت حادثککة کوچککد و بزرگککی کککه نویسککنده از گاشککته و حککا
شطصیّتها روایت میکند ،از سی حادثة اصلی اشکیل شده است .ذکر این نکته ضروری مکیباشکد ککه
علّت کثرت حوادث اصلی این است که از فصل چهل و شب ،ید نوع حادثة اصلی دیگکر ککه مربکو
به انقالب مصر است ،روی میدهد .حوادث رمان به شرح زیر است:
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اوسک یاسکین مفصکل
مست آمدن سیّد احمد به منکز در نیمکهشکب مفصکل دو) .ایقیکب ذنوبکة عودنکواز ّ
دوازده) .ورود زبیده مملکة آوازخوانها) به مغازة سیّد احمد مفصل چهارده) .ورود سکیّد احمکد بکه خانکة
زیبده ،بدون دعوت که زبیده زنبارگی او را آشکارا بیان میکند مفصل پانزده) .روبهرو شدن یاسکین و

اوسک امینکه و
مادری بید از سا ها مفصل هفده) .مطرح کردن قضیة عالقة فهمی به مریم با سیّد احمد ّ
مطالفت شدید وی مفصل نوزده) .مطالفت سیّد احمد با خواستگاری افسر اوان از عایشه مفصل بیسکت
و چهار) .زیارت رفتن امینه به اصرار فرزندانب بدون ااازة سکیّد احمکد و اصکادف وی مفصکل بیسکت و
شب) .اصمیم امینه مبنی بر بیان حقیقت اصادف ،گفتن حقیقت اصادف اوسّ امینه و عکسالیمکل کیکر
منتظرانة سیّد احمد مفصل بیست و هشت) .بیرون کردن امینه از منز اوسّ سیّد احمکد بیکد از برخاسکتن
اوسک پکدر مفصکل سکی و
او از بستر بیماری مفصل سی) .اعتراض کما به دلیل بیکرون ککردن مکادری ّ
سه) .امام شدن ابییدی امینه و برگرداندن او به خانه به همراه پسرانب مفصکل سکی و شکب) .دیکدن سکیّد
اوسک
احمد اوسّ یاسین مقابل خانة زبیده مفصل سی و هشت) .عروسی عایشه و رسکوایی سکیّد احمکد ّ
الیلة آوازخوان مفصل سی و نه) .رسوایی یاسین بید از عروسی عایشه اهت حمله به امّ حنفکی در شکب
مفصل چهل) .رفتن یاسین به همراه همسری اهکت افریحکات شکبانه ککه باعکث نکاراحتی همکه مکیشکود
مفصل چهل و پنج) .عروسی خدییه  -فوت محمّد رضوان ،پدر مریم  -اعالم آاببس از سوی دولکت
انگلیس مفصل چهل و شب) .آگاهی امینه از شکرکت ککردن فهمکی در امکور سیاسکی و برخکورد بکا وی
مفصل چهل و هشت) .خبر بیرون رفتن انگلیسیها از مصر مفصل پنیکاه) .اظکاهرات گکروههکای مطتلکف
مکردم در خیابکانهکا مفصکل پنیکاه و دو) .گرفتکاری کمککا در اظکاهرات و پنکاه بکردن بکه مغکازة یکککی از

مغکازهداران مفصککل پنیککاه و سکه) .اردو زدن انگلیسککیهککا در خیابکان بنینی القصنیرین مفصکل پنیککاه و چهککار).
رسوایی یاسین به خاطر نزدید شدن به نور ،کُلفَتِ همسری مفصل و پنیاه و پنج) .قهکر و رفکتن همسکر
یاسین به خانة پدر بیخبر از همه مفصکل پنیکاه و شکب) .آگکاهی یاسکین از رفکتن همسکری  -گرفتکاری
کما میان سربازان انگلیسی مفصل پنیاه و هفت) .برخورد اند طلبة اوان با یاسکین در صکحن مسکید و
خیانتکار دانستن یاسین مفصل پنیاه و نه) .آگاهی سیّد احمد از فیّالیّتهکای سیاسکی فهمکی و برخکورد
اوسک سکربازان انگلیسکی و بیگکاری از وی مفصکل
اند با او مفصل شصکت) .دسکتگیر شکدن سکیّد احمکد ّ
شصت و سه) .راهپیمایی مردم در روز بید از پیروزی  -حملة ناگهانی سربازان انگلیسی مفصل شصکت و
هشت) .رسیدن خبر شهادت فهمی به پدری مسیّد احمد) اوسّ دوستان فهمی مفصل شصت و نه).
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یکی از اکنید های نییب محفو این است که در هر صحنه ،حادثه و رویدادی اازه را پکیب روی
خواننده میآورد اا با میاوب کردن وی ،داستان را به پایان برساند .در صورایکه در چنکد فصکل از 19
فصل ،هی حادثهای روی نمیدهد و با به اصویر کشیدن مسائل اکراری روزمرّة خانواده ،قصّه پکردازی
میشود .محفو دو گونه حوادث اصلی را در صحنة رمانب قرار میدهد که گاهی در فصکولی مثکل 10
اا  52به طور متوالی روی میدهند و آن حکوادث اصکلی خکانوادة سکیّد احمکد و ااّفاقکات مهکمّ کشکور و
مردمب در دوران استیمار مصر در دست انگلیس است.
امّا مهمارین و حیاایارین حادثه در هر اثکر داسکتانی ،حادثکة محکرّک اسکت .آن هکم حادثکهای ککه
میاواند ،ید رویداد خان و یا اخالق و رفتار ید شطصیّت باشد ،در ایریف آن میاوان بیکان ککرد:
حادثة محرّک درواقع همان حادثة اصلی داستان است و باید در یدچهارم ابتدایی داستان خود را نشکان
دهد .مدکی میتقد است« :حادثة محرّک باید حادثهای پویا و کامالپ پرورده باشکد و نکه چیکزی مکبهم و
ایستا» م .)823 :8319چراکه ،حادثة محرّک اوازن نیروها را در زندگی قهرمان شدیداپ بر هکم مکیریکزد و
بار ارزشی زندگی قهرمان را به سمت مثبت یا منفی سوق میدهکد مهمکان .)825 :بکر همکین مبنکا ،حادثکة
محرّک ،همانگونه که از نام آن پیداست ،در واقع عامل اوّلیه و اصلی امام حوادثِ بیکد از خکود اسکت.
زمانیکه عامل محرّک در داستان و رمان ،ید حادثه ،خواه اخالق ،رفتکار و نیکز عمکل فیزیککی قهرمکان
داستان باشد ،در ابتدا سبب روی دادن مشکالای میشود که اگر این مشککالت فزاینکده و حیکاای باشکد،
بحران آن کلّ داستان را دربر میگیرد و سکبب اییکاد گکرههکایی در زنکدگی شطصکیّتهکا بکه خصکون
قهرمان داستان میشود اا نهایتاپ به نقطة او رسیده و افراد را بکرای اکالی اهکت گشکایب گکرههکا وادار
نماید .بنابراین باید گفت :حادثة محرّک نسبت به چهار عنصکر مشککالت فزاینکده ،بحکران ،نقطکة او و
گرهگشایی که داستان را به حرکت درمیآورند ،مهم و کاملار بکوده مهمکان )889 :و در واقکع اسکتفادة
به موقع و بیا از آن سبب ااّابیّت و کشب اثر ادبی میشود.
اوسک
داستان بنینی القصنیرین با اصویری ذهنی از رفتار یکی از شطصکیّتهکای داسکتان مپکدر خکانواده) ککه ّ
دیگری ممادر خانواده) مطرح شده ،آکاز میشود .بدینارایب ،خوانندة آگاه ،میداند که صحنه بایسکتی
صحنة ورود قهرمان داستان و شطصیّت اوّ رمان باشد .میدانیم ککه حادثکة محکرّک مکیاوانکد ،عمکل و
رفتار قهرمان داستان نیز باشد .به همین دلیل ،محفکو بکرای نمکایب اوّلکین نمکود از «حادثکة محکرّک» بکا
فلببد زدن به ذهن امینه ،داستان را آکاز میکند:
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«وقد خطر هلا مرة ،يف العام األول من معاشرته ،أن تعلن نوعا من االعنیاا

اؤنیب ع علنیه هنیارت اؤلوامنی اننیا هنیان م نیه ال

أن أمسک بأذنیاا وقال هلا بصوته اجلاوري يف هلجة حازمة :أننیا رلنی ارمنیر وال نیا ي ال أقبنی علنیه هنیلوهي أینیة مححةنیة ،اننیا
علیک ال الطاعة( »...حمفوظ ،1991 ،ج .)929 :2
ارامه :یدبار یکد سکا بیکد از ازدوا ااّفکاق افتکاد ککه مامینکه) بکه خکود اکر ت داد و در نهایکتِ ادب از دیکر
بازگشتن شوهری به او گله کرد .در اواب این کاری ،مرد گوی او را گرفته و بکا صکدای بلنکد گفتکه بکود :مکن
مرد خانه هستم و انها کسی هسکتم ککه مکیاو انکد دسکتور بدهکد یکا هرچکه را ککه مکیخواهکد قکدکن کنکد .اصکالپ
نمیگاارم کسی به کارم ایراد بگیرد .وظیفة او این است که فق مطیع من باشی. ...

با دی دن این رفتار و برخوردها ،خصوصیات اخالقی سیّد احمد که در واقع شطصکیّت اصکلی و عمکل
محرّک داستان است اا حدودی برای خواننده مشطّص میشکود .چراککه« ،حادثکة محکرّک ،یکا اصکادفی
است یا با قصد و اصمیم قبلی و روی سوّمی واود ندارد» ممکدککی .)838 :8319 ،در ایکن اثکرِ نییکب
محفو  ،حادثه در نگاه اوّ  ،امری اصادفی است ،امّا بید از احلیل دیده میشود که قصد و اصکمیم هکم
در ابهة مطالف میاواند باعث عمدی شدن حوادث روی داده اوسّ اعضای خانوادة سیّد احمد شکود؛
چراکه رفتار و کردار پدر خانواده ،اعضای خانواده را میبور به مطفکیککاری مکیکنکد .در واقکع هکدف
اصلیِ محفو همین امر است اا بتواند عقاید و دیدگاههای خود را بیان نماید.
همانگونه که در داستان مشاهده میشود؛ اوّلین حادثه بید از یکادآوری امینکه از رفتکار شکوهری ،در
فصل دوّم ،این است که سیّد احمد مست به خانه میآید .امّکا بیکد از آن ،محفکو هکی حادثکة اصکلی و
مهمّی به از اصاویری از امور ازئی خکانواده بیکان نمکیکنکد ،اکا اینککه در فصکل دوازدهکم آککاز رفتکار
شطصیّت اصلی داستان به صورت ادّی شروع میشود .ورود شیخ متولّی به مغکازة سکیّد احمکد و اشکاره
به زنبارگی سیّد احمد ،ورود زبیده ،ملکة آوازخوانها به مغازة سیّد احمد مفصل چهکارده) و ورود سکیّد
احمد به خانة زیبده ،بدون دعوت که نیز زبیده زنبارگی او را آشکارا بیان میکند مفصل پانزده) .با ایکن
اسناد میشکود گفکت :ککه در همکة حکوادث ردّ پکای شطصکیّت اصکلی داسکتان نمکود دارد ،بکه عکالوه در
مطالفت شدید با ازدوا فهمی و مریم دختر همسایهشان ،مطالفت با ازدوا دختر کوچکداکر معایشکه)
قبل از دختر بزرگار مخدییه) ،ابیید همسری به خانة مادر به خاطر بکدون ااکازه از خانکه خکار شکدن
وی ،رسواییای اوسّ الیله ،ملکة آوازخوان به خاطر رابطهای که در گاشته بکا وی داشکته ،رفتارهکای
اندی با هر کدام از پسرانب و کالپ مردساالر بودن وی ،ابیاد شطصیّت مسکتبد و منکاف گونکة او را بکرای
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خواننده آشکارار میسازد؛ بهگونهای ککه اکا فصکل بیسکت و پکنج همچنکان شطصکیّت اصکلی داسکتان بکا
خصوصیّت مردساالرانة خود در حا اازاندن است .امّا در فصلهای بیدی از امله فصل بیست و شکب،
اوّلین نمونة پاسخ به اعمالب را میبیند .همسری بکدون ااکازه در نبکود وی از خانکه بکرای زیکارت رفکتن
خار میشود ،امّا ناخواسته اصادف مکیکنکد .حادثکهای ککه در د همکة شطصکیّتهکا ،از املکه امینکه،
وحشت اییاد میکند:

«و رعلا لیاا ازعلنی ومها هتلفنیان :نی نیة ...نی نیة ...مالنیکع وتعنیاونوا میعنیا علنیه لانیا ،النی تفنیخ خد نیة يف ث نیا ذلنیک عنین

أن تسأل هنال عنا حدث حله اضطر الغحم له أن یغنغ يف خوف بنیال  :هنییارة ...هنییارة( »...حمفنیوظ ،1991 ،ج :2

.)319
ارامه :وحشتزده فریاد برداشتند ،مادر ...مادر ...موضوع چیسکت؟ همکه کمکد کردنکد اکا او را اابکهاکا کننکد.
خدییه در همین موقع دربارة اریان از کما میپرسید .باالخره پسرک در حالیکه شدیداپ ارسیده بکود بکه اابکار
گفت :ید ماشین ...ید ماشین...

همة اعضای خانواده با دیدن این صحنه ،دچار ید بحران شکدید روحکی و ذهنکی مکیشکوند ککه در
طی آن ،گرهی بکس محککم در ککار آنهکا اییکاد مکیشکود .چراککه «در فرآینکد داسکتان ،اسکتمرار ،اکا
افتادگی و پیچیدگیِ گرهافکنی ،به بحکران مکیانیامکد .پکس ،بحکران را نمکیاکوان از گکرهافکنکی اکدا و
منفد کرد ،هر دو در هم آمیطتهاند و از نظر ذهنی دو مرحلة اکدا از هکم هسکتند ،در عکین حکا بحکران
«مرحلهای مستقل» و نتییة ید گرهافکنی حساب شده است» مبینیاز .)30 :8311 ،در ادامه ،گرچه همکة
اعضای خانواده در این رویداد مقصّر بودهاند ،امّا هر کس برای نیات خودی دیگری را مکتّهم مکیکنکد
و این امر سبب کشمکبهایی میان افراد میشود .کشمکب به درامااید شدن حادثه در داستان کمکد
میکند و بدان گرما و سرزندگی میبطشد ماکواهر .)29 :8312 ،نگکاههکای انکد خدییکه بیشکتر از همکه
متواّه یاسین و کما است ،امّا یاسین با مقصّر دانستن خود از زیر ایغِ برّنکدة نگکاههکای وی اکا حکدودی
خود را رها میکند .اا اینکه پیشنهاد بر این میشود که همه بگویند :مادر زمکین خکورده ،بکاز هکم بکا ایکن
اواف هنوز نمودهایی از کشمکب باقی است:

«قال یاهنی :جنونا واحلند هلل .اقالت خد ة بعد أن اهلعا ت يف اجلنیو اجلدینید نطنیا اا اؤنیألوف :بنی جننیوت أننیت ینیا منیاح
اؤطورة( »...حمفوظ ،1991 ،ج .)314 :2

ارامه :یاسین گفت :نیات پیدا کردیم خدا را شکر .بید از اینکه خدییه شادابی میمولب را در اوضکاع مواکود
به دست آورد به یاسین روکرد و گفت :نه ،فق او نیات پیدا کردی .او که همة نقشهها زیر سرت بود.

بررسی اطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نییب محفو و «سووشون» سیمین دانشور 881 /

با این همه ،هر قدر کشمکب و انب ادامه پیدا کند ،باز نیازمند ید راه نیات هستند .روح و شطصکیّت
امینه در میان این سؤا ها «حاال چه میشود؟»« ،چکار باید ککرد؟»« ،حقیقکت یکا درو ؟» میلّک مکیشکود.
این امر زمانی «در فرآیند بحرانهای رمان یا داستان شکل میگیرد که مواب دلهره ،پریشانی ،دلواپسکیِ
مطاطب یا قهرمان درام بگردد» مگلکیزاده و یکاری .)82 :8311 ،امینکه همکه را بکه طریقکی از محکی دور
میکند ،دختران ،امّ حنفی و خود میماند و افکار و آشوبهایب:

«ال تدری ماذا تقول ،هأنه لیس لدیاا ما تقوله ولفن بات يف حف الیقنی أنه مل بعد بوهنیعاا أن تفنیبع أاللنیت الفرمنیة ون

أن تدري هیخ( »...حمفوظ ،1991 ،ج .)314 :2
ارامه :او نمیدانست که چه بگوید .به نظر نمیرسید که چیزی بکرای گفکتن داشکته باشکد ولکی مطمکئن بکود ککه
نمی اواند درو بگوید .چیزی برای گفتن نداشت .چون بدون اینکه بداند چگونه؟ فرصت را از دست داده بود.

انب و بحران حاصل از حادثه ،بید از ورود سیّد احمد به نقطة او میرسکد؛ چراککه «شککل و صکورت
ید رمان را میاوان به ید درخت اشبیه کرد که ستون فقرات داسکتان انکة درخکت اسکت و رسکیدن بکه
نقطة او یا بزنگاه بلندارین شاخة آن درخت میباشد» مداتفایر:)91 :8311 ،

«ولا ا وقع رف عصات عله أر الصالة وغنغنت :ر لنیک ینیا رع وعوننیک ،تطلنیع بصنیر ا لنیه البنیاع حلنیه اعاضنیه
لطنه الطوی والعریض( »...حمفوظ ،1991 ،ج .)314 :2

ارامه :زن صدای نوک عصای شوهری را که بر زمین میخورد از اااق نشکیمن شکنید .نیواکنکان گفکت :خکدایا
اوبه ام را بپایر و کمکم کن .چشمان زن به درِ ورودی دوخته شده بود اا اینکه هیکل بلنکد و انومنکد شکوهری در
میان در ظاهر شد.

بید از احوا پرسی ،سیّد احمد ،اویای حالب میشود:

«منیا لنیکع اقالنینیت و نیه تغنیض بصنیر ا :نیدا هلل علنینیه هنیحملک ینیا هنینییدي ،خبنیر ما منینیت خبنیر .لفنین أم ح فنینیه قالنیت ي ننینیک
مریضنینیة ...أال ترینینیدین أن تلفلننینیهع النلننینیت بصنینیوت ملانینیدج :أخسنینیأت خطنینیأ هبنیرا ینینیا هنینییدي ...منینیدملي هنینییارة ...اتسنینیعت

عی ا السید طة والح ایاا انزعاج مقرون باإلنفار( »...مهان.)314-314 :
ارامه :چه بر سرت آمده است؟ زن در حالیکه چشمانب را به پایین می انداخت ،گفت :آقا خکدا را شککر سکالم
برگشتی .حا شما خوب باشد من هم خوبم .ولی امّ حنفی گفت مریض هستی ...نمیخکواهی حکرف بزنکی؟  ...بکا
صدایی لرزان گفت :اشتباه بزرگی مراکب شدم آقکا ...ماشکین بکه مکن زد ...چشکمان مکرد از اییّکب بازمانکد و در

آنها نشانههایی از خشم همراه با ناباوری پیدا شد. ...

امّا این پایان آکسیون داستان نیست ،بلکه ید نقطة او میانپردهای است؛ چراکه این هرم دوباره بکا
بیرون کردن امینه اوسّ سیّد احمد اکرار میشود .در ادامه ،محفو در فصلهای بید از برگشکت امینکه،
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به طرح حوادث و رویدادهای ادید میپردازد و آن وقایع انقکالب مصکر اسکت ککه زیکر فشکار اسکتیمار
انگلیس قرار دارد .نمودهای خانمانسوز ان

در مصر از فصل چهکل و شکب ککامالپ آشککار مکیشکود.

اعالم آاببس از سوی دولت انگلیس ،شرکت کردن فهمی در اظاهرات دور از چشم پکدر و مکادری،
خبر دروکین بیرون رفتن انگلیسیها ،کشتارهای بیرحمانه در شهرهای مصر ،اظاهرات گروههکای مکردم
در خیابان ،اردو زدن انگلیسیها در خیابان بنینی القصنیرین ،دسکتگیر شکدن سکیّد احمکد در نیمکههکای شکب و
بیگاری کشیدن از وی ،راهپیماییهای مردم در روز بید از پیروزی ،حملة ناگهانی سربازان انگلیسکی .در
همة این عوامل که بارقههایی از ان

را به خانه و کاشانة سیّد احمد نزدید کرده ،نهایتکاپ خکود انک

را به خانه و کاشانة وی وارد میکند و با قربانی گرفتن فهمی ،فرزند سیّد احمد ،آرام میشود .در پایکان،
سیّد احمد میماند و اابوای همراه با دیدگاههای سنّتیای در باب امینه - ،مادری که حتّکی حک حضکور
در اشییع انازة فرزندی را هم ندارد  -همة اینها بر پشتب سنگینی میکند ،امّکا نمکیاوانکد بپکایرد ککه
ااازة حضور همسری را در امع عموم مردم احمّل کند ،هرچند به خاطر فرزندی باشد.

بنی القصنیرین رمانیست که نویسنده در نگاه نطست ،رفتارها و کنبهای پکدری از خکانوادهای سکنّتی را

به اصویر می کشد اا به مطاطب نشان دهد که حتّکی انک

و آشکوب هکم در پایکان داسکتان نمکیاوانکد،

سنّتی که قرنهاست پایهگااری شده را ید دفیه و با ید مو اغییر دهد و اینکه این دسته از اوامع یکا
افراد شاید نتوانند اغییر کنند .برای اوضیح بیشتر دربارة واکنبهایی افراد خانواده و شکرای پکیب آمکده
در مقابل کنبهایی که پدر خانوده بروز میدهد ،مر.ک :نمودار ذیل :مدکی.)801 :8319 ،
نمودار :روند کنشهای پيرنگ رمان بين القصرین (نظریة رابرت مککی)

ترتيب روایی کنشهای رمان بين القصرین

A-B-C-D- E-F-G-H-I-J-K-L

بررسی اطبیقی عنصر حادثه در رمان «بین القصرین» نییب محفو و «سووشون» سیمین دانشور 889 /

 -Aکنش نخست :برخورد اند سیّد احمد در مقابل اعتراض همسری مبنی بر دیر آمدن بکه منکز ماثبیکت
شطصیّت نوعیِ مستبّدگونة قهرمان داستان).
 -Bشکاف نخست :رفتن همسر قهرمان به زیکارت در نبکود و بکودن ااکازة قهرمکان ماوّلکین حرککت دسکته
امیی خانواده).
 -Cکشمکش درونی :مبارزة قهرمان بکا خکودی در احمّکل حرککت همسکری بکرای مکدّت کواکاهی ماکا
بهبودی کامل).
 -Dکشمکش فردی :برخوردهای اند قهرمان با همسر و فرزندانب ماقریباپ همیشه واود دارد).
 -Eکشمکش فرافردی :کشمکبهای قهرمان با میشوقههایب در محی بیرون خانواده.
 -Fکنش دوّم :قهرمان برای حفکظ شطصکیّت سکنّتی خکود ،همسکری را میکازات و او را از خانکه بیکرون
میکند.
 -Gشکاف دوّم :حرکت دسته امیی فرزندان برای شکست پدر و برگردان مادر مگاه باواسکطه و گکاهی
بدونواسطه).
 -Hکشمکش درونی :اییاد انبهای شدید درونکی قهرمکان مبنکی بکر کواکاه نیامکدن در مقابکل خواسکت
فرزندان.
 -Iکشمکش فردی :برخورد اند قهرمان با همة اعضای خانواده قبل از برگردان همسری به منز .
 -Jکشمکش فرافردی :بیگاری کشیدن از قهرمان اوسّ بیگانگان در ید شب بید از آرام شدن اقریبکی
او سنگین اوضاع خانواده.
 -Kکنش سوّم :مبارزة قهرمان در برابر ورود انک
فهمی) از ان

بکه خکانواده و دور ککردن فرزنکدانب مبکه خصکون

.

 -Lصحنة آخر :شهید شدن فرزند قهرمان و از طرفی اعتراض قهرمان مبنی بر رفتار خودی با خکانواده در
نهاد خود مامّا باز هم قهرمان کوااه نمیآید).
همانگونه که بیان شد؛ چون محرّک این رمانِ  593صفحهای ،رفتار و دیدگاه پدر خکانواده ،آن هکم
با عقاید سنّت ی خود است که اوانسته در حدّ زیادی اعضای خانواده را محدود کند ،داستان بکرای ادامکه و
ااّابیّت نیاز به ید انقالب دارد ،آن هم انقالبی از رفتکار و ککردار هکمنوعکان قهرمکان داسکتان ککه گکاه
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ناخودآگاه عوامل طبییی در دراة نطست ،عامل آن هستند .بر اساس این اوضکیح همکانطکور ککه در بنینی

القصنیرین مالحظه میشود ،کنب نطست قهرمان در مقابل عملی است ککه همسکری انیکام داده اسکت ماز
خانه خار شدن امینه با ارکیب فرزندان برای زیارت ،بکدون ااکازة همسکری ککه اصکادف ،ایکن عامکل
طبییی سبب رسوایی آنها میشکود) ایکن عمکل میکان آنچکه قهرمکان مکیخواهکد و نتییکهای ککه حاصکل
میشود شکاف اییاد میکند .بهگونهای که اا زمان بهبود کامل همسری ،انواع کشمکبهکای صکورت
گرفته سبب میشود اا عملی خطرناکار در مقابل واکنب خانوادهای انیام دهد ،آن هکم بیکرون ککردن
همسری از منز میباشکد و دوّمکین کنشکی اسکت ککه سکیّد احمکد انیکام مکیدهکد .در مقابکل ،واککنب
اعتراضآمیز پسر کوچکب و واسطههایی است ککه بکرای برگردانکدن همسکری پکیبقکدم مکیشکوند و
میبور به آوردن همسری میشود که باز هم شکاف دیگری در مقابل عقیدهای میبینکد .سکوّمین ککنب
وی در مقابل رفتارهای ناشکیانه و پکیدرپکی پسکر بکزرگب میاسکین) اسکت ککه در واقکع امثیکل کارهکا و
رفتارهای زنندة خود سیّد احمد است .این امر ،بارها اکرار میشود .آخرین کنب در مقابل واکنبهکای
فهمی مپسر دوّمب) است که برخالف عقیدة پدر در اظاهرات شرکت کرده و شهید میشود که باز هکم
این شکاف ،سبب نمیشود سیّد احمد دست از عقاید خود بردارد.
 .4- 5- 3- 4بررسی و تحليل حوادث رمان سووشون

این رمان از بیست و سه فصل اشکیل شده است و حوادثی واقیی را شامل میشود .کیفیّت حکوادث بکه
گونهای است که شاید در کتب ااریطی نیز نتوان اینقکدر واضکح و کامکل آنهکا را مشکاهده نمکود .ایکن
حوادث به گونهای در ایکن اثکر رم مکیدهکد ککه اکا رسکیدن بکه مرحلکة او  ،خواننکده را بکه دنبکا خکود
خاصکی برخوردارنکد و
ّ
میکشاند و او را هم آگاه و هم درگیکر مکیسکازد .حکوادث ایکن رمکان از اکوالی
«دانشور» به شیوهای ماهرانه این رخکدادها و رویکدادها را در اختیکار خواننکده مکیگکاارد .وی عکالوه بکر
هییکان و اضکطراب ،برقککی در چشکمان مطاطککب بکاقی گااشکته کککه برگرفتکه از آگککاهی اسکت .یکککی از
خصلتهای دانشور ،گسترة اطّالعات وی در همة زمینههای علوم انسانی و هنرهای گونکاگون اسکت ککه
شامل ااریخ ادبیّات ،اامیهشناسی و باستانشناسی میباشد .وی عالوه بر ایکن ،در مکورد اقکوام گونکاگون
کشورمان اطّالعات بسیار ارزندهای دارد مخامهای .)18 :8313 ،رمان سووشون ،نمونة بارز و آشکار ایکن
اطّالع ات است ککه نویسکنده حکوادث دورهای از اکاریخ ایکران را ککه انکوب کشکور مشکیراز) را شکامل
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میشود ،به اصویر کشیده است .این اثکر مکاکور از میکان هفتکاد و هفکت حادثکة کوچکد و بزرگکی ککه
نویسنده از گاشته و از زبان دیگران و خود یاد میکند ،از پانزده حادثکة اصکلی اشککیل شکده اسکت ککه
مربو به زمان نگاری اثر است:
 پطتن نان سنگدِ خیلی بزرگ به مناسبت عقد دختر حاکم در شکرایطی ککه اکثکر مکردم گرسکنهانکد واوسک
گرفتن گوشوارههای زری برای دختر حاکم مفصل اوّ ) .گفکتن حقیقکت یکد مکاارای راهزنکی ّ
مَلِد رستم و دعوای کالمی یوسف با مَلِد رستم و مَلِد سهراب بر سر امور مملکتی و کارهکای کلک
آن دو مفصل چهارم) .عالقهمند شدن دختر حاکم به اسب پسکر یوسکف در نبکود یوسکف مفصکل پکنیم).
آمدن فرستادة حاکم با ید پاکت اهت بردن سکحر ماسکب خسکرو) مفصکل هفکتم) .برگشکتن خسکرو از
شکار و اویا شدن در مورد اسبب از اهل خانه و درو گفتن به او رااع به مکرگ اسکبب مفصکل نهکم).
قصکر
اوسک وی و م ّ
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
سیلی به وی ،گرفتار شدن هرمز و خسرو در پاسگاه به خاطر نیات سحر ماسب خسرو) مفصل یکازدهم).
اییاد شور و کوکا اوسّ ماشکینهکا روی اپکة الکویِ خانکة یوسکف اهکت نیکات دختکر حکاکم مفصکل
دوازدهم) .ورود مَلِد سهراب با چادر نمازی که به سری بود بکه خانکة عکزّتالدّولکه و بیکان حقکایقی از
درگیریهای اخیر اوسّ مَلِد سهراب مفصل پانزدهم) .ورود دوستان یوسف با ماشین بکه خانکة یوسکف
اهکت یکد السکة خصوصکی و درگیککری کالمکی میکان اعضکای ایکن مهمککانی بکر سکر هدفشکان مفصککل
شانز دهم) .یاکی شدن مَلِد سهراب ،کشکته شکدن یوسکف و دعکوای کالمکی بکین زری بکا خکانکاککا و
همچنین عمّهخانم با خانکاکا مفصل بیسکتم) .مطالفکت شکدید مکأموران دولتکی بکا اشکیع انکازة عمکومی
یوسف و درگیری فیزیکی میان آنها مفصل بیست و سوّم).
هر حادثهای در داستان ،ید عامل یا محرّک دارد که در طی آن حکوادث دیگکر روی مکیدهنکد اکا
شالودة داستان ساخته شود .این عامل محرّک میاواند ید رویداد یا واقیه از انس خکود داسکتان و نیکز
رفتار یا عمل عمدی یا کیر عمدی قهرمان یا شطصیّتهای دیگر داستان باشکد .بنکابر همکین دلیکل ،رمکان
سووشون یا هر داستان دیگری ،از این امر مستثنا نیست؛ چراکه در این داسکتان نیکز رمکان بکا یکد حادثکة
اصلی یینی «پطتن ید نان سنگدِ خیلی بکزرگ ککه چشکم همکه را خیکره ککرده در اشکن عقکد دختکر

 /822کاوینامة ادبیّات اطبیقی ،سا چهارم ،شمارة  ،85پاییز 8393

حاکم» شروع میشود ،آنهم در شرای نابسامان اامیه که آن را میاوان از قو یوسف بید از اماشکای
نان فهمید ،یوسف در این باره میگوید« :چه نیمتی حرام شده آنهم در چه مکوقیی »...مدانشکور:8311 ،
 .)5یینی زمانیکه بیشتر مردم با گرسنگی دست و پنیه نرم میکنند و این باعث ایستادگیهکای یوسکف
در مقابل بیگانگان و وطنفروشان میشود .بر اساس همین امر ،میاوان حادثة محکرّک را ورود نیروهکای
بیگانه و اشغالگر به اامیة ایران دانست که سایر حوادث از بطن همین حادثه زاده میشود.
به دنبا آن ،حوادث زیر ااّفاق می افتد :خواهب همسری زری مبنی بکر کواکاه آمکدن در ایکن بکاره؛
گرفتن گوشوارههای زری با نقشة عزّتالدّوله برای زینت نهادن بکر دختکر حکاکم بکدون اطّکالع یوسکف؛
صحبت کردن آهستة سرانّت زینگر با یوسف و عصبی شدن یوسف که بید میلوم میشکود درخواسکت
خرید محصوالت وی برای سربازان خود را داشته است .این حکوادث عکالوه بکر میرّفکی شطصکیّتهکای
داستان ،بیانگر اوضاع مواود در اامیه و شرای اقتصکادی و ااتمکاعی مکردم ایکران مکیباشکد ،چراککه،
سووشون «رمانی است قابل ایمیم ،گویی ککه محکی انکوب ،همکة «ایکران» و «زری» نماینکدة نکوعی زن
متحوّ ایرانی و یوسف ،نمایندة نوعی مرد روشنفکر و مبارز ماست .زن و مردی ککه بکه احتمکا اکلکب،
به ذهن و قلم هی نویسندة دیگری همچون سیمین نمیآمدند؛ امّکا دانشکورِ راوی ککه گکویی پیشکگویانه
زندگی خود و سرنوشت شوهری را دنبا میکند و رقم میزنکد» آن را بکه اصکویر مکیکشکد محقکوقی،
.)831 :8312
همانگونه که اشاره شد ،اندیشة اصلی داستان و در واقع عامل اصلی همة حوادث ،اوضکاع نابسکامان
اامیة ایران در دورة اشغالگری انگلکیس اسکت ککه قهرمکان میوسکف) را بکرای بهبکود شکرای بکه اککاپو
وامیدارد« .دانشور» در ذکر حوادث بزرگ و کوچد از شیوة خاصّی بهره برده و با فاصلهگااری میکان
حوادث به اوصیف و بیان وقایع میپردازد .به نظر میرسد ،این کار را آگاهانه انیام داده اسکت؛ زیکرا بکا
ذکر حوادث فرعی یا ضمنی که پرکنندة فضاهای خالی رمان است و مباحث حاشیهای امّا مهم ،خواننده
را سرگرم و پیگیر میکند اا به حادثة اصلی دیگر برسد .آنچه مسلّم اسکت ،ایکن اسکت ککه واقیکی بکودن
حوادث ،نقب و سهم مهمّکی در شککلگیکری و رونکد اککاملی داسکتان و نیکز دنبکا ککردن آن از سکوی
مطاطب ،ایفا میکند.
بید از پ شت سرگااشتن فصل اوّ در فصل دوّم و سوّم ،هی گونه حادثة اصلی که مربو به اریکان
رمان باشد ،صورت نمیگیرد .نویسنده به بیان مسائل ازئی ممسکائلی خکانوادگی یینکی آنچکه مربکو بکه
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گاشته است) میپردازد اا خواننده احساس کسالت و بیرکبتکی نکنکد و ایکنگونکه زمکان را چکون ایکد
ااک ساعت پیب می برد اا زمان بیان واقیه برسد .امّا حوادث بالفاصله بید از آگاهی نویسنده از اوضکاع
اامیه روایت میشوند .در ادامه «ادا منیر به حادثه میشود» مشمیسکا)810 :8319 ،؛ مالککان از املکه
یوسف ،مَلِد رستم و مَلِد سهراب در مقابل هم قرار میگیرند ،چراکه حادثکه بکا کشکمکب ،رابطکهای
قرین دارد« :میلوم بود دعوا هنوز ادامکه دارد .زری اکو نرفتکه صکدای مَلِکد سکهراب را شکنید« :حکاال ککه
سرنخ دستم آمده و میدانم که انگشت را کیا باید بگاارم ،چرا او الوی کمد دیگران را میگیکری؟
او میگویی من ااهطلبم و آدم خطرناکی هستم و وای به روزی که به اکایی برسکم »...مدانشکور:8311 ،
.)893
نکتة قابل اواّه این است؛ در داستان و رمان زمانیکه ید شطصیّت یینی قهرمان در پکی رسکیدن بکه
اهداف خود با موانیی برخورد میکند که خالف خواست و ارادة اوست ،با آنهکا بکه نکزاع مکشکمکب)
پرداخته اا از مطمصه نیات پیدا کند .بر همکین اسکاس اکونز مکیگویکد« :الزمکة کشکمکب اکنب میکان
قطبهای مطالف است و بدون چنین انشی میکان قطکبهکای مطکالف یکا بکه اصکطالح کشکب ،اثکری از
زنککدگی نطواهککد بککود و مس کلّماپ هنککر حقیقککی نیککز زاده نطواهککد شککد» ماککونز .)18 :8319 ،از ایککنگونککه
کشمکبها در رمان فراوان بکه چشکم مکیآیکد .ماننکد :کشکمکب میکان مکردان دولتکی بکا مکردان عشکایر
بویراحمدی در راه رسیدن به پاسگاه آباده و َسکمیرُم؛ درگیکر شکدن اطرافیکان مَلِکد سکهراب بکا ایکدادی
نیروهای دولتی و کشتن آنها؛ درگیری نیروهکای دولتکی و مکردم عکادّی در روز اشکییع انکازة یوسکف؛
بیضی درگیریهایی که میان زری ،با خانکاکا روی میدهد.
در فصلهای بیدی ،یینی از فصل پنیم به بید ،بحرانهای ادید آکاز میشود و بهانههای اازه مبنکی
بر سرکوب قهرمان داستان آن هم در نبود وی ،نمود پیدا میکند .از املة این مکوارد ،درخواسکت اسکب
فرزند یوسف برای دختر حاکم است که مواب اسلیم همسر قهرمان داسکتان در مقابکل ایکن درخواسکت
میشود .افزون بر حوادث ناشی از ناامنی و بیثباای ،بالیای طبییی چون ایفوس نیز بیداد میکند.
از میان این فصلها ،فصل یازدهم فصکلی پکرانب و اضکطراب اسکت .یوسکف ،بکدون خبکر بکه خانکه
مقصکر مکیدانکد .دیگکر
میآید ،در حالیکه شرای روحی خکوبی نکدارد و خکود را در مکرگ چوپکانب ّ
اینکه ،به دلیل نبود خسرو و هرمکز ،زری نگکران شکده و بکه یوسکف واقییّکت اسکب خسکرو را مکیگویکد.
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یوسف به خاطر ایستادگی نکردنب به او سیلی میزند .خسرو و هرمز که برای نیات سکحر رفتکه بودنکد،
گرفتار مأموران شده و در آخر اوسّ ابوالقاسمخان ابرئه میشوند .در این فصل ،درگیکریهکای کالمکی
اندی از سوی یوسف و خسرو نصیب زری میشود ،اینااست که حوادث بیکرون خانکه بکه داخکل خانکة
زری و یوسف بروز میکند که این ااّفاقات سبب بحرانهایی اساسی میشود .بحران قطیی آن است ککه
زری مطالف ورود ان

به خانهای میباشد:

«هرکاری میخواهند بکنند امّا ان

را به النة من نیاورند .به من چه مربکو اسکت ککه شکهر شکده عکین

محلّة مردستان ...شهر من ،مملکت من همین خانه است ،امّا آنها ان

را به خانة من هم مکیکشکانند»...

مدانشور.)89-81 :8311 ،
بحران اصلی رمان سووشون ،زمانی حاصل میشکود ککه یوسکف بکه سکفر مکیرود و کلکو را بکا خکود
میبرد .زری در هو و وال به سر میبرد ،خوابهای آشفته میبیند .دلیل این خکوابهکا چیسکت؟ انتظکار
آمدن همسری را میکشد .امّا در اینااست ککه یکد طکرح خکوب بایکد همیشکه از ایلیک و انتظکار نیکز
برخوردار باشد .در نهایت نتییة انتظار و آشفتگیهای زری در فصل بیستم حاصل میشکود ،امّکا حاصکلی
الخار از ید آشوب.
در فصل بیستم که او این درگیریها و مبارزههاست ،همهچیز به هم میریزد .مَلِد سکهراب یکاکی
میشود« ،فیّالیّتهکای یوسکف و اظهارنظرهکای بکیپکردهای کینکه و نفکرت دشکمنان را برمکیانگیکزد ککه
سرانیام سبب ارور وی میشود» مکمیساروف .)323 :8313 ،میان زری و ابوالقاسمخان بر سکر عکزاداری
مشاارة کالمی صورت میگیرد که سبب ید ایستادگی همراه با ار ت از سوی زری میشود.
حاصل سطن نویسنده ،در فصل بیست و سوّم است .در ایکن فصکل ،مکأموران دولتکی ککه حتّکی از مکرگ
یوسف احساس خطر میکنند ،به ایکن دلیکل ککه دسکتپکروردهای ،زری وارد شکده اسکت ،از عکزاداری
عمومی الوگیری میکنند ،امّا این امر به درگیری فیزیکی با مردم منیکر مکیشکود ککه در پایکان یوسکف
چون سیاوی در کربت و به دور از دوستدارانب و بدون اشییع انازه و نماز به خاک سکپرده مکیشکود و
رمان با ید اراژدی کمگین به پایان میرسد .حاصل حوادث و رویدادها در رمکان سووشکون در اکدو
زیر ارائه شده است:
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جدول :روند حوادث در پيرنگ رمان سووشون

 .8قهرمان وارد عمل میشود.
تمهيد یا زمينة داستان

 .2قهرمان شطصی متیهّد و ان

او است.

 .3قهرمان صاحب خانودهای اصیل و دوستداشتنی است.
 .3قهرمان با مطالفین خود برخورد میکند.
 .5قهرمان به خواستة دشمنان پاسخ منفی میدهد.
 .1مطالفین مضدّین) قهرمان ،خانوادة قهرمان را نشانه میگیرند.
کشمکش و نقطة اوج

 .1قهرمان احت فشار قرار میگیرد.
 .1قهرمان از سفر برمیگردد.
 .9یاریگران و قهرمان وارد عمل نهایی میشوند.
 .80قهرمان به سفر آخر خود میرود.
 .88قهرمان قربانی میشود.

گرهگشایی و پایان

 .82مطالفین مض ّد قهرمان) قهرمان به فیّالیّت خود ادامه میدهند.
 .83همسر قهرمان وارد عمل میشود.

زمانیکه اامیه با ید اریان موااه میشود که منافع مردم آن در خطر قرار میگیکرد ،همیشکه یکد
ایداد مطالف و مواف دارد و چون آزادی ،دفاع از ارزیها و خوبیهکا همیشکه و در هکر اامیکهای حک
بشر میباشد ،به کسی که در مقابل بدیها قد علم میکند ،قهرمان و به موافقکان آن دولکت و حکومکت،
ضدّ قهرمان میگویند .در این موارد ،هرچند قهرمان یدانه باشد ،حتّی اگر مکرگ او هکم رقکم بطکورد،
پیروز محسوب میشود و همیشه اایگزینی برای خکود اربیکت مکیکنکد اکا بکا انقکالب خکود ،آن اریکان
مطالف را سرکوب کند .در رمان سووشون نیکز از آناکا ککه محکرّک داسکتان یکد اریکان ااتمکاعی،
سیاسی و ااریطی محسوب میشود ،یوسف ،قهرمکان و عکامالن دولکت انگلکیس و دیگکر بیگانگکان ضکدّ
قهرمان ،زری همسر یوسف اایگزین قهرمان است که در ادو باال نمای آن ذکر شده است.
نتيجه
 .8رمان سووشون ،روایت اوضاع نابسامان اامیة ایران در دوره ای از استیمار انگلیس در ایکران اسکت ککه هکدف
دانشور از آفرینب این اثر  ،بیان اوضاع مردم منطقة انوب و ایستادگی و مقاومت سرسطتانة انکی چنکد از بزرگکان
و مالکان این منطقه از امله یوسف در برابر بیگانگان در دفاع از خاک ،ناموس و مملکت خود میباشد.
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 .2حوادث رم داده در رمان سووشون از اوالی خان زمانی برخوردارند؛ یینکی دانشکور وقکایع دورهای از اکاریخ
را با اواّه به زمان ااریطی که خود شاهد و ناظر بکر آن حکوادث بکوده بکه اصکویر کشکیده ،بکه گونکهای ککه همکة
کشمکبها و بحرانها در دورهای از زندگی و چه بسا در زندگی خکود نویسکنده روی داده اسکت .مضکمونهکای
اصلی رمان همان گونه ککه بیکان شکد؛ حفکظ مملککت و مکردم خکود ،ایثکارگری بکرای حفکظ اصکالت واکودی و
وطندوستی و وطنپرستی و نیز فقر مردم انوب مایران) در دوران استیمار انگلیس میباشد .در پایان بایکد گفکت:
از عوامل شهرت رمان و ااب مطاطب عالوه بر نحوة اکایگزینی و طکرح حکوادث ،صکحّت ایکن رویدادهاسکت
که نویسنده آنها را به شیوهای فوقالیاده و داستانپردازی قوی بیان کرده است.

 .3در مقابلِ رمان سووشون ،بنینی القصنیرین محفو قکرار دارد ککه قصکد نویسکنده ،بیکان دیکدگاههکای فلسکفی خکود

میباشد که محرّک اصلی آن برعکس سووشون که حوادث ناشکی از ورود بیگانگکان در کشکور نویسکنده اسکت؛
در دراة اوّ حکوادث و رویکدادهایی مکیباشکد ککه رفتکار و دیکدگاه مکردی از طبقکة سکنّتی در اامیکة نویسکنده،
محرّک اصلی آنهاست .دیدگاهی که بسیاری از رویدادها در طی آن روی میدهکد ککه عامکل و محکرّک اصکلی
آن پدری با عقاید منفی و ااهلی خود است که ااتماع را برای خود میخواهد .همین امر سبب مکیشکود ،عکالوه
بر واکنبهایی که اعضای خانواده در مقابل خواست و ارادة او انیام مکیدهنکد ،حکوادث و رویکداهای بیکرون از
خانه مثل ان

نیز به داخل خانه کشیده شود .بنکابراین ،مضکمونهکای اصکلی رمکان ،اکالی بکرای آزادی ،حفکظ

اصالت واودی ،بیرون آمدن از سلطة دیگری و بیضی دیدگاههای خرافهپرستی میباشد.
 .3نکتة اصلی دربارة هر دو رمان ،این است که حاصل بحرانها و کشکمکبهکای ناشکی از انک

و اسکتیمار دو

ملّت در دست انگلیس دو قربانی می گیرد ،آن هکم قربانیکانی از اکنس مکردم آن اامیکه ککه بکرای حفکظ اصکالت
واودی میانگند .شگفتیکار محفو در حادثهپردازی بنی القصرین در ایکن اسکت؛ زمکانیککه داسکتان همکراه بکا
حوادث زندگی خانوادگی سیّد احمد رو به یکنواختی و کسلکنندگی ،یا به نحوی رو بکه پایکان خکوی مکیرود،
با ذکر حوادث مربو به ان

و کشاندن آن به خانوادة وی ،این فصل رمکان را پرکشکب نمکوده و بکه نقطکة او

میرساند .در رمان سووشون نیز ،واقیی بودن حوادث ،نقب مهمّی در منطقی بودن رابطة علّی  -میلکولی حکوادث
دارد ،امری که به واسطة اأثیرگااری مثبت بر شکل گیری و روند اکاملی پیرن

ِ داستان ،منیر بکه پیگیکری آن از

سوی مطاطب ،اا پایان رمان شده است.

پینوشتها
م )8این مکتب از متأخّرارین مکتبهای ادبیّات اطبیقی است که در برابر مکتب فرانسکوی و در دهکة  10قکرن بیسکتم و در
میان نظریهپردازان کشورهای بلوک شرق اروپا مکشورهای سوسیالیستی) ،مطرح و ارائه گردید .پهوهشگران این مکتب بر
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این باورند که ادبیّات ،بازااب مسائل ااتماعی است .به سطن دیگر واقییّتهای ااتماعی ،ادبیّات و انواع اریانهای ادبی
را می سازد .در نگاه پهوهشگران این مکتب ،اامیه از ید زیرساخت و ید روساخت اشکیل شده اسکت؛ واقییّکتهکای
ااتماعی و فرهنگی زیرساخت اامیکه و ادبیّکات و هنکر روسکاخت آن هسکتند؛ بنکابراین زیرسکاختهکای اامیکه ،اکأثیری
انکارناپایر و چشمگیری در چگونگی پیدایب و شکلگیری ادبیّات و هنکر هکر اامیکه دارد .در ایکن رویککرد ،ادبیّکات و
اامیه پیوندی ناگسستنی دارند ماما الدّین.)22 :8319 ،

کتابنامه
الف:کتابها
 .8بواور ،میشل م)8319؛ جستاری در باب رمان ،ارامة سیید شهراای ،چاپ اوّ  ،اهران :سروی.
 .2بینیاز ،فتحاه م)8311؛ درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی ،چاپ اوّ  ،اهران :افراز.
 .3اسلیمی ،علی م)8311؛ گزارههایی در ادبيّات معاصر ایران (داستان) ،چاپ دوّم ،اهران :آمه.
 .3اواهر ،محمّد م)8312؛ نگاهی به داستان معاصر عرب ،بیچا ،اهران :بینا.
 .5اما الدّین ،محمّد السّیید م)8319؛ ادبيّات تطبيقی (پژوهشی تطبيقی در ادبيّات عربی و فارسی) ،ارامة سیید
حسامپور و حسین کیانی ،چاپ اوّ  ،شیراز :دانشگاه شیراز.
 .1اونز ،کاارین آن م)8319؛ راه داستان ،فن و روح نویسندگی ،ارامة محمّکد گکارآبادی ،چکاپ اوّ  ،اهکران:
هرمس.
 .1حقوقی ،محمّد م)8312؛ نگاهی به ادبيّات امروز ایران ( 5نثر  -داستان) ،چاپ پنیم ،اهران :قطره.
 .1خامهای ،انور م)8313؛ نگاهی کوتاه به زندگی و آثار سيمين دانشور :جشننامة سيمين دانشور ،اهران :سطن.
 .9داتفایر ،داین م)8311؛ فنّ رماننویسی ،ارامة محمّداواد فیروزی ،چاپ اوّ  ،اهران :نگاه.
 .80دانشور ،سیمین م)8311؛ سووشون ،اهران :خوارزمی.
 .88شمیسا ،سیروس م)8319؛ انواع ادبی ،چاپ هفتم ،اهران :فردوس.
 .82کمیساروف ،دانیا سمیوونوی م)8313؛ سيمين دانشور و سووشون :جشننامة سيمين دانشور ،اهران :سطن.
 .13حمفوظ ،جنیب ()1991؛ اؤبلفات الفاملة ،اجمللد الثاين ،الطبعة األولی ،بریوت :مکتبة لبنان.
 --------- .83م)8311؛ خانة بدنام ،ارامة حسین شمسآبادی ،چاپ اوّ  ،اهران :روزگار.
 --------- .85م)8319؛ گذر قصر ،ارامة م .ح .پرندیان ،چاپ اوّ  ،اهران :روزانه.
 .81مدکی ،رابرت م)8319؛ داستان ،ساختار ،سبک و اصول فيلمنامهنویسی ،ارامة محمّد گکارآبادی ،اهکران:
هرمس.
 .81میرصادقی ،اما م)8311؛ عناصر داستان ،چاپ سوّم ،اهران :سطن.
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 ------------- .81م)8319؛ راهنمای رماننویسی ،اهران :سطن.
 ------------- .89م)8390؛ راهنمای داستاننویسی ،اهران :سطن.
 .20میرعابدینی ،حسین م)8311؛ صد سال داستاننویسی ایران ،الد  ،8اهران :نگاه.
 .28یونسی ،ابراهیم م)8311؛ هنر داستاننویسی ،چاپ دهم ،اهران :نگاه.

ب :مجلّهها
 .22خوشحا دستیردی ،طاهره و میالد شمیی م)8311؛ «احلیکل عنصکر حادثکه در رمکان اکای خکالی سکلوچ اثکر
محمود دولتآبادی» ،پژوهشنامة فرهنگ و ادب ،دورة  ،5شمارة  ،1صص .831- 833
 .23قبادی ،حسینیلی م)8313؛ «احلیل درونمایههای سووشکون از نظکر مکتکبهکای ادبکی و گفتمکان ااتمکاعی»،
دو فصلنامة پژوهش زبان و ادبيّات فارسی ،دورة ادید ،شمارة سوّم ،صص .53- 38
 .23گلیزاده ،پروین و علی یاری م)8311؛ «بررسی قابلیکتهکای نمایشکی داسکتان حسکند» ،جسـتارهای ادبـی،
شمارة  ،811صص .11- 19
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راهة مقارنة لع صر احلدث بنی روایة «بنی القصرین» ل جی حمفوظ و «هووشون» لسیننی انطور

1

ز را شفاري

2

املاجستریة يف فرع اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة زابل ،ایران
علي امغر حبیيب

3

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة زابل ،ایران
اؤلخص
إن عنصر احلدث من عناصر البناء يف القصة ،واحلکایة ،والروایة وله أمهیة کبریة يف تطویر مسریة الروایة وتکوین احلبکةة القصصةیة،

حی ة إن االسةةتعلاا الصةةهلیا اةةنا العنصةةر یس ةةفر عةةن رلبةةة املتلق ةي ال ةوافرة يف متابعةةة احلکای ةةة .ويف ةةنا اجملةةاا ،فةةّن روایةةة ب ة
القص ةرین بصةةفت ا روایةةة اجتلاعیةةة وبلةةوءة باألحةةداث املتنوعةةة ،تعت ة مةةن أ ةةم روایةةات جنیةةب حمفةةوظ  -احل ةاز علةةی جةةاز ة وبةةل
لةةبدف يف سةةنة  1991لللةةی.د .ومةةن ج ةةة أإةةرر ،فةةّن روایةةة سووشةةون لسةةیل دا شةةور وال ةيت مت التأکیةةد فی ةةا علةةی ا وا ةةب
التارخییه واالجتلاعیة لبحداث اا دور فعاا يف تطةور الروایةة .ف ةنا البهلة وباالعتلةاد علةی املةن ل التفسةریي  -التهللیلةي ،یرمةي
إلی دراسة عنصر احلدث يف الروایت ویشری إلی مکا ت لا والعامل الني أدر إلی ا تشارمها وإلودمها .إن تازل البهل تفید إلی
أن ناک عامل أساسی يف حتریک أحداث روایة ب القصرین ،ومها االستعلار ال یطةاين والنظةرة التقلیدیةة ألف األسةرة ،ولکةن

يف روایةة سووشةةون فةةّن حرةةور ق ةوات االحةةت.ا ال یطةةاين ةةو أ ةم عامةةل يف حتریةةک األحةةداث وتطور ةةا .وبشةةکل عةةا  ،سةةتطیع
القةةوا إ ةةه وبةةرلم کثافةةة األحةةداث ،فةةّن القةةاريء یتةةابع الةةروایت إلةةی یایت لةةا ،وذلةةک بسةةبب األداء املناسةةب اقامةةة الصةةلة ب ة

األسباف واملسبَّبات يف األحداث وإمکا یة القبوا هبلا عند القارز عق.ا ومنطق ا.
الفلنات الدلیلیة :عنصر احلدث ،جنیب حمفوظ ،ب القصرین ،سیل دا شور ،سووشون.
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