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 چکیده
« رحضو»نجیب محفوظ و « ماه عسل» دو داستان ییقتطب بررسیهدف مقالة حاضر، توصیف و 

دهد نتایج این پژوهش نشان می است. تطبیقی ادبیّاتاساس مکتب امریکایی بر ابوتراب خسروی،

 اند. همچنین، هر دوکه نویسندگان دو اثر، از لحاظ شیوة آغاز داستان، روشی مشابه را برگزیده

 مکانی محوری« خانه»دو داستان، داستان عربی و فارسی، دارای سه شخصیت اصلی است و در هر 

اده از است. هر دو اثر، از نظر استفدر تردید قرارگرفته با مفهوم ضمنی مأمنی برای انسان، است که 

گری، تکنیک تداخل نپریشی نیز دارای تشابه هستند؛ به این ترتیب که عالوه بر گذشتهتکنیک زمان

       در بخش مشابهت در  ،عالوه بر این های گذشته و حال در هر دو اثر وجود دارد؛زمان

ازده ویک خویشکاری پراپ، یهای دو داستان این حقیقت آشکار گشت که از میان سیخویشکاری

های طرح هر دو در هر دو داستان مشترک است. توالی خویشکاری ،خویشکاری و توالی آنها

ر های مربوط به هنمایش رمزگان دهد که از طریقنوعی الگوی درونی مشترک را نشان می ،داستان
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 مقدمب -1

 اکلة آن،علوم انسانی است که ش ای جدید درو نظریه ادبیّاتای نو در تطبیقی، فلسفه ادبیّات

)یوست،  گی استوار است.عنوان یک کلیت و نفی خودکفایی فرهنبراساس پدیدة ادبی به

در  ادبیّات مطالعة ،سوتطبیقی از یک ادبیّاتبر اساس تعریف مکتب امریکایی،  (49: 1388

های دانش و سایر حوزه ادبیّاتمطالعة ارتباط میان  ،ورای مرزهای کشورها و از دیگرسو

رده و بسیار گست ،تطبیقی ادبیّاتهای تحقیق در زمینه. (Remak, 1961:1)  بشری است

 ادبیّاتها بر آن تأثیرمتعدد است؛ برخی از آنها عبارتند از: بررسی سرگذشت نویسندگان و 

ت ملّ ادبیّاتت در ها، مطالعة منابع خارجی یک اثر یا نویسنده، تصویر یک ملّدیگر ملت

 (225 :1389دیگر و... .)نظری منظم ،

در « ماه عسل»، نویسندة مشهور عرب، داستانی به نام 1در میان آثار متعدد نجیب محفوظ

 «حضور»با داستان ،های مختلفمجموعة داستانی با همین عنوان وجود دارد که از جنبه

« حضور» و داستان« ماه عسل»بیق است. شاخصة مهمی که داستان ابوتراب خسروی قابل تط

ای روایی هگیری از تکنیکد، عالوه بر موضوع و محتوای مشابه، بهرهکنرا به هم نزدیک می

یقی سو و عدم تحقیقی بنیادین که به بررسی تطبهایی از یکمشابه است. وجود چنین مشابهت

این دو اثر بپردازد، نگارندگان را بر آن داشت که به بررسی تطبیقی این دو اثر بپردازند تا به 

 هایی مشابه هستند؟ه این دو داستان در چه زمینهپاسخ این پرسش برسند  ک

ن وجود ندارد، ای تباط مستقیم و تعامل ادبی دو نویسندهاز آنجا که شواهدی دال بر ار

خالف بر ،پذیرد که در آنتطبیقی انجام می ادبیّاتپژوهش به شیوة مکتب آمریکایی در 

. روش از یکدیگر نیست دبیّاتاروش فرانسوی، پژوهش، مشروط به اثرپذیری دو شاعر یا دو 

مضمون در  ،تطبیقی محتواست و واحد تحلیل -روش تحلیلی  ،مورد استفاده در این پژوهش

حاظ شیوة آغاز از ل ،دو اثره که است. پژوهش بر پایة این فرضیه شکل گرفتشدهنظر گرفته 

دارای  ،یشیرپداستان، سه شخصیت اصلی، مکان داستان و چگونگی استفاده از تکنیک زمان

ها پراپ، یازده خویشکاری و توالی آنیک خویشکاری وتشابه هستند؛ همچنین، از میان سی

 نیز در هر دو داستان مشترک است. 
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 پیشینة تحقیق-1-1

های بسیاری دربارة سبک و شیوة ای سرشناس است که پژوهشنویسنده ،نجیب محفوظ

 ؛ ولی تاکنون هیچ اثری در زبان عربینویسندگی او در دو زبان فارسی و عربی موجود است

آثار و  است. دربارةاو نپرداخته« ماه عسل»و فارسی به طور مستقل به تحلیل و نقد داستان 

ژوهش تنها پ ،است. از دیگرسوهایی انجام شدهاسلوب نگارش ابوتراب خسروی نیز پژوهش

نوان ای است با عمقاله ،(حضور»ی مقالة حاضر )یعنی داستان مرتبط با  بخشی از جامعة آمار

( 1387) «تولد دوبارة یک فراداستان )بررسی پسامدرنیسم در دو داستان از ابوتراب خسروی(»

« حضور» و« پلکان»های مدرن در داستانهای پستنوشتة منصوره تدینی که به بررسی جلوه

مک  اسی برایانرا  براساس نظریة وجودشن« حضور»پردازد. تدینی در این مقاله، داستان می

( از این مقالة 81-79افزاییم که فقط سه صفحه ) صص:است. در توضیح میهیل تحلیل کرده

این  اختصاص یافته و دیگر صفحات« حضور»ای به بررسی و تحلیل داستان بیست صفحه

با  است . تدینی مطالب این مقاله را در اثر دیگر خویش« پلکان»مقاله مرتبط با تحلیل داستان 

 است.  نیز گنجانده داستانی ایران  ادبیّاتپسامدرنیسم در نوان  ع

ماه »ان یک از پژوهشگران به بررسی تطبیقی داستشد، تاکنون هیچبا توجه به آنچه گفته

 اند.ابوتراب خسروی نپرداخته« حضور»نجیب محفوظ و « عسل

 «حضور»و « ماه عسل»هاس خالصة داستان -2

           به زن و مرد جوانی است که با شادی وارد خانه جدید خود ة دربار« ماه عسل»داستان 

 ،ها در خانه حضور ندارد. اندکی بعدشوند که خدمتکار آنمیدر بدو ورود متوجه  و شوندمی

ذرد گکند پسر خدمتکار است. دیری نمیشود که ادعا میمیاندامی در خانه دیدهمرد درشت

ا هیچ ارتباطی ب ،اندامشوند که در قفل است و این مرد درشتکه زن و مرد جوان متوجه می

  ندارد. خدمتکار خانه،  ،عبداهللام

ارة ها دربگیرد که همة آنز دوستانی کمک میاندام برای اثبات ادعای خود، امرد درشت

د که زن روای پیش میگونهدهند و شرایط بهاندام گواهی میمالکیت خانه به نفع مرد درشت

خوانند، ها را مجرم میصدا آنشوند و توسط جمعی که همگی یکمیمرد جوان متهم و 
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 ای داستان درگیری به وجوده، بین تمام شخصیتشوند. در نهایتمورد آزار و اذیت واقع می

های شود. در انتبا شکست مواجه می ،اثبات ادعایشان های زن و مرد برایآید و تمام تالشمی

ه به راستی یابد ککند و مخاطب درنمیخواننده را در بالتکلیفی رها می ،دهداستان نیز نویسن

 (27-5: 1988. )محفوظ،از اشخاص داستان است حق با کدامیک

نیز مربوط به زن و مردی جوان است که پس از حضور در یک مهمانی  «حضور»داستان 

اط ان از سمت حیزن جوشوند که در قفل است. گردند؛ ولی متوجه میبه خانه برمی ،شبانه

یند. بپیرزنی ناشناس را می ،رود و در آشپزخانة خانة خودآشپزخانه می خلوت به طرف پنجرة

 کنند که او را از خانه بیرون کنند؛ ولی در کمال ناباوریابتدا تقال می ،پس از مواجهه با پیرزن

 کند.ظت میکند که صاحب خانه است و از خانه محافبینند که پیرزن ادعا میمی

مة هو  گیردپیرزن برای اثبات ادعای خود از دوستان و همسایگان خویش کمک می 

 کنند. ادامة ایندهند و مرد و زن جوان را متهم قلمداد میبه نفع پیرزن گواهی می ،این افراد

های زن و مرد در اثبات ادعایشان تمام تالش ،در نهایت انجامد وبه حضور پلیس می ،جدال

ند و کشود. در این داستان نیز نویسنده خواننده را در بالتکلیفی رها میشکست مواجه میبا 

: 1392. )خسروی،یک از اشخاص داستان استراستی حق با کدامیابد که بهمخاطب درنمی

23-31) 

 بررسی و تحلیل و وه مشترک دو داستان -3

 مشابهت در شروع داستان -3-1

رتیب که اند؛ به این تروشی مشابه را برگزیده ،شیوة آغاز داستاندو اثر از لحاظ  نویسندگان

ا دهد و بشود چهار سطر را  به خود اختصاص میبا فضایی آرام آغاز می« ماه عسل»داستان 

 ،وندشهایی که در داستان حاضر مییابد. اولین شخصیتها امتداد میگوی شخصیتوگفت

         گویند و شوخی ه گرمی و مهربانی سخن میزن و مردی جوان هستند که با یکدیگر ب

پس از این مکالمة کوتاه زن و مرد جوان، وارد فضای آشفتة  ،کنند. مخاطب خیلی زودمی

ه در دش، استشمام بوی بد و پیداکردن ظرف غذای فاسدشود. اولین چالش داستانداستان می

و فضای آرام را به  کندآشفته میاتاق تازه عروس و داماد است که ذهن زن و مرد جوان را 
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شود که عبارت است از حضور فردی غریبه گره داستان آشکار می ،ریزد. پس از آنهم می

 در خانة این زوج.

ود که شنیز به همین شکل است. داستان با فضایی آرام آغاز می« حضور»شروع داستان 

       ر داستان حضور پیدا هایی که ددهد. اولین شخصیتپنج سطر را به خود اختصاص می

گویی حاوی محبت و شوخی دارند. پس از وکنند، زن و مردی جوان هستند که گفتمی

 شفته و معماگونة داستان سوقمخاطب ناگهان به فضای آ ،شدن در خانهمکالمه، با بازاین 

آشکار  زگره این داستان نی ،شود تا ذهنش با حوادث آن درگیر شود. پس از این تلنگرمیداده

 شود که عبارت است از حضور فردی غریبه در خانة این زوج.می

 هاس داستان  مشابهت در شخصیت -3-2

وابسته به حضور اشخاصی است که در طول روایت  ،یافتن هر خویشکاریاز آنجا که تداوم

های هر دو داستان و مقایسة شخصیّت پردازند، در این بخش به بررسیبه ایفای نقش می

شده و  توجّهیبدان بی ،شناختیپردازیم. شخصیّت، عنصری است که در مطالعات روایتیم

 است. مند واقع شدهکمتر از دیگر عناصر روایت مورد تحلیل نظام

ها و خصوصیات یک انسان تصویری منظم از تمامی ویژگی»شخصیّت در هر داستان 

رای کشمکش با دیگر افراد خلق این شخص ب او را از دیگران متمایز می سازد؛ است که

های ( شخصیّت85: 2003)بلبل، « کند.و برای رسیدن به هدفی مشخّص تالش می استشده

که    Heros)( یا قهرمان داستان ) (Protagonistداستانی دو نوع هستند: شخصیّت اصلی 

ل یا بهای فرعی که در مقاگردد و شخصیّتگوها پیرامون وی میوبیشتر رخدادها و گفت

 ایستند.در کنار قهرمان می

مرد و زن جوان  شوند،هایی که وارد داستان میاولین شخصیت ،«ماه عسل»در داستان 

        رو هاندام روبا ناگهان با مردی درشتشوند؛ امّهستند که با آرامش وارد خانه خود می

رعی که نقش های فشوند که ادعای نگهبانی از خانه و مالکیت آن را دارد. شخصیّتمی

 گیر، رقاصه، نوازندة نیاند از : کشتیه عهده دارند، عبارتاندام را برسانان مرد درشتیاری

دهند. بعد بودن زن و مرد جوان گواهی میاندام و مجرممالکیت درشتزن که همه به و طبل
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ای ز ادعپیکر است که او نیشویم که ظاهرشدن غولبا گره دیگری در داستان مواجه می

، و تحت یدی ما یثبت ذلک: ال أحب الهذر، إنه بیتک!...لکنه بیت» مالکیت خانه را دارد:

 (22: 1988،)محفوظ 2«بیتی و کفی.

 ،پس از آن شوند ومرد جوان به مخاطب معرفی مینیز ابتدا زن و « حضور»در داستان 

        صدای» انه را دارد:گیرد که ادعای نگهبانی و مالکیت خمیپیرزنی در مقابل آنها قرار

مثل خواب مرغ سبک  ،باید یادتان باشد که خواب من» گفت: …های پیرزن آمد که قدم

پشت پنجره  ،شود که از شما بپرسد این وقت شبخره یکی پیدا می، باألاگر بایستید… است

 (25)خسروی:  «خانة من چه کار دارید؟

، یساند از: پلبه عهده دارند، عبارتن را رسانان پیرزهای فرعی که نقش یاریشخصیّت 

مو، زنی چاق و مردی طاس. این افراد نیز به مالکیت پیرزن  گواهی پیرمرد، مرد جوان سرخ

 دهند. می

این  شد،های هر دو داستان گفتهارة شخصیتها و آنچه درببا توجه به خالصة داستان

و ستند هدارای سه شخصیت اصلی  ،سیآید  که هر دو داستان عربی و فارنتیجه به دست می

وند. شوارد داستان می ،رسانی به شخصیت مقابل زن و مرددر راستای یاری ،هاسایر شخصیت

 دهندة نقش مشابه اشخاص اصلی هر دو داستان است:نمودارهای زیر نشان

 

 «رحضو»زن و مرد جوان در «                             ماه عسل»زن و مرد جوان در 

 

 «حضور»پیرزن در داستان «                             سلماه ع»پیکر در غول مردان

 

یک از اشخاص داستان نام و نام ، هیچعالوه بر این، در هر دو داستان عربی و فارسی

ی اساس ویژگی و نقشهای داستان خویش را برخانوادگی ندارند و هر دو نویسنده، شخصیت

و مرد را  زن شخصیت مقابل ،«ماه عسل»نویسندة داستان  کنند؛ مثالًذاری میگنام ،که دارند

ست. ها نیز به همین منوال ابقیة شخصیت کند و معرفیمعرفی می«  انداممرد درشت»با عنوان 

ب معرفی طهایی با این عناوین به مخاگونه است و شخصیتهمین نیز دقیقاً« حضور»داستان 
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به  ،در هر دو اثر ،و ... . این ویژگی« مرد کروات قرمز»یا « رخ مومرد جوان س»د: نشومی

 است. ی کردهمؤثرکمک  انگارینسبیایجاد فضاسازی برای ابهام و 

به دنبال دارند و شک  دنیای اطراف از  یشخو دانشها به شخصیّت ،در هر دو داستان

ول برای خودشان و پس در درجة ارا  دانش و یقین خود به حقیقت محدودةکه این هستند 

همین ه ب ؛را دریابندخانه به عنوان صاحبهویّت خویش  و مشخص کنندبرای دیگران  ،از آن

ه این مواجه هستیم تا باز بحران هویت به آگاهی شخصیت حرکت در هر دو داستان با  ،دلیل

 یدسر خانة حقیقیصاحب توان به شناختگونه میچشود که های محوری پاسخ داده پرسش

     توان به درستی این شناخت یقین پیدا کرد ؟قدر میچه و

 مشابهت در صحنب و مکان داستان -3-3

 دهدمکان از عناصر مهم داستانی است که عبارت است از جایی که رویدادها در آن رخ می

اید ب ،افتدای که اتفاق میهر حادثه ،آیند؛ از این روها در آن به حرکت در میو شخصیت

دن، )مری دهد.رتبط با شرایط و عادات و اصول خاص مکانی باشد که حادثه در آن روی میم

دادن به شخصیت فرد عامل بسیار مهم و نیرومندی است. در شکل ( محیط30م : 1979

برکنار  آن تأثیرطور موقت هم در محیط معینی قرار گیرند، از ی اگر بهاشخاص داستان حتّ

گردد ساختارشکنی موجود سبب می ،های مدرن وپسامدرنر داستاننیستند. طبیعی است که د

 .که مکان هم به نوعی تابع آن گردد

د و اختالف و گره اصلی ندهدر مکان مشخصی رخ می ،هر دو داستان عربی و فارسی

در « نهخا»  ،است؛ از این رو« خانه»بر سر اثبات مالکیت یک  ،هاداستان و تمامی کشمکش

رار مورد تردید ق مأمنی برای انسان، با مفهوم ضمنی مکانی محوری است که  ،هر دو داستان

ای که صاحب آن نامشخص دادن خانه، با  محور قرارهر دو داستان است. نویسندگانگرفته

تواند یم« خانه»ی معنایی متعددی را که هااند تا الیهاست، از زبان سمبلیک استفاده کرده

وط با توجه به تعدد معنایی مرب ،خاطب خویش ارائه کنند و در نتیجه، به منمایندة آنها باشد

به خانه، زبان اثر خویش را از صراحت و گشادی به سوی ابهام و پوشیدگی برانند. 

(Barthes,1967:57) 
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در بطن خود  ،بینیم که فضای خانهمی ،های یونگ مراجعه کنیماگر به تئوری 

است. یونگ در تعبیر رؤیا، خانه را  «درون انسان» ژرف دارد که همان سنخ ازلیمفهومی

ر در نظ «های خودخودآگاه دلبستگی ةشخصیت من و زمین»ترین سرنمون برای درونی

متبادرکنندة گریزگاه  ،هاییاستفاده از چنین  اسطوره (Jung,  1964: 261). گیردمی

نویت گرفتار در خأل مع انسانعنوان  مأمنی برای رهایی حی انسان در عصر مدرنیته است؛ بهرو

ردید با ت ،ها بحران هویّت انسان معاصردر این داستان ،(؛ بنابراین42:1391زاده و قبادی، )قاسم

رای تناظری در میان مفاهیم خویشتن و واست که شدهکیت یک خانه به نمایش گذاشتهدر مال

 ست.اکردهآن، در یک طرف و خانه و ورای آن، در طرف دیگر برقرار 

ره از نجاست. پ« پنجره»وجود  ،مشترک در دو داستان محوریکی دیگر از نمادهای مکان

ان زندگی در آن سوی دیوار توان به جریاز پنجره می. معاصر است ادبیّاتنمادهای مثبت 

اهیم دارای مف هر دو داستان عنوان مرز میان درون و برون، در پس ماهیت پنجره، به ؛نگریست

به  توان از آنمی ،هر دو داستان با توجه به بافت و ساختار کلی   که دین استرمزی و نما

رد. او تعبیر ک هاییرسوی آزادی و  ای بهدریچهانسان معاصر و نماد دیدگاه و بینش عنوان 

 ( 44: 1391)پورنامداریان و دیگران، 

 شوندمواجه میای در خانة خویش هنگامی که زن و مرد با غریبه ،«ماه عسل»در داستان 

رون های بیاز انسان ،شوند و از طریق آنو قدرت اخراج او را نیز ندارند، به پنجره متوسل می

 .شودها به طرف آنها آجر پرتاب میا از سمت همسایهخواهند؛ امّخانه کمک می

نیز تنگناهای موجود زن جوان را به سمت پنجره « حضور»در داستان  (9: 1988،)محفوظ

ست د به دبیند که کاردر مقابل خویش پیرزنی را می ،دهد؛ ولی در کمال ناباوریسوق می

 (25: 1392،هاست. )خسرویمشغول تهدید و ارعاب آن

ا ، ب«ماه عسل»شد، پرتاب آجر به سوی زن و مرد در داستان با توجه به آنچه گفته 

 س ازاست که پکارکردی یکسان  ،«حضور»کشیدن پیرزن برای زن و مرد در داستان کارد

ر عبارت است از انعکاس ناکامی انسان معاص ،این کارکرد  آید؛نزدیکی به پنجره به وجود می

 شدن بهآزادی و رهایی و در نتیجه تبدیل در کسب دیدگاه و بینش وسیع و احساس
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قبادی:  زاده و. )قاسمزده و بریده از متن جامعهیافته، بحرانشده، فردیتهایی تهیشخصیّت

41) 

 پريشی دو داستانمشابهت در زمان -3-4

های خاص گذشته را از وضعیّت کنونی ما چه وضعیّتگیری منظم آنان به معنای اندازهزم

ای ویژه هکند، به این دلیل دارای مفهومی ساختاردهنده است که روابط بین وضعیّتجدا می

 های خاص میانه و تفاوتبر شناخت ما از تشاب و دهدو تغییرات آن وضعیت را نشان می

 ،خوردن نظم در ترتیب بیان و چینش وقایعهمهای متفاوت متّکی است. هرگونه بهوضعیّت

  (Analepsis)نگرشود که به دو نوع کلّی گذشتهمینامیده(Anachronies)  زمان پریشی

 شود. تقسیم می  (Prolepsis)نگر و آینده

نسبت به زمان تقویمی صورت می  (flash back) گردنگر، نوعی عقبدر نوع گذشته

است، بعداً در ای که قبالً رخ دادهگردد و واقعهای در داستان باز میگیرد. روایت به گذشته

گیرد. اگر رخدادهای زمان داستان بر زمان سخن پیشی می ،در چنین حالتیشود؛ متن بیان می

ایند، )الف( نوعی بازگشت زمانی )الف، ب، پ( در ترتیب متن به صورت )ب، پ، الف( بی

  (Genette,1980: 33).است

نسبت به زمان تقویمی  (flash forward) نگر، نوعی پرش و جلورویدر نوع آینده

آن بیان  که رخدادهای اولیةاست، قبل ازاینای که هنوز رخ ندادهگیرد و واقعهصورت می

کند. اگر رخدادهای )الف، ل مکان میگردد. گویی روایت به آیندة داستان نقشود، نقل می

 .ب، پ( در ترتیب متن به صورت )پ، الف، ب( بیایند، )پ( نوعی بازگشت زمانی است

  )همان(

ابه دارای تش ،پریشیاز نظر استفاده از تکنیک زمان« ماه عسل»و « حضور»های داستان

ت خویش اثبات مالکیهستند؛ به این ترتیب که  در هر دو داستان، هنگامی که اشخاص برای 

ز اکنند و این بازگشت به گذشته، هر دو روایت را آورند، به گذشته رجوع میدلیل می

دیگری که  پریشینگری، تکنیک زمانعالوه بر گذشته است.نگری برخوردار کردهگذشته

 های گذشته و حال.در هر دو داستان موجود است، عبارت است از تداخل زمان
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هایی طوالنی از گذشته که برای ر مدت زمانی کوتاه، رخدادهای دورهد ،بر این اساس 

روند و در یک زمان )یعنی است، به شکل موازی پیش میچند نفر در مکانی واحد رخ داده

از زمان  ،کنند که گویی تعدادی از این افرادای تالقی پیدا میزمان حال(  با یکدیگر به گونه

  اند.رگردان شدهگذشته بریده و در زمان حال س

دادن جهان زن و مرد در تقابل با جهان دیگران که در اتصالی قراردر هر دو داستان، 

. تان استدر هر دو داس، حاکی از تداخل گذشته و آینده نداآمیز یافتهاصطکاکی تنش ،کوتاه

 اریآشکدلیل هایی غریبه، آدمچند گروه از مکان آشنا ولی با  دو ،دوخانهدر هر دو داستان، 

ه یقین راهی برای رسیدن ب ،خواننده شود که این دوگانگی سبب می؛ بر دوگانگی زماناست 

: 1387تدینی، پیدا کند. )ها یقین بر تکثّر و چندگانگی این جهان بتواندو فقط  باشدشتهندا

81) 

 کردن محتوای وجودشناسانة، درخدمت برجستهیکدیگرهای متفاوت درانزمفوذ این ن

    عالوه بر  ،هر دو نویسنده ،براساس این تکنیک ت.اس فارسی و عربی داستان هر دو

به ی ای استعارشیوه ، بههستینیستی و  ،گذشته و حال و در نتیجهکردن مرزهای مخدوش

به منظور بازنمایی .پردازند. میوجود انسان معاصر و نیز امر واقع و قطعیت آن  انتقاد از 

مرتبط با تداخل زمانی در هر دو  هایپریشی در این روایات، مصداقانتر این نوع از زمدقیق

 کنیم: داستان را به تفکیک بیان می

ای را تازه خریداری کرده و به چیدمان آن خانه ،زن و مرد جوانی« ماه عسل»در داستان 

شوند یمشوند تا استراحت کنند، با افرادی روبرو اند؛ ولی هنگامی که وارد خانه میپرداخته

این در حالی است که غیبت صاحب  هاست که صاحب  این خانه هستند ودتکه ادعا دارند م

ها صحه            از همه بر تقابل زمان چه بیشاست. آنخانه، مدت زمان زیادی طول نکشیده

 ست. هاها در خانة آنمدت غریبهگذارد، حضور طوالنیمی

جه تو ،ای است که به محض ورودشدهغذای فاسداین ادعا، بوی نامطبوع دلیل نخست 

شوند که غذای       وجو موفق میها پس از جستکند. آنج جوان را به خود جلب میزو

ی حکایت از گذشت زمان ،شده را از زیر مبل اتاق نشیمن پیدا کنند. این غذای فاسدفاسد
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ط به زمانی است که یکی از مربو ،تر از غیبت این زوج از خانه را دارد؛ دلیل دیگرطوالنی

متوجه پرتاب آجر و  ،گشاید و در کمال ناباوریرود و آن را میزوجین به طرف پنجره می

هندة دنشان ،العمل همسایگانشود. این عکسسنگ از جانب همسایگان به طرف پنجره می

اندام در مرد درشت آزاریحضور ممتد همراه با همسایهدوران طوالنی غیبت آنها از خانه و  

الحق علیهم، کلما ظهرت فی نافذة بادرونی بمعاکساتهم، اضطررت الی » آن خانه است:

 (10: 1988،)محفوظ 3«قذفهم باألطباق فقذفونی بالطوب.

از  ،اهخاطر سر و صدای آنشود که بهدر خانه هویدا میپیکری نیز ، مرد غولاز دیگر سو

و ادعای مالکیت  شودمیاندام درگیر درشت خواب بیدار و هم با زوج جوان و هم با مرد

 اندام و گروهشحضور مرد درشت شد، زمانکند.  با توجه به آنچه گفتهرا مطرح می خانه

هایی زمان ،پیکرور مرد غولو زمان حضور زن و مرد جوان و همچنین زمان حض در خانه

 ند.ایکدیگر مالقات کرده در مکانی واحد بات؛ ولی هر سه گروه در زمانی مبهم، متفاوت اس

منزل را ، مدت زمانی کوتاه، طوراست. زن و مردیدر داستان حضور نیز وضعیت همین

حضور  با ،کنند؛ ولی هنگام بازگشت به منزلترک و در یک میهمانی شبانه شرکت می

 هاست در خانه اقامت دارد:شوند که ادعا دارد که سالپیرزنی مواجه می
کردم نه او. خدا وقتی آن مرحوم هم زنده بود، من از خانه مواظبت میحتی »پیرزن گفت: »

ها دید و حاال آنگذاشت، هفت پادشاه را خواب میبیامرز همین که سرش را زمین می

« ها شکایت دارم، مبادا فرار کنند.خواهند با تهدید به خانة من وارد شوند. من از آنمی

 (28: 1392،)خسروی

ای در تهاند که دارای زمان گذشگرفته، در تقابل یکدیگر قرارز دو گروهدر این داستان نی

سال زندگی  پیرزن زندگی زن و مرد جوان در آن خانه و چهلیک مکان واحد هستند؛ زمان 

دهندة این حقیقت است که در این داستان نیز همچون نیز نشان ،در همان خانه. این تعارض

هر دو  ،اند؛ بنابراینآشفته شدهیکدیگر تداخل پیدا کرده و ها با زمان ،«ماه عسل»داستان 

 پردازند. در یک فشردگی زمانی برای اثبات زمان حال خویش به رقابت می ،گروه
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 هاس دو داستانمشابهت در خويشکارس -3-5

برای توصیف قصه براساس اجزای سازندة آن و  (morphology)شناسیاصطالح ریخت

ار هر قصّه یک ساخت ،رود. طبق این نظریّهمیکارا هم و کل قصه بهستگی این اجزا بهمب

است؛ ساختاری از تمهیدات و شگردهای داستانی که عناصر و اجزای آن، مواردی چون 

دارای  ،شخصیّت، خویشکاری و حرکت  هستند که نسبت به یکدیگر و نسبت به کل ساختار

ل به واحدهای قابل تقلی ،هایا داستان ار قصّهساخت ،اساس این نظریهبرهماهنگی متقابل هستند. 

 ،قصّه شناسیتر از آن ممکن نباشد. در ریختتر روایی است، تا آنجا که کوچککوچک

 نامند.می   (Function )ویژه یا نقش «خویشکاری»این واحدهای کوچک روایی را 

دهند. او این میداند که اشخاص در قصه انجام اجزای اصلی قصه را کارهایی می ،پراپ

کند و معتقد است که عناصر متغیر، نام و صفت یک خویشکاری محدود میواجزا را به سی

 ,Proppدهند.)کارهایی است که اشخاص قصه انجام می ،قهرمانان هستند و عناصر بنیادین

1989 : 21) 

ه تجزیة ب ،هاکند و براساس آنها بیان مییک خویشکاری را با عالئم و نشانهوسی ،پراپ

اساس ردهندة دو داستان ببررسی و شناخت اجزای اصلی تشکیل پردازد. پس ازه میعملی قصّ

. جدول ندهست ها نیز مشابههای این داستانبه این نتیجه رسیدیم که خویشکاری 4نظریة پراپ

 کند:را مشخص می« حضور»و « ماه عسل»های های داستانمیزان انطباق خویشکاری ،زیر

های های قصّهکاریخویش
 :پریان

 «ماه عسل»های خویشکاری     
 «حضور»های خویشکاری

 )α:(وضعیت آغازین 
الف. اعضای خانواده معرفی 

 شوند.می
 شود .ب. قهرمان معرفی می

 گویوشامل گفت :وضعیت آغازین
دهندة این زن و مردی است که نشان

است که این زن و مرد همسر همدیگر 
 هستند.

 گویوآغازین شامل گفتوضعیت 
دهندة این زن و مردی است که نشان

است که این زن و مرد همسر همدیگر 
 هستند

 )β( :غیبت 
یکی از اعضای خانواده، 

 کند.خانه را ترک می

دهندة وگوی زن و مرد نشانگفت
ها از منزل برای ماه عسل خروج آن

 است.

دهندة وگوی زن و مرد نشانگفت
برای شرکت در  ها از منزلخروج آن

 یک میهمانی شبانه است.

 )ε (خبرگیرس:  
آوری صدد جمعقهرمان در

متوجه  ،زن و مرد پس از ورود به منزل
     بوی نامطبوعی در خانة خویش 

 ،منزلزن و مرد به هنگام ورود به 
    شوند که قفل در باز متوجه می
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ی رآوبنابراین در صدد جمعشوند؛می آید.میاطّالعات بر
دربارة این مشکل براطّالعات 

 آیند.می

بنابراین در صدد شود؛ نمی
آوری اطّالعات دربارة این جمع

 آیندمیمشکل بر

 )φ( کسب خبر:
قهرمان اطالعاتی دربارة 

 آورد.دست میمشکل به

ای بهشوند که غریزن و مرد متوجه می
وارد حریم آنها شده و فضای منزل 

متعفن شده آنها را با غذای فاسد
 است. کرده

ی اشوند که غریبهیزن و مرد متوجه م
ها شده و قفل در را وارد حریم آن
 است.عوض کرده

 )λ: (فريبکارس
ند کشخص خبیث تالش می

 ش را بفریبد.اکه قربانی

کند زن و مرد را غریبه تالش می
کند که حضورش در منزل  متقاعد

 ها قانونی و موجه است. آن

د زن و مرد را کنغریبه تالش می
متقاعد کند که حضورش در منزل 

 آنها قانونی و موجه است.
 )γ (نهی: 

قهرمان از انجام کاری نهی 
 شود.می

زن و مرد از حضور در منزل خویش 
 شوند.نهی می

زن و مرد از ورود به منزل خویش نهی 
 شوند.می

 )δ( نقض نهی:
 شود.ممنوعیّت، نقض می

اهمیتی زن و مرد به این ممنوعیت 
دهند و به حضور خویش ادامه نمی
 دهند.می

زن و مرد به این ممنوعیت اهمیتی 
به دهند و به تالش برای ورود نمی
 دهند.ادامه میخانه 

 )A:( کمبود، شرارت
شخص خبیث شرارتی را 

 دهد.انجام می

راد از اف ،غریبه برای اثبات ادعای خود
 گیرد.دیگری کمک می

راد از اف ،عای خودغریبه برای اثبات اد
 گیرد.دیگری کمک می

 )C: (مقابلة اوّلیّب
موافقت گر وجوجست

رد گیکند یا تصمیم میمی
 کند.  که با آن مقابله

گیرند که با زن و مرد تصمیم می
گیرند که با زن و مرد تصمیم می غاصب منزل خود مقابله کنند.

 غاصب منزل خود مقابله کنند.

 )H:( مبارزه
و شخص خبیث قهرمان 

دررو را آغاز ای رومبارزه
 کنندمی

زن و مرد به مبارزة فیزیکی با غاصب 
کنند از طریق زن و مرد سعی می پردازند.می

 پلیس حق خود را به دست آورند

 )B: (میانجیگرس
اقبالی یا کمبود، آشکار بد
 شود.می

مبارزة میان غاصب و زن ومرد به 
 مرگ غاصب و نابودی اغلب وسایل

 انجامد. خانه می

 ویز وتوانند هیچ دستازن و مرد نمی
دلیلی برای اثبات مالکیت خویش 

 ارائه کنند.
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ویک خویشکاری پراپ، یازده خویشکاری و ، از میان سیدهدهمانطور که جدول نشان می

نوعی  ،های طرح هر دو داستاندر هر دو داستان مشترک است. توالی خویشکاری ،هاتوالی آن

های مربوط به هر دهد که از طریق نمایش رمزگاندرونی مشترک را نشان می الگوی

 خویشکاری  چنین است:

                         (B,  H , C ,A ,δ , γ , λ , φ , ε , β , α  ( 

عنصر اصلی طرح ساختار هر دو داستان است، چنین  ،که خویشکاریبا توجه به این 

 تواند دلیلی برای اثبات مدعای ما باشد.یز میتنهایی ن، بهمشابهت چشمگیری

 گیرسنتیجب -4

« حضور»استان نجیب محفوظ و د« ماه عسل»های داستان از مجموع آنچه دربارة مشابهت

یوة آغاز از لحاظ ش ،دو اثر شد، این نتایج حاصل شد که نویسندگانابوتراب خسروی گفته

ی آرام آغاز با فضای ،داستان پترتیب که  هر دواند؛ به این روشی مشابه را برگزیده ،داستان

یابد. از منظر مشابهت در ارائة گوی زن و مردی جوان امتداد میوشود که  با گفتمی

ای سه دار ،این نتیجه به دست آمد که هر دو داستان عربی و فارسی ،های داستانشخصیت

ونی ه منزل مسکان و یک غریبه ککه عبارت است از یک زوج جوهستندشخصیت اصلی 

 دنیای اطراف از  یشخو دانشها به شخصیّت ،است. در هر دو داستانها را غصب کردهآن

ول در درجة ارا  دانش و یقین خود به حقیقت محدودةکه به دنبال این هستند دارند و شک 

  عنوان را بههویّت خویش  و مشخص کنندبرای دیگران  ،برای خودشان و پس از آن

     .ریابنددخانه صاحب

 ،در بخش مشابهت در صحنه و مکان داستان، دریافتیم که هر دو داستان عربی و فارسی 

ر سر ب ،هاد و اختالف و گره اصلی داستان و تمامی کشمکشندهدر مکان مشخصی رخ می

مکانی محوری است  ،در هر دو داستان« خانه»  ،است؛ از این رو« خانه»اثبات مالکیت یک 

 ،ر دو داستانه است. نویسندگانمورد تردید قرارگرفته مأمنی برای انسان، م ضمنیبا مفهو که 

 و ای که صاحب آن نامشخص است، از زبان سمبلیک استفاده کردهدادن خانهقرار با محور

تناظری ه اند کبه نمایش گذارده ،بحران هویّت انسان معاصر را با تردید در مالکیت یک خانه
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یشتن و ورای آن، در یک طرف و خانه و ورای آن، در طرف دیگر برقرار در میان مفاهیم خو

 است.کرده

شی نیز پریاز نظر استفاده از تکنیک زمان« ماه عسل»و « حضور»های عالوه بر این، داستان

دارای تشابه هستند؛ به این ترتیب که در هر دو داستان، هنگامی که اشخاص برای اثبات 

و کنند و این بازگشت به گذشته، هر دورند، به گذشته رجوع میآمالکیت خویش دلیل می

ریشی پنگری، تکنیک زماناست؛ عالوه بر گذشتهنگری برخوردار کردهروایت را از گذشته

های گذشته و حال؛ دیگری که در هر دو داستان موجود است، عبارت است از تداخل زمان

ن زن و مرد در تقابل با جهان دیگران که در دادن جهاقراردر هر دو داستان،  ،بر این اساس

ر هر دو د، حاکی از تداخل گذشته و آینده ندامیز یافتهآاصطکاکی تنش ،اتصالی کوتاه

، هایی غریبهآدمچند گروه از مکان آشنا ولی با  دو ،دوخانهدر هر دو داستان، . داستان است

دمت ، درخیکدیگر متفاوت درهای انزمفوذ . این نبر دوگانگی زماناست  دلیل آشکاری

هر دو  ،بر اساس این تکنیک و است داستانهر دو کردن محتوای وجودشناسانة برجسته

   به ،هستینیستی و  ،گذشته و حال و در نتیجهکردن مرزهای عالوه بر مخدوش نویسنده

 ازند. دپرمیوجود انسان معاصر و نیز امر واقع و قطعیت آن به انتقاد از  ،ای استعاریشیوه

یان م این حقیقت آشکار گشت که از ،های دو داستاندر بخش مشابهت در خویشکاری

در هر دو داستان مشترک  ،هاپراپ، یازده خویشکاری و توالی آنیک خویشکاری وسی

   نوعی الگوی درونی مشترک را نشان  ،های طرح هر دو داستاناست. توالی خویشکاری

 B,  H , Cچنین است: ) ،های مربوط به هر خویشکاریگاندهد که از طریق نمایش رمزمی

,A ,δ , γ , λ , φ , ε , β , α  (  . 

 هايادداشت
او که نویسندگی را با «. در قاهره به دنیا آمد 1911سال ». نجیب محفوظ نویسندة مشهور عرب در 1

گذاران رمان یه(، پس از گذشت مدتی، از پا23م: 2004نوشتن حاشیة جراید آغاز کرد )الشطی، 

(؛ زیرا در زمینة نوپردازی روایی، تا حدی پیش رفت 36: 2011شمارآمد )الندوی،معاصر عرب به

و سرانجام، موفق به دریافت جایزة نوبل  و گوستاوفلوبر عرب لقب گرفت« هرم چهارم مصر»که  

 (65: 1965گردید. )راغب،
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 کند.که ادعایم را اثبات می . منزل خودت!...ولی اینجا منزل من است و من مدارکی2

 آید، این منزل من است و بس.از شوخی خوشم نمی

ه دادند. من  جز این کالعمل نشان می. اشتباه از آنها بود. آنها به حضور من در مقابل پنجره عکس3

 ای نداشتم. آنها نیز به طرف من آجر پرتاب کردند.بشقاب به طرفشان پرتاب کنم، چاره

ای پریان روسی، هها با قصهافزاییم که با توجه به تفاوت سبک و محتوای این داستانمیدر توضیح  .4

ان، های پریهای قصههای هر دو داستان فارسی و عربی از لحاظ توالی با خویشکاریخویشکاری

 .هایی داردتفاوت
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