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 گستردة ادبي است كه بـه       ،هاي جديد و در عين حال     ادبيات تطبيقي يكي از شاخه           
رمـان و داسـتان     . پـردازد  ملـل مختلـف مـي       هاي ميان آثار ادبـي       ها وشباهت بازنمود تفاوت 

ـ      ،امـروزه  پژوهـشگران ادبـي قـرار گرفتــه     ه ويــژة بـه عنـوان يكـي از انــواع ادبـي مـورد توج
  ايهاي رمان جديد ،انعكـاس و بازتـاب شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي     يكي از ويژگي .است

ها به وجود آمده؛ به عبارتي، رمان مدرن نمـودِ جامعـة روزگـار           است كه كتاب در بستر آن     
  .خويش است

تـه و   اصطالحي است كه بـه كـشورهايي كـه در مـرز ميـان مدرني              » جوامع در حال گذر   «
ت مصر و ايـران هـر دو   دو مّل.اطالق مي شود ؛ مسير عبور به سمت مدرنيته هستندت و در  سّن
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ايـن  .انـد اي از تاريخ با چالش هاي يكساني در اين حوزه دسـت و پنجـه نـرم كـرده                  در برهه 
ها از منظـر رمـان نويـسي نـوين ، بـا تكيـه بـر                 ها و تفاوت   در صدد بررسي اين شباهت    مقاله  

  .امريكايي است   تطبيقيمكتب ادبيات
ي » الثالثيـه «يـا همـان   »سـه گانـه   «اثر شهرنوش پارسي پـور و       » طوبي و معناي شب   «رمان      

از لحاظ پرداختن اين نويـسندگان بـه       » بين القصرين «ل آن   كيد بر جلد او   نجيب محفوظ با تأ   
ايـن بررسـي بـا    .ت به مدرنيته ، مورد مقايسه قـرار گرفتـه انـد           هاي مدرنيته و گذر از سّن     جلوه
فـضا سـازي، تـم و       : هـا از جملـه      ه به تحليل عناصر داستاني به كـار رفتـه در ايـن رمـان              توج

ت پردازي استشخصي.  
،  ادبيـات تطبيقـي    ، ، طـوبي و معنـاي شـب        بين القـصرين   ، رمان  :واژه هاي كليدي  

  .، پارسي پور نجيب محفوظ
1- مهمقد  

  چارچوب نظري-1-1
هـا و نيـز   هـا و تفـاوت  ، بررسي شـباهت ) comparative literature(ادبيات تطبيقي

 ،ادبيـات تطبيقـي   دو مكتـب عمـدة  . رهاي آثار ادبي ملل مختلف بر يكديگر است  تأثير و تأّث  
  . مكتب فرانسه و مكتب آمريكايي است

هـاي ادبـي كـه آن را در ضـمن           مكتب ادبيات تطبيقي فرانـسه از چهـارچوب پـژوهش         "
كند و به مقايسة ادبياتي مـشخص بـا    آورد ؛ تجاوز نمي   ي به شمار مي   هاي ادبيات تطبيق  حوزه

  .)18:1382سيدي،("ها عنايت دارد ادبيات ساير ملل يا برخي از آن
در مكتب آمريكايي كه در آغاز واكنشي به مكتب فرانسه بود؛ ادبيات ممكن اسـت در                 

ن بـدان معناسـت كـه در        اي) . 26:همان(هاي علوم انساني بررسي شود    روابط با ساير پژوهش   
تـاريخ   ، هاي علوم انساني چون علوم سياسي، جامعـه شناسـي    مكتب آمريكايي از ساير رشته    

ـ  1960خصوص از اواسط دهـة      ه  شود؛ ب هاي ادبي استفاده مي   در پژوهش ...  و ه ادبيـات    توج
  .تطبيقي به علوم اجتماعي معطوف شد

 مدرن نقـد ادبـي اسـت كـه مـا را در              هاي ادبيات تطبيقي به عنوان يكي از روش       ،امروزه
 فردينـان    همـانطور كـه   . رسـاند شناخت فرهنگ خويش و نيز فرهنگ ملل ديگر يـاري مـي           

 :گويـد مي  ،، استاد ادبيات فرانسه و عضو فرهنگستان علوم فرانسه         ) 1906 -1849 ( 1برونتير
يـسه و تطبيـق    مقا .». اگـر فقـط خودمـان را بـشناسيم         ، ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت      «
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 ،از ايـن رو  سـت؛ تر نسبت به ديگران و نيز خويشتن خويش اراهي براي نيل به معرفتي عميق    
ــره  ــي پنج ــات تطبيق ــان از وراي  ادبي ــر خودم ــناخت بهت ــراي ش ــاوت اي ب ــناخت تف ــا و ش       ه

  .  ملل ديگر داريم ادبياتهايي است كه با شباهت
  مدرنيسم معرفي -1-2

ــو اتجــد ــوگرايي ، ن ــراي  ... نديــشي ود ، ن ــان فارســي هــستند كــه ب معــادل هــايي در زب
اختالف نظرهـايي وجـود   ) دمتجد(در تعريف مدرن . پيشنهاد شده اند  modernismواژة
 ويژگي هاي عصر جديدي كه به مدرن شهرت يافته اسـت و معمـوال         ، اما به طور كلي    ،دارد

  :ير است شامل موارد ز،آغاز آن را تا دورة رنسانس به عقب مي برند
  .اعتقاد به عقل استداللي در برابر عقل شهودي : خردباوري-1
  .انسان محوري : اومانيسم-2
  .هاي متمايز هر فرداحترام به ويژگي : فرديت-3
س زدايـي   افول دين و محدود شدن آن به حريم هاي خصوصي ، تقـد             : سكوالريسم-4
  .عالم و حذف اساطير از 

  .)پوزيتيويسم(به علوم تجربي ه فراوان توج : علم گرايي-5
  ت را در فارسـي معـادل        سـّن .ت قـرار مـي گيـرد       مفهـوم سـّن    ،ددر مقابل تجدtradition 

شـود   به مجموعة باورها و آداب و رسوم كهني اطـالق مـي     ،يكنند كه به طور كّل    ترجمه مي 
د  اما ادامـة بقايـشان بـا ظهـور تجـد       ،شدندم محسوب مي  كه پيش از عصر مدرن اصولي مسّل      

تي مي توان به موارد زير اشاره كرداز ويژگي هاي تفكر سّن.ي مواجه شدباچالشي جد:  
  .س همة امور قرار دارد اينكه خداوند در رأاعتقاد به : خدامحوري-1
اعتقاد به توانايي انسان در كـشف حقيقـت بـه مـدد نيروهـاي       : اعتقاد به عقل شهودي  -2
  .الهي
 و انديـشي در باورهـا   هرگونـه  ابـداع و  نو   با و جدالمعارضه :  انديشيمخالفت با  نو   -3
  .كهن عقايد

هـاي  و ويژگي ؛ مباحث     است شده  دي در زمينة مدرنيته در ايران تاليف        هاي متعد كتاب
هـاي زيـر مـورد تفـصيل      ماحصل مطالبي است كه در كتاب      در اين مقاله   مربوط به مدرنيسم  

د ناتمام روشنفكران ايرانـي اثـر     جمشيد بهنام، تجد   د اثر ايرانيان و انديشة تجد   : واقع شده بود  
  . انتقادي اثر  بابك احمديغالمرضا گودرزي، مدرنيته و انديشة
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بررسي رابطة انديشة ديني و مدرنيسم نيز از مباحث مورد مناقشه بوده است كه در برخي             
 ي مثـال  وع پرداخته شـده اسـت كـه بـرا         از كتب با رويكردي انتقادي  و تحليلي به اين موض          

  .اثر مهدي نصيري اشاره كرد» داسالم و تجد«توان به مي
   مسألهانيب -1-3

 و " شبي و معنايطوب"  دو رمان  ي عناصر داستانيقي تطبي مقاله درصدد بررسنيا
 دو ني اي محتوالي به منظور تحليت انتخاب عناصر داستانعّل .گراستيكديبا "سه گانه"

 و بازتاب دهند ي ملي را تشكاثري هر  و شاكلةاني بني است كه عناصر داستاننيكتاب ا
 آن ها در واقع، لي رو، تحلنياز ا.  باشندي كتاب مفي از تالسندهيباورها و اغراض نو

 يحت. كند ي منعكس مي عناصر داستانني اي از وراسندهي است كه نويي باورهايبررس
ق آن داستان به  تعّلاي سبك  و  ة كنندنيي كه تعابدي ي ميتي عناصر چنان اهمني از ايبرخ
 با ي رمان سّنتهاي  از تفاوتيكي مثال،به عنوان .   استژهي ويادب-يخي تارة دوركي

 يت سّني در داستان هاي عنصر داستاننيا.  استديد ةي متفاوت آن ها از زاوةمدرن در استفاد
 استفاده  خص اول شاي سوم شخص و ةوي به ش" كل و در رمان مدرن عموماي داناةويبه ش
   . استني معدي جدن نامعلوم و در رمايت سّني  فضا و مكان در داستان هااي شود، يم

 خود خالق سبك و ،ي متفاوت از عناصر داستانة با استفادزيرمان و داستان مدرن ن
هم   ذهن با درالي ساني جرةوي مثال، در شيبرا.  مولف استي از سواي ژهي وكرديرو
 بازتاب كوشد ي مستيسبك رئال. شود ي خلق مينين و زمان سبك نو فضا و مكايختگير
  ري ساب،ي ترتني بد. كامال رئال باشدي از عناصرتفاده جامعه با اسهاي تي واقعيقيحق

 ي سبكي در استفاده از عناصر داستانيراتيي مدرن با تغيسي داستان نوي  ادبيمكتب ها
 از اي ژهي را با كاربرد وشي مورد نظر خوي كوشد محتواي مسندهينو. نندآفري يمتفاوت م

 و ها  شباهتزي رو، در دو داستان مورد نظر ننياز ا.  به مخاطب منتقل كنديعناصر داستان
  . دو اثر خواهد بودني اةسي مقاي براي مناسباري معي استفاده از عناصر داستانهاي تفاوت

  قي تحقتي و اهمضرورت -1-4

 معاصر اتي دو رمان در ادبني اتي نخست در اهمسه،ي مقاي دو اثر برانيت انتخاب اعّل
 گريت و د دو مّلني در حوزة رمان معاصر ايقي تطبهاي  و مصر و ضرورت پژوهشرانيا

 صاحبان ربازي و مصر از درانيا.  باشدي دو كشور ماني مي و مذهبي مشترك مّلهاي نهيزم
ي دگرگونه براي مذهب و روشننشاي با ورود اسالم به سرزمكه اند كهن بودهينتمد 
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       زي نشيحافظ سنن موروث خو ، دي جدنيافزون بر د اتخاذ كردند و شي خويزندگ
  . نبودگريكدي به شباهت ي بزي دو كشور با دوران مدرن نني ايياروروي .اند بوده

 مشترك هاي نهي به خاطر زمي و فارسي عرباتي ادباني ميقي تطبهاي ضرورت پژوهش
 جهان اتي ادبة با رمان معاصر مصر كه توانسته در عرصژهي گسترده، به ويرهنگ و فينيد

 دي دو اثر باني كه در مورد مولفان ايگرينكتة د.  انكار استرقابلي كند، غيخود را معرف
 اتي از ادبري غكي آكادماي  رشتهسندهي است كه هر دو  نوني ارد؛يمورد توجه قرار گ

  كه  )  فلسفه آموخته استبي و نجي جامعه شناسةش آموخت پور دانپارسي(اند گذرانده
 مكتب به توجه با ،  مقالهنيدرا.   نبوده استرتأثي يرشان باثآ حاكم بر ةشي بر اندشك يب

 عناصر لي به تحل،ي جامعه شناخت مبحث مهمكي و با محور قرار دادن ييكاآمري تطبيقي
  . پرداختمي دو كتاب خواهيداستان

  قتحقي ةنيشيپ -1-5

 به كار ي در پژوهش متون ادبي به عنوان روشراني در ايقي تطباتي كه ادبياز زمان
 صورت گرفته يي اروپااتي و ادبي فارساتي ادبقي در تطبيادي زيگرفته شده ؛تالش ها

 همواره مورد توجه زي عرب زبان ناني با همتاكي كالسسندگاني شعرا و نوسةيمقا. است 
  .بوده است

 داشته است كه نمونة ي و جهانري چشمگي به اذعان همگان جهشياصر عرب معاتيادب
 محفوظ است؛ اما متأسفانه در حوزة ترجمه و پژوهش بي نوبل به نجةزي جايبارز آن اهدا

. ه قرار نگرفته است چندان مورد توجي  داستان عربژهيوه  ، بي معاصر عرباتي ، ادبيقيتطب
 عرب زبان ي زبان با شعراي معاصر فارسي شعراةسيقا و پژوهش در مه مقالنيالبته چند

 هنوز يي پژوهش هاني به چنازي مانند رمان ني انواع ادبري در ساكنيصورت گرفته است؛ ول
ه به ايكي وجود دارد، يبه شكل جدترجمه نشدن شك ي بخش ،بني از علل عدم توج 

   . استي آثار به زبان فارسنيا
 هاي  از رمانيكي آن با سةي محفوظ و مقابي نج آثار مهم ازيكي ي مقاله به  بررسنيا
 ني چند،ني از اشيپ.  پردازدي پور ميپارس»  شبي و معنايطوب«يعني ؛ ي فارسرگذاريتاث

 مثال ي محفوظ انجام شده است،برابي از آثار نجي برخلي تحلاي و يمقاله در معرف
 يكردي با روي پژوهشچيه، اما ) 5-17 :2006،يصغرا(و)153- 164 : 1387،ييرزايم(

 يكردهاي مقاله با روني چندزي پور نيدر مورد اثر پارس.  به نقد آثار او نپرداخته استيقيتطب
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و )1 ش - كلك : 1369،ييعال:( و روانكاوانه انجام گرفته است كه از آن جمله استيفلسف
  ).29ايران نامه ، شماره  : 1368،ياوري(
  بحث -2

  سرآغاز مدرنيته -2-1
تـوان گفـت    امـا بـه اجمـال مـي       ،بيين سرآغاز مدرنيته بحث و جدل ها فراوان اسـت         در ت 

 و وقوع انقـالب كبيـر فرانـسه در          مآغاز رنسانس و شروع نهضت پروتستان در قرن شانزده        :
بـديهي اسـت مدرنتيـه    .مـي شـود    از مقاطع سرنوشت ساز در ظهور مدرنيتـه محـسوب      1789
 بلكـه در بـستر حـوادثي بـه     ، مـشخص نيـست    ةاي زادة يك روز و مولـود يـك حادثـ          پديده

 .درازاي چند قرن پرورش يافته است

  مدرنيته در ايران و مصر -2-2

در دوران ولي .گردد تاريخ نخستين رويارويي ايرانيان با اين پديده به عصر قاجار باز مي         
ــرزا   ــاس مي ــدي عب ــات (عه ــشتري   ) ق . ه1249وف ــتاب بي ــران ش ــيون در اي ــد مدرنيزاس رون

الن ايرانـي بـراي تحـصيل راهـي اروپـا      اي اولين بار در اين زمان گروهي از محـص       بر.گرفت
البتـه پـيش از ايـن    .( باب آشنايي ايرانيان با علـوم جديـد گـشوده شـد    ،شدند و به اين ترتيب    

الزم بـه ذكـر   . د آشنا شده بود هاي جديد با پديدة تجدايران در بعد نظامي و با ورود اسلحه      
 سياسي و اقتـصادي مـا بـا غـرب بـه دوران باسـتان و بعـدها حكومـت                     است سابقة ارتباطات  

از آنجا كه تاثير پذيري فرهنگي از غرب      .گردد مغوالن و در دوران متاخرتر به زنديه باز مي        
 اين دوران را سر آغاز آشنايي ايرانيان با غرب و به تبـع آن  ،در زمان قاجار شروع شده است   

د دانسته اندبا تجد(.  
ايـن لشكركـشي    . با مدرنيسم شد   نيز سبب آشنايي مصريان   ) 1798(ئون به مصر  حملة ناپل 

 يك هيئت علمي متـشكل از دانـشمندان         .مصر بود اي در سطح    داراي دامنة تأثيرات گسترده   
 روه در مصر به اكتشافات زيادي نايل شدند؛       كردند كه اين گ   مختلف ناپلئون را همراهي مي    

اد نظامي داراي ابعاد علمي نيز بود و سبب آشنايي مصريان با            اين حمله عالوه بر ابع    بنابراين،  
  .هاي جديد شدعلوم و دانش
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  معرفي اثر و صاحبان اثر -2-3

  نجيب محفوظ -الف

ــا مــادر كــودكي. در قــاهره بــه دنيــا آمــد1911نجيــب محفــوظ در ســال  اش را بيــشتر ب
اش در مـورد    پايـان نامـه   .حـصيل شـد    در رشتة فلسفة اسالمي فـارغ الّت       1943در سال   .گذراند

ها آغـاز كـرد    در روزنامه  نويسندگي را با نوشتن پاورقي    .مفهوم زيبايي در فلسفة اسالمي بود     
 تا اولـين عربـي باشـد كـه ايـن جـايزه را        ؛ نوبل شدق به دريافت جايزة موّف1988ر سال    و د 

 الحـرافيش ،    ملحمـه «هـاي داوران نوبل به خاطر چهـار اثـر او بـه نـام            .باشدنصيب خود كرده    
وي در . نجيـب را شايـستة دريافـت نوبـل دانـستند     »الثالثيه ، ثرثره فـوق النيـل ، اوالد حارتنـا      

  .)27 :2011شوقي بدر يوسف،( از دنيا رفت2006سال
ل از اين مجموعـه  داستان او .در سه جلد به چاپ رسيد     ،  ) trilogy( يا سه گانه     :الثالثيه

نام دارد كه هر كدام نـام       » كريهالس«و بخش سوم    » وقّشقصر ال «، داستان دوم    » بين القصرين «
ل اين مجموعه با نام گذر قـصر بـه فارسـي ترجمـه       قسمت او . هاي مصر است  يكي از خيابان  

و » گـذر قـصر  «شده است و از اين پس ارجاعات مربوط به اين ترجمه در اين مقاله با عنوان      
  . است» بين القصرين«ارجاعات به متن اصلي با نام 

پـدر خـانواده سـيد      . تي مصري است  داستان گذر قصر بر اساس زندگي يك خانوادة سّن        
 نشان دهنـدة مـردي معتقـد بـه نظـام پدرسـاالرانه       ،احمد عبدالجواد نام دارد كه به معناي تام      

 دارد كـه   نيـز  روي ديگـري ،داردرا كه ظاهر مسلماني بـا تقـوا     مردي كه در عين آن  ؛ است
 تي اسـت كـه     نگر يـك زن سـّن     ا نيـز نمايـ    ،آمنـه ،مادر خـانواده     .  است باره اش و زن  بسيار عي

عبـدالجواد از  . سرنوشت زني ايـن چنـين بـودن را هماننـد حـق طبيعـي خـود پذيرفتـه اسـت           
ت دوگانة پدر آگـاه مـي       ياسين وقتي از ماهي   .ازدواج قبلي خود يك پسر به اسم ياسين دارد        

فهمـي پـسر ديگـر در       .ز او الگـو بگيـرد     بسيار خوشحال مي شود كه حـال مـي توانـد ا           ،شود  
كمال پسر كوچك   .دانشكدة حقوق مشغول به تحصيل است و احساسات وطن گرايانه دارد          

هـاي  تواند با شيطنت هاي گاه گاه خود از سخت گيـري          اين خانواده تنها كسي است كه مي      
ةكوچك هـاي عايـشه و خديجـه دارد كـه نمونـ        اين خانواده دو دختر هم به نام      . پدر بگريزد 

ت تحت تاثير نظام پدرساالرانة حـاكم بـر         افراد خانواده به شد   . شوندمادر خود محسوب مي   
ــوان  .  از پــدر خــود در حالــت تــرس و اضــطرابند ،خــانواده ــه عن تشويــشي كــه در كمــال ب
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ل بـا كـشته     جلد او . كوچكترين فرد خانواده و نيز قهرمان اصلي كتاب بيشتر بروز يافته است           
  .يابدهرات استقالل طلبانه پايان ميشدن فهمي در تظا

جلد دوم و سوم كتاب داستان رويارويي كمال با مفاهيم مدرن و سرگشتگي و اعجـاب                 
 و ديـدگاه    شـود تمامي اهل خانواده آشكار مـي     در جلد دوم شخصيت رياكار پدر بر        .اوست

و در  گذرانـد يكمال تجربة عشقي ناكام را نيز از سر م   .يابدكمال نسبت به او كامال تغيير مي      
. گيرد كه مرام سوسياليستي يافتـه اسـت        خواهر زادة خود قرار مي      ،  تحت تأثير احمد   ،نهايت
  . علم و دانش است، به اين اعتقاد مي رسد كه پيامبر عصر جديددر نهايت كمال 
  شهرنوش پارسي پور -ب

رازي كـه   دار و پـدري شـي       پور در شهر تهران، از مادري تهراني و خانـه           شهرنوش پارسي  
 از دانـشگاه تهـران   1352در رشتة علوم اجتماعي در سـال       . د شد قاضي دادگستري بود؛ متوّل   

 تحصيل در دانشگاه سـوربن در رشـتة زبـان و فرهنـگ چينـي را                 ،آموخته شد و سپس     دانش
ــال كــرد ــور نويــسندگي را از ســيزده پارســي.دنب ســالگي  ســالگي آغــاز كــرد و از شــانزده  پ

نخـستين رمـان او     . رسـيد   هاي گوناگون بـه چـاپ مـي         ستعار در گاهنامه  هايش با نام م     داستان
او عـالوه بـر   .  كار نوشتن آن پايان يافت     1353نام دارد كه در تابستان      » سگ و زمستان بلند   «

 .)99 : 1388ياوري،.( نوشتن به ترجمه نيز اشتغال داشت

ت ه شخـصي  كتاب بازخواني چند دهه از تـاريخ ايـران بـه همـرا            : طوبي و معناي شب   
از عالمان علوم    -اديب  - مو طاليي است  كه پدرش        يطوبي دختر .ل داستان، طوبي است   او 

دار رتق و فتق امور مربوط به قالي بـافي         بعد از مرگ پدر، حاجي محمود عهده      .استقديمه  
اما مادر خواسـتگار ديگـري   .كند از مادر طوبي خواستگاري مي ،شود و براي سهولت امر    مي

ت شـكنانه از حـاجي   طوبي براي حل اين مشكل سّن.تر استه به ازدواج با او مايل     نيز دارد ك  
شــود كـه هــم سـن پــدر     زنِ مـردي مـي  ،كنـد و بــه ايـن ترتيــب   محمـود خواسـتگاري مــي  

 باعث خشكسالي    دارد و    زندگي با اين مرد كه مدام طوبي را به خاطر پاقدم بدي كه            .اوست
  .بردو تنهايي فرو مياو را  به انزوا  ؛ كند سرزنش مي،شده

،طوبي،پـسر  )1296-1298( فراگيـري كـه ايـران را دربرگرفتـه اسـت           ة قحطي در بحبوح 
ه  تّكـ ،گـردد وقتي از نانوايي بـاز مـي   .»گشنه گشنه «كند بيند كه مدام تكرار مي     ي را مي  ابچه
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 ايـن مـاجرا تـأثير       .سرك براي هميشه به خواب رفته اسـت        اما پ  ،گذارد ناني در دست او مي    
از آن پـس    .كنـد   مـي  تـصورات و خيـاالتي    گـذارد و او را دسـتخوش         بي بر طوبي مـي    عجي

شـود؛ او   در اين مـاجرا بـا آقـاي خيابـاني آشـنا مـي           .گيرد به جستجوي خدا برود    تصميم مي 
 آقاي خياباني در ذهـن طـوبي   ،طوبي را از دست دو مرد مست نجات داده است و ازين پس          

  .شود اي ميتبديل به مردي اسطوره
 زندگي او به   .شود  فصل دوم ماجراي ازدواج طوبي با شاهزاده فريدون ميرزا بيان مي           در

ــي ــ  خــوبي م ــرار محم ــا ف ــرار شــاهزاده   گــذرد ت ــه همــراه آن ف ــه روســيه و ب ــي شــاه ب د عل
گـذرد كـه در   ها و نيـز  همـسايگاني مـي     هاي پاياني كتاب به بزرگ شدن بچه      فصل.فريدون
. ت و گـاه تيـپ متفـاوت اسـت     ود يـك نـوع شخـصي      هـر يـك نمـ     .  طوبي اقامت دارند   خانة

گيـرد و يكـي ماننـد         مـي  شتي به نام كمال بر خورد مسلحانه با شاهنـشاهي را در پـي             شخصي
 بـراي هميـشه     ،شـود  افتد و وقتي آزاد مـي      به زندان مي   ،اسماعيل بي آنكه كاري كرده باشد     

فـراوان طـوبي بـر نگـاه        پايان كتـاب بـا اصـرار        .دارد ها دست بر مي   ازين گونه اصالح طلبي   
داشتن خانه به همان شكل قديمي و دسـت يـابي اسـطوره وار او بـه رازي كـه در طلـب آن                        

  .يابدبوده؛پايان مي
                      ر تطبيق دو اث-2-4

ل از عناصري اسـت كـه چـون در        ّك محتواي هر اثر ادبي متش     ،چنانكه پيشتر ذكر شد   
،  تطبيقـي دو اثـر  به منظور مقايـسة . شودي ناميده ميان عناصر داست ،داستان بيان شود  قالب  
در ايـن   .  در استفاده از عناصـر داسـتاني بيـان خواهـد شـد             هاي آن ها  ها و شباهت  تفاوت

هـاي نويـسنده دارنـد ؛     اي در بيـان ديـدگاه  تطبيق سه عنصر مهم كه هركدام سهم عمده      
هـاي ايـن سـه       شـباهت  در بخش نخست بـه    . گيردمورد بررسي و تحليل تطبيقي قرار مي      
       هـا نيـز    در بخـش تفـاوت    . ها خواهيم پرداخـت   تعنصر كه عبارتند از تم، فضا و شخصي

هـا مـورد بحـث      ت نويسنده را در دو عنصر داستاني،سبك و شخصي         دو رويكرد متفاوت 
  .دهيمقرار مي

  هاي دو كتابشباهت -2-4-1

  :هند شدتحليل خوا عنصر داستاني هاي كتاب اين سهدر بررسي شباهت
  .هاتشخصي – 3فضا  -2تم  -1
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  تم دو كتاب -2-4-1-1

 ،بـه بيـاني ديگـر   ...ط در هـر اثـري اسـت        فكر اصـلي و مـسّل      ،درونمايه«يا  ) Theme(تم
اعمـال  اند كه نويـسنده در داسـتان        درونمايه را به عنوان فكر و انديشة حاكمي تعريف كرده         

ــي ــدمـ ــر ... كنـ ــر اثـ ــة هـ ــ ،  درونمايـ ــري و ادراكـ ــت فكـ ــسندهجهـ ــشان ي نويـ                         اش را نـ
  .)174:1380ميرصادقي،(».دهدمي

جهـت  «توان گفت مشتركات فراواني در دو كتـاب از           مي ،با عنايت به اين تعريف از تم      
  .ها اشاره خواهد شد ترين آنو انديشة غالب وجود دارد كه در ذيل به مهم» فكري

  رويارويي با مدرنيته -الف

كتـاب روايتـي از رويـارويي دو    هـردو  . هاسـت  شباهت ايـن دو كتـاب در تـم آن       لين  او
 نوظهـور و  ها در مقابل ايـن پديـدة      تتي است با مدرنتيه و كشاكش روحي شخصي        سّن جامعة

ه ايـن  البتـ .زنـد  ها به سمتي است كه پايان داستان را رقم مي  تمايل و گرايش آن     ،در نهايت 
هـاي  ت اين امر در بخشگيرد كه عّلمي ارزتري به خود در داستان محفوظ شكل ب    رويارويي

عالوه بـر تـم اصـلي كتـاب كـه رويـارويي بـا مفهـوم                 . شودبعدي به تفصيل بيشتري بيان مي     
بـه  . انـد مدرنيته است، دو داستان به بيان نمودهاي مشتركي از آن در كتاب خويش پرداختـه              

  .كردچند مورد از آن در بخش مظاهر مدرنيته اشاره خواهيم 
 ه تي  مظاهر مدرن-ب

تي اعجاب برانگيز و گاه وهـم آور بـوده         سّن است كه مظاهر مدرنيته در هر جامعة      طبيعي  
در هـر دو    . كـسان باشـد   تي اين ظـواهر بـدعت آميـز ي         سّن ةو نيز طبيعي است كه در هر جامع       

        شـوند كـه بـراي نمونـه        ها با نمودهـاي يكـساني ازيـن پديـده مواجـه مـي             داستان شخصيت   
كـه هنـري ممنـوع در    ) ي آنبه معنـاي اروپـاي  (ز رفتن به تئاتر    مي توان به كشف حجاب و ني      
  :؛ اشاره كرد آمدفرهنگ شرقي به حساب مي

        خـود  كردة و خديجـه بـه خانـة دختـر تـازه شـوهر      در جـايي كـه امينـه     : كشف حجـاب    
ويـسنده بـه تفـصيل بـه بيـان          ن ؛   را با لباس هايي فاخر و فاقد حجاب  مي بيننـد            مي روند و او   

بـين  .(پرداختـه اسـت   بـه بـودن خـود       ت غيرمحج آگين امينـه از وضـعي     يات و حالت شرم   جزي
 امـا   ،شـود  البته امينه از لحاظ شرعي نسبت به داماد خود محرم محسوب مي            .)135:القصرين  

ت آن را در شـود كـه عّلـ   همين حد از آزادي براي زني چون او نوعي بدعت محـسوب مـي            
  .ها در خواهيم يافت  تفاوتبخش
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ماجراي كشف حجاب رضاخاني هم در داستان پارسي پور به عنوان يكي از نشانه هـاي                
تئاتر نيـز    تماشاي    . )124 :1372پارسي پور ،    .( ن جديد مورد تفصيل قرار گرفته است      تمد 

  . در هر دو داستان بيان شده استهبه عنوان يكي از نمودهاي مدرنيت
فـي هـذِهِ االيـامِ الّتـي        - ياَللَفـضيح  -وها ما ُخذها معه اِلي ِكشِكشبيك     لَوال ايحا «

 : بـين القـصرين   (».ينجِحرُ فيها الرِجالُ فـي البيـوتِ كـالفيرانِ رعبـاً ِمـنَ االُسـُتراليين              
295(.  

انداخت كه او را با خودش به ديدن كـيش كـيش بيـگ              به فكر ياسين نمي   ) زينب(اگر  «
ها هم وقتي مردها از ترس استراليايي      اي، آن كرد؛ چه آبروريزي  ر را نمي   ياسين اين كا   ،ببرد

  ».اندمثل موش در خانه پنهان شده
شـود كـه    چنـان دچـار وحـشت مـي        آن،طوبي نيزهنگامي كه نخستين بار تئاتر مـي بينـد         

  .)103  :1372پارسي پور، .(شودشوهرش از رفتار او شرمنده و خجالت زده مي
  جستجوي حقيقت -ج

    رو ه  در جوامعي كه بـا دشـواري و تنـاقض مفـاهيم مـدرن در قيـاس بـا سـنن خـود روبـ                        
 جستجوي حقيقت و يافتن پاسخي حقيقـي و راسـتين بـراي ايـن سـردرگمي، خـود               ؛اندشده

نمودي از مدرنيسم و بيانگر احوال روحي و عقيدتي مردماني است كه در گذرگاه عبـور از                 
م اسـت   براي مردمان جوامع پيشامدرن، حقيقـت امـري مـسّل         .اندت به مدرنيته گرفتار شده    سّن

لزم تشكيك  تحقيقت كه مس   ي  جستجو ، از اين رو   ؛كه نيازي به چند و چون و چرايي ندارد        
 اين حـال، همـان ويژگـي    .شود نمود روشني از مدرنيسم محسوب مي ؛ ت آن است در حقاني

            مركـزي بـراي يـافتن    تمشتركي است كه در هر دو داسـتان در قالـب تـالش يـك شخـصي 
  .حقيقت بيان شده است

 اما  ،تي است كه اگرچه در جستجوي حقيقت است        طوبي زني سّن   ،در داستان پارسي پور   
تازه در  . كند  به دور مي   ،چه در دل مي پرورانده     اشتغاالت زندگي روزمره او را بارها از آن       

طـوبي  .كننـد  ه حقيقـت مـي    گونه او را متوج   وار و اساطير   است كه به شكلي الهام     كهن سالي 
 او  .تي پرورش يافته و هرگز قدم از اين حصار بيرون ننهـاده اسـت             زني است كه در بافتي سّن     

كه بدانـد بـه راسـتي در پـي            بي آن  ،كند عمري را در حسرت جستجوي حقيقت سپري مي       
هـايي كـه در بـاب دختـران و زنـان       كتاب عالوه بر اين، به مناسـبت از ظلـم         .است چه چيزي 
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 تجـاوز سـربازان     :از ايـن جملـه     . گويدهايي فرعي سخن مي    در قالب داستان   ،شد ل مي اعما
  .ست ا كشتن او براي اخفاي اين بي آبرويي ،در نهايتروسي به ستاره و باردار شدن او و 

 

 امـا در ايـن   ،در كتاب  سه گانه نيز جستجوگري حقيقت بارها به صراحت بيان مي شـود       
اند و اذعان دارند كـه جايگـاه   را پذيرفته» زن شدن«احتي سرنوشت زنان داستان به ر   ،داستان  

اي كوچـك اسـت     پسر بچـه  ،  ل سه گانه    ت اصلي در بخش او    شخصي. ها جز خانه نيست    آن
 او همـان شخـصيت   .)كه در جلد دوم و سوم به مرحلة جـواني مـي رسـد          (اردكه كمال نام د   

ت بـراي رسـيدن بـه       ل اين شخـصي   اسم او،خودگوياي تماي  .جوياي حقيقت اين داستان است    
ــا طــوبي در پــيش  ،كمــال و دســت يــابي بــه حقيقــت اســت              امــا او راه و رســمي متفــاوت ب

 نخستين گام ها را در دور شدن از باورهاي دينـي           ،كمال با آشنايي با نظرية داروين     .گيردمي
 خطـاب قـرار     شود كه از طرف دوستش مـورد       مي ، اما در آغاز چنان دچار شك      دارد بر مي 
  :گيرد كهمي

  .)364 : قصر الشوق(».انّ موقف الرهيبِ بينَ الدينِ و العلمِ احرَقك«
  .همانا ديدگاه وحشت آور بين علم و دين تو را از ميان مي برد
  ،در نهايت  اما او ؛رويارويي طوبي نيز با علوم جديد به ويژه جغرافيا از همين دست است            

تفـاوت در راه دسـت يـابي بـه     . شـود عرفان و تصوف مي ة  سپرد براي جستجوي حقيقت دل   
   حقيقت ناشي از جنسي  ت و بـافتي اسـت كـه هـر كـدام بـه ايـن واسـطه تجربـه                   ت دو شخصي       

ها اين موضوع و كاربرد متمايز دو مولف از ايـن عنـصر داسـتاني          در بخش تفاوت  . مي كنند 
 .مورد تفصيل بيشتري قرار خواهد گرفت

  )Atmosphere(استانفضاي د -2-4-1-2

فـضا و  » ...فضا و رنگ اصطالحي است مبهم و هميشه در اذهان ابهـام برانگيختـه اسـت            «
ت عـاطفي و معنـوي محـيط و ويژگـي هـاي جـسماني آن                القاي نيرومند خصوصي  «لحن در   

برنـد كـه عنـصر    هـايي بـه كـار مـي        برخي از ناقدان ادبي فضا را براي داستان       ».دخالت دارند 
 .)535: 1380ميرصادقي،(ه استها قابل توج توصيف در آن

مان و مكان توصيف شـده      زتوان گفت فضا و فضاسازي به مجموعة عناصر محيطي،          مي
سرنوشت سـاز در تـاريخ       فضاي هر دو داستان بيانگر يك برهة      . شودها اطالق مي  در داستان 

هاي بـارز  يژگيو ها از ت است كه آشفتگي سياسي و دخالت استعمار در اين سرزمين          دو مّل 
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 بـه چـشم متجـاوز نگريـسته مـي شـود و               ،    به نيروهاي انگليسي   ،در هر دو داستان   . آن است 
   ، آنـان افـرادي عجيـب و ناشـناخته تلقـي         هاي شـرقي داسـتان    ت از ديد شخصي   ،درعين حال 

  .مباهات و غرور است خود ماية ،شوند كه چون به شرقيان التفاتي كنندمي
و ) 10 : 1372پارسـي پـور،   ( در ماجراي پدر طوبي با مرد انگليـسي        نمونة آن را مي توان    

  .مشاهده كرد) 411: بين القصرين( دوستي كمال با سربازان انگليسينيز
  :دورة تاريخي كتاب سه گانه زماني است كه

   ).327ص(» .صريهن َتْطلِبها او تَقِّبلُها اُمةُ الِمأاَعلََنت انِجلِترا ِحمايتَها مِن ِتلقاءِ نَفسِها دونَ «
ت مصر  كه از مّل    بدون اين  ،انگلستان تحت الحمايگي مصر را از جانب خود اعالم كرد         «

  ».اجازه گرفته باشد يا مصريان پذيرفته باشند
 در  ،)عضو گروه وفد  كه هدفشان ازبين بردن تحـت الحمـايگي مـصر بـود               (سعد زغلول 

تي تاريخي دارنـد و هـر   اقعيه هر دو و   ني در داستان طوبي است ك     اين داستان مثل آقاي خيابا    
  . قهرمانان استعمار ستيز داستانند ،ايكدام با مرتبه
 در جريـان    ؛  دو داستان در بستري از حقايق تاريخي كه مشابه يكـديگر هـستند              ،بنابراين

ها و جناح هاي سياسي تـاريخي بـراي دسـتيابي بـه              تالش گروه   شرايطي كه نشان دهندة    .ندا
رها شدن از يوغ استعمار استي و ت مّلهوي.  

.  اصـلي تـرين شـباهت ايـن دو كتـاب اسـت        ، حضور جريان تاريخي به موازات داسـتان      
  .شودجريانات تاريخي مشابهي در هر دو كتاب بيان مي، عالوه بر اين 

هاي ديگر  فضاسازي مـابين   ها از شباهت  توصيف يك خانواده و بيان مناسبات ميان آن       
  .تر استتر و برجستهگرچه در داستان نجيب اين روابط مستحكما. اين دو كتاب است

2-4-1-3- هاتشخصي  

   هـاي گونـاگوني ارائـه      بنـدي ها به عنوان يك عنصر داستاني، دسته      تدر بحث از شخصي
بـراي تـساهل و   . ت پويا، راكـد، سـطحي و غيـر از آن   قهرمان، ضد قهرمان، شخصي   . شودمي

 تقـسيم   هاي محوري را به سه دسته     ت در اين بخش شخصي    ،داشتن رويكردي كل گرايانه تر    
 در هـر دو     ، اوسـت  هاي اصـلي بـر عهـدة      ل كه كنش  ت او در بخش نخست شخصي   . كنيممي

هـاي زن و    ت شخـصي  ،تـر ي در چشم اندازي كّلـ     ،گيرد و سپس  داستان مورد بررسي قرار مي    
  .دهيممرد داستان را مورد مقايسه قرار مي
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 امـا   ،نخست بايستي يادآور شد كه هـر دو داسـتان در فـضاي خـانواده در جريـان اسـت                   
تر از داستان ايراني    ها بسيار پررنگ  تدگي بين شخصي  ا مصري بر روابط خانو    ةديسنتاكيد نو 

تـوان  هايي دارند كه نمونةكامل يا شبيه به آن را مي تها شخصي هر كدام ازين خانواده   . است
  .افتدر داستان ديگر ي

  ل داستان اوتشخصي-الف
ت كـودك در    شخـصي .ت كودك است  ه به شخصي  هاي رمان مدرن توج   يكي از ويژگي  

 امـا رمـان جديـد بـه ايـن دوره از زنـدگي       ، محلي از اعراب نداشت     ،   هاي كالسيك داستان
ه ويژه مبذول داشته    توج  ؛   ت آدمي است  ت و شخصي   دورة تكوين هوي   ،آدمي كه به عبارتي   

شـود؛ هرچنـد     ل آغـاز مـي    ت او از كودكي شخـصي   ، شروع داستان    ، در هر دو داستان    .است
ل داسـتان  ت اوشخـصي . پرداختن به اين دوره در داستان نجيب با تفصيل بيشتري همراه است     

  .است» طوبي«و در داستان پارسي پور » كمال«نجيب 
 از ،تي اسـت ار سـّن  بـسي ل كوچكترين فرزند يك خـانوادة    اگرچه كمال در جلد او    :كمال

ترغيب مادر به رفتن به زيـارت  .دهدهاي عصيان در برابر پدر را نشان مي      نشانه ،همان نخست 
   يكـي از آشـكارترين      – به رغـم مخالفـت پـدر بـا بيـرون رفـتن زن از خانـه                 –مقبره الحسين   

جـسارتي كـه    . هاي عصيان در مقابل قوانين سرسخت پدر در مقام يك كـودك اسـت             نمود
  :سيد عبدالجواد هنگام ترك خانه رو به زن گفت. شود؛ مادر به سختي تنبيه شودسبب مي

»ظُهرا ال اُِحب دتنا اِذا عكِ ه188: بين القصرين(».أن اَِجد(.  
  .  نمي خواهم اينجا ببينمت،ظهر كه برگشتم

او . گيـرد در داستان پارسي پور كودكي طوبي به تفصيل مورد وصـف قـرار نمـي      : طوبي
 خـود دختـري      در دورة  ،آمـوزد و بـدين ترتيـب      كي است كه علوم قديمه را از پدر مي        كود

بـستة    بيـشتر دل   ،گـذرد  كه زمان مي    چنان ، اما در ادامه   ،شودباسواد و فرهيخته محسوب مي    
. ردسـيري كـه در كمـال رونـدي معكـوس دا      ،  هاي علمـي  شود تا انديشه  مفاهيم عرفاني مي  

لـين قـدم در راه    خود در خواستگاري از خواستگار مادر خـود، او نةطوبي نيز با اقدام جسورا 
  .)22 :1372پارسي پور ، ( كه دختري نوجوان استحال آن؛ دهد ت را نشان ميجدال با سّن

 اين است كه ايـن دو،   ؛ كه پيشتر ذكر شد    چنان  ، تهاي ديگر اين دو شخصي    از شباهت 
ها دچـار تعـارض درونـي    ت از ساير شخصياند و بيشاي جويندگان حقيقتهر يك به شيوه 

  .و در جستجوي راهي براي برون رفت از آن و دست يابي به حقيقت هستند
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   مردان داستان -ب

  .دتي و مردان متجد مردان سّن،در اين هر دو داستان، دو طبقه از مردان وجود دارند 
 لجام گـسيختگي  ،يگردو ويژگي اصلي مردان اين طبقه، احترام به سنن و د    : تيمردان سّن 
 كه به اصـول دينـي و        در عين آن  ؛  مرداني كه از شهرت و مكنتي برخوردارند        .اخالقي است 
اشـتغال داشـته    اخالقي نيـز    دانند كه بيرون از خانه به عياشي و بي         حق خود مي   ،ندسنن پايبند 

شاهزاده «ور  و در داستان پارسي پ    » سيد عبدالجواد « اين مردان در داستان نجيب       نمونة. باشند
  .است» فريدون

اگرچه تمام تـالش خـود را بـراي         . او پدري سختگير و بسيار سنتي است      :سيد عبدالجواد 
ت آميز بـر زبـان   هرگز در خانه كالمي محب     ،برآوردن نيازهاي مالي خانواده مبذول مي دارد      

 ت تمام  مردي است كه شعائر مذهبي را نيز با شور و حد           ،عبدالجواد در عين حال   . آوردنمي
  :هايش قابل توجه استاخالقيالجواد با وجود تمام بيتوصيف عبادت عبد. به جا مي آورد

يـام و الـسجود و لِكـنّ صـالةُ عـاِطف و ُشـعور و        آليةً قَوامها التَالوةُ و الِقةَلَم يكُن الصلو «
  .)20 : بين القصرين(».اِحساس يؤَديها نَبض الِحماس

  . بلكه نمازي از روي احساس و شعور وعاطفه بود،ده و تالوت نبودنماز او تنها سج
ه بـ ؛  كه پسر بزرگ او در مجلسي شبانه پـدر را مـشغول عـيش و نـوش مـي يابـد                       زماني

 گذرد كه از كشف ايـن روي ناشـناختة   اما ديري نمي،رودراستي در بهت و ناباوري فرو مي 
چـون از ايـن پـس بـا خيـالي جمـع           ؛  كند  شود و حتي به او افتخار مي      پدر بسيار مشعوف مي   
  .داندهاي پدر ميخود را مريد شبگردي
هـا را مـضمحل خواهـد        تي است كه جريـان مدرنيتـه آن        سّن  اي طبقه ة  عبدالجواد نمايند 

 امـا بـا انديـشه و    نـد، هـاي مـوروثي معتقد  تاي نسبتا ثروتمند كه به سختي بـه سـّن        طبقه. كرد
اي است كه تنهـا در پـي        او نمايندة طبقه  . بيگانه مي باشند  ت فكري و تحوالت جامعه      جريانا

منافع خويش است و اين منافع از دايرة تمايالت فردي و خانوادگي تجاوز نكرده و به سطح              
  .رسدمناسبات جامعه نمي

 يعني طبقـة جديـدي   ؛ به عنوان روشنفكران- كمال و فهمي-مردي كه دو فرزند خويش 
نـي شـروع   گيرنـد و ايـن يع     ر برابـر باورهـاي او قـرار مـي          د ،كه ماحصل دوران مدرن اسـت     
  .تي است سّنتي كه مدلي كوچك از جامعة سّناضمحالل از دل يك خانوادة
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مـردي اسـت كـه بـسيار نـسبت بـه زن             . او دومين شـوهر طـوبي اسـت       : شاهزاده فريدون 
ـ        اد بـسيار   اگرچـه او در مقايـسه بـا عبـدالجو         . ت و عالقـه دارد    خويش و البته ساير زنـان محب

د است متجد،  د و احترام به زن تا جايي است كه طوبي مزاحم خلـوت او و معتـرض                  اما تجد
  .عاري او نشودبيكاري و بي

 چه از مولـوي حـرف        ؛ كرد  براي خودش جيك جيك مي     ،كوچك بود )طوبي(وقتي  «
ده  مثـل خـار در قلـب شـاهزا    ،حاال هرچه مي گفـت . بامزه بود   ، زد و چه از آفتابه و لگن       مي

بي رحمي درويـش گـل   .خالست،  زن جماعت   ادرويش واقع :بي اختيار گفت  .رفت فرو مي 
 زن در پشت پرده پاسخ داده بود از همين خال همة ما بـا              با عنايت به سنگيني ساية    . كرده بود 

  .)127 :1372پارسي پور ، (»شويم سر در برهوت عالم پرتاپ مي
هش انداخته بـود تـا جهانيـان بداننـد     مردي كه در شب ازدواج چادر طوبي را روي كال «

 ، تّكـة   فرمانرواي قلب صاحب آن كاله است و اگر كسي چپ بـه زن نگـاه كنـد                 ،اين چادر 
 بلكـه   ؛داد تنها پـولي بـراي مخـارج خانـه نمـي          ه  ن... اكنون ،بزرگ تنش گوشش خواهد بود    

  .)155: همان (».گرفت حتي گاهي از زن قرض مي
ن و اربابــاني اســت كــه بــا ظهــور دوران جديــد رو بــه   شــاهزادگا طبقــةة او نيــز نماينــد
از . همه شكوه و جبروت جـز نـامي برايـشان بـاقي نمانـده اسـت                اند و از آن   اضمحالل نهاده 

          د او در برابر او ايستاده و با   همين روست كه همسر او به محض دانستن ماجراي ازدواج مجد
 از ا روق و مزايـاي پيـشينش   مـردي كـه حقـ   . يـرد گرويكرد يك زن متجدد از او طالق مـي  

 .شودرو ميه  خود با مخالفت و دگرجويي روبدهد و از دل خانوادةدست مي

اينـان  . د ناميد ها را متجد  توان آن مردان ديگري نيز در هر دو داستان وجود دارند كه مي          
  در هـيچ يـك از      انـد و  هاي سياسي كرده  اع از مرام  خود را وقف اقدامات وطن پرستانه و دف       

فهمـي در داسـتان نجيـب و اسـماعيل در داسـتان              . هايي مركزي نيستند   تها شخصي  داستان
  .اندپارسي پور از اين دست

  زنان داستان -ج

 ه هر دو نويسنده بر غفلت و جهل زنان نـسبت بـه حقـوق خـود و ماجراهـاي                    كانون توج
 طبيعي خـود هـستند    زناني محروم از حقوق   عموما  زنان اين دو داستان    . پيرامون خود است  

 ،از ايـن منظـر  .انـد  حق طبيعي خود پذيرفتههو خود نيز با طوع و رغبت اين نابرابري را به مثاب         
ها تفـاوت     اما بين زنان مصري و ايراني در اين داستان         ،اندهر دو داستان انعكاس زنان شرقي     
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قـرار  هـا ايـن بحـث مـورد تفـصيل بيـشتري             چشمگيري نيز وجود دارد كه در بخش تفـاوت        
ــان. خواهــد گرفــت  كــنش -ل اســتت او جــز طــوبي كــه شخــصي -در هــر دو داســتان زن

  . دهندتاثيرگذاري از خود نشان نمي
   هاتفاوت -2-4-2

سـبك  . ها ديدتتوان در دو عنصر داستاني سبك و شخصي تفاوت اين دو داستان را مي      
هـاي موجـود در   تشخصياما . كامال متفاوت است  ؛كه در پي خواهد آمد       دو نويسنده چنان  

در بخـش نخـست     . هايي نيز با يكديگر دارند     تفاوت ،هاي فراوان دو داستان با وجود شباهت    
  .پردازيمبه بيان رويكرد سبكي نويسندگان مي

  سبك -2-4-2-1

داسـتان نجيـب در فـضايي       . هاست مهمترين تفاوت اين دو داستان در سبك نگارش آن        
كه داستان پارسي پـور در فـضايي از وهـم و اسـطوره           الي در ح  ،رود كامال رئال به پيش مي    

 جرياني كه مي توان درآن  به وضـوح رگـه هـايي از رئاليـسم جـادويي را              ؛ در جريان است  
هفت سال باران نيامدن و پس از آن هفت شـبانه روز پيـاپي باريـدن بـاران از                   . مشاهده كرد   

  .هاستاين نمونه
؛ ست كه ا ز طناب نوري كه از آسمان به پـايين آمـده    در پي اين ا   ، يا خالة ديوانة طوبي   

  .)244 :1372پارسي پور ، .(باال برود
ه  حضور شاهزاده گيل و همسرش ليال كه كامال حالتي وهـم آلـود در قـص       ،عالوه بر اين  

شاهزاده گيل داسـتاني بـراي       . ت بيشتري بخشيده است    جنبه هاي رئال جادويي را قو      ،دارند
همـسر او لـيال نيـز     . مغـول بـوده اسـت    ة از زماني كه او در دوران حملـ    ، كند طوبي نقل مي  

آيد و او را به اعمـاق درخـت انـار      طوبي مي در انتهاي داستان به خانة ؛همين حالت را دارد 
  .كند برد و راز هايي را بر او مكشوف مي مي

م درختـي   طوبي نا . تمايل به اين سبك حتي در عنوان كتاب پارسي پور نيز مشهود است            
كند خود به اين معنا اشاره مي ، ت طوبيدر بهشت است كه در جايي از داستان شخصي.  

طوبي درختي در   «: براي هميشه در ذهنش ماند     ، فارسي كه دختر آموخت    نخستين جملة «
  .)18:همان (» .بهشت است
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قـد   پدر او اديـب معت      ؛   نمايد اين حالت اسطوره اي از آغاز داستان پارسي پور روي مي          
  .)9: همان (».آسمان شوهر زمين است«:است كه

داسـتان او   .ثيري و وهم آلود هرگز در داستان نجيب محفـوظ جريـان نـدارد              ا تاين حال 
سـت و در      مـصري  ةتي يـك خـانواد     متوسط و البته سـّن     ةبرشي از يك زندگي عادي از طبق      
  .بستري از واقعيت در جريان است

تـر اسـت و همـين مـورد         تان محفوظ بسيار برجسته    فضاي اسالمي در داس    ،عالوه بر اين    
تقابل ميان دين باوري و گـرايش بـه باورهـاي مـدرن را در ايـن كتـاب آشـكارتر از كتـاب             

  .گرداندپارسي پور مي
 داسـتان طـوبي عـالوه بـر تـم مـدرن از سـبك نوشـتاري مـدرني نيـز                      ،به عبـارت ديگـر    

  .رئال استكه سبك نوشتن  نجيب كامال   حال آن ؛ برخوردار است
2-4-2-2- هاتشخصي  

         بـه   ،كنـيم و سـپس    ت اول شروع مـي    در آغاز اين بخش نيز نخست از تفاوت دو شخصي 
پردازيمها ميتتحليل ساير شخصي.  

  لهاي اوتشخصي -الف

   ها تعمدة تفاوت ميان شخصي        در اين دو كتاب در كانوني بودن جنسي ي هاتت شخصي
هاســتل داســتاناو .شخــصيل در داســتان پارســي پــور زن و در داســتان محفــوظ مــرد ت او

هـا تـاثيري مـستقيم      آنت بر تمـايالت و گـرايش هـاي    زن و مرد بودن اين دو شخصي      .است
  .گذاشته است

    هاي كانوني در اين دو داستان به خـوبي چگـونگي رويـارويي             تزن و مرد بودن شخصي
 بيرون بودن از محـيط      ة  به واسط  كهمرداني  .دهد دوجنس را در مقابل مظاهر مدرن نشان مي       

شوند و اين اعجـاب و نابـاوري         هاي جديدي از مدرنيته مواجه مي     بستة خانه هر روز با نشانه     
بـاره بـا    كند كـه بـه يـك    تر از زناني عمل ميها براي نهادينه شدن و باور پذيري راحت  آن

  .شوندهم در شكل كشف حجاب مواجه مي  آن،ترين شكل مدرنيتهبيروني
اند؛ ص كرده ل مشّخ هاي او تگذاري شخصي  خود را در نام    هر دو نويسنده گرايش هاي    

  اي مـشغولي عرفـاني و شـهودي       اي به دل  و پيشينة آن در باورهاي اسالمي اشاره      » طوبي«نام  
ت ايـن كـودك تـا    به سـير تحـول شخـصي   » كمال«شود و نام  دارد كه طوبي به آن دچار مي  

  .كند پايان داستان اشاره مي
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 بـا يكـديگر   ،دنـ گزين براي دسـت يـابي بـه حقيقـت برمـي     » طوبي«و » كمال«مسيري كه  
  .تفاوت بنيادين دارد

  مردان داستان -ب

هـا بـه     اي در آن  هاي بسيار زيـادي دارنـد و تفـاوت عمـده          مردان اين دو داستان شباهت    
تـر  اخـالق بي ،تر و در عين حال    تيكه در داستان محفوظ مردان سّن      جز اين .چشم نمي خورد  

   از لحـاظ   -تـر ه دارند و اين از آن روست كه داسـتان محفـوظ مردانـه             حضور بيشتري در قص
  كـنش و خويـشكاري مـردان در    . تر است و داستان طوبي زنانه -ت مردان پرداختن به شخصي

         ت اين داستان به مراتب بيشتر از مردان داستان پارسـي پـور اسـت و ايـن نيـز بـه دليـل جنـسي
ل داسـتان  ت اوت جـنس خـود را بـه عنـوان شخـصي      اب است كه هريـك شخـصي      مولفان كت 
  .اندبرگزيده

  زنان داستان -ج

 غالب زنان مادر است و گفتمـان حـاكم بـر كتـاب              ةدر داستان نجيب محفوظ چهر           
انـد و هرگـز در      زنان همـواره موضـوع گفتمـان      «در گفتمان مردساالرانه  . مرد ساالرانه است    

  .)263: 1389نجم عراقي،(».گيرند ر نميمقام فاعل قرا
داستان نجيب چنان تحت تاثير قدرت مطلقةپدر ساالري است كه در آن زنان حتي                     

  .گيرند چندان هم موضوع گفتگو قرار نمي
 اما هيچ گاه نقش مـادري او برجـستگي          ،كه چهار فرزند دارد    طوبي با اين   ، در مقابل     

  .غليان عواطف مادري مشهود نيستندارد و اصال در او بروز و 
    . او زنـي كـامال تـابع شـوهر اسـت           . كنـد ايفـا مـي   » امينه«نقش مادر در داستان نجيب را       

. انـد  به او لقـب زنبـور داده       ،اندهاي همسايه كه پشتكار او را در انجام كارهاي خانه ديده          زن
 مي دهـد امينـه لزومـا         نشان ،كننداينكه همسايگان نيز سخت كوشي او را چنين توصيف مي         

  .تي مصرت سّنست از زنان به شد ا بلكه نمادي؛نمايندة همه زنان مصري نيست
هـاي مربـوط بـه زن    دهد و شايعه امينه حتي به خود حق نشستن در كنار شوهرش را نمي          

 زن در اين داستان باور كرده اسـت  ، به عبارتي ؛ گرفتن او را ناشي از حسادت خود مي داند  
حتي اگـر ايـن   ؛  ندارد ونه انديشة ناروايي دربارةشوهر  ار ازلي است و حق هيچ گ      كه گناهك 

  .گمان به جا بوده باشد
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كه طوبي به محض دانستن مـاجراي هـوو دار شـدن و ازدواج شـازده در تبريـز                    حال آن 
        كارگــاه قــالي بــافي را راه اد مجــد ،دگيــرد و ماننــد يــك زن متجــد تــصميم بــه طــالق مــي

  . دهدازد و اين چنين استقالل خود را نشان مياندمي
     ي »امينـه « اما بـرخالف    ،تي فرعي به نام امينه وجود دارد      در داستان پارسي پور نيز شخصي

آن موقـع  .يك سره پاي بنـد رختخـواب بـود   « زني است مستقل كه شوهرش ، داستان نجيب 
308 : 1372پارسي پور ، (» . نبود،ال باشدكه بايد فع(.  
هاي رو بـه رو شـده بـا مدرنيتـه           هاي انسان در داستان نجيب محفوظ فاقد پيچيدگي     زنان  
      كه در داستان پارسـي پـور ايـن سرگـشتگي بـا وضـوح بيـشتري بـه چـشم                       در حالي  ؛هستند
 ايـن اسـت كـه در داسـتان پارسـي پـور              ،كـه پيـشتر ذكـر شـد        دليل اين امر چنـان    .خوردمي

در داسـتان نجيـب زنـان چنـان در خانـه            .  با مردان است   ت با زنان و در داستان نجيب      محوري
 آنان هـم    ،به عبارتي ؛  ق به عصر خودشان دانست      ها را متعّل   توان آن اند كه نمي  محبوس شده 

  .اندكنند و هنوز با مظاهر مدرنيته مواجه نشده چنان به شيوة قدما زندگي مي
ي به طـور كّلـ    ين دو داستان  زنان ا .ويژگي مشترك زنان اين دو داستان است      ،  ناآگاهي    

هـا   هـاي آن  از حوادث سياسي اطراف و مناسبات در جريان روزگار بي خبر هستند و شنيده             
اما ميزان اين ناآگاهي در     . ت است ي دور از واقعي   بسيار ناقص و دست پا شكسته و گاه به كّل         

فقـت را تـا جـايي     اما به صراحت اين موا    ،مثال امينه با انقالب موافق است     .آنان متفاوت است  
 زني است كـه هنـوز در  فـضايي        ،   امينه.دهد كه به او و خانواده اش آسيبي نرساند         ادامه مي 

 مـدرن   ناسيوناليـستي كـه از مالزمـات جامعـة        كند و براي او احساسات         اي زندگي مي  قبيله
  . معنايي ندارد ؛ است
 1379محفـوظ ،    (».ت به اندازة يك سـر نـاخن فهمـي ارزش نداشـت             مّل  ،   در نظر مادر  «

:411(.  
       تـري از همـين    خـوش باورانـه  ة  اما ادامـ   ،ت نيست اين حالت در طوبي اگرچه به اين شد 

      طوبي در جستجوي حقيقـت اسـت و ايـن حقيقـت را در يـافتن خـدا                  . خبري زنانه است   بي
آنچـه طـوبي را نـسبت بـه آقـاي           . يابد اگرچه هيچ گاه مجال جستجوي خدا را نمي        ؛داندمي
 او را ،كنـد و يـا در نهايـت    دار ويلهلـم پادشـاه روس مـي      كند يا طرف   بسته مي  ياباني دل خ

            كـه خـود   چنـان – نـه عطـش دانـستن حقيقـت     ؛كنـد  مريد مـرادي بـه نـام گـدا عليـشاه مـي          
  بلكه يك ميل پنهان به سر سپردگي و مريـد شـدن اسـت تـا در پـس ايـن پـس        -مي پندارد 
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ايـن  .دانـد چيـست   سپردن به حقيقتي دست يابد كه خود نيـز نمـي          روي و خود را به ديگري       
 دشـوار  ةگونه سر سپردگي به معناي شانه خالي كـردن از مـسئوليت و فـرار كـردن از وظيفـ                   

  .سرسپردگي شيفته وار و غيرعقالني ؛  حقيقت بودن استجويندة
  :ده سالگي ازواج كرده استرامينه دختري است كه كه قبل از چها

 هي الّتي عرََفـت     -ا كاَنت تَخاف الَيلَ في عهدِها االولِ بِهذا البيت، َفلَم ِيَغب عنها           و لَشد م  
و ...  إنّها ال َتعيش وحدها في البيـتِ الكَبيـرِ         -عن عالَمِ الجِنِ اِضعاف ما َتعرِفُه عن عالَمِ اإلنسِ        

  .)7  : ن القصرينبي(»...ما مِن مغيثٍ اّلا أن تَتلُو الفاتِحه و الصمديه
ه بيش از   او راجع به دنياي اجّن    -ترسيد   همواره از شب مي    ،از وقتي به آن خانه آمده بود      «

تنها سپر دفـاعي او     ... و باور داشت در اين خانة بزرگ تنها نيست و          -دانستها مي دنياي آدم 
  .».فقط قل هو اهللا خواندن بود

مرد گوش او را گرفتـه       «.هر گاليه كند  فقط يكبار به خود جرئت داد تا از دير آمدن شو          
 .گـذارم كـسي بـه كـارم ايـراد بگيـرد            نمي  ابدا...  مرد خانه من هستم    :و با صداي بلند گفت    

  .».ت كنمتمواظب باش وادارم نكني تربي
است كه البته اصالتا ترك       تنها زن مدرن اين خانواده     - عبدالجواد عروس خانوادة -زينب
 إّلا ِللرِجالَ عابـت هـذا       -في َنَظرَها هي  – ان تُِحلُّ لِنَفسِها ما ال يِحلُّ      و«به عقيدة امينه  . نژاد است 

  .)296ص(»....السلوكِ ِبعينِ اِمرَأة قََضت عمرُها حبيسةً وراء الجدرانِ
دانـست كـه در نظـر امينـه بـه مـردان اختـصاص          زينب چيزهايي را براي خود مجاز مـي       «
 ، او كه تمام عمر پـشت ديوارهـاي خانـه محبـوس بـود          چنين رفتاري براي زني چون    . داشت

  .».نمودغيرعادي مي
گيـرد و    زينب با دانستن ارتباط شوهر با كلفت خانواده به سـرعت از ياسـين طـالق مـي                 

اما مردان اين داستان نيز چنـان از جريـان روز كـشور             .كند  شبيه طوبي عمل مي    ،ازين جهت 
كنـد بـا طـالق     اند كـه ياسـين گمـان مـي     ه خو كرده  اند و به نظام مردساالران    خود پس افتاده  
  : قانون كفش عوض شده است  ، خواستن زينب 

اَيهمـا الرَجـلُ و ايتَهمـا    ... اَو ِبمعني آَخر زينب ُتطاِلب ِبالطَالقِ اَو علي االََقل تُواِفـقٌ علَيـه       «
  )387 : بين القصرين(»...ذُ ِحذاء صاحِبهلَيس عجيباًأن ينِبذُ االٍنسانُ ِحذاء اَما أنّ ينِب! المراة؟
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حـاال  .به عبارت ديگر زينب تقاضاي طالق كرده بود يا الاقل بـه آن رضـايت داده بـود                 «
 امـا   ،كدام يك زن بودند و كدام يك مرد؟عجيب نيست كه انسان كفـشش رادور بيانـدازد               

  » شود كفش صاحبش را دور بياندازد؟مگر مي
 امـا  ،كنند ن پارسي پور خود را بيشتر با جريان مدرنيته همراه مي     زنان داستا  ،يبه طور كّل  

اين همراهي بيشتر در سطح ظاهر باقي مي ماند و از تغيير لباس و كشف حجاب و آرايش و                   
گاهي اجتماعي يا سياسي و يـا  در اين زنان اثري از آ. گذارد  يا سر كار رفتن پا را فراتر نمي    

ي يكـ . داستان محفوظ را مي توان به دو دسـته تقـسيم كـرد          اما زنان  ؛شود فرهنگي ديده نمي  
تي ترين شكل ممكن زندگي مي كنند و ديگر زنـاني            خود سيد عبدالجواد كه به سّن      خانوادة

  .كه مانند داستان طوبي همراهي بيشتري با جريان جديد داشته اند
 و حس گنـاه     ها همراه با حسي آميخته از ترس، كنجكاوي       مدرنيته براي زنان اين داستان    

 بـه داخـل   -نمونةآن كـشف حجـاب دورة رضـاخان اسـت          -اين زنان كه گاه به اجبار     .است
 خـود را بـه جريـاني        ؛    زمينة فكـري از آن ندارنـد         شوند كه هيچ پيش   اي هل داده مي   يدهپد
تـوان مـدعي   البته نمـي .اندرو شده ه  ترين نمود آن روب   ترين و ظاهري  سپارند كه با سطحي   مي

تر صورت گرفتـه  ها راحت  آنهة  اما مواج،اندان به ژرفا و عمق مدرنيته پي برده      شد كه مرد  
  .است

وقتـي شـاهزاده   . رو هستيمه در داستان پارسي پور ما گويي با تاريخي از زنان ايراني رو ب   
 داستان بازهم در فـضايي اثيـري و    ؛  مغول را بيان مي كند دورة ،گيل شرح سفر خيالي خود    

  ،  ليال نيز در اين داستان نمونة زني است كـه از روسـتايي دور افتـاده               . رود   ياساطيري فرو م  
. ت و سطح مدرنيته پرت شده است      ل و اشرافي  باره در تجم   استعداد يابي شده است و به يك      

 امـا  ،كند كه به شوهر خود وفادار نيست   ل مي نزّتليال گاه براي خواننده تا سطح يك فاحشه         
با قدرتي سحرآور كه در پايان داستان طوبي را بـراي دانـستن حقيقـت           گاه نيز زني مي شود      

  .كند كمك مي
      لـيال  «: معتقـد اسـت كـه      "رب گريه " هاي فيلم  تلوسين گلدمن در باب يكي از شخصي

    واقعي و غير واقعي است كـه بـه مـرد قهرمـان فـيلم امكـان                 ،موجودي خيالي و در عين حال     
ــ   ــودن خــود را تحّق ــسان ب ــا ان ــد ت ــي ه ــد  م ــت كن لوســين (».ق بخــشد و وجــود خــود را ثاب

  .اين توصيف كامال با ليالي داستان پارسي پور نيز قابل انطباق است  .)306 : 1381،گلدمن
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هـا   انسان ؛طوبي عمري در جستجوي حقيقت بوده است و حال  پير و فرتوت شده است           
ه و تـالش بـراي      شـان بـه گذشـت      بـستگي   دل ،شـوند  از لحاظ روان شناسي زماني كه پير مي       

 ةكه حافظـ  مبني بر اين اگر قول  داريوش شايگان را . شود   حفظ ميراث هاي كهن بيشتر مي     
 خانه در ايـن داسـتان نمـاد       ،)303 :1386نصري،( بپذيريم  ؛ قومي ما در حال نابود شدن است      

 اما اين خانه روز بـه روز   ؛را حفظ كند كوشد تا  آنحافظة قومي است كه طوبي به جان مي   
ــه تغييــر ايجــاد ه چــون طــوبي حاضــر نيــست ذر؛نهــد بــه ويرانــي روي مــي اي در ايــن خان

 در حـال  معةل و تغيير تمثيلي است از جاهمين جمود و انعطاف ناپذيري در مقابل تحو       2.كند
ت نـدارد و اال عاقبـت   اي جز تن در دادن به مدرنيته و اصالح و تعمير بناي سّن  گذر كه چاره  

ت جز ويراني و فرو ريختن و گريختن مغزهايي كـه مـي كوشـند تـا ازيـن               اين بنا چيزي نيس   
 نمـود   ،  رفتن اسماعيل و اقـدس از تـرس ويرانـي ايـن خانـه             . رهگذر به حقيقت دست يابند      

 جالـب آن .همين گريختن از بنايي است كه كوشش شده به همان شكل نخستين حفظ شـود           
 نمـادي از پايـان يـافتن دورة اسـتيالي     كه در پايان داستان محفوظ هم ويراني خانة اجـدادي  

  .ت بر خانوادة عبدالجواد استسّن
بحراني را كه در رويارويي با مدرنيته و سرگشتگي در برابر حقيقـت در طـوبي مـشاهده                  

  .شود هاي كمال، پسر كوچك داستان آغاز ميها و شك در اين داستان با پرسش،شود مي

داسـتان نجيـب محفـوظ    » كمالِ«و به كمال در     سرگشتگي در مقابل مدرنيته اگر به عيان        
بـراي  .ها تقسيم شده است  ت در داستان پارسي پور در بين چند تن از شخصي          ؛نمايد روي مي 

 طـوبي زنـدگي   بريزي كه به عنوان مستاجر در خانة تماعيل پسر خانوادة  توان به اس   مي ،نمونه
كـه بـه    صيانگر است و با ايـن ت پسري به نام كمال كه ع اشاره كرد و يا در شخصي      ،كند مي

 بيزار است و با سـرپيچي از         اما از تن دادن به اين سرنوشت محتوم        ،قول خود نوكر زاد است    
 بيزاري خـود را از       ؛   ها لطف كرده و به خانه پناهشان داده است          طوبي كه به آن    فرمان هاي 
 وارد مبـارزات    رود و خـود    او بعـدها بـه دنبـال تحـصيل مـي          . دارد  ابراز مـي   castاين نظام   

  .شود مسلحانه مي
   گيرينتيجه -3

 در شـناخت    ،هاي ادبـي  ادبيات تطبيقي روشي مدرن در نقد ادبي است كه افزون بر جنبه           
ايـن نوشـتار بـا اسـتعانت از     . فرهنگي، اجتماعي و تـاريخي خودمـان مفيـد و سـودمند اسـت         
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       خـصوص يكـي از     ه   بـ  ،مكتب نقد تطبيقي آمريكايي و در پيونـد بـا مفـاهيم جامعـه شناسـي               
ها يعني مدرنيسم، به بررسي دو اثر مهم از دو نويسندة پيشرو در ايران و مـصر               مهم ترين آن  

دو  بررسي چند عنصر داستاني مهـم در ايـن           ،مبناي تطبيق محتواي اين دو اثر     .ه است   پرداخت
  .ه است  بودكتاب 

 كـشورها و تـالش بـراي        وجود يك زمينة تاريخي مشابه ، يعنـي ورود اسـتعمار بـه ايـن              
ي ايـن   مّلـ -فـي قهرمانـان تـاريخي    هاي غربي؛ همـراه بـا معرّ       بازيابي استقالل در برابر قدرت    

  .ها در هر دو كتاب مشترك استدوره
هاي روحـي نـسلي اسـت كـه         ها و گره   آشفتگي گر بيان ،  هر دو كتاب   ،   از ديدگاه محتوا  

ل اگرچـه در داسـتان مفـص      .ي كـشانده اسـت     ايمان و اعتقاد آنان را به چالشي جد         ،   مدرنيته
       تري بيان شده است   لنجيب اين كشمكش و درگيري به شكل مفص .هـاي ايـن دو     تشخصي
هـا همـراه بـا رشـد        تدر هـردو داسـتان شخـصي      . داستان شباهت زيادي بـا يكـديگر داشـتند        

اگرچـه ايـن سـير بيولـوژيكي و نيـز فكـري يـك              .رسـند  بيولوژيكي به كمال فكري نيز مـي      
تر استلكودك و رسيدن او به بلوغ فكري و جسمي در داستان نجيب مفص.  

    تفاوت در مركزي بودن شخصي        د تـاثير شـگرف     ت زن و مرد در روش رويارويي با تجد
كـه كـامال در     -كـه زنـان       در حـالي   ،ال هستند مردان داستانِ نجيب همگي فع    . گذاشته است 

ــ  ــة دوم از لحــاظ اهمي ــهت هــستند و گــاه اصــال  رتب ــدرتب ــوده و  -اي ندارن ــل ب  كــامال منفع
 هـايي كـه در كتـاب محفـوظ در يـك            ويژگـي .شـود  ي از آنان ديده نمـي     خويشكاري مهم

ت نهاده شده است،در داستان پارسي پور ميشخصي ت پيدا كردتوان نزد دو يا چند شخصي .  
. محفوظ اسـت  معناگرايانه تر از داستان ،كه از نام آن پيداست     انپارسي پور چن    داستان  

در جـستجوي حقيقتـي اسـت كـه آن را از وراي اشـراق و                » طـوبي «در داستان پارسـي پـور       
 اما داستان نجيب حالـت مـادي تـري دارد و بازتـاب روشـني از در                 ،جويد الهامي شرقي مي  

هـا   بـه وسـيلةآن   هاي متنوعي است كـه مـي كوشـد        ماندگي و آشفتگي كمال در برابر ايسم      
 امـا   ،يابـد  داستان پارسي پور جنبه هايي از رئاليسم جادويي مي         ،اين رو از  . حقيقت را دريابد  

  .داستان محفوظ به سبكي كامال رئال نگاشته شده است
  يادداشت ها 

1  .Ferdinand Brunetier  
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به خانه و » ...ماجراهاي ساده و كوچك«و » سگ و زمستان بلند«و در داستان هاي ديگري چون . 2
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