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عّلت اساسي . ها، بسيار به هم شبيه اندساختار روايي و گره خوردگي حوادث و شخصيت

رمان، تأثيرپذيري مشترك چوبك و هاي بنيادين ميان دو اين اشتراك و وجود شباهت

ساز خشم و هياهو اثر، ويليام فاكنر نويسندة آمريكايي قرن بيستم، محفوظ از رمان جريان

  .مي باشد

رمان، سنگ صبور، صادق چوبك، عناصر داستان، ميرامار، : واژه هاي كليدي

  .نجيب محفوظ، ويليام فاكنر

  مقدمه-1

  له بيان مسأ-1-1
اي از مطالعات ادبي در جهان است كه به بررسي تأثيرات و روابط ادبيات تطبيقي رشته

يكي از اهداف ادبيات تطبيقي، بررسي پيوندهاي آثار ادبي و .پردازدها ميادبي ميان مّلت

زبان و ادبيات فارسي . بخش آن هاست نويسندگان ملل مختلف، به منظور كشف منابع الهام

ره شاهد بيشترين تأثيرات متقابل در يكديگر بوده و و عربي در عرصة ادبيات تطبيقي، هموا

وجوه مشترك اجتماعي و فرهنگي، . اند هاي گوناگون با يكديگر ارتباط داشته به شيوه

. ساز اين پديده در ادبيات كالسيك و نيز در ادبيات معاصر اين دو زبان بوده است زمينه

هاي  در زمينة رمان. نويسي استها، ادبيات داستاني، به ويژه رمان  يكي از اين زمينه

اجتماعي، در ايران و مصر نويسندگاني چون صادق چوبك و نجيب محفوظ، هر دو از 

. رفتند و در اين زمينه آثار ماندگاري بر جاي نهادند سرآمدان نويسندگان معاصر به شمار مي

مسايل و با توجه به اينكه صادق چوبك و نجيب محفوظ، گاه با ديدگاهي مشابه به طرح 

ترين  اند، دو رمان سنگ صبور و ميرامار، كه معروف مشكالت جامعة خويش پرداخته

شوند، براي بررسي و مقايسة تطبيقي  هاي هر يك از اين دو نويسنده محسوب مي رمان

هاي  دليل اين انتخاب آن است كه اين دو رمان ضمن آن كه از رمان. اند انتخاب شده

باشند و از نظر  شوند، داراي ژرف ساختي فلسفي نيز مي نمادين اجتماعي محسوب مي

 هدف از اين بررسي و مقايسه، پاسخ .هاي قابل توجهي دارند ساختار روايي نيز مشابهت
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 و به چه ميزان است و عّلت آن  دو اثر در چه زمينهست كه همانندي ادادن به اين پرسش

  ؟چيست

   پيشينة تحقيق-1-2
ي دو رمان ميرامار و سنگ صبور تاكنون كاري مستقل در ايران و در مورد مقايسة تطبيق

» اوالد حارتنا«خارج از ايران صورت نگرفته است، اما سنگ صبور صادق چوبك با كتاب 

مقايسه ميان اوالد حارتنا و سنگ صبور، حسين «اي تحت عنوان  از نجيب محفوظ در مقاله

مترجم . مورد مقايسه قرار گرفته است» 1388ابويساني، مجلة لسان مبين، شمارة دوم، سال 

دي 6(اي با روزنامة اعتماد ملي فاضل كتاب ميرامار، آقاي رضا عامري نيز در مصاحبه

  .اين كتاب را با كتاب سنگ صبور، قابل مقايسه دانسته است) 1386

   مباني نظري-1-3

ثار، عناصر، هاي نقد ادبي است كه در حقيقت به سنجش آ ادبيات تطبيقي يكي از شاخه

ترين مؤلّفة  مهم. پردازد هاي ادبي مي ها و حتي شخصيت ها، دوره هاي ادبي، سبك گونه

ها و حتي اصل  ترين ويژگي اين مسأله از مهم. ادبيات تطبيقي، مسألة تأثير و تأّثر است

تفاوت زباني و رابطة تاريخي و يا رابطة . بنيادين در مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه است

در مكتب آمريكايي كه از مكاتب . يرگذاري و تأثيرپذيري از اصول اين مكتب استتأث

ديگر ادبيات تطبيقي است، برخالف مكتب فرانسه به روابط ادبي مختلف، بر مبناي اصل 

آن چه در اين مكتب اصالت دارد، اصل تشابه و همانندي . شود تأثير و تأّثر توجهي نمي

در اين مقاله، با استفاده از ابزار تطبيق و مقايسه ). 32 :1373غنيمي هالل،: ك.ر( است 

عالوه بر توجه به  شباهت و همانندي دو اثر ادبي، بر اساس مكتب فرانسوي، به مسألة تأثير 

  . شود  و تأّثر و ارتباط ميان دو اثر نيز توجه مي
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  بحث-2

   زمينه هاي اشتراك دو رمان-2-1

هاي ادبي همگون از  تواند موجب آفرينش مّلت، ميارتباط فرهنگي ميان دو يا چند

هاي آثار داستاني، همواره در اثر ارتباط و مشابهت.جمله در زمينة ادبيات داستاني گردد

تأثيرپذيري مستقيم دو نويسنده از يكديگر نيست؛ بلكه گاه به دليل تأثيرپذيري مشترك از 

قيقت، حلقة واسطة بين آن ها يك منبع، يا جريان و تفكر ادبي ديگر است كه در ح

در ايران و مصر، آشنايي با فرهنگ غرب و آغاز نهضت ترجمه، نقشي . شودمحسوب مي

هاي متفاوت روايي آن داشته  اساسي در پيدايش انواع ادبي جديد، از جمله رمان و شيوه

ل هاي نو در ادبيات داستاني معاصرغرب، شيوة جريان سيال ذهن و نق يكي از روش. است

-پيشگامان آن در ادبيات«حوادث واحد در داستان از زبان چند راوي است كه 

و .)م1914- 1882(،ويرجينياولف.)م1914 - 1882(جيمزجويس: چونغرب،نويسندگاني

اين روش، در رمان ). 12: 138اصغري، (»روندبه شمار مي.) م1962-1897(ويليام فاكنر

صادق چوبك و نجيب . قرار گرفته استنويسي معاصر ايران و مصر نيز مورد توجه 

محفوظ كه از رمان نويسان صاحب سبك و تأثيرگذار در ادبيات معاصر فارسي و عربي 

شوند، از نخستين نويسندگاني هستند كه به صورت همزمان به شيوة  جريان  محسوب مي

امار كه با بررسي سنگ صبور و مير. اندسيال ذهن و خلق رمان چندآوايي توجه نشان داده

يابيم اين دو  شوند، درمي هاي چوبك و محفوظ محسوب مي به ترتيب، مشهورترين رمان

هايي از نظر ساختار روايي و هاي مشترك،مشابهت اي درونمايه اثر عالوه بر وجود پاره

ها با يكديگر دارند؛ اما براي مشخّص كردن ميزان و  خوردگي حوادث و شخصيت گره

ترين عناصر داستان را  با استفاده از ابزار مقايسه و تطبيق، شاخصعّلت شباهت، نياز است

بدين . در دو كتاب با يكديگر سنجيد و سپس، حلقة ارتباط دو رمان را مشخّص كرد

ـروايي از نظر طرح، صحنه، شخصيت، زاوية ديد و نيز هاي ساختاريمنظور، مشخّصه

  .دشونمشخّصه هاي فكري دو اثر با يكديگر مقايسه مي
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  مقايسة دو رمان -2-2

روايي، _هاي ساختاري توان آن ها را از نظر ويژگي در مقايسة تطبيقي دو رمان مي

نظر به . هاي بالغي مورد بررسي قرار داد هاي زباني و ويژگي هاي فكري، ويژگي ويژگي

هاي متفاوتي دارند و از نظر  اين كه دو رمان سنگ صبور و ميرامار از نظر زباني سبك

هاي مربوط به مقايسة  الغي نيز تشابهات اندكي بين آن هاست، در اين مقاله، تنها يافتهب

شود و به  دهد، ارائه مي  روايي كه بيشترين وجه اشتراك آن دو را تشكيل مي-ساختاري

  .هاي فكري نيز اشاره خواهد شد هاي مشترك دو اثر در بخش ويژگي درونمايه

  

    رواييهاي ساختار  مشّخصه-2-3

ساختار يا ساخت، حاصل روابط متقابل «.هاي متفاوتي دارد هر داستان از نظر ساختار، مشخّصه

به عبارت ديگر، ساختار نتيجة ارتباط ضروري ميان . دهندكلّية عناصري است كه اثر را تشكيل مي

تر  شود و اين يكپارچگي هر چه كاملاجزاي يك كلّ هنري است كه موجب يكپارچگي اثر مي

اجزاي طرح داستان، شيوة ). 163: 1376ميرصادقي، (»بخشدد، بيشتر به اثر وحدت هنري ميباش

پردازي، گفتگوها و پيام اصلي داستان، وجه تمايز  پردازي و شخصيت روايت، شيوة صحنه

صبور و  در اينجا هريك از اين عناصر در دو رمان سنگ. كند هاي ساختاري را تعيين مي مشخّصه

  .گيرد د تجزيه و تحليل قرار ميميرامار، مور

  )plot( طرح -2-3-1
پيرنگ داستان، طرح . شود ناميده مي» پيرنگ«در اصطالح نقد داستان، ساختار روايت، 

. رفت زماني و علّيت است دادهاي داستان و حاصل تركيب پي رويدادها و توالي رخ

كه نويسنده به شود  به چگونگي آرايشي گفته مي«شناسي داستان، طرح  دراصطالح

هر طرح . اي كه دلخواه اوست، دست يابد بخشد تا به نتيجه رويدادهاي داستان مي

اي از رويدادهاي به هم پيوسته است كه در كشاكش نيروهاي مخالف به اوج و  زنجيره

  )164: 1364ايراني، (» .رسد نتيجه  مي
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  طرح داستان سنگ صبور-2-3-1-1

گويي دروني نوشته شده   جريان سيال ذهن و تك  رمان سنگ صبور بر اساس شيوة

روايت داستان از ديدگاه راوي داناي كل به حديث نفس و تك گويي اشخاص . است

  .شود  داستان واگذار مي

سنگ صبور توصيف وقايع زندگي روشنفكري سرخورده به نام احمد آقا و اطرافيان 

اي با چند مكان داستان، خانه. كنند اوست، كه درمحيطي پر از فساد و فالكت زندگي مي

احمد آقا، معّلم تنها و فقيري كه در اجتماع پر :اي است و ساكنان آن عبارتند ازاتاق اجاره

گوهر، زن جوان . كند و دلباختة گوهر است ازاختناق و وحشت آن زمان زندگي مي

اي كه با پسر كوچك و معصومش كاكل زري در همسايگي احمد آقا زندگي  مطلّقه

القلم كه اش در خانة سيفكند و چند روزي است كه ناپديد شده و سرانجام، جنازه مي

كاكل زري، فرزند گوهر كه چون تنها .شودقاتلي است ديوانه و خطرناك،  پيدا مي

گاه خود را از دست داده است، با پناه بردن به دنياي رويايي ماهيان حوض، در آب  تكيه

گيري كه در گوشة طويلة همين خانة  رزن عليل و زمينجهان سلطان، پي. شود غرق مي

رويي  بلقيس، مستأجر آبله. رودانگيز از دنيا ميكند و در وضعي رّقت اي، زندگي مي اجاره

القلم قاتل  سيف. ورزد شود و به گوهر حسادت مياش با ناكامي سپري ميكه زندگي

تان در زمان حكومت رضا رويدادهاي الية سطحي داس. خطرناكي كه گوهر را مي كشد

ها   درشيراز اتفاق مي افتد؛ اما از وراي ذهنيات شخصيت1313شاه، در چند روزي ازسال 

در . شود دادهاي بخش عظيمي از زندگي گذشتة آنان روايت مي در همين چند روز، رخ

ئه هاي چنين محيطي ارا ها و زشتي پايان، چوبك براي آن كه راه حلي براي رهايي از پلشتي

اي برخي از  اي طوالني به داستان و معادل سازي اسطوره دهد، با افزودن نمايشنامه

مندي از گوهر  ها، راه گريز از چنين منجالبي را پناه بردن به درخت دانش و بهره شخصيت

  .داند ها مي ها و خرافه آگاهي براي طرد جهل

   طرح داستان ميرامار-2-3-1-2
. گويي دروني نوشته شده است جريان سيال ذهن و تكميرامار نيز بر اساس شيوة 

ميرامار پانسيوني قديمي در شهر اسكندريه است كه توسط پيرزني به نام ماريانا اداره 
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دو مرد پير، : مهمانان پانسيون عبارتند از. گذرد شود و حوادث داستان درآن مكان مي مي

وستا فرار كرده و در پانسيون به سه جوان و زهره خدمتكار بسيار زيبا و جواني كه از ر

افراد پانسيون عالوه برآنكه از گذشته و درونيات خود پرده . خدمتكاري تن داده است

هر يك از اين . گويند افتد، نيز سخن ميدارند، از حوادثي كه در پانسيون اتفاق ميبرمي

ها روايت  نگرند و هر فصل از طريق يكي از آن اي خاص به زهره مي اشخاص از زاويه

ورزد، يكي در پي لذّت جويي است، ديگري او را  يكي پدرانه به زهره عشق مي. شود مي

خواهد؛ اما در اين ميان زهره عاشق سرحان بحيري  كشي و استبداد مردانه مي براي بهره

سرحان نيز زهره را دوست دارد، ولي به سبب آن كه او را داراي شأن اجتماعي . شود مي

گيرد كه با معلّم زهره ازدواج  يند، تن به ازدواج با او نمي دهد و تصميم ميب وااليي نمي

طلبانه دارد، با دوستش علي بكير نقشة دزدي  اي منفعتاز آن جا كه سرحان روحيه. كند

شود و سرحان براي رهايي از مجازات، كشد؛ اما اين نقشه با شكست مواجه مي مي

گيرد كه پانسيون را ترك كند، منصور باهي به  يم ميدر پايان زهره تصم. كند خودكشي مي

رسد، حسني عالم  اش به جنون ميهاي دروني عّلت گذشتة مملو از حسرت خود و درگيري

اند، در  كند و مرزوق، ماريانا و عامر وجدي كه در واقع، از يك نسل پانسيون را رها مي

رهايي از محيطي كه تاريكي سراسر آن در انتهاي داستان، عامر براي . مانند پانسيون باقي مي

برد و با تالوت آياتي از آن روزنة اميدي در برابر  را فرا گرفته است، به آيات قرآن پناه مي

  . گشايد اين ظلمت مي

دهد كه شروع داستان سنگ صبور با بحران است و در  بررسي طرح دو داستان نشان مي

اما داستان . رسد ندي پايدار و متعادل ميپايان داستان با روييدن درخت دانش، به فراي

سپس، اين آرامش . شود كه داراي تعادل و آرامش است با وضعيتي ثابت آغاز مي» ميرامار«

شود و باالخره، در پايان داستان اين  بر هم مي خورد و به وضعيتي نامتعادل تبديل مي

رتيب، اگرچه سنگ صبور بدين ت. گردد وضعيت نامتعادل به حالت تعادل اوليه باز مي

همانند ميرامار با وضعيت ثابت آغاز نشده، اما هر دو داستان در نهايت به فرايندي پايدار 

  .شوند منتهي مي
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  پردازي هاي صحنه  صحنه و شيوه-2-3-2

كاربرد . گويند گيرد، صحنه مي آن عمل داستاني صورت مي زمان و مكاني راكه در

افزايد و انتخاب درست مكان وقوع  بول بودن داستان ميدرست صحنه، براعتبار و قابل ق

عوامل بسيار مهم در  پردازي، از صحنه«. كند مانندي آن كمك مي داستان، به حقيقت

  ).303؛1364ميرصادقي،(».تأثيرگذاري داستان است باورپذيري و

وش كار و پيشه و عادات و راه و ر-2محل جغرافيايي داستان-1«:اجزاي صحنه عبارتند از

محيط كلّي و عمومي شخصيت - 4زمان يا عصر و دورة وقوع حادثه-3ها زندگي شخصيت

  ).302 و301: همان(».ها

  »ميرامار«و » سنگ صبور« بررسي صحنه در -2-3-2-1
گيرد؛ از زماني كه گوهر  در سنگ صبور زمان واقعي داستان، فقط چند روز را در بر مي

البّته در اين زمان . شودو در خانة سيف القلم پيدا مياي كه جنازة اشود تا لحظه مفقود مي

هاي بسيار دور، به  گيري از تكنيك جريان سيال ذهن، خواننده به زمان محدود، با توجه به بهره

شود؛ اما زمان ملموس وعيني داستان فقط چند روز از شيراز سال  تاريخ ايران نيز كشانده مي

  ).106: 1353چوبك،.( شود  را شامل مي1312

 مكان حوادث در رمان سنگ صبور هم چون زمان وقوع آن بسيار محدود است و به خانة 

هاي فرعي نيز  در اين رمان عالوه بر مكان اصلي، مكان. شود اي ميرزا اسداهللا خالصه مي اجاره

خورد؛ براي مثال، خانة سيف القلم، دّكان شيخ محمود، رفت و آمدهاي احمد آقا  به چشم مي

هاي ديگر داستان رو به رو مي كند؛ اما صحنة اصلي و  ازارچه و محلّه كه ما را با صحنهبه ب

  .اي است مركزي حوادث همان خانة اجاره

گيرد؛ يعني از زمان عيني در رمان ميرامار همانندسنگ صبور چند روز را در برمي

اني كه زهره شوند، تا زمزماني كه عامر وجدي، طلبه مرزوق و زهره وارد پانسيون مي

كند كه حوادث  نويسنده به صورت مستقيم بيان نمي. گيرد تصميم به ترك پانسيون مي

داستان در چه فصلي از سال رخ داده است، اما خواننده به طور ضمني و غير صريح، از 

شود كه اواخر پاييز و اوايل زمستان  ها با خود متوجه مي  و گوي شخصيت خالل گفت

  ).10: 1386عامري؛()14: 1979محفوظ،(1.است
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گويي دروني و شيوة جريان  در ميرامار نيز، نويسنده همچون چوبك با استفاده از تك

رود و به اين ترتيب، در هر دو رمان، عالوه بر زمان عيني و  هاي گذشته مي سيال ذهن به زمان

ثرثره «اش، قبليمحفوظ در اين رمان همانند اثر . ملموس، با زمان ذهني نيز رو به رو هستيم

، وحدت مكان را تكرار كرده و پانسيوني را براي محلّ وقوع حوادث داستانش »فوق النيل

اين پانسيون درطبقة چهارم ساختماني قديمي واقع است، كه چندين اتاق . انتخاب كرده است

ها مشرف به  بعضي اتاق. هاي داستان در اتاقي سكونت دارند دارد و هر يك از شخصيت

وگوي شخصيت با خود و در ضمير ناخودآگاهش اين  است و نويسنده از طريق گفت دري

  ).99:1386عامري؛ )(146: 1979محفوظ،.(كند انداز را توصيف مي چشم

در سنگ صبور هنگامي كه . شود در هر دو رمان، در آغاز كتاب به مكان داستان اشاره مي

يابد كه حوادث داستان در  خواننده در ميدهد،  گويندة راديو از آمار تلفات زلزله خبر مي

در ميرامار نيز در ابتداي داستان ). 11 و10: 1353چوبك، .(پيوندد شهر شيراز به وقوع مي

دهد  به مخاطب نشان مي) عامر وجدي(گويي دروني شخصيت اصلي نويسنده از طريق تك

  ).7: 1386عامري؛) (7 :1979محفوظ،.(كه صحنة وقايع، پانسيوني در شهر اسكندريه است

هاي فرعي اي هم چون كازينو، رستوران و دفتر كار  در اين رمان نيز، ما شاهد مكان

  .اصلي حوادث، همان پانسيون است) لوكيشن(هستيم، اما مكان

   شيوه هاي صحنه پردازي در سنگ صبور و ميرامار-2-3-2-2

  استفاده از مكان نمادين-2-3-2-2-1

ي ميرزا اسداهللا همان ايران تنها و بي پناه است؛ ايراني كه در ا در سنگ صبور، خانة اجاره

عدالتي قرار گرفته و به  ها و عقايد خرافي، استبداد، ظلم و بي نگاه چوبك، زير فشار سّنت

سندي تاريخي از زندگي شبانة «بعضي از منتقدين اين كتاب را. ورطة تباهي كشيده شده است

  ). 727:1362؛ براهني. (»اند مّلت ايران دانسته

هايي كه در بردارد،  هاي ساختاري و شخصيت همچنين، پانسيون ميرامار نيز با ويژگي

كند؛ پس،  اي از ادوار تاريخ را تداعي مي هاي متعدد آن، در دوره اجتماع مصر و گروه

). 322 :1378محمد سعيد؛ (» .پانسيون ميرامار راسمبول جامعة مصر قلمداد كرد«توان  مي
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اين، هر دو نويسنده با هدف ترسيم جامعة خود به صورت نمادين، مكاني واحد را به بنابر

  .اند عنوان صحنة اصلي حوادث داستان خود انتخاب كرده

   ايجاد فضاي تيره و غم انگيز-2-3-2-2-2
يا حال و هواي دو داستان حالت غم انگيزي را در بردارد كه ) اتمسفر(فضا و رنگ 

از همان آغاز » سنگ صبور«در .  به دنياي داستان آن را حس مي كندخواننده به محض ورود

شويم كه تمام شهر را مي لرزاند و فضاي داستان را در حالتي از داستان، با زلزله اي مواجه مي

ها فضاي در امتداد داستان نيز نويسنده بارها از زبان شخصيت. خوف، اندوه وتاريكي مي برد

چوبك، . (ف مي كند كه حاكي از غم زدگي ومحيط تيرة آن استباراني و مرطوب را توصي

24:1352.(  

نيز نويسنده با توصيف هواي ابري، رعد و برق و باران، فضاي غم انگيزي را » ميرامار«در 

به » چوبك«همان طور كه . به وجود آورده كه در واقع، تجسم جامعة برآشفتة مصر است

اراني و غم زده را با زلزلة اجتماعي و اقتصادي كشور و زيبايي زلزلة طبيعي شيراز و هواي ب

. نيز به خوبي از عهدة اين كار برآمده است» محفوظ«فقر زدگي مردم پيوندي ظريف داده، 

در توصيف طبيعت باراني از عناصر بالغي و ادبي بهره برده، ولي » محفوظ«با اين تفاوت كه 

  .موده استبه شكل ساده تري اين فضا را ترسيم ن» چوبك«

  توصيف غيرصريح صحنه-2-3-2-2-3

دروني شخصيت ها يا از طريق  گويي خواننده در طي تك» ميرامار«و » سنگ صبور«در 

. برد به طور غير مستقيم به محل و زمان وقوع داستان پي مي) بيش تر در ميرامار(گفتگو 

 واقع، اين توصيفات در اي و پانسيون جدا از متن وقايع قصه نيست و در توصيف خانة اجاره

  .تكوين حوادث و كنش هاي قهرمانان داستان نقش دارند

  هماهنگي صحنه با حاالت روحي شخص -2-3-2-2-4 

. گاهي صحنه هاي داستان با حالت روحي شخصيت هماهنگي دارد و گاه سر ناسازگاري

 خويي دروني و عدم پذيرش احساس خشم و غيظ و تند»حسني عالم«دربخش» محفوظ«

) 89 :1979محفوظ، . (دهدواقعيت را در سرشت اين شخصيت، در طبيعت خارجي نشان مي

نويسنده، عنصر طبيعت را متضاد با » منصور باهي«؛  اما در بخش خاص )61:1386عامري؛(



 

237  بررسي تطبيقي سنگ صبور صادق چوبك و ميرامار نجيب محفوظ

شخصيتي ضعيف و » منصور باهي«). 352 :1378محمدسعيد، . (كندروح قهرمان توصيف مي

خواهد طبيعت را خشمگين، پرهيجان و پرخروش ببيند كه مياي سست دارد، اما اراده

  ).128:1386عامري،)  (188 :1979محفوظ؛ . (اش آرام و خاموش نيستبرخالف اراده

سنگ «اين ويژگي يعني ارتباط طبيعت با حالت هاي روحي و رواني اشخاص داستان، در 

شي از آن در آغاز توصيف زلزله و ترس و اضطراب نا. كمتر به چشم مي خورد» صبور

و احساس ويراني روحي ناشي » گوهر«از گم شدن » احمد آقا«داستان، با نگراني و اضطراب 

همچنين، توصيف حوض و ماهيان درون آن با ). 10- 11: 1352چوبك، . (از آن پيوند دارد

  .احساسات و آرزوهاي دست نيافتني كاكل زري هماهنگ است

  ستانهاي دو داطبقه بندي شخصيت-2-3-3
ها، نمادين بودن  يابيم وجه اشتراك اين شخصيت هاي دو رمان درمي با بررسي شخصيت

هاي خاص در جامعه  ها در هر دو رمان نماد اقشار و گروه هر يك از شخصيت. آن هاست

 .است

هاي روحي و  كند مفاهيم اخالقي يا كيفيت هاي نمادين، نويسنده را قادر ميشخصيت

وقتي اعمال و گفتار شخصيتي فكر يا عقيده يا . ه قالب عمل در آوردروشنفكرانه را ب

اين ). 504: 1380آلوت .(كيفيتي را ارائه دهد، مي توان او را چون شخصيت نمادين گرفت

  :بندي كرد هاي نمادين را مي توان به شكل زير طبقه شخصيت

  هاي روشنفكر  شخصيت-2-3-3-1

وجوه اشتراك اين دو . هاي روشنفكر داستان هستند احمد آقا و عامر وجدي شخصيت

  :شخصيت عبارت است از

 تعهد به مسايل -3 رحمت بردن بر سرگشتگان -2اهل انديشه بودن  -1

 احساس - 5 انديشيدن به تغيير وضع موجود - 4 اجتماعي جامعة خويش -سياسي

 جستجوي كودكي خود در - 6مسئوليت در مورد شخصيت محوري زن داستان 

  .صيت ديگرشخ
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منصور باهي ديگر شخصيت روشنفكر داستان ميرامار، در حقيقت، نسخة جواني 

شخصيت عامر وجدي است، همانطور كه كاكل زري، نسخة جواني احمد آقا در سنگ 

هاي احمد آقا و منصور باهي دور از انتظار  بنابراين، شباهت. صبور محسوب مي شود

. اند ز جهت معصوم بودن با يكديگر قابل مقايسهمنصور باهي و كاكل زري نيز ا.نيست

  :وجوه اشتراك احمد آقا و منصور باهي عبارت است از

 احساس گناه و عذاب وجدان - 2انديشمند، منتقد و خيال پرداز بودن  -1

اعتقاد به - 4هاي رواني بودن  هاي ذهني و كشاكش  اسير مشغله-3داشتن

  .داشتن پندار و رفتار متناقض -5هاي اخالقي  ارزش

  هاي قرباني   شخصيت-2-3-3-2

  :هايي به هم دارند، از جمله گوهر و زهره، شباهت

 قرباني - 5 بلند نظر بودن -4 عاشق بودن - 3 رانده شدن از خانه -2گناه بودن بي -1

  .شدن به سبب افكار سنّتي و فرهنگ  پدرساالري جامعة خويش

 هاي سودجو  شخصيت-2-3-3-3

وجوه شباهت آن ها . هايي به هم دارند يري نيز شباهت سيف القلم و سرحان بح

  :عبارت است از

 تمايل به عشق بازي موقّتي و - 2 ارزش قايل نشدن به  مقوالت عاطفي و انساني -1

قانون شكني و رفتارهاي خالف -3گهگاهي و ارضاي آني غريزه بدون گرفتار كردن خود 

وت اين دو شخصيت در اين زمينه آن تفا. حسابگري و منفعت طلبي- 4هنجارهاي اجتماعي 

هاي فرهنگي و اصالح طلبانة اجتماعي دارد و به دنبال  است كه سيف القلم ظاهراً انديشه

ها خود به ضد فرهنگ  سود جمعي است نه فردي، اما به دليل جهل و قساوت اين انديشه

 سرحان .گيرد هاي رواني فردي قرار مي شود و در خدمت تمايالت و عقده تبديل مي

رسد، اما از قدرت خويش بحيري نماد طبقة متوسط در جامعة مصر است كه به قدرت مي

  .كند و در پايان خود و قدرت خويش را نابود مي كندسوء استفاده مي

همچنين، در نگاهي كلّي، شخصيت ماريانا صاحب پانسيون در ميرامار با ميز اسداهللا 

كش تعلق دارند و   هر دو به طبقة متمول و بهرهصاحبخانه در سنگ صبور از اين جهت كه
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نيز با شيخ محمود از اين نظر كه هر دو، شخصيت محوري زن داستان را ابزاري براي 

هاي سودجو قرار  بينند، قابل مقايسه است و همگي در رديف شخصيت سودجويي خود مي

  .گيرند مي

  هاي غريزي   شخصيت-2-3-3-4

وجوه . هاي غريزي و بي بند و بار هستنداد شخصيت  بلقيس و حسني عالم، نم

  :اشتراك آن ها عبارت است از

 بي بهره بودن از -3اعتنايي به مسايل و فضايل اخالقي   بي-2حيايي  گستاخي و بي -1

  . تمايل افراطي به روابط جنسي- 4شفقت انساني 

محوري هاي  يابيم كه شخصيت در مي) 1جدول شمارة .:ك.ر(ها با بررسي شخصيت

هاي فرعي، داراي خصوصيات مشتركي هستند و دو  دو داستان و بعضي از شخصيت

 .اند پردازي استفاده كرده هاي كم و بيش يكساني، براي شخصيت نويسنده از شيوه

 ) Point of view( زاوية ديد -2-3-4

اي است كه  شيوه) زاوية روايت، كانون روايت، ديدگاه، نظرگاه، منظر(زاوية ديد

انتخاب زاوية ديد . كند نويسنده از طريق آن رويدادها و ماجراهاي داستان را روايت مي

مناسب و فراخور حال و هواي اثر بسيار حايز اهميت است؛ زيرا زاوية ديد در شمار 

وگو  عناصري است كه بر ديگر عناصر داستاني، همچون پيرنگ، شخصيت پردازي، گفت

 .گذارد سازي تأثير فراوان مي و صحنه

زاوية ديدي كه در دو رمان سنگ صبور و ميرامار به كار رفته، از نوع تك گويي است 

 .كه در بعضي از قسمت ها به شيوة جريان سيال ذهن نزديك شده است

   واكاوي جريان سيال ذهن در سنگ صبور و ميرامار-2-3-5

ال ذهن در دو رمان هاي مسّلط بر جريان سي در اين قسمت به ساز و كار و قانونمندي

  .پردازيم مورد بحث مي
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  گويي دروني در هردو رمان  كاربرد تك-2-3-5-1
هاي رمان اتفاق هاي شخصي آدم در سنگ صبور و ميرامار سيالن ذهني تنها در واگويه

نويسندگان در اين دو اثر از تك گويي دروني و حديث نفس كه از شگردهاي . افتد مي

هاي سنگ صبور و ميرامار در تنهايي  همة انسان. اند ، بهره گرفتهجريان سيال ذهن هستند

. هاي شخصيتي و شرايط محيطي آن هاست برند كه ناشي از ويژگي عميقي به سر مي

گويي دروني در اين دو اثر زاييدة نيازي بوده است كه  بنابراين، استفاده از تكنيك تك

  . اند كرده  ميها احساس نويسندگان براي انعكاس تنهايي انسان

   تنوع و تكّثر زاوية ديد در هر دو اثر-2-3-5-2
سنگ صبور از ديد چند راوي . اي چند صدايي است  در هر دو رمان شيوة روايي، گونه

هر راوي ضمن بيان . شود و در هر بخش نام راوي در آغاز آن نوشته شده است روايت مي

هاي داستان پيوند دارد، باز   شخصيتآنچه به او مربوط است، آنچه را هم كه با ديگر

در اين رمان در مجموع، احمد آقا نه بار، كاكل زري شش بار، بلقيس پنج بار، . گويد مي

جهان سلطان چهار بار و سيف القلم يك بار ذهنيات خود را به شيوة تك گويي دروني 

  .كنند روايت مي

كند و در هر بخش نام راوي  ن مينويسندة ميرامار نيز داستان را از ديد چهار راوي بيا

عامر وجدي، حسني عالم، : در آغاز آن نوشته شده كه اين راويان به ترتيب، عبارتند از

ها يك بار ذهنيات  منصور  باهي و سرحان بحيري، كه عامر وجدي دوبار و ديگر شخصيت

ر زاوية ديد د. بنابراين، كتاب به پنج بخش اصلي تقسيم شده است. كنند خود را روايت مي

ها و حوادث داستان را تنها از ديد يك نفر ارزيابي  سوم شخص خواننده تمام شخصيت

كند، اما ويژگي  برجستة دو اثر آن است كه خواننده از رهگذر داوري مستقل  مي

هاي گوناگون گفتار، پندار و كردار اشخاص داستان،  ها در قبال يكديگر، به سويه شخصيت

  .شود برد و هرگز حضور نويسنده در اين دو رمان احساس نمي پي مي

   در نظر نگرفتن مخاطب معهود-2-3-5-3

هاي نو  هاي رمان فاوت به محيط اجتماع با بياني ساده كه يكي از ويژگينگرش مت 

نويسندگان در اين آثار به . آمريكايي است، در سنگ صبور و ميرامار نمودي خاص دارد
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ها، قضاوت را به عهدة خواننده جاي توضيح و تحليل وقايع و شرح خلق و خوي شخصيت

اني چون ارنست همينگوي، جان اشتاين بك و اند و با تأثيرپذيري از نويسندگگذاشته

ويليام فاكنر، با زباني ساده و از طريق سيالن نامنظّم و پايان ناپذيرعبارات، افكار، خاطرات 

همان طور كه . كنند ها به خواننده القا ميو احساسات خاص خود را از طريق شخصيت

هاي  ر كدام از شخصيتپيش از اين اشاره شد، شگرد اين دو رمان در اين است كه ه

اين . شوند ها، به خواننده معرّفي مي هاي ديگر شخصيت داستاني در ذهنيات و تك گويي

شوند و اين وظيفة  هاي متغاير، در كنار هم روايت مي ذهنيات مختلف و متفاوت، با نگرش

ستان خواننده است كه با چيدن اين قطعات در كنار هم، معماي طرح شده را حل كند و دا

  . را با نيروي تخيل خويش پي گيرد

 Association of(ها  وجود تداعي معاني يا همخواني انديشه-2-3-5-4

Ideas (در هر دو اثر  
هاي جريان سيال ذهن به كرّات ديده  گيري از فرايند تداعي معاني در داستان  بهره

د تا پيوند ميان ذهنيات كن تداعي معاني در جريان سيال ذهن به خواننده كمك مي. شود مي

هاي ذهني او پي  ها، عاليق و خاستگاه تداعي پراكندة اشخاص داستان را بيابد و به حساسيت

بيات، .(هنجار همانندي، هنجار تضاد و هنجار مجاورت: تداعي معاني، سه هنجار دارد. ببرد

  ).109 و 108ص : 1387

شود يكي، ديگري را به ذهن  در هنجار همانندي، شباهت ميان دو پديده باعث مي

كنند و در هنجار مجاورت،  در هنجار تضاد، دو پديدة متضاد هم را تداعي مي. آورد

ص : 1387اسحاقيان، : ك.ر.(شود اي ديگر مي پيوستگي دو امر موجب يادآوري پديده

  ).109 و 108ص : 1387،  بيات، 51 - 49

هايي كه  تداعي.  توجه استهاي مكرّر در سنگ صبور و ميرامار قابل تداعي معاني

. اغلب حاكي از ذهنيات آشفته، اطالعات نامنسجم و افكار ازهم گسيختة اشخاص است

اي به انديشة ديگر بيشتر از  هاي ذهني و گذر از انديشه چوبك و محفوظ براي بيان تداعي

در . دان ترين هنجار در تداعي آزاد معاني است، بهره گرفته هنجارهاي همانندي كه رايج
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افتد،  سنگ صبور، احمد آقا پس از آنكه به ياد فقر دوران كودكي و نداشتن لباس مي

چوبك ( كند ناگهان از اين انديشه به انديشة فلسفة پوشش انسان و پرستش گذر مي

    گويد، انديشةهمچنين، زماني كه از انگيزة نوشتن سخن مي). 42 و  41ص :1353،

خواي از رو زندگي گوهر يه  مگه نگفتي مي«: شود تداعي ميهاي نافرجام در ذهنش نوشته

دس كم كاري كن كه .چيزايي بنويسي؟شايدم يه دفه ديدي رفتي زيرآوار،كسي چه ميدونه

تو كه كسي نداري، زاد و رودي هم نداري، اگه همين حاال زير آوار . يه چيزي ازت بمونه

از اول دنيا تا . مم با خودم زير آوار نرهها رفتي، چي ازت ميمونه؟ از كجا معلومه كه نوشته

عرب و مغول چقدشو سوزوند و . چقده نوشته از بين رفته. حاال چقده چيز رفته زير خاك

: همان( »هاي ساساني كو؟كليله و دمنة رودكي كو؟ كارهاي بيهقي كو؟ نابود كرد؟ نوشته

11.(  

از جمله در بخش اول كتاب،  به شكل مكرّر وجود دارد؛ در ميرامار نيز، تداعي معاني

خورد، زيبايي و شادابي او، عامر را به ياد عشق  هنگامي كه عامر وجدي به زهره بر مي

  ).28-27: 1386عامري،)(38: 1979محفوظ،(اندازد اش مي دوران جواني

   تقابل زمان عيني و زمان ذهني-2-3-5-5
گاه، در يك . اند هم آميختههاي جريان سيال ذهن گذشته و حال كامالً در   در داستان

شود اي از طرف نويسنده، بيان مي هاي مختلف بدون هيچ اشاره بند، جمالتي مبهم از زمان

رود اي به صحنة ديگر مي و گاهي نويسنده بدون استفاده از نشانه گذاري مناسب، از صحنه

ك سو با زمان ها از ي هاي اين نوع داستان شخصيت«.گردد و مجدداً به صحنة اول باز مي

ها و از  بيروني يعني همان تصور متعارف آدمي از زمان و تقسيمات منظّّم آن به دقايق و ثانيه

 و 116صص : 1383مندني پور، (».سوي ديگر، با زمان دروني يا ذهني سر و كار دارند

117.(  

زمان بيروني . در سنگ صبور و ميرامار نيز زمان بدون قاعده و نظم و ترتيب است

هاي  اكم بر اين دو رمان، تنها چند روز است، اما در همين مدت كوتاه، اذهان شخصيتح

داستان در عرصة زمان ذهني، به مرور خاطرات و رخدادهاي حادث شده در طول چند سال 
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ها با موشكافي و وسواس به بازيابي و تداعي آزاد  ذهن هر يك از شخصيت. پردازند مي

ها، چند  هاي كوتاه شكل گيري خاطره بدين ترتيب، زمان. ردازدپ ها و رخدادها مي خاطره

گويي لحظة مرگ  نمونة روشن تقابل بين زمان عيني و زمان ذهني، تك. شود برابر مي

اي طوالني كه بيش از چند سال را  جهان سلطان است كه در مدتي كوتاه، رخدادهاي دوره

  ).216: 1353چوبك،.(كند گيرد، به ذهن او خطور مي در بر مي

توانيم در گفتگوي عامر  اي از تقابل زمان ذهني و عيني در رمان ميرامار را مي نمونه

  ).12-11: 1386عامري،)(16: 1979محفوظ،. (وجدي و ماريانا ببينيم

   ابهام-2-3-5-6
ها در مقايسه با  هاي جريان سيال ذهن، ابهام آن هاي داستان ترين ويژگي يكي از مهم

ها، اغلب ناشي از تالش نويسنده براي نزديك  ابهام اين داستان. يگر استهاي د داستان

هاي جريان سيال ذهن، ناشي  گاهي ابهام داستان. كردن زبان به ساز و كارهاي ذهني است

در سنگ صبور، مرگ گوهر و كاكل زري . هاي داستان است از آشفتگي ذهن شخصيت

. دهد شود و او را در حالت غيرطبيعي قرار مي موجب بروز فشار رواني بر ذهن احمد آقا مي

دو «. هاي او ميسر نيست اي از تك گويي رسد كه درك پاره آشفتگي ذهني او به حدي مي

تا شيشه پر از سيانور، يه ليوان فلزي و يه كاسه ذرتي و يه تكه چوب كه سرش يه لته چرك 

. طبيب قانوني. مهدي سرابنديمستنطق آقاي . يه جلد كتاب راسوپتين. سبزي پيچيده بودن

  ).293: 1353چوبك،(» فواحش سوزاكي و كوفتي

در رمان ميرامار به دليل روايت ذهنيات مربوط به عالم رويا در بخش منصور باهي، 

شود كه منصور باهي در عالم  مخاطب تا پايان رمان متوجه نمي. شود خواننده سر در گم مي

محفوظ، . (شود له موجب ابهام اين بخش از رمان ميرويا سرحان را مي كشد و همين مسئ

  ). 139-138: 1386عامري،)(204 :1979

   مركزيت شخصيت-2-3-5-7
 در سنگ صبور و ميرامار گوهر و زهره اگر چه خود، راوي نيستند، به شخصيت 

هاي دروني  چنان كه اكثر تك گويي. اند مركزي و محوري دو رمان تبديل شده
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تفاوت اين مركزيت در اين است كه .شودر به نوعي به آن ها مربوط ميهاي ديگ شخصيت

يابد و وجود او تنها از زبان راويان ديگر احساس  گوهر مستقيماً در داستان حضور نمي

  .شود؛ اما زهره در داستان حضور مستقيم دارد مي

  فكري هاي مشّخصه -2-3-6

 2ميرامار در جدول شمارة هاي فكري مشترك در سنگ صبور و  محوري ترين جنبه

 .نمايش داده شده است

  وهياهو، حلقة ارتباط سنگ صبور و ميرامار خشم-2-3-7

با بررسي دو رمان سنگ صبور و ميرامار متوجه شديم كه اين دو اثر از نظر شيوة 

آيد  حال اين سؤال به وجود مي. اند ها به هم شبيه روايت، ساختار و گره خوردگي شخصيت

  اند؟  اين همانندي چيست و آيا مؤلّفين از وجود يكديگر آگاه بودهكه عّلت 

با توجه . است. م1967و ميرامار سال .) م1966(ق.ه1345 تاريخ انتشار سنگ صبور سال 

به فاصلة اندك زماني بين دو تأليف و با توجه به زندگي نجيب محفوظ و آشنا نبودن وي با 

ترجمة عربي يا انگليسي كتاب سنگ صبور در آن زبان فارسي وهمچنين، در دست نبودن 

 .زمان، فرضية اقتباس نجيب محفوظ از چوبك و ارتباط مستقيم دو نويسنده منتفي است

توان حدس زد با توجه به جريان نيرومند ترجمه و آشنايي نويسندگان ايراني و عرب  مي

، اين نويسندگان با با آثار غربي و تسلّط چوبك و محفوظ به زبان انگليسي، بي ترديد

  . اند نويسي جريان سيال ذهن آشنايي داشته نويسي غرب، از جمله داستان هاي داستان شيوه

از جمله نويسندگان غربي كه با استفاده از اين شيوه و با نوآوري در سبك و قالب 

نويسندة » ويليام فاكنر«دارد،  داستان، آرام آرام پرده از سيماي فاسد اجتماع بر مي

.   منتشر كرد1930را در سال »  و هياهو خشم«او شاهكار خود . آمريكايي قرن بيستم است

به فارسي ترجمه كرد كه در )  1959(1338اين رمان را در سال » ور بهمن شعله«نخستين بار

اغلب منتقدان به . زمان خويش بسياري از نويسندگان ايراني را تحت تأثير قرار داد

ي فاكنر اشاره »خشم و هياهو«از » سمفوني مردگان«و» حتجابشازده ا«تأثيرپذيري 

  .اند كرده
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جبرا «توسط نويسندة فلسطيني، . م1936همچنين، رمان جنجال برانگيز فاكنر، در سال 

اين ترجمه سبب شد كه بسياري از . ترجمه و به جهان عرب عرضه شد» ابراهيم جبرا

كل را رها كرده و شيوة روايت چند اليه يا نويسندگان عرب شيوة رئاليستي و سّنتي داناي 

 ). G.meyer,2001:21.(چند صدايي را جانشين آن كنند

يابيم كه عالوه برتشابهات اين  هاي سنگ صبور و ميرامار درمي با مطالعه و تحليل رمان

و هياهو وجود  هاي بنياديني ميان هر يك از آن ها با رمان خشم  دو اثر با يكديگر، شباهت

 براهني بر اين عقيده است كه چوبك تحت تأثير سبك نويسندگي فاكنر و با استفاده .دارد

  ).612: 1362براهني، .(گويي دروني سنگ صبور  را نوشته است از شيوة روايت تك

هاي ميان سنگ صبور و  جواد اسحاقيان، محّقق و منتقد معاصر نيز به شباهت

و هياهوي  زهدايت، رمان خشم پس ا«: و هياهو اشاره كرده و گفته است خشم 

فاكنر در سنگ صبور حضوري آشكار دارد و اين تأثير نه تنها در پهنة همانندي 

بلكه در زمينة شگردهاي روايي نيز اصلي است؛ شخصيت هاي ميان

 ).info.mandegar.www، 1390اسحاقيان،(».هست

 و هياهو و  منتقد عرب، به ارتباط روشن ميان خشم» ري حافظصب«از طرف ديگر، 

هاي  و هياهو را تنها در تكنيك او تأثير پذيري محفوظ از خشم . ميرامار اشاره كرده است

هاي اين داند؛ بلكه تشابهات و تناظراتي ميان شخصيت روايت و ساختار اساسي رمان نمي

  ).G.meyer,2001:24. (دو اثر نيز قايل است

هاي سنگ صبور و ميرامار، آگاهانه نظري  بنابراين، چوبك و محفوظ در نگارش رمان

اند با الهام گرفتن از ساختار رمان فاكنر،  اند و توانسته و هياهو داشته به شيوة روايت خشم 

قبل . هايي به دور از تقليد صرف و مبتني بر شرايط فرهنگي جامعة خويش بيافرينند داستان

هاي  ها و تفاوت و هياهو بر اين دو اثر و ذكر شباهت  چگونگي انعكاس خشم از آن كه به

اي از رمان فاكنر را به عنوان سرچشمة اصلي دو اثر مورد  ها بپردازيم، الزم است خالصه آن

  .بحث، بيان كنيم
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وهياهو، چهار فصل دارد و هر فصل از ديدگاه يكي از اعضاي خانواده،  رمان خشم

رمان در اصل روابط مختلف سه . كند را روايت مي» ها كامپسون«خانوادة زوال و فروپاشي 

خواهر آن سه، » كدي«پس از آن كه . كشد ها را به تصوير مي برادر با خواهر سركش آن

كه عقب ماندة ذهني و سي ساله است، بدون آنكه بفهمد چه » بنجي«كند،  خانه را ترك مي

، اما »كونتين«. دارد  به خاطر آورده و عزيز ميباليي بر سر خواهر آمده، گذشتة او را

. گيردميرا از خرد سالي به بزرگسالي دربر» كدي«كند كه گذار او و  تجربياتي را بيان مي

دربارة وضع خواهرش به حدي است كه با پايان اولين سال اقامت در » كونتين«نگراني 

 1910به سال » چارلز«در رودخانة افتد و با غرق كردن خود  هاروارد، به فكر خودكشي مي

يا نسبت به » بنجي«نسبت به » جيسن«در فصل سوم رمان، . دهد هاي خود پايان مي به نگراني

» كدي«تري از روابطش با  تر و جامع گزارش سر راست» كونتين«برادر روان پريش خود 

اك به كليساي را در يكشنبه عيد پ» بنجي«، »ديلسي«رمان با فصل آخر كه . دهد ارائه مي

 ).1381فاكنر، : ك.ر.(رسد برد، به پايان مي سياهان مي

   وجوه اشتراك سه رمان-2-3-8
شوند و هر فصل، مختص به يك راوي   هر سه اثر از ديد چند راوي روايت مي-1

 و هياهو نخستين  در خشم... كند جداگانه است كه حوادث را از زاوية ديد خود بازگو مي

، برادر ذهنيت پرداز و »كونتين«، دومين فصل از ديد و زبان »بنجي «فصل از ديد و ذهن

و چهارمين بخش از ديد نويسنده و » جيسن«، سومين فصل از ديد »بنجي«اخالق گراي 

پردازي سنگ صبور و ميرامار نيز به همين ترتيب  ويژگي روايت. شود روايت مي» ديلسي«

غاز هر فصل نام راوي داستان ذكر شده كه است؛ با اين تفاوت كه در اين دو رمان در آ

ها بر  كند؛ اما در رمان فاكنر فصل آگاهي پيدا مي خواننده از همان آغاز با زواية ديد، پيش

شايان ذكر است كه طريقة ذكر نام راوي در . اساس تاريخ وقوع حادثه نگاشته شده است

گور به « فاكنر يعني آغاز هر فصل در دو كتاب سنگ صبور و ميرامار، از كتاب ديگر

ها از زبان اول شخص  در دو رمان سنگ صبور و ميرامار تمام فصل. اخذ شده است» گور



 

247  بررسي تطبيقي سنگ صبور صادق چوبك و ميرامار نجيب محفوظ

 و هياهو نيز راوي به استثناي فصل آخر كه تركيبي از زبان  در رمان خشم. بيان شده است

  .ها، اول شخص استاول شخص و سوم شخص است، در ديگر بخش

. كنند شان بر روي يك رشته از حوادث تمركز مي هرسه روايت گر، در آثار-2

و هياهو، همه با روايت مستقيم، يك سلسله از  در خشم » كونتين«و » جيسن«، »بنجي«

كنند؛ حوادثي كه تماما حول محور يك زن يعني  حوادث را با ديدگاهي متفاوت بازگو مي

هاي  ان شخصيتدر سنگ صبور و ميرامار نيز گوهر و زهره به عنو. گردد مي» كدي«

ها حوادث داستان را بيان  گران با توجه بدان گيرند، كه ساير روايت محوري قرار مي

در سه رمان فوق، » كدي«و » زهره«، »گوهر«هيچ يك از اين سه شخصيت يعني . كنند مي

هاي ديگران به مخاطب معرّفي  روايتگر داستان نيستند و شخصيتشان از طريق قضاوت

  . شود مي

 و هياهو خانة اربابي آقاي كامپسن  در خشم«.گر دارند هر سه اثر اشاراتي داللت -3

ساعت چوبي باالي گنجه رمز جالبي براي معرفي ذهنيت اين خانوادة . ساعتي نمادين دارد

اين ساعت تنها در روز قابل ديدن است، فقط با جمع و متمركز كردن . در حال زوال است

ها،  شان دادن زمان است؛ يك عقربه بيشتر ندارد و افزون بر اينتمامي توان خود قادر به ن

  ).26: 1387اسحاقيان، (».سه ساعت هم عقب است

. شود، بيمناك است اش مي هايي كه درخانه در سنگ صبور راوي از شدت زلزله

اين زلزله عالوه بر آن كه رمزي است كه اوضاع ناگوار جامعه را نشان ). 9: 1353چوبك، (

قتل گوهر، مرگ جهان (د، همچنين، از دل نگراني راوي و از رخدادهايي شوم ده مي

  .دهد خبر مي) سلطان، و غرق شدن كاكل زري

همچنين، نجيب محفوظ در رمان ميرامار سكون و آرامش طبيعت را داللتي بر حالت 

 نويسنده اين اشارة رمز گونه را در بازگشت. داند تسليم و ضعف ارادة منصور باهي مي

: 1386عامري، )(196: 1979محفوظ، (دهد  منصور به تأمل در طبيعت، مورد تأكيد قرار مي

و به اين ترتيب، او در سكون و آرامش طبيعت، تشابهي با حالت تسليم و ضعف ارادة ) 136

در اين رمان عنصر طبيعت به عنوان داللت و رمزي از حوادث آينده به كار . خود مي بيند
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عت در حقيقت، نشانة شكست ازدواج، رسوايي، سرقت و در نهايت، خشم طبي. رود مي

  ).174: 1386عامري، ) (252: 1979محفوظ،.(خودكشي سرحان بحيري محسوب مي شود

 هر سه اثر با به كارگيري شيوة جريان سيال ذهن و استفاده از تكنيك روايت تك -4

طقي ندارد و رخدادها بر اساس ساختار هر سه داستان سير من. اند گويي دروني نگاشته شده

شوند؛ بلكه روابط منطقي جاي خود را به سير  حركت گاهشمارانه پشت سر هم ذكر نمي

فاكنر، چوبك و محفوظ از ساختاري . دهد پريشي وقايع مي غير گاهشمارانه و مبتني بر زمان

ف كنند كه بيانگر جدايي، گسيختگي و اختال تكه و از هم گسيخته استفاده مي تكه

  .هاي مختلف اجتماع استها و گروه شخصيت

 هر سه نويسنده سبك خود را متناسب با شخصيت راوي و رخدادهاي مربوط به او - 5

فاكنر در هر فصل بر اساس فضا و لحن داستان و همگام با دنياي ذهني . دهند تغيير مي

هر شخصيت زبان در سنگ صبور و ميرامار نيز . اشخاص، زباني متفاوت اختيار كرده است

  . ستمخصوص خود را دارا

هاي عميق و واقعي   هر سه نويسنده در آثار خود، تصويرگري زبردست از اليه-6

 و هياهو، سنگ صبور و ميرامار، بيگانگي و تنهايي انسان سدة بيستم را  خشم. زندگي هستند

  . هستندكنند و بيانگر تأثير تغييرات اجتماعي بر سرنوشت انسان  بازكاوي مي

 هر سه نويسنده به وسيلة يك شخصيت در داستان، افكار و باورهاي خود را به -7

و هياهو، بخشي از ذهنيت راستين نويسنده  در خشم » بنجي«ذهنيت . اند خواننده ارائه داده

: 1387اسحاقيان، .(گويد است و نويسنده بخشي از باورهاي انساني خود را از زبان او باز مي

هاي اصلي خود يعني احمد آقا و عامر  وبك و محفوظ نيز از طريق شخصيتچ). 28

  .دهند وجدي، گرايش هاي فكري خود را به مخاطب انتقال مي

عالوه بر وجوه اشتراكي كه ميان اين سه اثر ذكر شد، نويسندگان براي نشان دادن 

 كه اين مسأله باعث اند هايي نمادين بهره برده ها و قشرهاي مختلف اجتماع از شخصيت تيپ

جواد اسحاقيان، منتقد ادبي، در . ها با هم شده است همانندي و همسويي آن شخصيت

هاي اصلي سنگ  هايي ميان شخصيت ها و هماهنگي يادداشتي در فضاي مجازي، از شباهت
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گوهر و كدي، كونتين و احمد آقا، بنجي و كاكل زري، : كند  و هياهو ياد مي صبور و خشم

، 1390اسحاقيان، (هايي دارندو جهان سلطان، با يكديگر شباهتديلسي 

info.mandegar.www.(  

منتقد عرب، معتقد است مشابهت نزديكي بين زهره و كدي، » صبري حافظ« همچنين، 

  ).G.meyer, 2001:25. (سرحان بحيري و جيسن، منصور باهي و كونتين وجود دارد

هاي محوري دو رمان سنگ صبور و ميرامار را  توان شخصيت ها مي بر اساس اين مقايسه

ها به آن اشاره شد، با يكديگر  بندي شخصيت طور كه در بخش  مربوط به تقسيم نيز، همان

  .مطابقت داد

  گيري   نتيجه-3

وم قرن زمان و در نيمة درمان به شيوة امروزي آن در ايران و مصر، كما بيش هم

از موجبات و مقدمات مشترك پيدايش اين نوع ادبي در . نوزدهم به وجود آمده است

توان به ورود صنعت چاپ، تأسيس مطبوعات، پيدايش طبقة  ادبيات فارسي و عربي، مي

  .هاي اروپايي و آشنايي با آثار غربي اشاره كرد متوسط، ترجمه از زبان

، صادق چوبك و نجيب محفوظ از رمان نويسان نويسان اين دو عرصة ادبي از بين رمان

با بررسي . شوند صاحب سبك و تأثيرگذار در ادبيات معاصر فارسي و عربي محسوب مي

هاي چوبك و محفوظ محسوب  سنگ صبور و ميرامار كه به ترتيب مشهورترين رمان

از نظر هاي مشترك،  اي درونمايه يابيم اين دو اثر عالوه بر وجود پاره شوند، درمي مي

رمان .اند ها با يكديگر بسيار به هم شبيه خوردگي حوادث و شخصيت ساختار روايي و گره

ميرامار يك سال بعد از سنگ صبور چاپ شده است، اما با توجه به فاصلة اندك زماني بين 

دو تأليف و آشنا نبودن نجيب محفوظ با زبان فارسي و نيز در دست نبودن ترجمة انگليسي 

اين اثر در زمان چاپ ميرامار، فرضية تأثيرپذيري محفوظ از چوبك منتفي به نظر يا عربي 

با توجه به آشنايي هر دو نويسنده با ادبيات غرب و شيوة جريان سيال ذهن، . رسد مي

رسد، تأثيرپذيري آن ها از نويسندگان غربي  احتمال ديگري كه قابل بررسي به نظر مي

هاي روايت مدرن محسوب  ان غربي كه از پيشگامان شيوهبا بررسي آثار نويسندگ. است
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و هياهوي  هاي بنياديني ميان هريك از دو رمان مورد نظر با رمان خشم  شوند، شباهت مي

و هياهو در مصر  رمان خشم . خورد ويليام فاكنر، نويسندة آمريكايي، قرن بيستم به چشم مي

ترجمه و به همگان عرضه .)ق. ه1338.(  م1959و در ايران براي اولين بار سال . م1936سال 

اين ترجمه سبب شد كه بسياري از نويسندگان ايراني و عرب از جمله چوبك و .شد

. نويسي فاكنر توجه كنند و تحت تأثير آن قرار گيرند محفوظ به سبك متفاوت داستان

هايي كه  چوبك و محفوظ نه تنها درشيوة روايت و ساختار اساسي رمان؛ بلكه در شباهت

اند و در همان   و هياهوي فاكنر تأثير پذيرفته ها وجود دارد، نيز از خشم ميان شخصيت

حال،روش ذكر نام راويان هر بخش از داستان را از كتاب ديگر فاكنر با عنوان گور به گور 

وجوه اشتراك ": بنابراين، يافتة نهايي اين پژوهش عبارت است از اينكه . اند اقتباس كرده

 ساختار روايي دو رمان سنگ صبور و ميرامار به دليل تأثيرپذيري مشترك چوبك و در

و هياهوي ويليام فاكنر بوده است و اين دو نويسنده با  ساز خشم  محفوظ از رمان جريان

هايي ماندگار  اند داستان هاي فردي،توانسته الهام گرفتن از اين رمان و تركيب آن با خّلاقيت

 .ها و شرايط فرهنگي جامعة خود بيافرينند گيو متناسب با ويژ

  1جدول شمارة 

  معرفي  شخصيت هاي دو رمان 
  شخصيت فرعي:  سيف القلم-2شخصيت اصلي اول         : آقااحمد -1:   سنگ صبور

  شخصيت فرعي): صاحبخانه( ميزاسد اهللا -4شخصيت فرعي     : خ محمود شي-3 

  شخصيت فرعي): شوهر گوهر (حاج اسماعيل-5

  شخصيت فرعي:  حسني عالم-2شخصيت اصلي اول       : عامر وجدي-1:  مرد ميرامار

  شخصيت فرعي: سرحان بحيري-4شخصيت فرعي         : منصور باهي- 3 

  )روزنامه فروش( محمودابوالعباس-6 شخصيت فرعي            : طلبه مرزوق-5 

 شخصيت فرعي):  سرحانهمكار(  علي بيكر - 7

  

 ها
ت

صي
شخ

  

  شخصيت فرعي:   بلقيس-2شخصيت اصلي دوم          : گوهر-1:   سنگ صبور

  شخصيت فرعي): زن حاج اسماعيل( زليخا -4شخصيت فرعي :  جهان سلطان-3 
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  شخصيت فرعي): مادر گوهر( خجسته - 5

: معلم زهره-3 فرعي      شخصيت:  ماريانا-2شخصيت اصلي دوم        :  زهره-1:     ميرامار

 شخصيت فرعي            ) : معشوقه حسني( صفيه -4شخصيت فرعي       

:  بچه هاي صاحب خانه-2شخصيت فرعي     :  كاكل زري-1:    كودك سنگ صبور

  شخصيت هاي فرعي

 ـــــــــــــــ:               ميرامار  

 ـــــــــــ:          ميرامارشخصيت فرعي         : آسيد ملوچ-1 :        حيوان سنگ صبور

ت
صي

شخ
ع 
نو

  

ان
ست
 دا
در

ها 
 

، غير فعال، اصلي، ايستا:  گوهر-2اصلي، پويا، جامع، نمادين       :  احمد آقا-1: سنگ صبور

ساده ، : ديگر شخصيت ها-4ل،پيچيده و نمادين  فرعي،فعا:  سيف القلم- 3ساده، نمادين    

  ين قالبي، نماد

  اصلي، پويا، ساده، نمادين:   زهره-2اصلي، پويا، جامع، نمادين        :  عامر وجدي-1: ميرامار

 ساده: ديگر شخصيت ها-4 يا، نمادين، پيچيده     فرعي، پو: منصور باهي- 3

قة
طب

ماع  
جت
ا   .ر استمعلم ، نويسندة تحصيل كرده و اهل مطالعه و تفّك: شخصيت اصلي:سنگ صبوري 

 .روزنامه نگار، نويسنده، تحصيل كرده و اهل مطالعه و تفكّر است: شخصيت اصلي:  ميرامار

اي
ه ه

شيو
  

زي
ردا

ت پ
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   شخصيت پردازي غير مستقيم از طريق  اعمال و حركات اشخاص-1: سنگ صبور

   ارائة درون شخصيت ها با كمك حوادث داستان و گفتگوهاي ذهني-2

 ضيح  كاراكترها از زبان ديگران  توصيف و تو-3

  معرّفي ماهيت شخصيت ها با استفاده از عنصر گفتگو -1: ميرامار

 توصيف شخصيت ها از زبان ديگران-3ارائة شخصيت ها به كمك حوادث داستاني          - 2

  2جدول شمارة 

   »ميرامار« و »صبور سنگ« فكري هاي جنبه ترين محوري
ــامري  )ش ص(محفوظ  )ش ص(چوبك  عنوان ش (عـــ

 )ص

اي 
ه ه

ماي
رون

د

214، 74   41،46،48،49  ص فقر اقتصادي
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 ،44،47،46،189 ياختناق سياس

208،207 ،262 

14  ،18  ،32  ،54 ،

47 

10   ،13   ،23 ،

39 ،47 ،71 

سي
سيا

ي 
 ها

ايه
ونم

در
 

ســرخوردگي سياســي 

 روشنفكران

15 8 ،11 ،15 ،34 5،7 ،10 ،25 

، 62،  51 ،    30،  27 ينقد باورهاي خراف

97 

72 ،74 ،93 ،110 51    ،53  ،64 ،

76 

 77، 35 111، 49 184،  168، 137 نقد مذهب

ــگ   ــد فرهنـــــ نقـــــ

 يمردساالر

65 25   ،67      ،162 ،

244 

17،48        ،110

169 

 11 16 161-138 ياشارات تاريخ

 18، 11 25، 15 12 عالقه به ميراث ملّي

   222، 131، 17، 10 مرگ و فنا

گي
رهن

ي ف
 ها

ايه
ونم

در
 

في
لس
ت ف

كّرا
تف

 

پـوچ  گرايــي  

و يـــــــــأس 

 فلسفي

15   ،178      ،291   ، 

298 

116 80 
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  ياد داشت ها

پرهيز از افزايش حجم متن، در اين مقاله، شواهد رمان ميرامار تنها به صورت غيرمستقيم ذكر ـ به دليل 1

ارجاعات به صفحات كتاب به هر دو متن عربي و فارسي با عنوان نجيب محفوظ و عامري مشخص . شود مي
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