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چکيده
سرگشتگی روشنفکرِ شرقی به عنوان یکی از پیامدهای تقابل سنّت و تجدّد ،موضوو پوهوهح حاضور اسوت کوه بوه وور
موردی رمانهای راهآبنامة جمالزاده و قندیل امّ هاشم یحیی حقّی را بررسی مویکنود پوا از ملاةعوة توارییی ایوران و
مصرِ معاصر و بیان شباهتهای اجتماعی ایون دو کشوور ،موومون دو داسوتان تحییول و بررسوی مویشوود توا شوباهتهوا و
تفاوتهای موجود در محتوا ،کنح شیصیّتها ،بحران روحی و سرگشوتگی آنهوا و راههوای بورونرفوت از ایون بحوران
مقایسه و تلبیق داده شود
این پهوهح ،نشان میدهد که جامعة روحاهلل (شیصویّت راهآبناموه) و جامعوة اسوماعیل (شیصویّت قنودیل) شورای
مشابهی دارند که موجب پدیدآمدن این مومون مشترک داستانی شده است اسماعیل که نمودی از شیصیّت یحیی حقّی
است؛ برای حلّ بحران ،عیم اروپایی را با ایمان همراه میسازد و میان فرهنو

شورو و بورب آشوتی برقورار مویکنود ،امّوا

روحاهلل ،که نمودی از جمالزاده است ،در سرگشتگی خود باقی میماند و برای گریز از آن به سنّتها پناه میبرد

واژگان کليدی :ادبیّات تلبیقی ،رویکرد اجتماعی ،محمّدعیی جمالزاده ،یحیی حقّی ،راهآبنامه ،قندیل امّ هاشم
 1تاریخ دریافت1334/6/24 :
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 4رایانامة نویسندة مسئولhafez_m@ymail.com :
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 .9پيشگفتار
 .9-9بيان مسأله

در قرن بیستم رویکرد اجتماعی به ادبیات تلبیقی مورد توجّه اندیشمندانِ اروپای شرقی قرار گرفوت؛ در
نگاه پهوهشگران این مکتب ،پدیدههای اجتماعی و تغییر و تحوّالت آن ،زیرسواخت جامعوه هسوتند کوه
هنر و ادبیّات را بوه عنووان روسواخت بوه وجوود مویآورنود در ایون نگورش ،ادبیّوات و جامعوه پیونودی
ناگسستنی دارند؛ از همین رو اگر شرای اجتماعی در چند کشور همانند باشود ،ایون شوباهت اجتمواعی
سبب پیدایح انوا ادبی مشترک میشود (سعید جمال اةدّین)22 :1333 ،
رویکرد اجتماعی به ویهه برای بررسی آثار ادبوی کشوورهایی کوه از ن ور موقعیّوت سیاسوی ،اقتصوادی،
فرهنگی و به ور کیّی جایگاه جهانی در سلوح یکسانی قرار دارند ،بسیار مناسب به ن ر میرسد برای
نمونه دو کشور ایران و مصر از گذشته تا به امروز سرنوشت تقریباً مشابهی را از سر گذراندهاند
در سدههای اخیر ،ایران و مصر پا از آشنایی با پیشرفتهوای عیموی و فنّواوری اروپوا کوشویدند بوه
اشکال گوناگون خود را با شرای جدید جهان نزدیو
اروپایی و رسویدن بوه فرهنو

سوازند توشش بورای دسوتیابی بوه دانوح نووین

 ،اقتصواد و سیاسوت بربوی ،در ایون کشوورها (ایوران و مصور) تووادها و

تناقضهای بسیاری در باورهای قدیم و اندیشههای نوین به وجود آورد کوه از آن بوا عنووان «رویوارویی
سنّت و تجدّد» یاد میشود
یکی از جیوههای این تقابول فرهنگوی و اندیشوگانی ،سرگشوتگی و حیرتوی اسوت کوه روشونفکران
کشورهای توسعهنیافته پا از سفر به اروپا و دیدن م اهر تمدّنح ،به آن دچار میشووند و پرسوحهوای
بیشماری که از «مقایسه» و «نقدِ» شرای خود و برب در ذهنشان پدید میآید
در این پهوهح ،من ور از روشنفکر کسی است که ذهنوی مقایسوهگور ،تفکیو

کننوده و تلبیوقگور

دارد به ارزشهای سنّتی اشراف دارد با تحوّالت جدید آشناست و خود نیوز ذهنوی ابوداعی و ابتکواری
دارد نسبت به جامعه بینشی انتقادی دارد و پیوسته در حال مقایسة بودها ،هستها و بایدهاست
این موضو  ،بنمایة بسیاری از داستانهای معاصر ایران و مصر است که در هر ی

 ،شویوة برخوورد

شیصیّت روشنفکر با مسأةه قابل بررسی است
رمان راهآبنامه از محمّدعیی جمالزاده و قندیل امّ هاشم از یحیی حقّی ،بازتابی از رویارویی شورو
و برب و دبدبههای ذهن روشنفکر جامعه به عنوان شیصویّت اصویی داسوتان اسوت ایون مقاةوه بور آن
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است که به بررسی این «مومون» مشترک و مقایسة رفتار و واکنح شیصیّتهای اصویی دو داسوتان در
برخورد با این پدیده و راههایی که هر ی

برای برونرفت از بحران در پیح میگیرد بپوردازد «ملاةعوة

ویهگیهای محتوایی و ساختاری گونههای ادبی در ادبیّات میل میتیف یکی از حوزههای پهوهشوی در
قیمرو ادبیّات تلبیقی است» (زینیوند)103 :1331 ،
با توجّه به شباهتهایی که در زمان شکلگیری دو رمان راهآبنامه و قندیل امّ هاشم در جامعوة ایوران و
مصر وجود داشته و نیز شباهتهای موجود میان درونمایة ایون دو اثور ،پوهوهح حاضور مویکوشود بوه
پرسحهای زیر پاسخ دهد:
 -1چه شباهتها و تفاوتهایی میان مومون این دو داستان ،کنحها و واکنحهای شیصویّت اصویی و
دیگر شیصیّتها وجود دارد؟
 -2عیّت این شباهتها و تفاوتها چیست؟
برای پاسخ به این پرسحها ،نیست چگونگی پیدایح ن ریوة اجتمواعیِ ادبیّوات تلبیقوی و خاسوتگاه آن
معرّفی و سپا موقعیّت اجتماعی  -تارییی دو کشور ایران و مصر در زموان جموالزاده و یحیوی حقّوی
بررسی میشود پا از آن با تحییل دو داستان ،وجوه تشوابه و تفواوت درونمایوة داسوتانهوا نشوان داده
میشود
 .5-9پيشينة پژوهش

در تحییل راهآبنامه ،همچون بسیاری از آثار جمالزاده ،پهوهشی مستقل صورت نگرفتوه اسوت ابیوب
پهوهحهای جمالزادهشناسی یا به ور کیّی به بررسی شویوة داسوتانپوردازی او پرداختوه یوا تحیییوی از

مجموعووه داسووتان کوتوواهِ یکووی بووود یکووی نبووود اسووت بوورای نمونووه میرعابوودینی ( )1331در صوود سووال
داستاننویسی ایران به شکل گذرا و با تحییل محتوای بعوی از آثار ،کارنامة جمالزاده را بررسی کورده
است همچنین ،محمّدعیی آتحسودا ( )1331در «عوامل داستانی فارسی شوکر اسوت» عناصور داسوتانی
مجموعة یکی بود یکی نبود را تحییل کرده است اهره شمسی ( )1331داستان کوتاه ویوشن اةدّوةوه را
با ویشنِ گی دو موپاسان تلبیق داده است
پایاننامة فرامرز میرزایی ( )1311با موضو «تأثیر منفی ادبیّات برب در اسیوبها و موامین ادبیّوات
داستانی مصر» به بررسی اجماةی سیر داستان معاصر مصر وآثار منفی برب بر زبوان و مووامین داسوتانی
آن میپردازد دربارة قندیل امّ هاشم ،پایاننامة فا موه عسوگری ( )1333بوا عنووان «رویوارویی فرهنو
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شرو و برب در ادبیّات داستانی معاصر مصر (ملاةعة موردی :قندیل امّ هاشم)» در حوزة ادبیّات تلبیقوی

نمیگنجد همچنین پایانناموة نورگا حواتمی ( )1333بوا عنووان «روایتا قنایی ااّاا شا ا اوعصاورراناااا ارقا

دراسةانرازنةابنیاا اک ا اواملضمرن» تحقیقی موازنهای میان دو اثر داستانی مصری است ،نه در حووزة ادبیّوات
تلبیقی در زمینة ملاةعات تلبیقی با رویکرد اجتماعی پویح از ایون ،سوعید حسوامپوور و حسوین کیوانی
( )1330مقاةهای با عنوان «بررسی تلبیقی معمّای هستی در اندیشة عمر خیام نیشوابوری و ایییوا ابوماضوی
ةبنانی بر پایة مکتب اروپای شرقی» نوشتهاند که با توجّه به عنوان مقاةوه پیداسوت کوه پوهوهح در زمینوة
شعر است ،نه داستان
 .9-9روش پژوهش

این پهوهح ،کیفی است و در آن با استفاده از شیوة تحییول محتووا ،بور پایوة رویکورد اجتمواعی ادبیّوات

تلبیقی و به ویهه ن ریة ژرمونسکی ،عیل پیدایح موامین مشابه در داستانهوای راهآبناموه و قنودیل امّ
هاشم بررسی میشود نیست اوضا اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی زمان دو نویسنده واکاوی میشوود توا
زمینههای رویارویی شرو و برب و به دنبال آن واکنح روشونفکران جوامو شورقی در تقابول بوا بورب
مشیّص شود سپا راهکارهای هر ی

از این روشنفکران برای حلّ بحران حاصول از ایون واکونح بوا

توجّه به فوای حاکم بر جامعة خود بررسی میشود
 .1-9مبانی نظری پژوهش

رویکرد تارییی (مکتب فرانسه) ادبیّوات تلبیقوی کوه از قورن نووزدهم ،بوه تودریج جوای خوود را میوان
پهوهشگران به ویهه در اروپا پیدا کرده بود ،در شرو اروپا چندان مورد استقبال قرار نگرفت عیّوت ایون
امر را میتوان در موارد زیر جستوجو کرد:
 -1مکتب فرانسه بسیار خودمحور بود و میکوشید بوا ورح ن ریوة توأثیر و توأثّرِ توارییی ،ادبیّوات هموة
کشورها بهویهه کشورهای اروپایی را به نوعی تحت تأثیر و وامدار خود معرّفی کند
 -2اشکاةی که بعوی پهوهشگرانِ حوزة ادبیّات تلبیقی بر رویکرد توارییی وارد مویدانسوتند ،امّوا ایون
رویکرد با تساهل آن را نادیده گرفته بود و آن هم اینکه همة تشابهات ادبی ةزوماً ناشوی از توأثیر و توأثّر
تارییی نیست؛ چه بسا کشورهایی که به دةیل تفاوتهوای بسویارِ زبوانی یوا بمعود مسوافت و یوا هور دةیول
دیگری هیچگونه داد و ستد ادبی با هم نداشتهاند
 -3کشورهای شرو اروپا به شدّت متأثّر از فیسفة مارکسیسوم بودنود بیعوی اسوت کوه ایون اندیشوه بور
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ادبیّات آنها نیز تأثیرگذار باشد و ن ریههای ادبی خود را بر پایة مبانی اجتماعی بسازند
بنابراین ،پهوهشگران اروپای شرقی کوشیدند برای تحییلهای تلبیقی ادبیّات ،ن ریههایی مناسوب بوا
شرای محیلی خود ارائه دهند آنها معتقدنود کوه مسوائل سیاسوی ،اقتصوادی و تحووّالت اجتمواعی در
حکم زیرساخت جامعه هستند و فرهنو

و ادبیّوات را بوه عنووان روسواخت شوکل مویدهنود و هودایت

میکنند بر اساس این دیدگاه ،همة ادبیّاتها از مراحل تارییی مشابهی میگذرند و وقای مهمّ ادبی در
همة آنها امّا با ترتیب زمانی رخ میدهد اینجا مسأةة مهم «زمان» است که موجب میشود یکوی زودتور
و دیگری با تأخیر از جریان ادبی خاصّی استقبال کند (عبود)33 :1333 ،
با گذشت زمان ،ادبیّات تلبیقی در اروپای شرقی به پیشرفت قابل مشح های رسید و تلبیقگوران و
ن ریهپردازان بزرگی در این حووزه ههوور کردنود کسوانی همچوون :موارینو 1از روموانی ،دوریشون 2از
چ

 ،ویمن 3از آةمان و ژرمونسکی 4از روسیه در دهة  60تششهایی بورای تحکویم و تیبیوت رویکورد

اجتماعی صورت گرفت؛ هومچوون هموایح ادبیّوات تلبیقوی در  ،1360نشسوت بوداپسوت در  1362و
نشست برةین در ( 1366محمود بیشن)34 :2006 ،
ویکتور ژرمونسکی از شاخصترین ن ریهپردازان این حوزه در روسیه ملاةعوات تلبیقوی خوود را در
دهوههوای  30و  40دربوارة «حماسوههوای قهرموانی عامیانووه» آبواز کورده بوود او کوه زیور توأثیر اندیشووة
مارکسیسم بود ،با بررسی این داستانها در کشورهای گوناگون به این نتیجه رسید که این نو حماسههوا
در کشورهایی که وضعیّت اجتماعی مشابه دارند یا در برههای از تاریخ مشابه بودهاند ،پدید آمده است
بدون آنکه ةزوماً داد و ستد ادبی میان آنها رخ داده باشد
موضو تقابل سنّت و تجدّد در همة جوام و در نتیجه در آثار ادبی همة میّوتهوا ،پدیودهای نواگزیر
است هر جامعهای بنا بر میزان پیشرفتگی و آمادگی برای پذیرش تحوّالتِ حاصل از مدرنیته ،با تقدّم یوا
تأخّر زمانی به استقبال این پدیده میرود در این میان ،هر میّتی که از تمودّن کهون و ارزشهوای دیورین
برخوردار باشد ،تقابلِ حاصل از این تعامل شدیدتر و بحرانِ به وجود آمده جدّیتر خواهد بود
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 .5پردازش تحليلی موضوع
 .9-5زمينههای اجتماعی  -سياسی ایران و مصر معاصر

در همان دورانی که اروپا از خواب بفیت قرون وسلایی خود بیدار میشد و با تکیوه بور عقولگرایوی و
انسانمداری مراحل پیشرفت و ترقّی را وی مویکورد ،ایوران و مصور در کونج عزةوت و عقوبمانودگیِ
تحمیییِ تاریخ ،نفَا میکشیدند مهمترین عامل مشترک برای بیداری ،تشش برای آشنایی با اروپا بود
 .9-9-5ایران معاصر

نیستین برخورد جدّی ایران با اروپا در زمان فتحعییشاه قاجار صورت گرفت که در جریان جن

میان

ایران و روس ،ایران دریافت که در برابر پیشرفتهای روسیه و همتایوانح بسویار نواتوان اسوت و نواگزیر
است برای جبران کاستیهای خود از آنها یاری بیواهود؛ از ایون رو ،بوا تودبیر عبّواسمیورزا ،وةیعهود و
قائممقام فراهانی ،اقداماتی آباز شد که تحوّالتی جدی در پی داشت
از مهمترین اقدامات عبّاسمیرزا ،اعزام گروهی از دانشجویان بوه اروپوا بورای یوادگیری دانوحهوای
نوین به ویهه امور ن امی است همچنوین تأسویا چاپیانوه و داراةتّرجموه در تبریوز و ترجموة بسویاری از
کتابهای اروپایی ،برای پی بردن به راز پیروزی و شکست قدرتمندان تاریخ ،از خدمات عبّاسمیرزا بوه
تجدّد ایران است (نفیسی)222 :1366 ،
دورة پنجاه ساةة حکومت ناصراةدّین شاه با فراز و فرودهای بسیار و جدال میان سنّت و تجدّد هموراه
است شاه که سه بار به اروپوا سوفر مویکنود و از نزدیو

بوا م واهر مدرنیتوه در بورب آشونا مویشوود،

میکوشد دستکم در هاهر ،خود را رفدار تجدّد و نوجویی نشان دهد نمونة این نوجوویی انتیواب و
تأیید کارگزاران اصشح یب و باکفایتی همچون امیرکبیر و میرزا حسینخان سپهسواالر اسوت از جمیوه
اقدامات مفید و تأثیرگوذار امیرکبیور ،تأسویا مدرسوة پیویتکنیو

ِ داراةفنوون و دعووت از اسوتادانی از

فرانسه ،اتریح و ایتاةیا برای تدریا عیووم مهندسوی ،پزشوکی ،ن وامی ،معودنشناسوی و بعودها تواریخ،
جغرافی ،زبان و ادبیّات است (ر ک :جهانبگیو )12 :1313 ،همچنین انتشار روزنامة «وقای اتّفاقیه» ،سور
و سامان دادن به ارتح و گسترش رواب خارجی با ایجاد سفارتخانه و کنسوةگری در مراکوزی چوون
ةندن ،سن پترزبورگ ،قفقاز ،عیمانی و بمبئی از کارهای اوست
در زمان صدارت میرزا حسینخان سپهساالر روند اصوشحات و تجودّد سورعت مویگیورد گسوترش
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روزنامهنگاری با رویکردی منتقدانه ،تأسیا مدارس جدید ،تن یم قانون اساسی بر پایة عیم و عقل اةبتّوه
زیر ن ر شاه ،پستخانه و نشر تمبر پستی نتیجة روشنفکری اوست (ر ک :آدمیت)412-413 :1321 ،
دخاةتهای روس و انگییا در دوران م فراةدّین شاه ادامه مییابد مجموعة تناقضهوا و تعوار هوایی
که از زمان ناصراةدّین شاه در عمیکرد درباریوان و بوه وور کیّوی در جامعوه پدیود آموده بوود مقودّمات
انقشب مشرو ه را فراهم کرد از جمیه عوامل سیاسی ،اقتصوادی و فرهنگوی کوه موجوب شوکلگیوری
اندیشة مشرو یت و گسترش و در نهایت پیروزی آن شد باید به موارد زیر اشاره کرد:
 -1استبداد شاه و درباریان و بیتوجّهی به خواست میّت؛
 -2استعمار و حوور مقتدرانة بیگانگان در سرنوشت میّت؛
 -3روحانیت و نقح روشنگری و هدایت آن در رهبری و جهتدهی به حرکت مردم؛
 -4آشنایی میّت به ویهه بقة روشنفکر با تحوّالت اروپا؛ این آشنایی خود در نتیجة عوامل زیر بود:
اةف) اعزام دانشجو به کشورهایی چون انگییا و فرانسه
ب) تأسیا مدارس نوین به شیوة اروپایی از زمان امیرکبیر که پا از او نیز با جدّیّت پیگیری شد
پ) ایجاد و گسترش روزنامهنگاری که مجاةی برای انتقواد و اعتورا

بوه ن وام حواکم بور جامعوه ،بیوان

پیشرفتهای مغربزمین و ضرورت دگرگونی ساختاری در بینح و کونح میّوت و دوةوت ایوران بورای
روشنفکران فراهم میآورد و در بیداری اذهان عمومی بسیار تأثیرگوذار بوود در کنوار نشوریّاتی کوه در
کشور فعّاةیّت داشتند روزنامههایی چون :قوانون در ةنودن ،اختور در اسوتانبول ،حبول اةمتوین در کیکتوه و
پرورش در قاهره بیشترین تأثیر را داشتند
ت) ترجمة کتابهای عیمی و ادبی که عشوه بر جنبة سرگرمی و رمانتی

دارای مووامینی اجتمواعی -

سیاسی بودند ،نقح مهمی در آشنایی خوانندگان و مترجمان با برب داشت
ث) ورود صنعت چاپ و توسعة آن تأثیر مستقیم در گسترش ملبوعات و ترجمه داشت
انقشب مشرو ة ایران ،هرچند خام و ناتمام ،در سال  1232هو ش به پیروزی رسید سالهای پا از
مشرو ه ،سالهای آشوب و جن

و قحلی اسوت رضاشواه کوه بوه شودّت تحوت توأثیر پیشورفتهوای

صوری برب و به ویهه آتاتورک بوود ،بویآنکوه بوه مفواهیم اصویی مدرنیتوه توجّوه نشوان دهود ،آمرانوه
میکوشید مدرنیزاسیون را در ایران اجرا کنود بنوابراین بوا ایودئوةوژیِ «ناسیوناةیسومِ سوکوالرِ مسوتبدانه»
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(بروجردی ،به نقل از گودرزی ،)31 :1331 ،با تشش برای حذف سنّتهای دینیِ میّوت و احیوای حواّ
ایراندوستی آنها سعی در ایجاد ی

حکومت سیلنتی داشت در حاةی که مهمترین آرمانهای موردم

به ویهه روشنفکرانِ مشرو هخواه برقراری حکومت قانون ،دموکراسی و آزادی بود
 .5-9-5مصر معاصر

مصر از سدة شانزدهم میشدی زیر سیلة عیموانی قورار گرفوت سویلهای کوه جوز فقور و سوتم و نوابودیِ
ریشههای عیم و ادب برای مصریان چیزی نداشت بوا حمیوة نواپیئون بوه مصور در سوال  1133و حووور
فرانسویان در آنجا که حدود سه سال به ول انجامید ،مردم مصر با فرهنو

و تمودّنی آشونا شودند کوه

شیوة نگرششان را تغییر داد
با روی کار آمدن محمّدعیی پاشا ،نیستین تعامشت جدّی میان مصور و اروپوا شوکل گرفوت اعوزام
اوّةین گروههای دانشجویی به خوار بورای فراگیوری فنوون ن وامی و عیووم کواربردی ماننود پزشوکی و
مهندسی و نیز ورود استادان اروپایی برای آموزش این دانحها به جوانان مصری در ایون زموان رخ داد
روزنامة «ا رق ئعااملصریه» به زبان ترکی و عربی و زیور ن ور حکوموت ،چواپ و منتشور مویشود بوه فرموان
محمّدعیی ،چاپیانة «بوالو» تأسیا شد رفاعه اةلهلاوی ،پا از بازگشت از فرانسوه ،بوه گسوترش فونّ
ترجمه اقدام کرد
در عهد حکومت اسماعیل ،ارتباط با اروپا شدّت بیشتری یافت ،تا آنجا که تأثیرپوذیری از بورب بوه
حوزة اندیشه ،سیاست و قانون کشیده شد اسماعیل برای جیب رضوایت اروپوا و بودون در ن ور گورفتن
نیازهای جامعه ،اقداماتی انجام داد کوه مجموو ایون عوامول موجوب دخاةوت بویح از حودّ دوةوتهوای
اروپایی در امور مصر و نارضایتی مردم در اواخر حکومت او شد در ایون دوره عیوی مبوارک بوا ایجواد
مدرسة «دار اةعیوم» کوشید رشتههایی چون :عیوم تجربی ،ریاضیات و عیوم اجتماعی را با عیوم اسشمی
و ادبی که در األزهر تدریا میشد همراه کند ( ه بدر ،بیتا)33-30 :
در سالهای پایانی حکومت اسماعیل ،استبداد حاکم ،تبعیض نوهادی و حووور اسوتعمار در کشوور،
موجب خشم مردم شده بود احزاب با رویکردهای میتیف در حال شکلگیری بودنود امّوا تقریبواً هموة
آنها با اندیشههای اصشحگرانة سیّد جمالاةدّین اسدآبادی (االفغانی) همراه و موافوق بودنود او کوه در
این سالها به مصر آمده بود با دعوت مسیمانان به اتّحاد کوشید آنها را از دو جهت به حرکوت وادارد:
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 -1دعوت به دفا از سنّتهای اصیل اسشمی و وحدت مسیمانان برای رویارویی با اسوتعمار  -2دعووت
مسیمانان به پاکسازی دین از خرافات ،آزادی اندیشه و تکریم «عقل» برای مقابیه با استبداد
با آمدن گروهی از مسیحیان سوری و ةبنانی به مصر و پیوستن آنها به خیل میاةفان استبداد عیموانی
و استعمار انگییا و فرانسه به تدریج بقات میتیفی از روشنفکران در جامعه شکل گرفت ایون گوروه
برای نیستین بار ،روزنامه را از ن وارت حواکم خوار سواخته ،در آن از آزادی سیاسوی و قوانون سوین
گفتند روزنامهها و مجشّتی مانند وادياا نای ،اا رطا،انصر،اصحیوةااألااراّ،اا کرباااا ارقي،انارة اا ارق،اأبارا

نظ ا ار ،اا تانکیااوا اوا تابکیااوا اوا ط ا ئف.ا(ر ک :ضوویف )113 :1361 ،بعوووی از ایوون مجیّووههووا در گسووترش
داستاننویسی سهیم بودند
قیام احمد عرابی پاشا در زمان حکومت خدیوی توفیق در سال  1332با شکست مواجه شود و نتیجوة
آن اشغال مصر به دست انگییا بود پوا از انقوشب ،مبوارزات موردم و روشونفکران اداموه یافوت و بوه
شکلگیری احزابی چون «احلزباا ارطي» به رهبری مصلفی کامول« ،حازبااألناه» بوه رهبوری احمود ةلفوی
اةسّیّد« ،حازبااصصا

» به رهبری اةشّیخ عیی یوسف و همچنین گرایح دینی که پیح از ایون ذکور شود،

انجامید (ر ک :وادی)14-13 :1336 ،
با شرو جنو
جن

جهوانی اوّل ( )1314دوةوت بریتانیوا ،مصور را تحوتاةحمایوة خوود درآورد پوا از

 ،مبارزة «ا رفیااملصاري» به رهبری سعد زبیول ،انقشب میّوی ( )1313را در پوی داشوت و انگیسوتان

ناگزیر شد حمایت خود را از مصر بردارد حکم قانون اساسی و انتیابات مجیا نیزصادر شد
انقشب  1313برای مصریان اهمّیّت بسیاری داشت و در تواریخ سیاسوی ،اجتمواعی و فرهنگوی مصور
تحوّةی پدید آورد آموزش رایگان و مدارس بسیاری پیریزی شد به ةحاظ کمّی و کیفوی ،نهووتی در
ملبوعات ایجاد کرد و به دنبال آن داستاننویسی رونق گرفت (ر ک :جواهرکشم)33-40 :1312 ،

 .5-5رمان راهآبنامه
 .9-5-5چکيدة داستان

روحاهلل که برای برگزاری عروسی خواهرش مدتی از فرن

به ایران بازگشته ،چند روز پوا از مراسوم

عروسی با دیدن راهآبِ خراب و متعفّنِ کوچه به همسایههوا پیشونهاد مویکنود راهحیّوی بورای تعمیور آن
بیابند آنها با تشویق و تربیب فراوان ،او را مسئول پیگیری و اصشح راهآب میکنند به این شورط کوه
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پا از مرمّتِ آن ،هزینهها را سرشکن کرده ،هرکا سهم خود را بپوردازد جووان بوا اشوتیاو و پشوتکار
بسیار به سازمان مهندسی میرود و چند تن از کارشناسان به صحنة حادثه اعزام مویشووند اموا آنهوا نوه
تنها کاری از پیح نمیبرند بیکه محیّه را با ابوزار و ادوات مهندسوی و معمواریِ خوود ،بوه میودان جنو
تبدیل میکنند فردای آن روز ،رسیدِ بیندباالیی شامل شرح خدمات کارشناسان و میوار بواورنکردنی
آن به دست روح اهلل میرسد جوان ،پا از مراجعه به مهندس و جدال بیهوده وکیل مویگیورد پوا از
فراهم کردن مدارک و مستنداتی که وکیل یب کرده بود ،آنقدر اخلارنامه و احوارنامه از محکمهها
به روحاهلل میرسد که بیچون و چرا وجه صورتحساب مهندس را برایح مویفرسوتد و چنود روز بعود
نیز ناگزیر به پرداخت دستمزد وکیل به مبیغ دو برابر صورتحسواب مهنودس مویشوود ایون بوار سورا
معمارباشی سنّتی محیّه میرود پا از چند روز قول و قرار و بهکار گورفتن چنودین عمیوه و بنّوا و هودر
رفتن خروارها گچ و آه

و آجر ،نه تنها کاری از پیح نمیرود ،بیکه سقف اتاو پوذیرایی هوم پوایین

میآید و بسیاری از اثاثیة عتیقه نابود میشود باالخره پا از چند روز راهآب تعمیور مویشوود (اةبتّوه بوه
هاهر)
جوان که به شدّت ناتوان شده ،از رفی تعلویشتح در شورف تموام شودن اسوت و از ورف دیگور
پااندازی را که برای بازگشت به فرن

کنار گذاشته بود ،به اضافة مبیغوی کوه از موادر گرفتوه ،خور

تعمیر راهآب کرده بود وقت تسویهحساب بود و همسایهها باید سهم خود را میپرداختند؛ امّا هور یو
از همسایهها بنای ناسازگاری را میگذارند پا از رفت و آمودهای پوی در پوی و بحوج و جودالهوای
مفصّل نه تنها پوةی نصیب جوان نمیشود ،بیکه وماری از ناسزا و ادّعای یب ،نیار او میکننود جووان
که سودای تحوّل و اصشحات در جامعة عقبماندة خود را داشت بوه شودّت بیموار مویشوود و تصومیم
میگیرد تا عمر دارد اندیشة اصشح در چنین جامعهای را از سر بیرون کند و چون پووةی بورایح نمانوده
که به فرن

بازگردد ،نواگزیر در تهوران مانودگار مویشوود و در یکوی از حجورههوای اموامزاده سواکن

میشود در وزارت فرهن

و سازمان اوقاف ،شغیی برای خود مییابود امّوا پیوسوته از ایون موردمِ نوادان

دةیور است هرچند ایون دةیووری هموراه بوا دةسووزی اسوت کوه موجوب سرگشوتگی و بشتکییفوی او
میشود و او را میان بودنِ با مردم و ترکِ آنها مردّد کرده است
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 .5-5-5پيشينة مضمون راهآبنامه

جمالزاده ،رمان راهآبنامه را در سال  1326انتشوار داد موومون اصویی داسوتان ،رویوارویی تجودّد بوا
سنّتهای موهوم و رفتارهای ناپسندِ ریشهدار است به عبارتی دیگر؛ تقابل کونح و مونحِ اصوشحگرانوه
که متأثّر از فرهن

برب است ،با بعوی عادات و خیقیّات متعصّبانه و منفعت یبانوة شورقی کوه بوا هموة

توان در برابر روشنفکر و اندیشة اصشحی او میایسوتد در واقو تقابول شورو و بورب ،موضوو اصویی
داستان است
پیشینة چنین نگرشی در ایران به رمانوارههای پیشامشرو ه برمیگردد اوّةین سفرنامة جدید را میرزا
صاةح شیرازی ،دانشجوی اعزامی به انگیستان در تمجید از ةیبراةیسم انگییسی نوشت حا زیناةعابودین

مرابهای که تاجری مقیم استانبول بود سیاحتنامة ابراهیمبی

را در سه جید منتشر کرد در این داسوتان

انتقادی ،تاجری که سالهوا از ایوران دور بووده ،بوه و ون بوازمیگوردد ،امّوا ایوران را کوامشً متفواوت بوا
تصوّرات خود میبیند :کشوری ویران بوا مردموی درمانوده ،خرافوی و ژنودهپووش و حکوومتی مسوتبد و
درندهخو میکوشد با مراجعه بوه مقوامهوای دوةتوی آنهوا را بوه اصوشحات تربیوب کنود ،امّوا نتیجوهای

نمیگیرد و خود نیز از شدّت بم و بصّه بیمار مویشوود (ر ک :میرعابودینی )23-22 :1331 ،مسواة
اةمحسنین نیز همچون سیاحتنامه ،شرح سفری است تییّیی که نویسونده در آن از جامعوة ایرانوی انتقواد
میکند راوی داستان ،تنها راه تغییور اوضوا را در جابوهجوایی حکوموت اسوتبدادی بوا حکوموت قوانون
میداند امّا این خواست را به صورت رؤیایی بیان میکند که در بیوداری امکوان وقووعح را نموییابود
پا دوباره سر بر باةح مینهد و میخوابد (همان)24 :
فارسی شکر است ،اوّةین داستان کوتاه فارسی است که در سال  1300چاپ میشوود جموالزاده در
این داستان جریانهای میتیف فکری را نشان میدهد یکی نمایندة ایرانوی سونّتی و عربویموبب اسوت،
دیگری بربزدة مقیّدی است که زبان مادری خود را از یاد برده ،یا دستِکم وانمود میکند کوه زبوان
بربی میداند ،و راوی که شاهد این وضعیّت وخویم اسوت ،نماینودة روشونفکر خردمنودی اسوت کوه بوا
وجود تحصیل در فرن

و آشنایی با تمدّن آن ،فرهن

و زبان خود را از یواد نبورده و نگوران از دسوت

رفتن آن است حوور این روشنفکرِ نگران و حسّاس را در بیشتر داستانهای جمالزاده مویتووان سورا
گرفت
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 .9-5رمان قندیل امّ هاشم
 .9-9-5چکيدة داستان

در آباز داستان ،راوی ماجرای آمدن جدّش به محیّة سیّده زینوب بوه دةیول ارادت بوه اهولبیوت را بیوان
میکند اسماعیل ،فرزند کوچ

خانواده ،که شیصیّت اصویی داسوتان و عمووی راوی اسوت ،امیود و

چشم و چرا خانواده میشود و اهل خانوه آرزوهوای خوود را در آینودة او مویبیننود اسوماعیل مراحول
تحصیل را با موفّقیّت پشت سر میگذارد اما از آنجا که آرزوی خانواده ،پزشوکیِ اسوماعیل اسوت و او
رتبة الزم برای این رشته را کسب نکرده ،پدر تصمیم میگیرد او را به ةندن بفرسوتد بوا پوذیرفتن بوم و
رنج دوری از فرزندِ محبوب و پرداخت هزینة تحصیلِ او ،به مدّت هفت سال؛ هرچند به بهای گرسنگی
و تنگدستی خانواده تمام شود پیح از سفر ،فا مه ،دخترعموی اسماعیل که از کودکی در خانوة آنهوا
بزرگ شده بود به امر پدر به نامزدی او درمیآید توا پوا از بازگشوت از فرنو

بوا هوم ازدوا کننود

اسماعیل که در خانوادهای روستایی ،متدیّن و سنّتی پرورش یافتوه بوود در مودّت هفوت سوال اقاموت در
انگییا ،بهکیّی متحوّل میشود به ویهه تحت تأثیر حرفهای ماری ،هومکشسوی و دوسوت خوود قورار
میگیرد و ن رش نسبت به دین ،آزادی ،ازدوا و جامعه دگرگون میشود وقتی به قاهره بازمیگوردد،
همه چیز در ن رش پستتر و حقیرتر از گذشته است ،حتّی پدر و مادری کوه بورای آسوایح او از خوود
گذشته بودند و فا مه که نمیتوانست تصوّر کند با آن هاهر و رفتار روستایی قرار است همسر او شوود
تا اینکه میبیند مادرش چند قلره از روبن چرا مسجد امّ هاشم را برای شوفا در چشومان مرمّود فا موه
میریزد شیشة روبن را از مادر گرفته ،از پنجوره بیورون انوداخت بوه مسوجد رفوت و در حووور چشوم
زائران و خادم مسجد ،قندیل مقدّس مسجد را که پیح از این حرم امن و آسایشح بود ،شکست و پوا
از جراحت شدید به دست زائران چند روزی خانهنشین شد در حاةیکه میان ماندن و بازگشت به اروپوا
مردّد بود تصمیم گرفت بوا عیوم خوود ،چشومان فا موه را درموان کنود امّوا هویچیو
شیوههای درمانی و حتّی مشورت با استادان چشمپزش

از آزموایحهوا و

نتیجه نوداد و ایون موضوو بور تحیّور او افوزود

اسماعیل که از مردم محیّه و رفتوار و اعتقوادات خرافوی آنهوا منزجور شوده بوود ،هرچوه بیشوتر از آنهوا
میگرییت بیشتر به آنها نزدی

میشد و هربار که برو در اندیشههای متناقض و بینتیجوة خوود بوود

ناگهان خود را در مقابل مقام سیّده زینب میدید باالخره در شب قدر به مسجد رفت و مقداری روبون
از خادم گرفت و با خود به خانه برد تا با همراه ساختن «عیم» و «ایمان» ،چشم فا مه را مداوا کند و این
بار موفّق میشود
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 .5-9-5پيشينة مضمون قندیل امّ هاشم

مومون داستان ،تقابل شرو و برب یا رویارویی سنّت و تجدّد است در مصر نیز پیشینة اههوار شوگفتی
و شیفتگی نسبت به تمدّن برب و پیشرفتهای آن به سفرنامههوا برمویگوردد رفاعوه اةلهلواوی کوه بوه
عنوان سرپرست نیستین گروه اعزامی به فرانسه رفته بود ،شرح دیدهها و شنیدههوای خوود را در کتواب

ختلیصااصبریازاياتلخایصابا ریز مینویسد و نیستین کسوی اسوت کوه احساسوات خوود را نسوبت بوه تفواوت
فرهن

بربی با فرهن

شرو و پیشرفتهای آنها در برابر عقبماندگیهای کشور خود بیان میکنود

عیی مبارک کتاب علَ اا ایایا خود را برای آموزش جوانان نوشت که از ن ور موومون ،شوباهت بسویاری
با کتاب احمد اةبوف دارد شرح سفری است خیاةی که در آن ی

عاةِم مصری به نوام عیوم اةودّین بوا

مردی انگییسی همراه میشود تا داستان ،مقایسهای باشد میان احوال مشرقی و اروپایی (ر ک :مبوارک،
 )3 :1333موضو تقابل شرو و برب در بسیاری از آثار داستانی عرب به شیوههای گونواگون پیگیوری
میشود؛ از جمیه ه حسین در أدیا ( ،)1332توفیق اةحکیم در عصورراناااا ارق ( ،)1333ذواةنّون ایّوب

عراقووی در دبتاارراابااراای ا( ،)1333یحیووی حقّووی در قنایی ااّاا شا ا( ،)1344سووهیل ادریووا ةبنووانی در احلاياا

ا تیيا( ،)1324یّب صاةح سودانی در نرسا ااجرار اإ ا اا ام لا( )1362و سوعدی ابوراهیم اةجزایوری در

املرفرضرن ( )1331به تعار

موجود میان تمدّن برب و شرو و گاه سرگشتگی شرقی پرداختهاند

 .1-5بررسی مضمون دو داستان
 .9-1-5تأثير فضاسازی در گسترش مضمون

جمالزاده در آباز داستان ،با فواسازی مناسوب ،میا وب را بورای آشونایی بوا محتووای داسوتان آمواده
میکند توصیف هوای دا مردادماه که همه چیز از جمیه حیوانوات را پریشوان و سرگشوته کورده و هور
کا دنبال خنکای تکّهسایهای است تا اندکی آرام یابد:
«خواستم مشتی آب به سر و صورت بزنم دیدم آب سبزفام حو

دو وجب از پاشویه پایینتر رفته و بوه

اندازهای متعفّن و آةوده است که گویی تهماندة تمام آشپزخانههای شوهر را در آن سورازیر نموودهانود
قدری دورتر س

زردنبو و البری با دندههای بیرونجَسته و چشمان نیمبسته در نویموجوب سوایة داالن

نیمهجان به زمین افتاده بود و از زور گرما و تشنگی ةهةه میزد» (جمالزاده)3-2 :1333 ،
همچنین توصیف حاالت و حرکات زائران و پناهندگانِ امامزاده زید در گوشوه و کنوار صوحن ،فووای
جامعه را ترسیم میکند:
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«ی

نفر را دیدم که با قیافة عارفانه در یکی از ایوانهای امامزاده در جیو کی

بود و بدون آنکه به عاةم و عاةمیان اعتنایی داشته باشد بوه شوح دانو

نیمشکسوتهای نشسوته

حوواس مشوغول کشویدن وافوور

بود جوان روستایی نیمبرهنهای با تن و بدن سیاهسوخته در پای درختی پهن شده بود و با دقّوت هرچوه
تمامتر به جمستن پیراهن متقال پر وصیة خود مشغول بوود جوانو
تبدار در سینة آفتاب چنب

بیودزدة رنو

پریودهای بوا چشومان

زده بوود و از زور توب و ةورز دنودانهوایح چنوان بوه هوم مویخوورد کوه

صدایح تا آن رف امامزاده شنیده میشد » (جمالزاده)3-1 :1333 ،
اسماعیل نیز از کودکی در محیّة سیّده زینب با چنین مردمی زیسته و بقات و اقشار میتیفی از آنهوا را
دیده و با آنها انا و اةفتی دیرینه دارد:
«میدان دوباره پر میشود شبهآدمهایی زرد و ناتوان بوا چشومهوایی پهمورده هورکا هرچوه بوه دسوتح
رسیده پوشیده با این وجود بر چهرههاشان گونهای رضا و قناعت پیداست صوفهوایی ااز موردم در
حاةی که به دیوار مسجد تکیه دادهاند ،بر زمین نشسته و بعوی دیگر در پیادهرو خوابیودهانود آمییتوهای
از مرد و زن و بچّه که نمیدانی از کجا آمودهانود و چگونوه خواهنود رفوت؟ میووههوایی کوه از درخوت
زندگی افتاده و زیر سایة آن گندیدهاند اینجا مدرسة گدایان است » (حقّی)61-66 :2000 ،
درست است که رفتار زائران و مجاوران امامزاده عجیب و گاه دور از شأن به ن ور مویآیود ،امّوا فووای
امامزاده همچنان باصفا و روحانی است:
«فوایی دیدم روشن و مصفّا و خیوت و بیصدا راستی که روحانیّت میصوصی داشت درختوان چنوار
و نارون از هر سو سایه انداخته بودند و آب باری
سن

زالل و گوارایی که در حوو

جواری و از ا وراف

سرازیر میشد مبیغی به راوت آن محی میافزود » (جمالزاده)1 :1333 ،

و توصیف راوی از فوای معنوی مقام امّ هاشم و چرا آن:
«آنگاه به گنبد نگاه کن در نوری که پیرامونح را گرفته میدرخشد نور ،مانند چرابی که هوا آن را به
بازی وامیدارد ضعیف و قوی میشود این همان چرا امّ هاشم اسوت کوه بواالی مقوام آوییتوه اسوت
محال است دیوارها جیو نورش را بگیرند » (حقّی)66 :2000 ،
این فواسازی و توصیف تیپهای موجود در جامعه ،تنها به قصد توصیف صوورت نگرفتوه ،بیکوه راوی
با این تدبیر میخواهد خواننده را با زمینه و عیّت اصیی پیدایح بحران روحی در شیصویّت اوّل داسوتان
آشنا کند
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 .5-1-5شکلگيری بحران
 .9-5-1-5بحران روحاهلل

بحران داستان از زمانی آباز میشود که روحاهلل از فرن

برگشته و اندیشة اصشح در سر دارد؛ آن هوم

با دیدگاهی که از پیشرفت امور در برب کسوب کورده اسوت او گموان نمویکنود تعمیور راهآب محیّوه
اینقدر سیت باشد وقتی بیتفاوتی همسایگان را در برابر راهآبِ خراب میبیند ،خوود داو یوب تعمیور
آن اةبتّه با همکاری همسایهها میشود امّا هری

از آنها به شکیی میدان را خواةی کورده ،روحاهلل را بوا

دنیایی از مشکشت پیحبینی نشده تنها میگذارند از جناب شیخ کوه انت واری نمویرود ،میّوتخوواه یوا
وجیهاةمیّه نمایندة افراد مت اهر و بانفوذ است که درافتادن با او کار آسانی نیست زنِ خان که زن اسوت
شا رآقا که عیالوار و تنگدست است و اةتماس دعا دارد و حکیمباشی که «گربة عابد است خدا خودا
میکند و خرما خرما جم میکند» (جمالزاده)101 :1333 ،
رویارویی روحاهلل با مشکشتی که به دةیل تعمیر راهآب به آن دچار شده ،موجب حیورت ،حسورت،
از دست دادن مال ،خراب شدن سقف خانه ،بازمانودن از سوفر بوه فرنو

و اداموة تحصویل و در نهایوت

بیماری او میشود و این بحرانی است که در نتیجة دو رز فکر شرقی و بربی به وجود آمده است:
«به هر دری زدم ،صدای یأس به گوشم رسید و کمکم بهکیّی مستأصل شدم شبهوا از زور بیچوارگی
و اوقاتتییی خواب به چشمم نمیآمد و در اثر بویخووابی سویت عصوبانی شوده بوودم » (جموالزاده،
)14 :1333
سالها پا از این ماجرا ،میبینیم که بحران روحی روحاهلل (روشنفکر) هنوز ادامه دارد و شاید شودیدتر
هم شده باشد با اینکه شغل مناسبی دارد و زندگی را به آسایح نسبی میگذراند ،هنوز اندوهح فراوان
است راوی به او میگوید که «بم دنیای دنی چند خوری باده بیور» و او در پاسخ میگوید:
«بم خودم را کمتر میخورم تا بم این موردم بیچواره را کوه هرچوه آنهوا را بیشوتر مویبیونم و بیشوتر بوه
حاةشان آشنا میشوم دةم به حال آنها بیشتر میسوزد و از آنهوا بیشوتر بیوزار مویشووم » (جموالزاده،
 116 :1333و )122
روشنفکر (روحاهلل) هم بر آنها دل میسوزاند و هم از آنها بیزار است و ایون هموان سرگشوتگی اسوت
که در نتیجة جهل آدمهایی که دوستشان داری به سرابت مویآیود روحاهلل کوه در نکووهح ایرانیوان و
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عقبماندگیهای اخشقی آنها بسیار مباةغه میکند ،راوی او را سرزنح کرده که مگور خوودت ایرانوی
نیستی که اینقدر آنها را نکوهح میکنی؟ و روحاهلل پاسخ میدهد:
«درد هم همینجاست که «ما خراباتنشینان همه همرن

همیم» من هم از همین مایوه و هموین خمیور و

همین قماشم و اگر جز این بود عیّتی نداشت که این همه سن

ِ ایون قووم را بوه سوینه بوزنم و بمشوان را

بیورم (جمالزاده)121 :1333 ،
هر ی

از همسایهها به اضافة دیگر شیصیّتهای فرعی داسوتان ،م هور اخوشو و صوفات ناپسوندی

هستند که در بیشتر داستانهای جمالزاده حوور دارند و نمایندة ی
آدمها میشود ،ةحن آنهاست جمالزاده روحیه و مونح کمیو

تیپ هسوتند «آنچوه باعوج تموایز
آدمهوای داسوتانهوایح را از ریوق

ةحن آنها و واژههایی که به کار میبرند ،میسازد » (میرعابودینی )162 :1331 ،حووور ایون تیوپهوای
شیصیّتی را در قیتشن دیوان هم میتوان دید
 .5-5-1-5بحران اسماعيل

اسماعیل پیح از سفر ،همة عادات و اخشو همشهریهایح را میدید و حتّی گاهی از آن ةذت میبورد
گرسنگی ،فقر ،دزدی ،گدایان و رفتار آنها ،فروشندگان دورهگرد ،کوچوههوا و خیابوانهوای کییوف و
بدبو را میدید امّا خود را جدا از این مردم و محیّه نمیدانست بارها دیده بوود کوه زائوران بورای شوفای
چشم بیمارانشان از شیخ دردیری ،خادم مسجد ،روبن چرا به تبرک میگیرند مقام امّ هاشوم بورای او
و خانوادهاش بسیار مقدّس بود و همة داشتههایشان را از برکت وجود او میدانستند:
« و اینگونه خانواده زیر سایة بانو ازینب زندگی میکرد :اعیاد بانو اعیاد ما ،مراسم بوانو مراسوم موا و
مؤذّن مسجد ساعت ما بود فروشگاه پدربزرگ گسترش پیدا کرد و این از کرامات امّ هاشم بود و
هنگامی که نتیجة اامتحانات اسماعیل اعشم مویشود بوانو عدییوه اموادرش نوذرش را بوه امّ هاشوم ادا
میکرد » (حقّی 60 :2000 ،و )62
امّا با سفر به انگییا و ی اقامت هفتساةه در آنجا ،مبانی اندیشة اسماعیل تحوّل اساسی مییابود و
به تحری

ماری (که نمایندة عقل اروپایی است) و آموزههایح دنیا را به گونة دیگوری مویبینود و ایون

آباز سرگشتگی اوست ماری به او یاد داد که دوست داشتن از ازدوا بهتر است دین ،خرافهای اسوت
که برای حکومت بر مردم اخترا شده ،دوست داشوتنِ بیعوت و بهورهمنود شودن از زیبواییهوای آن از
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وعدههای بهشتی جذّابتور اسوت او را بوا موسویقی و هنور آشونا کورد ،بوه او فردیّوت را آموخوت و بوه
اسماعیل یادآوری کرد که او مسیح بن مریم نیست که با تو

تو

بیمواران مودارا کنود و بوه درد دل

آنها گوش دهد
«اعصابح برای تحمّل این حیرتی که خود را در آن تنها میدید ،ضعیف بود پا بیموار شود و امودّتی
درس را ترک کرد ،و نوعی نگرانوی و سرگشوتگی او را دربور گرفوت ،بیکوه گواهی آثواری از تورس و
وحشت در ن رش مینمود » (حقّی)33-33 :2000 ،
امّا ماری با تزریق روحیة نشاط و خوشباشی و بردن اسماعیل به روستایی زیبا در اسوکاتیند او را از ایون
بحران نجات میدهد این بحران موقّت از او شیصیّتی قوی و بااراده میسازد؛ بوه ووری کوه عشوق بوه
و ن و انگیزة خدمت به آن در وجودش جایگزین عشق ماری میشود:
«پیح از این اسماعیل احساس مبهمی نسبت به مصر داشت ،مانند شنریزهای بود در میوان شونهوا کوه
با وجود جدایی از ذرّات دیگر قابل تشییص نبود ،امّوا حواال احسواس مویکورد دانوة زنجیوری اسوت در
رشتهزنجیری بیند که به شدّت او را با و نح پیوند میدهد و هر قدر عشقح به مصور بیشوتر مویشود،
نفرتح از مصریان هم بیشتر میشد امّا آنها خانواده و ایفهاش بودند گنواه آنهوا نبوود آنهوا قربوانی
جهل و فقر و ستم والنیمدت بودند » (همان)32-31 :
او با شوو بسیار به و ن میآیود امّوا نگواهح بوه محوی و موردمح همچوون گذشوته نیسوت چوون
انت اراتح تغییر کرده اسوت از زموان ورودش بوه قواهره هموه چیوز را یکسوره سویاه و تاریو

و زشوت

میبیند
راوی ،عیّت این تعار

را «مقایسه و نقد» میداند که الزمة هر تغییور مکوانی اسوت بوه ویوهه بورای

کسی که از برب بازگشته است مقایسهای کوه آراموح را از او مویگیورد و حتّوی درک عوا فیتورین
ةح ات را از دست میدهد (بهی )111 :1331 ،و این از مشیّصههای ذهن روشنفکر است به تعبیور ژان
پل سارتر «روشنفکر کسی است که در وجود خویح و در جامعه به توادّ موجود بین حقیقت عیمی (بوا
همة معیارهایی که دارد) و ایدئوةوژی (با سیستم ارزشهای سنّتیاش) آگاهی پیدا میکنود» (گوودرزی،
)13 :1336
اسماعیل که در اروپا دچار «بحران هویت» یا «بیگانگی فرهنگی» شده بود و موقّتاً به تدبیر ماری ،نجوات
یافته بود ،پا از بازگشت به و ن به دةیل روحیة روشنفکری و دبدبة اصشح جامعه بحران روحویاش
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شدّت مییابد نقلة او این بحران ،زمانی است که اسماعیل مادر را میبیند که قلراتی از روبن چورا
در چشم مرمّد فا مه میریزد ،پا شیشه را از مادر گرفته به بیرون از پنجره پرتاب میکنود ایون اعوشم
مبارزهای است میان اسماعیل و خودش:
«با حرکتی سری آن را از پنجره بیرون انداخت و صدای شکستنح میل نین اوّةین نارنجو
جن

در میودان

بود » (حقّی)100 :2000 ،

راوی از زبان خانواده ،عیّت این مشکشت را سفر اسماعیل به اروپا میداند:
«ةعنت بر روزی که به سفر رفتی اسماعیل ای کاش پیح ما مویمانودی و اروپوا فاسودت نمویکورد کوه
ااینگونه به خانواده و و ن و دینت اهانت کنی » (حقّی)102 :2000 ،
بعوی منتقدان ،بحران داستان را تقابل و تعارضی میان عیم و دیون مویداننود (ر ک :ابوو عووف:2006 ،
 )34و بعوی دیگر آن را جدال عیم و ایمان تعبیر کردهاند (ر ک :بهی )163 :1331 ،درست اسوت کوه
نگرش اسماعیل نسبت به دین تغییر کرده یا دستِکم نسبت به وجوب آن ش

کرده ،امّا برخورد او بوا

(تیصوص
ّ
موضو روبن چرا ةزوماً به معنی ردّ دین نیست؛ بیکه تعارضوی اسوت میوان عیوم اسوماعیل
چشم پزشکی) و اعتقاد مردم به تأثیر روبن چرا مسجد در شوفای چشوم بیموار و ایموان آنهوا بوه اموور
بیبی و کرامات اوةیاء که از ن ر او خرافه و وهم است چنانکه در خلاب به مادر میگوید:
«اذیووت و آزار حوورام اسووت تووو مووؤمنی ،نموواز موویخوووانی ،پووا چگونووه چنووین خرافووات و اوهووامی را
میپذیری؟» (حقّی)33 :2000 ،
بنابراین ،او حساب دین و اعتقاد به کرامات را جدا میکند تعار

زندگی اروپایی و دین به قورون

وسلی برمیگردد زمانی که گناه رفتارهای ناپسند افرا ی و خرافهگوییهوای بعووی عاةموان دینوی بوه
حساب دین گذاشته شد و پا از رنسانا تاوانح را دین پرداخت بحران روحوی اسوماعیل نمویتوانود
توادّ عیم و دین باشد ،حتّی اگر خودش چنین تصوّری داشته باشد
اگر در جامعة مسیمانان ،جهل و فقر و تنبیی و آةودگی است ،گناه اسشم چیست؟ اسوشم پیوسوته بور
بزرگداشت عیم و مقام دانشمند تأکید داشته و بزرگترین دشمن انسوان را جهول دانسوته اسوت تواریخ
مستندترین گواه است که دانشمندان مسیمان ،استادان تمدّن اروپایی بودهاند ضرورت ارتبواط انسوان بوا
بیعت و برخوردار شدن از زیبایی آن و تأمل در خیقت آن نیز در دین بسیار تأکید شوده اسوت (ر ک:
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بهی )113-113 :1331 ،همچنین سفارش اسشم در جزئیترین برناموههوای بهداشوت فوردی و اجتمواعی
مؤیّد توجّه به سشمت و پاکیزگی در جامعه است پا مشکل اسماعیل توادّ موجوود میوان دیون و عیوم
نیست؛ بیکه جدال میان زندگی مصری و زندگی اروپایی است بوا هموة مؤةّفوههوای آن کوه در مواجرای
روبن چرا به صورت تعار

«عیم» و «ایمان» به کرامات اوةیاء خود را نشان میدهد و در دیگر موارد

یعنی دیدن وضعیّت محیّهها ،آةودگی شهر و رفتار عجیب مردم ،عیّت به فقر و جهل جامعه برمیگردد
 .9-1-5راه(ها)ی برونرفت از بحران

 .9-9-1-5راهآبنامه

روحاهلل که سالهاست برای گریز از شرای موجوود در جامعوه و عوادات و رفتارهوای ناپسوند موردم بوه
جستوجو در اسناد تارییی و نسیههای خلّی و فوای معنوی بقا متبرکه (سنّتهوا) پنواه بورده اسوت،
همچنان از دست مردم دل پمری دارد و راه چارهای برای تغییر آنها نمییابد
راوی برای بیرون آمدن روحاهلل از سرگشتگی ،اندیشة بازگشت به گذشوته و افتیوار بوه تمودّن اصویل و
کهن ایرانیان را به او پیشنهاد میکند و او نمیپذیرد؛ با این توجیه که این حرفها دیگر خریدار ندارد:
«داشتیم داشتیم و بودیم بودیم به هیچ دردی نمیخورد اگر مردی از داریم داریم و هستیم هستیم سین
بران » (جمالزاده)123 :1333 ،
راوی اندیشة انتقام را از سر روحاهلل بیرون میکند و آن را به روزگار وامیگذارد:
«بگذار روزگار خودش انتقام تو و هزارهوا چوون توو را خواهود گرفوت ایون موردم مسوتحق شوفقّت و
ترحّمند نه قصاص و انتقام » (همان)130 :
روحاهلل که با هیچ ی

از نصیحتهای راوی قان نشده ،تسییم قوا و قدر میشود و راهوی بورای بیورون

آمدن از این بشتکییفی نمییابد:
«بدبیتی همینجاست که امید اصشحی هم در میان نیست » (همان)123 :
بحران روحاهلل تقریباً بدون حل باقی میماند ،امّا راوی برای برونرفت موقّت از ایون آشوفتگی بوه او
پیشنهاد خوشباشی و رفتن به با و بادهنوشی میدهد و قرار میگذارند فردا به بابی بروند و از روزگوار
انتقام بگیرند امّا اکنون شح سال است که هویچ یو

دیگوری را ندیوده اسوت شواید وعودة روحاهلل و

راوی نیز مانند دیگر همو نان وعدة سر خرمن بوده باشد
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 .5-9-1-5قندیل امّ هاشم

راهحلّ کوتاهمدّتی کوه مواری در آبواز بحوران در اروپوا بوه اسوماعیل پیشونهاد مویکنود خووشباشوی و
بهرهمندی از بیعت و زیباییهای آن است که موقّتاً جواب میدهد امّا بحران هویت اسماعیل در مصور
و در ارتباط با مردم کشورش شدّت میگیرد و راه برونرفت از این بحوران را خوودش موییابود تلبیوق
عیم و ایمان یا عقل بربی و عا فة شرقی و درنیفتادن بوا اعتقوادات موردم پیوادهسوازی بیشوی از تمودّن
بربی که با زمینههای اجتماعی  -فرهنگی جامعة خودی و سنّتهای اصیل آن سوازگار باشود و یکسوره
خ ّ بلشن بر آن نکشد و تعار

و توادّ عمیق ایجاد نکند امّا الزمة رسیدن به این نتیجوه ،تورک نگواه

مقایسهای است
«و مقایسه چرا؟ عاشق مقایسه نمیکند اگر مقایسه از در وارد شد ،عشق از پنجره مویگریوزد» (حقّوی،
)116 :2000
بعوی از منتقدان ،داستان را به شکیی نمادین تفسیر کردهاند برای نمونه شفای چشم فا مه با روبن
چرا را رمز مصر میدانند کشمکشی میان عیم اروپا و روحانیت و بدویت شرو که در نهایت به صویح
میانجامد یعنی مصر عیم را رد نمیکند ،به شرط آنکه با ویهگیهای تمدّنی ،بیعوت و اصواةت میّوتح
سازگار باشد (ر ک :ابو عوف )34 :2006 ،همچنین اةرّاعی ،مقام سیّده زینب را رموز ایموان و چورا را
تجسّم ایمان ،فا مه را نماد مصر سنّتی و ماری را نماد اروپای جدید که بدون ایمان به انسوان ،بوه دانوح
مادّی خود مینازد ،تفسیر میکند (ر ک :زبیول سشم)343 :1313 ،
 .1-1-5حضور شخصيّتهای فرعی داستان برای کمک به برونرفت از بحران

در راهآبنامه ،به جز مادر کوه بوه حکوم موادری ،مهربوان و ملیو اسوت ،روحاهلل تقریبواً هویچ حوامی و
پشتیبانی ندارد همة شیصیّتها ،نهادها و به ور کیّی جامعوه بوا هموة قووای خوود در برابور خواسوت او
میایستند و بر ناامیدیاش دامن میزنند
امّا در قندیل امّ هاشم ،شیصیّتهای دیگر برای رهایی اسماعیل از بحران و حلّ مشکل درونی خود
به او فرصت میدهند و با او همراهی میکنند اسماعیل ،شیشة روبن و چرا مسجد را میشکند و حتّی
ةف اً به مقام امّ هاشم توهین میکند او با آزمایحهای بیحاصل خود ،چشمهای فا مه را تا مرز کوری
میبرد امّا پدر و موادر بوا اینکوه از اهانوت اسوماعیل بوه مقدّسوات خوود رنجیودهخا رنود ،در برابور او و
کارهایح نمیایستند خادم مسجد کوه قنودیل بورایح مقودّس اسوت و وسوییة توأمین معواش اوسوت ،از
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دوستان قدیمی اسماعیل است نه تنها به او آسیبی نمیزنود بیکوه او را از زیور ضوربههوای زائوران بیورون
آورده به خانه میرساند و بعد از این ماجرا نیز با او مدارا میکند و فا مه که کمترین توجّهی از جانوب
اسماعیل را بنیمت میداند ،چشمان خود را در اختیارش میگذارد تا آزمایحهای خود را بور آن پیواده
سازد
 .2-5حضور نویسنده در داستان

با مقایسة زندگی جمالزاده و شیصیّت روحاهلل و شرای اجتماعی ملرح در داسوتان ،بوه ن ور مویرسود
راوی و روحاهلل نمودی از شیصیّت نویسنده است این موضو دربارة یحیی حقّی و شیصیّت اسماعیل
نیز صادو است برای درک بیشتر این موضو کافی است به زندگینامة هر دو نویسنده ن ری بیفکنویم
جمالزاده و یحیی حقّی ،هر دو در خانوادهای فرهنگی و مذهبی میباةند که تأثیر این تربیت دینی را در
آثار ادبی آنها میتوان به وضوح دید هر دو پیوستگی و شویفتگی بسویاری بوه فرهنو

موردم بوه ویوهه

بقات پایین اجتما دارنود ابیوب شیصویّتهوای داسوتانی جموالزاده از میوان موردم کوچوه و بوازار و
محیّههای پایین شهر انتیاب میشوند انسانهایی که او در دوران کودکی از نزدی

دیده و بور ذهون و

ضمیرش تأثیر عمیق گذاشتهاند او خوود مویگویود« :روی هوم رفتوه زنودة ایّوام فوةیوت خوود هسوتم »
(پارسینهاد )14 :1332 ،یحیی حقّی نیز شیفتة محیّههای پایین شهر قاهره ،به ویهه محیّة سیّده زینب یعنی
زادگاهح بود و در زندگینامة خودنوشتح به تأثیری که این محیّه بر زندگی و شکلگیری شیصویّتح
گذاشته بود ،اشاره میکند (حقّی)22 :2000 ،
هر دو پا از تحصیل در عیم حقوو به عواةم ادبیّوات وارد مویشووند هور دو ،سوالهوای بسویاری از
عمرشان را در اروپا میگذرانند و همسر اروپایی برمیگزینند این موضو در شکلگیوری شیصویّت و
بینح جمالزاده و حقّی به عنوان روشنفکرانِ مقایسهگرِ فرهن

شرو و برب ،بسویار مهوم و تأثیرگوذار

است یحیی حقّی ،آباز آشنایی جدّیاش با تمدّن اروپایی را پنج ساةی مویدانود کوه در ایتاةیوا خودمت
میکرد و به شکل کاملتر در فرانسه و از جدال درونیاش میان مقایسة تمدّن برب و شورو مویگویود:
«در درونم چیز محکمی داشتم که احساس میکردم بوه راحتوی در تمودّن بورب ذوب نمویشوود مون
تمدّنی دارم که اگر از تمدّن ااروپا برتر نباشد با آن برابری میکند و دینوی دارم کوه ن وامی کامول و
بینیاز است» (همان)42 :؛ همچنین بیان میکند که در همة سالهایی که در اروپا بودم ،به موردم مصور و
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زندگی سیت آنها میاندیشیدم و وقتی بازگشوتم هموان احساسوی را داشوتم کوه اسوماعیل ،شیصویّت
قندیل داشت دوست داشتم حرکتی در مردم مصر ایجاد کنم (همان)26 :
هر دو در روزنامه و مجیّه مقاةه مینوشتند و شاید این موضو بورای زموان آنهوا اموری بودیهی بوود
«ابیب رماننویسان جدید در ایران ،ترکیه و کشوورهای عربوی از دنیوای ملبوعوات برخاسوتهانود و ایون
خود ،در پیدایح سب

جدیدی در نگارش بیتأثیر نیست » (باالیی)12 :1336 ،

یکی از دالیل نزدیکی شیصیّت داستان به شیصیّت نویسنده حووور نشوانههوای درونمتنوی اسوت
ویهگیهای شیصیّتیِ مادر اسماعیل ،بسیار شبیه به ویهگیهای مادر حقّی است که در زندگینامة خوود
بیان میکند همچنین شیصیّتهایی چون ماشاءاهلل خانم ،فروشنده و أسلی حسنِ سیمانی که در داستان
حوور دارند ،شیصیّتهای واقعی هستند که یحیی حقّی از زندگی در محیّة سویّده زینوب بوه یواد دارد
(ر ک :حقّی )62 :2000 ،در راهآبنامه ،روحاهلل به شیصیّت سیّد جمالاةدّین واعظ (پدر جمالزاده) و
هفتهنامة «اةجمال» که سینرانیهای ایشان را چاپ میکورد ،اشواره مویکنود (ر ک :جموالزاده:1333 ،
 )22همچنین روحاهلل در میان بدگوییهایح از ایرانیان جمیهای از سیّد حسن تقیزاده ،دوست صومیمی
جمالزاده نقل میکند گویی تقیزاده دوست اوست نکتة دیگر اینکه یکی از عوادات خواص روحاهلل،
آوردن بیت و مصرا فراوان در جایجای کشم است به ن ر میرسد ،جمالزاده این عادت خوود را بوه
شیصیّت داستانح نسبت داده است همچنوین انتیواب ایون تیوپهوای شیصویّتی بوه عنووان همسوایگانِ
روحاهلل ،مؤیّ ود درسووتی ادّعووای ماسووت جمووالزاده در دوران کووودکی در چنووین کوچووهای بووا چنووین
همسایگانی ،به ویهه شیصیّت وجیهاةمیّه ،زندگی کرده است که تأثیر آنها را در ابیب آثارش میتوان
دید
 .9نتيجه
 1هیچی

از شیصیّتهای اصیی داستانها در فرهن

اروپایی ذوب نمیشوند؛ بیکه با مجهّز شودن بوه سوشح

دانح و بینح مدرن برای خدمت به میّوت ،بوه و ون بوازمیگردنود هرچنود اسوماعیل دچوار تحووّالت اساسوی
شیصیّتی میشود ،از این تحوّل روحی در جهت میبت استفاده میکند و پا از جداةی مؤثّر بوه زودی خوود را
با شرای جامعه تلبیق میدهد و میان عیم و ایمان آشتی برقورار مویسوازد امّوا روحاهلل بورای بحوران روحویاش
راهحیّی نمییابد و همچنان در برزخِ دوست داشتن و نفرت از همو نانح باقی میماند و برای تحمّل اوضوا یوا
گریز از آن به امور فرهنگی و جستوجو در اسناد تارییی موجود در امامزادهها و اماکن قدیمی پناه میبرد بوه
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عبارتی دیگر به سنّتها رو میآورد شیصیّت اسماعیل در روند داستان متحوّل میشود او هم حرکوت مکوانی
دارد هم تحوّل فکری  -روحی امّا شیصیّت روحاهلل ،پویایی چندانی ندارد و در پایان داستان نسوبت بوه آبواز،
چندان تغییر نکرده است
شیصیّتهای فرعی قندیل امّ هاشم در برونرفت اسماعیل از بحران بسویار مؤثّرنود؛ امّوا شیصویّتهوای فرعوی
راهآبنامه به حیرت روحاهلل و باقیماندن در آن دامن میزنند
 2عیّت به وجود آمدن رمانهایی با مومون سرگشتگی روشونفکر در دو کشوور ایوران و مصور ،بوه زمینوههوای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مشابه در این دو کشوور برمویگوردد کوه شورای مناسوب بورای آشونایی
روشنفکران جامعه با تمدّن بربی و مقایسة آن با فرهن

سنّتی خود را فراهم کرده است روشنفکر بوا مقایسوه و

نقدِ همین تفاوت چشمگیر تمدّنها در بسیاری از موارد به سرگشتگی و حیرت مویرسود و اگور جامعوه بوه حولّ
بحران روحی او کم

نکند ،چه بسا این حیرت به سرخوردگی ،دیووانگی و حتّوی خودکشوی بیانجامود ماننود

شیصیّتهای بعوی از داستانهای جمالزاده ،صوادو هودایت ،صوادو چوبو

 ،نجیوب محفووظ و بسویاری از

داستانهایی که چنین مومونی دارند
 3با توجّه به شباهتهای موجود میان زندگی نویسندگان و شیصیّتهای اصیی این دو داستان ،به ن ر میرسد؛
اسماعیل نمودی از شیصیّت یحیی حقّی و روحاهلل نمودی از شیصیّت جمالزاده است در واق  ،این داستانهوا
بیشی از زندگینامة یحیی حقّی و جمالزاده است که نویسندگان کوشیدهاند به شکیی بیرمسوتقیم سرگشوتگی
خودشان به عنوان روشنفکران جامعه ،موان موجود بر سر راهشان و دیدگاهشان نسبت به میّت و میهنشان را بیان
کنند این موضو را در بسیاری از داستانهای معاصر ایران و مصور بوه ویوهه در آثوار پیشوگامان داسوتاننویسوی

میتوان دید آثاری چون بوف کور از هدایت ،عصوررانااا رق و عرد اا ارو از توفیوق اةحکویم رموانهوایی از
نو زندگینامه هستند
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