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Abstract 
The study of social issues, politics, and government have long been the commonplace 

among literary writers; however, in the twentieth century, attention and attention to 

these phenomena became more coherent and serious. Gholamhossein Saedi and Najib 

Mahfouz are contemporary writers who, under the influence of political and social 

turmoil, reflect a more or less identical view of the story. The story of “Umbrella” and 

“Alnum”, both of which are successful examples of these writers, deal with the crises of 

their societies in a symbolic and symbolic way. The title, personality, and atmosphere 

of the story serve to propel the story forward. The chaos and frustration in the two 

communities is noticeable. The present study uses a descriptive-analytical method 

within the framework of the American school to explore how social issues are 

represented in the story of Saeed's “umbrella” and “Alnum”, to provide an overview of 

both authors and the general context of the two authors to recognize the community. 

Keywords: Comparative Literature, Story, Sociology, “Umbrella”, Alnum, Gholamhossein 

Saedi, Najib Mahfouz. 
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 5سیّده کلثوم مرتضایی
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازیدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،ارشد ادبیّات تطبیقیکارشناس
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 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازیدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات فارسی،  دانشیار

 6وندتورج زینی
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 62/6/5622 پذیرش:  62/55/5626 دریافت:

 چکیده
اهتمتام   ،ا در قرن بیستت  امّ بان و نویسندگان متداول بوده است؛دور تاکنون در بین ادی اجتماعی، سیاست و حکومت از گذشتة مسائلبررسی 

نویستندگان ماارتر هستتند کته تحتت تتوضیر او تا          تر شد. غالمحسین ساعدی و نجیب محفتو  از یها منسج  و جدّین پدیدهبه ا توجّهو 

ق ایتن دو  هتای موفّت  کته از نمونته   «النّتوم »و  «چتتر »دهنتد. داستتان   در داستان بازتتا  متی   ییکسان بیشاکمنگرش  ،سیاسی و اجتماعی آشفتة

بترد و  و فضتای داستتان، در ختدمت پتیش     شخصتیّت پردازند. عنتوان،  شکلی رمزی و نمادین به بحران جوامع خویش مینویسنده هستند، به

 - بتا روش تورتیفی  حا تر  پتووهش   شکل چشمگیری قابل مالحظته استت.  خفقان و سرخوردگی در دوجاماه به فکر ارلی داستان است.

در  برآن است که به چگتونگی بازنمتایی مستائل اجتمتاعی    ای رشتهو رویکرد نظری مطالاات میانتحلیلی و در چارچو  مکتب آمریکایی 

ی ایتن دو نویستنده   ی جاماته، دیتدگاه کلّت   تاخواننده  من آشنایی با فضا و بافت کلّاز نجیب محفو  بپردازد  «النّوم»ساعدی و « چتر»داستان 

 را نسبت به جاماه بازشناسد.

 . حسین ساعدی، نجیب محفوغالم، النّومچتر، ، ادبی یشناختداستان، جاماهای، رشتهمطالاات میانادبیّات تطبیقی،  :کلیدی واژگان
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 پیشگفتار. 8

 تعریف موضوع. 8-8

و جاماته بتا    ادبیّتات ت در طتول تتاریا استت و    های یت  ملّت  ها و ارزشاندیشه، عاطفه، خواسته ، آیینةادبیّات

از زمان یونتان باستتان، در آرای افالطتون پدیتدار      ادبیّاتهای اخالقی دربارة نظریه» تاامل هستند. یکدیگر در

ة را در اوایتل ستد   ادبیّتات های اجتماعی مترتب  بتا   زمان با ظهور مکتب رمانتیس ، بستر پیدایش نظریهشد و ه 

پذیرش ایتن فترآ آغتاز     با ادبیّاتشناسی (جاماه5: 6006)الفرطوسی،  «اروپا فراه  کرد. نوزده  میالدی در

ای ، پدیتده ادبیّتات تی، هتای ستنّ  که در رهیافتت حالیرآورده یا تولید اجتماعی است، دراضر ادبی، ف شود کهمی

ای برتتر از هستتی،   پدیتده  را ادبیّاتهنر و  طور کلّیبهسرآمدها و نخبگان است و ة رمانتی ، رازآمیز و آفرید

شتناختی را کته در   غیتر زیبتایی   د تا بسیاری از عنارتر کوشمی، ادبیّاتشناسی شمارند. جاماهجاماه و زمان می

 ی، نو  محتوا یا شتکل آضتار ادبتی توکیتد دارد    شکل و محتوا سهی  هستند، نشان دهد و بر سه  عوامل اجتماع

 .(555-550: 5661فا لی، ر.ک: )

 یاقتصتاد، نهتاد   و نیتز ماننتد ختانواده، آمتوزش و پترورش      ادبیّاتدهد که ، نشان میادبیّاتشناسی جاماه 

را  ادبیّتات شناستی  تتوان جاماته  ایتن، متی   اجتماعی است؛ یانی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد. براساس

ضیر پابرجتایی  وو نیتز تت   و شناخت محتوای آضار ادبی و خاستگاه روانی و اجتمتاعی پدیدآورنتدگان   عل  مطالاه

، مطالاة علمی محتوای اضتر ادبتی   ادبیّاتشناسی درواقع جاماه گذارند، تاریف کرد.که این آضار در اجتما  می

 :6050 ؛ عستکری، 666: 5261وهبته،  های زندگی اجتمتاعی استت )ر.ک:   دیگر جنبهو ماهیت آن در پیوند با 

66). 

گذارد؛ زیرا هنر، فقت  بته بازستازی    ر نیست؛ بلکه بر آن ه  اضر میضّواز جاماه مت تنها، ادبیّاتباید گفت که  

دم، زندگی قهرمانان داستان را سرمشق زندگی که برخی مردهد. چنان؛ بلکه به آن شکل میپردازدحیات نمی

عبارت دیگر، ادیب و هنرمند همیشه منفال نیست، بلکه در کار ساخت فرهنگ جاماتة  دهند؛ بهخود، قرار می

 .(66 :تابی مندور،ر.ک: )افزاید ر شتا  حرکت تکاملی آن میویش دخیل است و از این راه بخ

 
 و جامعه ادبیّاتتقابل ( 8شکل )

در آرای گروهتی از   دانشتگاهی رتورت  ههای نقد اجتمتاعی بت  راتی از این دست، نخستین بارقهتفکّ برپایة 

همچتون   ؛( و نیز برختی از فالستفه  5226-5262) 6هیپولیت تن( 5256-5655) 5جمله مادام دوستالاز ؛منتقدان
                                                                                                                                                          
1. Madame Destael 
2. Hippolyte Taine 
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یکتی از   مثابتة ( پدیتدار شتد و امتروزه بته    5226-5260) 6( و فردریت  انگلتس  5226-5252) 5کارل مارکس

 (.555 :5252؛ عزیز الما ی، 16-16: 6005رود )غنیمی هالل، ر میکاهای نقد ادبی بهشیوه

 واقایّتت ، اضتر ادبتی،   یپتردازان نقتد اجتمتاعی استت، از دیتدگاه و     یکی از توضیرگذارترین نظریته  6لوکاچ 

دانتد کته   را جهتان کتوچکی متی    ادبیّتات بیان دیگر، لوکاچ واقایّت است؛ بهمحض نیست، بلکه نوعی بازتا  

آورد؛ پدیتد متی   این محتوا است که شتکل را  ،نظر اودهد. از)واقایّت جهان(، را بارتا  می تریجهان بزرگ

 .(61: 6050؛ عسکری، 666: 5626شمیسا، ر.ک: )مرکز هر محتوایی، انسان است  کههمچنان

رمتان   توان به نظریتة ها میشناسی ادبی و فلسفه آضار فراوانی خلق کرد که ازجمله آنة جاماهزمینلوکاچ در 

اجتمتاعی را   های تناقضات پنهتان در یت  نظتام   گرا باید انگارهی  اضر هنری واقع ،از دید لوکاچ»اشاره کرد. 

نظتر او رمتان و اضتر    هتای رمتان بتود. از   گرایی در کتا آضار لوکاچ تحلیل چگونگی واقع آشکار سازد. عمدتاً

تتر،  ستت، بلکته بازتتابی حقیقتی    نی واقایّتت پوستته ستطحی    است. ایتن بازتتا  رترفاً    واقایّتداستانی بازتا  

از  پتیش آضتار ادبتی   اساس ایتن دبتدگاه،   (؛ بر560: 5620 )ایگلتون، «است. واقایّتتر و پویاتر از تر، زنده کامل

ای ر طبقته اضر ادبی را بیان کند، بازتا  دیدگاه و تفکّت ة فردی داشته باشد و دیدگاه شخصی آفرینندة آنکه جنب

ر جماتی از قتدرت   کستی استت کته در بازتتا  تفکّت      ،است که به آن وابسته است. از این نظر، ادیب توانمنتد 

هتای  ارزش و ستطحی آضتاری استت کته نویستندگان، دیتدگاه      مقابتل، آضتار کت    ت. دربرخوردار است بیشتری 

 (50-66 :6006فضل، ر.ک: ) شخصی خود را در آن مناکس کنند

 د:کننمی توجّهسه محور اساسی به کنند، ت میبه مباحث اجتماعی دقّ ادبیّاتمنظر ناقدان که از

 و ع نویسنده و خاستگاه و منزلت اجتماعی وی. -5

 محتوای اجتماعی و مقارد اجتماعی خود آضار ادبی. -6

 (505: 5666، و وارن .)ول ادبیّاتضیرات اجتماعی وله خوانندگان و تئمس -6

 ث ادبیمثلّ (2) شکل

                                                                                                                                                          
1. Karl Heinrich Marx 

2. Friedrich engels 

3. Gyorgy Lukacs 
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شناستی، بررستی شتود، نتاگزیر از     و خواننده استت و بتا هتر روش جاماته    هر اضر ادبی، شامل نویسنده، اضر  

شتناختی  دشتواری و پیچیتدگی مطالاتات جاماته     همین امر تتا حتدودی ستبب    هالبتّ این سه رأس است؛ة مطالا

 (.62: 5626ستوده، ر.ک: خواهد شد ) ادبیّات

  اشتوند، امّت   متی   مترتب    شتناختی  زیبتایی   هتای  جنبته   بیشتر بته   رفر  ادبیّاتطور که روشن شد، هنر و همان 

ختود    بته   گرایانته  فایتده   جنبتة   ...،و  اجتمتاعی   ادبیّتات یتا    سیاستی   ادبیّاتنظیر   دیگری  رفات  با پذیرش  ادبیّات

هتای اجتمتاعی را در قالتب    )پدیتده  کنتد ختا  متی  اتّ  و اجتمتا    جاماته   را به  شناختی گیرد و رویکرد زیبایی می

  کته   زمتانی   یحتّ  اتادبیّ»تر،  وسیع  کشد(. در تابیریتصویر میره با بیانی زیبا و هنرمندانه بهتشبیه، خیال و اسطو

  کته   دلیتل   ایتن   یا بته  ، دارد  اجتماعی  منزلت  د کهخود هنرمن  نقش  واسطة پردازد، به می  شناختی زیبایی  مباحث  به

  و خواننتدگانش   مخاطبتان   واستطة به  آن  ، یا مو و  ظهور کرده  اجتماعی  و شرای   اماهج  در متن  اضر هنری  آن

  ادبیّتات ( 505: 5666، و وارن )ولت   «باشتد.   فایده تواند بی است، نمی  جاماه  آن  اجتماعی  زمینة ر از بستر ومتوضّ

 .است  هر اجتما   و فرهنگ  تاریا  و چکیدة  جوهر، خالره  نیست، بلکه  اجتماعی  یندهایفرا  تنها بازتا  نه

ه در جاماته  که در زنتدگی روزمترّ  همچناناجتماعی،  -سیاسی  ةتوان چنین گفت که مشکالت روزمرّمی 

زیبتایی قابتل تشتخیس استت.     تان که آیینة جهان واقاتی استت، بته   جمله داسشود، در جهان ادبی و ازدیده می

ختویش متدد    قویتت مفهتوم و محتتوی باورهتای جاماتة     ت راستاینویسندگان زبردست از ابزارهای کالمی در

یر بکشند و مخاطتب را بتا عمتق مانتا و مفهتوم متورد نظتر        تصوبهزیبایی جویند، تا جهان ادبی خویش را بهمی

ادبتی را درک کنتد.   ت و جهتان داستتانی، اوج لتذّ    واقایّتت آوایتی بتین   خود آشنا سازند و خواننده نیز از هت  

را بته مستائل جاماته بازشناستد.      (6)و غالمحستین ستاعدی   (5)رآن است تا نگاه نجیب محفو پووهش حا ر، ب

حتد، از باورهتا و افکتار و اندیشتة متردم در      بینتی و ظرافتت بتی   توانایی هستند که با نکتته سندگان از نوی دواین

 موقایّتت فتی بافتت و   ابتدا به مارّ اند. نوشتار پیش رودهکرگذاری بر خواننده استفاده داستان خویش برای توضیر

پتردازی و زمتان   شخصتیّت ان، )مکان( داستت  عنوان داستان، فضای» هایفهلّّبا بررسی مؤ پردازد ودو داستان می

 پردازد.دو نویسنده می واقایّت اجتماعی در جاماةبه بازنمایی  ،«داستان

 هدف ت ویّضرورت، اهمّ. 8-2

نجیتب محفتو  در پتی آن استت تتا مستائل و        «النّتوم »ستاعدی و  « چتتر »ستار حا تر بتا نظتری بتر داستتان      ج

رو از آن روستت کته بتا     ت پتووهش پتیش  یّت کنتد. اهمّ های جاماه را در داستان این دو نویسنده بررسی  بحران

 .آشکار ساخت مخاطبانندگان را بر اجتماعی عصر نویس و ، فرهنگیتوان او ا  سیاسیمطالاة داستان، می

 های پژوهشپرسش. 8-4

 ؟ندادامرمان کاین دو پیدایش عوامل اجتماعی توضیرگذار در ترین مه  -
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بهتره   یاعتمت جامستائل  در نقتد   شخصتیّت عنصر زمتان، فضتا و   عنوان داستان، چگونه از  یادشدهنویسندگان  -

 اند؟گرفته

 پژوهش . پیشینة8-3

وان به موارد زیتر اشتاره   ترورت گرفته است، می ادبیّاتشناسی در بارة جاماههایی که درترین پووهشاز مه 

هتای  واقایّتت انتد کته استوانی بتا رتداقت و شتجاعت از       ( به این نتیجه رسیده5626) افضلی و همکاران کرد:

اجتمتاعی را آشتکار ستاخته استت. زار  و      هتای داشته و بتا دیتدی انتقتادی، تنتاقض    موجود در جاماه پرده بر

الت جاماته، داستتان   اجتمتاعی و تحتوّ   واقایّتت بته   توجّته اند کته بتزرگ علتوی بتا     ( نشان داده5626) رفری

( بته ایتن مو تو  اشتاره کردنتد کته       5626) رده است. مالابراهیمتی و رتباغیان  نگارش درآونشین را به اجاره

بختش  ادیهتای آز  ای جدید برای شناخت زوایای مختلف اشغال الجزایر، جنگنویسنده، توانسته است روزنه

برابتر چشتمان مخاطتب بگشتاید. بتذرافکن و      ماندگی جوامتع عربتی در  ین کشور، پیامدهای استامار و عقبا

هتای شتبانی و ورودش بته دوران پادشتاهان مختلتف،      اماهگذار انسان از جدهند که ( نشان می5622) روحانی

 است.با تغییرهای اجتماعی سریع همراه 

خصتو  غالمحستین ستاعدی و نجیتب محفتو  رتورت گرفتته استت کته          های تطبیقی نیز درپووهش 

هتای  فته میتان مؤلّ ازانتد کته   ( نشتان داده 5626) توان به مواردی از آن استتناد جستت. ناظمیتان و همکتاران     می

تتر  تتر و برجستته  پررنگ حضوری« های هزار شبشب»، در «وه  و خیال»و « سحر و جادو»رئالیس  جادویی، 

دیتده  « ردا و بتو »و « اسطوره»، «دوگانگی»های بیشتری از عنارر ، نمونه«لیَعزاداران بَ»در  ،دارد. در عین حال

. نیتز بهتره بترده استت    « توریفات اکسپرسیونیستتی و سورئالیستتی  »غالمحسین ساعدی از شود.  من آنکه می

نجیتتب محفتتو ، »هتتای  هتتای آن در داستتتاننویستتی و عنارتتر و ویوگتتی ستتب  داستتتان ،(5626) شتتادمان

 بتتا مطالاتتة .استتت کتتردهبررستتی و شناستتایی را  «ف، غالمحستتین ستتاعدی و ر تتا براهنتتی عبتتدالرحمن منیتت

شناستی در داستتان   ی جاماته زمینتة بررستی تطبیقت   توان فهمیتد کته در  راحتی میبه ،رفتهگهای رورت پووهش

 نجیب محفو ، پووهشی رتورت نگرفتته استت و جستتار پتیش      «النّوم»از غالمحسین ساعدی و داستان « چتر»

 است. رو کاری تازه

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-7

زیترا  »براستاس مکتتب آمریکتایی استت؛     روش پتووهش  ی بین دو ادیتب نبتوده،   رکه توضیر و توضّبه این توجّهبا 

تطبیقتی   ادبیّتات پووهشتی در  ة هتای عمتد   عنتوان زمینته  ارتباطات و توضیرات ادبی را بته ة مکتب آمریکایی حیط

ورزد  گرایانه ارترار نمتی   سان که بر یافتن مدرک تاریخی و شواهد اضباتتر، بدین ا ازمنظری فراخامّپذیرد؛  می
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هاست و بیشتتر بتر آن استت     انسانة ها بین آضار ادبی ناشی از روح مشترک هم پذیرد که برخی از شباهت و می

« فی کنتد. های دانش بشری و هنرهای زیبا مارّ ای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه عنوان پدیدهرا به ادبیّاتکه 

 (.21: 5622)نامور مطلق، 

ای رتورت گرفتته استت؛ زیترا بترای      رشتته درحقیقت، پووهش حا ر براستاس رویکترد مطالاتات میتان     

 شود.  شناختی با یکدیگر تلفیق و ترکیب میهای ادبی و جاماهدستیابی به هدف پووهش، یافته

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 هاداستان . خالصة2-8

 «چتر»داستان  ةخالص. 2-8-8

، ستاعت شتش   احتوال، آقتای حستنی استت. وی    یت چند ساعت از زندگی کارمنتد ضبتت  حکا ،«چتر»داستان 

شتبیه متار را    یموجتود    وجود  و فراموشی است، توهّکند. او دچار توهّعصر، دفتر کار خویش را ترک می

 چتتر کهنتة   ،آقتای حستنی   دارد. آستا کند. هوا گرفته و ابری و خبر از بارانی سیلدر پشت خویش احساس می

رود و کفتش فرزنتدش   ان کفاشی میرود، به دکّه به بازار میدارد و برای خرید وسایل روزمرّخویش را برمی

آوردکه چتتر ختویش   یاد میازگشت، باران شدیدی، شرو  به باریدن کرد، آقای حسنی بها در بگیرد؛امّرا می

ا خبری از چتر نیستت. او نومیتد و نگتران در زیتر     رود؛ امّکسی مییافتنش به پیش هررا گ  کرده است، برای 

رود، ستترخوردگی و متتیهتتا فرودر راه پتتایش در گتتودال دهتتد.بتتاران و ستتیاهی شتتب بتته راه ختتود ادامتته متتی

مانتد کته بته خانته     ت، منتظر ماشین متی دارد و در بین انبوه جمایّمیو را به لان و نفرین علیه خود واا طرا ، ا

شتده را از دستتانش   هنگامی کته همسترش، وستایل خریتداری     رسد،ت به منزل میو با خستگی و مشقّبرسد. ا

 شود.روی بازوی آقای ساعدی نمایان میگیرد، چتر می

 «النّوم»داستان  . خالصة2-8-2

  تتاریا بته بحتث    همتراه مالّت    عربتی استت. او شتب را بته    مالّی  این داستان، روایتگر ی  روز از زندگی 

از  رود و پتس ای بترای خریتد ستاندویی متی    به کافه احضار ارواح گذرانده و تا ربح بیدار مانده است. دربارة

ة ت و پلتیس خبتر از حادضت   گشاید، ازدحام جمایّو هنگامی که چش  میکند خوردن آن، خوا  بر او غلبه می

کنتد و  گونته رختداد را انکتار متی    انجام هر یا وامّ کند؛هام قتل، بازجویی میدهد. بازرس او را به اتّشومی می

را  )مقتتول( تتو   پرستد کته مولتده   ت در خوا  بوده است. بازپرس با تاجتب متی  دارد که تمام آن مدّبیان می

دوبتاره   ت ختوا  بتودی؟ا او بتا شترمندگی،    خواسته، تتو چگونته تمتام ایتن متدّ     دوست داشته و از تو کم  

پیچتد و او سترخورده و     عربی و مولوده میبین مالّ شایاة رابطة جادر همه گوید که در خوا  بوده است. می

شتود کته شتاگرد دبیرستتانی، مولتوده را بته قتتل        هتا مالتوم متی   نگران این افکار است. با تاقیب و گریز پلیس
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رود و رسد و خسته از افکار و سردرگمی روزانه، به رختختوا  متی    به خانه میهنگام، مالّرسانده است. شب

 کند.ی خوابی طوالنی میآرزو

 سیاسی و بافت اجتماعی دو داستان موقعیّت .2-2

، ویوگتی باید بازتا  رئالیس  جاماه باشتد، در ایتن    ، داستانو...گلدمن  مانند لوکاچ، یشناساندر مکتب جاماه

بایستت در بیتان   موجود مطترح استت و نویستنده متی     واقایّتبینی و ایدئولوژی نویسنده با واقای جهان ةرابط»

؛ 56 :5626افضتلی و همکتاران،   ) «بر کمال هنری خویش، بیفزایتد.  ، رداقت کامل را رعایت نموده وواقایّت

(. نویسنده باید با دلیری و بدون حتب و بغتض، هتر آنچته را در اطتراف ختویش       2-2: 5621نقل از لوکاچ، به

شتمار  یابی رئالیست بتزرگ و درجته دوم بته   ارزوی این امر را میزان سنجش و  بیند، رادقانه گزارش دهد،می

ی دو متوقایّت بته بررستی بافتت    رستد کته   نظتر متی  مناسب بته  ،این دیدگاه برپایة (.552 همان:ر.ک: ) آرودمی

نویسندگان برای مخاطتب روشتن    شناسیشود تا نگرش جاماهنمایش داستان است، پرداخته  حنةداستان که ر

 شود.

 «چتر». داستان 2-2-8

ای کته در   منتشتر شتد؛ دهته    ستی  ةبار در پایان دهت  لیناوّ ،نشینی باشکوهشبداستانی  ، از مجموعة«چتر»داستان 

در زمستتان    تمتدّ  از پتس گشایشتی کوتتاه    ایتران  ةمترداد رخ داد و جامات   62های آغازین آن، کودتتای   سال

ت ایتران گستترده   چتر اختناق بتر ستر و سرنوشتت ملّت     ،مرداد 62دنبال کودتای به. رفتتی فروسیاسی درازمدّ

ات و امنیتت  اطاّلعت ستازمان   5666 ستال  در پرداختت.  خود اقتصادی – سیاسی دمجدّ استحکام . دولت بهشد

خاموشتی و   ،نومیتدی  ،. فضتای خفقتان  وجود آمدبه ماترآ و مخالف هایجنبش سرکو  نیتبه( ساواک)

 بیگی،ر تا ر.ک: ) بتود  رفتته  بتاد  بتر  امیدها تمامی زیرا ؛بر گرفتدر  هن و  میر روشنفکران کشور را ،انزوا

5625 :20). 

خزیدنتد یتا    عزلتت  کنی به یا ،گراآرمان و ماترآ ادبیّات از سرخورده و سردرگ  نویسندگان و شاعران 

جنستی( یتا    ةاروتیت  )عاشتقان   ،عرفتانی  ،یاهای تمثیلی، اسطورهارش داستاننگبه ،بردن به رمانتیس  تلابا پناه

کته   نشینی باشکوه شب(. 50: 5625زرشناس،  و ساعدی نمونة بارز آن است )ر.ک: گرایانه روی آوردندپوچ

زیستی متردم ایتران    ةشناختی کارنام دان ادبی و زیباییتوان برگر را می یز در آن مجموعه است،ن «چتر»داستان 

رتراحت بته    . نویسنده در ایتن مجموعته بته   (6: 5626 شروقی،ر.ک: ) شمار آورداز کودتا به پسل اوّ ةدر ده

بته  را شتکلی نمتادین و رمزآلتود دورة تتاریخی داستتان      ا بته دورة زمانی و حکومت وقت نپرداختته استت، امّت   

و همتراه بتا ستوز سترما و      آکنتده از تتاریکی   ،ناکاز این روست که فضای داستان، رخوت کند؛میبازنمایی 
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 ای سیاه از حکومت در ایران است.  دورهطوفان و رگباراست که بیانگر 

 «النّوم»داستان  .2-2-2

کته تتاریا   پتردازد، چنتان  متیالدی متی   5256ستال  به حوادث شکست اعترا  در   «النّوم»سیاسی داستان  دورة

در ایتن درگیتری،    روزه شتد و اسرائیل وارد جنگتی شتش   ارتش با 5256 دهد، مصر در ژوئن سالگواهی می

ات جتوالن  ه و ارتفاعت باختری رود اردن، نوار غزّ که کرانةطوریمرگبار از اسرائیل گردید؛ بهستی ل شکمتحمّ

ستادات، پادشتاه    دنبال این شکست، مصتر در زمتان انتور   به (6: 5622تهوری، ر.ک: )به اشغال اسرائیل درآمد 

ستوی  بته طترد مصتر از   ، دادپ دیوید را امضتا کترد. امضتای ایتن قترار     وقت مصر، با اسرائیل قراداد رلح کَم

د و ارالحات انور ستادات نیتز توفیتق    شعر  منجر ة حادیکشورهای عربی و تالیق عضویت این کشور در اتّ

استت، در ایتن    مصتر کته برآینتد فتراز و فرودهتای جاماته       ادبیّات (656: 6056عماد،  ک:ر.) چندانی نداشت

گشت بته دنیتای   ازاز ب پسی و  حتّی چون نجیب محفشخصیّتتی به خود گرفت که موجب شد دوران و ایّ

بیتان غیتر مستتقی  را بترای      شد که رمزگرایی و شیوةنیز نتواند آشکارا از حقایق سخن بگوید و مجبور  ادبیّات

. نجیب محفتو  در  (65-65: 5626 محمد ساید،ر.ک: ) ت کشورش برگزینداناکاس عقاید خویش و و ایّ

بته تصتویر    «النّتوم »از شکستت را در داستتان    پتس  افتراد جاماته  ها و شخصیّت  این داستان، سرگردانی و توهّ

 کشد. می

 مایهارتباط عنوان داستان با درون. 2-4

مخاطب را جتذ    ،بخشدگیرد و بدان چارچو  میزبانی است که در رأس متن قرار می عنوان داستان، نشانة

بتا   نعراانویستندگان و شت   د،شتو هتویتی آن محستو  متی    ( و برگتة 666: 6050ر.ک: رحتی ،  ) کندخود می

ة ، بیتانگر آرا و افکتار و اندیشت   ناگزینتی ادیبت  گزیننتد. درحقیقتت نتام   ظرافت، برای اضر خویش، عنوانی برمتی 

هتای آن محستو    ای متتن و از نخستتین واژه  هت توان نتیجه گرفت عنوان، یکی از جنبهمی هاست؛ بنابراین، آن

   ش را ایجاد نماید.انگیزجا به و نیروی در مخاطب عنوان و متن باید  شود. می

 «چتر». عنوان در داستان 2-4-8

دهد. عنوان چتتر در ابتتدای   ارلی داستان را تشکیل میة مایکلیدی و بن در داستان ساعدی مفهوم« چتر» ةکلم

ی داستتان استت. در   د که دورنمتایی از فضتای کلّت   کنداستان، فضایی چون انتظار بارش و طوفان را تداعی می

 دارد:  کند که آقای حسنی چتر خویش را برمیابتدای داستان راوی حکایت می

 (  65: 5661)ساعدی، .« اش را از میا کنار در برداشتخوردهدست دراز کرد و چتر کهنه و ورله»

 :کندتن میدهد و مفهومی رمزی را بر دست میرا ازدرادامه، چتر مانای متاارف خود 

آقتای حستنی   کردنتد، ...  ها، چتر او را گرفتته بودنتد و رهتا نمتی    هپلّدر تاریکی راه ها شده بود کهخیلی وقت»
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 ( 66)همان: « دست بدهد.خواست چترش را ازنمی

ستازد. چتتر در اینجتا، نمتاد     چتر با تاریکی و سیاهی مفهوم نمادین آن را بیشتر در  هن متبلور می یهمراه 

هتا نیتز یتادآور خفقتان و ستیاهی و      هپلّت و تتاریکی راه  استت های اجتمتاعی  حفاظت و امنیت از بحران و طوفان

 است. سردی استبداد دوران پهلوی

گیترد و احتیتاج بته چتتر     ت متی شود. آنگتاه کته بتاران شتدّ    ن، آشکار تر مینمادین آة با پیشروی داستان، جنب

 شود که چترش را گ  کرده است:می توجّهشود، آقای حسنی ماحساس می

شتد کته چتتر     توجّهمرتبه مدیواری کشید و ی ة آسا، باریدن گرفت، آقای حسنی خود را به حاشیباران سیل»

 ( 61 :)همان «ش را جاگذاشته است.اقدیمی

یتار و یتاور   ختود را بتی   شخصتیّت هنگام بحران سیاسی جاماه که احتیاج به مووا و مومنی هست، حقیقت دردر

حارتل استت   ا نتیجه بتی پردازد، امّاش میشدهامیدی به جستجوی چتر گ سوی داند. آقای حسنی، با کورمی

 :بردهایش راه، به جایی نمیو تالش

ا  دور و بتر  شما جتا گذاشتت . قصّت    آره نی  ساعت پیش تو مغازة - چتر جناباالی؟ -..«. ر بندهاکبر آقا، چت -»

 (  61)همان:  «نداشتین شاید ارالًبین ، واهلل اینجا که من چتر نمی - مغازه نگاه کرد و گفت

نویستنده   ناامیدی و یوسی استت کته بتر اندیشتة     گاه( بیانگر روح)پناه حارل برای یافتن چترهای بیتالش 

ة نیاز جاماه را کته تشتن  « چتر» گذاری داستان به اس توان گفت که ساعدی با نامی میطور کلّزند؛ بهزخمه می

 کند.هستند را حکایت میآزادی و آرامش و رلح و امنیت 

و رختدادها را   انتد کند که چتر را از وی دزدیتده درست در هنگامی که آقای حسنی ناامید شده و احساس می

روی بتازوی وی نمایتان    گیرد و چترشده را از وی میدارد، همسرش وسایل خریداریبرای همسرش بیان می

زده شخصتیّت را تتوه   این است کته بحتران و تتاریکی و ستختی حتوادث،       دهندةشانشود. این مو و  نمی

گشای مشکالت و همراه اوست، ندیده و با ستختی و نومیتدی،   که چتری که سبب امنیت و راهطوریبه ،کرده

آنکه تتوان داشتته باشتد بتر دستتان ختویش       های پر از گودال را پیموده است. بیشب بارانی تاری  در خیابان

 ای برای نجات از این بحران دارد یا نه؟:که آیا وسیله نگاه کند

ب شتوهرش  ها را زیر نگاه متاجّت آنکه حرفی بزند، جلو آمد و فانوس را باال گرفت و بستهزن آقای حسنی بی»

 (61 :)همان «.جا کرد. چتر روی بازوی آقای حسنی نمایان شدهجاب

زده و تاریت   رختوت ة رستیدن بته حقیقتت، در جامات     چند اندک مانند فانوس برایروشنایی هر ،بنابراین 

 سوی درستی باشد.تواند راهگشا و اشارتگر بهدوران پهلوی می
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 «النّوم»عنوان در داستان . 2-4-2

ی ر انتختا  عنتوان در ایتن داستتان درراستتا     ماارر مصر و جهان عر  نیز د ادبیّاتدار نجیب محفو ، طالیه

داستتان، عنصتری تکرارشتونده،     کنتد. ختوا  در ایتن   ه حرکتت متی  مرکتزی قصّت  ة تمرکز فکر ارلی و هست

بختش،  شتکل انستجام  ستازد و بته  ارتلی اضتر را متی    ای بنیان و شالودةگونه-هبخش و ارلی است که بوحدت

  عربتی،  کند که قهرمتان داستتان، مالّت   سازد. راوی حکایت میه  مربوط میداستان را بههای مختلف قسمت

فارل بین کافته و ایستتگاه    ا این  که در خیابان و حدّرده بود، امّسر بجلسة احضار ارواح بهگذشته را به شب 

 کند:قطار است، خوابی سنگین بر وی غلبه می
 (  51-01: 5102)حمفوظ،  «.هفراش   وهو یستجدیه يف الن وم أین کان   ی عجب  أکثر حت  و  ه أکثر  رأس  ، ثقل   بعد أن شبع  »
بتود ایتن ختوا  کته در     نمتود، کجتا   تر شد و برایش عجیب میسرش سنگین و سنگیناینکه سیر شد،باد از : »ترجمه)

 (65: 5625)محفو ،  («.کردجویش میرختخوا  جست

گتذارد و  متی  اطّتال  را از حوادث اطتراف بتی   کند، اوخوا  سنگین و مرموزی که در خیابان بر وی غلبه می

 ی  ساعت گذشته است: د که تقریباًشوبیدار می زمانی

 (55 :5102، مهان) « ه انم  ساعًة علی األقلنظر  يف ساعت ه فأدرك أن  »
 (66: 5625، همان) «(ک  ی  ساعتی در خوا  بوده است.به ساعتش نگاه کرد و دریافت که دست: »)ترجمه

 خبری از جاماه و مشکالت آن است.بنابراین خوا  در اینجا رمز و نماد بی

ختان  بترای دادرستی را    درپی، مولودهسر برده که جنگ و گریزها و فریادهای پیدر خوا  غفلت بهاو چنان 

 نیز نشنیده است:

همو یعم   نفیماً و  رأس مه راخ / هم   وال الص م - کم../ - مل توقظم  اطامارد؟ /./ -نعم// -أجاب  ابستحیاٍء:  /انئماً!- کنت  انئماً!/ -»
 (52-55 :5102، مهان) «علی شفتیه.
ی حتّت  - نته/  - این جنتگ و گریتز بیتدارت نکترد؟     -بله - اما خوا ؟ جوان شرمنده پاسا داد:خوا  بوده -» )ترجمه:

 (66: 5625)همان،  («نفی تکان داد.ة فریاد؟ و او لبش را گزید و سرش را به نشان

بته کارهتای   آرامش استت  استراحت و ة دچار سردرگمی و بحران است، شب را که هنگام ،داستان شخصیّت

اش آلتودگی، همتراه ستاعات روزانته    بترد و خستتگی و ختوا    ستر متی  ة احضتار ارواح بته  کنندپوچ و گمراه

بتاره در ختوابی   رس، به ی و وال که باید بیدار باشد و یاریهنگام هول ، در بیداری و شود. برای همین امر می

 :شوداه نمیرسد و او آگبرابراش به قتل میاش دررود. ماشوقهمیعمیق فرو

حتضری  األرواح  و شغل عن إسع ایل لحسر؟ ...»  (52 :5102، مهان) .«الن وممنع ه من إنقاذ ها اد ها جبلسات  
نجتاتش   بتود  . از شانس خو  دخترکا او به جلسات احضار ارواح مشغول شد و خوا  نگذاشتهوا حسرتا..» :)ترجمه

 (66: 5625، همان) («دهد.
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مقابل چشمان مردمانش بته تتاراج   نماد وطن است که در ،این داستان خان ، درمولده : شخصیّتباید گفت 

و ختوا  مشتغول هستتند      ، به کارهای بیهودها مردمان چون مالّرفته و دچار شکستی سهمگین شده است، امّ

ایتن استت کته    است کته در داستتان، است  دارد و ایتن بیتانگر      یشخصیّتخان  تنها اش نشتافتند. مولدهو به یاری

 ش، ناتوان هستند.اا افراد از یاریامّ ترین مفهوم برای افراد است؛ترین و روشنوطن، شناخته

داده را بترای وی  شتود و حتوادث رخ  زده، دیرهنگام که بیتدار متی  در پایان داستان قهرمان سرخورده و غفلت

تتا  و تتوان ایتن     شخصتیّت ستاند، گشاید و آرامش را از او میاش، چش  مید، وجدان خفتهنکنگزارش می

کند که برای همیشه هوش را از ستر وی برگیترد و وی را از ایتن    شکست و ننگ را ندارد، آرزوی خوابی می

 عذا  وجدان برهاند:

 (  52: 5102حمفوظ، ) «أحوجنی إلی نومٍ طویٍل، طویل ب. هنایٍة... ما»
 (66: 5625همان، «( )نهایتی نداشته باشد.  که آیدا به خوابی محتاجچقدر خواب  می.:»)ترجمه

ای در داستتان استت کته    مایته و عنصرتکرارشتونده  هتای داستتان، بتن   شخصتیّت خوا  و غفلتت   ،بنابراین 

پی داشته است و نجیب محفتو  بته   ت و ننگین شکست را برای افراد درروزی و روزهای سخکامی و سیه تلا

 داستان خویش، بهره جسته است.گذاری زیبایی از این مفهوم برای نام

 پردازیشخصیّت. 2-3

بته هستتی    ، پتا ، هیچ داستتانی شخصیّتشود، بدون شاکله و زیربنای ارلی داستان محسو  می ءجز شخصیّت

هتای  کننتده اندیشته و افکتار نویستنده و کتنش     نوعی بیتان گرا و رئالیستی بهدر آضار واقع شخصیّتگذارد. نمی

وجتود  »ی کته  شخصتیّت نوعی است،  شخصیّتلوکاچ بر این باور است که شاخس اضر رئالیستی، ابدا  اوست. 

نظتر  کته در یت  دورة تتاریخی مشتخّس، از     شتود  ای می کننده او کانون همگرایی و تالقی تمام عنارر تایین

نی ازنظتتر او داستتتا شخصتتیّت ،از همتتین رو (.505: 5666 تادیتته،) «.دارد انستتانی و اجتمتتاعی، جنبتتة اساستتی 

( 526: 5625 زرافتا، ر.ک: ) ندکد این تضاد را حل کوشهاست و میتضاد میان حقیقت و ارزشة کنندآشکار

 نمایش گذاشته شده است.خوبی، بهامری که در این دو داستان به

و  نشده توجّهلحا  خصوریات فیزیکی و ظاهری ها ازشخصیّت به «النّوم»و  «چتر»داستان در  

های اند و ناگفته پیداست که در بحثهای داستان متمرکز کردهنویسندگان، کانون نگاهشان را بر رخداد

بنابراین در اینجا نگاه به  ؛دشوکنکاش نمی )خصوریات ظاهری( چندان فهلّنیز این مؤ ادبیّاتشناختی جاماه

هر لوکاچ بر این باور است که  شود.ها، افاال و گفتار او در دو اضر بررسی میکنش راهاز شخصیّت

 آن از که است ای طبقه و قشر کنندة توریف دارد، را های خا ّ خود ،  من آنکه ویوگیشخصیّت

 (.56: 5621لوکاچ، ر.ک: ) است برخاسته 
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 «چتر»در داستان  شخصیّت. 2-3-8

بته بیتان مشتکالت و     گزینتد و   برمتی متوسّ های داستانش را از بین تودة مردم و طبقةشخصیّتساعدی، بیشتر

احتوال استت کته    ، آقتای حستنی کارمنتد ادارة ضبتت    ارلی این داستتان  شخصیّتپردازد. های آنان میدغدغه

  و فراموشتتی شتتده استتت. نویستتنده، احستتاس دلیتتل مشتتکالت اقتصتتادی و سیاستتی، دچتتار بحتتران، تتتوهّ  بتته

 کند:گمی آقای حسنی را از زبان او روایت میرسرخوردگی و سرد

چیته کته مغتزم     این حسنی با خود گفت:خداوندا چه حال بدی دارم، گرفتار چه افکار مضحکی هست ،آقای »

ختوره. عتین یته متار     کتون متی  چیزی پاره شده، تتو پشتت  یته چیتز ت     زنه، یه چیزی خرا  شده؟ یهرو به  می

 ( 65: 5661 )ساعدی، «کوچولو. مکنه یه وقت نیش  بزنه

دید کته دیگتران قتادر      و افسردگی شده بود، و چیزی را میدچار توهّآری آقای حسنی از مشکالت جاماه 

 به دیدنش نبودند:

 (66)همان:  «آقای حسنی از آن موجود ناپیدا وحشتی نداشت...»

تمامی افرادی است که به تاریکی خو کرده و امیدی به بهبود شرای  سیاه و ستت  ندارنتد،    آقای حسنی نمایندة

دای ونی که همة بذرها، پایانی جز پومردگی ندارند، اندیشه به رویتش و ستبزی و فتر   زا و ستردر محی  طوفان

آمیز است. آری چشمان آقای حسنی که به تاریکی و ظلمت خو کرده است؛ نتور آفتتا ، آن   روشن، تمسخر

   را آزار خواهد داد:

تتر  تتاریکی راحتت   آمتد، در آقای حسنی همیشه در تاریکی لولیده بود، آقای حسنی از تاریکی خوشش متی »

 (66: )همان «دید.تر میبود. در تاریکی آسان

 ماننتد آقتای حستنی،    هتای داستتان  شخصتیّت شتود تتا   باعث متی ، جاماه رواج خفقان و سیاهی از این رو، 

قتدرت شتده   مردمی که دراضر عوامل تترس، منتزوی و بتی   » :یابندو به سیاهی و سکوت گرایش  شوندمنزوی 

ة ستیطر  ( بدین ترتیب بتا انتزوای متردم، عررته بترای     616: 5626)بوشه،  «شوند.مطیع میباشند، ترسو و رام و 

   نمایش گذاشته شده است.در داستان نیز به شکل نمادین به که شود، مفهومیاستبداد و ظل  فراه  می

گتی  کنتد، او سترخورده و دچتار روزمرّ   ها فرق متی های متداول داستانچتر، با قهرمان ارلی در شخصیّت 

بترای داستتان،    شخصتیّت یایی بزرگ و آرمانی ندارد، باید گفت که نویسنده بتا گتزینش ایتن نتو      است، رؤ

نمایش گذاشتته استت   ی از ساختار روایی را بهجدید نویسی را دره  شکسته و نو رم مامول داستانهنجار و نُ

دار شتکن، طلیاته  از روایتت ساختار . او بتا ایتن نتو     های طوالنی، الگویی بترای نویستندگان باشتد   تکه تا مدّ

ختود،   است. آقای حسنی همانند طیتف گستتردة طبقتة   گرایی و آگاهی اجتماعی در سرزمین خویش  واقایّت
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 ان است:  خوبی نمایروحش، در عبارات روایی زیر بهگی و مالل شده بود، زندگی تکراری و بیدچار روزمرّ

دانستت کته   یاش را که زنش داده بود، بیرون بکشد، موزانهرتاج دست به جیب بکند و رورت مایح کهآنبی»

 «.ستفید و ستیگار و ستیب بایتد بخترد      شت و ی  کیلو آرد و شکر و قرقترة مشتکی و قرقترة   قند و لوبیا و گو

 (  61 :5661ساعدی، )

زنتدگی  ی تلتا از  واقایّتت ارتلی داستتان    شخصتیّت گشتتگی  پرتتی و گت   ، حتواس «چتر»در داستان کوتاه  

انتتد و زنتتدگی ستتتهگتتذارد کتته تنهتتا بتته کتتوپن و اقتتالم اداره دل بینمتتایش متتکارمنتتدان زمتتان پهلتتوی را بتته

 باری دارند.تاحوال و مشقّ مریض

استت، آقتای حستنی از ایتن ستردرگمی، چنتان       نیز کاشتته   هاسیاه و سترون، ترس را در خلوت دلة این جاما

آرزوی مترگ  حتّتی  کنتد و  بتر ختویش نفترین متی     وبینتد  آلود است که و راه نجتاتی نمتی  سرخورده و یوس

   کند: می

لیاقت هیچ چیزو نتدارم. چتترو کته از دستت دادم، حتاال اینتام از دستت میتدم،          خاک بر سر من احمق کنن،»

   (66 )همان: «دم. انشاهلل هرچه زودتر بمیرم و از دست خودم راحت بش .بادش  خودمو از دست می

آرامتش روان   ه خفقتان و استتبداد حتاک  در جاماتة عصتر پهلتوی،      دهد کت ینشان م ،غالمحسین ساعدی 

نفترین   زشتی بترای ختویش قائتل نیستت و برختود      ای که وی هیچ ارگونههب داستان را به تاراج برده شخصیّت

 (.26 :5656)کواکبی،  «.کشاندچیز را به تباهی میعقل، دین، اخالق و همه ،حاک  استبداد» فرستد:می

روشتن و  ة گی گرفتار هستتند و کستی اندیشت   های دیگر داستان نیز، چون آقای حسنی به روزمرّشخصیّت 

کتردن بته مبتارزه را    جاماه سایه انداخته بود، فررت هرنتو  فکر سیاهی و ست  که بر  بیداری را در  هن ندارد.

کنتتار چتترا   اش کتتهکفّتت» نتتد:اارتتناف و بتتازاری، عتتابران همتته، ستترگرم کتتار ختتویش ،از افتتراد ستتتانده بتتود

ستاعدی،  ) «، کارش را زمتین گذاشتت وبلنتد شتد...    زدن بود تا آقای حسنی را دیدگردسوزش مشغول سوزن

5661 :66) 

 «النّوم»پردازی در داستان شخصیّت. 2-3-2

او کنتترل و   انگیتزه استت.  ، فتردی سترخورده و بتی   «چتتر »نیز، چتون حکایتت    «النّوم»ارلی داستان  شخصیّت

را از دست داده و شب را که باید، بیارامد تا روز را با نیرویی تازه آغاز کنتد، بته بیهتودگی و     ریزی زمانبرنامه

کنتد و بته   خانه به ایتن کتار، اعتنتایی نمتی    مقابل شکوه و شکایت راحبذراند و درگاحضار ارواح میة جلس

 تفاوت است:جاماه احضار روح بی عواقب فراگیر در

ما معنمی اسلسمات  فبالل  » /!  يتال م   إذا امتمد   نعم/، - /./ا یمدور  دالمل  شمقيتهمل أسمتجوب  عم م –/تعقمد  يف شمقت  لتحضمری  األرواح 
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 (01: 5102)حمفوظ،  .«انابع  االمتاض  يف صفحة  وجهه.. ../أثر ه إلی من حول  .
ختاطر چیتزی   دارد؟ا بته اندازی، چته مانتی   تو را به خدا این جلسات احضار ارواحی که در آپارتمانت راه می»)ترجمه: 

ه ضیرش اطرافیتان هت  کشتیده شتد    اگر دامنة تتو  هافتاد، باید جوا  پس بده ؟ بله البتّفاق میام اتّدیواری خانهکه در چار

 (52: 5625)همان،  («ه  کشید.باشد... جوان چهره در

  د. مالّت شوبازداشت میشود و او   عربی کشته میمالّة زددربرابر چشمان خوا  نماد وطن() آنگاه که مولده

 :برای نام و نشان خویش نگران است که مبادا به درو  نامزدی او با مولده شایاه شود

 (52: 5102، )مهان «.نون  وراء  ذل الظ  ا امادت رب  واقعه . ها هي اخلابة  تعلن  بعد الوفا؟  و عنة. ال یبدو أن  أحدا جیهل  الالل  »
بستا کته   شتودا و چته  نامزدی پس از وفات اعالم متی  ...ی  نفر حقیقت را پنهان می کندآید نظر میبهلانتیا » :)ترجمه

 (65: 5625)همان،  («شبهه وسات یابد. دایرة

ای جز پتذیرش ایتن   ه  است و چارهمقابل دادخواهی مولده متّهنگام و عدم واکنشش درهخاطر خوا  ناباو به

 :ننگ ندارد

 (52: 5102، )مهان «.ائعة  ال مفروٌل عن االستغاثة  الض  سؤ هٌ/، جمرٌم، إن ه مإنَّه يف الواقع  ماارٌد، مت  »
انتد و راه بته   هتایی استت کته تبتاه شتده     مسئول استغاضه ه  است. گناهکار است.متّ درواقع تحت تاقیب است.»: )ترجمه

 (65: 5625)همان،  («اند.جایی نبرده

 ، در جاماتة از ایتن رو  استت؛ مصر در عصتر خفقتان    ةجاما تفاوتی افراد  عربی، نمادی از سردی و بیمالّ 

ت بته  و محبّت  تواننتد دوستتی  شتوند کته نمتی   افراد به بیگانگانی ختودنگر تبتدیل متی   » ،«خوا »سرد و خش  

هتتای داستتتان و شخصتتیّتقالتتب روابتت  ستترد  (، ایتتن مظتتاهر در52 :5626بوشتته، ) «.را تجربتته کننتتد دیگتتران

 یابد.د نمود میافرا شدن حضور رمیمانة رنگ ک 

شتدن  پتس از متاجرای کشتته   کند، بازرس است کته  خودنمایی می دیگر داستان که در برشی از آن شخصیّت

متردم    ه همتة کت حتالی دنبال عامل ارلی و انگیتزة قتتل استت. در   نهد و به)وطن(، پای به داستان می خان مولده

 ی خود وی در این رخداد نقش دارند:زده و حتّغفلت

.../ -هذا يف ضجٍر:  قال له» ب...علی  أن جتیب   (  52: 5102حمفوظ، ) ...« بینها/أکانت مثة ع.قٌة بین  و  - أج 
 («ای بتین شتما وجتود داشتته استت.     ستوه آمد و گفت جوا  بده مجبوری جوا  بدی... آیا رابطهبازپرس به» :)ترجمه

 (61: 5625)همان، 

بتار  ا بته سرنوشتت تلتا و غت     زندگی است؛امّ کنندةتداعی گر این داستان است که نامشدی شخصیّتمولده، 

  یتارای  هتای ناشتنوای مالّت   ا گتوش خواهتد، امّت    عربتی، کمت  متی   شتود. او بارهتا از مالّت   و کشته می دچار

 :رساندن به او را ندارد کم 
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 .(52 :5102، )مهان «. ب مستغیثةً  كجتری حنو  ْا کانتأهن   هود  رجح الش  و  ک مراراً أجل لقد اندت   -»
)همتان،   شتود.( ل وسّت تکشتانده تتا بته تتو م    خودش را به این طرف می ،گویندبارها تو را ردا زده و شهود می :)ترجمه

5625 :61) 

مقابتل  فریتاد دادرستی از متردمش را در    که گفته شد، مولده در این داستان، نماد وطن است کهطور همان 

ننتگ شکستت را   آینتد و پایتان شتوم و    ش نمیابال به یاری گامةهنا مردم بهشبیخون و یورش اسرائیل دارد، امّ

 آورند.ارمغان میبرای خویش و میهن به

 . فضا و مکان در دو داستان2-7
تورتیف  »ق استت.  داستتان موفّت   هتای از ویوگتی  ،اضر مایةحوادث و درون با یمناسب درنظرگرفتن فضا و مکان

یتی استت و ایتن فضتای روایتی      ایجاد فضای داستانی یتا روا  ، ی  هدف نیست؛ بلکه ابزاری برایمکان اساساً

د مکتان و ایجتاد ارتبتاط منستج      طریق تادّر مکان و تاامل با مکان و نیز ازها دشخصیّتطریق حرکت تنها از

آیتد کته ریشته    رشی پدید میگیری دیدگاه و نگشود. همة این امور، خود با شکلق میها محقّمیان این مکان

هتای داستتان   شخصتیّت ای جز نفتو   چاره ت مکان به فضانتیجه برای تغییر و ایّرد. دروایی دااضر ر در جوهرة

راه حرکت و عمتل نیستت؛ زیترا فضتا فراگیرتتر و      بخشیدن به آن ازان و بازسازی رواب  مکانی و حیاتبه مک

هتای  رشهتا بتا حتوادث و نگت    هتای داستتان و نیتز روابت  آن    مکتان  تتر از مکتان استت و شتامل همتة     گسترده

س و مشتخّ  ، همتواره مترز  و لوکاچ نظر منتقدانی چون باختیندر (62-66: 5622)ارغری،  «ها است شخصیّت

تتوان بتا    اضتر ادبتی وجتود دارد و نمتی    ة بین جهان واقای که منبع بازنمایی هنری است و جهتان بتازنمود   یقاطا

اضتر ادبتی و جهتان    » یکتی انگاشتت.  اندیشتانه، جهتان بتازنموده را بتا جهتان ختارج از متتن         گرایتی ستاده   واقتع 

سازند؛ جهتان واقاتی نیتز ماننتد بخشتی از فراینتد        گذارند و آن را غنی می اش به جهان واقای قدم می بازنموده

ق تولیتتد اضتتر ادبتتی و همچنتتین بخشتتی از زنتتدگی باتتدی آن، در فراینتتد نوستتازی همیشتتگی بتتا دریافتتت ختتالّ

عبتارت دیگتر،   بته  ؛(665: 5626 )بتاختین، « .یابتد  و جهانش راه میشنوندگان و خوانندگان اضر ادبی به اضر ادبی 

 ایلحا  پیوستاری ماننتد جهتان واقاتی   تواند به و راستین باشد، باز نمیگرایانه  قدر ه  که واقعجهان داستان هر

 (.662همان: ر.ک: باشد که نویسنده یا خالق اضر ادبی در آن واقع شده است )

 «چتر»داستان  .2-7-8

گتذرد  میگرایی درواقعة شد تثبیتهای رمز ازخشونت جاماه اجتماعی  –دادن آضار روانی برای نشان ساعدی

هتای او حتوادث واقاتی چنتان غیتر      داستانة می رسد در فضای غمگینان آلود()رئالیس  وه  و به نوعی رئالیس 

ت مستائل و مشتکالت   علّت  ،نویستنده رسد  نظر میکه گاه بهطوریشوند، بهانگیز مینمایند که هراسی میعادّ

ها، ساعدی برای رسیدن به نتایی تمثیلتی بتا کمت     جوید. در این نو  داستانبیاه میوراء الطّمااجتماعی را در 
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از ایتن   ؛(666: 5666 آفرینتد )میرعابتدینی،  ، فضایی مشکوک و ترسناک میآمیزی اغراقعوامل  هنی و حسّ

ی داستتان استت. هتوای گرفتته و     داستان، نیز در راستای فضا و بافت کلّت توریف محی  و فضای حاک  بر رو 

حشتت و  استتبداد، تترس، و   هاین ابری یادآور  دوران استبداد و فصل ست  و زمستان زندگی است. شبآسما

 سیاهی و سوز سرما را در پی داشت: سرکو  و

شش باد از ظهتر دفتتر را بستت و از    احوال و آمار؛ ساعت ضبتة شش ادارة شمارة وزی حآقای حسنی متصدّ»

: 5661)ستاعدی،  « رنگ و  تخیمی پوشتیده بتود...   ته و سنگین بود، آسمان از ابر بداداره آمد بیرون. هوا گرف

62) 

ختورد و نویستنده،   چشت  متی  این داستان کوتاه بته جای و حاکمیت سیاهی و استبداد در جایتار  محی  تیره و

 کند:آور جاماه را در ا هان تداعی میشرای  خفقان کند،هر زمان که احساس می

 (66)همان: « تاری  بود...اشی نیمهان کفّهوا تیره و گرفته بود... دکّ»

تتوان دیتدن    ،آفرینتد، تتاریکی  جدید را می دغدغة لحظه، بحران و، هر«چتر»انتها در جهان داستانی تاریکی بی

رو درپتی بتا مشتکالت جدیتدی رودر    ون، پتی حی  سیاه و سترگرفت و او در این مداستان می شخصیّترا از 

 ربود:آرامش را از وی می شود کهمی

شد و بترای چنتد   گودال کوچکی باز می گذاشت،هوا تاری  شده بود، و هر قدمی که آقای حسنی جلو می»

 (66 )همان:« کرد.گرفت و ول نمیلحظه پای او را می

 –دادن آضتار روانتی   ستاعدی بترای نشتان   » تصاویر و رمزهای غالمحسین ساعدی آمده استت کته:   دربارة 

)رئالیست    نتوعی رئالیست   گتذرد و بته  یمت گرایتی در واقتع  شتدة عی خشونت جاماته از رمتز هتای تثبیتت    اجتما

کته  نماینتد  ی متی هتای او حتوادث واقاتی، چنتان غیتر عتادّ      داستتان  رستد. در فضتای غمگینانتة   می آلود( وه 

ت مستائل و مشتکالت اجتمتاعی را در وراء    رسد نویستنده علّت  نظر میکه گاه بهطوریشوند، بهیانگیز م هراس

ی ها، ساعدی برای رسیدن به نتایی تمثیلی با کمت  عوامتل  هنتی و حسّت    جوید. در این نو  داستانیالطبیاه م

 (666: 5666)میرعابدینی،.« آفریندآمیز فضایی مشکوک و ترسناک میاغراق

 شخصتیّت گذارد و با گتذر  نمایش میبهرا در کوچه و خیابان داده یفاقات روبیشتر اتّ ،ساعدی در این داستان

کشد، باد سترد و رگبتار شتدید، خبتر از طوفتان ستهمگینی در جاماته        تصویر میاز خیابان، او ا  جاماه را به

 است:دارد. باد و رگبار در اینجا، رمز ظل  و استبداد در جاماه 

 (66: 5661 )ساعدی، «داد.وزید، خبر از ی  رگبار شدید میباد سردی که بر کف خیابان می»

بنتای جهتان اوهتام و اشتباح و مردگتان را      نخستتین ستنگ   ،نشینی باشتکوه  شبساعدی در باید گفت که  
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و  عتزاداران بیتل  هتایی چتون    یابتد و درکتتا    رفتته درکارهتای باتدی او قتوام متی      گذارد؛ جهانی که رفته می

 کنتد  ماارتر ایتران تثبیتت متی     ادبیّاتنگار  بهترین شبح مثابةیابد و ساعدی را به قوام می نشان و نام های بی واهمه

 (6 :5626شروقی، ر.ک: )

 «النّوم»داستان  .2-7-2

ة ایتد  راستتای بافتت، مو تو  و   در« چتتر »، هماننتد داستتان   «النّتوم »  فضای حکایت در داستتان  ترسی  و تجسّ

ژوئتن   6از شکستت   پتس بحران، سرخودگی و درماندگی افتراد   مایه ارلی داستان،ارلی داستان است. درون

کته داستتان   پراکند. چنتان انگیزگی را در داستان مینویسنده نیز فضایی آکنده از افسردگی وبی م است،5256

 شود:کرد، آغاز میآلودی که گورستان را تداعی میبا ورف نخلی تنها در وس  حیات خاک

المم   هممذه الن  » الوحیممد؟  يف الفنمماء   اخلممارج ذلمم  يف لمماطره کلممما مممرَّ عمم    يب  تممذکر جبمموف قرافممة جیممر خلممة    «ي.الفنمماء  إلممی ابب  البیممت  
 (.01 :5102حمفوظ، )

بته در از  کند. هرگتاه بترای رستیدن    گورستان را در  هن زنده می ةآلود، محوطاین نخل تنها، در حیاط خاک:»)ترجمه

 (56: 5625 ،همان)( «کرد.خاطرش، خطور میگذشت، این تداعی بهحیاط می

هتای ایتن شتهر    خیابتان  دهتد. فاقتات در خیابتان رخ متی   بیشتتر اتّ  ،«چتر»چون حکایت همنیز  «النّوم»در داستان 

 :بسته بودو سرزندگی از آن رخت برآلود از وجود هر انسانی خالی بود و شور زده و خوا رخوت

   (.01 :5102، )مهان «.والاریق  شبه  لاٍل کشأنه يف بواکری  الع ا.ت  »
 (52: 5625، )همان( «ابان مثل هر ربح تاطیلی خلوت است.خی» :)ترجمه

گرفتته، بیتانگر   باریدن گرفت، ایتن فضتای ابتری و مته    بری و باران بر سر کوی و برزن گرفته و آسمان ادنیا مه

 :و ایّت اجتماعی روزگار حکومت پهلوی استاستبداد و سستی حاک  بر 

دقیقًة و حاب  اسامد . و ماء  حمجوبةً وراء  سقیفة  الس  مازال الس  »  (  54 :5102، )مهان «مث انقاع. احد؟ً تساقط  رذاذ  
 (66: 5625)همان،  («.بارید و بند آمدریز میی  دقیقه ای ابر جامد بود و باران هآسمان هنوز در حجا  تکّ» :)ترجمه

بینتد کته   یتا، بتاغی در ژاپتن را متی    رود. در رؤخاطر خستگی به خوا  میهب شخصیّتدر بخشی از داستان که 

  تاریا بتا نگتاه   نهد. در این هنگام، مالّآرامش، پای در با  می یافتن حسّ بودا در آن قرار دارد. برای مةمجسّ

کنتد. ارترار و   کیتد متی  مة بودا، بارها بر لفظ شکست توا مجسّراند، امّه، امید به پیروزی را بر زبان میمبه مجسّ

 پراکند:و فضای داستان می شخصیّتشکست، روح نومیدی و سرخوردگی را در  کلمة تکرار

اطالق  مثل  بنی یدي  و »  همو یشمری  إلمی بموذاو اریخ یقمول مسع  صدیق ه، م درس  الت  بوذا يف احلدیقة  الیاابنیة . و  بدافع من رغبت ه يف اهلدوء  
و » واحلقیقة   و » د  قوله مکرراً مث أک  « االنتصار  اهلدوء    (.  51: 5102، مهان) ««.اهل مية  اهلدوء  واحلقیقة  

  مالّت  - و شتنید کته دوستتش    حضتور یافتت  « بودا»برابر تمایل به آرمش مطلق، در باغی در ژاپن درة با انگیز» :)ترجمه



 8431 تابستان، (43)پیاپی  2نهم، شمارة  دورة، نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 32
 

 

آرامش و حقیقتت و  » کند:کید میو او بارها تو« و حقیقت و پیروزی آرامش» گوید:می کند وبه بودا اشاره می - تاریا

 (65: 5625)همان،  .«(«شکست

داده نگتران استت   فاقتات رخ   از اتّکند، مدرسه است؛ آنجا که مالّکه در داستان خودنمایی می یمکان دیگر

پراکنتی استت و   اعتتراآ نویستنده بته شتایاه    اات در مدرسه است.این مو و  نشانة و منتظر بازخورد این شای

گوید دوزخ واقای در مدرسه است. مدرسه را نماد جاماه قرار داده کته چگونته در آن شتایاات    زمانی که می

 مانند:ها پوشیده میواقایّتافتند و ها میبرسر زبان

 (52: 5102، )مهان «.حوف  اطدرسهغدا يف اطدرسه  تنهال  علیه األسئلة. اسحی/  احلقیقی ستندلع  نریان ه يف »
 «(ور خواهتد شتد.  گیرد. آتش دوزخ واقای در حیاط مدرسه شتاله فردا در مدرسه زیر رگبار پرسش قرار می» :)ترجمه

 (65: 5625)همان، 

روی دردهتا و   فضتای داستتان، نگتاه تیتز ختویش را     جمله نجیب محفو ، بتا ترستی    ادیبان و از ،رویناز ا 

فراخواننتد. جمتال   کنند تا آن را ارالح نمایند و مخاطب را به بیداری و خیزش جاماه متمرکز میهای ناکامی

کترد و   چرچیل در جنگ جهانی دوم، ادبا را دعوت متی » گوید:بزرگ عر  در این باره می الغیطانی نویسندة

شتناخت آینتده بستیار     های ادبا به دادن به رحبتو گوش ادبیّاتکرد. خواندن  ها گوش می های آن به رحبت

طتور قطتع از متاجرای شکستت     های نجیب محفتو  را خوانتده بتود، بته     کند. اگر عبدالنارر، رمان کم  می

یشتتر بتر   ا سیاستمدار بکند، امّ تر نگاه می ماند. ادیب با چشمان باز و از افقی وسیع دور می 5256اعرا  در سال 

 (6: 6051الغیطانی، « )شود. جزئیات متمرکز می

 بازنمایی زمان در دو داستان. 2-7

جملته مستائلی استت کته در پرداختت      از (،دهتد ب و ظرفی که داستان در آن روی متی الق مثابة)بهزمان ة فمؤلّ

بتدون زمتان    داستتانی گیتری هتر   شتکل  بیشاکمت ای کته  گونهکند، بهی ایفا میهمّمنهایی در قالب متن، نقش 

هتای  فته تترین مؤلّ لییکتی از ارت   مثابتة (؛ زیرا کنش داستانی بته 505 :5226 القا ی،ر.ک: ) پذیر نیستامکان

اکنتون بایتد    (.66: 6001 ،القصتراوی ر.ک: ) هر عمل روایی، بر عنصر زمان استوار استت  ةبرندسازنده و پیش

 جاماه چگونه بازتا  داده شده است؟بیان مسائل  فهمیده شود، زمان داستان، در

 «چتر». داستان 2-7-8

کته بتا    عصتر تتا ابتتدای شتب     5شده در این داستان، حدود چند ساعت است؛ یانی ساعاتی بین بازنماییزمان 

آقتای حستنی همتراه     شخصتیّت   پرتتی و تتوهّ  ها، حتواس فاقات عجیب و پیچیده و فراموشیای از اتّمجموعه

نومیتدی   حتسّ  خوبیب بهگذارد تا مخاطنمایش میزمانی خیلی کوتاه را بهة است. نویسنده در این داستان باز

ببترد. حکتایتی کته تنهتا نمتایش       پتی  شخصتیّت گی، استبداد و سردی را در چند ستاعت از زنتدگی   و روزمرّ
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، شخصتیّت زنتدگی   گیتری ادامتة  کته انگیتزه را از پی   فرساستت آور و طاقت، چنان ماللساعاتی محدود از آن

 آینده نیست:ای برای روشنایی و آرامش در زیرا هیچ انگیزه گیرد؛ می

فتتر را بستت و از   احوال و آمار، ساعت شش باد از ظهتر د ة ضبتشش ادار شمارةة ی حوزآقای حسنی متصدّ»

   (.62: 5661)ساعدی،  «اداره آمد بیرون

 )یونستی،  «ضیر داستان بیشتتر خواهتد بتود.   تر باشد، توهر قدر کوتاه زمان آکسیون داستانتتردید نیست که مدّ

پیمایتد و در آن، از بازگشتت   ممتدی حدود چند ستاعت را متی   تقویمی در این داستان، خ ّ زمان (15:5626

هتای  و خواننتده بتا تتنش    شخصتیّت ا این زمان، در نگتاه  امّ های مختلف روایتی خبری نیست؛زمانی و تکنی 

اعی چنتد روز و هفتته را تتد    ست؛ گویی حتوادث حکایتت  ا پی همراهدرمات پیها و توهّروانی و سردرگمی

 کند:می

آوردند و پیش از اینکه کسی سوار شود، اتوبوس راه افتاد بتاران بته   رسید، مردم هجوم میهر اتوبوسی که می»

 (.66 :5661ساعدی، ) «رفت...میها واریخت. پاکتهای آقای حسنی میت روی بستهشدّ

 «النّوم»داستان  .2-7-2

شرو  داستتان، رتبح    گذارد. نقطةنمایش می  را بهمالّ شخصیّتزمانی این داستان نیز حدود ی  روز از ة باز

  استت و بتا ایتن    خرافتی مالّت  ة جای آنکه این ربح با نشاط و سرزندگی همراه باشد، بیانگر اندیشها باست؛ امّ

 انگارد:خانه را در ربح شوم میرویی با راحبکند. او رودراندیشه، روز را بر خویش تلا می

یصممبح  علممی وجهممه،  عجمموٌز انعممٌ/، یفمم  فمموه أحیمماان عممن ابتسممامٍة کشممٍق يف حلمماء  شممجر أبغمم   یممومٍ عنممد  » : 5102حمفمموظ، ) «.؟ه یمموم ٌ
01) 

  به تبسّت  ل ربح چشمش به او بیفتد، بدترین روز خواهد بود. پیرمرد مفنگی وقتی دهانش را مثالًروزی که اوّ» :)ترجمه

 (56: 5625)همان،  («پدید آمده باشد.ماند که در پوست درخت میرا شکافی  ،گشایدمی

را  داستتان(  شخصتیّت س از زنتدگی  )حکایتت روز مشتخّ   ارتلی ستیر داستتان    تان، نویسنده خ ّدر مسیر داس

احضتار ارواح مشتغول      عربتی و تتاریا بته جلستة    مالّت  زند کهشکند و بازگشتی به شب گذشته میه  میدر

 بودند:

 (52 :5102، مهان) «أحادیث اطصری ...و   حتضری  األرواح  یل  يفل  ه قضی الأن  »
 (.  66 :5625 )همان،( «ای رسیده باشند به بحث گذرانیده بودند...آنکه به نتیجهتمام شب را بی»)ترجمه: 

  عربی، زمان استراحتش را بته بیهتودگی و   ارلی داستان، مالّ شخصیّتبنابراین یادآوری این مو و  که  

 پرستش ایتن   سبب شکست زمان داستان و بازگشت به شب گذشته شده است تتا فایده گذرانده، های بیبحث

ابل فریاد مولده بیتدار  مقی دراحتمالی را در  هن مخاطب پاسا گوید که چرا وی در روز به خوا  رفته و حتّ
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 گشایی دارد.کارکرد گره ،در داستانراین بازگشت به گذشته بنابنشده است؟ 

پراکنی فتردا در مدرسته   کند و یاد دلهره و خطر شایاه ، نگاهی به آینده میمالّدر بخشی دیگر از داستان نیز، 

 :افتدمی

ة.» نریان ه يف حوف اطدرس   (52: 5102، مهان) «ستندلع  
 (65: 5625)همان،  «(ور خواهد شد.  عربی و مولده( فردا در مدرسه شالهمالّ ة)خبر رابط آتش شایاه» :)ترجمه

 ، رفتن آبتروی مالّت  اشی از وقو  شایاه در مدرسه و بربتاد ا طرا  و فشار روانی ن واقایّت شد، که گفتهچنان

نگتری در ایتن   این آینتده بنابر زد؛ه  بشکند و نگاهی به آینده انداکه راوی، زمان حال داستان را در شده سبب

 شد.کتصویر میداستان است و نگرانی او را به شخصیّتهول و والی  کنندةداستان، بیان

ا تورتیف رختدادها   کند؛ امّت بستر ارلی حوادث داستان، رخدادهای ی  روز را گزارش می ،یطور کلّهب 

هتا،  شخصتیّت پراکنتی  ادضتة قتتل و شتایاه   رفتن در اندیشه و بیان مشکالت و حها و فروو تمرکز بر جزئیات آن

حکایتت   مقطتع زمتانی بلنتدی،   نان گذر زمان را ستنگین و آرام نشتان داده استت کته گتویی رختدادها در       چ

 اند. شده

 گیرینتیجه. 4
ق و داستانی ایران، نویسندگان موفّ ادبیّاتماارر مصر و غالمحسین ساعدی در  ادبیّات نجیب محفو ، نویسندة

ایشان های داستان د باالیی برخوردار است، با مطالاةتوانایی هستندکه در میان آضار فراونشان، داستان کوتاه نیز از بسام

خود را در قالب داستان و رمان جتماعی جاماة او  هایچالشاند تا هکوشیدبرد که این دو همواره  توان پیمی

  گذارند.نمایش  به

 جاماةدر  5256 پای شکست ها و فضای داستان، ردّشخصیّتتواند در آشفتگی و سرخوردگی میخواننده  

« النّوم» و« چتر»ه کند. باید گفت که عنوان داستان روشنی مشاهدبه مرداد در تاریا ایران را 62ی اعرا  و کودتا

برای طوفان و  یها، انتخا  شده است. چتر، نماد امنیت و پناهگاهمایة داستانمحتوای ارلی و درون راستایدر

خوا  نیز  سازد. ورا با بحران و آسیب همراه می شخصیّتشود و های شدید است که در اضنای داستان، گ  می بارش

هنگام نیاز به یاری در خوا  و فراموشی بودند، برد با اسرائیل است. مردمی که خبری جاماة مصر از نرمز غفلت و بی

 شکست سرزمین خویش را در پی داشتند که نتایی این شکست، دامن زندگی ایشان را گرفت.

ستان در ماة دو داستان، موجب شده تا دافضای حاک  بر جا دهد کهر این، نتایی پووهش حا ر نشان میب افزون 

های دو داستان، نمادی از استحاله شخصیّتها باشد. شخصیّترکود و سرخوردگی  فضایی شکل بگیرد که القاکنندة

نجیب محفو  و ساعدی  برابر فشارها و فسادهای حاکمان وقت جوامع هستند.و انفاال طبقة خویش در دو جاماه در

ناسب جاماه دچار اضر فقر و شرای  نام  عصر خویش را که برمتوسّ های فکری طبقةشمکشهردو حاالت درونی و ک

تصویر ی را در داستان بهزمانی خیلی کوتاه یسنده برهةچند این دو نوگذارند. هرنمایش میاند، بهرکود و نخوت شده
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 رخدادهایگویی است؛  شخصیّتکه تمرکز بر خفقان، سیاهی و تاریکی در جاماه و زندگی دو ازآنجا اکشند؛ امّمی

 ..اندوز و هفته بازنمایی شدهچند ر داستان در

 هانوشت. پی3
، 5261( در ستال  66 :6006سلماوی، ر.ک: )د شد اهل تجارت و بازار متولّ ةدر قاهره در خانواد 5255نجیب محفو : در سال  (5)

( در دوران نوجتوانی، در  56 :5225 المهنتا، )ر.ک: لیسانس فلسفه را از دانشگاه قاهره گرفت، در وزارت اوقاف، شرو  به کار کرد

هتای فلستفی   های تلا به سرودن شار پرداخت، سپس بته پتووهش  دلیل تجربهای از زندگی بهبرداشت، در مرحلهگام  ادبیّاتمسیر 

کته قالتب   یری میان اد  و فلستفه بتود تتا این   وی در درگ پایان رساند.فلسفة زیباشناسی بهة زمیندر اش رادکتریة روی آورد تا رسال

عیتد،  ر.ک: )آیتد  نمتی حرکتت در بر روی کاغتذ بته   ت ادبی را آغاز کرد و فهمید که قلمش جز به اد الیّداستانی را برگزید و فاّ

مقالته از او   600داستتان کوتتاه و   560رمتان،   66ی شتد، بتیش از   ق به کستب جتایزة نوبتل ادبت    ، موف5222ّ( وی در سال 661: 5226

 (.56: 5226 نقاش،ر.ک: ) درگذشت 6005برجای مانده است. وی سرانجام در سال 

 را در تبریز گذرانتد. وارد دانشتکدة  در شهرستان تبریز است. دوران ابتدایی و عالی خود  5651د سال غالمحسین ساعدی، متولّ (6)

پزشتکی در  دکتترای پزشتکی، گترایش روان    و سترانجام تحصتیالت ختود را بتا درجتة      (2-6: 5626 مجتابی،  ر.ک:) پزشکی شد

 .دررا منتشر ک نشینی باشکوه شب»داستانمجموعه  5662. در سال (626: تاینی، بیالدّسیفر.ک: ) پایان رسانددانشگاه تهران به

 منابع
انستانی  ادبیّتات و علتوم    نشتریة دانشتکدة   عنصر مکان در داستتان. شناختی (. بررسی عنصر زیبایی5622ارغری، جواد )

 .16-62(، 65) دورة جدید تهران )زبان و اد  فارسی(،

(. نقد رمان عمارت یاقوبیان )اضتر عتالء اوستوانی( براستاس     5626الدّین عبدی و میترا خدادادیان )افضلی، زهرا؛ رالح

 .26-66(، 50قد اد  ماارر عربی، )شناختی جورج لوکاچ. نرئالیس  در نظریة جاماه

 .تهران: کار .امین الهیجی ةترجم .مارکسیس  و نقد ادبی (.5620) ایلگتون تری

 .نشر نی :تهران .ای: جستارهایی دربارة رمان ل مکالمهتخیّ (.5626باختین، میخاییل )

 تهران: مروارید. دوم، اپچ. فریدون مجلسی ترجمة. های جباریت از افالطون تا آرنتنظریه (.5626بوشه، راجر )

ترجمتة محمتدجافر   (. 565-22)رتس.  . مقتاالت( )مجموعته  شناسی ادبیّتات  درآمدی بر جاماه (.5666تادیه، ژان ایو )

 .جهان نقشتهران:  .پوینده

 .55-2(، 66، )یاد ایام ةنشریاعرا  و اسرائیل.  روزة 5های پیدا و پنهان جنگ  الیه(. 5622تهوری، مسل  )

 شر.ةمجة والن  الت  ألیف و کوین للت  الت   دار :دمشق .ةدراسة تطبیقی ةعلم العنوی (.0202رحیم، عبدالقادر )
 .تهران: سخن .نسرین پروینی ةترجم (.اجتماعی واقایّت)رمان و  داستانی ادبیّاتشناسی جاماه (.5625) زرافا، میشل

 .56-5(، 56، )ادبیّات داستانین. ادبیّات ستروآلود و رئالیس  وه (. 5625زرشناس، شهریار )

 تهران: امیرکبیر. .نشینی باشکوهشب (.5661) ساعدی، غالمحسین

 روق.الش   القاهرة: دار .ة األخريةجنیب حمفوظ احملط  . (0222) سلماوی، حممد
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 تهران: اشاره. .نقد آضار غالمحسین ساعدی از نگاه نویسندگان. تا()بی ر االدینی، علیسیف

 ، ادبیّتتتات و موستتتتیقی، روزنامتتته شتتتترق ، «هتتتتا را نصتتتیبی نرستتتتد ستتتتبکباران ستتتال (. »5626) شتتتروقی، علتتتی  
http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=497&pageno=7 

 تهران: فردوس. .نقد ادبی .(5626) شمیسا، سیروس

 وزیع.شر والت  الن  باعة و احلداثة للط   دار :بريوت .يف نظریة األدب (.0691)ي عزیز املاضی، شکر 
 تهران: فروزان روز. .کید بر ده رمان برگزیدههای ماارر فارسی با توتماعی رماننقد اج .(6050) عسکری، عسکر

 بنانیة.املصریة الل   القاهرة: دار .جنیب حمفوظ سرية ذاتیة ادبیة .(0662) عید، حسنی
 وزیع.الت  شر و باعة والن  : هنضة مصر للط  ةهر قاال .األدب املقارن (.0220) غنیمی هالل، حممد

 اغسطس. 5، رق األوسطالش   .هري(. لقاء مع األدیب الش  0202) الغیطانی، ةمجال
 .12-66(، 2و  6) 1، علوم اجتماعی ةفصلنامشناسی هنر و ادبیّات. (. درآمدی بر جاماه5661اله )فا لی، نامت

 .www.alnoor.se قد األديباملناهج اإلجتماعیه يف الن  ر تطو   .(0222)ي الفرطوسی، عبداهلاد
 شرة.تونس: دار اجلنوب للن   .يردص الس  حتلیل الن   (.0662) القاضي، حممد

 شرراسات والن  ة للد  سة العربی  بريوت: املؤس   .ةوایة العربی  الر   من يفالز  (. 0222) القصراوی، مها حسن
 ل، ق : دفتر تبلیغات.چاپ اوّ عبدالحسین میرزایی قاجار. ةترجم .طبیات استبداد (.5656) کواکبی، عبدالرحمن

 .فرهنگیو تهران: علمی  ترجمة اکبر افسری. .پووهشی در رئالیس  اروپایی(. 5621) لوکاچ، گئورک

 تهران: آتیه. .نامه ساعدیشناخت. (5626) مجابی، جواد

 .دار الش روق: القاهرةالط بعة الث الثة. . حتت املظل ة. (0205) حمفوظ، جنیب
 پور. چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.. ترجمة محمّدر ا مرعشیخوا . (5625) ---------

 .بريوت: دار العلم .مزیه يف آاثر جنیب حمفوطالر   (.7831) د سعید، فاطمه الزهراحمم  
 قافة.: دار اجملالس األعلی للث  ةقاهر ال .النقديف األدب و  .(اتيب) مندور، حممد

   الر ایض: دار عامل الکتب. .يف أوالد حارتنا لنجیب حمفوظ يوائدراسة املضون الر   .(0669) املهنا، عبداله بن حممد بن انصر
 .تهران: چشمه ،. جلد اول. چاپ دومنویسیردسال داستان(. 5666) ، حسن میرعابدینی

 سخن.. چاپ اول، تهران: های تطبیقی دانش -مقاالت مجموعه (.5622) امور مطلق، بهمن و منیوه کنگرانین

 روق.الش   : دارةالقاهر  .جنیب حمفوظ يف حب   (.7991) نقاش، رجا
 فرهنگی.و تهران: علمی   یا موحد و پرویز مهاجر. ترجمة .ادبیّات ةنظری .(5666) وارنآوستن ول ، رنه و 

 بريوت: مکتبة لبنان. .معجم املصطلحات األدبیة .(0622) وهبة، جمدی
 نگاه. تهران: .نویسیهنر داستان .(5626) یونسی، ابراهی 





 

 بحوث فی األدب المقارن
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 6565-5656 :للطبـاعةالتـرقيم الـدولـي املـوحد 

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 

 علمیةمقالة 

 حبوث يف األدب اطقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 75-57، صص. 0331، صیف (43) 2جامعة رازي، الس نة الت اسعة، العدد 

 دب(جیب حمفوظ )يف ضوء سوسیولوجیا األلن« ومن  ال»ة قص  لغ.حمسنی ساعدي و « اطظلة» ةدراسة مقارنة لقص  

 0يسی ده کلثوم مرتضای
 ، کرمانشاه، ایرانيراز  ة، جامعةنسانی  یة اآلداب والعلوم اإلکل   ،دب املقارناألماجسترية يف فرع 

 2يالیاس نورای
 رمانشاه، ایراني، کراز  جامعةة، نسانی  یة اآلداب والعلوم اإلکل   ،ة وآداهباغة الفارسی  قسم الل  يف  مشارکأستاذ 

 4وندتورج زیين
 ، کرمانشاه، ایرانيراز  جامعةة، نسانی  یة اآلداب والعلوم اإلکل   ،وآداهبا العربی ةغة قسم الل  يف  مشارکأستاذ 

 71/9/7441 القبول:  71/6/7441 الوصول:

 اطلخ ص
قارن يف ال راساات    ن االهتماام هبا ه الد  أ ال  إ  اآلن.حا   اب منا  زمان بعیاد و الكت ااألد ء و احلكوماة شاغلت  ل یاسایة و الس  دراسة قضاای االجتمااع و 

اقاو  العشرین بشكل أكثار انساجاما و  عار  عان وجهاة أ ین اب املعاصارین الل اجنیاب حمفاوظ مان الكت اغالحمسانی سااعدي و  صال یعاد  یاق املت  ة. ويف الس 
ااة و یاساای  روف الس  رمهااا  لظ ااث  اجتااة عاان أتیهما الن  نظرمهااا املماثلااة ماان خااالل قص اا اااالجتماعیااة املضااطربة الس   ن  أیاق ذاتااه، ائدة علااجم جمتمعیهمااا. ويف الس 

عنااوان  ن  أىل ذلاا  إضااف أة.ة مسبولی  اجحااة للكاااتبنی تصاادات لالزمااات االجتماعیااة وبطریقااة رمزی ااومهااا ماان القصااص الن   «ومالن اا»و « ةاملظل اا»يت قص اا
ااالقص اا ااتنی وفضاااءمها الس  لكاااتبنی كلیهمااا. ماان هاا ا ضااییق هاااهراتن مشااهوداتن يف جمتمعااي االت  ان الكباات و  ائدة علیهمااا.    ردي خياادمان الفكاارة الس 

املانهج املتباع حملفاوظ و « ومالن ا»سااعدي و « لاةاملظ  »يت ة املنطویة ضمن قص االالت االجتماعی  وء علجم الد  ن حبثنا ه ا یستهدف تسلیط الض  أاملنطلق 
حلیلاي ويف ضاوء املدرساة األمریكیاة لاملدب املقاارن. ماا اعال القاارب یستشارف بطبیعاة احلاال علاجم صاورة الت   -راسة هو املنهج الوصفي يف ه ه الد  
 ة.ق ببیئتهما االجتماعی  ة فیما یتعل  جم نظرهتما العام  یتلق  يت عاشها الكاتبان و اجملتمع ال  

 جنیب حمفوظ. غالحمسنی ساعدي، وم،الن   املظلة، علم االجتماع، ة،القص   األدب املقارن، :اطفردات الر ئیسیة

 

                                                                                                                                                          
 mortezaie68@yahoo.com                    :العنوان اإللکتوين. 7
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