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 چکيده
و تمثییر ایمن مکاتمب در آیمار  سمبلیسمممکتب رئالیسم و  گیریشکل ،تطبیقی در جهان ادبیّاتهای همؤلّفیکی از 
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داده و او را در  است که مطالب را بر خواننمده القما ایهنرمندانهی هاو اشاره ها( نشانهیی)نمادگرا سمبلیسممکتب 
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 پيشگفتار .2

 ادبیّماتی آن و بررسمی روابم  همازملی یک کشمور در خمارا از مر ادبیّاتتطبیقی یعنی بررسی  ادبیّات

ی همادر  مژوهش (5: 1319 ،ی)انوشمیروان .و هنرهمای زیبما ی علوم انسمانیهای دیگر و سایر رشتههازبان

ی و فنّم ی فکمری،هابه عنوان جریانها که آن گیردمیبحث از مکاتب ادبی به این دلیل صورت  ،تطبیقی

بمه یماری  هماو بالنمدگی آنی هنگفت و سترگ جهان در  یمدایش هاو اندوخته اندشدهاجتماعی شناخته 

اسمت کمه در آن  دیمد  ایدورهادبی به بهتمرین وجمه نمایشمگر روا واقعمی  یهااند. مکتبهم برخاسته

جنبشی همگمانی کمارکرده اسمت کمه آن روزگمار آن را بمر نویسمندگان  بسانآمده است و در آن دوره 

و امکانمات آن را  هماو موهبمت یشان را  اسمخ گوینمدهااندیشمند و گ یدة تحمیل کرده است تا خواسته

ی آن را تبلمور ب شمند و در راسمتای کمار و  یکمار انسمانی شمرکت جوینمد. ایمن هماآرمان ند؛رهبری کن

مکاتب ادبی در  یشگاه داعیان و نمایندگان راستین آن خمارا از اماراو  هنمر برایشمان تحمیمل نشمده 

ایشمان بمه روا روزگارشمان و رسمالت  بسمتگیدلی ادبمی، هممواره از همازیرا ایمانشان به مکتمب ؛است

زممین، از مغمر  ادبیّماتسراشمه گرفته است. شمکوفایی مکاتمب ادبمی در در آن روزگار  انسانی ایشان

 ،ایمن بحمث اهمّیمترنسانس ارو ا و استقرار کالسیک و حاکمیت اصول هنری و فکری آغاز شد.  دورة

 (.124: 1351 )نجفی، معاصر ما روشن است ادبیّاتاتب در از جهت تثییر عمیق این مک

 در فمنّ هاآنمکاتب ادبی و تثییر و سود  مسثلهتطبیقی،  ادبیّاتو مورد تحلیل در یکی از مباحث مهم  

هم از حیث مفهوم و همم  ،.  ژوهش تطبیقی در حوزة آیار ادبیاستملل م تلف  ادبیّات( ینویسداستان)

و ارزیمابی  بندیتقسمیم اًصمرف ،متفاوت است. کارکرد روش تطبیقمی در حموزة  مژوهش ادبمی ،کارکرد

تطبیقمی  ادبیّماتهنمری  معرفتی اسمت. جنبمۀ -دارای ارزش هنری  ،ادبیّاتدر حوزة   ژوهشبلکه  ؛نیست

 بدان مملکت است که نوعی نقد ادبی است.

ی مکتمب هماهمؤلّفممطمابق  ،دنمدار توجّمهدر ایمن  مژوهش بمه آن  انمحقّقو مبانی نظری که  هاحوزه 

و  نویسمینمایشمنامههمای ادبمی )بررسمی گونمهایمن مکتمب در  1رنه ولمک ۀآمریکایی است که طبق نظری

معمه الگوها و مضمامین مشمتر) )زن، فقمر اقتصمادی، فحشما در جا ،احساسات و عواطف ،ی(نویسداستان

ی نویسمداسمتانری و و تثییرات نث 3سمبلیسم)اجتماعی، انتقادی و جادویی( و  2، مکاتب ادبی رئالیسم...(و

                                                           
1. Rene Wellek 

2  . Realism School 

3. Symbolism 
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به عنوان مبنمای نظمری  در این مکتب آن هی ندارد. توجّهر یر و تثیّن بر یکدیگر، به اصل تثیمعاصر دو زبا

 (1: 1391 اصل تشابه و همانندی است. )سیدی، اصالت دارد،

و تطبیق یک ایر ادبی باید بمه در بررسی  .تطبیقی در این مکتب با نقد مدرن گره خورده است ادبیّات 

از نظمر  ژوهشمگران ایمن مکتمب،  .رتمثیّ و تمثییرطمۀ نه رواب  تماری ی و راب ؛داشت توجّهآن  تادبیّمی ان 

ی ادبی محدود به زبان و مکمان نیسمتند. آیمار بسمیار های ادبی و مکاتب و گونههای ادبی، جریانها دیده

د کمه بما یکمدیگر  یونمد تماری ی نمیا انواع ادبمی رایمد در جهمان وجمود دار هاارزشمند مشابهی در زبان

 آنمعاصمر را از  ادبیّماتمحدود کمرد و نقمد ادبمی و  ادبیّاتتوان در تاریخ میا نر ادبیّاتبنابراین  ؛ندارند

تطبیقمی بمه آن  رداختمه شمد، رئالیسمم و  ادبیّماتدر  که یمهمّ. از مکاتب (115: 1911، رةناصامل) کرددور 

شمود کمه در قمرن نموزدهم در میمان ممییی( بمه حرکمت ادبمی اطمال  گراواقعهستند. رئالیسم ) سمبلیسم

و مشمکالت  واقعیّمتآن بیمان  تمرین بمارزةو اصلی درآمی ته واقعیّتی که با تفکّر ؛نویسندگان راید شد

 1ی عینی است.هاش صیّتجامعه با تصاویر، حوادث و 

)نممادگرایی( کمه  سمبلیسمممکتمب  ،در کنمار ایمن مکتمب .حقایق جامعه است ، بیانعار این مکتبش 

 ال رهمن( بمرای القمایدرونی )جریان سیّ مونولوگعناصر طبیعت و به کمک آن و الهام از  نویسداستان

 (.135: 1319 ،غنیمی هالل) 3کند.میرا بیان  2ی رهنیهاواقعیّت به م اطب، حقایق و واقعیّت

عی، یی هسمتند کمه در طمول تماریخ دسمت وش حموادث اجتمماهاملّتایران و مصر از جملۀ  ملّتدو  

، نفمور در دوران معاصمرت تحوّالی ارو ایی موازی با این هامکتب د.انسیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده

ان معاصمر ایمران نویسداستانآیار در و  ندی هموار کردنویسداستانبه خصوص  ؛ادبیّاتخود را در عرصۀ 

تموان ممی)ب رگ علوی، ابراهیم گلسمتان و احممد محممود( و مصمر )توفیمق الحکمیم و نجیمب محفموظ( 

 رواا  ،سمبلیسمممایممن مکاتممب ادبممی را یافممت. هممدف مکتممب رئالیسممم اجتممماعی و  تممثییریی از همماجلمموه

اسمت کمه بمه  سمتمدیدهو دفماع از کشمورهای  اسمتبدادگرانتقاد از حکومت  ، بیان حقایق،گراییواقعیّت

را بیان کنند. احمد محمود از جملمه  هاان ترجیح دادند تا با رم  و نماد آننویسداستاندالیل امنیتی اغلب 

، نشممیناناجارهی جامعممه را در قممالبی نمممادین در آیممارش )همماواقعیّممت ،ان معاصممر در ایممراننویسممداسممتان

ی عمر  نویسمداسمتان سمرآمداندر مصر هم نجیب محفوظ از  کند.بیان میبر آ (  ایخانهو  اندازاشم

بمه  (الیّا ااالالا  ،  زقاا ااملا ، خاا االیلیا ) هایشداسمتانیی را با سممبل در گراواقعی هاکه نگرشاست 
                                                           
1. Objective 

2. Stream of conscience 

3. Subjective 
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در  سمبلیسممنفمور رئالیسمم و ی و نویسمداستان محقّق ابتدا به تاری  ۀ ،جستارنشان دادند. در این  زیبایی

و تحلیل آیار این دو نویسنده  رداخته اسمت تما  یادب هایویژگی زندگی، معرّفیبه  سپسو مصر و  ایران

 بتواند به اهداف رکر شده دست یابد.

دارای  احممد محممودی نجیمب محفموظ و هماآیما داسمتان در این  مژوهش ایمن اسمت کمه رمقدّسؤال  -

 سمبلیسممهمای رئالیسمم و همؤلّف مثبت بودن  اسخ، که در صورت ندهست سمبلیسمی رئالیسم و هاویژگی

امون  ایعممدهابع از منمهما،  رسمش اسمخ بمه ایمن  . بمرایدر آیارشان ایست و اگونه بروز یافته اسمت

 ی احممدهمانقمد آیمار و اندیشمه ،(خالد عاشور) جنلا اف ا   ةق یانّاالااحلرکة)نجیب محفوظ(،  تاالالامیةالؤّل امل

 . استفاده شده است.و.. ( ورآرینیحیی )، از نیما تا روزگار ما محمود )عبدالعلی دستغیب(

 تحقيق فرضية .2-2

و ر  می خفقمان سیاسمی بر این استوار اسمت کمه نجیمب محفموظ و احممد محممود د فرضیۀ این  ژوهش،

همای واقعیّتمسمتقیم حقمایق تماری ی و  بمه بیمان غیمر ،کنایه و تحقیر به وسیلۀ نماد،، اقتصادی زمانۀ خود

 شان  رداختند.جامعه

 هدف تحقيق .2-1

و نممودار کمردن شمگردهای نجیمب محفموظ و  سمبلیسمتصویری دقیق و جامع از مکتب رئالیسم و  ارائۀ

 شان.ویی حقایق و نقد اوضاع جامعهگاحمد محمود در ابهام

 پيشينة تحقيق .2-9

ایر فرشمته ) «القص املالات اةااترمجةادراس» نامه ایان .1که در این زمینه ارائه شده است: هاییجستاراز جمله 

مظاارراال اقیلاةا» مقالمۀ .3اصمغری ایر جواد  «رئالیسم اجتماعی در آیار نجیب محفوظ» نامۀ ایان .2 (افضلی
ی هماتحلیمل و بررسمی ویژگمی». مقالۀ 1ایر عدنان طهماسبی و جواد اصغری  «د اجنلا اف ا  أاؤللاةايالت ا

مطالعمات  مجیمدی و طماهره رسمتمی، فصملنامۀ حسمنایمر  «نجیمب محفموظ زقا اامل  رئالیسم در داستان 

نجیمب  قاا ااملا  زاتطبیمق رئالیسمم در داسمتان » ۀنامم ایان. 5 1392، بهمار سموّم اوّل، شممارةسال  ،داستانی

ی احممد محممود و هماتحلیمل رممان .4ایمر زینمب مشمکوتی  «احمد محممودی هامحفوظ و رمان همسایه

، 22 ةشممار  ژوهشمگاه علموم انسمانی، غنمایی ادبیّات مجلّۀدر  حسین زاده فاطمهایر  در آیارش سمبلیسم

ممرز میرزایمی ایمر فرا «محفوظجیب ن الّث ثلاةرمان بحران فکری و روحی قهرمان در » ۀمقال .7، 1391 ایی  

 .11 اد  غنایی، شمارة نامۀ ژوهشر مفاخر، و مظفّ
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و رئالیسمم در آیمار همر دو نویسمنده  سمبلیسممتحلیمل انعکماس  ۀتاکنون  ژوهش مستقلی در زمینم امّا 

و معاصمر  ادبیّماتبمه  آن اهمّیمتی مکتمب آمریکمایی کمه همدفش اشماعۀ نقمد ادبمی و هاهمؤلّفمطابق با 

انجمام نشمده اسمت. اغلمب  ،تاری ی با همم ملل م تلف بدون داشتن رابطۀآیار نویسندگانی از  ساندنشنا

 هماآنی دو نویسنده به صورت مستقل بوده و به تطبیمق آیمار ها، تحلیل و نقد داستانهانامه ایانو  هامقاله

در  نمو گمامی حاضمر، از ایمن رو  مژوهش ؛به نقاط مشتر) انجام نشده اسمت دستیابیجهت  ،با یکدیگر

 است احمد محموددر آیار نجیب محفوظ و  سمبلیسمرئالیسم و  نفور مکاتبزمینۀ تحلیل محد 

 و ادب نجيب محفوظ زندگی. 2-3

بعد از  ایان دبیرسمتان بمه تحصمیل فلسمفه در دانشمگاه  در قاهره به دنیا آمد. 1911سال  نجیب محفوظ در

در »امون بمه نقمل از او:  ؛و سازمان اوقاف مصر مشغول شمد  رداخت و سپس به شغل اداری در دانشگاه

« .آور داردقیتمی نیماز بمه شمغل نمان، هر نویسمنده یما هنرمنمدی قبمل از هرگونمه خالّافتادهعقبکشورهای 

و سلطنت  ادشاهی فارو  شمروع مبارزات سیاسی و جنبی او از دوران جوانی علیه استعمارگران انگلیس 

های انسمان ۀولمی در آیمارش بمه توصمیف مشمکالت همم ه شهروند قاهره بمود؛فّاو از قشر مر شد. هراند

های ین مجموعمه داسمتانلمهمم نوشمت. اوّ فیلمناممهاطراف خود  رداخت. او غیر از رممان و داسمتان انمد 

ا با عنوان منتشر شده  1931در سال  که کوتاه او ین داسمتان او بما اوّلماست و  (نجوای دیوانگی) اجلنا   َهم

خاا امنتشمر شمد. مشمهورترین آیمار نجیمب محفموظ:  1939 در سال (شوخی سرنوشت) عمبمُثااألمق ار عنوان
؛ (کما  آرزو)   قصاراالّ ا؛ (میان دو کما ) با االقصاری ؛ (گانهسه) ة ثلثّاال ؛(مد  ۀکوا) زقا اامل  ؛ الیلی 

مصمر  ۀنممای جامعمتممام ۀ... اسمت. نجیمب آینمو (هادزد و سم ) الیا ااالالا  ؛ ریا الطّا؛ (مستی) ةالریالّسا

عربمی مصمر از حموادث واقعمی فرامموش شمده، در آیمارش یافمت  ادبیّماتآن ه از یاد تاریخ  ۀاست. هم

 شود.می

همای هایش بازتما  بحرانمانند است. داستاننویسی بینجیب محفوظ در اد  معاصر عر  و داستان 

گرا بما اسملو  های او واقمعداسمتان . اغلمبندسمتهاجتماعی، سیاسی و روحی جامعه مصر در قرن بیستم 

داسممتانی را  شممت سممر  فممنّ ، او دو مرحلممهنویسممی. در داستان(75: 1312 نممماد ردازی اسممت )میرزایممی،

گرایی واقمع دوّم، های تماریخ مصمر و مرحلمۀاع از جنبمهتماریخ فرعمونی بمرای دفم ،اوّل ۀگذاشت. مرحلم

شمرحی از  وکنمد دهم و اوایل قرن بیسمتم را طمی میغربی در قرن نوز ادبیّاتاجتماعی که قالب داستانی 
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 ؛کنمدی اسمت و بما ایهمام بمه وقمایع واقعمی اشماره میسماهیثت اش اص و حیات اجتماعی و سیها، مکان

 نامید. «1گرایی جدیدواقع» مرحلۀرا ادبی وارد شده که خودش آن  ایبنابراین او به مرحله

آیمار  .ارخنمدها حمول آن میش صمیّت کند که بقیمۀمیروی یک قهرمان تمرک   ،او در این مرحله 

هممای داستایوسممکی رمان های ا مموف وگرایی انتقممادی او خواننمده را بممه یمماد داسمتاناجتمماعی و واقممع

همینگموی را فرامموش نشمدنی  او آیار تولستوی، کافکا، جوسمیس، کمامو و ،جهان ادبیّاتدر  اندازد.می

 (1: 1371 ،. )رجاییداندمی

 محمود احمد ادب و دگیزن. 2-1

 متوسّم   ایخمانواده در او. اسمت آممده دنیما بمه اهمواز در 1311 مماه دی اهارم در( محمود) عطاء احمد

 بنمدر بمه تبعید حاصلش که شد افسری دانشکده وارد ، اوهتوسّطم تحصیالت  ایان از بعد زیسته است.می

 31 ۀدهم آغماز طوفمانی همایجنبش در شمرکت با ،هتوسّطم دورة از بعد اشسیاسی هایفعّالیّت. بود لنگه

 افسمران تیربماران و باز رسمی ها،شمکنجه شماهد آنجما در و بود زندان به او افتادن اشنتیجه که شد شروع

. اسمت شده منعکس( 1341) «شهر یک داستان» در زنده ، به صورتیمشاهدات این از ب شی. بود انقالبی

 نویسمندة بمرای ینویسمداسمتان حرفمۀ شمروع هممین و نوشمت را «لممو» داسمتان مجموعه لنگه بندر در او

 کسمب بما و کمردمی سفر م تلف شهرهای به ،داشت که اداری هایمسؤولیت طیّ در احمد. شد جنوبی

 از بعمد و قبمل را خمود ادبمی کمار او. کمردمی ممنعکس همایشداسمتان در بمود دیده را آن ه ۀهم ،تجربه

 احممد. داد اداممه نویسمندگی کار به اداری هایشغل تغییر و اقتصادی و مالی مشکالت وجود با ،ازدواا

 اینویسمنده او. اسمت کمرده آغاز( امید ۀمجلّ) تهران هایمجلّه در کوتاه داستان اند ااپ با را ادبی کار

 بمه را کمارگری طبقمۀ زنمدگی زوایمای تمام محابابی که قلمی ؛است اجتماعی نوع از و رئالیستی قلمی با

 نویسمندگان کمار و زندگانی دشواری همان ،محمود احمد ادبی کار و زندگانی مشکل .کشدمی یرتصو

 اعمتالی بمرای هنمری کمار بمه  مرداختن و خمانواده زیسمت گمذران بمرای تالش بایستی :است سوّم جهان

 .جامعه فرهن 

( 1372) درجمه صمفر مدار و( 1353) همسایه مشهور هایرمان در را محمود احمد ینویسداستان اوا 

 اسمت. نوشمته اهمواز در خمود خمانوادة جسمتجوی از بعد را( 1341) سوخته زمین رمان. کرد جستجو باید

. اسمت تحمیلمی جنم  و مقمدّس دفماع ۀزمینم در رممانآغازین  گفت توانمی جرأت به که رمانی یناوّل

 بمماران زیمر زائمری ،(1311) بیهمودگی ،(1339) اسمت آرام هنموز دریما: عبارتنمد از همایشداسمتان دیگمر

                                                           
1. New Realism 
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 انجیمر درخمت و( 1341) سوخته زمین ،(1341) دیدار ،(1352) هاغریبه ،(1351) بومی  سر) ،(1317)
 بمرای و هماآن بما و شمنید را هماآن دردهمای کرد، زندگی جامعه  ایین هایالیه در که او(. 1379) معابد

. فروبسممت جهممان از دیممده سممینفّت مشممکالت دلیممل بممه ،1311 سممالدوازدهممم مهممر  در وا. نوشممت همماآن

 (15-9: 1371 دستغیب،)

 . پردازش تحليلی موضوع1

 عربی و فارسی معاصر ینویسداستان رئاليسم در .1-2

حاصمل رسمالت نه تنها به عنوان نوع ادبی مستقل که دارای اصمول فمن و  ،عر  ادبیّاتی در نویسداستان

 هایسمالدر بمین  .منتقدان قمرار نگرفمت توجّهم مورد ه ایبلکه به نحو شایسته ی نگردید؛هنری است تلقّ

 فمنّو مکاتب غربی آشنا شد و ن ستین مراحمل  ادبیّاتاصیل گام نهاد و با  ادبیّات ۀبه صحن 1919-1911

ی ارو مایی ههمور کمرد. ههمور مکتمب متممای  نویسمندگان هاداستان ةی عربی با الهام از شیونویسداستان

 ،امتسمریع ب شمید. در آن ایّم هاآنادبی  فعّالیّتی ارو ایی به هاخالل جن نی  در  1912مصری در سال 

 گرایانسمنّتآمریکایی بمود و  –مکتب سوری  هاآنبین دو مکتب متمای  فکری )نوگرایان که در رأس 

شدیدی وجود داشت. در ایمن میمان کوتماهی  ژوهشمگران  ناسازگاریمعاصر عر ،  ادبیّاتمصری( در 

- گان مکتمب سموریی و آیمار نویسمندنویسمقصّمه میمان توسمعۀ تکوینیعر  برای  یوند  معاصر ادبیّات

خمود را از قیمد  ،ی غر نویسداستانمصر با تثییر از  نویسیقصّهاست. نهضت  گیرکامالً اشمآمریکایی، 

 ،ی مصمرنویسمداسمتانمهم تغییمرات در  هایعلّتو بند رها ساخت و به صورت منفرد به تکامل رسید. از 

ارو ا و آمریکما اسمت. نفمور اوضماع اجتمماعی بما  ادبیّاتگرایش گروهی تحصیل کردة مصری به سوی 

گمذارد ممیه بمه انتقمال راویمان بمه ایمن اممر صمحّ ،هماو تفسمیر آن در داسمتان واقعیّمتارتباط دادن آن به 

 .(3: 1392 )مجیدی،

معاصمر و  خمود را از جامعمۀموضموع  اسمت کمه تثییرگمذاری ادبمی همامکتب رئالیسم یکی از جریان 

بیمان  بهتمرین وسمیلۀ ادبیّماتاسمت.  خاصّمیگیرد و زاییدة شرای  فکمری و اجتمماعی میرویدادهای آن 

طبقماتی کمه باعمث  (277: 1344 دحسمینی،در عرصمۀ درگیمری )سیّ اراکهزندگی است؛  واقعیّتعلمی 

کمارگر  ی اجتماعی را که بیشتر طبقمۀها، بحرانگراواقع ادبیّاتبنابراین  ؛مشکالت انسانی بود ههور کرد

، 1919داستانی مصر نیم   مس از انقمال  ناسیونالیسمتی  ادبیّاتداد. در میشد، نشان میرا شامل  بوراواو 

و تقویت روا وابستگی به میهن و شمرکت در انقمال   هادر همۀ عرصه هامصری ش صیّتساختن  وارد

بما مکتمب رئالیسمتی بمود و ههمور نویسمندگانی کمه طرفمدار  هانآاز نتاید برخورد مثبت  ،و مقابله با ستم
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ی در آیار نویسمندگانی امون یحیمی ی قومی و ملّهاش صیّتاز  س نبرای تالش بودند.   ژوهیحقیقت

انسمانی در عصمر  –رشمد فکمری  ب محفوظ بروز کرد. رسیدن به مرحلۀو نجی غدا ی، امین یوسف حقّ

قیقت امور شده بود. شکوفایی حیات اقتصادی و اوضاع معیشمت و معاصر، سبب تسلیم شدن در مقابل ح

محمروم  بمرای طبقمۀ دیمؤیّکرد و می توجّهیی به مسائل مردمی گراواقععوامل سیاسی و فکری هم ون 

است که بمه گرواقع ادبیّاتبرگرفته از  ،ی معاصر اد  عر ها( داستان1274:292)شکیب انصاری،  بود.

گمران اجتمماعی را برانگی تمه ات اندیشممندان و اصمالاتفکّمرقمی  رداختمه و مشکالت اجتماعی و اخال

 حدیمد ابموفریمد  محمّمدی عربمی؛ نویسداستانی ارو ایی به هااست.  س از نفور جریانات ادبی و مکتب

و  رضاألداسمتان  الشمرقاوی؛ عبمدالرحمان الارا  دةعا االحکمیم داسمتان  توفیق ؛ال ای  أنااو  زن بلاای هاداستان
نجیمب  ،معاصمر عمر  ادبیّماترا نگاشمتند. در  ة ثلاالثّاو  زقاا ااملا   ،خا االیلیا ی هاجیب محفوظ داستانن

بما هممۀ  واقعیّتو نشان دادن  شناسیروانرا بر اساس علم و  واقعیّتکه تحلیل  استین کسی اوّلمحفوظ 

 (1: 1312 به ما عرضه کرد )میرزایی، دردهایشمشکالت و 

 نگاریروزناممهبا گسمترش  گراواقعی رئالیستی و نویسداستان، اوا گسترش یفارس معاصر ادبیّاتدر  

 اینکممه اکثممر  اوّلبممه دو دلیممل اسممت:  گممراواقممعو رمممان  نگاریروزنامممهآغمماز شممد. ارتبمماط و تعامممل 

 ارینگروزناممهنشان از نقمش  مسثلهو این  اندداشتهدستی  نگاریروزنامهفارسی در  ۀیّاوّلنویسان یاجتماع

بنمابراین  ؛زندگی در متن واقعیات اجتمماعی اسمت ،در حقیقت نگاریروزنامهیی دارد. گراواقع رواادر 

حجمازی، علمی دشمتی،  محمّمدایرانی جستجو کرد.  1یسم فارسی را باید در اورنالیسمیه رئالاوّلخاستگاه 

 دوّم. انمدزمانآن  نگمارانروزناممههمگمی از  ،اوّلان دورة نویسمداسمتانسعید نفیسی و مشفق کماهمی از 

ایمران و  ةی سمتارهما. روزناممهندشمدمیی اجتماعی نی  به صورت  اورقی در روزنامه منتشر هارمان اینکه

حرکتمی  ،شب تفریحاتاون تهران م وف و  ایخوانندهی  ر هابا ااپ رمان 1311شفق سر  در سال 

 .(3: 1392 تند. )فتوحی و صادقی،زبان فارسی به راه انداخیی داستانی در گراواقعبه سوی 

( 1211) تبریم ی از طمالبوفنویسان بودند. کتا  احمد سفرنامه ،در ایران ر  یشگامان رئالیسماز دیگ 

خی د. سمفرنامۀ میاحمد در مواجهه با جهان مادی به جستجوی آگاهی از سرنوشت دنیایی  ش صیّتکه 

ای بهانمهبرای مقاصد علمی به کوه دماوند است و ( که سفر گروهی از جوانان 1211مسالک المحسنین )

رمممان کممه در خممالل آن مسمائل اجتممماعی و اخالقممی را مطممرا کنمد. ایممن آیممار و ترجمممۀ  مؤلّممفبمرای 

ی در بازگرداندن رهنیمت نقش مهمّ ،( ایر جیم  موریهش 1214- م 1915) حاجی بابا اصفهانیماجراهای 

                                                           
1. Journalism 
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یمی همم گراواقمعی رئالیستی فارسی داشمت. هاداستان گیریکلشاجتماعی و  واقعیّتایرانی از ماوراء به 

ی را  شمت سمر مموفّقی هماتجربمه ،اجتمماعی روز -در کاربرد زبان اجتماعی و هم در موضوعات سیاسی

در  ایمراغمه العابمدینزیناند، و را آغازگر رئالیسم فارسی داشتها ایعدهکه  زادهجمالگذاشت. قبل از 

 ؛تجربمه کمرده بودنمد نثمرگرایمی را در سمبک واقمع ،ارنمد و  رنمدو ده مدا در  یمکابراهیم ب نامۀسیاحت

یمی گراواقمعمان (. ن ستین ر5 یی ایرانی دانست )همان:گراواقع گذاربنیانتوان میرا ن زادهجمالبنابراین 

که کار خود را با مشمکالت است ( 1357-1211از مشفق کاهمی ) تهران م وفرمان  ،اجتماعی فارسی

ی همان سمتین رممان مایمۀدرونانتقال حکومت از قاجار به  هلموی آغماز کمرد.  هایسالن در جامعه در ز

( اسمت، شمرا ج ئیمات زنمدگی شمهری بمود کمه بمه توصمیف توسّ بوراوا )م ۀرئالیستی که حماسۀ طبق

و زن  از ناکمامی انقمال  مشمروطه، کارمنمدان یثسی اجتماعی و هافساد سیاسی و اداری، ناامنی ،فحشاء

شمهری، از دسمتگاه  توسّم م ادی از طیمف کارمنمدان دولتمی و طبقمۀانتقم -های اجتمماعی رداخت. رمان

را بمه  هماآن ،زن مسمثلۀنویسندگان به  توجّهحاضر ایران کشیده شد.  ادبیّاتی هااداری مشروطه به صحنه

( فقمر 1312 لوقمات )در رمان اشرف م مسعود محمّدتبدیل کرد. بعد از مشفق کاهمی،  1یک فیمینیست

زنمان اسمت، منجمر  ضمرررا عامل فساد دانسته و بدب تی زن در اجتماع و عادات و آدا  اجتماعی که به 

شمد کمه ایمن سمرخوردگی در آیمار صماد  ممیاز اصمالا جامعمه  هماآنس فلسمفی به سرخوردگی و یث

 (.7 )همان: هدایت، ب رگ علوی، صاد  اوبک، ابراهیم گلستان و احمد محمود به اوا رسید

 ی معاصر عربی و فارسینویسداستاندر  سمبليسم .1-1

شناخت آن قراردادهای اصلی است که به هر تصمویر یما توصمیف ادبمی  ،ادبی شناسینشانهگرایی یا نماد

سمت و آگماهی بمه ایمن هااز نشانه ایمجموعمه ،ب شمد. در همر ایمر هنمرینیروی ساختن معنای دیگر می

های یر هنمری دنیمایی از نشمانهمناسبات راستین میان ایر و م اطب آن است. هر ا ها در حکم کشفنشانه

ایمن رو واقعیتمی اسمت ممبهم.  کنمد؛ ازخمود را ایجماد می و داللت معنایی خاصّ آفریندمیخود را  ویژة

ه ماننمد هایی اسمت کماز نشمانه ایمجموعمهزبمان داسمتان  ،شناسمی(. از نظمر نشانه35: 1377، میرصادقی)

ها را نویسممیرم  ۀخواننممده مجموعمم شممود.ویسممنده بممه خواننممده منتقممل مین ای از رممم  بممه وسممیلۀسلسممله

دهمد. یمافتن العممل نشمان میفهمد و نسبت به آن عکسالعات منتقل شده را میکند و اطّرم گشایی می

تمی مناسمبات درونمی وق امّا ؛های جامعه کار آسانی نیستبا محتوای واقعیت ،نماد و نشانه در یک داستان

 .(119: 1977 )فتوا، شوددر) معانی ایر آسان می ،ها دانسته شودنشانه

                                                           
1. Feminist 
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شمکل گرفمت.  یمروان ایمن  فرانسمه در)نمادگرایی( در اواخر قرن نموزدهم ممیالدی  سمبلیسممکتب  

را  قعیّمتواتوانند درون و ماوراء دنیای واقعمی را ببیننمد و بما نمماد میمکتب معتقدند که نویسنده و شاعر 

بما نممادین آن را بمه خواننمده القماء کنمد. از ایمن رو همگمام  زبمانی بانشان بدهد و  ترجاودانهو  ترب رگ

یان بما آن گراواقعاست و  آلودمهنی  که سرشار از ابهامی  نمادگرایی ،و گسترش مکتب رئالیسم  یدایش

نویسمندگانی  توسّم ارو ما و آمریکما  تادبیّماد، شکل گرفت. این مکتب در نکنمیحقایق جامعه را بیان 

ایمن مکتمب در مصمر  .(Welter, 1975: 125)گسترده شمد  فاکنر و جیم  جویس ،وولفویرجینیااون 

 توجّمهرونمق یافمت و ممورد   رداختند،میافراد روشنفکر و تحصیل کرده که به ترجمۀ آیار غربی  توسّ 

داسمتانی  ادبیّماتدر  .محفموظ قمرار گرفمت نویسندگان اون توفیق الحکیم، یوسمف الشمارونی و نجیمب

همم بمرای بیمان حقمایق ایمن مکتمب  ،با گرایش نویسندگان به مکتب رئالیسم ،مشروطه ایران نی  در دورة

شمد تما بسممیاری از  ایوسمیلهممبهم بمه دالیمل سیاسممی و امنیتمی نفمور یافمت و جامعمه در لفافمه و سم نان 

احممد  و ، ب رگ علوی، صاد  اوبمکآبادیدولتد معاصر هم اون محمو ةعرای دورنویسندگان و ش

حقمایق و مشمکالت جامعمه  ب شالهماماین جریان ادبی را برای بیان افکار و عواطمف خمود کمه  محمود

 .(312: 1313 ،میرعابدینیاست به صورت غیر مستقیم بیان کند )

 هرانمدشمد؛ ممیبیمان  ی جهان عر  با زبان تمثیل و نمادهاواقعیّت ،در مصر با رواا مکتب رئالیسم 

بمرای  نهمان داشمتن عقایمد دینمی و  امّا ؛بود انتقادی -رئالیست اجتماعی  ،ان عر نویسداستانبسیاری از 

  یممروی کنممد. ایممن مکتممب بممرای  سمبلیسمممتممرجیح داد کممه از مکتممب  ،حممن خممودلّانتقادهممای شممدید ال

قتصمادی، تنماقد میمان دو نسمل، فسماد برای بیان هلم و سمتم، فقمر و نیماز ا ایوسیلهان عر  نویسداستان

مشمکالت روحمی ممردم را  ،اخالقی و بحران روحی روشنفکران جامعه بود که با الهام از عناصر طبیعمت

محی  است که در قسممت تحلیمل آیمار  واقعیّتگرایش  یوند با  دارطالیهکردند. نجیب محفوظ میبیان 

 شود.می رداخته ی او و احمد محمود بیشتر به این مهم هاو اندیشه

 های نجيب محفوظدر داستان سمبليسم. تحليل رئاليسم و 1-9

خویش را بما  اوّل گانۀسههای های کوتاه آغاز کرد و داستانهای ادبی را با داستانفعّالیّتنجیب محفوظ 

 1913فرعمون( در سمال  ةو رادوبمیس )دلمداد 1912در سمال  (شموخی سرنوشمت) االق اراعبثهای عنوان

همای تماری ی و سه داسمتان از قماهره در ایمن مرحلمه از داسمتان /جل یا ةاالقاررةاات. او با نوشتن داستاننوش

 .(13: 1319اجتماعی اوست )طهماسبی و اصغری، 
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هما در مرزهمای متمایمل ش صمیّتبعضمی  .های نجیب محفوظ ج ئی اسمتداستاندر استفاده از رم   

 تحقّمق هماآنشوند تما رات واقعمی از ایرگی رم  رها می به دقّت، یمرسوم، به دقت با یک حرکت حسّ

های مرموز در داستان برخموردی نمدارد و بعضمی حموادث بما حفم  ش صیّتیابد. نسبت اشیاء با بعضی 

شوند. این نتاید بعضی ناقدان اسمت کمه انسان کواک می تفکّرنسبت مسافت و مستند ساختن آن برای 

در  واقعیّمتیابمد. فضمای های نجیب محفوظ با رم  و سمبل نممود بهتمری ممیدر داستان واقعیّتمرزهای 

رمم ی دارای دلیمل. نموع  واقعیّمتدو مرحله دارد: الف( فضای واقعی و صریح  ( فضای  او هایداستان

و  (بمدنام خانمۀ) میهالّساابلا و  (نجموای دیموانگی) اجلنا  اَها ، الا األاالّث ثلاةهمای در بعضی از داستان اوّل

 ۀاسمت. مرحلم واقعیّمتصل بمه متّ شود. او هنرمند و انسانیهایش را شامل میاز داستان %57ی حدود دوّم

 اسمت. مرحلمۀ الّث ثلاةو  زقاا ااملا  ، خا االیلیا ، القاررةااجل ی ةهای گرایی نجیب محفوظ شامل داستانواقع

 .خواهد شدآن  رداخته  اوست که به سمبلیکهای شامل داستان ،های نجیب محفوظداستان سوّم

 (ةالجدید ةالقاهر) جدید قاهرةتحليل داستان  .1-9-2

 مشمغول را او اندیشمۀ انمدی فکمری مسمائل کمه کمرد آغماز زمانی را داستان این نگارشنجیب محفوظ 

 میمان کمه زنمان مسمائل و رفمتمی شمار به بوراوا طبقۀ جوانان ۀقبل که دانشگاه به رفتن جمله از ؛کردمی

 اجتمماعی مسمائل ،داسمتان این در او. گیردمی قرار بحث مورد محفوظ نجیب هایداستان اغلب انقهرمان

 نشمانگر رضموان ممثمون مسمائل، اجتمماعی بعمد تجسمم ایمعبدالمدّ محبمو  ش صمیّت. کندمی مطرا را

 گمرایش جنماحی هیچ به که جوانی سمبل هم بدید احمد و اپ خواهیهوا طه علی و راست به گرایش

 محبمو  امون افمرادی انحطماط و سمقوط و فساد باعث که جامعه همرفّ طبقۀ به  یوستن با طه علی. دندار

 یمک در کمه المدایم محبمو  داسمتان اصلی قهرمان. شودمی خود اخالقی سقوط باعث است، ایمعبدالدّ

 ولیتمسمئ گمرفتن عهمده بمر بمه قمادر و اسمت جسممی معلمول کمه  مدری و شده ب رگ توسّ م ةخانواد

 نجمات راه تنهما شمغل یمافتن و گیردمی دوش به را خانواده مشکالت و مسائل ۀهم او و نیست وادگیخان

 کماری همر به دست شغل یافتن برای او که کردمی اقتضا مصر جامعۀ اوضاع و شرای . است خانواده این

  رداخمت یما ندخترشما از خواسمتگاری  یشمنهاد بما و نبودنمد او اسمت دام بمه حاضر اداره کارمندان .ب ند

 نمام بمه ش صمی میمان ایمن در. گذاشمتندمی بحرانی شرای  در را او ،مانالضّ وجه عنوان به حقو  نصف

 و  سمت های یشمنهاد محبمو  به ،بود اداره یک در معروف هایبی  از یکی منشی که «اخشیدی سالم»

 ایمن ۀنمونم( 17 :نداسمتا) .شمد خواهمد درآممد و شغل صاحب هاآن انجام صورت در که دهدمی منح 
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ااملا  ) ممد  کوامه در و علموان ش صمیّت بما سم  و دزد هایداستان در ش صیّت  ش صمیّت بما( زقاا 

 .شودمی تکرار کرشه

 بمه یتموجّهبمی و گریالابالی شعار شغل، نداشتن و فقر فکری بحران از شدن خالص برای محجو  

 باعمث و شمد فسماد داار فقر از  محجو مثل هم اخشیدی سالم( 119: داستان) و داد سر عقاید و اصول

 دلیمل بمه و دادنمد اداممه لغم ش بدون خود راه به طه علی و رضوان مثمون. گردید نی  او اخالقی انحراف

 نموع همر از که داد ایمقاله نوشتن به تن محجو . نبودند طلبیفرصت و جوییبرتری دنبال به ،نیاز مسثلۀ

 خموبی ممالی شرای  توانستمی ،انقال  ضدّ مجلّۀ به آن ائۀار صورت در و بود دور به واقعیّت و حقیقت

 بمه محجمو  وجمود در کینمه و خشمم احسماس. بمود تثکیمد و حمایت مورد بتقلّ و دروغ اراکه بیابد؛

 اینشمانه و رمم  ،محجو  و سالم یکسان  رورش و رشد. دشمی بیشتر روز به روز  ریشانش افکار خاطر

 کمه وحمدتی کنمد؛ آگماه دو آن سرنوشمت یکسانی و وحدت زا تا برده ارک به ابتدا از نویسنده کهاست 

 مسمثلۀ. اسمت کشمانده مسمیرآن  بمه را هماآن بیم  قاسم به خدمت و ستهاآن اوضاع مشابهت از ناشی

 سوءاسمتفاده گرفتمار کمه داستان دیگر ش صیّت احسان،. شودمی مطرا داستان این در زن از سوءاستفاده

  ۀیّممکلّ در اسممت نمماداری و فقممر بهممرة کممه گمموییدروغ و سمم نان در نمماقدت: اسممت شممده بیمم  قاسممم

 وحمدت بمه ایم  هممه کمه کنمدممی مطمرا را تصمادف مسمثلۀ سالم. شودمی دیده داستان یهاش صیّت

 او یهماداسمتان از بسمیاری در تصمادف ۀمسمثل ایمن و انجامدمی اشیاء میان آهنگی هم و نظم و سرنوشت

  فکممری جریممان الگمموی طممه علممی و المسمملمین اخمموان اندیشممه الگمموی انرضممو مممثمون. شممودمممی دیممده

 ش صممیّت مقابممل را همماآن ولممی ؛ندارنممد ایبرجسممته رنمم  و نقممش نممدانا سوسیالیسممتی خواهممانترقّمی

  محجممو ، نامتعممادل ش صممیّت مقابممل از دانشممگاه کممه دهممد نشممان تمما داده قممرار عبدالممدّایم محجممو 

 همر از را خود دو این .(39: 1971 العالم، امین) است  رورده را انرضو و طه اون متعادلی یهاش صیّت

 سوسیالیسمتی افکار اشاعۀ دالیل به جامعه، محروم طبقات توجّه و جسته دور انقالبی ضدّ یهااندیشه نوع

علمی  شدباعث  مصر اجتماعی سیاسی بد شرای . اندداده قرار خود شعار را اجتماعی فساد از شدن ردو و

 رممان در حم لوی عمر ش صیّت .دهد نشان عالقه هابیانقال ضدّ راه به و شود منحرف انقال  اهر از طه

 گمرتجلّی رضموان ممثمون تحموّل و هسمتند ش صیّت این نمونه س  و دزد رمان در علوان رئوف و گدا

 .هستند محفوظ نجیب( الّث ثلة) گانهسه مجموعۀ رمان در شوکی عبدالمنعم ش صیّت
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ل اساسمی برخمی وسمای ،گرایمی اوسمتواقمع ۀفوظ در این داستان که ن ستین داستان مرحلنجیب مح 

های این مرحله تکرار کرده است. کماربرد را در بیش از یک داستان از داستان هارم  را به کار برده و آن

خوانمده شمود: دو سمطح کمه در نیم که این متن قابلیمت آن را دارد بیکند و مییجاد ابهام نمیرم  ن د او ا

سمپس  .دارد تعلّمقخواننمدگان  ۀسطحی ن دیک که هدف از آن ادرا) مضمون داستان است که به همم

فکمری و شمناخت رازهما و رم همای آن قابمل سطح آگاهی عمیق از بعد  وشیده و  نهان متن کمه بما همم

 (.211اهل فن است )داستان:  ةخوانند در) است و این سطح خاصّ

شمود و ای محسمو  ممین الگمویی اسمت کمه رمم  و عالممت گمروه یما طبقمهاصلی داسمتا ش صیّت 

همای  سمت دیگمران اسمت. در همایش در واقمع قربمانی مطمامع و خواسمتهزن مثل دیگر داستان ش صیّت

وقمایعی اسمت کمه در قلممرو  سممبلیکمعمادل  ،و ارتباط آن با نفمس قهرممان «کاربرد طبیعت»خصوص 

بمار دیگمر خمود را در خیابمان »ایی که در روا قهرمانان در تالطم اسمت: هیا بحران ؛جریان دارد واقعیّت

کشمید و خشکاند و میان دیوارها صفیر ممیدر حالی که باد سرد و گ نده او را از سرما می ؛فسطاط دیده

 (111: 1971)شطی،  «لش باشد.از آن بود که ناتوانی گرسنه، قادر به تحمّ تررحمانهبیاین 

از احساسات سرکشی دارد که در نفس محجو  الدایم نسمبت بمه شمرای  سم ت و  این متن تمثیلی 

و گسستن مقاومت محجمو    اشیدن همشدیدی که از هر سو احاطه کرده بود، در خلجان بود و رم  از 

اون تندباد بود. اسمم محجمو  سممبل ع لمت و دوری را دربمر  شدّتدر برابر شرایطی که در قدرت و 

اخموان با گرایش خود بمه جمعیمت  «مثمون رضوان»خود به جن  برخاسته است. اسم دارد که با اجتماع 

 است. ب شیدهاش امنیت سمبل عقیده یابت اوست که به زندگی المسلمین

و اصول جامعه و عمدم  ایبنمدی بمه آن و فقمر  هاارزشنابودی  .1مفاهیمی اون:  ،گرادر این داستان واقع

رمم  و تمثیلمی از آن  «سالم اخشمیدی و محجمو  المدایم» ش صیّتدو  جامعه که توسّ اقتصادی افراد م

اسمت و رمم  بحمران  یابت قهرمان اصملی داسمتان های وای و بیهودگی که ج ء ویژگی ۀفلسف .2بودند. 

گرایممی، دیممن و علمم و مبممارزه و تسمملیم در دو آلو ایمده گراییهمممادّتنماقد میممان  .3روحمی و فکممری. 

همه مبارزه و شمعار سوسیالیسمتی بمه نقالبی مثمون رضوان و علی طه که بعد از آنجو و امبارزه ش صیّت

 جمع گروه روشنفکران م الف با دفاع از طبقه محروم جامعه  یوستند.

 (2332 – 2331) خان الخليلیتحليل داستان  .1-9-1

 داسمتان. گیمردممی دربمر را – داسمتان قهرممان - عماکف احمد ةخانواد زندگی از سال یک ،داستان این

 را داسمتان نویسمنده. بود مصر به آلمان هوایی حمالت شاهد قاهره که است دوّم جهانی جن  به مربوط
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 بیشمتری امنیت جن  دورة در که خلیلی ۀمحلّ به یسکاکین ۀمحلّ از خانواده این که کندمی آغاز آنجا از

  او هماهری توصمیف بما هاسمت کم داسمتان اصملی ش صمیّت عماکف، احممد. کنمدمی مکان نقل داشت،

 سمالیمیان اش،ری تمه درهمم وضمع و سمر و حرکمات آشفتگی در»: برد  ی شروانی یهانشانه بهتوان می

 و نحیمف بلنمد، قمامتی بما. شمدممی ن دیمک سمالگی اهمل  ایمان بمه. رسمدمی نظر به حوصلهکم و خسته

 بمه کمراوات و  یمراهن اروکمی و ارغبم و گرد  ر و دارعر  آستین و اروکیده ییهالباس و انگی مترحّ

 نومیمدی امّما ؛دادمی اهمّیت هاهر زیبایی و آراستگی  اکی گی، به روزگاری او! شگفتا و اف ایدمی شسنّ

 «.بازداشمت لبماس بمه توجّمه از را او آیمد،ممی سمراغش بمه بعمدها کمه روشمنفکری بمه تظاهر و حرص و

 هبازنشسمت بمود کرده جسارت بازرسان به نسبت و بوده اداری شغل صاحب که احمد  در. (215رجایی: )

 کنمدمی اجبار را او  درش. است قبل داستان در محجو   در جسمی ناتوانی همان معادل این و شودمی

 ضممن یکمی کمه بدهمد را بمرادرش دو خرا تا شده کار مشغول یاهمّیتبی  ست با و کند تحصیل تر)

 جریمان از ،قمدیم فرهنم  ممورد در تحقیمق و مطالعمه دلیمل هبم او. شودمی کارمند یکی و مرد ما داستان

 بمر فقمر جنایمت» و «عدالت» بیشتر او مقاالت موضوع. شد فکری جمود داار و ماند دور جدید فرهنگی

 شمودممی کار و فداکاری به مجبور او. است اقتصادی س ت شرای  و جنایت و هلم بیانگر که بود« نبوغ

 باعمث فکمری بحمران. شمد محمروم اسمت، توسّ م طبقۀ جوانان دانشگاه هب رفتن که آرزویش تحقّق از و

 عطوفمت. یابمد  تسملّ هسمتی نیروهمای بمر آن با تواندمی کند فکر و ببرد  ناه جادو و خرافات به او شده

 اجتمماع بمه را بم دل و ترسمو فمردی کمه شده هاهب ّ تربیت و رفتار در تناقد باعث که  در خشم و مادر

 زدهوحشمت و تنهما و زنمدمین خودفروشی و  ست کار هر به دست محجو  مانند او امّا. نداداده تحویل

 و عماکف رشمدی ،ش صمیّت دو. (214 )هممان: «اسمت ممورویی مصمر در مهمم یهاشغل: »زندمی فریاد

 رشمدی. بمود وی شکسمت شمروع نقطۀ ،همحلّ این به هاآن مکان نقل و خلیلی خان ۀمحلّ در راشد، احمد

 اجتمماع ارتبماط در موفّق فردی رشدی. بود تناقد در احمد با کامالً روحی و یش صیّت لحاظ به عاکف

 از کمرده،  شمت زیبا به که طورهمان: »گفت و ماند ناکام هم عشق در احمد مقابل در و ازدواا و کار و

 (31: استاند. )«است کم حقوقش و زیاد شسنّ» :گفت او به دختر( 37: داستان. )«است متنفر زن جنس

 کنمد  سمتی ه او بما قمدراین محبّت که شودمی  یدا تو اون آدمی آیا: » رسدمی خود از دردمندانه او 

 جاهلیمت محمی  همم بعد داد؛ باد بر را آرزوهایت برادر با مهربانی و شکست را تو کمر  در، خطای اوّل

 وجمودش در و کمرده رشمد شکسمته، درهمم و مقهمور مما نسمل. »«گذاشمت عقمیم را تعقلی استعدادهای
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 از تمرس و کرامتمیبمی و فقمر و طبقماتی احسماس و محرومیمت و ان وا و گراییدرون و عقده از ایکومه

 (119: داستان. )«است شده انباشته روزی دادن دست

 بما کمه وقتمی ؛شد او بیشتر ناامیدی باعث ،داشت اشتغال وکالت شغل به که راشد احمد با او آشنایی 

 احممد) شم   ایمن. نشماند گوشمش در را ممارکس و فرویمد نام و شد آشنا او یمترقّ افکار و هااندیشه

 احممد و طمه علمی اون انقالبی فرد. است قبل داستان در طه علی از بعد یمترقّ افکار نمونۀ یندوّم( راشد

 و سمرک فشمار دلیمل بمه و احتیماط جانمب رعایمت و سیاسمی دلیمل به محفوظ یهاداستان در...  و راشد

 (311 :1371، رجایی. )شدند توصیف مستقیم غیر صورتی به و شوندمین معرّفی جسورانه اندان آزادی

 فلسمفۀ و ممرگ میمان تضمادّ و سرنوشت تناقد قبال در را خود فلسفۀ ،داستان این در محفوظ نجیب 

 نمماد عماکف احممد و رشمدی میمان تضاد و تناقد. است گنجانده عاکف رشدی ش صیّت در زندگی

 او در نویسنده را مرگ رم . است شده سنگین احمد یهارند با ولی است؛ بوده عشق الگوی و نیشادما

 جم  کمه آنجما تما دادند ادامه راه به: »سازدمی برجسته کرد،می عبور گورستان از خود مسیر در که زمانی

  از کممه تصممادف  دیممدة(. 147: مممانه« ). ...نبممود اممپ سمممت در گورسممتان و راسممت سمممت در بیابممان

 و آینمده وقمایع رمم  داسمتان این در و کرده تکرار رمانش در بارها محفوظ و است لیکیسمب یهاواسطه

 کمه عیتصنّ و دروغین حالت از را داستان تصادف  دیدة او. داندمی خواننده در وقایع این با شدن آماده

 ارتبماط و نظمم از سممبلیک بیمانی عنموان به تصادف. است کرده منتفی شود،می صداقت از دوری باعث

 جمدایی و زنمدمی لب ند عاکف احمد به قدر شب در بار یناوّل نوال مثالً ؛شودمی هاهر اشیاء و امور میان

 اسمت رشمدی ممرگ رمم  و نشمانه ،مرده س  ناخوشایند بوی و افتدمی اتّفا  نوال امتحان روز برادرش

 متجسّم  ممرده سمگی با واقعی و رئال دیدة  کی و حقیقی مفهوم دلیل به مرگ زشت اهره (.149)همان:

 حقمایق مصمدا  سممبلیک هنمر با که است اجتماع واقعی مفاهیم بیانگر ،عاکف احمد ش صیّت. یابدمی

 شمدة فرامموش کارمنمدان و نامسماعد شمرای  فشمار تحمت ممردم از گروهی رم  .1: است دوره آن مصر

 روانمی تکموین در شمرای  و محی  تثییر .3 آرزوها رفتن باد بر و هانومیدی و هاشکست تجربۀ .2 دولت

 ممردم و اجتمماع و مکان تغییر حتّی که بدبینانه و  وچ افکار با انسانی ةشد تبدیل و هانسل میان تناقد .1

 .نداد نجات هاشکست از را هاآن جدید

 هاتحليل محتوایی داستان. 1-9-9

کنمد. ایمن ممی خاصّمی توجّه هاآنات تفکّرها و مانجامعه و آر توسّ م نجیب محفوظ در آیارش به طبقۀ

 واقعیّمتشمود. های تحلیل شده یافمت ممیواقعی از جامعه در داستان ، میان نمونۀهامشکالت و  ی یدگی
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ای از خمالل حرکمت تماری ی آن بما گسمترده و  یراسته است. حموادث را در  هنمۀ ی آراستهواقعیّتن د او 

یدادها به تصویر کشیده است. هدف او برتمری صمورت تفصمیلی بمر وقمایع ترتیب، ارتباط و عوامل و رو

 (.9-7: 1392صنعتی و زیبا است )مجیدی و رستمی،  العادةی همراه با قدرت خار مادّ

هایش شرای  جامعه مصمر کمه در داستان سمبلیکهای عوامل گرایش محفوظ به کاربرد وسیع شیوه 

 آمی خشمونتا شده بود، سرکو  شمدید م الفمان انقمال  و اعممال هگرفتار استعمار و استبداد انگلیسی

بموراوا کمه  همای انقالبیمون و طبقمۀنیروهای انقالبی بود. او برای نشان دادن اندیشمه توسّ نسبت به آنان 

همای ش صمیّتهمای روانمی خمود را در به آنان بود، به رم  روی آورد. او بسیاری از ویژگمی تعلّقخود م

و ایممان  میان شمکّ دائم ةها، دودلی و تردید و مبارزه است که منجر به انبوهی از  رسشاندداستان گنج

 اش شد.او در تعیین موقعیت و اههار عقیده جرأتشده است. این امر موجب از بین رفتن 

 نمماداو  ی محموری نمدارد.ش صمیّتکمه اسمت قهرممانی انقالبمی  ،ةاجل یا ةاالقاارّادر  «علی طه» ش صیّت 

 کنمد. نویسمنده او را مت صم  ولمی خمو  عممل نممی ،ددهمکمه خمو  شمعار ممی اسمتران فردی حیم

کنمد. بحمث ممی اخوان المسملمینکند که با مثمون رضوان، دانشجوی گروه می معرّفیهای سیاسی بحث

شناسمد. را نممی هماآن امّما ؛اندیشمدسیاسمی ممی همایحلراهوی از مسائل اجتماعی دور است و فق  بمه 

اسمت کمه در مقابمل احممد راشمد اههمار « احمد عاکف» ش صیّتدر داستان او  «حمد راشدا» ش صیّت

 .(12کند )همان: ناتوانی می

و با رم  عقایمد خمود را ا ه به شرای  محی  و تکامل روحی اوست.وابست سمبلیکانت ا  بیان و زبان  

 ؛هنمری نیسمت ةی از یک شیویرومحفوظ، تنها به تمایل او به   توسّ  سمبلیکانت ا  بیان  .کندمیبیان 

شمود. او های بیان مناسبی که محی  بر او تحمیل کرده مربوط ممیبلکه به محی  زندگی نویسنده و روش

شده تا ضمن  نهان داشتن حقایق اجتماع، مطالمب خمود  موفّق سمبلیک،ی به صورت نویسداستاندر هنر 

های دردنا) اجتمماعی و واقعیّترم  را برگ ید تا از گرایی آیار خود، واقعیّت ۀرا بیان کند. او در مرحل

یبماتی بیتباهی و فساد اخالقی،  مسثلۀمصر از آن در عذا  بودند، س ن بگوید.  ملّت ةاقتصادی که تود

محجمو   ش صمیّتدر  القااررةااجل یا ةومتی بمه سرنوشمت در داسمتان ی قموانین حکمتموجّهبمیو  هاارزش

شود. تراادی ممرگ های دیگرش هم به خوبی ادرا) میدر داستان مسثلهن ای یابد.م میتجسّ عبدالدّایم

القااررةاهمای اوسمت. جایگماه زن در رممان های نجیب محفموظ از مضمامین مشمتر) رممان در در داستان
 هماآنازدواا  .انمدو سودجو شده طلبفرصترا دارد و قربانی عناصر  هاارزش نقش آشکارکنندة اجل ی ة

فقیر ب رگ شمده، رمم  یکسمانی و وحمدت شمرای   ایکه در خانواده عبدالدّایمحجو  با فردی اون م
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 ةرم  ع لت و دوری و مثمون رضموان رمم  عقیمد عبدالدّایمس ت و ضرورت سرنوشت است. محجو  

 (219یابت است. )همان: 

 در آثار احمد محمود سمبليسمتحليل رئاليسم و . 1-9-3

داشمته اسمت.  تحوّلهای ای نویسندگان معاصر فارسی و عربی دورهههای محمود هم ون داستانداستان

ایی همداسمتان های ناتورالیستی اوبک اسمت.اندیشههای هدایت و به ویژه ییر داستانحت تثاو در آغاز ت

. سمپس بما «داستان یک شمهر»فردی مثل  هایشورهدلاگ یستانسیالیستی و  ر از مالل زیست و افکار شبه

 - ها به سموی ارفمای مناسمبات اقتصمادیدقیق روستاها و شهر ۀاجتماعی بیشتر و مطالع هایکسب تجربه

 ،«همماهمسممایه»آیممد: یان بممه شممهر، مشممکل بیکماری، فقممر و فسمماد مممیسیاسمی هم ممون مهمماجرت روسممتای

 مربوط به این مرحله از زندگی اوست. «ای بر آ خانه»و  «نشیناناجاره»

هممای یعنممی رواا داسممتان ؛اشزنممدگی سمموّم بممد( را در مرحلممۀش )درخممت انجیممر معااو آخممرین ایممر 

اوا  کشمد و ایمن مرحلمۀه را بمه تصمویر ممیمنفمی خرافمات در جامعم تمثییررئالیستی جادویی نوشت که 

 و نماد ردازی احمد محمود است. سورئالیستینویسی داستان
 «اندازچشم»داستان . 1-9-3-2

کننمد. میرند و مرده بازی را کشف مییم ساکن شهرکی که نمیشودر این داستان با مردمی رو به رو می

رسند که اگر روزی یک مرده و یک تشییع جنازه داشته باشمند، ها با راهنمایی مشاور به این نتیجه میآن

کمش سمینه ؛آخمه اینطموری کمه بمده»گویمد: او ممی .هستند همیشه سرشان شلوغ و در حال تالش و تقالّ

بدتر از همه اینکه اصمالً .  ...ییت مه بشکنیم و نه جنب و جوشی و نه تالشی و تقالّآفتا  دراز بکشیم و 

 (15: 1371. )دستغیب، «میریمنمی

میمرد و حال و هوای شهر عمو  شمد. همم اد راوی نیم  ممی ،«عمو بندر»با  ی یدن خبر مرگ واقعی  

شمود کمه بم رگ ممی قدرآنجسد او  امّا میرد؛جسد شده است. مشاور نی  می جا  ر ازشود همهشایعه می

 ۀعملمی جامعمه و فلسمفرکمود و بمی واقعیّمتهای مبهم و نمادین کمه بیمانگر گیرد. صحنهتمام شهر را می

 ی و نمادین تبدیل ساخته است.ت یّلمرگ حقیقت آن دوره است، در داستان آن را به ماجرایی 

گیمرد. را ممی شمهر ۀهم ها وخیابان شود ومی دو ای جسد دراز» بیند که:میراوی که هم ادش مرده  

س عملی، تمربیسراسر این داستان شکست،  . در«کشدمیانتظار انفجار جسد را  ،اارطا  گلدسته زیر او

 با زبانی نمادین و هنرمندانه توصیف شده است. هاآن و سکوت سایه انداخته است که همۀ
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 «نشيناناجاره»داستان  .1-9-3-1

یک ساختمان مسمکن دارنمد. راوی داسمتان از سمورا   دوازدهم فات و عرصات در طبقۀبه نام عر نفر دو

  مایش زیمرسمفید  کتما  جلدکند. عرفات شش مینقل  بیندمی را آن ه هرکند و میرا نگاه  هاآنکلید 

آینمد و از عرصمات ممی هماآن موش بمه اتما  ای سمیاهکند. سپس عمدّهمیآوی  گذارد و خود را حلقمی

شمش جلمد کتما  سمفید را روی میم  گذاشمته و  ،ان وشسیاهاشم  مقابل درکنند. عرصات میویی بازج

عرفمات و عرصمات  .دگویمممی سم ن نجاه  ۀکند. این داستان از خفقان سیاسی دهمی آوی حلقخود را 

و کتا  شمش جلمدی سمفید همم نمماد  «هاساواکی»نماد   وشسیاهی هاش صیّت، «مبارزان سیاسی»نماد 

 ،بینمدممی(. تابلویی کمه راوی روی دیموار 11:1317هستند. )دستغیب،  «انقال  سفید گانۀدوازدهاصول »

نگماهم از کتما  »اسمت:  جامعمه بمرهای تبلیغاتی شماه و سمکوت حماکم دستگاه هایجنجالو  نماد جار

در  هماییخیابان و های بلندشهر با ساختمان یک ازاشی ب رگی بود کشیده شد به دیوار روبرو که تابلو نقّ

 )محممود، «. بمود و... هماهمه مشبک و سرها  شت  نجمره ها نجره .الی بودکدام دجّ هر درامتداد هم که 

1351 :91). 

اشم اص  اراکهت؛ طرف نیسبینسبت به نیک و بد مسائل این داستان  ،ییگراواقعنویسنده به لحاظ  

ر واقمع اممر عضموی از اجتمماع و ب مش ارگانیمک را د هماآنکننمد کمه ممیای زندگی داستان در جامعه

 کند.می)زنده( از ساختار اجتماعی تعریف و تعیین 
 «بر آب ایخانه». داستان 1-9-3-9

یی از تفماوت دو هماشمود نشمانهممیدر این ابهام  امّا آید؛میمبهم  رداستانی است که به نظ بر آ  ایخانه

د. کنمممیو عممل ن محتاطانمههمم  آن ؛زنمدممیف نسل و کود) را مشاهده کمرد. نسملی کمه فقم  حمر

انمد و در ممورد وسمیدهاین نسل زن و مرد و کود) هستند که شماهد فمروری تن سماختمانی   نمایندگان

. مرد کمه هاها و در و  نجره یش رویشان بنایی بود با برا»کنند. میزنند و عمل نمید حرف بیننمیآن ه 

گشمت. ممیخطمر تمو دهمانش بمیبمان زن مثمل ممار آبمی سمرما زده و کرد. زمیزد، انگار نجوا میحرف 

کشمید.  شمت سرشمان تما اشمم میجوید و مرد سیگار می  اغی شده بود. زن سقّحرفش جویده بود و دبّ

جوند( و مردهایی که سمیگار بمر می  جنبید )سقّمی شانآروارهکه  هاییزن ۀکرد سایه است؛ سایمیکار 

سمرانجام تنهما صمدای ویمران   ...گمیمممیبگیم  س امرا ن» گوید:مییم و مرد . زن گفت: بگولب دارند

باز به گوش اعتماد ندارند و کود)، نماد نسل بعمد، نگماهش بمه  هاآنرسد. میشدن ساختمان به گوش 
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شود و انگار که قمد کشمیده بمود و نگماهش نمه بمه رقم  میکود) از زن و مرد جدا »مرد و زن است. 

 (93 :1351 )محمود، «زن که به تیرگی جسد بنا بود. ۀو نه به جنبش اان دمادم سیگار بود

 نجاه به بعمد بموده و باعمث  آن ه در جامعه دهۀتناقد میان دو نسل قدیم و جدید و  ،در این داستان 

 و ممادر یما اخمتالف فکمری میمان طبقمۀ بموراوایی و روشمنفکران جامعمۀ اختالف و کشمکش میان  مدر

تفماوت نسمبت بمه بمیهای زن و مرد نماد نسل گذشته و انسان .است، مطرا شدهشده گذشته و امروز ما 

 ات  یش آمده هستند، است.اتّفاقکه نگران است مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نسل آینده 
 هامحتوایی داستان تحليل. 1-9-3-3

ها، ش صیّت هستند. و هم نمادین گراواقعیعنی هم  دارند؛ دوالیه ها موضوعی انسانی و اجتماعی ورمان

اند کمه یات و توصیفات به قصد آن ارائه شدهند و ج ئواقعی و طبیعی های این رمانهاکاریری هاعمال و 

هما ه به دست دهند. نمادها، اه نویسنده به قصمد در داسمتانهای عادی و روزمرّواقعیّتمعنای خالصی از 

در عمین  امّا ؛انددرآمی ته هاآنها هستند و با واقعیّتج ء طبیعی  آورده باشد و اه به قصد نیاورده باشد،

د نمکند و مفهموم داسمتان را تقویمت ممینب شمحال معنای دیگری غیر از معنای هاهری داستان به آن ممی

ی نممادین را جیمم  جمویس، نویسمندة گمراواقعهای . ن ستین بار این نوع داستان(25: 1391 زاده،)حسن

 نممادگرایییمی و گراواقمعاو را بمه مکتمب  ،داستانی ارو ا ادبیّاتجویس در  یع کرد. مطالعۀایرلندی، شا

آیمد همای ناسمازگار بمه عممل ممیایمن مکتمب به همین دلیل در آیمارش تلفیقمی از کرده بود و مندعالقه

(Bargess, 1972: 205) امّما ؛تو تما حمدودی ناتورالیسمتی اسم گمراواقمعبه هماهر  نشیناناجاره. داستان 

شمود. نممادین داسمتان هماهر ممی هما، جنبمۀکه با تفسمیر و تعبیمر آن اندعناصر داستان طوری انت ا  شده

ها، اشیاء و طبیعمت ست و در عمق از خصوصیت نمادین برخوردار است و آدمگراواقعداستان در سطح، 

ع و احوال حاکم بمر داسمتان با اوضاشوند و وجود نمادینشان به صورت نمادین در آن تکرار و تثکید می

 (24: 1391، زادهحسنکند. )دارد و معنای داستان را تقویت می هم وانی

 های نجيب محفوظ و احمد محمودارزیابی و تطبيق داستان .1-3

هما و جریمان مسمثلۀمهم است،  ا دو زبان متفاوت و مضامین مشتر)یکی از مباحثی که در تطبیق دو ایر ب

های م تلف اسمت کمه از عهمد رنسمانس تما بمه اممروز تمثییر اصمول و ملّت اتادبیّمکاتب ادبی حاکم بر 

قمد ادبمی همای نتطبیقی یکمی از شماخه ادبیّاتواضح است. در مباحث قبل بیان شد که  هاآنهای اندیشه

 ردازد. ناقمدان جهمانی معتقدنمد کمه های ادبی میش صیّتها و اندیشه است که به تطبیق و مقایسۀ آیار،
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همای بر اصل مقایسمه و تطبیمق قمرار دارد. اممروزه بمه دلیمل افم ایش  دیمده همۀ ملل ادبیّاتبی در نقد اد

و نقمد عربمی و  ادبیّماتهمایی در ضمرورت نیماز بمه انمین مقایسمه ،به منابع اصیل هاآننوگرایی و ارجاع 

ممه دهمد. در ایمن جهان به سیر تکامل ادبمی و انسمانی خمود ادا ادبیّاتشود تا در کنار فارسی احساس می

بمه  اهمّیمتهای مکتب آمریکمایی اسمت، اصمل تشمابه و هماننمدی دو ایمر و همؤلّف ژوهش نی  که مطابق 

 .قرار گرفته استمعاصر مال)  ادبیّاترویکرد نقد ادبی و 

کمه روابم   ندمتفاوت با دو زبان متفاوت ملّتمعاصر از دو  ةنجیب محفوظ و احمد محمود دو نویسند 

در دوران معاصر هم این دو نویسمنده شمناخت و آگماهی از همم نداشمتند  است. نبوده هاآن تاری ی میان

ری گرفتمه ی یکمدیگر تمثییر و تمثیّنویسداستانها، سبک و ساختار جریانات و گونه ها،آیار، اندیشهاز که 

مموازات ایمن  به اند وحوادث و حمالت دشمنان بوده گرفتارایران و مصر در طول تاریخ  ملّتباشند. دو 

ان فرصمت نویسمداستانات ناخوشایندی در اقتصاد، فرهن  و اجتماع دو کشور افتاد. در این اینا اتّفاقامر 

را غنیمت شمرده و آیاری را که بیانگر اوضاع و حقایق مصمر و ایمران بمود نوشمتند و بمه دلیمل خفقمان و 

 استبداد سیاسی ترجیح دادند از نماد و رم  بهره ببرند.

 ی نجيب محفوظ و احمد محمودنویسداستانتحليل و بررسی اسلوب  .1-1

 ۀ، تکیمهماآنش، بسیار واضح است. از بارزترین ویژگمی یهاو اینای داستان روش نجیب محفوظ در آیار

حماد ایمن ی و مکتب ش صی نو است؛ به طوری کمه اتّسنّتیی گراواقعنویسنده بر روش آمی ته به مکتب 

بنامنمد. در واقمع او بمه  یشمرفت  1«یمی ش صمیگراواقع»ی باعث شده روش او را و ادبیّاتدو مکتب در 

برده که از این طریق، شناخت باطنی مصر و فضای رمم ی و تعبیمر   ناه نوی واقعی در ااراو  فنّ ۀتجرب

ت و صمالبت دارد و قوّ با ایجاز، همراهو در تعبیرهایش، روشی شکوفا اا شده است. از باطن اش اص مهیّ

 .(157: 1971 ،عبداهلل) ندسته نو و قرین معانی زیبا انه،اً مبتکره او در دو طرف تشبیهاتش جدّی ار تشباب

ی ش صمیّت ؛کنمدمی، نقشی قوی و  ر رن  بازی ش صیّتی نجیب محفوظ هم ون هاقصّهزمان در  

خی ادبمی کند و زندگی و حیات را احاطه کرده است. نجیب ممورمیدر مسیر حوادث سیر  میرد؛میکه ن

در  هماآنکمردن و فمروکش  هما، انقمال هات به تصویر حیات و انواع هیجانات و جوششاست که با دقّ

بمرای  ایوسیله. او از خالل تاریخ و رم  تاری ی (19: 2111 است )خالد عاشور، رداخته بافت اجتماعی 

در امماراو  نمموعی ممماعی معاصممر را اجت -آورد و حقممایق و مضممامین سیاسممی وجممود بممه واقعیّممتبیممان 

همای او گماهی صمریح و مسمتقیم و در داسمتان واقعیّمتاف تاری ی به تصویر کشید. فضای شفّ سمبلیسم

                                                           
1. Personal Realism 
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ی فنی عناوین اجتمماعی، هایی رسمی ویژگیگراواقع ۀمرحل باشد. او درمیگاهی بار رم ی دارای دلیل 

-131: 1391)اصمغری،  دهمدممیی این مرحله را تشکیل فنّ سجلّ ومعاصر جمع شده  ، طبیعت وواقعیّت

هاهری، جممالت را بمه آهنم  درون  آهنگیخوشای است که با محمود ن ستین نویسنده احمد (.131

است. استفاده از زبان طبیعمت و جمان ب شمیدن  آهن ضر بازد. آهن  درونی نوعی موسیقی یا آن می

خواسمت زممین را از جما ت و ممیانمداخبماد انم  ممی ؛باران هنگامه کرده بمود»به عناصر آن هم اون: 

باران، آسممان تیمره را بمه زممین های آوازهای خاموش را افسار گسی ته کرده بود. رشته ،ش بادبکند. غرّ

 همای کوتماه را بمه گونمۀقصّه. او ندازیبایی که برآمده از رهن نویسندهو تشبیهات « دوخت...آلود میگل

 (57: 1311دهد )سپانلو، قرار می «گراواقعنویسی قصّه» آموزنده و یکی از مرزهای  یشرفتۀ الگویی

 هما را بمازگو ش صمیّت. مجموعمه زنمدگی تان احمد محممود متفماوت و نمادیننمدها در داسش صیّت 

خواننمده را در نویسمنده، شموند. دیمده ممی سمازسرنوشتای بحرانمی و معمموالً در لحظمه هاآنکند و می

کند کمه بمرای  میش بمرد دهد. او سعی میهای داستان قرار میصیّتش جریان دوگونگی فکر و طبیعت 

 .یکدیگر هماهن  کند و صحنۀ داستان را با ش صیّتداستان، موضوع،  مایۀدرون

 های محفوظ و محمودتطبيق مضامين مشترک در داستان. 1-6

 زن. 1-6-2

صماحب « کُرشمه» معلّممی همسمر یکم . مردازیمممیدو زن  ( بمه مقایسمۀزقا ااملا  در داستان کواه مَدَ  )

شمود. زن او زنمی قموی و ممیکمه باعمث تمنش بمین خمود و همسمرش است  م دّرخانه و تاجر مواد قهوه

خود تجماوز  ندارد از حدّ جرأتایستد و او میمحکم است که در مقابل اعمال زشت و ناروای شوهرش 

 کنند.میبا صلح و صفا زندگی  امّا ؛کند

اش و با وجود خواسمتگاری فقر اقتصادی خانواده خاطر بهان که گر این داستزن دی ش صیّت ،حمیده 

مردی  ا) و صاحب روزی حالل )عباس الحلو( حاضر به ازدواا با او نشده و با یمک سمرباز انگلیسمی 

بیننمد و داسمتان بما ممیبا وضعی اسفنا) و ناهنجار  هااو را در میکده رسد.میکارش به انحراف اخالقی 

نجیب در این داستان هدفش این بوده که حیمات کشمورش را بما هدف آید. میس الحلو  ایان مرگ عبا

را در کنمار همم  مقمدّسی خطاکار و هاش صیّت ویر بکشد وآن ه از خیر و شر در آن جمع شده، به تص

 تعلّم. او (12: 2119 ،ةسا ممصمر اسمت ) بحران اوضاع جامعمۀ شدّتتعبیری از  مقایسه کند. این داستان

 گوییسم نمصر دانسته و رادیمو در داسمتان رمم ی بمرای  کشورانگلیس به  این حقایق را جن  و حملۀ
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 ؛2111کشمد )میخود را  سنّتفرهن  و  است که هنگام به کار گیری وسایل جدید از زاویه نفع و سود

121 :125) 

ن را باعمث فسماد تمدّاحمد محمود از جمله نویسندگان رئالیسم اجتماعی است که  یشرفت جامعه و  

مسمعود و بم رگ  محمّمد ،رسد کمه هم مون صماد  همدایت، حجمازیمیو تباهی زن دانسته و به جایی 

تمثیل و رم  بمه دالیمل ش صمی و یما تمرس از  علوی زن را با شهر یکی دانسته است. محمود اون از فنّ

زن  ش صمیّتاسمتفاده کمرده، و حقایق جامعمه  واقعیّتگرفتار شدن در زندان و مسائل سیاسی برای بیان 

به این مطلمب خمودداری کمرده  هایش واضح نیست. او به صورت مستقیم از  رداختندر داستان انانآن

 است.

و فسماد و تبماهی  مانمدگیعقباو در انین اجتماعی که زن به فساد کشیده شده، عامل آن را فقمر و  

ااره را دربیان احساسات بشردوسمتانه و اخمال   ،رو ارمانتیک ا ادبیّاتداند و به تثییر از میاداری جامعه 

نویسمان معاصمر بمه دام بمدبینی نرسمد کمه بسمیاری از داسمتاممیزن به جایی  مسثلۀداند و این میدرست 

اشممی و همدفی زنممدگی افتماده و تنهما راه فممرار از فراموشمی دردهمما را القیمدی، عیّبممیفلسمفی و  موای و 

 دانند.می خودکشی

 نياز اقتصادی فقر و .1-6-1

مصمر بمه شممار  همای جامعمۀجنم  و بحمران از نتاید استعمار، که رااقتصادی  نیاز وفقر نجیب محفوظ، 

مشمکل ممرگ  مدر،  «هایاةالنّااااالب ایاة»ی خود نشمان داده اسمت. در داسمتان هادر داستانبه وضوا  ،آیدمی

آورد. قهرممان اصملی داسمتان ممیی دیگمر زنمدگی را بمه وجمود هماای نان و ضمرورتفراهم کردن لقمه

همای خمانوادگی و تفماوت قربانی فقر و نیاز اقتصمادی شمدند و بحمران اشخانوادهو  عبدالدّایممحجو  

 (72: 2111 است. )خالد عاشور،مشهود دیگر  ۀاز طبق ایطبقه جوییبهرهاقتصادی آشکار میان مردم و 

تمن بمه همر  بمارفالکتبرای رهایی از زندگی  از زنان مصری که هاآن سوءاستفادهافسران انگلیسی و  

را  هماآن گمراواقمعمصر است که محفموظ بما سمبکی  ۀجامع واقعیّتی هازنند، شاخ می فسادی وخطا 

 جوانمان بمرای رسمیدن بمه طبقمۀ تجمدّدخواهیمصر فساد اخالقی،  کرده است. از نتاید فقر در جامعۀ بیان

 .است استعمار انگلیس و آلمان روزاف ونو رواا  انسانیت به دین و توجّهبیه جامعه، مرفّ

ی سیاسمی حم   همافارسی در سمتمدیدگی، جنم ، مبمارزه ادبیّاترئالیستی  ةاحمد محمود نویسند 

ی مبمارزان و رواا فسماد اخالقمی ناشمی از هماخمانواده باراسمفزنمدانیان در زنمدان و وضمع  وده، شکنجۀت
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افسران ارتش با تجاوز به ممال و نماموس  توسّ ل اخالقی اصو گذاشتن  احکومت رضاخان، تبعید و زیر 

 در ایران است که احمد محمود با زبان رم  و سمبل بیان کرده است. 31 ، از  یامدهای استبداد دهۀمردم

ی اجتماعی ایران  مس از فروریم ی حکوممت ملّم -رم ی از فضای سیاسی ،سایه در داستان یک شهر 

بما  ،که قهرمان اصلی علمیدهد را نمایش میهراس دوره رضاشاهی  ،ناحمد محمود در این داستا .است

اسمت کمه همدایت در بموف کمور و  ایمایمهآن لب ند ترسناکش سمبل و نمایندة آن هراس است و این 

کمه در عرصمه  «خالد» ش صیّت ،هاصاد  اوبک در سن  صبور نمایش داده بودند. در داستان همسایه

علوی همماهنگی دارد،  «هایشاشم»و استاد ماکان  «سووشون»وسف خان ی ش صیّتمبارزه اجتماعی با 

خیم د و ایمن فقمر و رنممد ممیبر ایفقیرانمهنشمانگر رشمد فکمری و بمدنی اوسمت کمه از ارفمای زنمدگانی 

د و اسمتعمارزدگی و مبمارزة اوست و تالش خالد برای رهایی جامعه از اادهای فقر و فسا معلّمزندگانی، 

 آورد.میه، او را از  ای درانسانیش در این را

 زندان ةتجرب .1-6-9

 زنمدان ادبیّمات جامعمه، در سیاسمی یهماکشممکش اوا و داسمتانی نثر رواا با فارسی و عربی ادبیّات در

 زنمدان، ۀمسمثل ،شمده رکمر مطالمب طبمق ،محفموظ نجیب. کرد  یدا ادبی انواع میان در را خاصّی جایگاه

. اسمت کشمیده تصمویر بمه را هااین تمثیل بیان با تنها و نکرده حس را اراستعم علیه سیاسی ةمبارز و تبعید

 بمه نمه امّما ؛کنمدممی توصمیف را داسمتان قهرمانمان زندان تجربۀ( گانهسه مجموعۀ) ،«الّث ثلاة» داستان در او

 بیمان داشمت، زنمدان و تبعیمد در خمودش کمه ایتجربمه بما خود هایداستان در محمود احمد که صورتی

 تممام بما خمودش امون ؛بپمردازد همازنمدان در جنایمات افشاگری به کرده سعی هایشداستان در وا. کرد

نجیمب محفموظ در  .بودنمد ناسیونالیسمت انهواخواهم داسمتانش قهرمانان و است کرده حس را آن وجود

یمق سمه عمد از تصمویر زن در مصمر  رداختمه کمه از طریمک بُ یمی داسمتان خمود، بمه ارائمۀگراواقع ۀمرحل

 شمود.منتقمل ممی زقاا ااملا  و حمیمده در  یاةهاالنّاااایاةب انفیسمه در ، القاررةااجل ی ةاحسان شحاته در  صیّتش 

شمدند. حمیمده سممبل فقمدان یبمات و  طلبیجماهزنانی که گرفتار منجال  فساد اخالقی ناشمی از فقمر و 

 ی بود که گرفتار جن  شدند.توسّطسرگردانی طبقه م

 - تمرین الگوهمای عممل و رفتمار سیاسمیموفّمقاحمد محمود بمه عنموان  های نجیب محفوظ وداستان 

وجمود سمه رکمن اساسمی  .1گم ینش:  اهمّیمتابمل تحلیمل هسمتند. به وطمن ق مندعالقهاجتماعی جوانان 

هما، مبمارزه بما هلمم و داسمتان مایهدرون .2مایش به خوبی  رداخته شده است. داستان: شرا، گسترش و ن

هما یی اوامر دولتی که برآمده از یک ساختار سیاسی استبدادی حاکم است. داسمتانستم اربابان و زورگو
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ایمران و  ۀهمای گذشمتانمد کمه در حکوممتسمتمدیدهطلبی ممردم  ی و آزادیستیای مناسب از ستمنمونه

همای ایمن دو نویسمنده و دیگمر نویسمندگان بمه قهرمانان مبارزی را در داستان ،استعمار ارو اییان در مصر

 کمردن   ذیرگسمترشهمای داسمتان، هممان ش صمیّتتوضمیحات نویسمندگان در بیمان  .3هور رساندند. ه

 تواند در رهن و زبان م اطبان جاری شود.و میاست هایی است که درون یک ایر نهفته  یام

 نتيجه
 وی روا و هاندیشم فکمر، بمر و کمردمی زندگی آن با نویسنده که ییهاواقعیّت طرا ضرورت با محفوظ نجیب. 1

 در قبمل هماسمال از آن در سممبلیک گمرایش ن سمتین که داستان و رمان ۀعرص در هنر جهانی تحوّل و بود حاکم

 هرانمد. شمد روبمرو اسمت، آممده وجمود بمه دیگران و  روست وولف، ویرجینیا جویس، جیم  کافکا، هایرمان

 موضموع و آورد یرو هماواقعیّمت بمه داد رجیحت و یافتمین خود در سبک این با همراهی برای ایانگی ه او خود

 .شفرهنگی و سیاسی اجتماعی، انسانی، مشکالت بااست؛  مصر هایشرمان اصلی

 کمه نیسمت ایمن در ،کنمدممی جمدا گرایماندرون از را محممود احمد هم ون ییگراواقع نویسندگان که یخطّ. 2

 در بلکمه ؛دومو اسمان و ا موف بمه یانگراواقع و دارند نظر و روست جویس به ارو ایی گرایدرون نویسندگان

 و عواطمف گرایماندرون کهحالی در ؛است اجتماعی تیّکلّ و برونی واقعیّت توجّهم یانگراواقع نظر که است این

 نیسمت تنهما زنمدگی در فرد که است محور این حول محمود احمد انتقادی ۀاندیش. کنندمی عمده را فردی روحیۀ

 .است اجتماعی یهاطبقه از ایطبقه فمعرّ و

 و ممدرن دیمدگاهی ،تماری ی رمم  و تماریخ خمالل از خمود اجتمماعی و تماری ی همایرمان در محفوظ نجیب. 3

 متجسمّ  تماری ی تمثیلی و جوهر خالل از انگلیس، استعمار برابر در را مصر ةمبارز روا و کندمی ترسیم را معاصر

 ،رمم  محفموظ همایداسمتان خواننمدة. اسمت کمرده کار تاری ی افشفّ سمبلیسم نوعی اهاراو  در و ب شدمی

 .کندمی در) آن  ایان و داستان تمام خواندن از بعد تنها را آن هدف و مفهوم ،تمثیل

 آیمارش در رفمت، زنمدان بمه و شمد تبعیمد آن خاطر به و  رداختمی سیاسی مبارزة به خود اون محمود احمد. 1

 اسمتفاده سممبل و نمماد از دیمد الزم کمه جمایی هر و کرده بیان  ردهبی را هایّتواقع و اجتماعی حقایق از بسیاری

 .کردمی توجّه جامعه زحمتکش و محروم طبقات به و مردم عمومی مسائل به او. کرد

 همر بموده، هماهنم  یتفکّمر بما خاص نظام یک به وابستگی( 1 سمبلیک ةشیو به محفوظ نجیب توجّه علل از. 5

  امتنماع آشمکارا سیاسمی کارهمای در شمرکت از دلیمل ایمن بمه و نبمود لتحمّم قابمل آن در شکشممک و تضاد نوع

 انقالبمی نیروهمای توسمّ  آنمان به نسبت آمی خشونت رفتار اعمال و انقال  م الفان شدید سرکو ( 2 ورزیدمی

 .کند بیان را مصر جامعۀ حقایق مستقیم غیر زبانی به داد ترجیح او بنابراین ؛بود

 خمود یگمراواقمع همایداسمتان در خبمره، شناسمیجامعه دید با و خویش شیوای نثر و توانا قلم با محمود مداح. 4

 ۀجنبم بیشمتر محمود احمد توصیف. دارد اش اص نمادین و رم ی رواب  کنار در داستانی عمل و روایت بر تثکید
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 ممرتب  هما دیمده و وقمایع بما صمورتی به ناتورالیستی آیار برخالف و است درونی مونولوگ بر مبتنی و دارد عینی

 .است

 اقتصمادی فقمر و اسمتعمار کههستند  کشور محروم مناطق و روستاها ،محفوظ نجیب هایرمان در بیشتر هامکان. 7

 سمقوط دامار ممردان و زنمان جامعمه باالدسمت و روشمنفکر طبقمۀ بمه رسمیدن طممع به و شده هاآن دامنگیر بیشتر

 .هستند شهرهاکالن محمود احمد هایداستان و هاانرم در مکان. شدند اخالقی

 دهمۀ در ایمران شمهرهای در کمه جامعمه توسّ م ۀطبق و کارمندان مشکل ،شزندگی یهامصیبت و زن به توجّه 

  ایمن در مهمم یهماموضموع از کردنمد،ممی نمرم  نجمه و دسمت شمهرهاکالن در آن بما شاهنشماهی حکوممت و 51

 .است شهرکالن

 حموادث ماهیمت کمه دانمدمی جانداری حکم در را طبیعی و اجتماعی محی  رئالیست، ةنویسند ود،محم احمد. 1

  در نممادین یهماصمحنه و اسمت فروبمرده ابهمام در را هماآن همایشداسمتان در نمماد از اسمتفاده. کنمدمی تعیین را

 محممود احممد. دهندمی ارائه خواننده به را حس و شور از سرشار تصاویری و یابندمی خاصّی جایگاه هایشرمان

 . رداخت صنعتی جامعه در افراد اضمحالل و اجتماعی سیاسی، مسائل توصیف به نماد از استفاده با

. اسمت دوسمتیانسان رممان لقاخ و مدرن ادبیّات گذاران ایه از ،عر  معاصر داستانی ادبیّات در محفوظ نجیب. 9

 ا مموف، هممایداسممتان دوسممتدار انتقممادی یگممراواقممع آیممار در و شکسممپیر و مممولیر دیکنمم ، آیممار دوسممتدار او

 احتمرام عمدالت، طرفدار خود مانیفست در که است ناسیونالیستی حسّ با فردی او. بود مو اساندو و داستایوسکی

 .بود حقیقت و منطق و عقل از دفاع ،آزادی به

 نامهکتاب

 هاالف: کتاب

 .ارم، تهران: زوّااپ دوّ ،مدوّ لدج ،ر مااز نيما تا روزگا (؛1351، یحیی ) ورآرین. 1

: تهمران ،ماماپ دوّ اط،مهوش قویمی و نسمرین خطّم مۀترج ،پيدایش رمان فارسی (؛2112باوسانی، الساندرو ). 2

 .شناسی فرانسهمعین انجمن ایران

 الکتاب.ة العام   ةیر املصة : اهلیئةالقاهر  ،نق اآثاراجنل اف    (؛8002خالد، عاشور ). 3
 .، تهران: مهارتاوّلااپ  ،نقد آثار احمد محمود (؛1317ستغیب، عبدالعلی )د. 1

 .، مشهد: دانشگاه فردوسیدوّمااپ  ،در آثار نجيب محفوظ سمبليسم ؛(1371رجایی، نجمه ). 5

 .، ااپ ششم، تهران: نگاهنویسندگان پيشرو ایران ؛(1311علی )محمّدسپانلو، . 4

 الکتاب. ةالعام ةملصریة ا: اهلیئةالقاهر  ،اب اعاجنل اف   اياةینلال ّاةاخصلال ّا ؛(8002علی ) حمم دسالمه، . 7

 .ااپ دوازدهم، تهران: نگاه ،های ادبیمکتب ؛(1344سید حسینی، رضا ). 1

 .، اهواز: دانشگاه شهید امراناوّلااپ  ،دب العربی المعاصرر األتطوّ ؛(1374شکیب انصاری، محمود ). 9
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 .دار املعارف: القاهرة ،اایةاالیربلةال اقیلةاياالرّا ؛(1291سن )ح حمم د، بداهللع. 10
تهمران:  ،اوّلاماپ  ،زاده شمیرازیاهللآیمت د مرتضیسیّ ۀترجم ،األدب المقارن ؛(1377) محمّدغنیمی هالل، . 11

 امیرکبیر.
 املعارف. : دارةقاهر ال ،الط بعة األولی، شیرامیاصراياةمزیالرّامزاااالرّا ؛(1299فتوح، امحد ). 18
 .س نتهران:  ،اوّل ااپ ،عرب ادبيّاتتاریخ  ؛(1371د، عبدالحسین )فرزا. 13

 .ان: اشمهتهر، سوّم، ااپ ی ایراننویسداستانصد سال  ؛(1313میرعابدینی، حسن ). 11

 .، مشهد: ماهنامه آموزش و  رورشاوّل، ااپ ؟تطبيقی چيست ادبيّات ؛(1351نجفی، ابولحسن ). 15

 نامهب: پایان

، تهمران: دانشمگاه آبـادیرئاليسم اجتماعی در آثار نجيب محفـوظ و احمـد دولـت(؛ 1315) . اصغری، جواد14

 .392-1  ص عدنان طهماسبی  شتکوهی،: ، استاد راهنمادکتری ۀنام ایان تهران،

 هامجلّه: ج

ان زبـان و ادبيّات تطبيقـی فرهنگسـت نشریة ،«ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران» (؛1319انوشیروانی، علیرضا ). 17

 .19-1  ص ،لاوّ رةشما، لوّا دورة، ادب فارسی

انجمن ایرانی زبان و ادبيّـات  ،سدانشگاه تربيت مدرّ ،«اسالمی ادبیّات تطبیقی ۀنظری» (؛1319 روینی، خلیل ). 11

 .15-55، ص  11 مارةش ،عرب

غنـایی  ادبيّـات ةمجلّـ ،«در آیمارش سمبلیسممی احممد محممود و هماتحلیل رمان» ؛(1391) فاطمه زاده،حسن. 19

 .12-25 ص  ،22مارة ش ،نی و مطالعات فرهنگیژوهشگاه علوم انساپ

 المللـی امـام خمينـیفصلنامة لسان المبين دانشگاه بين، «تطبیقی ادبیّاتایستی » ؛(1391) دحسینسیّ دی،سیّ. 21

 .21-1 ص  ،9مارة ش ،قزوین )ره(

 - مجلّـة علمـی، «نویسمیر داستانگیری رئالیسم دشکل»(؛ 1392هاشم صادقی ) معجنی، محمود؛ فتوحی رود. 21

 .75-52 ص  ،112 ةشمار، ، دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشی جستارهای ادبی

ی رئالیسم در داسمتان زفما  الممد  نجیمب هاتحلیل و بررسی ویژگی» ؛(1392) رستمی طاهر مجیدی، حسن؛. 22

 .22-1 ص  ،سوّماره شم ،اوّلسال دانشگاه حکیم سب واری،  ،تخصصی مطالعات داستانی فصلنامة ،«محفوظ

ارائااهادراتساات ان ساا اراار اایرا اادبلّاااتا ،«بیرراا األدب املقررارا، الاررکایاد ا ردود»(؛ 1221) ین، عزالررد  ةاملناصرر . 83
 م.1221، ر تطبلق اع
، «الییمه نجیمب محفموظالثّ بحمران فکمری و روحمی قهرممان در رممان» ؛(1391)مفاخر ر مظفّ؛ فرامرز میرزایی،. 21

 .11-41 ص ، 11مارة ش ،ادب غنایی ةامنپژوهش
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ا
ا
ا

 1دراسةامقارنة:اأمح افم دجنل اف   ااااأعمالامزیةايال اقیلةااالرّا

 2ممتح ايمه 
 ، ایراافتجی  ةحداو ة سالمیإلآزاد ا ةجامع آداهبا،و  ةالعربی ةغل  ستاذ ماارک يف قسم الأ

 3ایرا الک
اینیاأرم اجلامعة الاعبیة يفمن  األدب املقارا دکتوراه يف

ا املیخّا
دباء املعاصررین مرن رو اد األ أعمال ا يفتأثیمهو  مزیةالر  ظهور مدارس أدبیة من الواقعیة و  العامل هو األدب املقارا يف جئإحدی نتا إا  

ا لقررختا أا تا صرفر الیرردین برت اسرتطاعتظهرر یرة مرأ البلرداا األوروبیررة مل ارخیوابط الت  خرالل الررر   درسرت کررال املالفررس؛ مرأ أا   العررب و 
األوضرا  واألحروال  تتنرامم مرأکانرت   يتوال ر املدرسة الواقعیرةُنسجت علی منوال تی اآلثار األدبیة ال   فیها امبقواعد أدبیة ممتازة آثارًا و 

تعرر  عرن آراء األدیرن عرن  يتال ر  فهر يمرز األسرلوب الر  تنتمر  إلری  يتمرن اآلثرار ال رالقصصری؛ و  ن  الفرمیداا األدب و  يفجتماعیة اإل
مرود مرن کبرار أمحرد حمفإا  جنین حمفرو  و  مهبامموض واإل تقدم مفاهیمها إلی القارئ يف يتال  ؛ و یمیائیةیة والس  طریق اإلشاراد الفن  

یة یاسررررس  جتماعیررررة والعبرررری عررررن ترررردهور األوضررررا  اإلالقصصرررری للت   الفررررن   ایررررراا، قررررد اختررررارا کالمهررررامصررررر و  الکت ررراب املعاصرررررین يف
دراسرة هذا املقال یهردف الکاترن إلری   املدرست  الواقعیة والرمزیة. ففجمال  منهما إلی أسالین جدیدة يف جلوء کت  و  اإلقتصادیةو 

ی  األدبرراء املعاصرررین مررن اإلیررران آثررار منهمررا يف  کررت  وتررأثی مزیررةاملدرسررت  الواقعیررة والر  بارتباطهررا العمیررق األدب املقررارا و  نظریررة يف
اعتمراداً علری األسرلوب التنراق  بر  جیلر  مرن طبقرة بورجوازیرة لی املضام  االجتماعیة کالفقر والفسراد و مت عتتا يتل  وا العربو 

األدیبر  جنیرن حمفرو  وأمحرد  القصصری وددیرد حیراد ونتاجراد تراری  الفرن   إلریمقالره  يف تطرر  الکاتن ؛ و الت وصیف  والت حلیل 
 يف األب املقارا.کیة ی األم ضوء املدرسة يفأدهبما  مزیة يفالر  رست  الواقعیة و تأثی املدحممود و 

 کیة.ی ارا، املدرسة األدبیة األممزیة، جنین حمفو ، األدب املقالواقعیة، الر   ة:للیلّاالالیماتاال ّا
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