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چکيده
یکی از مؤلّفههای ادبیّات تطبیقی در جهان ،شکلگیری مکتب رئالیسم و سمبلیسمم و تمثییر ایمن مکاتمب در آیمار
نویسندگان معاصر است .دو ملّمت ایمران و عمر  ،در طمیّ روابم تماری ی بما کشمورهای ارو مایی ،از ایمن مهمم
بیبهره نمانده و آیار ارزشمندی را مطابق اندیشهها و نظریههای این مکاتب ادبی عرضه کردهاند .مکتمب رئالیسمم
(واقعگرایی) از جمله مکاتبی است که با توجّه به اوضاع و احوال جامعه وارد عرصۀ ادبی و داسمتاننویسمی شمد و
مکتب سمبلیسم (نمادگرایی) نشانهها و اشارههای هنرمندانهای است که مطالب را بر خواننمده القما داده و او را در
ابهام فرومیبرد .نجیب محفوظ و احمد محمود از داستاننویسان معاصر در مصر و ایران هستند که قالمب قصصمی
را برای بیان ضعف اوضماع اجتمماعی ،سیاسمی و اقتصمادی جامعمه برگ یدنمد و در میمدان مکتمب واقمعگرایمی و
نمادگرایی ،اسلوبی جدید و مضامینی نو را به تصویر کشیدند.
هدف این جستار ،ارائۀ مباحث نظری در زمینۀ ادبیّات تطبیقی و یونمد آن بما دو مکتمب رئالیسمم و سمبلیسمم
است و تبیین تثییر آنها در آیار نویسندگان معاصر ایران و عر که شامل انعکاس مضامین اجتمماعی فقمر ،فسماد
اخالقمی ،تنمماقد دو نسممل و بحمران روحممی طبق مۀ بمموراوایی اسمت .ژوهشممگران ایممن مقالمه ،بمما رکممر تاری

ممۀ

داستاننویسیِ معاصر عربی و فارسی در رتو این دو جریان به تحلیل زندگی و آیمار دو نویسمنده (نجیمب و احممد
محمود) و نفور دو مکتب رئالیسم و سمبلیسم در ادبیّات معاصر دو ملّت ایران و عمر مطمابق مؤلّفمههمای مکتمب

آمریکایی رداخته اند و سپس به روش توصیفی – تحلیلمی بمه معرّفمی و بیمان تمثییر مکتمبهمای ادبمی در توسمعۀ
تعامالت ادبی و فرهنگی میان ملّتها در سایهسار ادبیّات تطبیقی رسیدهاند.

واژگان کليدی :رئالیسم ،سمبلیسم ،نجیب محفوظ ،احمد محمود ،ادبیّات تطبیقی ،مکتب آمریکایی.
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 .2پيشگفتار
ادبیّات تطبیقی یعنی بررسی ادبیّات ملی یک کشمور در خمارا از مرزهمای آن و بررسمی روابم ادبیّمات
زبانهای دیگر و سایر رشتههای علوم انسمانی و هنرهمای زیبما( .انوشمیروانی )5 :1319 ،در مژوهشهمای
تطبیقی ،بحث از مکاتب ادبی به این دلیل صورت میگیرد که آنها به عنوان جریانهای فکمری ،فنّمی و
اجتماعی شناخته شدهاند و اندوختههای هنگفت و سترگ جهان در یمدایش و بالنمدگی آنهما بمه یماری
هم برخاستهاند .مکتبهای ادبی به بهتمرین وجمه نمایشمگر روا واقعمی دورهای اسمت کمه در آن دیمد
آمده است و در آن دوره بسان جنبشی همگمانی کمارکرده اسمت کمه آن روزگمار آن را بمر نویسمندگان
اندیشمند و گ یدة تحمیل کرده است تا خواستههایشان را اسمخ گوینمد و موهبمتهما و امکانمات آن را
رهبری کنند؛ آرمانهما ی آن را تبلمور ب شمند و در راسمتای کمار و یکمار انسمانی شمرکت جوینمد .ایمن
مکاتب ادبی در یشگاه داعیان و نمایندگان راستین آن خمارا از اماراو هنمر برایشمان تحمیمل نشمده
است؛ زیرا ایمانشان به مکتمبهمای ادبمی ،هممواره از دلبسمتگی ایشمان بمه روا روزگارشمان و رسمالت
انسانی ایشان در آن روزگار سراشمه گرفته است .شمکوفایی مکاتمب ادبمی در ادبیّمات مغمر زممین ،از
دورة رنسانس ارو ا و استقرار کالسیک و حاکمیت اصول هنری و فکری آغاز شد .اهمّیمت ایمن بحمث،
از جهت تثییر عمیق این مکاتب در ادبیّات معاصر ما روشن است (نجفی.)124 :1351 ،
یکی از مباحث مهم و مورد تحلیل در ادبیّات تطبیقی ،مسثله مکاتب ادبی و تثییر و سود آنها در فمنّ
(داستاننویسی) ادبیّات ملل م تلف است .ژوهش تطبیقی در حوزة آیار ادبی ،هم از حیث مفهوم و همم
کارکرد ،متفاوت است .کارکرد روش تطبیقمی در حموزة مژوهش ادبمی ،صمرفاً تقسمیمبندی و ارزیمابی
نیست؛ بلکه ژوهش در حوزة ادبیّات ،دارای ارزش هنری  -معرفتی اسمت .جنبمۀ هنمری ادبیّمات تطبیقمی
بدان مملکت است که نوعی نقد ادبی است.
حوزهها و مبانی نظری که محقّقان در ایمن مژوهش بمه آن توجّمه دارنمد ،مطمابق مؤلّفمههمای مکتمب
آمریکایی است که طبق نظریۀ رنه ولمک  1ایمن مکتمب در بررسمی گونمههمای ادبمی (نمایشمنامهنویسمی و
داستاننویسی) ،احساسات و عواطف ،الگوها و مضمامین مشمتر( (زن ،فقمر اقتصمادی ،فحشما در جامعمه
و ،)...مکاتب ادبی رئالیسم ( 2اجتماعی ،انتقادی و جادویی) و سمبلیسم  3و تثییرات نثری و داسمتاننویسمی

1. Rene Wellek
2. Realism School
3. Symbolism
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معاصر دو زبان بر یکدیگر ،به اصل تثییر و تثیّر توجّهی ندارد .آن ه در این مکتب به عنوان مبنمای نظمری
اصالت دارد ،اصل تشابه و همانندی است( .سیدی)1 :1391 ،
ادبیّات تطبیقی در این مکتب با نقد مدرن گره خورده است .در بررسی و تطبیق یک ایر ادبی باید بمه
می ان ادبیّت آن توجّه داشت؛ نه رواب تماری ی و رابطمۀ تمثییر و تمثیّر .از نظمر ژوهشمگران ایمن مکتمب،
دیدههای ادبی ،جریانهای ادبی و مکاتب و گونههای ادبی محدود به زبان و مکمان نیسمتند .آیمار بسمیار
ارزشمند مشابهی در زبانها یا انواع ادبمی رایمد در جهمان وجمود دارنم د کمه بما یکمدیگر یونمد تماری ی
ندارند؛ بنابراین ادبیّات را نمیتوان در تاریخ ادبیّات محدود کمرد و نقمد ادبمی و ادبیّمات معاصمر را از آن
دور کرد (املناصرة .)115 :1911 ،از مکاتب مهمّی که در ادبیّمات تطبیقمی بمه آن رداختمه شمد ،رئالیسمم و
سمبلیسم هستند .رئالیسم (واقعگرایی) بمه حرکمت ادبمی اطمال ممیشمود کمه در قمرن نموزدهم در میمان
نویسندگان راید شد؛ تفکّری که با واقعیّت درآمی ته و اصلیتمرین بمارزة آن بیمان واقعیّمت و مشمکالت
جامعه با تصاویر ،حوادث و ش صیّتهای عینی است.

1

شعار این مکتب ،بیان حقایق جامعه است .در کنمار ایمن مکتمب ،مکتمب سمبلیسمم (نممادگرایی) کمه
داستاننویس به کمک آن و الهام از عناصر طبیعت و مونولوگ درونی (جریان سیّال رهمن) بمرای القمای
واقعیّت به م اطب ،حقایق و واقعیّتهای رهنی  2را بیان میکند( 3 .غنیمی هالل.)135 :1319 ،
دو ملّت ایران و مصر از جملۀ ملّتها یی هسمتند کمه در طمول تماریخ دسمت وش حموادث اجتمماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی شدهاند .مکتبهای ارو ایی موازی با این تحوّالت در دوران معاصمر ،نفمور
خود را در عرصۀ ادبیّات؛ به خصوص داستاننویسی هموار کردند و در آیار داستاننویسان معاصمر ایمران
(ب رگ علوی ،ابراهیم گلسمتان و احممد محممود) و مصمر (توفیمق الحکمیم و نجیمب محفموظ) ممیتموان
جلمموههممایی از تممثییر ایممن مکاتممب ادبممی را یافممت .هممدف مکتممب رئالیسممم اجتممماعی و سمبلیسممم ،رواا
واقعیّتگرایی ،بیان حقایق ،انتقاد از حکومت اسمتبدادگر و دفماع از کشمورهای سمتمدیده اسمت کمه بمه
دالیل امنیتی اغلب داستاننویسان ترجیح دادند تا با رم و نماد آنها را بیان کنند .احمد محمود از جملمه
داسممتاننویس مان معاصممر در ایممران ،واقعیّممتهممای جامعممه را در قممالبی نمممادین در آیممارش (اجارهنشممینان،
اشمانداز و خانهای بر آ ) بیان میکند .در مصر هم نجیب محفوظ از سمرآمدان داسمتاننویسمی عمر
است که نگرشهای واقعگرایی را با سممبل در داسمتانهایش (خاا االیلیا  ،زقاا ااملا  ،الیّا ااالالا

) بمه

1. Objective
2. Stream of conscience
3. Subjective
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زیبایی نشان دادند .در این جستار ،محقّق ابتدا به تاری

ۀ داستاننویسمی و نفمور رئالیسمم و سمبلیسمم در

ایران و مصر و سپس به معرّفی زندگی ،ویژگیهای ادبی و تحلیل آیار این دو نویسنده رداخته اسمت تما
بتواند به اهداف رکر شده دست یابد.
 سؤال مقدّر در این مژوهش ایمن اسمت کمه آیما داسمتانهمای نجیمب محفموظ و احممد محممود دارایویژگیهای رئالیسم و سمبلیسم هستند که در صورت مثبت بودن اسخ ،مؤلّفههمای رئالیسمم و سمبلیسمم
در آیارشان ایست و اگونه بروز یافته اسمت .بمرای اسمخ بمه ایمن رسمشهما ،از منمابع عممدهای امون
امللؤلّ اتاالالامیة (نجیب محفوظ) ،احلرکةاالانّق یاة جنلا اف ا

(خالد عاشور) ،نقمد آیمار و اندیشمههمای احممد

محمود (عبدالعلی دستغیب) ،از نیما تا روزگار ما (یحیی آرین ور) و ...استفاده شده است.
 .2-2فرضية تحقيق

فرضیۀ این ژوهش ،بر این استوار اسمت کمه نجیمب محفموظ و احممد محممود در می خفقمان سیاسمی و
اقتصادی زمانۀ خود ،به وسیلۀ نماد ،کنایه و تحقیر ،بمه بیمان غیمر مسمتقیم حقمایق تماری ی و واقعیّتهمای
جامعهشان رداختند.
 .1-2هدف تحقيق

ارائۀ تصویری دقیق و جامع از مکتب رئالیسم و سمبلیسم و نممودار کمردن شمگردهای نجیمب محفموظ و
احمد محمود در ابهامگویی حقایق و نقد اوضاع جامعهشان.
 .9-2پيشينة تحقيق

از جمله جستارهایی که در این زمینه ارائه شده است .1:ایاننامه «دراسةااترمجةااملالات االقص » (ایر فرشمته
افضلی)  .2ایاننامۀ «رئالیسم اجتماعی در آیار نجیب محفوظ» ایر جواد اصمغری  .3مقالمۀ «مظاارراال اقیلاةا

الت اؤللاةاياأد اجنلا اف ا » ایر عدنان طهماسبی و جواد اصغری  .1مقالۀ «تحلیمل و بررسمی ویژگمیهمای
رئالیسم در داستان زقا اامل

نجیمب محفموظ» ایمر حسمن مجیمدی و طماهره رسمتمی ،فصملنامۀ مطالعمات

داستانی ،سال اوّل ،شممارة سموّم ،بهمار  .5 1392ایانناممۀ «تطبیمق رئالیسمم در داسمتان ازقاا ااملا

نجیمب

محفوظ و رمان همسایههای احمد محممود» ایمر زینمب مشمکوتی  .4تحلیمل رممانهمای احممد محممود و
سمبلیسم در آیارش ایر فاطمه حسین زاده در مجلّۀ ادبیّات غنمایی ژوهشمگاه علموم انسمانی ،شممارة ،22
ایی  .7 ،1391مقالۀ «بحران فکری و روحی قهرمان در رمان الثّ ثلاة نجیب محفوظ» ایمر فراممرز میرزایمی
و مظفّر مفاخر ،ژوهشنامۀ اد غنایی ،شمارة .11
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امّا تاکنون ژوهش مستقلی در زمینمۀ تحلیمل انعکماس سمبلیسمم و رئالیسمم در آیمار همر دو نویسمنده
مطابق با مؤلّفههای مکتمب آمریکمایی کمه همدفش اشماعۀ نقمد ادبمی و اهمّیمت آن بمه ادبیّمات معاصمر و
شناساندن آیار نویسندگانی از ملل م تلف بدون داشتن رابطۀ تاری ی با همم ،انجمام نشمده اسمت .اغلمب
مقالهها و ایاننامهها ،تحلیل و نقد داستانهای دو نویسنده به صورت مستقل بوده و به تطبیمق آیمار آنهما
با یکدیگر ،جهت دستیابی به نقاط مشتر( انجام نشده اسمت؛ از ایمن رو مژوهش حاضمر ،گمامی نمو در
زمینۀ تحلیل محد نفور مکاتب رئالیسم و سمبلیسم در آیار نجیب محفوظ و احمد محمود است
 .3-2زندگی و ادب نجيب محفوظ

نجیب محفوظ در سال  1911در قاهره به دنیا آمد .بعد از ایان دبیرسمتان بمه تحصمیل فلسمفه در دانشمگاه
رداخت و سپس به شغل اداری در دانشگاه و سازمان اوقاف مصر مشغول شمد؛ امون بمه نقمل از او« :در
کشورهای عقبافتاده ،هر نویسمنده یما هنرمنمدی قبمل از هرگونمه خالّقیتمی نیماز بمه شمغل نمانآور دارد».
مبارزات سیاسی و جنبی او از دوران جوانی علیه استعمارگران انگلیس و سلطنت ادشاهی فارو شمروع
شد .هراند او از قشر مرفّه شهروند قاهره بمود؛ ولمی در آیمارش بمه توصمیف مشمکالت هممۀ انسمانهای
اطراف خود رداخت .او غیر از رممان و داسمتان انمد فیلمناممه همم نوشمت .اوّلمین مجموعمه داسمتانهای
کوتاه او که در سال  1931منتشر شده با عنوان مَها اجلنا (نجوای دیوانگی) است و اوّلمین داسمتان او بما
ثااألمق ار (شوخی سرنوشت) در سال  1939منتشمر شمد .مشمهورترین آیمار نجیمب محفموظ :خاا ا
عنوان عمبم ُ
الیلی ؛ زقا اامل

(کواۀ مد )؛ الاثّ ثلة (سهگانه)؛ با االقصاری (میان دو کما )؛ قصاراال ّ ا (کما آرزو)؛

الساالریة (مستی)؛ ال اطّریا ؛ الیا ااالالا
ّ

(دزد و سم

ها) و ...اسمت .نجیمب آینمۀ تممامنممای جامعمۀ مصمر

است .همۀ آن ه از یاد تاریخ ادبیّمات عربمی مصمر از حموادث واقعمی فرامموش شمده ،در آیمارش یافمت
میشود.
نجیب محفوظ در اد معاصر عر و داستاننویسی بیمانند است .داستانهایش بازتما بحرانهمای
اجتماعی ،سیاسی و روحی جامعه مصر در قرن بیستم هسمتند .اغلمب داسمتانهای او واقمعگرا بما اسملو
نممماد ردازی اسممت (میرزایممی .)75 :1312 ،در داستاننویسممی ،او دو مرحلممه ف منّ داسممتانی را شممت سممر
گذاشت .مرحلمۀ اوّل ،تماریخ فرعمونی بمرای دفماع از جنبمههای تماریخ مصمر و مرحلمۀ دوّم ،واقمعگرایی
اجتماعی که قالب داستانی ادبیّات غربی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسمتم را طمی میکنمد و شمرحی از
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مکانها ،هیثت اش اص و حیات اجتماعی و سیاسمی اسمت و بما ایهمام بمه وقمایع واقعمی اشماره میکنمد؛
بنابراین او به مرحلهای ادبی وارد شده که خودش آن را مرحلۀ «واقعگرایی جدید  »1نامید.
او در این مرحله ،روی یک قهرمان تمرک میکند که بقیمۀ ش صمیّتها حمول آن میارخنمد .آیمار
اجتمماعی و واقممعگرایی انتقممادی او خواننمده را بممه یمماد داسمتانهای ا مموف و رمانهممای داستایوسممکی
میاندازد .در ادبیّات جهان ،او آیار تولستوی ،کافکا ،جوسمیس ،کمامو و همینگموی را فرامموش نشمدنی
میداند( .رجایی)1 :1371 ،
 .1-2زندگی و ادب احمد محمود

متوسم
ّ
احمد عطاء (محمود) در اهارم دی مماه  1311در اهمواز بمه دنیما آممده اسمت .او در خمانوادهای
میزیسته است .بعد از ایان تحصیالت متوسّطه ،او وارد دانشکده افسری شد که حاصلش تبعید بمه بنمدر
لنگه بود .فعّالیّتهای سیاسیاش بعد از دورة متوسّطه ،با شمرکت در جنبشهمای طوفمانی آغماز دهمۀ 31
شروع شد که نتیجهاش افتادن او به زندان بود و در آنجما شماهد شمکنجهها ،باز رسمی و تیربماران افسمران
انقالبی بود .ب شی از این مشاهدات ،به صورتی زنده در «داستان یک شهر» ( )1341منعکس شده اسمت.
او در بندر لنگه مجموعه داسمتان «ممول» را نوشمت و هممین شمروع حرفمۀ داسمتاننویسمی بمرای نویسمندة
جنوبی شد .احمد در طیّ مسؤولیتهای اداری که داشت ،به شهرهای م تلف سفر میکمرد و بما کسمب
تجربه ،همۀ آن ه را دیده بمود در داسمتانهمایش ممنعکس میکمرد .او کمار ادبمی خمود را قبمل و بعمد از
ازدواا ،با وجود مشکالت مالی و اقتصادی و تغییر شغلهای اداری به کار نویسمندگی اداممه داد .احممد
کار ادبی را با ااپ اند داستان کوتاه در مجلّههای تهران (مجلّۀ امید) آغاز کمرده اسمت .او نویسمندهای
با قلمی رئالیستی و از نوع اجتماعی است؛ قلمی که بیمحابا تمام زوایمای زنمدگی طبقمۀ کمارگری را بمه
تصویر میکشد .مشکل زندگانی و کار ادبی احمد محمود ،همان دشواری زندگانی و کمار نویسمندگان
جهان سوّم است :بایستی تالش بمرای گمذران زیسمت خمانواده و مرداختن بمه کمار هنمری بمرای اعمتالی
فرهن

جامعه.

اوا داستاننویسی احمد محمود را در رمانهای مشهور همسایه ( )1353و مدار صمفر درجمه ()1372
باید جستجو کرد .رمان زمین سوخته ( )1341را بعد از جسمتجوی خمانوادة خمود در اهمواز نوشمته اسمت.
اوّلین رمانی که به جرأت میتوان گفت آغازین رممان در زمینمۀ دفماع مقمدّس و جنم

تحمیلمی اسمت.

دیگمر داسمتانهمایش عبارتنمد از :دریما هنموز آرام اسمت ( ،)1339بیهمودگی ( ،)1311زائمری زیمر بمماران
1. New Realism

تحلیل تطبیقی دو مکتب واقعگرایی و نمادگرایی در آیار نجیب محفوظ و احمد محمود 153 /

( ،)1317سر( بومی ( ،)1351غریبهها ( ،)1352دیدار ( ،)1341زمین سوخته ( )1341و درخمت انجیمر
معابد ( .)1379او که در الیههای ایین جامعه زندگی کرد ،دردهمای آنهما را شمنید و بما آنهما و بمرای
آنهمما نوشممت .او در دوازدهممم مهممر سممال  ،1311بممه دلیممل مشممکالت تنفّسممی دیممده از جهممان فروبسممت.
(دستغیب)15-9 :1371 ،
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1رئاليسم در داستاننویسی معاصر عربی و فارسی
داستاننویسی در ادبیّات عر  ،نه تنها به عنوان نوع ادبی مستقل که دارای اصمول فمن و حاصمل رسمالت
هنری است تلقّی نگردید؛ بلکه به نحو شایستهای هم مورد توجّه منتقدان قمرار نگرفمت .در بمین سمالهای
 1911-1919به صحنۀ ادبیّات اصیل گام نهاد و با ادبیّات و مکاتب غربی آشنا شد و ن ستین مراحمل فمنّ
داستاننویسی عربی با الهام از شیوة داستانهای ارو مایی ههمور کمرد .ههمور مکتمب متممای نویسمندگان
مصری در سال  1912نی در خالل جن

های ارو ایی به فعّالیّت ادبی آنها تسمریع ب شمید .در آن ایّمام،

بین دو مکتب متمای فکری (نوگرایان که در رأس آنها مکتب سوری – آمریکایی بمود و سمنّتگرایان
مصری) در ادبیّات معاصر عر  ،ناسازگاری شدیدی وجود داشت .در ایمن میمان کوتماهی ژوهشمگران
قصمهنویسمی و آیمار نویسمندگان مکتمب سموری -
ادبیّات معاصر عر برای یوند تکوینی میمان توسمعۀ ّ
آمریکایی ،کامالً اشمگیر است .نهضت قصّهنویسی مصر با تثییر از داستاننویسی غر  ،خمود را از قیمد
و بند رها ساخت و به صورت منفرد به تکامل رسید .از علّتهای مهم تغییمرات در داسمتاننویسمی مصمر،
گرایش گروهی تحصیل کردة مصری به سوی ادبیّات ارو ا و آمریکما اسمت .نفمور اوضماع اجتمماعی بما
ارتباط دادن آن به واقعیّمت و تفسمیر آن در داسمتانهما ،بمه انتقمال راویمان بمه ایمن اممر صمحّه ممیگمذارد
(مجیدی.)3 :1392 ،
مکتب رئالیسم یکی از جریانهمای ادبمی تثییرگمذار اسمت کمه موضموع خمود را از جامعمۀ معاصمر و
خاصمی اسمت .ادبیّمات بهتمرین وسمیلۀ بیمان
ّ
رویدادهای آن میگیرد و زاییدة شرای فکمری و اجتمماعی
علمی واقعیّت زندگی است؛ اراکه در عرصمۀ درگیمری (سیّدحسمینی )277 :1344 ،طبقماتی کمه باعمث
مشکالت انسانی بود ههور کرد؛ بنابراین ادبیّات واقعگرا ،بحرانهای اجتماعی را که بیشتر طبقمۀ کمارگر
و بوراوا را شامل میشد ،نشان میداد .در ادبیّات داستانی مصر نیم مس از انقمال ناسیونالیسمتی ،1919
وارد ساختن ش صیّت مصریها در همۀ عرصهها و تقویت روا وابستگی به میهن و شمرکت در انقمال
و مقابله با ستم ،از نتاید برخورد مثبت آنها بما مکتمب رئالیسمتی بمود و ههمور نویسمندگانی کمه طرفمدار
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حقیقت ژوهی بودند .تالش برای س ن از ش صیّتهای قومی و ملّی در آیار نویسمندگانی امون یحیمی
حقّی ،امین یوسف غدا و نجیب محفوظ بروز کرد .رسیدن به مرحلۀ رشمد فکمری – انسمانی در عصمر
معاصر ،سبب تسلیم شدن در مقابل حقیقت امور شده بود .شکوفایی حیات اقتصادی و اوضاع معیشمت و
عوامل سیاسی و فکری هم ون واقعگرایی به مسائل مردمی توجّه میکرد و مؤیّدی بمرای طبقمۀ محمروم
بود( .شکیب انصاری )1274:292 ،داستانهای معاصر اد

عر  ،برگرفته از ادبیّات واقعگراست که بمه

مشکالت اجتماعی و اخالقمی رداختمه و تفکّمرات اندیشممندان و اصمالاگمران اجتمماعی را برانگی تمه
است .س از نفور جریانات ادبی و مکتبهای ارو ایی به داستاننویسی عربمی؛ محمّمد فریمد ابمو حدیمد
داستانهای زن بلاا و أناا ال ای ؛ توفیق الحکمیم داسمتان عا ادة الارا ؛ عبمدالرحمان الشمرقاوی داسمتان األرض و
نجیب محفوظ داستانهای خا االیلیا  ،زقاا ااملا و الاثّ ثلاة را نگاشمتند .در ادبیّمات معاصمر عمر  ،نجیمب
محفوظ اوّلین کسی است که تحلیل واقعیّت را بر اساس علم و روانشناسی و نشان دادن واقعیّت بما هممۀ
مشکالت و دردهایش به ما عرضه کرد (میرزایی)1 :1312 ،
در ادبیّات معاصر فارسی ،اوا گسترش داستاننویسی رئالیستی و واقعگرا با گسمترش روزناممهنگاری
آغمماز شممد .ارتبمماط و تعامممل روزنامممهنگاری و رمممان واقممعگممرا بممه دو دلیممل اسممت :اوّل اینکممه اکثممر
اجتماعینویسان اوّلیّۀ فارسی در روزنامهنگاری دستی داشتهاند و این مسثله نشان از نقمش روزناممهنگاری
در رواا واقعگرایی دارد .روزنامهنگاری در حقیقت ،زندگی در متن واقعیات اجتمماعی اسمت؛ بنمابراین
خاستگاه اوّلیه رئالیسم فارسی را باید در اورنالیسم  1ایرانی جستجو کرد .محمّمد حجمازی ،علمی دشمتی،
سعید نفیسی و مشفق کماهمی از داسمتاننویسمان دورة اوّل ،همگمی از روزناممهنگماران آن زمانانمد .دوّم
اینکه رمانهای اجتماعی نی به صورت اورقی در روزنامه منتشر میشمدند .روزناممههمای سمتارة ایمران و
شفق سر در سال  1311با ااپ رمانهای ر خوانندهای اون تهران م وف و تفریحات شب ،حرکتمی
به سوی واقعگرایی داستانی در زبان فارسی به راه انداختند( .فتوحی و صادقی.)3 :1392 ،
از دیگر یشگامان رئالیسم در ایران ،سفرنامهنویسان بودند .کتا احمد از طمالبوف تبریم ی ()1211
که ش صیّت احمد در مواجهه با جهان مادی به جستجوی آگاهی از سرنوشت دنیایی میخی د .سمفرنامۀ
مسالک المحسنین ( )1211که سفر گروهی از جوانان برای مقاصد علمی به کوه دماوند است و بهانمهای
بمرای مؤلّممف کممه در خممالل آن مسمائل اجتممماعی و اخالقممی را مطممرا کنمد .ایممن آیممار و ترجمممۀ رمممان
ماجراهای حاجی بابا اصفهانی ( 1915م  1214-ش) ایر جیم موریه ،نقش مهمّی در بازگرداندن رهنیمت
1. Journalism
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ایرانی از ماوراء به واقعیّت اجتماعی و شکلگیری داستانهای رئالیستی فارسی داشمت .واقمعگرایمی همم
در کاربرد زبان اجتماعی و هم در موضوعات سیاسی -اجتمماعی روز ،تجربمههمای مموفّقی را شمت سمر
گذاشت .قبل از جمالزاده که عدهای او را آغازگر رئالیسم فارسی داشتهاند ،زینالعابمدین مراغمهای در
سیاحتنامۀ ابراهیم بیمک و ده مدا در ارنمد و رنمد ،سمبک واقمعگرایمی را در نثمر تجربمه کمرده بودنمد؛
بنابراین جمالزاده را نمیتوان بنیانگذار واقعگرایی ایرانی دانست (همان .)5 :ن ستین رمان واقمعگرایمی
اجتماعی فارسی ،رمان تهران م وف از مشفق کاهمی ( )1357-1211است که کار خود را با مشمکالت
زن در جامعه در سالهای انتقال حکومت از قاجار به هلموی آغماز کمرد .درونمایمۀ ن سمتین رممانهمای
رئالیستی که حماسۀ طبقۀ بوراوا (متوسّ ) اسمت ،شمرا ج ئیمات زنمدگی شمهری بمود کمه بمه توصمیف
فحشاء ،فساد سیاسی و اداری ،ناامنیهای اجتماعی و یثس از ناکمامی انقمال مشمروطه ،کارمنمدان و زن
توسم شمهری ،از دسمتگاه
رداخت .رمانهای اجتمماعی -انتقمادی از طیمف کارمنمدان دولتمی و طبقمۀ م ّ
اداری مشروطه به صحنههای ادبیّات حاضر ایران کشیده شد .توجّه نویسندگان به مسمثلۀ زن ،آنهما را بمه
یک فیمینیست  1تبدیل کرد .بعد از مشفق کاهمی ،محمّد مسعود در رمان اشرف م لوقمات ( )1312فقمر
را عامل فساد دانسته و بدب تی زن در اجتماع و عادات و آدا اجتماعی که به ضمرر زنمان اسمت ،منجمر
به سرخوردگی و یثس فلسمفی آنهما از اصمالا جامعمه ممیشمد کمه ایمن سمرخوردگی در آیمار صماد
هدایت ،ب رگ علوی ،صاد اوبک ،ابراهیم گلستان و احمد محمود به اوا رسید (همان.)7 :
 .1-1سمبليسم در داستاننویسی معاصر عربی و فارسی

نمادگرایی یا نشانهشناسی ادبی ،شناخت آن قراردادهای اصلی است که به هر تصمویر یما توصمیف ادبمی
نیروی ساختن معنای دیگر میب شمد .در همر ایمر هنمری ،مجموعمهای از نشانههاسمت و آگماهی بمه ایمن
نشانهها در حکم کشف مناسبات راستین میان ایر و م اطب آن است .هر ایر هنمری دنیمایی از نشمانههای
ویژة خود را میآفریند و داللت معنایی خاصّ خمود را ایجماد میکنمد؛ از ایمن رو واقعیتمی اسمت ممبهم.
(میرصادقی .)35 :1377 ،از نظمر نشانهشناسمی ،زبمان داسمتان مجموعمهای از نشمانههایی اسمت کمه ماننمد
سلسمملهای از رم م بممه وسممیلۀ نویسممنده بممه خواننممده منتقممل میشممود .خواننممده مجموع مۀ رم نویسممیها را
رم گشایی میکند و اطّالعات منتقل شده را میفهمد و نسبت به آن عکسالعممل نشمان میدهمد .یمافتن
نماد و نشانه در یک داستان ،با محتوای واقعیتهای جامعه کار آسانی نیست؛ امّا وقتمی مناسمبات درونمی
نشانهها دانسته شود ،در( معانی ایر آسان میشود (فتوا.)119 :1977 ،
1. Feminist
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مکتب سمبلیسم (نمادگرایی) در اواخر قرن نموزدهم ممیالدی در فرانسمه شمکل گرفمت .یمروان ایمن
مکتب معتقدند که نویسنده و شاعر میتوانند درون و ماوراء دنیای واقعمی را ببیننمد و بما نمماد واقعیّمت را
ب رگتر و جاودانهتر نشان بدهد و با زبمانی نممادین آن را بمه خواننمده القماء کنمد .از ایمن رو همگمام بما
یدایش و گسترش مکتب رئالیسم ،نمادگرایی نی که سرشار از ابهامی مهآلود است و واقعگرایان بما آن
توسم نویسمندگانی
حقایق جامعه را بیان میکنند ،شکل گرفت .این مکتب در ادبیّمات ارو ما و آمریکما ّ
اون ویرجینیاوولف ،فاکنر و جیم جویس گسترده شمد ) .(Welter, 1975: 125ایمن مکتمب در مصمر
توسّ افراد روشنفکر و تحصیل کرده که به ترجمۀ آیار غربی می رداختند ،رونمق یافمت و ممورد توجّمه
نویسندگان اون توفیق الحکیم ،یوسمف الشمارونی و نجیمب محفموظ قمرار گرفمت .در ادبیّمات داسمتانی
ایران نی در دورة مشروطه ،با گرایش نویسندگان به مکتب رئالیسم ،ایمن مکتمب همم بمرای بیمان حقمایق
جامعمه در لفافمه و سم نان ممبهم بمه دالیمل سیاسممی و امنیتمی نفمور یافمت و وسمیلهای شمد تما بسممیاری از
نویسندگان و شعرای دورة معاصر هم اون محمود دولتآبادی ،ب رگ علوی ،صاد اوبمک و احممد
محمود این جریان ادبی را برای بیان افکار و عواطمف خمود کمه الهمامب ش حقمایق و مشمکالت جامعمه
است به صورت غیر مستقیم بیان کند (میرعابدینی.)312 :1313 ،
در مصر با رواا مکتب رئالیسم ،واقعیّتهای جهان عر با زبان تمثیل و نماد بیمان ممیشمد؛ هرانمد
بسیاری از داستاننویسان عر  ،رئالیست اجتماعی  -انتقادی بود؛ امّا بمرای نهمان داشمتن عقایمد دینمی و
انتقادهممای شممدید اللّحممن خممود ،تممرجیح داد کممه از مکتممب سمبلیسممم یممروی کنممد .ایممن مکتممب بممرای
داستاننویسان عر

وسیلهای برای بیان هلم و سمتم ،فقمر و نیماز اقتصمادی ،تنماقد میمان دو نسمل ،فسماد

اخالقی و بحران روحی روشنفکران جامعه بود که با الهام از عناصر طبیعمت ،مشمکالت روحمی ممردم را
بیان میکردند .نجیب محفوظ طالیهدار گرایش یوند با واقعیّت محی است که در قسممت تحلیمل آیمار
و اندیشههای او و احمد محمود بیشتر به این مهم رداخته میشود.
 .9-1تحليل رئاليسم و سمبليسم در داستانهای نجيب محفوظ

نجیب محفوظ فعّالیّتهای ادبی را با داستانهای کوتاه آغاز کرد و داستانهای سهگانۀ اوّل خویش را بما
عنوانهای عبثااالق ار (شموخی سرنوشمت) در سمال  1912و رادوبمیس (دلمدادة فرعمون) در سمال 1913
نوشت .او با نوشتن داستاناالقاررةااجل یا ة /سه داسمتان از قماهره در ایمن مرحلمه از داسمتانهمای تماری ی و
اجتماعی اوست (طهماسبی و اصغری.)13 :1319 ،
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استفاده از رم در داستانهای نجیب محفوظ ج ئی اسمت .بعضمی ش صمیّتهما در مرزهمای متمایمل
مرسوم ،به دقت با یک حرکت حسّی ،به دقّت از ایرگی رم رها میشوند تما رات واقعمی آنهما تحقّمق
یابد .نسبت اشیاء با بعضی ش صیّتهای مرموز در داستان برخموردی نمدارد و بعضمی حموادث بما حفم
نسبت مسافت و مستند ساختن آن برای تفکّر انسان کواک میشوند .این نتاید بعضی ناقدان اسمت کمه
مرزهای واقعیّت در داستانهای نجیب محفوظ با رم و سمبل نممود بهتمری ممییابمد .فضمای واقعیّمت در
داستانهای او دو مرحله دارد :الف) فضای واقعی و صریح ) فضای واقعیّمت رمم ی دارای دلیمل .نموع
السامیه (خانمۀ بمدنام) و
اوّل در بعضی از داستانهمای الثّ ثلاةااألالا َ ،ها ااجلنا (نجموای دیموانگی) و بلا ا ّ
دوّمی حدود  %57از داستانهایش را شامل میشود .او هنرمند و انسانی متّصل بمه واقعیّمت اسمت .مرحلمۀ
واقعگرایی نجیب محفوظ شامل داستانهای القاررةااجل ی ة ،خا االیلیا  ،زقاا ااملا و الثّ ثلاة اسمت .مرحلمۀ
سوّم داستانهای نجیب محفوظ ،شامل داستانهای سمبلیک اوست که به آن رداخته خواهد شد.
 .2-9-1تحليل داستان قاهرة جدید (القاهرة الجدیدة)

نجیب محفوظ نگارش این داستان را زمانی آغماز کمرد کمه مسمائل فکمری انمدی اندیشمۀ او را مشمغول
میکرد؛ از جمله رفتن به دانشگاه که قبلۀ جوانان طبقۀ بوراوا به شمار میرفمت و مسمائل زنمان کمه میمان
قهرمانان اغلب داستانهای نجیب محفوظ مورد بحث قرار میگیرد .او در این داسمتان ،مسمائل اجتمماعی
را مطرا میکند .ش صمیّت محبمو عبدالمدّایم تجسمم بعمد اجتمماعی مسمائل ،ممثمون رضموان نشمانگر
گرایش به راست و علی طه هواخواهی اپ و احمد بدید هم سمبل جوانی که به هیچ جنماحی گمرایش
ندارد .علی طه با یوستن به طبقۀ مرفّه جامعه که باعث فساد و سمقوط و انحطماط افمرادی امون محبمو
عبدالدّایم است ،باعث سقوط اخالقی خود میشود .قهرمان اصلی داسمتان محبمو المدایم کمه در یمک
خانوادة متوسّ ب رگ شده و مدری کمه معلمول جسممی اسمت و قمادر بمه بمر عهمده گمرفتن مسمئولیت
خانوادگی نیست و او همۀ مسائل و مشکالت خانواده را به دوش میگیرد و یمافتن شمغل تنهما راه نجمات
این خانواده است .شرای و اوضاع جامعۀ مصر اقتضا میکرد که او برای یافتن شغل دست به همر کماری
ب ند .کارمندان اداره حاضر بمه اسمت دام او نبودنمد و بما یشمنهاد خواسمتگاری از دخترشمان یما رداخمت
نصف حقو به عنوان وجه الضّمان ،او را در شرای بحرانی میگذاشمتند .در ایمن میمان ش صمی بمه نمام
«سالم اخشیدی» که منشی یکی از بی

های معروف در یک اداره بود ،به محبمو

یشمنهادهای سمت و

منح میدهد که در صورت انجام آنها صاحب شغل و درآممد خواهمد شمد( .داسمتان )17 :نمونمۀ ایمن
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ش صیّت در داستانهای دزد و سم

بما ش صمیّت علموان و در کوامه ممد (زقاا ااملا ) بما ش صمیّت

کرشه تکرار میشود.
محجو برای خالص شدن از بحران فکری فقر و نداشتن شغل ،شعار الابالیگری و بمیتموجّهی بمه
اصول و عقاید سر داد و (داستان )119 :سالم اخشیدی هم مثل محجو از فقر داار فسماد شمد و باعمث
انحراف اخالقی او نی گردید .مثمون رضوان و علی طه به راه خود بدون لغم ش اداممه دادنمد و بمه دلیمل
مسثلۀ نیاز ،به دنبال برتریجویی و فرصتطلبی نبودند .محجو تن به نوشتن مقالهای داد که از همر نموع
حقیقت و واقعیّت به دور بود و در صورت ارائۀ آن به مجلّۀ ضدّ انقال  ،میتوانست شرای ممالی خموبی
بیابد؛ اراکه دروغ و تقلّب مورد حمایت و تثکیمد بمود .احسماس خشمم و کینمه در وجمود محجمو بمه
خاطر افکار ریشانش روز به روز بیشتر میشد .رشد و رورش یکسان سالم و محجو  ،رمم و نشمانهای
است که نویسنده از ابتدا به کار برده تا از وحدت و یکسانی سرنوشمت آن دو آگماه کنمد؛ وحمدتی کمه
ناشی از مشابهت اوضاع آنهاست و خدمت به قاسم بیم

آنهما را بمه آن مسمیر کشمانده اسمت .مسمثلۀ

سوءاستفاده از زن در این داستان مطرا میشود .احسان ،ش صیّت دیگر داستان کمه گرفتمار سوءاسمتفاده
قاسممم بی م

شممده اسممت :تنمماقد در س م نان و دروغگممویی کممه بهممرة فقممر و نمماداری اسممت در کلّیّممۀ

ش صیّتهای داستان دیده میشود .سالم مسمثلۀ تصمادف را مطمرا ممیکنمد کمه هممه ایم بمه وحمدت
سرنوشت و نظم و هم آهنگی میان اشیاء میانجامد و ایمن مسمثلۀ تصمادف در بسمیاری از داسمتانهمای او
دیممده مممیشممود .مممثمون رضمموان الگمموی اندیشممه اخمموان المسمملمین و علممی طممه الگمموی جریممان فکممری
ترقّمیخواهممان سوسیالیسممتی انممدان نقممش و رنم

برجسممتهای ندارنممد؛ ولممی آنهمما را مقابممل ش صمیّت

محجممو عبدال مدّایم قممرار داده تمما نشممان دهممد کممه دانشممگاه از مقابممل ش ص میّت نامتعممادل محجممو ،
ش صیّتهای متعادلی اون طه و رضوان را رورده است (امین العالم .)39 :1971 ،این دو خود را از همر
نوع اندیشههای ضدّ انقالبی دور جسته و توجّه طبقات محروم جامعه ،به دالیل اشاعۀ افکار سوسیالیسمتی
و دور شدن از فساد اجتماعی را شعار خود قرار دادهاند .شرای بد سیاسی اجتماعی مصر باعث شد علمی
طه از راه انقال منحرف شود و به راه ضدّ انقالبیها عالقه نشان دهد .ش صیّت عمر حم لوی در رممان
گدا و رئوف علوان در رمان دزد و س

نمونه این ش صیّت هسمتند و تحموّل ممثمون رضموان تجلّیگمر

ش صیّت عبدالمنعم شوکی در رمان مجموعۀ سهگانه (الثّ ثلة) نجیب محفوظ هستند.
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نجیب محفوظ در این داستان که ن ستین داستان مرحلۀ واقمعگرایمی اوسمت ،برخمی وسمایل اساسمی
رم را به کار برده و آنها را در بیش از یک داستان از داستانهای این مرحله تکرار کرده است .کماربرد
رم ن د او ایجاد ابهام نمیکند و میبینیم که این متن قابلیمت آن را دارد کمه در دو سمطح خوانمده شمود:
سطحی ن دیک که هدف از آن ادرا( مضمون داستان است که به هممۀ خواننمدگان تعلّمق دارد .سمپس
سطح آگاهی عمیق از بعد وشیده و نهان متن کمه بما هممفکمری و شمناخت رازهما و رم همای آن قابمل
در( است و این سطح خاصّ خوانندة اهل فن است (داستان.)211 :
ش صیّت اصلی داسمتان الگمویی اسمت کمه رمم و عالممت گمروه یما طبقمهای محسمو ممیشمود و
ش صیّت زن مثل دیگر داستانهمایش در واقمع قربمانی مطمامع و خواسمتههمای سمت دیگمران اسمت .در
خصوص «کاربرد طبیعت» و ارتباط آن با نفمس قهرممان ،معمادل سممبلیک وقمایعی اسمت کمه در قلممرو
واقعیّت جریان دارد؛ یا بحرانهایی که در روا قهرمانان در تالطم اسمت« :بمار دیگمر خمود را در خیابمان
فسطاط دیده؛ در حالی که باد سرد و گ نده او را از سرما میخشکاند و میان دیوارها صفیر ممیکشمید و
این بیرحمانهتر از آن بود که ناتوانی گرسنه ،قادر به تحمّلش باشد( ».شطی)111 :1971 ،
این متن تمثیلی از احساسات سرکشی دارد که در نفس محجو الدایم نسمبت بمه شمرای سم ت و
شدیدی که از هر سو احاطه کرده بود ،در خلجان بود و رم از هم اشیدن و گسستن مقاومت محجمو
در برابر شرایطی که در قدرت و شدّت اون تندباد بود .اسمم محجمو سممبل ع لمت و دوری را دربمر
دارد که با اجتماع خود به جن

برخاسته است .اسم «مثمون رضوان» با گرایش خود بمه جمعیمت اخموان

المسلمین سمبل عقیده یابت اوست که به زندگیاش امنیت ب شیده است.
در این داستان واقعگرا ،مفاهیمی اون .1 :نابودی ارزشها و اصول جامعه و عمدم ایبنمدی بمه آن و فقمر
اقتصادی افراد متوسّ جامعه که دو ش صیّت «سالم اخشمیدی و محجمو المدایم» رمم و تمثیلمی از آن
بودند .2 .فلسفۀ وای و بیهودگی که ج ء ویژگیهای یابت قهرمان اصملی داسمتان اسمت و رمم بحمران
روحمی و فکممری .3 .تنماقد میممان مممادّهگرایی و ایمدهآلگرایممی ،دیممن و علمم و مبممارزه و تسمملیم در دو
ش صیّت مبارزهجو و انقالبی مثمون رضوان و علی طه که بعد از آنهمه مبارزه و شمعار سوسیالیسمتی بمه
جمع گروه روشنفکران م الف با دفاع از طبقه محروم جامعه یوستند.
 .1-9-1تحليل داستان خان الخليلی ()2332 – 2331

این داستان ،یک سال از زندگی خانوادة احمد عماکف  -قهرممان داسمتان – را دربمر ممیگیمرد .داسمتان
مربوط به جن

جهانی دوّم است که قاهره شاهد حمالت هوایی آلمان به مصر بود .نویسمنده داسمتان را
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از آنجا آغاز میکند که این خانواده از محلّۀ سکاکینی به محلّۀ خلیلی که در دورة جن

امنیت بیشمتری

داشت ،نقل مکان میکنمد .احممد عماکف ،ش صمیّت اصملی داسمتان اسمت کمه بما توصمیف هماهری او
میتوان به نشانههای روانیش ی برد« :در آشفتگی حرکمات و سمر و وضمع درهمم ری تمهاش ،میانسمالی
خسته و کمحوصله به نظر میرسمد .بمه ایمان اهمل سمالگی ن دیمک ممیشمد .بما قمامتی بلنمد ،نحیمف و
ترحّمانگی و لباسهایی اروکیده و آستین عر دار و ر گرد و غبمار و اروکمی یمراهن و کمراوات بمه
سنّش میاف اید و شگفتا! او روزگاری به اکی گی ،آراستگی و زیبایی هاهر اهمّیت میداد؛ امّما نومیمدی
و حرص و تظاهر بمه روشمنفکری کمه بعمدها بمه سمراغش ممیآیمد ،او را از توجّمه بمه لبماس بازداشمت».
(رجایی .)215 :در احمد که صاحب شغل اداری بوده و نسبت به بازرسان جسارت کرده بمود بازنشسمته
میشود و این معادل همان ناتوانی جسمی در محجو در داستان قبل است .درش او را اجبار میکنمد
تر( تحصیل کند و با ست بیاهمّیتی مشغول کار شده تا خرا دو بمرادرش را بدهمد کمه یکمی ضممن
داستان ما مرد و یکی کارمند میشود .او بمه دلیمل مطالعمه و تحقیمق در ممورد فرهنم

قمدیم ،از جریمان

فرهنگی جدید دور ماند و داار جمود فکری شد .موضوع مقاالت او بیشتر «عدالت» و «جنایمت فقمر بمر
نبوغ» بود که بیانگر هلم و جنایت و شرای س ت اقتصادی است .او مجبور به فداکاری و کار ممیشمود
و از تحقّق آرزویش که رفتن به دانشگاه جوانان طبقۀ متوسّ اسمت ،محمروم شمد .بحمران فکمری باعمث
شده او به خرافات و جادو ناه ببرد و فکر کند میتواند با آن بمر نیروهمای هسمتی تسملّ یابمد .عطوفمت
مادر و خشم در که باعث تناقد در رفتار و تربیت ب ّهها شده کمه فمردی ترسمو و بم دل را بمه اجتمماع
تحویل دادهاند .امّا او مانند محجو دست به هر کار ست و خودفروشی نمیزنمد و تنهما و وحشمتزده
فریاد میزند« :شغلهای مهمم در مصمر ممورویی اسمت» (هممان .)214 :دو ش صمیّت ،رشمدی عماکف و
احمد راشد ،در محلّۀ خان خلیلی و نقل مکان آنها به این محلّه ،نقطۀ شمروع شکسمت وی بمود .رشمدی
عاکف به لحاظ ش صیّتی و روحی کامالً با احمد در تناقد بود .رشدی فردی موفّق در ارتبماط اجتمماع
و کار و ازدواا و در مقابل احمد در عشق هم ناکام ماند و گفت« :همانطور که به زیبا شمت کمرده ،از
جنس زن متنفر است»( .داستان )37 :دختر به او گفت« :سنّش زیاد و حقوقش کم است»( .داستان)31 :
او دردمندانه از خود می رسد« :آیا آدمی اون تو یدا میشود که محبّت اینقمدر بما او سمتی ه کنمد
اوّل خطای در ،کمر تو را شکست و مهربانی با برادر آرزوهایت را بر باد داد؛ بعد همم محمی جاهلیمت
استعدادهای عقلیت را عقمیم گذاشمت»« .نسمل مما مقهمور و درهمم شکسمته ،رشمد کمرده و در وجمودش
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کومهای از عقده و درونگرایی و ان وا و محرومیمت و احسماس طبقماتی و فقمر و بمیکرامتمی و تمرس از
دست دادن روزی انباشته شده است»( .داستان)119 :
آشنایی او با احمد راشد که به شغل وکالت اشتغال داشت ،باعث ناامیدی بیشتر او شد؛ وقتمی کمه بما
اندیشهها و افکار مترقّی او آشنا شد و نام فرویمد و ممارکس را در گوشمش نشماند .ایمن شم

(احممد

راشد) دوّمین نمونۀ افکار مترقّی بعد از علی طه در داستان قبل است .فرد انقالبی اون علمی طمه و احممد
راشد و  ...در داستانهای محفوظ به دلیمل سیاسمی و رعایمت جانمب احتیماط و بمه دلیمل فشمار سمرکو
آزادی اندان جسورانه معرّفی نمیشوند و به صورتی غیر مستقیم توصیف شدند( .رجایی)311 :1371 ،
نجیب محفوظ در این داستان ،فلسفۀ خود را در قبال تناقد سرنوشت و تضمادّ میمان ممرگ و فلسمفۀ
زندگی در ش صیّت رشدی عاکف گنجانده است .تناقد و تضاد میمان رشمدی و احممد عماکف نمماد
شادمانی و الگوی عشق بوده است؛ ولی با رندهای احمد سنگین شده است .رم مرگ را نویسنده در او
زمانی که در مسیر خود از گورستان عبور میکرد ،برجسته میسازد« :به راه ادامه دادند تما آنجما کمه جم
بیابممان در سمممت راسممت و گورسممتان در سمممت اممپ نبممود( ». ...همممان .)147 :دیممدة تصممادف کممه از
واسطههای سمبلیکی است و محفوظ بارها در رمانش تکرار کرده و در این داسمتان رمم وقمایع آینمده و
آماده شدن با این وقایع در خواننده میداند .او دیدة تصادف داستان را از حالت دروغین و تصنّعی کمه
باعث دوری از صداقت میشود ،منتفی کرده است .تصادف به عنموان بیمانی سممبلیک از نظمم و ارتبماط
میان امور و اشیاء هاهر میشود؛ مثالً نوال اوّلین بار در شب قدر به احمد عاکف لب ند میزنمد و جمدایی
برادرش روز امتحان نوال اتّفا میافتد و بوی ناخوشایند س

مرده ،نشمانه و رمم ممرگ رشمدی اسمت

تجسمم
(همان .)149:اهره زشت مرگ به دلیل مفهوم حقیقی و یک دیدة رئال و واقعی با سمگی ممرده ّ
مییابد .ش صیّت احمد عاکف ،بیانگر مفاهیم واقعی اجتماع است که با هنمر سممبلیک مصمدا حقمایق
مصر آن دوره است .1 :رم گروهی از ممردم تحمت فشمار شمرای نامسماعد و کارمنمدان فرامموش شمدة
دولت  .2تجربۀ شکستها و نومیدیها و بر باد رفتن آرزوها  .3تثییر محی و شمرای در تکموین روانمی
 .1تناقد میان نسلها و تبدیل شدة انسانی با افکار وچ و بدبینانه که حتّی تغییر مکان و اجتمماع و ممردم
جدید آنها را از شکستها نجات نداد.
 .9-9-1تحليل محتوایی داستانها

خاصمی ممیکنمد .ایمن
ّ
نجیب محفوظ در آیارش به طبقۀ متوسّ جامعه و آرمانها و تفکّرات آنها توجّه
مشکالت و ی یدگیها ،میان نمونۀ واقعی از جامعه در داستانهای تحلیل شده یافمت ممیشمود .واقعیّمت
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ن د او واقعیّتی آراسته و یراسته است .حموادث را در هنمۀ گسمتردهای از خمالل حرکمت تماری ی آن بما
ترتیب ،ارتباط و عوامل و رو یدادها به تصویر کشیده است .هدف او برتمری صمورت تفصمیلی بمر وقمایع
مادّی همراه با قدرت خار العادة صنعتی و زیبا است (مجیدی و رستمی.)9-7 :1392 ،
عوامل گرایش محفوظ به کاربرد وسیع شیوههای سمبلیک در داستانهایش شرای جامعه مصمر کمه
گرفتار استعمار و استبداد انگلیسیه ا شده بود ،سرکو شمدید م الفمان انقمال و اعممال خشمونتآمی
نسبت به آنان توسّ نیروهای انقالبی بود .او برای نشان دادن اندیشمههمای انقالبیمون و طبقمۀ بموراوا کمه
خود متعلّق به آنان بود ،به رم روی آورد .او بسیاری از ویژگمیهمای روانمی خمود را در ش صمیّتهمای
داستان گنجانده است که منجر به انبوهی از رسشها ،دودلی و تردید و مبارزة دائم میان شمکّ و ایممان
شده است .این امر موجب از بین رفتن جرأت او در تعیین موقعیت و اههار عقیدهاش شد.
اارةااجل یا ة ،قهرممانی انقالبمی اسمت کمه ش صمیّتی محموری نمدارد .او نمماد
ش صیّت «علی طه» در الق اّ
فردی حیمران اسمت کمه خمو شمعار ممیدهمد ،ولمی خمو عممل نممیکنمد .نویسمنده او را مت صم
بحثهای سیاسی معرّفی میکند که با مثمون رضوان ،دانشجوی گروه اخوان المسملمین بحمث ممیکنمد.
وی از مسائل اجتماعی دور است و فق بمه راهحلهمای سیاسمی ممیاندیشمد؛ امّما آنهما را نممیشناسمد.
ش صیّت «احمد راشد» در داستان او ش صیّت «احمد عاکف» اسمت کمه در مقابمل احممد راشمد اههمار
ناتوانی میکند (همان.)12 :
انت ا بیان و زبان سمبلیک وابسته به شرای محی و تکامل روحی اوست .او با رم عقایمد خمود را
بیان میکند .انت ا بیان سمبلیک توسّ محفوظ ،تنها به تمایل او به یروی از یک شیوة هنمری نیسمت؛
بلکه به محی زندگی نویسنده و روشهای بیان مناسبی که محی بر او تحمیل کرده مربوط ممیشمود .او
در هنر داستاننویسی به صورت سمبلیک ،موفّق شده تا ضمن نهان داشتن حقایق اجتماع ،مطالمب خمود
را بیان کند .او در مرحلۀ واقعیّتگرایی آیار خود ،رم را برگ ید تا از واقعیّتهای دردنا( اجتمماعی و
اقتصادی که تودة ملّت مصر از آن در عذا بودند ،س ن بگوید .مسثلۀ تباهی و فساد اخالقی ،بییبماتی
ارزشها و بمیتموجّهی قموانین حکمومتی بمه سرنوشمت در داسمتان القااررةااجل یا ة در ش صمیّت محجمو
عبدالدّایم تجسّم مییابد .این مسثله در داستانهای دیگرش هم به خوبی ادرا( میشود .تراادی ممرگ
در در داستانهای نجیب محفموظ از مضمامین مشمتر( رممانهمای اوسمت .جایگماه زن در رممان القااررةا

اجل ی ة نقش آشکارکنندة ارزشها را دارد و قربانی عناصر فرصتطلب و سودجو شدهانمد .ازدواا آنهما
با فردی اون محجو

عبدالدّایم که در خانوادهای فقیر ب رگ شمده ،رمم یکسمانی و وحمدت شمرای
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س ت و ضرورت سرنوشت است .محجو عبدالدّایم رم ع لت و دوری و مثمون رضموان رمم عقیمدة
یابت است( .همان)219 :
 .3-9-1تحليل رئاليسم و سمبليسم در آثار احمد محمود

داستانهای محمود هم ون داستانه ای نویسندگان معاصر فارسی و عربی دورههای تحوّل داشمته اسمت.
او در آغاز تحت تثییر داستانهای هدایت و به ویژه اندیشههای ناتورالیستی اوبک اسمت .داسمتانهمایی
ر از مالل زیست و افکار شبهاگ یستانسیالیستی و دلشورههای فردی مثل «داستان یک شمهر» .سمپس بما
کسب تجربههای اجتماعی بیشتر و مطالعۀ دقیق روستاها و شهرها به سموی ارفمای مناسمبات اقتصمادی -
سیاسمی هم ممون مهمماجرت روسممتاییان بممه شممهر ،مشممکل بیکماری ،فقممر و فسمماد مممیآیممد« :همسممایههمما»،
«اجارهنشینان» و «خانهای بر آ » مربوط به این مرحله از زندگی اوست.
او آخممرین ایممرش (درخممت انجیممر معابممد) را در مرحلممۀ سموّم زنممدگیاش؛ یعنممی رواا داسممتانهممای
رئالیستی جادویی نوشت که تمثییر منفمی خرافمات در جامعمه را بمه تصمویر ممیکشمد و ایمن مرحلمۀ اوا
داستاننویسی سورئالیستی و نماد ردازی احمد محمود است.
 .2- 3- 9- 1داستان «چشمانداز»

در این داستان با مردمی رو به رو میشویم ساکن شهرکی که نمیمیرند و مرده بازی را کشف میکننمد.
آنها با راهنمایی مشاور به این نتیجه میرسند که اگر روزی یک مرده و یک تشییع جنازه داشته باشمند،
همیشه سرشان شلوغ و در حال تالش و تقالّ هستند .او ممیگویمد« :آخمه اینطموری کمه بمده؛ سمینهکمش
آفتا دراز بکشیم و ت مه بشکنیم و نه جنب و جوشی و نه تالشی و تقالّیی . ...بدتر از همه اینکه اصمالً
نمیمیریم»( .دستغیب)15 :1371 ،
با ی یدن خبر مرگ واقعی «عمو بندر» ،حال و هوای شهر عمو

شمد .همم اد راوی نیم ممیمیمرد و

شایعه میشود همهجا ر از جسد شده است .مشاور نی میمیرد؛ امّا جسد او آنقدر بم رگ ممیشمود کمه
تمام شهر را میگیرد .صحنههای مبهم و نمادین کمه بیمانگر واقعیّمت رکمود و بمیعملمی جامعمه و فلسمفۀ
مرگ حقیقت آن دوره است ،در داستان آن را به ماجرایی ت یّلی و نمادین تبدیل ساخته است.
راوی که هم ادش مرده میبیند که« :دو ای جسد دراز میشود و خیابانها و همۀ شمهر را ممیگیمرد.
او زیر اارطا گلدسته ،انتظار انفجار جسد را میکشد» .در سراسر این داستان شکست ،بیعملی ،تمرس
و سکوت سایه انداخته است که همۀ آنها با زبانی نمادین و هنرمندانه توصیف شده است.
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 .1- 3- 9- 1داستان «اجارهنشينان»

دو نفر به نام عرفات و عرصات در طبقۀ دوازدهم یک ساختمان مسمکن دارنمد .راوی داسمتان از سمورا
کلید آنها را نگاه میکند و هر آن ه را میبیند نقل میکند .عرفات شش جلد کتما سمفید زیمر مایش
میگذارد و خود را حلقآوی میکند .سپس عمدّهای سمیاه موش بمه اتما آنهما ممیآینمد و از عرصمات
بازجویی میکنند .عرصات در مقابل اشم سیاه وشان ،شمش جلمد کتما سمفید را روی میم گذاشمته و
خود را حلقآوی میکند .این داستان از خفقان سیاسی دهۀ نجاه سم ن ممیگویمد .عرفمات و عرصمات
نماد «مبارزان سیاسی» ،ش صیّتهای سیاه وش نماد «ساواکیها» و کتا شمش جلمدی سمفید همم نمماد
«اصول دوازدهگانۀ انقال سفید» هستند( .دستغیب .)11:1317 ،تابلویی کمه راوی روی دیموار ممیبینمد،
نماد جار و جنجالهای دستگاههای تبلیغاتی شماه و سمکوت حماکم بمر جامعمه اسمت« :نگماهم از کتما
کشیده شد به دیوار روبرو که تابلو نقّاشی ب رگی بود از یک شهر با ساختمانهای بلند و خیابانهمایی در
امتداد هم که در هر کدام دجّالی بود .نجرهها همه مشبک و سرها شت نجمرههما بمود و( ». ...محممود،
.)91 :1351
نویسنده به لحاظ واقعگرایی ،نسبت به نیک و بد مسائل این داستان بیطرف نیست؛ اراکه اشم اص
داستان در جامعهای زندگی ممیکننمد کمه آنهما را در واقمع اممر عضموی از اجتمماع و ب مش ارگانیمک
(زنده) از ساختار اجتماعی تعریف و تعیین میکند.
 .9- 3- 9- 1داستان «خانهای بر آب»

خانهای بر آ

داستانی است که به نظر مبهم میآید؛ امّا در این ابهام ممیشمود نشمانههمایی از تفماوت دو

نسل و کود( را مشاهده کمرد .نسملی کمه فقم حمرف ممیزنمد؛ آن همم محتاطانمه و عممل نممیکنمد.
نمایندگان این نسل زن و مرد و کود( هستند که شماهد فمروری تن سماختمانی وسمیدهانمد و در ممورد
آن ه میبینند حرف میزنند و عمل نمیکنند « .یش رویشان بنایی بود با براها و در و نجرهها .مرد کمه
حرف میزد ،انگار نجوا میکرد .زبمان زن مثمل ممار آبمی سمرما زده و بمیخطمر تمو دهمانش ممیگشمت.
حرفش جویده بود و دبّاغی شده بود .زن سقّ میجوید و مرد سیگار میکشمید .شمت سرشمان تما اشمم
کار میکرد سایه است؛ سایۀ زنهایی که آروارهشان میجنبید (سقّ میجوند) و مردهایی که سمیگار بمر
لب دارند .زن گفت :بگویم و مرد میگوید« :بگیم س امرا نممیگمیم ...سمرانجام تنهما صمدای ویمران
شدن ساختمان به گوش میرسد .آنها باز به گوش اعتماد ندارند و کود( ،نماد نسل بعمد ،نگماهش بمه
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مرد و زن است« .کود( از زن و مرد جدا میشود و انگار که قمد کشمیده بمود و نگماهش نمه بمه رقم
دمادم سیگار بود و نه به جنبش اانۀ زن که به تیرگی جسد بنا بود( ».محمود)93 :1351 ،
در این داستان ،تناقد میان دو نسل قدیم و جدید و آن ه در جامعه دهۀ نجاه به بعمد بموده و باعمث
اختالف و کشمکش میان مدر و ممادر یما اخمتالف فکمری میمان طبقمۀ بموراوایی و روشمنفکران جامعمۀ
گذشته و امروز ما شده است ،مطرا شده .زن و مرد نماد نسل گذشته و انسانهای بمیتفماوت نسمبت بمه
مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و نسل آینده است که نگران اتّفاقات یش آمده هستند ،است.
 .3- 3- 9- 1تحليل محتوایی داستانها

رمانها موضوعی انسانی و اجتماعی و دوالیه دارند؛ یعنی هم واقعگرا و هم نمادین هستند .ش صیّتها،
اعمال و ری هکاریهای این رمانها واقعی و طبیعیند و ج ئیات و توصیفات به قصد آن ارائه شدهاند کمه
معنای خالصی از واقعیّتهای عادی و روزمرّ ه به دست دهند .نمادها ،اه نویسنده به قصمد در داسمتانهما
آورده باشد و اه به قصد نیاورده باشد ،ج ء طبیعی واقعیّتها هستند و با آنها درآمی تهاند؛ امّا در عمین
حال معنای دیگری غیر از معنای هاهری داستان به آن ممیب شمند و مفهموم داسمتان را تقویمت ممیکننمد
(حسنزاده .)25 :1391 ،ن ستین بار این نوع داستانهای واقعگمرای نممادین را جیمم جمویس ،نویسمندة
ایرلندی ،شایع کرد .مطالعۀ جویس در ادبیّات داستانی ارو ا ،او را بمه مکتمب واقمعگرایمی و نممادگرایی
عالقهمند کرده بود و به همین دلیل در آیمارش تلفیقمی از ایمن مکتمبهمای ناسمازگار بمه عممل ممیآیمد
(  .)Bargess, 1972: 205داستان اجارهنشینان به هماهر واقمعگمرا و تما حمدودی ناتورالیسمتی اسمت؛ امّما
عناصر داستان طوری انت ا شدهاند که با تفسمیر و تعبیمر آنهما ،جنبمۀ نممادین داسمتان هماهر ممیشمود.
داستان در سطح ،واقعگراست و در عمق از خصوصیت نمادین برخوردار است و آدمها ،اشیاء و طبیعمت
به صورت نمادین در آن تکرار و تثکید میشوند و وجود نمادینشان با اوضاع و احوال حاکم بمر داسمتان
هم وانی دارد و معنای داستان را تقویت میکند( .حسنزاده)24 :1391 ،
 .3-1ارزیابی و تطبيق داستان های نجيب محفوظ و احمد محمود

یکی از مباحثی که در تطبیق دو ایر با دو زبان متفاوت و مضامین مشتر( مهم است ،مسمثلۀ جریمانهما و
مکاتب ادبی حاکم بر ادبیّات ملّتهای م تلف اسمت کمه از عهمد رنسمانس تما بمه اممروز تمثییر اصمول و
اندیشههای آنها واضح است .در مباحث قبل بیان شد که ادبیّات تطبیقی یکمی از شماخههمای نقمد ادبمی
است که به تطبیق و مقایسۀ آیار ،اندیشهها و ش صیّتهای ادبی می ردازد .ناقمدان جهمانی معتقدنمد کمه
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نقد ادبی در ادبیّات همۀ ملل بر اصل مقایسمه و تطبیمق قمرار دارد .اممروزه بمه دلیمل افم ایش دیمدههمای
نوگرایی و ارجاع آنها به منابع اصیل ،ضمرورت نیماز بمه انمین مقایسمههمایی در ادبیّمات و نقمد عربمی و
فارسی احساس میشود تا در کنار ادبیّات جهان به سیر تکامل ادبمی و انسمانی خمود اداممه دهمد .در ایمن
ژوهش نی که مطابق مؤلّفههای مکتب آمریکمایی اسمت ،اصمل تشمابه و هماننمدی دو ایمر و اهمّیمت بمه
رویکرد نقد ادبی و ادبیّات معاصر مال( قرار گرفته است.
نجیب محفوظ و احمد محمود دو نویسندة معاصر از دو ملّت متفاوت با دو زبان متفاوتند کمه روابم
تاری ی میان آنها نبوده است .در دوران معاصر هم این دو نویسمنده شمناخت و آگماهی از همم نداشمتند
که از آیار ،اندیشهها ،جریانات و گونهها ،سبک و ساختار داستاننویسی یکمدیگر تمثییر و تمثیّری گرفتمه
باشند .دو ملّت ایران و مصر در طول تاریخ گرفتار حوادث و حمالت دشمنان بودهاند و به مموازات ایمن
امر اتّفاق ات ناخوشایندی در اقتصاد ،فرهن

و اجتماع دو کشور افتاد .در این اینا داستاننویسمان فرصمت

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.
 .1-1تحليل و بررسی اسلوب داستاننویسی نجيب محفوظ و احمد محمود

روش نجیب محفوظ در آیار و اینای داستانهایش ،بسیار واضح است .از بارزترین ویژگمی آنهما ،تکیمۀ
نویسنده بر روش آمی ته به مکتب واقعگرایی سنّتی و مکتب ش صی نو است؛ به طوری کمه اتّحماد ایمن
دو مکتب در ادبیّات وی باعث شده روش او را «واقعگرایمی ش صمی»  1بنامنمد .در واقمع او بمه یشمرفت
تجربۀ واقعی در ااراو فنّی نو ناه برده که از این طریق ،شناخت باطنی مصر و فضای رمم ی و تعبیمر
از باطن اش اص مهیّا شده است .او در تعبیرهایش ،روشی شکوفا همراه با ایجاز ،قوّت و صمالبت دارد و
اب ار تشبیه او در دو طرف تشبیهاتش جدّاً مبتکرانه ،نو و قرین معانی زیبا هستند (عبداهلل.)157 :1971 ،
زمان در قصّههای نجیب محفوظ هم ون ش صیّت ،نقشی قوی و ر رن

بازی میکنمد؛ ش صمیّتی

که نمیمیرد؛ در مسیر حوادث سیر میکند و زندگی و حیات را احاطه کرده است .نجیب ممورخی ادبمی
است که با دقّت به تصویر حیات و انواع هیجانات و جوششها ،انقمال هما و فمروکش کمردن آنهما در
بافت اجتماعی رداخته است (خالد عاشور .)19 :2111 ،او از خالل تاریخ و رم تاری ی وسیلهای بمرای
بیممان واقعیّممت بممه وجممود آورد و حقممایق و مضممامین سیاسممی -اجتممماعی معاصممر را در امماراو نمموعی
سمبلیسم شفّ اف تاری ی به تصویر کشید .فضای واقعیّمت در داسمتانهمای او گماهی صمریح و مسمتقیم و
1. Personal Realism
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گاهی بار رم ی دارای دلیل میباشد .او در مرحلۀ واقعگرایی رسمی ویژگیهای فنی عناوین اجتمماعی،
واقعیّت ،طبیعت و معاصر جمع شده و سجلّ فنّی این مرحله را تشکیل ممیدهمد (اصمغری-131 :1391 ،
 .)131احمد محمود ن ستین نویسندهای است که با خوشآهنگی هاهری ،جممالت را بمه آهنم
آن میبازد .آهن

درونی نوعی موسیقی یا ضر آهن

به عناصر آن هم اون« :باران هنگامه کرده بمود؛ بماد انم

درون

است .استفاده از زبان طبیعمت و جمان ب شمیدن
ممیانمداخت و ممیخواسمت زممین را از جما

بکند .غرّش باد ،آوازهای خاموش را افسار گسی ته کرده بود .رشتههای باران ،آسممان تیمره را بمه زممین
گلآلود میدوخت »...و تشبیهات زیبایی که برآمده از رهن نویسندهاند .او قصّههمای کوتماه را بمه گونمۀ
الگویی آموزنده و یکی از مرزهای یشرفتۀ «قصّهنویسی واقعگرا» قرار میدهد (سپانلو)57 :1311 ،
ش صیّتها در داستان احمد محممود متفماوت و نمادیننمد .مجموعمه زنمدگی ش صمیّتهما را بمازگو
میکند و آنها معمموالً در لحظمهای بحرانمی و سرنوشتسماز دیمده ممیشموند .نویسمنده ،خواننمده را در
جریان دوگونگی فکر و طبیعت ش صیّتهای داستان قرار میدهد .او سعی میکند کمه بمرای میش بمرد
درونمایۀ داستان ،موضوع ،ش صیّت و صحنۀ داستان را با یکدیگر هماهن

کند.

 .6-1تطبيق مضامين مشترک در داستانهای محفوظ و محمود
 .2-6-1زن

در داستان کواه مَدَ (زقا ااملا ) بمه مقایسمۀ دو زن ممی مردازیم .یکمی همسمر معلّمم «کُرشمه» صماحب
قهوهخانه و تاجر مواد م دّر است کمه باعمث تمنش بمین خمود و همسمرش ممیشمود .زن او زنمی قموی و
محکم است که در مقابل اعمال زشت و ناروای شوهرش میایستد و او جرأت ندارد از حدّ خود تجماوز
کند؛ امّا با صلح و صفا زندگی میکنند.
حمیده ،ش صیّت زن دیگر این داستان که به خاطر فقر اقتصادی خانوادهاش و با وجود خواسمتگاری
مردی ا( و صاحب روزی حالل (عباس الحلو) حاضر به ازدواا با او نشده و با یمک سمرباز انگلیسمی
کارش به انحراف اخالقی میرسد .او را در میکدهها با وضعی اسفنا( و ناهنجار ممیبیننمد و داسمتان بما
مرگ عباس الحلو ایان میآید .هدف نجیب در این داستان هدفش این بوده که حیمات کشمورش را بما
آن ه از خیر و شر در آن جمع شده ،به تصویر بکشد و ش صیّتهای خطاکار و مقمدّس را در کنمار همم
مقایسه کند .این داستان تعبیری از شدّت بحران اوضاع جامعمۀ مصمر اسمت (سا مة .)12 :2119 ،او علّمت
این حقایق را جن

و حملۀ انگلیس به کشور مصر دانسته و رادیمو در داسمتان رمم ی بمرای سم نگویی
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است که هنگام به کار گیری وسایل جدید از زاویه نفع و سود فرهن

و سنّت خود را میکشمد (2111؛

)125 :121
احمد محمود از جمله نویسندگان رئالیسم اجتماعی است که یشرفت جامعه و تمدّن را باعمث فسماد
و تباهی زن دانسته و به جایی میرسد کمه هم مون صماد همدایت ،حجمازی ،محمّمد مسمعود و بم رگ
علوی زن را با شهر یکی دانسته است .محمود اون از فنّ تمثیل و رم بمه دالیمل ش صمی و یما تمرس از
گرفتار شدن در زندان و مسائل سیاسی برای بیان واقعیّت و حقایق جامعمه اسمتفاده کمرده ،ش صمیّت زن
آنانان در داستانهایش واضح نیست .او به صورت مستقیم از رداختن به این مطلمب خمودداری کمرده
است.
او در انین اجتماعی که زن به فساد کشیده شده ،عامل آن را فقمر و عقبمانمدگی و فسماد و تبماهی
اداری جامعه میداند و به تثییر از ادبیّات رمانتیک ارو ا ،ااره را دربیان احساسات بشردوسمتانه و اخمال
درست میداند و این مسثلۀ زن به جایی ممیرسمد کمه بسمیاری از داسمتاننویسمان معاصمر بمه دام بمدبینی
فلسمفی و موای و بممیهمدفی زنممدگی افتماده و تنهما راه فممرار از فراموشمی دردهمما را القیمدی ،عیّاشممی و
خودکشی میدانند.
 .1-6-1فقر و نياز اقتصادی

نجیب محفوظ ،فقر و نیاز اقتصادی را که از نتاید استعمار ،جنم

و بحمرانهمای جامعمۀ مصمر بمه شممار

میآید ،به وضوا در داستانهای خود نشمان داده اسمت .در داسمتان «الب ایاةااالانّهایاة» ممرگ مدر ،مشمکل
فراهم کردن لقمهای نان و ضمرورتهمای دیگمر زنمدگی را بمه وجمود ممیآورد .قهرممان اصملی داسمتان
محجو

عبدالدّایم و خانوادهاش قربانی فقر و نیاز اقتصمادی شمدند و بحمرانهمای خمانوادگی و تفماوت

اقتصادی آشکار میان مردم و بهرهجویی طبقهای از طبقۀ دیگر مشهود است( .خالد عاشور)72 :2111 ،
افسران انگلیسی و سوءاستفاده آنها از زنان مصری که برای رهایی از زندگی فالکتبمار تمن بمه همر
خطا و فسادی میزنند ،شاخ

های واقعیّت جامعۀ مصر است که محفموظ بما سمبکی واقمعگمرا آنهما را

بیان کرده است .از نتاید فقر در جامعۀ مصر فساد اخالقی ،تجمدّدخواهی جوانمان بمرای رسمیدن بمه طبقمۀ
مرفّه جامعه ،بیتوجّه به دین و انسانیت و رواا روزاف ون استعمار انگلیس و آلمان است.
احمد محمود نویسندة رئالیستی ادبیّات فارسی در سمتمدیدگی ،جنم

 ،مبمارزههمای سیاسمی حم

توده ،شکنجۀ زنمدانیان در زنمدان و وضمع اسمفبار خمانوادههمای مبمارزان و رواا فسماد اخالقمی ناشمی از
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حکومت رضاخان ،تبعید و زیر ا گذاشتن اصول اخالقی توسّ افسران ارتش با تجاوز به ممال و نماموس
مردم ،از یامدهای استبداد دهۀ  31در ایران است که احمد محمود با زبان رم و سمبل بیان کرده است.
سایه در داستان یک شهر ،رم ی از فضای سیاسی -اجتماعی ایران مس از فروریم ی حکوممت ملّمی
است .احمد محمود در این داستان ،هراس دوره رضاشاهی را نمایش میدهد که قهرمان اصلی علمی ،بما
آن لب ند ترسناکش سمبل و نمایندة آن هراس است و این مایمهای اسمت کمه همدایت در بموف کمور و
صاد اوبک در سن

صبور نمایش داده بودند .در داستان همسایهها ،ش صیّت «خالد» کمه در عرصمه

مبارزه اجتماعی با ش صیّت یوسف خان «سووشون» و استاد ماکان «اشمهایش» علوی همماهنگی دارد،
نشمانگر رشمد فکمری و بمدنی اوسمت کمه از ارفمای زنمدگانی فقیرانمهای برممیخیم د و ایمن فقمر و رنممد
زندگانی ،معلّم اوست و تالش خالد برای رهایی جامعه از اادهای فقر و فساد و اسمتعمارزدگی و مبمارزة
انسانیش در این راه ،او را از ای درمیآورد.
 .9-6-1تجربة زندان

در ادبیّات عربی و فارسی با رواا نثر داسمتانی و اوا کشممکشهمای سیاسمی در جامعمه ،ادبیّمات زنمدان
جایگاه خاصّی را در میان انواع ادبی یدا کرد .نجیب محفموظ ،طبمق مطالمب رکمر شمده ،مسمثلۀ زنمدان،
تبعید و مبارزة سیاسی علیه استعمار را حس نکرده و تنها با بیان تمثیل اینها را بمه تصمویر کشمیده اسمت.
او در داستان «الثّ ثلاة»( ،مجموعۀ سهگانه) تجربۀ زندان قهرمانمان داسمتان را توصمیف ممیکنمد؛ امّما نمه بمه
صورتی که احمد محمود در داستانهای خود بما تجربمهای کمه خمودش در تبعیمد و زنمدان داشمت ،بیمان
کرد .او در داستانهایش سعی کرده به افشاگری جنایمات در زنمدانهما بپمردازد؛ امون خمودش بما تممام
وجود آن را حس کرده است و قهرمانان داسمتانش هواخواهمان ناسیونالیسمت بودنمد .نجیمب محفموظ در
مرحلۀ واقعگرایمی داسمتان خمود ،بمه ارائمۀ یمک بُعمد از تصمویر زن در مصمر رداختمه کمه از طریمق سمه
ش صیّت احسان شحاته در القاررةااجل ی ة ،نفیسمه در ب ایاةااالانّهایاة و حمیمده در زقاا ااملا

منتقمل ممیشمود.

زنانی که گرفتار منجال فساد اخالقی ناشمی از فقمر و جماهطلبی شمدند .حمیمده سممبل فقمدان یبمات و
سرگردانی طبقه متوسّطی بود که گرفتار جن

شدند.

داستانهای نجیب محفوظ و احمد محمود بمه عنموان موفّمقتمرین الگوهمای عممل و رفتمار سیاسمی -
اجتماعی جوانان عالقهمند به وطمن قابمل تحلیمل هسمتند .اهمّیمت گم ینش .1 :وجمود سمه رکمن اساسمی
داستان :شرا ،گسترش و نمایش به خوبی رداخته شده است .2 .درونمایه داسمتانهما ،مبمارزه بما هلمم و
ستم اربابان و زورگو یی اوامر دولتی که برآمده از یک ساختار سیاسی استبدادی حاکم است .داسمتانهما
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نمونهای مناسب از ستمستی ی و آزادیطلبی ممردم سمتمدیدهانمد کمه در حکوممتهمای گذشمتۀ ایمران و
استعمار ارو اییان در مصر ،قهرمانان مبارزی را در داستانهمای ایمن دو نویسمنده و دیگمر نویسمندگان بمه
ههور رساندند .3 .توضمیحات نویسمندگان در بیمان ش صمیّتهمای داسمتان ،هممان گسمترش ذیر کمردن
یامهایی است که درون یک ایر نهفته است و میتواند در رهن و زبان م اطبان جاری شود.
نتيجه
 .1نجیب محفوظ با ضرورت طرا واقعیّتهایی که نویسنده با آن زندگی میکمرد و بمر فکمر ،اندیشمه و روا وی
حاکم بود و تحوّل جهانی هنر در عرصۀ رمان و داستان که ن سمتین گمرایش سممبلیک در آن از سمالهما قبمل در
رمانهای کافکا ،جیم جویس ،ویرجینیا وولف ،روست و دیگران بمه وجمود آممده اسمت ،روبمرو شمد .هرانمد
خود او انگی های برای همراهی با این سبک در خود نمییافت و ترجیح داد بمه واقعیّمتهما روی آورد و موضموع
اصلی رمانهایش مصر است؛ با مشکالت انسانی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگیش.
 .2خطّی که نویسندگان واقعگرایی هم ون احمد محممود را از درونگرایمان جمدا ممیکنمد ،در ایمن نیسمت کمه
نویسندگان درونگرای ارو ایی به جویس و روست نظر دارند و واقعگرایان بمه ا موف و دومو اسمان؛ بلکمه در
این است که نظر واقعگرایان متوجّه واقعیّت برونی و کلّیّت اجتماعی است؛ در حالیکه درونگرایمان عواطمف و
روحیۀ فردی را عمده میکنند .اندیشۀ انتقادی احمد محمود حول این محور است که فرد در زنمدگی تنهما نیسمت
و معرّف طبقهای از طبقههای اجتماعی است.
 .3نجیب محفوظ در رمانهمای تماری ی و اجتمماعی خمود از خمالل تماریخ و رمم تماری ی ،دیمدگاهی ممدرن و
تجسمم
معاصر را ترسیم میکند و روا مبارزة مصر را در برابر استعمار انگلیس ،از خالل جوهر و تمثیلی تماری ی ّ
میب شد و در اهاراو نوعی سمبلیسم شفّاف تاری ی کار کمرده اسمت .خواننمدة داسمتانهمای محفموظ رمم ،
تمثیل ،مفهوم و هدف آن را تنها بعد از خواندن تمام داستان و ایان آن در( میکند.
 .1احمد محمود اون خود به مبارزة سیاسی می رداخت و به خاطر آن تبعیمد شمد و بمه زنمدان رفمت ،در آیمارش
بسیاری از حقایق اجتماعی و واقعیّتها را بی رده بیان کرده و هر جمایی کمه الزم دیمد از نمماد و سممبل اسمتفاده
کرد .او به مسائل عمومی مردم و به طبقات محروم و زحمتکش جامعه توجّه میکرد.
 .5از علل توجّه نجیب محفوظ به شیوة سمبلیک  )1وابستگی به یک نظام خاص بما تفکّمری هماهنم

بموده ،همر

نوع تضاد و کشممکش در آن قابمل تحمّمل نبمود و بمه ایمن دلیمل از شمرکت در کارهمای سیاسمی آشمکارا امتنماع
توسم نیروهمای انقالبمی
میورزید  )2سرکو شدید م الفان انقال و اعمال رفتار خشونتآمی نسبت به آنمان ّ
بود؛ بنابراین او ترجیح داد به زبانی غیر مستقیم حقایق جامعۀ مصر را بیان کند.
 .4احمد محمود با قلم توانا و نثر شیوای خویش و با دید جامعهشناسمی خبمره ،در داسمتانهمای واقمعگمرای خمود
تثکید بر روایت و عمل داستانی در کنار رواب رم ی و نمادین اش اص دارد .توصیف احمد محمود بیشمتر جنبمۀ
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عینی دارد و مبتنی بر مونولوگ درونی است و برخالف آیار ناتورالیستی به صمورتی بما وقمایع و دیمدههما ممرتب
است.
 .7مکانها در بیشتر رمانهای نجیب محفوظ ،روستاها و مناطق محروم کشور هستند که اسمتعمار و فقمر اقتصمادی
بیشتر دامنگیر آنها شده و به طممع رسمیدن بمه طبقمۀ روشمنفکر و باالدسمت جامعمه زنمان و ممردان دامار سمقوط
اخالقی شدند .مکان در رمانها و داستانهای احمد محمود کالنشهرها هستند.
توجّه به زن و مصیبتهای زندگیش ،مشکل کارمندان و طبقۀ متوسّ جامعمه کمه در شمهرهای ایمران در دهمۀ
 51و حکوممت شاهنشماهی بما آن در کالنشمهرها دسمت و نجمه نمرم ممیکردنمد ،از موضموعهمای مهمم در ایمن
کالنشهر است.
 .1احمد محمود ،نویسندة رئالیست ،محی اجتماعی و طبیعی را در حکم جانداری میدانمد کمه ماهیمت حموادث
را تعیین میکنمد .اسمتفاده از نمماد در داسمتانهمایش آنهما را در ابهمام فروبمرده اسمت و صمحنههمای نممادین در
رمانهایش جایگاه خاصّی مییابند و تصاویری سرشار از شور و حس را به خواننده ارائه میدهند .احممد محممود
با استفاده از نماد به توصیف مسائل سیاسی ،اجتماعی و اضمحالل افراد در جامعه صنعتی رداخت.
 .9نجیب محفوظ در ادبیّات داستانی معاصر عر  ،از ایهگذاران ادبیّات مدرن و خالق رممان انساندوسمتی اسمت.
او دوسممتدار آیممار دیکن م  ،مممولیر و شکسممپیر و در آیممار واقممعگممرای انتقممادی دوسممتدار داسممتانهممای ا مموف،
داستایوسکی و دومو اسان بود .او فردی با حسّ ناسیونالیستی است که در مانیفست خود طرفدار عمدالت ،احتمرام
به آزادی ،دفاع از عقل و منطق و حقیقت بود.
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ا

ااأمح افم د:ادراسةامقارنة

1

مه ياممتح

2

أستاذ ماارک يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة آزاد اإل سالمیة واحدة جیفت ،ایراا
ایرا

الک3

دکتوراه يف األدب املقارا من اجلامعة الاعبیة يف أرمینیا ا
ا

املی ّخا
إا إحدی نتائج األدب املقارا يف العامل هو ظهور مدارس أدبیة من الواقعیة والرمزیة وتأثیمها يف أعمال األدباء املعاصررین مرن رواد
العررب والفررس؛ مرأ أا کررال املدرسرت خرالل الررروابط التارخییرة مرأ البلرداا األوروبیررة مل تظهررا صرفر الیرردین برت اسرتطاعتا أا ختلق را
آثاراً وقواعد أدبیة ممتازة مبا فیها اآلثار األدبیة التی نُسجت علی منوال املدرسة الواقعیرة والريت کانرت تتنرامم مرأ األوضرا واألحروال

اإلجتماعیة يف میداا األدب والفرن القصصری؛ ومرن اآلثرار الريت تنتمر إلری األسرلوب الرمرزي فهر الريت تعرر عرن آراء األدیرن عرن
طریق اإلشاراد الفنیة والسیمیائیة؛ واليت تقدم مفاهیمها إلی القارئ يف مموض واإلهبام فإا جنین حمفرو وأمحرد حممرود مرن کبرار
الکت رراب املعاص ر ررین يف مص ررر وای ر رراا ،ق ررد اخت ررارا کالمه ررا الف ررن القصص رری للتعب رری ع ررن ت رردهور األوض ررا اإلجتماعی ررة والسیاس ر ریة
واإلقتصادیة وجلوء کت منهما إلی أسالین جدیدة يف جمال املدرست الواقعیة والرمزیة .فف هذا املقال یهردف الکاترن إلری دراسرة
نظریررة يف األدب املقررارا وارتباطهررا العمیررق باملدرسررت الواقعیررة والرمزیررة وتررأثی کررت منهمررا يف آثررار األدبرراء املعاص ررین مررن اإلی ررانی
والعرب واليت تاتمت ع لی املضام االجتماعیة کالفقر والفسراد والتنراق بر جیلر مرن طبقرة بورجوازیرة اعتمراداً علری األسرلوب
التوصیف والتحلیل ؛ والکاتن تطرر يف مقالره إلری تراری الفرن القصصری وددیرد حیراد ونتاجراد األدیبر جنیرن حمفرو وأمحرد

حممود وتأثی املدرست الواقعیة والرمزیة يف أدهبما يف ضوء املدرسة األمیکیة يف األب املقارا.
للیلّة :الواقعیة ،الرمزیة ،جنین حمفو  ،األدب املقارا ،املدرسة األدبیة األمیکیة.
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