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 پيشگفتار .9

 . بيان مسأله9-9
در  دیشمندانِ اروپای شرقی قرار گرفوت؛ورد توجّه انمرویکرد اجتماعی به ادبیات تلبیقی  قرن بیستمدر 

ت آن، زیرسواخت جامعوه هسوتند کوه تحوّالهای اجتماعی و تغییر و نگاه پهوهشگران این مکتب، پدیده

آورنود  در ایون نگورش، ادبیّوات و جامعوه پیونودی هنر و ادبیّات را بوه عنووان روسواخت بوه وجوود موی

ای  اجتماعی در چند کشور همانند باشود، ایون شوباهت اجتمواعی ناگسستنی دارند؛ از همین رو اگر شر

 ( 22: 1333 ین،شود  )سعید جمال اةدّسبب پیدایح انوا  ادبی مشترک می

سیاسوی، اقتصوادی،  موقعیّوتویهه برای بررسی آثار ادبوی کشوورهایی کوه از ن ور رویکرد اجتماعی به 

رسد  برای قرار دارند، بسیار مناسب به ن ر می ی جایگاه جهانی در سلوح یکسانیفرهنگی و به  ور کیّ

 اند  تقریباً مشابهی را از سر گذراندهنمونه دو کشور ایران و مصر از گذشته تا به امروز سرنوشت 

وری اروپوا کوشویدند بوه اهوای عیموی و فنّوپا از آشنایی با پیشرفتایران و مصر  ،های اخیردر سده     

توشش بورای دسوتیابی بوه دانوح نووین  ای  جدید جهان نزدیو  سوازند اشکال گوناگون خود را با شر

 اروپایی و رسویدن بوه فرهنو ، اقتصواد و سیاسوت بربوی، در ایون کشوورها )ایوران و مصور( تووادها و 

رویوارویی »های نوین به وجود آورد کوه از آن بوا عنووان های بسیاری در باورهای قدیم و اندیشهتناقض

 شود یاد می« سنّت و تجدّد

اسوت کوه روشونفکران  های این تقابول فرهنگوی و اندیشوگانی، سرگشوتگی و حیرتوییکی از جیوه 

هوای شووند و پرسوحنیافته پا از سفر به اروپا و دیدن م اهر تمدّنح، به آن دچار میکشورهای توسعه

 آید  شرای  خود و برب در ذهنشان پدید می« نقدِ»و « مقایسه»شماری که از بی

گور کننوده و تلبیوقگور، تفکیو من ور از روشنفکر کسی است که ذهنوی مقایسوه ،پهوهح در این 

ت جدید آشناست و خود نیوز ذهنوی ابوداعی و ابتکواری تحوّالبا   های سنّتی اشراف دارددارد  به ارزش

 ها و بایدهاست دارد  نسبت به جامعه بینشی انتقادی دارد و پیوسته در حال مقایسة بودها، هست

شویوة برخوورد  ،های معاصر ایران و مصر است که در هر ی مایة بسیاری از داستانبن ،ین موضو ا 

 شیصیّت روشنفکر با مسأةه قابل بررسی است 

بازتابی از رویارویی شورو  ،از یحیی حقّی قندیل امّ هاشمزاده و از محمّدعیی جمال نامهآبراهرمان  

به عنوان شیصویّت اصویی داسوتان اسوت  ایون مقاةوه بور آن  های ذهن روشنفکر جامعهو برب و دبدبه
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های اصویی دو داسوتان در مشترک و مقایسة رفتار و واکنح شیصیّت« مومون»است که به بررسی این 

ملاةعوة »گیرد بپوردازد  رفت از بحران در پیح میهایی که هر ی  برای برونبرخورد با این پدیده و راه

های پهوهشوی در های ادبی در ادبیّات میل میتیف یکی از حوزهری گونههای محتوایی و ساختاویهگی

 ( 103: 1331 وند،)زینی «قیمرو ادبیّات تلبیقی است

در جامعوة ایوران و  قندیل امّ هاشمو  نامهآبراهگیری دو رمان هایی که در زمان شکلبا توجّه به شباهت

کوشود بوه مایة ایون دو اثور، پوهوهح حاضور مویهای موجود میان درونمصر وجود داشته و نیز شباهت

 های زیر پاسخ دهد:پرسح

های شیصویّت اصویی و ها و واکنحهایی میان مومون این دو داستان، کنحها و تفاوتچه شباهت -1

 ها وجود دارد؟دیگر شیصیّت

 ها چیست؟ها و تفاوتت این شباهتعیّ -2

یح ن ریوة اجتمواعیِ ادبیّوات تلبیقوی و خاسوتگاه آن ، نیست چگونگی پیداهاپرسحبه این پاسخ برای 

زاده و یحیوی حقّوی تارییی دو کشور ایران و مصر در زموان جموال - اجتماعی موقعیّتفی و سپا معرّ

 هوا نشوان داده مایوة داسوتانشود  پا از آن با تحییل دو داستان، وجوه تشوابه و تفواوت درونبررسی می

 شود می

 . پيشينة پژوهش9-5

پهوهشی مستقل صورت نگرفتوه اسوت  ابیوب  ،زادهبسیاری از آثار جمال همچون ،نامهآبراهتحییل در 

پوردازی او پرداختوه یوا تحیییوی از ی به بررسی شویوة داسوتانشناسی یا به  ور کیّزادههای جمالپهوهح

      سووال صوود( در 1331) اسووت  بوورای نمونووه میرعابوودینی یکووی بووود یکووی نبووودمجموعووه داسووتان کوتوواهِ 
زاده را بررسی کورده به شکل گذرا و با تحییل محتوای بعوی از آثار، کارنامة جمالنویسی ایران داستان

عناصور داسوتانی « عوامل داستانی فارسی شوکر اسوت»( در 1331) سودا، محمّدعیی آتحهمچنین است 

وةوه را اةدّویوشن  ن کوتاه( داستا1331) را تحییل کرده است   اهره شمسی یکی بود یکی نبودمجموعة 

 گی دو موپاسان تلبیق داده است  با ویشنِ

ها و موامین ادبیّوات تأثیر منفی ادبیّات برب در اسیوب»( با موضو  1311) نامة فرامرز میرزاییپایان 

به بررسی اجماةی سیر داستان معاصر مصر وآثار منفی برب بر زبوان و مووامین داسوتانی « داستانی مصر

رویوارویی فرهنو  »( بوا عنووان 1333عسوگری ) هنامة فا مو، پایانقندیل امّ هاشمپردازد  دربارة آن می
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در حوزة ادبیّات تلبیقوی (« قندیل امّ هاشم)ملاةعة موردی:  شرو و برب در ادبیّات داستانی معاصر مصر

ّ اا  روایتا »( بوا عنووان 1333) ناموة نورگا حواتمیپایان همچنینگنجد  نمی رقاعصاورراناااا   اوااشا قنایی اا
نه در حووزة ادبیّوات  ،ای میان دو اثر داستانی مصری استتحقیقی موازنه «املضمرنک اوادراسةانرازنةابنیاا   ا

پوور و حسوین کیوانی تلبیقی  در زمینة ملاةعات تلبیقی با رویکرد اجتماعی پویح از ایون، سوعید حسوام

ستی در اندیشة عمر خیام نیشوابوری و ایییوا ابوماضوی بررسی تلبیقی معمّای ه»ای با عنوان ( مقاةه1330)

اند که با توجّه به عنوان مقاةوه پیداسوت کوه پوهوهح در زمینوة نوشته« ةبنانی بر پایة مکتب اروپای شرقی

 شعر است، نه داستان 

 . روش پژوهش9-9
 مواعی ادبیّواتکیفی است و در آن با استفاده از شیوة تحییول محتووا، بور پایوة رویکورد اجت ،این پهوهح

قنودیل امّ و  ناموهآبراههوای ویهه ن ریة ژرمونسکی، عیل پیدایح موامین مشابه در داستانتلبیقی و به 
شوود توا شود  نیست اوضا  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان دو نویسنده واکاوی میبررسی می هاشم

امو  شورقی در تقابول بوا بورب های رویارویی شرو و برب و به دنبال آن واکنح روشونفکران جوزمینه

بحران حاصول از ایون واکونح بوا  ی  از این روشنفکران برای حلّمشیّص شود  سپا راهکارهای هر 

 شود توجّه به فوای حاکم بر جامعة خود بررسی می

 . مبانی نظری پژوهش9-1

ا میوان یج جوای خوود ربوه تودر قورن نووزدهم،)مکتب فرانسه( ادبیّوات تلبیقوی کوه از  رویکرد تارییی

ت ایون ویهه در اروپا پیدا کرده بود، در شرو اروپا چندان مورد استقبال قرار نگرفت  عیّوپهوهشگران به 

 وجو کرد:توان در موارد زیر جستامر را می

رِ توارییی، ادبیّوات هموة کوشید بوا  ورح ن ریوة توأثیر و توأثّمکتب فرانسه بسیار خودمحور بود و می -1

 فی کند  وامدار خود معرّی اروپایی را به نوعی تحت تأثیر و ویهه کشورهاکشورها به

ا ایون دانسوتند، امّواشکاةی که بعوی پهوهشگرانِ حوزة ادبیّات تلبیقی بر رویکرد توارییی وارد موی -2

ر همة تشابهات ادبی ةزوماً ناشوی از توأثیر و توأثّ اینکهرویکرد با تساهل آن را نادیده گرفته بود  و آن هم 

هوای بسویارِ زبوانی یوا بمعود مسوافت و یوا هور دةیول نیست؛ چه بسا کشورهایی که به دةیل تفاوتتارییی 

 اند  گونه داد و ستد ادبی با هم نداشتهدیگری هیچ

ر از فیسفة مارکسیسوم بودنود   بیعوی اسوت کوه ایون اندیشوه بور شدّت متأثّ کشورهای شرو اروپا به -3
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 های ادبی خود را بر پایة مبانی اجتماعی بسازند  ریهها نیز تأثیرگذار باشد و نادبیّات آن

هایی مناسوب بوا های تلبیقی ادبیّات، ن ریهپهوهشگران اروپای شرقی کوشیدند برای تحییل ،بنابراین 

ت اجتمواعی در تحووّالل سیاسوی، اقتصوادی و مسوائها معتقدنود کوه شرای  محیلی خود ارائه دهند  آن

   دهنود و هودایت فرهنو  و ادبیّوات را بوه عنووان روسواخت شوکل مویهستند و  جامعهحکم زیرساخت 

ادبی در  گذرند و وقای  مهمّمی ها از مراحل تارییی مشابهیبیّاتهمة اد ،کنند  بر اساس این دیدگاهمی

شود یکوی زودتور است که موجب می« زمان»جا مسأةة مهم ایندهد  ا با ترتیب زمانی رخ میها امّهمة آن

  ( 33: 1333 ی استقبال کند )عبود،با تأخیر از جریان ادبی خاصّو دیگری 

گوران و ای رسید و تلبیقبه پیشرفت قابل مشح ه  در اروپای شرقی ادبیّات تلبیقیبا گذشت زمان،  

از  2از روموانی، دوریشون 1موارینو :همچوونپردازان بزرگی در این حووزه ههوور کردنود  کسوانی ن ریه

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

و  1362نشسوت بوداپسوت در  ، 1360در هموایح ادبیّوات تلبیقوی  چوون؛ هوماجتماعی صورت گرفت

  ( 34: 2006 )محمود بیشن، 1366نشست برةین در 
ملاةعوات تلبیقوی خوود را در پردازان این حوزه در روسیه ترین ن ریهویکتور ژرمونسکی از شاخص 

توأثیر اندیشووة  زیورآبواز کورده بوود  او کوه  «هوای قهرموانی عامیانووهحماسوه»دربوارة  40و  30هوای دهوه

هوا به این نتیجه رسید که این نو  حماسه گوناگون ها در کشورهایمارکسیسم بود، با بررسی این داستان

اند، پدید آمده است  ای از تاریخ مشابه بودهبرههاجتماعی مشابه دارند یا در  وضعیّتدر کشورهایی که 

 ها رخ داده باشد  که ةزوماً داد و ستد ادبی میان آنبدون آن

ای نواگزیر پدیوده ،هواتموضو  تقابل سنّت و تجدّد در همة جوام  و در نتیجه در آثار ادبی همة میّو     

م یوا تِ حاصل از مدرنیته، با تقدّتحوّالذیرش ای بنا بر میزان پیشرفتگی و آمادگی برای پاست  هر جامعه

 هوای دیورین ارزش تی که از تمودّن کهون وهر میّ ،رود  در این میانر زمانی به استقبال این پدیده میتأخّ

 تر خواهد بود یبرخوردار باشد، تقابلِ حاصل از این تعامل شدیدتر و بحرانِ به وجود آمده جدّ

                                                           
1  . A. Marino 

2. D. Durisin 

3. R. Weimann  
4. Zirmunski 
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 . پردازش تحليلی موضوع5
 سياسی ایران و مصر معاصر - های اجتماعیزمينه. 5-9

گرایوی و شد و با تکیوه بور عقولدر همان دورانی که اروپا از خواب بفیت قرون وسلایی خود بیدار می

مانودگیِ ، ایوران و مصور در کونج عزةوت و عقوبکوردیی را  وی مومداری مراحل پیشرفت و ترقّانسان

 آشنایی با اروپا بود برای  تشش بیداری، ین عامل مشترک برایتر  مهمدندکشینفَا می ،تحمیییِ تاریخ

 . ایران معاصر5-9-9

در جریان جن  میان  شاه قاجار صورت گرفت کهبا اروپا در زمان فتحعییایران ی نیستین برخورد جدّ

یر های روسیه و همتایوانح بسویار نواتوان اسوت و نواگزایران دریافت که در برابر پیشرفت ایران و روس،

 وةیعهود و  ،میورزاعبّواسبوا تودبیر  ،رو از ایون؛ ها یاری بیواهودهای خود از آناست برای جبران کاستی

 داشت   در پیتی جدی تحوّالاقداماتی آباز شد که  ،مقام فراهانیقائم

هوای اعزام گروهی از دانشجویان بوه اروپوا بورای یوادگیری دانوح ،میرزاعبّاسترین اقدامات از مهم 

رجموه در تبریوز و ترجموة بسویاری از تأسویا چاپیانوه و داراةتّ همچنوینبه ویهه امور ن امی است   نوین

میرزا بوه عبّاساز خدمات  ،بردن به راز پیروزی و شکست قدرتمندان تاریخ برای پی ،های اروپاییکتاب

 (222: 1366تجدّد ایران است  )نفیسی، 

فراز و فرودهای بسیار و جدال میان سنّت و تجدّد هموراه  شاه با ینساةة حکومت ناصراةدّ دورة پنجاه 

 شوود، کنود و از نزدیو  بوا م واهر مدرنیتوه در بورب آشونا مویاست  شاه که سه بار به اروپوا سوفر موی

خود را  رفدار تجدّد و نوجویی نشان دهد  نمونة این نوجوویی انتیواب و  ،کم در هاهرکوشد دستمی

خان سپهسواالر اسوت  از جمیوه امیرکبیر و میرزا حسین همچونو باکفایتی  یب تأیید کارگزاران اصشح

تکنیو ِ داراةفنوون و دعووت از اسوتادانی از تأسویا مدرسوة پیوی ،اقدامات مفید و تأثیرگوذار امیرکبیور

شناسوی و بعودها تواریخ، فرانسه، اتریح و ایتاةیا برای تدریا عیووم مهندسوی، پزشوکی، ن وامی، معودن

، سور «فاقیهوقای  اتّ»انتشار روزنامة  همچنین(  12: 1313 جهانبگیو،ر ک: ) و ادبیّات است جغرافی، زبان 

خانه و کنسوةگری در مراکوزی چوون و سامان دادن به ارتح و گسترش رواب  خارجی با ایجاد سفارت

 ةندن، سن پترزبورگ، قفقاز، عیمانی و بمبئی از کارهای اوست 

گیورد  گسوترش ن سپهساالر روند اصوشحات و تجودّد سورعت مویخادر زمان صدارت میرزا حسین 
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 اةبتّوهنگاری با رویکردی منتقدانه، تأسیا مدارس جدید، تن یم قانون اساسی بر پایة عیم و عقل روزنامه

 ( 412-413 :1321 آدمیت،ر ک: خانه و نشر تمبر پستی نتیجة روشنفکری اوست  )زیر ن ر شاه، پست

هوایی هوا و تعوار یابد  مجموعة تناقضشاه ادامه می ینیا در دوران م فراةدّهای روس و انگیدخاةت

مات آموده بوود مقودّ پدیودی در جامعوه کیّو شاه در عمیکرد درباریوان و بوه  وور ینکه از زمان ناصراةدّ

گیوری انقشب مشرو ه را فراهم کرد  از جمیه عوامل سیاسی، اقتصوادی و فرهنگوی کوه موجوب شوکل

 یت و گسترش و در نهایت پیروزی آن شد باید به موارد زیر اشاره کرد:اندیشة مشرو 

 ؛تتوجّهی به خواست میّاستبداد شاه و درباریان و بی -1

 ؛تاستعمار و حوور مقتدرانة بیگانگان در سرنوشت میّ -2

  ؛دهی به حرکت مردمروحانیت و نقح روشنگری و هدایت آن در رهبری و جهت -3

 بود: در نتیجة عوامل زیر ت اروپا؛ این آشنایی خود تحوّالویهه  بقة روشنفکر با  ت بهآشنایی میّ -4

    اةف( اعزام دانشجو به کشورهایی چون انگییا و فرانسه

 ت پیگیری شد یّب( تأسیا مدارس نوین به شیوة اروپایی از زمان امیرکبیر که پا از او نیز با جدّ

ةی برای انتقواد و اعتورا  بوه ن وام حواکم بور جامعوه، بیوان نگاری که مجاپ( ایجاد و گسترش روزنامه

ت و دوةوت ایوران بورای زمین و ضرورت دگرگونی ساختاری در بینح و کونح میّوهای مغربپیشرفت

اتی کوه در آورد و در بیداری اذهان عمومی بسیار تأثیرگوذار بوود  در کنوار نشوریّروشنفکران فراهم می

در کیکتوه و  در اسوتانبول، حبول اةمتوین در ةنودن، اختور قوانون :ایی چونهداشتند روزنامه فعّاةیّتکشور 

 ین تأثیر را داشتند بیشتردر قاهره  پرورش

 - های عیمی و ادبی که عشوه بر جنبة سرگرمی و رمانتی  دارای مووامینی اجتمواعیترجمة کتابت( 

    سیاسی بودند، نقح مهمی در آشنایی خوانندگان و مترجمان با برب داشت

 ث( ورود صنعت چاپ و توسعة آن تأثیر مستقیم در گسترش ملبوعات و ترجمه داشت 

های پا از هو  ش به پیروزی رسید  سال 1232در سال  ،هرچند خام و ناتمام ،انقشب مشرو ة ایران 

هوای کوه بوه شودّت تحوت توأثیر پیشورفترضاشواه های آشوب و جن  و قحلی اسوت  مشرو ه، سال

       آنکوه بوه مفواهیم اصویی مدرنیتوه توجّوه نشوان دهود، آمرانوه ویهه آتاتورک بوود، بویصوری برب و به 

« ناسیوناةیسومِ سوکوالرِ مسوتبدانه»کوشید مدرنیزاسیون را در ایران اجرا کنود  بنوابراین بوا ایودئوةوژیِ می
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 حیوای حواّو ا میّوت های دینیِ(، با تشش برای حذف سنّت31: 1331 )بروجردی، به نقل از گودرزی،

های موردم ترین آرمانکه مهم ها سعی در ایجاد ی  حکومت سیلنتی داشت  در حاةیدوستی آنایران

 خواه برقراری حکومت قانون، دموکراسی و آزادی بود  ویهه روشنفکرانِ مشرو ه به

 . مصر معاصر5-9-5

  فقور و سوتم و نوابودیِای کوه جوز میشدی زیر سیلة عیموانی قورار گرفوت  سویله شانزدهممصر از سدة 

و حووور  1133نداشت  بوا حمیوة نواپیئون بوه مصور در سوال چیزی های عیم و ادب برای مصریان ریشه

فرانسویان در آنجا که حدود سه سال به  ول انجامید، مردم مصر با فرهنو  و تمودّنی آشونا شودند کوه 

 شیوة نگرششان را تغییر داد  

اعوزام   ی میان مصور و اروپوا شوکل گرفوتیستین تعامشت جدّبا روی کار آمدن محمّدعیی پاشا، ن 

های دانشجویی به خوار  بورای فراگیوری فنوون ن وامی و عیووم کواربردی ماننود پزشوکی و ةین گروهاوّ

ها به جوانان مصری در ایون زموان رخ داد  مهندسی و نیز ورود استادان اروپایی برای آموزش این دانح

شود  بوه فرموان به زبان ترکی و عربی و زیور ن ور حکوموت، چواپ و منتشور موی «ا رق ئعااملصریه»روزنامة 

 بوه گسوترش فونّ ،از فرانسوه پا از بازگشت ،تأسیا شد  رفاعه اةلهلاوی« بوالو»چاپیانة  ،عییمحمّد

  ترجمه اقدام کرد

ب بوه ، تا آنجا که تأثیرپوذیری از بوری یافتبیشترارتباط با اروپا شدّت  ،در عهد حکومت اسماعیل 

بودون در ن ور گورفتن برای جیب رضوایت اروپوا و    اسماعیلحوزة اندیشه، سیاست و قانون کشیده شد

هوای دوةوت کوه مجموو  ایون عوامول موجوب دخاةوت بویح از حودّ ، اقداماتی انجام دادهنیازهای جامع

ا ایجواد بو عیوی مبوارکدر ایون دوره شد   ایتی مردم در اواخر حکومت اواروپایی در امور مصر و نارض

عیوم تجربی، ریاضیات و عیوم اجتماعی را با عیوم اسشمی  :هایی چونرشته کوشید « اةعیوم دار»مدرسة 

 (33-30 تا:شد همراه کند  ) ه بدر، بیو ادبی که در األزهر تدریا می

 ،های پایانی حکومت اسماعیل، استبداد حاکم، تبعیض نوهادی و حووور اسوتعمار در کشووردر سال 

ا تقریبواً هموة گیری بودنود  امّواحزاب با رویکردهای میتیف در حال شکلخشم مردم شده بود   موجب

)االفغانی( همراه و موافوق بودنود  او کوه در  ین اسدآبادیاةدّد جمالگرانة سیّهای اصشحها با اندیشهآن

و جهت به حرکوت وادارد: از دها را آنحاد کوشید ها به مصر آمده بود با دعوت مسیمانان به اتّاین سال
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دعووت  -2وحدت مسیمانان برای رویارویی با اسوتعمار و های اصیل اسشمی دعوت به دفا  از سنّت -1

 برای مقابیه با استبداد  « عقل»مسیمانان به پاکسازی دین از خرافات، آزادی اندیشه و تکریم 

ها به خیل میاةفان استبداد عیموانی با آمدن گروهی از مسیحیان سوری و ةبنانی به مصر و پیوستن آن 

 ایون گوروه تدریج  بقات میتیفی از روشنفکران در جامعه شکل گرفت  و استعمار انگییا و فرانسه به

روزنامه را از ن وارت حواکم خوار  سواخته، در آن از آزادی سیاسوی و قوانون سوین  ،برای نیستین بار

باراأرق،ا،انارة اا   ايرقاألااراّ،اا کرباااا   ااةصحیو،انصر،اا رطاا،ی ا ن اايواد تی مانندها و مجشّگفتند  روزنامه
 هووا در گسووترش ه( بعوووی از ایوون مجیّوو113: 1361 ضوویف،ر ک: ).ا ئفا ط ااواابکیااوا ت انکیااواوا،اا ت ا نظاا را

 نویسی سهیم بودند داستان

یجوة با شکست مواجه شود و نت 1332در سال  توفیق پاشا در زمان حکومت خدیوی قیام احمد عرابی 

آن اشغال مصر به دست انگییا بود  پوا از انقوشب، مبوارزات موردم و روشونفکران اداموه یافوت و بوه 

بوه رهبوری احمود ةلفوی « هحازبااألن ا»به رهبری مصلفی کامول، « احلزباا ارطي»گیری احزابی چون شکل

ایون ذکور شود،  گرایح دینی که پیح از همچنینیخ عیی یوسف و به رهبری اةشّ« حازبااصصا  »د، یّاةسّ

 ( 14-13: 1336 وادی،ر ک: ) انجامید 

 اةحمایوة خوود درآورد  پوا ازمصور را تحوت ،( دوةوت بریتانیوا1314) لبا شرو  جنو  جهوانی اوّ 

انگیسوتان را در پوی داشوت و  ( 1313) یانقشب میّو ،به رهبری سعد زبیول« ريا رفیااملصا»مبارزة جن ، 

 صادر شد  نیز جیاارد  حکم قانون اساسی و انتیابات مناگزیر شد حمایت خود را از مصر برد

بسیاری داشت و در تواریخ سیاسوی، اجتمواعی و فرهنگوی مصور  اهمّیّتبرای مصریان  1313انقشب  

نهووتی در  ،ریزی شد  به ةحاظ کمّی و کیفویی پدید آورد  آموزش رایگان و مدارس بسیاری پیتحوّة

 (33-40: 1312 جواهرکشم،ر ک: ) نویسی رونق گرفت ستانملبوعات ایجاد کرد و به دنبال آن دا

 نامهآبراه. رمان 5-5

 . چکيدة داستان5-5-9

چند روز پوا از مراسوم مدتی از فرن  به ایران بازگشته، برای برگزاری عروسی خواهرش که اهلل روح

ی بورای تعمیور آن حیّوکنود راههوا پیشونهاد موینِ کوچه به همسایهآبِ خراب و متعفّعروسی با دیدن راه

کنند  به این شورط کوه آب میول پیگیری و اصشح راهاو را مسئ ،ا تشویق و تربیب فراوانها ببیابند  آن
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کا سهم خود را بپوردازد  جووان بوا اشوتیاو و پشوتکار ها را سرشکن کرده، هرتِ آن، هزینهپا از مرمّ

هوا نوه اموا آنشووند  ن به صحنة حادثه اعزام مویچند تن از کارشناساو رود بسیار به سازمان مهندسی می

بوه میودان جنو   ،خوود ه را با ابوزار و ادوات مهندسوی و معمواریِبرند بیکه محیّتنها کاری از پیح نمی

رسیدِ بیندباالیی شامل شرح خدمات کارشناسان و میوار  بواورنکردنی  ،کنند  فردای آن روزتبدیل می

گیورد  پوا از ن، پا از مراجعه به مهندس و جدال بیهوده وکیل مویرسد  جوامیروح اهلل آن به دست 

ها احوارنامه از محکمه قدر اخلارنامه وآن مستنداتی که وکیل  یب کرده بود، فراهم کردن مدارک و

فرسوتد و چنود روز بعود حساب مهندس را برایح مویچون و چرا وجه صورترسد که بیاهلل میبه روح

شوود  ایون بوار سورا  حسواب مهنودس مویت دستمزد وکیل به مبیغ دو برابر صورتنیز ناگزیر به پرداخ

بنّوا و هودر و کار گورفتن چنودین عمیوه رود  پا از چند روز قول و قرار و بهه میمعمارباشی سنّتی محیّ

هوم پوایین  پوذیراییرود، بیکه سقف اتاو تنها کاری از پیح نمی نه ،رفتن خروارها گچ و آه  و آجر

 بوه اةبتّوه) شوودآب تعمیور مویروز راهخره پا از چند شود  باالد و بسیاری از اثاثیة عتیقه نابود میآیمی

 هاهر(  

 جوان که به شدّت ناتوان شده، از  رفی تعلویشتح در شورف تموام شودن اسوت و از  ورف دیگور  

گرفتوه، خور   موادر اضافة مبیغوی کوه از اندازی را که برای بازگشت به فرن  کنار گذاشته بود، بهپا

یو  هور ا امّ پرداختند؛ها باید سهم خود را میحساب بود و همسایهآب کرده بود  وقت تسویهتعمیر راه

هوای د  پا از رفت و آمودهای پوی در پوی و بحوج و جودالنگذارها بنای ناسازگاری را میاز همسایه

 کننود  جووانمی نیار او ،عای  یبو ادّ شود، بیکه  وماری از ناسزاتنها پوةی نصیب جوان نمی ل نهمفصّ

 شوود و تصومیم ماندة خود را داشت بوه شودّت بیموار مویو اصشحات در جامعة عقب تحوّلکه سودای 

ای را از سر بیرون کند و چون پووةی بورایح نمانوده گیرد تا عمر دارد اندیشة اصشح در چنین جامعهمی

 سواکن  زادهاموامهوای شوود و در یکوی از حجورهگار مویکه به فرن  بازگردد، نواگزیر در تهوران مانود

نوادان  ا پیوسوته از ایون موردمِیابود امّوشغیی برای خود می ،شود  در وزارت فرهن  و سازمان اوقافمی

 دةیور است  هرچند ایون دةیووری هموراه بوا دةسووزی اسوت کوه موجوب سرگشوتگی و بشتکییفوی او 

 ها مردّد کرده است  ترکِ آن و را میان بودنِ با مردماو  شود و می
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 نامهآبراه. پيشينة مضمون 5-5-5

انتشوار داد  موومون اصویی داسوتان، رویوارویی تجودّد بوا  1326را در سال  نامهآبراهرمان  ،زادهجمال

گرانوه تقابل کونح و مونحِ اصوشح ؛دار است  به عبارتی دیگرهای موهوم و رفتارهای ناپسندِ ریشهسنّت

 یبانوة شورقی کوه بوا هموة با بعوی عادات و خیقیّات متعصّبانه و منفعت ،از فرهن  برب است رکه متأثّ

اصویی  موضوو ایسوتد  در واقو  تقابول شورو و بورب، توان در برابر روشنفکر و اندیشة اصشحی او می

 داستان است 

سفرنامة جدید را میرزا ةین اوّ  گرددهای پیشامشرو ه برمیوارهپیشینة چنین نگرشی در ایران به رمان 

اةعابودین صاةح شیرازی، دانشجوی اعزامی به انگیستان در تمجید از ةیبراةیسم انگییسی نوشت  حا  زین

را در سه جید منتشر کرد  در این داسوتان بی  نامة ابراهیمسیاحتای که تاجری مقیم استانبول بود مرابه

ا ایوران را کوامشً متفواوت بوا گوردد، امّومیبوه و ون بوازا از ایوران دور بووده، هوانتقادی، تاجری که سال

پووش و حکوومتی مسوتبد و بیند: کشوری ویران بوا مردموی درمانوده، خرافوی و ژنودهتصوّرات خود می

    ای ا نتیجوههوا را بوه اصوشحات تربیوب کنود، امّوهوای دوةتوی آنکوشد با مراجعه بوه مقوامخو  میدرنده

 مسواة (  23-22: 1331، میرعابودینی)ر ک:  شوود ه بیمار مویبم و بصّ گیرد و خود نیز از شدّتنمی

یی که نویسونده در آن از جامعوة ایرانوی انتقواد شرح سفری است تییّ ،نامهسیاحت همچوننیز اةمحسنین 

    جوایی حکوموت اسوتبدادی بوا حکوموت قوانون تنها راه تغییور اوضوا  را در جابوه ،کند  راوی داستانمی

یابود  کند که در بیوداری امکوان وقووعح را نمویا این خواست را به صورت رؤیایی بیان میمّداند  امی

 ( 24 )همان: خوابد نهد و میپا دوباره سر بر باةح می

زاده در شوود  جموالچاپ می 1300ةین داستان کوتاه فارسی است که در سال ، اوّفارسی شکر است 

موبب اسوت، یکی نمایندة ایرانوی سونّتی و عربوی دهد شان میهای میتیف فکری را ناین داستان جریان

کند کوه زبوان کم وانمود میزدة مقیّدی است که زبان مادری خود را از یاد برده، یا دستِدیگری برب

بوا نماینودة روشونفکر خردمنودی اسوت کوه  ،وخویم اسوت وضعیّتداند، و راوی که شاهد این بربی می

با تمدّن آن، فرهن  و زبان خود را از یواد نبورده و نگوران از دسوت  تحصیل در فرن  و آشنایی وجود

تووان سورا  زاده مویهای جمالداستان بیشتراس را در رفتن آن است  حوور این روشنفکرِ نگران و حسّ

 گرفت 
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 قندیل امّ هاشم. رمان 5-9
 داستان . چکيدة5-9-9

 بیوت را بیوان اهولبوه دةیول ارادت بوه  زینوب  دهة سیّش به محیّدر آباز داستان، راوی ماجرای آمدن جدّ

شیصیّت اصویی داسوتان و عمووی راوی اسوت، امیود و  ، فرزند کوچ  خانواده، که اسماعیل  کندمی

بیننود  اسوماعیل مراحول موی خانوه آرزوهوای خوود را در آینودة اوشود و اهل چشم و چرا  خانواده می

او  پزشوکیِ اسوماعیل اسوت و ،ز آنجا که آرزوی خانوادها اما  گذاردپشت سر می موفّقیّتتحصیل را با 

گیرد او را به ةندن بفرسوتد  بوا پوذیرفتن بوم و می رتبة الزم برای این رشته را کسب نکرده، پدر تصمیم 

ت هفت سال؛ هرچند به بهای گرسنگی به مدّ ،او محبوب و پرداخت هزینة تحصیلِ رنج دوری از فرزندِ

هوا در خانوة آن عموی اسماعیل که از کودکیشود  پیح از سفر، فا مه، دختری خانواده تمام تنگدستو 

آید توا پوا از بازگشوت از فرنو  بوا هوم ازدوا  کننود  بزرگ شده بود به امر پدر به نامزدی او درمی

در اقاموت ت هفوت سوال و سنّتی پرورش یافتوه بوود در مودّ ای روستایی، متدیّناسماعیل که در خانواده

کشسوی و دوسوت خوود قورار های ماری، هومشود  به ویهه تحت تأثیر حرفمی تحوّلی مکیّبه ،انگییا

گوردد، میوقتی به قاهره باز  شودگیرد و ن رش نسبت به دین، آزادی، ازدوا  و جامعه دگرگون میمی

ی پدر و مادری کوه بورای آسوایح او از خوود تر و حقیرتر از گذشته است، حتّهمه چیز در ن رش پست

ر کند با آن هاهر و رفتار روستایی قرار است همسر او شوود  توانست تصوّگذشته بودند و فا مه که نمی

برای شوفا در چشومان مرمّود فا موه را بیند مادرش چند قلره از روبن چرا  مسجد امّ هاشم می اینکهتا 

و در حووور چشوم  شیشة روبن را از مادر گرفته، از پنجوره بیورون انوداخت  بوه مسوجد رفوت ریزد می

س مسجد را که پیح از این حرم امن و آسایشح بود، شکست و پوا زائران و خادم مسجد، قندیل مقدّ

که میان ماندن و بازگشت به اروپوا نشین شد  در حاةیاز جراحت شدید به دست زائران چند روزی خانه

      هوا ویو  از آزموایحهویچا مردّد بود تصمیم گرفت بوا عیوم خوود، چشومان فا موه را درموان کنود  امّو

ر او افوزود  پزش  نتیجه نوداد و ایون موضوو  بور تحیّوی مشورت با استادان چشمهای درمانی و حتّشیوه

     هوا از آن بیشوترهوا منزجور شوده بوود، هرچوه ه و رفتوار و اعتقوادات خرافوی آناسماعیل که از مردم محیّ

نتیجوة خوود بوود های متناقض و بیر که برو در اندیشهشد و هرباها نزدی  میبه آن بیشترگرییت می

خره در شب قدر به مسجد رفت و مقداری روبون دید  باالده زینب میناگهان خود را در مقابل مقام سیّ

چشم فا مه را مداوا کند  و این  ،«ایمان»و « عیم»ساختن  از خادم گرفت و با خود به خانه برد تا با همراه

   د وشمیق بار موفّ
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 قندیل امّ هاشم. پيشينة مضمون 5-9-5

در مصر نیز پیشینة اههوار شوگفتی ب یا رویارویی سنّت و تجدّد است  مومون داستان، تقابل شرو و بر

اةلهلواوی کوه بوه  گوردد  رفاعوههوا برمویهای آن به سفرنامهو شیفتگی نسبت به تمدّن برب و پیشرفت

هوای خوود را در کتواب ها و شنیدهه رفته بود، شرح دیدهعنوان سرپرست نیستین گروه اعزامی به فرانس

نویسد و نیستین کسوی اسوت کوه احساسوات خوود را نسوبت بوه تفواوت می تلخایصابا ریزاختلیصااصبریازاي

کنود  های کشور خود بیان میماندگیها در برابر عقبهای آنفرهن  بربی با فرهن  شرو و پیشرفت

شوباهت بسویاری  ،د را برای آموزش جوانان نوشت که از ن ور موومونخو یاا ای ااعَل عیی مبارک کتاب 

ین بوا اةودّ   شرح سفری است خیاةی که در آن ی  عاةِم مصری به نوام عیوم اةبوف داردکتاب احمد با 

 مبوارک،ر ک: ) ای باشد میان احوال مشرقی و اروپایی شود تا داستان، مقایسهمردی انگییسی همراه می

های گونواگون پیگیوری تقابل شرو و برب در بسیاری از آثار داستانی عرب به شیوه ضو مو(  3: 1333

ون ایّوب (، ذواةن1333ّ) رقعصورراناااا   ا(، توفیق اةحکیم در 1332) دیاأاز جمیه  ه حسین در  ؛شودمی

ّ اا شاا (، یحیووی حقّووی در 1333)اابااراای دبتاارراعراقووی در  اي ااحلاا (، سووهیل ادریووا ةبنووانی در1344)اقنایی اا
( و سوعدی ابوراهیم اةجزایوری در 1362)ام ل ا اا   اإانرسا ااجرار (،  یّب صاةح سودانی در 1324)اا  تیي

 اند ( به تعار  موجود میان تمدّن برب و شرو و گاه سرگشتگی شرقی پرداخته1331) املرفرضرن

 . بررسی مضمون دو داستان 5-1

 . تأثير فضاسازی در گسترش مضمون5-1-9

   فواسازی مناسوب، میا وب را بورای آشونایی بوا محتووای داسوتان آمواده  با ،زاده در آباز داستانجمال

کند  توصیف هوای دا  مردادماه که همه چیز از جمیه حیوانوات را پریشوان و سرگشوته کورده و هور می

 ای است تا اندکی آرام یابد:سایههکا دنبال خنکای تکّ

 تر رفته و بوهزنم دیدم آب سبزفام حو  دو وجب از پاشویه پایینخواستم مشتی آب به سر و صورت ب»

   انود های شوهر را در آن سورازیر نموودهماندة تمام آشپزخانهن و آةوده است که گویی تهای متعفّاندازه

وجوب سوایة داالن بسته در نویمجَسته و چشمان نیمهای بیرونقدری دورتر س  زردنبو و البری با دنده

  (3-2: 1333زاده، )جمال« زدةه میجان به زمین افتاده بود و از زور گرما و تشنگی ةهنیمه

فووای  ،ه و کنوار صوحنزید در گوشو زادهامامپناهندگانِ و توصیف حاالت و حرکات زائران  همچنین

 کند: جامعه را ترسیم می
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ای نشسوته شکسوتهدر جیو کی  نیم زادهامامهای ی  نفر را دیدم که با قیافة عارفانه    در یکی از ایوان»

بود و بدون آنکه به عاةم و عاةمیان اعتنایی داشته باشد بوه شوح دانو  حوواس مشوغول کشویدن وافوور 

ت هرچوه سوخته در پای درختی پهن شده بود و با دقّوای با تن و بدن سیاهبرهنهبود    جوان روستایی نیم

 ای بوا چشومان پریودهرنو خود مشغول بوود    جوانو  بیودزدة وصیة  تر به جمستن پیراهن متقال پرتمام

خوورد کوه هوایح چنوان بوه هوم مویدار در سینة آفتاب چنب  زده بوود و از زور توب و ةورز دنودانتب

 (3-1 :1333زاده، )جمال «شد   شنیده می زادهامامصدایح تا آن  رف 

هوا را ی زیسته و  بقات و اقشار میتیفی از آنده زینب با چنین مردمة سیّاسماعیل نیز از کودکی در محیّ

 ها انا و اةفتی دیرینه دارد:دیده و با آن

چوه بوه دسوتح هوایی پهمورده  هورکا هرهایی زرد و ناتوان بوا چشومآدمشود  شبهمیدان دوباره پر می»

موردم  در هوایی ااز ای رضا و قناعت پیداست    صوفهاشان گونهبا این وجود بر چهرهرسیده پوشیده   

ای انود  آمییتوهرو خوابیودهاند، بر زمین نشسته و بعوی دیگر در پیادهکه به دیوار مسجد تکیه داده حاةی

هوایی کوه از درخوت انود و چگونوه خواهنود رفوت؟ میووهدانی از کجا آمودهکه نمی هاز مرد و زن و بچّ

 ( 61-66: 2000، )حقّی « اند  اینجا مدرسة گدایان استزندگی افتاده و زیر سایة آن گندیده

ا فووای آیود، امّوعجیب و گاه دور از شأن به ن ور موی زادهامامدرست است که رفتار زائران و مجاوران 

 همچنان باصفا و روحانی است: زادهامام

ت میصوصی داشت  درختوان چنوار صدا  راستی که روحانیّا و خیوت و بیفوایی دیدم روشن و مصفّ»

ایه انداخته بودند و آب باری  زالل و گوارایی که در حوو  جواری و از ا وراف و نارون از هر سو س

 (1: 1333، زاده)جمال« افزود شد مبیغی به  راوت آن محی  میسن  سرازیر می

 و توصیف راوی از فوای معنوی مقام امّ هاشم و چرا  آن:

مانند چرابی که هوا آن را به  ،نور درخشد آنگاه به گنبد نگاه کن  در نوری که پیرامونح را گرفته می»

شود  این همان چرا  امّ هاشم اسوت کوه بواالی مقوام آوییتوه اسوت  دارد ضعیف و قوی میبازی وامی

 ( 66: 2000، )حقّی« محال است دیوارها جیو نورش را بگیرند 

راوی  بیکوه ،تنها به قصد توصیف صوورت نگرفتوه ،های موجود در جامعهاین فواسازی و توصیف تیپ

ل داسوتان ت اصیی پیدایح بحران روحی در شیصویّت اوّخواهد خواننده را با زمینه و عیّبا این تدبیر می

 آشنا کند 
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 گيری بحران. شکل5-1-5

 اهلل. بحران روح5-1-5-9

اهلل از فرن  برگشته و اندیشة اصشح در سر دارد؛ آن هوم شود که روحبحران داستان از زمانی آباز می

  ه آب محیّوکنود تعمیور راهگموان نموی کسوب کورده اسوت  اوبرب گاهی که از پیشرفت امور در با دید

بیند، خوود داو یوب تعمیور آبِ خراب میتفاوتی همسایگان را در برابر راهقدر سیت باشد  وقتی بیاین

اهلل را بوا ه، روحشکیی میدان را خواةی کورد به هااز آن ی ا هرشود  امّها میبا همکاری همسایه اةبتّهآن 

خوواه یوا میّوت رود،از جناب شیخ کوه انت واری نموی د نگذاربینی نشده تنها میدنیایی از مشکشت پیح

خان که زن اسوت   نمایندة افراد مت اهر و بانفوذ است که درافتادن با او کار آسانی نیست  زنِ اةمیّهوجیه

گربة عابد است  خدا خودا »باشی که حکیم ارد و است و اةتماس دعا د تنگدستوار و شا رآقا که عیال

  (101: 1333، زاده)جمال «کندمی کند و خرما خرما جم می

آب به آن دچار شده، موجب حیورت، حسورت، با مشکشتی که به دةیل تعمیر راهاهلل رویارویی روح 

صویل و در نهایوت مانودن از سوفر بوه فرنو  و اداموة تحشدن سقف خانه، باز دادن مال، خراب از دست

 :کر شرقی و بربی به وجود آمده استشود  و این بحرانی است که در نتیجة دو  رز فبیماری او می

از زور بیچوارگی هوا شبی مستأصل شدم  کیّکم بهصدای یأس به گوشم رسید و کم ،به هر دری زدم» 

، زاده)جموال« ه بوودم خووابی سویت عصوبانی شودآمد و در اثر بویتییی خواب به چشمم نمیو اوقات

1333 :14 ) 

)روشنفکر( هنوز ادامه دارد و شاید شودیدتر  اهللبینیم که بحران روحی روحمی ،ها پا از این ماجراسال

گذراند، هنوز اندوهح فراوان شغل مناسبی دارد و زندگی را به آسایح نسبی می اینکههم شده باشد  با 

  گوید:و او در پاسخ می« ی دنی چند خوری باده بیوربم دنیا»گوید که است  راوی به او می

بوه  بیشوتربیونم و موی بیشوترهوا را خورم تا بم این موردم بیچواره را کوه هرچوه آنبم خودم را کمتر می»

ه، زاد)جموال «شووم   بیوزار موی بیشوترهوا سوزد و از آنمی بیشترها شوم دةم به حال آنحاةشان آشنا می

 (122و  116: 1333

ها بیزار است و ایون هموان سرگشوتگی اسوت سوزاند و هم از آنها دل میاهلل( هم بر آن)روح شنفکررو

اهلل کوه در نکووهح ایرانیوان و آیود  روحهایی که دوستشان داری به سرابت مویکه در نتیجة جهل آدم
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خوودت ایرانوی  کند، راوی او را سرزنح کرده که مگورها بسیار مباةغه میهای اخشقی آنماندگیعقب

 دهد: اهلل پاسخ میکنی؟ و روحها را نکوهح میقدر آننیستی که این

من هم از همین مایوه و هموین خمیور و «  رن  همیمنشینان همه همما خرابات»جاست که درد هم همین»

را ایون قووم را بوه سوینه بوزنم و بمشوان  تی نداشت که این همه سن ِهمین قماشم و اگر جز این بود عیّ

 ( 121: 1333، زاده)جمال بیورم 

م هور اخوشو و صوفات ناپسوندی  ،های فرعی داسوتانها به اضافة دیگر شیصیّتهر ی  از همسایه 

آنچوه باعوج تموایز »  هسوتندی  تیپ  ةنمایندزاده حوور دارند و های جمالداستان بیشترهستند که در 

هوایح را از  ریوق هوای داسوتاننح کمیو  آدمزاده روحیه و موهاست  جمالشود، ةحن آنها میآدم

هوای ( حووور ایون تیوپ162: 1331، )میرعابودینی «سازد برند، میهایی که به کار میها و واژهةحن آن

 توان دید هم میقیتشن دیوان شیصیّتی را در 

 . بحران اسماعيل5-1-5-5 

بورد  ی گاهی از آن ةذت میو حتّ دیدهایح را میهمة عادات و اخشو همشهری ،اسماعیل پیح از سفر

هوای کییوف و هوا و خیابوانگرد، کوچوهها، فروشندگان دوره، گدایان و رفتار آنیگرسنگی، فقر، دزد

دانست  بارها دیده بوود کوه زائوران بورای شوفای ه نمیا خود را جدا از این مردم و محیّدید امّبدبو را می

هاشوم بورای او  گیرند  مقام امّروبن چرا  به تبرک می ،از شیخ دردیری، خادم مسجدچشم بیمارانشان 

 دانستند:هایشان را از برکت وجود او میس بود و همة داشتهاش بسیار مقدّو خانواده

کرد: اعیاد بانو اعیاد ما، مراسم بوانو مراسوم موا و ازینب  زندگی می گونه خانواده زیر سایة بانوو این»    

    فروشگاه پدربزرگ گسترش پیدا کرد    و این از کرامات امّ هاشم بود    و ن مسجد ساعت ما بودمؤذّ

  اموادرش  نوذرش را بوه امّ هاشوم ادا  شود    بوانو عدییوهکه نتیجة اامتحانات اسماعیل  اعشم موی هنگامی

 (62و  60: 2000، )حقّی «کرد   می

یابود و اساسی می تحوّلی اندیشة اسماعیل مبان ،ساةه در آنجاا با سفر به انگییا و  ی اقامت هفتامّ 

بینود و ایون هایح دنیا را به گونة دیگوری مویعقل اروپایی است( و آموزه به تحری  ماری )که نمایندة

ای اسوت خرافه ،داشتن از ازدوا  بهتر است  دین آباز سرگشتگی اوست  ماری به او یاد داد که دوست

هوای آن از منود شودن از زیبواییداشوتنِ  بیعوت و بهوره وستکه برای حکومت بر مردم اخترا  شده، د
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تور اسوت  او را بوا موسویقی و هنور آشونا کورد، بوه او فردیّوت را آموخوت و بوه ابهای بهشتی جذّوعده

 تو  بیمواران مودارا کنود و بوه درد دل تو   اسماعیل یادآوری کرد که او مسیح بن مریم نیست که با 

 ها گوش دهد آن

تی  دید، ضعیف بود  پا بیموار شود و امودّل این حیرتی که خود را در آن تنها میتحمّ اعصابح برای»

درس را ترک کرد، و نوعی نگرانوی و سرگشوتگی او را دربور گرفوت، بیکوه گواهی آثواری از تورس و 

 ( 33-33 :2000، )حقّی« نمود وحشت در ن رش می

عیل به روستایی زیبا در اسوکاتیند او را از ایون باشی و بردن اسماا ماری با تزریق روحیة نشاط و خوشامّ

 ووری کوه عشوق بوه  سازد؛ بوهت از او شیصیّتی قوی و بااراده میدهد  این بحران موقّبحران نجات می

 شود:و ن و انگیزة خدمت به آن در وجودش جایگزین عشق ماری می

هوا    کوه ای بود در میوان شونریزهپیح از این اسماعیل احساس مبهمی نسبت به مصر داشت، مانند شن»

کورد دانوة زنجیوری اسوت در ا حواال احسواس مویات دیگر قابل تشییص نبود، امّوبا وجود جدایی از ذرّ

شود، موی بیشوتردهد    و هر قدر عشقح به مصور شدّت او را با و نح پیوند می زنجیری بیند که بهرشته

هوا قربوانی هوا نبوود  آناش بودند  گنواه آنه و  ایفهها خانوادا آنشد  امّمی بیشترنفرتح از مصریان هم 

 (32-31 :)همان« مدت بودند جهل و فقر و ستم  والنی

گذشوته نیسوت  چوون  همچوونا نگواهح بوه محوی  و موردمح آیود امّواو با شوو بسیار به و ن می 

       و زشوت انت اراتح تغییر کرده اسوت  از زموان ورودش بوه قواهره هموه چیوز را یکسوره سویاه و تاریو

    بیندمی

داند که الزمة هر تغییور مکوانی اسوت  بوه ویوهه بورای می« مقایسه و نقد»ت این تعار  را عیّ ،راوی 

تورین ی درک عوا فیگیورد و حتّوای کوه آراموح را از او مویکسی که از برب بازگشته است  مقایسه

ای ذهن روشنفکر است  به تعبیور ژان ههمشیّص( و این از 111: 1331)بهی،  دهد ةح ات را از دست می

)بوا  موجود بین حقیقت عیمی روشنفکر کسی است که در وجود خویح و در جامعه به توادّ»پل سارتر 

)گوودرزی، « کنوداش( آگاهی پیدا میهای سنّتیمعیارهایی که دارد( و ایدئوةوژی )با سیستم ارزش ةهم

1336 :13 ) 

نجوات  ،تاً به تدبیر ماریشده بود و موقّ« بیگانگی فرهنگی»یا « ویتبحران ه»اسماعیل که در اروپا دچار 

اش یافته بود، پا از بازگشت به و ن به دةیل روحیة روشنفکری و دبدبة اصشح جامعه بحران روحوی
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بیند که قلراتی از روبن چورا  زمانی است که اسماعیل مادر را می ،یابد  نقلة او  این بحرانشدّت می

کنود  ایون اعوشم میر گرفته به بیرون از پنجره پرتاب ریزد، پا شیشه را از مادد فا مه میدر چشم مرمّ

 ای است میان اسماعیل و خودش:مبارزه

ةین نارنجو  در میودان با حرکتی سری  آن را از پنجره بیرون انداخت و صدای شکستنح میل  نین اوّ»

 ( 100: 2000، )حقّی «جن  بود 

 داند:ت این مشکشت را سفر اسماعیل به اروپا میعیّ ،هراوی از زبان خانواد

کورد کوه مانودی و اروپوا فاسودت نمویةعنت بر روزی که به سفر رفتی اسماعیل  ای کاش پیح ما موی»

 (102: 2000، )حقّی «گونه  به خانواده و و ن و دینت اهانت کنی ااین

 : 2006، عووف ک: ابووداننود  )ر و دیون موی بعوی منتقدان، بحران داستان را تقابل و تعارضی میان عیم

( درست اسوت کوه 163: 1331، ک: بهیاند  )ر ( و بعوی دیگر آن را جدال عیم و ایمان تعبیر کرده34

ا برخورد او بوا کم نسبت به وجوب آن ش  کرده، امّنگرش اسماعیل نسبت به دین تغییر کرده یا دستِ

ص )تیصوّ  بیکه تعارضوی اسوت میوان عیوم اسوماعیل نیست؛ را  ةزوماً به معنی ردّ دینموضو  روبن چ

هوا بوه اموور پزشکی( و اعتقاد مردم به تأثیر روبن چرا  مسجد در شوفای چشوم بیموار و ایموان آنچشم

 گوید:که در خلاب به مادر میبیبی و کرامات اوةیاء که از ن ر او خرافه و وهم است  چنان

         خوووانی، پووا چگونووه چنووین خرافووات و اوهووامی را موواز موویاذیووت و آزار حوورام اسووت    تووو مووؤمنی، ن»

 (33: 2000، )حقّی «پذیری؟می

کند  تعار  زندگی اروپایی و دین به قورون او حساب دین و اعتقاد به کرامات را جدا می ،بنابراین 

دینوی بوه  هوای بعووی عاةموانگوییگردد  زمانی که گناه رفتارهای ناپسند افرا ی و خرافهوسلی برمی

توانود حساب دین گذاشته شد و پا از رنسانا تاوانح را دین پرداخت  بحران روحوی اسوماعیل نموی

 ری داشته باشد ی اگر خودش چنین تصوّعیم و دین باشد، حتّ توادّ

جهل و فقر و تنبیی و آةودگی است، گناه اسشم چیست؟ اسوشم پیوسوته بور  ،اگر در جامعة مسیمانان 

ترین دشمن انسوان را جهول دانسوته اسوت  تواریخ و مقام دانشمند تأکید داشته و بزرگبزرگداشت عیم 

اند  ضرورت ارتبواط انسوان بوا مستندترین گواه است که دانشمندان مسیمان، استادان تمدّن اروپایی بوده

ک: ر )  بیعت و برخوردار شدن از زیبایی آن و تأمل در خیقت آن نیز در دین بسیار تأکید شوده اسوت 
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هوای بهداشوت فوردی و اجتمواعی ترین برناموهیسفارش اسشم در جزئ همچنین( 113-113: 1331، بهی

موجوود میوان دیون و عیوم  د توجّه به سشمت و پاکیزگی در جامعه است  پا مشکل اسماعیل توادّمؤیّ

اجرای هوای آن کوه در موفوهنیست؛ بیکه جدال میان زندگی مصری و زندگی اروپایی است بوا هموة مؤةّ

دهد و در دیگر موارد به کرامات اوةیاء خود را نشان می« ایمان»و « عیم»روبن چرا  به صورت تعار  

 گردد  ت به فقر و جهل جامعه برمیعیّ ،ها، آةودگی شهر و رفتار عجیب مردمهمحیّ وضعیّتیعنی دیدن 

 رفت از بحران. راه)ها(ی برون5-1-9

 نامهآبراه. 5-1-9-9

هاست برای گریز از شرای  موجوود در جامعوه و عوادات و رفتارهوای ناپسوند موردم بوه ه سالاهلل کروح

هوا( پنواه بورده اسوت، )سنّت ی و فوای معنوی بقا  متبرکههای خلّوجو در اسناد تارییی و نسیهجست

 یابد  ها نمیای برای تغییر آنهمچنان از دست مردم دل پمری دارد و راه چاره

افتیوار بوه تمودّن اصویل و  سرگشتگی، اندیشة بازگشت به گذشوته واهلل از ون آمدن روحراوی برای بیر

 ها دیگر خریدار ندارد:پذیرد؛ با این توجیه که این حرفکند و او نمیکهن ایرانیان  را به او پیشنهاد می

تیم هستیم سین اریم و هسخورد  اگر مردی از داریم دداشتیم داشتیم و بودیم بودیم به هیچ دردی نمی»

 (123: 1333، زادهجمال« )بران 

 گذارد:کند و آن را به روزگار وامیاهلل بیرون میراوی اندیشة انتقام را از سر روح

ت و بگذار روزگار خودش انتقام تو و هزارهوا چوون توو را خواهود گرفوت    ایون موردم مسوتحق شوفقّ»

 (130: )همان «مند نه قصاص و انتقام ترحّ

شود و راهوی بورای بیورون های راوی قان  نشده، تسییم قوا و قدر میکه با هیچ ی  از نصیحت اهللروح

 یابد: آمدن از این بشتکییفی نمی

 ( 123: همان) «جاست که امید اصشحی هم در میان نیست همین بدبیتی»

از ایون آشوفتگی بوه او  ترفت موقّا راوی برای برونماند، امّاهلل تقریباً بدون حل باقی میبحران روح 

گذارند فردا به بابی بروند و از روزگوار دهد و قرار مینوشی میباشی و رفتن به با  و بادهپیشنهاد خوش

اهلل و روح ةا اکنون شح سال است که هویچ یو  دیگوری را ندیوده اسوت  شواید وعودانتقام بگیرند  امّ

 شد   و نان وعدة سر خرمن بوده باراوی نیز مانند دیگر هم
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 قندیل امّ هاشم. 5-1-9-5

      باشوی و کنود خووشتی کوه مواری در آبواز بحوران در اروپوا بوه اسوماعیل پیشونهاد مویمدّکوتاه حلّراه

ا بحران هویت اسماعیل در مصور دهد  امّتاً جواب میهای آن است که موقّمندی از  بیعت و زیباییبهره

 یابود  تلبیوقرفت از این بحوران را خوودش موید و راه برونگیرو در ارتباط با مردم کشورش شدّت می

سوازی بیشوی از تمودّن نیفتادن بوا اعتقوادات موردم  پیوادهعیم و ایمان یا عقل بربی و عا فة شرقی و در

های اصیل آن سوازگار باشود  و یکسوره فرهنگی جامعة خودی و سنّت - های اجتماعیبربی که با زمینه

تورک نگواه  ،ا الزمة رسیدن به این نتیجوهعمیق ایجاد نکند  امّ تعار  و توادّ بلشن بر آن نکشد و خ ّ

 ای است مقایسه

)حقّوی، « گریوزدکند    اگر مقایسه از در وارد شد، عشق از پنجره مویو مقایسه چرا؟ عاشق مقایسه نمی»

2000 :116)  

نمونه شفای چشم فا مه با روبن  اند  برایشکیی نمادین تفسیر کرده داستان را به ،بعوی از منتقدان 

دانند  کشمکشی میان عیم اروپا و روحانیت و بدویت شرو که در نهایت به صویح چرا  را رمز مصر می

ح میّوت های تمدّنی،  بیعوت و اصواةتکند، به شرط آنکه با ویهگیانجامد  یعنی مصر عیم را رد نمیمی

ده زینب را رموز ایموان و چورا  را اعی، مقام سیّاةرّ همچنین (34: 2006 عوف، ابور ک: سازگار باشد  )

م ایمان، فا مه را نماد مصر سنّتی و ماری را نماد اروپای جدید که بدون ایمان به انسوان، بوه دانوح تجسّ

   (343: 1313 زبیول سشم،ر ک: ) کندنازد، تفسیر میی خود میمادّ

 رفت از بحرانونهای فرعی داستان برای کمک به بر. حضور شخصيّت5-1-1

اهلل تقریبواً هویچ حوامی و روح ،به جز مادر کوه بوه حکوم موادری، مهربوان و ملیو  اسوت، نامهآبراهدر 

 ی جامعوه بوا هموة قووای خوود در برابور خواسوت او  ور کیّ ها، نهادها و بهپشتیبانی ندارد  همة شیصیّت

  زنند اش دامن میایستند و بر ناامیدیمی

مشکل درونی خود  های دیگر برای رهایی اسماعیل از بحران و حلّشیصیّت ،امّ هاشمقندیل ا در امّ 

ی شکند و حتّشیشة روبن و چرا  مسجد را می ،کنند  اسماعیلدهند و با او همراهی میبه او فرصت می

ز کوری های فا مه را تا مرچشم ،حاصل خودهای بیبا آزمایحاو کند  ةف اً به مقام امّ هاشم توهین می

خا رنود، در برابور او و سوات خوود رنجیودهاز اهانوت اسوماعیل بوه مقدّ اینکوها پدر و موادر بوا برد  امّمی

س اسوت و وسوییة توأمین معواش اوسوت، از ایستند  خادم مسجد کوه قنودیل بورایح مقودّکارهایح نمی
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هوای زائوران بیورون ضوربهزنود بیکوه او را از زیور تنها به او آسیبی نمی دوستان قدیمی اسماعیل است  نه

کند  و فا مه که کمترین توجّهی از جانوب رساند و بعد از این ماجرا نیز با او مدارا میآورده به خانه می

های خود را بور آن پیواده گذارد تا آزمایحداند، چشمان خود را در اختیارش میاسماعیل را بنیمت می

 سازد 

 . حضور نویسنده در داستان5-2

رسود بوه ن ور موی ،اهلل و شرای  اجتماعی ملرح در داسوتانزاده و شیصیّت روحزندگی جمال با مقایسة

اهلل نمودی از شیصیّت نویسنده است  این موضو  دربارة یحیی حقّی و شیصیّت اسماعیل راوی و روح

یم  نامة هر دو نویسنده ن ری بیفکنواین موضو  کافی است به زندگی بیشترنیز صادو است  برای درک 

باةند که تأثیر این تربیت دینی را در ای فرهنگی و مذهبی میزاده و یحیی حقّی، هر دو در خانوادهجمال

توان به وضوح دید  هر دو پیوستگی و شویفتگی بسویاری بوه فرهنو  موردم بوه ویوهه ها میآثار ادبی آن

  ن موردم کوچوه و بوازار و زاده از میواهوای داسوتانی جموال بقات پایین اجتما  دارنود  ابیوب شیصویّت

هایی که او در دوران کودکی از نزدی  دیده و بور ذهون و شوند  انسانهای پایین شهر انتیاب میهمحیّ

 «ام  فوةیوت خوود هسوتم روی هوم رفتوه زنودة ایّو» گویود:اند  او خوود مویضمیرش تأثیر عمیق گذاشته

ده زینب یعنی ة سیّپایین شهر قاهره، به ویهه محیّ هایه( یحیی حقّی نیز شیفتة محی14ّ: 1332، نهاد)پارسی

گیری شیصویّتح ه بر زندگی و شکلنامة خودنوشتح به تأثیری که این محیّزادگاهح بود و در زندگی

 ( 22: 2000، )حقّی کند گذاشته بود، اشاره می

بسویاری از هوای سوال ،شووند  هور دوهر دو پا از تحصیل در عیم حقوو به عواةم ادبیّوات وارد موی 

گیوری شیصویّت و گزینند  این موضو  در شکلگذرانند و همسر اروپایی برمیعمرشان را در اروپا می

بسویار مهوم و تأثیرگوذار  ،گرِ فرهن  شرو و بربزاده و حقّی به عنوان روشنفکرانِ مقایسهبینح جمال

دانود کوه در ایتاةیوا خودمت مویاش با تمدّن اروپایی را پنج ساةی یآباز آشنایی جدّ ،است  یحیی حقّی

گویود: اش میان مقایسة تمدّن برب و شورو مویتر در فرانسه و از جدال درونیکرد و به شکل کاملمی

شوود    مون کردم بوه راحتوی در تمودّن بورب ذوب نمویدر درونم چیز محکمی داشتم که احساس می»

دینوی دارم کوه ن وامی کامول و  کند وبرابری میااروپا  برتر نباشد    با آن  تمدّنی دارم که اگر از تمدّن

به موردم مصور و  ،هایی که در اروپا بودمکند که در همة سالبیان می همچنین ؛(42 )همان: «نیاز استبی
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اندیشیدم و وقتی بازگشوتم هموان احساسوی را داشوتم کوه اسوماعیل، شیصویّت ها میزندگی سیت آن

  (26 )همان: مصر ایجاد کنم  قندیل داشت  دوست داشتم حرکتی در مردم

هوا اموری بودیهی بوود  نوشتند و شاید این موضو  بورای زموان آنه مقاةه میهر دو در روزنامه و مجیّ     

انود و ایون نویسان جدید در ایران، ترکیه و کشوورهای عربوی از دنیوای ملبوعوات برخاسوتهابیب رمان»

 ( 12: 1336، )باالیی «یست تأثیر نخود، در پیدایح سب  جدیدی در نگارش بی

متنوی اسوت  هوای درونیکی از دالیل نزدیکی شیصیّت داستان به شیصیّت نویسنده حووور نشوانه 

نامة خوود های مادر حقّی است که در زندگیبسیار شبیه به ویهگی ،های شیصیّتیِ مادر اسماعیلویهگی

شنده و أسلی حسنِ سیمانی که در داستان هایی چون ماشاءاهلل خانم، فروشیصیّت همچنینکند  بیان می

 ده زینوب بوه یواد دارد ة سویّهای واقعی هستند که یحیی حقّی از زندگی در محیّحوور دارند، شیصیّت

زاده( و )پدر جمال ین واعظاةدّد جمالاهلل به شیصیّت سیّروح، نامهآبراه( در 62: 2000، حقّیر ک: )

: 1333، زادهجموال)ر ک:  کنود کورد، اشواره مویی ایشان را چاپ میهاکه سینرانی «اةجمال»نامة هفته

زاده، دوست صومیمی د حسن تقیای از سیّهایح از ایرانیان جمیهاهلل در میان بدگوییروح همچنین( 22

 ،اهللیکی از عوادات خواص روح اینکهزاده دوست اوست  نکتة دیگر کند  گویی تقیزاده نقل میجمال

زاده این عادت خوود را بوه جمال ،رسدجای کشم است  به ن ر میصرا  فراوان در جایآوردن بیت و م

 هوای شیصویّتی بوه عنووان همسوایگانِ انتیواب ایون تیوپ همچنوینشیصیّت داستانح نسبت داده است  

ای بووا چنووین کوچووه زاده در دوران کووودکی در چنووین عووای ماسووت  جمووالد درسووتی ادّمؤیّوو ،اهللروح

توان ها را در ابیب آثارش میزندگی کرده است که تأثیر آن ،اةمیّهوجیهبه ویهه شیصیّت  ،همسایگانی

 دید 

 . نتيجه9
ز شودن بوه سوشح شوند؛ بیکه با مجهّها در فرهن  اروپایی ذوب نمیهای اصیی داستانی  از شیصیّت  هیچ1

ت اساسوی تحووّالاسوماعیل دچوار گردنود  هرچنود ، بوه و ون بوازمیمیّوت دانح و بینح مدرن برای خدمت به

زودی خوود را  ر بوهکند و پا از جداةی مؤثّروحی در جهت میبت استفاده می تحوّلشود، از این شیصیّتی می

   اش اهلل بورای بحوران روحویا روحسوازد  امّودهد و میان عیم و ایمان آشتی برقورار مویبا شرای  جامعه تلبیق می

ل اوضوا  یوا ماند و برای تحمّو نانح باقی میداشتن و نفرت از هم برزخِ دوست یابد و همچنان دری نمیحیّراه

برد  بوه ها و اماکن قدیمی پناه میزادهاماموجو در اسناد تارییی موجود در گریز از آن به امور فرهنگی و جست



 112/    بر اساس رویکرد اجتماعییحیی حقّی  قندیل امّ هاشمِ زاده ومحمدعیی جمال نامةآبراهسرگشتگی روشنفکر در 
 

او هم حرکوت مکوانی  شود می تحوّلآورد  شیصیّت اسماعیل در روند داستان مها رو میعبارتی دیگر به سنّت

پویایی چندانی ندارد و در پایان داستان نسوبت بوه آبواز،  ،اهللا شیصیّت روحروحی  امّ - فکری تحوّلدارد هم 

 چندان تغییر نکرده است 

  هوای فرعوی ا شیصویّتامّو ؛رنودرفت اسماعیل از بحران بسویار مؤثّدر برون قندیل امّ هاشمهای فرعی شیصیّت 

 زنند ماندن در آن دامن میاهلل و باقیحیرت روحبه  نامهآبراه

هوای بوه زمینوه ،هایی با مومون سرگشتگی روشونفکر در دو کشوور ایوران و مصوروجود آمدن رمان ت بهعیّ  2

گوردد کوه شورای  مناسوب بورای آشونایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشابه در این دو کشوور برموی

بربی و مقایسة آن با فرهن  سنّتی خود را فراهم کرده است  روشنفکر بوا مقایسوه و روشنفکران جامعه با تمدّن 

 رسود و اگور جامعوه بوه حولّها در بسیاری از موارد به سرگشتگی و حیرت موینقدِ همین تفاوت چشمگیر تمدّن

اننود ی خودکشوی بیانجامود  مبحران روحی او کم  نکند، چه بسا این حیرت به سرخوردگی، دیووانگی و حتّو

زاده، صوادو هودایت، صوادو چوبو ، نجیوب محفووظ و بسویاری از های جمالهای بعوی از داستانشیصیّت

 هایی که چنین مومونی دارند  داستان

 ؛رسدهای اصیی این دو داستان، به ن ر میهای موجود میان زندگی نویسندگان و شیصیّتبا توجّه به شباهت  3

هوا این داستان ،زاده است  در واق اهلل نمودی از شیصیّت جمالحقّی و روحاسماعیل نمودی از شیصیّت یحیی 

مسوتقیم سرگشوتگی اند به شکیی بیرزاده است که نویسندگان کوشیدهنامة یحیی حقّی و جمالبیشی از زندگی

ن را بیان و میهنشا میّت خودشان به عنوان روشنفکران جامعه، موان  موجود بر سر راهشان و دیدگاهشان نسبت به

  نویسوی ویوهه در آثوار پیشوگامان داسوتان های معاصر ایران و مصور بوهکنند  این موضو  را در بسیاری از داستان

هوایی از از توفیوق اةحکویم رموان عرد اا ارو و  عصوررانااا  رقاز هدایت،  بوف کورتوان دید  آثاری چون می

 نامه هستند نو  زندگی
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ا
ا

ّ اا ش زادهاوامج لايحملم یعلان نهةبراهیةاروااحی ااملثق فاي دراسةاعل ااس سااالجت هااي یحی احق ااقنیی اا
ا1دبااملق رناألاياي ااالجتم ع

 ا2پررس ّسعییاح
 ، ایرانشریاز جامعة أستاذ مشارک يف قسم الّلغة الفارسیة وآداهبا،

 ا3حسنیابی ين
ااایران، شریاز جامعة يف قسم الّلغة العربیة وآداهبا، أستاذ مشارک

ا4ينیینهابرن
 ، ایرانشریاز جامعة غة الفارسیة وآداهبا،فرع اللّ  ه يفالدكتورا ةطالب

اصامللخ ا
دب األ يف يلیلیههی حّقهه قنههدیا امّ هاشههمروایههة و  الفارسههياألدب  زاده يفجلمههال نامهههآباهر دراسههة روایههةیهههدف هههلا البلهه  الههی 

األطر النظریة للبل ،  یدرس هلا البل  بعد مقدمة يف. نتیجتاً ملواجهة الّثقافة األروبیة يموضوع املثّقف احلائر الّشرق يف يّ املصر 
یهدرس طهرق الهراوی فهی حها ف و أدت إلهی حهریة املثّقه يتلّهالی العوامها إو مصر للوصول الظروف االجتماعیة و السیاسیة فی إیران 

 .حریته
 امتمه.. أمها يف وصا البل  أخریاً إلی أّن الظروف االجتماعیة املشرتکة فهی کهال امتمعهد أّدت إلهی  ههور املثقهف احلهائر يف 

توافهق بهد الثقافهة الشهرقیة  يف حیهاولی حقهی ییها إلهی اإلیهان و قصهة حییهاختیار الطریق للوصهول إلهی حها املشهکلة فیاتلفهان. بطها 
 .حریته وللوصول إلی حا املشکلة یلجأ إلی التقالید أما بطا قصة مجال زاده فیبقی يف. الغربیةو 

 .اشمه مّ أقندیا ، نامهآبراه، يزاده، حییی حقمجال ي، حمّمدعليالجتاه االجتماعاألدب املقارن، ا ة: یلی اا كلم تاا ی ا
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