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چكیده
در تاريخ ادبی هر ملتی سرآمدانی هستند که دارای ابتکار بوده و به پیشرفت ادبیات کمک کردهاند .در عرصة داستان
به معنای امروز نیز پیشگامانی هستند که مسیر را در ادبیات عربی هموار کردهاند؛ از اينرو قالبهای داستانی متنـوع
در پهنة مکتبهای مختلف ظهور کرد.
رئالیسم (واقعگرايی) از جمله مکتبهايی است که با توجه به اوضـاع و احـوال جامعـه ،وارد عرصـة ادبـی و
داستاننويسی شد« .نجیب محفو » از بزرگان داستان مصر است که قالب قصصی را بـرای بیـان اوضـاع اجتمـاعی،
سیاسی و اقتصادی جامعه برگزيد و در میدان مکتب واقعگرايی ،اسلوبی جديد و مضامینی نو را به تصوير کشید.
از جمله داستانهای واقعگرای نجیب محفو  ،داستان زقاقالمَدَق اسـت کـه حلقـة مهمـی از تـاريخ روايـی ـ
داستانی است .بیان ضعف اقتصادی مصر که سرچشمة مشکالت اجتماعی و اخالقی است از شاخصـههـای مکتـب
واقعگرايی است که نجیب محفو به زيبايی در اين داستان به تصـوير کشـیده اسـت؛ لـذا در ايـن مقالـه بـا روش
توصیفیـ تحلیلی به بررسی داستان زقاقالمَدَق پرداخته و ويژگیهای بارز رئالیسم آن را که شامل انعکاس مضامین
اجتماعی فقر ،فساد اخالقی و استعمار در جامعة مصر است ،استخراج کردهايم.
كلیدواژهها :داستاننويسی ،نجیب محفو  ،زقاقالمدق ،رئالیسم.
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فن داستاننويسی ،نوع ادبیای است که بـا فنـون

(يوسف الشـارونی)؛ المؤلفـات الکـايلم
محفو )؛ البح عن زعبالوی ،الحـركم النقـدام

ادبی ديگر مقايسه میشـود ،ايـن فـن در ادبیـات

حول نجیب محفو (خاله عاشـور) و ...اسـتفاده

غرب تا سه قرن اخیر ظهـور نکـرده بـود؛ امـا در

شده است.

(نجیـب

مقدمه

ادبیات عربی در قـرن حاضـر و کمـی قبـل از آن
شکوفا شد .در واقع اساس اين فـن ادبـی ،توجـه

پیشینه پژوهش

به انسان و تاريخ و جستوجـو در جنـبشهـای

از جمله جستارهای پژوهشی که تـاکنون در ايـن

انسانی و تاريخی در واقعیت جامعة زنـد بشـری

زمینه انجـام شـده اسـت :الـف) پايـاننامـههـايی

است.
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همچون« :دراسم و ترجمه لمکاتبالقصص نجیب

کلمة واقعیت به حرکت ادبی اطـالق مـی-

محفو » اثر فرشته افضلی و «رئالیسـم اجتمـاعی

شود که در قرن نوزدهم بهويژه میـان نويسـندگان

در آثار نجیب محفو و محمود دولتآبادی» اثـر

داستان رخ داد ،تفکری که با واقعیت درآمیختـه و

جواد اصغری؛ ب) مقالهای با نـام «مظـاهرالواقهیم

اصــلیتــرين بــارز آن وضــوح بیــان واقعیــت و

التفاؤلیــه فــی ندب نجیــب محفــو » اثــر عــدنان

مشــکالت جامعــه بــا توضــیحات دقیــق و حفــظ

طهماسبی و جواد اصغری.

تصــاوير و حــوادص و شخصــیتهــا بــهصــورت
صادقانه و واقعی بوده است.
دنیای عرب از نیمة دوم قرن نوزدهم ،شـاهد

اما تاکنون پژوهش مستقلی در زمینة تحلیـل

و بررسی انعکاس واقـعگرايـی در داسـتان زقـاق
المدق نجیب محفو انجام نشده است .از اينرو،

تغییــر و تحــوالتی عمیــق در عرصــة اجتمــاعی،

پژوهش حاضر ،گامی نو در زمینة تحلیل محـ

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگـی بـود؛ کـه رئالیسـم،

المـدق نجیـب محفـو
ِ
رئالیسم در داستان زقـاق

موازی با اين تحـوالت ،مسـیر نفـوذ خـود را در

است.

عرصة ادب به خصـوص داسـتاننويسـی همـوار

کرد .نجیب محفو از سرآمدان اين نوع داسـتان-

 .1زندگي و ادب نجیب محفوظ

نويسی است که بهزيبايی نگرشهای واقـعگرايـی

نجیــب محفــو در ســال 0100م .در قــاهره در

را در داستانهای اجتماعیـ سیاسـی خـود نشـان

خانواد مسلمان مصری کـه در زمینـة تجـارت و

داده است.

بازار فعالیت داشت ،متولد شد .در سـال  0120از

سؤال مقدر در اين پژوهش اين اسـت کـه؛

دانشگاه قـاهره ،لیسـانو فلسـفه اخـذ کـرد و در

آيــا داســتان زقــاقالمــدق نجیــب محفــو دارای

وزارت اوقاف شروع به کار کرد؛ سسو به مشاغل

ويژگیهـای رئالیسـم (واقـعگرايـی) هسـت؟ در

دولتی ديگر رسید .وی کارهای ادبی خويش را با

صورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش ،مؤلفههـای

شعر آغاز کرد؛ سسو به نويسـندگی روی آورد و

رئالیسم در اين داستان چیست و چگونـه بـروز و

مقاالتی را به عربی ترجمه کـرد .اولـین مجموعـة

ظهور يافته است؟ جهت پاسخ به اين سـؤاالت از

داســتانهــای کوتــاه او در ســال  0120بــا عنــوان

منابع عمدهای چون رحلم

عمر مع نجیب محفوظ

هَموُ الجُنون /نجـوای ديـوانگی اسـت و اولـین

داســتان وی بــا عنــوان عَبَــ ُ االدقــدار /شــوخی
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سرنوشت ،در سال  0121منتشر شد .مشـهورترين

مرحلة ادبی وارد میشود که خودش ايـن مرحلـه

آثار نجیب محفو  :خان الخلیلـی؛ زقوق الموق /

را «واقعگرايی جديد» نامیده است .وی از تفاصیل

کوچه مَدَق؛ تريلوجی

0سهگانه (بینالقصرين /میـان

دو کاخ؛ قصرالشوق /کاخ آرزو؛ الّسُّكَ ّریم  /مستی)؛

و تشخیص کامل فراتر میرود و بر يـک قهرمـان
اساسی تمرکز مـیکنـد کـه بقیـة شخصـیتهـای
داستان حول آن میچرخند .او در اين مرحله ،اين

ثرثـر فـوقالنیـل /شـناور بـر روی نیـل؛ التنظـیم
السّری /تنظیم سری؛ صباحالورد /صب ،گل سـرخ

روش را بیشتر بهکار میبنـدد (الشـارونی:0202 ،

و ...است .نجیـب آينـة تمـامنمـای جامعـة مصـر

.)070

است ،همة آنچه از ياد تاريخ ادبیات عربـی مصـر
از حوادص واقعی فراموش شده ،در آثارش يافـت

 .3بررسي داستاننویسي عربي (مصر)

مـیشـود و مـا قـادر هسـتیم تحـت لـوای آن در

در دور بــین ســالهــای  0100 –0101بــا اينکــه

تنگنای ذهن مصريان سیر کنیم.

سکون و ايستايی در مقابل توسـعة ادبیـات نـوين

بدون شک نجیب محفو يکـهتـاز بزرگـان

عرب چهره مینمود ،ولی جنگهـای اروپـايی در

ادب معاصر عرب است و در زمینة داستاننويسی

شروع تحوالت اين ادبیات ،چه بهصورت مستقیم

بالمنازع است .داستانهايش بازتـاب بحـرانهـای

و چه غیرمستقیم ،تـأثیری نداشـت؛ بلکـه عنصـر

اجتماعی ،سیاسی و روحی جامعة مصـر در قـرن

جديدی که اين تحول را ايجاد کرد ،ظهور مکتب

بیستم است .اکثـر داسـتانهـای او واقـعگراسـت

متمايز نويسندگان مصری بـود کـه بـهتـدريج در

(میرزايی.)72 :0200 ،

خالل سالهای جنگ و ايسـتايی و رکـود ،ظـاهر

نبوو نجیب ،تنها به شخصیت او و آنچه کـه
خودش را به آن ملزم مـیکنـد يـا تنـوعی کـه از

شد و فعالیتهـای ادبـی را تسـريع کـرد (گیـب،
.)00 :0222

طريق موضوعات داسـتانهـايش ايجـاد مـیکنـد،

برای درو اهمیت اين نهضت ادبی ،بايد بـه

برنمیگردد؛ بلکه تغییر و تحول اسلوبش و تنـوع

اوضـاع و احـوال سـال  0100پـونگـری داشـته

آن بهگونهای است که نقـاد آن را بـه سـه /چهـار

باشیم .در آن ايام بـین دو مکتـب متمـايز فکـری

مرحله يا بیشتر و کمتر تقسیم میکنند.

ادبیات عرب ،ناسازگاریِ شديدی وجود داشـت.

مرحلة تاريخ فرعونی /مرحلـة واقـعگرايـیِ

در يکسو متجدّدان و نوگرايان قـرار داشـتند کـه

اجتمــاعی ،دومــین مرحلــة فــن داســتانی نجیــب

تقريباً از سوريه و مسیحیان سوريه بهشـمار مـی-

محفو است و قالب داسـتانی ادبیـات غربـی در

رفتند و در رنس مکتب سوریـ آمريکايی بودنـد؛

قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم را طی میکند؛ که

در طرف ديگر ،سـنتگرايـانی بودنـد کـه هنـوز

تفاصیل و توضیحات مکانها ،هیئـت اشـخاص و

پايبند سنت ادبی تاريخ میانه اسالم بهشـمار مـی-

حیات اجتماعی و سیاسی و فنی است .اين روشِ

آمدند و مصريان و مسلمانان سوری اکثريت آنهـا

مکتب واقعگرايی است که در کارکردهـای ادبـی

را تشکیل میدادند (همان) .قصهنويسیِ مصـر بـه

با ايهام به وقايع واقعی مورد اسـتفاده قـرار مـی-

صورت يک هنر ادبی در سالهای اخیر آغاز شد.

گیرد .پو نجیب محفو به مرحلة ابداعی سـوم،

در اين میان ،کوتاهی پژوهشگران ادبیات معاصـر
عرب در خصوص پیگیری پیوندهای تکوينی بین
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مکتب سوری ،کامالً قابل چشمپوشی است .يـک

نور را عرضه کردند .دستة دوم نیز ،تاريخ عربی و

نهضت ادبی ديگر نیـز وجـود داشـت کـه کـامالً

اسالمی است که جامعه را بـه خـروج از تنگنـای

مستقل از مکتب قصهنويسی تاريخی سوری بـود.

چهارچوب فکری قومیتیِ مصر و ملحق شدن بـه

داستاننويسی غرب ،در داسـتاننويسـی مصـر بـه

سرزمینهای عربی ديگر بـرای گسـترش قومیـت

طور مستقیم تـأثیر گذاشـت؛ لـیکن قصـهنويسـی

عربی سوق میدهد.

مصر تا مدتهای دراز متکی بر الگوهای کهـن و

بعــد از فــروکش کــردن درام ،ارتبــاط بــا

قراردادی بود .نهضت قصهنويسـی مصـر خـود را

واقعیت و تـالش بـرای فهـم آن آغـاز مـیشـود.

بهتدريج از قیـد و بنـدها آزاد سـاخت و بـهطـور

نجیـب محفــو اولــین کســی اســت کــه تحلیــل

پراکنده و منفرد به تکامل و پیشـرفت رسـید .امـا

واقعیت را بر اساس علم روانشناسـی انجـام داد؛

اصطالح «قصه» از نظر کـاربرد ،بیشـتر بـه آثـاری

سسو تالش را کمتر کرد و از قیـد و بنـدها رهـا

اطالق میشود که حالت افسانهای دارد و فـارو از

شد تا شکلی از اين واقعیـت بـا همـة تفاصـیل و

الگوی قصهنويسی است.

مشکالت و دردهايش را به مـا عرضـه کنـد (طـه

عوامل اجتمـاعی و بـومی در قصـهنويسـیِ

بدر.)022- 020 :0001 ،

مصر ،نقش اساسی داشت ،امـا بايـد دانسـت کـه
بخشی از تغییرات داسـتاننويسـی مصـر در ايـن

 .2رئالیسم و نفوذ نن به داستاننویسي عرب

واقعیتْ نهفته که گـروههـای محـدودی از مـردم

الف) تعریف رئالیسم

تحصیل کرده مصر رو به سوی ادبیـات فرانسـه و

اصطالح رئالیسم (واقعگرايی) از لحـا انتقـادی،

تا حدی انگلیو آوردهاند و آرمانهای خود را در

بهطور کلـی بـا مکتـب رئالیسـتهـای فرانسـوی

آن يافتهاند (همان.)22 -27 :

تداعی میشود .واقعگرايی ،بهظاهر ،نخسـتین بـار

نفــوذ اوضــاع اجتمــاعی ،ارتبــاط دادن بــا
واقعیت و تفسیر آن در داستانها به انتقال راويان،
بــه روشهــای پیشــرفتهتــر اشــاره دارد .نجیــب

در سال  0022بـهصـورت توصـیفی زيباشـناختی
برای تمايز «واقعیت انسانی» نقاشیهای رامبراند،1

از «پندارگرايی شعرگونة» نقاشـانِ نوکالسـیک بـه

محفو با داليلش بر اسلوب حاکم بر داستانهای

کار رفت .آنگاه در سـال  0022پـو از شـالوده-

سهگانة مشهورش به اين اعتراف میکنـد .تـالش

ريزیِ نشريهای بـه نـام رئالیسـم ،بـه ويراسـتاری

راويانِ اولیـه بـرای برداشـتن مشـکالتی بـود کـه

ديورانتی ؛ بهطور يقین ،اصطالحی ادبی شد (ال

گروهی بعد از جنگ جهانی دوم بـهوجـود آورده

و ديگران.)02 :0201 ،
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بودند و بیشـتر بـه احسـاس واقعـی و فهـم آن و

رئالیسم در درجة اول بـهصـورت کشـف و

آنچه نزديک بـه آن بـود ،يعنـی همـان احسـاس

بیان واقعیتیتعريف مـیشـود کـه رومانتیسـم يـا

عاطفی و رمانتیک مربوط میشد که آغازی بـرای

توجهی به آن ندارد يا آن را مسخ میکنـد .تـاريخ

ظهور داستان تاريخی جديد شد .داستان تـاريخی

نیز الهـامبخـش آثـار رئالیسـتی بـیشـمار اسـت.

به دو دسته تقسیم میشـود :يکـی از آنهـا تـاريخ

طرفدار تشري ،جزئیات است و اين طرفداری کـه

فرعونی است که نجیب محفو و عادل کامـل از

از آگاهی عینی و دقیق بر رئالیسم غرب حکمفرما

سرآمدان آن هستند و آثاری چون رادوبیو ،کفاح
طهب  /مبارز مقدس و مَلِک مِن شعاع /پادشاهی از

1. Rembrandt
2. Walter Duranty
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شده؛ زايید شـرايط فکـری و اجتمـاعی خاصـی

و موفق شد برای مصر صدای رسايی بسـازد کـه

است؛ چراکه عصر ،عصر علم و فن است.

همــة جهــان آن را بشــنود .همچنــین کوشــید

ادبیات واقعگرا ،موضـوع خـود را از جامعـة

شخصیت مصريان را در همة عرصهها وارد سازد.

معاصر و رويدادهای آن مـیگیـرد؛ يعنـی چنـین

انقالب ،روح وابسـتگی بـه مـیهن را در مصـريان

جامعهای وجود دارد که اثـر ادبـی را در راسـتای

تقويت کرد؛ و آنان را واداشت تـا بـا شـرکت در

بیان و تحلیـل آن بـهکـار مـیبـرد (سیدحسـینی،

انقالب و مقابلة آشکار با کاخ شـاهی و اشـغالگر،

.)077-002 :0222

با واقعیت ،برخوردی مثبت داشته باشند و آنهـا را

مکتب واقعگرايی ،بیان صـادقانة حقیقـی از

به جهتی سوق داد که در نگاهشان به امور ،واقع-

اوضاع اجتماعی و جنگها و بحرانهاــ بـهويـژه

گـرا باشــند .از آن پــو بــا نويســندگانی روبــهرو

جنگ ناپلئون و جنگهای اروپا ،آلمان ،روسـیه و

شديم که خیالپـردازی و موهـومپرسـتی را طـرد

شرق و انگلیو ـ بود.

میکردنـد و طرفـدار حقیقـتپژوهـی و واقعیـت

اســاس مــذهب واقــعگرايــی بــرخالف

بودند .نويسندگان رفتهرفته به ضرورت پیريـزی

رمزگرايی؛ که عقايد خود را با رمز و پوشش بیان

ادبیاتی مصری ،که رسـالت ملـی خـويش را بـه

مــیکــرد ،نويســندگی فنــی بــود .واقــعگرايــان،

انجام برساند پی بردند؛ چیزی که بسیاری از آنهـا

افکارشــان را بــه صــورت قصــه و نمايشــنامه بــا

را وادار کرد به دلیل سهیم شدن در عرصـة ملـی،

موضوعات ادبی بیان میکردنـد و هدفشـان حـل

مبارزه را ادامه دهنـد و مشـکالت نشـر را پـذيرا

مشــکالت اجتمــاعی از طريــق ادبیــات بــود .در

شوند (جواهرکالم .)0270 ،اين تغییر در داسـتان-

حقیقت ،ادبیات نقش بیانِ علمیِ واقعیت زنـدگی

نويسی ،سطحی و ظاهری نبود؛ بلکه در ويژگیها

بود؛ چراکه در عرصة درگیری طبقاتی کـه باعـ

و استحکامات فنـی نیـز انعکـاس يافـت .داسـتان

مشکالت مردمی و انسانی بود ظهور کرد .بنابراين

تعلیمی در ابتدا به جوهر سـخن نزديـکتـر بـود

ادبیاتِ واقعگرا ،بحرانهای اجتماعی را از طريـق

يعنی موضوع علمی داشت؛ سسو به موضـوعات

نگرش طبقهای درمـان مـیکـرد و بیشـتر جانـب

اجتماعی روی آورد که نويسنده عقايد و افکارش

کارگران و طبقة بورژوا (طبقـة متوسـط) را مـی-

را برای ما نقل میکند (ابوعوف.)07 :0221 ،

گرفت و به طبقة سرمايهدارِ جامعه هجوم میبـرد.

عرب از نیمة دوم قرن نوزده ،شاهد تغییر و

کارگران بدين طريق ،با صفت «طبقـة سـتمديـده»

تحوالت عمیقـی در عرصـة اجتمـاعی ،سیاسـی،

وارد ادبیات شدند و واقعگرايـان در داسـتانهـا و

اقتصادی و فرهنگی بود و اين تغییرات در داستان

نمايشنامههـا بـه دفـاع از حقـوق آنهـا پرداختنـد

انعکاس يافت .سعی میشـد ايـن تغییـرات را در

(البقاعی.)022-020 :0112 ،

واقعیت به تصوير بکشد که با واقعگرايـی بعـد از
انقالب  0101کامالً فـرق مـیکـرد .بـه دنبـال آن

ب) نفوذ رئالیسم به داستاننویسي عربي (مصر)

تالش برای سخن از شخصیتهای قومی و ملـی

پو از انقالب ناسیونالیسـتی  ،0101داسـتان وارد

در آثــار نويســندگانی چــون يحیــی حقــی ،ســعد

مرحلة جديدی شـد .انقـالب در تـاريخ سیاسـی،

مکاوی ،امین يوسف غراب و نجیب محفو و،...

اجتماعی و فرهنگی مصـر تحـولی پديـد آورد و

بروز کرد.

سعی کرد برای مصر ،کیان مستقلی پیريزی کنـد

زمینة واقعگرايی ،توجه به شخصیت ملـی و

تحلیل و بررسي ویژگيهاي رئالیسم در داستان زُقا المَدَ 81 ...

قومی برگرفته از طبقة متوسط بود؛ کـه حرکـت و

 .9اسلوب داستاننویسي نجیب محفوظ

جنبش جامعـه را رهبـری مـیکـرد .داسـتانهـای

روش نجیــب محفــو در اثنــای داســتانهــايش،

يحیی حقی و نجیب محفو و ديگر واقعگرايان،

بسیار واض ،است .از بارزترين ويژگی آنها ،تکیـة

از مشکالت اين طبقه بود؛ بهعبارت ديگر ،دربار

نويسنده بر روشی آمیخته به مکتـب واقـعگرايـی

درگیری با طبقه مرفه و طبقة پايینتـر و همچنـین

سنتی و مکتب شخصی نو اسـت؛ بـهطـوری کـه

مــیکنــد

شـده،

مســتعمره بیگانگــان بــودن و ،...بح ـ
(الورقی.)020-021 :0100 ،

اتحاد اين دو مکتب در ادبیـات وی باعـ

روش او را «واقعگرايی شخصی» نامگذاری کننـد.

رسیدن به مرحلـة رشـد فکـری انسـانی در

در واقع او به پیشرفت تجربة واقعی در چارچوب

عصر معاصر ،سبب تسلیم شدن در مقابل حقیقت

فنی نو پناه برده که از اين طريق ،شـناخت بـاطنی

امور شـده اسـت .شـکوفايی حیـات اقتصـادی و

مصر و فضای رمزی و تعبیـر از بـاطن اشـخاص

اوضاع معیشت و عالوه بر آن ،عوامـل سیاسـی و

مهیــا شــده اســت .وی در تعبیرهــايش ،روشــی

فکری؛ همچون انقالبی بود که نويسـندگان را بـه

شکوفا همراه با ايجاز و قـوّت و صـالبت دارد و

دنیای حقیقی و واقعی دعوت میکرد .واقعگرايـی

ابزار تشبه او در دو طرف تشبیهاتش جداً مبتکر و

به مسائل مردمی توجه مـیکـرد و مؤيـدی بـرای

نو و قرين معانی زيباست (شلبی.)021 :0220 ،

طبقة محروم بود (شکیب انصاری.)022 :0272 ،

زمان در قصههای نجیـب محفـو همچـون

بدين سبب داستانهای معاصر ادب عـرب،

شخصیت ،نقشی قوی و پر رنگ بـازی مـیکنـد.

برگرفته از ادبیات واقعگراست کـه بـه مشـکالت

شخصیتی که نمیمیرد و در مسـیر حـوادص سـیر

اجتمـــاعی و اخالقـــی پرداختـــه و تفکـــرات

میکند و زندگی و حیات را احاطـه کـرده اسـت.

انديشمندان و اصالحگران اجتماعی را برانگیختـه

نجیب ،مورخی ادبی است که با دقت بـه تصـوير

است .آنهـا از طريـق ايـن داسـتانهـا ،مشـکالت

حیات و انواع هیجانات و جوششها ،انقالبها و

موجود در جامعه را مطرح کرده و با پناه بردن بـه

فروکش کردن آنهـا در بافـت اجتمـاعی پرداختـه

شخصیتهای داستانِ واقعگرا ،حقیقـت محـرض

است (فرزاد.)022-020 :0270 ،

جامعه را بیان کرده و راه حلی فراروی مشکالت،
پیشنهاد میدهند (عمرالدسوقی ،بیتا.)222 :
پو از نفوذ و جهتدهی جريانـات ادبیـات
اروپا به داستاننويسی عربی؛ محمد حسین هیکل،
داستان زينـب را نوشـت .عبـاس محمـود عَقـاد،

داستان سارة؛ محمدفريد ابوحديـد ،داسـتانهـای
مشهور زنوبیا ،سنوحی ،نناالشعب؛ توفیقالحکـیم،
داســتانِ عــودة الــروح؛ عبــدالرحمن الشــرقاوی،

داستان االرض؛ و نجیب محفو داستانهای خان
خلیلی ،زقاقالمدَق ،بینالقصرين ،اللص و کـالب
را نگاشتند (خفاجی.)002 :0110 ،

 .5داستاننویسي و رئالیسم نجیب محفوظ
نجیــب محفــو از بزرگــان داســتاننويســی مصــر
اســت ،وی در دوران نوجــوانی فعالیــتهــايی در
مسیر ادبی داشت و در مرحلهای از زندگی به دلیل
تجربههای تلخ ،به سرودن شعر پرداخت؛ سسو بـه
پژوهشهای فلسفی روی آورد تا رسالة دکتریاش
را در زمینة فلسفة زيباشناسی بـهپايـان رسـاند .وی
در درگیری میان ادب و فلسفه بود تا اينکـه قالـب
داستانی را برگزيد و فعالیتهای ادبی را آغاز کـرد
و آن را به زبانِ سوسـن ،يکـی از شخصـیتهـای
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جز سوم داستان بینالقصرين بیان کرد.

نــوع اول در بعضــی از مجموعــه داســتانی

نجیب ،فعالیتهای ادبی را با داسـتان کوتـاه

الثالُهم االولی (هموالجنون/نجوای ديوانگی؛ دنیا

آغاز کرد و داستانهای سهگانه اول خـويش را بـا

/خانـة بـدنام)

عنوانهـای عبـ االقـدار /شـوخی سرنوشـت در

سال ،رادوبیو (دلداد فرعـون) در  ،0102کفـاح
طیبــه /جنــگ طیبــه در  ،0100در زمینــة تــاريخی
(تــاريخ فرعــونی) نوشــت .وی در ايــن مرحلــه
عوامل رومانتیسم را در نظر داشـت و در جايگـاه

اهلل /دنیای خدا؛ بيو يوی ألّسمهه

مشاهده میشود و دومی حدود  %27از مجموعـه
داستانهای وی را شامل مـیشـود (همـان-021 :
.)020
نجیب بدون شک ،هنرمند و انسانی متصل بـه
واقعیــت اســت .رويــداد مصــر در ســال  0127و

وطنپرست ،از وطنش سخن گفت .او بـا نوشـتن

شکست تلخ انقالبیان مصـر ،تـأثیر زيـادی بـر ايـن

 0102وارد مرحلة جديدی شد کـه داسـتانهـای

 .)027به همین دلیل ،دستاورد داسـتانهـای نجیـب

داستان از قاهره و بینالقصرين /میـان دو کـاخ در

هــای اجتمــاعی و سیاســی اســت کــه از مشــکالت

داستان القـاهرة الجديـدة /قـاهر مـدرن در سـال

بداي و نهايم » /آغاز و انجام ،ثـالُهم

القـاهرة /سـه

ايــن مرحلــه ترکیبــی از داســتانهــای تــاريخی و
اجتماعی اوست (الشارونی.)0222 ،
 .4بررسي ویژگيهاي رئالیسم در داستاننویسي
نجیب محفوظ

هنرمند واقعگرا بـهجـای گذاشـت (سـاليم :0221 ،

محفو تنوعی از تاريخ ،تحلیل و تشـري ،واقعیـت-
واقعی جامعه سخن میگويد (همان.)22 :
مرحلة واقعگرايی نجیب شامل داستانهـای

القاهرة الجديـدة ،خـان خلیلـی ،السـراب ،زقـاق
المدق ،بداي و نهاي و ثالُه است.
داستانهای او در ايـن مرحلـه بـا عنـاوينی

استفاده از رمـز در داسـتانهـای نجیـب محفـو

چــون «مرحلــه اجتمــاعی»« ،مرحلــة واقــعگرايــی

جزئی است ،بدون اينکه کلیّت داشته باشد؛ يعنـی

نقــدی»« ،مرحلــة واقــعگرايــی طبیعــی»« ،داســتان

شخصیتها در مرزهای متمايلِ مرسوم ،بهدقت با

اجتمــاعی معاصــر»« ،واقــعگرايــی اجتمــاعی» و

يک حرکت حسی از چیرگیِ رمز رها میشوند تا

«واقعگرايی رسمی» نامگذاری شده است .در ايـن

ذات واقعی آنها تحقق يابد .نسبت اشیا با بعضی

مرحلــه ويژگــیهــای فنــی بــین همــة عنــاوين

از شخصــیتهــای مرمــوز در داســتان برخــوردی

اجتماعی ،واقعیت ،طبیعت و معاصر جمع شده و

ندارد و بعضی حوادص با حفظ نسبت مسـافت و

سمبل فنی اين مرحله را تشکیل داده است (خالد

مســتند ســاختن آن بــرای تــدبیر و تفکــر انســان

عاشور.)010-012 :0222 ،

کوچک میشوند .اين نتايج بعضی از ناقدان است

نجیب شرح میدهد که چگونه در پی نتايج

که مرزهای واقعیت در داستانهای نجیب محفو

واقعگراست و با مرگ جامعة قـديمی ،داسـتان و

مورد قبولتر از رمز است (خالـد عاشـور:0220 ،

نويسندگی را به نهايت برتـری سـوق داده اسـت.

.)022-027

هنگامی که فساد طبیعت ،داستان را فرامـیگیـرد،

فضــای واقعیــت نــزد نجیــب محفــو دو
مرحله دارد:

در انتظار فرصت مناسبی بوده تا ابتکاری قـوی و
تحولی در راستای کیان اجتماع و تغییـرات آن بـه

الف) فضای واقعی صري ،و مستقیم؛

وجود آورد؛ آن هم از طريق مرزهـای واقعیـت و

ب) مرحلة واقعیت رمزی دارای دلیل.

واقعگرايی (الموسوی.)002 :0100 ،

تحلیل و بررسي ویژگيهاي رئالیسم در داستان زُقا المَدَ 82 ...

وی عِرق ملی و وطنپرسـتی خـويش را در

بررسي واقعگرایي سحرنمیز

تمام ادعمال و آثار خود بروز میدهد؛ چنانکـه در

واقعگرايی سحرآمیز از نمونههای منحصربهفرد ادبـی

مرحلة واقعگرايـی ،مصـريان را بـه احیـای مصـر

است که از اجتماع قديم و جديـد نتیجـه مـیدهـد.

قديم دعوت میکند .اين مسـئله در داسـتانهـای

شگفتیهای قديم مانند قصههای هزار و يـک شـب؛

القاهرة الجديدة /قاهر جديد ،خان خلیلی ،زقـاق
المدق /کوچة تاريـک و بـدايم و نهـايم  /آغـاز و

مفهوم فنی و ادبی و فرهنگی در کتابها و اکثر آثـار

پايان ،بهوضوح نمايـان اسـت .همچنـین اوضـاع

نیمة اول قرن بیسـتم يافـت مـیشـود .واقـعگرايـی

و شگفتیهای جديـد ماننـد اسـتفاده از اسـطوره بـه

سیاسی و اجتماعی مصر را در الثالُه  /داستانهای

سحرآمیز ،ريشه در پیشینة عربی دارد ،بهويـژه آنکـه

سهگانه بهتصوير میکشد و اين نشان از توجـه او

اختالط بین دو چیز است؛ حرکتی جديـد و نشـئت

به قومیت عربی و مصر دارد (عبدالغنی.)0222 ،

گرفته از آمريکای التین بوده کـه بـا اسـتقبال وسـیع

نجیب محفـو بـه طبقـة متوسـط جامعـه،

جهانی مواجه شـده اسـت .ايـن حرکـت ريشـه در

آرمانها و تفکرات اجتماعی مختلـف ،تشـخیص

فرهنگ عربـی دارد و نويسـندگان آمريکـای التـین

سیاه از سفید ،گناه از نیکـی خـارج از چـارچوب

خودشان به آن معترفاند (ابواحمـد .)0 :0221 ،امـا

اسالم ولی مـورد قبـول ،توجـه خـاص مـیکنـد؛

از نظر نجیب محفو  ،واقعگرايیِ سـحرآمیز جزئـی

چراکه ،غیرمستقیم در پی تحـوالت و انقـالبهـا

از خرافات است؛ و خرافات جزئی از حیات بشـری

ايجاد میشوند .ايـن مشـکالت و پیچیـدگیهـای

است که مانعی برای آشکار کردن آن نیست ،داسـتان

حیات و نمونههای واقعی از جامعـه در داسـتان-

الثالُه نمونة بارز اين مکتب است .وی در الثالُه بـا

های خان خلیلی و زقـاقالمـدق يافـت مـیشـود

امنیت ،از شیاطین سخن میگويد؛ اما نه بـهصـورتی

(الموسوی.)001-022 :0100 ،

که شیاطین بر او تردّد داشته باشـد؛ بلکـه داسـتان از

واقعیت نزد نجیب محفو  ،واقعیتی آراسـته

روزنة عقل ،از آنها سخن میگويد؛ و فرد در میيابد

و پیراســته اســت؛ تصــويری جامــد و خشــک از

که آنها شـیاطین هسـتند .بـدون شـک ايـن سـخن

حوادص نیست .بهطور يقین ،حـوادص را در پهنـة

نجیب ،بر وجود نوعی واقعیت سحرآمیز در داسـتان

گستردهای از خالل حرکت تاريخی آن با ترتیـب،

عربی صـحه مـیگـذارد (همـان .)00 :داسـتان نـزد

ارتباط و عوامـل و رويـدادها بـه تصـوير کشـیده

نجیب محفو  ،چیزی جز تقطیری از عالمی کـه در

است .هدف او برتـری دادن صـورت تفصـیلی و

آن زندگی میکنـیم نیسـت؛ چراکـه بـر آن تکیـه و

متساوی بر وقايع مادی و وقايع شخصی ،همراه با

تمرکز کرده و در عمق تمايالت انسانی نفـونفـو

يک قدرت فنی خارقالعاده و صـنعتی زيبـا بـوده

میزند .وی احاطه بـر تفکـر انسـانی را در برهـهای

اســـت (خفـــاجی .)022 :0110 ،او چگـــونگی

مشخص از تاريخ ممکـن سـاخته اسـت (ابوعـوف،

حوادص مهم مصر را برای شکلگیری يک انقالب

.)002 :0221

سیاسی از جهـتِ اخبـار پراکنـد فـردی و اخبـار
کاملکننده و اثرپذيرفته ،همراه با اخبار صـحی ،و
نخبه که برای تحديد و تصـنیف مفـاهیم و روش
مقدور باشد ،بیان کرده است (ابراهیم.)07 :0222 ،

 .3تحلیل و بررسي ویژگيهاي رئالیسم در

داستان زقا المَدَ
داستانهای نجیب محفو  ،بـهتمـامی ،تعبیـری از
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روح مصر است که بـه طبقـات مختلـف جامعـه

خانهای است که دکتر بوشی در طبقـة اول خانـه-

پرداخته است .وی در داستان زقاق ،طبقة مردمـی

اش زندگی میکند .او پنجاهساله اسـت و بعـد از

را که در قاهر مصـیبتزده زنـدگی مـیکننـد بـه
تصوير کشیده است.
در اين داستان نجیب محفو شخصیتهـا را
به مجموعهای از مردان و زنان تقسیم کرده است:
الف) گروه مردان؛ که بهصـورت ويـژه ،دو
جنبة متضـاد و مقابـل هـم دارنـد .عـدهای نیـک
سرشت و خوب؛ و عدهای منحرف و بد هسـتند.

بیوه شـدن ،همـواره آرزوی ازدواج دارد ،او از اُم
حمیده خواسته است تا در منزلش سکونت کنـد.
اُمّ حمیــده صــدايی بلنــد و رســا دارد کــه اولــین
ســالحش در دعــوای بــین او و همســايههــايش
محسوب میشود .حمیده ،معشوقة عبـاس الحلـو
است که مـاجرای داسـتان حـول او مـیچرخـد.

قهرمان داستان عباس الحلو آرايشگر زقـاق اسـت

حسین کرشه پسر معلم كرشة و نانوايی زقاق بـود

که میان آنها هیاهیو میکند« .عمو کامل» فروشند

که با عباس الحلو آرايشگر زقاق ،با هـم دوسـت

بّسبظية (نوعی شیرينی مصری) که صدايی بلند و

بودند تا اينکه کارشان به جدايی رسید .حسین بی

رسا همچون صـدای کـودو دارد .سـید رضـوان

قید و بند ،شرابخوار و اهـل رفیـقبـازی بـا زنـان

الحسینی که مردی دوستدار خیر است و کارهـای
نیکش مورد رضـايت اهـل زقـاق اسـت و مـردم
سرپرستی زقاق را به او دادهاند .در مقابل او شـیخ
درويش است که سرپرستی را به سـادگی از اهـل
زقاق گرفتـه اسـت .در مقابـل همـة آنهـا ،چهـار
شخصیت وجود دارد که بـه خـاطر انحرافاتشـان،
بسیار سخن و هیاهو و مشـکل ايجـاد مـیکننـد؛
معلم كرشة صاحب قهوهخانه و تاجر مواد مخـدر
است که بسیار باع

تـنش و مشـاجره بـین او و

همسرش میشود .زنِ او زنی قوی و محکم است
و شوهرش جرنت ندارد از حد خود تجاوز کنـد.
سلیم علوان ،صاحب دفتر وکالت ،از ثروتمندان و
تفــننگرايــان اســت .ايــن دو شخصــیت مســیری
يکسان دارنـد .دوسـتِ او ،دکتـر بوشـی ،کاشـت
دندان را با قیمت ارزان انجام میدهد و ارزانی آن
هم به دلیل اين اسـت کـه دنـدانهـا را از جسـد
مردگان سرقت میکند.

است؛ اما عباس الحلو خواهان آرامـش و دوسـتی
است و نماز و روزهاش را پاس میدارد.
عباس الحلو ،حمیده را از مادرش اُمّ حمیده
خواستگاری میکنـد؛ امـا از آنجـايی کـه حمیـده
دختری سرکش و مادی اسـت؛ امّ حمیـده شـرط
ازدواج عباس را با او بهدست آوردن مال و ثروت
قرار میدهد ،عباس به قصد کسب رزق و مـال از
زقاق خارج میشود و به خدمت ارتـش انگلـیو
درمیآيد .در نبود عباس الحلو ،سیدسلیم علـوان،
وکیل ثروتمند ،حمیده را خواستگاری میکند؛ امـا
چون حمیده در عقـد عبـاس الحلـو اسـت سـید
علوان او را از قبول کـردن درخواسـت سیدسـلیم
علــوان منــع مــیکنــد .حمیــده بــه خــاطر فقــر و
نارضايتی از وضعیت اقتصادی خـانوادهاش ،پـو
از آشنايی با سربازی انگلیسی ،فريفته مـیشـود و
تن به خروج از زقاق داده و دچـار انحـراف اخالقـی
میشود .عباس الحلو پـو از بازگشـت بـه زقـاق بـا

ب) زنان زقاق؛ همسر معلم كرشة و حسـنیه
الفران که با وجود مشاجره با شوهرانشان ،با صل،

يافتن حمیده در میکده و روبهرو شـدن بـا وضـعیت

اسفبار و ناهنجار او دچار سرشکستگی و يأس می-

و صفا زندگی میکنند ،امـا سـنیه خـانم صـاحب

شود؛ و در حین درگیری با سـربازان انگلیسـی بـرای
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دفاع از ناموس و آبـروی حمیـده ،کشـته مـیشـود و

روبهروی اوست ،در جای خـودش ثابـت اسـت؛

داستان با مرگ عباس الحلو پايان میيابد.

قهوهخانة معلم کرشه و ربابه شاعر و شـبنشـینی
و جلســه در باالخانــة معلــم کرشــه نشــانهای از

تحلیل داستان
«با شخصیتهايی کـه در زقـاق جمـع شـدهانـد،
نجیب میخواهد حیات کشـورش را بـا آنچـه از
خیــر و شــر در آن مــیگــذرد بــهتصــوير بکشــد،
شخصیتهايی بین خطاکار و مقدس ،گناهکـاری
که طبیعت زندگی آن را خلق کرده تا ايـن گـروه
آن را احیا کنند و قداستی که در مقابل انتشار کفر
ايجاد شده بود .بنابراين اينجا تـوازن بـین نیـروی
خیر و شر وجود دارد ،زقاق چیزی جز تصـويری
کوچک از عالم که در آن زندگی میکنیم نیسـت،
يک سمت آن نور و سمت ديگرش ظلمت است»
(الشارونی.)02 :0202 ،
داستان زقاقالمدق تعبیری از شدّت بحـران
و تنگنای اوضاع جامعه است ،نجیب نمونة دينـی
را بهتصوير میکشد که میخواهد ايمـان را کلیـد
زندگی معرفی کند (سالي .)00 :0221 ،

«داستان زقاقالمدق حلقـة مهمـی از تـاريخ

خرابی و مفاسد است.
مکان باز در هر مرحله بـا تـالشهـايی بـرای
توســعة رزق يــا کــار در آرايشــگاه حســین کرشــه،
اقداماتی بـرای ازدواج بـا خـروج از زقـاق (توسـط
حمیده و سنیة عفیفی) ،و رفـتن بـه سـوی اردوگـاه
انگلیو ،بیرون از پايتخت؛ امـا ايـن خـروج فاجعـة
فاسدی به بار میآورد (حمیده) ،بحران زقاق در پـی
دستیابی به مال و وسیلهای برای تغییر احوال اسـت.
جنگ به نسـبت بـرای زقـاق کلیـد تغییـر و تحـول
جديدی است( ،راديو) رمزی برای سخنگويی اسـت
که هنگام بهکارگیری وسايل جديـد از زاويـة نفـع و
سود و جلب مال و ثروت ،فرهنگ و سنت خـود را
میکشد» (الجیار.)002-000 :0220 ،
نجیب محفو در زقاقالمدق میگويد :اين
داستان در دورهای نوشته شده که سختی و چیزی
شبیه يأس بر زندگی ما غالب شده بود و صحهای
بر اين نوع داستان است.

روايی داستانی ،نزد نجیب محفو است ،گذشـتة

از ديگــر مشخصــههــای واقــعگرايــی ايــن

زنـــدگی حقیرانـــة اغلـــب مصـــريان در عصـــر

داستان؛ وجود بحران جنگ و اوضاع بههم ريختة

مستعمرگی بريتانیا را بهتصوير میکشـد ،چنانچـه

جامعه و ساية استعمار است که بر بدبختی و فقـر

جنگ جهانی دوم به آن اضافه میشود سـايهای از
ترس و اضطراب و آشوبی که ساکنان اين کوچـه
را دربرمیگیرد و آنها را از سنت و صبر و تحمـل
خارج میکند و بـه بیـرون از زقـاق کـه زنـدگی
متفاوت دارد جذب مـیسـازد ،تـا شـايد زنـدگی
راحتتری از زندگی زقاق داشته باشند.

مردم مصر دامن زده است و نجیب محفو ضمن

گفتوگوی شخصیتهای زقاق آن را بیـان مـی-
کند؛ که در ادامه به آنها میپردازيم:
الف) استعمار
تأثیر استعمار در جوّ جامعه دو چهـر مجـزا دارد
که به تقسیمبندی و تحلیل آن میپردازيم:
1ت الف) تجدّدخواهي

مکانی تنگ و تاريک و مرموز ،طـول زمـان

در داستان زقـاق بـا توجـه بـه اينکـه همـة

داستان را ثابت میکنـد( ،عمـو کامـل) فروشـند

شخصیتهای داستان را در تالش برای خروج از

بّسبظية تا پايان داستان درحالیکه سینی بسـبوس

اوضاع حاکم برای رسیدن بـه راحتـی و آسـايش
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مــیبینــیم؛ نجیــب مســیری قابــل لمــو از نفــوذ

فرياد زد:

استعمار و تأثیر متفاوت آن بر افکار عموم جامعـه

ـ گفتم همه چیز تغییر کرده )

تصوير میکند .افرادی که تحـت تـأثیر فرهنـگ و

روی آوردن به ابزار و تکنولوژی جديـد بـا

عوامل نفوذی اسـتعمار ،خواهـان تغییـر و تجـدّد

ورود استعمار به مصر آغاز شد .يکی از پیامدهای

هستند و نسبت به سـنت و فرهنـگ بـومی خـود

آن غربزدگـی و تجـدّدخواهی بـود کـه نجیـب

بیرغبت شدهاند.

محفو از واقعیـت موجـود در جامعـه برداشـت

تکنولوژی و ابزار جديد غرب همراه با نفوذ
اســتعماری آن در ســرزمین مصــر بــه زنــدگی
اجتماعی و مردمی آن وارد شده است:

«فَققلَ مُعَّلِم كَرشم وَ يَتَخِذُ مَجّلِّسَهُ المُعتقدَ وَرَا َ

صُنْقُو ِ المَقرِكقتِ:

و عَرَفنق القِصَصَ جَميعقً وَ حَفَظنَقهق ،وَ الحَق َجم َ

بِنق اِلی يَردِهق مِنْ جَقيقٍ وَ النَوقُُ فوی اَيقمِنوق هَوذ ِ
اليُريقونَ الشَقعِرَ ،وَ طَقلَمق طَقلبَظنی بِرَادِيظ ،وَ هَق هُوظَ
الرَادِيظ يُرَكِبُ فَقَعنق وَ رِزقَكَ عَّلَیالّلّهِ...
فَقَقلَ الشَقعِرُ فی قُنظط:
و أَلَم تَّسمَعْ األجيقلُ بِال مَّلَلَ اِلی هَذ ِ القِصَوصِ

مِن عَهقِ النَبِی عَّلَيهِ الصَال ِة وَ الّسَالمِ؟!

فَضَرَبَ المُعَّلِم كَرشَ ُ عَّلَوی صَونقُو ِ المَرِكوقتِ

بِقَظَة وَ صَقحَ بِهِ:

و قُّل ُ تَغَيَر كَولَ شَوی !» (نجیـب محفـو ،
)202/0 :0112
(معلم کرشه درحالیکه پشت صندوق سیار
نشسته بود گفت:
ـ همة قصهها را میدانیم و حفظـیم ،نیـازی
نیست دوباره برای ما حکايت کنی ،مردم روزگـار
ما شاعر نمیخواهند ،آنها راديو میخواهند ،مـا را
رها کن و روزيت را از خدا بخـواه ...روزيـت بـا
خداوند است. ...
شاعر با ناامیدی گفت:
ـ آيا نسل ما بدون خسـتگی بـه قصـههـای

عهد پیامبر(ع) گوش نمیدهند؟

معلم کرشه محکـم روی صـندوق کوبیـد و

کرده است.
معلم کرشه ،نمايند افراد تجدّدخواه و متأثر
از فرهنگ غرب است که خواهـان تغییـر اوضـاع
کنونی جامعه هستند؛ در اين میان افـرادی هسـتند
که با حضور در محیطها و منصبهای بیگانـه بـه
حمايت از يکديگر میپردازند:
«ققلَ شَيخ دَرويش:

و ذَهَبَ الشَقعِرُ و جَق َ المِوذيَق ُ ،هَوذ ِ ُسم َ ُ اهللِ
فی خَّلقِهِ وَ قَقيمَقً ذُكِرتَ فیالتَقرِيخ وَ هُظَ مَق يُّسَومَی

بِقالنجِّليز َيم ِ ( )historyوَ تَهَجِيقً»)h i s t o r y( . ...

(نجیب محفو .)200/0 :0112 ،
ـ «شـاعر رفـت و راديـو آمـد ،ايـن سـنت
خداوند است در خلقـتش؛ و از قـديم در تـاريخ
ذکر شده است ،انگلیسیها آن را ( )historyمـی-
نامند و آن را اسسل میکند (.»)h i s t o r y
افــرادی از جامعــة مصــر کــه در خــدمت
انگلیو تحت حمايت استعمار؛ مقام و منصبی بـه
عهده داشـته و در فرهنـگ و زبـان بیگانـه غـرق
شدهاند به گونـهای شخصـیت و فرهنـگ و زبـانِ
سنتی و ملی خود را فراموش کـرده و فرهنـگ و
زبان بیگانه در شخصیت آنها پديدار شده است.
شیخ درويش در زقاق نمونـهای برگرفتـه از
اين دسته افراد؛ و در واقعیت ،يک جامعة استعمار
زده است.
3ت الف) ظلم و استبداد

از ديگر عوامل استعمار که نجیب در زقـاق
بیان میکند ،بدبختی و اوضـاع فالکـتبـار مـردم
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کشور است.

ب) فقر و نیاز اقتصادي

انواع مشکالت اقتصادی ،اجتماعی است که

فقـر و نیـاز اقتصـادی در جامعـة مصـر از جملـه

بعضی از آنها در داستان زقاق بیان میشـوند .وی

بحرانهای اجتماعی زمان نجیب محفو بهشـمار

از زبان شخصیت داستان زقاق میگويد:
«فَصقحَ حُّسَين بِشِقَة:

نَحنُ تُعّسَق  ...بَّلَقٌ تَعِيسٌ وَ أنَق تُعّسَق  . ...ألَيسَ
مِنَ الحُزنِ أال نَذو ٌ شيئقً مِون الّسّوعقدَِِ ِِذا تََُوقحَنَ
العَقلمَ كُّلّه فی حَربٍ دَامِيَةٍ؟! فَوال يَرحمَنَوق فوی هَوذ ِ
القُنيِق االّ الشَيَقنُ!» (همان)720 :
(حسین بلند فرياد زد:
ما بدبختیم ...سرزمین ما بدبخت است و مـا
بــدبختان . ...آيــا غــمانگیــز نیســت کــه مــا طعــم
خوشبختی را نمیچشیم درحالیکه تمام دنیا غرق
در جنگی خونین است؟ در اين دنیا جـز شـیطان
کسی برای ما ترحم و دلسوزی نمیکند )
نجیب فشار و ظلـم و بـدبختی مـردم را در
نتیجة جنگ و استعمار بیـان مـیکنـد کـه جامعـة
مصر از آن رنج میبرد.
او در جای ديگر ايـنگونـه اوضـاع را بیـان
میکند:
«وو صَوقَقَ يَووق يَوييق  ،مَووق أكثَورَ العووقمِّلينَ
المَظّلُظمينَ فی هَذِ ِ القُنيَق!...
ووو الصَووبْرُ مِفتَووقحُ الفَوورَلِِ ،أجَوول مَووق أكثَوورَ
المَظّلُظمينَ( »...همان.)220 :
(ـ درست گفتی دوست من ،ما در اين دنیـا
حمّاالن ستمديدهايم...
ـ صبر ،کلید گشايش اسـت؛ بـهدرسـتی مـا
خیلی مظلوم و ستمديدهايم.)...
نجیب مظلومیت و ستمديدگی طبقة مردمـی
مصر را در دور زمانی خـود بیـان مـیکنـد .ايـن
شاخصِ مورد توجه او ،بهتمامی پیامدهای واقعـی
جنگ و استعمار است که نه تنها به مصر بلکه بـر
ساير کشورهای مورد استثمار سايه افکنده بود.

میآيد که نجیب بـا روش رئالیسـم اجتمـاعی بـه
خوبی آن را در داستان زقاق المدق منعکو کرده
است.
بحــران زقــاق در پــی دســتیابی بــه مــال و
وسیلهای برای تغییر احـوال اسـت .جنـگ بـرای
زقاق ،کلید تغییر و تحول جديدی بود؛ چنـانکـه
در زقاقالمدق از زبان شخصیتهايش میگويد:
«أيقفِرُ بقيمِهِ ،و بفَضّلِهِ أعوظدُ وَ قَوق رَبَحَو
كَثيراً» (همان.)207 :
(به نام خدا سفر میکنم و به فضل او بسیار
سود میکنم).

«حُّسَين كَرش :
و حُّسين جُنُظنقً ...أجل كوقنَ مِون زَمَون بَعيوقٍ

يُعّلِوونُ كَرَاهِيَووةٌ لِّلزُقَووق ِ وَاهَّلووه ،وَ يَتَََّلَووعُ لِحَيووقٍِ
جَقيقٍِ( .»...همان)
(حسینِ ديوانه ...دير زمانیست که تنفـرش
را از زقاق اعالم کرده و از زندگی جديـدی خبـر
میدهد).
حسین کرشه ،انگلیو را گنج بیانتها تصوّر
میکنـد و قصـد خـروج از زقـاق را دارد کـه بـه
آزادی بیحدّ و مرز در دنیای جديد دسـت يابـد.
حسین کرشه ،عباس را ترغیب میکنـد کـه بـرای
کسب مال و ثروت به خـدمت انگلـیو درآيـد و
زقاق را ترو کند.
همة شخصیتهای زقاق را در تالش بـرای
خروج از تنگنا به راحتی و آسايش؛ و از تـاريکی
و ظلمت به نور میبینیم .اين شبیه زمانی است که
نجیب محفو از شرايط واقعی زندگی خودش و
دستیابی به حیاتی جديد سخن میگويد (الجیـار،
:)002-000 :0220
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«و كقنَ ْ الّسِ ّ يَنِيَة عَفِيفی ،تِّلكَاأليقمُ ،تُّلقی

کرده و آن را نشانة مهمی از محبوس بـودن زنـان

الحَيقُِ بِظَجهِ جَقيقٍ ،كَمق كَقنَ ْ الحَيقَِ تَُقلِعَهوق بِظَجوهِ

مصـر در ايـن عصـر نیـز دانسـته اسـت (الجیـار،

جََقيقٍ كَذلِكَ( »...نجیب محفو .)702/0 :0112 ،
(سنیه خانم عفیفی ،آن روزها زندگی را بـه
صورت جديدی میديد؛ چنانکه زندگی با چهـر
جديدی برايش هويدا شده بود.)...
ينية خانم برای خـروج از زقـاق و ازدواج،
به انگلیو پناه میبـرد تـا از زنـدگی ناخوشـايند
فعلیِ خود رهايی يابد.
«زقـــاق ،ارزش شخصـــیتهـــا و مرکـــز
سرنوشت آنها را بیان میکند .نگرش واقـعگرايـی
نجیب محفو در اين داستان اينگونه اسـت کـه؛
فقر و نیاز اقتصادی را سرچشمة انحراف و گناه و
جنايت میداند بهطوریکه شخصیت «حمیده» بـه
راحتی توسط سـرباز انگلیسـی در میکـد قـاهره
فريب میخورد» (الموسوی:)11 :0100 ،
«و يَأنتَظَرُكَ يَق مَحبُظبَتی ...وَ يَتَعظدِينَ اِلیَ...
ثُمَ قَقلَ لَهق وَ هِی تُغَقدِرُ التَقكسِ:
ال تَنّسی الغَقَ ،يَتَبقَأُ حَيقٌِ جَقيقٌِ رائِعَةٌ...
أُحِبُكَ( »...نجیب محفو .)701/0 :0112،
(منتظرت خواهم ماند محبوبة من ...و تو بـه
سوی من بازخواهی گشت...
سسو درحالیکه به سوی تاکسی میرفـت
به او گفت:
فــردا را فرامــوش نکــن ،زنــدگی جديــد و
خوشی آغاز خواهد شد...
دوستت دارم.)...
«تاکسی» ،کلید جديدی برای حمیـده اسـت
تا او را از خیابان جمالیه به خیابـان شـريف؛ و از

.)007-000 :0220
هنگــامیکــه شخصــی از ناحیــة اقتصــادی
ضعیف باشد ،در مقابل او کسی قرار میگیرد کـه

وضعیت اقتصادی بهتری دارد« .حمیده» در زقـاق
المدق ،حکايت از ضعف اقتصادی جامعـة مصـر
دارد .اين شخصیت ،شکاری برای شخصیت برتـر
میشود؛ تا نجیب بدانوسیله به ضـعف اقتصـادی
و فقری اشاره کند که در رنس بحران قرار دارد و
ترحمـی از خـود نشــان نمـیدهــد .ايـن بحــران،
تفاوت اقتصادی آشکار میان مـردم و بهـرهجـويی
طبقهای از طبقة ديگر است (خالد عاشـور:0220 ،
:)70
«و أ بَي ٍ تَعنين؟ ...بَي َ الزُقق ِ! ...آ  ،لَيتَوكَ
تَمّْسِّكينَ عَن ذِكرِ ذَاكَ الحَی جَميعقً.
لِمقذا تَعظدِينَ اِليهِ؟!

فَضَحَّكَ ْ الفَتق ُة قَقئِ َل َ :
و كَيفَ تَّسألُنی عَنْ هَذا؟! ألَويسَ هُوظَ بَيو ُ وَ
أهّلِی؟!
فَقَقلَ بِإزدِرا :
و ال البَي ُ بيتُكِ ،وَ ال األهلَ أهّلَكَِ .نَك مِن
طِينَةِ أُخر يَق مَحبُظبَتی ...ألَوم تَورَ اِلوی الحِّسوقنِ

يُرفِّلنَ فیالثِيقبِ الفَقخِرَة؟

و أعْنِی أتَبْقَوی فویالبَيو ِ الالئِو ِ بِوك ،وَ أنَ

تَتَمَتَعِی بِأيْعَقَ مَق تَجِقُ بِهِ الحَيق َة( »...نجیب محفو ،
.)707/0 :0112
(کدامین خانه؟ ...خانة زقـاق ...آه ،کـاش از
ياد ببری همة آن محله را.

تنگنای فقرِ خانواده به دنیای انحـراف اخالقـی و

برای چه برمیگردی؟

مال و ثروت سوق دهد .نجیب در اين داستان بـه

دختر درحالیکه میخنديد گفت:

خروج از زندگی معمـولی و عمـومی دختـران و

چطور ايـن را مـیپرسـی؟ آيـا او خانـه و

زنان برای کسب رزق به دلیل فقـر و نیـاز اشـاره

خانواد من نیست؟
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با حالت تحقیرآمیزی گفت :نه خانـه ،خانـة

ج) فساد اخالقي

توست و نه آن خانواده ،خانواد تـو؛ قطعـاً تـو از

«بعضی از شخصـیتهـای داسـتان دچـار بحـران

خاو ديگری محبوبة من ...آيا نمیبینی زنان زيبـا

اخالقی هستند ،مشـکالت روابـط جنسـی در آن

در لباسهای فاخر و باارزش میخرامند؟

زمان نشـاندهنـد فسـاد سیاسـی جامعـه اسـت،

منظورم اين است که در خانـهای کـه اليـق
توســت بمــان و بهــرهمنــد مــیشــوی از بهتــرين
خوشبختی که زندگی به تو بخشیده.)...

نمونـــهای واقعـــی از جامعـــه و مشـــکالت و

پیچیدگیهای حیات در زقاقالمـدق يافـت مـی-
شود ،تجديد حیات در زقاق از حـوادص ناگهـانی

فرج ابراهیم افسر انگلیسی ،نمونة افرادی از

روزانه بـه دور اسـت ،سـخن از درد و سـقوط و

طبقة مرفـه و ثروتمنـد مصـر اسـت کـه حمیـده،

تباهی دارد ،هنگـامیکـه حمیـده جسـمش را بـه

دختری از طبقة محروم و فقیر جامعة مصـر بـرای

انگلیسی میفروشد و عباس الحلو در میدان قبـی،

فرار از فقر و وضعیت ناهنجارِ اقتصادیِ خانواده-

و زشت مخالفت با مستی آنهـا کشـته مـیشـود»

اش ،ناآگاهانه در دام او میافتد.

(الموسوی.)001-022 :0100 ،

تقابل اقتصادی جامعة مصر ،عاملی است که

برخی از شخصیتهای منفی در زقاقالمدق

افراد زيادی را ـکه حمیده تمثیلی از آنهاستـ ،به

وجود دارند که در رنس آنها معلم کرشه ،صاحب

سمت و سوی خطا و فساد سوق میدهد .آرزوی

قهوهخانه است .او به تجارت غیرقـانونی اشـتغال

بهتر بودن ،رهايی از زندگی فالکتبارِ تحت فشارِ

دارد و بیتوجه به دين و انسانیّت به عشقبازی با

فقر و نیازمندی و بهبود اوضاع کنونی ،شـاخص-

زنان ،وقت میگذراند .نجیـب در زقـاق ،اخـالق

های واقعیت موجود جامعة مصر است که نجیـب

متنــاق

مــردم را در جامعــة مصــر ،همچــون او

با سبک واقعگرايی آن را بیان کرده است.

تصوير کرده است (الجیار.)020 :0220 ،

کثرت گدايان و فقیران نیـز از نظـر نجیـب،

همچنین وجود زنان روسسی و روسسیخانه-

نشاندهند ضعف اقتصادی؛ و افراد ثروتمنـد کـه

ها در قاهره نشاندهند فسـاد حـاکم بـر جامعـة

اقلیت مصر را تشـکیل مـیدادنـد ،بیـانگر فاصـلة

مصــر اســت کــه نجیــب در زقــاقالمــدق و بــین
القصرين به آن نیز اشاره کرده است.

«فیالطدريقِ يُداخِلدهُ شُعَورُ بِاإلنتِعاشِ وَ الزدهو

«ـ مَهالً ...مَهالً ...إنَد الضدابطد األمِريکی يَـدفدعُ

وَ السُرُور ،فدهوَ ال يَشِقَهُ اِال حَیند يَکدـادُ يَنقدطِـعُ مِـنْ

جَنْیهـاً عَـنْ طدیـبِ خدطِــر ثدمَنـاً لِعَـذْرا » (نجیــب

طبقاتی و تقابل بین فقیر و غنی است:

الشُـــحِاذِيند الدـــذُيند يُـــدينُوند لدـــهُ بِالسِـــیِاد ِة
أل ُهط َل َق (.»...همان)222 :

(آرام بــاش ...آرام ...افســر آمريکــايی بــرای

(در مســیر ،احســاس ســرحالی و غــرور و

بهرهمندی از اين دختر پنجاه پوند (لیره) پرداختـه

شادی دارد .او غصه نمیخورد مگر هنگامیکـه از
گدايانی میگذرد که با حقارتشان (فقرشان) بـه او
سیادت و برتری میدهند).
در واقع ،نجیب محفو در زقاقالمـدق بـه
واقعیت حوادص مصر از نگاه محرومین مینگرد.

محفو .)702/0 :0112 ،

است).

«ـ وَ ندظدرد عَباس الحُلو اِلـی دَاخِـلِ الحَـانَم ِ وَ

هُما يَمُرَاند فدجَذدبَ عَیندیهُ مَنْظدراً غدريباً ...رَنی حَمِیدَ َة
فی جَلسَةٍ شداذَة بَیند ندفدرٍ مِنْ الجُنُودِ ،کداندتْ تدجْلِـوُ
عَلی کُرسِی وَ اِلدـی وَرائِهـا جُنْـدِی وَاقِفـاً يَسـقیهَا
خدمراً مِنْ کدأسٍ فی يَدهِ( »...،همان.)721 :
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(عباس چشمش بـه داخـل میکـده افتـاد و
منظر عجیبی ديد ...حمیده را با حـالتی ناهنجـار
با دو سرباز انگلیسی ديد .او روی صندلی نشسـته
بود و پشتش سربازی ايستاده بود و با جـامی کـه
در دستش بود به او شراب مینوشاند.)...،
بــهطــور يقــین ،زقــاقالمــدق يــک روايــت
تــاريخی نیســت؛ کــه نويســنده از حــوادص و
شخصیتهای منسـوب بـه تـاريخ اسـتفاده کـرده
باشد؛ بلکه داستان ،تصـويری از مسـائل اخالقـی
تمــدن اســت کــه مفــاد آن را در میــان هیــاهوی
برخاسته از استعمارِ بیگانگان در کشور مصر ارائه
میدهد .حمیده در ايـن داسـتان تمثیلـی از زنـان
مصری در برهة زمانیِ مورد نظر است کـه در اثـر

مشکالت موجود در جامعه ،دچار انحراف شـده-
اند.

نگرش واقعگرايی نجیب محفـو در زقـاق
المــدق ايــنگونــه اســت کــه ،نیــاز اقتصــادی را
سرچشمة انحراف و جنايت میداند؛ بهطـوریکـه
شخصیت حمیده ،قهرمان داستان ،بهراحتی توسط
سرباز انگلیسی در میکد قاهره فريب مـیخـورد
(الموسوی.)11 :0100 ،
اوضاع نابـهسـامان جامعـه طـی مشـکالت
اقتصادیــ همچـون منشـأ انحـراف حمیـده کـه

نمونهای از زنان جامعة مصر تلقی میشودـ ،مـی-
تواند باع

رواج فحشا و مشکالت اخالقی شود

و ج ـوّ نابــهســامان اجتمــاعی از جملــه يــأس و
ناامیدی و خودکشی در جامعه بهوجود آورد.
بنابراين داستان زقاق ،بهتمـامی ،تعبیـری از

روش واقعگرايیاست کـه مـا در جسـتوجـوی
يافتن آن در آثار نجیب محفو بوديم.

نتیجهگیري
بررسی زندگی و ادب نجیـب محفـو  ،مـا را بـا
ويژگیهای داستاننويسـی وی آشـنا کـرد و ايـن
نتیجه را نشان میدهد که سبک داسـتانهـای وی
بیشتر از هر چیزی رنگ و بوی واقعگرايـی دارد.
آثار نجیب ،سرشار از وقـايع و حـوادص سیاسـی،
اجتمــاعی و اقتصــادی و فرهنگــی جامعــة مصــر
است .داستان زقاقالمـدق ،يکـی از داسـتانهـای
رئالیســم وی ،تحلیــل و بررســی؛ و از خــالل
شخصیتها و فضای حاکم بر آن ،نکـات واقعـی
برداشت شد؛ نکاتی که او در قالب قصـص آن را
بــه زيبــايی بیــان کــرده اســت .نجیــب از طريــق
داستانهای رئالیسم سعی در بیان فضای حاکم بـر
جامعه دارد .او مشکالت و رويدادهای مردمـی را
با روش مکتب واقعگرايی به صحن داستاننويسی
وارد کرده و در جسـتوجـوی ريشـهيـابی ايـن
مشکالت و راه حلی برای آنهاست.
از جمله ويژگیهای رئالیسم نجیب محفو
در داستان زقـاق ،عبـارتانـد از :تصـوير مسـائل
اجتمــاعی جامعــه مصــر همچــون فقــر و نیــاز
اقتصادی ،فاصله طبقاتی ،فساد اخالقـی و مسـائل
سیاسی مانند بحران جنگ ،استعمار ،غـربزدگـی
و...؛ که از طريق شخصـیتهـای گونـاگون بیـان
شده است و انعکاسی از واقعیت جامعة مصـر در
دور زندگی نجیب محفو است.

روح مصر است کـه بـه طبقـات مختلـف جامعـه
پرداختــه اســت .نجیــب در داســتان زقــاق ،طبقــة
مردمی را که در قاهر مصیبتزده زندگی میکنـد
بــهتصــوير کشــیده و مســائل سیاســی ،اجتمــاعی
واقعی حـاکم بـر جامعـه را از خـالل حـوادص و
زندگی شخصیتها مطرح کرده است .اين همـان

منابع

ابراهیم ،وفا ( .)0222قرا ة فیالثققَ والموظلم والظاقوع
المصر والعربی .الققهر  :دارغريب لّلَبقعم و النشر و

التظزيع.

ابواحمد ،حامـد ( .)0221الوظاقههم ألّسمحْي َما ألْوأيم

العربی .الققهر  :المجّلس االعّلی لّلثققَ  .چاپ اول.

ابوعــوف ،عبــدالرحمن ( .)0221فصووظل فوویالنقووق و
االدب .الققهر  :ألهها ألهصْي ألهأي لّلّكتقب.

البقاعی ،شـفیق ( .)0112ادب عصور أل هصم

 .بیـروت.

لبنان :دارالعّلم لّلماليين .چاپ اول.

الجیار ،مدحت ( .)0220الّسرد الروائی العربی قرا ة فی
نصظص دأل  .الققهر  :ألهها ألهصْي ألهأي لّكتقب.

الموسوی ،محسن جاسم ( .)0100ألْوأي ألهْاه أل شمأة
و التحظل .الققهر  :ألهها ألهصْ ألهأي لّلّكتقب.

الــورقی ،الســعید ( .)0100فوویاالدبالعربوویالمعقصوور.
بیروت ،لبنان :دأرأل هض ألهْایم  .چاپ اول.

جــواهرکالم ،محمــد (0270ش) .نگــاهی بــه داســتان
کوتاه معاصر عرب .تهران :چاپ اول.
خالد عاشور .)0220( .البحث عون زعوبالو الحوركم

أل قدي حظل نجيب محفظ  .الققهر  :ألهها ألهصمْي
ألهأي لّلّكتقب.

خفاجی ،محمد عبدالمنعم ( .)0110درايقت فیاالدب
العربی الحوقيث و مقاريوه .بیـروت :دارالجیـل .ج
اول .چاپ اول.

يالي  ،محمدعلی .)0221( .ألشخصه ألدي هم فی ابوقا

نجيب محفظ  .الققهر ُ :ها ألهصْي ألهأي الّكتقب.

كظرنش النيل رمّلة بظال .
سید حسینی ،رضا (0222ش) .مکتبهای ادبی .بیجا.

الشــارونی ،يوســف ( .)0202رحل م عموور مووع نجيووب
محفظ  .الققهر  :المجّلس االعّلی شفقَ .

شــکیب انصــاری ،محمــود (0272ش) .تَووظر االدب

تحلیل و بررسي ویژگيهاي رئالیسم در داستان زُقا المَدَ 41 ...

العربی المعقصر .اهـواز :انتشـارات دانشـگاه شـهید
چمران .چاپ اول.

شلبی ،عبدالعاطی ( .)0220فون النثرالحوقيث (تحّليول
مققالت و قصص قصيق ) .مصر :المّكتوب الجوقمعی
الحقيث .جلد اول.

طــه بــدر ،عبدالمحســن ( .)0001تَ وظّر ألْوأيم ألهْاهم
ألحديثم فووی مصــر .القــاهره :دارالمعــارف .چــاپ
پنجم.

عبدالغنی ،مصطفی ( .)0222االتجق القظص َما ألْوأيم
ألهْاه  .الققهر  :مَقبع ألهها ألهصْي ألهأي لّلّكتقب.
عمرالدســوقی (بــیتــا) .فوویاالدب الحووقيث .القووقهر :
دارالفّكر .المجّلق االول .الققهر  :ألطبه الثقمن.

فرزاد ،عبدالحسین (0270ش) .المنهج فی تقريخ االدب
العربی (تاريخ ادبیـات عـرب) .تهـران :انتشـارات
سخن .چاپ اول.
گیــب ،هــامیلتون (0222ش) .ادبیــات نــوين عــرب.
يعقوب آژند .تهران :انتشـارات اطالعـات .چـاپ
اول.
الج ،ديويــد؛ وات ،ايــان؛ ديچــر ،ديويــد (0201ش).
نظريه هايرمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم .حسـین
پاينده .تهران :انتشارات نیلوفر .چاپ دوم.

میرزايی ،فرامرز (0200ش) .نصوظص حهم مون االدب
العربی المعقصر .همدان :انتشارات دانشگاه بـوعلی
سینا .چاپ دوم.

نجیب ،محفـو ( .)0112المؤلفوقت ألِأيلم
يًِب لبنقن .ج اول .چاپ اول.

 .بیـروت:

