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  محفوظ نجيب

  چكيده

. خـواهيم گذارد، نه آنگونـه كـه مـي       گرايي جهان را آنگونه كه هست به نمايش مي        واقع
نـويس،  رمـان . هـاي آن اسـت  گرا نيز تصويري از جامعه با تمام زشـتي و زيبـايي  رمان واقع 

هاي داستاني  زماني معين و با كمك شخصيت     ه  ك مكان مشخص، يك بره    اي را در ي   حادثه
زمـان،  ه  تصويري كه در پس پرد    . دهدديد به آن جهت مي    ه  كند و با انتخاب زاوي    ترسيم مي 

 نشان از تاريخ اجتماعي جامعه بـه  ،شودديد نويسنده ارائه مي   ه  ها و از زواي   مكان، شخصيت 
 نجيـب محفـوظ دو   كوچـه احمـد و    آل مدرسه. ردهمراه تحوالت سياسي و اقتصادي آن دا      

هـاي اسـتعماري و    اي كـه در آن قـدرت       در جامعـه   زماني خاص؛ ه  مكان هستند در دو دور    
سرنوشت اين  . زننداستبداد داخلي با اقدامات خود سرنوشت مردم سرزمين خود را رقم مي           

  . مردم، موضوع داستان اين دو نويسنده است

  . المدق زقاق مدرسه، مدير ي،گرايواقع: ها واژهكليد

  مقدمه  

 بـه  را آن هـا انـسان  و دارد كهنـي  بـسيار  پيـشينه  كـه  اسـت  هنري هايقالب ترينقديمي از داستان
 همه با امروز، تا به  هاي نخستين انسان زمان از. اندكرده بازگو و نقل يكديگر براي گوناگون هاي صورت
 پا متنوعي آثار خلق با بسياري نويسندگان و است شده اصلح زندگي مختلف هايزمينه در كه پيشرفتي

 آن گونـاگون  انـواع  و داسـتان  شنيدن و خواندن نيازمند انسان همواره اند؛نهاده داستاني ادبيات عرصه به
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 هـا انـسان  زنـدگي  در هاداستان كه زيرا شد، نخواهد داستان از نياز بي انسان عصري هيچ در. است بوده
 بـه  را زيـستن  بهتـر  تجربـه  و زندگي درس نوعي به و باشندمي انگيز عبرت و پندآموز يهاجنبه داراي
  .آموزندمي انسان
 »شـود مـي  گفتـه  مسلـسل  حـوادث  صـورت  به زندگي ماجراهاي درآن كه است اينوشته داستان«

 بـداعي ا و سـاختگي  يـا  تاريخي و واقعي حوادث توالي داستان، ديگر، عبارت به يا «.)22:1368براهني(
. افتدمي اتفاق چه بعد بدانيم بخواهيم كه كند وادار را ما تواندمي كه است آن داستان بارز خصلت. است
» داد خواهد روي اتفاقي چه بعد و افتاده اتفاقي چه كه اين و است مهم عامل زمان تنها عام، مفهوم دراين

 گونـاگوني  و متنـوع  آثار شامل ت داستاني، اي از ادبيا  رمان، به عنوان زيرشاخه   . )354:1380 ميرصادقي،(
 از تـصويري  ارائه «به كه هاستآن »بودن طوالني«و »داستاني «و »منثور«: هاآن مشترك وجه كه باشدمي

  .پردازندمي »واقعي رفتارهاي و زندگي
سياست، اقتصاد و اجتمـاع،     ه  ارتباط ايران و مصر با غرب و ايجاد تغيير و تحوالت اساسي در عرص             

هـاي اسـتعماري و ظلـم و اسـتبداد          ادبيات را با شرايط جديدي مواجه ساخت و به دليل تسلط قدرت           
در چنين شـرايطي، داسـتان، بـه دليـل          . آگاهي بخشي به مردم از اهميت برخوردار گرديد       ه  داخلي مسئل 

 جامعه و اي به دست آورد و نويسندگان براي انعكاس مشكالتمردم، جايگاه ويژهه تعامل نزديك با تود
احمد، بـه عنـوان دو داسـتان نـويس        نجيب محفوظ و جالل آل    . بخشي به مردم از آن بهره بردند      آگاهي

اند تا تصويري از واقعيت جامعه خويش به نمـايش          مطرح در مصر و ايران، با نگارش رمان، سعي كرده         
احمد و آله  نوشتر مدرسه مديگيرد، رمان كوتاه    آثاري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي        . بگذارند

هـاي  ، سپس مؤلفـه »گراييواقع«اي از در اين پژوهش ابتدا خالصه . باشد نجيب محفوظ مي   زقاق المدق 
ه و چگونگي انعكاس وقـايع جامعـه در يـك دور          ) ديده  پردازي، زواي شخصيت مكان، و زمان(رئاليسم  

، ماآيد، اما به نظر هاي رئاليسم به شمار ميفه نيز از ديگر مؤل»درون مايه«. شودتاريخي مشخص، ارائه مي
بنـابراين  . دنسـاز مـي » مايهدرون«نويسندگان رئاليست براي تصويرگري جامعه، تمام تالششان را متوجه  

و بيش  ها، به اين مورد نيز كمآن وجود ندارد و در پرداختن به ساير مؤلفهه نيازي به مطرح كردن جداگان
  . شوداشاره مي
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  گراييواقع

 عنـي  ي است؛ چيز معني به (res) رس لغت ريشه  از 1گرايي يا رئاليسم  اصطالح واقع  واژگان، نظر از
 كـه  «شودمي اطالق ادبيات در مكتبي بر اصطالح حيث از و )56:1379 گرانت،( شيئيت ا ي و چيزگرايي
 رمانتيـك  رنگ و راييگذهن ،2ايدئاليسم از آزاد و و خارج  زندگي، اندازهايچشم واقعيات از تصويري

 كـامالً  وضـع  و جبـر ه  فلـسف  از ،3ناتوراليـسم  نظيـر  لكـن  اسـت،  رمانس مقابله  نقط برخورد اين. باشد
 دو بـه  داستاني ادبيات هايبحث در» رئاليسم «اصطالح. )32:1381 ثروت،( »شودنمي ناشي غيراخالقي

ه نيمـ  اواخر در كه است ادبي بشيجن عنوان خاص مفهوم به رئاليسم. رودمي كار به خاص و عام معناي
 و كوتـاه  هايداستان در هنوز كه است ادبي سبكي عام، مفهوم به رئاليسم اما .شد آغاز نوزدهم قرن اولِ

 اهميـت  حـائز  جهـت  آن از ادبي مكتب اين. دارد استمرار شوند،مي نوشته ما عصر در كه هاييدر رمان 
 و جديـد  نويسيرمان بناي «و بكاهد آن اعتبار و قدر زا است نتوانسته بعدي متعدد هايمكتب كه است
   .)269:1385 سيدحسيني،( »است شده نهاده آن روي بر جهان امروز ادبيات
 روحـي  هايپديده. نهدبنا مي  اجتماع و طبيعت قوانين بر را كوتاه داستان يا رمان ساختمان رئاليسم،«

 خـصوصيات  و محيطي شرايط در را آدمي سرنوشته  ريش تا كندمي بررسي اجتماعي عليت پرتو در را
 لحـاظ  از را انـسان  آنكـه  از پـيش  و نگردمي متحرك و زنده موجوديه  مثاب به را اجتماع. بجويد فردي
 هـاي شخـصيت  تحـول  در. پـردازد مـي  تاريخي و اجتماعي انسانه  مطالع به كند، تشريح شناسيزيست
 كـردن  تـصوير  جاي به مهمتر همه از و بنددمي تصادفي عوامل بر را راه هاسرگذشت تكامل و داستاني
   .)55:1345 پرهام،( »كندمي مجسم خود اوج در را او ،]پستي[حضيض  در انسان

  »مدرسه مدير «و» المدق زقاق «در گرايي واقع

 و رمـان  هـا آن سـبب،  همـين  بـه . پسندد نمي را شعر مردمه  ذائق ديگر كه بودند معتقد هارئاليست«
 اساسـي  ركـن  دو كـه  عـشق  و شـعر  كه بود گونهاين. برگزيدند را خود افكار بيان براي را كوتاه داستان

                                                 
1. Realism 

2. Idealismus 

3. Naturalism 
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و جامعـه در كـانون       )95:1385 ثـروت، ( »شـد  خارج هارئاليست كار دستور از بود، رمانتيك مكتب
ـ   . توجه آنان قرار گرفت تا بتوانند تصويرگر اجتمـاع نابـسامان خـود باشـند          ل بنـابراين آنچـه در مقاب

ه گـردد تـا نويـسند     شـود و آنچـه باعـث مـي        او براي نوشتن مي   ه  دهد سوژ ديدگان نويسنده رخ مي   
 آن در كـه  گـرا اسـت   واقـع  رمـان  روايـي  رئاليست در كار خود موفق باشد، رعايت ساختار ساختار        

 يـك  سـاختار  تحليلي مطالب رؤوس رئاليستي مكان و زمان و رئاليستي پردازيشخصيت و توصيف
 اما نه به معناي توصـيف ناتوراليـستي كـه هـيچ پويـايي در آن وجـود                   .شودمي شامل را گراواقع اثر

-كنـد و از مـشكالت پـيش   خود را نيز ترسيم مي ه  تصويري رئاليستي كه تاريخ دور    ه  ندارد، بلكه ارائ  

  .داردخود پرده برميه روي جامع
 خـود  شخـصي  احـساسات  كـردن  دخيـل  از او كـه  كنـد مي حكم رئاليسته  نويسند گراييعينيت
 امـا  كنـد، مـي  مـنعكس  را هاواقعيت كه است شفاف ايآينه مانند رئاليستي نثر عبارتي، به. ورزد اجتناب
-ديـدگاه  يـا  دهـد،  جلـوه  هستند آنچه از ترزشت يا زيباتر را هاواقعيت كار اين فرايند در نبايد نويسنده

 مـي  خـود  هايرمان در محفوظ و احمد آل. دكن بيان آشكار و مستقيم را خود سياسي و اجتماعي هاي
 بازنمـايي  رسـيدند مـي  نظـر  بـه  واقعـي  زندگي در كه گونه آن را اجتماعي اوضاع و ها انسان تا كوشند
 .كرد محسوب رئاليسم سبك در اثر توان دومي را المدق زقاق و مدرسه مدير بنابراين كنند،

 و خـصوصي  هـاي انديـشه  حاصـل «:يـد گومـي » مدرسـه  مـدير «بلنـد    داستانه  دربار جالل خود
 همـين  امـا . »مدرسـه  و فرهنـگ  مـؤثر  بـسيار  امـا  كوچك بسياره  حوز از عاطفي سريع هايبرداشت
 اشداسـتاني  آثـار  تمام در احمدآل جالل« .دهدمي نشان خوبي به را واقعيت ها،برداشت و هاانديشه

-مـي  و بـود  كـرده  تجربـه  شخـصاً  كه را معاصر واقعي جهان و داشت چشم خود پيرامونه  جامع به

 امـامي، ( »بـود  داده قـرار  داسـتان  غيـر  و داسـتان  از اعـم  هايشنوشتهه  شالود و پايه و آن را   شناخت
بـه نگـارش درآورد؛      اجتمـاعي  هـاي واقعيـت ه  مرحل در زقاق المدق نيز   محفوظ نجيب .)78 :1362

 آنچـه ه  همـ  و است، مصر هاييابانخ و شهرها نام سراب، رمان جز به ها،رمان عنوان و هااسمه  هم«
 محمدسـعيد، ( »...گويـد مي سخن آن حيات گوناگون زواياي و مصر از دارد، وجود هاداستان اين در

1378: 14- 19(.  
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 رئاليستي مكان و زمان

تواند تصويرگر  رئاليست، اهتمام به مسائلي است كه مي      ه  كه گفته شد رمز موفقيت يك نويسند      چنان
بنابراين براي اينكه به بهترين شكل از پـس ايـن كـار             . زماني مشخص باشد  ه  يك بره مسائل جامعه در    

مشخصي كـه  » مكان«و » زمان«ها مواجه بوده و اين يعني؛     برآيد، بايد به مسائلي بپردازد كه خود او با آن         
 آنچـه در  زيـرا پـرداختن بـه    . اي داشته و به تمام زواياي آن آگـاهي دارد         واسطهنويسنده با آن ارتباط بي    

 نويـسان رمان«. بخشدتصنعي مي ه  دسترس قرار ندارد و از نزديك لمس نشده است، به داستان يك جنب            
. اسـت  داده رخ مادي محيطي در واقعاً گويي كه كردندمي مجسم ايگونه به را داستان سرتاسر رئاليست

» بـود  ملموس ماديِ محيط در انسان كامل دادن قرار يعني مانند، واقعيت اصل از پيروي ،گروه اين براي
 بد و نيك رفتارهايه  همه  ريش و كرده مطرح اجتماعي موجودي عنوان به را او كه ،)98 :1388 پوينده،(
 شـناخت  بايد زند،مي قلم مكتب اين در كه نويسي رمان بنابراين«. كندمي جو و جست اجتماع در را او

 و تصويري دقيـق از زمـان و مكـان در            )206 :1385 نوري،(» باشد داشته خود اطراف محيط از درستي
  . اختيار خواننده و مخاطب قرار دهد تا بتواند بر روي او تأثير بگذارد

  توصيف .شودديده نمي  است مدقه  كوچ همان كه مكان به خطي چند اياشاره جز المدق زقاق در
 خورشـيد « :كنـد مـي  بسنده آن جزئي توصيفي به فقط و نيست تفصيلي چندان كوچه از محفوظ نجيب
 الـصنادقيه  طـرف  از ورودي ك يـ  كوچـه  بود، برگرفته در را كوچه زردش نور و كردمي غروب داشت
 دو به انتها در كه مغازه چندتا و فروشگاه ديگر طرف در و نانوايي و خانهقهوه كوچه طرف كي. داشت
 تـصويرهاي  و هاطرح نويسنده مدرسه مدير اما در رمان  . )4:1945محفوظ،  ( »شدمي ختم طبقه دوه  خان

 خواننده چشم برابر در پياپي و مهارت با را هاآن جالل. كندمي ارائه مدرسه محيط از ايگريخته و جسته
 اصـلي  عنصر مدرسه،  محيط .دهدمي قرار خود هايشخصيت حركت براي اساسيه  زمين و دهدمي قرار
 بـه  و گذاشـته  تمام سنگ آن توصيف در راوي از اين رو   است؛ داستاني عمل و حركت اساسيه  زمين و

 فرهنگ يك. ..بود نوساز و بود طبقه دو مدرسه«: است پرداخته آنه  دهند تشكيل جزئيات و عناصر تمام
 فرهنـگ  اختيار در ساله پنج و بيست و بود ساخته خودش هايزمين وسط را عمارتش خرپول دوست
 بشود بشودها، اين قدر اين و شود كوبيده هاجاده و دبشو آمد و رفت و كنند، اشمدرسه كه بود گذاشته
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 و بخرند را مدرسه اطراف همان بيايند بكنند، كوتاه را هاشان بچه راه اينكه براي بسوزد و  باباها ننه دل تا
  .)7 :1369 احمد،آل( »تومان صد بشود عباسي يك متري از يارو زمين و بسازند خانه

 زنده فضاي يك عنوان به را محيط بلكه كند،نمي حكايت ربستهس و محدود فضاي يك از نويسنده
 و هـا رسـوايي  و هـا ننگ از تربيش كوچه و مدرسه پهناوره  آين در. كندمي معرفي اجتماعي پرحركت و

 مدرسه كه دهندمي نشان خوبي به جالل و محفوظ  . ديد توانمي بازتابي اجتماعي مصائب و ناماليمات
 مصون محيطي تشنجات و تالطمات تأثير از توانندنمي هرگز و نيستند آرام و ساكت مكان ك ي كوچه و

 توصيف جالل از مدرسه، عالوه بر اينكه به مانند يك تابلوي    .است همين در هاآن موفقيت سرّ و بمانند
را با  گذارد و ما    سنتي ايران را نيز به نمايش مي      ه  كند، تحول جامع  نقاشي خواننده را با فضاي آن آشنا مي       

هـاي سـال    تغيير تركيب و توزيع جمعيت روستانشين و شهرنشين بين سـال          . دهدتاريخ ايران پيوند مي   
هاي زندگي شهرنشيني و غربي به حيات طبقـاتي و خـانوادگي            يابي ظواهر و شيوه    و راه  1330 تا   1300

 ثابت باقي مانده    نخورده و اش دست قشرهايي از جامعه كه هنوز ساختار فكري، ذهني و بينش اجتماعي          
گر جديـد   منش و غارت  داري تجاري دالل  اجتماعي ايرانِ آن روز، نظام سرمايه     -ساختار اقتصادي . است

مانده، متحجـر  داري، ذهنيتي ايستا، عقبذهنيت چنين سرمايه. انديشيدبود كه همواره به منفعت خود مي      
 آن اطـراف  هـاي زمـين  قيمـت  بردن باال براي مدرسه جديد ساختمانبه همين خاطر    . گراستو واپس 
 از زمين، اين صاحب. ندارد آموزش و فرهنگ با پيوندي ساختمان اين بس؛ و همين است، شده ساخته
 به بيفزايد، خود مادي كميت بر خويشه  ويژ هايشيوه ياري با كندمي تالش كه است بورژوازي دالالن
  .دهدمي اجاره فرهنگ وزارت به را آن و سازدمي مدرسه خود هايزمين ميان در خاطر همين

 حـوض  يـك  حياط وسط« :ديد توانمي مدرسه مدير در را رئاليستي هايتوصيف از اي ديگر نمونه
 بسته سيم با و بود رفته در جايش سه دو كه بود واليبال تور حياط باالي قسمت ...عمق كم و بود بزرگ
 و. فرهنـگ  احتماليِ فرار مقابل در مرتفعي سد. نچي ديوار مثل درست. بلند ديواري حياط دور و بودند

 فرو تويش هم گاو كه گشاد چنان و بود پيدا هاچاهك ته تا.. .سركشيدم مستراح به ...مستراح حياط، ته
  .)22-21 :1369 احمد،آل(» رفتمي

 بـه  ديـوار  ايـن  شـكل  يكنـواختي  و امتداد از بصري حسي» چين ديوار «به مدرسه دور ديوار تشبيه
 در مرتفعـي  سـد «و  » ديوار چين «از ديوار مدرسه به عنوان       راوي استعاريِ توصيف. كندمي القا وانندهخ
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 رئاليستيِ بازنماييِ با خواهدمي و انتقاد نويسنده از نظام آموزشي است      مبين» فرهنگ احتماليِ فرار مقابل
هـاي  مـشكل كتـاب    «.كنـد  رأيهـم  خود با قرار دهد و او را     خواننده مشاهداتش، مشكالت را در برابر    

ها، اختالف سن و هوش و زبان و مذهب شاگردان، آموخته بودن و             درسي، كمبود معلم، ازدحام كالس    
اينها، بي هدف بودن ه تر از همو مهم... ها به اصول آموزش و پرورش، دخمه بودن مدارس، نبودن معلم

  ).96: 1342احمد؛ آل( »ها و بلبشوي برنامه" فرهنگ"
 به نگارش درآمد، با اينكه در اثر، زمان دقيق اثر مشخص نيست اما حوادث               1337ير مدرسه سال    مد

هايي در داستان وجود دارد كه هم زمان وقايع داسـتان را            صحنه. سي اشاره دارد  ه  ي ده هاداستان به سال  
 مدرسه نسبت   در مدير . باشدگر تحوالت ايجاد شده در جامعه مي      سازد و هم نشان   براي ما مشخص مي   

هـا  بچـه «؛  ترنـد آموزان شهري به مراتـب بـيش      آموزاني كه خاستگاه روستايي دارند از شمار دانش       دانش
رسيدند چشم اغلبشان سرخ بود؛ پيدا بـود  به مدرسه كه مي .. آمدند؛ حتي روزهاي باراني   هميشه زود مي  

تـر ميـراب و    بود و پدرها بيششان علم صراطي اند و در خانه   كه باز آن روز صبح يك فصل گريه كرده        
اي از كـل ايـران و اكثريـت    مدرسه، استعاره . )31: 1369احمد،  آل(» وارتخم و عيال  باغبان و البد خوش   

آموزاني كه منشأ دهقاني و روستايي دارند، رمزي از چيرگي ساختار اقتصاد روستايي و فئودالي در                دانش
 نيز در بخش كشاورزي فعاليت دارند،    1340-1330 هبخش اعظم جمعيت سالهاي ده    زيرا  . كشور است 

اَشـكال كهنـه و   . اما ساخت توليدي كشور چنان نيست كه حتي بتواند نيازهاي داخلي را برطرف سـازد         
سنتي توليدي بر اقتصاد فئودالي كشور چيره است و نيروي انساني زايد بر توليد، با هجوم به شـهرها بـر    

  .افزايدجمعيت شهر نشين مي
كشد كه زماني را براي خواننده به تصوير مي» هاي سرخچشم«با » ها زود به مدرسه آمدن بچه    صبح«

كند و در راستاي خدمت به      دهد كه دستگاه آموزشي، جز توليد كميت، كاري نمي        درآن، جالل نشان مي   
اند دهسود خسته شآموزاني كه از كشاورزي پرزحمت و كمدانش. ساالري استعريض كردن نظام ديوان

ساالري كشور بگـشايند و تبـديل      كنند تا با اتمام تحصيالت جايي براي خود در نظام ديوان          و تالش مي  
همچنين تصوير پدراني كه به پسر به عنوان . هاي محض بدون داشتن نيروي مولدشوند به مصرف كننده
به همين خاطر، سعي .  استكنند و مدرسه آنان را از اين نيروي كار محروم كردهيك نيروي كار نگاه مي

  .آيدآن جنگ و جدال بر سر مدرسه رفتن به وجود ميه كنند مانع از تحصيل آنان شوند و نتيجمي
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گردد و جاي جاي رمان به اين       هاي جنگ جهاني دوم بازمي    به سال  المدق زقاق حوادث رمان  زمان
افتـد كمـك    ها اتفاق مي  شخصيتحوادثي كه حول محور     . ها و حوادث رخ داده در آن اشاره دارد        سال
بـارزترين ايـن   . ها نيز پي برد   زماني به دليل اين حوادث و تأثيرات آن       ه  كند تا عالوه بر تعيين محدود     مي

-ه   بچـ  "حـسين كرشـه   "«. شـود است؛ او به ارتش انگليس ملحق شده مي       » حسين كرشه «ها  شخصيت
 پيش پـدرش    خانهزد، ابتدا در قهوه   يشد دست به خالف م    آمد، هر وقت الزم مي    زرنگي به حساب مي   

كند، و با آغاز جنـگ بـه        كند اما با هم نساختند، بعد از آن در دكان دوچرخه سازي شاگردي مي             كار مي 
پوشيد، هاي نو ميكمي كه پولدار شد، وضعيتش به كلي عوض شد، لباس. شودارتش انگليس ملحق مي

شود و دوباره اما با پايان جنگ او از ارتش اخراج مي. )36 :1945محفوظ، (» ...رفتبه كاباره و سينما مي
اين سرنوشت بسياري از مـصرياني بـود كـه در           . شود كه قبل از پيوستن به ارتش انگليس بود        همان مي 

ها با جذب نيروهـاي مـصري بـه         انگليسي «.زمان جنگ جهاني دوم به ارتش انگليس ملحق شده بودند         
 جنـگ  از بعـد  متفقـين  نيروهاي نشيني عقب و   سازندي را وارد ارتش مي    زياده  ارتش با حقوق باال، عد    

  . )128: 1369عيساوي، (» گرديد آنان بيشتر بدبختي و نفر 250000 از بيش بيكاري به منجر
، صاحب فروشگاه ادويه فروشي، بـا شـروع جنـگ و قطـع واردات از هنـد         »سليم علوان «همچنين  
او با اسـتفاده از شـرايط جنـگ،         . كند رونق خود را حفظ مي     شود، ولي همچنان فروشگاهش   متضرر مي 

كنند تـا  اي او را ترغيب ميكه عدهو هنگامي. آوردچاي احتكار كرده و از اين راه سود خوبي بدست مي 
آن زمـان، او را از  ه كرده و آشنا به امور جامعـ     وارد سياست شود پسرش عارف، به عنوان فردي تحصيل        

مجلس بودن يك مقـام فرمايـشي اسـت كـه عمـالً هـيچ       ه داند كه نمايندعارف مي. دارداين كار باز مي  
داند پدرش چيزي از سياست  كاربردي ندارد و هر لحظه ممكن است بركنار شوند، از طرف ديگر او مي             

 معترض او - وكيل-پسرش عارف   «تواند ضرر اقتصادي بزرگي به او وارد سازد؛         داند و اين كار مي    نمي
مجبوريد بـراي حـزب   . بردكند و تجارتمان را از بين مي      سياست خانه خرابمان مي   : گويد مي مي شود و  

ممكن است كانديداي مجلس بشويد و در اين راه ثـروت           ... خانواده بيشتر است  ه  هزينه كنيد كه از هزين    
مـا  از اين گذشته، مجلس در كشور       . آنكه كرسي مجلس تضمين شده باشد     زيادي را از دست بدهيد بي     

پرسـم، كـدام حـزب را    از شما مـي ! بيشتر شبيه يك بيمار قلبي است كه هر لحظه امكان دارد سكته كند      
افتـد و اگـر بـه        انتخاب كنيد موقعيت شغلي شما به خطر مي        "وفد"كنيد؟ اگر حزبي غير از      انتخاب مي 



 31                                          ...»مدرسه مدير «هايداستان در راييگواقع                                     پنجم سال   

 

ارت شـما را   شويد، از دست نخست وزيري مثل صدقي پاشا در امان نيستيد، او تجـ      وارد "وفد"حزب  
دانـست و   هيچ نمـي   -جز تجارت – از امور دنيا     "سليم علوان "در واقع   .... دهددر معرض خطر قرار مي    

البته سياست هم در بسياري از مـوارد        ... چيزي كم نداشت   "عباس حلو "طرز تفكر و معتقداتش، مثالً از       
  . )71:1945محفوظ، (» طلبدجز اين نمي
گمـان  » عمو كامل «كنند،  يكي از نامزدها را در نزديكي مدق برپا مي        طور وقتي چادر انتخاباتي     همين

: فهماند كه آن چادر براي تبليغات انتخاباتي اسـت كند كه كسي مرده است، اما يك پسر بچه به او مي       مي
ولـي او هـيچ اطالعـي از جهـان     . "باز هم سـعد و عـدلي     ": سر تكان داد و با خود گفت       "عمو كامل "«

عكس . آنكه برايش معنايي داشته باشند    يكي دو اسم كه در خاطرش مانده بود، بي        سياست نداشت، جز    
مـرد در   . اش بود، عباس حلـو بـرايش آورده بـود         روي ديوار مغازه  ] رهبر حزب الوفد  [مصطفي نحاس   

دانست امثال اين عكس جزئي از هـر        اي به خود ترديد راه نداد، چون مي       چسبانيدن عكس به ديوار ذره    
  .)157: همان(» آيندساب ميدكان به ح

از آن، منبعـث از     » عموكامـل «در دوري كردن پدر از سياست، و تـصور          » سليم علون «استدالل پسر   
 در مـصر  سياسـي ه صحن«مصر از جنگ جهاني او تا پايان جنگ جهاني دوم اشاره دارد؛          ه  واقعيت جامع 

 و مـردم  بـر  حكومـت  بـر  مصمم كه پادشاه: بود سياسي گروه چند شاهد 1952 تا 1923 بين هايسال
 بود، استقالل آوردن دست به و مبارزه هدفشان كه زغلول سعد رياست به وفد حزب: دوم. بود مالكيت

 مـردم  پـشتيباني  از بلكه كردند،مي حمايت آن از كرده تحصيل روشنفكران گرفته شكل تازهه  طبق تنها نه
 معرفـي  روميانه و مدارقانون خواهانآزادي را نانآ انگليس مطبوعات كه: سوم گروه. بودند برخوردار نيز
عيـساوي،  ( »)بودنـد  شـده  جـدا  وفـد  حـزب  از كـه  (الـسعديين  و شـعب  حزب طورهمين و كندمي

 وفـد  حـزب  پيـروزي  به يقيناً -شدنمي برگذار آزاد كدامهيچ كه– آزاد انتخابات گونه هر«. )260:1997
 بـه  آن بركناري يا و وفد استعفاي با كه دادمي رخ ريدرگي حزب و حاكميت ميان سپس شد،مي منتهي
  .)265: همان(» قانون تعديل و تعليق آن از بعد و پارلمان انحالل سپس رسيد،مي پايان
زند كه كوچكترين اعتقادي به آن نـدارد،  هايي ميدر تبليغات انتخاباتي خود حرف    » ابراهيم فرحات «

هـاي  رويد كـه بـسياري از خواسـته       شما به استقبال زماني مي    ... «: كندو ادعاي تأمين معاش مردم را مي      
كوپني، شكر، نفت، روغن، بـاال رفـتن   ه مثل فراوان شدن پارچ. پوشدعمل ميه حقتان جامضروري و به 
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، اين بخش براي مردم جذاب تر از )165:1945محفوظ، (» ...كيفيت نان، پايين آمدن قيمت انواع گوشت     
خـود، ابـراهيم   ه آزاده نمايند"«هيم فرحات در پوسترهاي تبليغاتي خود نوشته بود؛  شعارهايي بود كه ابرا   

لبـاس و  " و "زمان ظلم به سرآمد و عدل رسيد   "،  "]زغلول[پيرو خط سعد    "،  "!فرحات را انتخاب كنيد   
خود را پيرو سعد زغلول دانستن نشان از محبوبيت و مردمي بـودن او              . )159: همان(» ..."غذا براي همه  

-مي» ابراهيم فرحات«اي كه در مورد شعارهاي همچنين نكته. كايت دارد، كه در باال بدان اشاره گرديدح
هاي انتخاباتي در مورد نيازهايي است كه در جامعه وجود          توان به آن اشاره كرد اين است كه غالباً وعده         

  . دهندمحقق ساختن آن را به مردم ميه ندارند و اين افراد وعد
 بحـران  شـاهد  1941 سـال  شد تا مصر در آغـاز      باعث دوم جهاني جنگ شرايط از ناشي مزيرا تور 

 و هجوم هانانوايي به مردم بود؛ آمده بوجود نان طوالني صفهاي كمياب، و  اساسي كاالهاي شود، شديد
 عجـب ت بـا  شـنيد  را خبـر  اين هازاده اشراف دختران از يكي وقتي كه اندآورده. بردند سرقت به را نانها
 شـرايط  از آنان اطالعي بي از نشان كه "بخوردند شيريني و كيك بخورند، كنندنمي پيدا نان اگر ":گفت
  .)76: 1960الورداني، ( دارد جامعه وخيم

  رئاليستي پردازي شخصيت

آن بتواند تصويري از يـك  ه  پردازي در داستان بهترين ابزار براي نويسنده است تا به واسط          شخصيت
مركزي تحوالت قـرار دارد و تعـدد        ه  شخصيت و قهرمان داستان در نقط     . ه ما ارائه دهد   مشخص ب ه  دور

مورد نظر ه دهد تا تصويري جامع و كامل از وضعيت دورنويس اجازه ميهاي تيپيك به داستانشخصيت
 ها و اخالق شخصي خود را دارد و از اينيعني فردي كه در متن داستان حضور دارد، ويژگي        . ارائه دهد 
ه نويسند .باشدهاي يك تيپ خاص در جامعه مي بيانگر ويژگيحال نيدرع است، اما  فرد  منحصربهحيث  

 حـال  عـين  در فـرد  ايـن  و گزيندمي بخواهد كه محيطي هر از و مردم ميان از را خود قهرمان رئاليست
 اسـت  ممكـن  فـرد  ايـن . كندمي زندگي آن در كه است اجتماعي به وابسته و خويش نوعانهمه  نمايند
  .نيست عادي غير و مشخص فردي ولي باشد مردم از عده يك مؤثر و برجستهه نمون

 سرچشمه نيز آنانه جامع فرهنگي و اجتماعي واقعيت از محفوظ و احمد آل پردازيشخصيته نحو
 هـواي  و حـال  از خـارج  المـدق  زقاق و مدرسه مدير در پردازيشخصيت گونه هر واقع، در. گيردمي
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 توجـه  ،المـدق  زقـاق  و مدرسه مدير پردازي شخصيت نوع در انتقاد مورد موارد از يكي. تنيس محلي
 احمـد  آل .اسـت  داستاني هايشخصيت كاويدرون به توجه عدم آن تبع به و گرايي برون به آنان مفرط

 بـا  را افـراد  از سـنخي  شـود مي موفق كه كندمي توصيف هاآن جسمانيِ جزئيات ذكر با را هاشخصيت
 ايـن  از مثالي رمان دوم فصل در مدرسه معلمان و ناظم توصيف. بيافريند رمانش در خاص هايييژگيو

 :است رئاليستي هايسازي سنخ
 سـرخر  بـه  كه بود پيدا ... كردمي امرونهي راحتي به و زدمي حرف بلند كه بود رشيدي جوانِ ناظم«

. بود گُنده خيلي چهار كالس معلم. بكشد آب زا را مدرسه گليم تواندمي هم مدير بي و ندارد احتياجي
 قلـم  لفـظ . اسـت  كل مدير كني مي خيال ببيني كوچه توي اگر كه هايي آن از.. .حسابي آدم يك دوتاي
ه و يخ ايكرده ماشين سر و ريشي ته با. سوخته سياه بود اي باريكه اول كالس معلم . . . . زد مي حرف
-13 :1369احمـد، آل(» ...نمـود مي نوكرمĤب حتي. پستخانه دمِ هايميرزابنويس شبيه. بي كراوات . بسته
 و كوتـاه  «معلم كالس دوم و زدنِ حرفه نحو كاريكاتورسازانه، پردازيِشخصيت طريق احمد از آل )14

 سـبب  بـه  معلمـان  كه شودمي ديدگاه اين القاي به موفق و توصيفات معلم كالس سوم،     او، بودنِ» خپله
   .نيستند برخوردار جسماني سالمت از است، آنانه حرف ذاتيِ كه فقري و معيشتي مشكالت

شخصيت تيپيك چنـدان موفـق نبـوده اسـت و نتوانـسته             ه  ها و ارائ  جالل در پرداختن به شخصيت    
در اين ميان فقط معلـم      . هاي مختلف جامعه باشند   گر طيف هايش را چنان تصوير كند كه بيان      شخصيت

جوانكي بود بريانتين زده با «. سازدهاي جامعه آشنا ميرا با يكي از طيف    كالش پنج و ششم است كه ما        
شلوار پاچه تنگ و پوشت و كراوات زرد و پهني كه نعش يك لنگرِ بـزرگ آن را روي سـينه اش نگـه                     

هاي هنرپيشگان خارجي   زنند، عكس بندند، عطرهايي كه مي   هايي كه مي  كروات «)14: همان(» داشته بود 
ال بچـسباند   سـه ه  دهد تا به عنوان كاردستي روي تخت      آموز مي ي از هرزگي زنان را كه دانش      هايو عكس 

ما سـازگاري نـدارد     ه   و زير بنا جامع    "هاي توليد شيوه" و روبنا است كه با       "زندگيه  شيو"هايي از   نمود
ردن كاالهـاي  كزيرا در كشور ما، كار مولد به معني دقيق كلمه وجود ندارد  و هدف از گردش پول، آب                

  .)173: 1357ايرانيان، .م(» ساالري استساخت غرب از رهگذر ديوان
گيري، اجرايي از يك سو و حكميت مردم ارتبـاطي      گذاري، تصميم ساالري و قواي قانون   ميان ديوان 

هاي استبدادي جهان سومي، كه نهادهاي سياسي مستقلي وجـود ندارنـد، نظـام سياسـي            در نظام . هست
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راوي مدير مدرسه، در حالي به . )53: 1385اسحاقيان، ( نظارت و كنترل ملت كاربرد دارد براي سركوب،
: انـد اش به زندان انداختـه    دليل عقايد سياسي و سوسياليستي    رسد كه مدير قبلي را به     منصب مديريت مي  

 كـه يـا خـودش    دهدگناهاني را پس ميه داده و باز البد حاال دارد كفارسبزي مياش بوي قرمهالبد كله «
: معلم كالس سوم نيز از مخالفان حكومت اسـت        . )45: 1369احمدآل(» نكرده، يا آهنگري در بلخ كرده     

اش مـن همـه  ... شد كه مخفي بوديك ماه و خرده اي مي. اندناظم خبر داد كه معلم كالس سه را گرفته    «
چـال سـالم خواهـد    جير آن سـياه در اين فكر بودم كه با آن پاهاي باريك و آن هيكل لرزان چطور از زن          

  .)51: همان( »جست
قهرمـان مـدير    . كنـد پردازي جالل در شخصيت مدير يا راوي نمود پيدا مي         شخصيته  بهترين نمون 

طيفي كه نسبت به وضعيت كنوني جامعه انتقاد دارد، . دار جامعه استمدرسه، بازتاب هنري طيف مسئله 
ه كند تا در عرصـ    كند تا آن را اصالح كند و سعي مي        الش مي تفاوت باشد و ت   تواند نسبت به آن بي    نمي

جـو  وشود اين جست  اما با شكست مواجه مي    . دست يابد ) هاي راستين ارزش(هاي خود   رمان به آرمان  
 . بردراهي به جايي نمي

داري بـا   نيمـه سـرمايه   ه  هايي است كـه در جامعـ       به دنبال ارزش   مدير مدرسه » قهرمان پروبلماتيك «
. داند كه تالش اين قهرمان، چيزي جز شكست نيستنويسنده نيز مي. ني خرده بورژوا جايي ندارنددالال

هاى او با جامعـه  مبناى كشمكش مدير، شخصيت محورى داستان است و ماجراى داستان بر     در اين اثر،  
 تنـه بـه جنـگ   طلب، عجول و ناشـى اسـت؛ يـك     فكرى اصالح روشن مدير،. گيردو خودش شكل مى   

رود و بـا موانـع و   مدرسـه مـى   هاى غلط آموزشـى و روابـط جـارى    الت و دگرگون كردن سنّت    مشك
-معلّمى و فرار از تكـرار اباطيـل بـراي دانـش    ه كه خود را از چال     او. شودهاى جدى مواجه مى   مقاومت

ه همآموزش و پرورش را با       به چاه مديريت انداخته است، اين بار، عمق فجايع و فساد دستگاه            آموزان،
اش ابـزار  طلبانـه هـاى اصـالح  گزينى افكـار بـديع و ارزش     جاى مدير مدرسه براى  . كندوجود درك مى  

ها اخالقيها و بيبا سنّت در شروع كار، با شور و احساسات عجوالنه و غريزى،. در اختيار ندارد مناسبى
 دهداش را از دست مى و انگيزهمشكالت و پيچيدگى روابط، انرژى افتد؛ اما به تدريج با ديدن انبوهدرمى

گيـرد  گذارد و تـصميم مـى     را كنار مى   اشگرانههاى اصالح گرايي و انديشه  كند؛ آرمان نشيني مي و عقب 
. داردبرنمي جاست كه جنگ و كشمكش دروني، دست از سرش        اما همين  .مديرى تشريفاتى باقي بماند   
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دارد و همين گريز و اظهار عجز اوسـت         وامي استعفادر زماني كوتاه، احساس پوچى و نااميدى، او را به           
  .بخشدتراژيك مي كه به داستان پايانى

ام كـه تـازه     كالسـي پخمـه   ام را نوشتم و به نام هم      استعفانامه همان كاغذ نشان دار دادگستري     روي«
  .)87: 1369احمد، آل( »مرييس شده بود، دم در پست كرد

ه همـ .  حوادث رمان حول محور او بچـرد وجـود نـدارد            شخصيت مطلقي كه   زقاق المدق در رمان   
ها ايـستا هـستند و تنهـا سـه     اغلب شخصيت . ها در جريان حوادث به نوعي تأثيرگذار هستند       شخصيت
  بـا ايـن حـال در        داراي پويـايي هـستند    » عباس الحلو «و تا حدي    » حسين كرشه «،  »حميده«شخصيت ،
و » معلم كرشـه  «او از دو شخصيت     . امعه دست يافت  توان به تصويري از ج    هاي ثانوي نيز مي   شخصيت

  .مصر بزنده جامعه گيرد تا نقبي به گذشتبهره مي» شيخ درويش«
وزارت ه اوقاف بوده و هنگامي كه مدارس اوقاف، زير مجموعه در جواني معلم ادار» شيخ درويش «

-شتند، رو به وخامت مي  شود، وضعيت او مانند بسياري از همكاراني كه تحصيالت عاليه ندا          معارف مي 

ششم به هشتم تنزل پيدا ه شود و از مرتباوقاف محول ميه گري در اداربا اين تغييرات به او منشي. گذارد
سـر بـه    «شـود و    او از اين اتفاق بسيار سرخورده مي      . شودكند و حقوقش نيز بر همين اساس كم مي        مي

سـپس  » كند پنهانش مي- از روي ناچاري   –دارد، گاهي آن را آشكار و گاهي        شورش و سركشي بر مي    
گزينـد  كند، از خانواده، نزديكان و آشنايانش دوري مـي        شغلش را رها، و ارتباطش را با اجتماع قطع مي         

فكران جديد محول گرديد، آنان در مدارس جديد        جايگاه اهل قلم به روشن    . )18-16: 1945محفوظ،  (
نايي داشتند و از طريق استخدام در ادارات دولتي، وكالـت و  آموزش ديده بودند، با يك زبان اروپايي آش       

بدين ترتيب اهل قلم سنتي از جايگاه واالي خود فروافتادند، بـسياري از         . كردندنگاري مي بعدها روزنامه 
منابع درآمد آنان، مانند اوقاف به دست حكومت افتاد و با نوسازي آمـوزش و مـديريت و راه گـشودن                     

  .)146-145: 1368عيساوي، (گاران سنتي ارزش خود را از دست دادند قوانين غربي، آموز
اي ظريف اعـضاي حـزب وفـد را         به شيوه  »كرشه معلم«ه  گذشت همچنين محفوظ با ترسيم زندگي    

در رابطه با خروج انگلـيس از       ( ميان مصر و انگليس      1936ه  دهد، زيرا پس از معاهد    مورد طعن قرار مي   
-كرشه اكنون قهوه  « طلب و فاسد در آن راه يافتند؛      هاد و افرادي منفعت   ، حزب وفد رو به ضعف ن      )مصر

 فعـالي  مـشاركت  1919 انقـالب  چي است، اما او زماني يك فعال سياسـي و انقالبـي بـوده اسـت، در           
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 و 1924 هايسال انتخابات در و شد انتخاباتي هايرقابت وارد خونين، انقالب شدن خاموش با ...داشت
» شـد  تجـارت  وارد آن از بعـد  و بـود  او سياسـي  فعاليت آخرين 1936 سال نمود، زيادي تالش 1925

  .)161:1945محفوظ، (
هـا و  شخصيت عمل و انديشه منش گيريشكل در زمان هاي پويا، تأثيرمحفوظ با تصوير شخصيت   

 چـاق،  كمـي  متوسـط،  قـد  با  جواني «هاست  يكي از آن  » الحلو عباس«. دهدمي نشان تحوالت عصر را  
عبـاس   )6:همان(. »پوشيد مي شلوار و كت. زده شانه و بور موهايي و درشت چشمان و سفيد رتصو

هـا و  و بلنـدپروازي » حميـده «كند اما عـشق بـه     اي دارد و به آن قناعت مي      آرايشگر است، زندگي ساده   
تـش  ار دارد تا براي تأمين امكانات يـك زنـدگي خـوب بـه            هاي اين دختر، عباس را وامي     خواهيزياده

گردد، خبري از حميده نيست، او گريخته است، از كوچه و           او وقتي به كوچه بازمي    . شود ملحق انگليس
-بي. بينديك روز اتفاقي حميده را ميان سربازان انگليس در يك كاباره مي. هاي آنها و ارزشتمام سنت

ن كاباره او را آنقـدر زيـر        سربازان انگليس هم با كارگرا     .كنددرنگ به او حمله و صورتش را زخمي مي        
  .كندگيرند كه همانجا تمام ميمشت و لگد مي
وقتي كشوري محل تاخـت  . تصويري از مصر در جنگ جهاني دوم است    » عباس الحلو « سرنوشت  

هـا، از   گير ساير زمينه  شود، عواقب وابستگي گريبان   و تاز نيروها و محصوالت يك كشور استعمارگر مي        
در مـاجراي   » حسين كرشـه  «قانون كاپيتوالسيون يكي از اين موراد است؛        . گرددسياسي، مي ه  جمله زمين 

حسين كرشه مـاجرا را  «كند؛ به دست نيروهاي انگليسي به اين نكته اشاره مي       » عباس الحلو «كشته شدن   
 حـسين بـا تأسـف       "هـا چطـور شـدند؟     انگليـسي ": پرسـيد چي  كرشه قهوه . براي پدرش تعريف كرد   

  .)311: همان(» "ها بگيرد؟تواند حقش را از آن را گرفته بود، اما كي ميپليس دورشان":گفت
به نوعي تقابل سنت و تجدد را ترسـيم         » حميده«و  » حسين كرشه «محفوظ در تصوير دو شخصيت      

ورود مدرنيته همگام با ورود فرهنگ مصرفي غرب بوده است؛ ميگساري، پوشش جديد بـراي               . كندمي
 بـست بـن  حالـت  در مـصر ه جامع دوران اين در... . رفاهي مانند هتل، كاباره، و زنان و مردان، امكانات     

 از امـا  بـود؛  رسـيده  پوسـيدگي  و سرحد كهنگي  به سياسي و اجتماعيه  كهن نظم و داشت اي قرار گونه
 بـه  انحطـاط  و ضـعف  حالـت  در نهايت جامعه  در نبود، برخوردار خاصي پويايي نو از  نظم كه آنجايي
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و  اقتـصاد  در جامعـه  فرهنـگ  و اقتـصاد  فرايند ادغـام   حاصل نو، نظم واقع در. دادمه مي ادا خود حيات
  .جهاني بود فرهنگ
سازند، و  زيادي را وارد ارتش مي    ه  ها با جذب نيروهاي مصري به ارتش با حقوق باال، عد          انگليسي 

پذيرنـد؛ شـراب    ان تأثير مي  بسياري از اين افراد در اثر تماس و تعامل با نيروهاي انگليسي به نوعي از آن               
جـواني  «هاسـت؛   از اين شخـصيت   » حسين كرشه «... كنند و   خورند، با زنان نشست و برخاست مي      مي

پيراهن زرد پشمي و شلوار خاكي و كفش و كاله قيمتي مـي پوشـيد، از   . بيست ساله، سبزه و چهارشانه    
 او حتي اعتقادت دينـي خـود را نيـز    .)91: همان(» قيافه اش معلوم بود كه استخدام ارتش انگليس است 

-گويد، او با بي اعتنايي پاسخ ميوقتي مادرش قضيه رسوايي و فساد پدرش را به او ميگذارد و كنار مي

دهـد كـه    ايـن جملـه نـشان مـي       . )79: همـان (» او مرد است و براي مرد هيچ چيز عيب نيـست          «: دهد
ي وقتي او قصد دارد خانـه را تـرك كنـد، بـا              تأثيرپذيري از فرهنگ غرب فقط در ظاهر بوده است، حت         

خيلي از  ... «: گويدپرسد، مي كه پدرش دليل را از او مي      شود و هنگامي  مقاومت پدر و مادرش مواجه مي     
ولي هنوز تفكرات سنتي و باورهاي . )123: همان(» ...كنند كه برق داردهايي زندگي ميدوستانم در خانه

توانسته در دنياي جديد كه براي خود ساخته است نقـش جديـدي نيـز    غلط در درون او وجود دارد و ن   
عبـاس  «براي زن قائل شود و همان اعتقادات گذشتگان خود را در مورد زن دارد؛ وقتي تـالش دارد تـا      

-را براي پيوستن به ارتش انگليس قانع كند؛ عباس الحلو دل بستگي به كوچه و فقر را بهانه مـي                   » الحلو

ها اگر دختر بودي از آن أمل   ! آمديبدبختي زماني بود كه دختر به دنيا مي       «: گويد مي »حسين كرشه «. كند
 .)40: همان(» ...زندگي در خانه و در خدمت خانه، نه سينما، نه باغ وحش. شديمي

 در. است جامعه آحاد اكثر دامنگير كه اندفقري قرباني هاشخصيت رئاليستي، هايرمان از بسياري در
آموزان و  دانش كه دهد نشان جامعه از دقيق تصويريه  ارائ با تا كوشدمي احمدآل نيز، مدرسه رمدي رمان

 در كه راوي ديد؛ توانمي را رئاليستي هايتصويرپردازي اين از اينمونه. برندحتي معلمان از فقر رنج مي
 خانـه  از آفتـاب  اول «كـه،  گويي آيند،مي مدرسه به زود خيلي هاصبح آموزان دانش چرا است شگفت

 خـود  كه طور همان اما برسد، مدرسه به آنان از زودتر كند مي تالش مدير مكرراً » باشند كرده بيرونشان
» كـنم  استنـشاق  ها بچهه  آلود علم به نَفسِ از خالي را مدرسه كه نشد عاقبت«: گويدمي طنزآميز لحني با
-مي كه راه از«: كندمي برمال را ها بچه آمدن زود علت زودي به تيزبينانه ه  مشاهد .)43:1369 احمد،آل(
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 و. ماندنـد مـي  ناهار هم ايعده. كردندمي خشك را هاشانگيوه و شدندمي جمع هابخاري دور رسيدند
 در قاعـده  ايـن . ماندنمي داشت كه هر. بود كفشه  مسأل هم ماندن مدرسه در ظهر كه فهميدم زود خيلي
 فقيـر  هاييخانواده اكثرشان كه ها بچه. »بودند جلو واكس پول يك اقالً .كردمي صدق هم هامعلم مورد
 كـرده  نفـوذ  جامعـه  ايـن  تاروپود به چنان فقر و شوندمي برخوردار بخاري موهبت از مدرسه در دارند،
 كفـش  نگهداري يا خريد مخارجِ در جوييصرفه براي مدرسه معلمان هم و آموزان، دانش هم كه است

  .بمانند مدرسه در همچنان ناهار طوالنيِ زنگ رد حتي مجبورند
 قشر اين به خود هايداستان در احمد آل. است» زنان«ه مقول احمدآل داستاني آثار محورهاي از يكي
 الزم كـه  گونه آن زنان پردازي شخصيت به مدرسه مدير رمان در اما دارد، توجه آنان مسائل و اجتماعي
 داسـتان،  از زنـان  حـذف  بـا  واقـع  در و داسـتاني  تكنيـك  همـين  با وا واقع در دهد؛نمي اهميت است،

 مـدير،  ديـد  از جـالل . دهـد مـي  نشان خوبي به را شاناجتماعي و فردي حقوق از زنان هايمحروميت
 پذير امكان -مدرسه – پرورش و آموزش كوچك محيط در ولو را زنان و مردان ميان مساوات برقراري

 بسپارد؛ مدير دست به را استخدامش حكم تا آيدمي مدرسه به معلم دختر يك وقتي از اين رو بينند؛نمي
 .)86:1369 احمـد، آل( »است مردانه حد از بيش جا اين كه داندنمي فرهنگ يسئر مگر«: گويدمي مدير
-مي بود، پسرانه ايناشيانه طرز به كه مدرسه خشن محيط «در زني وجود است معتقد اين، رغمعلي اما

   .)همانجا( »بدهد لطافتي آن به توانست
، تصويري از فقر، تقابـل سـنت و تجـدد و وضـعيت زن را در                 »حميده «شخصيت در زقاق المدق،  

-او و اهالي كوچه مشاجره مي     ه  اش در مورد همسر آيند    وقتي حميده با نامادري    او. دهدبرابر ما قرار مي   

-آنها لبـاس ه هم! ديديختران يهودي كارمند را مياگر د! ديدياگر دختر كارمندان را مي  «: گويدكند، مي 

مادرش » اگر نتوانيم چيزهايي را كه دوست داريم، بپوشيم، دنيا چه ارزشي دارد؟           . پوشندهاي قشنگ مي  
دانم اند، بعيد ميدختران كارمندان و دختران كارمند يهودي هوش از سرت برده«: سرزنشش كرد و گفت
كشاند و چندان هم از آن فقر در كنار بلندپروازي، او را به فساد مي    . )21: انهم(» ...كه بتواني آرام بگيري   

دختري ساده نبود كه به نيرنگـي در        او  ...«آورد؛  ناراضي نيست، زيرا اين راه براي او ثروت به ارمغان مي          
آاليش يك زندگي پاك و بيه چنان طيب و طاهر نبود كه براي آرزوي از دست رفتآن. هالك افتاده باشد

خـاطرات  . اش زارزار بگريـد   دار شده اش به ساني نبود كه به خاطر دامن لكه        دل بسوزاند، و پرهيزگاري   
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» شان انگـارد و محـو حـال نـشود       اش چنان نبود كه دل كندن از آنها سخت باشد و نتواند ناديده            گذشته
از  بيش و گيردمي زن جودو از را رمانتيك نقش داستان هرگونه بر حاكم رئاليسم. )276:1954محفوظ، (

جـوان و از   تـصاحب زن   پـي  در كه مردي رفتار نمايش همه اين با كشد؛مي خواننده رخ به را فقر همه
مردانـي، از    چنين رفتار گفت توان مي .باشدمي خاص برخوردار  ايوجهه از است تهيدست جامعه ه  طبق

 پديـد آورده   او بـراي  روزگار مشخصاً هشود؛ شرايطي ك  مي كشيده لذت غريزي  به اقتصادي هايانگيزه
  .است

 ديده زاوي

 ديـد  هبه عبارت ديگر زاوي.  ديد در داستان، يعني داستان را از ديد يا از زبان چه كسي بنويسيم         هزاوي
اول شخص و سوم شخص كه هر كدام بـه          :  ديد وسيع وجود دارد    هدو زاوي .  تعريف داستان  هيعني شيو 

 سوم شخص عيني يا     ههاي رئاليستي غالباً به شيو       ديد داستان  هزاوي. شوند زاويه ديدهاي فرعي تقسيم مي    
هاي رئاليـستي، راوي نقـش خـود را در تفـسير حـوادث برجـسته                  در داستان . اول شخص، ناظر است   

راوي بايد هر آنچه را كه در روند داستان مـؤثر اسـت             . گويند  سازد؛ گويي حوادث، خود سخن مي       نمي
بعـضي  . )364: 1373مونـت گـومري،   (بايـد در خـدمت هـدفي واحـد باشـد      بازگو كند و جزئيـات،      

واقعيـت كـافي نيـست؛    ه اين باور بودند كه هيچ ديدگاهي براي ارائ        گراي قرن نوزده بر       نويسندگان واقع 
برد؛  گرايي داستان را باال مي ميزان واقعيت) سوم شخص نامحدود(آنان معتقد بودند كه روايت داناي كل        

   .)54: 1386مارتين، (شود  ها و حوادث بيشتر مي راوي بر زواياي گوناگون شخصيت هزيرا احاط
 اسـت تـا بتوانـد      يافته نگارش »قهرمان راوي«ه  شيو به شخص اول ديده  زاوي با رماني مدرسه مدير

 را چيزي همان آخر در و كنند، حركت او هايانديشه اثبات راه در كه برگزيند طوري را داستاني هايآدم
 ،هـا شخـصيت  جـا همـه  در اسـت،  جـالل  خـود  »مـدير «. قصد گفتنش را داشـت     نويسنده كه بگويند

 هـاي انديـشه  در رمـان  . اوسـت  شخصيتي هايويژگي و نظرهانقطه مبين ها،انديشه و افكار احساسات،
، او شخـصي  هايناكامي و درددلها حتي. خوردمؤلف به چشم مي    وسنتي سياسي نقادانه، ،طلبانهاصالح

 كردم اين به اياشاره كه است يادم فقط« :است منعكس شده  مدير شخصيت در همچون نداشتن فرزند،  
 آموزش به مدير انتقادات » ...و باشد داشته فرزند جاي به را ازشما يكي خواستمي دلش خيلي مدير كه
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 زدغـرب  در انشا همان با گاهي را آنها بعد چندسال كه است نقدهايي همان جامعه فرهنگ و پرورش و
» اوسـت ه  زندگينامـ ه  نيمـ  يـك  اين. است مدير راستي به خود نويسنده مدرسه مدير در« ؛نويسدمي گي
  .)163: 1358ايرانيان، .م(

تـك  ه  هاي جامعه جنب  شود تا انعكاس واقعيت   احمد انتخاب كرده است باعث مي     ديدي كه آل  ه  زواي
ر قهرمان داستان و بيان نظريات خود از زبان او، مانع از سنگين نويسنده بر سه بعدي به خود بگيرد و ساي

ه سياسي و يا مقاله گردد كه اين اثر تا حدي شبيه بيانيجريان يافتن داستان در مسير خود شده و باعث مي
 و جهانيه  جامع بر حاكم استعماري نظام ايران، مرزهاي از فراتر او حتي گاهي  . اجتماعي باشد تا داستان   

ه نقـش  يك از راست پوشيده سمت ديوار...«: كشدتصوير مي به را استعمارگر و استعماره  رچه دگرگوني
 و گذراندممي را مراحل همين خودم كه افتادم ايام آن ياد. ..رنگي به نقشه پايين از تكه هر و آسيا بزرگ
 احتياج بيشتر رنگ سه ود به استراليا و آفريقا و آسيا تمام براي كشيديمكه مي  نماجهان ...كشيدممي نقشه

 بـا  فرانـسه  بـراي  را صـورتي  و آفريقا و آسيا نصف با برديممي كار به انگليس براي اي را قهوه. نداشتيم
 مـدير  هـاي عبـارت  ايـن » ...و ديگر چندتاي آن و هلند براي را آبي دانمنمي يا سبز و دنيا، نصف ديگر 

 ايملعبـه  تنها نه اگر نژادها و هازبان و هاملت ديگر روزها اين«: نظريه است  يك زدگيغرب در مدرسه
 كه امروز...  علما و دانشمندان و محققانياند برايشگاهيكم مسائل آزما  دست(!)...شناسانشرق دست در

 را خـود  ممالـك  مـرز  يـك  هـر  انـد افتاده راه به آفريقايي هاي مستقل دولت و اندرفته انگليس و فرانسه
: 1372احمـد،  آل(» ...بوده خارجي دولت فالن مستعمرات حدود كه اندذاشتهاي گ نقطه همان بر درست

42(.  
برد و همـين نكتـه بـه نويـسنده آزادي عمـل      ، داناي كل داستان را پيش مي  زقاق المدق اما در رمان    

هـاي درونـي آنـان را بـراي         ها و حتي واگويه   دهد تا به همه جا سرك بكشد و حوادث و شخصيت          مي
. هاي خود نيـز بپـردازد     الي اين موارد به بيان انديشه     دهد تا در البه   ر كند و به او مجال مي      خواننده تصوي 

-ها، گريزي به مـسائل پـيش      دهد تا بتواند با ترسيم شخصيت     ديد داناي كل، به محفوظ اجازه مي      ه  زاوي

ه رتحـوالت سياسـي مـصر در يـك دو         » معلم كرشه «با پرداختن به شخصيت     . روي جامعه داشته باشد   
در شخـصيت   . كنـد كند و به نوعي گرايش خود را در اين شخـصيت متجلـي مـي              سي ساله را بيان مي    

ساالري غربي بدون توجه به بافت سـنتي جوامـع عقـب            ، گسترش تحوالت نظام ديوان    »شيخ درويش «



 41                                          ...»مدرسه مدير «هايداستان در راييگواقع                                     پنجم سال   

 

» عبـاس حلـو   «و  » حميـده «و  » حـسين كرشـه   «هـاي   شخصيت. شودمانده، در برابر خواننده ترسيم مي     
كنند كه اقدامات ابرقدرت استعماري، آن را به هرجا كـه            از يك كشور استعمار زده را ارائه مي        تصويري

فقـر، فـساد و     ه  گردد و بارزترين آن در پديـد      برد و عواقب آن دامنگير آحاد جامعه مي       بخواهد پيش مي  
. باشـد مـي گيـري خـود نويـسنده نيـز         كند كه به نوعي مبين جهـت      تقابل سنت و مدرنيته نمود پيدا مي      

كـشد كـه   اي را بـه تـصوير مـي       زده، افراد غرب  »فرج ابراهيم «محفوظ با پرداختن به شخصيتي همچون       
رقص اسـت كـه هـم رقـص عربـي و هـم رقـص غربـي                  ه  اند؛ او ناظم مدرس   مفتون تمدن غرب شده   

سي اي غيراخالقـي انگليـ  دهند، همچنين ناظم مركز آموزش زبان انگليسي است؛ كه به شيوه    آموزش مي 
مظاهر مصرفي غرب و كسي كه وطن خود را راحتي فـداي منـافع خـود              ه  او فريفت . دهندرا آموزش مي  

فروشد و به هـيچ روي آن را ننـگ   كند، يك وطن فروش كه ناموس خود را به سربازان انگليسي مي  مي
محفـوظ،  ( »!پـردازد  بابـت هـر بـاكره مـي        "جنيهه"افسر امريكايي در كمال رضايت پنجاه       ...«داند؛  نمي

گويد و وقتي حميـده از معنـي        مي  » تيتي«او حتي اسم حميده را عوض مي كند و به او            . )249: 1945
اش در همين است كه معنا نـدارد، اسـمي          زيبايي. اسم زيبايي است  «: گويدپرسد، مرد با خنده مي    آن مي 

 .)213: همان( »...كه بي معني است

   نتيجه

 هـاي اجتماع و واقعيـت    از دقيق تصويري كند،كه خواننده را سرگرم مي    رمان رئاليستي، عالوه بر اين    
داسـتاني و    هـاي  صـحنه  و امـاكن  توصـيف  بـا  احمـد آل و محفوظ نجيب. كندمي آن عرضه ه  روز هر

 و هـا زشـتي  هـا، زيبـايي  تمـام  بـا  زمـاني مـشخص   ه مكاني را در يك بره واقعيت تصوير كردن زمان، 
 .دهنـد مـي  قـرار  انعكاس حوادث داستان در آن     اساس و پايه را آن دهند و مي نشان دارد كه هاييپليدي

دارنـد و بـه خواننـده       خـود برمـي   ه  جامع فرهنگي و اجتماعي هايواقعيت پرده از  پردازي شخصيت با
زماني مشخص در ذهن خود ترسيم كنـد و بـا          ه  خود و يا يك دور    ه  كنند تا تصويري از جامع    كمك مي 

  .كند دهي ميديد نويسنده او را در اين آشنايي جهته  كه زاوينا گرددروي آن آشمشكالت پيش
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  .6ه شمار .تابستان .انجمن نامه مجله .رئاليسم مكتب). 1381( .ــــــــــــــ

  .نيل: تهران .سوم چاپ .رئاليسم ضد و رئاليسم ،)1345 (.سيروس پرهام،

 .نگاه انتشارات مؤسسه: تهران .ادبي هايمكتب). 1385 (.حسيني،رضا سيد

 . چهله شمار .ادبستان .سعيدي سيروسه ترجم .واقعگرايي تا رمانتيسم از رمان ييطال عصر ).1372 (.پير شارتيه،

  .االنجلوالمصريه مكتبه: قاهره .1ط .القصيره القصه و الروايه في دراسات). 1967 (.وسف يشاروني،

 . كـوثري عبـداهللا ه  ترجم.)1800  - 1980( تاريخ اقتصادي خاورميانه و آفريقاي شمالي .)1368 (.عيساوي، چارلز 

  .پاپيروس: تهران

  .مركز نشر: تهران .سوم چاپ .افشار حسنه ترجم ،رئاليسم). 1379 (.ايميان گرانت،

  .تهران. انتشارات هرمس. ترجمه محمد شهبا . تي روايها هينظر). 1386 (.نيواالس، مارت

  .الذهبي الكتاب: مصر .المدق زقاق). 1945 (.نجيب محفوظ،

: مـشهد  اول، چاپ .جايير نجمهه  ترجم .محفوظ نجيب آثار در سمبوليسم). 1378 (.الزهراء فاطمه سعيد، محمد

  .فردوسي دانشگاه
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  .370 تا 363، صص زمستان. 27ش . هنره مجل. »سميرئال«). 1373 (.ني مارت،يمونت گومر

  .ريركبيام:  تهران. چاپ اول. و جهان داستاني اجتماعتي واقع.)1358 (.دي جمشان،يراني پور ايمصباح

  .اشاره نشر : تهران.داستان جهان ).1381 (.صادقي، جمال مير

 .سـوم  چـاپ  .بيـستم  قرن پايان تا جهان هنري ادبي هايجنبش و هاسبك ها،مكتب). 1385 (.الدين نظام نوري،

  .زهره: تهران

  
 


