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بررسی تطبیقی علل پیدایش رماننویسی در ایران و مصر


مهیمدخت فرخنیا

تاری دریافت47/73/70 :



فرزانه بوریازاده

تاری پذیر 46/6 /2 :

چكیده
یکی از زمینههای پژوهشگی ادبیگاتتطبیقگی ،بررسگی بسگتر تکگوینی انگواع ادبگی و
چگونگی رشد و گستر

آنهاست .ادبیات داستانی ،بگهویگژه رمگاننویسگی یکگی از

زمینههای جالب توجه و مهم در عرصة پژوهشهای تطبیقی است .در این مقاله کگه
به رو

کتابخانهای تهیه شده ،علل پیدایش رماننویسی در ایران و کشور مصگر کگه

مهمترین حوزة ادبیات داستانی ادبیات عرب محسوب میشود ،بررسی شگده اسگت.
این بررسی بهمنظور پاس دادن به ایگن پرسگش انجگام شگده کگه آیگا در بگین علگل
شکلگیری رمان در دو کشور میتوان به علل مشگترک دسگت یافگت و در صگورت
وجود چنین عواملی ،دالیل این اشتراک چیست؟
رمان بهشیوة امروزیِ آن در ایران و مصر ،کمابیش ،همْزمان و در نیمة دوم قگرن
نوزدهم بهوجود آمده است و به دلیل شرای یکسگان سیاسگیگ اجتمگاعی و شگروع
نهاتهای تجددخواه ،عوامل مشترکی در پیدایش رمگاننویسگی در هگر دو کشگور
نقش داشتهاند .در این جستار ،علل مشترک پیدایش رمان؛ از جمله پیدایش صگنعت
چاپ ،تأسیس مراکز علمی ،ترجمه و تأثیرپذیری از فرهن
طبقة روشنفکر ،توصی

غرب و بگهوجودآمگدن

و تحلیل شده و نخستین آثار مهم در این دو بستر فرهنگی

معرفی شده است.
کلیدواژهها :ادبیاتتطبیقی ،علل پیدایش رمان ،رماننویسی ،ایران ،مصر.


عاو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان (استادیار).

 دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیاتتطبیقی (نویسنده مسئول).

fr.br64@yahoo.com
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مقدمه
ادبیاتتطبیقی «آزمودن و تحلیگل ارتبگاطهگا و هماننگدیهگای ادبیگات اقگوام و ملگل
گوناگون است .مطالعة تطبیقی ادبیات ،مثل مطالعة تطبیقی مذاهب ،کار نسبتاً تگازهای
است و قبل از قرن نوزدهم بهندرت سابقهای از آن وجگود دارد» (کگادن :7083 ،زیگر
« .)comparative literatureمحمد غنیمی هالل» ،ادبیگاتتطبیقگی را دارای داللگت و
مفهومی تاریخی ذکر میکند و موضوع تحقیگق در ایگن علگم را عبگارت مگیدانگد از؛
پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبانهای مختل  ،یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد
ادب در گذشته و حال ،و بهطورکلی ارائة نقشی که در پیوندهای تاریخی تأثیر و تأثر
داشته است ،چه از جنبه های اصگول فنگی در انگواع مکاتگب ادبگی و چگه از دیگدگاه
جریانهای فکری (غنیمی هالل.)06: 7010 ،
زبان و ادبیات فارسی و عربی در عرصة ادبیاتتطبیقگی ،همگواره شگاهد بیشگترین
تأثیرات متقابل در یکدیگر بوده و بهشیوههای گوناگون با یکدیگر ارتبگاط داشگتهانگد.
وجوه مشترک اجتماعی و فرهنگی ،زمینهساز این پدیده در ادبیاتکالسگیک و نیگز در
ادبیاتمعاصر این دو زبان بوده است .یکی از ایگن وجگوه مشگترک ،شگرای یکسگان
اجتماعی و فرهنگی و همانندی عوامل پیدایش ادبیات داستانی بهویگژه رمگاننویسگی
است .در این مقاله ،به علل تکوینی رماننویسگی در ایگران و کشگور مصگر کگه مگادر
داستاننویسی دنیای عرب است ،اشاره میشود و اشتراکات این دو حوزة فرهنگی در
این زمینه ،مورد بررسی قرار میگیرد.
پیشینة تحقیق
تاکنون آثار متعددی در مورد چگونگی شکلگیری رمان و ادبیات داسگتانی در ایگران
نوشته شده است که از آن جمله میتوان به ایگن مگوارد اشگاره کگرد :پیگدایش رمگان
فارسی ( )7011اثر کریست

باالیی؛ نیز با همین نام ( )7082اثر عبگدالعلی دسگتغیب؛
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رمان و رماننویسی در ایران ( )7083اثر آذر نفیسی؛ همچنین مقالة «پیدایش و تکوین
رمان فارسی» ( )7088اثر فرامرز خجسته ،که در نشریه تاری ادبیات فارسی ،شگمارة
 04/0به چاپ رسیده است .کتابها و مقالههایی نیز دربارة مراحل تکگوین رمگان در
کشورهای عربی از جمله ،کشور مصر نوشته شده اسگت .از آن جملگه اسگت :تطاور
الروایهالعربیهالح یثهف مصر ( )7482اثر عبدالمحسن طه بدر؛ بوابیرالروایه،دراساه
ف تشكیلالروایهالعربیه (6331م) اثر محمد سید عبدالقواب ،و نیز نگاهی بگه داسگتان
معاصر عرب ( )7011اثر سیدحامد نساج با ترجمه محمد جگواهر کگالم .امگا تگاکنون
پژوهش مستقلی در مورد تطبیق و مقایسة عوامل پیدایش رماننویسی در این دو بستر
فرهنگی و تعیین و تبیین عوامل مشترک موجود در این زمینه ،صورت نگرفته است.
 .2تعریف رمان
رمان 1یکی از انواع ادبیات داستانی است که به دلیل وسعت و تنوع بسیاری کگه دارد،
ارائة تعریفی جامع از آن دشوار است« .بورنو
«جهان رمان» اذعان میدارد که هر یک از تعاری

روالن» از منتقگدین غربگی در کتگاب
ارائه شده از رمان در طگول چهگار

قرن گذشته ،با آن تصوری همْخوانی دارد که نظریهپگردازان در عصگر خگود از رمگان
داشتهاند (بورنو  ،اوئله .)60 :7018 ،در فرهن

«وبستر» ،رمان چنین تعریگ

شگده

است« :رمان ،داستان بلند ،بیان نقلی منثوری است با تفصیالت درخورتوجه و بغگرنج
معیّنی که به طگور تخیّلگی بگا تجربگة انسگانی سگروکار دارد و وسگیلة تگوالی پیوسگتة
رویدادهایی که دربردارندة گروهی اشخاص در فاایی معین است» (دستغیب:7082 ،
 ،4به نقل از وبستر .)6 :7092 ،ویژگی وسیعبودن این نوع ادبی (رمان) بگه آن مجگال
میدهد تا عناصر متعدد و تقریباً تمام انواع ادبی ،حتی دیگر هنرها را در خود جگذب
کند و در یک کالم؛ بیمرزبودن ،درواقع ،زمینه را برای موفقیت رمان فراهم مگیکنگد
(بورنو

و اوئله.)67 :7018 ،
1. Roman, Novel
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 .6پیشینة رمان
رمان ،فرم جدید داستانی هرگز سابقهای طوالنی نداشته است .تاری پیدایش و ظهور
آن در ادبیاتجهان از سه قرن تجاوز نمیکند« .در قرن شانزدهم در اسپانیا روایتهای
«پیکارو» بهوجود آمد .این نوع ادبی به داستانهایی اطالق مگیشگود کگه قهرمگان آن،
انسانی فریبْکار و بیتوجه به قوانین اسگت؛ کگه در طگول ماجراهگای داسگتان تغییگر
چندانی نمیکند .مشهورترین نمونة پیکارسک «ژیل بگالس» اثگر نویسگندة فرانسگوی
«لوساژ» است .در بسیاری از رمانهگایی کگه در ادوار بعگدی نوشگته شگده ،مگیتگوان
نشانههای تداوم داستانهای پیکارسک را دید .درواقع تکامل رماننویسی به آثاری که
بهشیوة داستانهای پیکارسک نوشته میشد ،بسگیار مگدیون اسگت» (برادبگری:7019 ،
 .)77بیشتر منتقدان ،نقطة شروع رمان را شکل نگوینی در ادبیگات «دُن کیشگوت» اثگر
«سروانتس» (7230م) میدانند که به دلیل فرم خاص روایتی ،سرآغاز رمگان را شگکل
میدهد« .دن کیشوت» ،ضد رمانس است .اثری است حاوی طنز اجتماعی که قهرمان
آن از حقیقتی به حقیقت دیگر پی میبرد .پیشازآن ،رمانسهایی وجود داشت کگه از
نظر فرم و محتوا ،ساختمانِ کامالً متفاوتی با رمان داشتند.
حرکت روبهپیش رمان ،بعد از «سروانتس» با «دانیل دفو»« ،ساموئل ریچاردسون» و
«فیلدین » ادامه مییابد؛ که هریک بهشیوة خاص خگود و بگا اسگتفاده از طگرحهگای
«غیرسنّتی» به استمرار این حرکت کمک میکنند .اثر مشهور «دانیگل دفگو» «رابینسگون
کروزوئه» نخستین رمان بزرگ در ادبیات انگلیسی است که بر مبنای رویدادی واقعی
آفریده شد« .ریچاردسون» نیز با نگار

رمان «پالما» که رمانی مکاتبهای است و آن را

از طرحهای سنّتی متمایز میکند خود را در ردی

اولین رماننویسان جهان قرار داده

است (الشکری .)48 :7082 ،شهرت «هنری فیلدین » در نزد بزرگان ادب ،واال بگود.
مشهورترین اثر ادبی او «تام جونز» نام داشت« .بگایرون» ،وی را «هگومر» نثرنگویس و
نویسندة طبیعت انسانی میخواند (همان .)770 :بعدازآن با پیگدایش طبقگة متوسگ و
رشد آن ،در نیمة دوم قرن نوزدهم ،رمان با آثار نویسندگانی چون «دیکنز» و «بالزاک»
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به اوج خود رسید .همینطگور «اسگتاندال»« ،فلگوبر» و «زوال» در فرانسگه« ،هگائورن»،
«هنری جیمز» و «ملوبل» در آمریکای شمالی و «گوگول»« ،تورگنی »« ،داستایفسکی»
و «تولستوی» در روسیه ،رمان را به اوج اقتدار خود رسگاندند .بگا آغگاز قگرن بیسگتم،
تحول نوینی در رمان نویسی پدید آمگد و نثگر بگا شگعر پیونگد یافگت کگه «پروسگت»،
«جویس»« ،وول » و«فاکنر» از طالیهداران این تحول بهشمار میروند .بنابراین رمگان
در هر مرحله از تاری خود کوشیده تا انسان را در برابر فراموشی هستی مصون نگگه
دارد (کوندرا.)70 :7022 ،
 .9پیدایش و تكویم رمان در ایران و مصر
اگر شرای متعدد اقتصادی ،جامعهشناختی ،فلسگفی ،تگاریخی و روانشگناختی بگرای
پیدایش و گستر

رمان در ادبیاتِ غرب ضروری بوده است؛ انتقال یا پیدایش آن به

هر ادبیات دیگری تنها با فراهم بودن شرایطی بیشوکم مشابه ممکن میشود« .توجگه
به مطالعاتیکه تکوین گفتمان ادبگی روایگی را در ادبیگات کشگورهای همسگایة ایگران
بررسی کردهاند ،ثابت میکند که عوامل تعیینکنندة مشترکی در پیدایش رمگان دخیگل
است .رمان تقریباً بهطور همْزمان در ادبیات عربی ،ترکگی ،پنجگابی و فارسگی ظهگور
میکند» (باالیی.)4 :7011 ،
پیدایش رمان فارسی از اواخر سدة نگوزدهم و حتگی اوایگل سگدة بیسگتم چنگدان
عقبتر نمیرود .اگرچه برخی از محققان میکوشند تا پیدایش و تکوین رمان فارسی
را بهنحوی از انحا  ،صرفاً به تاری طوالنی نثر فارسی و تحول آن رب دهنگد؛ کگامالً
آشکار است که تحول تدریجی نثر فارسی ،بدون نفگوذ عوامگل خگارجی ،نمگیتوانگد
ظهور نوع ادبی جدیدی چون رمان را توضیح دهد .نفیسگی بگراینعقیگده اسگت کگه:
«رمان فارسی نوع ادبی وارداتی است و علیرغم وجود ضرورت و ربطش با نیازهای
ایران در زمان پیدایش آن ،رمان از سنّتهای ادبگی ایگران بگر نخاسگته؛ بلکگه عمگدتاً
بهعنوان محصول ترجمه در نظام ادبی فارسی پدیگدار شگده اسگت» (نفیسگی:7083 ،
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 .)670البته باید به این نکته توجه داشت که بدون آمادگی داخلی و بحران در کارآیی
قراردادها و انواع ادبی پیشین ،عامل خارجی چندان موثر نمیافتد.
دربارة پیدایش رمان عربی در مصر سه نظریة انتقادی بیان شده است:
 .7نظریة کسانی که تأثیر ادبیات غرب را بر ادبیات عربی ،پُررن

جلوه میدهنگد.

از جمله طرفداران این نظریه از میان مستشرقین؛ «گیب»« ،کگولین بگالی» و از ناقگدان
عرب «لویس عوض» و ...را میتوان نام برد .اینان معتقدند که رمان عربی تنها با تأثیر
مستقیم و جدی از ادبیات غرب بهویژه ادبیات فرانسوی ،انگلیسی و روسی پدید آمده
است .به عقیدة اینان ،این موضوع که تمام پیشگامان رمان همچون «هیکل»« ،حکگیم»،
«طه حسین»« ،عقاد»« ،فرید ابوحدید» و «جرجی زیدان» از فرهن

اروپایی بسیار غنی

بهرهمند بودهاند و حتی تعدادی از آنان به کشورهای اروپایی رفته و در آنجا رمانشان
را نوشتهاند؛ نظریة آنها را تأیید میکند.
 .6نظریة کسانی همچون «مصطفی صادق الرافعی»« ،احمد زیات»« ،طه حسگین» و
«عبدالحمید یونس» که به میراث ملی و اندیشة عربی سخت پایبندند و بدان تعصگب
میورزند .آنها معتقدند پیدایش رمان جدید عربی در درجة نخست به میگراث اصگیل
عربی و مردمی برمیگردد و احساسات ملت عرب ،حتی پگیشازاسگالم بگه حکایگت
تمایل داشته و شنیدن اخبار و روایات را دوست داشتهاند که بگا ظهگور اسگالم ،ایگن
گرایش شدیدتر شده است؛ زیرا قرآن به داستان اهمیت بسیار مگیداده اسگت .سگورة
قص

در قرآن شاهد این مدعاست.
 .0دیدگاه واقعگرا و سازشکارانهای که معتقد است نوشتههای ادبی ،پدیگدههگایی

پیچیده هستند و یک عامل به تنهایی ممکن نیست یگک پدیگدة ادبگی یگا غیرادبگی را
بهوجود آورد .پس بهتر است بگوییم رمان جدید عربی در مصر و دیگر سرزمینهای
عربی در نتیجة تعامل سازندة میراث ملی همراه با اثرپذیری از ادبیات اروپایی شگکل
گرفته است .یعنی دو عامل (اصیل و دخیل) در پیدایش رمان ،مؤثر بوده است (وادی،
7416م.)63 :
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بنابراین میتوان گفت؛ پیدایش رمان فارسی و عربی معلول یگک علگت نیسگت و بگه
زمینهها و دالیل چندگانهای بستگی داشته است .با بررسگی منگابع مربگوط بگه تگاری
ادبیات معاصر این دو منطقه میتوان از عوامل زیگر بگهعنگوان مهگمتگرین زمینگههگای
مشترک پیدایش رمان در ایران و مصر نام برد.
الف) توجه به مدرنیته و پیدایش طبقة روشنفكر
بر اساس تئوری مدرنیته ،انسگان عصگر مگدرن بگا یکّگهتگازی خِگرَد انسگانی در همگة
حوزههای اندیشه و حتی آن حوزههایی که پیشتر نااندیشیدنی بهشمار میآمدنگد ،در
پی تغییر محی زندگیا

برآمد« .ساموئل هانتینگتون» گفته است« :مهمترین تفگاوت

انسان نوین با انسان سنّتی ،دیدگاه او نسبت به انسان در رابطه با محگیطش اسگت .در
جامعة سنّتی ،انسان ،محی طبیعی و اجتماعیا

را بگهعنگوان یگک واقعیگت طبیعگی

میپذیرد . ...نوینشدگی ،زمانی آغاز میگگردد کگه انسگانهگا در خودشگان احسگاس
توانایی کنند ...و این اندیشه را در سر بپرورانند که میتوانند طبیعت و جامعه را درک
کنند» (خجسته28 :7088 ،؛ هانتینگتون.)798-791 :7013 ،
پذیر

و رد مدرنیته و پیامدهای آن از بحثهگای رایگج دهگههگای پایگانی سگدة

نوزدهم تا به امروز جامعة ایران است .از نخسگتین کسگانیکگه در زمینگة پیشگرفت و
مدرنیته شدن کشور اقداماتی انجام داد ،عباس میرزا ،نایبالسلطنه ،بود .او ضمنِ اعزام
دانشجویان به اروپا ،زمینة برخورد وآشنایی عمیقتر و گستردهتر بگا غگرب را فگراهم
آورد .دومین مرحلة اصالحات که ابعاد وسیعتری داشت ،در بگین سگالهگای -7662
 ،7603توسگ میرزاتقگگیخگگان امیرکبیگگر آغگگاز شگگد (آبراهیمیگگان .)13 :7011 ،در پگگی
تحوالت نظام آموزشی و تأسیس دارالفنگون و مگدارس سگبک نگوین در میانگة سگدة
نوزدهم میالدی ،حلقة جامعة روشنفکری بنیان شد .اگرچه در آغاز ،این حلقه محدود
به طبقة بازاریان و بازرگانان و فرزندان حکمرانان محلی و فراریان و تبعیدیان ایرانگی
بود؛ نقش مؤثری در بیداری طبقة متوس جامعه به خصوص مردم آذربایجان داشت.
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«آخونگدزاده»« ،میگگرزا آقاخگگان کرمگانی»« ،طگگالبو » و «میگگرزا ملکگمخگگان» از جملگگه
روشنفکران بودند که تنها راه حل مسائل جامعة ایران را تمدن غربی میدانستند .ایگن
روشنفکران ،مدرنیته را با تمدن غربی برابر میدانستند و پذیر

آن ،جز برنامة آنهگا

بود (احمدی.)6 :7010،
با پیدایش طبقة اجتماعی جدید ،تودة مردم با حقوق و نیازهای خود بیشگتر آشگنا
شدند؛ و برای آگاهی بیشتر به مطالعه روی آوردند .نثر فارسی نیز از سگبک فاضگالنة
خود فاصله گرفت و رو به سادگی گذاشت .همچنگین بگه دلیگل نبگودِ جذبگه در نثگر
معمولی ،نویسندگان به زبان داستان ،که گیرایی و جذبة بیشتری نسبت به متون نظری
و مقالهای داشت ،روی آوردند .با توجه به اینکه ،رمان نسبت به دیگر انگواع ادبیگات
داستانی ،توانایی بیشتری در بازتاب کلیت زندگی انسانی داشت ،بهصورت جگدی در
ادبیات فارسی مطرح شد« .روی آوردن به نوع ادبی جدید رمان که در اروپا از بُرّایگی
انقالبی و پیشرو و اصالحطلبانه برخوردار بود ،خود میتوانسگت پاسگ گگوی نیگازی
باشد که در طبقة متوس جامعه بروز کرده بود و روزبگهروز رو بگه افگزایش داشگت،
ازاینرو نوشتن رمانهایی به سبک اروپا را مگیتگوان نگوعی تمگرین و تجربگه نسگل
متوس جامعه بگه سگر منگزل تجگدّد و ترقگی جامعگه دانسگت» (غگالم.)730 :7017،
سوادآموزی بگهعنگوان یکگی از پیامگدهای مدرنیتگه ،جمعیگت

ازسویدیگر ،گستر

کتابخوان یا درحقیقت مخاطبان رمان را افزایش داد و با ایجاد بازار کتاب به لحگاظ
اقتصادی از گستر

رمان حمایت کرد .بدینگونه ،شکلهای جدیگد ادبگی از جملگه

رمان ،در پی تحوالت ناشی از ظهور مدرنیته و پیدایش طبقة روشنفکر بهعنوان نتیجه
و پیامد آن طلوع کرد.
یکی از عوامل پیدایش رمان در مصر نیز پیدایش طبقة متوس بورژوازی بگود کگه
خواهان آزادی مرد و زن از زیر یوغ سنّتهگای قگرون وسگطایی و خگروج از تسگل
پدرساالری در تمامی زمینهها شد .این طبقة نورسیده با خود عالئق تازه و اندیشههای
نو به ارمغان آورد و بهتدریج طبقة حاکم بر اجتماع شد و از اهمیت خاصی برخوردار
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گشت .بنابراین ،وجود فرهن

بورژوایی به پیدایش و رشد گونههای ادبی جدیگد بگه

ویژه رمان کمک کرد .در ادبیات کهن مصر ،همواره طبقة اشگرا

و دسگتگاه حاکمگه

مطرح بودند؛ درحالیکه در ادبیات جدید ،طبقة عادی مخاطب قگرار گرفگت و رمگان
بهعنوان یک فرم دلخواه برای ابراز عقاید و مطرح سگاختن مسگائل و مشگکالت ایگن
قشر از اجتماع بهوجود آمد .تمایل به رئالیسم در بین طبقة بگورژوا باعگث شگد تگا از
رمان بهعنوان حربهای در راه مقابله با مشکالتی که با آن درگیر بودند ،اسگتفاده کننگد
(وادی7416 ،م .)67 :از جمله رمانهای رئالیستی که به واقعیت و مگداوای مشگکالت
عودةالروح» توفیق حکیم است که در آن اندوه انسان مصری
جامعه روی آورد ،رمان « 
بهتصویر کشیده شده است (یاغی7444 ،م.)80 :
ب) آشنایی با آثار فرهنگی -ادبی غرب و نهضت ترجمه
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی ،ترجمههای فارسی به وضوح در نظگام
چندگانة فرهن

ایرانی آن دوران جای گرفت .ترجمة آثار داستانی غربی در پیگدایش

رمان فارسی (بهشیوة اروپایی) نیز ،نقشی اساسی یافت .نهات ترجمه که به پشگتوانة
مردانی فرهیخته مانند «عباس میرزا» و «قائم مقام» راه خود را یافته بود با مگرگ آنهگا
به خاموشی گرایید .تا آنکگه بگار دیگگر ،در زمگان ناصگرالدین شگاه و رویِ کارآمگدن
امیرکبیر ،حیاتی دوباره یافت« .میرزا تفیخان امیرکبیر» ابتدا دارالفنگون و در کنگار آن،
دارالترجمه را تأسیس کرد و این نهاد تا سالهگای سگال همچنگان گسگتر

یافگت و

بزرگتر شد (آرینپور .)600/7 :7014 ،پس از تأسگیس دارالفنگون ،مترجمگان ایرانگی
نخست یک سلسله کتب تاریخی از جمله تألیفات تاریخی «ولتر» ،مانند «پطرکبیگر» و
«شارل دوازدهم» و «اسکندر مقدونی» و پگس از آن «تگاری ایگران» تگألی

«سگرجان

ملکم» انگلیسی را از روی ترجمة فرانسوی به فارسی ترجمه کردند .سپس به ترجمه
و نقل رمانهای تاریخی و علمی پرداختند و داستانهای «سه تفنگدار»« ،کنت مونگت
کریستو» « ،ملکه مارکو»«« ،لویی چهاردهم» از آثگار «الکسگاندر دومگا»ی پگدر و بعگد
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«تلماک» اثر «فنلن»؛ «رابینسون کروزوئه» اثر «دفو»؛ «ژیل بگالس» اثگر «لسگاژ»؛ «کلبگة
هندی» اثر «برناردن دوسن پیر»؛ «مانن لسگکو» اثگر «پگروو»؛ «مسگافرت گگالیور» ،اثگر
«سویفت؛ «سرگذشت حاجی بابای اصگفهانی» اثگر «جیمگز موریگه» و بگاالخره حتگی
رمانهای علمی «ژولورن» و امثال اینها را به قالب فارسی در آوردند (بگاالیی:7011 ،
 .)11گفتنی است توجه به متون رمان در فاصلة سالهای وقوع انقگالب مشگروطه تگا
کودتای رضاخان در اسفند  7644خورشیدی نسبت به عصر ناصگرالدین شگاه رو بگه
افزایش گذاشت (همان.)20 :
آثار ترجمه شده بهویژه رمانها زبان فارسی را به لحاظ نحوی و واژگگانی تحگت
تأثیر قرار دادهاند .پیامد این ترجمهها ساختار سادهتر و همهفهگمتگر جمگالت فارسگی
است؛ چنانکه به گفتة «آرینپور» ،اگر این ترجمهها نبودند ،نگار

ادبی امروز ما که

نزدیک به زبان محاوره و درعینحال دارای زیبایی نثر ادبگی اروپگایی اسگت ،وجگود
نداشت (آرینپور .)623 :7014 ،همچنین نخستین رمانهایی که در زبان فارسی پدید
آمدهاند ،همچون نخستین رمانهای ترجمه شده به فارسی ،رمانهایی تاریخی هستند.
بنابراین ،ترجمه عالوه بر تأثیری که بگر زبگان فارسگی گذاشگت ،بگه لحگاظ انتخگاب
گونههای رمانی نیز بر نویسندگان ما نفوذ بسیار داشته است .عالوه بگر آن« ،در میگان
ترجمههائی که صورت میگرفت ،کتابهایی که از آزادی مردمگان کشگورهای دیگگر
سخن میگفتند ،خواسگتار بیشگتری داشگتند؛ و بگدینسگان «سرگذشگت تلمگاک» اثگر
«فنلون»  ،در مصر ،عثمانی و ایران ،آیینة واقعیات جامعه شگناخته شگد» (بهنگام:7010،
 .)90هرچندکه ،گاه بهعلگت دقگت نکگردن در انتخگاب نمونگههگای مناسگب از آثگار
نویسندگان غربی ،ترجمه ،نتایج زیانباری در تکامل رمان فارسی ایجاد کگرده اسگت.
میتوان گفت ترجمة آثار ادبی اروپا ،بهمثابة مهمترین عامگل احیگای ادبیگات فارسگی
نوین ،نقش مهمی در شکلگیری نوع رمان داشته است (خانلری.)706 :7062 ،
در مصر نیز ،آشنایی با فرهن

غرب و آغگاز نهاگت ،ترجمگه نقشگی اساسگی در

پیدایش انواع ادبی جدید ،ازجمله رمان داشته است .ورود فرانسویها به این کشور و
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فتح قاهره در سال 7184م .باعث شد مردم از پیشرفت علم و تکنولوژی در اروپا آگاه
شوند .دانشمندانیکه به همراه ناپلئون به مصر آمدند ،دیری نپایید که فرهنگستان علوم
مصر را بهشیوة فرهنگستان علوم فرانسه تأسیس کردند .نیز ،حاگور آنگان در شگرق،
موجب برانگیخته شدن عِرق ملی در میان ملتهای عرب و مصر شد و ادبیات عرب
را تحت تأثیر ادبیات غرب قرار داد؛ تاجاییکه اغلب منتقدان ،ظهور شکلهگای ادبگی
جدید از جمله رمان و نمایشنامه را به زمان حملة فرانسه بگه مصگر نسگبت دادهانگد
(القااه6333 ،م .)00 :هنگامیکه محمدعلی پاشا بر تخت حکومگت مصگر تکیگه زد،
گروههایی را برای آموختن دانشهای جدید به غرب فرستاد .همْزمان بگا آن ،جنگبش
ترجمه در بالد مصر رواج یافت .در زمان محمدعلی پاشا بیشتر ،کتب علمی و نظامی
ترجمه می شد .اما بعگدها همگه نگوع کتگابی را بگه عربگی برگرداندنگد .آثگاری ماننگد
«آندروماک» اثر راسین؛ «بعد از طوفان» (بعد العاصفه) اثر هنری بوردو؛ «پاریس زیبگا»
(بارسیه الحسنا ) اثر کونتس دا ؛ «سه تفنگدار» (فرسان ثالثه) اثر الکساندر دومگا و
«روکامبول» اثر نبسون دوترای از جملة این آثارند (فرزاد.)60 :7080 ،
در اواخر قرن نوزدهم موج جدیدی از ترجمة داستانهای غربی در مصگر و لبنگان
پدید آمد که بیشتر موضوعاتی پیرامون عشق داشت .این ترجمهها در آثار بسگیاری از
نویسندگان عرب از جمله «سلیم البستانی»« ،نقوالحداد»« ،لبیه هاشم» و «طاهر حقگی»
تأثیر گذاشت (البحراوی .)08 :7442 ،همچنین ،مهاجرانیکه آثارشگان را در خگارج از
کشورهای عربی چاپ می کردند ،در رواج و شکوفایی ترجمه و تألی  ،سهم داشتند.
آنها بهنوبة خود سبب ورود ادبیات کشورهای غربی از جملگه روسگیه و انگلگیس بگه
سرزمینهای عربی بهویژه مصر و لبنان شدند .درواقع آنها ،کسانی بودند که «تقلیگد از
نمونههای غربی را وسیلهای برای ارضای ذوق مردم قرار دادند( ».بدر7482 ،م)07 :
ج) صنعت چاپ و مطبوعات
اهمیت چاپ در پیدایش و شکوفایی رمان ،چندان حیاتی است که تصور رمان بگدون
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چاپ تاحدی ناممکن است .در ایران پیش از پیدایش صنعت چاپ ،تکثیر کتابها به
وسیلة نساخان انجام میشد؛ که به دلیل هزینة زیاد و صر

زمان طگوالنی و سگرعت

کم ،کار نسخهبرداری با تیراژ باال امکانپذیر نبود؛ و فق بگه طبقگة دربگار و گگاه بگه
حاکمان محلی اختصاص داشت .با پیدایش صنعت چگاپ ،آثگار فرهنگگی متقگدمین،
ترجمهها و آثار جدید و پشتیبانی از آموز

در مدارس نوین برای چاپ کتگابهگای

درسی کمک کرد تا «تمدنی که قسمت اعظم آن شفاهی بود ،هرچه بیشتر نوشگتاری»
شود (باالیی .)74 :7011 ،سرانجام اینکه ،صگنعت چگاپ بگا مهیگا سگاختن مقگدمات
ضروری انتقال از فرهن
نویسندگان و هم به گستر

و تمدنی نسبتاً شفاهی به تمدنی مکتوب ،هگم بگه پگرور
مخاطبان بسیار کمک کرد .به دنبال ظهور صنعت چاپ،

مطبوعات و روزنامه ،که سابقهای در ایران نداشت ،شکل گرفت .بیتردید مطبوعات،
در کنار دیگر عواملی که بر ذهنیت سیاسی و اجتماعی مردم تأثیر میگذاشگت؛ عامگل
مهمی در آمادهسازی نثر فارسی برای همگهفهگمشگدن و عهگدهداری مسگئولیت زبگان
داستانی بوده است .روزنامهنویسی بهطور عمومی و روزنامههای خارجی بهطور ویژه
«نثر فارسی را از اوج تصنع بیارز

فنون ادبی ،به زمین و زنگدگی روزانگه بگا همگة

درماندگیها و پریشانیهای مالزم با آن فرود آورد» (شفیعیکدکنی.)86 :7018 ،
اتفاقی نیست که شگمار بسگیاری از رمگاننویسگان اولیگه از میگان روزنامگهنگگاران
برخاستتند .عالوه بر نشریات عمومی ،مجالت ادبی نیز تگأثیر عمیقگی بگر پیگدایش و
تکوین رمان داشتند« .روزنامهها میتوانستند در نتیجة ابتکارات فردی منتشگر گردنگد،
ولی وجود نشریه مستلزم نوعی حیات ادبی سازمانیافته و نزدیکی فکری یک گگروه
بود» (باالیی .)98 :7011 ،اینگونه تشگکلهگا و محافگل ادبگیگ فکگری ،تنهگا پگس از
تأسیس چاپخانه ،مدارس نوین ،نهات ترجمه و غیره فرصت ظهور یافتند .بنگابراین،
«تاری ادبیات نوین فارسی مستقیماً به دو پدیدة مطبوعات و صگنعت چگاپ وابسگته
است .اهمیت چاپ در آن است که پیدایش مطبوعات و درعینحال نشر ادبیات را ،از
قرن نوزدهم میسر میسازد و مطبوعات از این نظر اهمیت دارند که تکیهگگاه ادبیگات
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قرار میگیرند و در نظام ادبی و بهویژه در نوشگتار منثگور تغییگر و تحگوالت اساسگی
ایجاد میکنند» (همان.)70 :
در مصر ،صنعت چاپ به دورة حملة ناپلئون مربوط مگیشگود .اروپاییگان از قگرن
شانزدهم به چاپ کتابهای عربی دست زدند .ترکیه در قرن هفدهم و سوریه در قرن
هجدهم کار چاپ را از آنان گرفتند .مصر تا هنگام یور

نگاپلئون ،چیگزی از چگاپ

نمی دانست و در این زمان بود کگه آن را از فرانسگه بگه کشگور خگود آورد و در امگر
انتشارات خود بهکار گرفت .پس از فرونشستن حملة ناپلئون ،صنعت چاپ در مصگر
از رونق افتاد؛ تا اینکه محمدعلی بر سر کار آمد و چاپخانة مشهور «بوالق» را بگه راه
انداخت .بهتدریج ،چاپخانهها رو به گستر

نهادند و در قاهره و اسکندریه و دیگگر

شهرهای بزرگ مصر از این صنعت استفاده شد .بنابراین پیدایش صنعت چاپ عالوه
بر گستر

کتاب و کتابخوانی به ظهور رمان نیز کمگک کگرد .بگا روی کگار آمگدن

محمدعلی ،روزنامة «الوقایعالمصریه» در سال  7868دایر شگد .البتگه ،مگیتگوان آغگاز
حرکت جدید را در نگار

نو ،اعم از قصهنویسی و امثال آن تأسگیس ایگن روزنامگه

دانست (فرزاد.)60 :7080 ،
د) تأسیس مراکز علمی و مدارس جدید
در ایران نخستینبار «میرزاحسن رشدیه» در تبریز اولین دبستان را تأسگیس کگرد« .او
یکی از مالزادگان بود و در جوانی به بیروت رفت و در آنجا دبستانها را دید و شیوة
آموزگاری آنها را یاد گرفت ،و چون به تبریز بازگشت ،برآن شد که دبستانی بهشگیوة
آنها بنیان گذارد .در سال  . 7621بود که به این کار پرداخت» (کسروی.)67 :7028،
با پیروزی مشروطه ( ،)7680در اکثر شهرها دبستانهایی به شکل نوین دایر شگد؛ کگه
به افزایش قشر باسواد جامعه و رواج مطالعه و به تبع آن ،میل بگه دانسگتن و آگگاهی
تودة مردم از تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،علمی و فرهنگی جهان منجر شگد .در کنگار
این دبستانها ،دبیرستان دارالفنگون در سگال  ،7628تأسگیس شگد .محصّگالن در ایگن
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مدارس ،زیر نظر اساتید خارجی آموز

میدیدند .افق دید آنها نسگبت بگه جهگان و

واقعیتهای زندگی اجتماعی بگاز مگیشگد و بگه تگرویج آرا و اندیشگههگای جدیگد
میپرداختند« .بهطوریکه میتوان گفت تجدّدخواهی و مبارزه با خرافات و موهومات
و نشر افکار آزادیخواهانه در عصر ناصری تا حدی از برکت تعلیم و تربیگت همگین
طبقه تحصیل کردگان دارالفنون بود .و همین مؤسسة سودمند بود ،که عمّگال انقگالب
مشروطیت و آن دسته از مأموران دولتی را که رشته کارهای آینده را بهدست گرفتند،
تربیت کرد» (آرینپور .)608 :7014 ،تسلّ دانشجویان دارالفنون بگه زبگان و ادبیگات
فرانسه در ترجمهها و به تبع آن ،رواج نوع خاص از رمان ،یعنی رمان تاریخی ،نقگش
مؤثری داشته است .حاصل سخن اینکه ،این طبقگه براسگاس نیازهگای خگود ،ادبیگات
خاص خود را بهوجود آوردند؛ که رمان مطرحترین نوع آن است.
بررسی تاری معاصر مصر نیز نشان میدهد که احداث مراکز و انجمنهای علمی،
نقش سازندهای در تحوالت ادبی این منطقه داشته است .پس از ورود فرانسگویان بگه
مصر ،پیشرفتهای فراوانی در مصر حادث شد .وقتی محمدعلی حاکم مصگر شگد و
رژیم جدیدی در این کشور پا گرفت؛ مدارس جدیگدی تأسگیس کگرد و دانشگجویان
فراوانی برای کسب دانش غربی به فرصتهای تحقیقاتی به غرب گسگیل شگدند .در
همین شرای بود که جنبش تألی  ،جای خود را به جنبش ترجمه داد.
انجمن علمی و تاریخی ،عامل دیگری بگود کگه باعگث تقویگت وجگدان تگاریخی
مصریان شد و همین افزایش پژوهشهای تاریخی ،به ایجاد انجمنهای علمگی دامگن
زد .چنگگین انجمگگنهگگایی در مصگگر تگگا قبگگل از قگگرن نگگوزدهم اصگالً وجگگود نداشگگت.
پژوهشهایی که توس این انجمنها هدایت شد و کتابهایی که این انجمگن چگاپ
کرد بیشتر حول تاری مصر در ادوار مختل

بود (الشیال .)747 :7088 ،اولین انجمن

ازایندست« ،انستیتو مصر» بود که ناپلئون در سال 7148م .تأسیس کرد .بیشترِ اعاای
این مؤسسه دانشمندان فرانسوی بودند که با هد ِ اشغال مصر به این سرزمین آمگده
بودند .نتیجه تحقیقات علمی این محققان ،مجموعه عظیم و بسیار ارزشمند «توصی
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مصر» است .این مؤسسه در پی خروج فرانسویان از مصر تعطیل شد .مؤسسه مصگر،
بار دیگر در سال 7804م .در زمان حکومت سعد در اسکندریه افتتاح شد و بعدها بگه
قاهره منتقل گردید .اینبار ،اعاای مؤسسه ،هم دانشگمندان اروپگایی و هگم مصگری
بودند .این مؤسسه یک بولتن علمی و یک مجله ساالنه داشت .هر دوی این نشریهها
مقاالت فراوانی درباره تاری و بهویژه تاری مصر چاپ میکردند.
در زمان محمدعلی ،تعدادی از شرقشناسان و دانشمندان اروپایی انجمن دیگگری
را در سال 7800م .به نام «جامعه مصری» در مصر تأسیس کردنگد .هگد

اولیگة ایگن

انجمن ،ساخت کتابخانهای بود که حداکثر کتابهای موجود در حوزههای مربوط بگه
شرق ،جغرافیا ،ادبیات ،آداب و رسوم شرق و غیره در آن گردآوری شود .شش هفت
سال پس از این تاری  ،اهدا

و سیاستهای این انجمن گستر

یافگت و چگاپ و

انتشار کتب مرتب با شرق ،جزئی از سیاستهای این انجمن شد .بعدها این انجمگن،
در ربع پایانی قرن نگوزده منحگل شگد و کتابخانگها
(حکاکیان ،بک ،کانی ب

بگه توصگیه آخگرین اعاگایش

و توربورن) در سال 7819م به دارالکتب مصر واگگذار شگد

(همان .)746 :انجمگن دیگگر« ،جمعیاةالمعاةرف» بگود کگه در سگال 7828م .در زمگان
حکومت اسماعیل تأسیس شد .این انجمن که به دست عدهای از فرهیختگان فرهنگی
مصر تأسیس شد ،هدفش آن بود که خود را صرفاً معطو

مصر کند .انجمن یادشگده

تعداد فراوانی از کتب قدیمی عربی در حوزههای تاری  ،حقوق و ادبیات را به چگاپ
رساند .کتابهای «اسدالغقبه» تألی

الفححالوهال والمخحص » تألی
ابن اثیر؛ « ا

ابوالفگدا

و «تاری ابنوردی» از آن جمله است (همان) .این انجمنها عالوهبر بگهوجگودآوردن
آثار تاریخی ،در پیدایش آثار ادبی از جمله رمانهای تاریخی و اجتماعی نقش مهمّگی
داشتند.
مجموع عواملی که به آنها اشاره شد ،عرصه را برای پدیدآمدن رمان آماده کگرد و
سبب شد تا رمان و داستان کوتاه ،بهعنوان انواع ادبی واقعگرا ،زندگی دنیگوی فگرد را
مرکز توجه خود قرار داده ،بهتدریج در ایران و مصر جایگاه رفیع شعر را اشغال کند.
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در مطالعة تطبیقیِ رماننویسی در ایران و مصر ،عالوه بر بررسگی علگل شگکلگیگری
رمان در این دو کشور ،نکتة قابل توجه دیگر ،مقایسة رمانهگای آغگازین و ماگامین
آنها و نیز گرایشهای نویسندگان پیشگام در این دو حوزة فرهنگی اسگت کگه نتیجگة
آن ،بحث را در این زمینه کامل میسازد.
 .4مقایسة رمانهای آغازیم و نویسندگان ایران و مصر
الف) داستانها و رمانهای آغازیم فارسی
نخستین ایرانیانی که رمان و نمایشنامه نوشتند ،بیشتر افرادی بودند که با مهگاجرت از
ایران به کشورهای دیگر ،با فرهن

و ادبیات آن ملتها آشنا شگدند و ادبیگاتی پدیگد

آوردند که به دلیل انتقاد از نارواییهای اجتماعی و سنن خرافی ،تفاوتهگای اساسگی
با ادبیات پیشین داشت .درحقیقت این نویسندگان ،آثار داستانیای بهوجود آوردند که
بیانگر دوران تکاملی دیرپا ،در نثر فارسی و پیدایش نوع جدیدی از ادبیات بود که تگا
پیشازآن در ادبیات فارسی وجود نداشگت (بگاالیی .)01 :7011،ایگن آثگار در ایجگاد
دگرگونی و تحول عمیق در ادبیات فارسی ،و سوق دادن آن بهسگوی داسگتاننویسگی
معاصر ،نقش مهمی داشتند؛ که «سیاحتْنامگة ابگراهیمبیگ » نوشگتة «حگاج زیگنالعابگدین
مراغهای» در سه جلد؛ «احمد یا سفینة طالبو »؛ اثر عبدالرحیم طالبو ؛ «مسالکالمحسگنین»
از دیگر تألی های طالبو ؛ «سرگذشت حاجیبابگا اصگفهانی» اثگر جیمگز موریگه انگلیسگی،

ترجمه «میرزاحبیب اصفهانی» از آن جمله است.
پسازاینآثار ،در سالهای پایانی قرن سیزدهم ،رمانهای تاریخیِ مطرحترین نگوع
ادبی پدیدار شدند که در آنها به زندهکردن مفاخر تگاریخی و بگرانگیختن احساسگات
وطنپرستانه توجّه شد .از جمله این رمانها؛ «شمس و طغرا» نوشتة «محمدباقر میرزا
خسروی»« ،دامگستران» یا «انتقامخواهگان مگزدک» نوشگتة «عبدالحسگین صگنعتیزادة
کرمانی» و «عشق و سلطنت» یا «فتوحات کورو

کبیر» نوشتة «شی موسگی کبگودر

آهنگگگی» اسگگت (میرعابگگدینی .)96– 03 :7080 ،گفتنگگی اسگگت بگگا ظهگگور رمگگانهگگای
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اجتماعی ،انتشار این رمانها کمکم رن
که نویسندگان آنها با توصی

باخت .از رمانهای اجتمگاعی و احساسگاتی

فحشا ،فساد سیاسی و اداری و نگاامنیهگای اجتمگاعی

سالهای پس از مشروطیت و یأس عمومی را منعکس میکنند ،مگیتگوان بگه «تهگران
مخو » نوشتة «مرتای مشگفق کگاظمی»« ،روزگگار سگیاه» نوشگتة «عبگاس خلیلگی»،
«شهرناز» نوشتة «یحیی دولتآبادی»« ،تفریحات شب» و «اشگر

مخلوقگات» نوشگتة

«محمد مسعود» و «زیبا» اثر «محمد حجازی» اشاره کرد (آرینپور.)690-666 :7014،
با وجود عرضه شدن این آثار که ادعای نوگرایی و سنّتشکنی داشتند ،نمیتوان آنهگا
را مبنای آغاز دوران مدرن در ادبیگات داسگتانی ایگران تلقگی کگرد .درحقیقگت ،آغگاز
همزمان با ظهور نویسندگان پیشگام است.
داستاننویسی فارسیْ ،
ب) نویسندگان پیشگام ایران
در دهههای آغازین قرن حاضر ،نویسندگانی ظهور کردند که به آزمایش مهارتهگای
نوینی در داستان کوتاه و رمان دست زدند؛ که ثمگرة آن دورة جدیگدی را در ادبیگات
داستانی ایران بنیان نهاد« .محمدعلی جمالزاده» با آثاری چون؛ مجموعه داستان «یکی
بود و یکی نبود» ()7033؛ و رمانهایی چون «دارالمجانین» (« ،)7063قلتشگن دیگوان»
(« ،)7069راه آبنامه» ( )7062و «سروتَه یک کرباس» ()7000؛ «صـاد هـدایت» بگا
داستانهای بلند «علویهخانم» (« ،)7076بو

کور» (« ،)7070آب زنگدگی» ( )7060و

«حاجیآقا» ( )7069و داستانهای کوتاه چون «زندهبهگور»« ،سه قطره خون» و «فردا»؛
«بزرگ علوی» با مجموعه داستانهای «چمدان» (« ،)7070ورقپگارههگای زنگدان» کگه
پس از آزادیا

از زندان منتشر شد و رمان «چشمهایش» ( )7003و «صاد چوبك»

نیز با مجموعه داستان کوتاه «خیمهشببازی»« ،انتری که لوطیش مگرده بگود»« ،چگراغ
آخر»« ،روز اول قبر» و همچنین رمانهای «تنگسیر» و «سگن
نویسندگان بودند.

صگبور» از جملگه ایگن
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ج) داستانها و رمانهای آغازیم مصر
مصر ،فعّالترین کشور عربی در زمینه داستاننویسی نو است .درحگالیکگه ،مگدّتهگا
داستاننویسی در این کشگور براسگاس الگوهگای قگدیمی بگود ،بگا تحگوالت جدیگد،
داستاننویسی از قیدوبندهای قراردادی و کهن ،خود را رها ساخت .داستان «زینب» را
نخستین تال

یک نویسنده جوان مصری و اولین سن

بنای ادبیات نو داستانی مصر

بهشمار میآورند (ناظمیان .)60 :7017 ،باوجوداین ،ادبیات مصری دارای شگیوههگای
داستانی خاص است که سابقه آن به قرون گذشتة این کشور برمیگردد .این شیوههای
نوین عرب ،به چهار دوره تفکیکپذیر است :دوره نخست ،دوره ترجمه است و مصر
صحنة اولین حرکتهای ترجمه در جهان عرب بوده است« .رفاعه طهطاوی» را بایگد
پیشرو حرکت ترجمه دانست .در دورة دوم کوشش شده تا از داسگتانهگای اروپگایی
تقلید شود؛ از جمله افرادی که در باالبردن سطح داستان در این دوره پیشتاز بودند ،از
«توفیق الحکیم» در ترجمههای «رومئو ژولیت» و «حافظ ابراهیم» در ترجمه «بینوایان»
نام برده میشود .طی این دوران ،برخی از داستانهای مستقل نیز بهچشم مگیخگورد.
دوره سوم که دورة خالقیت است ،نویسندگان توانستد به تکنیک داستاننویسی روی
آورند .در این دوره ،داستانهای «زینب» اثر «محمدحسنین هیکل»« ،بای واالیگام» اثگر
«طه حسین» و داستانهای «توفیقالحکیم» تألی

شد .دورة چهارم که از دهگة چهگارم

قرن 63م .آغاز شده ،چهرههای جدیدی در عرصه داستاننویسی عرب پدیدار شد .از
پیشگامان این عصر« ،نجیب محفوظ» در مصر است (کسمایی.)1 :7021 ،
بهطورکلی ،دو جریان عمده از ادبیات عرب را میتگوان در «گگرایش تگاریخی» و
«گرایش اجتماعی» پی گرفت .ظلم و ستم عثمانیها و ترکتازیهای آنان که با قتگل و
غارت همراه بود ،تودههای محروم جامعه را به استاعا

و بیخبری و نومیدی سوق

داده بود .روشنفکران عرب با در دست داشتن سالح مطبوعات ،برآن شگدند بگا آگگاه
کردن تودهها ،آنان را علیه ستمگران عثمانی بشگورانند .بنگابراین ،نخسگت اعگراب را
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به سوی نوعی بازگشت به خویشگتن کشگانیدند ،تگا احسگاس حقگارت و عگادت بگه
ستمپذیری را در آنان از بین ببرند .گفتنی است ،قصههای این دوره ،تاری را با ارائگة
الگوهای اخالقیِ واال و رشادتها بازگو میکرد« .سلیمالبستانی» با نوشتن قصة «ملکه
زنوبیا»« ،سرگشتگی در بالد شام» و قصههای «سلمی» و «أسما » که از نظگر فنگی بگر
«تصاد » و «اغراق» استوار است ،پند و اندرز مستقیم میدهگد؛ «جرجگی زیگدان» بگا
تألی

بیستویک قصة تگاریخی همچگون «ابومسگلم خراسگانی»« ،دوشگیزه قگریش»،

«شارل و عبدالرحمان»« ،عروس فرغانه»« ،صالحالدین ایوبی»« ،زیبای کربال»« ،عباسه
و جعفر برمکی»« ،حجاج یوس »« ،احمدبنطولون» و ...که بسیاری از آنهگا بگه زبگان
فارسی ترجمه شده است؛ و «فرحأنطون» و «نقوال حداد» (7816گگ 7472م ).از جملگه
کسانی بودند که نوشتن این نوع قصهها را دنبال کردند.
نویسندگان معرو

و سرشناسی چون توفیقالحکیم ،محمود تیمور یا حتی نجیب

محفوظ ،عمده داستانهای پیشازکودتای /انقالب 7406مصر را نوشتهاند .داستانهای
مربوط به دوران پسازانقالب را بیشتر ادیبان یا نویسندگان جوان و گمنام نوشتهانگد.
مهمترین وجه تمایز آنان با نویسندگان نسل قبل ،حاکمیت برخی از اندیشههای پگوچ
و بیهودگی و سرگردانی و نافرجامی اسگت کگه تاحگدودی مگیتگوان آن را ناشگی از
نافرجامی ناسیونالیسم عربی و شکست برخی طرحهای سیاسی ناصر یا نفگوذ برخگی
مکتبهای بیهودگی و پوچْگرای غرب به مصر دانست (کسمایی.)1 :7021،
د) نویسندگان پیشگام مصر
«طه حسیم»؛ که در سال 7884م .در مصر به دنیا آمد ،در همان کودکی بینایی خگود را
ازدست داد .او در فرانسه ،در رشتة ادبیات و فلسفه به مطالعه پرداخگت و بگا ادبیگات
معاصر آنان آشنا شد .او در ادبیات بهویژه نقد ادبی ،از مستشرقین و استادان اروپگایی
و آمریکایی متأثر بود که آن را در مسئلة جنجالبرانگیز انتحگال ،شگاهد بگودیم« .ذکگر
ابیالعال » رسالة دکتریا

فلسفةاالجتمةعیه» رسگالة

در دانشگاه مصر« ،ابن خلدون و
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دکتریا

در سوربن فرانسه« ،حدیثاالربعا »« ،فی ادبالجاهلی»« ،حافظ و شگوقی»

و «االیام» از جمله آثار اوست .کتاب اخیر زندگینامة خود اوسگت کگه از آثگار ادبگی
جهان شمرده میشود و به چند زبان ترجمه شده است .او سال 7410م .وفات یافگت.
او را ستون ادبیات معاصر میدانند (عبدالجلیل037-033 :7012،؛ گیپ.)07 :7017 ،
«مصطفی لطفی منفلوطی» در سال 7812م .در منفلوط بهدنیا آمد و در قاهره به دانشگاه
األزهر رفت و در آنجا به مطالعة دین و ادبیگات پرداخگت .و در مجلگة «المؤیگد» بگه
مقالهنویسی پرداخت و در پایان به وزارت علوم راه یافت .او در سال 7461م .وفگات
یافت (الفاخوری« .)032 :7088 ،منفلوطی یکی از شاخ

ترین داستاننویسگان ضگد

استعمار در مصر بهشمار میرفت . ...نوشتههای او در ایجگاد بیگداری ملگی در مصگر،
درنتیجة بازشناسی فرهن

بومی و سگتیزه بگا فرهنگ

غربگی ،جایگگاهی ویگژه دارد»

(فرصتی و رحیمی .)736 :7043،آثگار وی ،برخگی تگألی

و برخگی ترجمگه هسگتند.

منفلوطی ،کتاب «النظرات» را در سه جلد نوشت که مجموعگهای از مقالگههگای او در
«المؤید» بود .کتاب «العبرات» ،شامل داستانهایی است که آنها را یا ترجمه کرده یا در
ترجمة دیگران تغییراتی داده است .از دیگر کارهای برگردان او «فی سگبیلالتگاج» اثگر
«فرانس کوپه» و «تحت ظاللالزیفون» اثر «آلفونس کار» است (همان.)031 :
«محمدحسنیم هیكل» در سال 7888م .در مصر بگهدنیگا آمگد .فعالیگتهگایش را در
ادبیات ،دین و سیاست آغاز کرد .او را بهخاطر داستان «زینب» ،اولین داستاننویس به
سبک جدید معرفی میکنند .هیکل تنها یک رماننویس نیست؛ بلکه در زمینة تگاری ،
نقد ادبی و فلسفه ،مقاالت بسیاری نوشته است .از جمله کارهای او ،تأسیس روزنامة
«السیاسه» است .آثار بزرگ او عبارتند از« :فی اوقا الفراغ»« ،تراجم مصریه و غربیه»،
«ثورةاالدب»« ،ولدی» و «حیةةمحمد» (گیپ.)06 :7017 ،
«مازنی» در سال 7843م .متولد شد .او نیز از نویسندگان بزرگ مصگری اسگت کگه
تحت تأثیر فرهن

«آنگالساکسون» بود .وی با طنزی که در زبان عربی کمابیش تگازه

است و با شیطنتی بسیار پُرآشوب ،چندین مقاله در نقد ادبی و هنر انتشار داده اسگت.
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از داستانهای مهم او «ابراهیمالکاتب» است که سعی در ایجاد یک نوع داستان مصری
دارد« .الشعر و غایته»« ،حصادالهشیم»« ،قبضالریح»« ،صندوقالگدنیا» «فگیالطریگق» و
«الدیوان» از آثار اوست (عبدالجلیل.)036 :7012 ،
«محمود تیمور»؛ به سال 7849م .در مصر بهدنیا آمد .از سال  7463تا 7410م .سیر
درازی در داستان کوتاه پیمود و مجموعگههگایی نوشگت« .الشگی جمعگه» و «الشگی
سیدالعبی » از جمله آثار اوست که به زبان فرانسه ترجمه شده است (شنطی7446 ،م:
 .)069-060وی توانست جایزة سپاس دولگت مصگر را از آنِ خگود کنگد؛ و در سگال
7403م .عاو فرهنگستان مصر شود و پگرچم داسگتان کوتگاه را در مصگر بگه اهتگزاز
درآورَد؛ همانطورکه «نجیب محفوظ» در رمان و «توفیق حکیم» در نمایشنامه آن را به
اهتزاز دروردند (غنیمی.)703 :7010 ،
«نجیب محفوظ» (6332 -7477م) نیز از بزرگترین نویسگندگان و داسگتاننگویس
مصری است که موفق شد جایزة نوبل 7488م .را از آنِ خود کند .او ،داسگتاننویسگی
عربی را در سطح جهان مطرح ساخت .شهرت وی چنان است کگه «پگائولو کوئلیگو»
نویسندة معرو

برزیلی گفته است داستان معروفش «کیمیاگر» را تحت تأثیر داسگتان

رحلةابنفطومة» نجیب ،نگاشته است (السلماوی .)4 :7081 ،نجیب ،بیش از  23سال
« 
سابقه نویسندگی داشت و مجموعه آثار او به تنهایی به اندازه حجم تمگام رمگانهگای
مطرح فارسی در  03سال اخیر است .تاکنون  923نوبت از آثار او به بیشاز سی زبان
دنیا منتشر شده است .از آثار مشهور او میتوان به کتابهای «الثالثیه»« ،قصرالشگوق»،
«زقاقالمَدَق»« ،اوالد حارتنا»« ،ال

والکالب»« ،الشّحاذ و میرامار» اشاره کرد.

با مقایسه رمانهای آغازین فارسی و عربی میتوان نتیجگه گرفگت کگه در هگر دو
کشور ،پس از ترجمة داستانها ،ابتدا رمانهای تاریخی و سپس رمانهگای اجتمگاعی
تآلی

میشود .از ویژگیهای فکری مشترک رمانها در دورة تکوینِ این نوع ادبی در

هر دو کشور ،میتوان از توجّه به ناسیونالیسم و میراث ملی یادکرد .نویسندگان هردو
سرزمین ،پساز گذراندن مرحلة تقلید از غرب ،به خالقیّت و تجربة شیوههگای نگوین
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داستاننویسی روی آوردهاند.
نتیجهبحث
رمان به شیوة امروزی آن در ایران و مصگر ،کمگابیش هگمْزمگان و در نیمگة دوم قگرن
نوزدهم به وجود آمده است .به دلیگل شگرای یکسگان سیاسگیگ اجتمگاعی و شگروع
نهاتهای تجددخواه ،عوامل مشترکی در پیدایش رماننویسی در هر دو کشور نقش
داشتهاند .از موجبات و مقدمات مشترک پیدایش این نوع ادبی در ادبیگات فارسگی و
عربی ،میتوان به ورود صنعت چگاپ ،تأسگیس مطبوعگات ،پیگدایش طبقگة متوسگ ،
تأسیس مدارس و مراکز علمی جدید ،ترجمه از زبانهای اروپایی و آشگنایی بگا آثگار
غربی اشاره کرد .پس از ترجمة داستانها ،ابتدا رمانهای تاریخی و سپس رمگانهگای
اجتماعی تألی

میشود و ناسیونالیسم و میراث ملی از موضوعات محوری رمگانهگا

در دورة تکوین این نوع ادبی در هر دو کشور بهشمار میرود.
همانگونهکه نویسندگانی مانند محمدعلی جمالزاده ،صادق هدایت ،بزرگ علوی،
صادق چوبک و ...از داستاننویسان بزرگ و پیشگام ایرانگی محسگوب مگیشگوند ،در
مصر نویسندگانی چون طه حسین ،مصطفی لطفی منفلگوطی ،محمدحسگنین هیکگل،
مازنی ،محمود تیمور و «نجیب محفوظ» از پیشگامان و مشگهورترین داسگتاننویسگان
مصری بهشمار میروند..
کتابنامه
آبراهیمیان ،یرواند .)7011( .ایران بیم دو انقالب .ترجمه احمد گل محمدی .تهگران :نشگر نگی .چ
دوم.
آرینپور ،یحیی .)7014( .از صبا تا نیما .جلد  .7تهران :نشر زوار.
احمدی ،بابک .)7010( .مدرنیته و اندیشة انتقادی .تهران :نشر مرکز .چاپ اول.
باالیی ،کریست  .)7011( .پیدایش رمان فارسی .ترجمه مهو
تهران :نشر معین .چاپ اول.

قگدیمی و نسگرین دخگت خطگاط.
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برادبری ،مالکام .)7019( .رمان چیست  .ترجمة محسن سلیمانی .تهران :نشر نی .چاپ سوم.
بورنو  ،روالن؛ اوئله ،رئال .)7018( .جهان رمان .ترجمه نازیال خلخالی .تهران :نشر مرکز.
بهنام ،جمشید .)7010( .ایرانیان و اندیشة تجدد .تهران :نشر و پژوهش فرزان روز .چاپ دوم.
خانلری ،پرویز (« )7062نثر فارسی در دورة اخیر» ،در نیستیم کنگرة نویسـندگان ایـران .تهگران:
مؤسسة رواب ایران و شوروی.
خجسته ،فرامرز« .)7088( .پیدایش و تکوین رمان فارسگی» ،تاریخ ادبیات فارسـی  .شگمارة ،04/0
ص

84-27

دستغیب ،عبدالعلی .)7082( .پیدایش رمان فارسی .شیراز :انتشارات نوید .چاپ اول.
سلماوی ،محمد .)7081( .ایستگاه آخر .ترجمه اعظم السادات میرقگادری .تهگران :نشگر و پگژوهش
دادار .چاپ اول.
شفیعی کدکنی ،محمد رضا .)7018( .ادبیات فارسـی از عصـر جـامی تـا روزگـار مـا .ترجمگه
حجتاهلل اصیل .تهران :نشر نی.
الشکری ،غگدوی .)7082( .واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایـران .تهگران :انتشگارات نگگاه.
چاپ اول.
الشیال ،جمالالدین (« )7088تاری نگگاری مصگر در قگرن نگوزدهم» ،ترجمگة غالمحسگین نگوعی،
فصلنامة تاریخ اسالم .سال دهم ،شمارة مسلسل  ،01ص 669-781
عبدالجلیل ،ج.م .)7012( .تاریخادبیاتعرب .ترجمه آذرتا آذرنو  .تهران :نشر امیرکبیر .چ سوم.
غالم ،محمد .)7017( .رمان تارییی .تهران :نشر چشمه .چاپ اول.

غنیمی هالل ،محمد .)7010( .ادبیاتتطبیقی (تاریخ و تحول اثرپـذیری و اثرگـذاری فرهنـگ و
ادب اسالمی) .ترجمه و تعلیق مرتای آیتاهللزاده شیرازی .تهران :انتشارات امیرکبیر.
الفاخوری ،حنا .)7088( .تاریخ ادبیات عرب .ترجمه عبدالمحمد آیتی .تهران :نشر توس .چ هشتم.
فرزاد ،عبدالحسین .)7080( .تاریخ ادبیات عرب (به زبان عربی) .تهران :نشر سخن .چاپ پنجم.
فرصتی جویباری ،رضا؛ رحیمی دون ،فاطمه (« )7043مقایسة دیدگاه جالل احمد و مصطفی لطفگی

منفلوطی در زمینة روشنفکری و غربزدگی ،فصلنامة مطالعات ادبیـاتتطبیقـی .دانشـگاه آزاد
جیرفت .سال پنجم ،شمارة  ،63ص

.772-737

کادن ،جی .ای .)7083( .فرهنگ ادبیات و نقد .ترجمه کاظم فیروزمند .تهران :نشر شادگان.
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کسروی ،احمد .)7028( .تاریخ مشروطه .تهران :نشر سپهر .چاپ شانزدهم.
کسمایی ،علی اکبر (« )7021نقش نجیب محفوظ و نویسندگان جوان مصر در انقالب،»7406
اطالعات 74 .آبان ،ص.1
کوندرا ،میالن .)7022( .هنر رمان .تهران :انتشارات قطره .چاپ اول.
گیپ ،هامیلتون .)7017( .ادبیات نویم عرب .ترجمة یعقوب آژند .تهگران :انتشگارات اطالعگات .چ
دوم.
میرعابدینی ،حسن .)7080( .صدسال داستاننویسی در ایران .تهران :نشر چشمه .چاپ سوم.
ناظمیان ،رضا (« )7017درآمدی بر داستاننویسی نو در مصر» ،کیهان فرهنگی .شماره  ،4سال نهم،
آذر ،ص

.60-69

نفیسی ،آذر  .)7083(.رمان و رماننویسی در ایران .تهران :نشر گفتار .چاپ دوم
هانتینگتون ،ساموئل .)7013( .سازمان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی .ترجمه محسن ثالثگی.
تهران :نشر علم .چاپ اول.

کتابنامه عربی
الهیئهالمصریه.
البحراوی ،ابراهیم7442( .م) .مححوُاالشم ا اروادهاالع ب ه .قاهره :
بدر ،عبدالمحسن طه7482( .م) .تبوراال وادهاالع ب هاالحددثها امص  .ط .6مصر :دارالمعار .

شنطی ،محمد صالح7446( .م).ااال

االع ب االحددث؛ ط  .7قاهره :انتشارات داراألندلس.

القااه ،محمداحمگد6333( .م) .الحشام اال وایا ام ادااج ا امحفاو ا .قگاهره :المؤسسگه العربیگه
للدراسات و النشر.
وادی ،طه7416( .م) .مدط اال اتقردخاال وادهاالمص ده  .5011-5091قاهره :مکتبه النهاه المصریه.

یگگاغی ،عبگگدالرحمان7444( .م) .الجهو ال وای ااهامااعاساال ابسااحقا اإلا ااج ا امحفااو  .بیگگروت:
دارالفارابی.

