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  چکیده
ـ  ت از رویـدادها، انسـان، عـادات و    رمان روایتی منثور و مطول است که بر اساس تقلیدي نزدیک به واقعی

کشد یا مورد  میامعه را در زمانی معین به تصویر حاالت او در قالب یک پیرنگ نوشته شده و به نحوي شالوده ج
است که بر  و در نوع خود پیشگام نخستین رمان عربی در قرن بیستم و اثري اجتماعی» زینب«. دهد انتقاد قرار می

محمد حسین هیکل آن را در اوایل قرن بیستم؛  .طبق معیارهاي معاصر فن داستان نویسی به نگارش درآمده است
، تمـدن تأثیرپـذیري از   و -مصـر  -دوري از وطن . برد، نوشته است که براي تحصیل در فرانسه به سر میزمانی 

پیرنگ داستان شرح زندگی واقعی و محـیط  . در نگارش این اثر است عوامل مؤثر  زیباییهاي فرانسه، از ات وادبی
اي هنرمندانـه توصـیف شـده     گونهها به  تهاي ظاهري زندگی شخصی جنبه. اجتماعی جامعه روستایی مصر است

در . پردازیها واقعیت عینی جامعه و قوه سیال ذهـن خـود را در هـم آمیختـه اسـت      تنویسنده در شخصی. است
درونمایه داستان زندگی دهقانان مصر، مشکالت و آداب و رسوم آنها به شیوه توصیفی و با رویکردي انتقادي بیان 

کند داستان را تا پایـان   تها خواننده را تشویق میطبیعت، مناظر و شخصی زبان روان و ساده و توصیف. شده است
در طول روایت حوادث گاه از لهجه محلی مصر استفاده شده . آید بخواند و این از محاسن این اثر نوپا بشمار می

ی داستان تها و چهارچوب روایعنصر زمان بر خطی مستقیم و گذرا جریان دارد و در کشمکش میان شخصی. است
افراط . روستا و مزرعه و خانه استفاده شده است: از عنصر مکان نیز به طور عام و با عناوینی مثل. شود ظاهر می

به عنوان قهرمان داستان، درك نسبی و نه عمیق » حامد«ت پردازیها بویژه درباره در توصیفات، تناقض در شخصی
  .آید تها از نقاط ضعف این اثر به شمار میر ورود به عمق شخصیت دقیو عدم موفّ اناز زندگی کارگران و کشاورز
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 قدمهم

گیـر و پیچیـدگی خـاص کـه بـا       اي است با طول چشـم  روایت منثور خالقه«: رمان
بیـان شـود و در    ل سر و کار داشته باشد و از طریق حوادثتجربه انسانی همراه با تخی

میـر صـادقی،   (» .ها در صحنه مشخصی شـرکت داشـته باشـند    آن گروهی از شخصیت
در  و ی عمر اینگونـه ادبـی بـیش از دو قـرن و نـیم نیسـت      به طور کلّ) 152، ص1383

  . آن در دهه آخر قرن نوزدهم آفریده شد ۀلیهاي او ادبیات عربی نمونه
  :شود عربی معاصر به دو دوره تقسیم میتاریخ رمان و داستان نویسی در ادبیات 

هاي ادبی که با حمله ناپلئون  مرحله مقدماتی؛ پیش از شکل گیري داستان و رمان .1
  .به مصر آغاز شد و در  اوایل قرن بیستم به پایان رسید

هـاي ادبـی و    هـا و رمـان   مرحله ابداع؛ اوایل قرن بیستم مرحله آفرینش داستان  .2
 .ارهاي جهانی فن رمان نویسی، شروع شده استهنري است که مطابق با معی

هـا و تألیفـاتی اسـت کـه در بردارنـده مجموعـه اي از        شـامل ترجمـه   :مرحله اول
مشاهدات، توصیفات، روایات و داستانهایی است که اغلب به قصد سرگرمی مخاطب و 

قاسم، . (شد نه خلق اثري هنري و فنی به نام داستان یا رمان به معناي امروزي تولید می
هاي شکل گیـري داسـتان را در زبـان     ها در اصل پایه این آثار و ترجمه )36، ص1985

از حـافظ  » لیالی سطیح«اثر المویلحی، ) 1898( »حدیث عیسی بن هشام«. عربی بنا نهاد
 . از جمله این آثار است... ازمحمود طاهر حقّی و ) 1906(»عذراء دنشواي«ابراهیم، 

األجنحۀ «نویسی به معناي ادبی و هنري آن در قرن بیستم با هنر داستان  :مرحله دوم
از محمد حسین هیکل شکل ) 1914(»زینب«از جبران خلیل جبران و ) 1912(»المتکسرة

هاي آثار قبلی  از این تاریخ به بعد آثار دیگري به این عرصه آمد و کم کم ضعف .گرفت
از ) 1953(»الحـی الالتینـی  «، از یوسف العـواد ) 1939(»الرغیف« :از جمله. کاهش یافت

) 1937(»نهـم «از حلیم برکت در لبنان و ) 1969(»عودة الطائر الی البحر«سهیل ادریس و 
رجـال فــی  «از حنامینـه در سـوریه و   ) 1954(»المصـابیح الــزرق «از شـکیب الجـابري،   

النـداء  «از طه حسین و ) 1929(» األیام«از غسان کنفانی در فلسطین و ) 1963(»الشمس
  ) 9، ص1966نجم، . (محمود تیمور در مصر و غیره از) 1939( »لمجهولا
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ادباي این دوره، داستان را بهتـرین وسـیله بـراي ارزیـابی وضـعیت واقعـی جامعـه        
ما «: گوید جبران خلیل جبران که از پیشگامان عرصه داستان نویسی است می. دانستند می

نویسندگان و ادبا را تشویق نماییم تا  ایم که باید اي رسیده در نهضت ادبی خود به نقطه
ها و گرایشهاي خود را در قالب داستان و رمان بیان کنند، زیـرا مـردم از    افکار، اندیشه

اند و اکنون سرشت انسان شرقی به روایت داسـتان وقصـه    مقاالت و قصاید خسته شده
داستان و رمان از . ایم همان هنر و فنی که خود در ابتدا مبدع آن بوده. متمایل شده است

. جمله عواملی است که باعث تحوالت اجتماعی و سیاسی در اروپا و آمریکا شده است
) 14، ص1ج ،1945، جبران(» .لذا به عقیده من باید این میل خفته را در مردم بیدار کنیم

» الهـالل «اي به امیل زیدان سردبیر وقت مجلـه   در نامه 1919همچنین او در اواخر سال 
نویسی نوشته و از مخاطبان دعوت شود در یک  کند فصلی درباره فن داستان د میپیشنها

و » زیاده  می«شرقی شرکت نمایند و ادبایی مثل بانو  یموضوع مسابقه داستان نویسی با
داوري آن را برعهده بگیرند و او خود شخصـاً جـایزه آن را پرداخـت    » سلیم سرکیس«

ادباي این دوره داستان را بهترین وسیله براي بیان بنابراین ) 35، ص1966نجم، . (نماید
  .و ارزیابی وضعیت واقعی جامعه دانسته و به آن روي آوردند

اي به نقد و بررسی ادبیات داستانی عربی  ناقدان ادبیات در کتابها و مقاالت گسترده
ـ  «عبد الـرحمن یـاغی در  : از جمله. اند و جایگاه هیکل در آن پرداخته ، »ۀالجهـود الروائی

البنیـۀ و الداللـۀ فـی القصـۀ و     «، محمود امـین العـالم در  »فن الروایۀ العربیۀ«یمنی العید در
 . »نشأة النقد الروایی«و علی شلش در» الروایۀ العربیۀ المعاصرة

موضوع این جستار بررسی رمان زینب اثر محمد حسین هیکل به عنـوان یـک اثـر    
نویسی در جهان عرب و نخسـتین رمـان    گیري هنر داستان پیشگام در مرحله فنی شکل

به مفهوم  ،اي است که هنوز ساخت و بافت نویسندگی نگارش یافته در مصر و در دوره
ات عربی رایج نشده بودامروز آن، در زبان و ادبی.  

م در روستاي کفرغنام استان الدقهلیه مصر بـه دنیـا آمـد و    1888هیکل در آگوست  
ز دانشـگاه سـوربون فرانسـه شـد و بـه عنـوان یـک        ق به دریافت دکتراي حقوق اموفّ

از جملـه  . ت نمـود الیعلمی و سیاسی مصر فع نگار در مناصب مهم حقوقدان و روزنامه
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، سیر حیاة شخصـیات مصـریۀ و عربیـۀ    )1914(سهیلۀ فی الظلمۀ : آثار او عبارت است از
اسـۀ المصـریۀ   ، مـذکرات فـی السی  )1939(، فی منزل الوحی )1933(، حیاة محمد )1929(
، قصــص ســعودیۀ )1964(، اإلمبراطوریــۀ اإلســالمیۀ و األمــاکن المقدســۀ )1951-1953(

    .و الشرق الجدید و غیره) 1967(قصیرة 
هیکل همدوره ادبایی چون طه حسین، توفیق الحکیم، محمود تیمور و لطفی السـید  

اي این نسـل از ادبـا و   این نشریه زبان گوی. و استاد او بود» الجریدة«السید سردبیر . بود
مصر «زدند عمدتاً معتقد و حامی اندیشه  افرادي که در آن قلم می. صاحبنظران مصر بود

بودند و این اندیشه در نحوه شکل گیري و محتواي رمـان زینـب تـأثیر    » براي مصریان
براي تحصیل در رشته حقوق  1910محمد حسین هیکل در اوایل سال . گذار بوده است

نویسـنده دربـاره   . زینب همزمان با آغاز جنگ جهانی اول نوشته شد. سه شدروانه فران
در پاریس به زبان و ادبیات فرانسه عالقه مند شدم «: گوید انگیزه خود از نگارش آن می

سادگی بیان، روان بودن عبارات، دقت در تعـابیر و توصـیفات عمیـق و زیبـا از جملـه      
عـالوه بـر   . کرد و مضامین توجه مرا جلب می هایی بود که در ساختارهاي زبانی ویژگی

خواسـتم خـاطراتم را دربـاره     ناپذیري به وطـن داشـتم و مـی    این شور و اشتیاق وصف
» .هایی که از مصر در ذهن داشـتم بـه تصـویر بکشـم     مردمان، اماکن، حوادث و صحنه

و  بنابراین دوري از وطن و اشـتیاق بـه سـرزمین مـادري، طبیعـت     ) 148 یاغی، بی تا،(
هاي پاریس، سوئیس و ژنو که خودآگاه یا ناخودآگاه  مردمانش، مشاهده مدنیت و زیبایی

براي هیکل یادآور مصر بود و نیز تقابل دو فرهنگ شرق و غرب در اندیشه نویسـنده،  
در پـاریس    1910در اواخـر سـال   . هاي اصلی نگارش زینب را در او ایجاد کرد انگیزه

به مصـر    1912هیکل در سال . به پایان رسید 1911خر نگارش آن شروع شد و در اوا
ابتدا بیم . اندیشه انتشار زینب در ذهن او بود. بازگشت و به عنوان وکیل آغاز بکار کرد

اینکه مبادا عنوان نویسنده و بویژه داستانسرا؛ که هنوز در شرق به عنـوان یـک هنـر یـا     
ي او را متزلـزل سـازد و عنـوان    ا حرفه جایگاه خود را کسب نکرده بود، موقعیت حرفه

ا در هر حـال  ام. نویسنده بر وکیل در کارنامه شغلی وي غلبه نماید، مانع انتشار آن شد
از . کـرد  این اثر حاصل یک سال تالش دوره جوانی او در غربت بود و به آن افتخار می
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ـ    نسخه 1914دل به دریا سپرد و در سال  اینرو ر و نـام  اي از آن را بدون ذکـر عنـوان اث
چاپ کتاب چند ماه طول کشید و در این مدت . داد نشریه الجریدةنویسنده و اهداء، به 

آنگـاه  . اي در قـاهره تثبیـت شـد    موقعیت هیکل به عنوان یک وکیل زبردست و حرفـه 
تصمیم گرفت عنوان اثر و اهداء را کامل کند و نـام خـود را بـر آن بگـذارد، او عنـوان      

اهداء نمود و به » مصر«را بر آن گذاشت و آن را به » )روستاییمناظر و منشهاي (زینب «
توانست عنوان  او می. را به عنوان مؤلف بر آن نهاد» مصري کشاورز«جاي نام خود، نام 

اول : داشـت  دلیلدو » مصري کشاورز«انتخاب عنوان  اما. را برگزیند» کشاورز مصري«
ت کـه بـراي او ارزش و اهمیـت    اینکه کشاورز رمز و نماد شخصیت و وجود مصر اس

اي داشت و دوم اینکه نویسنده در پی آن بود با این عنوان تلویحاً با عقاید سران و  ویژه
بزرگان ترك عثمانی در مصـر کـه بـا دیـده حقـارت بـه طبقـه کشـاورز و زحمـتکش          

 هایی بود که در سالهاي بعـد  این ایدئولوژي از جمله اندیشه. نگریستند، مقابله نماید می
  )153-149صهمان، ص.(را در مصر بنا نهاد 1952هاي انقالب  پایه

صفحه چاپ و منتشر و در مصر بـویژه   335در  1914سرانجام رمان در اواخر سال 
تجدید چاپ شد و بعد از آن  1929در سال . خوبی بهره مند شد قاهره از اقبال عمومی

و تا سـال  . از آن ساخت محمد کریم کارگردان مشهور سینماي مصر یک فیلم سینمایی
هیکل داراي آثار متعددي در ادبیـات،  . بیش از هفت بار تجدید چاپ شده است 1974

تـوان آن را بـه عنـوان     تاریخ، فلسفه و حقوق است و زینب نخستین اثر او است که می
  .یک اثر مستقل خواند و مورد بررسی قرار داد

مع نوشته شده است؛ از جملـه  درباره رمان زینب نقدهاي مختلف، مختصر و نه جا
و  بناء الروایـۀ  قاسم در تطور الروایۀ العربیۀ الحدیثۀ فی مصر، سیزا دربدر  عبدالمحسن طه

هـایی از   ، به بررسی و تحلیـل جنبـه  فی األدب العربی الحدیث القصۀ نجم در محمد یوسف
تار کامـل و  ؛ امـا مقالـه یـا جسـ    اند آن، به عنوان مثال، در البالي مطالب دیگر پرداخته

 .  اي در تحلیل و نقد عناصر داستانی این رمان سراغ نداریم ویژه

شخصـیت  سـبک  در این پژوهش پس از بدست دادن خالصه داسـتان، بـه تحلیـل    
بیان داسـتان، نحـوه توصـیفها، عناصـر     شیوه پرداخته، سپس اسلوب و  نویسندهپردازي 
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ابعـاد محتـوایی و    و. ایـم  ی نمـوده زمان و مکان در آن و نیز ساختار زبانی آن را بررسـ 
پیش از ورود به اصـل بحـث الزم   . ساختاري رمان مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است

است یادآوري کنیم که این اثر به عنوان اثري نوپا و پیشگام و متعلق به یک قرن پـیش  
ل گیرد و محاسن آن کمتر در مقایسـه بـا رمانهـاي تکامـ     نقادي و مورد بررسی قرار می

  . یافته اواخر قرن بیستم سنجیده و بیان شده است
  

 خالصه رمان

فصل اول هشت بخـش  . رمان زینب از سه فصل و بیست بخش تشکیل شده است
داستان را از خانواده زینب آغاز کرده و به بیان روند زندگی روزمره آنها  ،نویسنده. دارد

داران بـه عنـوان کـارگر،    پدر و پسرش محمد در مزرعه یکـی از زمـین   . پرداخته است
شـود   کنند، زینب و خواهرش در مزرعه پنبه که زیر نظر ابراهیم اداره مـی  کشاورزي می

برد  در این بخش نویسنده ما را به مزرعه می. رسد کنند مادر هم به امور خانه می کار می
او ضـمن  .و خواهان پرداخت دستمزدهایشـان هسـتند   اند جایی که کارگران جمع شده

هایی  در این قسمت به بیان استثمار نیروي کار و شرح ستم ریان تجمع کارگران،شرح ج
  .پردازد شود پرداخته و در ادامه نیز به توصیف زینب می که بر کارگران روا داشته می

. شـود  با شرحی از خانواده محمد که صاحب کار، زمین است آغاز مـی : بخش دوم 
عزیزه . ه استازي دخترعمویش عزیزه بوددر کودکی همبو  اوستمحبوب حامد فرزند 

رود و زینب توجه او را جلب  حامد به مزرعه می. یک دختر شهري و تحصیلکرده است
زینب، طبیعت مزرعه و باغ و آزادي کارگران از . پرسد کند، در باره او از اطرافیان می می
هر روز بـه  شود حامد  بندهاي خانواده و عرفهاي خاص جامعه شهري، باعث می و قید

اش با عزیزه و اینکه از کـودکی نـام ایـن دو روي هـم بـوده       او درباره آینده. آنجا برود
 .شنود چیزهایی از کارگران می

حامد با دوستش ابراهیم به خانـه ابوسـعید رفتـه و در آنجـا زینـب را      : بخش سوم
شـتیاق  در ادامـه نویسـنده ا  . کنـد  پرسد ولی او سکوت می علت را می. بیند ناراحت می

 .کند حامد براي دیدن عزیزه و یکی از اعیاد مذهبی را توصیف می
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هـا در روسـتا    اما شایعه. گوید در بخش چهارم نویسنده از عشق ابراهیم و زینب می
. ازدواج کنـد  _پسر یکی از کشـاورزان -حاکی از آن است که قرار است زینب با حسن

آیـد؛ امـا در هـر حـال      به ذهنش می افکار زیادي. کند را گوشه نشین می زینباین امر 
 .تواند به پدرش نه بگوید نمی

مادر . اندیشند به آینده  پسرشان می ،عمو خلیل پدر حسن و همسرش: بخش پنجم
اصرار دارد زودتر برایش زن بگیرند تا در کارهاي منزل به او کمک کند و تا زنده است 

ـ  اما پـدر زمـان را مناسـب نمـی    . هایش را ببیند نوه د و آن را بـه  بعـد از  دریافـت    دان
 .کند دستمزدها موکول می

. جوید حامد که ساکن قاهره است دوباره به روستا آمده و زینب را می: بخش ششم
نویسـند در ایـن   . کنـد  بیند و لحظاتی را با او خلوت مـی  گاه در مزرعه یا  باغ او را می

 .بخش و سایر بخشها این دیدارها را توصیف کرده است

کند او را ببیند و  عزیزه به روستا آمده و حامد تالش می. تابستان است: هفتمبخش 
او همیشه در جمع  چوندهد،  ولی شرایط اجازه نمی. جایگاه خود را در قلب او در یابد

در این بخش نویسنده ضمن بیان چند حادثه فرعی، دیدارهاي حامـد از  . خانواده است
  .کشد خانواده عمویش را به تصویر می

. کنند با پایان برداشت محصول، خانواده حسن براي ازدواج او اقدام می: بخش هشتم
اما ابراهیم و حسن . گویند بینند و از عشق خود به هم می زینب و ابراهیم همدیگر را می

با هم دوست هستند و حسن از نظر مالی و خـانوادگی از موقعیـت بهتـري برخـوردار     
 .کند ازدواج او با حسن موافقت میاست و سر انجام پدر زینب با 

در بخش اول نویسنده به بیـان افکـار   ؛ بخش تشکیل شده استهفت  فصل دوم از
درباره فوایـد  . کند او ازدواج انسان را مقید میازدیدگاه . پردازد حامد درباره ازدواج می

رایش شنود، ب وقتی خبر ازدواج زینب را می. کند تجرد و مضرات ازدواج فلسفه بافی می
علی رغم اینکـه بـا آزادي عمـل شـیوه خـاص خـود را در       . کند آرزوي خوشبختی می

  .کند گذرد و زندگی بر او سنگینی می زندگی در پیش گرفته، اوقاتش با ماللت می
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گردد و شرایط او را بـه تفصـیل بیـان     مؤلف به خانه زینب برمی: بخش دوم و سوم
د با زندگی جدیدش سازگار شود و ابراهیم کن زینب در تالشی نافرجام سعی می. کند می

کند دریابد کـه در دل او   سعی می و بیند هاي او را می تابی همسرش بی. را فراموش کند
 .شود گذرد، ولی موفق نمی چه می

گـردد و بـا دختـران مزرعـه پنهـان و آشـکار        حامد به روسـتا برمـی  : بخش چهارم 
گوید؛ شرایط طاقت  مشکالت کارگران میدر ادامه مؤلف از شرایط و . دیدارهایی دارد

فرساي کار، مهندسان ناظر، کمبود آب، مالیات و محصوالتی که در اثر کمبود امکانـات  
 .و مشکالت فاسد شده، موضوع این قسمت است

هایی میـان او و حامـد رد و بـدل     ، نامهرود میعزیزه به روستا : بخش پنجم و ششم
کـه دارد ازدواج  دهـد   به حامد خبر مـی و رود  ه میپس از مدتی عزیزه به قاهر. شود می
زینب عشق او . کند زینب را ببیند کند وتالش می حامد عشق او را فراموش می. کند می

در این قسـمت نویسـنده از سـرگردانی    . کند، اما مهر ابراهیم را در دل دارد را درك می
هیچ گاه حتـی در دل  ابراهیم با دوستش حسن ارتباط دارد، ولی . گوید حامد سخن می

اگـر توانـایی مـالی داشـت     . کنـد، او اکنـون بایـد بـه سـربازي بـرود       به او خیانت نمی
 .توانست خدمتش را بخرد می

گذراند و روز بعد براي  ابراهیم شب آخر اقامتش را در منزل حسن می: بخش هفتم
ه زیر دوري از وطن و محبوبه و خدمت در ارتش مصر ک. کند همیشه روستا را ترك می

شود، سرنوشت ناخوشایندي اسـت کـه بـراي او رقـم      سلطه استعمار انگلیس اداره می
 .خورده است

گذرد و حامد در  تابستان می: بخش اول: فصل آخر از پنج بخش تشکیل شده است
اما همچنان یاد زینـب و عزیـزه را   . کند روستا و شهر دیدارهایی را با دختران تجربه می

در سفر یکی از مشایخ و دراویش، . کند حظات سختی را سپري میاکنون ل. در دل دارد
رود و از تمـام آنچـه گذشـته اسـت و او از آن      نزد او می ،یعنی شیخ مسعود، به روستا

اش کاسـته   گشاید تا از بحران روحی کند، نزد شیخ زبان به اعتراف می احساس گناه می
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سـرانجام  . کاهد اش نمی و سرگردانیاي ندارد و از مشکالت  اما این کار هم فایده. شود
 .    گیرد خانه را ترك کند و به قاهره برود تصمیم می

در . گذارد حامد خانه را ترك کرده و نامه مفصلی براي پدرش به جا می: بخش دوم
اش به زینب و عزیزه و از سرگردانی خود و اینکه سـرانجام   این نامه از گذشته و عالقه
قعی زینب یا عزیزه را به خود جلب نماید، از ناامید شـدن از  نتواست عشق و عالقه وا

شیخ مسعود، از افکارش و از شرق و آداب و رسوم آن و غرب و دسـتاوردهاي تمـدن   
هـایی از او بـه    در ادامـه نامـه  . گوید سخن می... نوین، فلسفه ازدواج و روابط جنسی و

سـعی دارد روي پـاي خـود    نویسد که  ها می در یکی از این نامه. رسد دست پدرش می
  اش باز گردد بایستد و به زودي به نزد خانواده

زینـب  . گـردد  در این دو بخش راوي به خانواده زینب باز می: بخش سوم و چهارم
از  کـه  همسـرش . نـدارد   يکـس از او خبـر   هیچ همچنان در اندیشه ابراهیم است که

صبورانه شـرایط او را   و آورد کند دل او را به دست هاي او به تنگ آمده، سعی می گریه
و   اوضـاع جسـمی  . کند هاي حسن، رنج و عذاب زینب را افزون می مهربانی. درك کند

او از خود گفتـه و  . کند اي از ابراهیم دریافت می حسن نامه. شود تر می اش وخیم روحی
بـا  . کنـد  می افزوناز زینب نبرده است و این، درد او را   ا نامیجویاي حال همه شده ام

داننـد،   وخیم شدن بیماري زینب، خانواده و اهل روستا که چشم زخم را عامـل آن مـی  
 .افکند با مرگ شیخ سعید، شبح مرگ بر روستا سایه می. نویسند برایش دعا و رقعه می

. شود تر شدن حال زینب، طبیب بر بالین او حاضر می در بخش پایانی رمان با وخیم
نـام ابـراهیم بـر    . سل، او را در آستانه مرگ قرار داده استاما دیگر دیر شده و بیماري 
را که در صندوقچه نهاده است،  اوخواهد دستمال یادگاري  زبان اوست و از مادرش می

 .سپارد دستمال را روي صورتش نهاده و جان می. برایش بیاورد

  رمانو نقد تحلیل 
  محتوا و حوادث: الف

ـ  همان طور که از خالصه رمان بر مـی  توصـیف  . د، موضـوع آن اجتمـاعی اسـت   آی
عاطفـه  . طبیعت روستایی مصر و دفاع از دهقانان و زنان، درونمایه اصلی داستان اسـت 
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)Emotion (زمان نگارش آن مصـادف  . آید از عناصر کلیدي پی رنگ داستان بشمار می
هاي برجسـته   دوره رمانتیسم ادبیات عربی که عشق و حنین به وطن از ویژگی«است با 

هـاي   در این اثر، عشق همراه با حرمان است که در نامه) 120تا، ص بدر، بی(» .ن استآ
تمام امید و آرزویم را در دستان تـو نهـاده ام، اختیـار بـا     «. حامد به عزیزه آشکار است

و اگر آن را رد کنی درمانده  اي توست؛ اگر رؤیاهایم را تحقق بخشی مرا سعادتمند کرده
حامد به لبخنـدي از عزیـزه خشـنود    ) 128، ص 1992هیکل،(» .و سیه روز خواهم شد

زندگی بدون عشق بیهوده و بـی ارزش اسـت و چهـره معشـوق در آن فرشـته      «است؛ 
خواهـد بـا او    او درپی رابطه جسمی با زینب نیست و فقط می) 249همان، ص(» .است

پایـان  سرانجام رمان بـا تـراژدي مـرگ بـه     ) 256همان، ص. (همکالم و هم نگاه باشد
  . رسد و براي تمام شخصیتها شاهد سرنوشتی تراژیک هستیم می

از سوي دیگر این اثر با توجه به محتواي آن جـزء ادبیـات کـارگري یـا دهقـانی و      
این نوع ادبیات رئالیستی که در اوایل «. آید پیشگام این نوع آثار در ادب عربی بشمار می
مارکس و انگلس در نظام سرمایه داري و  قرن نوزدهم و پس از آن با پیدایش مانیفست

از ادبیات محض یا ادبیات ) 118، ص 138سلطانی، (، »جوامع تحت سلطه آن پدید آمد
کالسیک متمایز شده و نقش متعهد و پیشرو را در بیان زندگی، کار، مبارزات و دردهاي 

. سـت اي از افراد جوامع جهان سوم و کشورهاي صنعتی بر عهـده داشـته ا   بخش عمده
ادبیات کارگري یک ادیبات جهانی و انسانی است، چون خواهان رهـایی کـل جامعـه    

رمـان  «. گیـرد  است زیرا از جنبش کارگري سرچشـمه مـی   -بویژه طبقه کارگر -بشري 
کـه از آن بـه عنـوان ادیسـه     )1968-1902(»جـان اشـتاین بـک   «اثر » هاي خشم خوشه«

از ) 420میرصـادقی، بـی تـا، ص   (»پرولتاریاي کشاورزي آمریکا نـام بـرده شـده اسـت    
  .هاي معروف آثار این نوع ادبیات است نمونه

اي کـه در وراي   اول اندیشه: توان از دو جهت جامعه شناسی کرد رمان زینب را می
هایی از زندگی  اثر است و در واقع انگیزه نویسنده براي خلق آن بوده و شامل بیان جلوه

و به چالش کشیدن آداب و رسوم نادرست آن و طبقاتی از جامعه مصر در زمان مؤلف 
هاي اصالح طلبانه، مثل آزادي زنان و ازبین بردن اختالفات طبقاتی و  دعوت به اندیشه
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خود اثر؛ یعنی آنچـه کـه نوشـته    : دوم. استبداد اقتصادي و مبارزه با استعمار مصر است
یرنده چندین فرایند این دو امر در داستان زینب داراي شکل و نمود و دربرگ. شده است

 اي را در مطالعه و بررسی انسانی و جامعه شناسی اثر شـکل داده  متمایزند و عامل ویژه
که بر کارگران کشاورز مصري رفته اسـت    نویسنده در جاي جاي داستان از ستمی. اند

کشند و در نهایت نتیجه رنج  و تالششـان   آنها شب و روز زحمت می«. گوید سخن می
هیکـل،  (» .رود و در مقابل چشمانشان سود آن بـه جیـب زمـین داران مـی     شود درو می

رونـد ولـی سـرمایه داران و     فرزندان فقرا و کشاورزان به سربازي مـی «) 20، ص1992
-67، صـص همان(» . خرند هایشان می طبقات مرفه جامعه خدمت سربازي را براي بچه

اختالف طبقاتی جامعه مصر را  او در تمام بخشهاي داستان بطور تلویحی یا مستقیم) 68
اي از آن بدست  کند و در بعضی از قسمتها تحلیل و ارزیابی شتابزده در آن زمان بیان می

  .دهد می
اش بر آشنایی قابل توجه،  که شالوده ؛در زمینه بازنمایی رئالیستی است يثرزینب ا 

یکـرد جامعـه شـناختی    اثري که بیشتر رو. ا نه کامل از اوضاع طبقه کشاورز قرار داردام
دارد تا سیاسی و کما بیش کیفر خواست تندي را علیه نظام اجتماعی و اقتصادي جامعه 

آنکه بتوانـد خـود را از    آن زمان مصر و تقالید حاکم بر آن در خود جاي داده است، بی
نقـد   وردهـایی کـه وقتـی مـ     باره آن آزاد کنـد؛ پـیش فـرض    هاي معینی در پیش فرض

ایـن  . ، در عمـل قابـل اعتـراض از آب در خواهـد آمـد     قرار گیرد ماعیرئالیستی و اجت
ها به ویژه از زن بدست داده  اي که رمان از شخصیت توان به چهره تصویر از رمان را می

با این حال در پس شفافیت ظاهري و سادگی کالسیک این اثر، وجوه . است، تعمیم داد
. توان بـه آن نگریسـت   گاههاي متعددي میمعنایی فراوانی نهفته است و از زوایا و دید

از . رمان نویس سعی کرده شرایط اجتماعی را تحلیل و تفسیر و به خـوبی منتقـل کنـد   
توان این اثر را از زوایـاي مختلـف؛ بادیـد اجتمـاعی و جامعـه شناسـی، روان        می اینرو

  .شناسی، اقتصادي و ادبی مورد بررسی قرار داد
د محتوایی داستان پر واضح است که موارد ذیـل باعـث   اما بطور کلی با تأمل در بع

  : شده است آنعدم انسجام محتوایی 
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هاي داستان و خلـق حـوادث    افراط در بیان عواطف و مبالغه در اعمال شخصیت-2
غیر منتظره یا رفتارهاي عجیب و گاه غیر متعارف و نیز حـوادثی کـه بـه طـور منطقـی      

در تضـاد بـا هـم هسـتند، در ایـن اثـر بـه چشـم          با هم ندارند و گاه  ارتباط منسجمی
بطور مثال زینب با وجود اینکه ازدواج کرده، به ابراهیم وفادار است ولـی در  . خورد می

هـا بجـز حامـد از     عالوه بر این اغلب شخصیت. عین حال با حامد نیز دیدارهایی دارد
و داراي تغییـر،   انـد  اي ثابـت  ابتدا تا پایان داستان در رفتار و برخوردهاي خود کلیشـه 

باشند؛ به عبـارت   هاي یک داستان پویاست، نمی تحول و رشد یا ضعف که از شاخصه
هـر  . دیگر، ساختارهاي رفتاري آنها در واکنش به رخدادها، داراي فراز و نشیب نیست

و بـا تغییـر   . شخصیتی از ابتدا تا پایان داستان، نماد خیر و خوبی یا شر و بـدي اسـت  
شود و در برابر اوضاع تسلیم شده و تالشی براي  ادث، داستان متحول نمیشرایط و حو

ها وابسته به شخصیت اصـلی بـوده و بـه     در واقع تمام شخصیت. کند بهبود اوضاع نمی
در داسـتانهایی کـه داراي چنـد    . یابنـد  مقدار نزدیک بودن به قهرمان داستان، ارزش می

کار شود و از بقیه متمایز و برتر شـود؛   نباید روي شخصیت خاصی زیاد اند شخصیت
ها در جوشش کامـل و وفـاق کلـی و تعـادل      زیرا در یک رمان منسجم، تمام شخصیت

آید که گویی در دیگـري   اي به نظر می با هم عرضه شده و هر شخصیت به گونه  دائمی
بافته شده است، به این ترتیب وحدت اثر در اسـلوبی زیبـا و خـوش سـاخت، محقـق      

عالوه بر این در این اثر در مجموع، خانه و مزرعه و گاه مسجد، مکان، و کـار  . شود می
ها، در صحنه نمایش است و ایـن امـر، بـویژه     و خواب و نماز نهایت فعالیت شخصیت

تکرار مداوم آن در فواصل زمانی اندك، یکنواختی خاصی را در فضـاي کلـی داسـتان    
 .             بوجود آورده است

وي دیگر اعتقاد به جبر سرنوشت راه را براي هر نوع تالش جهت بهبود اوضاع از س
ایـن امـر در خـالل داسـتان گـاه       . زندگی کاري یا شخصی و عاطفی آنها بسـته اسـت  

در یک داستان . تواند بر او تأثیر فکري یا رفتاري بگذارد کند و می خواننده را خسته می
هـایی هسـتند کـه امیـد و قـدرت تـالش و        زنده وپویا معموالً شخصیت یا شخصـیت 

در رمان هیکل . کنند ها وبه تبع آن در خواننده ایجاد می اندیشیدن را در دیگر شخصیت
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هاي درون و توجـه بـه زیباییهـاي طبیعـت و انسـان،       تأمل، حزن، فرو رفتن در اندیشه
تصـاص  ها را به خـود اخ  هاي شخصیت ها و نیازها و دل مشغولی قسمت اعظم خواسته

  .      داده است
اش است کـه   طوالنی ترینش نامه حامد به خانواده. ها مفصل است بعضی از نامه-3

تـوان ایـن نامـه را     بطوري کـه مـی  . در آن خالصه تمام حوادث گذشته را آورده است
نویسنده در این نامه عقاید حامد را که در واقع نمـادي از  . خالصه داستان بشمار آورد

و است در فلسفه اخالق، تفکر اجتماعی، شکل گیري، ترکیب و اصالح شخصیت خود ا
جامعه، حقوق اجتماعی، حقوق و آزادي زنان، تربیت، ازدواج، روابط جنسی و عـاطفی  

توانـد مـواد خـام و     عقایدي که درباره این موضوعات بیان شده است مـی . آورده است
از اینـرو عنایـت   . ن باشـد هایی کلیدي از پی رنگ یک داستا اصلی براي تشکیل بخش

اما این مسأله به شرطی به نتیجه و پیامد مطلوب . نویسنده به این موضوع پسندیده است
باشـد و اجـزاء بحـث دقیـق و      خواهد رسید که داراي ساختار هنري و روایی منسجمی

در این رمان و در این نامه که بـه ایـن   . هماهنگ و اندیشمندانه ساخته و پرداخته شود
ات پرداخته است، آراء و نظرات به شکل کلی و گاه ابتدایی و بدون چهارچوب موضوع

ها را مطرح کرده است در  عالوه بر این حامد که این ایده. ی بیان شده استفکري خاص
هایش قاطعیت و انسجام فکري نـدارد و بـه همـین دلیـل      گیري عمل و تصمیم گفتار و

اه منسجم و تأثیرگذاري را بـه خواننـده منتقـل    تواند به عنوان قهرمان داستان دیدگ نمی
 .کند

نویسنده گاه در بیان شرح حال کشاورزان که حـوادث بـر محـور زنـدگی آنهـا       -4
چرخــد، و ورود بــه عمــق شخصــیت و زنــدگی آنهــا، بیــان دیــدگاهها، رنجهــا و   مــی

مشکالتشان و نیز بیان تصویر عمیق و واقعی از زندگی کارگران کشـاورز بـه موفقیـت    
او مانند یک جهانگرد خیالی، در تخیل خود بـه  . بسیار  قابل توجهی دست نیافته است

هاي بسیاري از آن را در مقایسه با زنـدگی   زندگی این طبقه از جامعه سفر کرده و جنبه
رفـت بسـیار    از او انتظـار مـی  . گروههاي دیگر جامعه دریافته و به تصویر کشیده است

او در برخـی قسـمتها   . با واقع بینـی بیشـتري توصـیف کنـد    تر بوده و جزئیات را  دقیق
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ها را بـراي خواننـده    نتوانسته است تضاد در برخوردها و دوگانگی موجود در موقعیت
او بـه  . هاي اجتماعی محرك براي اندیشه و تفکر خواننده بیافرینـد  تو موقعی. حل کند

ولی این اشاره فقط در حد  ت آمیز به مشکالت و دردها اشاره کرده استقیاي موفّ شیوه
توصیف باقیمانده است و گاه توصیفات عاري از درك درست و عمیق نسبت به جامعه 

رسد که تصویر نویسـنده   بطوري که خواننده گاه به این نتیجه می. روستایی شرق است
از روستاي مصر عینی و واقعی نیست و نشان از زندگی حقیقـی روسـتاییان و مسـائل    

مثالً رفتار عاشقانه حامد را بـا  ) 43، ص 1372جواهر کالم،.(قانی نداردعمیق جنبش ده
یکی از دختران مزرعه در جمع سایرین به شکلی بیان کرده است که با عرف روسـتا و  

یا زینب با وجود اینکه همسر مرد دیگري است در . تقالید حاکم بر آن در تعارض است
وقش را در دسـت دارد و از او سـخن   اش آشکارا یادگار معشـ  روزهاي واپسین زندگی

براي یـک زن روسـتایی در اوایـل قـرن      اي این چنین آزادي) 325ص ،همان.(گوید می
خضـر،  . (بیستم در شرق و در مصر بیش از آنکه واقعی باشد، رمانتیک و خیالی اسـت 

اسان و مضامین قصاید المارتین در پهاي داستانهاي مو و شبیه شخصیت) 15، ص 1967
حتی اگر چنین حوادثی به نـدرت اتفـاق بیفتـد در     از اینرو. زدهم میالدي استقرن نو

محیط روستایی آن دوره و براي دختري روستایی ومتعلق به طبقه کارگر که با اسـلوبی  
گوید، یـک پدیـده    زیبا و واژگان و جمالتی بدیع در باره عشق و سایر موارد سخن می

رویدادهاي داستان واقع گرا قابل اهمیت باشد و آید تا ذکر آن در اوج  عادي بشمار نمی
اش،  رسد که تحلیل نویسنده از جامعه بنابراین خواننده به این باور می .چند بار ذکر شود

هاي مردم آن جامعه، بیش از آنکـه مطـابق بـا واقـع و      داوري احساسات، باورها و پیش
ــد خــود ر    ــه او عقای ــت ک ــاي آن اس ــد، گوی ــه باش ــوس جامع ــایق ملم ــان حق ا از زب

  .هایش باز گفته و داستان پردازي کرده است شخصیت
اهمال در بیان شرایط طبیعی زندگی زینب به عنوان یک دختر روسـتایی کـه در   -5

اي فقیر بزرگ شده و در مزارع پنبه کار کرده و نیز به عنوان همسـر حسـن کـه     خانواده
در زندگی خانوادگی براي همسرش کم نگذاشته است، از جملـه   مردي متعهد است و
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زیرا نویسنده بیش از آنکه به بیان شرایط واقعی این . آید هاي محتوایی بشمار می ضعف
 .گوید شخصیت بپردازد، از او یک شخصیت رمانتیک ساخته و در تخیل از او سخن می

ـ    نویسنده در توصیف عواطف شخصیت-6  ان آرزوهـاي آنهـا و   هـاي داسـتان و بی
توصـیف و شـرح رخـدادها و بیـان     . وصف طبیعت، راه افراط در پـیش گرفتـه اسـت   

اما وقتی به واسطه اطناب به اصـل داسـتان   . ها الزمه داستان است احساسات شخصیت
آسیب برساند و یا بی ارتباط با موضوع اصلی باشد، نامطلوب است و بر طبق مقتضاي 

اشتیاق نویسنده به وطن، عامـل مهمـی در طـوالنی شـدن      در رمان زینب،. حال نیست
با . او خواسته است خاطراتش را از مصر به تفصیل بیان کند. آید توصیفات به شمار می

اوایل قـرن بیسـتم در برابـر تمـدن، مـدنیت،       مشاهده ساختار اجتماعی جامعه اروپا در
و در  استشگفتی واداشته ادبیات و طبیعت شامخی قرار گرفته و مناظر پاریس او را به 

برابر این سیل عظیم احساس ضعف و تنهایی و دوري از وطن او را بـر آن داشـته کـه    
چشمانش را ببندد و خود را به رؤیا بسپارد تا زندگی مصر را آن گونه که در خاطره و 

شگفتی من نسبت به روستایی که در خیالم «. خیالش مانده است براي خود تداعی نماید
کرده بودم، کمتر از اعجاب من نسبت به مناظر و طبیعت سوئیس که بطور واقعی ترسیم 

پس شروع کردم به نوشتن آنچه که پیش از نگـارش  . فراروي دیدگانم قرارداشت، نبود
ردم کـ  در آغـاز گمـان مـی   . آن بر صفحه کاغذ، بر لوح وجودم تأثیر عمیقی گذاشته بود

خواهد رسید ولی دریافتم که این حـوادث در   داستان در حد یک داستان کوتاه به پایان
مقابل دیدگانم گسترده شده و با نوشتن هر بخش احساس خوشایندي بـه مـن دسـت    

   )        148-149تا، ص  یاغی، بی(» .داد می

بنابراین طرح اولیه داستان در حد یک داستان کوتاه بوده است؛ اما در پـی افـزایش   
شایند او نسبت به نگارش خاطرات و الهامات، بـر  گستره خیال نویسنده و احساس خو

اي پر رنگ و بر حجم کار افزوده شـده و در   توصیفات او افزوده شده و حوادث حاشیه
 .ه استنهایت به صورت یک رمان در آمد

در رمان زینب تأثیرپذیري هیکل از ادبیات فرانسـه بـویژه از ژان ژاك روسـو در    -7
ایـن   .بسیار آشکار اسـت   (Al ellevuon eh esiol-1761)»ژولی یا الوئیز جدید«داستان 
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از نظر محتوا و سـاختار  «نشأت گرفته  18اثر که از فضاي عاطفی و دینی اروپا در قرن 
هاي این  از نمونه) 40 ، ص1984درویش، ( ».داستانی بر رمان هیکل تأثیر گذاشته است

جدید » ژولی یا الوئیز«رمان روسونام : الف: توان به این موارد اشاره کرد تأثیرپذیري می
زینـب،  «از دو بخش تشکیل شده و نام اثر هیکل نیز از دو قسمت تشکیل شده اسـت؛ 

اي میـان دو   و از نظر حروف و  آهنگ آنها تشابه قابل مالحظـه . »مناظر و أخالق ریفیۀ
ر توان گفت واژه زینب بیش از دیگ وجود دارد به طوري که می» الوئیز«و » زینب«کلمه 

در هر دو نام گذاري : ب. اسمهاي خاص مؤنث از نظر تلفظ تداعی گر واژه الوئیز است
روسـو در رمـان خـود بـراي حفـظ شخصـیت و       : ج. خـورد  عنصر مکان به چشم مـی 

» شهروندي از ژنـو «جایگاهش به عنوان یک متفکر و فیلسوف در ذیل نام خود عبارت 
. را انتخاب کرده است» مصري کشاورز«محمد حسین هیکل نیز عنوان . را افزوده است

استفاده از شیوه نامه نگاري در ساختار روایی داستان از جمله عواملی است که نشان :  د
در بعد محتوایی اثر و نگاهی که هیکل به زن داشته و انتقاد  -5.از این تأثیرگذاري دارد

پـذیري او از  از برخی آداب و رسوم و به چالش کشیدن برخی سنتهاي شـرقی، تـأثیر   
 ها و آثار روسو، مشهود است ادبیات فرانسه بویژه اندیشه

هـا و   نویسنده در بیان صور خیـال و تشـبیهات، بـویژه در توصـیف شخصـیت      -8
تکرار واژگان مثل کلمه . اي افراطی استفاده کرده است طبیعت، از صنایع بدیعی به گونه

اي ماه نظـاره  ! در تو را دوست دارماي ماه چه ق! اي ماه طلوعت چه زیباست«در » ماه«
، 1992هیکـل، (» .و فقرا سخت مشـغول کارنـد   اند کن که ثروتمندان در خواب خوش

اگرچه استفاده از صور خیال بـر بعـد زیبـایی شـناختی اثـر      . با فواصل اندك) 130ص
ه هاي ادبیات واقع گراي قرن بیستم ک ا افراط در این امر، آن را از ویژگیافزوده است؛ ام

هـدف  » هاي روسـتایی  مناظر و منش«آید،  رسد، آنگونه که از عنوان اثر بر می به نظر می
 .    داستان بوده، اندکی دور کرده است

به فصاحت داستان لطمه رسانده Dialect)  (استفاده از لهجه محلی و زبان عامیانه -9
بود و ضعف بشمار هرچند این امر در ادبیات ملی مصر در اوایل قرن بیستم رایج . است
تواند مانع ارتباط برقرار کردن خوانندگان غیـر عـرب زبـان بـا      آمد، ولی امروزه می نمی
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و این  اند عمق محتواي داستان گردد، زیرا آنان اغلب به زبان عربی فصیح آموزش دیده
اش و انتشـار آن را در میـان طیـف     امر خروج یک اثر ادبی از مرزهاي محلـی و بـومی  

عالوه بر این باعـث ابتـذال   . کند محافل ادبی خارجی، با دشواري مواجه میمخاطبان و 
  .گردد می  یک اثر ادبی پیشرفته در داخل مرزهاي بومی

 عنوان داستان: ب

آید که با وجود اینکـه شخصـیت    با خوانش رمان، این سؤال براي خواننده پیش می
رایش برگزیده است؟ به نظر را ب» زینب«اصلی داستان حامد است، چرا نویسنده عنوان 

رسد نام یک زن عاشق در مقایسه با یک مرد عاشق در جامعه عربی زمان نگارش اثر  می
عالوه بر این، اندیشه آزادي زنان . توانسته از توجه و اهتمام بیشتري برخوردار باشد می

ان و دفاع از شخصیت و حقوق آنها در اوایل قرن بیستم در مصر رواج یافـت و در میـ  
در این داستان زینب به عنوان نمادي . صاحب نظران و مردم، طرفداران زیادي پیدا کرد

از زنان و و دختران مصر بیش از دیگران قربانی عرف و آداب و رسوم ناروا و اختالف 
بی شک این موارد در گـزینش ایـن عنـوان تـأثیر داشـته و عنـوان       . طبقاتی شده است

هایی که نویسنده در پی بیان و  م آن و پی بردن به اندیشهانتخاب شده براي رمان، در فه
  . به چالش کشیدن آن بوده، مؤثر واقع شده است

تقدم واژه مناظر بر اخالق . است» )ریفیۀمناظر و اخالق (زینب «عنوان اصلی داستان 
هاي آن بر بیـان   در ساختار محتوایی متن تأثیر گذاشته و توصیف و بیان طبیعت و جلوه

 رسـد اگـر عنـوان  بـه صـورت      به نظر می. هاي اخالقی و رفتاري غلبه کرده است جنبه
هاي انسانی آن به عنوان اثري که  آمد، بر غناي محتوایی و پیام می »أخالق و مناظر ریفیۀ«

 . افزود در ژانر آثار واقع گرا و انسانی قرار دارد، بیش از آنچه که هست می
 
  (Characterization): شخصیت پردازي : ج

ها که گاه ضـد   هاي شخصیتی و روانی شخصیت نویسنده در شرح حاالت و ویژگی
آید، صداقت بیان دارد و آنچه را که به طور ناخودآگاه در قوه تخیل  و نقیض به نظر می

 کشـمکش «و در بیـان  . خود تصور کرده، به طور مستقیم به خواننده منتقل کرده اسـت 
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)(Conflict ت اصـلی داسـتان کـه از امیـال و      یا درگیریهاي ذهنی و یا اخالقی شخصـی
ـ ) 230، ص 1383مقـدادي،  ( ،»شود آرزوهاي برآورده نشده یا مغایرِ هم ناشی می ق موفّ

بوده و توانسته است کشمکشهاي عاطفی شخصیت اصـلی داسـتان و نیـز درگیریهـاي     
خـارج از   ایـن کشمکشـها کـه گـاه    . عاطفی میان کاراکترهاي دیگر را به تصویر بکشد

هـا  آن وجـود هاي داستان و در محیط جریان دارد و گـاه داخلـی و در اعمـاق     شخصیت
توانـد از خـالل    خواننده مـی . حوادث را تقویت کرده است  صورت گرفته، جنبه درامی
او توانسـته اسـت تصـویر مناسـبی از     . ها به این امر پی ببـرد  دیالوگهاي میان شخصیت

ت مکانی را در زندگی کاراکترها بدست زمانی و موقعیهاي  فرهنگ خصوصیات و دوره
  .دهد

اي از شخصـیتهاي   مجموعـه  -1: شوند هاي داستان به سه دسته تقسیم می شخصیت
اي و غیر اصلی مثل گروههاي نمازگزاران که در البالي حوادث از آنها نام بـرده   حاشیه

ل محمود، ابراهیم، حسن و هاي ثانویه شام شخصیت -2... . شده، ابومحمد و ابوحسن و
رمان زینـب مثـل   . هاي اصلی داستان که شامل حامد و زینب است شخصیت-3. عزیزه

بلکـه جـدال انسـان،    . داستانهاي کالسیک ادبیات عربی جدال میان خیر و شـر نیسـت  
ها به عنوان عناصر روایی فعـال در   در این اثر شخصیت. است) وجود(طبیعت و هستی 

ل و تفکـر جـایگزین عمـل    در واقع تأم. کنند طور فیزیکی عمل نمیجریان حوادث به 
در طـول داسـتان   . و این امر به شیوه بیـان شـکل خاصـی بخشـیده اسـت     . شده است
 .     چرخند ها بر محور شخصیت اصلی می شخصیت

اما آیا قهرمان داستان زینب است یا حامد؟ حامد قهرمان داستان اسـت و وجـود او   
این شخصـیت در فصـل اول در بخشـهاي اول،    .هاي داستان تسلط دارد  بر تمام صحنه

دوم، پنجم، ششم و هفتم و در فصل دوم در بخشهاي پنجم، ششم و هفتم و در فصـل  
  .    آخر در بخش اول و پایانی حضور دارد

حامد در این رمان شخصیتی است منفعل و داراي تناقضـات فکـري و شخصـیتی     
در خلوت دل بـه  . عالقه به زینب و رابطه با عزیزه سرگردان است میان -1: بسیار؛ زیرا
ی گاه به برخی از دختـران کشـاورز هـم    حتّ. سپارد و در جمع با عزیزه است زینب می
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زینـب را دوسـت دارد امـا بـه شـرایط زنـدگی و       ) 30، ص1992هیکل، . (تمایل دارد
توانـد او را   ولی نمیخواهان عزیزه است ) 42همان، ص. (دهد مشکالت او اهمیت نمی

  .بدست آورد
او در مقابل عزیزه شخصیتی مطیع و تسلیم و نسبت به زینب موضعی سرکشانه  -2
 .دارد

شورد  نسبت به آداب و رسوم و عرف جامعه موضعی متناقض دارد؛ علیه آن می -3
ها و حال و گذشته خویش را  شود و تمام اندیشه ولی در نهایت تسلیم شیخ مسعود می

در واقـع اندیشـه و عمـل او بـا     . کنـد  کند و به گناهانش اعتراف مـی  ي او بازگو میبرا
تواند مقتدرانه در  نویسنده او را فردي بیمار نشان داده که نمی. یکدیگر همسویی ندارد

او یک عاشق، یـک منتقـد اجتمـاع، سـنت و     . شرایط مختلف موضع معینی داشته باشد
ي است که با ارزشهاي درونی و چند بعدي خود ا عرف و قهرمان رمانتیک تحصیلکرده

تراژیک که همیشه با نوعی شک و تردید دسـت و   -قهرمان رمانتیک. نگرد به جهان می
رمان واقـع  «البته باید به این نکته اشاره نماییم که به گفته میشل زرافا . کند پنجه نرم می

ی کلـی بشـر و   اي کـه هنگـام بررسـی وضـع زنـدگ      گرا بدون تفسیرهاي هزیان گونـه 
، 1368زرافـا،  (» .دهد، غیر ممکن خواهـد بـود   دیدگاههاي شخصیتهاي داستان ارائه می

از سوي دیگر تعارضات ذهنی، عـاطفی و اخالقـی حامـد عامـل گـره افکنـی       ) 66ص 
(Complication) در داستان شده است. 

عشـق نـه   اما خـود را میـان او و   . توانست با عزیزه ازدواج کند حامد به راحتی می 
تر بوده و با درایت مسیر خود را  عزیزه از او منطقی. کند چندان حقیقی به زینب تباه می

توانست با زینب ازدواج  حامد علی رغم اختالف طبقاتی می. کند در زندگی انتخاب می
. شـد  اش رد نمـی  بـود و خواسـته   )محمـود (شخصی ثروتمند و مالک زیرا فرزند . کند

کند تا بـه دنبـال    ن مشکالت پی برده و از شرایط موجود فرار میسرانجام او خود به ای
در پایان داستان بیانیه خود را با این جمـالت صـادر    مداح. ناکجا آباد درون خود برود

گذرد و در آن عشق  زندگی در سرزمینی که در آن جوانی چون باد صرصر می«: کند می
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» .رند، فالکت بار است و لطفی نداردممنوع است و مردم براي دیدن زیباییها فرصتی ندا
  )314، ص1992،هیکل(

 ت حامد واقعی است؟ یا تخیلی و ساخته ذهن نویسـنده؟ در پاسـخ   اما آیا شخصی
باید گفت این شخصیت واقعی است و همین عامل باعـث شـده تـا برخـی از ناقـدان،      

یکـل بشـمار   دحسین هزینب را زندگی نامه صاحب اثر و قهرمان آن را نماد خود محم
آورند و البته این نظریه با توجه به دیدگاههایی کـه حامـد در البـالي داسـتان در بـاره      

حامـد در پایـان داسـتان از    . رسد موضوعات مختلف بیان کرده است، بعید به نظر نمی
گریـزد و ایـن    ها و شرایطی که بر او تحمیـل شـده مـی    محیط، زندگی معمولی، اندیشه

قرن بیستم که در آن انسان خود را از سلطه و جبر محـیط و آنچـه    فرجام با پایان رمان
کند و راه  رهاند و در پی یافتن خویشتن، خانه و کاشانه را رها می بر او تحمیل شده می
این طرز رفتـار پـیش از آنکـه در آثـار ادبـی      . گیرد، همخوانی دارد دیگري در پیش می

هاي عظیم حیاتی و شخصیتی  ر دگرگونیزیرا د. گیرد معمول شود در واقعیت انجام می
 .گردد رهانیدن و بازشناسی خود با این روش حرکتی الزم و ارزشمند تلقی می

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد درباره شخصیت زینب می

اي بیش از آنچه در توانش بوده، داده  نویسنده به شخصیت زینب، نقش و وظیفه-1
اي فقیر است؛ با آگاهی و اطالعاتی معمولی  از خانوادهاو دختري کشاورز و ساده . است

ف پیوسـته او را  با این حال مؤلّ. آالیش و بسیار عاطفی دارد روحی پاك، بی. از زندگی
اي قـرار داده   روانی، عـاطفی و اجتمـاعی پیچیـده   -هاي روحی تدر تعارضات و موقعی

بعد با حسـن ازدواج  . اردعاشق ابراهیم است، در عین حال با حامد هم ارتباط د. است
شود،  هاي دیگر نیز دیده می پردازي که در شخصیت این چندگانگی در شخصیت .کند می

 .  ایجاد کرده است در ساختار محتوایی، انسجام و پی رنگ داستان، شکاف

لی است که پیشتر به این موضوع قابل تأم  این شخصیت عنوان داستان است و نام-2
در واقع هیکل، جزء نخستین نویسندگانی است که زن طبقه کـارگر را   .آن اشاره کردیم

ها، مشـکالت او توجـه    شخصیت محوري رمان واقع گراي خود قرار داده و به خواسته
وفاداري . موضوع مهم درباره او عشق حقیقی او و ابراهیم به یکدیگر است. کرده است
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اسـتان اسـت و نمـاد عشـق ناکـام زن      هاي د این عشق تا هنگام مرگ از جمله پیام او به
در واقع زینب شخصیتی تک بعدي، صبور اما زود بـاور  . شرقی در محیطی سنتی است

ابراهیم و حسن . در هر حال مهمترین ویژگی او همان عشق پایدار اما ناکام است. است
این سرنوشت او را شبیه قهرمـان   و حامد او را دوست دارند و او عاشق ابراهیم است و

  .     هاي عاشقانه در عشق عذري نموده است داستان
 زمان در داستان. د

زمان و جامعه دو جوهر اجتناب . عنصر زمان در یک اثر داستانی بسیار اهمیت دارد
اینـده   اي میان تقسیمات گذسـته، حـال و   در حقیقت داستان موازنه. ناپذیر رمان هستند

اي از  داسـتان را نقـل رشـته   ر انگلیسی، رمان نویس مشهو ؛مورگان فوسترادوارد . است
زمان نگارش داسـتان،  ) 113، ص 1369فوستر، . (داند حوادث بر حسب توالی زمان می

است و حوادث جریان سیال ذهن نویسـنده در همـین سـالها اتفـاق افتـاده       1911سال 
-2زمان حوادث و رویـدادها  -1: این اثر از دو جهت قابل بررسی است زمان در. است
حوادث داستان در زمان نگـارش  . کند این زمان داللت می هاي ه بر شرایط و ویژگیآنچ

عـواملی مثـل اشـاره قهرمـان داسـتان      . آن یعنی اوایل قرن بیستم به وقوع پیوسته است
به طور ) 238، ص 1992هیکل،. (هاي اجتماعی قاسم امین است اینکه او پیرو اندیشه به

دعلی پاشا در مصر رایج شد، اندیشه آزادي زن، حممستقیم و زراعت پنبه که در عصر م
مسأله زمین داران و ستم به کارگران و موج ظلم ستیزي که به دنبال آن شکل گرفت؛ از 
جمله مسائل روز جامعه مصر در دوره سید جمال الدین افغانی و محمد عبده بـه طـور   

 .این امر است غیر مستقیم گواه

وادث داللت دارد، عبارات فراوانـی در مـتن رمـان    درباره آنچه که بر زمان وقوع ح
: مثـل . کند شود که بعد زمانی را در  بخشهاي مختلف به طور خالصه بیان می یافت می

زمان «و ) 228همان، ص (» !چه زیباست شبهاي  تابستان«، )35همان، ص (» .پاییز آمد«
ع در بیان رخدادها و نویسنده براي تسری) 117همان، ص(» .برداشت پنبه به پایان رسید
این آهنگهاي زمانی منقطـع را در البـالي حـوادث آورده     اي، گذشتن از حوادث حاشیه

این نوع اسـلوب   در. او از شکل تتابعی زمان در بیان رخدادها استفاده کرده است. است
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» زمان داراي تسلسـل منطقـی و تـابع روابـط علّـی و معلـولی حـوادث اسـت        «زمانی 
علی رغم . یابد و روایت بدون وقفه یا گسست ادامه می) 73-72ص ،2004القصراوي، (

ها، زمان به شکل صعودي و افقـی   انفجار موج گذشته در روحیات و حاالت شخصیت
شود و قضاوت  پایانی که در روایت بسته می. رود تا به خط پایان متن برسد به پیش می

امـا سـؤاالت و   . شـود  ر نمـی درباره سرانجام حوادث یا شخصیتها بـه خواننـده واگـذا   
تأویالت مختلفی را درباره حوادث و بویژه شخصیتهاي رمان براي خواننـده بـر جـاي    

چرا ابراهیم : مثل آید، این اثر، سرانجام سؤاالتی براي خواننده پیش می گذارد؛ مثالً در می
او در آغاز که پیش از حسن دلباخته زینب بود و از نظر اجتماعی و طبقـاتی هـم شـأن    

بود خواسته خود را مطرح نکرد؟ چرا زینب که عاشق ابراهیم بود به ابراز عالقه حامـد  
این امر با پایداري او بر عشقش نسبت به ابراهیم زمـانی کـه همسـر     ایا داد هم پاسخ می

هاي زندگی خود به کجـا   تحسن است تعارض ندارد؟ حامد با فرار از شرایط و واقعی
خواهد  ، نویسنده با چنین پایانی براي شخصیت اصلی داستان، میپناه برد؟ به بیان دیگر

این شخصیت شده اسـت؟    را برساند؟ و چه چیزي باعث تغییر رویه و منش چه  پیامی
  .خواهد به نزد خانواده برگردد گوید که می هایش به پدرش می زیرا در آخرین نامه

برنـد ولـی    گی خود بسـر مـی  اینکه در زمان حالِ زند هاي داستان با وجود شخصیت
این خـط زمـانی بـراي حامـد بـه       سرانجام. کنند اینده سیر می اغلب در گذشته و گاه در
 .رسد یابد و براي زینب با مرگ وي به پایان می صورت مجهول تداوم می

فواصل زمانی  ،این داستان بر سه محور نظم توان گفت زمان روایی در بطور کلی می
  .  و توالی و تواتر استوار است -به ماهها و فصلهاو اغلب محدود  -معین

 مکان در داستان. هـ

همان طور که گفته شد فضایی که نویسنده در متن به تصویر کشیده اسـت، فضـاي   
در بسیاري از حـوادث  . روستایی مصر در اوایل قرن بیستم یا دو دهه پیش از آن است

. مکان خاصی اشـاره نکـرده اسـت   عنصر مکان واقعی نیست و به طور معین و ویژه به 
هایی مثل قـاهره، سـودان و غیـره، نـام      توان گفت بجز نام و می) 57، ص1986النصیر، (

صرفاً یک مفهوم مکانی ظاهري و ساده » زینب«مصر در رمان . اماکن بیشتر تخیلی است
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هـاي   ملی، اجتماعی و ضد استعماري دارد و نمـاد جلـوه   - نیست بلکه یک وجه قومی
ف طبقاتی جامعه، دعوت به عدالت اجتماعی و صفا و صمیمیت، سادگی، عشق و اختال

هاي زندگی در آن سخن  هاي روستایی در مصر و جلوه او پیوسته از زیبایی. وطن است
فاق افتاده است، نام خاصی ندارد و حتی روستایی که اغلب رویدادها در آن اتّ. گوید می

نویسـنده در  . و در اصل نماد خود مصـر اسـت   ی از روستا در مصردر ظاهر نمادي کلّ
شهر، روستا، مسجد، اتـاق، بـازار، بـاغ و مزرعـه از     : هاي عام، مثل خالل داستان با اسم
  .اماکن نام برده است

 ساختار داستان  : و

توصیف در  این قسمت براي تحلیل ساختار داستان تکنیک بیان و اسلوب روایی، در
 . زمان اثر مورد بررسی قرار گرفته استزبان و عنصر مکان و  داستان،

 تکنیک بیان و اسلوب روایی-1

نویسنده حوادث داستان را به شیوه اخباري و از زبان سوم شـخص یـا دانـاي کـل     
در بخــش پــنجم از فصــل دوم و بخــش چهــارم از فصــل ســوم و   .کنــد روایــت مــی

ـ   هاي دیگر از شـیوه نامـه نگـاري اسـتفاده کـرده و      موقعیت ن گفتگـو و  همچنـین از ف
مهم  تمام امور جزئی و کلی،. مونولوگ و اسلوب شرح و تفسیر حوادث بهره برده است

عواطف رنجها  اعمال قهرمانان را به تفصیل شرح داده و .اي را بیان کرده است و حاشیه
او در بیان خود از اسلوب . و آرزوهاي آنها را بیان کرده و به جزئیات آن پرداخته است

هاي حامد و عزیزه به هم، نامه ابراهیم به حسن و  ها؛ مثل نامه یان شخصیتنگاري م نامه
هاي حامد به پدرش بهره برده و گاه براي درك بهتـر از رویـدادها از    اش و نامه خانواده

  ) 18همان، ص. (شیوه تعلیم در ساختار روایی رمان استفاده کرده است
  توصیف در داستان-2
هاي محلی در کشورهاي عربی و آگاه  بعد با رشد سرمایهاز دهه سوم قرن بیستم به  

شدن طبقه متوسط و پایین جامعه از موقعیت خود و گرایش به تقلید از طبقات کـارگر  
اروپا و همزمان با استعمار و ظلم طبقاتی و اقتصادي و استبداد حاکم، مکتب رمانتیسـم  

روهی از داستان نویسان در چنین وضعی گ. فرصت یافت جایگاه و مسیر خود را پرکند
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به روستا به عنوان میهن و محل خاطرات خود پناه بردند تا هم عرصه باروري براي بیان 
اي ذهنی و آرامش طلبانـه بیابنـد، و هـم     افکار و تخیالت و اثبات فردیت خود به گونه

ایـن اثـر    در. پناهگاهی براي حمایت از خـود در مقابـل مـوج تمـدن و فرهنـگ اروپـا      
ن، زندگی در روستا، کشاورزي، طبیعت و مناظر روستا و زینب، به طور کامـل  کشاورزا

این امر با هدف نویسنده از نگارش کتاب و عنـوان آن   .و به زیبایی توصیف شده است
رمان با خـود حقیقـت و واقعیتـی را حمـل     «: میشل زرافا معتقد است . هماهنگی دارد

در رمـان  ) 128، ص1368زرافـا،  (» .استکند که از لحاظ نظري مقدم بر خود رمان  می
این جهت حـوادث   از. تهاي زندگی روستایی استایده اصلی نویسنده، بیان واقعی هیکل

. فاق افتاده است که داراي مناظر زیبا و طبیعت بکر و سرسـبز اسـت  عمدتاً در روستا اتّ
. بـرد  ره میرود و از عنصر تخیل بسیار به نویسنده در توصیفات خود  به عالم خیال می

مـثالً در توصـیف دفتـر کـار     . کنـد  گاهی هم از توصیفات واقعی و عینـی اسـتفاده مـی   
پسـري  . شب فروش محصول، حسـابدار در اتـاقش اسـت   «: گوید حسابدارِ محمود می

روي آن، . جلوي آنها میز چوبی سفید قـرار دارد . دوازده ساله شاگرد و وردست اوست
ک چراغ نفتی کم نور و کنار آن مرکب و دو قلم دفترهاي ثبت حساب و چند کتاب و ی

، )16-15ص ،همـان (او گـاه در وصـف امـاکن    ) 15، ص1992هیکـل،  (» .مسی اسـت 
همـان،  (، وصـف عیـد   )21-20همان، ص(، زمان درو )58و36ص  ،همان(فصول سال 

اي  تخیل و واقعیت را بـه گونـه  ) 20-19همان، ص(هاي زینب  و شرح زیبایی) 46ص 
اي از متن داستان را به  به طور کلی توصیف، بخش عمده. هم آمیخته استهنرمندانه در

خود اختصاص داده و توصیف جزئیات با طبیعت داستان، همخوانی دارد و در راستاي 
تمرکز و وحدت بخشی به آن است و به جهت وضوح و حسن تناسب، از قدرت تأثیر 

اشتیاق به وطن وصبغه حس وطن دوستی و . گذاري خاصی بر مخاطب برخوردار است
ایـن امـر بشـمار     ها از عوامـل مهـم   غنایی و در مجموع رویدادها و شخصیت-رمانتیکی

ها و حوادث آن و بیش از  این داستان از درون شخصیت  منبع الهام در توصیفات. آید می
خواهد در قالب ادبی به ما منتقـل کنـد، نشـأت     همه از طریق احساسی که نویسنده می

  .گیرد می
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این نوع رمان در مقابل رمـان    تحلیلی است؛ -زینب جزء رمانهاي واقع گراي تثبیتی
واقع گراي تثبیتی صرف قرار دارد که حوادث را همان طور کـه هسـت و بـدون هـیچ     

اما رمان واقـع گـراي   . کند دخل و تصرف یا جانب گرایی، به طور مستقیم، توصیف می
ها را بـه صـورت گزینشـی و مطـابق بـا       تی شخصیتحلیلی حوادث و رویدادها و حتّ

این سبک نگارش، خود را  هیکل با گزینش. کشد دیدگاه و تفکري خاص به تصویر می
به مبدأ هنر اصیل بر پایه واقعیت و عمق بخشیدن به حقایق، با موضع خـاص در بـاره   
هستی، زندگی، اجتماع و مردم نزدیک کرده است و ابعاد خاصی از زنـدگی روسـتایی   

طبیعت بکر و زیبا، زنان و مردان زحمت کش، ظلم طبقات سرمایه دار بـه  : را مثل مصر
نیروي کار کشاورزان و دهقانان، سادگی و بی آالیشی مردمـان روسـتا، آداب و رسـوم    

  . خاص و عشق پایدار آنها، بیان کرده است
  
  
 زبان داستان-3

اده و براي خواننـدگان  این اثر روان و س  به طور کلی زبان محمد حسین هیکل در  
اسـلوب بیـان   . صراحت داستان در وهله اول مربوط به زبـان آن اسـت  . قابل فهم است

بسیار کم . استوار، متین و داراي صداقت لحن و بیانگر توانایی و مهارت نویسنده است
گویی . اي نامأنوس برخورد نماییم افتد که در متن به کلمه یا عبارت و یا جمله اتفاق می

زبانش را لفظ به لفظ گلچین کرده است، تا به بهترین وجه ممکن با مخاطب ارتبـاط  او 
در جریان روایت حوادث، سرعت درك داسـتان بـا سـرعت خـوانش آن     . برقرار نماید

هماهنگ است و پیچیدگی ادراکی خاصی در آن وجود نـدارد و کـنش اصـلی داسـتان     
 .کند مخاطب را به خود جذب می

آسـمان قبـاي   «: مثل. ن، بویژه در توصیفات، زبانی شاعرانه دارددر بخشهایی از رما
ماه کاسه صبرش لبریز شده، «و یا ) 14، ص 1992هیکل، (» .سیاه شب بر تن کرده است

 ) 20همان، ص (» .رنگش به زردي گراییده و آهنگ غروب نموده است
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هـم از دیگـر   ها با  استفاده از زبان عامیانه با لهجه محلی مصر در گفتگوي شخصیت
این رمان است که نسبت به داستان نویسانی چون جبران خلیل جبران   هاي زبانی ویژگی

این باور بوده که براي  رسد نویسنده بر به نظر می. که هم دوره اوست، بسیار بیشتر است
تر با خواننده و نیز توجه به افـراد کـم سـواد وهمچنـین بـراي تأکیـد بـر         ارتباط عمیق
البته باید . و محلی، استفاده از زبان محلی و لهجه مصري تأثیرگذار است  میارزشهاي بو

این امر در اوایل قرن بیستم در میان نویسندگان عرب مصري رایج بوده   توجه داشت که
این سرزمین و دعوت به تمصـیر آثـار     گرایش به مصر باستان و فرهنگ و تاریخ. است

 .    این دوره ادباي مصر است  ان عامیانه در آثارادبی و علمی از عوامل مهم رواج زب

  
  گیري نتیجه

زینب نخستین رمان عربی در اوایل قرن بیسـتم، بـر طبـق اصـول و معیارهـاي فـن       
این داستان داراي زبانی ساده و   .باشد میداستان نویسی به عنوان یک گونه ادبی مستقل 

در زمـان خـود و پـس از آن بـا     و توانسـته اسـت    بـوده روان و اسلوبی شیوا و دلپذیر 
این رمان شامل عشق بـه   محورهاي اصلی تفکر هیکل در. مخاطبان ارتباط برقرار نماید

بارزه بـا ظلـم و   ایده شروع آن از روستا و م  وطن یعنی مصر، دعوت به اصالح طلبی با
نویسنده سعی کرده واقعیت را آنگونه که هسـت درك و منتقـل   . اختالف طبقاتی است

این اثر در ادبیات عربـی، از عمـق و پربـاري      با توجه به زمان و شرایط پیدایش. نماید
رمان زینب با توجه به . آید الزم برخوردار است و اثري صرفاً سرگرم کننده بشمار نمی

درك و برداشت نویسنده از جامعه روستایی مصر در اوایـل قـرن بیسـتم نوشـته شـده      
هاي نویسنده درباره جامعه روستایی  ها، اصول و نظریهاي از ارزش این اثر مجموعه .است

مصر در عصر  اوست که با رویکرد توصیفی و روایت گونه، اجتماع روستاي داستانش 
.  را به عنوان یک کل و با آگاهی ذهنی از طبقاتی خاص از جامعه به تصویر کشیده است

: قاط ضعفی هم دارد؛ ازجملهاین حال به عنوان یک اثر نو پا و در نوع خود پیشگام، ن با
اش دور کرده و  افراط در توصیفات بویژه توصیف طبیعت که گاه اثر را از ژانر اجتماعی
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عمیق نشدن در شخصیت پردازیها و بیان دیدگاههاي ضد و نقیض آنها در سیر روایـی  
  .   باشد داستان و استفاده از زبان محاوره، می
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ة  ل رواية عربية معاصرة»زينب؛ مناظر و أخالق ريفية«دراسة و نقد قصّ   کأوّ
  

اس رضايی ّ     ١غالمعب
    ٢شرافت کرميی

  الملخص
احلنني إلی الوطن و مواجهة البناء . تقع رواية زينب فی املرحلة الثانية من مراحل الرواية العربية فی هذا العصر

قـد کـان مـن حمـاور فکـر . »زينـب«دب الفرنسی دفعه إلی کتابة رواية اإلجتماعی األروبی و ما قرأ الکاتب من األ
ّ رومانسـية و . حمور احلب ملصر و حمور الرغبة فی اإلصالح: هيکل فی صورة ما فی الرواية تکون القصة إجتمـاعی

ارات رومانسـی  الفضاء الذی صوره لنا الکاتب فی النص هو فضاء الريف املصری و کان کثري من الوصف و العبـ
لغة السرد تبدو فی کثري من تفاصـيلها شـعرية هلـا لغـة متينـة . دون أن يقدم لنا من األوجاع و املشاکل احلقيقی فيه
ــارة أو مجلــة غــري مســتخدمة ــة الروايــة تؤکــد هيمنــة هــذه . فــال نکــاد نقــع علــی عب ــة و بني ي إن حامــد هــو بطــل الروا

ــة شــديدة التنــاقض ّ و يشــرح عواطــف األبطـــال ســرد الکاتـــب األحــداث ب. الشخصــية و هــی غني أســلوب إخبــاری
أحداث الرواية جتری . اللغة تکون لغة احلوار فی هذه الرواية بالعامية و يستخدم الکاتب اسلوب الرسائل. بإطناب

فثمة دالئـل تشـري إلـی ذلـک هـذه الـدالئل منهـا مباشـرة و منهـا مـا هـو غـري مباشـر يقـص الـراوی . فی زمن کتابتها
ق الکاتب فی احلياة الريفيةأحداث متتالية و فی    . بعض األحيان ال يدّق
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