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ممخص:

تعد تأثير الدوؿ الغربية مف العوامؿ الرئيسية في تغيير وتحوؿ الدوؿ الشرقية ذلؾ وفقا
لخمفياتيا التاريخية ،السياسية واالجتماعية؛ إيراف ومصر مف البمداف المتشابية بشكؿ كبير
مف جية نفوذ البالد الغربية والتأثر بيا ،سيتـ بحث ىذا االرتباط والتأثر مف جيات مختمفة

ليذيف البمديف المذكوريف ،والكتابة الروائية تعتبر مف أىـ المجاالت التي تبيف ىذا االرتباط
وكيفية التأثر فيو ،وقد تـ اختيار يحيى حقي وجماؿ زادة في ىذه المقالة حيث أنيما مف أبرز
شخصيات الروائية في بمدييما ،وتسعى ىذه المقالة اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ما موقؼ

توصمت المقالة  -مف خالؿ المنيج الوصفي وفي ضوء المنيج
الروائييف مف الغرب؟ وقد
ّ
االجتماعي و المقارف  -إلى أف كؿ مف الكاتبيف كانت رؤيتيما حوؿ الغرب رؤية حضارية،
بحيث تنبيا إلى أسباب تقدـ الغرب مادياً وتقنياً وعممياً وثقافياً وفنياً ،ولكنيما تنبيا أيضاً إلى

قيمة الشرؽ ،وتميزه عمى مستوى القيـ الدينية والروحانية ،ودافعاً عف أصالتو وعاداتو وتقاليده
وحضارتو وشرقيتو.

الكممات الرئيسية :الغرب ،يحيى حقي  ،محمد عمي جماؿ زاده ،الرواية

المقدمة :

مفيوـ الغرب ليس بسيطًا وال كميًّا ،فيو يشمؿ مكونات السياسة واالقتصاد والتاريخ
والجغرافيا و ِ
العرؽ والديف واإليديولوجيا؛ واشتغاؿ المفيوـ -كما ىو واقع -ال يقوـ عمييا
جميعا ،بؿ يقوـ عمى الحضور النسبي لبعضيا .وىذه المكونات المتعددة لممفيوـ تحيؿ

أحيانا إلى التباسات أخرى حيف تستدعي ثنائية الشرؽ والغرب ،والمسيحية واإلسالـ ،لتحؿ
ً
المسيحية كمرادؼ لمغرب .لذا يختمؼ حصر كؿ مف الشرؽ والغرب باختالؼ المنظورات،
ومما يتبادر إلى الذىف ألوؿ وىمة في مواجية الغرب ىو الموقع الجغرافي ،وقد حدد بعض

الجغرافييف الحد الجغرافي لمغرب واعتقدوا أف الغرب يمتد مف أوروبا إلى أميركا ،لذلؾ ىذه
الداللة الجغرافية ال تخدـ غرضنا ىنا ،كما ال تخدـ داللة أي باحث لعالقة الشرؽ بالغرب،
أما مف الناحية الفمسفية ،فقد رأى الفالسفة أف الغرب ضد الشرؽ واعتقدوا أف الغرب ىو

الغمر في الظالـ الحسي والبعد عف الحقيقة ،الناحية التي اىتـ المحمموف بيا واكتسبت تعريفا

دقيقا وشامالً مف الغرب ىي الناحية الفكرية حيث ينفصؿ عنصر الفكري والثقافي لمغرب عف
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الشرؽ في الواقع؛ وبيذا يصح القوؿ أف صورة الغرب في الوعي الشرقي إباف العصور

الوسطى يختمؼ جذريا عف صورتو في العصر الحديث والمعاصر ،وبالمثؿ اختمفت صورة

الشرؽ في الوعي الغربي مف حقبة إلى أخرى .قضية الصراع بيف الشرؽ والغرب مف أكثر

قضايا األدبي شيوعاً وأىمية ،وال يعد الصراع الحضاري ظاىرة جديدة بالنسبة إلى التاريخ
الشرقي الحديث فقد تناوليا الكثير مف األدباء في البالد الشرقية( .انظر :حاتمئٖٜٛ ،ش:

 )ٜٔٔ -ٔٔٛومف ىؤالء األدباء التي انعكست صورة الغرب في روايتيـ ،يحيى حقي في
روايتو المشيورة "قنديؿ أـ ىاشـ" وجماؿ زاده في روايتو الرائعة "فارسي شكر است"« الفارسي

نرجح عمؿ يحيى حقي عمى عمؿ جماؿ زاده أو بالعكس في
ىو السكر»  ،وال نستطيع أف ّ
تبييف صورة الغرب ألنيما عمى الرغـ مف اختالفيما في الموطف واآلداب ،ولكنيما يمتازاف
بوحدة األفكار وموافقة الطبائع واألحاسيس التي تنبعث مف اإلنساف الشرقية ،ومف جية أخرى

صورة الغرب عند الراوييف تستند إلى تجارب وخبرات غنية التي اكتسبيا األديبيف مف

المجتمع الغربي.
أىمية البحث

األدب ىو الذي يعبر عف الخصائص الفكرية التي تتميز بيا أمة ما ،لكف نالحظ بأف
فإف ىذه
جميع الثقافات األدبية المختمفة تمتقي مع بعضيا البعض في كثير مف الوجوهّ ،
الثقافات األدبية المختمفة قد تتالقى فيما بينيا عف طريؽ االمتزاج بيف الشعوب فتتفاعؿ مع

كمية ،في طبيعة ىذه الثقافات وفي
بعضياّ ،
فيؤدي ىذا التفاعؿ إلى تأثيرات جزئية أو ّ
خصائصيا .ومف ىنا نرى كثير مف رواة العالـ قد تناولوا موضوع الغرب وأثّره في رواياتيـ.

حدود البحث

يتحدد البحث بتناوؿ روايتي يحيى حقي ومحمد عمي جماؿ زاده  ،وىما مف الروائييف
البارزيف ال سيما في كتابتيما حوؿ الغرب وتأثيره ،فاخترنا روايتيما كموضوع لمبحث وىما "
قنديؿ أـ ىاشـ" و"فارسي شكر است" ،ليظير صورة موازنة بيف الشرؽ والغرب.

أسئمة البحث

 ما مدى وضوح التقابؿ الحضاري في الروايتيف؟ -ما رؤية الكاتبيف لمغرب في األثريف؟

الشخصيات الروائية عند الكاتبيف؟
 ما الغاية األساسية مف إبداعّ
منيج البحث
مف المعروؼ أف المنيج عبارة عف خطوات محددة بأىداؼ معينة الختبار فرضيات

وتحقيؽ أىداؼ ،واختيار منيج البحث في البحوث التطبيقية يكوف عمى حساب البنية التحتية

الثقافية لمجتمع الدراسة ،مع أف المجتمعيف اإليراني والمصري ،مرت عمييما تحوالت ثقافية
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مشتركة ،ولذا فاف دراستنا تقوـ عمى المنيج الوصفي والمنيج االجتماعي والمقارف .ويستند

المنيج االجتماعي إلى ربط األدب بالبيئة والمجتمع ،يعني مرآة تعكس المجتمع بشكؿ

مباشر ،وتمتقط تناقضات المجتمع وصراعاتو الجدلية.

الدراسات السابقة

بالنسبة لخمفية البحث يمكف القوؿ بأنو يحيى حقي ومحمد عمي جماؿ زاده مف الكتاب الذيف

تناوليما إلييما كثير مف الباحثيف بالدراسة فيحيى حقي منيا ":رواية قنديؿ أـ ىاشـ وعصفور

مف الشرؽ دراسة موازنة في الشكؿ والمضموف " لنرجس حاتمي توصؿ الباحث إلى اف

رمز لمثبات والتحجر
رمز لمعادات والتقاليد الموروثة المتأصمة ،أو ًا
رواية "قنديؿ أـ ىاشـ" تعُّد ًا
أماـ الموروث دوف أدنى محاولة لمتطور؛ وفي رواية عصفور مف الشرؽ يبيف الكاتب بأف
لمغرب عادات وتقاليد وروحانية عظيمة ،كما أف لمشرؽ روحانيتو العظيمة ،ويمكنيما أف

ت تحدا ،وىناؾ مقالة تحت عنواف "إيديولوجيا المصالحة في قنديؿ أـ ىاشـ وموسـ اليجرة إلى
الشماؿ" لطيب الصالح يستنتج الكاتب فييا أف يحيى حقي في عممو أراد ىذا إقناع القارئ
بأف عالج الشرؽ ليس في األصالة وحدىا ألنيا تعطينا رؤية مضببة ،وال في المعاصرة

وحدىا ،ألنيا تؤدي بنا إلى العمى وفقداف البصر ،بؿ في المزاوجة بيف االثنتيف :اإليماف
ممثال لألصالة ،والعمـ ممثال لممعاصر .،وىناؾ أثر في األدب الفارسي درس واىتـ بقصة "
فارسي شكر است " لجماؿ زاده بعنواف" :عوامؿ داستاني فارس شكر است" آلتش سودا وفي

ىذه المقالة يستند الصراع إلى ثالثة محاور الرئيسية ،المغة ،والمباس ،والشخصية .و"فارسي
أف النزاع بيف عمماء الديف والمستنيريف
شكر است" لداريوش آشوري؛ يشير الكاتب فييا إلى ّ
تحوؿ بالتدريج إلى اصطفاؼ شامؿ بيف أنصار المذىب مف
العممانييف في بداية العصر ّ
جية ،والمستنيريف العممانييف مف جية أخرى ،وقد بدأت ىذه المواجية تأخذ أبعاداً أوسع،
األمر الذي زاد مف الشعور بالحاجة إلى ضرورة اإلجابة والوقوؼ بوجو ىذه التيارات التي

بدأت ىجوميا بغطاء مف المدنية والترقي .لكف مما ال ريب فيو أف الدراسة في «صورة
الغرب في رواية "قنديؿ أـ ىاشـ" ليحيى حقي و"فارسي شكر است" لجماؿ زادة تمتاز
بخصوصية فريدة لـ يتطرؽ ليا أحد مف الباحثيف ،وىي مغايرة لغيرىا مف الدراسات ،إذ أنيا

جميعا لـ تتناوؿ موضوع الموازنة ،بؿ أشارت إلى الصراع بيف الغرب والمجتمعات الشرقية؛

ولكف دراستنا ىذه قد قدمت موازنة بيف األدبيف؛ اإليراني والمصري.

الظروف الثقافية في مصر وايران

إف االستعمار ظاىرة عرفيا التاريخ منذ القروف األولى ،تعمؿ عمى توسيع حدودىا
ّ
ومناطؽ نفوذىا ،فتيجـ عمى البمداف األخرى ،عندما اشتدت قوة البالد الغربية سياسياً،
عسكرياً وفنياً اتجيت إلى احتالؿ الشرؽ واستعماره واستغاللو ،حيث فتح ىذا االستعمار
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واالحتالؿ عيوف البالد الشرقية عمى حضارة البالد الغربية ،العامؿ الذي أنشأ عممية إيقاظ

إف إيراف ومصر مف البالد
البالد الشرقية في تاريخيا الحديث واالتصاؿ بالحضارة الغربيةّ ،
التي في الواقع كانتا تحت السيطرة الغربية وعانتا مف الفقر والجيؿ وىما تتشابياف في
الظروؼ السياسية واالجتماعية ،لكف اتصاليما بالحضارة األوروبية حثّيما عمى تغيير
ظروفيما ،فحصؿ التحوؿ والتغيير ،كاف االستعمار ىو بداية لتنبيييما ،حيث أنيما تطمعا

إلى األشياء التي ال يعرفانيا فبدأتا بصنع حضارة عممية ،ثقافية سياسية ونظامية وبتنفيذ

المشاريع المختمفة.
التعريف بالكاتبين

التعريف بالكاتب يحيي حقي :يحيي حقي مف الكتّاب المعاصريف في مصر وىو مف أىـ
رواد وأعالـ النيضة الحديثة والقصة القصيرة في الثقافة المصرية( .فاروؽٜٜٔٗ ،ـ)ٔٙٙ :
سجمت كتاباتو نبض الحياة المصرية وعكست أنماط الحياة والتقاليد االجتماعية ومشاكؿ

مصر في قصصو ،ىو شديد اإلحساس بكؿ ما يتعمؽ بمصر سواء مف تاريخ أو عادات"

(المصدر نفسو ،)٘ٓ ،قصصو تأتي امتداداً لما بدأه رواد القصة القصيرة قبمو بفترة قصيرة
وىـ " عيس عبيد ،محمود تيمور وطاىر الشيف" وتأثر بأسموبيـ ،إضافة إلى تأثره بالروائييف

نرى تأثره الروائييف األوروبييف في آثاره ،مثؿ" جي دوموباساف وآلف بو" وتأثر باألدباء الروس
ومنيـ " تولستوي" ثـ يالحظ أيضا تأثره بأعالـ األدب اإلنجميزي وخاصة الكاتبة وفرجينيا

وولؼ""(.حميدٖٔٛٓ ،ش)ٖٗ :

أما إلى آثاره في مجموعة مف القصص القصيرة والطويمة ومجموعة مف المقاالت فييا ،وىو
ال يكتفي فقط بالكتابة بؿ يأخذ القمـ وينتقد آثار اآلخريف ،وييتـ بالنقد إلى جانب كتابة

الرواية ،وىو ناقد حاذؽ ومف رواد النقد اإليديولوجي"(.الفاروؽٜٔٗٗ ،ـ)ٜٔٗ :

مع أف "قنديؿ أـ ىاشـ" مف أشير قصص يحيي حقي ،إذ اىتـ أكثر األدباء والنقاد بيا

ونشرت في عاـ ٜٗٗٔـ وقد أدرجيا في مجموعة قصصية ليا العنواف ذاتو ،يصؼ يحيي

حقي في ىذه الرواية الصراع بيف الحضارة العربية اإلسالمية التقميدية ونقيضتيا الغربية

المتحضرة ،قد حظيت ىذه الرواية بإعجاب القراء وأخذت مكانة مرموقة في الفف الروائي

المتقدـ والممتزـ في مصر ،وذلؾ لمضمونيا الشعبي ومغزاىا اإليماني ولغتيا السيمة.

التعريف بالكاتب محمد عمي جمال زادهُ :ي ّعد "جماؿ زاده" مف األدباء الذيف بذلوا جيدا كبي ار
في تطور الرواية اإليرانية إذ فتح عالما جديدا أماـ رواتيا ،فقد أحب إيراف ،رغـ أنو تركيا
وىو يتناوؿ مشاكميا ،ولـ يقمؿ بعد المسافة مف حبو ليا بؿ كاف لييبتو يشتد ويحرؽ

وجوده(.آريف پورٖٕٔٛ ،ش )ٕٚٛ :قد ُسمي جماؿ زاده أب القصص الحديثة في إيراف
وفي الواقع ىو مف األعالـ الذيف كتبوا القصة القصيرة بأسموب األوروبييف فيو في قصصو
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متأثر بأسموب " جي دوموباساف" بينما اإليرانييف لـ يعرفوا ىذه الشخصية في ذلؾ الوقت،

اطمع " جماؿ زاده" وفقا لظروؼ والده عمى المسائؿ االجتماعية والسياسية منذ الطفولة،

وتسببت ىذه المعرفة في أف ييتـ ليا أكثر مف اىتمامو بالمسائؿ األخرى.

إف استخداـ المغة العامية سمة بارزة مف سمات كتابتو جماؿ زاده ،إذ يتميز أسموبو بالفكاىة
ّ
وىدفو تحويؿ وتغيير المجتمع والظروؼ ال لمسخرية ،النفور مف الظمـ ونقد المجتمع مف أىـ
المفاتيح اليامة لالقتراب مف عالـ جماؿ زاده وأدبو إذ أنيا السمة السائدة في شخصيتو وأدبو

عمى حد سواء(.آشوري ،بالتا ، )ٔٛ-ٕٙ :تعد رواية " فارسي شكر است"« الفارسي ىو
السكر» نقطة التحوؿ في الرواية الفارسية ،ألنو استخدـ أسموبا وفك ار حديثا في كتابة الرواية
وتوجيييا لجميع الطبقات ،نشرىا جماؿ زاده في عاـ ٖٖٔىػ ش وقد أدرجيا في مجموعة

قصصية بعنواف " يكي بود يكي نبود" التحؽ جماؿ زاده برواة القصة وكتّابيا بينما كتب حوؿ
المسائؿ المختمفة قبؿ ذلؾ ،ق أر ىذه الرواية قبؿ نشرىا عمى مجموعة مف الناس ،فشجعوه
عمى نشرىا «يصور فييا مسألة المغة وامتزاجيا مع المغات األخرى وىذا االمتزاج يعود إلى

حضور الغرب وسمطتو عمى البمد(».پايندهٖٜٔٛ ،ش)ٜٗ :
ممخص األثرين

ممخص "قنديل أم ىاشم" :تدور القصة حوؿ أسرة الشيخ رجب ،تأتي ىذه األسرة مف الريؼ
إلى القاىرة وتسكف في حي السيدة زينب ،يستأجر حانوتا في ىذا الحي الذي تزداد بركتو
يوما بعد يوـ ،لديو ثالثة أوالد يعمؿ ابنو األكبر معو في الحانوت ،االبف الثاني يدرس في

األزىر ويصبح فقييا فيما بعد الريفي أما االبف الثالث إسماعيؿ فيو المحترـ مف األسرة وال
سيما فاطمة ابنة عمو ،إذ إنو أمؿ أسرتو .يتأثر إسماعيؿ بحي السيدة زينب ال سيما مسجده

الخمارة والمقاىي والباعة المتجوليف حولو ،سبؽ جميع
وكبر عمى القرآف والديف ،وىناؾ
ّ
زمالئو خمقياً ودراسياً لكنو لـ يستطيع دخوؿ المدرسة الطبية مع كؿ جيوده وموىبتة ،يمأل
الكرب األسرة يبدأ األب بالبحث عف حموؿ ،أخيرا ،اقترح أحد أصدقائيـ أف يرسموا إسماعيؿ

إلى إنجمت ار حتي يدرس الطب ،فذىب إسماعيؿ إلى إنجمت ار عمى الرغـ مف معارضة أمو،

تزوج مف ابنة عمو قبؿ الرحيؿ وفقاً لرغبة األىؿ ،يعرؼ إسماعيؿ عمى ماري في إنجمت ار
وينسى أفكاره القديمة وحياتو الماضية لكنو لـ يستطيع أف ينسى وطنو وبمده ،تقدـ إسماعيؿ

في إنجمت ار تقدما كبي ار وأصبح طبيبا حاذقا ،ويعود إلى بمده بعد انتياء الدراسة ،يؤذيو الفقر
وتخمؼ بمده فيقرر أف يغير بمده وأف يوصمو إلى ذروة التقدـ ،يذىب إلى بيتو وتتعجب أسرتو

منو ألنو لـ يخبر أسرتو بزمف عودتو إلى مصر ،يغضب إسماعيؿ عندما يري أمو تسكب

الزيت في عيني فاطمة حتي تداوييا -كانت تعتقد أف الزيت المأخوذ مف قنديؿ أـ ىاشـ

قادر عمى شفائيا -يأخذ زجاجة الزيت مف أمو ويرمييا إلى الخارج ويقرر أف يذىب ويدمر
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القنديؿ ألنو عامؿ رئيسي في جيؿ الناس وذىب ليكسر ،لكف الناس لـ تتصدى لو ،بعد ذلؾ

يقيـ إسماعيؿ في البيت ثـ يعزـ عمى أف يعالج عيني فاطمة لكنو يفشؿ في ذلؾ وتسوء حالة
عينييا يوما بعد يوـ ،يترؾ إسماعيؿ البيت ويقيـ في إحدى الفنادؽ ،يفكر كثيرا ،لماذا لـ

ينجح وىو طبيب حاذؽ؟ األطباء في أروبا يعالجوف الناس بنفس أسموبو! يأتي شير
رمضاف ،وىو ما يزاؿ يفكر ويدور في المدينة ،لكنو يفيـ بعد التفكير الطويؿ أنو ال قيمة

لمعمـ بدوف اإليماف بو ،يذىب إلى الشيخ درديري ويأخذ منو زجاجة الزيت ويقرر أف يعالج

عيني فاطمة بواسطة العمـ واإليماف معا ،يداوي عيناىا ،وتعود لفاطمة صحتيا ثـ يفتتح

إسماعيؿ عيادتو في حي الفقراء ثـ يتزوج منيا ،ويعيشا سويػًا حياة سعيدة(.حقئٜٜٚ ،ـ:
)ٜٔٔ ،ٜ٘
ممخص "الفارسي ىو السكر" :وىي القصة األولى في مجموعة "كاف يا ما كاف" تدور حوؿ

الصداـ في سجف إيراني بيف إيراني عامي قادـ مف الريؼ ومخموقيف غير طبيعييف مف
مواطنيو ،يعود الراوي إلى إيراف بعد خمس سنوات مف العيش في الخارج ،يصؿ إلى ميناء

أنزلي ،يأتي إليو اثنيف مف وكالء الحكومة ويشككاف في جنسيتو ألنو قد لبس قبعة أوروبية

اشتد بيف الممؾ والبرلماف في طيراف ،وأنو قد صدر أمر
مف أحاديث الناس أف الصراع قد ّ
خاص بمراقبة المسافريف والركاب ،والضابط الذي جاء مف رشت كاف صارما أكثر مف
سبقو ،يأخذونو إلى غرفة مظممة وراء قسـ الجمارؾ حتي يتّموا التحقيقات الالزمة ،بعد مدة
مف الوقت يدرؾ الراوي إنو ليس وحيدا بؿ ىناؾ شخصاف آخراف في الغرفة ويفيـ الراوي مف
نوع ثيابيما أف أحدىما شيخ واآلخر يوناني األصؿ ،ولـ يكف قد تحدث معيما بعد ،يفتح

الباب وقد رمي الشاب في الغرفة اسمو رمضاف ،يشتكي مف الظروؼ ويعتقد أف سبب
اعتقالو ىو العمؿ في بيت قوقازي لفترة قصيرة ،يبحث رمضاف عف شخص ليتحدث معو

ويشعر باليدوء ،ويرفض التحدث مع الراوي بسبب قبعتو ،فيذىب إلى الشيخ ويتحدث معو،

يسألو عف سبب اعتقالو لكف كانت العبارات المنمقة العربية الفارسية التي ينطؽ بيا رجؿ

الديف ،ثـ التغييرات األجنبية الغربية التي ينطقيا الشاب "المتفرنس" تضايؽ الرجؿ البسيط
وتشعره بالضآلة ،كاف الرجؿ قد دخؿ السجف دوف ذنب جناه ،يظف رمضاف أنيما مجنوناف
فيشعر بالخوؼ ،يبكي رمضاف ،ثـ يشفؽ الراوي عميو ،فيذىب إليو ويتكمـ معو ،يتعجب
رمضاف مف كالمو ألنو يتكمـ المغة الفارسية ويرتدي قبعة أوروبية ،ثـ يعرب رمضاف عف

سروره ،يوضح الراوي لو أنيما ليسا مجنونيف بؿ يتكمماف بمغة أخري فقط ،عندئذ يفتح الباب

ويقوؿ الضابط :إنيـ أحرار وعندما يخرجوف مف الغرفة ،يروف الشاب يتكمـ بالفارسية

الممتزجة بالتركية فيخاؼ رمضاف مرة أخري مف كالمو ،وأخي ار يركب الراوي ،الشيخ
واليوناني في عربة ويذىبوف إلى رشت لكف رمضاف ال يذىب معيـ ،وحاوؿ البحث عف
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تفسير عند ىاتيف الشخصيتيف البارزتيف ،أنيا قصة مخدومة وذكية إلى أبعد الحدود لخمطيا

تكمؼ المتغرب وفييقة الشيخ عند الحديث الفارسية ( .پايندهٖٜٔٔ ،ش)ٔٓٓ-ٜٙ :

الغرب في "قنديل أم ىاشم"

يحيي حقي في قنديؿ أـ ىاشـ لـ ينبير بالغرب إلى درجة السذاجة السطحية واالستغراب
الخارؽ الفاتف ،بؿ تنبو إلى أسباب تقدـ الغرب مادياً وتقنياً وعممياً وثقافياً وفنياً ،ولكنو تنبو

أيضاً إلى قيمة الشرؽ ،وتميزه عمى مستوى القيـ الدينية والروحانية ،والدفاع عف أصالتو
وعاداتو وتقاليده وحضارتو وشرقيتو؛ وىنا نشير إلى بعض تمؾ العوامؿ:

الدين :يصور يحيي حقي في قنديؿ أـ ىاشـ واحدة مف المشاكؿ التي تواجو المجتمعات
الفكرية ،يذكر الديف كفريسة مف فرائس الغرب ويشير إلى أف الغرب ىو عالـ مادي يسعي

ليفني الديف مف الحياة البشرية ،يمكف فيـ الدافع الرئيسي مف كتابة القصة مف خالؿ قراءة
العنواف والسطور األولى ،رغـ أنو يتناوؿ أىدافا أخرى في ظؿ ىذا األىداؼ ،إنو ال يشير
مباشرة إلى الديف بؿ يستفيد مف إحدى المقدسات التي يحترميا الجميع وىذا ما يضفي

الجماؿ عمى عممو ،في الواقع قد جعؿ قنديؿ أـ ىاشـ والزيت رم از لمديف ،أف إسماعيؿ ىو
الشخص الذي أختاره حتى يشير إلى الصراع والى التناقض مع الديف ،يشير يحيي حقي إلى
خمفية أسرة إسماعيؿ الدينية في بداية ،ويذكر أف جميع أجداده يحترموف الديف واألماكف

المقدسة احتراما خاصا ،يفيـ ىذا االحتراـ والتقدس مف ثالث:

جدي الشيخ رجب عبداهلل إذا قدـ لمقاىرة وىو
أ-ىبوط الرأس عمى العتبة الرخامية « :كاف ّ
صبي مع رجاؿ األسرة ونسائيا لمتبرؾ بزيارة أىؿ البيت ،دفعو أبوه إذا أشرفوا عمى مدخؿ
ّ
السيدة زينب ،وغريزة التقميد تغني عف الدفع ،فييوي معيـ عمى عتبتو الرخامية يرشقيا
ّ
بقبالتو ،وأقداـ الداخميف والخارجيف تكاد تصدـ رأسو(».حقئٜٜٚ ،ـ)ٜ٘ :

ب -اختيار البيت القريب مف مسجد السيدة زينب « :فال عجب أنو اختار إلقامتو أقرب
المساكف لجامعو المحبب .وىكذا استقر بمنزؿ لألوقاؼ قديـ ،يواجو ميضأة المسجد الخمفية،

في الحارة التي كانت تسمى (حارة الميضة)؛ ألف معوؿ مصمحة التنظيـ اليداـ أتى عمييا
فيما أتى عمييا فيما أتى عميو مف معالـ القاىرة طاش المعوؿ وسممت لمميجاف روحو ،إنما

يوفؽ في المحو واإلفناء حيف تكوف ضحاياه مف حجارة وطوب! ثـ فتح جدي متج اًر لمغالؿ
في الميداف أيضا .وىكذا عاشت األسرة في ركاب الست وفي حماىا :أعياد الست ،أعيادنا،

ومواسميا مواسمنا ،ومؤذف المسجد ساعاتنا ( ».المصدر نفسو)ٙٓ ،

ج-االىتماـ بالديف في الدراسة« :ابنو الثاني قد دخؿ األزىر ،واضطرب فيو سنوات وأخفؽ،
ثـ عاد لبمدتنا ليكوف فقييا ومأذونيا بقي االبف األصغر عمي إسماعيؿ آخر العنقود ،يييئو

القدر واتساع رزؽ أبيو أبيي وأعطر ،لعمو خشي في مبدأ األمر ،عندما أجبره أبوه عمى حفظ
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القرآف أف يدفع بو إلى األزىر(».المصدر نفسو )ٜٙٔ،يصؼ الكاتب شخصية إسماعيؿ
مرحمة تمو أخرى وفي الواقع الصراع والتناقض ليس موجودا في شخصيتو قبؿ ذىابو إلى

إنجمترا .نستطيع أف نقسـ تصرفات إسماعيؿ الدينية إلى ثالث مراحؿ:
أ .تصرفاتو قبؿ ذىاب إلى إنجمت ار

ب .تصرفاتو في إنجمت ار

ج .تصرفاتو بعد رجوعو مف إنجمت ار

أ-قبؿ الذىاب إلى إنجمترا :ليس ىناؾ أثر لمصراع والتناقض في تصرفاتو الدينية ،يحترـ
المسجد ويقدسو كموطنو ولو أف الكاتب يشير إشارة عابرة إال أنو يخاؼ أف يجبره أبوه عمى

الذىاب إلى مدرسة كما أجبره عمى حفظ القرآف الكريـ ،وفي الواقع ىذه المرحمة خالية مف

الصراع والتناقض« ،لعمو خشي في بادئ األمر أف يجبره عمى حفظ القرآف وأف يدفع بو إلى
األزىر (».المصدر نفسو)ٙٔ ،

إنجمتر الكتساب الشيادة في الطب وجراحة العيوف
ا
 -في إنجمترا :يسافر إسماعيؿ إلى

ويوصيو أبوه أف يكوف محتفظا عمى دينو وايمانو ،تدؿ وصاياه األولي عمى ىذه المسالة،
تظير شخصية ماري باإلضافة إلى شخصيتو في ىذه المرحمة ،في الواقع ماري شخصية

رئيسة تمثؿ الكفر وفسوؽ الغربييف عموما ،ىي ممثمة فيختارىا الكاتب حتى تفني جذور

الديف في إسماعيؿ ،ال يقدـ الكاتب معطيات عف إنجمت ار سواء دينية أو اجتماعية أو مف

الناحية االقتصادية لمقارئ في ىذه المرحمة ،فقط يشير إلى أف إسماعيؿ لجأ إلى ماري ونسي

شخصيتو الدينية« ،وصيتي إليؾ أف تعيش في "بالد ّبره" كما عشت ىنا حريصا عمى دينؾ
واف تساىؿ مرة فمف تدري إلى أف يقودؾ تساىمؾ ونحف يا بني نريدؾ أف ترجع إلينا مفمحا
لتبيض وجوىنا أماـ الناس(».حقئٜٜٚ ،ـ)ٚٔ :

ويحاوؿ إسماعيؿ أف ينسي الديف وتعاليمو ،لكف ،مف حيث أف الديف ىو جزء ال يتج أز مف

الطبيعة ،يتمسؾ بالديف وتعاليمو في التعامؿ مع اإلنكميز« .رأتو يطيؿ جمستو بجانب مف
مرضاه ويخص بعطفو مف يمحظ فيو أثار الزمف لألعصاب والعقوؿ وماؿ أكثرىـ في أوربا؛

يجمس صامتاً ينصت لشكواىـ؛ كاف أكبر كرـ منو أف يماشي منطقة منطقيـ المريض؛
لحظتو (ماري) وحمقة المرضي والميزوميف تطبؽ عميو يتثبتوف بو( ».المصدر نفسو)ٛٛ ،

أف األزمة التي أصيب إسماعيؿ بيا وتركو لمدراسة عمى أف الديف وتعاليمو لـ يمح مف
وّ
وجوده تماما ،تحاوؿ ماري أف تزيؿ بقية جذور الديف فيقيماف في قرية لػ" إسكتمندا" لمدة؛ «لـ
تقو أعصابو عمى تحمؿ ىذا التيو الذي وجد غريقا وحيدا في خالئو ،فمرس وانقطع عف

الدراسة  ،وافترسو نوع مف القمؽ والحيرة .بؿ بدت أحيانا لمحات الخوؼ والذعر كانت

(ماري) ىي التي أنقدتو؛ أخذتو في رحمة إلى الريؼ بإسكتمندا يجوالف بالنيار مشيا أو عمى
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الدراجة بيف الحقوؿ أو يصطاداف السمؾ وبالميؿ تذيقو مف متعة الحب أشكاال وألوانا.

»(المصدر نفسو)ٜٛ-ٛٛ ،

 -تصرفاتو بعد رجوعو مف إنجمترا :تقسـ ىذه المرحمة عمى قسميف :أ -مرحمة الثورة أو

التمرد :ب -مرحمة العودة أو الرجوع.

أ .مرحمة الثورة :يرجع إسماعيؿ إلى وطنو وىو ممموء بالعمـ والمعرفة ،اطّمع إسماعيؿ عمى
العموـ الحديثة في إنجمت ار رأى التقدـ واالبتكار ىناؾ ،رأي كيؼ يعيش الناس وكيؼ أنو يوجد
لدييـ مستوى عاؿ مف الرفاىية فيريد أف يكوف وطنو في نفس ىذا المستوى مف الرفاىية،

التقدـ والتحرر كإنجمت ار فيحاوؿ أف يكشؼ العامؿ الرئيسي في تخمؼ بمده ثـ يفكر ويري أف
الفرؽ الوحيد بيف البمديف يتمثؿ في الناحية الدينية ،وأخي ار يستنتج أف العامؿ الرئيسي في
بؤس وتخمؼ بمده ىو الديف ،كاف قد نسي الديف وتعاليمو في ىذا المرحمة ولـ يبؽ ليا أي

أثر فيو ،فيسعي إلى أخذ عقائد موطنو منيـ حتي يصموا إلى التقدـ والرفاه ،تبدأ معركة

إسماعيؿ عندما يرى أف أمو ال تذىب إلى الطبيب العيوف بؿ تستفيد مف زيت قنديؿ أـ
ىاشـ ،يقوـ برمي الزيت في البداية ثـ يذىب ليكسر القنديؿ ويفنى كؿ العقائد الدينية ،في

الواقع يريد أف يمحي عقائدىـ القمبية بكسره لمقنديؿ.

«سأليا إسماعيؿ  :ما ىذا أمي؟  -ىذا زيت قنديؿ أـ ىاشـ؛ تعودت أف أقطر ليا منو كؿ
مساء لقد جاءنا بو صديقؾ الشيخ درديري؛ إنو يذكرؾ ويتشوؽ إليؾ؛ ىؿ تذكره؟ أـ تراؾ

نسيتو؟ قفز إسماعيؿ مف مكانو كالممسوع؛ أليس مف العجيب أنو وىو طبيب عيوف يشاىد

في أوؿ ليمة مف عودتو ،بأية وسيمة تداوي بعض العيوف الرمداء في وطنو؟ تقدـ إسماعيؿ
إلى فاطمة فأوقفيا ،وحؿ رباطيا وفحص عينييا ،فوجد رمدا قد أتمؼ الجفنيف وأضر بالمقمة،
فمو وجد العالج الميدئ المسكف لتماثمت لمشفاء ،ولكنيا تسوء بالزيت الحار كؿ ما فعمو
إسماعيؿ بعد ذلؾ يدؿ عمى أف المرض العصبي القديـ قد عاوده فجأة وانفجر بشدة مف

جديد فقد وعيو وشعر بحمقو يجؼ شب عمى قدميو واقفا؛ ال شؾ أف نظرتو ما يخيؼ ،فقد
تضالت األـ وابتعد األب عف طريقو؛ ىجـ إسماعيؿ عمى أمو يحاوؿ أف ينتزع منيا

الزجاجة ،فتشبث بيا لحظة ثـ تركتيا لو؛ فأخذىا مف يدىا بشدة وعنؼ ،وبحركة سريعة طوح

بيا مف النافذة(».حقئٜٜٚ،ـ)ٔٓٓ -ٜٛ :

« التفت إسماعيؿ إلى ركف في المقاـ فوجد الشيخ درديري رجالً معصوب الرأس بمنديؿ
نسائي زجاجة صغيرة في حرص ،كأنما ىي بعض الميربات؛ لـ يممؾ إسماعيؿ نفسو؛ فقد

وعيو ،وشعر بطنيف أجراس عديدة ،وزاغ بصره ،ثـ شب ،وأىوى بعصاه عمى القنديؿ فحطمو

وتناثر زجاجو ،ثـ لـ يستطيع أف يتـ جممتو(».المصدر نفسو)ٔٓٗ ،

الجدير بالذكر أف الناس لـ يقفوا مكتوفي األيدي أماـ تصرؼ إسماعيؿ بؿ نيضوا وكادوا أف
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يقتموه وىذا العمؿ يدؿ عمى أف الناس ييتموف بالديف حتي لو كانوا الفقراء؛ «ىجمت الجمع

وتيدمت فوقو ،فخر عمى األرض مغمي عميو؛ ضربوه وداسوه باألقداـ وجرح رأسو وساؿ الدـ

عمى وجيو ومزقت ثيابو(».المصدر نفسو)ٔٓ٘ -ٔٓٗ ،

مرحمة العودة :يقرر إسماعيؿ أف يوضح لمجميع أف الديف ليس إال شيئا سخيفا ،وأف ىذا

الديف قد سبب البقاء في البؤس والتخمؼ .فقرر إلثبات ادعائو واقناع الجميع أف يعالج عيني
فاطمة معتمدا عمى العمـ فحسب ،فبدأ عممو دوف أي اعتقاد بالزيت والقنديؿ لكنو لـ ينجح

في ذلؾ ،وتسوء حالة عينييا يوما بعد يوـ ،يترؾ إسماعيؿ البيت ويختار العزلة حتي يكتشؼ
سبب فشمو ،إذ وجد أف ما يبحث عنو بعد أشير مف التفكير ،وفيـ أف العامؿ الرئيسي في

فشمو ىو عدـ اإليماف كما اكتشؼ أف الديف ليس متعارضا مع التطور بؿ يدعو إلى أف ينأ

بالناس عف الجيؿ « .واستيقظ إسماعيؿ ذات صباح وىو يشعر بنشاط عجيب كفي مثؿ
ىذه األحواؿ بقفز الشخص مف النقيض فجأة وبال سبب ظاىر وخرج مف الدار مبك ار وعاد

يحمؿ حقيبة ،مألي بالزجاجات واألربطة والمراود ،وبدأ عالجو لفاطمة كما يقتضيو عممو؛

لقد عالج في أوروبا أكثر مف مائة حالة لفاطمة كما فمـ يخنو التوفيؽ في واحدة؛ فمماذا لـ

ينجح مع فاطمة أيضا؟ في الصباح تجمس فاطمة بيف يديو وقبؿ النوـ ومر يوـ وثاف وثالثاً
وأسبوع وأخر وعيوف فاطمة عمى حاليا إذا بيا تسوء فجأة وتمتيي ويختمط سوادىا

بالبياض(».المصدر نفسو « )ٔٓٛ ،انفض إسماعيؿ مف رأس إلى أخمض قدميو ،أيف أنت
أييا النور الذي غبت عني دىرا؟ مرحبا بؾ! لقد زالت الغشاوة التي كانت تريف عمى قمبي
وعيني وفيمت اآلف ما كاف خافيا عمي؛ ال عمـ بال إيماف؛ إنما إيمانيا ببركتؾ أنت وكرمكـ

ومنؾ؛ ببركتؾ يا أـ ىاشـ( ».المصدر نفسو« )ٔٔٚ ،وعاد مف جديد إلى عممو وطبو يسنده

قديما ،يجادلو بعناد وال يتزحزح .ثابر واستمر
اإليماف ،لـ ييأس عندما وجد الداء متشبثًا ً
يوما بعد يوـ ،واذا بيا تكسب في آخر
والحت بارقة األمؿ؛ ففاطمة تتقدـ لمشفاء عمى يديو ً
قفزا؛ ولما رآىا ذات يوـ أمامو سميمة
العالج ما تأخرتو في مبدئو ،فيي تقفز أدواره األخيرة ً
في عافية ،فتش في ذىنو وقمبو عف الدىشة التي كاف يخشاىا ،فمـ يجدىا(».حقئٜٜٚ ،ـ:
 )ٜٔٔلـ ييتـ الكاتب بنقاط عديدة ،منيا:

لـ يذكر حوا ار دينية واعتقاديا بيف إسماعيؿ واآلخريف ،مع أف الديف محور رئيسي فيالرواية والبد مف الحوار حولو.

 لـ يذكر الكاتب العامؿ والحدث الرئيسي المسبب لعودة إسماعيؿ إلى الديف. -ال يشير إلى الديف عند اإلنكميز بشكؿ مباشر.

مسجد السيدة زينب والقنديؿ يمثالف رم اًز لمديف ويستفيد الكاتب مف الوصؼ لتصويرىما.

نستطيع أف نقسـ األوصاؼ إلى قسميف -:أوصاؼ المسجد  -أوصاؼ المسجد والقنديؿ.
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-األوصاؼ التي تصؼ المسجد:

أ -يقوـ الكاتب بوصؼ المتسوليف والبائعيف ،كما يذكر الحوارات الدينية بينيـ وىذا يدؿ عمى

أف الديف قد ترسخ في جميع جوانب الحياة «حراتي يا فوؿ حمّي وع النبي صمّي المسواؾ

سنة عف رسوؿ اهلل».

الخمارات حيث تدؿ المقاىي
ب -يقوـ الكاتب بوصؼ األماكف حوؿ المسجد وىي المقاىي و ّ
الخمارة حوؿ المسجد عمى أف الناس ينسوا بكـ ييتموف بالديف في المجتمع الواحد؛ «تسمع
و ّ
مف القياوي ضحكات غضة وأخرى غميظة "ح ّشاشي"؛ واذا دلفت مف الميداف إلى مدخؿ
شارع مراسينا سمعت ضجيج السكارى في خمارة أنسطاسي التي يمقبيا أىؿ الحي بفكاىتيـ

"آنست"؛ يخرج منيا سكير ىائج يتطوح ويتعرض لممارة(».المصدر نفسو)ٙٛ،
خمارة ْ
 األوصاؼ التي تصؼ القنديؿ :يصؼ إسماعيؿ القنديؿ فقط وتقسـ توصيفاتو عمى ثالثأقساـ:

-توصيفاتو قبؿ ذىابو إلى إنجمترا :يصؼ القنديؿ الضوء والتألؽ والممعاف.

« نظر إلى القبة ،ألالء مف نور يطوؼ بيا ،ىذا ىو قنديؿ أـ ىاشـ المعمؽ فوؽ المقاـ؛
ىييات لمجدراف أف تحجب أضواءه(».المصدر نفسو)ٙٙ ،

 توصيفاتو في مرحمة التمرد أو الثورة :يصؼ القنديؿ مع التراب والغبار؛ «ىذا ىو القنديؿقد عمؽ التراب بزجاجو واسودت مف ىبابو ،تفوح منو رائحة احتراؽ خانقة؛ أكثر ما ينبعث
منو دخاف ال بصيص ضوء( ».المصدر نفسو)ٖٔٓ ،

 توصيفاتو في مرحمة الرجوع :يصؼ القنديؿ والضوء والممعاف في ىذه المرحمة كما يصفوفي مرحمة ما قبؿ ذىابو إلى إنجمترا « ،ورفع إسماعيؿ بصره ،فإذا القنديؿ في مكانو يضيء
كالعيف المطمئنة التي رأت ،وأدركت ،واستقرت ،خيؿ إليو أف القنديؿ ،وىو يضيء ،يومئ

إليو ويبتسـ(».حقئٜٜٚ،ـ)ٔٔٛ -ٔٔٚ :

العمم :قيمة العمـ كبيرة جدا حتي أف اهلل قد أقسـ بالقمـ وما يكتب ،نستطيع إدراؾ قيمة العمـ
والتفكر مف تعميمات النبي وحضو عمى التعمـ ،باإلضافة إلى آيات القرآف الكريـ.

إف العمـ وبحوثو واحد مف االختالفات بيف الدوؿ األوربية وىو سبب ىيمنة البالد األوربية

عمى البالد اآلسيوية .وقد وضع الكاتب كال مف البالد اآلسيوية واألوروبية مف حيث

المستوي في قنديؿ أـ ىاشـ وبشكؿ جميؿ ،قد أختار شخصية إسماعيؿ كممثؿ لمعمـ ،يذكر
الكاتب الخمفية العممية المتألقة إلسماعيؿ ليفيـ الجميع أنو يميؽ بالعموـ األوروبية ،حيث

يرتقي التقدـ واحدة تمو األخرى وتقدمو مدىش وىو أفضؿ مف جميع الطالب ويتفوؽ عمييـ

جميعا لكف تقدمو يتوقؼ في نقطة ما وىي أف إسماعيؿ ال يستطيع أف يدرس طب العيوف

فيذىب إلى إنجمت ار لتجنب ىذا الركود .قد جعؿ الكاتب شخصية ماري رم از لعموـ الغرب وىي
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واحدة مف زمالء إسماعيؿ في إنجمترا ،إسماعيؿ شاب مف بمد آسيوي وىو متشوؽ لمعمـ إلى

حد يدفع بأساتذتو القتراح إقامتو في إنجمت ار والعمؿ ىناؾ .يذىب إسماعيؿ إلى إنجمت ار

ويصور عمـ الغرب ويدؿ ذىابو عمى توفر التعميـ لمجميع وقبوؿ الطالب مف البالد األخرى.

« آه لو عمموا كيؼ عقد الشيخ رجب نيتو عمى أف يدفع بابنو إلى الصفوؼ األولى!! يذىب

ىنا وىناؾ يسأؿ عف حؿ ،ال أدري مف الذي قاؿ لو :لماذا ال ترسؿ ابنؾ إلى أوربا؟»

(المصدر نفسو )ٚٙ،المسألة التي تدؿ عمى فقر وجيؿ مصر إضافتو إلى الظروؼ

االجتماعية والسياسية التي يصورىا الكاتب ،فعدـ توفر التعميـ لمجميع حيث يذىب إسماعيؿ

إلى إنجمترا« .وواقفت المراىقة سنة البكالوريا وخرج إسماعيؿ مف االمتحاف وأعمنت نتيجة
ىذا االمتحاف فإذا بو يفوز ولكف في ذيؿ الناجحيف لقد كاف أممو ورجاء األسرة كميا إف يدخؿ

مدرسة فإذا بيا تصدعت أبوابيا( ».المصدر نفسو)ٚ٘ ،

وال يشير الكاتب إلى الوضع العممي في إنجمت ار إشارة مباشرة .يذكر الكاتب جمال نفيـ منيا

ذوؽ واىتماـ الناس كميـ بالعمـ والمعرفة منيا:

أ-يذكر الكاتب الوضع العممي ألبناء الشيخ رجب كميـ ويقدـ ىذه األوضاع واحدة تمو
األخرى :ما منعت االبف األوؿ مف العمـ إال قميال ،يذىب االبف الثاني إلى األزىر لمدراسة
ويذىب االبف الثالث إسماعيؿ إلى إنجمترا ،ويدؿ ىذا التقدـ العممي عمى أف الناس يسعوف

بشكؿ دائـ حتي يرفعوا مستوياتيـ العممية.

ب -يحتفؿ الناس بنجاح إسماعيؿ في دروسو كميا ويقدموف الحمويات والشكوالتة ،فيدؿ ىذا
العمؿ عمى اىتماـ الناس كميـ بالعمـ.

«سنة بعد سنة واسماعيؿ يفوز باألولوية فإذا أعمنت النتيجة دارت أكواب الشربات عمى
الجيراف بؿ ربما شاركتيـ المارة أيضا وزغردت ما شاء اهلل بائعة الطعمية والبصارة وأطمقت

الست عديمو بخورىا وقامت بوفاء نذرىا ألـ ىاشـ( ».حقئٜٜٚ ،ـ)ٙ٘ :

إف العمـ والديف ىما الطريقاف المختمفاف لتحقيؽ ىدؼ واحد ،حيث يمبي الديف احتياجات
الروح ويمبي العمـ احتياجات الجسـ ،قد نسي اإلنساف المعاصر الديف لذلؾ فيو يعاني مف

القمؽ واليأس ،لقد أدرؾ يحيي حقي أنو ال يوجد تعارض بيف الديف والعمـ فجعؿ الديف والعمـ

في الرواية معا وفي مستوى واحد.

الجنس  :إف اإلنساف كائف اجتماعي وال يستطيع أف يمبي حاجاتو عف طريؽ الحياة الفردية

وال يوجد لديو حؿ لذلؾ إال عف طريؽ الحياة االجتماعية ،وقد ازدادت نشاطات النساء في

المجتمع مع ارتفاع المستوي العممي والرفاىية والعالقات االجتماعية فبرز وجودىا في
المجتمع يوما بعد يوـ ثـ كثر القمؽ :ىؿ وجوده في المجتمع صحيح؟ ىؿ ىناؾ حد

لحضورىف؟ مف حيث أف اإلسالـ ييتـ بجميع جوانب الحياة فقد اىتـ بيذه المسألة كالمسائؿ
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األخرى فيعتبر اإلسالـ وجود المرأة إلى جانب الرجاؿ صحيحا وذلؾ مع مراعاة ما يتعمؽ
بالتعاليـ اإلسالمية ويعتقد الغربيوف بأف العالقة بيف المرأة والرجؿ يجب أف تكوف حرة،

فيعمموف عمى ترويج ىذه الفكرة ،لكف البالد اآلسيوية تعتقد بمحدودية ىذه العالقة فيي واحدة
مف االختالفات بيف المجتمعات الشرقية والغربية ،فيصؼ يحيي حقي ىذا الموضوع في
قنديؿ أـ ىاشـ قد اختار ماري لنساء اوربا وأـ إسماعيؿ وفاطمة رم از لمنساء الشرقيات.

 -تتمتع نساء أوروبا بكؿ التسييالت كالرجاؿ ،مثال :تقوـ ماري بالدراسة في الجامعة

كالرجاؿ والى جانبيـَّ « ،
أف لـ يكف في ىذه الفترة سوي ماري زميمتو في الدراسة لكفي بيا في
نسياف ماضيو( ».حقئٜٜٚ ،ـ)ٛٚ :

 -ال يذكر الكاتب نشاطات خارج المنزؿ لنساء مصر ،إف العمؿ في المنزؿ والنشاطات

أمة وىو
الفنية مف أىـ نشاطاتيا عمى سبيؿ المثاؿ :تعمؿ فاطمة بالحياكة؛ «صامتة كأنيا َ
سيدىا؛ تعودت أف تسير معو كأف الدرس درسيا ،تتطمع إليو بعينييا المريضتيف المحمرتي

األجفاف ،وأصابعيا تعمؿ في حركة متصمة ال تنقطع في بعض أشغاؿ "التريكو"( ».المصدر

نفسو)ٙٔ ،

ال يذكر الكاتب دراسة وعمما لنساء مصر بؿ وكما نفيـ مف الرواية إف العمـ مختصبالرجاؿ في مجتمع مصر.

 ال حد في العالقة بيف الرجاؿ والنساء في البالد األوروبية عمى سبيؿ المثاؿ :إف العالقةماري مع إسماعيؿ متحررة إلى الحد الذي حظيت فيو بإعجاب إسماعيؿ.

« لقد أخذ ىذا الفتي الشرقي بمبيا فأثرتو واحتضنتو؛ عندما وىبتو نفسيا ،كانت ىي التي
فضت براءتو العذراء ،أخرجتو مف الوخـ والخموؿ إلى النشاط والوثوؽ فتحت لو آفاقا يجيميا

مف الجماؿ؛ ما تخشاه ىي القيود وأخشى ما يخشاه ىو الحرية؛ كانت ىبتيا في مبدأ األمر

محؿ حيرتو ،فكانت حيرتو محؿ سخريتيا».

 -ييتـ المجتمع المصري بالحد في العالقة بيف الرجاؿ والنساء ونفيـ ىذا الحد مف انفصاؿ

موقع الزيارة في مسجد السيدة زينب «دار إسماعيؿ حوؿ المقاـ ،حتي إذا جاء لمسور الذي
مكاف النساء عف الرجاؿ(».المصدر نفسو)ٜٚ ،

" ماداـ أفتاليا" مف الشخصيات األخرى في مجتمع مصر وىي مف النساء األوروبياتواف كانت تعيش لكنيا مشغولة بنشاطات خارج المنزؿ ،ال يعطي الكاتب مزيدا مف
المعمومات عف ماداـ إفتاليا بؿ يكتفي يذكر ىذا الموضوع :أنيا ليست شبيية بالنساء

األوروبيات في جميع الخصائص بؿ كانت طامعة كالمصرييف.

« وسكف في غرفة تستغمو منذ أوؿ وقوعو في يدىا حتى لتكاد تضع في كشؼ الحساب تحية
الصباح ،أو تستقضيو خطوتيا إذا قامت وفتحت لو الباب ،حاسبتو مرة عمى قطعة سكر
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استزادىا في إفطار؛ ال شؾ أف اإلفرنج في مصر مف طينة أخرى رآىا في أوروبا(».المصدر

نفسو)ٔٔٓ ،

الغرب في "فارسي شكر است" «الفارسي ىو السكر»

شكمّت قضية المواجية بيف الشرؽ والغرب أحد أبرز القضايا التي اشتغمت بوصفيا ِّ
موجياً

موضوعياً ناج اًز لمسرد الروائي المعاصر ،والراوي في رواية "الفارسي ىو السكر" قد رسـ
صورة المواجية بيف الشرؽ والغرب مف خالؿ المغة و المالبس.

المغة  :اإلنساف كائف اجتماعي وأىـ قضايا الحياة االجتماعية ىي التعامؿ واالرتباط مع
اآلخريف ،رغـ أنو قد تنوعت وتعددت الوسائؿ االرتباطية وترقت في الحياة البشرية لكف أىـ
الوسائؿ االرتباطية وأبسطيا ىي المغة ،في الواقع أف المغة ىي أوؿ وسيمة لمربط بيف الناس
والمجتمعات ولغة كؿ شعب ىي ثقافتو ويحاوؿ كؿ شعب أف ينقي لغتو عف المغات األجنبية

لكنو في المجموع ال توجد لغة خمت مف المفردات األجنبية تماماً ،إذ أف المفردات التي تدخؿ

في لغة ما عمى مدي الزماف والعصور تصبح جزءا مف تمؾ المغة شيئا فشيئا.

إيراف مف البالد التي كانت تحت سيطرة االستعمار منذ القدـ ،فقد دخمت المفردات األجنبية

في المغة الفارسية في التعامؿ واالحتكاؾ مع الدوؿ الغربية شيئا فشيئا ،حتي أف الدوائر

الحكومية كانت تستخدـ األلفاظ األجنبية في حواراتيا(آشوري ،بالتا )ٕٙ :إف المغة الفارسية
ىي اليوية اإليرانية وتحاوؿ البالد األجنبية أف تيمكيا وال سيما البالد األوروبية بدخوؿ

الكممات األجنبية .يحاوؿ المؤلؼ أف يصور تأثير المغات األجنبية عمى المغة الفارسية

في"فارسي شكر است" «الفارسي ىو السكر» ويستفيد المؤلّؼ مف شخصيات القصة لمتعبير

عف ىذا التصوير ،يمثؿ كؿ مف شخصيات الرواية بمدا ،وثقافة وقد استخدـ "جماؿ زاده"

ثالث شخصيات رمضاف ،يوناني األصؿ ،الشيخ لمتعبير عف ىذا التأثير ،يمثؿ الشيخ
واليوناني األصؿ اثنيف مف المغات األجنبية المتاف تسعياف إلى إفناء أصالة المغة الفارسية
عف طريؽ التدخؿ والتصرؼ فييا في الواقع أف اليوناني األصؿ ىو ممثؿ العالـ الحديث وىو

إف الشيخ ىو ممثؿ المغة العربية واإلسالـ ،يمثؿ رمضاف الشعب
يظف أنيـ يممكوف العمـّ ،
اإليراني والمغة الفارسية األصيمة .يتكمـ رمضاف بالغة الفارسية األصيمة ويحسب الشيخ
واليوناني األصؿ مجانينا وأف كمييما مف البالد األجنبية« .گريو براي چو؟ اگر ىـ قطارىايت
بدانند دستت خواىند انداخت وديگر خر بيار وخجالت بار كف ،گفت :اي دردت بو جاف

ايف ديوانو بيفتد ،بو خدا ىيچ نمانده بود زىره اـ بتركد ،ديدي چطور ايف ديوانو يؾ كممو

حرؼ سرشاف نمي شود وىمو شاف زباف جني حرؼ مي زنند» ( پايندهٖٜٔٔ ،ش)ٜٜ :

لقد قرر الكاتب أف المغة الفارسية في طريقيا إلى الزواؿ فيجعؿ أماـ المغة الفارسية األصمية

المغتيف العربية واإلنجميزية ،فيختار الشخصيتاف الفارسيتاف المتاف قد أصيبتا باالنييار وقد
ٓٚ

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

دمرتا ىويتيما عند تحدثيما ،فيذكر الشخصية الشعبية ضد ىاتيف الشخصيتيف والتي حفظت
المغة وىويتيا ،يعتقد " جماؿ زاده " ،أف المغة الفارسية التي تدؿ عمى ىوية اإليراني تفقد

أصالتيا عندما تمتزج بالمغات األخرى .يركب الراوي الشيخ واليوناني األصؿ وسيمة النقؿ

ويذىبوف معا إلى رشت ونفيـ مف ىذا االجتماع أننا ال نستطيع أف نمنع دخوؿ الثقافات وأنو

ال مفر مف ىذا إال التسوية فيجب أف يكوف الناس واعوف حتي ال تفقد المغة إصالتيا.

« رفتيـ ودر پي تدارؾ يؾ درشكو براي رفتف بو رشت وچند دقيقو بعد با جناب شيخ وخاف
فرنگي مآب ،دانگي درشكو گرفتو ودر شرؼ حركت بوديـ رمضاف دواف دواف آمد يؾ

دستماؿ آجيؿ بو دست مف داد( ».پايندهٖٜٔٔ،ش)ٜٛ :

لـ يتأثر اإليراني عند كتابة الرواية بثقافة الغرب فقط بؿ تأثر بالثقافة العربية أيضا ،حيث

يدؿ وجود الشيخ واليوناني األصؿ عمى ىذا الحديث ،ويبرز ىذا التأثير في المقاـ األوؿ عند
الفئة المتمتعة بمستوي عاؿ مف الرفاىية أو معروفة في المجتمع بعبارة أخري ال يفكر

اإلنساف العادي بالتغيير .يشير جماؿ زاده إلى امتزاج المغة الفارسية بثقافة األخرى في "
فارسي شكر است" وىو ال يقدـ الحؿ فقد واجو العالـ ال سيما البمداف الشرقية منذ زمف القديـ
مسألة التأثير الغربي وفقداف اليوية ييتـ " جماؿ زاده " بيذا الموضوع مع أنو لـ يعش في

إيراف ويشمؿ ىذا الموضوع في جزء كبير مف قصتو ،يدؿ عمى المغة الفارسية واصالتيا.

المالبس :يرتدي اإلنساف المالبس ليقى جسمو مف البرد والح اررة والعاصفة منذ بداية الحياة،
كاف دور المالبس وقائيا في بداية تشكيؿ المجتمعات ،عندما توسعت وكثرت عالقتيا معا

فصار المباس مظي ار لمثقافة واليوية ،يدؿ تغيير المالبس عمى تحوؿ المجتمعات ،إف
اإليرانييف مف الناس الذيف كانوا ذوي مالبس خاصة مف البداية ،كاف االتصاؿ باألوروبييف
ودخوؿ صنعة الحياكة والغزؿ في ايراف مف األسباب الرئيسي في تحوؿ المالبس قد حدثت

تحوالت الثقافية الكثيرة في عصر الصفوييف والقجرييف في إيراف .إف رواية "فارسي شكر

است"«الفارسي ىو السكر» ىي نموذج بارز وقد ذكر الكاتب المالبس لبياف االختالفات بيف
الشرؽ والغرب والتأثير الذي أوجده الغرب عمى الشرؽ .نستطيع أف نقسـ الشخصيات الذي

يعرفيا " جماؿ زاده " مع وصفو لأللبسة إلى قسميف:
ّ
أ -الشخصيات الرئيسية ب -الشخصيات الفرعية

أ :الشخصيات الرئيسية :ال وجود لمشخصيات الرئيسية في القصة عند البداية ،باستثناء
الراوي بؿ تتجمع في مكاف واحد خالؿ حدث ما ،ولكنيا تبقي كميا حتي نياية القصة وتمعب

دو ار رئيسيا في الرواية ،ليجمو جماؿ زاده االختالؼ في المباس في القصة يتمتع في أربع
شخصيات وىي  :الراوي ،الشيخ ،رمضاف واليوناني األصؿ .حيث يمعب الراوي دو ار رئيسيا

وىاماػ ،وىو يصؼ الشخصيات والمباس واألعماؿ في القصة فسنتناولو في البداية ثـ نذىب
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إلى الشخصيات األخرى" :ال يعطي الراوي لمقاري معطيات عف ماضيو ،منيا :أ -في أي

بمد عاش قبؿ الدخوؿ إلى إِيراف ب  -ما ىو عممو ج -ما ىو مستواه مف التعميـ؟ ندرؾ مف

خالؿ حواره مع وكالء الحكومة أنو ذو نسب «چطور آيا شما ايراني ىستيد؟ گفتـ ما شاء
اهلل عجب سوالي مي فرمايي پس مي خواىيد كجايي باشـ ،البتو كو ايراني ىستـ ىفت جدـ

ايراني بوده اند محمو سنگمج مثؿ گاو پيشاني سفيد إحدى پيدا نمي شود كو پير غالمتاف ار

نشناسد(».پايندهٖٜٔٔ ،ش")ٜٖ :

ال يصؼ الراوي ثوبو بؿ يشير إلى ربطة عنقو في عدة مواضو ويقرنيا بوصؼ " لگني "
ونفيـ مف ىذا الوصؼ انو ليس متعمقا وميتما بالدوؿ األوروبية« .مف بخت برگشتو ي مادر
مرده مجاؿ نشد كاله لگني فرنگيـ ار كو از فرنگستاف سرـ مانده بود ار عوض كنـ وياروىا

ما ار پسر حاجي ولقمو چربي فرض كردند(».المصدر نفسو)ٜٖ،

رمضاف في تحدثو مع زمالئو عف المالبس ،حيث يسبب ىذا العمؿ أف نكوف صورة عف

لباس راوي مف ىذا ندرؾ أنو ال يعتمد عف الراوي بحسب مالبسو في الواقع.

« تؼ تسميمي بو زميف ونگاىي بو صحف محبس انداخت مف كو فرنگ بودـ وكاري با مف
ساختو نبود از فرنگي مآب ىـ چشمش آب نمي خورد وايف بود كو پابرچيف پابرچيف بو

طرؼ شيخ رفت(».المصدر نفسو)ٜ٘ ،

قد اىتـ الكاتب بوصؼ القبعة لمتعبير عف أنواع مختمفة مف المباس في المرحمة األولى،
يصؼ الكاتب رمضاف" بالقبعة نمدي" ،الراوي بالقبعة األوروبية والشيخ بالعمامة في الواقع

يذكر الراوي قبعة لكؿ شخصية عمى أساس الوضع االجتماعي وىذا ىو واحد مف

الموضوعات التي قد اىتـ بيا الكاتب بعناية ،ألف القبعات ىي جزء ميـ مف المالبس في

الثقافة اإليرانية فتمثؿ القبعات المكانة االجتماعية ،المينة ،الديف ،العرؽ ،الجنسية واليوية
إضافة إلى أتيا تخمؽ دو ار وقائيا ضد الح اررة والبرودة والكوارث الطبيعية (اليئٖٜٛ ،ش:

 )ٔٛيكتفي الكاتب في وصؼ مالبس اليوناني األصؿ عمى سبيؿ المثاؿ:

أ -يذكر ياقتو« :آقاي فرنگي مآب با يخو اي بمندي لولو سماوري كو دود خط آنياي نفتي
قفقاز تقريبا بو ىماف رنگ لولو سماورش درآمده بود در باالي طاقچو نشستو وتحت فشار

ايف يخو كو مثؿ كندي بود كو بو گردنش زده باشند در ايف تاريكي وروشني غرؽ خواندف

كتاب روماني بود(».پايندهٖٜٔٔ،ش)ٜٚ :

ب -يذكر المعطؼ وصدريتو «بو شنيدف ايف كممات فرنگي مآب از طاقچو پاييف پريده
وكتابي ار دوال كرده ودر جيب گشاد پالتو چپاند وبا لب خنداف بو طرؼ رمضاف رفتو
محض خالي نبودف عريضو دست ديگر ار ىـ بو ميداف آورده ىر دو ار روي سينو گذاشتو

ودو انگشت ابياـ ار در دو سوراخ جميقو جا داده( ».المصدر نفسو)ٜٛ ،
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ج -يشير إلى ساعة في يده«:فقط گاىي لب ولوچو اي تكاف داده وتؾ يكي از دو سبيمش
ار كو چوف دو عقرب ج ارره بر كنار النو دىاف قرار گرفتو بود بو زير دنداف گرفتو ومشغوؿ

جويدف مي شد وگاىي ىـ ساعتش ار در آورده نگاىي مي كرد(».المصدر نفسو)ٜٔٙ ،
يصؼ الكاتب أعماؿ الشخصيات لتعرفيا أكثر ويكثر الكاتب مف الوصؼ.

ب:الشخصيات الفرعية :ىذه الشخصيات ليست مستقرة وثابتة في القصة وال تساىـ في
تشكيؿ القصة ويشير الكاتب إلييـ إشارة عابرة يصفيا الكاتب ويصؼ القبعات كما وصؼ

الشخصيات الرئيسية نستطيع أف نقسميـ إلى قسميف:

أ -التجار التي تأتي مف الخارج«:مياف مسافراف ديگر كار مف از ىمو ازرتر بود چوف
سايريف عموما كاسب كارىاي لباده دراز وكاله كوتو باكو ورشت بودند كو بو زور چماؽ
وواحد يموت(صحيح است) ىـ بند از كيسو شاف باز نمي شد(».پايندهٖٜٔٔ،ش)ٜٔ :

ب -موظفو الحكومة« :صؼ شكافتو شد وعنؽ منكسر ومنحوس دو نفر از ماموريف تذكره
كو انكاري خود انكر(صحيح است) ومنكر بودند با چند نفر فراش سرخ پوش وشير خورشيد
بو كاله با صورت ىاي اخمو وعبوس وسبيؿ ىاي از بنا گوش در رفتو ايي كو مانند بيرؽ
جوع نسيـ بو حركت درشاف آورده بود در مقابؿ ما مانند آيينو ي دؽ حاضر گرديدند».

(المصدر نفسو )ٜٔ ،لـ يتعجب رمضاف بمالبسيـ وال يشير إلى مالبسيـ عمى الرغـ إنو
متعجب مف طريقة حديثيـ.
المقارنة بين األثرين

بعد تناوؿ مضموف األثريف نقوـ بالمقارنة بيف األثريف وال نكتفي بالمقارنة مف اتجاه محدد بؿ

نقارنيما مف حيث الكاتبيف ،الشخصيات ،الزماف ،المكاف وأخي ار نقارف مضموف األثريف معا.

ت بالدىما ظروفا متشابيا مف النواحي السياسة واالجتماعية
المقارنة بيف الكاتبيف :قد ُع ِرفَ ْ
والتاريخية ،فقد عاش كؿ مف الكاتبيف في الظروؼ نفسيا ،ساف ار إلى الدوؿ األوروبية وعاشا
فترة طويمة ىناؾ عمى الرغـ مف أف جماؿ زاده لـ يعد إلى وطنو ،يتجمى تأثير الكتابة الغربية

عمى آثارىما ،إذ إنيما مف رواد القصة القصيرة وقد اىتما بالواقعية ال سيما المسائؿ

السياسية ،االجتماعية واالقتصادية في ذلؾ الوقت.

المقارنة بيف الشخصيات :ىناؾ تشابيات مف حيث الشخصيات في األثريف ،فقد جعؿ كؿ

مف الكاتبيف رمو از لمشرؽ والغرب في أثرييما ،تدؿ كؿ مف شخصية "ماري واليوناني األصؿ

عمى الغرب" أف "إسماعيؿ ورمضاف رمزيف لمشرؽ" .ىناؾ رمز لمديف في كال األثريف و"ىما

الشيخ في الفارسي ىو السكر والقنديؿ والزيت في قنديؿ أـ ىاشـ" َّ ،
إف سموؾ الشخصية

التي تعود مف الخارج ىو الفرؽ الرئيسي في األثريف :يريد إسماعيؿ يغير جماىير الناس

عمى وفقا لمثقافة الغربية فيو مصاب بتعارض ديني وثقافي في ىذا السموؾ أخي ار ينقذ نفسو
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مف الصراع واالرتباؾ لكنو لـ يقـ بأي عمؿ ليوقظ الناس وانما تركيـ غارقيف في النوـ .ال
يصاب في "فارسي شكر است" «الفرسي ىو السكر» بالتعارض والصراع بؿ أنو قد فيـ أف
تقدـ البالد يتـ في ظؿ التسوية والمصالحة مف البداية ،يعتقد أف الميؿ إلى الثقافات الغربية
يجب أف يكوف معتدال وىو يميؿ إلى االعتداؿ وتمضي الشخصيات األخرى في اإلفراط

والتفريط.

المقارنة بيف الزماف والمكاف :إف الزمف في " قنديؿ أـ ىاشـ " زمف طويؿ ،يبدأ مف طفولة

أما في "
والد إسماعيؿ وينتيي بموت إسماعيؿ ،حيث يذكر الراوي تطور شخصية إسماعيؿّ ،
فارسي شكر است" «الفارسي ىو السكر» فالزمف قصير وغامض وال يشير الراوي إلى تطور
الشخصيات ،إف المكاف في " قنديؿ أـ ىاشـ" ثابت وال يغير  ،إال عندما يذىب إسماعيؿ إلى
الخارج ويعود إلى المكاف السابؽ مرة أخري إف المكاف في "فارسي شكر است"« الفارسي ىو

السكر» متغير عمى الرغـ مف أف الزمف قصير.

المقارنة بيف المضموف األثريف :قد تناوؿ كالىما تأثير الغرب في أثره ،ويبدو ترسخ الغرب
في ىوية المجتمع في ىذيف األثريف ونحف نعمـ أف اليوية تتكوف مف الديف ،المباس،

الجنسية ،القومية ،المغة و.....إلخ قد أثر الغرب في " قنديؿ أـ ىاشـ" في الديف ،العمـ،

الجنس وقد أثر في "فارسي شكر است" « الفارسي ىو السكر » في المغة والمباس.
من خالل ىذه المقالة نستنج فيما يمي:

 الصراع الموجود بيف الغرب والشرؽ في الواقع صراع بيف القيـ المادية والقيـ الروحية،وصراع بيف الديف واإللحاد ،وصراع بيف األخالؽ واإلباحية ،وصراع بيف الرجولة الشرقية

واألنوثة الغربية؛ وقد يعكس ىذا الصراع التفاوت الحضاري بيف غرب التقدـ والعمـ
والتكنولوجيا ،وشرؽ التخمؼ والجيؿ والخرافات واألساطير ،جمية ووضوح في روايتيف والتي

تصور التقابؿ الحضاري المتفاوت بيف العقمية الغربية والعقمية الشرقية مف خالؿ التقابؿ بيف

شخصيات.

 لـ تكف رؤية الكاتبيف لمغرب رؤية انبياريو ،تمؾ النظرة الحائرة القائمة عمى االندىاشوالتعجب واالستغراب بحضارة الغرب ،واالفتتاف بتقدمو وازدىاره -بؿ كانت رؤيتيما

حضارية ،بحيث تنبيا إلى أسباب تقدـ الغرب مادياً وتقنياً وعممياً وثقافياً وفنياً ،ولكنيما تنبيا

أيضاً إلى قيمة الشرؽ ،وتميزه عمى مستوى القيـ الدينية والروحانية ،والدفاع عف أصالتو
وعاداتو وتقاليده وحضارتو وشرقيتو.

الشخصيات الروائية ىي فيـ المجتمع فإف ىذا األمر قد ال
 الغاية األساسية مف إبداعّ
تماما في الروايتيف؛ ألنيا رمزية ،وبالتالي لف تعبر عف مضمونيا
يكوف عمى ىذا النحو ً
بشكؿ مباشر ،ولكف مف خالؿ الرموز ،أو اإليحاء غير المباشر .فإف الكاتبيف حيف يشاىداف
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في الجانب الغربي ألو ًانا مف التقدـ الحضاري ال يفوتيما أف يرصدا الجانب اآلخر؛ أو الوجو
الثاني مف العممة؛ وىو افتقاد الجانب الروحي واإلنساني؛ ويعبر عف ذلؾ كمو مف خالؿ

أيضا
الشخصيات الثانوية ً

 أحسف الكاتباف استخداـ العامية في روايتيما إليصاؿ الصورة بشكؿ أقرب لممتمقي،واستخداـ األفكار واإلسياـ في بناء الشخصية ومستواىا البيئي والثقافي.

ػ ػ ػ قصة قنديؿ تدور حوؿ استنكار الديف واالتجاه إلى العمـ وقصة جماؿ زاده تدور حوؿ
الثقافة الغربية وذلؾ عبر االستيزاء ببعض التصرفات الشخصية ونوع المالبس وال نرى ىذا
األمر عند يحيي حقي.

ػ ػ ػ ػ في قصة يحيي حقي ،الديف رمز لمشرؽ والعمـ رمز لمغرب ولكف في قصة جماؿ ازده

المغة و المالبس مف رموز الغرب.

 في الروايتيف نقد مباشر لممجتمع الشرقي عمى لساف بطمييما؛ ومف ذلؾ نقد ،االزدواجيةفي الشخصية الشرقية ،التذبذب بيف اإليماف المطمؽ مف ناحية ،والرغبة في التحرر مف

ناحية أخرى.
المراجع:

------------------

آريف پور ،يحيئٖٕٛ( .ش) .از صبا تا نيما .چاپ ىشتـ .تيراف :نشر زوار.آژند ،يعقوبٖٔٛ٘( .ش) .تجدد ادبي در دوره مشروطو .چاپ اوؿ .المؾ :نشر تحقيقات وتوسعو عموـانساني.

آشوري ،داريوش( .بالتا) .الفارسي ىو السكر ،مجمو نگاه نو ،شماره .ٛٙ-باالئي ،كريستؼ .كويي چرس ،ميشؿٖٔٚٛ(.ش) .سرچشمو ىاي كوتاه فارسي .احمد كريمي

حكاؾ.المؾ :نشر معيف.
-پاينده ،حسيفٖٜٔٔ(.ش) .داستاف كوتاه در ايراف.چاپ دوـ .المؾ :نشر نيموفر.

جمشيدي ،محمد حسيفٖٜٔٛ (.ش).نگرش اسالمي بر جنسيت ديف ودانش .مجمو پژوىش ىاي عمـوديف .پژوىشگاه عموـ انساني ومطالعات .ساؿ اوؿ .شماره اوؿ.
الحضيري ،محمد حامدٜٜٕٔ(.ـ) .النقد االدبي الحديث في تطوير الفف القصصي .طٔ .القاىرة :رابطةاألدب الحديث.
-حقي ،يحيئٜٜٚ(.ـ) .مجموعة قنديؿ أـ ىاشـ .المؾ :الييئة المصرية لمكتاب.

حميد ،الياـٖٔٛٓ(.ش) .دراسة نقدية مجموعة قنديؿ أـ ىاشـ القصصية مع ترجمة قنديؿ اـ ىاشـ .رسالةالماجيستر .جامعة العالمة الطباطبائي.
حميدي ،نرگسٖٜٔٛ(.ش) .روايتا قنديؿ أـ ىاشـ وعصفور مف الشرؽ .رسالة الماجيستر .جامعة العالمةالطباطبائي.

-خاچاطورياف ،آرسينو .محسني ،احمدٖٜٔٓ(.ش) .نيضت ترجمو در عصر قاجار .مجمو پياـ بيارستاف.

ساؿ سوـ .شماره ٔٔ.
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-خاكزاد ،غالـ عباس .القصة القصيرة في مصر نشأتيا اصوليا وتطورىا .رسالة الماجيستر .جامعة

العالمة الطباطبائي.

الخوري ،شحادةٕٕٔٗ( .ؽ) .رفاعة الطيطاوي احد بناة النيضة المصرية .مجمة التراث العربي.العددٔٛوٕ.ٛ
الدسوقي ،عمرٜٔٙٚ(.ـ) .في األددب الحديث .ط .ٙبيروت :دار العموـ.-الدسوقي ،عمرٜٔٙٚ(.ـ).في األدب الحديث .قاىرة :دار الفكر الثقافية.

ضيؼ ،شوقئٜٙٔ(.ـ) .األدب العربي المعاصر .ط ٕ .القاىرة :دار المعارؼ.طالئي ،پرويز حسيف .نجفياف رضوي ،ليالٖٜٔٓ(.ش) .عمؿ گرايش بو ترجمو كتاب ىاي تاريخي درعصر قاجار .ساؿ يازدىـ.شماره اوؿ.

-طو بدر ،عبدالحسيفٜٜٔٔ(.ـ) .دراسات أدبية تطور والتجديد في الشعر المصري الحديث.المؾ :الييئة

المصرية العامية لمكتاب.
عمي اصغري صدر ،عمي .ميري ،سيد جوادٖٜٔٓ(.ش) .بررسي رابطو عمـ وديف از ديدگاهشريعتي.پژوىشگاه عموـ انساني ومطالعات فرىنگي .ساؿ دوـ .شماره دوـ.
-عناف ،عبداهلل(،التا) .حركة الترجمة والتاليؼ في قرف مف تاريخ مصر الحديث .مجمة اليالؿ ،السنة

الخامسة األربعوف .الجزء.ٙ

الفاخوري،حنأٜٜٔ(.ـ) .الجامع في تاريخ األدب العربي.بيروت :دارالجيؿ.فاروؽ ،عبد المعطئٜٜٗ(.ـ).يحيي حقي األديب صاحب القنديؿ .طٔ .بيروت :دارالكتب العممية.-فجاؿ ،محمد عمئٖٙٚ(.ش) .مجمة الثقافة .مصر :العدد.ٜٗٚ

كياف فر ،جمشيدٖٔٛٛ( .ش).مطبوعات دولتي ايراف در عصر قاجار .مجمو پياـ بيارستاف .ساؿ اوؿ.شماره اوؿ.
مقدس ،جعفري .محمد حسيف .نجفي اصمي ،عبداهللٖٖٔٛ(.ش) .پوشش ايرانياف .مجمو مطالعات ايراني.ساؿ سوـ .شماره پنجـ.

النساج،سيد حامدٜٜٔٗ(.ـ).أصوات في القصة القصيرة المصرية.القاىرة :دارالمعارؼ.-نوفؿ ،حسف يوسؼٕٓٓٛ(.ـ).األدب الحديث في العالـ العربي ومصادر .طٔ .المؾ :الشركة المصرية

العالمية لمنشر.
-اليي ،محبوبؤٖٜٛ(.ش) .لباس بو مثابو ىويت .فصمنامو مطالعات ممي .ساؿ يازدىـ ،شماره ٕ.
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