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1. Introduction 

One of the most important elements of narrative texts is point of view. 

Point of view demonstrates ideology and attitude of writer & artist to 

world, human and society.”Al-ayyam” And “Days” which are one of 

the most precious and interesting examples of contemporary 

autobiographical; in the beginning of one of the most essential 

historical ages - passing from traditional society to modern society – 

are written in two aspects and point of view. Autobiographies are 

frequently written in first person point of view. Mohammad-ali Eslami 

Nadooshan at his book “Days” uses usual point of view in 

autobiography i.e. first person point of view, but Taha Hossein in his 

book “Al-ayyam” narrates internal and external world and his mental 

and society disturbance in third person point of view. 

 

2. Methodology 

 This paper analyses the factors of selecting these two different 

perspectives as the spotlights of the two writers. Factors like literary-

aesthetical, creating the artistic distance, deconstruction and 

revolutionary mentality and also concealing his blindness in “Al-

ayyam”, realism and lively report of Iranian society and author's 

reform are the most important factors of choosing these two different 

points of view. In the third-person point of view, the author has more 
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opportunity to characterize and describe the scenes and more easily 

can represent the characters' thoughts, feelings, and remembrances 

than other narrative points of view.  

 

3. Discussion 

Taha Hussein selects the third-person point of view while concealing 

his blindness and responding to the reader's uncertainty that how it is 

possible that a blind person could so accurately narrate and describe 

events and scenes and report the feelings and concerns of the main 

character from outside and by keeping away from hero and events. In 

fact, this choice has made it possible for the author while he is 

creating the artistic distance and critical reading; to conceal his 

blindness and in practice, narrate easily the feelings, desires, and 

concerns of a desperate and isolated blind genius. In addition, he has 

been able to easily talk about his positive characteristics and 

creativities, possibly his weaknesses and shortcomings. Innovation 

and creativity can be another factor in this choice. The world of art 

and literature is a world of seeing and thinking differently. The artist 

breaks the templates and ordinary forms, and creates a new world. 

Taha Hussein as a literary thinker is not unaware of this effective role 

of literature and art. In fact, how to create a work like the whatness of 

work is a crucial matter for Taha Hussein. Although choosing the 

third-person point of view has reduced the autobiographic aspect of 

the work but, has increased the literary-aesthetical aspect of it, and it 

gives his work the artistic structure of romance that could reflect 

easily both the ideals of himself and society.  Taha Hussein has given 

his work an artistic, literary and aesthetic distinction by using the 

novel- writing techniques, deletions and selections, characterization, 

and artistic descriptions, including the choice of third-person point of 

view rather than the conventional first-person point of view in writing 

autobiographies. In addition, he is implicitly asking for a new life, 

order, and changes of the laws and structures that have dominated 

traditional Egyptian society for years and centuries; by breaking the 

conventional and arbitrary form of writing the autobiography and 

utilizing the third-person narrator instead of the first-person. In fact, 

the author has a revolutionary message for the reader by changing the 

form, writing and art form.   

But if we put imagination and reality on the two ends of a continuum, 

"days" are closer to reality than “Al-ayyam”. Eslami 
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Nadooshan respects the aesthetic and literary of words, His works on 

literature and literary criticism, society and culture and travelogue are 

considered one of the most beautiful, interesting and successful 

contemporary prose. In "days", he’s not unaware of these important 

factors but his realism overcomes the idealism of Taha Hussein. By 

using the first-person point of view as a reporter who is directly and 

personally present in the context of the event and society, he has tried 

like realists as much as possible, to report the realities of the society 

without interfering the feelings and speak to the readers. This kind of 

narration contributes to the credibility, in addition to identification, 

andthe reader feels confident that thefirstperson narrator describes eve

nts directly. His realism and objectivism cause that a pure 

autobiography -"days"- to turn into the Iranian social, political, and 

cultural history. In other words, this work contains the social, political, 

cultural history of the most critical and crucial period of Iranian 

society's life; The Transition of Iranian Society from the world of 

tradition to the world of modernity, the Transition from the semi-

Feudal petty landowner to the World of Individualism. In other words, 

the main intention of the writer in “Al-ayyam” is first to express his 

intellectual and mental struggles and secondly to present the outside 

world, but Eslami Nadooshan unlike Taha Hussein and confessional 

style of autobiographies, he has been less concerned with his inner 

world and his sensual and emotional struggles, but as a realist 

reporter, proceeds to the political, social and cultural life of Iranian 

society. He seeks to know the essence of his true self in society and in 

the outside world and he has a readers-focused approach to reporting 

on his life and his community, and shares with the readers the 

developments of the society in which he is present and the events that 

he has observed directly and analyzes them. On this basis, it can be 

said that the “narrator’s ego” in "days", is not the personal and the 

individual ego, but the social and the typical. Choosing the usual point 

of view and using conventional writing style in "Days" also reflects 

Eslami Nadooshan’ reformist spirit. As we have said, by studying "Al-

ayyam", we will find Taha Hussein a revolutionary and idealistic 

character who doesn’t agree with the current situation of traditional 

Egyptian society. Changing the point of view from first-person to 

third-person and creating the artistic distance are signs that he is 

asking for fundamental changes in the cultural, political and social 

structure of society. But in "Days" we find Eslami Nadooshan as a 
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reformist thinker and a realistic intellectual. Eslami Nadooshan has a 

nostalgic attachment to the roots of Iranian culture and identity. This 

attachment causes that not only in "Days" but also in his other articles 

and books like “Iran and His Loneliness", "Safir Simorgh" and "Iran 

and Greece in Ancient Context" he calls for preserving genuine values 

and beliefs and using their neglected capacities to reform society. 

 

4. Conclusion 

 In "Al-ayyam" and "Days", both authors reveal fatalism, pure 

determinism, superstition and deceit. Taha Hossein gets furious with 

the plagues, has taken a revolutionary stance, and sharply criticizes it 

in newspapers. But Eslami Nadooshan prefers gradual and cultural 

reform over revolutionary movements and extremism that have no 

result but destruction. He believes that in a society that cultural 

infrastructure does not provided for democracy, people cannot be 

expected to become aware of their rights overnight, and participate in 

their destiny. He implicitly believes that a society that fate, 

determinism, and submission have penetrated to it, will not reform 

except by slow and gradual developments. Because the intellectual, 

cultural and economic poverty doesn’t create instantly than can 

abolish by a revolutionary movement at once. 

Key words: Autobiography, point of view, focalization, Al-ayyam, 

Days.          

 

 





ات تطبی ۀنشری    قیادبی 

ات و علوم انسانی ۀدانشکد ادبی   

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1398زمستان و پاییز ، 12 ۀ، شمار  11سال   
 ی طه حسین «آن روزها»گری در و کانونی زاویۀ دید 

 دعلی اسالمی ندوشنی محم  «روزها»و 
(پژوهشی -علمی)  

 
                                            1علی صفایی                                                                                                                      

 2وند الکامیمجید جالله

 چکیده
ا رمند ر نویسنده و هنبینی جهان ،زاویۀ دید . است ییان رو ورین عناصر متتیکی از مهم زاویۀ دید 

-ونهرین نمتخواندنیاز که « روزها»و  «آن روزها» دهد.نشان می جامعه انسان ونسبت به جهان، 

 ، دورانین ادوار تاریخیتریکی از حساس در آستانۀ ،نویسی معاصر هستندنامههای خودزندگی

ا هنامهیخودزندگ .اندمتفاوت تحریر شده زاویۀ دید با دو  ،سنتی به دنیای مدرنیته گذار از جامعۀ

 با 
ً
 هماناز « روزها»درمحمدعلی اسالمی ندوشن  .شوندمی نوشتهشخص لوا زاویۀ دید غالبا

 ۀ دید زاویبا  طه حسیناما  ،گیردنویسی بهره مینامهزندگیدر خودمعمول و متداول  زاویۀ دید 

  .پردازدمی اشفکری و ذهنی خود و جامعه یهادغدغهشخص به روایت سوم
 
هایی چون فهمؤل

ساختارشکنی و انقالبی و همچنین پوشاندن  ۀروحی ،هنری زیباشناختی، ایجاد فاصلۀادبی ـ 

ی طلبو اصالحو گزارش عینی و زنده جامعۀ ایرانی  گراییواقع و «آن روزها»درضعف نابینایی 

ب این تخاعوامل انمقاله این  تواند باشد.گزینش میاین ترین عوامل از مهم «روزها»نویسنده در 

است، نویسنده بوده این دوکه کانون توجه  را ییاندازهاو چشم متفاوت زاویۀ دید و  نظرگاهدو 

 .دهدمید تجزیه و تحلیل قرارمور 

 

 .، آن روزها، روزهاشدگیدید، کانون ، زاویهنامهخودزندگی: ی کلیدیهاواژه
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ات تطبیقی، سال                                                                            106 ۀ ادبی                 1398، پاییز و زمستان 21، شمارۀ 11نشری 

 مقدمه  -1

کردن لحظات ناپایدار زندگی جاودانهرین ابزارهای تنگاری یکی از مهمنامهسرگذشت

 .کنندجو میونامه را در عصر باستان جستهای نگارش سرگذشتریشه آدمی است.

دانند که بر جریان بشر می هاینامهبیستون را یکی از نخستین سرگذشت کتیبۀ ،برخی

منشأ  (25: 1384 ،یاوری :کر.) .استگذاشته اری در اروپا و غرب تأثیرنگنامهسرگذشت

محوری در رمان باید در عصر رنسانس و انسانمدرن را مانند  ۀنگاری به شیونامهسرگذشت

ها را با نامهسرگذشتشود. میت شناختهاروپا جست؛ عصری که فردیت انسان به رسمی

 اند؛ بیوگرافیدی تقسیم کردهنواع و اقسام متعدتوجه به شکل، محتوا، نگارنده و... به ا

(Biography) ،نویسیخاطره، اتوبیوگرافی (Memoir) یادداشت روزانه ، (Journal ) و

 (29: 1384)ابرامز،  .ترین آنها هستندسفرنامه از مهم

 نامۀزندگینامه، خودزندگیکه در زبان فارسی به  (Autobiography) اتوبیوگرافی

ای ه نوشتهب ،استحسب حال و... ترجمه شدهاشت، نگخود نامۀنوشت، سرگذشتخود

 حوال، رویدادهای زندگی، تجربیات،آن را در شرح اندیشه، ا ،گردد که نویسندهاطالق می

کشمکشهای فکری و آورد. میروحی و روانی خود به نگارش درهای و دغدغهت تحول 

ویسنده با دنیای بیرونی ایجاد تناقضات و تعارضاتی که از برخورد دنیای درونی نذهنی، 

دنیای پنهان قهرمان نویس به نامهیابد. زندگیبازتاب می بیوگرافیاتو یینۀشود، در آمی

دنیایی  با واسطه و مستقیمارتباط بینامه خودزندگیا ام   ابدیواسطه راهی نمیخود، بی

ت را وجه فردی»فرانتز روزنتال  است.کردهتجربه و از منظر خود روایت  ،است که نویسنده

همین  ،به اعتقاد  منتقدان و (27، 1384)یاوری: « کندیف میمشخصۀ اتوبیوگرافی تعر

 تی و مدرن نیز هست.سن   نامۀ رین تمایز خودزندگیتمهم ،«یافتگیتفردی»صۀ مشخ

های طولنی برخوردار است و نمونهدر ادبیات فارسی از قدمتی  نامهخودزندگینگارش 

 «ابوحامد غزالی»از  «ن الضاللالمنقذ م»، «ابوعلی سینا ۀنامزندگی» ای چونبرجسته

یج در عصر درتمدرن به نگارش آن به شیوۀ ،حالبا این ؛در این رابطه قابل ذکرند و...

اثر  «یحییحیات »ازتوان این آثار می . از جملۀرواج یافتمدرنیته  توسعۀبا  و مشروطه

 «دگانی منشرح زن» ،«عارف قزوینی»اثر  «شرح حال عارف»، «آبادیی دولتیحی میرزا»

 »از 
 
اثر  «از پاریز تا پاریس»، «احمد کسروی»از  «زندگانی من»، «ه مستوفیعبدالل

 و... نام برد. «باستانی پاریزی»
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سالمی دعلی امحم   ( نوشتۀ1363« )روزها»و  حسین( اثر طه 1939)«آن روزها»

عربی و معاصر هستند که در ادبیات  هاینامهزندگیهای خوداز بهترین نمونه، ندوشن

خش طه حسین ب ؛استاز سه بخش تشکیل شده« آن روزها» اند.سی به تحریر درآمدهفار 

       اش و بخش دوم آن را خطاب به پسرش سالهنخست کتاب را خطاب به دختر نه

 ،(1363ل )است. جلد او  جلد به چاپ رسیده چهارنیز تاکنون در « روزها» است. نوشته

شامل دوران  ،(1366جلد دوم ) ؛گیردمی بر نویسنده را درسالگی چهارده اچهار ت

( 1376است و جلد سوم ) 1323تا شهریور  1317از شهریور  ،تحصیلی او در شارستان

 ،روزی البرز و دانشگاه تهران و سوربون فرانسهنیز دوران تحصیل او را در دبیرستان شبانه

پس از زندگی نویسنده را  ،رمو جلد چها شودشامل می 1334تا  1323های بین سال

آن »چینی هایی میان عنوان، شروع و مقدمهشباهت گیرد.می بر در 1335های سال

سوربون که نویسندگان آنها هر دو تحصیالت عالیۀ خود را در دانشگاه « روزها»و « روزها

نویسد که می علی اسالمی ندوشندهرچند محم  شود. میاند، دیدهفرانسه گذارنده

 از این بیت معروف مولنا گرفته نامۀان خودزندگیعنو
ً
 است: خود را تبرکا

ــت ــاک نیس ــو رو ب ــت گ ــر رف ــا  گ  روزه
        

 که چون تو پـاک نیسـتتو بمان ای آن 
 

ا بر  ،و نویسندۀ آن در ایران« آن روزها»شهرت  ،خودآگاه یا ناخودآگاه ،تردیدبی ام 

آوری جمعدر ق او بخش و مشوالهام نبوده وتأثیر ای چون اسالمی ندوشن بینویسنده

نحوۀ آغاز در اینجا است. بوده «آن روزها»نظیر  یانامهزندگیخود ها و نوشتنیادداشت

  د.شومی صار ذکرتهر دو اثر به اخ
 آن روزها:

تواند در میان روزهایی که خداوند در سال و ماه قرار و نمی نام آن روز را به یاد ندارد»

-ای آشکار و روشن بر جای ماندهایی برایش تعیین کند. ... اگر از آن روز خاطرهج ،داده

 پرچین نیین است که در برابر او برپا شده تردیدی نباشد، تنها همان خاطرۀ و در آن اشدب

های به یاد دارد که نیاش تا خانه، بیش از چند گام کوتاه نبود... بود. پرچینی که فاصله

یافت که انتهایش برای او معلوم نبود جایی امتداد می تا ،ت چپاین پرچین از سم

 آخر دنیای آن محل چندان دور نبودشد، می به آخر دنیا کشیده ،و از سمت راست

 ( 21: 1358حسین، طه ) «شد...زیرا به کاریزی ختم می
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 روزها:

مجنون، هرچند آهنگ  آورند و مانند ناقۀمیها سر بررسد که خاطرهزمانی از عمر می»

برند که گردانند، به ُدور ُدور، به دنیایی میمیما را به عقب عقب باز ،باشیم جلو داشته

... اکنون در برابر من است،نماید... همانگیز و غریبه میگرچه وابسته به ماست، شگفت

ت جاست، چقدر به نظرش بزرگ، آباد و پر رفپنداشت که مرکز دنیا همینکودک می

حیاتش  ی این جوی آب قرار داشت که رشتۀآمد ... تمام آبادی بر دو سوو آمد، می

 و همۀ جوشش و طپش ده را در مجاورت خود گرد  گونه که نیل در مصرآن ؛بود

 ( 19: 1379)اسالمی ندوشن،  «کرد...می

 پیشینۀ تحقیق -1-1

          ن فارسی جالت زباریات و مهای کمی در نشمقاله، «روزها»و « آن روزها» دربارۀ

 ،(57ـ 54: 1372انوری،)« نگاهی بر کتاب روزها» چون ییهامقاله شود.میدیده

 ـ175: 1388دهقانی، )« های اوامهناسالمی  ندوشن در سرگذشت نگرش و سبک ویژۀ»

 به نثر ( 235ـ228: 1365)ار علی سی  از غالم« روزها» ای به نامهمقالنیز و  (182
ً
صرفا

              کمتر به ساختار  اند وپرداخته « روزها»و محتوای و هنری زیبا یبانه، اد

 اند.اثر توجه کردهنویسی نامهخودزندگی

 ضرورت و اهمیت تحقیق -2-1

و « روزها» ریگروایت شیوۀدید و  ۀزاوی ،در گام نخست ،تحلیلی ـبا روش توصیفیاین مقاله 

دید در یۀ انتخاب نوع زاوبا توجه به اینکه  ،سپسو کند میمقایسه و بررسی  « آن روزها»

ر است و خودآگاه یا ناخودگاه تاب میجهانی که نویسنده در اثر خود باز ارائۀ 
 
دهد، مؤث

و بخشی دیگر برجسته  رنگحذف یا کم هایی از جهان در اثر اوگردد که بخشموجب می

نیز های دو اثر را اندازچشم که کندمیتر به نمایش درآید، تا حد امکان تالش رنگو پر 

گویی به این مقاله درصدد پاسخکه  اییهترین پرسشاصلی .مورد بررسی قرار دهد

  عبارتند از:ست، هاآن

نگرند و چگونه آن و منظری به هستی می دیدۀ زاویاز چه  این آثار هریک از نویسندگان (1

 کنند؟ می و روایت را تفسیر

جربیات تو  هانظرگاهی برای روایت هستی، انگارهاز چنین منظر و ندگان این نویسچرا  (2

  اند؟خود بهره گرفته
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ه هر توجدر کانون  ،اندازهایی از زندگی فردی ـ اجتماعی دو جامعهها و چشم( چه جنبه3

  است؟ دو اثر قرار گرفته

 مبانی نظری تحقیق -2

در  ،آن در جریان مدرنیته و روشنگریمداری و متعاقب با تحولتی که در عصر انسان

 آگاهی انسان ، ذهنیت وهای مختلف علمی، فکری، اجتماعی زندگی بشر روی دادحوزه

این با  و واقعیت به تعداد نفوس انسانی متکثر شد. محوریت یافت در شناخت هستی

تغییر  او ب دید نبودۀ انداز و زاوی، حقیقت جز چشمشناختی بشردگرگونی در نظام هستی

در شیوۀ  ،این تلقی از انسان .دشیگرگون مروایت انسان از هستی د  شیوۀ دید،ۀ زاوی

در آثار روایی و ( Point of view) دیدۀ زاوی تاهمیر افتاد و موجب ثروایتگری نیز مؤ

، دید...ها(ی )یا زاویه انتخاب زاویه» :نویسدمی (63: 1388) «لجدیوید » شد. داستانی

 
ً
واکنش عاطفی و  چون بر نحوۀ نویس باید بگیرد،ترین تصمیمی است که رمانمهم مسلما

 «.گذاردها تأثیر مستقیمی میکترها و عمل آناخوانندگان به کار  اخالقی

اند. انواع و اقسام متعددی تقسیم کردهدید را به ۀ دان با توجه به آثار روایی، زاویمنتق

هایی بندیطبقه معتقد است که همۀ ،قدان قرن نوزدهمیکی از منت ،«آنا لتیشیا باربولد»

 وۀیکی شی:آوری کردتوان در سه وجه و شیوه جمعمی ،استارائه شده زاویۀ دید را که از 

که  است ]شخصلاو[نویسی روش خاطره دوم، ،]شخصروایت سوم[نقالی یا  حماسی 

 شیوۀو  گیردعهده می داستانی، نقش راوی را برهای ماجرای در آن یکی از شخصیت

  .(424ـ  421: 1380،آلوت: کر.) ]شخصـ دوم نگارینامه[ رسلسوم، ت

 خاطرهلاو زاویۀ دید  باربولد ،ینیمبکه می طورهمان
ً
       ویسی نشخص را اساسا

نامه را باید و زندگینامه خودزندگی های اساسییکی از تفاوت ،ایناساس  . براستنامیده

با  نویسنده ،نامهخودزندگی در .گزیندبرمی هی دانست که نویسندۀ دیدیزاودر نوع 

 های شخصی خود، اغلبطرات، احساسات و یادداشتمراجعه به رویدادها، تجربیات، خا

روش  ،برعکس ؛پردازدشخص( به روایت میل)او نویسیروایت خاطره با استفاده از شیوۀ

ه عبارت به حماسه و ب ،نامه و روایت آنیدر گردآوری اطالعات زندگنویسنده  و شیوۀ

با مدارک اصلی و فرعی را در رابطه  و شود. او اسنادنگار نزدیک میبه تاریخ ،رتدقیق

آنگاه مانند  و بندیآوری، ثبت و طبقهها و آثار زندگی قهرمان خود جمعرویدادها، اندیشه

 با  ،نگارتاریخ
ً
 کند. روایت میگونه خدای و ونیبیر  زاویۀ دید غالبا
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ها، . خاطرات، دغدغهکندمعمول پیروی نمی این شیوۀ از ،«آن روزها»در حسینطه 

با  ،«آن روزها»عواطف و اوضاع فرهنگی، فکری، سیاسی اجتماعی و... معاصر مصر در 

ش متعارف و معمول همان روبا « روزها» اام   گیردصورت میاصلی  شخصراوی سوم

 .شودمیشخص با اندکی ابتکار روایت لاو زاویۀ دید  عنی،ی ،ینویسنامهندگیز خود

شود، اگرچه و از زبان راوی روایت می زاویۀ دید منشور، دورنما و  ه واسطۀداستان ب»

 از آ زاویۀ دید این منشور و 
ً
 ینا بر ؛(99: 1387کنان،ریمون « )شخص راوی نیست ن  لزوما

تمایز « بیند؟چه کسی می»و « گوید؟یچه کسی م»میان دو پرسش  «ژنت ارر ژ» ،اساس

 شدگیی و پرسش دوم را مربوط به کانونیراوبه پرسش اول را مربوط  ؛استشده لئقا

(Focalization )ی است که اشیاء از آن زاویه دیدهازاویه» شدگیکانونی داند.می      

یکی از شدگی مربوط به یکانون ،به عبارت دیگر ؛(68: 1383)تولن، « شودمی

ا شود ام  و نگرش او نقل می ذهن ریچۀهای داستان است که روایت داستانی از دشخصیت

 ،اننسبت به داست ،شدگیکانونی»باشد.  ن است نگرش و روایت خود را داشتهممک ،راوی

همان کارگزار روایتگر است  ،ونیشدگی بیر رود که کانونیبیرونی یا درونی است. تصور می

 ( 103)همان: « .نامندگر میکانونیـ راوی»او را  ،رو از این و

که در حالی ؛است ،نویسنده و اندیشمند بزرگسال ،حسینطه  ،راوی «آن روزها»در

 به .نابینا و مأیوس دوران خردسالی و جوانی است حسینطه مربوط به  ،شدگیکانونی

 شخص و از زبان راوی سوم «آن روزها»، زبانی دیگر
ً
ذهن شخصیت اصلی  ۀدریچ از غالبا

زمانی،  با فاصلۀ نگرانهو به شیوۀ پسجوانی خود نویسنده است که دوران کودکی و 

شدگی شود که نویسنده از کانونیمی بسب ،شود. این فاصلهمکانی و عاطفی روایت می

کانونی شدگی بیرونی  ،خود را کانونی کند ت گذشتۀشخصیاگر » .بیرونی بهره بگیرد

 استشدهزمانی، مکانی و عاطفی موجب این فاصلۀ  (108)همان: « .نگر استگذشته

به گذشته بنگرد و  ،های جدید خودبا زبان، بیان و تجربیات و یافته و ناخودآگاه، راویکه 

 مایش رویدادها دخالت دهد. جدید خود را در چگونگی روایت و ننش ینگرش و ب

فقط  ،لدر حالت او   ؛نگرد هم از داخلرا هم از خارج ب تواند ابژهکانونی بیرونی می»

گر کانونی، شود... در حالت دوممیژه )انسان یا شیء( نمایش دادهنمود خارجی اب

کنه احساسات و  و بهدهد میشده را از داخل نمایش کانونی ،گر(ـ کانونی بیرونی )راوی

از  حسیند طه هرچن «آن روزها»در  (105: 1387کنان، )ریمون «.شودافکار او وارد می

 به نمود خارجی شخصیت خود نپرداخته ،کندفاده میشدگی بیرونی استکانونی
ً
 صرفا
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ها و و احساسات درونی نویسنده و تعارضسراسر نمایش مکنونات  ،«آن روزها» .است

 ،عالوه بر این است.نگرش او با دنیای بیرون حاصل شدهی است که از برخورد هایتضاد

کند، در خصوص از داخل مشاهده میده را بهشگری بیرونی، کانونیزمانی که کانونی»

نظرش »، به «احساس کرد»، «کردفکر می» :خوریممیدست بر متن به جمالتی از این

ها و با این عبارت نیز حسین( طه 112)همان: « دریافت...»و « دانستمی»، «آمد

 پردازد: میبه نمایش دنیای درونی خود  ،جمالت
، چه فکری به خاطرش رسیدخورد، ولی ناگهان دک مانند همه مردم غذا میکو»

دارند، او لقمه را با هر دو مگان که لقمه را با یک دست برمیخالف هشد اگر برخواهد

در آن هفته کودک  ...چیزکند؟ هیچش منع مییابردارد؟ چه چیز او را از این آزمدست 

ن به وعدۀ مردمان که دلبست آموخت حتیاط کند. نیزکه برای ادای هر کلمه باید ا دریافت

  (53و  29:  1358)حسین،  «.خردی استفکری و بیکوته نشانۀ

شود، شخص روایت میلاو زاویۀ دید د با نیز هرچن ی اسالمی ندوشن«روزها»

شخص نیز رخ لهای اور روایتد شدگی بیرونیکانونی» .گری در آن بیرونی استکانونی

زمانی و روانی میان راوی و شخصیت اندک است، چه زمانی  فاصلۀه زمانی که دهد، چمی

گر بلکه شخص روایتگر نه ادراک شخص تجربه ،دهدکه ادراکی که داستان را ارائه می

زمانی  با فاصلۀ ، حسین( اسالمی ندوشن، مانند طه 103: 1387کنان، ریمون « ).است

 ایننگرد. مطمئنمیگذشتۀ زندگی خود 
ً
فاصله و تجربیات و تحولت فکری، فرهنگی،  ا

           گزینش و نوع روایت او مؤثر  در ،تغییر زمان، مکان، موقعیت و ایجاد نگرش جدید

آن »به بررسی  ،و سپس« روزها»این انتخاب در نخست با عوامل  ،در ادامهاست.  بوده

  شود.پرداخته می« روزها

 «آن روزها»شخص درسوم زاویۀ دید عوامل انتخاب  -3

 زاویۀ دید خاب روایت و انت در این شیوۀ ،خودآگاه یا ناخودآگاهشک عوامل متعددی، بی

زیباشناختی، ـ امل ادبی ورسد، عبه نظر می دخالت دارد که« آن روزها»شخص در سوم

هنری  ۀایجاد فاصل ،ف نابینایی و همچنینساختارشکنی و انقالبی و پوشاندن ضع ۀروحی

است ر این گزینش طه حسین مؤثرتر بودهد ،گرددجب خوانش انتقادی خواننده میکه مو

 د:نشوطور جداگانه بررسی می جا هریک بهکه در این
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 روزها(آن  گونۀ) ساختار رمانسشناختیـ زیبا عامل ادبی -1-3

و  اساسیبرای ادیبی چون طه حسین امری  ،همانند چیستی آن ،اثر چگونگی آفرینش

نویسی، حذف و های داستانکتکنی و با استفاده از شگردها حسینطه ی است. حیات

سوم  زاویۀ دید ز جمله انتخاب ا ،پردازی و توصیفات هنرمندانهها، شخصیتگزینش

، به اثر خود تشخص هانامهدر خودزندگی شخصلرایج اومتعارف و  شخص به جای شیوۀ

 است. بخشیده شناختیزیبا وادبی  ،هنری

توصیف  و پردازیده فرصت بیشتری برای شخصیتنویسن ،شخصسوم زاویۀ دید  در

 و تواند افکار، احساساتمی روایتگری دیگرهای نظرگاه ر ازتها دارد و راحتصحنه

ها و مکان تواند در همۀشخص میراوی سوم .ش بگذاردیها را به نماتخاطرات شخصی

وقوع  لدث و رویدادها را گزارش کند و علحضور یابد و حوا ،حال و گذشته، هازمان

نحوی بهنقالن نزدیک است و  روایت که به روایتگری ۀرویدادها را شرح دهد. این شیو

 جنبۀشود و بر موجب جذابیت نوشته می، اندآن را تجربه کرده ها در کودکیانسان همۀ

اختالف میان »: «زلفرانتز استان» به عقیدۀافزاید، هنری، ادبی و زیباشناختی اثر می

ترین تفاوت ... مهم]شخصسوم[ن جسمانی و راوی بدون تعی ]شخصلاو  [راوی مجسم 

خصلت وجودی  ،دهد. این انگیزه برای راوی مجسمروایت را توضیح میبرای  در انگیزۀ

 .دارد تا وجودی زیباشناختی ـ ادبی جنبۀبیشتر  ....شخص، ا برای راوی سوم... ام  دارد

 ( 33: 1386)لوته، 

 چگونگی بیان وها که کارکرد اصلی ادبیات را مطابق عقیده فرمالیست حسینطه 

شخص دانند، با انتخاب راوی سومایی و شکستن ساختارهای متعارف میزدآشنایی

سابقه بوده، در عصر او کم را که در نویسینامهخودزندگیساختارهای متعارف و قراردادی 

با این شگرد نهد و انر ادبی در ادبیات عرب بنیان میی در این ژ اتازه ۀشکند و شیوهم می

، اوضاع فرهنگی، فکری، اجتماعی معاصر های تاریخیواقعیت روایتگری هنری و شیوۀ

 ماندگار و ،داستانی چون   را های روحی و روانی زندگی شخصی خودر و دغدغهمص

پس از  ؛ی بماند، باید داستان شوداهد باقخوامر واقع اگر می» چراکه ؛کندمی جاودانه

اعمال داستان به  ؛قع قرار ندارد، بلکه مکمل آن استداستان در تقابل با امر وا ،این منظر

 ( 5: 1387)اسکولز، « .دهد ماندگارترمی یها شکلفناپذیر انسان

 «نورتروپ فرای» ک است.نزدی به ساختار رمانس« آن روزها»، های ادبیژانر میان  در

نوعی [نامه و اعتراف طبیعی است که پیوند رمانس» :نویسدمی( 371: 1377)
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 .ه طبیعت رمانس داردشود کای یافت مینویسی نویسندهدر حسب حال ]اتوبیوگرافی

قدرت عمل در مقایسه با ه به قدرت عمل قهرمان را با توج   (Fiction) آثار تخیلی که  یفرا

ه اگر قهرمان ب»نویسد: می ، در مورد رمانسکنددسته تقسیم میپنج  هب ،انسان عادی

 .، نوعی رمانس استها و محیط خویش باشد، قهرمانبرتر از دیگر انسان ،لحاظ مرتبه

 ( 48 همان:)

 ، عمر قهرمانان حماسی وعصر روشنگری زداییاسطورهو  ردگراییخج او ر با  هرچند

 ب و اعمال سلحشورانۀعجیب و غری العاده و ماجراهایآمیز و خارقمبالغه رفتارهای

 ،نهادندای بنیاد میستند و قوانین تازهشکها را در هم میتکه ممنوعی قهرمانان رمانس

حیات برای انسان بدون رؤیا و  امۀاد که بینیممی ،بنگریمگرایانه واقع ا اگرام  آمد به سر 

  و دشوار ،آرزو
ً
بیرونی زندگی  انسان بیش از آنکه در عالم شاید امری ناممکن باشد. اساسا

 نس این مقدمات را فراهم. رمابردالت و دنیای ذهنی خود به سر میتخی مدر عال ،کند

ها حضور انسان د همۀتوصیف جهانی است خیالی و رؤیایی که در نها ،رمانس»؛ آوردمی

رغم موانع علی ،مانند قهرمانان رمانسنیز  «آن روزها»قهرمان  ( 11: 1383)بیر، « .دارد

دادها و مبارزات سربلند ها و رویصحنه همۀاز سلحشورانه  ،ت فردی و جمعیو مشکال

         سر راه ها را یکی پس از دیگری از تو محرومی هاآید. موانع، محدودیتبیرون می

و یابد می ها و اهداف بزرگ خود دستبه خواسته ،ینپولد ت و ارادۀدارد و با همبرمی

 نبو  ،ترتیببدین
ً
   ترین و خودستایی، واضح» ستاید.می بلند خود را غ و ارادۀتلویحا

 «.ای و اتوبیوگرافیک نسبت به زندگی استنامهترین ویژگی شاخص رویکرد زندگیصریح

 (194: 1387)باختین، 

آید، در کودکی از نعمت بینایی جمعیت به دنیا میپر در یک خانوادۀ حسینطه  

جهت تحقق  گردد. اومانع راه کمال نمی ،بزرگمحرومیت  ا اینام   شودمحروم می

 علمای ا فضای فکری و علمی، دروس تکراری و رکود فکریام   رودبه الزهر می ،آرزوهایش

عالمان دینی و رفتارهای  لهبه مبارزه علیه ج ،بنابراین ؛را اقناع کند اوتواند الزهر نمی

 ،های مصریدر روزنامهخیزد و میها برآن کارانۀاخالقی و محافظهو برخوردهای غیر   ناپسند

 به این نتیجه می او کند.ها اتخاذ میموضع تندی علیه آن
ً
که در  یلوم قدیمرسد که عنهایتا

 ،بنابراین ؛را سیراب کندش اتواند عطش نوجویی و کنجکاوینمی ،شودالزهر تدریس می

ضمن احراز مدرک  و گیردمییابد و مورد توجه قرار تأسیس مصر راه میه دانشگاه تازهب

به ، تاریخ رشتۀدر  تحصیلبرای  که کندمتقاعد میرا مصر  دکتری ادبیات، دانشگاه
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 ی در برابر ارادۀ آهنینمانعتواند نمی  نیز . وقوع جنگ جهانی اولبروددانشگاه سوربون 

 یایی و اقامت در فرانسه و پشت سردر یک سیر و سلوک در ،، در نتیجهایجاد کنداو 

ی حت   شود.ه سوربون میدکتری تاریخ از دانشگا ق به دریافت درجۀگذاشتن موانع، موف

گردد که رضایت استاد خصوصی خود را برای ازدواج موفق می ،چون قهرمانان رمانس

و  328ـ  326: 1358)نک. حسین،  .گرددبا کامیابی به مصر بر جلب کند و سرانجام

 (.330ـ329

از خود یک  حسینه بدان معنی نیست که ط ،ه این مسئلهک یادآور شدالبته باید 

 «فرانتز روزنتال»طور که از است، همانواقعی ارائه دادهی، خیالی و غیر  آلت ایدهشخصی

رغم شباهت ساختاری علی .گرافی معاصر استاتوبیو  صۀوجه مشخ ،تفردی ،نقل کردیم

تفاوت تیرمانس و انسان سن  با قهرمانان  حسین، شخصیت طه هابا رمانس «آن روزها»

 آنها قهرمانان بالمنازع عرصۀ ؛فاقد درون هستند ،. قهرمانان رمانس کالسیکدارد

را  حسینه ط« روزها»در ا ام   های دنیای خارج هستندوییرویدادهای بیرونی و ماجراج

تی، دریای سن   ار جامعۀها، تضادها و ساختبینیم که تعارضای مییافتهتشخصیت فردی

 است. ون او را آشفته و متالطم ساختهر د

 ایجاد فاصله  -2-3

دادن طبیعی و عجیب جلوهآن است که با غیر   ،گذاریفاصلهاز  ، هدف «برشت» به عقیدۀ

ری و درگیری عاطفی مخاطب با پندامانع از همذات ،های آشنای اجتماعتواقعی

فعالی با یک فاصله، دیدگاه ان جای واکنشو اعمال آنها در نمایش گردد و بهها تشخصی

عالوه بر  نیز  شخصسوم زاویۀ دید  (6: 1386)ابرامز،  .ادانه را در مخاطبان برانگیزدنق

خود یکی از  ،از راوی استفاده»شود. گذاری میموجب فاصله ،هنری و زیباشناختی جنبۀ

ف که مؤلیوی در متن است در حالرا ،به این دلیل که او شاید ؛گذاری استابزار فاصله

سوم  زاویۀ دید نویسنده در ؛ به عبارت دیگر، (61: 1386)لوته، « نویسدمتن را می

 و بیتیکی از شخصی شخص، به وسیلۀ
ً
واسطه به روایت های درون داستان، مستقیما

شخص، لاو زاویۀ دید در  اام   کندراوی روایت می یک ۀداستان را به واسطپردازد، بلکه نمی

 با خواننده سخن میتخصیچون یکی از ش
ً
    گوید، موجب همدلی و ها مستقیما

شخص، مانع با انتخاب راوی سوم حسینطه  .گرددپنداری خواننده با قهرمان میهمذات

شود. خواننده در یوس متن میپنداری خواننده با شخصیت نابینا و منزوی و مأاز همذات
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معاصر  و جامعۀ حسینوایتی از زندگی طه کند که دارد ر نمیهرگز فراموش  ،جریان قرائت

  .خواندرا می مصر

کس نیست که هیچ؛ کار چندان ساده و آسانی نیست ،نوشتن رضانهمغطرفانه و غیربی    

برای گریز نسبی از  حسینداوری به تحلیل و روایت بپردازد. طه فرض و پیشبدون پیش

 یقی حق گیرد. او سوژۀمتن بهره می از بیرون از راوی غیر شخصی   ،فتار طبیعی آدمیاین ر 

و  به روایت ،زمانی با فاصلۀو ها، از دور ها و روز کند و پس از سالخود را از خود جدا می

             های خود و تعصبات و ، عواطف، احساسات، اندیشههاتحلیل و گزارش آرمان

 مالیهای دروغین و قسماز دروغگویی  ،بدین وسیله و پردازدای جامعه میهنظریتنگ

ی خبری و برخوردها، از جهل و بیصوفیان یو تزویرهاده، از فریبکاری و شکمبارگی 

 ی حت   که اخالقی عالمان دینی الزهرغیر  
 

آشکارا پرده  ،کنندخطاب می نزیرب را خطال

       مصر سخن  اجتماعی جامعۀفساد از فقر فکری، فرهنگی، اقتصادی و و  داردمیبر

از منظر  ،ورزیب و غرضبا دلیل و بدون تعص  گوید و معایب و آفات و فساد جامعه رامی

تنها از جامعه بلکه از نهطه حسین دهد. به خوانندگان نشان می شخصراوی سوم

ترتیب، خواننده را به و بدین کندای برادر نیز انتقاد میهلطفیهای خود، از کمتندروی

قدانه و مبارزه علیه مظاهر جهل، فساد، تزانه، به قرائت منجای خوانش همدلنه و دلسو

   دعوت  هامحرومیت و هاتشهامت در مبارزه با محدودی نیز تعصب، تقلید کورکورانه و

 کند.می

تی روایت نقالن سن   شباهت زیادی به شیوۀ ،شخصروایت سوم شیوۀ ،از سوی دیگر    

 ،«آن روزها»ت دربا دق است.های آنان به قصهر و دلبسته شدت متأثنده بهدارد که نویس

( 33ـ 31 :1358حسین،طه ک. ر.) .توان دریافتبر نویسنده می را روایی این شیوۀ تأثیر

از قهرمان اصلی  ،نیز در ایجاد فاصله مؤثر است. او مانند نقالن ینقال استفاده از شیوۀ

مرز  ،نحویکند و به.. یاد میوست ما، شیخ کوچک ما و.ت جوان ما، دوسد متن با عناوین

نش تفسیر خواننده و شنونده را در خوا و ریزدهم می را به یداستان نامۀزندگیواقعیت و 

تنها از اسم خود نام نه ،«آن روزها»در  جاست که نویسندهجالب این. داندمتن مؤثر می

اوین کلی و عام چون و از عن دپرهیز میبلکه از ذکر نام اعضای خانواده خود نیز  ،بردنمی

               روی خوانندگان  هنقادانه را ب میم و تفسیرعت ر، مادر، برادر، خواهر، دختر، بابپد

 دارد. ش همدلنه، به خوانش منتقدانه وامیگشاید و آنها را به جای خوانمی
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 پوشاندن ضعف نابینایی  -3-3

تواند از درون خویش به خارج نگاه ت داستان فقط میشخصی»،شخصلاو زاویۀ دید در 

تواند احساس را مورد داوری قرار بدهد و نمیکند و ممکن نیست که از خارج، خودش 

  خود را بیان کند...
ً
« .صحبت کند و از خصوصیت مثبت خود مستقیما

پوشاندن شخص، ضمن با انتخاب راوی سوم حسین( طه 390 :1376صادقی،)میر 

که چگونه ممکن است نابینایی  دادن به این ابهام خوانندهضعف نابینایی خود و پاسخ

گیری از ها بپردازد، از برون و با فاصلهگونه دقیق به روایت و توصیف رویدادها و صحنهاین

    ت اصلی را گزارش های شخصیادها، احساسات و مکنونات و دغدغهقهرمان و روید

 از  و هاتز خصوصیات مثبت و خالقیتواند اراحتی میاو به ،کند. عالوه بر اینمی
ً
احیانا

 های خود سخن بگوید. ضعفها و کوتاهی

 انقالبی ساختارشکنی و  روحیۀ -4-3

ها قالب ،یشیدن است. هنرمنداند گونهدیگر  گونه دیدن ودنیای هنر و ادبیات، دنیای دیگر 

گوید: می« دومانپل » .آفریندمی ایدنیای تازه شکند ومول را میمتعارف و مع یهاو فرم

 چون کنشی که کند، هممینگاری را خلقپنداریم که زندگی است که خود زندگیمی»

نگارانه زندگیباور داشت که طرح خودتوان به همین اندازه، ا آیا نمیام   آمدهایی داردپی

 حسینطه  ( 118 :1384مک کوئیالن،«)؟زندگی باشد کنندۀنتواند موجد و معییز مین

 هم یات و هنر غافل نیست. او با دراز این نقش موثر ادب ،ان یک اندیشمند ادیبعنوبه

شخص گیری از راوی سومو بهرهنویسی نامهخودزندگیلب قراردادی و متعارف شکستن قا

 خواستار ،شخصلجای اوبه
ً
و  قوانینتغییر در  تازه و نظمیایجاد زندگی و  تلویحا

 ،در واقعاست؛ بودهتی مصر حاکم سن   ها بر جامعۀها و قرناست که سال ییساختارها

  ده دارد.نپیام انقالبی برای خوان ،شکل هنری نوشتار ونویسنده با تغییر در فرم و 

  ویدی، ر کاو پساساختگرای نوفکان، روانباور ژاک لبه        
ً
نظم و قانون اجتماعی اساسا

 در تملک 
ً
: 1392)لکان،قانون است « ف و مرجعمؤل»است. پدر « نام و قانون پدر»انحصارا

نام و قانون پدر  کند باتالش می ،کودک پس از گذار امر خیالی پیشانمادین و (169

ا همانندسازی کند  گیری نام و قانون پدر، موجب اختالل در گونه اختالل در شکلر هام 

: 1389لی، مول :کر.).گرددو طغیان علیه نظم اجتماعی و نام و قانون پدر مییابی هویت

بر نظم  و دپذیر نمیهای متعارف را که قوانین و قردادانقالبی کسی  شخصیت ؛(149ـ148

-. طه حسین نیز نام و قانون پدر و نظم اجتماعی را نمیدشور ین و نام و قانون پدر مینماد
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او را ، دگی و آزادمنشیناپذیری، آزاجویی، سازشمبارزه این روحیۀ شورد.پذیرد و بر آن می

 
 
 و سیاسی در الزهر و بعدها مبارزۀ دروان تحصیلد تا از دوران کودکی در روستای محل تول

ی هنگامی که به علت حت   . طه حسینتوانیم ببینیممی« آن روزها» در آینۀ ،فرهنگی مصر

او  ،و نزدیکانش دهد و دوستاناسی و دانشگاهی خود را از دست میمناصب سی ،تندروی

دارد که هیچگاه از عملکرد کند، اظهار میایی که داشته سرزنش میهرا به سبب تندروی

 ( 378:  1358حسین، : طهکر.) .خود پشیمان نیست

  «روزها»شخص در لاو زاویۀ دید عوامل انتخاب  -4

 یعنی ،نویسینامهزندگیمعمول خود زاویۀ دید شد، اسالمی ندوشن از طور که گفتههمان

عنوان قهرمان و ند و خود بهکراوی( استفاده می ـ )من صشخلاو زاویۀ دید همان 

 بر عهده میشخصی
ً
گیرد و حوادث و رویدادها را ت اصلی اثر خود، نقش روایت را مستقیما

در این  ،ه یا ناخودآگاهخودآگاکه عواملی  ،در اینجا .کندراوی( روایت میـ  از منظر )من

 شود: میبررسی « روزها آن»است، در مقایسه با بوده رگزینش مؤث

  گراییواقع -1-4

به  «آن روزها»نسبت به  «روزها»دهیم،  واقعیت را بر دو سر یک پیوستار قرار ول اگر تخی

به زیبایی و ادبیت کالم بسیار  ،ندوشن اسالمی ل و داستان است.از تخی رتواقعیت نزدیک

از  نویسیسفرنامهو  معه و فرهنگادبیات و نقد ادبی، جا در زمینۀ اونثر آثار  .نهدارج می

اسالمی ندوشن در  شود.میرین نثرهای معاصر شمردهتترین و موفق، خواندنیزیباترین

طه حسین   گراییبر آرمان ،این اثردر گرایی او واقعا ام   ر نیز از این مهم غافل نبودهاین اث

 غلبه دارد.

های رئالیسم ا از بارزترین ویژگیگونگی ر علم طرفی وبودن، بیمحاکاتی و غیرشخصی 

( رئالیسم مدعی 128-124: 1386و هارلند،  11: 1386چایلدز،  :کر.) .اندشمرده

          زاویۀ دید استفاده از با واقعیت پیوند دارد.  ،های دیگر نوشتاراست که بیش از گونه

زاویۀ ا استفاده از او بست. ا گرایی نویسندهواقعهمین حس بیانگر  ،در این اثرشخص لاو

 در متن واقعه و جامعه حضور دارد،  ،شخصاول دید 
ٌ
چون گزارشگری که مستقیم و شخصا

عواطف،  بدون دخالت احساسات و وتا حد امکان  ،هارئالیستمثل  است کههسعی کرد

 گوید. و  با مخاطب و خواننده سخن  مو گزارش کندهای جامعه را موبهواقعیت

شرح  حال  ،ی نویسندهو قصد اصل است و روایت مطالعه جامعه ابژۀ ،«روزها»در  

می ندوشن در آن حضور ملموس گزارش جهانی است که اسال ،«روزها»جامعه است. 
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را خالصانه، عینی،  کات خوداها و تجربیات و ادر ها، شنیدهدیدهکند سعی میاو  .دارد

هرچند  نشفاف از این جها و گزارش  عینی، دقیق ؛دهدواسطه ارائه و بی مستقیم

 راویشخص برای لروایت او ی و حیاتی دارد.برای او اهمیت وجود، ناممکن است

 با تجارب عملی او، شادیخصلت وجودی دارد، مستقیم»
ً
 هایی که تجربه کردهها و غما

( این نوع 32: 138 ،استانزل به نقل ازلوته )«. است و حالت و نیازهایش ارتباط دارد...

طب و گردد و مخاسبب باورپذیری می ،پنداریهمذات عالوه بر ایجاد حس ،ایترو 

   طور مستقیم و عینی روایت هشخص، رویدادها و وقایع را بلکه راوی او  خواننده از این

  .ندنککند، احساس اطمینان و آرامش میمی

      ازکه روزها  استشدهسبب  ،اسالمی ندوشنگرایی تگرایی و عینیواقع

 .نگی ایران شودهتاریخ اجتماعی، سیاسی و فر تبدیل به  و نگاری صرف خارجخودزندگی

نویسی، نقد نگاری، خاطرهنامه، سفرنامه، تکنامه، زندگیترکیبی از خودزندگی ،روزها

ادبی، تاریخ تحلیل اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر ایران است؛ به عبارت 

سازترین رین و سرنوشتتاساجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حس اریخاین اثر، ت ،ترروشن

ت به ایرانی از دنیای سن   گیرد؛ دوران گذار جامعۀدوران زندگی جامعۀ ایرانی را در بر می

ی مالکی  نیمه فئودالی به دنیاد، عصر گذار از دنیای خردهدنیای مدرنیته و تجد

ی اسالمی ندوشن هااندازن چشمتریبعضی از مهم (15ـ 14: 1379)همان،  .فردگرایی

 :عبارتند از

 نوعی و اجتماعی گزارش من   -1-1-4

های شمکشبیان ک ،نخست در وهلۀ ،ی طه حسین«آن روزها»قصد اصلی نویسنده در 

نیز نویسنده در « روزها»درجهان بیرونی است.  ارائۀ ،و در وهلۀ دومفکری و ذهنی خود  

دارد با بازگشت و بازسازی زندگی گذشته خود، به عی است که قصد مد  ،ل و دومجلد او  

نویسنده معتقد است   (13:  1379)اسالمی ندوشن، .یابد شناخت حقیقی از خود دست

است؛ « آن  زندگی»جوهره و  جویوتجدید خاطرات، در جست که در این بازگشت و

   اجتماع  ،( که به زعم او12ـ 9: 1373زندگی تمام )همان،  ،«نام نگفتنیبی ۀعصار »

به عبارتی  و «نام نگفتنیبی عصارۀ»و آن « زندگی آن  » ،«نبوغ هستۀ»کوشد، اینمی

 9آورد )همان: ختیار خود درحقیقی و فردی را خرد کند و تحت اراده و ا ر، آن من  تروشن

آن »در  یا طه حسین« اعترافات»برخالف ژان ژاک روسو در  ،نویسنده در عمل اام   (12ـ

حقیقی، فردی و درونی  من   کمتر به ،آل احمداعترافی جالل ۀنامخودزندگی یا« روزها
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 به ارائۀمی خود
ً
 طوری بهزند، می جهان خارج دست پردازد و غالبا

ً
که در جلد سوم صراحتا

، نه زندگی فردی و خصوصی او بلکه گزارش «روزها»کند که قصد اصلی در اعالم می

زندگی گفته شده، در ماهیت امر، « روزها»نه آنچه در گوبدین»دورانی از تاریخ است:

ت که از خالل من به گفتار بلکه بازتاب زندگی دورانی از ایران اس ،خصوصی من نیست

  (12: 1376همان: )  «.استدرآمده

تی یات کالسیک و انسان سن  ترین تمایزات هنر و ادبیکی از مهم ،«میخائیل باختین»  

به نظر  .داندمی هاشخصی بر هویت فردی و شخصی انسانو غیر   ابعاد اجتماعی را غلبۀ

)من برای خودم( وجود  «کسی برای خودش»در آن زمان هنوز نه انسان درونی، نه»، او

 
ً
داشت و نه هیچ رویکرد مجزایی به خود انسان. یکپارچگی و خودآگاهی فرد، اموری صرفا

-194:  1387« ) .اماًل ظاهری بودالفظی کلمه کاجتماعی بود. انسان به معنای تحت

هنوز ابعاد زندگی دهد که ی ایران را نشان میسنت جامعۀ  ،در واقع« روزها» .(196

 است. ت فردی و شخصی شکل نگرفتهفردی غلبه دارد و ذهنی اجتماعی بر هویت

در واقع . انسانی که برای خود باشد ؛بینیما اثری از انسان درونی نمیم ،«روزها»در 

شناسد. ت نمیۀ ایرانی را به رسمییافتتگفت اجتماع هنوز من  شخصی و فردیتوان یم

 ،یرانت روایت رویدادهای زندگی در ادرسن  »طور کلی این اثر بلکه به تنها درنه       البته

جوی وهای درونی، جای جستهای عاطفی و آزمونجای عوالم نفسانی، جای کشمکش

صدای من   ،هااز این روایت .و بیش خالی است کمزندگی  ۀافتتهمهای در در لیه« من»

خلوت »ای که درمستقل خودبنیادی که بدون پروا از خدا و بیم از دیگران زندگی را به گونه

اسالمی  (44: 1384یاوری، « ) .رسدبه گوش نمی ،زیسته بر روی کاغذ بیاورد« دل خود

ایرانی کاماًل آگاه است. هم  و استبدادزدۀتی سن   بر تنگناهای جامعۀ نیز  خود ندوشن

دهند که به ویسنده اجازه نمیبه ن ،های حکومتی استبدادیتی و هم نظامای سن  جامعه

البته در »درونی و تجربیات خود را بر زبان آورد: اندیشۀ ،های غربینامهخودزندگیشیوۀ 

در باشم. هنوز بیان آورده های خود را بهدریافت ازگفت نباید انتظار داشت که همۀاین ب

)همان،  «.بتواند بگوید ،وجود ننهاده کسی که آنچه در دل دارد خاک ایران پا به عرصۀ

1376  :11) 

تجربیات جمعی یک قوم و یک بازتاب خاطرات و  ،این اثر که دشواین امر موجب می 

 
 
از این  ش درآید.دی ایرانی در آن به نمایگردد و زندگی انسان و من  نوعی و غیر فر  تمل
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 بیان کشمکشنامه در معنارا خودزندگی« روزها» ،نظر
ً
های درونی و ی متعارف آن که غالبا

 توان دانست. است، نمی های روحی روانی نویسندهاعترافات و دغدغه

  ( Monographنگاری )تک -2-1-4

تدریج شود و بهتای کویری کوچک شروع میکبوده، یک روس نگاریبا تک« روزها»

  گیرد.می برتان، تهران و پاریس و لندن را درد و شهرهایی چون شارسگردتر میگسترده

عصر کودکی او را باید در ده  انمعتقد است که ایر  (141: 1379)اسالمی ندوشن 

 او را  ،زندگی در روستا .ت ایرانی استشناخت؛ ده در واقع بیانگر اصالت و هوی
ً
 باعمیقا

  :کندی آشنا میزندگی ایران شیوۀ
مرا با  ؛تحقیقم را محکم کرد بندیاستخوان ،های نخستین عمر من در دهگذران سال»

در تماس  ،رو هستندهت عظیم مردم این سامان با آن روبنه و مغز زندگی ایرانی که اکثریکُ 

هایش شروع کنم. برای نهاد. ده به من فرصت داد که شناخت کشورم را از مویرگ

در  بایست هم میوۀ آن را دید و هم کرم آن رانام داشت، میی که ایران شناخت درخت

 ( 357: 1377، همان)  «.ن رسدای که دست به آترین نقطهپایین

به روش علمی و فارغ از  که کوشدمی ،شناسجامعهیک مانند  ،اسالمی ندوشن

ته ابزار کار او در این معاصر ایران را تحلیل کند؛ الب ۀجامع ،با دید انتقادی و گذاریارزش

شناسی جامعه اساس ،اساس علم و بنابراین ،مشاهده» است. در واقع مشاهده ،راه

       و  شناسجامعه مانند یک ،نویسنده ،بر این اساس ؛(31: 1388)شارون،  «است

اهده، مطالعه و گزارش دقیق و به مش در یک تحقیق میدانی و عینی  ،دقیق شناس  مردم

و از موقعیت پردازد میتی ایران سن   نمونه از زندگی روستانشینی جامعۀ یک زندۀ

...، اعیاد  جغرافیایی کبوده، آب و هوا، بناها و مصالح ساختمانی، مدرسه، مسجد، حمام

 
 
ی، آداب و رسوم، ایام سوگواری، مراسم تعزیه، مراسم ازدواج، اقتصاد و منابع مذهبی و مل

و ها کالمخوراک، پوشاک، وسایل زندگی، تکیهری، کشاورزی، داگلهدرآمد و ارتزاق مردم، 

.. گزارشی عینی و . ها وزندگی، خرافات و اعتقادات، بازی اصطالحات محلی، وسایل

 کند.آشنا میداران و روستانشینان کیفیت زندگی گله او خواننده را با .دهدارائه می دقیق

یی در دل طبیعت است؛ زندگی انسان ابتدا همان ،دارانو گله انزندگی شبان ،در نظر او

 : است یافته همچنان بدون تغییر تداوم ،هاای که با گذشت هزارهزندگی
ن چندین هزار سال )جای مرد( با مسکن انسان غارنشی« مرداخانه»تنها تفاوتی که این »

          درکشیدن دود گیاه خشیکده رازیرا آنها به دم  داشت، همین چپق بودپیش می
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        هایش بیرون کومه سرش را به روی دو دستی سگ هم که در شناختند. حت  نمی

اسالمی )« .آوردانسان ابتدایی را به یاد می ،ن سگخوابید، هماگذارد و میمی

  (210: 1379،ندوشن
خبر از تحولت سریع دنیای وید که بیگی سخن مییهااز انساناسالمی ندوشن 

ها با دنیای دهند و رابط آنساله به زندگی خود ادامه می های هزارانمدرن، با اندیشه

حکایت  یااز جامعه روستا در رفت و آمدند.و فروشانی هستند که میان شهر زغال ،جدید

هد و با مظاهر و نتدریج پا به دنیای مدرن میبه ،رکه چون کودکی نوپا و متحی کندمی

با شنیدن صدای بوق که کند مردمی را توصیف میو  ودشهای مدرنیته آشنا میفرآورده

های نامهبرخالف زندگی ،او( 59ـ  58: همان) .گذارندهراسند و پا به فرار میاتومبیل می

ها، ها، رنجاز عشق ،پردازدمردان، ثروتمندان و... میال دولتعادی که به شرح ح

کند که در طول حکایت می ییها، احساسات و بدبختی و شوربختی انسانهاخواسته

 اند. اند و گمنام از دنیا رفتهاند و گمنام زیستهی پنهان ماندهغبار گمنام ۀدر پرد ،تاریخ

ان، تمدرن )شارسدنیای نیمه به خود ه ه را همرادخوانن، از سوی دیگر اسالمی ندوشن

های بخش. دبر اریس، لندن و شهرهای اروپایی( میتهران( و قلب و مرکز دنیای مدرن )پ

به جوامع شهرنشینی ایران و جهان اختصاص دارد.  ،«روزها» جلدهای دوم و سوم عمدۀ

آداب و رسوم زندگی  و پردازد و گزارشی دقیق از اوضاعان میتاو ابتدا به توصیف شارس

دهد. وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فکری ارائه میشهرنشینی، وضعیت فرهنگی، 

الی، ی، بق  یحلوا)ها ها، انواع دکانفروشیلگها، فروشیبها، کتاها، مغازهخیابان

نویسنده  ه... مورد توج   شهر، مساجد، مدارس و ۀفروشی و...( مراکز عمدنانوایی، آجیل

های کشورهای جهان سوم عنوان یک نمونه از پایتختهاست. سپس به تهران، بگرفته قرار

  پردازدمی
ً
  ری، فرهنگی، علمی و سیاسی دست ی فکبه توصیف فضادر تهران  ًو غالبا

وضعیت فکری، فرهنگی بعد از دوران  نیز زند. در توصیف شهرهای پاریس و لندنمی

  است. گرفته ه نویسنده قرارمورد توج   ،جنگ

  تاریخ معاصر ایران -3-1-4

 تاریخ نخوانید، فقط»ویسد: نستمدار بریتانیایی قرن نوزدهم میسیا ،«ریلیبنجامین دیز »

 :1387آزربون،) «.پردازی استنامه، زندگی بدون نظریهامه بخوانید. چون زندگینزندگی

     معاصر ایران را  اجتماعی جامعۀ ـ لت سیاسیها و تحو  ی از واقعیت( بسیار41-42

ردیابی کرد. نویسنده از چگونگی صعود و سقوط رضاشاه،  «روزها»لی توان در لبهمی
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گیری احزاب و شکل ،های شکست آنو ریشه ه و عدم موفقیتتحلیل انقالب مشروط

یافتن آن، فضای آزاد سیاسی بعد از تمانند حزب توده و محبوبی ،های سیاسیجریان

    ب و بدون تعص ،نگرش مردم عادی در مورد اوضاع سیاسی کشور و شاهسقوط رضا

تحولت و  ،بینخی دقیق و نکتهدهد و چون مورورزی گزارشی دقیق ارائه میغرض

کاود و روستا و شهرهای کوچک تا تهران میاجتماعی ایران را از  ـ های سیاسییدگرگون

 کند. ها را تحلیل میدگرگونی ریشۀ

 و نقد و تحلیل آثار شاعران و نویسندگان  نامهزندگی -4-1-4

 گانینویسند شرح زندگی پدر، مادر، خواهر، خاله، دایی، عمه و نویسندگان، محققان و 

تان و تهران به که اسالمی ندوشن در شارس «صادق هدایت»، «مهدی آذر یزدی»چون 

دهد. را تشکیل می« روزها»بخش وسیعی از ،شودرود و با آنها آشنا میدیدار آنها می

، «نسیم شمال»به نقد و تحلیل آثار شاعران و نویسندگانی چون  ،نویسنده در ضمن

 پردازد. می« صادق هدایت»، «میرزاده عشقی»، «عارف قزوینی»

  سفرنامه -5-1-4

دعلی اسالمی ندوشن به همراه خانواده شرح سفرهای محم   ،«روزها»ای ازبخش گسترده

تنهایی به شمال ایران، پاریس و لندن است. در این بهو به عتبات عالیات، قم، تهران 

 ن دید و مطالعه کرد. تواذهن نویسنده می از منظر و دریچۀ را وضعیت این شهرها ،بخش

 طلبی  اصالح روحیۀ -6-1-4

     تی انقالبی و ، طه حسین را شخصی«آن روزها» با مطالعۀشد، گونه که گفتههمان

سنتی مصر  ت موجود جامعۀسازش با وضعی هیچ عنوان سر بهکه  یابیممی یخواهآرمان

انگر آن توان بیخص را میشهنری با راوی سوم و ایجاد فاصلۀ زاویۀ دید تغییر  .ندارد

، سیاسی و اجتماعی جامعه لت بنیادین در ساختار فرهنگیدانست که او خواستار تحو 

بین طلب و روشنفکری واقع، اسالمی ندوشن را اندیشمندی اصالح«روزها»ا در ام   است

 ای فرهنگ و هویت ایرانی داردهاسالمی ندوشن دلبستگی نوستالژیک به ریشه .بینیممی

از جمله  یشهاکتاب و هامقالهدر  ،عالوه بر این اثراست که او این دلبستگی سبب شده و

خواهان  ،«در بستر باستان ایران و یونان»و  «صفیر سیمرغ»، «هایشییایران و تنها»

ها برای اصالح شدۀ آندیدههای نااز ظرفیتاستفاده ها و باورهای اصیل و حفظ ارزش

نیز گواه استفاده از نوشتار متعارف و قراردادی  و دید معمول یۀانتخاب زاو .شود جامعه
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نام و قانون پدر را درونی  ،گرایانۀ اوست. شخصیتی که به تعبیر لکانهمین روحیۀ اصالح

  .استکرده و پذیرفته

      باوری و جبرگرایی محض و هر دو نویسنده از تقدیر ،«روزها»و « آن روزها»در  

ها در مقابل این آفت ،گویند. طه حسینر و فریبکاری سخن میپرستی، تزویخرافه

ها انتقاد تندی را علیه آن روزنامه کند و درخاذ میوضعی انقالبی اتد و مشوخشمگین می

های انقالبی بر حرکتتدریجی و فرهنگی را  اصالح ،ا اسالمی ندوشنام   اندازدبه راه می

ای که درجامعه ،به اعتقاد او .دهدد، ترجیح میندار  یکه جز ویرانی حاصل هاییتندرویو

    توان انتظار داشت که نمی ،نشدهسالری فراهم های فرهنگی برای مردمزیرساخت

. باشندر سرنوشت خود مشارکت داشتهبه حقوق خود واقف گردند و د مردم شبهیک

یاسی در های سمعتقد است که اندیشه ،سالمی ندوشنا (154 :1379،اسالمی ندوشن)

کات های سیاسی که تندروترین تحر  تاست و شخصیپا نگرفته و نهادینه نشدهایران هنوز 

هد، به دکه در کشور رخ می ایلت سیاسیکردند، با تحو در یک حزب ایفا می را سیاسی

انقالبی  اسالمی ندوشن.(137:1376: اسالمی ندوشن). دهندراحتی تغییر موضع می

 نباید نیز ادبیات رای حت  . به اعتقاد او دپذیر و زیان مردم گردد، نمیبگری را که موجب آشو

 کار گرفت :هانقالبی ب برای اهداف
این صورت و در « آشوبگری»شود ضد  بشری به بار آورد، می بودن، اگر نتیجۀیانقالب»

 ادبیات و هنر ارزنده آن است که پیوندنکبت است و نه نعمت.  ثمری که به بار می آورد

انقالب هر  دباشد، و این بر فراز انقالب و ضعمیق با رازها و نیازهای انسانی مردم داشته

 (17:  1373،اسالمی ندوشن) «.کنددو حرکت می

 نتیجه گیری  -5

    کند، نشان آفریند و روایت مینگرش نویسنده را نسبت به جهانی که می  ،زاویۀ دید

ه انظرگ با دو  و نتقد اجتماعیمصلح و م دو ذهن ریچۀاز د ،«روزها»و « آن روزها» دهد.می

دید سوم شخص  ۀاز زاوی ،برخالف معمول ،طه حسین شود.متفاوت روایت می زاویۀ دید و 

گویا و بیانگر روزگاری است که گذشته و « آن روزها» گیرد.بهره می« روزها»در نوشتن 

    ت و اکنون نویسنده پس از اسجا گذاشتهخاطرات و تجربیات تأثیرگذاری از خود به

ام و با نگرش و دیدگاه امروزیها، با غبارسال اش به یادآوری، بازخوانی، توصیف و روبی ای 

 ز جنبۀهرچند ا ،«آن روزها»در  دید سوم شخص ۀانتخاب زاویپردازد. تحلیل آنها می

به اثر او ساختار است و بر جنبۀ ادبی و زیباشناختی آن افزوده اتوبیوگرافیک اثر کاسته،
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جامعه را منعکس سازد.  واو  هایتواند آرمانتر میگونه بخشیده که راحتهنری رمانس

ضمن ایجاد  است کهکان را برای نویسنده فراهم آوردهاین ام ،از سوی دیگراین انتخاب 

را بپوشاند و  در عمل روایت  ضعف نابینایی خود  ،خوانش منتقدانهفاصلۀ هنری و  

های یک نابغۀ نابینای مأیوس و منزوی را های و دغدغهو احساسات و خواستهعواطف 

 گزارش کند. ترراحت

ا محمدعلی اسالمی ندوشن      شخص که در لدید او ۀاز زاوی ،«روزها»در  ام 

و نیز  خالف طه حسین بر اوگیرد. نویسی معمول و متعارف است، بهره مینامهخودزندگی

های نفسانی و کمتر به دنیای درونی و کشمکش ،هانامهودزندگیگونۀ خشیوۀ اعتراف

به گزارش زندگی سیاسی، اجتماعی و  ،عاطفی خود بلکه  چون گزارشگری رئالیست

او شناخت جوهر من  حقیقی خود را در اجتماع و  است. فرهنگی جامعۀ ایرانی پرداخته

ی معطوف به اش، رویکرددر گزارش زندگی خود و جامعه جوید ودر دنیای بیرون می

ای را که در آن حضور دارد و رویدادهایی را که به چشم لت جامعهخوانندگان دارد و تحو 

 و بیمشاهده کرده
ً
گذارد و تجزیه و تحلیل واسطه با مخاطبان در میان میاست، مستقیما

صی و ، نه من  شخ«روزها»در روایت « من  راوی»توان گفت اساس، میبر این  کند.می

 فردی بلکه من  نوعی و اجتماعی نویسنده است. 

شکنی طه گرایی و ساختارانقالبی، آرمان ۀشخص با روحیسوم زاویۀ دید انتخاب      

 خواس
ً
تار تغییر حسین متناسب است، نویسنده با تغییر فرم و شیوۀ نوشتار متعارف تلویحا

حاکی از « روزها»گزینش درا این ام    ماندۀ مصر استتی و عقبدر ساختارهای جامعۀ سن  

 می ندوشن است و ما او را در آیینۀدعلی اسالطلبی محم  گرایی و اصالحواقع ۀروحی

طلب گرا  و روشنفکری اصالح نگاری واقعشناسی  دقیق و تیزبین، وقایع، مردم«روزها»

 لین که خواستار حرکت انقالبی و تحوخالف طه حسیبر ،بینیم. اسالمی ندوشنمی

پذیرد کند، میای را که در آن زندگی میهای جامعه است، واقعیت جامعهبنیادین در پایه

 معتقد است جامعه
ً
ای که تقدیرباوری، جبرگرایی، تسلیم و رضا تا اعماق آن ریشه و تلویحا

چرا که فقر فکری،  ،نخواهدشد لتی آرام و تدریجی  اصالحاست، جز با تحو دوانده

اند که با حرکتی انقالبی یکباره برچیده ای ایجاد نشدهآنی و لحظه ،فرهنگی و اقتصادی

 شوند. 
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