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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400شتاء ، 61الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 117-136 صص؛ م 2022

ر ب «األیام» نوشتِخود ینامهزندگ در« گراییواقع»بررسی موضوع 

 "مای رژژ"مبنای نظریه 
 نوع مقاله: پژوهشی

 *آرامصطفی مهدوی

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

 24/04/1400: پذیرشتاریخ  04/08/1399 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
 کودکی دوران طه حسین، ادیب معاصر مصری است که در آن خاطرات نوشتخود هینامزندگ« األیام»

ها، ی رویدادیا به عبارتی، گزارش عینی و واقع گراییواقعوایت کرده است. رو نوجوانی خویش را 

د فرانسوی ناق "مای رژژ"است؛  نوشتخود هایینامهزندگیکی از مباحث مهم و دشوار در نگارش 

ا روع ادبی ماهیت، ابعاد و مرزهای این ن« نویسیخود زندگینامه»تالش نموده است در کتاب خود 

ن را نگارش آ تن زندگینامه و چگونگی فرایندانگیزه نویسنده از نوشمسائلی همچون مشخص نماید و 

ان میزادی تا حدود زیتواند نوشت میهای خودواکاوی نماید، تبیین این دو موضوع در زندگینامه

روش  است تا بتاریخی مشخص نماید. این جستار بر آن ا هایواقعیت را در ثبت گرایی نویسندهواقع

 عیین کردهتهای خودنوشت برای زندگینامه "مای رژژ"و با تکیه بر چارچوبی کهتحلیلی،  –توصیفی 

دیگر ارائه  هاییتشخصتصاویری که طه حسین از کودکی خود و  ، شامل«األیام» هاییتواقعاست، 

 نویسنده یبندین پاقرار دهد و میزا یموردبررس، چگونگی پرداختن به حوادثی که اتفاق افتادهکرده و

ز گزارش طه حسین ا دهدیم، تبیین کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان هاواقعیترا در بیان 

وده ت گذشته بپرداخت خاطرا متأثر از انگیزة وی و شیوة« األیام»تاریخی  هایها و واقعیتشخصیت

ی ای ذهنهبلکه واقعیتهای تاریخی است. در عین حال ارزش ادبی این اثر نه به انعکاس واقعیت

 رابر گذشته به انفعال وا داشته است.وی را در بکه  استنویسنده 

 
 رژ مای.ژ، گراییواقع، األیام، طه حسین، نوشتخود هینامزندگ :هاکلیدواژه
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 مقدمه
وایی قرار هنرهای ر هزمرکه در  است نثر معاصرجدید از  یاگونه های خودنوشت،ینامهزندگ

ت د ادبیات اروپا وارااز ادبیو  چندانی ندارده یشینپ ،خود امروزیِ ادبی و در اصطالحو  گیردیم

خویش  هگذشتکه ادیب نسبت به ثبت حوادث  نوشتخود هایینامهزندگدر  .است شدهعربی 

ر دبه اینکه او  نظردیگر ؛ به عبارتی وجود داردوی  گراییواقعچالشی جدی در ، کندیماقدام 

 ، بیم آنهم قاضی واست هم ناظر ود خ -های دیگرنوشتبر خالف زندگینامه–فرایند نگارش

 دیگری های شخصی گردد و واقعیت تاریخی را تحریف کند. موضوعرود که تسلیم انگیزهمی

 رایندفکند، چگونگی های خودنوشت ناپایدار میکه ثبت واقعیت تاریخی را در زندگینامه

 روایی ، گزینش هدفمند و ترتیبنگارش و مصون ماندن نویسنده از سیطره تخیل هنری

 است. رویدادها و...

 حوزه در اثرگذار متفکران از یکی فرانسوی معاصر گرقد و پژوهشنا م( 9381)"*مای ژرژ"

به تعیین ماهیت خودزندگینامه و تفاوت آن با  که استهای خودنوشت زندگینامه مطالعه

بر اهمیت انگیزه  «اتوبیوگرافی»در باب اول کتاب خود  مای. داشته است ایویژه توجهداستان 

 گیریشکل در خود و چگونگی پرداختن به خاطرات گذشته، نویسنده در نگارش زندگینامه

تواند از نویس هرچقدر تالش کند نمیزندگینامه»است  کند و معتقدمی تأکید واقعیت تاریخی

 صددای را که درگذشته در آن خواهدمیای که لحظههمان سلطه زمان حال رهایی یابد، 

دهی به در فرایند شکل جم به رشته تحریر درآورد ]...[ نویسندهصورت منسروایت آن است، به

تر از آن کند پیوندی منطقی بین خاطرات برقرار کند، پیوندی که گاه محکمواقعیت تالش می

  (.34: 2017، مای)« است وجود داشته یت تاریخی آنچیزی است که در واقع
وهش در این پژ ه حسین نویسنده معاصر مصری است وزندگینامه خودنوشت ط «الیاما» 

یخی و طالعات تارم پایهخودنوشت گاه  هایینامهزندگآنجا که  از گرفته است.مبنای تحلیل قرار

تا این  کندیماقتضا  ضرورت ،کنندیم ارزش استنادی پیداو  گیرندیمقرار   پس از خودادبیِ

ا تکیه بد است، صدمقاله حاضر درد؛ از این رو نقرار گیرو نقد و نظر   ابییمورد ارز آثاره گون

دی پایبن های خودنوشت تعیین کرده است، میزانبرای زندگینامه "مای رژژ"بر چارچوبی که 

  .واکاوی کند زندگینامه خود های تاریخیطه حسین را در بیان واقعیت

                                                                                                                                            
*George May)   
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 بنیادین تحقیق. های. پرسش1-1
 بدان هستیم عبارتند از: ییگوپاسخکه در این جستار در صدد  ییهاپرسش

ودکی و در تصویرگریِ منطبق با واقعیت وی از کتا چه میزان  طه حسینهای انگیزهالف( 

 مؤثر بوده است؟« األیام»های دیگر شخصیت

 ثر ساختهمتأرا « األیام»های تاریخی دخیل در فرایند نگارش، تا چه حد واقعیت عناصرب( 

 است؟ 
 

 تحقیق:ه یشینپ. 1-2
 یهاهجنب از ه وقرار گرفت گرانپژوهشکنون مورد توجه بسیاری از تا کتابی است که« األیام»

ر به موارد زی توانیم جمله تحقیقات مرتبط با بحث حاضر از؛ اما اندپرداختهمختلف بدان 

کری شاز « نيحسم لطه اياأل ة يفيالذات ةي ؛ السة اآليتي ة الغائب سي س»کتاب  -1اشاره کرد: 

انتزاع  این کتاب شگردهای طه حسین را در استفاده از ضمیر غایب،نویسنده در المبخوت، 

 ،دثدر انسجام و پیوستگی حوا عنصر خیالبکاربردن یت، واشخصیتی غیر از خود برای ر

اهیم از یحیی ابر «ثياحلد دب العريباأل ة يفيالرتمجة الذات»کتاب  -2 است.واکاوی نموده 

وید ا بگتصدد بوده به موضوع األیام پرداخته و در؛ نویسنده در فصل چهارم است عبدالدایم

ن، ه حسیططه حسین از نوشتن این کتاب هدفمند و جانبدارانه بوده است از این رو ه یزانگ

از « ةية الذاتي أدب الس»کتاب -3برخی حقائق را به عمد و هدفمند انتخاب کرده است. 

ه حسین به را اعتراض ط« األیام» کتاب مذکور، 70تا  62عبدالعزیز شرف؛ نویسنده در صفحه 

بررسی » نامهیانپا-4. خواهد شدادبی مصر دانسته است و در این جستار نیز بدان اشاره ه جامع

ر اساس بهبهانی ژانر خودزندگینامه در األیام طه حسین و با مادرم همراه سیمین ب یهامؤلفه

م و با األیا دو کتاب نامهپایانیی برآبادی در این محمدکاظم طال ،«گاسدرفنظریات پاسگال و 

اده درار قمادرم همراه را به صورت تطبیقی و بر اساس نظریات دو ناقد مذکور مورد بررسی 

 است. 

 ساختاری متمایز در این مقاله باید گفت پیشینه مذکوروجه تمایز تحقیق حاضر از ین در تبی

سطح با  دو در را «امیاأل»نامه در خودزندگی طه حسین گراییای بنیادین، واقعو در سایه نظریه

ضمن اشاره به  و دهدقرار می بررسیو چگونگی نگارش رویدادها را مورد  ،دیگران ، باخود
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در روند ، عوامل دخیل تاریخی -ذهنی و الگویی هاییتشخصاز  طه حسینمیزان تأثیرپذیری 

 سازد.نگارش األیام را تبیین می

 

 "مای رژژ"چارچوب نظری . 2
ودنوشت خهای مطالعه زندگینامه بهناقد و پژوهشگر فرانسوی است که  م.(1938) "مای رژژ"

ست که یک اروایتی نثرگونه » در اصطالح نوشتدخوهای زندگینامهای داشته است. توجه ویژه

ایت شخص واقعی در فرایند یادآوری، با تمرکز بر حیات فردی خود، گذشته خویش را حک

 .(162: 1375داد، )دهد یمو بخشی از ادبیات اعترافی را تشکیل  (22: 1994، لوجون) «کندمی

ذکر شده « Autobiography »اول کتاب مشهور وی  در بخش "مای"چارچوب نظری 

دبی ان ژانر ه ایگلیس، آلمان، فرانسه و ایاالت متحده را خواستگااست. وی کشورهای ایتالیا، ان

و ا (32: 2017مای، )میالدی آثاری در این زمینه نوشته شده است.  17از نیمه دوم قرن  کهداند می

 ن این استنویساهمه زندگینامهنقطه مشترک گوید: می هادر پی تبیین چیستی خودزندگینامه

ر نتشااکه نگارش خاطرات، حاصل پختگی و سن جاافتادگی آنان است و اغلب ایشان قبل از 

ا توجه صی آنهاند و قبل از اینکه مردم به زندگی خصوگیر داشتهزندگینامه خود، شهرتی عالم

 (.56: همان)اند کنند، ایشان خود را وارد حیات عامه آنها کرده

زه ز انگیاشود که او تر میمای وقتی پررنگ رژژ هدر چارچوب نظری« گراییواقع»وع موض

ان ویسندگکند؛ او در پاسخ به این سوال که چرا نسوال می اشنویسنده برای نوشتن گذشته

ای هانگیزه»: نگارند بر این باور است کهخاطرات گذشته و زندگی خصوصی خود را می

اد. ی جای دبندتوان آن را در ضمن دو تقسیممتنوع و متفاوت است و میها نوشتن زندگینامه

سندیت  -گری بوجیهت -شود: الفقاصد عقلی و منطقی که خود به دو نوع تقسیم میم -1

سبت به گذر نهای عاطفی و احساسی که یا مرتبط به احساس نویسنده انگیزه-2. پیدا کردن اثر

سب کبه  لذت از یادآوری خاطرات است و یا با احساس نیاز نویسنده ،ایام است و قوام آن

دد ر صد خویش و نویسنده با نوشتن زندگینامه در ارتباط است معنایی برای زندگی گذشته

 (70: همان)« است حیات خود را بازگرداند

با نگارش زندگینامه خود به همگان  هنگامی است که نویسنده نیازمند است گریتوجیه

خود توجیه کند و این گذشته های وید و حقانیت خویش را در قبال اعمال، رفتار و اندیشهبگ
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همانگونه که  ؛(71: همان)اند شود که گمان کند مردم به وی افترا زدهنیاز وقتی شدیدتر می

خود را به عنوان یک سند و گواهی به  دارد تا زندگینامةمقاصد عقلی گاه نویسنده را بر آن می

 همگان از آن آگاهی یابندجامعه ادبی ارائه کند تا با از بین رفتن وی، این سند باقی بماند و 
 (.73: همان)

د، کنلش میرا در چارچوب نظریه مای دچار چا« گراییواقع»از دیگر موضوعاتی که مسأله 

 صرف نظر از اینکه نویسنده با چه چگونگی پرداختن به نگارش خاطرات گذشته است؛

 وضوعیمگونگی یادآوری و نگارش خاطرات ای به نگارش زندگینامه خود پرداخته، چانگیزه

تخاب ان. موضوعاتی مثل: رویدادهای گذشته را دچار چالش کندواقعیت است که ممکن است 

ی وانایشوند، تترتیبی که حوادث بر اساس آن ذکر میزاویه دید اول شخص یا ضمیر غایب، 

ن ظه نوشتهای آن، در هم آمیختن حال و گذشته در لحیادآوری و محدودیتفرایند حافظه در 

دد خی گرتواند باعث تحریف حقیقت تاریدر لحظه روایت، می نویسنده و سبک مورد استفاده
 ( 130تا  105: به اختصار همان)

 

 بخش تحلیلی. 3
 ن گذشتههای طه حسین از نوشتانگیزه، نخست "مای رژژ"در این بخش، با توجه به دیدگاه 

-عه میمطالای دیگر، هکودکی خود و شخصیتگرایانه واقعتأثیر آن بر تصویرگری  خویش و

دان بیزان پایندی نویسنده و م نگارش فرایند چگونگیگرایی در سپس موضوع واقع شود.

 گردد.واکاوی می
 

 االیام ن در نگارشهای طه حسیانگیزه -3-1
دارد تا برای تبرئه نویسنده را بر آن می ،های عقلی و منطقیگاهی انگیزه -همانطور که گذشت

دست به نگارش زندگینامه خود بزند و گفتار دیگران  ،خود و برگرداندن حقیقت به نصاب آن

که  آنگونه–رسد طه حسین به نظر می (.71: 2017)مای، درباره خود را اصالح یا تکذیب نماید 

در پاسخ به واکنش جامعه ادبی مصر در های عقلی، با انگیزهاألیام را  -گویندناقدان عرب می

کتاب وجود ادبیات جاهلی در  تردید طه حسین درباره؛ قبال انکار ادبیات جاهلی نگاشته است

به  ؛، با عکس العمل شدید جامعه ادبی مصر مواجه شدم.1926در سال « فی الشعر الجاهلی»
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( 65: 1992شرف، ) (؛130: 1996 عباس،)ر. ک.  ندطوری که وی را تهدید و مجبور به ترک مصر کرد

را در  و األیام کندبه فرانسه مسافرت می ناخرسند گشته و ،نامناسب وی پس از این برخورد

و همسر او سوزان، فضای حاکم بر  نویسدمیتبعید و حضور خود در فرانسه  مدت شش ماه

-این موضع .(257)ر.ک. معک: ص نویسنده و نگارش این اثر را به خوبی توصیف کرده است 

حساس عمیقی از ظلم ، ا«يف الشعر اجلاهلي»گیری دشمنانه و قاطع و جلوگیری از چاپ کتاب 

شد خاطرات طه حسین بوجود آورد، احساسی که باعث را در درون  و جهل فضای ادبی مصر

را  و جهلی که باعث نابینا شدن وی گشت بیاد آورد و ظلم و ستم را پراکنده خود از گذشته

طه حسین در این شرایط، خاطرات کودکی خود را نوشت و نام  (384تا: )عبدالدایم، بیفراخواند. 

ادبیات عربی  رد ی ادبیانهاد تا بدین وسیله تلویحاً اعترافی به وجود چنین دوره« االیام»آن را 

« أیام العرب»طوالنی بین قبایل در دوره جاهلی  یهابه جنگ هازیرا عرب ؛کرده باشد

را  یاوجود ادبیات در چنین دوره قصد داشته نویسنده با انتخاب این عنوانیا . گودنگوییم

از همان  کتاب، جاهلیت امروز جامعه مصر رانماید؛ اما در باطن با نوشتن این  ییدتأ یحاًتلو

فرهنگی را نشانه نبوغ  یماندگو غلبه خویش بر چنین عقب داندیپیشین مجنس جاهلیت 

 .شماردیفکری و عقلی خویش برم

ورد را م ویسندهن« گراییواقع»تواند ی، مهای مذکوربا انگیزه نوشتن چنین اثریتردید بی 

ه نظر ب ند.کتغییر ایجاد  با جامعه مصر خود در یادآوری روابط بین فردی تردید قرار دهد و

چار گر را دهای دیو شخصیت« الصبي »نوع نگاه وی به  ،رسد سوگیری نویسنده در این اثرمی

انسان  روابطر اگ .نشان داده است اتر یا فروتر از واقعیت تاریخی ایشانفر تغییر کرده و آنها را

ودن در هستی، تقسیم ب -ج ا دیگران،ب بودن -ودن با خود، بب -را در هستی به سه سطح: أ

-می را «یاماأل»در متن  و گزارش آن روابط فردی و اجتماعی طه حسین (50: 1387می، ) یمکنیم

 مطالعه کرد. و با رویدادها با دیگران ،با خود سطحِ توان در سه
 

 االیام هاییتشخص مندییتواقع. 3-1-1

 هایینامهزندگنویسنده(، اولین شخصیت و قهرمان اصلی )متن « منِ » :در األیام« خود»تصویر 

، این است که رودیماز نویسنده  در این گونه ادبی خودنوشت است و حداقل انتظاری که

او بر  -نوشتدیگر هاینامهیزندگبرخالف –تصویر خود را مطابق با واقعیت ترسیم کند؛ زیرا 
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 او در تصویرگریِ»اما از آنجا که ؛ ی استاز هر کس ترآگاهروحیات و گرایشات درونی خود، 

 یگرقضاوتکه در  رودیم، گاه بیم آن (20: 2008، الباردی)«، هم ناظر است و هم قاضی«من»

 خویش، دچار خودستایی شود. خود از

رش در نگا های طه حسینگری و شهادت دادن را یکی از انگیزهتوجیه "مای"اگر به تعبیر 

 و کامل ایدبکند ارائه می کودکیش« منِ»تصویری که وی از  دیدتربیزندگینامه خود بدانیم، 

 صر رادر صدد است بدین وسیله ظلم و ستم و جهل جامعه ادبی مبدون نقص باشد، چرا که 

 پاسخ گوید.بر علیه خویش 

رد همچون و دوست دا کندیم)حصار( شروع « سیاج»ه یدپدنویسنده شرح حال خود را از 

، سر روندیمدوست دارد در تاریکی شب، آنگاه که همه به خواب  ،1از آن بگذرد هاخرگوش

قوی همچون  یارادهابا او ، (5: تای، بینحس)2آن حصار بگذارد و غرق در تفکر شود یهانردهبر 

، (6: همان) کندیمتحمل  «3چکاندیمرا که مادر در چشم او  یاقطرهسوزش »بزرگ  یهاانسان

 4یدنمایمریم بزرگ )ابوالعالی معری(، خوردن برخی از غذاها را بر خود تح یهاانسانبسان 

و تجوید قرآن  کندیمالفیه را حفظ  ،(72 همان:)  5کندیمقرآن را در نه سالگی حفظ ، (20 همان:)

 یهادرس، (112 همان:) 6یابدیمس خود برتری و مدرّ نوعانهمو بر  آموزدیمرا به خوبی 

 به، (141 ان:هم)است  فی، نگاهی همراه با تأمل فلسو نگاه او به مردم شماردیماألزهر را ناچیز 

گوناگون فرهنگ  یهاجنبهو پیش از آن نیز به  (149 همان:) 7بلعدیمعلم و دانش را  ،تعبیر راوی

ها و دعا وردها تعدید(، وِزنانه )مردمی مثل اخبار و اشعار هاللیین و زناتیین، آوازهای 

 ست که به تعبیر، تنها نقطه ضعف او نابینایی و فقر ا(27همان:) 8یابدیمسرودهای صوفیه، آگاهی 

)المبخوت،  لکه طبیعت و جامعه استب -او یکارکمنه سستی و –ه زادشکری مبخوت آن نیز 

2017 :177). 
، کتابی که کندیمتصویری است که طه حسین از کودکی خود در کتاب األیام ترسیم  این

ادبی مصر باشد. ه جامعپاسخی محکم به مخالفان او یعنی  -همانطور که گذشت–قرار است 

-های نابینایی وی را میتصویری همراه با خودستایی و تمجید از خود، که ضعف و محدودیت

 کند، این در حالی است کههای کودک اشاره نمیهرگز به این محدودیتطه حسین پوشاند. 

و توانایی حرکت مستقل را که برای  شدهحرکت نابینا را باعث کُندشدن نابینایی،  شودیمگفته 

. افراد نابینا باید با عوامل لوجستیکی گیردیمای، عاملی بنیادین است، از او شروع هر رابطه
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 ؛(61: 1393)اصغری،  بسیاری مقابله کنند تا سرانجام بتوانند یک قرار مالقات با یک نفر بگذارند

اگر نتوانند سختی این ارتباط برقرار کردن را بر خود هموار سازند، به انزوا و تنهایی آنها  و

  .(6: 2011؛ بوالت و همکاران، 510: 2009وونگ و همکاران، )شود ختم می

 ،ودکی خودک که طه حسین، در ارائه تصویر شخصیت بینیمیمبا این تفصیل به صراحت 

از  گوییِ اوشخصیتِ اله ارائتا  نهاده استرا وا -محدودیت حرکتی–این جنبه از زندگی خود 

ز پختگی ا کودکی خویش، وصیفنویسنده در ت رسدیمباشد. به نظر  نقصیب، اشکودکی

 وهمچون ابن خلدون  الگویی هاییتشخص از هنگام نوشتن سخت متأثر بوده است و

ه بین چنین ا. است أثیر پذیرفتهت -نام برده« األیام»از ایشان در  که به تناوب -ابوالعالی معری

 ام،یر األد را قویه ارادکودک با صالبت و  هنگامی که آن شخصیتکه طه حسین  آیدیمنظر 

ابوالعالی  ، شخصیتگویدیمسخن  نابیناییوی در برابر  هاییسختو از  کشدیمبه تصویر 

س، اعتماد به نف زا؛ یا وقتی خواندیمرا در ذهن فرا  اشیکودکدوران و توصیف وی از  معری

کودکی  از ابن خلدون گزارش ،گویدسخن می کودک در برابر مشکالتو جدیت  یآموزعلم

 .آوردبه یاد می «العبر»خود را در کتاب 

را  خلدونابنه ینامزندگ، این است که او کندیمتقویت این باب در آنچه گمان خواننده را 

سخن  ت تا از خوداو زندگینامه خود را تنها برای این نوش»: گویدیمخوانده و در این باره 

ود یک زندگی خه دربارعرب است که ه یسندنواولین  وی... بگوید و خویشتن را ستایش کند

 الی زندگیخ یهاحفرهاو بیان حوادثی است که ه سفرنامکتاب تاریخی برجای گذاشته است و 

 .(27: 1975)حسین،  «کرده است... او را پر

تصویری را که از  )یعنی طه و ابن خلدون( که هر دو نویسندهگمان غالب بر این است 

دو بر ستایش خویش در علم آموزی  و تکیه هر است مشابه یباًتقر دهندیمکودکی خود نشان 

 -البته با اسلوبی متفاوت–واشتیاق به معرفت و شناخت است؛ ابن خلدون همچون طه حسین 

تحصیل علم بودم و به فراگرفتن ه دلبستمن از روزگار خردی »: گویدیمدرباره کودکی خود 

.)ابن خلدون، فضائل، سخت آزمند، گاه به حلقه درس این مدرس و گاه در محضر آن مدرس..

صَّی ألحاديث التق»... بعد از فراگیریِ خواندن، قرآن را حفظ کردم، کتاب  (526، 6: ج 1388
ابن مالک و غیره را در فقه « التسهیل»کتب بسیاری چون  ،هاینارا خواندم، گذشته از « املوطيا

أعلم شنتمری و مقادیر زیادی از ه حماسنزد استادم آموختم...اشعار زیادی همچون اشعار ستة، 
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در مقایسه این بخش از سیره ابن خلدون با آنچه از  (507: همان) «.اشعار اغانی را از بر کردم

وی از ابن خلدون پی  یرپذیریتأث، به دیدیمگزارش طه حسین درباره کودکی خود در األیام 

با این تفاوت که ابن خلدون در ارائه تصویر کودکی خود از ضمیر متکلم استفاده ؛ بریمیم

ز اتهام به خودستایی و تمجید ذات ولی طه حسین برای اجتناب ا کندیمنموده و نقل تاریخی 

 .کندیاز ضمیر غایب استفاده م

 صی متأثرهای شخاز انگیزه تصویر کودکی خوده ارائطه حسین در  است که آنبرآیند کلی 

-فرا می راابن خلدون دانش خویش از  ،نقص از کودکبوده و برای ارائه تصویری کامل و بی

ن[ ه حسیابن خلدون ]و ط»و در شباهت این دو مرد در زندگی، همین بس که بگوییم،  خواند

( نامید، کسی marginal man«)اییهحاشمرد » توانیمجدید  یشناسجامعهرا مطابق اصطالح 

 را در دو فرهنگ ،آتش یاکورهکه بین دو فرهنگ متفاوت واقع شده است و ذهن او مانند 

 فرهنگی بین و، تناقض اجتماعی اییهحاشاز زندگیِ مرد  یادورهخود ذوب کرده است... در 

که راهی  کوشدیم، او پیوسته آوردیمو در وی بحرانی بوجود  شودیماو و سایرین آشکار 

م مرداگر  پیدا کند، این شخص خالق]چالش بین خود و جامعه[ تناقض این  برای از بین بردن

 .(77: 1393 بینش،) «ازدانسانها یا اصالح جامعه بپردبه اصالح عقل  تواندیمبا او همراه شوند، 

، صر استادبی مسنتی و ه جامععی و فرهنگی طه حسین با األیام تصویرگری این تناقض اجتما

ه ب ما در ادامه بوده است. مؤثر کندیمتصویری که از شخصیت آنها ترسیم ه ارائتناقضی که در 

 .پردازیمیمدیگر األیام  هاییتشخصتأثیرپذیری طه حسین از این تناقض در تصویرگری 

م یگران در األیاتصویری که طه حسین از د مندیِیتواقعاما : در األیام« دیگری»تصویر 

 ألیام ازکه نویسنده در ا هایییتشخص»، منوط به کیفیت ارتباط وی با ایشان است. کندیمارائه 

در، مادر، برادر، پهمچون  فردی هاییتشخص: شوندیمبه دو دسته تقسیم  بردیمآنها نام 

و  لمای قریهجمعی مثل شیوخ طریق، علمای األزهر، ع هاییتشخصصبی، سیدنا، فتی و ... و 

غالب این  .(75: 2001عامر، ) «هستنداز جامعه مصر اجتماعی ه طبقیک ه یندنما... که هر کدام 

فی، محمد جز معدودی همچون: الحاج فیروز، الحاج علی، نفیسه، الشیخ المرص – هایتشخص

 از ،ون نام هستند؛ و این عدم صراحت در ذکر اسم اشخاص و حتی اماکنبقیه همه بد -عبده

 .(133: 1996عباس، ) است ستهتاریخی األیام کا ارزش
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کل از همان فصل نخست بر مبنای تعارض و تناقض ش« دیگری»تصویرگری طه حسین از  

؛ آزارندیمی را وروبروست که  هایییتشخص، در فصل نخست، کودک در عالم واقع با گیردیم

چشم او  سوزناکی را دره قطر، مادر کشدیمخواهرش او را همچون پر کاهی به سوی خانه 

او را  عفاریت و اشباح و صداهای ترسناک ،در عالم خیال .(6 :تایبحسین، ) ،9ریزدیم

بت به وی نسپدربزرگش » (23: همان) «11سخت از عمویش در رنج است» (7: همان)10آزارندیم

سخت  از خنده و تمسخر برادرانش ناراحت و (26: همان) «12دآمو از او بدش می شتبغض دا

ای قریه و ، شیوخ طریق، علم(49: همان) «14است اومبغوض « سیدنا»( 19: همان) ،13دوشیمآزرده 

های دین نگاهی نگاه او به فق (88: همان) «15هستندناچیزی  هاییتشخصدر نگاه او  علمای أزهر

 .(86 :همان) 16کندتوصیف می« حامالن وحی»همراه با تمسخر است به طوری که ایشان را 

چالش وی با این  رسدیمچالش واقعی دارد و به نظر  هایتشخصبا غالب این  طه حسین

، ن کتاباز همان صفحات نخستی ویو نادانی است.  داناییچالش و تضاد بین  از جنس افراد

یر ست؛ به تعبا« سیاج»و این مرز همان  کندیمبین علم و آگاهی و جهل و نادانی، مرزبندی 

 وسیاج )حصار( در ذهن طه حسین، رمز بین عالم واقع ]آنچه هست[ »شکری المبخوت، 

از آن  است و پیوسته آوررنجدنیای مطلوب ]آنچه که باید باشد[ است، عالم واقعی که تلخ و 

 «بارز آن است[ هاییژگیواکراه دارد و عالم مطلوب و دلخواهی که ]معرفت و آگاهی از 

 رد -و چه جمعی چه فردی–األیام را  هاییتشخص توانیمبر این اساس  .(97: 2017المبخوت، )

 دهدیمنشان  هایبررسو آنگونه که  جای دادسیم شده در ذهن نویسنده یکی از این دو عالم تر

الب غ ،الزراعةمهندس  دودی همچون محمد عبده، شیخ مرصفی ومع هاییتشخصجز -

 ه طه حسین ازک، از این رو تصویری کنندیمدر دنیای نامطلوب نویسنده زندگی  هایتشخص

 .جهل و نادانی است، تصویری قرین به کندیمهر یک از آنها ارائه 

ارائه  "ژرژ مای"برآیند کلی در این بخش اینکه انگیزه طه حسین از نگارش األیام به تعبیر 

انگیزه باعث  در باب قضیه انتحال است؛ این نظر خود سندی جامع از کمال نویسنده و توجیه

متفاوت با حقیقت تاریخی آنان های دیگر شخصیتو  کودک شده است نوع نگاه طه حسین به

تصویری که از دیگران . تصویرگری وی از کودکی همراه با تمجید و خودستایی است و باشد

در توصیف  . نویسندهچرخدیم -تقابلِ معرفت و جهل-وربر همان مح غالباًارائه کرده، 
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نسبت به افراد، خصوصاً آنها که  شخصی یهابغضگاه، از دخیل کردن حب و  هایتشخص

 در امان نبوده است. ،با سواد جامعه مصرند طبقهنماینده 
 

 کیفیت نگارش األیام. 3-2
 کیفیت ون کند چگونگی نگارش آدچار چالش می« األیام»در  گرایی راواقع دیگری کهه یدپد

رش نخستین موضوعی را که در چگونگی نگا "ژرژ مای"؛ سترویدادهاگزارش طه حسین از 

ب( یر غایزاویه دید اول شخص یا سوم شخص )ضم از استفاده کند،ها مطرح میخودزندگینامه

وایت رمنِ »بین کند است؛ به عقیده وی وقتی که نویسنده از ضمیر سوم شخص استفاده می

 یرابرد زیه پناه مکند و ترجیحاً نویسنده به این شیوفاصله ایجاد می «منِ روایت شده»و « کننده

 )مای، او جداست از خود کند در حالی که تمجید[]یا  را بدنام« ضمیر او» تواندبا این شیوه می

وده به ز آنچه بکودک را واالتر ا های عقلیدر مورد األیام که نویسنده با انگیزه .(105: 2017

تهام امعرض  را از قرار گرفتن در که استفاده از ضمیر غایب وی توان گفتمی کشد،تصویر می

-یمسودگی طه با توسل به این شیوه روایت، به آخودستایی و تمجید برکنار داشته است. به 

«  او»یر با ضم تمجید کند چرا که بین خود و کودکتواند درباره کودک سخن بگوید و از وی 

 هایی از این خودستایی در بخش قبل اشاره شد.فاصله انداخته است. به نمونه

تیب شیوة ترکند، ها مطرح میموضوع دیگری که مای در کیفیت نگارش خودزندگینامه

-یمخود  نویسان به گذشته. وی معتقد است ترتیبی که زندگینامهرخدادهای زندگینامه است

عیت یف واقترتیب زمانی باعث تحرها ترتیب زمانی است؛ متعدد است، یکی از این گونه دهند

 ایدباشد، نوط بای سخت به واقعیت مبه این دلیل که اگر روایت زندگینامهگردد تاریخی می

ب ر اغلدشود که فواصلی ایجاد میبیان شود بنابراین در بین مقاطع مختلف  مقطع به مقطع

 (. 117: 2017)مای،  شوداوقات مسکوت گذاشته می

ه به وشی ک؛ رتوان آن را ترتیب منطقی یا تعلیمی نامیدنوعی دیگر از ترتیب هست که می

در این  کاری نویسنده در بیان حوادث است.بهترین روش برای کمک به پنهان "مای"تعبیر 

ی بتواند از آن قوانینشود که نویسنده مرتب میهدفمندانه روش حوادث حیات طوری 

 (.113)همان: و در اختیار دیگران قرار دهد  استخراج و به آنها استناد کند
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ی وزیرا  طه حسین روش اخیر را در نگارش األیام پیش گرفته است؛ رسدبه نظر می

ز اکراه خود ا، اختصاص دادهخانه مکتب فضای آموزشیچند فصل از کتاب خود را به هدفمند 

ربیت تتعلیم و  با اتکا به نظریات ابن خلدون در باب و گویدیدر حفظ قرآن و الفیه سخن م

هد و دمینشان را موزشی مصر آاکارآمدی نظام کهنگی و ن خلدون اإلجتماعیة(،)ر.ک. فلسفة ابن

از  ریبسیا او ضمن حذف همزمان توانایی خود را در مواجهه با این مشکالت بیان کند.

 صدد ، با چینش منطقی و هدفمند حوادث دررویدادهایی که در جهت تأمین هدف وی نبوده

رای باست قانون زندگی و زیستن درست را در محیط سرشار از جهل و نادانی جامعه مصر 

منِ »تکیه وی در سرتاسر األیام بر آموزش و ا زیرستخراج کند ا -خصوصا دختر خود–دیگران 

ر طاب به دختخبینیم که او می« األیام»در پایان ها است؛ محدودیتدر برابر مشکالت و « برتر

لی ر سن و ساای و ده سالهتو دخترم! االن نُ» کند:گیری میگوید و نتیجهگونه میخود این

گونه نند...ایدهها را الگوی خود قرار میبالند و آنخود می ها به پدر و مادرهستی که بچه

هترین به او ککنی که پدرت بهترین و برترین پدران است؟ آیا باور نداری نیست؟ آیا فکر نمی

ت در پدرها بوده است؟ آیا دوست نداری که االن طوری زندگی کنی که ترین بچهو نجیب

 . (145تا: )حسین، بی17زیستاش میهشت سالگی

ب ر محبوشک اگر بناست تنها رویدادهایی ذکر گردد که نوع زیستن پدر را برای دختبی

 .شدده باش ، مسکوت و ناگفته رهاهمسو با این هدف نیست اری از موضوعاتی کهبسیباید کند 

 گوید:یمکند و به این موضوع اشاره می شدر ادامه به دخترحسین خود به طه همانطور که 

 و مردمشی تو را باید مردود میهاگفتم، خیلی از حسن ظناگر از روزگار او برایت می»

-یگز نمدانستم...اما چیزی از آن روزگار پدرت برایت هرآرزوهایت را دور از دسترس می

ی و ه بخوردانم بگویم، دلت بسوزد وغصترسم که اگر از آنچه درباره پدرت میگویم...و می

  .(146: همان) «18گریه کنی

کند ها مطرح میدر کیفیت پرداختن به نگارش زندگینامه "ژرژ مای"موضوع سومی که 

های آن است؛ او معتقد است دو نوع فراموشی در هنگام نگارش حافظه و محدودیت

موشی افتد: فراموشی عمدی و فراموشی سهوی. در فراهای خودنوشت اتفاق میزندگینامه

و در  دگردسانسور می حیاء یا دالیل زیباشناختیعمدی برخی مسائل به دلیل قبح آنها و حفظ 

 .(121: 2017)مای،  گرددمتفاوت از واقعیت تاریخی بیان می واقعیت ذهنی ین موردیچن
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و...(  16، 15، 5، 4، 3حات: )صف« األیام»در صفحات نخست « یذکر»تکرار متناوب فعل 

هایی اموشی رقرار گرفتن در معرض اتهام به فراز تا است که طه حسین استفاده نموده  ترفندی

ا تنها رود خو  نسبت داده فراموشی را به کودک ، گاه فعلِ ، همچنانکه در یادآوری گذشتهیابد

 .(109 :2017ین، حس)« لصبي اثک مبا يذکر أحدي أميا أان فالأستطيع إالي أن »کند: توصیف میایام گر روایت

ابل ثر قافراموشی عمدی نیز که گاه حاصل مسائل زیباشناختی و گاه قبح امور است در این 

مشکالت حرکتی  ه فراموشی سپردنب -بخش قبل گذشت همانطور که درمشاهده است؛ 

ی یگر وقتر جایی دعنوان مثال د فراموشی عمدی است. یا بهاین ای از در األیام نمونهنابینایان 

خن ساست،  شده ساله 40 همسر بازرسکه ساله  16 با دخترک «متن» کودکِاز بازی  راوی

-اگفتهندهد و حجب و حیا مانع از ذکر برخی گویا فراموشی عمدی به وی دست میگوید می

را ی ا دقایقرفت تا شاید ساعتی یکودک مقداری زودتر به خانه مهندس ناظر می» گردد:ها می

رد، تاقش ببارا به  تا همین که آمد اوماند، دختر نیز منتظر او میبتواند با آن دختر صحبت کند، 

 د. طولیکردننشاند وبا هم صحبت مینشست و او را کنارش میبرد، میاو را به اتاقش می

 «91یشتربشد، نه کمتر و نه یهای بچگانه تبدیل مبه بازی آن دو کشید که سخن گفتننمی

ود شپرده می. در این مقطع بیان نوع بازی کودک و دختر گویا به فراموشی س(117تا: )حسین، بی

مله جا ذکر بخواهد گمان دیگری در این باره ببرد، راوی وارد شده و خواننده میو همین که 

 مین ترتیبهبه  دارد؛باز مینسبت به کودک سوء ظن از ذهن خواننده را « الأکثر و الأقل»

 آوریخود از شیوخ محله؛ راوی با یاد شخصیئل زنان از مساسوال  بارهسکوت وی دراست 

گر از و دیوزه و نمها درباره رگفتند و از آنو زنان با آنها سخن می» گوید:دراین باره میکودک 

مسائلی ارد که نشان از این د« و دیگر امور»تعبیر  .(86: همان)«20پرسیدندچیزها سوال شرعی می

ل ثر دنبااین ا خواهد آن را بازگو کند چرا که با اهدافی که دربه هر دلیلی راوی نمیهست که 

 کند همسو نیست.می

کند ها مطرح میدر کیفیت نگارش خودزندگینامه "ژرژ مای"یکی دیگر از مسائلی که 

-ای نیست، وقتی نویسنده میچاره»گوید: حاضر است؛ وی میآمیختن زمان گذشته و درهم

خواهد خاطرات محفوظ خود را تدوین کند باید بین گذشته و لحظه نوشتن، نزدیکی و 

: 2017)مای، « آیدآمیزی ساختگی و مشوش پدید مییی ایجاد کند و از این امر، درهمرویارو

از این امر مصون  خود،ه ینامزندگقسمت های مختلف در  نیز طه حسینرسد به نظر می .(123
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ه لحظ پختگی فکری و دانشِاین است که او  رویدادها حاکی از نمانده است، گزارش برخی

که برای وی در سر سفره  یاحادثهروایت او از  را در ذکر حوادث دخیل کرده است؛شتن نو

او متأثر از تجربیات عمیق  دهدیم است که نشان یاگونهغذا و تحریم برخی غذاها رخ داد به 

این حادثه به او کمک کرد تا به خوبی آنچه راویان » :بوده است نوشتنه لحظدر خود ه آگاهانو 

طه از  ادبیه تجربید این دتربی (.20تا: حسین، بی)«21گفتند، را بفهمددرباره ابوالعالی معری می

پختگی فکری و دانش وی در لحظه  دوره ابوالعالی معری نه از دوره کودکی بلکه مربوط به

 .(393-394: تایبعبدالدایم، ر. ک. ) استنوشتن 

ن تفاوت عمیقاً به بیا در متن، آنجاست که طهاز درآمیختن گذشته و حال شاهد دیگر  

در  ادبی خود راه تجرب، شودیمبه ناگاه متوجه  اما، پردازدیمساحر و صوفی، از زبان کودک 

ا و ب گرددیمفراتر رفته است؛ از این رو بر « صبی»نوشتن دخیل کرده و از سطح دانش ه لحظ

 -کنه دانش کود–زیرکی از زبان راوی منبع اطالعات را مشخص کرده و آن را به راوی 

فاوت پی نیم تا به این تکاما باید ابن خلدون و امثال وی را مطالعه » :گویدیمو  کندیممنتسب 

رد که طه حسین از بسیاری که همه نشان از این دا یهامثالو شاهد  .(98: تایبحسین، ) «22ببریم

 است. جستهنوشتن بهره ه لحظادبی خود در ه تجرب

دهد ها مورد واکاوی قرار میدر چگونگی نگارش زندگینامه "مای"آخرین موضوعی که 

گردد، می هااقعیتوگاهی باعث نقص و تحریف در  روایت است که شیوه و طرز بیان

توان به سادگی آن را آگاهانه یا ناخودآگاه دانست. گاهی نویسنده لحظات موضوعی که نمی

کند که اکنون موجب خنده و واکنش متفاوت ترس، غضب، تلخی گذشته را طوری روایت می

ری دوست ها لحظاتی است که نویسندگان به صورت فطاین "مای"شود. به تعبیر خواننده می

زندگی کنند و با به کارگیری بیان همراه با تمسخر، آن را  را آن دارند بواسطه یادآوری دوبارهن

کنند. به نظر وی این امر از دو جهت راستی و صداقت در زندگینامه را مختل از خود جدا می

انداختن پرده  -کند: الف: تحریف واقعیت تاریخی با پنهان کردن واکنش گذشته؛ بمی

ضر بر رویدادی قدیمی، این پناه بردن به تمسخر نشان از این است که نویسنده دو گمراهی حا

: 2017)مای، چیز را بر دو چیز دیگر ترجیح داده است، حاضر را بر گذشته و عقل را بر عاطفه 

در قبال  و دخیل کردن احساس خود در لحظه نوشتن آمیزخرتمس گیری لحنبکار (. 126-127

، گزارش طنزآمیز (86و  71تا: )حسین، بی الفیه ابن مالک حفظدر فرایند  شیوخ طریق، فقهای دین 
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، (50: همان)در انجام تکالیف و نفیسه)مبصر( « عریف»از چگونگی حفظ قرآن و همدستی با 

طه جمله مواردی است که و... از  (59: همان) خود گزارش متفاوت از طرز اقدام به خودکشی

کشد و خود را در لحظه رویداد متفاوت از لحظه نوشتن به تصویر می حسین احساس و انفعال

 کنیم.به دلیل ضیق مجال از ذکر مبسوط آن در اینجا خودداری می

با  با حوادث و پرداخت آنطه حسین در سطح ارتباط پایان سخن در این بخش اینکه 

قی و منط یه دید سوم شخص، استفاده از ترتیباستفاده از ترفندهایی مثل، استفاده از زاو

گاه  خر ودر آمیختن زمان گذشته و حال، استفاده از لهجه تمس ،آموزشی برای گزارش حوادث

 موده است.نهای تاریخی تبعیت ناز واقعیت ،رویدادها در بیان طنز
 

 :گیرییجهنت
یی گراقعدو پدیده، موضوع وا "ژِرژ مای"و بر اساس چارچوب نظری  آنچه گذشتبا توجه به 

اختن نگی پردهای نویسنده و چگود؛ انگیزهنکنهای خودنوشت دچار تردید میرا در زندگینامه

 هایزهاین چارچوب متوجه شدیم که طه حسین متأثر از انگی؛ در هابه نگارش زندگینامه

ن ر همیدواقعیت است. دهد گاه غیر مطابق با ه میرائشخصی تصویری که از خود و دیگران ا

م میر سوضهایی همچون: استفاده از نامه خود از تکنیکراستا او به هنگام نوشتن سرگذشت

ری شخص، نظم دادن به حوادث بر اساس یک منطق و شیوه آموزشی، دخیل کردن پختگی فک

ار این جستدر بخش نخست  ت.و... استفاده کرده و باعث تحریف واقعیت تاریخی شده اس

 از یتصویری واقع کودک( در کتاب األیام،) یصبم که توصیف طه حسین از شخصیت یدریافت

وی  ،لدونخمعری و ابن همچون ابوالعالی  تاریخی هاییتشخص آشنایی باو نیست «منِ متن»

 توصیف هکهمانطور  است. تأثیر قرار داده تحت دو، اینالگوگیری از  و توصیف کودکدر  را

و  مندییتقعوا؛ به طوری که ام همراه با نوعی نقد گزنده استیاأل هاییتشخصوی از غالب 

 دچار تردید کرده است. هایتشخصم یرا در ترس گراییواقع

نیز درباره  "جان استاروبینسکی"ای اشاره کنیم که باید به نکته« األیام»در تعیین ارزش ادبی 

-کند، میاش را برای ما روایت میوقتی طه حسین داستان زندگیتردید روسو گفته است؛ بی

-کند واقعیتخواهد تصویری برای روح خود ترسیم کند و آنچه که تالش وی را متمرکز می

به  نهد تا در درون آن بجوشد.های تاریخی نیست، بلکه انفعال نفس است که گذشته را وا می



 1400 زمستان، 61 شماره ، فصلنامهمجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

132 

غیر منطبق با  مکن است تصویری ساختگی وتوان گفت هرچند نویسنده متعبیر دیگر می

او هنگامی که  دوست دارد ارائه کند، اما احساس که آن را آنگونه واقعیت تاریخی یا به تعبیری

مهمتر از کارکرد « األیام»ایستد کاذب نیست. کاردکرد ادبی و هنری در برابر گذشته خویش می

تا آینده را برای نسل جوان بسازد و  نگردتاریخی و منطقی آن است. طه حسین به گذشته می

 های کمال رهنمون گردد.آنها را به قله

 

 نوشتپی
 «.يذکر أنيه کان حيسد األرانب اليت کانت...تتخطی السياج...» -1
ًا يف قمفکيرًا مغر  هذا السياج، مث يذکر أنيه کان حيبي اخلروج من الدار إذا غربت الشمس...فيعتمد علی قصب» -2

    .«التفکي
 .«اًء شکياءً وهو أيمل ولکنه اليشکو واليبکي ألنيه کان يکره أن يکون کأخته الصغية بکي » -3
 .«من ذلک الوقت حريم علی نفسه ألواانً من الطعام...» -4
 .«يتجاوز التاسعة حتی حفظ القرآن...مل» -5
 .«سيده وعلی عين[ الصبي حبفظ األلفية وغيها من املتون و... يتعالی علی أترابه]» -6
 «.تراه يف حلقة الدرس ُمصغياً ...يلتهم کالمه التهاماً » -7
دعية  واألوراد واألالزانتينيو ر اهلالليني يبلغ التاسعة من عمره حتی کان قد وعی من األغاين والتعديد والقصص وشعمل» -8

 «.واألانشيد الصوفية...
 سائاًل عينيه املظلمتني أميه[ يف]ة...مث تقطر بني ذراعيها کأنيه الثمالأيبی ]دخول البيت[ فتخرج ]أخته[ فتشديه وحتمله » -9

 .«يؤذيه...
اح ه األشبن کلي هذمکان خياف أشد اخلوف أشخاصًا يتمثلها قد وقفت علی ابب احلجرة...وليس له حصن »-10

 «املخوفة والعفاريت...
 .«کرهاً شديداً کان له عمي يغيظه ... وکان ذلک سبباً يف أن کرَه عميه  » -11
 .«کان جديه ثقيل الظيل، بغيضاً إليه» -12
 .«ليله يعرف کيف قضیوأميا إخوته ]لفعله ذلک[ أغرقوا يف الضحک...وأميا هو فلم» -13
 .«کان يکره سيدان ألنيه أثٌِر غشياش کذياب» -14
 .«شيوخ الطريق وما شيوخ الطريق! کانوا کثيين منبثني يف أقطار األرض...» -15
نهم ملی عقوهلم...مث تسلطًا عو  دمهاء الناس يفيکونوا أقلي من هوالء العلماء الرمسيني أتثيًا هوالء العلماء ...مل» -16

 «. «محلَة کتاب هللا»سَمون الفقهاء الذين مييزون أنفسهم من العلماء ويتي 
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 عليا ويتخذوهنم مثالً  أمهاهتم وطفال آبابئهم إنيک اي ابنيت يف التاسعة من عمرک، يف هذا السني اليت يُعجب فيها األ» -17
د کان کذلک خي ن أنيه قتري يف احلياة، ]...[ أليس األمر کما أقول؟ ألسِت ترين أابک خي الرجال وأکرمهم؟ ألستِ 

 .«رهنة من عملثامااألطفال وأنبلهم؟ ]...[ ألسِت حتبيني أن تعيشي اآلن کما کان تعيش أبوک حني کان يف 
ء مما  أحديثک بشين..[ ولکيني لييبُت کثياً من أملک ].إيني حديثتک مبا کان عليه لکذيبُت کثياً من ظنيک و خلولو » -18

لکک اإلشفاق ميينئذ أن يک حکان عليه أبوک يف ذلک الطور اآلن ]...[ وإيني ألخشی لو حديثتک مبا عرفُت من أمر أب
 .«وأتخذک الرأفة فتجهشي ابلبکاء

ة وأخذت الفتاة ذه الفتاهيظفر بساعة أو بعض ساعة يتحديث الی ل يذهب إلی دار املفتش قبل امليعاد وأخذ الصبي » -19
لی لعب کلعب إاحلديث  تحالتنتظره، حتی إذا أقبل أخذته إلی غرفتها، فجلست وأجلسته وحتدياث. وما هي إالي أن اس

 .«الصبيان الأکثر والأقلي 
 .«موريستفتينهم يف أمور الصوم والصالة وما إلی ذلک من األنساء يتحدثن إليهم و وکان ال»... -20
 .«هذه احلادثة أعانته علی أن يفهم حقياً ما يتحدث به الرواة عن أيب العالء...» -21
 .«...ولکن جيب أن نقرأ ابن خلدون و أمثاله لنصل إلی حتقيق مثل هذا الفرق» -22
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ية وء نظر علی ض ةية الذاتي الس بالواقعية املرمعية ابدأ الصدو و دااسة 
 م منوذماً(اي)ال"مواج ااي" 

  نوع املقالة: أصيلة
 **آاااصط ی اهدوي

 العربية وآداهبا جبامعة حکيم سبزواريستاذ مساعد يف قسم اللغة أ
 

 صامللخ  
مبدأ ن ة و املراهقة. إة الطفولفرت  ته عنايه ذکر ياستعاد ف ي الذنياملعاصر، طه حس يب املصر ية لألدية ذاتي هو س« ماياأل»

فهوم هذا اجلنس أدخلت م ليتات ايمن أولی التحد ي، هسيته الذاتية يف املرجعية الواقعيةو إلتزام الکاتب لسرد الصدق 
وضوعيًا هلذا مإطاراً  ن حيديدأالباحث الفرنسوي املعاصر « جورج ماي»فقد سعی ضباب من الغموض و اإلهبام.  يف األديب

 وقائعکيفية تقريره للو  لذاتيةايته سلکتابة  دوافع الکاتب الذاتية وقد أشار إلی« السية الذاتية» يف کتابه ألديباجلنس ا
وتصويره  لوقائعارخيية لية التهذين العنصرين ليساعدان يف مدی إلتزام الکاتب ابملرجعدور ويبدو أن تبيني  .املعيشة

 جلورج ماي ر النظرياإلطا متخذةً  يليتحلال – يقد جاءت هذه الدراسة علی ضوء املنهج الوصف. و للشخصيات احلقيقية
حوادث لل وکيفية تقريره ة األخریوائيالر  اتيشخصالبطل الصبي و ال قيقية لتصويرهمدی إلتزام طه حسني ابملرجعية احللتناول 

ه ط رضهإني ما استع عتية إلیالذا يالسِ  جورج ماي دالالت من جراءوتدلنا نتائج البحث  .اتهية حيبدا منذ هجرت علي ليتا
لذاتية مستلهماً ثرًا ابلدوافع اويره متأبل ص ة الصبي ومالحمه النفسية، ليس منطبقًا ملا شهده التاريخ انطباقًا کامالً صور ل نيحس

 ة طهيخاضعة لرؤ  ين، هيخر لکاتب من اآلقدمها ا ليتا، کما أن الصور خلدونابنو  يالعالء املعر  ة کأيبيات املثاليالشخص
 خيية.ية التار املرجعمبدأ الصدق و  ضمنس يره لألحداث، ليتقر  من. وما نشاهده ية للمجتمع املصر ي السلبنيحس

 
 اي.ماملرجعية الواقعية، جورج ، نيم، طه حساية، األية الذاتي الس :الرئيسةلكلمال ا
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Abstract 
Al-Ayyam" is the autobiography of Taha Hussein, the contemporary 

Egyptian scholar, in which he has narrated his childhood and adolescence. 

Realism, or in other words, the objective and real account of events, is 

among the most important and difficult topics in writing autobiographies. 

The French critic George May has attempted to define the nature, 

dimensions and boundaries of this type of literature in his book "Writing 

Autobiography" and to explore issues such as the author's motivation for 

writing a biography and the writing process. Explaining these two subjects in 

autobiographies can largely determine the author's level of realism in 

recording historical facts. Based on the framework set by George May for 

autobiographies, this paper seeks to describe the realities of "Al-Ayyam" in a 

descriptive-analytical manner, including descriptions presented by Taha 

Hussein of his and others' childhood, examining the events that occurred and 

explaining the author's commitment to stating the facts. The results of this 

research show that Taha Hussein's account of characters and historical 

events of "Al-Ayyam" has been influenced by his incentive and the way he 

deals with memories of the past. At the same time, the literary value of this 

famous work is not due to the reflection of historical facts but because of 

author's mental realities that make him passive in the face of the past.  

 

Keywords: "Autobiography", "Al-Ayyam", "Taha Hussein", "objectivity", 

"George May". 
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