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 براساس راي کمیسیون بررسی اعتبار نشریات کشور

ازشماره  "عربینقدادب معاصر"مجله  25/08/1390 مورخ

  .پژوهشی شناخته شد–علمی  حائز درجه 1390پاییز 



 

  راهنماي تدوین و نگارش مقاالت

  :باید» ینقدادب معاصر عرب«مقاله ارسالی به نشریه 

مقاالت ترجمه شده . تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد -الف

  .شودپذیرفته نمی

زمان براي سایر مجالت داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 .باشد

، کلید )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(اي واژه 250–150اي داراي چکیده -ج

 .، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیري و فهرست منابع باشد)واژه 5 -3(ا هواژه

در مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 مشخصات نویسندگان ضروري است  

در مورد مقاالتی که توسط دانشجویان . مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است -ذ

شود، ضرورتاً ارشد با همکاري استادان راهنما و یا مشاور تهیه می دکتري و کارشناسی

 .بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شودمی

  .باشد A4صفحه  20حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

  .شوندشوند ترتیب اثر داده می ارسال )http://mcal.yazd.ac.ir(یه نشر

هاي رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه  مقاله -2

  .داوري خواهد شد

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

  .بود

عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت را براي خود  نقد ادب معاصر -4

  .دارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذور است محفوظ می

نویسندگان اهدا / پس از چاپ مقاالت تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده -5

  .خواهد شد

  



  
 

 

 

 
 

 

  الگوي فنی تنظیم مقاالت

  ربی در نشریه  علمی پژوهشی نقد ادب معاصر ع

  ها قلم -  1

 . نوشته شود Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

  :به شرح زیر باشدها اندازه قلم

  .سیاه نوشته شود 16با : عنوان مقاله-

 .سیاه  نوشته شود 13با : چکیدهکلمه  -

 .سیاه نوشته شود 13با : ها واژه کلید کلمه -

 .نازك نوشته شود 12نازك  و عربی با  11فارسی با قلم : ها همتن چکیده و کلید واژ -

 .سیاه نوشته شود 14با قلم : در متنعناوین اصلی  -

  .سیاه نوشته شود 5/13با قلم فرعی در متن   عناوین -

  . نازك نوشته شود 14نازك  و عربی با  13فارسی  با قلم : متن مقاله -

 12نازك و عربی با  11فارسی با قلم ): هالل(تز ارجاعات در داخل متن و بین دو پران -

 .نازك نوشته شود

 .نوشته شود 11کلمات و حروف التین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 و کلمه. شود ، غیر ایتالیک نوشته میهمان ي جز کلمه  تمام ارجاعات داخل متن، به-

نام : (شود رت نوشته مینحوه ارجاع نیز به این صو .شود ایتالیک نوشته می همان 

 ).، سال انتشار، جلد، شماره صفحه نام نویسنده خانوادگی،

  .سیاه نوشته شود 14با قلم نتیجه و منابع  هاي کلمه-

نازك نوشته 11شیوة نگارش نقد ادب معاصر براي مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

  :می شود ، بدین شرح است

تاریخ انتشار داخل (، )نویسندگان/ ویسندهن(نام خانوادگی، نام : براي کتاب) الف

  نام ناشر: محل نشر) دوم به بعد( ، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ)پرانتز



 

تاریخ (، )نویسندگان/نویسنده(نام خانوادگی، نام : براي مقالۀ مندرج در مجالت) ب

و شمارة مجله، صفحۀ ، دوره  ، نام مجله»عنوان مقاله داخل گیومه«، )انتشار داخل پرانتز

  . آغاز و پایان مقاله

/ نویسنده(، نام  نام خانوادگی: ها براي مقالۀ مندرج در مجموعه مقاالت یا دانشنامه) ج

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا »عنوان مقاله داخل گیومه«) تاریخ انتشار) (نویسندگان

   .نام ناشر، صفحۀ آغاز و پایان مقاله: ویراستار، محل نشر

تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و (نام خانوادگی، نام نویسنده : اینترنتی هاي سایت) د

 .سایت اینترنتی ، نام و آدرس»عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه«، )یا تاریخ رؤیت

و در ) متن عربی( Traditional Arabicو ) متن فارسی( 11BLotusصفحه با قلمسر-

  .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود

 

  ها فاصله - 2

  :ها به شرح زیر باشد فاصله

 .سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 .سانت باشد 2فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 .سانت باشد 5/1نام نویسنده  ه بافاصله چکید -

یک اینتر اضافه (ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  واژه فاصله کلید -

 ).زده شود

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

   ).یک اینتر اضافه زده شود(

شود، اما  طراز متن وبدون تورفتگی نوشته می عنوان هماولین پارگراف بعد از هر  -

 .ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود سایر پارگراف

  .شود طراز متن نوشته می هم  عناوین اصلی و فرعی، ها کلیدواژه، کلمه چکیده -

  .شود متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 



  
 

 

 

 
 

 

  )ها شیهحا(طول و عرض متن  - 3

. سانت باشد 5/4حاشیه راست و چپ هرکدام : سانت باشد؛ یعنی 12عرض متن  -

حاشیه باال و : سانت باشد؛ یعنی 18سانت و بدون سر صفحه 19طول متن با سر صفحه 

  .سانت باشد 5پایین هرکدام 

  .سانت باشد footer25/1 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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زم است کـه ال ) چهل و پنج هزار ریال(هاي پستی  بهاي هر شماره با احتساب هزینه

بانـک   2007518687به حساب جـاري شـمارة    است حداقل براي دو شماره مبلغ الزم 

گردد و اصل فیش بـانکی  ز واری درآمد انتشارات دانشگاه یزدبه نام تجارت دانشگاه یزد 
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  .عربی
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 پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - علمی 

 )1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

  هاي کوتاه یوسف ادریس

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 آزادي و حقوق و زنان بحث

 لحاظ از که زن ي مسأله شود،

 بوده همراه تري بیش غموض

 دنیاي که است مصري بزرگ

 حضور. یابد می تجلی سلطه

 وي ي چهره از بینانه واقع 

 تا است صدد در شناختی جامعه

 نکته این بر پژوهش این. نماید

 اي چهره با اغلب اما دارد؛

 حقیر سنگدل، و رحم بی شرور،

 ادریس که یابیم درمی ها داستان

 هاي داستان در ادریس که 

 است پرداخته زنان از دسته

  

Email: 
 

علمی دو فصلنامۀ   

چهارده پیاپی/ سال هفتم

 
هاي کوتاه یوسف ادریس ررسی و تحلیل تصویر زن در داستان

  

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،، دانشیار1مهین حاجی زاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،عی، کارشناس ارشدیفراضیه ر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،محمد پاشایی، استادیار

  10/07/1393 :تاریخ پذیرش  25/12/1392 :تاریخ دریافت

  

بحث مصر، در م1919 انقالب دنبال به بیستم قرن اوایل و نوزده قرن

شود، می مربوط انسان و جامعه به که اموري تمامی بین در. شد 

غموض و پیچیدگی با همواره است، جامعه عنصر ترین لطیف و زیباترین

بزرگ نویس داستان ادریس یوسف. است بخشیده خاصی جذابیت ادبی

سلطه و جنسیت خدا، عنصر سه قالب در هایش، نوشته تر بیش در وي

 نسبت به تصویري و است نزدیک واقعیت به وي هاي داستان

جامعه نقد بر تکیه با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش

نماید تحلیل و بررسی ادریس یوسف داستان) 4( در را زن جایگاه

دارد؛ گیر چشم حضوري ادریس یوسف داستانی ابداع در زن که کند

شرور، و وفا بی شیطانی، اي چهره وي از ها داستان این در که اي گونه

داستان این موشکافی با اما. است شده کشیده تصویر به ترحم قابل یا

 جا آن از و داند می مصر ي جامعه نابسامان شرایط از ناشی را مشکالت

دسته این تصویر به پردازد می خود ي جامعه هاي بیماري به پزشک یک

  .اند داشته وجود نیز بافرهنگ و فاضل زنانی زمان آن جامعه

  زن، نقد جامعه شناختیمصر، داستان کوتاه، یوسف ادریس، : ها واژه

                                                           

Email: Hajizadeh_tma@yahoo.com :شانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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  مقدمه

ي  در مصر از اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیست با گسترش نفوذ بیگانگان و توسعه

هاي  روابط فرهنگی و اجتماعی با غرب، ادبیات در مسیري تازه قرار گرفت و زمینه

یکی از نمودهاي بارز چنین تغییري تمرکز . تر از گذشته رخ نشان داد اجتماعی پررنگ

شود که یکی  هاي فراموش شده آنان محسوب می و اعتنا بر روي زنان و حقوق و آزادي

این . آید از پرهیاهوترین موضوعات اجتماعی ادبیات داستانی معاصر به حساب می

بحث . داستانی معاصر را به خود اختصاص داده استموضوع بخش وسیعی از ادبیات 

ها از اواخر قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن  زنان و حقوق پایمال شده آن

اي که هنجارها و قوانین حاکم مردساالر  هاي زنان تغییر شگرفی یافت، به گونه جنبش

داستانی نویسندگان در ادبیات . بر جامعه کم کم جاي خود را به برابري نسبی داد

هاي زن بیشتري اجازه  میالدي به شخصیت 1919ویژه پس از انقالب  معاصر مصر به

هاي اصلی و محوري داستان  ورود به حریم داستان را دادند و زنان در زمره شخصیت

ها،  ها، مظلومیت نویسان در قالب حوادث داستانی به محرومیت داستان. قرار گرفتند

  .سائلی از قبیل آن پرداختندها، فقر و فساد و م بیچارگی

یکی از انواع ادبیات داستانی که در این دوران نمود بسیاري پیدا کرد، داستان کوتاه 

 غرب با شرق روابط از که است يدیجد مطالعات ي ثمره رب،ع کوتاه داستان. بود

 یعرب کوتاه داستان جهان در سیادر وسفی قاهره، دري پنجاه  دهه آغاز از. شد حاصل

و  ها ییتوانا یازمدت پس اما پرداخت شغل طبابت  به یمدت يو .افتی ییواال گاهیجا

نوشتن   ي نهیزم در سیادر وسفی .داد سوق يگرید سمت به را يوهاي ذهنیش  دغدهه

تصویري واقعی از  و نهاد سمیلئار راه در گام وچخوف،یگورک ریثأت تحت کوتاهداستان 

 خود کوتاه يها قصه در وي .و شهري ارائه کرد ییروستا ي جامعه در یاجتماع طبقات

 به نسبت "کیلباتریک يالریه" اتهام. است آورده  تیواقع از و عینی واضح یمفهوم

 زن به یکاف توجه و تیعنا خود يها نوشته در سیادر نکهیا بر یمبن ،سیادر وسفی

سازي و  در پیرنگ ياریبس ي بهره زن .باشد اساس یب یاتهامرسد  به نظر می ندارد،

هاي کوتاه وي،  اي که در بسیاري از قصه به گونه؛ دارد سیادر وسف پردازیی حادثه
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و اجتماع را محوري براي آثاري از قبیل الحرام،  مسأله زن. باشد راوي داستان، زن می

هاي کوتاهش مانند  یابیم و در قصه می 60فیینا  ،80قصۀ حب، البیضاء، نیویورك العیب، 

، بیت من لحم، أرخص لیالی و غیر آن زن را محوري المدینۀقاع  ، النداهۀحادثۀ شرف، 

  ).188: 2003زین الدین، :ك.ر( چرخند یابیم که این آثار پیرامون آن می می

 و ارزش و زن پیرامون سیادر وسفی دیعقا و ها شهیاند یبررسبه  حاضر پژوهش

  ختهیفره يفرد عنوان به ويش اختصاص دارد؛ زیرا کوتاه يها داستان در ي،و گاهیجا

 گرید و مصر مردم  به زن،باره در نگرشش و باورها يالقا در مطرح ییسرا داستان و

 يها داستان ی و تحلیلبررس راتیتأث نیا افتنیدر که است داشته یشگرف ریتأث جوامع

  .دینما یم يضرور را يو

خانواده که توجه توان گفت در بین موضوعات اجتماعی، مسائل مربوط به زن و  می

بسیاري از هنرمندان را به خود معطوف داشته است، بیشترین شناخت را از این دوره به 

 وسفی. هاي این پژوهش استدهد لذا شناختن این دوره یکی از انگیزه دست می

 در زن ریتصو. دارد ياریبس نمود يو آثار در زن که است یپردازان داستان از سیادر

و  زن به بدبینانه نسبت و یمنف دگاهید کی بهداستانی وي در نگاه اول مخاطبان را  آثار

 را نما فاسق زنان جز ادریس در اغلب موارد وسفی. کند می داللت حضور او در جامعه

اي  در هر جامعه زینمتخلق به صفات نیک  و عالم و فاضل زنانبا اینکه  نکرده میترس

که هدف یوسف ادریس از پرداختن به جنبه تاریک زنان  رسد یم نظره ب. شوند یافت می

در جامعه بیان غیرمستقیم و تلویحی نکته دیگري باشد که نیازمند تامل و ژرف نگري 

  .در آثار داستانی او است

  

  پژوهش پیشینه

 يها قصه ژهیو به سیادر وسفی داستانی درآثارتوان گفت  در زمینه پیشینه پژوهش می

و مقاالت متعددي به زبان عربی در این  گرفته انجام يا ارزنده قاتیتحق يو کوتاه

  :خصوص نگاشته شده است از قبیل

   1982کربرشویک در سال . م.اثر ب "تحلیل مضمونی ةقصص یوسف ادریس القصیر" 
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، حادثۀ 1988اثر فریدة النقاش در سال  "بیت من لحم بین الجنس و الدین"و نیز 

اثر رشاد رشدي در » آخر الدنیا و جسم الدنیا«، 1966اثر لویس عوض در سال » شرف

  .1962سال 

 در زنان به نسبتادریس  دگاهید در زمینه بررسی تحلیلیی تحقیق مستقلاما 

ي یافت نشد، از این روي پژوهش حاضردر صدد است تا با تکیه بر مصر ي جامعه

و  بپردازد ادریسهاي کوتاه  بررسی تصویر زن در داستانروش توصیفی ـ تحلیلی به 

و به این سوال پاسخ  هاي ادریس به تصویر کشد موقعیت و جایگاه وي را در داستان

  :دهد که

در آثار یوسف ادریس  هیچ اثري از زنان فاضل، عالم و بافرهنگ جامعه مصرچرا  -1

  فاسق پرداخته است؟  شود و او به ترسیم زنان عادي و عمدتاً دیده نمی

آوري  نگارنده پس از تنظیم موضوعی مطالب در ابعاد مختلف تحقیق به تتبع و جمع 

که محوریت » تلبس حالۀ«و » ةالستار«، »الزوار«، »حادثۀ شرف«داستان  4شواهد از میان 

اي از  پس از ذکر خالصه. باشد پرداخته است ها می ها زنان و مسائل مربوط به آنآن

شواهد نیز گاه به صورت نقل و ترجمه مختصر و گاه در هاي انتخاب شده،  داستان

قالب اقتباس آمده است که در این صورت نیز با ترجمه مفهومی و یا عین متن پس از 

سپس هر یک از موضوعات به تناسب مورد تجزیه و . توضیح مختصر ذکر گردیده است

ثیرپذیري مستقیم و نظرهاي ابراز شده از تأ تحلیل قرار گرفته و ضمن استفاده از نقطه

شایان ذکر . هاي ناروا خودداري نموده است تسلیم صرف و حمل تفسیرها و تحلیل

بنیاد نقد  چرا که ؛شناسانه انجام شده است هاي جامعه ها بر مبناي تحلیل است که تحلیل

آثار ادبی همواره محصول و مولود حیات و محیط «اجتماعی بر این تفکر است که 

  )46: 1382رین کوب، ز( »اجتماعی است

  

  نویسی و تأثیر آن بر قصه 1919آزادي زنان بعد از انقالب 

، تحوالتی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مصر به وجود 1919بعد از انقالب 

محقق معاصر مصر . اي جدید کرد آمد که این تحوالت داستان کوتاه را وارد مرحله
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تغییر در زندگی اجتماعی در آن زمان را استقرار ترین مظهر و نشانه  مهم» احمد هیکل«

هاي سیاسی، فکري و اجتماعی  ها در بسیاري از زمینه تجربه آزادي زنان و مشارکت آن

زن را در سهیم بودن زندگی سیاسی تشویق نمود و  1919انقالب «گوید  داند و می می

قالل و محقق شدن بود که خواستار است 1919به دنبال آن در اولین تظاهرات در سال 

در این زمان بود که زن وارد دانشگاه شد و در . هاي سرزمینشان شدند خواسته

هاي زنان بوجود آمد و به شکلی واضح در  هاي علمی شرکت نمود و جمعیت فعالیت

زندگی اجتماعی سهیم گشتند، و این استقرار و ایجاد تجربه آزادي زنان تأثیري بر 

نویی داشت به شکلی که زن و اً در فن داستان زندگی ادبی آن زمان مخصوص

 .)16: 1971 هیکل،(» ها تبدیل شد هاي او به عنوان عناصر اصلی در داستان تجربه

ماندگی قصه  ماندگی زنان و دور بودن آن از محافل اجتماعی عاملی مهم در عقب عقب

امعه اساس قصه باعث شد که زن در ج« کوتاه و عدم رشد آن در ادب عربی بود و

نقش مهمی را ایفا کند و جامعه از آن متأثر شود به خصوص در رسم سطح اخالق و 

  )318: 1985الجندي، (» رفتار

 پس نویسندگان به موضوعات جدید پیرامون زن و مسائل مرتبط با آن روي آورده،

هاي اخالقی خلق کردند که زنان در آن نقش  هاي زیبایی با تم عاشقانه و پیام قصه

چرخد، در  کنند و محور داستان پیرامون زن و مسائل او می اصلی را بازي می قهرمان

  .گردد این مقاله به بعضی از آنها در آثار یوسف ادریس اشاره می

  

  داستان کوتاه حادثۀ شرف

بر معیارهاي اخالقی خاص نسبت به جنس مؤنث در روستا تمرکز » حادثۀ شرف«قصه 

پذیري روستاییان در  آشکار می کند که انعطافیوسف ادریس در آثار خود . دارد

پوشی از رفتار خشونت  پایبندیشان به اصول خالی از نرمی و عطوفت است و با چشم

کند که زنان باید بفهمند که رویکردها نسبت به زیبایی و  آمیز آنان براي ما بیان می

داستان  داستان حادثۀ شرف،. جذابیت زنان در روستا و شهر بسیار متفاوت است

و به الگویی براي  دختري روستایی به نام فاطمه است که همراه برادرش زندگی می کند
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روزي فاطمه هنگام کار در مزرعه مورد حمله و  .دختران روستا تبدیل شده است

شتابند اما در  گیرد و اهالی روستا با شنیدن فریادش، به کمک وي می سوءقصد قرار می

گیرد و به دنبال  یده بود، مورد سوء ظن اهالی روستا قرار میحالی که به وي آسیبی نرس

اي بزرگ به  گردد و لطمه این اتفاق با رفتار ناشایست اهالی روستا و برادرش مواجه می

  .شود روان و شخصیتش وارد می

خصوصیات . پردازد نویسنده در سه قسمت عمده به توصیف شخصیت این دختر می

ي نزدیک  زیبایی وافري دارد که کمتر کسی به خودش اجازهاخالقی منحصر به فرد و 

رسد که مردم انتظار  ناگهان روزي فرا می. دهد شدن به وي و خواستگاري از او را می

کرد یکی  ي ذرت عبور می کشیدند، هنگامی که فاطمه از راه باریک میان مزرعه آن را می

کند،  آورده، طلب کمک میاد برفریدهد، او  مورد حمله قرار می از جوانان روستا او را

آنها بر این باورند که .شوند شتابند و در مورد او دچار سوظن می مردم به کمک او می

مردم فاطمه را همراه با گروهی از زنان و کودکان بر . وي مرتکب خطا شده است

  . گناهی دختر جوان را اثبات کنند برند تا بی اي سوار کرده، به سمت راهبه می درشکه

زنان دست و پاهاي فاطمه را گرفته  خوابانند؛ در کلیسا فاطمه را روي تخت می

ها به او خیره گشته بود تا در  چشم. بودند و دستان زیادي به سمت او دراز شده بود

دانست که چه چیزي را در او  جستجوي شرف وي و سالم بودن آن باشند و فاطمه نمی

چه که همه انتظار  برخالف آنهنگامی که راهبه، . )118: 1971ادریس، ( 1کنند جو میجست

ي زنان بلند شد تا به  ، صداي هلهلهگوید که این دختر نجیب است ها می ، به آنداشتند

است، سالم است و انشاءاهللا سالم «: مردان منتظر در خارج از اتاق بشارت دهند که

2»شرف حفظ شده است
پیچد، تنها مکانی  جا می ي زنان همه صداي هلهله. )119: همان( 

اش و اعالم پاکی و  گناهی با وجود اثبات بی. که از آن صدایی بلند نشد، قلب فاطمه بود

برائت در مأل عام، این موضوع به طورکلی و به خودي خود، هستی او را در عمق 

اش آماده  انجام وظیفهبعد از این حادثه برادر زخمی فاطمه براي . کشد وجودش می

  . اند اش کشتن فاطمه است که به او افترا زده شود و وظیفه می
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  تحلیل محتوا

اند و در این  شان را برطرف کند، قانع کشاورزان اگر چه به کمتر چیزي که نیازهاي مادي

گیرند اما همین افراد هنگامی که پاي مسائلی از قبیل شرف به زمینه زیاد سخت نمی

کنند ناموسشانشان در معرض خطر واقع آید، به خصوص وقتی که احساس می میمیان 

بر همین اساس درك خشونت فرج براي بر . دهند شده است، رفتار متفاوتی نشان می

بر محور آن » شرف ۀحادث«ي کسی که قصه –فاطمه  -عهده گرفتن مسئولیت خواهرش

داستان تصویر و شخصیتی  نویسنده در این .شود چرخد براي مخاطب آسان می می

. هاي همه به سوي او تمایل داردکه دل دهد محبوب و دوست داشتنی از فاطمه ارائه می

دارد، » الحرام«زیبایی فاطمه در این قصه شباهت بسیار زیادي به زیبایی لیندا در روایت 

ر را پس کسی که جرأت پیدا کند که این دختکند،  اي که خواستگاران را دور میزیبایی

3به تنهایی مالک شود، دیوانه است
  .)90: همان( 

  :کند را در قسمتی از داستان چنین معرفی می» فاطمه«نویسنده 

توان گفت  اي که می فاطمه هرگز ازدواج نکرده بود و خواستگاران او کم بودند، به گونه

هرگز خواستگاري نداشت، پس دیوانه است کسی که به خود جرأت دهد و این دختر 

کند؟ مردم در روستا ازدواج کند، با او چه میرا صاحب گردد و اگر کسی با او ازدواج 

ها زندگی چنین آنهم. کنند تا پیرامون آن حصاري بکشند و از زیبایی آن بهره ببرندنمی

ارند که زنده بمانند و ازدواج ها فقط دوست دزندگی لذت ببرند، آنکنند تا از نمی

کنند تا همسرشان کار کند و فرزندانی به دنیا بیاورد که کار کنند و به همین خاطر  می

  .)90: همان( 4فاطمه بدون خواستگار مانده بود

اخالقی هاي اي زیبا و ویژگینویسنده در این داستان کوتاه فاطمه را دختري با چهره

کند که گاهی کم بودن خواستگار براي دختران زیبا شاید واال توصیف و گویا توجیه می

به علت این است که کسی جرأت ازدواج و محافظت از آنها را ندارد و زیبایی بالي 

کوشد تفاوت دیدگاه مردان روستایی و شهري را در  ادریس می. جان آنها شده است

کنند تا زنشان  روستائیان ازدواج می. معه به تصویر بکشدمورد زن و کارکرد آن در جا

  .کار کند و براي آنان فرزندانی به دنیا آورد که کار کنند
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ي بحرانی داستان و گره گشایی که براي وي هنگامی که شخصیت فاطمه را تا لحظه

شویم که گرداب این مشکالت از تاریکی روابط کنیم، متوجه میپیش آمد، همراهی می

ها کند که بر سطوح عاطفی انسانهاي بزرگ و پیچیده حکایت میاجتماعی و ارزش

فاطمه در یکی از مزارع ذرت مورد سوءقصد واقع شده است و . گذاردتأثیر منفی می

خاطر چیزي گناهی اش، او بهبعد از اثبات بی. کوشد از شرف خود دفاع کندبیهوده می

بلکه زمانی که بازوانش را با شدت گرفتند تا  که به دست آورده بود خوشحال نبود،

ي زنان حاضر در آن مکان اثبات گردد، چیز شرف او در مقابل دیدگان راهبه و همه

برداري از زیادي را از دست داده بود، زیرا او به پاك بودن خود اطمینان داشت اما پرده

این حادثه بر وجدان  ي بزرگی بود که و یا تالش براي تأکید آن، ضربه گناهیاین بی

  .فاطمه وارد آورد

شود  شرف در این داستان از دیدگاه کشاورزان در دوشیزه و باکره بودن خالصه می

اما معناي نهایی . برد که فاطمه با سربلندي و عزت از آن امتحان، جان سالم به درمی

اش  قصه، که دراصل پایان یافتن هستی فاطمه در وجودش و خوار شدن شخصیت

گرفتن . کنداست، به اسلوب نادرستی که این اصول بر آن انطباق دارد، تأکید می

ي فاطمه، او را به شناختی که تا قبل ازاین حادثه بدان نایل نشده بود، سوق داد وحشیانه

. نشان دادو به او کیفیت و چگونگی محافظت از معیارهاي اخالقی را در روستا 

دهد فاطمه را عریان کرد که در ظاهر استقامت نشان میچنین خدعه و نیرنگ برادر  هم

پایان کار این شد که . دهد ترسید، انجام میو پشت سرش هرچه را که او از آن می

دانستند و یقین داشتند قانع شدند، به دوشیزه بودن فاطمه چه که میروستاییان به آن

گی را تجربه کرده که درك کنند که فاطمه از نظر روحی چه شکست بزربدون این

  . است

  

  »اآلي آي لغۀ«از مجموعه » الزوار« قصۀ

کشد که همراه برادرش اوج تنهایی دختري به نام سکینه را به تصویر می» الزوار« داستان

هاي مداوم، برادرش او را به بیمارستان به علت بیماري خاص و سرفه. کندزندگی می



 9  هاي کوتاه یوسف ادریس بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان

با تصویرگري زیباي خود، شدت این تنهایی را نویسنده . آیدآورده، دیگر سراغ او نمی

با نشان دادن تالش این دختر براي رهایی از حصار تنهایی و مرهم نهادن بر درد انتظار 

ي ترسیم افکار خوبی از عهده در این داستان ادریس به. کندخویش، به خواننده القاء می

  .خود برآمده است

 سه مدت به و داشت سختی بیماري او. بود مهربان و الغر و ضعیف فردي سکینه

 او به اما. بود بیمارستان از شدن مرخص آرزویش بزرگترین و بود بیمارستان در ماه

 داشت و چندین خویشاوند خواهر دو و ناتنی برادر یک او .دادند نمی مرخصی ي اجازه

 را او برادرش که روزي از .آمدنمی او عیادت به هیچکسی اوصاف این ي همه با ولی

سکینه این  مشکل بنابراین بود، ندیده هم را او سکینه دیگر در بیمارستان بستري کرد

 که بود این او اساسی مشکل اما دادند نمی او به را بیمارستان از خروج ياجازه که بود

 به بیمارها عیادت قصد به نفر هزاران هفته، روزهاي طول در .آمدنمی عیادتش به کسی

 به شدندمی جمع کننده عیادت نفر ده یا پنج یا یک تختی هر دور .آمدند می بیمارستان

 کنندگان عیادت بنابراین ایستاد،می آنن اطراف در کس هیچ که سکینه تخت از غیر

 آنها خستگی قدري تا کردند می استفاده صندلی عنوان به سکینه تخت از مجاور تخت

 و است، مظلوم او که کردمی فکر و شدمی غمگین و گرفته و ناراحت سکینه. شود رفع

 برادر. است مانده کننده مالقات بدون و تنها او که باشد جهان در نقصی باید ناچار به

 دلهایشان اینگونه افتاده که اتفاقی چه. بیاید دیدنش به بار یک که دارد را امکان شاین

 و دوستانش حتی و اقوام و خانواده با او رابطه اینگونه که شده چه است؟ شده سنگ

 او دل .کند نمی همدردي با او کس هیچ که کردمی احساس است؟ شده قطع دنیا کل

 بشاشی و شادابی بیانگر هایشچروك و چین و ظاهر اما .بود حزین و غمگین

تا  منوال همین به وضع. بود بسته نقش لبانش بر لبخندي همواره و بود اي ظاهري

 .نماند مصمص بجز هیچکس ها قدیمی از شدند عوض همه ها مریض و گذشت، ماه پنج

 برود بیرون آنجا از باشد که قیمتی هر به داشت دوست و بود شده بیمارستان گرفتار وا

 چکار و کیست براي او. رفت خواهد کجا به که پرسید می خود از شد می چنین اگر اما

 برادرش تا بود منتظر و کرد می زندگی برادرش با بیمارستان به آمدن از قبل. کرد خواهد
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 و شد مریض اما بود، خودش براي خواستگاري آمدن منتظر نیز او خود و کند ازدواج

 اولین در را او و شد خسته او از برادرش اینکه تا کردمی سرفه شب طول تمام در

 و او دست از واسطه بدین که بود این برادرش هدف شاید آورد، بیمارستان به فرصت

 ازدواج برادرش بیمارستان به آمدنش از بعد که شنید سکینه. شود خالص هایش سرفه

 اینکه تا نبود زیبا سکینهاما  بودند، متأهل همگی خواهرانش. است رفته خانه از و کرده

  .5بیاید او خواستگاري به کسی

 و اقوام تعداد که بود بزرگ معلمان از یکی همسراش، در تخت کناري مصمص

 از نفر شش تا پنج حداقل روز طول در بنابراین. رسیدمی تن صدهافامیلهایش به 

 سکینه که شد آغاز چنین ارتباط بین سکینه و مصمص .کردند عیادت می مصمص

 فامیلند، حد چه تا و اندکی آنها که پرسیدمی مصمص از را کنندگان عیادت مشخصات

 بود کرده عادت او بلکه نبود سؤال حد در فقط سکینه کار این و چیست؟ هاآن کار و

 رفت جلوتر قدمی او. بود گرفته یاد را آنها نام و کند نگاه کنندگان مالقات به دقت به تا

 به کردن کمک به کرد شروع پس. کند خوشحالی احساس خود يگذشته همانند تا

 عیادت هايبچه ،کردمی آماده صندلی کنندگانعیادت براي مثال عنوان به مصمص،

 و کردمی رفتار صمیمی خیلی صورت به همها بزرگتر با و کردمی سرگرم را کنندگان

 که وقتی است آتشین جهنم مصمص همچون. کرد می صحبت آنها با چیز همه مورد در

 کرده شدن ور شعله يآماده را او اینکارها با سکینه و کند شک چیزي در یا کند باز دهن

 مالحظه قدري سکینه تا کندمی صبر گداخته سنگی همچون و سختی به مصمص. بود

 سکینه که طوري شد، بدتر هم این از وضع اما. کند ترك را او تخت و باشد داشته

 و نشستندمی سکینه تخت روي هاآن و کردمی جذب خود سوي به را کنندگان عیادت

 هم کلمه یک حتی کنندگان عیادت و کردمی صحبت آنها با عیادت زمان پایان تا سکینه

 روزي تا. اندآمده سکینه مالقات به آنها که گویی. کردندمین صحبت مصمص با

 از را او تا گرفت تصمیم شد،می منفجر داشت عصبانیت شدت از مصمص که فرارسید

 خود براي را او کنندگان عیادت سکینه اگر که کند تهدیدش چنین و کند منع اینکار

 و بکشاند خود سمت به را هاآن سکینه کنندگان عیادت آمدن هنگام نیز او کند شکار
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 متوجه مصمص یکباره به .دهدمی انجام سکینه که دهد انجام را کارهایی همان درست

 به و برگشت مصمص. نیست هیچکس منتظر و ندارد کنندهاي مالقات سکینه که شد

 به آرامی لحن او صداي اما مصمص؟ بله: گفت سکینه و کن گوش آهاي: گفت سکینه

 چیزي.. نیست چیزي... هیچی: گفت و شد می شنیده سختی به که طوري گرفت خود

  . بگویم خواستمنمی

 از بود نزدیک که ايچهره کرد، نگاه سکینه چهره به زلزده چشمانی با و گفت را این

 گویی برنداشت، چشم آناز  و کرد نگاه سکینه چهره به همچنان.. شود جاري خون آن

  .)15 :بی تا ادریس،( درخت ي ترکه همچون الغر و باال بلند ..دید می را او بار اول براي

  

  محتوا تحلیل

 قرار اصلی محور عنوان به را او خلقیات و روحیات و انسان داستان این در ادریس

 بررسی داستان قهرمان در به خصوص زن دو شخصیت در را مسأله این و دهد می

 بار این ادریس چرا که آید، پیش سؤال این است ممکن اول وهله در. کند می

 اصلی شخصیت دو که طوري کندمی انتخاب مؤنث جنس میان از را خود هاي شخصیت

 با واضحی بنحو سؤال این پاسخ. هستند زن دو هر مصمص و سکینه یعنی داستان

 مسائل به نسبت ؤنث جنسم که آنجایی از شود، می روشن سکینه شخصیت بررسی

 و روحی مشکالت و تنهایی آشنایان، و دوستان دوري چون مسائلی جمله از عاطفی

 از را قهرمان مسائلی از این قبیل براي نویسنده که بینیممی رو این از ترندحساس  روانی

 برداشت چنین توانمی داستان این الي متنالبه از. کندمی انتخاب مؤنث جنس میان

 مورد معموالً که را معاصر انسان روحی مشکالت از یکی دارد قصد نویسنده که کرد

 و اجتماعی روابط ضعف تنهایی، همان مسأله آن و کند بررسی گیرد،نمی قرار توجه

 و مسائل .است دیگران با اجتماعی يرابطه عدم و گراییدرون به ها انسان گرایش

. سالم انسان یک تا یابد می انعکاس بهتر خیلی بیمار یک شخصیت در مذکور مشکالت

 و روابط يزمینه در خود افکار نماینده عنوان به را بیمار یک ادریس که بینیممی اینرو از

بیشتر متوجه روح و روان  داستان این در ادریس رویکرد. گزیندبرمی اجتماعی تعامل
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 اجتماعی تعامالت قالب دراو همچون روانشناسی جنبه روحانی بشر را . انسان است

 .سازد منتقل می خواننده به داستان این قالب در را خود عمیق افکار و کند می بررسی

 به سکینه شخصیت کند، می بررسی هاشخصیت قالب در را خود افکار يعمده ادریس

 آنکه نخست پردازد؛می مسائل تحلیل به جنبه دو از نویسنده اوست، افکار بیانگر خوبی

 را خود تحلیل این سپس و کندمی ارائه روانشناختی یتحلیل سکینه خلقیات بررسی با

 روان طریق این از و کند می بررسی کنندگان عیادت با یعنی خارج عالم با رابطه در

 و فرم میزان تناسب به بخواهیم اگر .دهد می تطبیق آن اجتماعی با تعامالت را شخص

پردازي  تناسب شخصیت بپردازیم آنچه در نگاه اول به چشم می آید داستان این محتواي

  . با محتواي داستان یعنی اوج تنهایی بشر است

 سکینه شخصیت روانی کیفیت با سو یک از بیمارستان چون انتخاب مکانی

 اصلی عناصر که وقتی. نویسنده ادبی و فکري رویکرد با دیگر طرف از و دارد هماهنگی

افکنی  گره به خصوص و عناصربا محتوا چنین تناسبی داشته باشد بی شک بین  داستان

 هنگامی. داشت خواهدوجود  تطابق داستان محتواي و نویسنده ادبی رویکرد با داستان

 کشد و می خود سمت به را مصمص کنندگان مالقات سکینه یعنی داستان قهرمان که

 هماهنگی قهرمان روانی- روحی خصوصیات با گره این ،گیردمی شکل داستان گره

 حقیقت در که) مکان وافکنی  ره، گشخصیت( بین سه عنصر رهگذر این از و دارد

  . گردد می ایجاد خاصی هماهنگی آن محتواي و دهند،می شکل را داستان اصلی يپیکره

  

   ةالستارقصۀ 

ها داستانی ادریس است، او یکی از شخصیت ،»ةالستار«ي بهیج، همسر سناء در قصه

ي اشخاصی است که یوسف ادریس در میان طبقات متوسط جامعه از آنها نفرت  نماینده

در داستان  "دکتر عویس"و  »المحطۀ«در داستان  "سید"بهیج در این داستان به . دارد

شباهت بسیاري دارد، او همسر محترمی بود که فارغ التحصیل دانشگاه یا » سنوبزم«

ترسید از روزي که دیگران بسیار می و مشکلی بزرگ داشت و داراي منصبی می نمود

6این مشکل او را بدانند
مشکل وي این بود که به خاطر افکار  .)470: 1971ادریس، ( 
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کرد فاسدي که در ذهن داشت به زنان جامعه نگاه ناپاك و منفی اي داشت و گمان می

کنند، و این سبب شده بود که جامعه را براي که دیگر مردان نیز مانند او فکر می

همسرش بسیار ناامن تصور کند و از همسرش به شدت محافظت کند و دچار سوء ظن 

  . و سختگیري نسبت به همسرش شود

وي . و مرد پر شده بود ذهن بهیج، همواره از افکاري کلیشه اي پیرامون جایگاه زن 

نسیتی و نوع، استقالل زن، حق او در تحصیل کرده بود و به مساوات و دموکراسی ج

افکار با اصولی که بر همسر خود  اما این. کار و انتخاب شغل و همسر ایمان داشت

کرد و بر تجاربی که در ذهن او نقش بسته و جزئی از وجود او شده بود، تحمیل می

7تأثیر کمی داشت
کرد،  بهیج نسبت به همسرش مانند یک حامی رفتار می .)147: همان( 

ي خود او این حمایت را وظیفه رفتاري که گاهی تا حد سرکوبش پیش می رفت،

که در اتوبوس همسرش که چمدان لباس همسرش را حمل کند و یا ایندانست، این می

این رفتاري بود که زن خود خواهان آن بود و . را روي صندلی بنشاند و خودش بایستد

کرد که اگر او همیشه حس می .گونه رفتار کندآن را از همسرش انتظار داشت که این

این شبیه به اتفاقی . تواند از شرف و کرامت خود محافظت کندشوهرش نباشد، نمی

اند؛  چون حق مسلمی به کار گرفتهرا همو آن ي مردم جامعه آن را پذیرفتهاست که همه

نیز راضی به این که زن به تنهایی قادر به محافظت از خود نیست و زن توافق بر این

ي مردان است و حتی زنان راضی به این است که این امر مهم و این مسئولیت به عهده

و  شوند که مردان اطمینان پیدا کنند که او قدرت حفاظت از خودش را داردنمی

8شودگونه نقش نگهبان بودن مردان حفظ می این
  .)472: همان( 

ها کنار راهرو صندلی پیدا کند که یکی از آنکرد دو در سینما، بهیج دائماً تالش می

طوري که جا بنشیند، وخود در کنار سناء در طرف دیگرش بنشیند، بهباشد تا سناء آن

چرخید و در هر در قطار همواره دور سناء می. حائل و واسط بین او و مردان باشد

ر می کرد، گویا رفت و مردم را از او دوجایی که شلوغ بود مستقیماً پشت سرش راه می

9آن زن از جنس شیشه است
شان روییهنگامی که واحدي از آپارتمان روبه .)473: همان( 

ـ در آن اقامت بیوه یا غیر بیوه  -خالی شد، آرزوي پنهان بهیج این بود که دختري زیبا 
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که توجهی داشته باشد که این امر با خلوص در زندگی مشترك او گزیند، بدون این

رسید، نظر مجرد میاما عکس آن اتفاق افتاد، آن واحد را جوانی که به. داردتناقض 

بهیج که ترسیده بود تصمیم گرفت بالکن آپارتمانش را با پرده بپوشاند و . اجاره کرد

که همسرش قول داد که یک این پیشنهادي بود که زنش آن را نپذیرفت مگر بعد از این

  .لکن بخردآل براي بادست میز و صندلی ایده

ها و اي براي محافظت از سنا شود، منشا سختیکه پرده وسیلهاما به جاي این

که سناء پرده را از مقابل جوانی که در خاطر اینروزي بهیج به. انتها شدهاي بی خستگی

این طبیعی بود . ساختمان روبرو سکنی گزیده بود، کشید، در تب خشمش منفجر شد

کنجکاوي سناء را برانگیزد تا هنگام غیاب همسرش در جستجوي که تمام این مسائل 

از سوي دیگر از همان ابتدا پرده دائماً . چکدجوانی باشد که وقاحت از نگاهش می

پردازي و خلق تصاویري از توجه جوان را به خود مشغول می کرد و او را به خیال

بینیم که نیز می» الستاره«ن قصه در پایا. داشتزنانی که پشت آن پرده قرار داشتند، وا می

  .انگیز اتفاق بیفتدي غموسواس فکري و بدبینی بهیج باعث شد که آن حادثه

  

  ل محتواتحلی

در ) زن و مرد( از وجود قواي سیطره میان دو جنس »الستارة«ي یوسف ادریس در قصه

سیطره غالب کنند تا در این که مردان بسیار تالش میکند و اینجامعه مصر بحث می

داند به چون و چراي خود را که جامعه نیز آن را خوشایند میبشوند و سلطنت بی

ها تالش می کنند که با حیله و نیرنگ، و تهدید به دست گیرند و زنان در مقابل آن

پیامی که یوسف ادریس در این داستان به مخاطبان منتقل . مقاصد و اغراض خود برسند

است که سو ظن و بدگمانی نسبت به دیگران، انسان را به راهی  می سازد عبارت از این

  دهدناراست و کج سوق می

مبرهن است بهیج، شخصیت اصلی و محوري داستان، بسیار مواظب همسر خود 

بود و بسیاري از زنان هم این رفتار را از جانب همسرشان می پسندند و گاهی حامی 

نازند اما شمارند و به آن میاي خود میبودن و غیرت همسرشان را نوعی امتیاز بر
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این رفتار . شودگونه رفتارها در مواقعی نیز سبب سرکوب شدن وجود زن میشدت این

دیگري از این  شود که مرد انگیزهمردان در مواقعی مورد نکوهش جامعه واقع می

مراقبت اي بینیم که بهیج از همسرش همانند شیشهدر این داستان می. کارداشته باشد

کند و در قطار و در اتوبوس و در سینما همواره مواظب است که کسی با همسرش می

انحرافی  بینیم که مرد افکار نادرست وبا جریان یافتن روایت داستان می .برخورد نکند

دهد دارد و این رفتار و افکار خود را در ذهن خود به همسرش و دیگران نیز تعمیم می

د و قطعاً دلیل حساسیت بیش از حد براي محافظت از همسرش به کنو سوءظن پیدا می

گونه می اندیشد که چون او او این. گرددهمین سوء ظن وي در مورد افراد جامعه بازمی

جا که این دوست داشته که ساختمان روبرویی را دختري جوان اجاره کند و از آن

را تماشا کند، پس حاال که  ها بر هم مشرف هستند، همواره از بالکن آن دختر خانه

ماند و پیش نتیجه میهاي مرد بیپسري جوان این خانه را اجاره کرده است تمام نقشه

و دوست دارد که از بالکن با آن  کند که زنش هم مانند او فکر می کندخود فکر می

اي بر بالکن پسر ساکن در واحد روبروارتباط داشته باشد و او را ببیند، پس پرده

شود مرد با این عمل تر میجایی که انسان از هرمنع شود، به آن حریصاز آن. کشد می

همسرش را حریص کرد تا ببیند پشت پرده چه خبر است و متقابالً پسر جوان را نیز 

حریص کرد و این تفکر را در ذهن آن پسر به وجود آورد که باید زنانی پشت آن پرده 

هاي عاشقانه آن بعد از کنار رفتن پرده و نگاه. دوخته میباشند و دائماً چشم به آن پرد

چنین سوءظن مرد باعث شود و اینپسرجوان و زن به یکدیگر گره داستان گشوده می

ي ویرانی بکشد و اعتماد این زن و مرد از اش را به ورطهمی گردد که بنیان خانواده

  . یکدیگر سلب شود

  

  »تلبس حالۀ«قصه 

اي و  هاي کلیشهبین نسل قدیم و احساسات جوانانی که به ارزشدرگیري و لجاجت 

 »تلبس حالۀ«برند، به روبرو شدن با شخصیتی غم انگیز، در داستان سنتی یورش می

   .شودمنجر می
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  :کند را چنین روایت می »حالۀ تلبس«یوسف ادریس داستان 

شود که متوجه میدر سالن دانشگاه، دختري در حال سیگار کشیدن است که ناگهان 

هایش نگاه دختر روي کتاب. ي اول او را زیر نظر گرفته استرئیس دانشکده از طبقه

سیگار کشیدن او، تمایالت » يمنحرف کننده«که درك کند که روش افتد، بدون اینمی

رئیس دانشکده با نگاه به آن . را برانگیخته است شهوانی به خواب رفته رئیس دانشکده

اش را فراموش کرد و غرق در ختر یک لحظه زندگی تکراري و خسته کنندهدانشجوي د

  ...رویا شد

سیگار براي مردان مباح، براي جوانان عیب و براي کودکان « :او سپس با خود گفت

10»حرام است اما براي زنان جرم است، جرمی که برابر با هتک آبرو است
  .)194: همان( 

دانشکده خطور کرد، این بود که دختر را از دانشکده اولین فکري که به ذهن رئیس 

ي کوچک نگاه کرد، تر به سیگار کشیدن دختر از پنجرهاما هر چه بیش. بیرون کند

تر به اسلوب دختر در کشیدن سیگار غضبش فرونشست و به جاي غضب و خشم بیش

    .تعلق خاطر پیدا کرد

ما با مکث، سیگار را به دهانش دختر بار دیگر دستش را به سمت دهانش باال برد ا

.... در این هنگام درنگی کرد و چشمانش را بر هم زد و پکی به سیگار زد . نزدیک کرد

خواهد که از قطره نوشد، و میاي است که گواراترین آب را میگویا او فرد تشنه

بخل  برد و چشمانش را باسیگار را از دهانش به آرامی باال می. ي آن بهره بجوید قطره

11کندکه این سرمستی از باز بودن چشمانش فرار میکند گویا اینشدید باز می
: همان( 

198-199(.  

نگاه شهوانی رئیس دانشکده تحت تاثیر قواي عقلی پنهان در وجود او لحظه اي تغییر 

می کند، به طوري که سیگار کشیدن دانشجوي دختر احساسات او را در مسیري 

امکان ندارد کشورش به هرگونه پیشرفت علمی یا «: اقرار می کندرهنمون می سازد که 

صنعتی یا تمدنی برسد مگر هنگامی که آزادي کامل وجود داشته باشد و مردم در آن با 

12»هایش زندگی کنندهاي آن و انواع آزاديالگوهاي زندگی عصرشان و ارزش
  .)همان( 
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  محتوا تحلیل

بندد،  مونث در ذهن رئیس دانشکده نقش میجنس تصویري که به دنبال سیگار کشیدن 

هاي شخصی عمیق اوست و این تصویر نهایتاً عاملی کمک کننده ي عقده و کینهنشانه

  .براي تغییر در اخالق و اجتماع است

آید ها به حساب میپر واضح است که سیگار کشیدن امري مضر براي سالمتی انسان

سیگار . در مقایسه با مردان کامالً متفاوت است اما دید جامعه به سیگار کشیدن زنان

که تر از اینآید اما براي زنان بیشکشیدن براي مردان یک نوع بیماري به حساب می

در این . آیداي بزرگ در آبرو وحیثیتشان به شمار مییک بیماري محسوب شود، خدشه

کشد بسیار می که دختري جوان در دانشکده سیگارداستان ابتدا مرد از دیدن این

شود و دیدگاهش این است که سیگار براي مردان مباح و براي جوانان خشمگین می

عیب و براي کودکان قطعاً حرام است اما براي زنان جرمی است که برابر با هتک آبرو 

نویسنده با بیان این دید رئیس دانشکده در واقع بیانگر دیدگاه کل جامعه در مورد . است

هنگامی که نویسنده نگاه رئیس دانشکده را در مورد طرز . نان استسیگار کشیدن ز

کند خواننده را نیز به طرز تفکر منفی در ي سیگار کشیدن آن دختر بیان میتحریک کنند

که  داردي زنان و قبول کردن حرف رئیس وا میمورد سیگار کشیدن تحریک کننده

اما به . ها و گناهی نابخشودنی استگفت سیگار کشیدن زنان برابر با هتک آبروي آن می

دهد که این طرز نگاه به سیگار دارد و نشان میتدریج نویسنده از این قضیه پرده برمی

گونه که وقتی همان. کشیدن زنان ناشی از طرز نگاه و تفکر منفی خود افراد جامعه است

طرز تفکر  بیند که دید او نسبت به حرکات آن دختر ناشی ازکند میرئیس دقت می

به هرگونه پیشرفت علمی یا  کشورشکند امکان ندارد است و اعتراف میخودش بوده 

صنعتی یا تمدنی برسد مگر هنگامی که آزادي کامل وجود داشته باشد و مردم در آن 

  .هایش زندگی کنندانواع آزاديها و با الگوهاي زندگی عصرشان و ارزشکشور 
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  گیري نتیجه

گذشت ادریس یک نویسنده رئالیست است و این رویکرد ادبی همان طوري که  .1

ها و اسلوب ادبی او سازگاري دارد چرا که او براي به تصویر  وي با بافت داستان

هاي خود از یک طرف ایجاز را  کشیدن جامعه در قالب جمالت موجز و کوتاه داستان

بر اینکه برخی  پردازد، وي عالوه رعایت کرده، از طرف دیگر به وصف جزئیات می

کند، از حد رابطه انسان و جامعه گذشته و از این منظر در  مسائل انسانی را بررسی می

 .کند درون طبقات مختلف جامعه سیر می

کند؛ یعنی در یک اي خیلی منظم را ارائه میمعادله هاي خودادریس در داستان .2

این مشکالت را در فرد حال . پردازدي دوسویه به بررسی مشکالت یک جامعه میرابطه

سنجد و یا اینکه برعکس مشکالت جستجو کرده، سپس تأثیر آن را در سطح اجتماع می

اما در هر صورت . سنجدکند و سپس تأثیر آن را بر فرد میرا در جامعه جستجو می

  . هاي انسان معاصر استهدف او یکی است و آن ترسیم مشکالت و درد و رنج

را ترسیم  هایش جز زنان فاسق نمادریس گویا در داستانکه یوسف ا این رویکرد .3

نکرده است، با وجود اینکه زنان فاضل و عالم و بافرهنگی نیز در آن جامعه زندگی می 

» الستاره«، »الزوار«، »حادثه شرف«در داستان . نماید کردند، نظري صائب و سنجیده نمی

هاي  ده، بلکه برعکس در داستانزن فاسد و فاسقی به تصویر کشیده نش» حالۀ تلبس«و 

نوع نگاه مردان بوده که براي زنان مشکل ایجاد کرده » حادثۀ الشرف«و » حالۀ تلبس«

برابر با در داستان حالۀ تلبس سیگار کشیدن زنان در جامعه مصر بسیار ناپسند و . است

پرده  اما به تدریج نویسنده از این قضیه. ها و گناهی نابخشودنی استهتک آبروي آن

دهد که این طرز نگاه به سیگار کشیدن زنان ناشی از طرز نگاه و دارد و نشان میبرمی

در داستان حادثۀ شرف نیز با اینکه فاطمه گناهی مرتکب . تفکر منفی افراد جامعه است

نشده بود اما هیچکدام از نگاه ها به سمت آن پسري که به فاطمه حمله کرده بود، 

و رفتار برادر فاطمه گواه این موضوع . اطمه مقصر بوده استمعطوف نشد گویی که ف

اما . پرورانید است که وي بجاي مجازات پسر گناهکار فکر کشتن فاطمه را در سر می

 هایش به مشکالت جامعهدر داستانبریم که ادریس هاي وي پی میبا بررسی داستان
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اي بسیار  یوسف ادریس نویسنده. دهد پردازد و راهکارهایی براي رفع آنها ارائه میمی

رز نگاه خود به هایش و نشان دادن طروشنفکر بوده است و با موشکافی داستان

یابی این  کند که این مسائل را پررنگ تر نشان دهد و با ریشه نویسندگان سعی می

رفتارهاي نادرست و مشکالتی که زنان در جامعه با آن روبرو هستند عواملی را که 

شوند، شناسایی کند و با نشان دادن راه حل از وقوع دوباره آنها ن وضع میمنجر به ای

دهد که به جاي ها نشان میممانعت به عمل آورد و نیز به خوانندگان این داستان

قضاوت زودهنگام و سطحی نگاهی موشکافانه همراه با تدبر به این مسائل داشته باشند 

او به روحیات و . ي این قبیل معضالت شوندادامه ها مانع ازو با از بین بردن عوامل آن

اخالقیات زنان پرداخته است تا از این طریق ثابت کند که تا چه حد شخصیت تخریب 

ي یک فرد در روابط اجتماعی او و به طور کلی در سالمت روانی و اجتماعی شده

 .گذاردجامعه تأثیر می

ها به صورت غیرمستقیم به  شخصیتهایش از زبان  یوسف ادریس در خالل داستان .4

هاي در گرو آشنایی با ارزش... کند که پیشرفت علمی، صنعتی و  مخاطبان القا می

هاي سنتی به ویژه پیرامون  او عقیده دارد که باید نگاه. استمتناسب با عصر زندگی 

 .زنان بروز گردند تا پیشرفت در جامعه حاصل گردد

  

  ها نوشت پی

د معروفة ية، أري د کثيها و امتدت أيها، و أمسکت إمرأتان کل بساق من ساقيديد ييتق و تولت احداهن« -۱

حبثها عن الشرف و  ون الصادقة امتدت کلها يفيها جافة، و امتدت عشرات العيعل ة اليتيا امللوخيبقا حيت. جافة

 .»عالم تبحث يال تدر  يه انغرزت و انقلبت و تفحصت حيت: ه، و امتدت کلهاياحملافظة عل

  .»مة و الشرف منصانيسل. مة إنشاءاهللايسل« -٢

 .»إمتالک کل تلک األنوثة وحده؟ یفمن ا�نون الذي جيرؤ عل«-۳

 یفاطمة مل تکن تتزوج، فخطا�ا قليلون، بل تکاد تکون بالخطاب، فمن هو ا�نون الذي جيرؤ عل« -٤

امتالک کل تلک األنوثة وحده، و إذا تزوج ماذا يفعل �ا، و الناس يف العزبة و ما جاورها ال يتزوجون ليستمتعوا 

ل و يقيموا حوله األسوار إذ هم أوًال ال حيبونلکي يستمتعوا للحياة، هم حيبون فقط لکي يبقوا أحياء، و ماباجل

  .»خطاب و هلذا ففاطمة باقية بال. يتزوجون لکي تعمل الزوجة و تنجب أوالداً يعملون
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لقد کانت قبل دخوهلا حتيا مع أخيها ختدمه يف انتظار أن يتزوج هو أو يأتيها هي عريس، ولکنها مرضت و   -٥

ضاق �ا األخ و انتهز أول فرصة أدخلها املستشفي رمبا کي ال تعاجل  یکان تقضب الليل کله تنهج و تکح حت

تزوج و عزل من  یبل ا�ا مسعت أنه بعد دخوهلا املستشف. أنفاسها بقدر ما يتخلص منها و من حشرجات

يرحب �ا زوج أي أخت بل لقد ذبلت و کربت  یوشقيقا�ا کلهن متزوجات، و هي ليست مجيلة حت.. البيت

  .)174: م1971ادریس، (أين؟  یمن تذهب و إل یالزواج فإل یعل یحت

جتده البد خريج جامعة أو صاحب منصب و لديه جمموعة هائلة کان زوجا من النوع احملرتم، النوع الذي «-۶

من الکرفتات؛ و الذي البد جتد مشکلته الکربي أنه خياف خوف املوت أن يأيت عليه يوم يصبح فيه آخر من 

  .»يعلم

 تعلم و قرأ و سافر و جال و آمن باملساواة و دميقراطية األجناس و األنواع و استقالل املرأة و حقها يف« -٧

القواعد اليت درج عليها و  یحدث له هذا کله دون أن يؤثر يف قليل أو کثري عل. العمل و اختيار املهنة و الزوج

  .»رسبت فيه و أصبحت جزءاً من کيانهالتجارب اليت ت

شيء ما کان يفرض عليه أن يقوم هو �ذه احلماية، نفس الشيء الذي يفرض عليه مثًال أن حيمل عنها « -٨

شيء رمبا يکون السبب فيه أ�ا هي نفسها تطلبه و . بس أو جيلسها يف مقعد األتوبيس ليقف هوحقيبة املال

و تشعر باألستمرار أن لواله ما کان باستطاعتها أن حتيا . أنه رجلها و حارسها و راعيها یتنتظره و تعامله عل

ه من حوله قد تواضع عليه و أخذه أن ا�تمع کل یهو شبه االتفاق الذي ير . املعززة مصونة الشرف و الکرامة

�ا ارتضت أن تکون هذه أ، و .محاية نفسها بنفسها یأخذ احلقائق الثابتة، اتفاق أن املرأة مبفردها غري قادرة عل

احلارس اليقظ دور محاية نفسها و بقي  یقدر�ا عل یو لو مل ترتض ملا اطمأن الرجل إل یاملهمةللرجال، بل حت

  »األمني

  .»لوال احلياء يطوقها جبسده کله، و يدفع الناس عنها و کأ�ا من الزجاجيکاد « -٩

االطفال ولکنه للنساء جرمية، اکثرجرمية، قديوازي  یباحاً للرجال و عيباً للشباب و حمرماً حترمياً قاطعاً علم« - ١٠

  .»هتک العرض

السيجارة قريباً من فمها مث بدا و کأن ، ولکنها انتظرت قليًال بفم یفمها مرة أخر  یو رفعت الفتاة يدها إل«- ١١

ضاقت  یکادتا تغلقان متاماً مث ضمت شفتيها حتی  الوقت قدحان و هکذا ببطء ال تلکؤ فيه اسبلت جفو�ا حت

الفتحة بينهما و تکرمش غشاؤمها و من الفتحة الضيقة أدخلت فم السيجارة، و جذبت نفساً، ال مل يکن جذباً،  

دخان، لکأنه رشف أعظم سعادات البشر، رشفة ببطء و باستعذاب و مباليني  کان إمتصاصاً، ليس امتصاص

األفواه، کل خلية من خالياها بدت و کأمنا أصبح هلا فم جتذب و ترتشف و يتموج جسدها کلها متوًج غري 

بدا  إذا ما یدفعات و کأنه عطشان جيرع أعذب املاء و يريد أن يستمتع بکل قطرة من قطراته، حت یمنظور، و عل

أن کل دقيقة فيها أخذت کفايتها و ظفرت بسعاد�ا اخلاصة، رفعت السيجارة عن فمها ببطء، و کربياء و عينني 

  .»قد فتحا ببخل شديد و کأ�ا ختاف أن �رب من فتحيهما النشوة
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يه أي تقدم علمي أو صناعي أو حضاري إال أذا مت التحرر و عاش الناس ف یأن بلده ال ميکن أن تصل إل«- ١٢

  .»بتقاليد عصرهم نفسه و قيمه و أنواع حرياته
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  چکیده

 تا اند گرفته قرار معاصر شاعران ي دستمایه بهترین خود، نمادین هاي شخصیت علت به ها اسطوره

 مورد اساطیر دیگر از بیش تموز ي اسطوره میان، این در. بردارند خود هاي اندیشه از پرده آنها بوسیله

 از. کرد جستجو عربی جامعه نابسامان وضعیت در باید نیز را آن دلیل که گرفته قرار شاعران توجه

 تموز ي اسطوره بکارگیري وجود با که باشند می بیاتی وعبدالوهاب حاوي خلیل شاعران، این ي جمله

 ضمن جستار، این در نگارندگان. داشتند نیز اختالفاتی هم با عربی امت انگیزش راستاي همان در

 رگیريکا به  نحوه  مقایسه به تحلیلی -تطبیقی روشی با شاعر، دو این اشعار در تموز ي اسطوره بررسی

 در تموز که آید برمی تحقیق این هاي یافته از. اند پرداخته دو آن توسط اسطوره این فراخوانی از هدف و

 این براي بیاتی که هایی شیوه همچنین و  قرارگرفته استفاده مورد حاوي از پربسامدتر بیاتی، شعر

 این براي شاعر هردو که فضایی دیگر، سوي از. است حاوي از تر متنوع گیرد، می بکار شخصیت

 و مأیوسانه فضایی حاوي خلیل که ترتیب بدین دارد؛ هم با ملموسی تفاوت آفرینند، می شخصیت

  .شود می متمایز امید و یأس میان جدال با بیاتی شعر آنکه حال سازد، می حاکم شعرش بر را سطحی یک
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 مهمقد

و  سبب شد تا شاعران براي بیان آرا شرایط سخت سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر

فراخوانی شخصیت، جمله نقاب، رمز،  هاي جدید شعري از به تکنیک ،افکار خویش

علت توانایی ه اي ب هاي اسطوره یان شخصیتدر این م. روي آورند... و تضاد و تناقض

ار شاعران قر بسیار مورد توجه ،کنند اللت مید نهفته در آنها که بر موضوعات عام

 ترین و عنوان مشهوره باست که تموز  ي اسطورهها،  این شخصیت ي جمله از .اند گرفته

از اهمیت بسزایی برخوردار عرب اي در شعر معاصر  پرکاربردترین شخصیت اسطوره

کی از به ی ،کند می ارستاخیزي که ایف علت نقش نوزایی وه این اسطوره ب .است

 هاي شخصی و دغدغهترسیم شاعر معاصر عرب براي هاي  ترین دستمایه مناسب

آن است  ستار براین ج. است  ضوع باززایی و نوگرایی تبدیل شدهخود در مواجتماعی 

جهات از  بیاتیرا در اشعار خلیل حاوي و عبدالوهاب نحوه بکارگیري این اسطوره تا 

ضرورت این پژهش از آن روست که از یک  و اهمیت. دهد مورد بررسی قرار ،مختلف

 ي که از شرایط جامعهو تأثیراتی  و شاعرهر دحاکم بر هاي و دیدگاهسو به بیان افکار 

 دو اینکه را هایی  تفاوتها و شباهت ،ردیگ و از سوي پردازدمی ،اند روز گرفته عربی آن

  . کند بررسی می ،اند داشتهتموز  ي در کاربرد اسطوره

 

  ه تحقیقپیشین

 توان به که از جمله می انجام گرفته است عددي در این راستاهاي مت تاکنون پژوهش

 ، زبان وادبیات عربی،1389بهار و تابستان ( "بیاتیاب هاي برجسته در شعر عبدالوه اسطوره"

با  یسنده سعی داردکه در آن نو اشاره کرد نوشته علی نجفی ایوکی )165/2/2 شماره

بکارگیري و  ي گرایی در شعر معاصر عربی، از شیوه روند اسطورهنگاهی گذرا به 

که در  دیگري ي مقاله .سخن بگوید و تموزهایی چون سندباد، سیزیف  کارکرد اسطوره

 سوریه و رواد الشعرالحدیث فی عند تموز اسطوره" توان از آن یاد کرد می جااین

 و عبداهللا حسینی نیازي شهریار ي هوشتن )7وآدابها، عدد العربیه اللغه، 1428ربیع ( "العراق

 ي مورد داختن به جوانب مختلف اسطورهاند با پر تالش کرده در آن نگارندگانکه  است



 25 بیاتیالعبدالوهاب  تموز در شعر خلیل حاوي و  اسطورههاي معنایی  داللت

 در بکارگیريعطف این شاعران  ي از نقطه ،وریه و عراقدر شعر معاصر عرب در س نظر

ن در کنار همچنی. و نیز منبع اساسی تموزي شدن این شاعران پرده بردارند این اسطوره

 یوسف نوشته) م1994( املعاصر العريب الشعر يف االسطورة« هایی چون کتاب ،این دو جستار

د بعد اجللي« شعرهاي در ،خاصشکلی  به و حاوي شعر در را اسطوره کارکرد الحالوي

 در مهم منابع از یکی کلی طور به و است کرده بررسی کامل بطور »و العودة الی سدوم

 الشعر يف األسطورة ونالتموزي الشعراء«کتاب  همچنین .رود می شمار به اسطوره واکاوي

 شاعران میان در اسطوره کارکرد از جامع یتحلیل رزوق اسعد نوشته )م1990( »املعاصر

این دارد تا  سعی بر ،پژوهش حاضر با رویکردي متفاوت اما .است کرده ارائه تموزي

در شعر این دو شاعر و همچنین  را اي بکارگیري این شخصیت اسطوره ي نحوه

از دو بخش بدین ترتیب این جستار . هاي موجود میان این دو را نمایان سازد تفاوت

 مفهومباره دری کلیاتبیان به  مقدماتیبخش  اساسی تشکیل شده که نگارندگان در

نحوه  به طور تطبیقی ازآنگاه . اند پرداختهعرب معاصر در شعر  آن کارکرد واسطوره، 

ل دنباه بدوم بخش ما در . دنا سخن گفته اسطوره تموز در شعر این دو شاعرگیري ربکا

چگونه شاعر این دو  اسطوره تموز در شعر :یمباش می لپاسخی براي این سؤایافتن 

  است؟  یافته نمود

  

  اسطوره تموز

 ،ترین دوران هاي جالبی است که از قدیمی ها و داستان اي از حکایت اسطوره مجموعه

به و  ،آمیختهدر آنها خیال با واقعیت  که در است ها و معجزاتی  و از انواع شگفتیممل

گیاهان و  ،حیوانات، ها ها با همه انسان آن عالم پدیده درو  ستا  هدست ما رسید

 ).19صم، 1975 داوود،(د یابن می پیوند با عالم مافوق طبیعت  آن،هاي طبیعی  پدیده

اسباب سیاسی  هاي انسانی مشخص و براي بیان ارزشها وشاعران در دوره معاصر از آن

 بکار 1عنوان نقابیه اسطوره را ب ،ها آن که بدین ترتیب .کنند خود استفاده می خاص

 ،م2002 صباغ،( اعتقادات سیاسی خود را نمایان سازد آن افکار و ي وسیلهه تا ب دگیر می

این اسطوره طبق . گیرد ر میاسطوره تموز در این چارچوب قرااساس  این برو  .)344ص
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که مادرش  سرسینیراس پادشاه قبرس و میرا بود با نام ادونیس یاهاي یونانی  سطورها

شهبانوي  .سپرد به پرسفون وشد  آفرودیت ادونیس را پذیرا .بصورت درخت مر درآمد

ز به آفرودیت نی. زد به آفرودیت سربازش از برگرداندن و شد مفتون اوجهان مردگان 

یک سوم سال را نزد  ،ادونیسکه  ایزد ایزدان آن شدتصمیم  .برد  وس شکایتزئ

 جا که خود برگزیند را در هر آخرین بخش سال یک سوم را نزد آفرودیت و، پرسفون

 را ،عاشق آفرودیت ،آرس رشک ونیسدآبه  ایزد بانوي عشق تگیدلبس. برد به سر

زخمی  ،فرستاده بود مذکور یزدانا یکی ازگرازي که  یورشدونیس در پی آ .برانگیخت

هنگامی که آدونیس زخمی . از خون آدونیس گل شقایق نعمانی رویید .جان سپرد شد و

به خار بوته تمشک گرفت و خونین  _شتافت که به یاري دلداده می _شد، پاي آفرودیت

س تصویر رویش آدونیو در واقع . رزهاي سفید به سرخی گرایید او از خون. شد

در بهار به  فون بپیوندد،رود تا به پرس که در زمستان به جهان مردگان می ستگیاهان ا

شکوفا شود و در تابستان به تنهایی به بار  گردد تا با عشق درآمیزد و زمین باز می

  .)11ش، ص1383میت، ژوئل،اش( نشیند می

  

  :در شعر خلیل حاوي اسطوره تموزفراخوانی 

  تموز ناتوانـ 1

 ماً ا حلَ نَ عضاءُ أت سَ بَي◌ِ / رقٍ عِ  نا کلُ يف ، ماتَ دِ ياجلل عصرِ  يف/ األرضِ  عند ما ماتت عروقُ «

  ةَ عشَ رَ / انَ يفِ  اسِ األنفَ  ةِ وعَ قطُ مَ  ةً عشَ رَ  يار دَ نُ  وَ / انَ يزِ احلَ  لَ ياللَ  وَ / حَ يالر  دُ صُ ا نَ نَ عبثًا کُ / دً يدقَ 
َ
 وتِ امل

» دِ ياألکِ 
2
  .)115حاوي، ص( 

تجدد  نوزایی و ،عنوان نماد رستاخیزيمیان شعراي معاصر به  تموز در ي اسطوره

به ترسیم او ابتدا . گیرد در همین راستا بکار میآنرا خلیل حاوي نیز . است شده  شناخته

بدین ترتیب . پردازد هاي روشنفکران آن می وضعیت عالم عربی و بیهوده بودن تالش

خشک  نماد رانهاي آ هاي عربی و مرگ رگه زمین را نماد سرزمین در مقطع باال توان می

شاعر در  کههمچنین از آن جایی  .شمار آورده ب ها هاي این سرزمین شدن و مرگ رگه

 از آنجایی که پردازد و از سوي دیگر، این قصیده به وصف جامعه و امت عربی می
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 جمودشاعران و روشنفکران معاصر علت شکست جامعه و ملت عرب را ضعف و 

شکست امت را  علت نابودي وشاعر در این قصیده توان گفت که  دانند، می فرهنگی می

نیز  )عصر الجلید( همانطوري که عصر یخبندان داند می یهاي فرهنگ خشکیدن ریشه

تبدیل شدن تمام (هایی چون  و سپس با عبارت. کند بوضوح بر این معنا داللت می

بر ...) و اعضاي بدن به گوشتی خشکیده، باد را پس راندن و با مرگ حتمی مدارا کردن

او براي  .کند و بیهوده بودن آنها تاکید می اعضاي جامعههاي  ناکارآمد بودن تمام تالش

داند  اي می را تنها نجات دهنده خواند و او نجات جامعه از این وضعیت تموز را فرا می

بر  ،شاعر از یک سو«در واقع  بخشدی نازایی رهای مرگ واین تواند زمین را از  که می

 بازگشت بهبر  سو، و از دیگر داردنازایی آن تأکید  گسستگی و هم از خود وروح عالم 

/ رَ اقِ العَ  ةَ بَ الرتُ / ضُ فُ يَـ عًال ا بَ يَ  صبِ اخلَ  هَ ا إلَ يَ « :)807ص ،م2001 ،جیوسی( »ي آنبارور زندگی و

 جِّ نا نَ َجنِّ / دِ يصاحلَ  سَ مشَ ا يَ  وزُ ا متَّ يَ نت أ/ ديصحًا جمَِ ا فِ يَ / ربَ القَ  ضُ نفِ يَ ا إهلًا يَ / دِ يصِ احلَ  سَ ا مشَ يَ 

  ئأدفِ / اانَ هَ دَ ا وَ اهَ هَ دَ  قمٍ ن عُ مِ / رضِ األَ  وقَ رُ عُ 
َ
»دَ يبالعَ  دَ يمِ َال اجلَ  وَ / یانِ زَ ی احلَ وتَ امل

3
 حاوي، ص( 

117(.  

شاعر در این مقطع ابتدا تموز خداي باروري را با عنوانهاي مختلفی که همگی بر 

نماد فرهنگ و امت ( تا زمین. خواند فرامی کنند، اروري و زندگی دوباره داللت میب

از این جمود و  کند یاد می )خاك نابارور: العاقر بةالرت (را که از آن با عنوان  )عربی

این جامعه را فراد تحرکی ا بی بودن وثمر  بی و جمود همچنین او .ناباروري نجات دهد

به تصویر  آمیزياغراقه طور ب» هایی اسیر صخره«و » مردگانی محزون«چون مفاهیمی با 

، رساند تحرکی را می بی به تنهایی معناي جمود و "صخره"رغم آنکه واژه  هب. کشد می

 انگیزش راه نجات جامعه راتنها  ،در واقع شاعر. افزاید را نیز بدان می "اسیر" هواژ شاعر

در شعر «جیوسی خضراء سلمی به اعتقاد . داند می و غنی سازي آن دوباره فرهنگ

 ص، همان(» برانگیزي و بهبود جامعه بعد از مرگ فرهنگی غالب است ي اندیشه ،يحاو

کند که جامعه هنوز به این مرحله نرسیده  بیان می با این وجود شاعر در این مقطع .)807

تواند آنها را از این وضعیت نجات دهد در نتیجه  نمی است به همین دلیل حتی تموز نیز

  :داند وده میدعا و فراخوانی او را بیه
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  ِل◌ِ ياللَ  ةُ تمَ ا عُ تنَ قَ رَّ غَ  /يلّ صَ نُ  وَ  يصلّ ا نُ نَّ ثًا کُ بَ عَ «
ُ
 ربَ عَ / ديعِ نُ  وَ  يعو نَ  وَ  يعو ثًا نَ بَ عَ / لِ هِ امل

  زُّ ا �َ نَّ ثًا کُ بَ عَ / دُ يرِ الطَ  ئبُ الذِ  وَ  نُ حنَ / دِ يلاجلَ  صحراءِ 
َ
 نَ قوی مِ أا نَ بـُّ حُ / یدّ حَ تَ نَـ  وَ  يبکِ نَ / وتَ امل

 
َ
»ديدقَ  اً مَ حلَ  هِ تِ سرَ حَ  يف مَّ ضَ / انَ يز ًا حَ مَ ًا حلَ ثَ ثَ ا جُ نَ يرمتََ إ وَ / وتِ امل

4
و در  .)119- 118 حاوي، ص( 

، برخی از پژوهشگران به ا که در شعر حاوي نمایانگر استواقع این بیهودگی و یأسی ر

: دهند نسبت می الجزایري،-تأثیر پذیري شاعر از کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوي

بیشتر بر روح خلیل حاوي  ،العقالنی بودن عالم در بیهودگی وجود و "وکام"نگرش «

تنها آهنگی است که موضع  ،در چشم حاوي "مرگ"ي  پدیدهدر واقع  .است اشتهدتأثیر 

آنچه آدمی باید از هستی بشناسد مرگ . کند انسان را نسبت به زندگی مشخص می

اند،  دست دادهه عقالنی از زندگی ب کنند تفسیري هایی که ادعا می است، زیرا همه فلسفه

درستی توجیه ه توانند این وجود مطلقاً بیهوده را ب عاجزند و نمیآن از درك حقیقت 

با این  )116 ص ،ش1384 رجایی،( ».شود از ظلمت انتظار عقیم، نوري متولد نمی کنند و

ثی که در بلکه حواد ،دانستاندیشه توان تنها معلول این  نمیرا  بیهودگی این وجود

که  ندا هحد زیادي در این امر دخیل بود تا نیز رخ داده،نشیب شاعر  زندگی پر فراز و

اشغال در جنگ ژوئن،  حوادثی چون شکست اعرابتوان به در این میان می

افزون بر  .اشاره کردعشق در شاعر اکامی و یا ن هاي عربی توسط صهیونیسم سرزمین

 پرستانه و حقیقی، ماوراي حقیقی، فرهنگی، بت سرگردانی پیوسته و«توان  آن، می

هر نوع دیگر از انواع تحیر وجودي بسیار مبرم و سرکوب شده را از  مسیحی و

بدین ) 470ص ایلیا،، حاوي( »شمردربحاوي هاي شعري خلیل  هاي دائمی تجربه انگیزه

ي بکار را در فضایی از ناامید ـ است که نمادي از امیدـ  این اسطوره ترتیب شاعر،

فراهم نکرده  طورهتوان گفت که او فضاي مناسبی براي این اس از این حیث می. گیرد می

 ها اسطورهاین سیاقی که براي « :دارد همانطوري که سلمی جیوسی نیز بیان می. است

و هراس ي میدسرکوب امیال، ناا ،فضاي سرخوردگی گرخوبی نشانه کند، ب خلق می

 .کند می بسیار اغراق ،البته شاعر در این امر .استعربی  میان نخبگان جامعهدر موجود 

در . گریزند فساد و، که نمایانگر نابوديسازد عجین میاستعاراتی با او دائماً شعرش را 

  .)768 ص ،م2001جیوسی،( »شود تنش حاصل میپرعصبی و  ينتیجه شعر
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  ـ تموز نیازمند فداکاري2

بتواند نقش رستاخیزي و نوزایی خود را در براي اینکه تموز  ،ويهمچنین به اعتقاد 

جامعه ایفا کند و جامعه را از این جمود و مرگ فرهنگی برهاند نیازمند فداکاري و 

ي الجسر  قصیده ن گونه که در این مقطع ازهما .جانفشانی از سوي افراد جامعه است

  : نیز نمایان است

ن ، مِ رقِ الشَ  وفِ هُ ن کُ مِ / ديطسرًا وَ م جِ ت هلَُ دّ متَ إ يعضلُ إ/ افاً فَ خِ  بحِ الصُ  يف سرَ اجلِ  ونَ رُ عبُـ يَ « 

»دِ يداجلَ  رقِ الی الشَ  رقِ الشَ  عِ نقِ ستَ مُ 
5

 و "غارهاي شرق"ترکیب  دو .)138 حاوي، ص( 

شرق مفرهنگی  جمودبه  اشاره بصورت جزئی توانند از یک سو می "هاي شرق مرداب"

محصور بودن جامعه در  نشان از آنها را توان میبطور کلی  و و از دیگر سو باشندزمین 

در هر دو تفسیر به نوعی  و شاعر. تلقی کرد فرهنگی اجتماعی، سیاسی وابعاد مختلف 

چرا که فرهنگ خود یکی از مصادیق . گنجاند می ترکیب دو یک نقد اجتماعی را در این

از  خروج بیانگرتواند  نیز می "شرق جدید"مفهوم همانگونه که . رود به شمار می اجتماع

کند  بیان می وي .باشد فرهنگیاجتماعی و و زایش  پیشرفتو  اجتماعی جموداین 

ف الشرق و کهو(گذر کند و از این وضعیت بطور هموار از پل  ،براي اینکه نسل آینده

ها از  ش و تحمل سختینیازمند تال و به شرق جدید برسد، خارج شود) مستنقع الشرق

توان در  این مفهوم فدارکاري را می). ديرًا وطامتدت هلم جس اضلعي( :سوي ما است

 وقَ رُ عُ  يحيُ ال/ اهبَّ کن رَ يُ إن « :دارد بیان میآنجا که .نیز مشاهده کرد »بعد الجلید« ي قصیده

 
َ
  ادِ مَ ن رُ ی مِ ذَ غَ تَـ تَـ  ارٍ ، نَ ۶اءِ نقَ د العَ لِ اٍر تَ نَ  ريُ غَ / انَ يتيامل

ُ
/ ارِ النَ  مِ يحن جَ اِن مِ عَ لنُـ فَ / ارِ رَ القَ  يف /نايف وتِ امل

».....نايقيال عثَ نا البَ حُ نَ ميَ ما 
7
 ).122حاوي، ص( 

  

  ققنوسـ تموز و 3

که سان  بدین .استاساطیر درآمیختگی  ،شویم که در اینجا با آن روبرو می مورد دیگري

خلیل « .گیرد بکار می با مفهومی یکسان دیگري ي اسطوره در کناراي را  اسطوره ،عراش

او . اي دارد ه با سیاب اختالف ریشهگیري اسطور در بکار ،ررغم اسطوره ایلعازبه حاوي

 م1998 عباس،(» .دده بلکه ساختار جدیدي به آن می ،کند آماده استفاده نمی ي اسطورهاز 
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د نما "تموز"جاي ه برا  "ققنوس" باالعبارت در شاعر  ،به عنوان مثال .)133ص

سوزاند تا از  خود را در آتش میو از آنجایی که ققنوس  ،دهد قرار میفرهنگی  رستاخیز

بگذار تا آتش ققنوس از : کند خاکستر او ققنوس جدیدي متولد شود شاعر نیز بیان می

بر بار دیگر وي در واقع . خاکستر ما تغذیه کند تا از پس ما جامعه جدید متولد شود

 دامهاگذارد و در صحه می ،فرهنگی ي ارهدر راه تولد دوب فداکاري ایثار و ي اندیشه

  :گوید می

 وَ  ةَ عنَ اللَ  وَ / خِ يارِ التَ  نَ فَ نها عَ عَ / نفضُ اً تَ ممََ اُ :/ نايقيال عثَ ا البَ نَ حُ نَ ميَ ما / ارِ النَ  مِ يحن جَ عاِن مِ فلنُ «

 امللحِ  نَ اٍت مِ ري و حبَُ / نار وٍء وضُ بال تًا يواقِ يها ينيعَ / جَّرحَ  يالذ مسَ األَ  نفضُ تَ / انَ يزِ احلَ  بَ يالغَ 

  وَ / انَ يزِ احلَ  األمسَ  ضُ نفُ تَ / ارِ وَ البُـ 
ُ
  بحِ ی الصُ دَ صَ لِ  /يصلِ و و تُ زهُ تَ  اءضرَ ا ُحرًة خَ يحتَ  ُمثَّ / نايهِ امل

ُ
/ طلِ امل

»ديعتُ  وَ  يصلتُ » لِ نيلل» «نردُ ألُ لِ « نجِ الکُ  فافِ ن ضَ مِ / ديعتُ  وَ 
8
  .)123-122حاوي، ص( 

 هعر بر آن خردعربی است که شا ي جامعه ي نمایانگر گذشته "دیروز" ي واژه

تموز و  ي اسطوره دو ،این قصیدهوي در . خواند بار میاهانت وانگیز  گیرد و آنرا غم می

خود او  فداکاري و از جان گذشتگی ،به اعتقاد حاوي .گیرد کنار هم بکار می دررا  عنقاء

 که و همانطور ققنوس است ي به مثابهامت عربی  روشنفکران و مجاهدان و دیگر

 آید  تخمی پدید ،از پس آن تا سوزاند می در آتش و خود را کند فدا می خود را ،ققنوس

 ،همچون ققنوس روشنفکران امت عرب او و دیگر زم است تاال ،نسلش پایدار بماند و

  . با تالش و فداکاري خود الزمه پایداري امت را محیا سازند

  بیاتیعبدالوهاب  در شعر تموزاسطوره فراخوانی 

  تموزـ نماد 1

را به  آن، داند می برانگیزي دوبارهتموز را نماد  که خالف حاويبر ،خشین بدر ا بیاتی 

را نجات تموز  اوعبارت دیگر ه ب .گیرد می بکار روح دوباره امت عربی ي ازنمادعنوان 

در حقیقت این عشتار است که در اشعار بیاتی نقش  .دهنده نجات نه و داند می یافته

 و ةالصور«در قصیده  مفهوم به خوبی؛ این دارد هعهدبر نده کردن و برانگیختن را ز

  :استنمایان » الظل
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  ةِ ورَ هذه الصُ  اءُ جزَ أت عَ مجُِ  ولَ «
ُ
  لُ ابِ ت بَ امَ قَ إذن لَ / ةِ قَ زِّ مَ امل

ُ
 وَ / مادَ ا الرُ اهلِ مسَ أعن  نفضُ تَ / ةقَ حرتَِ امل

  نِ ائِ نَ اجلَ  يف فَّ رَ 
ُ
 وَ / ثارَ يالقِ  بُ اعِ دَ ها تُ رِ يرِ علی سَ  يَ ه وَ / ارُ شتَ ت عَ مَ سَ بتَ إ وَ / ةٌ قَ نبَـ زَ  وَ  ةٌ اشَ رَ فِ / ةِ قَ لِّ عَ امل

»سُ يلقِ أ بِ بَ سَ  رت يفوَّ نَـ  وَ / سِ يالعِ  يادِ حَ  انُ حزَ أات ئَ فَ نطَ س َإل يور وزُ عاد اُ 
9
  )93ص ،م1995 ،بیاتی( 

 یکپارچگی عدم اتحاد واز پاره پاره بودن آن  نماد امت عربی است و "الصورة"واژه 

ه که ب باشد عربتمدن دیرینه  فرهنگ واز  ينماد تواند یم "بابل" .جامعه حکایت دارد

اگر ه اعتقاد شاعر ب. استن رفته ایماز  سوخته و گسستگی ملت عرب، از همدلیل 

، گرد هم آیندامت عربی و در کنار هم چیده شود دوباره  ،هاي این عکس پاره پاره تکه

و  .شود باره شکوفا میدوعربی تمدن  زداید و بل سوخته خاکستر از رداي خویش میبا

 بر پادشاهان وبیاتی در ادامه قصیده . گردد دوباره به زندگی باز می) تموز(اوزوریس 

آن را یکی  و گیرد خرده می ،"حرکتند بی هاي جامد و سنگ"طراز  که هماشرافیت عربی 

  .داند می عرب تمدن دیگر از علل نابودي فرهنگ و

کهن تمدن ـ  تموز را نماد بابل» دة من بابلالعو «دیگري با عنوان قصیده شاعر در 

اسیر حکومت وقت  ،داند که از یک سو گرفتار بیگانگان و از سویی دیگر می ـ عربی

را ایفا  و خیزش امت عربی انگیزي دوبارهنقش برعشتار که در این سروده  .است

  :کند می

 ةُ غَ ارِ ا الفَ و�ُ يُ عُ / ابُ الرتُ  َألَ ميَ  وَ / ئابُ ا الذِ هلِ طَال أعلی  يعو تَ / دِ بَ الی األَ  لِ ياللَ  ةِ مَ يخَ  تَ حتَ  لُ ابِ بَ «

»عثَ البَ  رُ ظِ نتَ تَ  مانِ الزَ  قدمِ  تَ حتَ  لُ ابِ بَ / ةُ نَ يز احلَ 
10
  ).77ص م،1995 بیاتی،( 

را  )امت عربی( تموز خواهد که برخیزد و می از عشتار ،قصیده ي در ادامهشاعر 

   :بخشدجانی دوباره 

 وَ  احِ يع الرِ مَ  يرِ ظِ انتَ  وَ / حِ ير اجلَ  دِ سَ هذا األَ  اهَ فَ شِ  يلِ لِّ بَـ  وَ / جلرارةَ ا يئملَ إ يومقُ / شتارُ ا عَ يفَ «

/ ت علی اجلدارِ لَّ ظَ / شتارا عَ مَ نّ کِ لَ / ةِ بَ يئِ الکَ  هذه اخلرائبِ  يف /ارَ األمطَ  يلز نِ تُ لِ  و/ حِ يالر  واحِ نُ 

/ بةِ يئالکَ  اخلرائبِ  يف حجراً أخرسَ  و عشابُ األَ  وَ  متُ الصَ  وَ / ابُ ها الرتُ جهُ و وَ علُ ي ،نِ يدَ يال ةِ وعَ قطُ مَ 

 متوزُ / ةً ورَ کسُ مَ  ةً رَّ ، جَ خانِ الدُ  نَ مِ  مرأةً إ/ ةِ ري هال ظَ مشساً بَ / ةً لَ نبُـ سُ / ةِ ورَ سطُ الی األُ  يودِ عُ  ةُ بَ يبِ ها احلَ تُ يَـ أ

/ مادِ الرُ  ةَ باءَ عَ  يدرتَ تَ  /بال حنوطِ / معادَ  ال وَ  زادِ  بال لِ يلالَ  ةِ بَّ قُـ  بل حتت/ آه فآه ُمثَّ  اةِ يود للحَ عُ يَـ لن 

 عَ تصدَّ !/ ا عشتارُ ي، اعشتارُ ي، شتارُ عَ / ت األحجارُ صاحَ فَ  !/شتارعَ : هلاطَالِ أعلی  حتُ صِ 

  رَ مَ ا�َ  وَ / مرقَ ال رائبَ اخلَ  يف ابَ غَ  وَ  /دارُ اجلِ 
َ
»رُ طَ امل

11
  .)78 -77ص م،1995 ،بیاتی( 
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تانی بریده بر اي که با دس بگونه، عشتار دچار مرگی ناعادالنه شده ،ابیاتدر این 

شدن  پوشیده" ،نماد از دست دادن قدرت "نشدن دستا بریده" .است دیوار باقی مانده

عربی سکوت روشنفکران جامعه  تحرکی و نماد بی "سکوت گیاهان" و "خاكا چهره ب

قدرت خود را در برانگیزي  ،خیزش امت عربی انقالب و ،عشتاراز این رو . است

 ناسببستر مهنوز شاعر به اعتقاد . است داده  از دست )امت عربی( ،تموز ،معشوق خود

چه،  .ستاین مدعاصحت دلیلی بر نیز تکرار نام عشتار  .آماده نیست هاتلمبراي قیام 

بطول چندان وي امیدي  اما نا. شنود جوابی نمی زند، قدر عشتار را صدا می شاعر هر

در عباراتی به وضوح مفهوم  این .دیاب میبراي رهایی شاعر امید دیگري  انجامد و نمی

 نمایان "باران بارید"و  "ها پنهان شد ماه در ویرانه"، "برداشت وار شکافدی"چون 

او  .هستیم بیاتی ينما متناقض اسلوببه کارگیري شاهد  ،اشعارهمچنین در این  .است

بر خالف حاوي  د وساز را بر قصیده حاکم میکننده س یوأبار و م اندوه نخست فضایی

از  رقم زند،اي را براي امت عربی  زندگی دوباره خیزد وخواهد که بر از تموز میه ک

به عبارت  .را به زندگی باز گرداند) امت عربی(تموز  خیزد وخواهد که بر عشتار می

نسل کنونی  به امید ، چشمبیاتی هحال اینک هاي آینده دارد نسل به امید حاوي دیگر،

این سروده و دیگر  توان از ي که میکارکرد ،آنافزون بر  .امت عربی دوخته است

مید براي و ا فضایی مرکب از یأس ،این است که شاعرتی برداشت کرد هاي بیا سروده

 ششکاف برداشتن دیوار و بار امیدي که از عبارتهایی چون سازد؛ این اسطوره فراهم می

الم مردگان بیاتی، ع« :اند هگفتاو چنین بدین ترتیب منتقدان . شود دریافت می ،باران

لذا بیاتی  .اند خیزش دوباره پیعالمی است که ساکنان آن در  .عالمی پر تحرك است

 ولی امید از ،اي انسانی استه مسخ ارزش دوران فسخ و ،دارد که اکنون میاذعان  گرچه

، صبحی( »بندد می دلبه فرداهایی روشن  "ظارانت" هنرگیري دهد و با بکار کف نمی

  . )283ص ،م1986

  نقاب تموزـ 2

در  شاعر ،ه عنوان مثالب دبر میبهره نیز اشعار از تکنیک نقاب  بیاتی در این ،افزون بر آن

تمایل  ،نهد تا از این طریق نقاب تموز را بر چهره می »قصائد حب الی عشتار« ي سروده
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 طبق انقالبی که؛ سازد نمایان ارکان جامعه انگیزشو  نسبت به تحقق انقالب را خود

شخصیت تموز را در بدین ترتیب شاعر  .شود می معمول در شخصیت عشتار خالصه

در این نوع نقاب بر یک  شاعر«و آن بدین معناست که . گیرد قالب نقاب بسیط بکار می

شخصیت تکیه بکند و بعد از اینکه آن شخصیت و شرایط آنرا مورد مطالعه قرار داد 

بدین ترتیب  .)183ص م،2003، کندي( »ل کندرا با تمام جزئیات بر آن حمتجربه خود 

نماد بکارگیري (گونه ضمیر متکلم هر بدونخبري  ايقدمهمقصیده را با  ،نخستبیاتی 

 دسته بعربی تصویري از اوضاع نابسامان جامعه  گونه بدینکند، تا  می آغاز) نقاب

  :دهد

 سجدُ ها يَ قدامِ و على اَ / ةِ قَ لصاعِ ها لِ درُ صَ  يعرّ تُ  وَ / العاشقةِ  دموعَ  يف الليلِ  ةُ روَ السَ  ذرفُ تَ «

اركاً تَ / وتميَ / يهاعرِّ يُ  ،االرضَ  شُ دِ خيَ / ولِ قُ احلُ  لجُ ثَ  هُ جهُ ى وَ طَّ غَ  وَ  دُ الربَ  هُ كَ عاريًا ا�َ  ولِ صُ الفُ  افُ رّ عَ 

 رضعُ تَ / ورُ ذُ البُ  نشقُّ تَ  يثُ حَ / ثورركاٍن يَ بُ  عشةُ ها رَ حشائِ أيف  وَ  غريينِ يها الصَ دَ بني �َ / ورٍ نُ  طرةَ قَ 

اىل  راشاتِ و الفُ / الكبريِ  حرِ لبَ لِ  النهرِ  و ماءَ  للنبعِ  عيد الدمَ تَ لِ  /ورذُ جُ  دُ تَ متَ  من االعماقِ  الدفءَ 

»تعود؟ ورِ و النُ  صفورِ مع العُ  فمىت عشتار للبيتِ / رودِ الوُ  قلِ حَ 
12
  .)193ص م،1995 بیاتی،( 

کاري یاز به فدان ،تبراي رهایی از این وضعی نماد ناباروري و جمود است و "سرو"

 ي سجده"تصاویري چون در  توان را میاز خود گذشتگی این مفهوم  .داردو ایثار 

سرسبزي  که "يقطره نوربه ودیعه نهادن "، "زده تن زمین یخافشک" ،"ها پیشگوي فصل

این سوال که طرح شاعر با . ، یافتآورد می ارمغان خرمی را براي زمین و سرو به و

 باز) سرسبزي نماد(نور  چه موقع همراه گنجشک و) ري حقیقینماد بارو( عشتار

به یک  ،که عشتار نیز همچون سرو براي بازگشت به زندگی دارد گردد؟ بیان می می

  :کند یا میهمادامه قصیده را براي ورود به  زمینه شاعر ،سان بدین. دارد نیاز عاشق فداکار

  ىنفَ من مَ  لُ انا امحِ  و/ ةٌ حَ جنِ أتْت يل بَ نَـ «
ُ
  ورِ هُ زُ  وَ / ةِ رَ حَ السَ  وكِ لُ اىل منفى تعاويَذ امل

َ
/ ةِ رَ قبَـ امل

 كِ يتُ نّ و متََ / هلةِ األ وتِ و مَ  حرِ السِ  وَ  رهابِ اإل وَ  تلِ القَ  ورِ صُ يف عُ / لو الصغريِ احلُ  كِ جهِ ثًا عن وَ احِ بَ 

ضارعاً  /قراءِ الفُ  وتِ م يف اعيادِ  عظمِ األ قِ اشِ العَ  رابَ تُ  وَ / االولياءِ  يف مويت و يف بعثي و قبّلُت قبورَ 

»ألف ثلجاً و دماءصاليت  عدَ طرت بَ مَ / أسأل، لكن السماء
13
  .)194ص م،1995 بیاتی،( 
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نقاب تموز را بر  اول شخصو ضمیر  14هاي داستانی گویی تکبا استفاده از  سپس

 خود را تموزياو  .خویش را بیان کند تجربه معاصربه کمک آن د تا زنچهره می

آرزوي  "ها مرگ ارزش" ناخوشاینددر این دوران  و است تبعیددر اً د که دائمرداپن می

لیکن آرزوي . تدوباره اس انگیزش پروراند که نماد نوزایی و عشتاري را در سر می

 برف وبارش انبوه "چون  یتاعبار. دایگر می یأس امیدش به  یابد و شاعر تحقق نمی

ترسیم  خوبی به ار ضاي نومیدانهفاین  "انهشعاخدعا و درخواست " در پاسخ به "خون

  .کند می

سان ه ب ،عشتار و یابد میخود دست  به آرزوي ،پنجم ي هقطعدر اما در نهایت شاعر 

  :آید ید ماي بر زمین فرو فرشته

 و طعمَ  و العاجَ  املطاطَ  وَ  ضراءِ اخلَ  و روايب القارةِ / حلَو النبيذِ  هُ وحُ فجاعت رُ  ى ذاقَ رَ من تَـ «

 فانا يف النومِ / ؤيا دليلً ك على الرُ لُ ، و مل ميَ عينيهِ بِ  و رأى اهللاَ  /االصيلِ  يف نارِ  الوردِ  بريَ و عَ / الزجنبيلِ 

ا هَ ذُ / من هذا و ذاك و اليقظةِ 
ّ
»مالكً  يف االرضِ  شتارُ طت عَ بَ قُت، مل

15
  ).196ص  م،1995 بیاتی،( 

را براي شاعر ی خوشروزگار  ،فرشتهبا بازگشت خویش به زمین در کسوت عشتار 

هاي قاره  تپه"، "گواراشراب " ي چونصاویرتبا ارائه این لذتها . آورد می ه ارمغانب

دوره اما . دیاب میتداعی  "عطر گل" و "طعم زنجبیل"، "عاج" ،"کائوچو"، "سبز

 شود و می ناتوان ظاهر ،ششم عشتار ي هقطعدر چه،  .نیست پایدارچندان  ،شادکامی

نوع  ،هفتم ي هقطعدر هرچند شاعر . رود می نایماز  "لرزان گلی پژمرده و" همچون

به چندان نمایش اما این ، کشد تصویر میشدید را به  تناقضنی بر تمب نمایشدیگري از 

خش چر"ی چون شاعر با عبارت گردد و می به زندگی باز مجدداعشتار . انجامد میطول ن

عربی  امتتحقق انقالب  "انسان گرسنه عشتار به میوه دادن"و  "ته ساععقرب

ایی ه سختیتحمل  توان دستاوردپیروزي را میاین . وعده می دهدرا  ]ازگشت عشتارب[

که در افعالی چون  هایی سختیه بود؛ خرید  به جان )شاعر( دانست که تموز

در  .شود می پدیدار "نزد بوسه"و  "نکرد  مقاومت"، "نپاره پاره شد"، "نشد گرسنه"

که  و ساختار موضوعی ساختار نمایشیار رمزي، واقع بیاتی در این قصیده سه ساخت

بدین ترتیب . ، را به خوبی بکار گرفته استآورد از آن سخن به میان می 16ناصر یعقوب
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که ساختار نمادین آن از شخصیت تموز که نماد برانگیزي دوباره است سرچشمه 

موز و ساختار موضوعی آن در جدال موجود در میان حضور شاعر و غیاب ت. گیرد می

بدون اینکه هیچ کدام . یعنی در ارتباط میان صداي شاعر و صداي تموز نهفته است

 )گویی داستانی تک( نمایشیساختار  و از همین ساختار موضوعی. دیگري را کنار بزند

   .که مبنی بر صوت شاعر و شخصیت نقاب بشکلی ممزوج است. گیرد سرچشمه می

  :دیگر اساطیر تموز وـ 3

اي را  بدین ترتیب که یا اسطوره. آمیزد وره تموز را با اساطیر دیگر میگاهی شاعر اسط

هبوط « ي قصیدههاي آن  گیرد که از نمونه اي آن بکار می بجاي تموز در عالم اسطوره

اصیل تمدن  فرهنگ وزوال  ه سببشاعر بکه  .است »الی العالم السفلی 17ورفیوسا

 انگیزشراي را ب روشنفکران ي جانبههمه هاي تالش و استبداد، شدن ظلم فراگیر وعربی 

جاي تموز ه رفیوس را باو ،در این راستاوي  .داند می بیهوده ،جامعه و اصالح مجدد

  : گیرد می بکار

 نَ مِ  شتارُ عَ  تکَ ادَ ا نَ مَ لَّ کُ / قير حَ  ملِ النَ  نِ دُ مُ  يف هِ اتِ طا ساعَ خُ  وَ / لٌ يو طَ  لُ ياللفَ  خُ صرُ عبثًا تَ «

 نهارُ تَ  وَ  نهارُ ي لِ ياللإذا بِ  وَ / ورِ صُ العُ  لُ کُ   ةٍ ظَ حلَ  ت يفوَ انطَ  وَ / دُ يلِ اجلَ  ابَ اها ذَ دَ يت دَّ مَ  وَ  ربِ القَ 

 إذا بِ  وَ / ودُ دُ السُ 
َ
  تِ يامل

ُ
 بِ  وَ  بزِ اخلُ بَ  نُ اهِ الکَ  هُ کَ اَر إن بَ  عدَ بَ / دِ يلالوَ  فلِ کالطِ   خُ صرُ يَ  هِ أکفانِ  يف جِ دِر امل

َ
 اءِ امل

»ورِ هُ الطَ 
18
  ).192ص م،1995 بیاتی،( 

هاي  دارد که فریاد می بیانو  زند می نقاب اورفیوس را برچهره ،قصیدهدر این  شاعر

اما . است طوالنی) نماد ظلمت(شب  زیرا .تاسحاصل و و دیگر روشنفکران جامعه بیا

س که در اورفیو ،پردازد میـ  دوباره انگیزش ـ خود زمان که عشتار به ایفاي نقش آن

جمود  مرگ و( یخبندان ؛گردد باره به سطح زمین بازمیدو ،اینجا جاي تموز را گرفته

همچون طفلی تازه  ،شده کفن ي مرده رود و می نایم شب نیز از ،پذیرد پایان می )فرهنگی

نیز ت اورفیوس به زمین توسط عشتار اما این بازگش. دهد می آمده فریاد سر ایدنه ب

   :رداندگ او را بصورت مرده به زمین بازمی که راچ .استهوده بی

  عَ مَ  آشورَ  سوارِ أعلی  اليتيآه ما اوحش ل«
ُ
ها مِ الَ ن عَ مِ  دُ صعَ أنا أ وَ / فِ ير اخلَ  اقِ ورَ أ وَ  وتِ امل

»دِ يدِ احلَ  رعِ دِ  يف ثُ بعَ أُ  تاً يمَ / دِ يعالبَ  جرِ الفَ  وَ  ورِ النُ  وَ حنَ  يفلالسُ 
19

این  در ).192صم، 1995بیاتی، (
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اي خاص خود  رفیوس را از عالم اسطورهسطوره اوا ،گی اساطیرآمیختدرشاعر با  ،قصیده

بعد « ي در قصیدهتصویر این  .دساز اي تموز ممزوج تا در عالم اسطوره کند می منتزع

در کنار ه بیاتی اورفیوس را با این تفاوت ک .دخور میبه چشم خلیل حاوي نیز  »الجلید

اینکه شاعر اسطوره و یا . است نهاده در کنار تموزرا حاوي عنقاء ا ام، گرفته بکار عشتار

 ي قصیدههمچون . بندد هاي متعدد دیگر بکار می تموز را در کنار اساطیر و شخصیت

 مسَ الشَ  رصَ قُ  لُ أکُ يَ / وسَ نُ يالِ جَ  ةَ تَ يمِ  هِ ظارِ نتِ إ يف أنِ الضَ  يراع وتُ ميَُ «: )عائشۀالی  مرثیۀ(

/ وتُ متَُ  ةٍ يَ غنعن أُ  وَ  اعَ ضَ  امتٍ عن خَ  هِ اهِ يمِ  يف ثُ بحَ تَ / وتُ شرتَ عَ  راتَ علی الفُ  يبکتَ / وسُ يورفأُ 

 يبکتَ / اقِ ورَ األَ  ةَ يَ ارِ عَ  ةً افَ فصَ صِ / ستانِ لبُ لِ  اءِ تَ عادت مع الشَ  ةٌ شَ عائِ / انِ خَ الدُ  قَ ارِ وَ ا زَ يف وزَ متَ  بَ ندُ تَ 

»راتَ علی الفُ 
همانطور که بیان کردیم شاعر  ه،طعدر این ق .)125ص م،1995، بیاتی( 20

کنار این شخصیت اسطوري  اي دیگري را دره هاسطور ،همچون قصاید دیگر

عزالدین "برخی از پژوهشگران همچون  گیرد با این تفاوت که در اینجا بکارمی

 ،زیرا شاعر در این قصیده .دآورن حساب میه یک لغزش باین کار را  "اسماعیل

اسماعیل، ( گیرد می درپی بکار پی که براي عوام نا آشنا هستند، را زیاديهاي  شخصیت

یابند تا در سیاق میرا ن آنفرصت  ،ها شخصیتاین یک از  هیچ اي کهه گونهب .)216 ص

در  .کنند بازگو معاصر شاعر را  ي تجربه کرده و جاي خود را پیدا ،ساختار قصیده و

 به که عشري زاید نیز گونه همان .شود می با نوعی ابهام در قصیده مواجه ،نتیجه خواننده

از  ،اند گرفته کاره بحاوي و بیاتی  هایی که اغلب شخصیت« :رددا اي  اشاره مهم این

ن تموز، ادونیس، عشتروت یا هایی چو اسطورهاست؛ نیقی میراث بابلی، آشوري و فی

بخش اعظم امت عربی نامفهوم براي  ،بدون شک این نوع اساطیر. انکیدوو  عشتار

  .)282 -281ص م2006عشري زاید،( »است
  
   یجهتن

ه ب یک منظر اي را از ، این شخصیت اسطورههر دو شاعریابیم که درمیاز آنچه گذشت 

سایه زمین شرق مفرهنگی که بر فکري و از جمود  دو بدین ترتیب که هر اند؛ کار گرفته

اي باشد  توانست بهترین گزینه تموز می ي اسطوره ،از این رو. بردند می د، رنج بو افکنده

  این امر متحمل ي که در نتیجهرا مختلف روحی  يها رنجو  دردها ،آن ي وسیلهه تا ب
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دو در بکارگیري این  هر ،با این وجود .نمایند حملبر دوش این اسطوره ، اند شده

  .داشتند با هم هایی ها و تفاوت شباهتاسطوره 

کار ه هاي مختلفی که گذشت ب این اسطوره را به شیوه ،هر دو طور که دیدیم همان

با این تفاوت که د نآمیز میو تاریخی در اي اي فراوان اسطورهه با شخصیت د ونگیر می

  استفاده مورد ،، نماد و فراخوانی شخصیتنقاب هاي مختلف تکنیک  در قالب بیاتی آنرا

ه باو با تکنیکهاي مختلف شعري  توان ناشی از آشنایی را میامر که این  دنده می قرار

 .بندد بکار می و در قالب فراخوانیحال آنکه حاوي آنرا بشکلی سنتی  .شمار آورد

مصري  مبیاتی نیز نا ،کند استفاده می) بعل( که حاوي از نام فینیقی تموزگونه  همان

 ،ها فرهنگ ،درآمیختگی اساطیر ي این امر نشان دهنده .دبند می را بکار )اوزوریس(آن 

 .شاعر است ها در شعر هر دو اماکن و زمان

بطوري که بیاتی این  اند؛ شده ، دچار لغزشطورهکار گیري این اسه هر دو در ب

آمیزد و همین امر  هاي متعدد تاریخی و نا آشنا براي عموم در می اسطوره را با شخصیت

در خلق  ،حال آنکه حاوي. شود باعث سردرگمی خواننده در فهم مفهوم کلی قصیده می

 را اي اسطوره بدین ترتیب که. سیاق مناسب براي این اسطوره دچار لغزش شده است

ار از یأس و نا امیدي به کار در فضایی سرشنماد امید و زندگی دوباره است،  که

 .گیرد می

را نماد  آن ،داند حال آنکه بیاتی میی و ناجی آن را نسل آینده عرب تموزِ امت ،حاوي

توان نشان از اختالف دیدگاهها و تفکرات هر  دهد که این امر را می قرار می نسل کنونی

دارد که نسل کنونی باید با تالش خود  بیاتی با این تفکر بیان می .شمار آورده و شاعر بد

تغییر و پیروزي را براي جامعه به ارمغان آورد حال آنکه  ،معاصر ي در همین دوره

و به نسل آینده امید  داند تالشهاي بی حاصل می را نسل شکست و نسل کنونی ،حاوي

  .بندد می

  

  ها نوشت پی

نمایانگر یک ابزار هنري است که شاعر بوسیله آن در شخصیت دیگري حلول  قابن -1

دارد، به نحوي که دو تجربه در  صداي مستقیم و صریح خود را پنهان میو بوسیله آن کند،  می
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و ضمیر متکلمی که مرجع آن شخصیت فراخوانده شده  گیرند آن واحد در کنار هم قرار می

به نحوي که عمل هردو طرف نقابدار آن داراي توازن باشد، بی شود  است بر متن، حاکم می 

نهایی  آنکه یکی از آن دو بر دیگري طغیان کند و یا یکی از آن دو به نفع دیگري بصورت نیمه 

  ).21ص، م 1995الرواشده، (حذف گردد 

هاي ما در وجودمان نابود  رگ همه/ در عصر یخبندان خشکید/ هاي خاك آن زمان که ریشه -2

و شب / راندیم بیهوده باد را پس می/ هایمان همچون گوشتی خشکیده، پژمرد م و اندا/ شد

لرزه مرگ  /کردیم س نفس زنان در وجود خود مدارا میاي نف و بیهوده با لرزه/ اندوهناك را

  .حتمی

مارا نجات / اي خورشید کشتزاري/ شکافد اي خدایی که پرده خاك نازا را می! تو اي تموز -3

و مردگان ] / برهان[از عقم و ناباروري که ما و آنرا فراگرفته است / ده و نیز ریشه خاك را

  .را هاي اسیر و صخره/ محزون را گرما بخش

یخبندان / کشیم بیهوده زوزه می/ تاریکی شب ما را در میان گرفت/ خواندیم بیهوده نماز می -4

گریستیم و  می/ دادیم بیهوده مرگ را تکان می/ شده  ما و گرگ رانده/ گذشته است از صحرا

ها و گوشتی غمگین  و تبدیل به جثه/ که عشقمان قویتر از مرگ است/ کردیم مبارزه طلبی می

  .که در حسرت خود گوشتی خشکیده در میان گرفت/ دیمش

هایم براي آنها همچون  ن ها و استخوا و دنده/ گذرند در هنگامه صبح سبکبار از روي پل می -5

  .هاي شرق بسوي شرقی جدید در حرکتند از غارهاي شرق، از مرداب/ شد پلی گسترانده 

توان کند، ولی از ادامه نسل خود نا چندین قرن زندگی می) ققنوس، عنقاء(اند فینیکس گفته -6

شد که هنگامی که مرگ خود را  نسل فینیکس به این ترتیب حفظ می. اي ندارد است، زیرا ماده

ساخت، و پس از آتش زدن آن،  اي از گیاهان خوشبو و گیاهان جادویی می نزدیک میدید، النه

  .)276اشمیت، (شد  اکستر او فنیکس دیگري زاده مینشست و از خ خود در میان آن می

آتشی که از / زاید جز آتشی که ققنوس می/ کند هاي مردگان را زنده نمی رگ/ ـ اگر پروردگار7

بر ما (پس بگذار تا از آتش دوزخ درد کشیم / در اعماق / گیرد خاکستر مرگ ما، توشه برمی

 .که از سر یقین ما را رستاخیز خواهد بخشید)/ همان رود

که از سر یقین ما را رستاخیز )/ بر ما همان رود(ـ پس بگذار تا از آتش دوزخ درد کشیم 8

و نفرین و افول غم فزا را / هایی خواهیم شد که از خود گرد تعفن تاریخ امت/ خواهد بخشید

و / آتش فروغ و بیهاي یاقوت بی به سنگ/ گرد دیروزي که چشمانش را/ گیرند بر می
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و آنگاه / و اهانت بار را/ گرد آن دیروز غم آلود را/ ه است هایی از نمک مرده بدل کرد دریاچه

دوباره از / پردازند دمیده می و به نیایش پژواك صبح تازه / کنند و خرم زندگی می آزاد و سبز

  .گیرند نیایش از سر می/ ساحل رود گنگ تا رود نیل

خاکستر از رداي خود / خیزد بابل سوخته برمی/ هاي این عکس پاره پاره جمع شود ـ اگر تکه9

و عشتار / آیند می و زنبق بحرکت درها  پروانه/ هاي آویخته و معلق و در بهشت/ زداید می

هاي  و غصه/ گردد و اوزوریس برمی/ نوازد که روي تختش چنگ می در حالی/ خندد می

  .کند و بلقیس در سبأ نورافشانی می/ گیرد چاوشی خوانان شتران پایان می

 /کند کشند، و خاك پر می اش زوزه می بابل تا ابد زیر خیمه شب است، گرگها، بر ویرانه -10

  .بابل، زیر پاي زمان، منتظر رستاخیزاست/ اش راچشمان خالی اندوهگین

و با / هاي این شیر زخمی را تر کن و لب/ بر خیز، کوزه پر ز آب کن!/ پس اي عشتار -11

بر / اما عشتار/ هاي غمگین بر این ویرانه/ و بگذار باران ببارد/ هاي باد منتظر باش بادها و ناله

سکوت گیاهان و / اش را پوشانده است با دستانی بریده، خاك روي چهر /ماند دیوار باقی می

یک / بازگرد به اسطوره، بصورت!/ اي محبوبه/ هاي اندوهناك سنگی الل و گنگ در ویرانه

. گردد تموز به زندگی بر نمی/ شکسته  اي با زنی از دود، با کوزه/ خوشه یا خورشید بدون ظهر

/ پوشدلباس خاکستر می/ بدون کافور/ توشه، بدون باز گشت زیر خیمه شب بدون! پس آه بابل

دیوار !/ اي عشتار! اي عشتار! ها نیز فریاد زدند عشتار سنگ!/ عشتار: ها فریاد زدم بر ویرانه

  .و باران بارید/ ها پنهان شد و ماه در ویرانه/ شکافت برداشت

حال آنکه / کند ریان میو سینه خود را براي آذرخش ع/ ریزد ـ سرو شب هنگام اشک می12

در حالیکه عریان است و برف و تگرگ او را از پاي / زند پیشگوي فصلها بر پاهایش سجده می

/ سازد شکافد و آن را عریان می زمین را می/ اش را پوشانده است ها چهره درآورده و برف دشت

، با آنکه که در درونش در میان سینه کوچک زمین/ گذارد ودیعه می قطره نوري را به / میرد و می

و گرما را از اعماق / شوند ها شکافته می آنجا که بذر/ کند لرزه آتشفشانی است که فوران می

گرداند و  تا خون را به چشمه باز/ شود هایشان در خاك گسترانده می نوشند و ریشه زمین می

ار چه وقت همراه پس عشت/ ها را به مزرعه گلها باز گرداند و پروانه/ آب نهر را به دریا

  گردد؟ گنجشک و نور به خانه بازمی

هاي پادشاهان و حال آنکه من از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر طلسم/ بالهایی برایم درآمد -13

هاي کشت و کشتار و جادو و در زمانه/ و گلهاي قبرستان را/ جادوگر را با خود حمل می کردم
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و بر / تو را آرزو کردم و بر قبرهاي نیکان بوسه زدمام و در مرگ و برانگیختگی/ مرگ خدایان

اما آسمان بعد از / کنمبا خشوع درخواست می/ خاك عاشق اعظم در عیدهاي مرگ فقیران

  .دعایم هزاران برف و خون بارید

هاي قصایدي که  اند، زیرا یکی از ویژگی یان نقاب و منولوگ ارتباط ایجاد کردهناقدان م -14

گویی یا سخن شخصی است که بوسیله ضمیر اول شخص انجام  در آنها نقاب بکار رفته تک

  .)123م، ص1981عصفور، ( گیرد می

هاي  و همچنین تپه/ چه بسا کسی که از شراب گوارا چشید و روح و جانش تشنه شد -15

و خدا را با چشمانش / و عطر گل در آتش غروب/ و طعم زنجبیلقاره سبز و کائوچو و عاج 

/ ها و من در خواب و بیداري از این چیز/ دید و حال آنکه بر این رؤیت خود دلیل نداشت

  .اي فرود آمد چشیدم، آن زمانکه عشتار همچون فرشته

ش، قراءة فی قصیدة رحلۀ المتنبی الی مصر لمحمود دروی: قصیدة القناع( رجوع شود به -16

 )الرابع+ عدد الثالث 24مجلۀ جامعۀ دمشق، المجلد 

او سازي را از آپلون هدیه گرفته بود و با آن . اي یونان است ترین شاعر افسانه اورفه بزرگ -17

او با . ماندند نواخت که رودها از حرکت بازمی هاي دل انگیز و موزونی می چنان آهنگ

روزي زن جوان از چوپانی که به او نظر . تاوریدیس که از پریان بود پیوند زناشویی بس

اورفه دیوانه از اندوه، از . گریخت که ماري او را گزید و از نیش آن جان سپرد داشت، می

او با نواي چنک . زئوس اجازه گرفت به جهان مردگان برود و همسرش را به زمین بازگرداند

و همسرش . تي ساکت ساخا خود سربر وحشی را آرام و دیوان دوزخی خشم را براي لحظه

  .)86ـ  85اشمیت، (را از چنگ مرگ رهانید 

ها  چههایش در شهر مور و گذر ساعت/ زند زیرا که شب طوالنی است بیهوده فریاد می -18
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  .شوم می
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  الملخص

 ِقَبل من توظيفها يتمُّ  آلية أحسن أصبحت الشخصيات، يف رموز من عليه حتتوي ما إلی ونظراً  األساطري إنّ 

 يفوق الشعراء هؤالء قبل من واسعاً  اهتماماً  متوز أسطورة لقيت وقد. ورؤاهم بافکارهم للبوح املعاصرين الشعراء

 الّتخلف دوامة يف ترسف اليت العربية البلدان واقع إلی يرجع ذلك يف الرئيسي والسبب األخری، الرمزية األساطري

 حاوی خليل إلی اإلشارة ميکننا أشعارهم يف األسطورة هذه وظفوا الذين الشعراء هؤالء بني ومن. واالستبداد

 بعض بينهما توجد أنه إال وإحيائها العربية األمة بعث إطار يف األسطورة هذه تناوال اللذين البيايت وعبدالوهاب

 کلّ  عند األسطورة يدرساهذه أن الکاتبان يسعی املنطلق هذا فمن. التناول وطريقة االستخدام کيفية يف الفروق

 األسطورة هذه مع تعاملهما کيفية ملعرفة يلوالتحل املوازنة منهج مستخدمني حاوي وخليل البيايت عبدالوهاب من

 أن هو الکاتبان إليه توصال وما البحث هذا مثرة ومن. حتقيقها إلی يرميان اليت األهداف نوعية عن والکشف

 التوظيف طرق أن کما حاوي مقارنةخبليل البيايت عبدالوهاب أشعار يف جتليا أکثر کانت متوز أسطورة

 ملموسا هناكاختالفا أن نالحظ آخر جانب من. حاوي من وتنوعا حيوية أکثر تکان البيايت لدی واالستخدام

 املقابل ويف وتشاؤم يأس کله فضاء يف حاوي يوظفها إذ األسطورة هلذه الشاعران هذان خيلقه الذي الفضاء يف

  .وقصائده البيايت عبدالوهاب أشعار يف جلية واألمل اليأس جدلية نری
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دانشگاه ،عرب ادبیات و زبان گروه ، استادیار1پیمان صالحی

عرب ادبیات و زبان رشته ارشد کارشناسی آموخته ، دانشزادهسمیره مراد

  

  03/05/1395 :تاریخ پذیرش  06/04/1394 :تاریخ دریافت 

که است اي گونه به محفوظ، نجیب اثر »والکالب اللص« رمان روایتی

ارزیابی فرانسوي گرايساختار شناس روایت و شناس زبان برمون، کلود

ترین کوچک عنوان به را پراپ نظر مورد معناي در کارکرد که آن جاي

دهیم؛ قرار نظر مد اساسی واحد عنوان به را کارکرد چند منطقی توالی

نمی مطلوب ي نتیجه پراپ ساختاري الگوهاي در که را هایی داستان

داستان شگردهاي از بسیاري که دهد می نشان تحلیلی، -توصیفی روشی

 است؛ تطبیق قابل برمون کلود ساختاري الگوي اساس بر مذکور،

اصلی شخصیت ناکامی جمله از ساختاري، و روایی خاص هاي ویژگی

الگویی قالب در که خورد برمی ابهاماتی به دیگر الگوهاي قالب در داستان،

نقاط از که چرا شوند؛ می هم توجیه قابل و معنادار آن حوادث بلکه

را کارکرد هر در قهرمان انتخاب امکان که کارکردهاست ي دوگانه

داستان تحلیل وسیله، این به و دارد وجود او براي پیروزي یا شکست

را پیامد و فرآیند ،)استعداد( امکان: کارکرد سه رمان، این. نماید

مرکب -ساده هاي توالی انواع و است معناداري و مرتبط هاي توالی

توان و سرشار ذوق از حاکی مسأله، این که هستند استخراج قابل آن

، الگوي کلود برمون، ساختار روایت، توالی»اللص والکالب«نجیب محفوظ،  :ها
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  مقدمه

ي آن بر روابط علّی و داستان، روایتی از رخدادها و طرح نقل حوادث است که تکیه

ي ژانـرهاي روایی، اي از احکـام کلـی دربـارهشناسی، مجموعهمعلولی است و روایت

و هدف آن  )118:1384فورستر، (هاي حاکم بر روایت و ساختار پیرنگ است نظام

عامر، ( است 1»دستور پیرنگ«روایت و به اصطالح  ي کردن واحدهاي کمینهمشخص

2010 :34 .(  

براي کشف  با این حال ناقدان، ادبیات، امري ذوقی است،ي بعضی گرچه به عقیده

ي مطلوبی به دست اي و بدون نظام، نتیجهوجوه زیبایی آثار هنري، داوري ذوقییا سلیقه

ي علمی ارزیابی هاي تعیین شدهتر آن است که با قواعد و مالكشایستهدهد؛ بلکه نمی

ي بیستم مورد توجه از آغاز سدهي نقد ادبی یکی از رویکردهایی که در حوزه. شوند

واقع شد، بررسی ساختمان اثر ادبی براي درك وجوه فرایند خلق شگفتی و زیبایی در 

شدن ساز مطرح نامیدند که بعدها زمینه این رویکرد جدید را فرمالیسم می. آن بود

دوره  شناسی را به سهتاریخ روایت اساساً ).96:1388مجرد، ( شد هاي ساختارگرایی نظریه

و ) 1980تا  1960از (ي ساختارگرا ، دوره)1960تا (ساختارگرا ي پیشدوره: تقسیم کرد

 شناس فرانسوي در، روایت2کلود برمون. )149: 1385مکاریک، (ي پساساختارگرا دوره

اي، امکان بررسی با طرح نظریهکه ) 326: 1379ن، یشمتا( افتظهور ی دوره ساختارگرا،

خوردند و یا به ابهام برمیهایی که در چارچوب نظریات دیگر بسیاري از روایت

پژوهش حاضر، سعی دارد تا با کنکاش در  .دادند، فراهم کرد ي دلخواه را نمی نتیجه

تا چه اندازه، اثر نجیب محفوظ، پاسخگوي این سؤال باشد که  ،»اللص والکالب«رمان 

  ست؟الگوي ساختاري کلود برمون منطبق ا مذکور، بارمان 

  

  ي تحقیق پیشینه -1- 1

هاي زیادي صورت گرفته است که پرداختن و در مورد آثار نجیب محفوظ، پژوهش

 :شودبا این حال به برخی از آنها اشاره می ؛اشاره به همه آنها در تنگناي این مقال نیست

، 3وآدابها، شماره  العربیۀ اللغۀمجله  ،)1385(» محفوظ فی ادب نجیب الرمزیۀ«مقاله در 



  45اثر نجیب محفوظ با الگوي ساختاري کلود برمون » اللص والکالب«تحلیل رمان 

 
 

هایی که در برخی از آثار سمبلیک محفوظ وجود دارد رمزها و سمبلاز جواد اصغري، 

مورد بررسی قرار  ...و» السمان والخریف« ،»اللص والکالب« ،»اوالدحارتنا«: از جمله

بحران فکري و روحی قهرمانان « مقالهدر فرامرز میرزایی و مظفر اکبری. استگرفته شده 

ل و ئمسا ،11، پژوهشنامه ادب غنایی، شماره )1387(» نجیب محفوظ الثالثیۀدر رمان 

دربردارنده سه اثر  که در رمان مذکور را مصري روانی نسل فرهیختهفکري و مشکالت 

ترین آنها که اساسیدنکن بیان می )السکریه-قصرالشوق-بین القصرین(محفوظ به نام 

ر و تحی و نیز تیهویی، احساس غربت و بیشخصیتبحران دینی و : بارتند ازع

در مقاله جو و زینب عباسی کاید مصطفی کمال .هاسرگردانی در شناخت ارزش

مجله انجمن زبان و  ،)1392(» بررسی عناصر طنز در رمان میرامار نجیب محفوظ«

نجیب محفوظ در قالب طنز به جنگ چگونه اند که نشان داده ،27ادبیات عرب، شماره 

ب و مشکالت سیاسی، ئبا مشکالت زمانه پرداخته است و با اسلوبی هنرمندانه، مصا

ال ذهن جریان سی«مقالۀ  ش را مطرح نموده است وجامعه خوی... اجتماعی، فرهنگی و

نوشتۀ حسن گودرزي و  ،11، مجله لسان مبین، شماره )1392(» الشّحاذدر رمان 

اند که محفوظ از طریق تکنیک جریان  نگارندگان مقاله فوق نشان داده. ندیامعصومه ز

ال ذهن، وظیفه انتقال بخشسیوگویدرونی ی از داستان خود را بر عهده گفتهاي مهم 

ها گذارده است و به این ترتیب به خواننده اجازه داده است تا بدون دخالت شخصیت

  .ان داستان، قرار گیردراوي در جریان افکار و احساسات قهرم

  

  ي کلود برمون نظریه -2- 1

طور مستقیم از والدیمیر  است که در آن به» منطق حکایت«ترین اثر برمون کتاب  مهم

پراپ  هاي شود که برخی از کارکردمتذکّر می کتاب، این او«. پراپ، تأثیرپذیرفته است

با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و از نظر معنایی بر یکدیگر  قصه پریان، حکایت در

ها را میان عناصر اولیه داستان  کرد تا ماهیت این پیوندکنند؛ بنابراین تالش  داللت می

  ).8: 1383خراسانی، (» بیابد
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برمون با حذف کارکردهاي میانجی که نظم ساختاري محور اصلی را برهم زده 

شنهاد پی او .یافت هاي کارکرد دست تنی بر ارتباط معنادار گزارهبودند، به ساختاري مب

ترین واحد  که کارکرد در معناي مورد نظر پراپی را به عنوان کوچککرد به جاي آن

روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان واحد اساسی مد نظر قرار 

نامد که معادل آن در فارسی  می "sequence"او این توالی منطقی چند کارکرد را . دهیم

را ناشی از حرکت از موقعیت   رفت برمون هر پی. ترجمه شده است»  رفت پی«ي به واژه

-141: 1383اسکولز، ( داندتعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجدد به سوي تعادل می

کارکردهاي مورد نظر پراپ را به درآمد، غیبت، ممنوعیت، نقض ممنوعیت، «و  )138

 .)110:1383گیرو، (» دستی ناخواسته محدود کرد کاري و همخبرخواهی، خبریابی، فریب

هاي عامیانه که ساختار نسبتاً  هصدرباره قبیشتر   توالی مورد نظر پراپ برمون،به نظر 

به کار برد، بلکه نیاز به  رمانتوان براي  توالی را نمی  ناي دارند، صادق است و ای ساده

پس سه نوع  )20: 1371اخوت، (شود  بی است که از چند توالی ساده تشکیل میتوالیمرکّ

گیردها در نظر میهتوالی براي قص: 

به  د؛آیرفت ساده پدید میگرفتن چند پیاز پشت سر هم قرار«: ايتوالی زنجیره -1

رسد یا هاي پی در پی، قهرمان به میثاق میها و واکنشاز طریق کنشعبارت دیگر 

 .)69 :همان( »خورد شکست می

هاي دیگر داشته اگر تبلور یک توالی، نیاز به کمک و حضور توالی: توالی انضمامی -2

 دهنده داردقهرمان در این نوع توالی، نیاز به نیروهاییاري. گویند باشد، به آن انضمام می

 ).69: 1371؛ اخوت، 37: 1387ون، ریم(

شود دید اگر به توالی انضمامی که تنها از دید قهرمان به آن نگاه می«: توالی پیوندي -3

در این توالی، « .)69: 1371اخوت، (» گیردتوالی پیوندي شکل می ،رقیب را اضافه کنیم

پس آنچه از دیدگاه قهرمان . شودکنش قهرمان با قهرمان دیگر یا ضد قهرمان ارزیابی می

 ).96:1391صفري، (» ...بهبودي است براي رقیب او اغتشاش است و

اشاره  تکاملی -ي تدریجیبه سه مرحله  ،رفت ي یک پیدادن نقشهبرمون براي نشان

ي وضعیتی درونی یا نخست، موقعیت پایداري که امکان دگرگونی را به واسطه :کندمی
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ر موقعیت آید و ب م، امکان دگرگونی که وضعیت به فعل در میدو.شدبیرونی داشته با

؛ به عبارت وضعیت ثابت اولیه یا نشدن شدنم، امکان دگرگونسو. گذارد پایدار تأثیر می

ي  مرحله. امکان یا استعداد، فرایند و پیامد: رفت، سه کارکرد داردهر توالییا پی« دیگر،

ي تحقّق یا گانه را مرحلهي دوم از این مراحل سهمرحله .ماتی استي مقداول، مرحله

ي تواند دربرگیرنده اند که خود می ي گذار نامیدهعدم تحقّق و به اصطالح، مرحله

ي م، مرحلهي سوهاي جداگانه باشد و مرحله رفت ها در قالب پی اي از کارکرد سلسله

  ).168 -166: 1380احمدي، (» پیامد یا نتیجه است

کافی است کمان . کند ا پرواز یک تیر، مقایسه میختار هر روایتی را ببرمون سا«

به فعل . کشیده شود و تیر به سوي هدف نشانه رود تا موقعیت پایه به وجود آید

. آنکه پرتابش کنیم درنیامدن این موقعیت، همان خارج کردن تیر از چلّه کمان است بی

هرچند شاید باد آن را ببرد یا از اشیاي گوناگونی کمانه  اما همین که تیر از چلّه رها شد،

بنابراین برمون ؛ )140: 1383اسکولز، (» زند زند یا نمی القاعده، به هدف می کند، نهایتاً علی

مندانه دارد و  داند که تداومی غایت در تعریف روایت، آن را توالی چند کارکرد پراپی می

این . ریزي شده است دهد، برنامه که هر چه رخ میبر مبناي این باور شکل گرفته است 

 - تعریف برمون و نظرگاه او، بر تکیه هرچه بیشتر بر طرحهاي منطقی و نظام علّی

توان یک داستان کامل را هر قدر هم  بر این اساس، می. کند معلولی منسجم داللت می

  . ها معرّفی کردرفت که بلند و پیچیده باشد از طریق تلفیق پی

جنایی  -پلیسی  هايگانه، به شرح و تحلیل داستان برمون با استفاده از این قواعد سه«

بر اساس این الگو . ا پیدا کندي روایت پلیسی رپردازد و سعی دارد تا نقش ویژه می

جنایت به دخالت  -1: هاي پلیسی بیابیمتوانیم دو ساختار روایی اصلی را در داستان می

یا (و این به مجازات ) شودیا نمی(شود هاي نماینده نظم منجر مینیرو) یا عدم دخالت(

یا عدم (خطر به کنش دفاعییا حمایت  -2. شودجنایتکار، ختم می) فرار از مجازات

» گرددختم می) یا باقی ماندنش(شود و این به از میان رفتن خطر منجر می) آنها

  ). 166: 1380احمدي، (
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کنش   ویک عملکردي که پراپ برايسی  باور است که کلود برمون بر این«چنین هم

به . ادغام کرد  توان بعضی از آنها را در هم ندارد و می  قائل شده است، مرز معلومی

که هریک، . پذیر کنشگر و کنش: کند را از هم تفکیک می شخصیتدو نوع  ،همین خاطر

کنشگر به تأثیرگذار و :وندش تقسیم می  دي، به انواع گوناگونبه عوامل متعد  با توجه

  ).77: 1379تودوروف، (» ور و قربانی پذیر به بهره و کنش بهبودبخش

  

  »اللص والکالب«ي رمان  خالصه -4- 1

سعید مهران، قهرمان داستان که به علت اعترافات دوستش علیش سدره به زندان افتاده، 

داستان را در این  محفوظ،. دوران مجازات را گذرانده و از زندان، خارج شده است

کند؛ جایی که سعید مهران بر در زندان ساز از زندگی سعید آغاز میي سرنوشتلحظه

ایستاده در حالی که از نجواي او بوي گله و خیانتی دل آزار احساس و از کالمش، فکر 

تنها امید او براي بازگشت به زندگی، دختر خردسالش . شودانتقام در ذهن او فهمیده می

گرفتن  پس براي پس. است که پس از چند سال دوري به مهر او دل بسته است "سنا"

دوست  "علیش"ها و اموال و سنا سراغ اش از جمله کتابچیزهاي از دست داده

آنجا برخورد سرد . گیردشده است، می "نبویه"اش را که اکنون شوهر همسرش قدیمی

را به خاطر خیانت زن و دوستاش، و ابراز ترس و فرار از جانب سنا داغ قبلی سعید 

نتیجه در حضور مأمور قانون با خشمی چند برابر آنجا پس از مذاکراتی بی. کندتازه می

، مردي درویش مسلک، "شیخ جنید"ي هاي کوتاه به خانهکند و براي اقامترا ترك می

غ دوست روز بعد سرا. برد رفته است، پناه می که سعید در کودکی همراه پدرش آنجا می

همان دوستی که در ایام گذشته سعید را با شعارهاي . رودمی "رئوف علوان"اش قدیمی

کرده است و خود اکنون ي دزدي تشویق میخود فریفته و او را به حرفه خواهانهآزادي

شده و افکار و  "زهره"ي مشهور صاحب مال و شهرت و صاحب امتیاز روزنامه

رئوف در دیدار اول از او پذیرایی کرده و مبلغی را به سعید . نظراتش را تغییر داده است

شود از ویالیی که قبالً دزدي دهد تا دستش خالی نباشد؛ اما سعید وسوسه میمی

برد بزند که رئوف متوجه شده و به او هشدار  کرده و اکنون از آنِ رئوف شده دست می
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خیانتی که در حقش شده را تالفی گیرد، پس از این ماجراها سعید تصمیم می. دهدمی

کند که از قضا تیرش خطا رفته قصد جانشان را میچند بار با اسلحه،  براي همین. کند

سرانجام شبی در . گرددشود و مجبور به فرار میو ناخواسته قاتل چند نفر دیگر می

  . شودقبرستان، توسط مأمورین محاصره و کشته می

 

 الگوي کلود برمون و» اللص والکالب«رمان  - 2

اي نوین وهدارد؛ اما نجیب محفوظ در این رمان از شی» آغاز، میانه و پایانی«هر روایتی 

جایی که قهرمان . بردگیرد که خواننده را در قلب داستان و بخش بحرانی آن میبهره می

آن  دارددهد و سعیبرد و همینطور تا پایان ادامه میداستان در گرفتاري روحی به سرمی

که » اللص والکالب«رمان . آورداش را به یاد میرا حل کند به طوري که قهرمان، گذشته

بر اساس «. روایتی طوالنی و شبه جنایی دارد، در قالب الگوي برمون قابل بررسی است

رفت اصلی روایت باید سه مرحله را از هم تفکیک کنیم؛ براییافتن پی الگوي مذکور،

این اصطالحات به طور کلی به معناي مراحلی است که . و تحقّق یتفعلامکان بالقوه، 

  :)83:1384برتنس، (» کندي کنش یا دستاورد را بیان میامکان کنش، گذار به کنش و نتیجه

  

2-1- هامکان بالقوه یا تعادل اولی  

. در این مرحله، الزم است توان بالقوه و امکان کنش روایی، مورد توجه قرار بگیرد

ي داستان است؛ زیرا داستان از بخشی از موقعیت پایدار و تعادل این روایت در میانه

الي خاطراتی که در ضمن بخش دوم و اوج آن شروع شده و ابتداي آن را باید در البه

سعید "شوند، جست؛ یعنی آن زمان که ها بازگو و یادآوري میشخصیتداستان توسط 

دوست قدیمی سعید که با افکار و (ف علوان تحت تأثیر شعارهاي رئو "مهران

آورد و ي دزدي روي می، به حرفه)اش سعید را فریفته بودشعارهاي آزادیخواهانه

، دستگیر شده و به )دوست سابقش(روزي به خاطر این کار و به گزارش علیش خائن 

را نیز  )دخترش(از او جدا شده و سنا ) همسر سعید(افتد که پس از آن نبویه زندان می

شود که جایی شروع میدر واقع داستان از آن . کندبا خود برده و با علیش ازدواج می
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سعید در زندان و پس از آزادي از همسر و دوستانش به خاطر خیانتی که در حق او روا 

سعید مهران، بخشی از این خاطره را با . افتدداشتند، کینه به دل گرفته و به فکر انتقام می

  :گذاردآلود با شیخ جنید درمیان میلهلحنی گ

. بَِتدِبِري الُبوليِس، ُکنُت َکعاَدِيت َواثِقًا ِمَن النََّجاةِ  َمل يُقَبض َعَليّ :قَاَل بَِعُبوٍس َوَقِد انتَـَفَخت ُعُروُق َجِبيِنه«

َصاِئُب َحتَّ  یِيب، بِاإلتِّفاِق َمَعَها َوشَّ  یَوشَّ  الَکلبُ 
َ
: تامحفوظ، بی(» ...انَکرتِين ابَنِيت  یِيب، ُمثَّ تـََتابـََعت امل

پلیس مرا به تدبیر خود : هاي گردنش از خشم بیرون زده بود، گفتدر حالی که رگ: (ترجمه )22

همان سگ گزارشم را داده بود، همراه با . یابممن مثل همیشه مطمئن بودم که نجات می .دستگیر نکرد

که دخترم هم مرا ن آمد تا این زن، گزارشم را داده بود و بعد مصیبت، یکی پس از دیگري پیشآ

  ).نشناخت

ي انتقام نبویه و هنگامی که سعید پس از آزادشدن از زندان، در نجواي با خود نقشه

اند، در سر ، علیش، رئوف علوان و دیگر دوستانی که به او خیانت کرده)همسر سابقش(

کند، هنوز موقعیت متعادل ند و به ساختن زندگی آرامی با دخترش سنا فکر میپرورامی

  : است

نـَُبويَُة َوَعِليُش، َکيَف انَقَلَب اإلمساُن واِحداً؟، أنتُما َتعَمالِن ِهلَذا الَيوِم أَلَف ِحساٍب، َوقدميًا ظََننُتما أنَّ «

ناِسِب،  ِيف َحَذٍر، َوَلن باَب السِّجِن اليُنَفَتُح، َوَلَعلَُّکما تـَتَـَرقَّبانِ 
ُ
أََقَع ِيف الَفخِّ، َولِکينِّ َسأَنَقضُّ ِيف الَوقِت امل

فـََهل َيسَمُح اَحلظُّ ِمبَکاٍن طَيٍِّب َيصُلُح ... الَشيَء، َهل تَعِرُف الصَِّغريَُة َعن أَبِيها؟...َوَسَناُء . َکالَقَدرِ 

؟ اند؟ راستی چگونه این دو اسم با هم یکی شده... یشنبویه و عل: (ترجمه)7-8: همان( »لَِتباُدِل اُحلبِّ

کردید که درِ زندان هرگز باز ترها فکر میپیش. ایدشما دو نفر براي امروز هزارها حساب کرده

من در دام نخواهم افتاد اما به موقع مانند قضا و قدر فرود . باشد... شاید هم با احتیاط مراقبید... شود نمی

آیا بخت، فرصت خواهد داد در جایی مناسب به ... داند؟راستی دختر از پدر چه می ...خواهم آمد و سنا

  )یکدیگر مهر ورزند؟

ها گر چه به ترتیب شخصیتفی ها و معرّاین مقدمه، توصیف اوضاع و موقعیت

   .اندي الگوي برمون اند، متناسب با موقعیت امکان بالقوهحکایت نشده

و پرداخته و داراي طرح و نظم است و به قول برمون روایت داستان از قبل ساخته 

حتی از لحن نجیب محفوظ در . رودریزي شده است و با هدف پیش میچیز برنامههمه

خواهد او را به کاري وادار کند و او قهرمانش مشخص است که می شخصیتتعریف از 
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رد تا که با بمیرا به سرعت براي سنجش موقعیت جهت اقدام و تغییر موقعیت پیش

  :طرح ذهنی نویسنده را اجرایی کند نقش خود، ایفاي

نَيا تـَُعوُد، َوَها ُهَو بَاُب السِّجِن اَألَصمُّ يَبَتِعُد ُمنَطَويًَا َعلَ « َسَيِقُف َعمَّا ... اَألسراِر الَياِئَسةِ  یَها ِهي الدُّ

ياً، آَن لِلَغَضِب َأن يَنَفجِ  وِت، َولِلخيانَِة  یَر َوَأن ُحيرَِق، َولِلَخَونَِة َأن يَيَأُسوا َحتَّ َقرِيٌب أََماَم اَجلِميِع ُمَتَحدِّ
َ
امل

ائَِهةِ  گردد و آنک درِ ناشنواي اینک دنیاست که بازمی: (ترجمه)7 :همان( ».َأن ُتَکفَِّر َعن َسَحَنِتها الشَّ

. واهد ایستادبه زودي رودرروي همه به خشم خ... شودآورش بسته میزندان است که بر رازهاي یأس

اینک آن زمان است که خشم، منفجر شود و بسوزاند و آن زمان است که خیانتکاران تا سر حد مرگ، 

  .)زشت خود را پنهان کند بیمناك شوند و خیانت، سیماي

  : گویدبعد از این نجیب محفوظ در نجواهایی که از زبان سعید مهران آورده، می

 :همان( »...درانِ اجلُ  راءَ وَ  ويلِ الطَّ  کَ ِرب صَ کَ   ةٌ يَّ وِ قَ  کَ تَ ربَـ ضَ  لکنَّ هاء، وَ ن دَ مِ  يتَ ما اوتِ  لِّ کُ ن بِ عِ استَ «

خودت را به کمک بخواه؛ ولی ضربه تو بسیار سخت و  تمامی زیرکی و هشیاري! مرد: (ترجمه)8

  ..)..هیبت صبر تو در پشت دیوارهاي زندانمانند ، محکم خواهد بود

هایش از زبان تالش براي منصرف کردن او از نقشهچنین با نهی سعید مهران و هم

اش را به ساختهرا با خود مرور کرده و طرح از پیش ها، میانه و پایان آنشخصیتدیگر 

  :بردخوبی پیش می

َساملِِ ... التـََّفاُهُم َخريٌ : َوقَاَل آَخرُ «
ُ
الَعاِقُل َمن َسعيُد أَنَت َقاِدٌم ِمَن السِّجِن وَ :َوثَاِلٌث قَاَل بَِنربَِة امل

آمیز دیگري با لحنی مسالمت... سازش از هر کاري بهتر است: یکی گفت: (ترجمه)10:همان(»اتـََّعظَ 

  ).عاقل کسی است که پند بگیرد... ايسعید تو تازه از زندان آمده: گفت

خِربُ «
ُ
 :همان( »َولِکنََّک َسُتهِلُک نَفَسکَ أَنَا َأعرُِفَک َوَفاِمهَُک، أَنا َخُري َمن يَقرَُأ َداِخَل رَأِسَک : قَاَل امل

داند توي سر تو چه هیچ کس به اندازه من نمی. شناسممن تو را خوب می: گویدمأمور می: (ترجمه )13

  ).دهیا تو خودت را به کشتن میگذرد؛ اممی

ِيف احلَياِة ِبال َماٍض فَأَتَناَسی نـَُبويََة َوَعِليَش  َهل ُميِکُن َأن أَمِضیَ «: گویداما سعید با خود می

ِطيَب َورَئُوَف؟، َلو اسَتَطعُت َلُکنُت َأَخفَّ َوزنًَا َأضَمَن لِلرَّاَحِة َوأَبَعَد َعن َحبِل املِشنَـَقِة َوَلِکنَّ َهيَهاَت أن يَ 

اِضيَلن. الَعيُش إالَّ بَِتصِفَيِة اِحلَسابِ 
َ
ام را بدون آیا ممکن است زندگی: (ترجمه )38: همان( ».أَنَس امل

توانستم سبکبارتر بودم و از طناب گذشته ادامه دهم و نبویه، علیش و رئوف را فراموش کنم؟ اگر می

من هرگز گذشته را فراموش . ا زندگانی جز پس از تسویه حساب، گوارا نیستماندم؛ امدار، دورتر می

  ).کنمنمی
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یا  فعلیتي روایت است که امکان اقدام به نیافته فعلیتي بالقوه و این مرحله

هایی تمام وقایع و جریان. انصراف از آن وجود دارد و انتخاب با قهرمان داستان است

 هاي سازيها با توصیف و صحنهچینین مقدمهشوند در واقع ایکه در آغاز، روایت می

رود؛ بنابراین به طور ص پیش میي مشخّکردن فضا و شرایط، با برنامهجذّاب، آماده

کلی، ظاهرشدن سعید پس از بیرون آمدن از زندان در محل قدیمی دوستان و آشنایان و 

ها ویژه علیش و دخترش سنا یا دیدار اول او با رئوف علوان پس از عبور از خیابانبه 

آن به همزمان با یادآوري خاطرات گذشته به عالوه، مالقات با شیخ جنید و انتخاب 

اش را تباه عنوان پناهگاهش باالخره تصمیم سعید مهران به قتل این خائنانی که زندگی

امید شد و علیش حاضر به پس دادن اموال او و اند پس از اینکه از مهر دخترش ناکرده

چون ... گیرند ورئوف حاضر به همکاري با او نشد در موقعیت پایدار این الگو جامی

به رمان نیست، لذا نجیب محفوظ در روند طوالنی شخصیتیک طرف سعید مهران 

کند؛ هایش را با خود زمزمه میجاهایی که سعید قبل از عملیات، نقشه. پردازدها می آن

هاي داستان را تنها از طریق اندیشه و احساس سعید شخصیتي در واقع، مؤلف همه

اي که همه در واقع آیینه او. دهد گیري آنها در این جریان ارائه میمهران و شکل

توان هر یک از مراحل اقدامات سعید  کند؛ بنابراین میها را براي ما منعکس می دیدگاه

در جهت رسیدن به اهدافش را توالی کوچک یا ابتدایی در دل توالی اصلی و مرکب 

  .رمان به حساب آورد

نخستین : شوده میي دوم و سوم، دو امکان انتخاب در نظر گرفتبراي مرحله«اما 

. پذیري کنش را فراهم آوردچیند تا امکانروایت، زمینه را می. مرحله، فاقد کنش است

(+) اندازند شوند و آن را به جریان میدر دومین مرحله، عناصري به روایت افزوده می

دو حالت هم براي ). -(شوند و در این صورت، اتفاقی رخ نخواهد داد و یا افزوده نمی

ي سوم یا همان دستاورد، قابل تصور است؛ ممکن است روایت دنبال دن به مرحلهرسی

برتنس، (» ه کنش به هدفش دست یابد یا نیابدشود یا نشود؛ زیرا ممکن است، گذار ب

1384 :83.(  
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  فعلیتفرآیند تحقق یا عدم تحقّق  -2-2

. قعیتی را انتخاب کندیابد تا با اختیار خود مودر این مرحله، قهرمان داستان فرصتی می

ي رمان مذکور را به خود ها تعیین کننده بوده و بخش عمده معموالً این مرحله از داستان

بینیم که سعید براي عملی کردن فکرش مبنی بر در این رمان می. اختصاص داده است

کند؛ لذا براي انتقام از خائنان به او، مصمم شده به سرعت، شرایط آن را آماده می

هاي علیش و نبویه و از وضعیت و دیدن سنا و همچنین سنجیدن حرف(خبرشدن با

با ترتیب دادن قرار مالقات و وارد شدن در مذاکرات به موقعیت جدید نزدیک ) دوستان

رود تا با تهیه ابزار و سالح اش میخانه، پاتوق قدیمی او براي این کار به قهوه. شودمی

 هايشخصیتپس به سرعت به کمک . ا عملی کندي انتقامش رمورد نیازش، نقشه

یاري دهنده از جمله شیخ جنید و نور که براي خواب و خوراك و امنیت، پناهگاه بسیار 

ي تضادهاي بزرگ سمبل و نشانه«نور گرچه کار خالف و پستی داشت؛ اما . خوبی بود

بریم اما  پناه میاصل تضاد در آن است که ما گاه با افرادي ایده آل و واال. زندگی است

 دهنداند، ما را نجات نمیهیچ کس جز مستضعفان که در نظر ما فاقد شرافت و احترام

ی به نام تارزان شخصیتو نیز  .)123: 1966المعداوي، (» کنندیا حداقل با ما همدردي نمی

کرد و گاهی هم قوت غذایی به او خانه که برایش سالح تهیه و جاسوسی می در قهوه

  .آمدمی

او در نهان، نقشه انتقام از خائنان را طرح و . شودسعید به تغییر موقعیت نزدیک می

ِ�َذا «دید نمود و در آن بیداري خفتگان را میدر این انتقام جویی بر تپانچه تکیه می

َسدَِّس اسَتِطيُع أن أَوِقَظ النِّياَم َفهَم َأصِل الَباليا
ُ
 )72 :همان( »..ِليَش َورَئُوَف َعلَوانَ ُهم َخَلُقوا نـَُبويََة َوعَ . امل

هایند، توانم خفتگان رابیدار کنم؛ خفتگانی که اصل و اساس مصیبتبا همین هفت تیر می: (ترجمه

  .)و رؤوف علوان را به وجود آوردند همان کسانی که نبویه و علیش

 »علت اولیه و اصلی تمام حوادث بعدي«ي محرّك؛ یعنی همان حادثهدر واقع، 

دهد دهد و روایت را از سکون به حرکت تغییر می زمانی روي می) 19: 1391کی،مک(

که سعید مهران سالح تهیه کرده و قصد جان خائنین ) خارج کردن از وضعیت متعادل(

  .کند را می
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جا بهآنکه بداند علیش محل سکونتش را جاسعید دست به کار شده و شبانگاه بی

کند علیش است، شلیک و در تاریکی به مردي که خیال می برد کرده، بدانجا حمله می

ها و نیروهاي کمک کننده که فرداي آن روز، از طریق روزنامه )83: تامحفوظ، بی(کند می

سعید وقتی که از . گیرد فهمد تیرش خطا رفته و بدین جهت تحت تعقیب قرار میمی

شک از تقصیر او نیز که بیرود شود؛ به سراغ رئوف میمکان جدید علیش ناامید می

ي جدیدي ملحق شده و به اصول مبارزاتی گذشته پشت گذرد؛ زیرا رؤوف به طبقه نمی

هاي گسترده رساندن به اجتماع و ویرانیاهمیت خطر این طبقه در آسیب. کرده است

حقیقت نوعی خاص از دزدي محسوب کار این طبقه در . قابل حدس و گمان نبود

دولت در «: گویدکند و میاقعیت آن را از زبان سعید مهران بیان میشد که مؤلف، و می

براي همین،  ؛)84: همان( »کند و نه در برابر همه آنهاي میگیر برابر بعضی از دزدها جبهه

ایستد و دربان پایید تا این که باألخره اتومبیلی کنار کاخ میها ویالي او را می مدت

ي رویارویی سعید با رئوف را نجیب محفوظ صحنه. کندشروع به بازکردن در می

 :کشداینگونه به تصویر می

َياَرُة ِيف َممشَّی اَحلديَقِة َحتَّی َوَقَف أََماَم السَّالَمِلکِ « دَخَل  . َوتـََهاَدِت السَّ
َ
َوُأِضيَء املِصباُح فـََغَمَر النُّوُر امل

َسُه َوَصوَّبَُه َحنَو . ُکلَّهُ  : َوَصاَح َسعيدُ . نـََزَل رَئُوُف َعلوانَ . َوفُِتَح بَاُب الَسيَّاَرةِ . اهلََدفِ َأخرََج َسعيُد ُمَسدَّ

َغَري أَنَُّه ِيف ...ُخذ...أَنَا َسِعيُد ِمهرانَ : َفَصاَح َسِعيدُ . إنَتَبَه الرَُّجُل إَلی َمصَدِر الصَّوِت ِيف َدهَشةٍ ! رَئُوفُ 

َحَدَث َذِلَک قـَُبيَل َأن ُيطِلَق . َرَصاَصٌة َأَصاَب أَزِيُزَها َصِميَم أُُذنِهِ  نَفِس الَوقِت أُنطُِلَقت َحنَوُه ِمَن اَحلِديَقةِ 

َسُه فَاضَطَرَب اضِطرابًا ُمَفاِجَئًا َوُهو ُيطِلُق النَّارَ  َتَتاِبعِ . ُمَسدَّ
ُ
َوَلِکنَُّه . َواَحنَنی ِبُسرَعٍة لَِيتَـَفاَدَی ِمَن الرََّصاِص امل

َسُه َمرًَّة ُأخَری َوَأطَلَق الرََّصاَصَة َوُأخَری ِيف َعَجَلٍة َوهلََوَجةٍ َرَفَع رَأَسُه ِيف َتصِميٍم  َد ُمَسدَّ . يَاِئٍس َوَحَذٍر َوَسدَّ

: ترجمه )112-111:همان( ».فـََوَثَب َحنَو الَقارِعِ . ُمثَّ انطََلَق يَعُدو بِأَقَصي ُسرَعٍة َحنَو َشاِطيِء النِّيلِ ...

تمام روشن  ،هاي قسمت وروديچراغ. آمد و جلوي سالن پذیرایی ایستاداتومبیل در خیابان باغ پیش (

در اتومبیل باز شد و رئوف علوان . تیرش را بیرون آورد و به سوي هدف نشانه گرفت سعید هفت. شد

مرد با دهشت به سوي جایی که صدا را از آن جهت شنیده بود، ! رئوف: سعید فریاد زد. فرود آمد

ک کند از طرف باغ ا قبل از اینکه شلیام... !بگیر... !من سعید مهرانم: کشیدسعید فریاد . نگریست

هایی که شلیک که خود را از آسیب گلولهسویش شلیک شد و او نیز آتش گشود براي آنبه اي  گلوله

ا دوباره در اوج تصمیمی ناشی از یأس با احتیاط سربرافراشت و ام. دارد، خم شدشد در امان نگهمی

سپس سعید با آخرین سرعتی ... پی دو تیر دیگر شلیک کرددرتیرش را نشانه رفت و با عجله و پیهفت
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تمام به سوي  اي بعد با سرعتتوانست، پا به دویدن نهاد و خودش را به قایقش رساند و لحظهکه می

  .)ساحل مقابل پارو زد

ن سالم به و از این ترور، جاشود و ادر این درگیري، محافظ رئوف کشته می

افکار عمومی را بر » ةالزهر«ي برد و پس از آن، از طریق مطبوعات خصوصاً مجله درمی

 .کندضد سعید مهران تحریک می

سعید یک بار قبل از حمله به رئوف، به کمک نور، استاد بیاظه از دوستان و نزدیکان 

هایی ا پس از قسمماندازد امیر خانه، گیهاي اطراف قهوه علیش را در تاریکی و در کوه

این گونه . کند خورد سعید با چند سیلی به تنبیه او بسنده میگناهی خود میکه به بی

سعید تصمیم خود را به تغییر موقعیت، قطعی کرده و مرحله به مرحله اهداف خود را 

  .ي برمون استها نیز در جهت نظریهرفتاي پیاین توالی مرحله. کنددنبال می

  

  )شکست یا موفقیت(د پیام -2-3

یا قهرمان موفق شده و به : ي قبل است که دو حالت دارداین مرحله، نتیجه مرحله

خورده و داستان پایانی هدف یا اهدافش دست یازیده یا نه اینکه قهرمان شکست

   .گیردتراژیک به خود می

او یار  هایش را عملی کرد اما چون بخت باچه قهرمان داستان نقشهدر این رمان گر

نبود اشخاص مورد نظرش از خشم او نسبت به خود آگاه بودند و با حیله توانستند 

ها و گریزهاي متعدد، سرانجام سعید، توسط مأمورین پس از حمله. خود را نجات دهند

  :گیرد سپسها قرار میشود و مورد شلیک آندر قبرستان محاصره می

َوَظنَّ أَنـَُّهم . اَألَملِ  یالسََّواِء َوِبال أَدنَ  یُه َعلَ َوَموُضوعُ  التَّساُءولُ  یَما َتالشَ َوَلِکنَّ َسرَعاَن .. َوَتَساَءَل َعن«

َشيئاً َوال َأشَباَح الُقُبوِر ال َشيَء  یَوَتَکاَثَف الظَّالُم وَملَ يـَُعد يـَرَ . َوأَنَُّه الُبدَّ َقِد انَتَصرَ . تـَرَاَجُعوا َوَذابُوا ِيف اللَّيلِ 

َوَجاَهَد ِبُکلِّ . َوَغاَص ِيف اَألعماِق ِبال نـََهايٍَة وََمل يَعِرف لَِنفِسِه َوضَعًا َوال َموُضوعًا َوال َغايَةً  یرَ يُريُد أن يَـ 

اً . ُمسَتعِصَيةٍ  یَشيٍء َما، لَِيبُذَل ُمَقاَوَمًة َأِخريًَة لَِيظَفَر َعَبثًا ِبذِکرَ  یقـُوٍَّة لُِيَسيِطَر َعلَ  ِمَن  َوَأخريًا َمل جيَِد بُدَّ

ا ام... سؤالی در ذهنش جوشید: (ترجمه )143- 142 :همان( ».ِبال ُمَباالةٍ ..اإلسِتسالِم فَاسَتسَلَم ِبالُمَباالةٍ 

اند و در دل با خود پنداشت آنها رفته. در ذهن متالشی شد يهیچ امیدفی الفور سؤال و موضوعش بی

کم هیچ چیز کم گرفت ودم به دم فزونی میتاریکی . پنداشت پیروز شده است. اندتاریکی پنهان شده
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وبراي فرو رفت نهایت در اوج بی... خواست ببیندهیچ چیز را نمی. دیدی شبح گورها راهم نمیحتّ

ط یابد و آخرین با تمامی قوا کوشید تا بر چیزي تسلّ. خویشتن وضع و موضع و هدفی نشناخت

افت، ا سرانجام گریزي از مرگ نیام... ي پیروزییابداي گریزپامقاومتش را به انجام رساند و بر خاطره

  ).مباالت بی... شدمرگ تسلیم مباالت بی پس

هایش جنگید، سعید مهران با اینکه ذلت را نپذیرفت و تا آخرین لحظه براي خواسته

نتوانست وجود خیانتی را که بر زندگی و آرامش او سایه افکنده بود از بین ببرد؛ لذا 

کرد؛ زیرا در نهایت در شکست خیانتکاران و دشمنانش هدفی میبی احساس پوچی و

اش برگشته و تعادل حال پس از مرگ سعید دوباره اوضاع به حالت اولیه. موفق نبود

  . گرددمجدد برقرار می

بر اساس الگوي ساختاري برمون قابل » اللص والکالب«چنانکه گذشت، داستان 

از نقاط قوت این دیدگاه، انشعاب دوگانه هر «مذکور در رمان . بررسی و تطبیق است

ضد قهرمان خبیث را امري محتمل ویژه او پیروزي قهرمان در برابر  کارکرد است به

» به پیروزي قهرمان داستان نینجامدداند چه آنکه ممکن است نبرد این دو  می

  ).37:1387ریمون،(

  

  »اللص والکالب«هاي رمان  توالی -2-4

  اي توالی زنجیره -2-4-1

از زمانی که سعید به سمت . شوداین نوع توالی، در این داستان، به طور واضح دیده می

از . اي زداش دست به چند اقدام مرحلههدفش حرکتش را آغاز کرد تا زمان ناکامی

، )19-25: همان( دیدار با سنا، )18- 26و  40: تا محفوظ، بی( جمله، ترتیب مالقات با خائنان

رئوف  ،)72- 73: همان( ، قصد جان علیش)52-54: همان( دي از خانه رئوف علواندز

همگی این رخدادها که به ترتیب در جریان مسیر هدف ... و )135-138 و 74: همان(

اي محسوب شده که پیامد برخی منجر به هاي زنجیرهگیرند، توالیقهرمان قرار می

  . گردد شروع توالی جدید می
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  انضمامی توالی -2-4-2

دهنده نیاز داشت؛ لذا وقتی سعید براي رسیدن به هدف خود به نیروهاي کمکی و یاري

اش مانند خوراك، پوشاك، پناهگاه امن، دسترسی که براي تأمین نیازهاي اولیه و حیاتی

 و 30:همان( ، مالقات با خانه شیخ علی جنیدي... ي ابزار و سالح وبه اخبار مربوطه، تهیه

براي گرفتن خبر، غذا و اسلحه ودیدار  )57 :همان( گاه امن، دیدار با استاد تارزانپناه )75

ي غذا، خبر لباس و محل استراحت، از دیگران کمک با نور که در تهیه اتومبیل، تهیه

  . گنجدهایی شد که در این نوع توالی میباعث پدید آمدن توالی )62: همان( گرفت

  

  توالی پیوندي -2-4-3

هاي رمان، توالی پیوندي بر اساس الگوي برمون، از عملکرد سعید مهران و کنش در این

ها بر طبق نظر برمون داراي دو توالی. شودي مقابل او یا خائنان به وي ایجاد میدسته

انجامد یا به آشفتگی و پریشانی اوضاع ختم  یا به پیشرفت و تغییر مثبت می: اندحالت

حرکتش به سوي بهبودي است، که ما در قصه با فقدانی رو توالی وقتی جهت «. شودمی

جا آنچه در این) 70:1371اخوت،(» رو باشیم و یا وضعیت متعادل برهم خورده باشدبه 

: همان( ، مصادره اموال)16- 15: تامحفوظ، بی(براي سعید شکست بود یعنی به زندان افتادن

براي دشمنانش پیروزي بود از ... و )33 و 16: همان( جدایی همسرش از او ،)21- 22

به دست آوردن امتیاز  ،)39: همان( جمله موفقیت رئوف علوان در رسیدن به جایگاه عالی

و پس از خروج از زندان آنچه براي او موفقیت بود از ... و )37: همان( انتشار روزنامه

خائنین به وي  جمله ابراز همدردي مردم و همکاري دیگران با او براي گرفتن انتقام از

ها در دل دشمنانش ، ترس و خوف شدیدي که مدت)62 و 57 و 30 :همان( و ملت

یت و براي دشمنانش شکست محسوب براي او موفق... و )16 :همان( انداخته بود

شود؛ اما در نهایت با کشته شدن سعید مهران و ناکامی وي در انتقام از خائنان به او  می

ي به گفته .گرددیروزي و بهبودي دشمنانش حتمی میو ملتش، شکست قهرمان و پ

  ).120: همان( ».بینندگناهان صدمه مییابند و بی گناهکاران نجات می«: سعید
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  کنشگران داستان -2-5

هاي آنان در این رمان، با برنامه و داراي طرح منظّمی از سوي ها و کنششخصیت

زندان انداختن او، جدایی نبویه و سنا هایی چون فریفتن سعید، به کنش. نویسنده هستند

ي انتقام، طرد شدن از طرف سنا و از سعید، باال کشیدن اموال سعید، آزادي او، نقشه

هاي آرام بخش ي سالح، توصیهچی در تهیهبرخورد سرد آشنایان، کمک تارزان قهوه

نور، همکاري نور در خبررسانی و  هاي شیخ جنید وشیخ جنید، پناه گرفتن در خانه

دیگر مایحتاج سعید، حیله و کمین کردن او براي انتقام، دست بردن سعید به اسلحه و 

کشتن چند نفر، غیب شدن نور و سرانجام محاصره شدن سعید توسط مأمورین و کشته 

ي نجیب شدهشدن او همگی نشان از سیر روایی مشخص و طرح از پیش مشخص

ي خاص به کمک توان رساند که فصل به فصل با طراحی و برنامهمحفوظ را می

  .کندآفرینندگی و شگرد ویژه داستانش را به سوي هدف مورد نظرش هدایت می

ها در این رمان، قابل تأمل است؛ چرا که در آن، شخصیتتغییر وضعیت، 

ها خیانت ، سگهایی تبیین کرد که مانند دزد توان مانند دیگر داستانها را می شخصیت

برمون دو گونه نقش متمایز میان «. اندرا با سیري جنایی، موضوع خود قرار داده

آنان که کنش : به وجود آورد شخصیتفاعلی و مفعولی و دو دسته : ها یافتشخصیت

هر روایت، تبدیل مفعول به . دهدرسانند و آنان که کنش برایشان رخ میرا به انجام می

اي ذهنی آماده این مفعول شاید به گونه. او به حالت مفعولی استفاعل و بازگشت 

شهوت، امید، : هاي احساسی یابد یا به انگیزهبنابر اطالعاتی که می(دگرگونی بشود 

اي عینی، شرایط بیرون آگاهییا تمایلش دگرگون شود و و شاید به گونه...) طمع، ترس و

اي هاي تازهاین دگرگونیش نقشبت با او را به فاعل تبدیل کند و دیگران در مناس

  ).170: 1380احمدي، (» یابند می

 )170: همان( تواند تا آخر قصه تغییر کندگر که از نظر برمون میهاي کنششخصیت

هایی چون سعید مهران، علیش،  شخصیت. توانند مصداق پیدا کننددر این داستان نیز می

این همان تغییر وضعیت از فاعلیت به . کنندرئوف همگی کنشگري را تجربه می

سعید مهران در . شودمفعولیت و بالعکس در الگوي برمون است که در اینجا دیده می
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پذیر و ابتدا با نارو خوردن از علیش، نبویه و رئوف و بعد از زندان شدنش کنش

، شوند؛ اما پس از زندانگر، محسوب میاند کنشهایی که به او خیانت کردهشخصیت

شود و با گر تبدیل میپذیري خارج شده و به کنشسعید با اقدام به انتقام از کنش

هاي محفوظ در این داستان این از جمله هنرنمایی. شودپذیر میشکستش، دوباره کنش

پذیر را به نحو مطلوبی، گر و کنشهاي کنششخصیتاست که در بعضی جاها، 

  :مشخص کرده است

، َکيَف انَقَلَب اإلمساُن واِحداً؟، أنتُما َتعَمالِن ِهلَذا الَيوِم أَلَف ِحساٍب، َوقدميًا ظََننُتما أنَّ نـَُبويَُة َوَعِليشُ «

 باَب السِّجِن اليُنَفَتُح، َوَلَعلَُّکما تـَتَـَرقَّباِن ِيف َحَذٍر، َوَلن
ُ
ناِسِب،  أََقَع ِيف الَفخِّ، َولِکينِّ َسأَنَقضُّ ِيف الَوقِت امل

فـََهل َيسَمُح اَحلظُّ ِمبَکاٍن طَيٍِّب َيصُلُح ... َء،َهل تَعِرُف الصَِّغريَُة َعن أَبِيها؟ الَشي...َوَسَناءُ  .َکالَقَدرِ 

؟ راستی چگونه این دو اسم با هم یکی ... نبویه و علیش: (ترجمه.)7-8: تامحفوظ، بی(» لَِتباُدِل اُحلبِّ

 کردید که درِترها فکر میپیش. اید حساب کرده براي امروز هزارها) گرانکنش(اند؟ شما دو نفر شده

من در دام . باشد... شاید هم با احتیاط مراقبید)... پذیر استسعید، کنش(شود زندان هرگز باز نمی

گر و نبویه و علیش، عید، کنشس(» مانند قضا و قدر فرود خواهم آمد ا به موقعنخواهم افتاد ام

  .).شوندپذیر می کنش

، حرکت و نقش شد باید تا آخرنظر پراپ، در مواردي که وارد می گر موردکنش

ولی در نظر برمون، امکان موفقیت، شکست، ؛ )21: 1371اخوت، ( کردخود را بازي می

  .)68 :همان( حرکت و ایستادن قهرمان، همواره وجود دارد

: از جمله. اندکارکردهاي مورد نظر برمون در این داستان، قابل کشف و بررسی

، غیبت )آزادي سعید و حضور او در محله و جمع دوستان و دشمنان(درآمد داستان 

سعید، زمان تعقیب شدن و ممنوعیت او در ظاهر شدن و انجام دادن بعضی کارها، 

زد، نقص ممنوعیت او هنگامی که براي نزدیک شدن به هدفش دست به کاري می

توانست شاهد امورات خاصی نمی خبرخواهی و خبریابی او در جایی که خود مستقیماً

ها از جمله نقش رایزن و مأمور بازي گردد و به اطالع از آن هم نیاز داشت، فریبکاري

هایی که به کار بست و همدستی ناخواسته از جمله کردن او و بسیاري دیگر از حیله

  .اند مه در الگوي برمون تعریف شدههمدستی نور با او، ه
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ي برمون باید مورد توجه قرار گیرد، این نجا بر اساس نظریهي مهمی که در اینکته

ها صفت روانی او نیز شخصیتاست که باید توجه داشت که با تغییر کنش هر یک از 

 یا منتقم، ايی کینهشخصیتسعید در نقش کنشگر، : یابد؛ از جملهبه تبع، تغییر می

پذیر کند و در نقش کنشپیدا میآور، ملزم کننده گر، ارعابساز، حمله خبریاب، حیلت

  . گیردبه خود می... خورده، مظلوم، ملزم شده و حالتی فریب

هاي داستان را فقط شخصیتایشان «ي برمون این است که از دیگر نکات مهم نظریه

کند و بلکه هر توالی، ممکن است قهرمان و ضد قهرمان تقسیم نمی شخصیتبه دو 

توان به آن که در این باب به عنوان مثال می )61:1387بارت،(» داشته باشد قهرمان خاصی

ئوف دستبرد بزند و شود که به ویالي راي اشاره کرد که سعید وسوسه میتوالی

در اینجا . کندبیند و تنبیه میشود که رئوف او را میدرنگ در تاریکی دست به کارمی بی

ست او، موفقیت ضد قهرمان ختم توان قهرمان آن را سعید در نظر گرفت که با شکمی

هاي بیشتري با قهرمان متفاوت پذیر است؛ البته توالیشود که در الگوي برمون توجیهمی

  . توان دید که در اینجا مجال آن نیسترا در ضمن این داستان می

ها نیز از طریق توصیف خود هاي آنها و ویژگیها و بیان حالتشخصیتمعرّفی 

گوها و یا ها، یا از خالل گفتورت مستقیم و یا عملکرد خود آننجیب محفوظ به ص

گو با ومثالً حالت سعید مهران در گفت. گیردها صورت میشخصیتعملکرد دیگر 

  :کندگونه بیان میعلیش را این

 )11:تامحفوظ، بی(»...أَنَُّه َمنٌر يـَتَـرَبَُّص بِِفيلٍ ُه بَِعيَنيِه البَـرَّاقـََتِني َوِجسِمِه النَِّحيِل َوالَقِوّي کَ َبَدا َسِعيُد َوُهَو يـَُتاِبعُ «

اق و جسم الغر ولی نیرومندش، مانند پلنگی که در کمین فیلی نشسته سعید با چشمان برّ: (ترجمه

  ...)کرد، باشد، او را با نگاه تعقیب می

  :و هنگام دیدن دخترش سنا پس از وصف سنا

َوتـََبدَّت ِيف ُفسَتاٍن . َتِني َبَني َيَدي الرَُّجِل، َظَهَرت بَعَد انِتظَاٍر طَاَل أَلَف َسَنةٍ َوَظَهَرِت الِبنُت بَِعيَنِني َداِهشَ «

خُضوبـََتنيِ 
َ
َوَتطَلََّعت ِبَوجٍه َأَمسَر َشعٍر َأسَوَد . أَبَيَض أَنِيٍق َوَشبَشٍب أَبَيَض َکَشَف َعن َأصاِبِع َقَدَميَها امل

زده جلوي در حاضر شد؛ پس دخترك با چشمانی وحشت: (ترجمه )14 :همان( ».ُمَسبَسٍب َفوَق اجلَِبنيِ 

سرپایی . پیراهنی سفید و زیبا به تن داشت. از انتظاري که گویی هزار سال طول کشیده بود ظاهر شد
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با صورتی گندمگون و گیسویی سیاه . داد اش را نشان میسفیدي به پا کرده بود که انگشتان حنا گرفته

  .)اش ریخته بود پیش آمدا جلوي پیشانیکه جزیی از آن ر

کند که معلوم است نجیب با و هنگامی که قدرت او را از زبان خودش بیان می

إسَتِعن «: خواهد او را وادار به کاري کند استفاده از این شگرد و تعریف کردن از او می

اِء  ِبُکلِّ َما أُوتِيَت ِمن َدَهاٍء، َوَلِکنَّ َضربـََتَک َقوِيٌَّة َکصَ 
َ
ربَِک الَطِويِل َوَراَء اُجلدَراِن، َجاءَُکم َمن يـَُغوُص ِيف امل

) 8 :همان( ».ُذ ِمَن اَألبواِب َکالرََّصاصِ نفُ ِطُري ِيف اهلََواِء َکالصَّقِر، َويـََتَسلَُّق اُجلدرَاَن َکالَفأِر، َويَ َکالسََّمَکِة، َويَ 

ولی ضربه تو بسیار سخت و محکم . خواهتمامی زیرکی و هشیاري خودت را به کمک ب! مرد: (ترجمه

آید که چون اینک مردي به سوي شما می. هیبت صبر تو در پشت دیوارهاي زندانمانند ، خواهد بود

 ،و در را چون سرب رود،مانند موش از دیوارها باال میپرد کند و همانند عقابی در هوا میماهی شنا می

  .)کندسوراخ می

... أَنَکَرتِين إبَنِيت :فـََقاَل بَِلهَجٍة َجِديَدٍة َشاِکَيةٍ «:کندنبویه را وصف مییا در آن از زبان سعید 

َکالَکلِب، َفطََلَبِت   َخانَتِين َمَع َحِقٍري ِمن أَتَباِعي، تِلميٌذ َکاَن يَِقُف َبَني َيَديَّ ...َوِمن قَبِلَها َخانَتِين أُمَُّها 

ًة ِبِسجِين، ُمثَّ تـََزوَّ   )25 :همان( »...َعَليَها، یإسَتولَ  یَوَماِيل، النـُُّقوُد َواحلُلَ ...َجت ِمنَها الطَّالَق ُحمَتجَّ

با ... پیش از آن مادرش نیز خیانت کرد... دخترم مرا به جا نیاورد: آلود گفتبا لحنی شکایت: (ترجمه

ه دلیل ب. ایستادهایم به من خیانت کرد؛ شاگردي که مانند سگ جلویم می یکی از حقیرترین وردست

  ...)شدن من طالق خواست و با او ازدواج کرد و اموال و طال و جواهراتم را به چنگ آوردزندانی

  :کندچنین رفتار شیخ علی جنید را اینگونه از زبان نفس سعید بیان می هم

َردُِّد ِلَکِلماٍت ال ُميِکُن َأن يَِعيَـَها . الشَّيُخ الَغاِئُب ِيف السََّماءِ ...«
ُ
 یَوَلِکنَّ َهل ِمن َمأوَ . النَّارِ  یُمقِبٌل َعلَ امل

ها غایب است؛ مردي که تنها کلمات شیخی که در آسمان: (...ترجمه )26: همان( »..!.إلَيِه؟ یآَخَر آوَ 

ا آیا جاي دیگري را دارم که در ام ؛آیدی اگر شخص به کام مرگ رود به خود نمیکند و حتّرا تکرار می

  )...!آن پناه گیرم؟

در روایت طوالنی این داستان، اغلب شگردهایی که به بهتر پیش رفتن داستان کمک 

مثالً خود نجیب محفوظ در بعضی جاها روایت . کند با مهارت استفاده شده استمی

تا از . سپاردهاي داستان میشخصیتگیرد و گاهی این کار را به داستان را به عهده می

خصوصاً این مسأله در  .گاهی هم حدیث نفس پیش رودطریق دیالوگ میان آنان و 

دار است و ما در این پایه ي دوم الگوي برمون، از اهمیت خاصی برخور مرحله
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هاي داستان، شخصیتاز راوي به ) دیدگاه(ي دید شاهد تغییر زاویه) ي دوم مرحله(

  .ودشگو انجام میوهستیم که از طریق گفت... سعید مهران، تارزان، نور و

نجیب . ها و فضاسازي استنکته قابل تأمل در خصوص این رمان، توصیف صحنه

ها،  هایی چون زندان، خیابانپرداز موفقی است که تمام فضاها و محیطمحفوظ رمان

ها فیلم کشد که گویی از آن جا به تصویر میخانه چنان با دقت و بهها و قهوهداخل خانه

مثالً داخل اتاقی را که با علیش . بیندچشمش حاضر می ها را جلويگرفته و مخاطب آن

  :کندشوند، چنین توصیف می و دوستان پس از بازگشت از زندان وارد آن می

َقاِعدِ «
َ
َوفُِتَحِت النَّواِفُذ فَانَدَفَع الضَّوُء َوالضَُّباُب، َوتـََبدَّت ِيف . َوَدَخُلوا ُحجَرَة اإلسِتقباِل فـَتَـَفرَُّقوا َفوَق امل

َدًا بَِقبَضَتيِه . لَبَساِط السَّماِويِّ نـَُقٌط ُسوٌد ِمن أََثِر َحُروقٍ ا َوَمحَلَق َعِليُش ِمن ُصوَرٍة َکِبريٍة ِيف اِجلَداِر ُمتَـَعمِّ

ها پنجره. ها نشستندهمه وارد اتاق پذیرایی شدند و روي صندلی: (ترجمه )11 :همان( ».َعَصا َغِليظَةً 

هاي سیاه جاي آتش رنگ پر از نقطهرومیزي آبی. آفتاب باهم وارد اتاق شدها و نور باز شد و پشه

  .)ها خیره شده بودتصویري از علیش با چوبدستی ستبر در دست به آن. سیگار بود

  :آوردگونه میخانه که محیطی براي جمع شدن امثال سعید بود اینو در وصف قهوه

ِيف أَيِدي اجلَاِلسَني ِيف الظُّلَمِة ِمن  -َکالنُُّجومِ   -َعَليَها الَقهَوُة َحتَرََّکِت السََّجاِئرُ َوِيف َأسَفِل اهلَضَبِة الَِّيت تـَُقوُم «

چون - خانه بر آن بنا شده بود سیگارها ی که قهوهدر پایین تلّ: (ترجمه .)47 :همان( ».ُروَّاِد اهلََواِء الطَّلقِ 

  .)شدپناه برده بودند، جابجا می اددر دست کسانی که در تاریکی به هواي آز -ستارگان

از نکات بسیار مهمی که در خصوص کنشگران داستان باید در نظر گرفت، توجه به 

کارانه گام با توجه به عملکرد قهرمان داستان که باید بسیار محافظه. عنصر زمان است

اصلی رمان دارد و  شخصیتبردارد، اوقات تاریکی، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف 

ها در بستر دهند؛ به بیانی دیگر بیشترین زمانیکه اتفاقها نیز در آن رخ میاغلب توالی

شوند، از هنگام غروب تا صبح بوده که اغلب در آغاز هر فصل با وصفی آن حادث می

کند که نویسنده، لحظه دستگیري سعید را اینگونه توصیف می. شودتقریباً مشابه بیان می

  .)143: همان( »تاریکی، انبوه و متراکم شد«: ویدگتاریکی، همه جا را فرا گرفته بلکه می

اصوالً حاصل رویارویی سعید با اوضاع و . البته منظورش تاریکی ظلم و ستم است

شرایط موجود، تباهی و نابودي بود و اوج این تراژدي در نابودي او پنهان است، او 

یار و ، آن است که به رغم تأیید و حمایت میلیونها نفر، بیتراژدي حقیقی من«: گوید می
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بینیم کلماتی مانند تباهی، از این رو می .)90:همان( »امور در ظلمت تنهایی گرفتار شدهیا

ین بحران در طول داستان تکرار خلوت و خأل، تاریکی، تنهایی، براي بیان و اظهار ا

ی، با حرکت در تاریک«: گویداین حال می کند و درتاریکی بر سعید غلبه می. شود می

او از تاریکی ستم در اجتماع فرار کرد و  .)139: همان( »امیدي به فرار از تاریکی نیست

  .در تاریکی شدیدتري که همان تاریکی گور است گرفتار شد

  

  نتیجه

 اللص و«پردازي نجیب محفوظ در رمان با توجه به مطالب ذکر شده، شگردهاي داستان

هاي خاص روایی و ساختاري آن، از جمله ناکامی به دلیل برخی ویژگی» البالک

یعنی سعید مهران در پایان داستان، در قالب الگوهاي دیگر از جمله  اصلی شخصیت

خورد، که در قالب الگویی ساختاري برمون، حل شده و الگوي پراپ، به ابهاماتی برمی

سه کارکرد مورد نظر برمون در  .شوند میبلکه حوادث آن معنادار و قابل توجیه هم 

و پیامد را  فعلیتیا عدم  فعلیتي توالی اعم از امکان بالقوه، اجزاي تشکیل دهنده

هایی که در آغاز، روایت جریانتمام وقایع و . توان در این داستان پیگیري نمود می

ي ، با برنامهآن بهاي جذّاسازيها با توصیف و صحنهچینین مقدمهشوند در واقع ای می

حل ظاهرشدن سعید پس از بیرون آمدن از زندان در م یعنیرود؛ مشخّص پیش می

ویژه علیش و دخترش سنا یا دیدار اول او با رئوف علوان  قدیمی دوستان و آشنایان و به

ها همزمان با یادآوري خاطرات گذشته به عالوه، مالقات با شیخ پس از عبور از خیابان

باالخره تصمیم سعید مهران به قتل این  و عنوان پناهگاهشخاب آن به جنید و انت

امید شد و علیش اند پس از اینکه از مهر دخترش نااش را تباه کردهخائنانی که زندگی

حاضر به پس دادن اموال او و رئوف حاضر به همکاري با او نشد در موقعیت پایدار 

نیست، لذا نجیب  شخصیتان یک گیرند و چون طرف سعید مهراین الگو جامی

هاي پردازد؛ بنابراین، روایت آن داراي توالیها میرمان به آنمحفوظ در روند طوالنی

 - انضمامی -ايمرکب و زنجیره -هاي ساده مرتبط و معناداري است و انواع توالی

پیوندي در آن قابل استخراج هستند که این مسأله، حاکی از ذوق سرشار و توان 



   نقد ادب معاصر عربی  64

با توجه به این نظریه، سعید مهران به انتخاب خود . نندگی نویسنده آن استآفری

هاي بلند را همانطور که برمون داستان. رودمیگزیند و روایت پیشموقعیت را برمی

هاي ساده، مرکب، داند، در این رمان نیز انواع توالیهاي مرکب و فرعی میداراي توالی

  . اند، قابل استخراج و بررسیاي و پیونديانضمامی و زنجیره

از عناصر اصلی داستان مذکور در تحلیل ساختاري است؛ بنابراین  شخصیت

یابند که این امر در ها امکان تغییر میکنشگري و حاالت روانشناسی با توجه به موقعیت

  .جهت رأي برمون است

ارکردهاست که ي کي برمون، انشعاب دوگانهبا توجه به اینکه از نقاط قوت نظریه

امکان انتخاب قهرمان در هر کارکرد را در نظر گرفته است؛ لذا احتمال شکست یا 

پیروزي براي او وجود دارد همانطور که سعید مهران در پایان داستان، با شکست مواجه 

  . نمایدهایی از این دست را فراهم میشود و به این وسیله، تحلیل داستانمی

  

  ها نوشت پی

1- Plotgrammer 
2- Claude bremond 
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 عربی پژوهشی نقد ادب معاصر - دو فصلنامۀ علمی 

 )1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

  تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبناي مکتب اگزیستانسیالیسم

  دانشگاه خوارزمی، تهراندانشکده ادبیات و زبانها، 

  دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه خوارزمی، تهران

  ، تهرانزبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

و آثار  یاتدر ادب یخاص یگاه

مکتب در نقاط مختلف  ین

ب معاصر یو اد یسندهاز آنان، ژرژ سالم، نو

 یبه بررس یی،از منظر فلسفه وجودگرا

 یمو آشکار ساختن مفاه ی

مذکور با پرداختن به  ماناست که ر

اکثر مردم به  یشبه زوال، گرا

قرار  یانهانسان، در شمار آثار وجودگرا

آن، اعتراض و خواننده  یب

 اند؛ یافته یانهوجودگرا یو نمادها، کامال رنگ

  .دارد یستانسیالیستی

  

دو فصلنامۀ علمی   

چهارده پیاپی/ سال هفتم
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دانشکده ادبیات و زبانها، ، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1هومن ناظمیان

دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه خوارزمی، تهران، گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار ، فاطمه پرچگانی

زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، دانشجوي کارشناسی ارشد، میالد درویشی

  

  26/04/1395 :تاریخ پذیرش  02/08/1394 :تاریخ دریافت

یگاهبشر، جا یتو وضع ینسبت به زندگ یفلسف هاي یدگاهد یستم

ینبا انتشار هم. مدعاست ینگواه ا یستانسیالیسم،اگز یکردرو. است

از آنان، ژرژ سالم، نو یکیآوردند که  يبه آن رو یاريبس یسندگان

از منظر فلسفه وجودگرا یفیتوص یلیروش تحل یريمقاله با به کارگ یندر ا. است

یالمنف یرمان ف ي¬یانهوجودگرا یلتحل یات،با ادب یستانسیالیسماگز

است که ر ینا یقتحق یجاز جمله نتا. ایم در آن پرداخته یستانسیالیستی

به زوال، گرا یتاو در جامعه، محکوم ينسان، خرد شدن آزادهمچون غربت ا

انسان، در شمار آثار وجودگرا شدگی یءش ینو همچن یتو مسؤول یو فرار از آگاه

یببه معا ها ین ویژگیبا ا يا جامعه یدنکش یررمان با به تصو یسنده

و نمادها، کامال رنگ مایه درون یرنگ،پ یگر،د ياز سو. دارد یرا به تفکر وا م

یستانسیالیستیآثار اگز هاي یتبه شخص یاديداستان، شباهت ز ینا یتهايشخص

  المنفی فلسفه، اگزیستانسیالیسم، ژرژ سالم، رمان فی :ها

                                        

  Email: nazemian@khu.ac.ir: مسئول نویسنده الکترونیکی پست
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هومن ناظمیان

فاطمه پرچگانی

میالد درویشی

  

  چکیده

یستمدر قرن ب

است یافته یادب

یسندگانجهان، نو

است يسور

اگز ي رابطه

یستانسیالیستیاگز

همچون غربت ا ینیمضام

و فرار از آگاه یفراموش

یسندهنو. گیرد یم

را به تفکر وا م

شخص ینهمچن

  

  

ها واژهکلید

                                                

پست نشانی -1
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  مقدمه

ادیبان از آثار . هاي اخیر، پیوند خاصی بین فلسفه و ادبیات برقرار شده استدر قرن

فالسفه بهره جستند و همچنین فالسفه نیز از قالب ادبیات و نظرات ادیبان براي بیان 

اگزیستانسیالیسم نیز به عنوان یک رویکرد فلسفی، چنین . مفاهیم فلسفی بهره گرفتند

اي که به یک گونهداشته و به طور گسترده و خاص با ادبیات پیوند خورده، بهحالتی 

  . ادبی مبدل شده است-مکتب فلسفی

کاوند و در پی کشف یعنی ساحت زندگی بشري را می ادبیات و فلسفه، یک زمینه

توان از سوي دیگر در بین انواع ادبی، رمان را می. واقعیت راستین حیات انسانی هستند

زیستی فلسفه و ادبیات دانست؛ میالن کوندرا در  هاي همترین نمونهاز کاملیکی 

ي چند و چون رمان، اعترافات نویسنده نیست، بلکه کاوش درباره«: گویدباره می این

وي چنین  .)75: 1377کوندرا، ( »زندگی بشري در جهانی است که به دام مبدل شده است

آنکه  عر و هم فلسفه را در خود ادغام کند، بیهم ش رمان قادر است«: دهدادامه می

  .)133: همان( »کمترین چیزي از هویت خویش را از دست بدهد

فلسفه، ادبیات و سیاست، انواع بیان یک رویکرد به جهان هستند که هدف «

توانند کارکردهاي ادبیات و فلسفه دیگر نمی واقعیت است؛ شان، کشف و بیان اصلی

که دو مفهوم فلسفه و ادبیات، بدون این. )533: 1388احمدي، ( »وندجدا از هم انگاشته ش

ي شمول بسیار الزاماً با هم تباین داشته باشند، به سبب اقسام متعدد هر یک و دایره

 گاه مرز میان آنها را به طور دقیق تعیین کردرود بتوان هیچوسیع هر دو، تصور نمی

  .)228: 1389مجتهدي، (

ي فلسفه و ادبیات، این نیست که فلسفه با منظور از رابطه افزود که این نکته را باید

نظریات خشک و منطقی در ادبیات تجلی یابد، بلکه فلسفه با عمیق نمودن اندیشه در 

گذارد؛ چرا که اثر ادبی، هیچ ارزشی ندارد اگر عاري از معنا باشد؛ ادبیات، در آن اثر می

  )6- 5: 2009شیا، ( اء و استمرار آثار ادبی استچون این معنا است که ضامن حیات، بق

رو، آشنایی  ادبیات و آثار ادبی معاصر عربی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، از این

هایی فلسفی دارند، از اهمیت یافتن با فلسفه براي درك آثاري که خاستگاه یا دیدگاه
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ی المنفی اثر ژرژ سالم مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رمان ف. خاصی برخوردار است

از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم است تا دریابیم عناصر مختلف این رمان تا چه حد 

  .تحت تأثیر حد اصول و مبانی این مکتب قرار دارد و با آن پیوند خورده است

  

  سؤاالت اصلی تحقیق

  ؟حدي داراي خصوصیات مکتب اگزیستانسیالیسم استتا چه » فی المنفی«رمان  -1

ان در این رمان تا چه حد با مفاهیم این مکتب فلسفی پیوند و عناصر مختلف داست -2

  ارتباط دارد؟

  

  پیشینه تحقیق

ي تحلیل اگزیستانسیالیستی رسد که در زمینههاي انجام شده، به نظر می طبق بررسی

کنون در ایران، اثري به نگارش در نیامده است و نویسندگان تارمان فی المنفی، 

ي سالم بیابند که یکی از آن دو، کتابی است به نام إشکالیه توانستند تنها دو اثر را درباره

تألیف غسان السید که  )2015( الموت فی أدب جورج سالم، غابرییل مارکیز، ألبیر کامو

اي یابی به این کتاب به نتیجه نرسید و دیگري نیز مقالههاي نگارندگان براي دستتالش

سال وان تطور الروایه فی بالد الشام که توسط محمدرضا رضایی در است تحت عن

به چاپ رسیده است که در بخش مختصري از  29شماره در مجله زبان و ادب  1385

نها عنوان شده است این رمان، نمادین آن، از رمان فی المنفی یاد شده است که در آن ت

توان  از دیگر مقاالت مرتبط می. داست و توانسته زوایاي پنهان زندگی بشر را نشان ده

  :به این موارد اشاره کرد

. نمودهاي فلسفه وجودگرایی در مجموعه داستانی گفتگوي ناشنوایان از جرج سالم

  1393. 6 شماره. نقد ادب معاصر عربی. حیدریان شهري، منیر زیبایی

منیر . از منظر داستان موقعیت) در تبعیدگاه(تحلیل رمان فی المنفی جرج سالم 

  . 1393، 4زیبایی، مطالعات داستانی، شماره 
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اگزیستانسالیسم در شعر یوسف الخال، حسن گودرزي لمراسکی، ادب عربی، 

  . 1392، پاییز و زمستان 2شماره 

ن ناظمی و کلثوم صدیقی، بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوي، حسی

  .1390بهار و تابستان . 1/64شناخت، شماره 

اگزیستانسیالیسم و نقد ادبی، حسین حسن پور آالشتی و عیسی امن خانی، 

  .1386، پاییز 17پژوهشهاي ادبی، شماره 

سازد این است که براي نخستین بار رمان فی المنفی آنچه این پژوهش را متمایز می

شده نیست، از منظر مفاهیم اگزیستانسیالیستی، در ایران چندان شناختهاثر ژرژ سالم که 

  .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

  

  اگزیستانسیالیسم و قالب ادبی -1

همچنین آشکارا از امور . نگاهی ویژه به انسان و وضعیت او در جهان داردوجودگرایی، 

از این طریق، سعی در ایجاد تغییر پرهیزد و سعی در عینی ساختن فلسفه و انتزاعی می

این مکتب بطور مستقیم به انسان می پردازد و وضعیت و . در سبک زندگی انسان دارد

  .ي آثار ادبی نمایان می کندسرنوشت او را در آیینه

ي این مکتب در میان فیلسوفان و حتی ترین انگیزه و جاذبهمهم ،به سخنی ساده

ي سان و حرمت نهادن به فرد و شورش علیه سلطهتأکید بر شخصیت ان«مردم عادي 

نام و نشان اقتصادي و اجتماعی دوران مدرن است؛ دورانی که مردم را در نیروهاي بی

  .)31: همان( »ي بوروکراتیک اسیر کرده استدر یک نظام پیچیده ،یک زندگی مکانیزه

استفاده از قالب ترین عامل نفوذ و گسترش بسیار زیاد مکتب اگزیستانسیالیسم، مهم

هاي وجودگرایانه، در کشورهاي مختلف، از طرفداران ادبی است؛ چرا که غالبا رمان

شماري برخوردارند، به نحوي که معموال این آثار چندین و چند بار تجدید چاپ بی

ها و ها از درگذشت صاحبان آنها، هنوز هم رمانشوند و حتی پس از گذشت سالمی

مندان به مطالعه ستانسیالیستی جایگاه برتر خویش را در میان عالقههاي اگزینمایشنامه

  .حفظ کرده است
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شان به هایشان در فهم فلسفهنامهها و نمایشاز راه رمان... هاي اگزیستانسفلسفه«

ها، از ادبیات به اگزیستانسیالیست« .)158: 1354بوخنسکی، ( »اندمردم بسیار یاري کرده

ي مردم کنند و آن را یکی از عوامل برانگیزانندهجمعی یاد می عنوان وسیله ارتباط

  .)173: 1985الدیدي، ( »دانند می

اي بوده است که کامال آن را تحت تأثیر خود و تأثیر این مکتب بر ادبیات به گونه

اثرگذاري فلسفه مورد بحث و ادبیات بر یکدیگر «مضامین وجودگرایانه قرار داده است؛ 

تر به بیان آمده ها گویاتر و بلیغها و رماناست که این فلسفه در نمایشنامهاي به گونه

هاي کسانی مثل سارتر، کامو، مارسل و نیز نوشته. هاي فلسفیاست تا در رساله

بسیاري از فیلسوفان « .)30: 1391مشکات، ( »ایوسکی شواهدي بر این مدعا هستندداست

ي خود ن شعر و اسطوره براي تبیین فلسفههاي ادبی و هنري و زباوجودي از قالب

هاي فلسفی تأثیرگذار باشد، بر ادبیات این مکتب بیش از آنکه بر حوزه. کننداستفاده می

شهرت اصلی سارتر چه بسا بیش از آنکه از آثار فلسفی او برخاسته . تأثیر نهاده است

و  گابریل مارسل، کامو آلبرهایی چون اگزیستانسیالیست. باشد، به دلیل آثار ادبی اوست

  .)28: همان( »اندهاي فلسفی خود شهرت یافتهانبیشتر به علت رم سیمون دوبوار

  

  ي رمان فی المنفی خالصه -2

اي دارد؛  شود که حکایت از مرموز و عجیب بودن دهکدهداستان در فضایی شروع می

تکراري را اي بسیار کوچک و دورافتاده که مردمانش در سکوت، یک زندگی دهکده

وارد بر عهده دارد که به عنوان  نقش اصلی داستان را یک جوان تازه. کنندتجربه می

در انتهاي دهکده، یک رودخانه وجود دارد که . معلم جدید وارد دهکده شده است

معلم جوان در این . که دلیلش را ذکر کنندآند، بیدارنمردم، معلم را از آن برحذر می

اي بود که مردم فقط تا خانهکرد، در آنجا قهوهگشتگی میس گمي غریب، احسادهکده

رفتند تا ي استفاده از آنجا را داشتند و بعد از آن ساعت، باید به خانه میغروب اجازه

اي براي عده اي خاص که عبارت بودند از پزشک کدهخانه تبدیل شود به عشرتقهوه

. ی از سرکارگران و اطرافیان حاکمدهکده، داروفروش، دو تاجر، سه کشاورز و برخ
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شب، این مکان رقصید اما هنگام نیمهخواند و میدخترکی جوان براي این جمع آواز می

  .یافت و مختص او بودبه حاکم اختصاص می

خانه برود و وارد مجلس عیاشی شود؛ زیرا گیرد که به قهوهروزي او تصمیم می

ندارد و مردم خودشان هستند که گمان  فهمیده بود که هیچ منعی براي رفتن وجود

که چنین چیزي را کسی از حاکم شود در حالیبرند اگر بروند، حاکم خشمگین می می

شود، مهر او نیز رود و عاشق رقصنده اي میمعلم به مجلس رقص و غنا می. نشنیده بود

ن خوش نشیند؛ اما این اتفاق و دیدارهاي این دو به مذاق دیگرابه قلب رقصنده می

  .آیدنمی

هاي اتهام به اي در رودخانه غرق می شود و انگشتکه پسربچهروزها گذشت تا این

روند و او بدون محاکمه دستگیر و در یک نشانه می -ي دهکدهتنها بیگانه–سوي معلم 

اتهام او این بود که چند روز قبل از مرگ کودك، با او در . شودمعبد متروك زندانی می

گفتگو در کنار رودخانه بوده و این باعث شده که پسرك، دیگر از  حال گردش و

ي معلم جوان قصنده براي تبرئههاي رتالش .در آن غرق شودرودخانه نترسد و 

هاي معبد، اگهانی سنگماند و او که به مرگ محکوم شده بود، با ریزش ننتیجه می بی

  .دهدش ادامه میوار خویو دهکده بار دیگر به حیات طفیلی دهدجان می

  

  تحلیل رمان فی المنفی -3

ي این رمان مورد بررسی قرار می گیرد؛ تا مفاهیم وجودگرایانه در این بخش، مهمترین

نشان داده شود که این مفاهیم در چه جاهایی از رمان آمده، چگونه شکل گرفته و چه 

تر موجود در رمان از در بخش پیش رو به مفاهیم اگزیستانسیالیستی پررنگ. معنایی دارد

تنهایی فرد انسانی، تاثیر جامعه بر زندگی وي و در نهایت سرنوشت او مورد : جمله

  .گیردبررسی قرار می

  

  تنهایی و غربت - 3-1

پردازد، احساس تنهایی و یکی از مفاهیمی که مکتب اگزیستانسیالیسم، عمیقا بدان می

هدف نویسندگان بزرگ از بیان این درد، تسلط یافتن بر آن و به . غربت آدمی است
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طور که خود سالم، در همان.  ي نوشتن استنوعی خالصی از آن، بوسیله

او از بارزترین خصوصیات بیان وضعیت بشر و سرنوشت «: نویسداش می نامه زندگی

به اعتقاد اگزیستانسیالیسم، بدي باید نخست کشف « .)689: 1431الیسوعی، ( »رمان است

ها ي نویسنده و هنرمند نشان دادن بديبنابراین، وظیفه. شود و سپس دگرگون گردد

 »نشان دادن براي دگرگون کردن: استشعار مکتب ادبی اگزیستانسیالیسم این . است

  .)21: 1391سارتر، (

کشد، تنهایی و غربت بشر منفی به تصویر میهایی که سالم در فی الیکی از پدیده

شود و همه چیز رنگ غربت و تنهایی داستان در فضایی سیاه و سفید آغاز می. است

معلم جوان، تنها، به این دهکده اعزام شده است و خود، اختیاري نداشته است . گیردمی

ر، رفتاري همچنین تمام مردم شه. و این تصمیم را وزارتخانه، براي او گرفته است

شود و این امر بر معلم هرچه سعی دارد با کسی بپیوندد، موفق نمی. عجیب دارند

اما تنها او این احساس را دارد و دیگران با فرو غلتیدن در زندگی و . افزایدتنهایی او می

کار روزمره، و غرق شدن در لذات، هرگز چنین احساسی ندارند، البته به غیر از رقصنده 

مند شدن به معلم پس از عالقه. شودتوسط معلم بیدار می احساساتششهر که  ي

پاید که شود اما دیري نمیخوان، چند صباحی از غم و اندوه جدا میدخترك آوازه

  .کندگ میجامعه او را محکوم به مر

کند بلکه از شرایط آن دهکده جا آمده، احساس تنهایی نمیکه تنها بداناز این معلم

قدر عجیب است که معلم، حتی آن -دهکده–این مکان . متعجب بوده است و مردمانش،

ي ترین گوشهي برپا شده در دورافتادهاین دهکده«: بیابدنتوانسته بود آن را روي نقشه 

هایی که در دستم گرفتم، سراغش را گرفتم اما نشانی دنیا چه غریب است، در تمام نقشه

  .)12: 1962سالم، ( »1از آن ندیدم

ي عجیب و غریب، احساس غربت هحال نکته اینجاست که ساکنین این دهکد

ي ما رازي در دهکده«: اي در دهکده نیستگویند که به غیر معلم، بیگانهکنند و می نمی

وجود ندارد و معلمی که توقع داشتیم وزارتخانه، بعد از مرگ معلم پیر بفرستد، تنها 

  .)11: همان( »2اش استغریبه
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آه، اسمش را ... آن معلم«: دهندحتی به مرگ معلم قبلی هم اهمیتی نمیآنان 

پس از شنیدن  )13: همان( »3اي براي ما نداردها، فایدهام، به هرحال، اسمفراموش کرده

دانسته، اینک غریب ه را که میبرد که هرآنچها، معلم جوان گمان میاین صحبت

ي داند، در این دهکدهها میعلوم و دانستنیاحساس کرد هر آنچه را که از «: یابد می

  .)همان(»4عجیب، برایش ناآشنا گشته است

  

  ندگی و تنهایی انسانواما -1- 3-1

: گویدکند و با خود میرمان، معلم، احساس ناهمگونی و غربت می 16ي  در صفحه

زمین ي دورافتاده و سرگردان بر روي این غربت است یا تنهایی، یا این همان دهکده«

است؟ و احساس کرد که او یک زندانی است، در زندانی که شناختی بدان ندارد و دلیل 

داند، به دور خود چرخید و چیزي جز دیوارهاي اتاق نیافت حضورش در آنجا را نمی

زد، نمود و به وي نیشخند میي آن به سان چشمی بود که او را تمسخر میو هر روزنه

  .)13: همان(» 5بزند چیزي نمانده بود که فریاد

آورد و شدگی انسان به دنیا و غربت او را به یاد میسالم در این بخش، پرت

آنجا هیچ چیز جز : او به پیرامونش نگریست«: شودهمچنین یادآور این سخن می

هراسد، نسان میآنگاه هراسید، زیرا ا! من هستم: نخست فریاد برآورد. خودش ندید

یابد و در دنیا سر بر انسان ابتدا وجود می .)158: 1354بوخنسکی، ( »هنگامی که تنهاست

اي آید و آنجاست که باید چارهکند، به تنگ میکشد، سپس احساس تنهایی میمی

نویسد که معلم وارد شهر شد، در آن سالم نیز همچون متنی که ذکر شد، می. بیندیشد

  .ل شدنی نیستسر بر کشید اما ناگهان فهمید که این غربت، زای

هایش، همان وضعیت آدمی در کند که این دهکده و داستانژرژ سالم، اذعان می

اي که به این دهکده ي هر بیگانهمن، اینجا طبق زندگیِ از پیش تعیین شده«: جهان است

وي  )24: 1962سالم، (» 6شودکنم، همانطور که بشر به زمین وارد میآید، زندگی میمی

زید را به وضعیت انسان، در جهان تشبیه دهکده، که غریبانه در آن میزندگی معلم در 

دار مشابه داشته باشند، ها باید رفتار و کري انسانجهانی که در آن همه«همان : کندمی
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ندیشند و شادمانه با یکدیگر اظهار همبستگی کنند، به واقع جهان افراد یکسان بی

شود تا آدمی گمان کند این وضع، باعث می )27: 1377کوندرا، ( »احساسشعور و بی بی

به خیالم که من، حتما «: که دیگر براي همیشه باید همچون یک تبعیدي، زندگی کند

: 1962سالم، (» 7هایی را که در اینجا سپري خواهم کرد، غریبانه و تنها خواهم گذراندسال

سان دیگري، ارتباط برقرار کند و شاید از کند با اندر این وضع است که او سعی می )25

  .این غم جانکاه بگریزد اما در این دهکده، کسی نیست که با او بپیوندد

  

  گریز از تنهایی -2- 3-1

این وضعیتی است که معلم در آن قرار گرفته است، حال باید به فکر سبک کردن بار 

پردازد، به دهکده به گردش میاو روزي که در . تنهایی و یا حتی راه رهایی از آن باشد

کند، شاید در چنین شرایطی، یک کتابخانه براي انسان، حکم اي برخورد میکتابخانه

 »8این پنجره که ناگهان براي من، به روي دنیا گشوده شد«: هواي تازه را داشته باشد

دنیاي  جایی که بتواند در آن، از دنیاي غریب خود، قدمی فراتر بگذارد و به) 29: همان(

هاي وجودگرایانه، هایی که توسط قهرمانانِ رمانیکی از راه. رنگارنگ کتاب وارد شود

خود را به دنبال یافتن «: شود، کتاب و نوشتن استبراي فرار از تنهایی انتخاب می

ي کوچکی که از آن، با حالت فرار از اسارت این دهکده، به دنیا سر بر کشم، روزنه

اي که در رمان تهوع به تصویر تجربه )30: همان(» 9ها نمودمتابتسلیم خواندن این ک

  .پردازدکشیده شده است، که روکانتن براي فرار از وضعیتش به نوشتن و مطالعه می

پرسد که آیا به شرایط زندگی در دهکده خانه، از معلم میروزي، صاحب قهوه

م که تا ابد، هرگز عادت سازگار نشدم و معتقد«: دهد کهعادت کرده؟ معلم پاسخ می

 .)32: همان(» 10نخواهم کرد، همیشه احساس خواهم کرد که تا زمان مرگ اینجا غریبم

گوید که غربت، طبیعی است، همه چی به او میخانهپس از شنیدن پاسخ معلم، قهوه

ي قابل اي؟ نکتهاند، هدف سؤال من این است که آیا با آب و هوا کنار آمدهاینجا غریب

ذکر این است که غربت براي مردمان این دهکده، امري طبیعی است و گویی جزئی از 

هایی تنزل یافته و شیءشده هستند که دیگر از امکانات انسان. شان شده استطبیعت
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دانم که همیشه غریب من می«: آگاه نیستند -...آزادي، اختیار و–وجودي خویش 

  .)33: همان(» 11دهکده استخواهی بود، این احساس تمام آدمیان این 

. تگرفتن آزادي از انسان، تبعات متفاوتی دارد که یکی از آنها، احساس بیگانگی اس

پوشی کنید و آن را ، چشمتان زندگیوقتی که مجبور باشید، بی دلیل از امکانات محل 

 د، حتما احساس تنهایی خواهید کرد؛اي خاص ببینید و نتوانید کاري کنیمختص عده

شود چرا که هیچکس نیست تا با شما براي احقاق حقتان، هم قسم شود و این باعث می

اي دورافتاده و محروم از نور خورشید بدانید، این حالت زمانی به معلم که خود را سیاره

منع کرده  -که ضرري براي آنجا نداشتبا این–دهد که او را از رفتن به میکده دست می

روب، باید مثل خانه بنشینی، اما غکه تا هر وقت خواستی در قهوهمشکلی نیست «: بودند

  .)58: همان(» 12در اتاقت باشی سایر ساکنین دهکده

ي رمان، کامال آگاهی کنید، به فضاي غربت زدهوقتی به نماي کلی رمان توجه می

تنهایی و م کشیده و منزوي که انسان را به پرتگاه ابید، مکانی با مردمان چهره درهیمی

معلم نیز که وامانده بود و . دهدهاي انتخاب و عملش سوق میمنفعل ساختن امکان

دید، در پی فایده و از دست رفته میتمام آنچه را که در طول عمر، آموزش دیده بود بی

دانست در چنین محیطی، هرگز چرا که او می ي امیدي بود؛ر این وضعیت و روزنهتغیی

خود فعلیت بخشد و آزادانه زندگی کند و باید باقی عمر خود را نخواهد توانست به 

براي همین، او تصمیم گرفت تا . همچون یک شیء و یک موجود نباتی زندگی کند

ي سران دهکده او ابتدا وارد عیش شبانه. هاي اجباري دهکده زندگی کندخالف سنت

د، و دهکده در ساعت نزدیک ده بو«-شد که هیچ کس، حق ورود به آن را نداشت 

ي خواب آرامِ همیشگی خود فرو رفته بود، در مسیرش نه شخصی را دید و نه سایه

خانه رسید، درهایش را بسته یافت، و براي یافتن منفذي، به کسی را و وقتی به قهوه

» 13یافت و داخلش شدباز رها شده بود ي را که نیمهکه دردور آنجا چرخید تا این

خوان به اعماق چشمان آوازه«: شودآن، عاشق دخترك رقصنده میپس از  .)48: همان(

از این  .)68: همان(» 14گونش را احساس کردجانش نفوذ کرد و معلم، گرماي تن گندم

اي را احساس کرد معلم شادمانی«-اي را آغاز کند زندگی تازه طریق، معلم توانسته بود
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که دیگر در آن، خبري از خفقان  -)62: همان(»15اش نچشیده بودکه در طول زندگی

کرد که خلقت گفت و القا میغربت و واماندگی نبود و حاال کسی را داشت که به او می

پاید که محیط اجتماعیِ اما دیري نمی .دلیل و زیادي نیستیتو، عبث نبوده و تو بی

تا این کند، محاکمه محکوم میگر و خفقان زده، معلم آزاد شهر را به مرگی بیسرکوب

پیام را به مخاطب بدهد که باور نادرست مردم و عدم همبستگی آنان و عدم تعهد آنان 

هاي توتالیتر، سدي است در برابر سعادت بشر بر به انسانیت و همچنین تجاوز حکومت

  .روي زمین

  

  مسأله آزادي - 3-2

هاي فرد وجودگرایان، توجه همگان را متوجه وجود انسانی کردند و خواستار آزادي

اي را مطرح کردند و فرد را گرایانهدر ابتدا، وجودگرایان نظریات بسیار افراط. شدند

هاي آشکاري که جامعه و به محدودیتاما رفته رفته . نظر گرفتندمستقل از جامعه در 

: کردند، یقین پیدا کردند؛ مثال سیمون دوبوار اعتراف کرد کهطبیعت بر انسان تحمیل می

مستقل از بافت اجتماعی تعریف توان اخالق را کردم میبودم که گمان می من بر خطا«

ترین زندگی هر فرد در کوچکنشان داده که «سارتر نیز  .)82: 1372مکلینتاك،( »کرد

این نیروها . شوداداره می) اندکه برخی بر افراد ناشناخته(با نیروهاي جمعی  جزئیاتش

اینان تصمیم  )547: 1388احمدي، ( »اندنا انسانی چیرهي مناسبات بیبر هر فرد و هر شبکه

مسؤولیتی بر حذر را از بی انسان را به او نشان دهند و او هاي وجودگرفتند تا توانایی

  .دارند

اگزیستانسیالیسم خواهان حقوق و آزادي فرد انسانی است و اعتقاد دارد که انسان 

بنابراین آزاد کسی «. بخشد و باز یابد ها، آزادي خود را فعلیتباید در این محدودیت

ي خود را هاي خود را پیاده کند و پروژهها، برنامهاست که بتواند در میان محدودیت

  .)234: 1386نوالی، ( »محقق سازد

شود، حضور از این رهگذر، یکی از مواردي که در رمان فی المنفی مشاهده می

  .راد استهاي جامعه و تأثیرش بر روي افحکومت، فشار
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: معلم داستان به دهکده آمده تا جاي معلم پیري را که پیش از او فوت کرده پر کند

کس اینجا ناشناس و غریبه نیست جز معلمی که انتظار داشتیم وزارت آموزش و هیچ«

جالب اینجاست که ساکنین، حتی نام معلم » 16پرورش بعد از مرگ آن معلمِ پیر، بفرستد

ام، اما به هر حال آه، اسمش را به فراموشی سپرده... آن معلم«. ندارند متوفی را نیز به یاد

 .)13- 12: 1962سالم، ( »17شودها سودي ندارند، هر انسانی با نوع کارش شناخته میاسم

ي اگزیستانسیالیستی است، سازد، یک گزارهها و اعمالش میکه هر کس را انتخاباین

که شخص با عملش یکی شود و به صورت نه اینهاي فردي؛ اما به شرط حفظ آزادي

آگاهی یک ماشین زندگی کند، که در این صورت، چنین فردي، در حال فرار از خود

ي هویت شود که بتواند تواناییِ آزار دهندههم... خواهد چنان با نقششاو می«: است

متیوز، ( »ش کندها را فراموونگیِ انجام آنسان انتخابِ چگآگاهی از اعمال خود و بدین

اما گاهی حتی اگر شما بخواهید چنین وضعی نداشته باشید هم جامعه مانع  .)104: 1391

آمال  سنجد، بنابراینرد و تولید او میچون حاکمیت صنعت، انسان را با کارک«: شودمی

ها مجبورند احساسات خود دهند؛ یعنی انسانخاص انسانی، اعتبار خود را از دست می

بدین ترتیب مردم هر روز از طبیعت . شود، منطبق سازندچه عموماً خواسته میرا با آن

باشد، زیادتر محروم اهی نو میخاص انسانی خود، که ابزار ذوق تازه و انتخاب ر

اما در این  .)157: 1386نوالی، ( »شودن به حیوان تک ساحتی مبدل میشوند و انسا می

ت؟ باید عنوان کرد که جامعه، چنین سیستمی رابطه که چرا مرگ معلم فراموش شده اس

شود و در غیر این صورت، او ارزشی را بنا نهاده است، یعنی فرد با کارش شناخته می

 کهبه محض این. اي فردیت، اهمیتی نداردنخواهد داشت، چرا که در چنین جامعه

در . شوندموش میتوانایی افراد در کارشان پایان یابد، همچون ماشینی از کار افتاده، فرا

چنان با پلیدي خو نااندیشمندانسان «اي، تفکر و آگاهی جایگاهی ندارد و چنین جامعه

  .)22: 1391سارتر، ( »کندرفته وحشت آن را فراموش میهگیرد که رفتمی
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  خفقان و استبداد - 3-3

ترین خصوصیت آن هاي حکومت فراگیر است و به حتم، مهماستبداد، یکی از ویژگی

مردم همواره از آن، هراس دارند و گویی حکومت در همه جا براي . به شمار می رود

کرد که احساس می«: دهدکنترل رفتار مردمچشم دارد؛ همانطور که سالم شرح می

دانست که آنان در همان کنند و جرأت تلفظ آن را ندارند و میي مردم اجتناب می همه

هایش، شوند و احساس کردن گام، فارغ نمیزمان، از تفکر به آن و احساس حضورش

 »18این همان حاکم است: ایستادند، همراهشان بودهرکجا که بودند و هرسو که می

کنند، این است که این که مردم، حاکم را همه جا احساس میدلیل این .)44: 1962سالم، (

و فراگیر  خواهوجود دولت تمامیت«: هاي حکومت فراگیر استحالت، یکی از ویژگی

تالش . ا تحت کنترل خود دارداجتماعی ر-هاي فعالیت اقتصاديکه تمامی جنبه

طبع . هایشان به هیچ حد قانونی تحدید نشودهاي فراگیر بر این است که دخالت دولت

ی، هاي آموزشها حتی موجب سلطه بر فعالیتطلب این حکومتفراگیرندگی و تمامت

اما چه چیز باعث این ترس عظیم  .)193: 1390مشکات، ( »شودنیز می... ادبی و هنري و 

ها، دستورهایی بود که حس آن«: نشینی خود مردم استتر از همه، عقبشده است؟ مهم

کسی این را به او نگفته بود و انسانی اشاره . کرد حاکم خواستار اجرایش استمی

اش است و ضروري این وظیفهدانست که نکرده بود که باید این کار را کند، اما او می

  .)61: 1962سالم، ( »19است که به این شیوه رفتار کند

ي یک شخصیت اصیل است که از آگاهی و آزادي نمونه ،در این داستان اما معلم

کند، معلم، آزادانه در دهکده گردش می. کندخود آگاه است و صادقانه زندگی می

شود و از قواعدي که برقراري ارتباط دارد، عاشق میکند، با مردمان سعی در مطالعه می

اما در جوامعی این چنینی که . کندسازي ساکنین دهکده دارد، تخطی میسعی در یکسان

شود و فرسا است، کار براي هر فرد، دشوار میفشارهاي جامعه و حکومت بسیار طاقت

  .انجامدحتی به مرگ انسان نیز می

هاي ناگوار انسان معاصر را ترسیم لم، یکی از وضعیتسالم سعی دارد از طریق مع

معلم . گرددت فراموش میاي این چنینی، انسانیکند و نشان دهد که چگونه در جامعه
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باید این پلیدي «: ورزددرست و آزادانه زندگی کند اما جامعه به او کینه می سعی دارد

چرا که موجودي آزاد و آگاه  .)67: 1962سالم، (»20کن کنیمکه دهکده را لمس کرده، ریشه

که اختیار دارد، آزادانه زندگی کند، وارد دهکده شده است و ممکن است مردم مطیع 

اي قلیل که غرق در تمتعات آنجا، نیز ملتفت آزادي خویش شوند و عرصه را بر عده

در این وضعیت، جامعه در قبال کسی که برخالف . اند، تنگ کنندي خویشسودجویانه

چنین . العمل سختی نشان خواهد دادورات و سنن غیرمعقول آن رفتار کند، عکسدست

هاي فقط به فعالیت خواهداجتماعی فعلی، از انسان میوضع «اي یا بطور دقیق جامعه

زیرا کسی که از . روزمره و تأمین معاش مشغول شود، تا زندگی عادي خود را بچرخاند

انسان باید در یک  بنابراین. شودافتد و ترك میمی آهنگ همگانی تبعیت نکند، از نظرها

هاي دیگران پاسخ دهد، و اگر بخواهد تفاوتی، به خواستهثبات تحمیل شده و بی

مصرف دور انداخته نشود، باید که وظایف خود را فراموش نشده و مانند یک ابزار بی

حال که معلم به  .)161: 1386نوالی، ( »انجام داده و رضایت کارفرمایان را به دست آورد

  .گیرد که او را حذف کنددهد، جامعه تصمیم میاي، تن نمیچنین خواسته

  

  التزام به سکوت در جوامع سرکوبگر - 3-4

کنیم، دعوت به سکوت و التزام بدان یکی دیگر از مواردي که در این رمان، مشاهده می

سکوت کن، سکوت تمام زنی، پس اگر حرص زندگی براي مدتی طوالنی را می«: است

که توانسته تمام این رمان، با یک حکومت توتالیتر مواجهیم در  .)22: 1962سالم، (»21عیار

از این رو، در همان ابتداي رمان شاهد بیان این نکته . دم را تحت تسلط خود سازدمر

ود، توان در اینجا بدان اشاره نمدلیلی که می. هستیم که باید در این دهکده، سکوت کرد

توانید آگاهانه و آزادانه، آهنگ زندگی خود را اي شما نمیاین است که در چنین جامعه

  . بنوازید، چرا که در این صورت، جامعه شما را به عنوان یک بیگانه، طرد خواهدکرد
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  به انتخاب آزادانه واکنش جامعه بیمار - 3-5

 اند؟ یعنی قدم زدن با کودكداده اما جرم معلم چیست؟ آیا همان است که به او نسبت

گاه نزدیک رودخانه و غرق نزدیک رودخانه و جرأت یافتن کودك به رفتنِ گاه و بی

او تنها به دلیل . تر جلوه کنداین تنها یک بهانه است تا مرگ معلم طبیعی! شدن؟

. شده و غلط اجتماع، باید از سر راه برداشته شودتعییننپذیرفتن باورها و عادات از پیش

دارد، در طور که دوست میخواهد زندگی را آنگر که میاو شخصی است پرسش

چارچوبی انسانی بسازد و به روش دلخواه خود که مؤید آزادي او است، زندگی کند 

دوست داشتن حقیقت یعنی تحمل خأل و بالنتیجه «پس جرم چنین فردي، آگاهی است؛ 

  .)17: 1347کامو، ( »ي مرگ استبول مرگ؛ حقیقت همسایهق

براي مردن، لزومی «: ، حاکم استکالیگوالاي، منطق دیوانگانی چون در چنین دهکده

معلم هم جرم خود را  )50: 1357کامو، ( »ندارد که شخص حتما مرتکب عملی شده باشد

سالم، ( »22ام چیست؟ام و جرمی که بدان متهم شدهبراي چه دستگیر شده«: داندنمی

گوید چنین حالتی، ي چنین حالتی، تحلیل زیبایی دارد؛ او میدرباره کوندرا) 95: 1962

: هاي کافکا است، یعنی جایی که مجازات، جویاي جرم استهاي داستانیکی از ویژگی

ناپذیر چنان تحملپوچی مجازات آن. داندبیند، علت کیفر را نمیکسی که کیفر می«

: وجیهی براي رنج و آزار خویش یابدخواهد تاست که متهم، براي یافتن آرامش، می

معلم نیز به مجازات محکوم شده، از  .)193: 1377کوندرا، ( »"مجازات جویاي جرم است"

بالخره تسلیم این امر شد که «: این رو به دنبال جرمی است تا از بار این پوچی بکاهد

که عمالً  کردکند، و داشت باور میشک جرمی وجود دارد که پیرامون او وزوز میبی

  .)92: 1962سالم، ( »23دانست این گناه چیستکه نمیگناهکار است، با این

شود، هر که شبیه وي باشد هاي اجتماعی نمیمعلم، غریب است، چرا که اسیر بازي

 »گردد لط اجتماعی، محکوم به مرگ میهاي غها و سنتبه دلیل مخالفت با ذهنیت«

اما وي . شدشد تا هرگز متهم نمیرنگ میا جامعه یککافی بود معلم ب )33: 1389فرجی، (

بندي بایست در شکلآن را میي دهد که ریشهي گناهی را میبا مرگ خود فدیه«

ها، همواره در جهت دفاع هاي غلط در تاریخ جستجو کرد که خیل عظیمی از انسان ایده
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به خیال خود با این کار  آویزند، وآوران را به دار مجازات میاز آنها، مصلحان و پیام

د به بهشت جاویدان را بدست جهان را از لوث وجودشان پاك کرده و کلید ورو

  .)35: همان( »اند آورده

  

  مرگ و سرنوشت - 3-6

ي ها تا کنون با آن مواجه بوده، مسألهاي که انسان، از دورترین زمانترین مسألهمهم

. شودادبیات و فلسفه شمرده میموضوعی که یکی از مباحث مهم در . مرگ است

ترین سؤالی که هرکس و بنابراین، هر فیلسوفی باید از بنیادي: گفتتولستوي می«

دارد، پس زندگی من چه معنایی  حال که مرگ وجود: خودش بکند این است که

  .)28: 1378مگی، (» دهد؟ می

جوامع بدون تأمل در باب وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم، بحث از وضعیت «

زیرا در تمام طول تاریخ فلسفه، مشکل . پذیر نیستامروزي در برخورد با مرگ، امکان

گ، اشتغال و رویارویی توان جنبش فکري دیگري را یافت که تا این حد با مسأله مرمی

گوید که مرگ یا اندیشیدن به مرگ، می کیرکگور. )148: 1387معتمدي، ( »داشته باشد

اما درك مرگ به این معنا نیست که زندگی، یک مرگ تدریجی . ترین افکار است جدي

  .)67: 1386الموصلی، ( و یأس در برابر فنا است

آنان مرگ را . از نگاه وجودگرایان، مرگ، سرمنشأ معنابخشی به جهان است

شود که دانند؛ اما معتقدند که این محدودیت باعث میي زندگانی آدمی میمحدودکننده

توانند معنایی براي حیات ودیت انتخاب روبرو شوند و از این رو میها با محدانسان

سارتر مرگ و تناهی انسان را شرط ضروري براي آزادي انسان دانسته «خویش بجویند؛ 

ي مرگ پایان است اما در عین حال سازنده": در دفترهایی براي اخالق نوشته. است

یافت تا تمامی امکانات گاه امکان میآنبود اگر انسان جاودانه می... آزادي انسانی است

تحقق برخی (شود و این براي فردیت خود او او ناپدید می... پیش روي خود را بیازماید

) خطر گزینش برخی از امکانات(و آزادي خود او ) ي امکاناتاز امکانات در برابر بقیه

ها را ت میان انسانا تفاوسازد و از این جمرگ، آزادي و گزینش را می ".نتیجه دارد
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مان امکانات محدود و خاصی را ما با هم تفاوت داریم چون هر کدام. شکل می دهد 

آزمودیم و به هم ي امکانات را میي ما همهاگر مرگ در میان نبود، همه. آزماییممی

احمدي، ( »بخشد، فردیت می24گفت که مرگ به دازاینهایدگر هم می. شدیمشبیه می

1388 :205 -206(.  

همچنین معلم نیز، . معلم، در نظر مردمان دهکده، رفتاري نامتعادل و نامأنوس دارد

معلم فردي است که رفتاري آزادانه دارد و . داندفضاي دهکده و مردمانش را عجیب می

نماید؛ چرا  ي دهکده، غریب میشدهگونه رفتار براي مردمانِ شیءنه غیرمعقول، اما این

کند، سعی در برقراري ارتباط با خواند، در دهکده آزادانه گردش مییکه معلم، کتاب م

  .دیگران دارد، به کافه رفت و آمد دارد و عاشق دختر رقصنده شده است

ي ي گوسفندان، پس براي ادامهاند، همچون رمهدر این دهکده، تمام مردمان مطیع

ها از ي مگسنامهنمایش زندگی، معلم نیز باید یک برّه باشد، همانطور که سارتر در

فردي آزاد –زبان ژوپیتر که توانسته بود مردمان را به تسخیر خود در آورد به اورست 

اي، تو در میان ي من بودهاورست، تو جزئی از گله«: گویدمی -همچون معلم دهکده

آزادي تو، جربی بیش نیست و این آزادي موجب . ايهایم، علف صحراي مرا چریدهبره

  .)150: 1353سارتر، ( »توستتوست، حکم، تبعید  خارش

اي دارد، او سعی دارد مخاطب خود را از سالم نیز سعی در اعتراض به چنین جامعه

هایی همچون طریق این رمان و مرگ نامعقول شخصیت اصلی داستان که خواسته

  .هاي احتمالی خواننده رمان دارد، به تفکر وا داردخواسته

  

 نتایج

گرفته، مشخص شد که این رمان با پرداختن به هاي صورتبررسی و تحلیلپس از 

مضامینی همچون غربت انسان، خرد شدن آزادي او در جامعه، محکوم بودن به زوال، 

شدگی گرایش اکثر مردمان به فراموشی و فرار از آگاهی و مسؤولیت و همچنین شیء

  .گیردانسان، در شمار آثار وجودگرایانه قرار می
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از دیگر مسائلی که این تحقیق سعی در روشن ساختن آن داشت، این بود که 

با مفاهیم مکتب  نمادها، تا چه اندازهمایه، پیرنگ و عناصري همچون درون

مایه و نمادها، کامال رنگی مشخص شد که پیرنگ، درون. اگزیستانسیالیسم پیوند دارند

اي از روابط نامعقول قرار یرنگ، بر دستهاند؛ به این صورت که مثال پوجودگرایانه یافته

ي  دهندهشود تا کامال نشاناي نامعقول و دور از انتظار منتهی میگرفته است که به نتیجه

ي اصلی داستان بر دیدگاه وضعیت انسان معاصر باشد و بدین صورت شاکله

قرار گرفته  اگزیستانسیالیستی نویسنده از روزگار انسان بر روي زمین، از تولد تا مرگ

ي دهندهي داستان که همان فکر مسلط و اصلی آثار و نشانمایههمچنین درون. است

جهت فکري نویسنده است، بر مفاهیمی کامال وجودگرایانه بنا شده است، مفاهیمی 

تبعید یا افکنده شدن انسان به دنیا، سرگشتگی، عدم اصالت فرد و دشمنی برخی : چون

همچنین نمادهاي این داستان، شباهت زیادي به . اصالت فرد جوامع با آزادي فردي و

هاي آثار اگزیستانسیالیستی دارد و این تحقیق توانسته با وقوف بر دیگر شخصیت

ترین نمادهاي این رمان، نشان دهد که این نمادها تماماً یادآور مفاهیم و مقاصد اصلی

  . مکتب اگزیستانسیالیسم است

  

  ها نوشت پی

ب هذه البلدة القائمة فی هذا الرکن القصي من العامل، لقد حبثت عنها فی کل اخلرائط التی وقعت ما أغر « -1

  »!حتت يدي فلم أر ذکراً هلا فيها

ليس فی بلدتنا من اسرار و ليس فيها من غريب إال املعلم الذي نتوقع أن ترسله وزارة الرتبية بعد أن مات « -2

  »املعلم الکهل

 »إنين أنسيت امسه، و علی کل حال فان األمساء التفيدنا فی شیءآه، ... املعلم«-3

 »شعر أن کل ما يعرفه من معارف و معلومات قد أصبحت غريبة عنه فی هذه البلدة العجيبة« -4

أ هی الغربه أم الوحده، أم هذه البلده النائيه التائهه فوق االرض؟ و شعر انه سجني فی سجن ال يعرفه و ال « -5

لوجوده فيه، و استدار فيما حوله فلم جيد اال جدران الغرفه و کل ثقب فيها عني تسخر منه و تبتسم  يعرف سببا

  »له و کاد يصرخ

  »انا ههنا أعيش احلياة املقدرة لکل انسان غريب يفد الی هذه البلدة کما يفد بنو البشر إلی األرض«-6
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  »منفردا خييل إّيل أّين سأقطع السنوات اليت سأقضيها هنا غريباً «-7

 »هذه النافذة اليت فتحت يل فجأة علی العامل« -8

  »استسلمُت لقراءة هذه الکتب واجدا فيها کوة صغرية اتطلع منها الی العامل فراراً من أسر هذه البلدة« -9

  »مل أأتلف، و اعتقد أنين لن أأتلف أبد الدهر، سأظل أشعر إين غريب هنا حتی املوت« -10

  »ستظل غريباً و هذا شعور کل إنسان فی هذه البلدةفأنا أعرف أنک « -11

ال بأس فی أن جتلس فی املقهی ما بدا لک، أما فی املساء، فعليک، کسائر أهل البلدة، أن تکون فی « -12

  »غرفتک

کانت الساعة تقارب العاشرة، و البلدة تغط فی نومها اهلادیء املألوف، فلم ير شخصًا أو خيال « -13

مسريه، و حني انتهی إلی املقهی وجد أبوابه مغلقة، فاستدار حوله يبحث عن منفذ فيه حتی عثر شخص، طوال 

  »علی الباب الصغري الذي ترک موارباً فوجله

  »نفسه، و حيس حبرارة جسدها األمسرعيين املغنية تنفذان الی أعماق «-14

  »أحس املعلم بفرح مل يذق طعمه طوال حياته« - 15

»غريب إال املعلم الذي نتوقع أن ترسله وزارة الرتبية بعد أن مات املعلم الکهلليس فيها من «.- 16  

آه، إننی أنسيت امسه و علی کل حال فان األمساء ال تفيدنا فی شیء، و کل إنسان يُعَرف بنوع ...املعلم« - 17

  »عمله

أ�م فی الوقت نفسه ال کان يشعر أن کل الناس يتجنبون و ال جيرؤون علی التلفظ به و إن کان يعرف « - 18

ذلکم هو : ينقطعون عن التفکري به و اإلحساس بوجوده، و الشعور بوطأته تالحقهم أنُّی کانوا و حيثما أقاموا

 »احلاکم

مل يقل له أحد هذا، و مل يشر اليه إنسان مبا عليه . تلک کانت األوامر اليت شعر أن احلاکم يريد أن تنّفذ« - 19

  »رف أن هذا واجبه و أن من الضروري أن يتصرف هذا التصرفأن يفعل، و لکنه کان يع

 »ال بد أن نقضي علی هذا الرجس الذي مس البلدة« - 20

  »اذا کنت حريصة علی أن تعيشي حياة طويلة فالزمي الصمت، الصمت املطبق« - 21

  »ملاذا أوقفت و ما اجلرم الذي ا�مت به؟« - 22

جرماً حيوم حوله و ال شک، و کاد يعتقد بأنه مذنب فعالً، و إن  و استسلم آخر األمر إلی أن هناک « - 23

  »کان جيهل هذا الذنب

ي آلمانی است که هایدگر از آن براي نامیدن انسان،  یک کلمه Daseinدازاین یا به التین  - 24

  .بود است-گرفت و به معناي آنجابهره می
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  تحليل رواية فی المنفی لجورج سالم علی أساس مدرسة الوجودية

  

  

 1هومن ناظمیان

  2فاطمۀ برجکانی

3میالد درویشی  

  

  الملخص

 يةالعربيةووضع البشر، مکانة خاصة يف األدبالعاملي واآلثار األدب ياةاالنسانيةحول احل ّيةالفلسف ياتأصبحت للنظر 

 یهذه املدرسة مع انتشارها ف یمن الکّتاب إل رياحناز کث. یشاهد هلذه الدعو  يةاجتاه الوجود. ينالقرن العشر  یف

هلذادرسنا عالقة املدرسةالوجودية باألدب، . سوري واحد منهم ائيورو  يبأحناء العاملو أرجائه، وجورج سامل، وهوأد

أساس مبادئاملدرسة  یهلا يف هذه املقالة عل يةالوجود يماملفاه ينيوتب یاملنف يةفیلروا يلوالدراسةوقمنابالنقاش وبالتحل

ضمن الکتابات  ةوايتعترب هذه الر : نقاٍط منها یهذه الدراسةاحلاضرة أن تتوصَل إل يعتستط. الوجودية األدبية

اکثر  يازيف ا�تمع، وزواله احملتوم، واحن يتهوجودية مثل غربة البشر، وسحق حر  نيمضام یالوجودية الحتوائها عل

جمتمعا مع هذه  يصورحاول کاتب الرواية أن . شيء یمن الوعي واملسئولية، وحتوله إل يان،واهلروبالنس یالناس إل

احلبکة، واملضمون، والرموز اصطبغت  یمن جهة أخر . ريالتفک یقراء إلال يسوقل يوبهع یعل يعرتضاخلصائص و 

  .ريحد کب یإل یيف الکتابات الوجودية األخر  ياتيف هذه الرواية تشابه الشخص ياتبالصبغة الوجودية والشخص

  

  

  

  

  فی املنفی، جورج سامل، روايه ة، الوجوديةالفلسف: الکلمات الرئيسية

                                                

 یخوارزم معۀبجاو آدابها  اللغۀ العربیۀ یأستاذ مساعد ف -1

  یخوارزم معۀبجاو آدابها اللغۀ العربیۀ  یأستاذ مساعد ف -2

  یخوارزم معۀبجاو آدابها  اللغۀ العربیۀ یف یرماجستطالب  -3



پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی 

)1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

 

  جواهري

 بلوچستان و سیستان

  بلوچستان و سیستان

این مقاله، با بررسی آیرونی 

شاعر در . پرداخته است ،طنزآمیز دارد

گیري از تلفیق متناقض و متضاد وضعیت موجود و آرمان و اندیشه متعهد خود، هنر 

خواننده » اسلوب خطابی« قوي و تأثیرگذار یعنی

این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن در صدد است تا 

ان طنز، وهدف وي از شگردهاي شاعر در زب

دهد که جواهري  نشان می

هاي جامعه به شیوه آیرونی متوسل شده است تا 

رویکرد ساختاري، تناسب . 

  .آگاهانه و لحن انتقادي شاعر است

Email: r  

  دو فصلنامۀ علمی 

چهارده پیاپی/ سال هفتم  

 

جواهريو تحلیل ابتکارات  »آیرونی«بالغت 

  »تـَْنويَمُة اْلِجياعْ «یزطنزآم هدر قصید

 

سیستان دانشگاه، ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ،1رضایی رضا

سیستان دانشگاه، ادبیات عربیارشد زبان و  ، کارشناسفرشته دیبایی

 
16/08/1394 :تاریخ دریافت 09/10/1395 :تاریخ پذیرش   

این مقاله، با بررسی آیرونی . عنوان یک صنعت ادبی و بالغی از ابزار ایجاد تنش در متن است

طنزآمیز داردجواهري که محتوایی  »تنوميةاجلياع« ،و انواع آن به تحلیل قصیدة

گیري از تلفیق متناقض و متضاد وضعیت موجود و آرمان و اندیشه متعهد خود، هنر  این قصیده، با بهره

قوي و تأثیرگذار یعنی اي آیرونی را به کار گرفته است و زیرکانه با ایجاد رابطه

این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن در صدد است تا . استرا با متن اشعار خود درگیر کرده 

شگردهاي شاعر در زب، آیرونیک علت رویکرد جواهري به شیوه پاسخی، براي

نشان می هاي پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی یافته. بیابد ،بیان آیرونیک

هاي جامعه به شیوه آیرونی متوسل شده است تا  یضادها و نابسامانبه قصد طرح ت »تنوميةاجلياع

. تضادها کشف کند الي با حقیقت از البه مخاطب تفاوت وضعیت موجود را

آگاهانه و لحن انتقادي شاعر استموسیقی درونی و اسلوب خطابی، مبین انتخاب وزن، توجه به 

  الجیاع تنویمۀ آیرونی، طنز،، جواهري : ها

                                                           

Email: rrezaei@lihu.usb.ac.ir :شانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

  

  چکیده

عنوان یک صنعت ادبی و بالغی از ابزار ایجاد تنش در متن است آیرونی به

و انواع آن به تحلیل قصیدة

این قصیده، با بهره

آیرونی را به کار گرفته است و زیرکانه با ایجاد رابطه

را با متن اشعار خود درگیر کرده 

پاسخی، براي

بیان آیرونیک

تنوميةاجلياع«درقصیدة 

مخاطب تفاوت وضعیت موجود را

وزن، توجه به 

  

  

  

ها دواژهیکل

                  

شانی پست الکترونیکی نویسنده مسئولن -1
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  مقدمه - 1

اجتماعی  یموهبت توان میرا  پذیر مسئولیت با روحیه حساس و دردشناسوجود ادیبان 

مبارزان فعال  و از جمله مشهور عراق ومعاصر طنزپردازجواهري از شاعران  .دانست

بایستد و خوبی در برابر ستم اجتماعی زمان خود  سیاسی و اجتماعی است که توانسته به

او سبب شده تا  صالبت سخن و قوت طبع او .ها باشد همواره حامی مردم و در کنار آن

 یا متنبی عصر جدید و )136-137: 1986 ل محبوبه،آ( ملک الشعراء ی چونبالقا هرا ب

که توانسته وضعیت  ی بدانندیکی از بزرگترین شاعران را اوو  ستوده، )67 :1993 بیضون،(

  .)264: 2001 الجیوسی،( تصویر بکشد خوبی به پرتالطم عراق را از دهه بیست میالدي به

که  پزشکی رامن همیشه ادیب «: گوید میخاص دارد، او ی نگاه ادیبجواهري به 

او  دهد میامید  که بیم و شناسم می است، اندیش ژرفابزار جرّاحی در دست دارد و 

  .)33: 1385،الخیاط ( »برخیزندتا مردم زمانش  خیزد برمی

 د وتعه هاي مایه بناو  که در اندیشه رسد میشاعر به ظهور زمانی طنز در اثر 

عدم تناسبی  بیان هنرمندانه و فکش طنزپرداز هدف .وجود داشته باشد پذیري مسئولیت

 مقصودمان گویم میوقتی از طنز ومطایبه سخن  .دارد طن جامعه وجوداست که در ب

 اینجا در .است پذیر امکانمع دو نقیض وضدآن ج آن درنگاهی که  ،نوعی بینش است«

  .)13- 12: 1371 اخوت،( »به حقیقت رسید توان میباضد واقعیت  واقع در

 بین .گیرد مییک تضاد شکل  پایهطنز بر  .از ابزارهاي استفاده در طنز است آیرونی

 تناقض و که این تضاد ،حقیقت و موجود واقعیتبین  باید باشد، آنچهو آنچه هست 

  .شود میکه به آیرونی منتهی  گردد میایجاد تصاویري  منجر به عمل ادیب درنتیجه

اي معروف و متضمن معانی آشکار و پنهان  جواهري قصیده» اجلياع تنومية«قصیده 

  .است و آیرونیک آن مبین عمق تعهد اجتماعی شاعر هنرمندانهبافت متعددي است که 

  

  پیشینه تحقیق-1- 1

 مقاالت ترین مهماست که از  شده  چاپ هاو مقاالتی کتابآیرونی و طنز  مورد در

زاده و زهرا لرستانی  غالمحسینغالمحسین شمس از  مقاالت درآیرونی -1 :توان به می
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نوع  .است شده  چاپ .ش 1388سال بهار و تابستان  9 شماره مجله مطالعات عرفانیدر که 

شود به طور طبیعی ساختارهاي  اي است که موجب می به گونه گفتن شمسسخن 

در سخن  )کالم آیرونیک( عادي زبان شکسته شود و نوعی پوشیده گویی و رند معنایی

 مجلهکه در  وانگلیسیکنایه وآیرونی در ادبیات فارسی  وتحلیلمقایسه -2.او پدید آید 

نهم شماره  سال ،زینالی آقا وزهراتوسط حسین آقا حسینی  دانشگاه یزد کاوشنامه

ابعاد  این مقاله به توصیف و تحلیل.به چاپ رسیده است. ش 1387 هفدهم در سال

بالغت اسلوب "مقاله -3. لیسی با ذکر شواهد پرداخته است کنایه در ادب فارسی و انگ

از رضا رضایی در "مضامین طنز محمد مهدي جواهري و تحلیل معانی ثانویه تکرار در

 .1394 شماره دوازدهم بهار و تابستان ،له زبان و ادب عربی دانشگاه فردوسی مشهدمج

در این مقاله از تکرار به عنوان یک عنصر بالغی و شگرد زبانی یاد شده است که باعث 

بر تحلیل  تأکید حاضر مقالهدر  اما و .شده استبرجسته سازي معنا و ایجادموسیقی 

اصالحی و بیان نظرات آیرونی و استنباط مباحث  استخراج و »تنوميةاجلياع«قصیده 

  .قصیده است ابیات متن ازجواهري 

  

  تحقیق سؤاالت-1-2

 آیرونیک چیست ؟ شیوه دلیل رویکرد شاعر به .1

عنوان ابزار طنز  شگردهاي جواهري در زبان طنز چیست و چگونه آیرونی به  .2

 وي قرارگرفته است؟

 کند؟ تنویمه الجیاع چه هدفی را دنبال میجواهري از بیان آیرونی و طنز در  .3

 میزان موفقیت شاعر در کالم آیرونیک چه اندازه است؟ .4

  بحث -2

جواهري با عنایت به » اجلياع تنومية«هاي زبانی و بیانی قصیده  ساختار قصیده و مولفه

یابی به مقصود، ابتدا به تعریف  براي دست .مورد تحلیل قرار گرفته استصنعت آیرونی 

س به نگرش آیرونیک و تحلیل ابعاد ، رابطه طنز با آیرونی وسپآن آیرونی، روند تکامل

  .شده است  پرداخته هاي زبان طنزآمیز جواهري در قصیدهو الیه 
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یک صنعت ادبی شایع در ادبیات غرب است که در آیرونی « :آیرونی تعریف )الف

دلی ازبان فارسی یافتن مع در و شود میخوانده Ironic» »فرانسه درو « "Ironyانگلیسی

 .)18-17: 1382جوادي،( »شد مشکل استدقیق براي آیرونی که شامل تمام معانی آن با

، طنزآمیزکنایه، کنایه  طنز، طعنه، نظیر باکلماتیکه آن را  اند کوشیدهمعاصران ادبیات ما 

که بین این معادل  هاي شباهت وجود باترجمه کنند اما ...و گویی وارونهتجاهل عارف ، 

 در را نیاین تعابیر فقط بخشی از آیرو .است ها آن از تر جامعآیرونی  ،آیرونی است با

موضوع یا  داشتن نگهکتمان یا در لفافه آیرونی در اغلب موارد به معناي «. گیرند برمی

فریب، بلکه براي دست یافتن به  منظور بهاست؛ اما نه شده  رفته کار بهنکته اصلی 

است که نویسنده با توسل  اي شیوهآیرونی «. ) 209:1387ایبرمز، ( »تأثیرات بالغی یا هنري

او با معناي ظاهري  موردنظرمعناي  و کند میرا اراده  اش نوشتهي خالف به آن معنا

در « :ادب فارسی در تعریف آیرونی آمده فرهنگنامهدر  )166:1383رضایی، ( »تفاوت دارد

 ظاهراً اي واقعهاصطالح شگردي است که نویسنده باتوجه به بافت متن، به کالم یا 

 ناهمخوانیکامالً مطایبه آمیز از  دریافتی آن درکه  بخشد میمعناي متفاوت  صریح،

  .)15: 1381انوشه، ( »وجود دارد

 ها تعریفاین مشترك در همه  که نقطه یابیم می در شده ارائه هاي تعریفبا توجه به 

یژگی اصلی کالم آیرونیک و .معنایی دیگر اراده بیان یک معنا و است و گویی وارونه

منجر به وارونه گردانی سخن  نتیجه آن منتهی و است که در بافت متن ناهمخوانیایجاد 

  .شود میآن  عریض آمیز بودنت و

که از ذکاوت ونبوغی خاص  اي اندیشه، انسان است اندیشهخاستگاه آیرونی، 

 بااما  کند میتهذیب جامعه هم آن را همراهی  به اصالح و التزام وتعهد  وبرخورداراست

آیرونی  .اثر ادبی است به تردید افکندن مخاطب خاص، که هدفش شگردي و مهارت

و  کند میتضاد را ایجاد  که مغایرت و آید می حساب بهیک ابزار میان متنی  عنوان به

متفاوت آن استفاده  هاي گونهز ا آرمانی که در ذهن دارد با توجه به هدف و طنزپرداز

  .کند می
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این کلمه در ادبیات غرب مأخوذ از  :و تنوع رویکردها سابقه تاریخی :ایرونی )ب

 نقش .است رفته کار بهیونانی کمدي  درکه است » آیرون«به اسم  قراردادينام شخصی 

ضعیف  آیرون کوچک اندام و«. بود زن الف »آالزون«کمدي مقابل نقش  در این »آیرون«

بر  وکاردانیپردازي  بذلهبا  و زده میخود را به نادانی  ظاهراًبنیه بود اما باهوش که 

 اولینآیرون براي «که  شده گفته. )166:1382رضایی، ( »کند میقلدر غلبه  زن الفشخصیت 

او  اي مباحثهافالطون توسط یکی از دشمنان سقراط در حق روش  درجمهوریتبار 

بر  نهایت در جدل و  بحثوبا روش  زد میرا به تجاهل  اوخودکه است شده  کاربرده به

م 1502اصطالح آیرونی به سال  کاربردسابقه  .)18:1382جوادي، ( »شد میحریف پیروز 

آیرونیوانواع آن از قرن هجدهم به بعد در « )205:1371داد،( »گردد برمیغرب  در ادبیات

ریشه  بر اساس آنچه گفته شد .)18:1383جوادي، ( »یافت اي گستردهاي ادبیات اروپا معن

  .گردد برمیباستان  و یونانان سقراط این کلمه به زم

است که امکان دارد  وجهی چندبه لحاظ گستردگی معنا، چون منشوري  آیرونی

عدم به این دلیل . برداشت خود آن را از یک یا دو جنبه تعریف کند تناسب بههرکس 

 »موکه« .است تعریفی جامع وکامل براي آن مستلزم شناخت اقسام آیرونی ارائۀ

آیرونی نخواهد توانست  هاي تکنیکفهرست کردن  و آیرونی بندي طبقه« :گوید می

بگوید آیرونی ممکن است از  دتوان میاما  بزند برچسبی سریعاً به هر نقطه از آیرونی

برخی دلیل اقبال به . )72:1388، لرستانی زاده، غالمحسین( »ه شودگرفت هایی فرمچنین 

 آیرونی را ترس و برخی آن را ناشی از درك بیهودگی و پوچی زندگی و برخی

: 1387 ،قا حسینی، حسین، آقازینالیآ( دانند می ناشی از نوعی تضاد در مقصود گوینده

102-104(.  

ساختاري  بالغی، آیرونی کالمی، توان می هاي مختلف از آیرونی، با توجه به تعریف

به آن پرداخته  بعدي هاي بحثاقسامی از آیرونی ذکر کرد که در  عنوان بهو موقعیت را 

  .خواهد شد
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 يجواهر طنزآمیزنگرش آیرونیکوزبان درتعهد اجتماعی - 3

روح  توان میه با آن ک ابزاري .است ها ملتبیدارسازي  درعوامل  مؤثرترینشعر یکی از 

غافل  و آلود خواب هاي ملترا در  پرستانه وطن و بخش رهایی هاي اندیشهو  قهرمانانه

را درك  ها نابسامانیاین مستلزم آن است که ادیب درد جامعه را بشناسد،  و بیدار کرد

ابزاري که  .سرشار خویش، به اصالح امور اجتماعی بپردازد و ذوقکند و به مدد تعهد 

حال  فراخورد به توان می، کند میتخاب براي ابالغ پیام خویش ان يمتعهد ن ادیبچنی

زمانی  گاهی صراحت بیان و .متفاوت باشد حاکم متنوع و اوضاع سیاسی مخاطب و

پیام رسانش  د وسیلهتوان می در قالب طنز زمانی نقد داستان و ابهام، گاه قصه و کنایه و

 ظرافت طبع هوشیاري، خوش فهمی و عالوه بر استعداد شاعري و طنزهنر". باشد

که در عین  دریافتیز از تأثیر اشعار طنزآم توان مینتیجه این ظرافت طبع را  و خواهد می

بر  هم عی راهمان حال موضو و در سازد میراهم انبساط خاطر خواننده را فسادگی 

  .)89:1370رزمجو، ( "کند میخواننده روشن 

نویسنده آن اثر است، اشعار جواهري  وشخصیتاز اندیشه  بازتابی ،هر اثر آنجاکه از

حاالت  بازگوکننده و جهان بینی شاعر حصول اندیشه وم عنوان به دتوان میطنز  با ماهیت

 و ادبیمحیط دینی  یافته پرورشکه جواهري  دانیم می .او قلمداد گردد روانیو  روحی

در برابر ملت عراق بلکه در قبال تمام  تنها نهاصیل است که  اي خانواده نجف اشرف و

مشکالت  خوبی بهیک ناقد اجتماعی  عنوان بهجواهري . دارد و التزامجهان عرب تعهد 

عدم  ، فقر، اختالف طبقاتی، نبود آزادي سیاسی وعدالتی بی از قبیل هایی گرفتاري و

نسبت به آنچه بر این ملت  و دید می دقت بهرا  متجاوزان هاي زورگویی و استقالل

  :گوید چنان که می ،داد مینشان  العمل عکس موقع بهبود و حساس  گذشت میمظلوم 

  )181:  2008 جواهري،ال(

 کن فٍس ولَ لی نَ ما عَ کيُت وَ بَ 

   یقوَ يَ  جيٍف ليسَ طٍن عَ ی وَ علَ 
  

 هانِ طٍن ُمضاٍم ُمستَ لی وَ عَ   

 انِ لٍة مسَ لسَ سَ علی نـَُوٍب مُ 
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 وناتوان بر وطنی  .اي شده وخواربلکه بر وطن ستم دیده  گریستم ولی، نه برکسی،-

  .را ندارد درپی پی وعظیم  بالهايقدرت  که ضعیف

به  برد میاز آن رنج  دردي که اجتماع و بود را درك کرده جواهري حقایق جامعه

چون یک  و نشست نمیخاموش  گزنده وو در برابر این واقعیت تلخ  دید میعیان 

که در جامعه میان آنچه  بیند میشاعر . گشود میمشکالت  مسائل و نقد بهمصلح زبان 

جامعه  این فاصله در تمام جوانب و صله است،باید باشد چه قدر فا آنچه هست و

اجتماعی را در او پویا  مسئولیتحس تضادها  و ها تناقضدیدن این  واست  فراوان

 معالجه این وضعیت. ظلم و محرومیت است وادار کرد آنچهاو را به قیام علیه  و نمود

  .دش  وي انعکاس آن در شعر سپس ورونیک در ذهن شاعر ای  اندیشهمنجر به 

  

  »الجياع تنويمة« انواع آیرونی در -4

در  هاي جامعه، نابسامانیجواهري با آیرونی، بهترین زمینه را جهت طرح تضادها و 

برخی از  .بیافریند زدایی را غفلت بیداري و با آن حماسه کرده است تا شعر خود مهیا

آورد معنا و  ت رهبراي دریاف .اي دارد در قصیده تجلی ویژه مهمترین انواع آیرونی،

که  ییتا فضا گیرد مورد بررسی قرار می ،انواع آیرونی برخی از بارزترین مضمون ابتدا

ده به بهترین شکل ممکن نمایانده شود وپس از شاعر براي انتقال پیام در شعر ایجاد کر

 ي آیرونیک قصیده مورد تحلیل قرار می گیرد تا ارزش موضوع وساختار و محتواآن 

  .مشخص گرددهنرمندي شاعر 

ترین  ترین و متداول ساده«: (Verbal irony) )میکال(آیرونی در سطح واژگان - الف

در این روش، دیدگاه نویسنده برعکس دیدگاه ظاهر . نوع آیرونی، آیرونی کالمی است

افتد و  ن اتفاق میاین آیرونی، در سطح واژگا .)167:1382رضایی،( »شده است  نوشته

مؤلف اثر ادبی در این قسم از آیرونی تالش دارد بر اساس مغایرت و مخالفت یعنی 

این . منظور حقیقی گوینده است تنش ایجاد کندشود وآنچه  آنچه بر زبان جاري می

  .گیرد شیوه، یک شگرد لفظی بالغی است، که نویسنده آن را آگاهانه به کار می
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  )613: 2008 الجواهري،(

خوابیدن  .سیر شویداید باشد که در خواب  بخوابید که اگر در بیداري سیر نشده- 

آواز  بخوابید که خداوند جنگ، .به آرامش و نظم خواهد بود یابی دستبهترین عامل 

اي شعلۀ  .دانی اي که معناي کینه و انتقام را نمی بخواب اي آزاده. صلح سر داده است

با (» جفت شدن« مبارکت باد این. کنی هیچ روشنایی کور می ها را بدون نوري که چشم

 .خیزد اگر فرود آید با همدمی با خواب برمی الها، ب)خواب

هایی هستیم که شاعر از طریق جمع بین امور متضاد در  این ابیات، شاهد تنش در

جمع بین جنگ و صلح،  ،عین گرسنگی دعوت به خواب در. شعر به وجودآورده است

 کورکننده تلقیشنی است اما هدایت ورو ایهجنگی که آواز صلح سر داده، و نوري که م

به مخاطب دانسته  مایه تبریک به خو گرفتن به خواب را، آن که گشته و طنزآمیزتر

  .است

مهارت خاص الفاظ متضاد  اي سهل و ممتنع و با در این بند از قصیده شاعر با شیوه

هاي پنهان کالمی جز با  اي به تصویر کشیده که ظرافت گونه را به شکلی غیر محسوس به

. شود وجز با برقراري پیوندهاي تالزم بین اجزاي کالم دریافت نمی دقت و تعمق

لطف،  بیداري، ، جنگ و صلح، خشونت و و  گرسنگی وسیري، هدایت وظلمت، خواب

ظاهر  ي است که در این بند بهآشکار نور و تاریکی، آزادگی و بندگی، تضادهاي نهفته و

از طریق تضاد و تناقض در بین گونه  متراکم وفشرده است و شاعر این قصیده، ساده

  .زده است ها به آیرونی مطلوب کالمی دست واژه

  إن مل تشَبِعيناِمی فَ 

  نزوللِ  یالنَّوُم أدعَ  وَ 

 هُ إل"د غّنی قَ ناِمی فَـ 

 ما  َتْدرِ  ملْ  ُحرَّهً  يا

 یالتّ  الُنورِ  علةشُ  يا

  فانْ » شفعٍ «ن مِ  بُورکتَ 

  

 املنام  فِمنَ  يَقظةٍ  ِمن  

 ظاِم علی السَّکينِة و النّ  لِ 

 المِ أحلاَن السّ  "ربِ احلَ 

 انتقامِ  وَ  ْضِطغانٍ إ یَمعنَ 

 !ضطرامِ إ تُعشِی العيوَن بِال 

   »تُؤآمِ «فِمْن  البالءُ  لَ نزَ 
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دهد  را در جهت رسیدن به هدف نشان می هنرمندي شاعر مالحظه دیگرکه نکته قابل

دیگري ایجاب، یکی خطا  این است که وي از بین دو امر متضاد؛ که یکی سلب است و

یکی مطلوب است و  متکلف،اب، یکی مطبوع است و دیگري دیگري صو است و

وخطا را بر صواب، کند تا سلب را بر ایجاب  شویق میدیگري منفور، مخاطب را ت

وبر  اداردخواهد مخاطب را به تفکر و بدین طریق می. ومطلوب را بر منفور ترجیح دهد

غفلت و ناآگاهی  را دریابد و خود را از ورطه قعیتتا فرق بین وهم و وا او تلنگري زده

  .سوي آنچه مطلوب حقیقی است رهنمون شود د و بهبرهان

در این آیرونی نظر و لحن گوینده دقیقاً « Rhetorical irony):( آیرونی بالغی-ب

ظاهر جدي امر به کاري  ادیب با لحنی به. آورد عکس آن چیزي است، که به زبان می

 داد،( »اوستگوید خالف رأي و نظر حقیقی  آنچه میکند وکامالً واضح است که  می

شاعر با کمک تنش حاصل از کاربرد صنایع ادبی، به آیرونی بالغی متناسب با ). 9: 1383

  :این مطلب در پاره زیر از قصیده مشهود است .زند موضوع و محتوا دست می

  )612،همان(

  َح امرٍ ناِمی فإنَّ صَال 

  اس إذا یالوثقَ  العروةُ  

  فالُصفوفُ  إال و ناِمی

  فتنةُ  فـََنوُمکِ  ناِمی

  تتيقظی ان غريُ  هل

 ال الوحدةَ  فانّ  نامیِ 

 نامِی جياَع الشعب نامِی 

 فيه  األحزابُ  وحَّدُ تتَ 

 س�دا اجلموُع بِه و تَ 

 یَ أن َتُشقِّ  احلماقةَ  انَّ 

  

 ٍد ِفی أن تناِمی فاسِ   

 بانصرامِ  تُؤَذنُ  تِ ظتيق

 انقسامِ  إلی تؤول منکِ 

 األثام ِ  شرُّ  إيقاُظها

 اخلصاِم  کرَّ  یفُتعاِودِ 

 طُلُب أْن تنامیِ تَ  صماءَ ع

 السالمِ  نَِعمِ  ِمن الَنومُ  

 الِصدامِ  خطرُ  يـُتَّقی و 

 ی الصُّفوُف عن انقسام ِ تغنِ 

  ا الوئامِ صَ بالنُّهوِض عَ 
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بخوابید که اگر بیدار شوید، . بخوابید که اصالح امور نابسامان در این است که بخوابید-

هاي وحدتی که با خواب  بخوابید وگرنه صف. رود می این دستاویز محکمِ خواب از بین

خواب شما آزمایش و  بخوابید،. شود به وجود آمده با بیدار شدن، پراکنده و متفرق می

 مگرنه این است که اگر بیدار شوید،. شوید، از بدترین گناهان است اگر بیدار فتنه است،

خواهد که  از شما میبخوابید که وحدت و یکپارچگی  .کنید آهنگ جنگ دشمن می

بخوابید اي گرسنه مردمان بخوابید، خواب بهترین سالمتی و عافیت است و با . بخوابید

حماقت . ها متحد، و از خطر متفرق شدن در امان هستند این خواب احزاب و گروه

  .است که با قیام وحدت وهمبستگی را به هم بزنید

اصالح  محور الوثقی، ةده، آن را عرواي که شاعر ازخواب ارائه دا باژگونه تصویر در

این مایه اتحاد  مایه وحدت دانسته و اعالم کرده است که نباید به امور نابسامان و

اش تکرار  بیداري نتیجه. اقدام براي زوال آن گناه بزرگی است شود و اي وارد خدشه

نظر  گوید کامالً خالف رأي و آنچه شاعر می. سرگیري مجادالت است ها و از خصومت

موقع نیاز  به سامان شدن امور به بیداري، هوشیاري، حرکت، و اقدام به. حقیقی اوست

  . دارد

کالم در دعوت به خواب، درواقع با زبان آیرونی بیان  شاعر در این ابیات با اطاله

. تار گشته استبه بندحماقت گرف کند که غفلت، بسیار فراگیراست و قیام و نهضت، می

  . دیر شده است وراه هوشیاري در پیش گیرند هرچندکه تهپس باید بیدارگش

جواهري ضمن استفاده گهگاه و موضعی از  (Structural irony): ختاريآیرونی سا-ج

آیرونی کالمی، در کل اثر نیز آیرونی ساختاري را به طریقی هوشمندانه ایجاد کرده 

گاه از آیرونی کالمی، یک  به گاهستفاده جاي ا در آیرونی ساختاري نویسنده به« .است

گذاري در  گنجاند که در جهت دو پهلوئی معنا و ارزش ي ساختاري را در اثر می مؤلفه

اش سایه انداخته است  این آیرونی بر ساختمان قصیده) 10: 1383 داد،( یابد اثر ،جریان می

برخی ابیات  گردد که حتی از البه الي و گاه این روح حاکم معنایی به قدري شفاف می

   :آن به وضوح قابل استنباط است
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 خود را. رهبري امور را به قضا و قدر بسپار و آن را بر سرنوشت خویش حاکم ساز-

دانستید  کاش می. دلسوزند هایی که خوابند مهربان و هایی ساز که بر آدم تسلیم حادثه

بیداري پیشاهنگ مرگ ناگهانی است و هوشیاري، مانند شمشیري است که در روز 

  .شود جنگ دچار کند شدن می

. برکل قصیده ارائه می دهد این ابیات تفسیري از تصویر آیرونی ساختاري جاري

تسلیم شدنی که  .خواند در برابر قضا و قدر فرامی مردم را به تسلیم شدنظاهر کالم، 

د آی هر آنچه برایشان پیش می لی حاکمان زورگو و خودکامه است تا مردمهدف اص

شاعر در ادامه . و اعتراضی هم نداشته باشند بپذیرند و آن را مشیت الهی قلمداد کنند

داند وبراي اثبات ادعا،  آغاز مرگ میکند و بیداري را ملت را  دعوت به خواب می

آن اگر ازي است که شمشیر کند که هوشیاري چون بیه بیان میتعلیلی زیبا در قالب تش

مبدل  دار در این ابیات، زبان طنز به زبانی گزنده و نیش. خواهد شدکند  استفاده شود

  .تر باشد شده تا اثر آن قوي

  

  )تنويمُة الجياعْ ( یرونیکآزبانی  هاي ساختاري و محتواي مولفه -4

عناصر مختلف هر  ها و بخش. کل است و وار بین جزء شکل شعر حاصل پیوند اندام

 و معناصورت . دآید و با آن تناسب دار می عر پدیدمضمون ش مقتضاي محتوا و شعر به

گاه  که گذارند میهم تأثیر بر چنان متقابالً و  آمیزند می در شعر چنان با یکدیگر در

که عدم  ،اند سکهیک  وروي دمحتوا،  شکل و .متمایز کرد از همن عناصر را ای توان مین

مواجهه باشکل بیرونی شعر، یعنی  .کند میرا از ارزش ساقط توجه به یکی دیگري 

، نخستین گام در تحلیل )روي صفحه کاغذ ها بر نحوه چیدمان واژه( صورت و ساختار

  ضاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادَةللقـــــــــــــــــــِطيالقـــــــــــــــــــــــأع

ـــــــــــــــلــــــــــــــــواستس ـــــــــــــــمی للحـــــــــِـــ   ادثاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــإنَّ التَّ  ــــــــــــــــــــــــل-يـَّقُّظَ ـــــــــ ـــــمـــــــــلــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــ   -تِ ـــ

ـــــــــــــــــــــعوَ ــــــــــــــــــــــــــــوال ـــــــــــــــــــــلــــتَ ـــبــــــيٌفيُ ـَــــــــیُ ســـــــــــــــــــ   یــــــــــــ

  

 اِم ــــــــــــــــــــــی اّلزمــــــــــــــــــــــــــــــــميِه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحکِّ   

 نياِم ــــــــــــــــــــــــــــــلی الـــــــــــــــــــــــــــــــقاِت عـــــــــــــــشفــــــــــــــامل

 ُزؤامِ ــــــــــــال وتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل ةُ ـــــــــــــــــــــــــعــــــــليــــــــط

 انثالمِ ــــــــــــاُرِعبـــــــــــــــقــــــــــــــــــــتَ ـــــــــــــــوَمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  )613 :همان(
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 و ها تنشساختاري، به دنبال یافتن  هاي مولفهدر  .و شکل درونی محتواي شعر است

  .شده است به خلق آیرونی منجر که هستیم، تضادهایی

  

  ساختار شکلیتنش در  - 4-1

 قسمتی  نه اطناب یعنی، اطاله و که ،است شده تشکیلاز نه بند  »تنوميةاجلياع«شعر / الف

 متعالی قرار داده، هدفی شاعر در پس آن آرمان و که اش  گونه طنزبا محتواي  ،آنبودن 

تنش  که دارنداختالف  باهمابیات  میزان وظاهري  شکل نظر از ،هر بند آن .تناسب دارد

 کند میایجاد  را آیرونی و خود یک تضاد اختصار، و حاصل از اختالف بندها در تطویل

  .برداشته استآن در جهت جان بخشیدن به موضوع اصلی گام توسل به  شاعر با و

فاده کرده است است اعر از بحر کاملش ،و اختیار الفاظ نوع قافیه و وزن شعري ازنظر /ب

 از طرف دیگر .متناسب با موضوع قصیده است وکه بحري فخیم، آهنگین، حماسی 

که  کند میمهیا  "الیی گفتنال"نوعی  قافیه میم وموسیقی درونی قصیده فضا را براي

هرگز آرمان وهدف  که درحالی حقیقی است،ی دعوت شاعر به خواب یک دعوت یگو

» نامی«همخوانی ندارد بلکه درست با تکرار عبارت  ،دشو  میبیان  شعر در آنچه شاعر با

که مدام  ،"نامی"انتخاب فعل امر  .کند میرا تداعی دعوت به بیداري  و »يقظه«هدف 

از موضوعی  بلکه شاعر بخشدتا موسیقی مالیمی را تجسم این نیست تکرار شده 

در . گوید میفساد در زندگی اجتماعی سخن  و امیدي ناشرایط بودن، تسلیم  مثل تر کلی

بافت عروضی، ریتم  ازنظرآن  کلی وساختار منسجم که  بینیم می ،ساده ظاهر بهاین شعر 

آن اذعان  سادگی وبه سهولت همه که ، قافیه، کلمه قافیه وتکرار الفاظ آهنگ، الفاظ و و

  .بکشد تصویرعظیمی را به  هاي مایه درون توانسته چگونه ،دندار

 عمیق،و فنی  يبعد تکرار، کمک قصیده با در اینجواهري  تکرار لفظ و عبارت، /ج

 و  پنجاهتکرار  وي با .دهد میرا تشکیل  این تکرار مدار اصلی قصیده. ایجاد کرده است

تا دروراي آن مجالی ه آوردرا به وجود  نشینی دلآهنگ  نغمه و »نامی«بار فعل  شش

  .یابدبهدفش ابالغ براي 
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  از نظر مضمون ویر تنش زااتص - 4-2

تسلیم حوادث  ،پرهیز از نور، چون دعوت توده گرسنه به خواب دعوت به مفاهیمی

در سرتاسر  متضاد و متناقض که در تنشی دائمی با یکدیگرند، يبودن و آوردن تصاویر

هارمونی ادعایی، جمع اضداد و پارادوکس معنایی است این . قصیده قابل مالحظه است

هاي  لباس الگوها و مدل ،آرامش بر هم زنندهبر شرایط نامطلوب و  که شاعر

  .بخش را پوشانده است بخش و فرح آرامش

نمادي از مثبت بودن اوضاع و تاریکی نمادي از مسائل  عنوان مثال روشنی به

و تاریکی را  عوض کردهنه جاي این دو مقوله را صورتی زیرکا شاعر به. آزاردهنده است

، ستو پویاینماد تالش  و خورشید را که مظهر حیات و ،گزندي و صیانت بی نماد

 خواننده را امر، پردازش شده با واقعیت عدم تناسب تصویر .داده استآزاردهنده نشان 

 زدایی تفکر غفلت ،می کند تا با تنش ایجاد شدهگوئی مطلب و آیرونی آن  متوجه ارونه

گویی موجود در شعر با مهارتی  شاعر به کمک آیرونی وارونه. بخشیده شود قوت 

یافته که توانسته به نحوي مؤثر، واکنش عاطفی مخاطب   خاص به واقعیتی عینی دست

بیداري "حل نهایی یعنی  هیچ صراحت بیانی برانگیزد و ذهن او را دریافتن راه را بی

 تصویرپردازي،این . دارد از وضعیت موجود، به تفکر و اندیشه وا براي رهایی "واقعی

او با توالی این  .بخشد ابتکار هنرمندانه و پرداخت ماهرانه شاعر را تجلی بیشتري می

تصاویر درصدد تعمیق غرض و آگاهی بخشی متعهدانه خویش است و براي ایفاي 

  .پیگیر دارد مقصود تالشی مستمر و

  

  ایجنت - 5

اي است که در  سو و میزان تعامل و تقابل مخاطب نکته مالحظه شرایط اجتماعی از یک

شاعر با در نظر گرفتن این  .داردقرار الجیاع تنویمۀدر قصیده مرکز توجه جواهري 

جواهري در این  اندیشه شعر و .فضاي کلی حاکم بر قصیده را ترسیم کرده است ،رابطه

 .زدایی است غفلت آزادي خواهی و قصیده حرکتی بی چون وچرا به سوي بیداري،

  :بر است مبتنی بیان آیرونیک در جواهري یوهش
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شاعر از شگردهاي زبانی جهت دست یافتن به تاثیر بالغی یا هنري استفاده کرده  :الف

  .است

گویی بخشیده  وارونه تعریض و قابلیت ناهمخوانی در بافت متن به کالم شاعر،: ب

  .است

 تعمیق غرض و آگاهی بخشی متعهدانه درصدد اطاله قصیده،او با توالی تصاویر و : ج

  .پیگیر دارد خویش است و براي ایفاي مقصود تالشی مستمر و

به جان  با ایجاد تضاد و آیرونی تنش حاصل از اختالف بندها در تطویل و اختصار،: د

  .ک مؤثري نموده استبخشی موضوع اصلی کم

 قصیده، وگزینش زبان طنز، بیان معکوس و غلبه تکرار یک فعل خاص، اطاله: هـ

  . تا هدف معهود است شاعر مبین فاصله زیاد تقابل، پیوندهاي مبتنی بر عالقه تضاد و

ذکر قصیده در منابع ادبی ومنابع تاریخ ادب معاصر مبین پویایی مضمون، مانایی  -هـ

  .و احاطه شاعر بر موضوع و احوال جامعه استمفهوم و قوت 

  

  منابع و مآخذ

درادبیات ) Irony(آیرونی  تحلیل کنایه و مقایسه و ،)ش1387( قا حسینی، حسین، زهرا آقازینالیآ-

  .سال نهم، شماره هفدهم یزد کاوش نامه انگلیسی، فارسی و

 .، بیروت، دار األضواءالثانیۀ الطبعۀ ،)م1986( ماضی النجف وحاضرها جعفر،الشیخ  آل محبوبه،-

  .ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ و تهران، چاپ دوم، ،)ش1381( فرهنگنامه ادب فارسیانوشه، حسن، -

 ،)ش1387( فارسی- فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی انگلیسی ،ایبرمز، ام، اچ جفري گالت هفرم-

  .راهنما تهران، ،سبزیان سعید

  .چاپ اول، اصفهان ،)ش1371( نشانه شناسی مطایبه اخوت، احمد،-

دار الکتاب  بیروت، ،)م1993( بیضون، حیدر توفیق، محمد مهدي الجواهري شاعر العراق األکبر-

  .العلمیه

  .کاروان تهران،، )ش1382( در ادبیات فارسی تاریخ طنز جوادي، حسن،-

 الحریۀدار بغداد، ،الثانیۀ الطبعۀ ،)م2008( الکاملۀ الشعریۀدیوان األعمال  الجواهري، محمد مهدي،-

  .النشر و للطباعۀ
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ترجمه عبدالواحد  ،)م2001( اإلتجاهات والحرکات فی الشعر الحدیث ، سلمی الخضراء،یالجیوس-

  .العربیۀ ةمرکز دراسات الوحد بیروت، األولی، الطبعۀ ،ةلؤلؤ

 کرمانشاه، ، ترجمۀ محمود فضیلت،)ش1385( تاریخ األدب العربی الحدیث وهمکاران، الخیاط، جالل،-

  .انتشارات دانشگاه رازي

 .مروارید تهران، ، چاپ چهارم،)ش1378( فرهنگ اصطالحات ادبی داد، سیما،-

  .آستان قدس رضوي مشهد، ،)ش1370( آثار آن در زبان فارسی انواع ادبی و رزمجو، حسین،-

  .، فرهنگ معاصر)ش1382( فارسی-واژگان توصیفی ادبیات انگلیسی رضایی، عربعلی،-

  .طالعات عرفانی، شماره نهم، م)ش1388( مقاالت شمس آیرونی در ،زاده، زهرا لرستانی غالمحسین-

  



 

  

  

  للجواهری و تحليل ابداعاته الفنية فيها »تنويمة الِجياع«التعبير التهّکمّی و بالغته فی قصيدة 

  

  1رضا رضایی

   2فرشته دیبایی

  

  الملخص

 يرمي الذي التهکمي االديب التعبري من نوع هو »آيرونی« باالنکليزية يسمی قد أوما السخرية او الساخر االدب

 الشاعرالعراقي. اجتماعية او سياسية ناوياًغاياتٍ  العبارت، ظاهر عليه يصدق ملا مقابال مغايراً  معنی االديب به

 الثقافیّ  ختّلفهم مبدی وواقف شعبه بتوعيةمجاهري ملتزم مناضل شاعر أنه مبا اجلواهري مهدي املعاصرحممد

 رؤيته ليبّني  االيقاعيةاملتالمحة االلفاظ وصورةَ  النصِّ  مستّغًالسياقَ  بنيویٍّ  مبنهجٍ  هذه قصيدته يف يلجأ والسياسّی،

 حتليل مبنهج املوضوع يتناول البحث فهذا. مباشر غري بشکل املکبوتة املقصودة ومعانيه االصالحّية النقديّة

 ملعاجلة أسلوباً  مستويا�ا الظاهرةالتهکميةمبختلف إلّختاذه الشاعراملنشودة دوافع لتبيني والتعبريّی، البنيویّ  القصيده

 السياسي مبصريهم اإلهتمام عن البالغة السائدةوغفلةا�تمع السياسية الظروف أن البحث فاملالحظمن. القضايا

 التعبريية وبامکانياته النص سياق يف اإلشکالية بإجياد واملّتصف هذا مبنهجه الضوء يسّلطَ  أن اجلواهري جعل

 ويقوموا الّذل يرفضوا ألن اخللل مواضع معرفة وإالنذارعلی األراء اليقظةوتنوير روح إثارة من نواه ما علی اإلحيائية

  .وحضارةً  ثقافةً  العريق لشعبهم ينبغی مبا

  

  

  

  

  

  

  نومية اجلياعت ،التهکمی ريالتعب ية،لسخر اواهری اجل :الکلمات الرئيسية

                                                           

  بلوشستان و سیستان بجامعۀوآدابها  العربیۀ اللغۀقسم  مشارك فیاستاذ  -1

   بلوشستان و سیستان بجامعۀ وآدابها العربیۀ اللغۀ قسم فی ماجستیر خریجۀ -2



 پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی 

 )1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

هاي مواجع الشتات و وجهان لعنقاء 

  زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

  و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

 هاي رمان اتصال حلقۀ آوایی

 و اروپایی ادبیات در توان می

 ظهور متعددي آوایی چند 

 معاصر گراي واقع نویسندة

 در نویسی داستان سبک 

 لعنقاء وجهان« و »الشتات 

 و گفتگو انسجام، عدم( آوایی

 از هایی شکل چه رمان دو

 حوادث توانسته، روایی تکنیک

 روش گفت توان می. بکشد

  رمان چند آوایی، رمان مواجع الشتات، رمان وجهان لعنقاء واحدة

Email: s 

دو فصلنامۀ علمی   

چهارده پیاپی/ سال هفتم

  

هاي مواجع الشتات و وجهان لعنقاء  بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان

  واحده نوشتۀ عبدالکریم ناصیف

  

زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهراندکتري ، دانش آموختۀ 1مین غالمیسی

و ادبیات عربی، دانشگاه تهرانجواد اصغري، دانشیار زبان 

  

  20/03/1396: تاریخ پذیرش  10/10/1394: تاریخ دریافت

  

آوایی چند رمان. دارد نام آوایی چند هاي رمان نویسی، رمان هاي تکنیک

می را نویسی داستان از شیوه این ریشۀ. آید می شمار به رئالیستی 

 هاي رمان نیز عرب معاصر داستانی ادبیات در. کرد جو و جست

نویسندة ناصیف، عبدالکریم هاي رمان در نویسی داستان از سبک این. 

 این از که است نویسندگانی از یکی او. دارد اي برجسته نمود

 مواجع رمان« دو داریم سعی پژوهش این در.است برده بهره هایش

آوایی چند هاي رمان ساختاري هاي ویژگی بر تکیه با را نویسنده این

 این که دهد می نشان نتیجه. دهیم قرار تحلیل و بررسی مورد) 

تکنیک این گیري بکار با نویسنده چگونه و اند برده کار به را آوایی

بکشد تصویر به مختلف افراد دیدگاه از را) اشغال و جنگ( خاورمیانه

  .است تحلیلی -توصیفی مقاله این در 

رمان چند آوایی، رمان مواجع الشتات، رمان وجهان لعنقاء واحدة: ها

                                                           

Email: simingholami52@yahoo.com :نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول

 

 

بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان

  چکیده

تکنیک از یکی

 و کالسیک

جست آمریکایی

. کردند پیدا

نمود سوري،

هایش داستان

این »واحده

) زبانی تکثر

آوایی چند رمان

خاورمیانه کنونی

 نویسندگان

  

  

  

ها کلیدواژه
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  مقدمه

) dostoevsky( هاي داستایفسکی رمان چند آوایی در قرن نوزدهم با نگارش داستان

فی این نوع رمان، سهم ، در معرّ)bakhtin( در این میان، میخائیل باختین. شکل گرفت

. یکی از نویسندگان برجستۀ این فرم از رمان است داستایفسکی. به سزایی داشت

سابقه و نو را به نمایش هاي داستایفسکی چیزي بیمیخائیل باختین معتقد است که رمان

به باور . سازدرا می »رمان چند آوا«گذارند و براي توصیف این ویژگی، اصطالح می

نی خود را به طور لجام ت زبااي آزاد نیست که نیباختین، همان طور که هیچ گوینده

گسیخته بیان کند، بلکه باید آن را در نسبت با سایر گویندگان به زبان آورد؛ به همین 

هاي خاص خودشان را داشته  ها نیتان نویس هم باید بپذیرد که شخصیتترتیب، رم

باشند و بتوانند صداهاي خود را، بدون آن که جزیی از صداي واحد نویسنده شوند را 

  .)135: 1390مکاریک، ( ندبیان کن

هاي یک شخصیت واحد  ها یا استدالل هاي داستایفسکی متکی به اندیشه رمان

اي مبتنی بر مکالمه است؛ در واقع، در قاموس باختین، مکالمه نیستند، بلکه به رابطه

شود که احساس می«: گویدچنان که باختین می. ادف یکدیگرندگري و چند آوایی متر

است در  »پاسخی«از همان آغاز ... قهرمانان داستایفسکی هاياندیشههریک از 

باختین معتقد است که موقعیت داستایفسکی نمایان گر  .»چارچوب یک گفتگوي ناتمام

به جاي . آگاهی استهم در تاریخ داستان و هم در ما از خود »چرخش کپرنیکی«نوعی 

وحدت موجود . فراگیر بنا شده استوحدت داستانی سنتی که بر پایۀ نوعی درون مایۀ 

هم زیستی و «اي است و مشتمل است بر هاي داستایفسکی وحدتی مکالمه در رمان

بندي شده  هاي گوناگون که به صورت هنري سازمان تعامل مجموعۀ متنوع از روان

نه بردگانی «داستایفسکی . است، و نه مراحلی از یک روان واحد در حال تغییر

خالق شان  »دوشادوش«توانند  آفریند که می را می »آزاد«هایی  انسان بلکه »...خاموش

هنگامی که . بایستند، با او چون و چرا کنند و حتی در برابرش سر به شورش بردارند

هاي  مجموعۀ متنوعی از انواع کالم«نوشت و در آن رمان را می »گفتمان رمان« باختین

بندي شده  افراد، که به صورتی هنري سازماناجتماعی و مجموعۀ متنوعی از صداهاي 
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هاي داستایفسکی را عناصر سازندة خود  هاي رمان را تعریف کرد، این ویژگی »است

 ها را یافته بودهاي اروپایی نیز آنسیعی از رماندانست و در طیف و ژانر می

  .)135: 1390مکاریک،(

پل دومان . استگیر بوده ر چشمتاثیر نظریۀ گفتمان داستانی باختین بسیا

)paulduman(3 ریه پردازان معاصر با ظتوان فهرست بلند باالیی از نمی«نویسد که  می

گري باختین کنند نظریه مکالمههمگی ادعا میهاي بسیار متفاوت را تهیه کرد که اندیشه

عاهاي باختین در سرانجام اد .»براي کار آنان مطلوب یا حتی تعیین کننده بوده است

اي که او براي بررسی سکی هرچه باشد، اصطالحات انتقاديهاي داستایف رمانمورد 

 ي ادبی شده استاهی چند زبان گونهاي داستایفسکی طرح کرد، وارد روند کلّرمان

  .)135: همان(

امروزه در ادبیات ملل گوناگون، شاهد ظهور آثار ادبی هستیم که بازتابی عملی از 

هاي ادبی نویسندگان معروفی چون داستایفسکی هستند و از پتانسیل قابل توجهی  سبک

. به منظور تحلیل و بررسی بر اساس رویکرد فرمی رمان چند آوایی برخوردار هستند

ادبیات عرب در یکی دو دهۀ اخیر نیز توانسته است هم پاي ادبیات معاصر جهان پیش 

هاي  خلق کند، به همین دلیل رمان راتایش رود و آثار و شاهکارهاي ادبی در خور س

  . از منظرهاي مختلف را دارند عربی قابلیت بحث و بررسی

ویسنده عالوه بر به این ننویسندة معاصر سوري  )م1939(عبدالکریم ناصیف 

هاي جدید رمان نویسی نیز سنتی در عرصۀ رمان نویسی، به روشهاي کارگیري شیوه

هایی است که عبدالکریم ناصیف از آن  چندآوایی یکی از تکنیکرمان . نظر داشته است

گیري از روش چند  هاي وي که با بهره از جمله رمان .)9: 2005عزّام، ( بهره برده است

  .باشدمی»هجهان لعنقاء واحد«وو رمان  »مواجع الشتات«آوایی به قلم در آمده، رمان 

مقصود اصلی نگارنده، شناساندن این دو اثر نویسندة با استعداد سوري با رویکرد 

هاي مختلف رمان نویسی و اطالع از سبک. باشدچند آوایی میشناخت و نقد رمان 

یاري کند و استفاده از تجربیات وي می تواند نویسندگان را در ارایۀ بهتر آثار خود 

  . جدید منجر شود هاياحیانا به پیدایش سبک
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نویسنده در این مقاله سعی دارد از خالل سه محور عدم انسجام و گفتگو و تکثر 

زبانی شاهد مثال مرتبط با این سه محور را از دو داستان ناصیف استخراج کند سپس بر 

ها  طبق سه محور و ایجاد ارتباط موضوعی در متن با هر کدام از محورها و شاهد مثال

  . ها بپردازد یل شاهد مثالبه نقد و تحل

  

  پیشینۀ تحقیق

اي دربارة عبدالکریم ناصیف نویسندة معاصر سوري است که تاکنون مقاله و پایان نامه

سلمان حرفوش در اما دو نویسندة عرب زبان . این نویسنده در ایران نوشته نشده است

محمد و  م2000 ؛»)دراسات تطبیقیه فی االدب السوري الحدیث(اطالالت نقدیه «کتاب 

به بررسی رمان سه گانۀ عبدالکریم  م2005 ؛»شعریه الخطاب الشعري«عزّام در کتاب 

مقاالتی نوشته دربارة رمان چند آوایی  .اندپرداخته) الطریق الی الشمس(ناصیف یعنی 

چند «مقالۀ : اند، عبارتند ازهایی که در این زمینه به نگارش در آمدهشده است؛ از مقاله

نوشتۀ ژاله کهنمویی پور در مجلۀ پژوهش ادبیات معاصر » در متون داستانی آوایی

نوشتۀ دکتر  »آوایی در ادبیات معاصر عربرمان چند« ۀمقال ،4 شماره -ش1383 جهان؛

به چاپ  3 مارهش -ش1387 ؛مجلۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران جواد اصغري در

که به بررسی رمان چند آوایی در سه نویسندة معاصر یعنی نجیب محفوظ،  رسیده

تعدد األصوات فی «ها، مقالۀ از دیگر مقاله. پردازدعبدالرحمن منیف و غاده السمان می

نوشتۀ علیرضا کاهه در مجلۀ اللغه العربیه و آدابها  »روایه الزینی برکات لجمال الغیطانی

  .باشدیم 4 شمارة-ش1393 ؛تربیت مدرس

  

  سواالت تحقیق

  مزیت به کارگیري رمان چند آوایی در چیست؟ -1

  هدف عبدالکریم ناصیف از به کارگیري رمان چند آوایی چیست؟  -2
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  خالصۀ رمان مواجع الشتات 

شوقی از لبنان، . شودرمان نیز با گفتگو میان پنج مبارز از کشورهاي محتلف آغاز می

این پنج . اردن، ابواللیل از فلسطین و یسار از سوریه هستندباقر از عراق، نمر از 

شوقی در آغاز . جنگند شخصیت در پادگان حاصبانی در جنوب لبنان با اسرائیل می

وي . در آرزوي تشکیل کردستانی مستقل است) ها رئیس آن(باقر . شودرمان شهید می

نام دارد که یکی از  همسر فاطمه محسن. هاي فاطمه و رقیه دارد دو خواهر به نام

کند در همین اوضاع آمریکا به عراق حمله می. شودافسران حکومتی صدام محسوب می

ها در پادگان حاصبانی به  باقر بعد از انجام عملیات. شوندو فرزندان فاطمه کشته می

پردازد و دوباره به پادگان  رود و با دوستش همام به خوشگذرانی میبیروت می

هاي شهادت طلبانه گروه مقاومت  هاي باال، عملیات تا اینکه با دستور مقامردد، گ برمی

کند توسط دوست باقر که در بیروت زندگی می همام همخانه و. شودمتوقف می

یسار که . میردد و زیر شکنجه میگردهاي حکومتی دستگیر می بسته به حزبگروهی وا

با یک زن رقاصه گید، بخاطر پول جنها می زمانی در پادگان حاصبانی با اسرائیلی

ها را فراموش  کند و ارزشهاي انسانی و مقاومت در یرابر اسرائیلیازدواج می) صفیه(

.. دهد اما باقر با زنان زیادي از جمله لبانه، لورا واللیل نیز تشکیل خانواده میابو. کند می

گیرد با فادیه نهایت تصمیم میکند و در واج نمیرابطه دارد ولی با هیچ کدام از آنها ازد

کند و باقر ازدواج کند و با هم به کانادا بروند اما فادیه به باقر خیانت می -دختر وزیر -

به اعتیاد کند و یسار نمر در پایان رمان فوت می. شودهم از رفتن به کانادا منصرف می

د در این اوضاع گیرباقر تصمیم می. کندو همسرش صفیه وي را رها می روي می آورد

همۀ شخصیتهاي رمان به سبب جنگ و . به عراق برگردد و خود را فداي وطن کند

  .)1- 400: 2003ناصیف، : رك( شونددرگیري به سرنوشت بدي دچار می

  

  وجهان لعنقاء واحدةرمان خالصۀ 

شود و شروعی عاشقانه دارد اما در طول داستان ن رمان با جنگ و درگیري آغاز نمیای

اي است که دوران دیمه دختر تحصیل کرده. جنگ و درگیري در رمان هستیم شاهد
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وي قرار بود . گرددکند و مدام به خاطرات گذشتۀ خود بر میاش را سپري می بارداري

شود و وي به بهانۀ کند اما این ازدواج سر گرفته نمیازدواج ) همام(اش  با پسر خاله

. کندا شخص دیگري به نام مازن وصلت میو ب زندبیماري از ازدواج با همام سر می

وي این بیماري را از همه پنهان کرده . دیمه بیماري قلبی دارد و باید تحت مراقبت باشد

دیمه باردار است و به سبب بیماري . کنددر این زمان آمریکا به عراق حمله می. است

حت است و سرخورده و همام که از ازدواج دیمه نارا ،اش باید تحت مراقبت باشدقلبی

به .) ..نورالدین، جمال و(ایش گیرد با دوستان دوران مدرسهناامید شده، تصمیم می

آمریکایی بجنگد، وي نیزدر حین جنگیدن خاطرات گذشته  عراق برود تا با اشغالگران

دیمه در زمان وضع حمل از دنیا . افتدمی) اش دختر خاله(کند و به یاد دیمه را مرور می

رود تا توانایی خود همام به عراق می. آورنداش را از دمشق به فرات میرود و جنازهمی

را در جنگ به همگان نشان دهد، اما یک روز بعد از مرگ دیمه، در نزدیکی پادگان 

ازه در پابان رمان، جن. آورنداش را از بغداد به فرات میشود و جنازهرشید شهید می

دیمه در این رمان که نماد دمشق است در کنار . شودمی همام کنار جنازة دیمه دفن

در واقع این دو بعد از . گیردباشد، قرار میجنازة همام که به مثابۀ نماد بغداد می

واهر خوانده رسند تا بار دیگر پیوند میان سوریه و عراق را که خمرگشان به هم می

  .)1 – 300 :2004ناصیف، : رك( هستند، محکم گردانند

  

  رمان چند آوایی

واژة چند آوایی، اصطالحی است که از موسیقی گرفته شده و آن پروراندن همزمان دو 

اند، در عین حال، استقالل است که اگر چه به هم پیوسته) خطوط ملودیک(یا چند صدا 

رمان چند آوایی، رمانی است که از شیوة معمول رمانهاي . کنندنسبی خود را حفظ می

  .)53: 2000تالوي، ( کندخطی پیروي نمی

در رمان چند آوایی؛ داستان هیچ حقی براي یک صدا قائل نیست که بخواهد آن را 

. بسپارد –مثال صداي یک عارف، یا ماجراجو و یا زیاده خواه یا مظلوم  –به این صدا 

چند . چند صدایی چیزي غیر از معناي ساده شده و عامیانه آن یعنی تعدد صداهاست
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اند و یا منعکس کنندة صداهایی است که خفه شده اند یا به حاشیه رانده شدهصدایی 

  .)218: 1393بی نیاز،( اندبه صورت زمزمه در آمده

بینیم و صداهاي متفاوتی را  میهاي متعددي را  هاي چند آوایی ما شخصیت در رمان

کند نمی سنده به یک یا دو شخصیت تکیهشنویم، در این سبک از رمان نویسی نویمی

ۀ که همۀ افراد ها را در رمان بیاورد مانند جامع خواهد دیدگاه تمامی شخصیتبلکه می

در واقع در این تکنیک از رمان نویسی، صداي  .)158: 2010اشبهون، ( در آن سهیم هستند

هاي آنها مهم تر است و جایی براي صداهاي مسلط و محدود کننده آدمها از چهره

ها،  ها، گویش هاي متنوع، به خودي خود، کاربرد انواع زبانجهانوجود . وجود ندارد

تر، ساختارهاي  به عبارت دقیق. کندها و شکل هاي ادبی را مطرح می حاشیه نویسی

زبان : براي مثال. شوندها، با یکدیگر ترکیب می اع گفتمانگوناگون در جهانی از انو

بی ( زبان مستهجن و زبان مردم متوسط ،فرهیخته، زبان کوچه و بازار، زبان ژورنالیستی

  .)218: 1393نیاز، 

هنري جیمز . نظرات متفاوتی دربارة بکارگیري این شیوه از رمان نویسی وجود دارد

به  .)104: 1982سمعان،( ها روند داستان را در دست بگیرند معتقد است که نباید شخصیت

شود و داستان  کمرنگ می فها داستان را پیش ببرند، نقش مولّ عبارتی اگر شخصیت

  .)171: 2008علیان، ( شودخودش حکایت می

. آمیزدهاي داستانی متفاوتی را با هم می در نوعی از این رمان، نویسنده، روایت

ها به تنهایی می توانند رمان مستقلی باشند که در چارچوب یک  هریک از این روایت

هاي مختلف این گونه  درونمایه، بخشوحدت عمل یا وحدت . اندرمان به هم پیوسته

هاي  در اینجا الزم است یه سه ویژگی ساختاري رمان. دهدرمان ها را به هم پیوند می

  : ها عبارتند از چند آوایی بپردازیم؛ این ویژگی

  عدم انسجام؛ . الف

  گفتگو؛ . ب

  .)53: 2000تالوي، ( تکثّر زبانی. ج
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  : عدم انسجام –الف 

آوایی، وظیفۀ نویسنده، غرق شدن در یک موضوع واحد نیست بلکه هاي چند در رمان

ها و صداها که کارایی و عمل خود را دارند، باید بر مستقل بودن هریک از شخصیت

گیرد و محور نیز مورد تفسیر یکجانبه قرار نمیاز سوي دیگر، داستان . تاکید کند

ها و  گیريو جهتها ا داستان و حوادث آن، میان شخصیتواحدي ندارد زیر

 ي مختلفی نیز به نمایش کشیده شودهاي مختلف تقسیم می شود تا واکنش ها نگرش

  .)53: همان(

بنابراین رمان چند آوایی از آن انسجام سنتی که مورد عالقۀ رمان نویسان کالسیک 

ي موجود ها توان در تضاد نگرش این عدم انسجام را می. و سنتی بود برخوردار نیست

ها و آواهاي این  هر چه این تضاد و مغایرت صداها و نگرش. مشاهده کرد در رمان

، مغایر با فلسفۀ »انسجام« اصوالً. گونه رمان بیشتر باشد، موفقیت آن بیشتر خواهد بود

ها و  ها و دیدگاه هاي چند آوایی است که متکی به تنوع و تضاد نگرش وجودي رمان

ضاد، سنگ بناي شکل گیري رمان چند آوایی است این تنوع و ت. باشند ها می ایدئولوژي

هاي این گونه رمان، به وجود آورندة تکثر صداها  و بنابراین، تکثر فطري در نگرش

به همین دلیل است که گفته شده، . برداست و یکپارچگی و تک صدایی را از بین می

است زیرا این هاي کالسیک و سنّتی متفاوت  آوایی به لحاظ ساختاري با رمانرمان چند

. ها با مبانی زیباشناختی استاتیکی که بر زیبایی انسجام تاکید دارد مغایر است گونه رمان

رمان چند آوایی، حامل عدم انسجام است که از حقیقتی خارجی و واقعی سرچشمه 

این نوع رمان، چنان است که گویی واقعیت را با همۀ تناقضات و تغییرات . گرفته است

کند و هیچ گونه دخالت انسان براي یکرنگ و یکپارچه ساختن این  ظ میاش حفپویایی

را براي در این زمینه، راوي یا نویسنده، میزانی از آزادي . واقعیت، در آن پذیرفته نیست

کند تا نگرشی را به سمت گیرد و به هیچ وجه تالش نمیهر صدا یا آوا در نظر می

  .)55: 2000تالوي، ( ایدئولوژي مورد نظر خود هدایت کند

نظر دارد  اي را که مدعبدالکریم ناصیف در رمان وجهان لعنقاء واحده، اندیشه

از سه  »ناجیه«و  »همام«، »دیمه«مطرح کرده و از طریق سه شخصیت این داستان، یعنی 
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چنان . ویژگی اصلی این رمان، بعد سیاسی آن است.زاویه به آن اندیشه نگریسته است

دیمه . هاي این اثر، سمبلی آشکار براي یک کشور هستندشخصیتکه مشاهده نمودید، 

نویسنده در این . باشداق و ناجیه سمبل عراق و سوریه میسمبل سوریه، همام سمبل عر

دهد و ق را با مسالۀ خانوادگی پیوند میبه عرا رمان،  مسالۀ جنگ و حملۀ آمریکا

مورد ) ازدواج(ها هر کدام از دریچۀ نگاه خود به مسائل سیاسی و خانوادگی شخصیت

بنابراین مسالۀ جنگ و ازدواج در سه بخش و از دیدگاه هاي . نگرندمیتوجه نویسنده 

ی و و حدتی همه جانبه بر سراسر داستان شود، بنابراین انسجامی کلّمیمختلف روایت 

  . حاکم نیست

با همسرش  »دیمه«در حقیقت، روند داستان بدین شکل است که درفصل نخست 

گذشتۀ خود کند و خاطرات و دوران بارداري خود را سپري می کندزندگی می »مازن«

در . گویداش سخن میاحساسی به پسرخالهگونه کند و از نداشتن هیچ را یاد آوري می

نیز با یاد آوري خاطرات گذشته از احساس و عالقۀ ) پسر خاله دیمه(فصل دوم همام 

به عراق ) با شخص دیگري(کند و به سبب ازدواج دیمه خود به دیمه صحبت می

نیز گذشتۀ خود را ) مادر دیمه(در فصل سوم ناجیه . ها بجنگد رود تا با آمریکائی می

تی کند و از اینکه خود ازدواج تحمیلی سنّور میدربارة خود، دیمه و همام مر

در . کندکري دخترش را در ازدواج تحسین میداشته،ناراحت است، ولی استقالل ف

 شودجنازة هر دو در کنار هم دفن می) در جنگ(نهایت با فوت دیمه و مرگ همام 

  .)1- 300: 2004ناصیف، :رك(

دیمه . کنند هاي خود را بیان می گاه و اندیشهها در این رمان دید بیشتر شخصیت

و با نگرش خود به جهان گوید ان از زندگی خود در گذشته سخن میشخصیت اول رم

زندگی خوبی دارد اما خاطرات گذشته وي ) مازن(دیمه با همسرش . نگرد اطرافش می

  : خواهند که با همام ازدواج کنداش از وي میخانواده. کنندرا رها نمی

یا اشومخواست همسر همام خواست، او میم نبود، بلکه پدرم نیز این را میمشکل فقط مادر«

 »...اریستج اوپسر برادرش نبود؟ آیا دختر عمو براي پسرعمو نیست؟ سنتی که در طول تاریخ

  .)17 ،همان(



  نقد ادب معاصر عربی 114

نی است کند و این تک گویی درودیمه در این قسمت از رمان با خود صحبت می

هاي درونی شخصیت مورد نظر برد تا خواننده را با اندیشهکه نویسنده از آن بهره می

برخی از نویسندگان معتقدند که این گفتگوي درونی فرد با خود . آشنا سازد) دیمه(

ها تی از ناکامیحدهد و فرد با خود به را ی و نگرانی فرد را کامال نشان میحالت ناراحت

  .)72: 1982سعد، أ( و شکست هایش سخن گوید

اش و دوم رمان مخاطب با بینش و دیدگاه همام نسبت به دختر خاله در بخش

کند شود و مخاطب فکر میگردد و نقش دیمه در این فصل کمرنگ میزندگی آشنا می

شود و شخصیت همام داستان از زبان همام روایت می. وارد داستان دیگري شده است

کند تا دوران کودکی مرور میوي خاطرات گذشته را از . گرددبراي مخاطب واکاوي می

. کندیادآوري مسائل گذشته حتی در جنگ وي را رها نمی. رودوقتی که به جنگ می

است و از ازدواج او ) اشدختر خاله(همام قبل از رفتن به جنگ هنوز به یاد دیمه 

  :ناراحت است

رها ز این روي گی ادامه دهم، چگونه ازندگی با دیمه رویاي من بود که به خاطر او به زند«

زدواج دیمه را شنیدم، دیوانه وقتی خبر ا... ما بچه هایی بودیم که با هم بزرگ شدیمشوم؟ 

  .)107: 2004ناصیف، ( »شدم

براي رهایی از مشکالتی که برایش پیش آمده، به ) اشدخترخاله(همام مانند دیمه 

نویسده . کندسکوت و تنهایی روي می آورد و حوادث پیش آمده را با خود مرور می

باشد، از واکنشی نسبت به رفتارهاي دیمه میهاي همام که در واقع براي بیان اندیشه

  . تگ گویی درونی استفاده کرده است

شود نویسنده در بخش دوم از موضوع خانوادگی جدا و وارد موضوع جدیدي می

د و همام که کنآمریکا به عراق حمله می. تواند داستان جداي دیگري باشد که خود می

گیرد با دوستان هم اهل سوریه است، براي جبران شکست در ازدواج تصمیم می

در همام مانند دیمۀ . تعمارگر بجنگدهاي اس ایش به عراق برود تا با آمریکائیمدرسه

وي و دوستانش که در مسیر . افتدحین جنگیدن، هر از گاهی به یاد خاطرات گذشته می

رفتن به بغداد هستند باید از مسیرهاي سختی بگذرند، همام ناخودآگاه در آنجا به یاد 
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کردند و از مسیرهاي سخت افتد که از مدرسه فرار میکودکی خود با دوستانش می

  :گذشتند می

، هیچ یک از مادر آتش بیندازد؟ نه خواهد خود را راه آتش گرفته است، و چه کسی می«

آن چیزي که همگی ما را دور ... شناختیم دوستانی بودیم که همدیگر را از دوران مدرسه میما

دالعظیم، عبدالرحیم و نورالدین، صالح الدین، جمال عب... بازي فوتبال بودکردجمع میخود 

  .)127: 2004ناصیف، (» ...کردیم تا فوتبال بازي کنیممدرسه فرار میاز  همگی... من

اي دانست که توسط هریک از توان هر کدام از فصل هاي این رمان را داستان جداگانهمی

شود اما اوج از هم گسیختگی این رمان مسالۀ جنگ است که همام ها روایت می این شخصیت

شود و این مسالۀ تنها در بخش دوم پر رنگ است و در بخش اول و سوم خبري  درگیر آن می

  . از جنگ و اشغال عراق نیست

در رمان مواجع الشتات بسیار پررنگ تر از رمان وجهان لعنقاء  ،مسالۀ عدم انسجام

هاي متنوع و تو در تو شود، داستاناین رمان به شانزده بخش تقسیم می. باشدواحده می

ها با  بیشتر این داستان. روندشوند و به موازات هم پیش مینار هم روایت میکه در ک

هم ارتباط مستقیم ندارند، مانند جنگ در خاورمیانه، حملۀ آمریکا به عراق، مسالۀ 

اط این داستانها جنگ و آوارگی تنها حلقۀ ارتب. فلسطین و جنگ در جنوب لبنان

رمان را به عنوان یک کل واحد در نظر گرفت  توان داستان اینبنابراین نمی. باشد می

توانند در کتاب  هاي آن هویت مستقلی براي خود دارند و می بلکه هر یک از داستان

  . جداگانه اي مورد بررسی قرار گیرند

آوارگانی ) باشندکه بیش از بیست شخصیت می(ن رمان هاي ای بیشتر شخصیت

جنگند و یا در ارند و با استعمارگران میحضور د جنگ زده هستند که یا در کشور خود

نقطۀ تالقی و . اندرا ترك کرده و به جایی دیگر رفتهاثر فشار و رنج زندگی، کشور 

ها ندگی هر کدام از این شخصیتز. باشد می »جنگ و آوارگی«ها  پیوند این شخصیت

  . تواند یک رمان جداگانه محسوب شودمی

کند، مبارزانی در جنوب لبنان اشاره میهاي اول رمان به جنگیدن  ناصیف در بخش

هاي  ل جنگ سرنوشتآنها مبارزانی از کشورهاي مختلف هستند که هر کدام در طو

زندگی . شوداش ساکن میانۀ همام دوست لبنانیباقر مدتی در خ. کنندمتفاوتی پیدا می
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نویسنده . باشدباقر در جنگ میتر از هم رزمان تو سرنوشت همام نیز بسیار متفاو

همام اهل خوشگذرانی است و باقر . دهدفصل را به زندگی همام اختصاص می چندین

ها به خانۀ همام در یکی از شبباقر . رودفراموشی از مسائل جنگ پیش او می براي

 باقر به وي. کندند، همام خواب آلود در را باز میرود و وقتی زنگ در همام را می زمی

من فکر کردم تو بیداري؟ همام از اینکه باقر وي را نیمه شب بیدار کرده : ویدگ می

گوید و  دهد و باقر از شرایط خود سخن می شود، اما باقر را به خانه راه می ناراحت می

  .)15: 2003ناصیف، : رك( باشد ن وطن است، بسیار ناراحت میاز اینکه به سبب جنگ بدو

گیرد و به زندگی شخصی  را در طول رمان به کار می هاي دیگري ناصیف شخصیت

از دیگر افرادي هستند که زندگی ) داماد و خواهر باقر(محسن و فاطمه . پردازدآنها می

محسن زندگی خوبی با . الي رمان جاي گرفته استخانوادگی و شغلی آنها در البه

هاي مختلف با  زمینه فاطمه در. همسرش دارد، وي یکی از افسران بلند پایۀ صدام است

  : کند همسرش صحبت می

  )پرسد؟فاطمه از همسرش می(عتقاد دارید؟ آیا شما به تساوي حقوق زن و مرد ا« -

  .)15 ،همان( »چرا که نه؟ ما همه معتقدیم که جامعه بر دو پایۀ زن و مرد شکل گرفته است -

تواند رمان آید، میهایی که براي آنها پیش می زندگی فاطمه و محسن و اتفاق

اسرائیلی بود، با صفیه در بخش نهم، یسار که یکی از مبارزان ضد . جداگانۀ باشد

تعجب ازدواج او با شخصی که به هیچ چارچوب اخالقی پایبند نیست، . کندازدواج می

را فراموش ه آیا عاقالنه است که مبارز: گویدباقر به یسار می. انگیزدهمگان را بر می

همۀ شما : گویدی؟ یسار که از سوال باقر ناراحت شده، به باقر میکنی و ازدواج کن

ماندم؟ باقر خجالت جنگیدن در پادگان حاصبانی را رها کردید، توقع داشتید من تنها می

: رك( رودکشد دیگر از یسار دربارة ازدواجش با صفیه سوال کند، به همین سبب میمی

  .)156 :2003ناصیف، 

برد و زندگی آنها را پررنگ  هاي مختلف پیش می شخصیتناصیف این رمان با 

هاي متنوع از اشخاص مختلف  کند و کل فضاي رمان را به بیان زندگیجلوه می

ها و بحث اصلی  ان داستانکه خواننده هر از گاهی پیوند می دهد، به طورياختصاص می
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هاي مختلفی روبرو  بنابراین ما در رمان با دیدگاه. شودکند و سردر گم میرا گم می

ی و وحدتی همه جانبه بر سارسر داستان حاکم نیست و این خود هستیم و انسجام کلّ

  .باعث توفیق رمان چندآوایی است

  

  :گفتگو –ب 

ها از استقالل الزم و عدم تبعیت کورکورانه از ایدئولوژي برخورداري شخصیت

ها  ها، شخصیت این داستاندر . هاي اساسی داستان چند صدایی است نویسنده، از ویژگی

خود را معرفی  -چه حقیقی و چه فرضی  -به شیوة گفتگوي پیوسته و سیال با دیگران 

  .)220: 1393بی نیاز، ( صدایی دارد بنابراین محاوره، نقش مهمی در داستان چند. کنند می

شود و این ویژگی در  ها متولد می اصوال در رمان، حقیقت با گفتگوي میان شخصیت

هاي چندآوایی برجسته تر است زیرا عنصر داستانی، ابزاري بنیادین براي ارائه  مانر

هاي مختلف می باشد؛ حقیقتی که در جهان واقع، سازمان بر تناقض  حقیقت از دیدگاه

در  .)60: 2000تالوي، ( هاي فکري، طبقاتی و اقتصادي خود را حفظ کرده است و تفاوت

باشد و این گفتگو چند آوایی گفتگو بسیار گسترده میتوان گفت که در رمان واقع می

   .)59: 1986باختین، ( گردداست که سبب ارتباط میان شخصیت هاي متعدد رمان می

هاي هنگی و همخوانی دارد و با موقعیتهاي داستان هما گفتگو با ذهنیت شخصیت

  .)471: 1385میر صادقی، ( ها در تناقض نیستهاي شخصی آناجتماعی و عالقه

بر خالف رمان نویسان کالسیک، رمان نویسان مورد نظر ما جهت دهنده و شکل 

قرار  »یکلّ «در کنار  »جزء«دهنده به قهرمان داستان نیستند بلکه خود را به عنوان یک 

داراي تعامل و گفتگو  »کلّ« فضاي داستان قرار دارد و با این دهند که در مجموعمی

بدین سبب، گفتگو در رمان چند آوایی، یک اساس و اصل است که بدون آن، . هستند

یان سیال ذهن یا هاي جرخود فرو می رود و بیشتر به رمان رمان چند آوایی به درون

نویسندة این گونه رمان حتی اگر از ضمیر اول شخص بهره . شودرمانتیک شبیه می

شخص او در خود فرو نخواهد رفت بلکه آزادانه حرکت خواهد کرد گیرد، راوي اول 

در این گونه رمان، گفتگو، مقدمۀ حادثه نیست بلکه . را بشناسد »دیگران«تا هم خود و 
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بدین ترتیب، گفتگو ابزاري براي به نمایش کشیدن حوادث و پنهان . خود حادثه است

که می توان با آن حجم تضاد و کردن راوي یا نویسنده نیست بلکه خود، هدفی است 

عدم انسجام میان آواها و صداهاي داستان را دریافت زیرا گفتگو، از سطوح مختلف 

گذشته از این، گفتگو باعث . دارداندیشه و جوانب تفاوت میان صداها پرده بر می

: 2000تالوي،( شود حذف دیدگاه هاي یکجانبه و ایدئولوژیک در داستان چند آوایی می

60 (  

در . هاي مختلف است ها و دیدگاهبراي بیان نگرش »گفتگو«در رمان مواجع الشتات 

شروع این رمان با از این رو . رودوادث این داستان با گفتگو پیش میواقع بیشتر ح

ن بیروت است و به رود، همام ساکباقر به خانۀ دوستش همام می. باشدگفتگو همراه می

کند و این گفتگو میباقر با همام دربارة مسائل جنگ صحبت . باشدطبابت مشغول می

اهد در خانۀ همام خوباقر که خسته است می. گیردو صفحۀ کامل از رمان را در بر مید

  : گویدهمام می استراحت کند به

 .خواهم بخوابممن فقط می« -

 . توانی بخوابی کند و تو نمی خواهی بخوابی؟ نگرانی بحران تو را درگیر میمی -

 بحران؟ کدام بحران؟  -

 !! تو فقط احمقی!! احمق -

 براي چی؟ مگه چی شده؟  -

 در خلیج آتش جنگ شعله ور است و تو می پرسی چی شده؟  -

ایران، عراق را وابسته به . کنی؟ آتش خلیج دو سال است که شعله ور استشوخی می -

هر چیزي به جاي خودش برگشته جمهوري اسالمی نساخته و عراق عربستان را رها  نکرده و 

 .  است، نه سلطه گر و نه سلطه پذیر

 . کنمنه من از بحران جدید میان عراق و کویت صحبت می -

هاي  ام، اما آن چیزي جز حبابمنظورت بحران نفت است؟ البته من این را شنیده! آهان -

 .)16: 2003ناصیف، ( »رودن نیست و به سرعت از بین میصابو

بدین ترتیب، . گفتگو مقدمۀ حادثه نیست بلکه بیان کردن خود حادثه است ،در واقع

 دارد انب تفاوت میان صداها پرده بر میگفتگو، از سطوح مختلف اندیشه و جو
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هاي  ابزار نمایش عقاید و نگرش »گفتگو«در متن مواجع الشتات  .)60: 2000تالوي،(

ن دو شخصیت باقر و همام با مختلف و تناقضات جهان است که در این قسمت از رما

  . کنند ارة جنگ در خاورمیانه را بیان میعنصر روایی گفتگو، عقاید خود درب

بر خالف . ها در رمان وجهان لعنقاء واحده نیز جاري استگفتگو میان شخصیت

رمان نویسان کالسیک، رمان نویسان مورد نظر ما جهت دهنده و شکل دهنده به قهرمان 

بلکه خود را به عنوان یک جز در کنار کلی قرار می دهند که در مجموع داستان نیستند 

بدین سبب، گفتگو . فضاي داستان قرار دارد و با این کل داراي تعامل و گفتگو هستند

ان چند آوایی به درون در رمان چند آوایی، یک اساس و اصل است که بدون آن، رم

  .)61، همان :رك( شود ال ذهن شبیه میرود و بیشتر به رمان هاي جریان سیخود فرو می

از ازدواج دیمه بسیار ناراحت است بیشتر روز را با ) پسر خالۀ دیمه(همام 

آنها خبرهاي سیاسی به ویژه اخبار مربوط به حملۀ آمریکا به . کنددوستانش سپري می

  : کنندکنند و با هم دربارة جنگ بحث میعراق را پیگیري می

  اي؟ این مصیبت را شنیده :گویدنورالدین می « -

 خداي نکرده، چه مصیبتی؟!! نه : همام -

 اي؟ دهآنچه در عراق اتفاق افتاده، آیا اخبار را نشنی -

دهد و به تلویزیونی نگاه که بعد و چه کسی آن را نشنیده است؟ همام پاسخ می... امشنیده -

 . از رفتن عمویش آن را خاموش کرده است

  .آنها ام قصر را اشغال کردندخدایا : گوید نورالدین می -

شود و آن تنها آژیر خطر کشیده می... آتش و دود !!به صفحۀ تلویزیون نگاه کن: همام -

 . کندگیرد بلکه همۀ جهان را پر می نمیفضاي عراق را در بر 

ببین، !! چه وحشیانه: گویدکشد و در حالیکه صدایش لرزش دارد، می نورالدین فریادي می -

اي در هیچ ساختمانی در بغداد و هیچ خانه... پیدرسرهم و انفجارهاي پیهاي پشت  بمب

  .)123: 2003ناصیف، ( »عراق باقی نخواهد ماند

ي پیش بردن حوادث نویسنده از عنصر گفتگو در متن وجهان لعنقاء واحده برا

در واقع در بخش دوم، . تواند حوادث اصلی رمان را رقم بزندبرد و میداستان بهره می
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رة جنگ، کنند و همین گفتگو درباش عقاید خود راجع به جنگ بیان میهمام و دوست

  . شود سبب رفتن آنها به جنگ می

   

  : تکثّر زبانی –ج 

کند، زبان رمان و یکپارچگی است که شاعر ایجاد میاگر زبان شعر، متمایل به مرکزیت 

زبان رمان چند آوایی، . کندهاي چند آوایی در جهت مخالف حرکت میرمانبه ویژه 

گردد و دربردارندة همۀ تنوعات و بیانگر سطوح زبانی همۀ در پیرامون حوادث رمان می

بنابراین قوت زبان روایی در رمان چند آوایی، وابسته به . هاست ها و شخصیت گروه

. ند زبان رسمی و ارتباط آن با واقعیت هاي تاریخی و ایدئولوژیک استگذر از قید و ب

کند تا بتوانیم حوادث رمان چند آوایی را که مبتنی بر عدم در واقع تکثر زبانی کمک می

هاي چند آوایی حداقل سه گونه زبان، قابل جام است بهتر باور کنیم، در رمانانس

  : مشاهده است

  زبان نویسنده؛  – 1

  زبان راوي؛  – 2

  ). آواها(هاي مختلف  زبان شخصیت – 3

هاي چند آوایی بی طرف می ماند و این متذکر شد که راوي در بیشتر رمان البته باید

ستقالل نسبی دارند، صداي شخصیت هاست که در رمان شنیده می شود، آنها از مولف ا

  .)90: 1996بوعزه، ( دیدها و راوي  اي را میان شخصیتتوان یک فاصلهاز این رو، می

ها زیاد  رسد و شخصیتصداهاي زیادي به گوش می »مواجع الشتات«در رمان 

رمان با صحبت و گفتگو میان . توان صداي راوي را بشنویمایی که نمیهستند به گونه

این پنج نفر از کشورهاي مختلف هستند؛ شوقی از لبنان، . شودپنج شخصیت شروع می

آنها در . باشندر از اردن، ابواللیل از فلسطین، یسار از سوریه میباقر از عراق، نم

هاي زیر زمینی اسرائیل  اند و از طریق همین داالنخندقهایی در جنوب لبنان پناه گرفته

کنند و به همین اي با هم مشورت میاما قبل از انجام هر مساله. دهندرا هدف قرار می

این افراد در پادگان . کنندهم صحبت میوحۀ جنگ چندین نفر با سبب، در بحب

  زند قلعۀ شقیف را جنگند، ناگهان باقر فریاد میانی در جنوب لبنان با اسرائیل میحاصب
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  :پیدا کردم

  ...قلعۀ شقیف را پیدا کردم« -

: گویدبا صداي بلند می ،هایش تا حدودي از حدقه بیرون زده است ابولیل در حالیکه چشم -

 تر از آن پیدا نکردي که با آن اسرائیل را بزنیم ؟  آیا راهی آسان!!ارشمیدس!! آفرین

گویی، سنگ بزرگ آیا این مثل را نمی: گویددهد، میشوقی در حالی که سرش را تکان می  -

 .عالمت نزدن است و باقر در انتخاب سنگ بزرگ بسیار مهارت دارد تا آن را بزند

  . بلکه آن را خواهم زد: گویدباقر با شور و خشم می

و  ...به دیواربله تو خواهی زد ولی سرت را : گویدکند و مییسار صحبت او را قطع می -

 .کندبه قهقهه زدن میشروع 

 خواهی به این قلعه برسی؟ گیرد و باقر می گوید که چگونه مینمر رشتۀ کالم را در دست می -

رویم، از اینجا به تا منطقۀ یسار ارنون می: گویدمیکند و باقر نقشه را در جلوي آنها پهن می -

 . رویمسوي رودخانه و از کنارة رودخانه به دامنۀ کوه می

 . رودگذاري و همه چیز به باد میها قدم مییا در میدان مین: گویدشوقی با جدیت می -

خورشید باال ا همچنان با طلوع ی: گویداش نمایان است میکه ترس بر چهره نمر در حالی -

  .)1: 2003ناصیف، (»...بینی روي تا اینکه خود را در دام سربازان اسرائیلی می می

ربارة کنند و هر شخصیتی دهمان گونه که شاهد هستیم، پنج مبارز با هم صحبت می

ها و ده از عنصر گفتگو براي بیان نگرشنویسن. دهدفتح قلعۀ شقیف نظر خاصی می

گفتگو در این رمان مقدمه حادثه نیست بلکه خود حادثه . کرده استها استفاده دیدگاه

  .بردباشد که داستان را پیش میتگو میاست و همین گف

این رمان به سه بخش تقسیم . راویان متعددي داریم »وجهان لعنقاء واحده«در رمان 

داستان در بخش اول از . شودشود که هر سه بخش توسط سه شخصیت روایت میمی

مادر دیمه،  »ناجیه«و بخش سوم از زبان  »همام«و بخش دوم از زبان  »دیمه«زبان 

  . شودداستان روایت می

در  کهکنداي اشاره مییکی از منتقدان در مورد تعدد راویان داستان به مساله

  :گویدمی آوایی می تواند صادق باشد؛ وي در این بارههاي چندصوص همۀ رمانخ
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 دلیلی قاطع بر این مطلب است که تعدد راویان در یک رمان و در بیان یک موضوع واحد،«

 وعیت هاي مختلف راویان، زاویۀ دیدو نسبی بودن آن مبتنی بر موقاي نسبی استمسالهحقیقت، 

  .)29: 1999المحادین، (» رویکردآنها نسبت به اشیاء است

با استفاده از  »وجهان لعنقاء واحده«بر این اساس، عبدالکریم ناصیف در رمان 

راویان متعدد، دست به تشکیل جوانب مختلف داستان خود زده تا از تفاوت 

رویکردهاي راویان خود، پرده بردارد و تاکید نماید که حقیقت روایت داستانی، واحد و 

وي مرتبط است و از همین جاست که مطلق نیست بلکه با زاویۀ دید و موقعیت را

  .  گرددآشکار می» چندآوایی«ضرورت مسالۀ 

و  گرددی کنونی خود به زمان گذشته بر میدیمه راوي اول رمان است، وي از زندگ

زمانی که در مدرسۀ پرستاري و مامایی دانشجو . کندمدام خاطرات گذشته را مرور می

وقتی  .را آنجا سپري کردمتعطیالت  و نزدیکانم رفتمبودم، در تعطیالت به خانۀ یکی از 

بیرون از خانه رفتم در شلوغی جمعیت گم شدم، ناگهان احساس کردم که چیزي از من 

  .)9: 2004ناصیف،: ك.ر(... دزدیده شد و آن کیف دستی من بود

بسیار بیشتر از فصل دوم و ) صیغۀ اول شخص(در بخش اول شیوة روایتگري من 

بخش . گیرد، بسیار محدود استاگر گفتگویی میان اشخاص صورت می د وباشسوم می

فهمد همام وقتی می. شودروایت می »دیمه«دوم داستان این بار از زبان همام پسرخالۀ 

وي ازدواج کند، بسیار  تواند بابیماري قلبی دارد و نمی »اشدختر خاله«که دیمه 

  : گویدشود و با خود میناراحت می

این قصه را سر هم کرد تا از ... پس دیمه مرا فریب داد، او بیماري و نارحتی قلبی نداشت«

  .)207: همان( »آمدبله او از ازدواج فامیلی بدش می ...شودمن رها دست

ر راوي بار دیگ. پذیرددر جنگ پایان می) راوي دوم(همام بخش دوم رمان با مرگ 

مادر دیمه » ناجیه«کند، این بار قسمت پایانی رمان از زبان در بخش سوم رمان تغییر می

کند و از را قبول می) همام(سرپرستی پسراو ناجیه بامرگ خواهرش . شودروایت می

  :گویداسش نسبت به همام میاحس



 123 ...لشتات و وجهان لعنقاءهاي مواجع ا بررسی تکنیک روایی چند آوایی در رمان

... همام از کودکی در قلب من جاي گرفت و من محبتم را میان همام و دیمه تقسیم می کردم «

کردم که خداوند وي را برایم فرستاده تا از شدت گاهی احساس می...پسرم بودمانند او به 

  .)230: 2004ناصیف، (»... کندمشکالتم کم 

کنند و همین سبب مان از دید خود به مسائل نگاه میهر کدام از راویان در این ر

ها و حوادث رمان آشنا گردد و به مخاطب از زوایاي مختلف با شخصیت شود کهمی

  .ماندهمی در رمان براي مخاطب باقی نمیعبارت دیگر هیچ نقطۀ مب

  

  نتیجه

نویسنده با بکارگیري شیوة رمان چند آوایی توانسته است، صداهاي مختلف از  –1

ش بگذارد تا مخاطب بتواند با هاي متفاوت را براي مخاطب به نمای شخصیت

  .گرددها آشنا  هاي گوناگون شخصیتها و اندیشهگیري جهت

ه بیان ناصیف از پس تکنیک چند آوایی در بردارنده محور گفتگو و تکثر زبانی ب –2

هاي داستان خود پرداخته سپس با قصد به تصویر رویکردهاي گوناگون شخصیت

  .کشیدن چهره استعمار و نگاه ضد استعماري نظرات آنان را بیان کرده است

  

  ها نوشت پی

 . نویسنده مشهور و تاثیر گذار اهل روسیه بود): 1864 – 1821(فیودور داستایوسکی  -1

  .فیلسوف و منتقد ادبیات اهل روسیه بود) 1975 -1895(باختین  -2

  .فرانسوي مشهور اندیشمند و نویسنده): 2004 – 1930( دومان پل -3

  

  منابع و مآخذ

 -، العددالثانی، ینایر، فبرایر2، مجله الفصول، جالتاریخندما یکتب الروائی ع، )م1982(سعد، سامیه أ –

  .مارس

الحساسیه الجدیده فی الروایه العربیه، بیروت، الدار العربیه للعلوم  ،)م2010( شبهون، عبدالمالکأ –

  .ناشرون

  .ءیف التکریتی، دارالبیضاشعریه دوستویفسکی، ترجمۀ جمیل نظ، )م1986( باختین، میخائیل -
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  .، مجله الفکر العربی، العدد الثالث و الثمانونالبولیفونیه الروائیه، )م1996( محمدعزه، بو –

  .درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران، افراز، چاپ پنجم، )ش1393(نیاز، فتح اهللا بی -

حاد تّإوجهه النظر فی روایات االصوات العربیه، دمشق، منشورات ، )م2000(التالوي، محمد نجیب  -

  .الکتاب العرب

، العدد الثانی، 2، وجهه النظر فی الروایه المصریه، مجله الفصول، ج )م1982( سمعان، انجیل بطرس -

  .مارس -فبرایر، ینایر

، العدد 24، تعدد األصوات و االقنعه فی الروایه العربیه، مجله جامعه دمشق، ج)م2008( علیان، حسن -

  .االول و الثانی

  .، شعریه الخطاب السردي دراسه، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب)م2005( ، محمدعزّام -

، التقنیات السردیه فی الروایه العربیه، بیروت، الموسسه العربیه )م1999( المحادین، عبدالحمید -

  .للدراسات و النشر

حمد هاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و م ، دانش نامۀ نظریه)ش1390(مکاریک، ایرنا ریما  -

  .نبوي، تهران، آگه

  .، عناصر داستان، تهران، انتشارات سخن، چاپ پنجم)ش1385( میر صادقی، جمال -

  .مواجع الشتات، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب) م2003( ناصیف، عبدالکریم –

  .دمشق، إتّحاد الکتاب العرب ، وجهان لعنقاء واحده،)م2004(، ------------  -
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 استاد و اعصاب متخصص 

 شیوة به و گرایی اثبات رویکرد

 شاعر هاي دیدگاه با معنادرمانی

 از یکی مذکور، قصیدة. بپردازد
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 خود حال ترسیم و توصیف

 فرانکل و سیاب نظر در مشترك
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بر اساس مکتب  اببدر شاکر سی »فر ایوبس«قصیدة  

  فرانکل

  

دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان گروه ، دانشیار1قاسم مختاري

دانشگاه اراك ،، دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربیمطهره فرجی

  شناسی بالینی ، کارشناس ارشد روانمصطفی آدینه

  

  03/05/1395: تاریخ پذیرش  07/09/1394: تاریخ دریافت

 شفابخشی" یا "معنا رهگذر از درمان" همان یا لوگوتراپی یا 

 فرانکل، ویکتور نام به که است شناسی روان مکتبی ،"معنا بر متمرکز

رویکرد با که مقاله این.است رسیده ثبت به وین دانشگاه فلسفه و 

معنادرمانی اصلی مبانی تطبیق به دارد نظر در است، شده نگاشته تحلیلی

بپردازد "ایوب سفر" قصیدة در السیاب شاکر بدر عرب، آشناي نام

 در و زندگی با وداع هنگامۀ را آن وي که است سیاب اشعار ماندگارترین

توصیف به ،)ع( أیوب شخصیت قالب در قصیده این در او. است سروده

مشترك معنابخشی اصل  فرصت، اغتنام که دهد می نشان ها بررسی

مطلق، ایمان. باشد می ها آن اندیشۀ مشترك نکتۀ نیز خدا به ایمان و 

نامالیمات و حوادث مقابل در شکیبایی و صبر جسمانی، ناگوار شرایط

سیاب قصیدة در مثبت شناسی روان و معنادرمانی مظاهر از الهی،

دهد می پوشش را زندگی یابی معنا براي روانشاختی امروزة الگوهاي

قصیده سفر ایوبمکتب معنادرمانی،  معاصر عربی، شعرنقد ادبی،  :ها کلید واژه
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  مقدمه

هاي ژرف شاعر و تراوشات ذهنی و درونی اوست؛ از  ریز عواطف و اندیشه شعر، برون

، دهد را مورد اهتمام قرار میانسان  معنوياین رو با علم روانشناسی که ابعاد روحی و 

از دریچه علم روانشناسی بویژه شعر،  تعمق و تأمل در آثار ادبی .ارتباطی تام دارد

نیز در  این پژوهش. آثار به روي مخاطبان بگشایدن ایتواند افقی جدیدي را پیرامون  می

هاي ویکتور  دیدگاه بر اساس "سفر ایوب"بررسی و تحلیل قصیده به همین راستا، 

شناسی  روان .پرداخت دخواه -گرایی شناسی هستی روان از پیروان مکتب –فرانکل 

وجودي جنبه "گرایی که سومین مکتب روان درمانی است، با اصالت بخشیدن به  هستی

و نشان  هروانی او ارائه کرد راومی در شناخت شخصیت انسان و ساخت، راه س"آدمی

برمبناي « .رفتارهاي انسان را باید در خود او جستجو کرد ۀکه ریش هداد

موجود مختاري است که حقیقت وجودي او  ،انسان ،)Existentialism( اگزیستانسیالیسم

بر خالف درك روانکاوانه و رفتارگرایانه از . شود بر اساس مسئول بودنش تفسیر می

مهمترین اصل ، برند هاي بیرونی فرو می ها و انگیزه اي از محرك انسان که او را در هاله

  .)24: 1380سارتر، ( »خود است "خویشتن"وقوف انسان به  ،گرایی شناسی هستی در روان

مکاتب روانشناسی چیزي جز سعادت درونی، شادي و  اغلب اگر بپذیریم هدف

در پی آنند تا روح و روان انسان را از این مکاتب ا نیست و ه انسانسرور زندگی 

معنایی  پریشانی و اضطراب به سوي آرامش و نشاط سوق دهند و او را از پوچی و بی

ن پهنۀ ژرف و گما هاي آدمی معنی بخشند، بی برهانند و به زندگی و افکار و اندیشه

. هاي مهم براي تحقق این آرمان انسانی است کی از جلوهی بویژه شعر ادبیات ةگسترد

اي است از کیفیات روانی همچون غم، شادي، امید، یأس،  بعد روحی انسان مجموعه

دقیقاً همین بخش از ساحت وجودي انسان را تحت تأثیر قرار  نیز شعر ...و شجاعت

هستی خود را در شعر باز یافته است  ،انسان ؛اند همزاد دیرینه شعر و انسان دو .دهد می

گاه وجودي  ؛ از این رو، شعر بعنوان جلوهز طریق آن خود را بیان کرده استو متقابالً ا

تواند مبانی فکري او را در خصوص رویدادهاي زندگی از جمله حیات و  شاعر، می

 ستیاز این ویژگ نیز برخوردار سیاببدر شاکر  "سفر ایوب"قصیدة . تبیین نماید رگم
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فکري و هاي  تجلی نگره و براي بازتاببستري ناب  و بوده سیاب ینداي درون که

وي آماج « .است بار دي مصیبتژتراحقیقتا یک  سیابزندگی  .ستوا یاناندیشگ

رو،  از این؛ )14: 1991بیضون، ( »کردند درنگ او را غافلگیر می هایی بود که بی بیماري

نهادینه کرد و بذر اندوه را در وجود سیاب ،بیماري و فقر و محرومیت اآمیخته ب حیات 

را در دوران تراژیک یا سفر ایوب قصیده  سیاب .و بعدها در شعرش نمایان شد

 ،کرد هنگام که با بیماري و غربت دست و پنجه نرم می همان ؛اندوهناك حیات خود

این روح حاکم بر  .دمیدآن  و امید را درسرود و روح جدیدي از صبر و شکیبایی 

نهایت تسلیم و سرسپردگی در مقابل خداوند و قضا و  ،شاعر وروح دینی است  ،قصیده

وي در این قصیده، سخنان زیبا و ارزشمندي در . گذاشته استقدر الهی را به نمایش 

به  بخشی خصوص رنج و درد و بیماري، شیوة نگرش و رویکرد آدمی به زندگی، معنی

بیان کرده که قابل قیاس و انطباق با مکتب فرانکل است؛ به همین دلیل در ... زندگی و

همگونی و تشابه افکار و عقاید سیاب با این مکتب  بر این است کهمقالۀ حاضر تالش 

  .معنادرمانی فرانکل را با قصیدة مذکور تطبیق دهیم ۀو نظری دادهرا نشان 

  

  پیشینۀ تحقیق

بویژه قصیدة سفر  بدر شاکر سیاب،کوشش پژوهشگران براي درك و شناخت اشعار 

  : توان اشاره کرد به از جمله مقاالت موجود در این زمینه می .است شایان توجه او یوبا

 ةاسطور: مطالعه مورد پژوهانه تحلیلی اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب-نقد توصیفی"

 مجله نقد و ادبیات تطبیقی، 1390یحیی معروف و پیمان صالحی، ("سربروس و تَموز

اي در خصوص سیاب و ویژگی  که پس از مقدمه)ة اولسال اول، شمار دانشگاه رازي،

پذیري وي از اسطورة تموز را بیان کرده و سپس نحوة کاربرد  اشعارش، نحوة الهام

در ذهن و زبان سیاب را تموز اسطورة اسطورة سربروس و چگونگی ارتباط میان آن و 

 در شعر سیابها  آنتأثیر و هاي مذکور  هریک از اسطورهنیز معنی و  توضیح داده است

قاسم مختاري و سجاد ("سیابدر شعر بدر شاکرال بینامتنی قرآنی" .داده است نشانرا 

که پس از مقدماتی در  )شماره چهارم ،دوره چهارم ،نشریۀ ادب عربی ،1390 عربی،
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اشعار  بابعنوان متن پنهان  را بینامتنی و تناص، روابط بینامتنی آیات قرآنخصوص 

اي، ساختاري و  همچنین بینامتنی واژه. استسیاب بعنوان متن حاضر کشف کرده 

  .سبکی، محتوایی و مضمونی در اشعار سیاب را مورد بررسی قرار داده است

حامد صدقی و ("نموذجاً "سفر أیوب" قصيدة: ابر السیکالقناع فی شعر بدر شا"

شمارة صفهان، ا ، دانشگاهوآدابها اللغة العربيةبحوث فی  دوفصلنامۀ، 1390رضوان باغبانی، 

اسلوب قناع در شعر  به بررسیضمن ارائۀ مطالبی در خصوص رمز و قناع، که  )چهارم

 ، پرداخته و کاربرد شخصیت ایوب"سفر ایوب"یاب با تمرکز بر قصیده بدر شاکر الس

طبق  .مورد کاوش قرار داده استدر این قصیده را به عنوان یک رمز دینی  )ع(

صیده انجام قتا کنون پژوهشی در تطبیق نظریۀ فرانکل با این  ،هاي انجام شده بررسی

همچنین از آنجا که  .زمینه در نوع خود، نو و بدیع استدر این  نگرفته است و تحقیق

، انجام چنین مقاالتی به شود فقر مباحث روانشناسی در نقد ادبی به وضوح احساس می

، ضروري و جلب اهتمام بیشتر به این حوزه منظور تقویت و توسعه این حیطۀ پژوهشی

  .رسد به نظر می

  

  سؤاالت پژوهش

با  سیاب به عنوان یک اثر ادبی قابلیت تطبیق بدر شاکر "سفر أیوب"قصیدة  -

  را دارد یا خیر؟درمانی ویکتور فرانکل  مکتب روان

  کدام است؟ "سفر ایوب"شناسی مثبت در قصیدة  مظاهر معنادرمانی و روان -

 ، به منظور بررسی روانکاوانۀمکتب لوگوتراپیپیش از ورود به بحث اصلی، نگاهی به 

   .رسد مینظر  ضروري بهسیاب  شعر

  

  فرانکل و معنا درمانیویکتور 

در  1939وي در سال . پزشک و دکتراي فلسفه است ، روان، متخصص اعصابفرانکل

تحلیل وجود را پایه گذارد و بعدها نام آن را  ،"درمانی فلسفه و روان"اي با عنوان  مقاله

به به همراه والدین و همسرش دستگیر و  1942او در سال  .تغییر داد "معنا درمانی"به 
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همۀ اعضاي خانوادة خود را در آنجا از  پس از آن،و  برده شد "داخاو"اردوگاه اجباري 

هاي کار اجباري نازي در ذهن فرانکل از کمک  مواجهه با عذاب اردوگاه. دست داد

اش را تحمل کند و  گ خانوادهکردن به دیگران معنایی آفرید که به اتکاي آن توانست مر

  .  خود، جان سالم به در برد

، به ها به منظور بازیابی زندگی آن به زندانیان مساعدتفرانکل در چنان شرایطی با 

جوي معنا در زندگی شالودة سالمت  و براي او جست. زندگی خویش معنا بخشید

 ،فرانکل ۀبنا به گفت .)164- 166: 1389باتلر، : ك.ر( روانی و پادزهر خودکشی است

روان «یا » درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا« معنادرمانی عبارت است از

رمانی بعد د دیدگاه فرانکل این است که روان .)12: 1389فرانکل، ( »درمانی متمرکز بر معنا

 ۀترین جنب مهمکه درحالی اعتناست؛ گیرد و به آن بی معناطلبی وجود انسان را نادیده می

امروزي دیگر به مسائل جنسی و عقدة حقارت  انسانِ. هستی انسان، معناجویی است

فرانکل . معنایی است هاي نوین او پوچی زندگانی و بی گرفتار نیست؛ بلکه دغدغه

ناکامی "و  "خأل وجودي"، "معنا بودن زندگی بی"معتقد است که مشکل انسان امروزي 

واهی معنا خ. است "معنا خواه"و  "فرارونده"از نظر او  انسان سالم. است "وجودي

  .)43: 1385؛ محمدپور، 270: 1369شولتس، : ك.ر( نسان استترین نیرو در ا قوي

 :شوند اصول اولیۀ معنادرمانی به شکل زیر تعریف می

 .بارترین نوع آن زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است، حتی مصیبت -

 .ما براي پیدا کردن معنی آن است میل و نیتمحرك اصلی ما در زندگی،  -

تجربه را که دهیم و آنچه  انجام می که راما این آزادي را داریم که معنی آنچه  -

آور و  که در جایگاه خودمان در یک موقعیت رنج را کنیم، و یا حداقل آنچه می

 .)15: 1389فرانکل، : ك.ر( شویم، بیابیم تغییرناپذیر با آن روبرو می

فرانکل کوشیده است به فرد بیاموزد که معناي زندگی خویش را دریابد و از رخوت 

گرایانه در  او با نگرشی انسان .و خأل وجودي بیرون آمده و زندگی را پوچ و باطل نداند

. کند ترین وجه شخصیت انسان سالم قلمداد می داشتن معنا را اصلی» لوگوتراپی«مکتب 

  :کند اینگونه معرفی میی را زندگهاي یافتن معنا در  راه وي
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یافتن  -3 یافتن معنا با درك ارزش روحی -2 یافتن معنا با انجام کاري شایسته -1

  معنا با پذیرش رنج

مهم این است که نوع سوم معنایی بیش از دو مورد دیگر مورد توجه فرانکل  ۀنکت

از نظر او . گیرد این مورد نزد او نوعی نگرش معنادار انسان به رنج را در بر می. است

توان پرسش از معناداري  نهیم، می می ها ین لحظات که عنوان رنج بر آندشوارترحتی در 

آن را تغییر  دتوان شود که نمی وقتی انسان با سرنوشتی روبرو می. زندگی را مطرح کرد

عنی ی؛ گیترین معناي زند فرصتی یافته تا بهترین ارزش خود را نشان دهد و عمیق ،دهد

گزینیم و  شی است که ما در برابر رنج بر مینگر ،مهم ؛ زیرامعناي رنج را آشکار سازد

هاي زندگی را جزئی از زندگی  او سختی. پذیریم طرز تلقی فکري که با آن رنج را می

 باشد بخش ناگسستنی زندگی می ،مرگ و سرنوشت ،رنج معتقد است کهداند و  می

  ).47: 1388قربانی، : ك.ر(

  

  "معنادرمانی" و مکتب "سفر ایوب"قصیدة 

بیش  "یافتن معنا با پذیرش رنج"ر آن رفت، نوع سوم معنایی؛ یعنی تر ذک چنانکه پیش

کسانی از این راه به زندگی خود . از دو مورد دیگر مورد اهتمام و توجه فرانکل است

کنند و یا به گفتۀ  هاي اجتناب ناپذیر زندگی چالش می دهند که با درد و رنج معنا می

ناپذیر  هاي اجتناب شوند و کل زندگی آنها درگیري با درد و رنج متعارف گالویز می

  ).226: 1389ملکیان، : ك.ر( است

توان  با نظر به زندگی و شعر سیاب، نوع یا الیۀ سوم معنایی فرانکل را به وضوح می

ناپذیر، بارزترین  هاي اجتناب پذیرش رنج و گالویز شدن با رنج. در آن مشاهده کرد

این قصیده . اي است که سیاب در این قصیده از خود به نمایش گذاشته است مشخصه

روزهاي ها را در  فر ایوب است که شاعر هریک از آنس قصیدة سمتقیکی از ده 

؛ نعمان، 14: م1978عوض، : رك( سروده استو در طی دوران مداواي خود اقامتش در لندن 

بعد و زاویۀ  پنجتوان آن را از  می "سفر أیوب"قصیدة قسمت اول با بررسی  ).28: 1426

وجود موقعیت جسمی و روحی خاص،  با. مختلف به مکتب معنادرمانی مرتبط ساخت
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زند و به آن رنگ و بوي معنویت و  حس رضایمندي از درد در کالم سیاب موج می

دلی در  شاعر در سکوت بیماري و رنج و محرومیت و غربت، نداي زنده. دهد ایمان می

. دهد هاي باطنی را نشان می ها و زیبایی افکنده و در وراي آالم و دردهاي ظاهر، عشق

 و درونی از تأمل اي بارقه او شعر به بار نخستین براي بیماري و تنهایی که شود می تهگف

بطور کلی، . ایمان و اعتقاد راستینش را منعکس کرده بودو  بخشیده روحانی جاذبۀ

تطبیق و مقایسۀ این قصیده با مکتب فرانکل، ابعاد معنادرمانی ذیل را در آن پر رنگ 

  :کند می

  

 زندگی ضرورت رنج در

به گریزناپذیر است و  ،رنج. زندگانی دنیوي عاري از رنج نیست و رنج الزمۀ آن است

رنج سرنوشت آدمی  .)99 :1389فرانکل، ( »آید از سر جبر به سراغ انسان می«گفتۀ فرانکل 

 :خداوند متعال در قرآن کریم تصریح دارد به همین دلیل ؛و همزاد و همراه اوست

 اإلنساَن فی َکَبدٍ َلَقْد َخَلْقنا )همانا انسان را در رنج و مشقت آفریدیم :)4: البلد .

بخش  ،رنج«: گوید فرانکل در خصوص رنج و ضرورت وجود آن در زندگی می

گرچه به شکل  ،دهد ساسا شاکلۀ زندگی را تشکیل میاو  ناپذیر زندگی است جدایی

تمام . سرنوشت و مرگ باشد؛ زیرا زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد

  ). 89: 1389فرانکل، ( »ها در زندگی با رنج و درد دست به گریبانند انسان

ز درد و لذت بردن نیست؛ گریز ا ،اصلی و هدف زندگی ةانگیزبنا بر نظر فرانکل، 

ها درد  به همین سبب انسان بخشد؛ فهوم واقعی میکه به زندگی مجویی است بلکه معنا

  . کنند و رنجی را که معنی و هدفی دارد، با میل تحمل می

از نظر سیاب نیز، وجود درد و رنج در زندگی نوعی ضرورت است و زندگی 

وي تمامی دارایی  .پذیرد سیاب وجود هر دو را با هم می. همواره تنعم و شادي نیست

شود، آن را  هنگام که دچار فاجعه و مصیبتی می داند وآن خدا میخود را هبه و بخشش 

ایمان حقیقی زمانی بر این عقیده است که  وي .کنند تلقی میبازستاندن عاریۀ خداوند 

انسان در دو حالت برخورداري و محرومیت، موضع یکسانی را  شود که کامل می
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تواند  که هریک در نوع خود، می ؛ چراکه این هردو، عطاء و بخشش الهی استبرگزیند

  :ارزنده باشد

 را به من عطا نکردي؟] بیماري و درد[آیا تو این تاریکی /؟الما الظَّ ذَ هَ   أنتَ ِين  تُعطِ أملَ 

را به ] آسایش و تندرستی پیشین[و تو نبودي که این سحر  /َوأعطَيَتِين أنَت َهَذا السََّحر؟

  من بخشیدي؟

  طرَ قَ  األرضُ  رُ شكُ ل تَ هَ فَـ 
َ
  ..گوید و هاي باران را سپاس می آیا زمین قطره /رطَ امل

و اگر ابرها از باران دریغ ورزند،  /)437: 1م، ج2000سیاب، ( مامَ ا الغَ دهَ  جيَُ ملَ  إن بُ غضَ تَ وَ 

 شود؟ خشمگین می

کند که انسان باید پذیراي شرایط مطلوب و نامطلوب  بدر شاکر، چنین القا می

؛ چراکه عرصۀ زندگی پیوسته این دو حالت را در کنار یکدیگر به انسان زندگی باشد

بپذیرد و با درك معناي را موجود  وضعیتکند؛ پس انسان موفق آن است که  عرضه می

 .کشد، در تحمل آن استوارتر باشد تا از این طریق، معنی زندگی را دریابد یرنجی که م

موضعش در برابر آنچه از جانب خداوند  ،اگر آدمی اهمیت رنج و معناي آن را بیابد

بنابر  .این نعمت در قالب رنج و تعب باشد گرچه ؛نعمت دانستن آن است ،رسد می

گوید رنج و بیماري از  می سته،دان ناپذیر زندگی  رنج را جزء جداییهمین نظر، سیاب 

عینا چنین مفهومی . سوي خداست، همانگونه که آسایش و تندرستی از آنِ اوست

  :گوید بیت زیباي حافظ است که می این معادل

 دردم از یار است و درمان نیز هم
 

 دل فداي او شد و جان نیز هم

  )268، غزل 1361حافظ، (

مورد ناسپاسی و غضب رسد خیر است و نباید  آنچه از ناحیۀ خدا به انسان می پس

پذیرا باشد و نه فقط در آید،  انسان باید هر آنچه را که از سوي خالقش می. او قرار گیرد

؛ قبال آسایش و راحتی؛ بلکه حتی در مقابل رنج و سختی نیز خدا را سپاس گوید

  :  چراکه رنج نیز هدیه و هبۀ الهی است

 .ها بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /یدَ ا نَ ايَ زَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 
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 هاي محبوب ها هدیه و این زخم /)437: 1م، ج2000سیاب، ( بيبا احلَ دايَ هَ  راحَ اجلِ  إنَّ وَ 

  .است] خداوند[

  

 پاداشدریافت تحمل رنج و 

معنی  ،فرانکل معتقد است که در سایۀ رنج است که گشایش و امید دستیابی به گنج

هاست که  ها و رنج به عبارت دیگر، اصل معناي زندگی در بستر و زمینۀ سختی. یابد می

تالش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودي او در زندگی همیشه «. یابد مصداق می

زا باشد؛ ولی همین تنش الزمه و جزء  مورد تعادل نیست و ممکن است تنش

  ).159-160: 1389رانکل، ف( »ناپذیر بهداشت روان است جدایی

آیا دنیاي انسانی «: گوید وي دربارة رنج این جهانی و پیدا کردن معنا براي آن می

غایت و تکامل جهان است؟ آیا ممکن نیست که دنیاي دیگري و بعد دیگري وجود 

 داشته باشد؟ دنیایی و بعدي ماوراي دنیاي بشر که در آن رنج انسان معنایی بیابد؟

  ).40-49: همان( »ناچار ماوراء قدرت محدود فهم بشر است همعناي غایی ب

مطلوب و هدف، به کوشش براي رسیدن به «کوتاه سخن آنکه فرانکل معتقد است 

، الزمۀ زندگی و بهداشت روان بخشد و ناکامی و تنش در آن می زندگی انسان معنا

، امید دباد حوادثهاي خردمند و دورنگر کسانی هستند که با تن از این رو انسان است؛

: 1393نیکدار اصل، ( »کنند دهند؛ بلکه صبر و شکیبایی پیشه می تن را از دست نمیخویش

 در .شرط اساسی در رسیدن به مطلوب است ،از نظر سیاب نیز، صبوري بر رنج. )179

با زبان سیاب  ،ستا دردناکش بیماري از ناشی هايرنج و درد از حاکی که این قصیده

که اسوة ) ع( نام بردن از ایوب .پروردگارش را مخاطب قرار داده است) ع( ایوب

ترین دلیل براي اثبات پایبندي سیاب به اصل  محکمبدیل صبر و مقاومت است،  بی

بیماري، پیوندي هماهنگ میان سیاب و . معناداري زندگی در سایۀ تحمل و صبر است

 نهایت همزاد بیانگر ،)ع( ایوبیت صاستفادة شاعر از شخ. برقرار کرده است )ع( ایوب

در حقیقت درد . در این مرحله از زندگی خویش است )ع( پنداري روحی وي با ایوب

: ك.ر( و بیماري الگویی نمونه در رابطۀ میان انسان و خداوند را به او بخشیده است
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   داستان و قرآنی آیات درونمایۀ و از واژگان بردن بهره با وي ).275: 1992عباس، 

 در را اش شکیبایی و صبر، صورت به بهترین و سراید می را اش چکامه ابیات) ع( یوبا

 کند می بازگو را )ع( ایوب داستان درونمایۀ همان وي .کند می ترسیم بیماري این مقابل

 در را امید تا این قرآنی پرداخته است  و با این کار، بنوعی به فراخوانی این شخصیت

  :یافت خواهد شفا )ع( ایوب همانند نیز او که بپروراند دل

  هاي طوالنیست که این درد و رنج، ماه /احرَ ي اجلِ ذِ هَ وَ  والٌ طِ  هورٌ شُ 

  ثلَ مِ  نِيبَّ جَ  قُ زِّ متَُ 
ُ
  .درد مانند چاقو پهلوي مرا می /ىدَ امل

  .شود هنگام صبح نیز این درد آرام نمی /احبَ الصَّ  ندَ عِ  اءُ الدَّ  أُ هدَ ال يَ وَ 

  .برد و شب، دردهایش را با هالکت من از بین نمی /یدَ الرَّ بِ  هُ اعَ أوجَ  يلُ اللَّ  حُ سَ ال ميَ وَ 

  :گوید اگر فریاد سر دهد، چنین می) ع( ولی ایوب /حا صَ  احَ إن صَ  وبَ أيُّ  نَّ كِ لَ وَ 

سپاس تو را که این دردها و  /)437: 1م، ج2000سیاب، ( ىدَ ا نَ زايَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 

  .و بخشش استها، کرم  مصیبت

 ؛حضور پررنگی در شعر سیاب دارد که هایی است از شخصیت )ع( ایوببطور کلی 

و از  )ع( شاعر در قالب ایوب .زندگی اوست غمناكدر دوران بیماري که فصل بویژه 

 خود )ع( هرچند  به وضوح مشخص است که مقصود از ایوب ؛راند زبان وي سخن می

گوید و  خدا را سپاس می وار ایوب ،ها و رنج شاعر با وجود همۀ درد. سیاب است

نفسانی  سیاب در ترسیم حاالت. کند ها را بخششی از سوي خداوند تلقی می مصیبت

بر و صاسوه و الگوي  )ع( چراکه ایوب ؛را به چهره زده است )ع( ایوبنقاب ، خود

 دفرو دچار نابینایی و بیماري شد و در پیشگاه خداوند سر تسلیم او. استقامت است

سیاب نیز برگرفته از . آورد تا اینکه مشمول رحمت پروردگار گردید و شفا یافت

و تنها چاره را تضرع و توسل به در گاه  انتظار فرج و شفا داشت )ع( نوشت ایوبسر

؛ او دانست و از او خواست تا پرده بیماري را از جسمش کنار زند و به او کرامت کند

 این از او. نیست )ع( ایوب شفاي ازجنس کشد می را نآ انتظار سیاب که شفایی ولی

 و بود بسته آینده به دل سیاب،. اوست درد داروي مرگ تنها که کرد می احساس پس

 بلکه نیست؛ ایوبی او، شفاي شفاي اما کشید؛ می را شفا روز انتظار )ع( ایوب همانند
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خود، بهترین  ،مرگ شد؛ چراکه گاهی خواهد محقق مرگ با تنها و است مرگ شفا، این

  :شفا دهنده است

  :گوید فریاد سر دهد، چنین می) ع( اگر ایوب /ءداالنِّ  انَ كَ   وبُ أيُّ  احَ إن صَ وَ 

  !سپاس تو را اي دهندة سرنوشت و تقدیر /َدر؟القَ ياً بِ امِ ا رَ يَ  مدُ احلَ  كَ لَ 

  ]!بیماري[ و اي مقدر کنندة شفا پس از آن /)438: همان(ءافَ ، الشَّ اكَ ذَ  عدَ باً، بَ اتِ ا كَ يَ وَ 

  

  وندگرایی و ایمان به خدا دین

بر پذیرش ناکامی و تأثیر آن در بهداشت روانی، ایمان به خدا را در  فرانکل عالوه

دار  از نظر او مذهب و باور به خدا در معنی. داند رویارویی با ناکامی و رنج بنیادي می

داري در البته پر طرفدارترین نظریۀ معنا خدامحورينظریۀ . شدن زندگی نقش دارد

دار در اعماق  بنا به اعتقاد او، یک احساس مذهبی عمیق و ریشه. زندگی است

ترین لحظات  ترین و بغرنج انسان حتی در آن تاریک. ناخودآگاه هر انسانی وجود دارد

که خدا  کند اند، احساس می زندگی خویش، آن هنگام که همه او را فراموش کرده

   .)20: 1389فرانکل، : ك.ر( آنجاست و در کنار او حضور دارد

یعنی دینداري امري ثانوي نیست  ؛دهستن احساسات دینی از نظرگاه فرانکل، فطري

در . بلکه نهاد آن در درون آدمی ریشه دارد ؛که طی فرایند خاصی حاصل شده باشد

یت مستتر است و در سایۀ همین معنو ،حقیقت به باور فرانکل، در معناي انسان سالم

رسد و فراتر از ابعاد عینی و مادي زندگی  سالمت معنوي است که فرد به کمال می

. زند اندیشۀ سیاب نیز موج می شخصیت و خدامحوري درداري و  دین .کند حرکت می

. سیاب استدر زندگی تسلیم در برابر ارادة الهی، بارزترین جلوة خدامحوري سپاس و 

لک «و پیوسته فریاد  کند ، با او خلوت میرا در همۀ لحظات در نظر داردوي خدا 

  :دهد سر می» الحمد

 .سپاس تو را هر اندازه که بال و مصیبت به درازا کشد /َلَك اَحلمُد َمهَما اسَتطَاَل الَبالء

  .و هر اندازه که درد و رنج شدت گیرد /األملَ  دَّ بَ ا استَ همَ مَ وَ 
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...  

  .ها عطا و بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /اءطَ ا عَ ايَ زَ الرَّ  إنَّ ، مدُ احلَ  كَ لَ 

...  

سپاس تو را اي پدیدآورندة سرنوشت  /)437: 1م، ج2000سیاب، ( َدرالقَ ياً بِ امِ ا رَ يَ  مدُ احلَ  كَ لَ 

 !و تقدیر

داند و در برابر مقدرات او سر فرود  سیاب خود را تسلیم محض ارادة حق می

شاکر، ضمن پذیرش ناکامی در کنار کامیابی، چاره را در باور به ارادة بدر . آورد می

تحمل تواند  بهتر می ،داند و معتقد است که انسان رنج را با امید به خدا فراگیر الهی می

اگر انسان رنج یا راحتی را وابسته به ارادة حق بداند، در آن حال، همانگونه که . کند

بر این  او. تواند باشد ز چیزي جز زندگی نمیج نیشود، رن آسایش، زندگی تلقی می

عقیده است که هر دو حالت رنج و آسایش، به دست ارادة پرودگار است و او که رنج 

گوید سپاس تو را هم اکنون که  دارد؛ پس می دهد، هم اوست که شفا را ارزانی می را می

  .ادخواهی دکه شفا را  ؛ آن هنگاماي و هم پس از این درد را داده

  

 مثبت اندیشی و وسعت نظر

از دیگر اصول مهم مکتب معنادرمانی، وسعت بخشیدن به افکار و تغییر زاویۀ دید 

آورد، درد و سختی نیست؛ بلکه ناتوانی  انسان را به زانو در می ،آنچه در زندگی«. است

هاست و این، بستگی دارد به اینکه آدمی چطور به  بخشیدن به این رنج او در معنا

وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است  ،نقش لوگوتراپیست. هاي خویش بنگرد رنج

: 1389فرانکل، ( »ها در میدان دید و حیطۀ آگاهی بیمار قرار گیرد تا آنجاکه معنی و ارزش

لوگوتراپی در تالش است که آدمی را از حالت رنج، سختی، انزوا و «بنابراین،  ؛)166

نیکدار ( »اندیشی را تقویت کند بینی و نیک خوشبختی و خوشتلخی به در آورد و در او 

  . )181: 1393اصل، 

هاست و رنج  رود، توانایی فرانکل بر این باور است که آنچه در گذر زمان از کف می

اي که امکانات و  لحظه. ربایند زمان معنی زندگی را نمیانی و مرگ در بستر و پریش
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هاي پر بهاي بشري  به واقعیت پیوسته و جزء گنجینهشود،  هاي انسان شکوفا می تونایی

لوگوتراپی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و گذرایی وجود . یابد به گذشته تعلق می

سیاب نیز در  .خواند انسان، بجاي بدبینی و انزوا، انسان را به تالش و فعالیت فرا می

را رضایتمندي و ي و الزمۀ داشتن چنین رویکردمی کند بینی  خوش دعوت بهشعرش 

داند و بر آن  سیاب با تکیه بر این امر، زندگی را میسر می. داند پذیرش وضع موجود می

کند و از ابتدا  آغاز میبا سپاس به درگاه الهی شعرش را  ،رساند؛ بنابراین به معنا می ،پایه

  .کند که وي از این حالت رضایت کامل دارد و بارها تأکید می

 تأکید ین واقعیتاکند و بر  را تکرار می »لک الحمد« عبارتبارها و بارها  بدر شاکر،

سرتاسر در . بینی اوست بارزترین نکته در این قصیده خوش. ورزد و اصرار می کرده

اگرانسان بتواند این معنی را کشف کند که مخاطب با این حقیقت روبروست که  ،یدهقص

بجاي نالیدن  و به وراي آن راه یابد؛ها نیک بیاندیشد  ند است و به آنوها هدیۀ خدا رنج

ها را  بر این، رنج کند و عالوه ها فکر می اي منطقی به آن گونه و اعتراض به مشکالت، به

  :پذیرد با آغوش باز می

 .ها بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /یدَ ا نَ ايَ زَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 

 .است] خداوند[ هاي محبوب ها هدیه و این زخم /بيباحلا ايَ دَ هَ  راحَ اجلِ  إنَّ وَ 

 .گیرم هاي آن را در آغوش می گل دسته /اا�َِ اقَ بَ  درِ  الصَّ إَىل  مُّ أضُ 

 .هاي تو در قلبم باقی است هدیه /يبغِ ي ال تَ قِ افِ  خَ ِيف  اكَ ايَ دَ هَ 

 .دارها را ارزانی  هایت دلپذیر است، آن هدیه /اا�َِ هَ  ةٌ ولَ قبُ مَ  اكَ ايَ دَ هَ 

 :دهم بندم و به عیادت کنندگان ندا می هایم را می زخم /نيدِ ائِ العَ بِ  فُ أهتِ ي وَ راحِ جِ  دُّ أشُ 

 .بیایید و ببینید و به من حسد ورزید / وِين دُ احسُ وا وَ رُ انظُ أال فَ 

  .هاي معشوقم است ها هدیهکه این /)همان( یيببِ ا حَ ايَ دَ ى هَ ذِ هَ فَـ 

  



  نقد ادب معاصر عربی 140

اندیشی  بینی و نیک مخاطب خود درس خوشجاي این قصیده به  در جايسیاب 

بیماري و حال وخیم بینانۀ خود را نسبت به  نگاه خوش يدر جاي دیگروي . دهد می

  :کند چنین ابراز میجسمانی خود 

 اگر آتش، پیشانیم را لمس کند /نيبِ اجلَ  رَّ حُ  ارُ ت النَّ سَّ إن مَ وَ 

  .پندارم اي آتشین از جانب تو می آن را بوسه /)همان( يبن هلَِ مِ  ةً ولَ بُ جمَ  نكَ مِ  ةٌ ا قُبلَ تُـهَ مهَّ وَ تَـ 

کنندگان  کند و از این جهت بر عیادت وي تب را بوسۀ آتشین خداوند قلمداد می

که به آغوش  باشند چراکه آنان از این نعمت و منزلت برخوردار نمی ؛فروشد فخر می

حاالت دردآور خود و  وي در جاي دیگري،. او قرار گیرند گاه بوسهپروردگار در آیند و 

  :کند توصیف می زیبااینچنین هایش در اثر رنج و سختی بیماري را  بیداري شب

  زیباست این بیداري که آسمانت را به نظاره بنشینم /کا ى مسََ هُد أرعَ السُّ  وَ هُ  يلٌ مجَِ 

  کنار روند] دیدگاناز مقابل [که ستارگان  با چشمانم، تازمانی /مو جُ النُّ  يبَ غِ  تَ ىتَّ حَ  يَينَّ عَ بِ 

  ام را لمس کند و نور تو پنجرة خانه /اكنَ ي سَ ارِ دَ  اكَ بَّ شُ  سُ لمَ يَ وَ 

  ]رسد به گوش می[صداي جغد ... زیباست این شب /ومبُ  اءَ أصدَ : يلُ اللَّ  وَ هُ  يلٌ مجَِ 

  ]شود شنیده می[ها از دور  و صداي بوق اتومبیل /يدعِ ن بَ مِ  ةٍ ارَ يَّ سَ  اقُ أبوَ وَ 

  کند و نیز صداي آه و نالۀ بیماران و مادري که بازگو می /يدتُعِ  أمٌّ ى، وَ رضَ اُت مَ آهَ وَ 

  اسطورة پدرانش را براي فرزندش /)438: همان(يدلِ لوَ ها لِ ائِ آبَ  ريَ اطِ أسَ 

  

  سازي رنج انسان

و  »ارادة معطوف به معنا«: در نظام فکري فرانکل تنها یک انگیزش بنیادي وجود دارد

. هاي دیگر را تحت الشعاع قرار دهد انگیزش ۀتواند هم آنچنان نیرومند است که می

بقا ضروري ة ارادة معطوف به معنا براي سالمت روان، حیاتی و براي کمترین انداز

درد و رنج «در نظر فرانکل، .دلیلی براي زیستن نیست ،معنا بی است؛ زیرا در زندگیِ

به عبارت دیگر، درد و . )175: 1389فرانکل، ( »انسان استگاه ارزش وجودي  جلوه ینبهتر

با  وقتی انسان. رساند زند و او را به ارزش راستین می شخصیت انسان را رقم می ،رنج
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این فرصت را یافته شود،  ناپذیر و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر روبرو می وضعیتی اجتناب

 .ي زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابدترین معنا ها و ژرف ترین ارزش است که به عالی

 ،کشد و پاسخی واقعی به شرایط موجود بدهد اگر آدمی بداند چرا و براي چه رنج می«

در این حالت نه  .شود ها رهنمون می به سمت ژرفترین معناي زندگی و برترین ارزش

و  اي است براي هدایت به سمت کمال معنوي بلکه وسیله ؛آزار دهنده نیست ،تنها رنج

وقتی  ؛زند در واقع همین لحظات سخت است که ارزش درونی هر فرد را محک می

 ؛نه تنها مذموم نیست ،هاي پنهانی و نادر براي دستیابی به کمال دارد فرصت ،رنج بردن

  .)82: 1377ذاکر، ( »بسیاري نیز داردبلکه آثار مثبت 

شود، بستگی به تلقی فرد از زندگی و محیط  در حقیقت پاسخی که به رنج داده می

یعنی چگونگی برخورد آدمی هنگام رنج  ؛یکدیگرند "همبسته"این دو . پیرامون او دارد

 .کند دهد و هم این معناي رنج، معناي زندگی وي را عوض می هم به آن معنا می ،بردن

دگی هدفمند اگر آدمی خود را در زن ساز بودن رنج نیز در همین نهفته است؛ انسان

 ،لذا در رویارویی با تأثیرات محیط ؛رددگ ببیند، صاحب کرامت و حرمت در زندگی می

 دده کند و حق گزینش عمل را از دست نمی همواره آزادي معنوي خود را حفظ می

توان گفت بر مبناي نظر فرانکل هر شري در  به دیگر سخن می. )50: 1388قربانی، : ك.ر(

 ُهوَ  وَ  َشْيئاً  َتْكَرُهوا َأنْ  عسی: فرماید می چنانکه ؛در خود نهفته داردنظام کل عالم، خیري 

رٌ   .و این خیر، کمال شخصیتی و ارتقاء سطح آگاهی انسان است )216: بقره( َلُكم َخيـْ

به همین سبب د که رنج، بستر زندگی و شادي است؛ به این نکته توجه دار نیز سیاب

و ظاهرا شر رنج  .انکار کرددر ساختن شخصیت انسان آن را  ةتوان نقش سازند نمی

الهی  دیۀبه و هه زیرا؛ بوده وشایان سپاسگزاري است ناخوشایند است؛ ولی عین خیر

اثر تربیتی داشته و بیدار  ساز بودن رنج، به این دلیل است که خاصیت انسانپس  .است

انقالب ماهیت را دارد و جان و روان آدمی  سختی مانند کیمیا خاصیت ؛است فرد ةکنند

  .دهد تغییر میرا 

در تکامل شخصیت انسان و  با توجه به نقش سازندة رنج که نکتۀ مهم این است

تکامل و  ،درد و رنج ۀفلسف بنابر همین اصل که و تقویت بعد معنوي و روحانی او
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و به تبع آن، این  از آن باالتر است الهی ءو اولیا ءانبیا مقربان و سهم ،پرورش روح است

مبین  نیز) ص(که حدیث پیامبر باشند میداراي باالترین درجات کمال روحی  افراد،

خدا وقتی پس  .)253: 2ج ،1369 ی،لینک( »َما َأَحبَّ اللَُّه قـَْومًا ِإالَّ ابـَْتَالُهم«: همین اصل است

اولیاء خود را در بال  او. سازد ور می اي را دوست بدارد او را در دریاي شدائد غوطه بنده

بر اثر برخورد با بالهاست که انسان رشد نموده و به تکامل  زیراقرار داده است؛ 

  .دیاب اخالقی خود دست می

این  رب يو .گوید پیوسته خدا را سپاس می ،اشبا بهره بردن از تعالیم دینینیز  سیاب

عنایت ویژة شامل حال ، و بیماري که دچار شده عقیده است که با این رنج و مشقت

همین نگرش به رنج و سختی، خود دلیل بر این است که وي  .الهی شده است

دار  ساز بودن رنج را بعنوان یک اصل پذیرفته و این اصل در وجود خود او ریشه انسان

  :دهد ندا میو  پنداشته  گل یا دستهها را هدیه  آن ؛ از این روشده است

  ها، بخشش است سپاس تو را که این مصیبت /یدَ ا نَ ايَ زَ الرَّ  نَّ إ، مدُ احلَ  كَ لَ 

 هاي محبوب ها هدیه و این زخم /)437: 1م، ج 2000سیاب،( بيبِ ايا احلَ دَ هَ  راحَ اجلِ  إنَّ وَ 

  .است] خداوند[

به مخاطب،  ،هاي خوش و یادآوري آسایش و سالمتی خود او با توجه به لحظه

این عمل ذهنی، آستانۀ تحمل سختی را در . جالبی ارائه داده است روانی بسیار شیوة

 ،ضمن اینکه سیاب با یادآوري آن زمان ؛شود افزاید و سبب امیدآفرینی می انسان می

از نظر او . داند ها را ناسپاسی می بنوعی اداي دین و قدر شناسی کرده و از یاد بردن آن

  :تن؛ بلکه خوش زیستن استزندگی با تمام اضدادش قابل احترام و زیس

  را به من عطا نکردي؟] بیماري و درد[ آیا تو این تاریکی /الما الظَّ ذَ هَ   أنتَ ِين  تُعطِ أملَ 

را ] آسایش و تندرستی پیشین[و تو نبودي که این سحر  /؟رحَ ا السَّ ذَ هَ   أنتَ ِين يتَ أعطَ وَ 

  بخشیدي؟

  طرَ قَ  األرضَ  رُ شكُ ل تَ هَ فَـ 
َ
  ؟گوید را براي باراش باران سپاس می] خدا[ آیا زمین /رطَ امل

و اگر ابرها از باران دریغ ورزیدند، خشمگین  /)437: همان( مامَ ا الغَ دهَ  جيَُ إن ملَ  بُ غضَ تَ وَ 

  شود؟ می
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که خود را اسیر عوامل و شرایط محیطی دهد  سیاب با ارائۀ این دیدگاه، نشان می

دهد که پیوسته و در همه حال، حفظ  او از خود شخصیتی منعطف ارائه می. کند نمی

و در تنعم و آسایش، گراید  ها مقاومت کرده و به یأس نمی کند؛ در سختی تعادل می

آن این فراز و نشیب براي داند که  رساند؛ زیرا می خرسندي خود را به حد تعادل می

 گذراحالتی  ،که هر دوم؛ چرایباخته نشو دلاز این دو حالت است که به هیچ کدام 

  :ندهست

  َفُخورٍ  ُخمْتالٍ  ُكلَّ  حيُِبُّ  ال اللَّهُ  وَ  آتاُكمْ  ِمبا تـَْفَرُحوا ال وَ  فاَتُكمْ  ما  َعلى تَْأَسْوا ِلَكْيال  

  ).23: حدید(

  

  نتیجه

درمانی در واقع معنا . استمعنوي  حاتمعنا درمانی نوعی روان درمانی در قالب اصطال

آن جهت که بر روح  از  ؛گراست اي مجزا در مکتب روان درمانی وجودي انسان شاخه

وجود را تحت عنوان جستجوي انسان  انسان یا بعد معنوي او تمرکز کرده و معناي 

 "سفر أیوب"قسمت اول قصیدة با بررسی  .کند می براي چیزي به نام معنا بررسی 

  . ۀ مختلف به مکتب معنادرمانی مرتبط ساختبعد و زاوی پنجتوان آن را از  می

 ضرورت رنج در زندگی نخستین نمود معنادرمانی در قصیدة سفر ایوب است .

ناپذیر زندگی است و اساسا شاکلۀ زندگی را  بنا بر نظر فرانکل، رنج، بخش جدایی

از نظر سیاب نیز، وجود درد و رنج در زندگی نوعی ضرورت است و . دهد تشکیل می

وي بر این  .پذیرد سیاب وجود هر دو را با هم می. همواره تنعم و شادي نیست زندگی

شود که انسان در دو حالت برخورداري و  عقیده است که ایمان حقیقی زمانی کامل می

کند که انسان باید  بدر شاکر، چنین القا می. محرومیت، موضع یکسانی را برگزیند

اشد؛ چراکه عرصۀ زندگی پیوسته این دو پذیراي شرایط مطلوب و نامطلوب زندگی ب

  .کند حالت را در کنار یکدیگر به انسان عرضه می

 تحمل رنج و دریافت پاداش دومین نقطه اشتراك فرانکل و سیاب است .

فرانکل معتقد است که در سایۀ رنج است که گشایش و امید دستیابی به گنج، معنی 
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هاست که  ها و رنج ر بستر و زمینۀ سختیبه عبارت دیگر، اصل معناي زندگی د. یابد می

از نظر سیاب نیز، صبوري بر رنج، شرط اساسی در رسیدن به مطلوب . یابد مصداق می

او با . راند و از زبان وي سخن می )ع( قالب ایوب قصیدة خود، در شاعر در. است

از ها را بخششی  گوید و مصیبت وار خدا را سپاس می ها، ایوب وجود همۀ درد و رنج

 .کند سوي خداوند تلقی می

  خدامحوري و اندیشۀ دینی، وجه مشترك دیگري است که در مکتب فکري

بر پذیرش ناکامی و تأثیر آن در بهداشت  فرانکل عالوه .شود سیاب و فرانکل دیده می

خدامحوري در . داند روانی، ایمان به خدا را در رویارویی با ناکامی و رنج بنیادي می

سپاس و تسلیم در برابر ارادة الهی، بارزترین . زند ۀ سیاب نیز موج میشخصیت و اندیش

داند و ضمن  سیاب خود را تسلیم محض ارادة حق می. جلوة خدامحوري سیاب است

  .داند پذیرش ناکامی در کنار کامیابی، چاره را در باور به ارادة فراگیر الهی می

 ادرمانی در قصیدة سیاب از دیگر ابعاد بارز معن مثبت اندیشی و وسعت نظر

یکی از اهداف اصلی معنادرمانی، وسعت بخشیدن به افکار و تغییر زاویۀ دید . است

کند و الزمۀ داشتن چنین رویکردي  بینی می سیاب نیز در شعرش دعوت به خوش. است

جاي این قصیده به مخاطب  در جاي .داند را رضایتمندي و پذیرش وضع موجود می

وي بیماري و درد را هدیۀ محبوب و  دهد اندیشی می و نیکبینی  خود درس خوش

 .نامد کند و تب و رنجوري را بوسۀ آتشین خدا می زیباي خداوند تلقی می

 فرانکل و سیاب  رنج نیز از وجوه مشترك در اندیشه و شخصیت سازي انسان

را به زند و او  درد و رنج، شخصیت انسان را رقم میفرانکل بر این باور است که . است

ناپذیر و یا با سرنوشتی تغییر  وقتی انسان با وضعیتی اجتناب. رساند ارزش راستین می

ترین  ها و ژرف ترین ارزش شود، این فرصت را یافته است که به عالی ناپذیر روبرو می

سیاب نیز به این نکته توجه دارد که رنج،  .معناي زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد

توان نقش سازندة آن را در ساختن  است؛ به همین سبب نمی بستر زندگی و شادي

اش بر این عقیده است که با این سیاب متأثر از تعالیم دینی. شخصیت انسان انکار کرد

همین نگرش به . شده است او شامل حالعنایت ویژة الهی رنج و مشقت و بیماري 
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نج را بعنوان یک اصل ساز بودن ر رنج و سختی، خود دلیل بر این است که وي انسان

  .دار شده است پذیرفته و این اصل در وجود خود او ریشه

توان اذعان کرد که آنچه در اندیشه و شعر سیاب قابل  بنابر نتایج به دست آمده می

ترین  گیرد و نیز با پیشرفته مشاهده است، در چارچوب نظریۀ فرانکل جاي می

  .دارددرمانی ارتباط  هاي رایج روان دیدگاه

  

  منابع و مآخذ

 قرآن کریم  

 ن، تامودصادق خسرونژاد، : شناسی، مترجمخالصۀ پنجاه کتاب برتر در زمینۀ روان، )ش1389( باتلر ب

 .انتشارات راشین، چاپ اول: تهران

  ،دار الکتب : بیروت بدر شاکر السیاب رائد الشعر العربی الحدیث، ،)م1991( توفیقحیدر بیضون

 .األولی الطبعة، العلمية

 الطبعة الثانيةمنشورات الغانی، : مواقف فی شعر السیاب، بغداد ،)م1988( الجنابی، قیس کاظم. 

 ،انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم: ، به کوشش ایرج افشار، تهران)ش1361( دیوان حافظ حافظ. 

 پژوهشی  علمی، فصلنامۀ نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین ،)ش1377( ذاکر، صدیقه

 .76- 95صص  ،9و  8، شمارة قبسات

 انتشارات  :تهران ه مصطفی رحیمی،، ترجماگزیستانسیالیسم و اصالت بشر،)ش1380( سارتر، ژان پل

 .نیلوفر، چاپ دهم

 األولی الطبعةمنشورات دار المنتظر، : ، بیروتا�موعة الشعرية الکاملة ،)م2000( السیاب، بدر شاکر. 

 تهران ترجمۀ گیتی خوشدل، الگوي شخصیت سالم، ؛شناسی کمال روان ،)ش1369( شولتس، دوآن :

  .ونشر ن

 للدراسات  ةياملؤسسة العرب: فی حیاته و شعره، بیروت دراسةبدر شاکر السیاب؛  ،)م1992( عباس، احسان

  .الطبعة السادسةو النشر، 

 األولیالطبعةللدراسات و النشر،  العربیۀ المؤسسۀ: بدر شاکر السیاب، بغداد ،)م1978( عوض، ریتا. 

 ،مهین میالنی، و  صالحیانانسان در جستجوي معنا، ترجمه دکتر نهضت  ،)ش1389( ویکتور فرانکل

 .تهران، انتشارات درسا

 عمالت تپژوهشی   علمیمعناي زندگی از دیدگاه ویکتور فرانکل، فصلنامۀ  ،)ش1388( قربانی، هاشم

 .37- 62صص  ، سال اول، شمارة سوم،فلسفی



  نقد ادب معاصر عربی 146

 کتابفروشی اسالمیه، : اصول الکافی، ترجمۀ هاشم رسولی، تهران ،)ش1369( کلینی، محمدبن یعقوب

 .جلد دوم

 شناسی و  فرادیدي بر روان( درمانی گذار معنا ویکتور فرانکل؛ بنیان ،)ش1385( پور، احمدرضامحمد

 .نشر دانژه: تهران ،)درمانی وجودي روان

 پژوهشکدة حوزه و دانشگاه: ، قم2تاریخ فلسفۀ غرب، ج ،)ش1389( ملکیان، مصطفی.  

 للموسوعات،  العربيةدار : الحزن فی شعر بدر شاکر السیاب، بیروت ،)ق1426( نعمان، خلف رشید

 .األولی الطبعة

 هاي حافظ و معنادرمانی ویکتور  ارادة معطوف به معنا در غزل ،)ش1393( نیکدار اصل، محمد حسین

 .171 -208صص  ، شمارة بیست و دوم،لیمی، سال ششمفرانکل، پژوهشنامۀ ادبیات تع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  فکتور فرانکللعالج بالمعنی لاالسياب علی أساس نظرية لبدر شاکر  "سفر أيوب" قصيدةدراسة 

  

  

   1قاسم مختاري

   2مطهرة فرجی

  3مصطفی آدینۀ

  

  الملخص

 علی الرتکيز مع النفسي العالج أو املعنی وراء من الشفاء أو املعنی بواسطة العالج هو املعنائية أو باملعنی العالج

. جامعةفينا يف والفلسفة النفس علم أعصابوأستاذ طبيب فرانكل، ثبتهافكتور اليت النفسية املدرسة هو هذا. املعنی

 تطبيقاملبادئ يف ساعياً  الوصفيوالتحليلي املنهج علی ومعتمداً  الوضعي اإلجتاه علی بناءً  املقال ُكتبهذا لقد

 هذه. »ايوب سفر« الرائعة السيابفيقصيدته شاكر الشاعرالشهريبدر انطباعات مع»باملعنی العالج«لـ األساسية

. واألسرة الوطن عن وبعيداً  غريبا احلياة مع الوداع زمن أنشدها قد التی وأمجلها السياب قصائد أروع من القصيدة

 إغتنام أن إىل الدراسة تشري. دقيقاً  ترسيماً ) ع(أيوب شخصية إطار يف حياته يرسم هذه قصيدته يف فالسياب

 االعتقاد فکرة هي کليهما أفکارمها يف املشرتکة والنقطة وفرانکل السياب فينظر املشرتك املعنوي هواألصل الفرصة

 يف والصرب الصحية، أحواله وأزمة العضال املرض حال يف رضاه منها الشاعر فآراء. به واالميان تعالی اهللا فی

 النفسي والعالج باملعنی العالج مظاهر من کلها به، التام واالميان اهللا لقدرة والتسليم واحلوادث املصيبات مواجهة

  .احلياة معاين لبلورة السايکولوجية النماذج اليوم تدعم اآلراء هذه من فکثري السياب قصيدة يف االجيايب

  

  

  

  

  

  سفر أيوبقصيدة العالج باملعنی، ، ديثالنقد األديب، الشعر العربی احل :الکلمات الرئيسية

                                                           
 اراك بجامعۀ وآدابها العربیۀ اللغۀ فی مشارك استاذ -1

  أراك بجامعۀ آدابها و العربیۀ اللغۀ قسم فی دکتوراه طالبۀ -2

  النفس علم فی ماجستیر  -3





 پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی 

 )1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

 

   )شاعر معاصر لیبی

 دانشگاه فردوسی مشهد

 ، دانشگاه فردوسی مشهد

  ، دانشگاه فردوسی مشهد

  دانشگاه فردوسی مشهد

 دیشد سانسور و استبداد و 

 شیگرا نماد به شان یدرون 

 موضوعات قبال در را خود

 به یلیتحل ـ یفیتوص روش

 ینید دسته چهار به شاعر

 ،»فیزیس« اي اسطوره ،»گو

 از و یانسان رنج و درد 

 فیزیس ان،یطغ نماد لیقاب 

 و ییدانا نماد شهرزاد ها، آن

 نینماد زبان یبررس .است

 ذهن در را دوارانهیام یمعان

 و دارند یمنف ییمعنا بار که

 و احیانز به بلکه است نبرده

Email: Zali.Marziyeh98@gmail.com 

دو فصلنامۀ علمی   

چهارده پیاپی/ سال هفتم

 

شاعر معاصر لیبی(نمادپردازي در شعر علی الفزانی 

  

دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی ،1مرضیه زالی

، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسانیاستادیار  حسین ناظري،

، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسانی استادیار ،علی نوروزي

دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستادیار  ،بالسم محسنی

  

  10/03/1395 :تاریخ پذیرش  07/09/1394 :تاریخ دریافت

 یاجتماع و یاسیس عوامل لیدل ،بهیبیل بر یقذاف معمر حکومت سال

 هاي شهیاند و عواطف انیب يبرا یبیل شاعران ،یبیل ي جامعه يفضا

خود نظرات- نقطه تا کند یم تالش ییایبیل نمادپرداز شاعر یالفزانیعل. 

روش با تا دارد تالش حاضر ي مقاله .کند انیب نینماد یقالب در یاجتماع

شاعر ينمادها .بپردازد يو شعر وانید در رفته کار به ينمادها انواع

گو قصه شهرزاد و سندباد« یسنت ،»لیقاب و) ع( وسفی و) ع( حیمس

 نماد) ع( حیمس حضرت او شعر در .شود یم میتقس »گوارا چه

 ،یپاکدامن حفظ يبرا مقاومت از يمظهر) ع( وسفی حضرت ،ی

آن بر شده حاکم اراده برابر در ها انسان یناتوان از ينماد و بشر

 یانقالب مبارز نماد »گوارا چه« ،يجهانگرد و يبلندپرواز نماد سندباد

معان که مثبت ينمادها بردن کار به در او لیم که دهد یم نشان ی

که است یزبان عناصر با تیحاکم اغلب بلکه است، کم اریبس کند

نبرده بکار را ها آن مشهور وجه و کرده تصرف نمادها در شاعر

  .است آورده يرو زدایی

  پردازيی، شعر معاصر، علی الفزانی، نمادلیب :ها

                                                           

Email: Zali.Marziyeh98@gmail.com: مسئول نویسنده الکترونیکی پست

 

 چکیده

سال 42 یط

فضا بر حاکم

. کردند دایپ

اجتماع ـ یاسیس

انواع یبررس

مس حضرت«

چه« یجنگ

یخودگذشتگ

بشر رنج مظهر

سندباد عشق،

یالفزان یعل

کند یم متبادر

شاعر گاهی

زدایی ییآشنا

  

ها واژهکلید

                  

پست نشانی -1
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  مقدمه

که گردش نخبگان سیاسی با نبض جامعه همراه نیست، همه چیز  در کشورهایی

 هنر  يآینه در مردم نباشند، جامعه راستین يآینه هم، ها رسانه اگر. شود زده می سیاست

سیاه یا سپید  بوم در و ننوشتن، و نگفتن وحتی در سیاستند جستجوي در ادبیات و

 هیچ نامی، قذافی بر کشور لیب معمر سال حکومت 42طی در  .بینند نقاشی، سیاست می

فرهنگ لیبی،    .است از لیبی که کتابی نوشته باشد، از مرزهاي لیبی فراتر نرفتهي شهروند

 .است  گشته سینه میبهتر فرهنگی شفاهی بوده که سینهاي، بیش قبیله يبه طبیعت جامعه

که نمود آندون است، ب  حکایت بخشی از آن فرهنگ بوده و مثل و داستان شعر،

م قدرت خود را تحکیم بخشید و 1980قذافی در سال . خارجی چندانی داشته باشد

هاي  خواست به مدیرت جهانی بپردازد و به جاي نظام و می کتاب سبز خود را نوشت

تر جایی کم ،نتیجهدر. کمونیسم، راه سومی ارائه کندداري و  رایج روز، یعنی سرمایه

. کردند او را تأیید نمی دید که نظر روشنفکرانی میبراي نویسندگان و شعرا و 

رو، سانسور شدت یافت و دستگیري نویسندگانی که از خط قرمز او عبور  ازهمین

انقالب  يهدر نتیجه، در این دورهکه براي سرهنگ قذافی دور .کردند، آغاز شد می

رمندان و ادیبان هن ،قذافی. سر برنیاورد ینام صاحب نویسنده و شاعردیگر  ،فرهنگی بود

داد و حتی شعر و شاعري در محاصره  ها و پشت دیوارها قرار می ها در زندان را سال

کرد  کس چنین میمستقیم با مردم برقرار کنند و هراي  توانستند رابطه بود و نخبگان نمی

زندان و  رها را ب نمادها و استعاره انشاعر به همین دلیل،.شد سندان قذافی له می بر

از جمله شاعران لیبی در این دوره، علی الفزانی بود که براي . دادند شکنجه ترجیح می

این پژوهش تالش . ز نمادها در اشعار خود متوسل شدبیان عقاید و نظراتش به استفاده ا

                 :ها پاسخ گویددر شعر علی الفزانی به این سؤال بررسی نمادهاکند تا با توجه به می

ـ مفهوم این نمادها 2 ـ علی الفزانی در شعر خود از چه نمادهایی استفاده کرده است؟1

  کارگیري این نمادها چیست؟هدف شاعر از بهـ 3 چیست؟
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و حضرت ) ع(مانند حضرت مسیح  علی الفزانی در اشعار خود از نمادهاي دینیـ 

 مانند سیزیف،اي اسطوره، و شهرزاد سندبادمانند سنتی، نمادهاي و قابیل )ع(یوسف 

  .استفاده کرده استگواراچهمانند جنگی 

است  لیبی ياین نمادها برگرفته از زندگی شخصی شاعر و اوضاع جامعه يمایهدرونـ

  . کندرا بیان می.. .که مسائلی مانند ظلم، تمرد، فقر و 

 تشویق ملت ،ایجاد تحرك و نشاط در جامعه ،نمادهااین کارگیري هدف شاعر از به ـ

  .است قذافی به حل معضالت جامعه و قیام در برابر ظلم و ستم لیبی

در این پژوهش سعی شده است که نمادهاي مختلف در آثار علی الفزانی شاعر معاصر 

. روشن گردد ،لیبی با استناد به اشعار وي مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط وي با نمادها

اي و توصیفی ـ تحلیلی است و در این پژوهش، از روش انجام پژوهش، روش کتابخانه

مورد  ،ها، نتایج کسب شدهچنین تحلیل آنطریق گردآوري منابع و اطالعات و هم

  .رفته استگتحلیل قرار 

 

  پیشینه تحقیق

که در مجالت  یهایکه با توجه به بررسیاین پژوهش باید گفت  يپیشینه يدرباره

هاي مختلف از جمله دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، و تربیت مدرس و عالمه دانشگاه

اي در رابطه با موضوع تاکنون مقالهصورت گرفت و دیگر مراکز تحقیقاتی طباطبایی 

نمادپردازي در  ياما در زمینه. نمادپردازي در شعر علی الفزانی به چاپ نرسیده است

هاي درك زمینه« :هاآن يسیده که از جملهشعر معاصر عرب مقاالت متعددي به چاپ ر

، 1385پاییز زبان و ادب، یاز رضا ناظمیان در مجله» رمز و نماد در شعر معاصر عرب

ی، ترجمه موسی بیدج در از خلیل الموس» اسطوره در شعر معاصر عرب«، 29 شماره

بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر «، 28، شماره 1379بهار ، مجله شعر

زبان و ادبیات  يلحی در مجلهعلی سلیمی و پیمان صادکتر از » السیاب و خلیل حاوي

 ردازي قرآنی در شعر معاصر فلسطینپنماد« ،4، شماره 1390بهار و تابستان  ،عربی

 در عبدالرسول الهاییو  علی مطوريو  علطی عبیاتاز  »)ع(شخصیت یوسف 
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که پژوهش حالیدر؛ 2، شماره 1393، تابستان هاي ادبی ـ قرآنی ي پژوهش فصلنامه

د بررسی و تحلیل قرار داده رفته در دیوان شاعر را مفصالً مورکارنمادهاي به ،حاضر

نمادها در شعر این است که تاکنون ها در با سایر پژوهشوجه تمایز این پژوهش  .است

پژوهش اولین پژوهش هیچ یک از شاعران کشور لیبی مورد بررسی قرار نگرفته و این 

به  ايي ادبیات و به ویژه شعر لیبی تاکنون مقالهچراکه در زمینه باشددر نوع خود می

       .ه نشده استنوشت این صورت

  

  در شعر معاصر لیبی پردازينماد

ي معمر قذافی به دو دلیل به شعر نمادین و سمبولیک روي معاصر لیبی در دورهشاعران 

ي لیبی و استبداد و اختناق شدید حاکم بر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعهـ 1: آورند

شاعران معاصر لیبی به ویژه علی الفزانی به شد در واقع، عواملی که سبب . فضاي آن

شعر نمادین روي آورند، استبداد شدید قذافی، تبعید شاعران و ادبیان، اعدام مخالفان 

شاعران در بیان حکومت در مالعام، سرکوب مخالفان و رعایت جانب احتیاط از سوي 

اما عامل . ـ مقتضیات هنري2. مخالفت با حکومت معمر قذافی و عقاید و اندیشه بود

مهم دیگر، که شاعران معاصر لیبی را به کاربرد اشعار نمادین واداشت مقتضیات هنري 

هاي شعري غرب و نیز با تغییر دیدگاه و ان معاصر لیبی با آگاهی از جریانشاعر. بود

از میان شاعران . ان سعی کردند بر ابهام و عمق شعر خویش بیفزایندنگرش شعري ش

معاصر لیبی، علی الفزانی، علی صدقی عبد القادر، علی الخرم، جیالنی طریبشان، 

عبدالمجید القمودي صالح، عبدالحمید بطاو، حبیب السنوسی، خالد زغبیه در آثار خود 

  .)159: 1ج، 2004نصر، ( انداز نمادپردازي استفاده نموده

م در روستاي صرمان در غرب شهر طرابلس 1936علی عبدالسالم الفزانی در سال 

سالگی در مسجد سیدي زکریا 12با گرایش دینی محض پرورش یافت و در . متولد شد

گرفت م فقه را نزد پدرش فراوي مقداري از علو. در صرمان قرآن کریم را حفظ نمود

م 1953مهاجرت کرد و وارد بهداري شد و در سالم به شهر بنغازي 1947سپس در سال
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بان را در آکادمی دینی التحصیل شد، سپس اصول زاز آکادمی پرستاري بنغازي فارغ

  .)2:440، ج2004نصر، ( م در داروخانه مشغول به کار شد1968 گرفت و تا سالبیضاء فرا

نمود، فعالیت میهاي لیبی اندیش در بیشتر روزنامهلفزانی به عنوان ادیبی آزادا

: ها و مجالت لیبیایی بود از جملهاراي مقاالت و قصائدي در روزنامهچنین وي د هم

جیل و «، »األسبوع الثقافی«، »الحریۀ«، »الزمان«، »الکفاح«، »الحقیقۀ«، »الرواد«، »قورینا«

منتشر شد القاهره » المجلۀ« يچنین بعضی از آثارش در مجلههم، »الفکر الثوري«، »رسالۀ

، »العربیۀ الثقافۀ«، »الرقیب«، »األربعۀالفصول «: ها و مجالتی مانندچنین در روزنامهو هم

الکاتب «سوریه و » المعرفۀ«قاهره و » شعر« ياردن و مجله» األسبوع«سوریه و » تشرین«

وي در سال . آثار وي به چاپ رسیده است» الشمس«و » صوت الوطن«و » العربی

 3، ج1995البابطین، ( جا به خاك سپرده شدبنغازي وفات یافت و در همان م در شهر2000

:580(.  

ومت معمر قذافی در لیبی زندگی شاعري است که در دوران حکعلی الفزانی 

هاي  به مسائلی چون آزادي و سرکوبکرده است و از جمله شاعرانی بود که  می

اي نمادهاي دینی و فرهنگی و اسطوره در آثار خود او. اجتماعی و سیاسی توجه داشت

  . نمادهاي تاریخی در آثارش دیده نشده استو جنگی را به کار برده و فقط 

  

  نمادهاي دینی

نمادهاي دینی به لحاظ ماهیت مذهبی و تأکید شاعران بر محتواي غنی فرهنگ اسالمی 

س بودن منبعشان به دلیل مقد این نمادها،. ، نمود بیشتري دارنددیگرنسبت به نمادهاي 

، رایج است مردم يها نزد عامهباشند و به همین دلیل معانی آناي میداراي اهمیت ویژه

وي و معانی ها به اشاره کردن به امور معندار کردن وجدانکه شاعر براي بیتا جایی

الهام  کند و این نمادهاي دینی به متن شعرها نیروي تأثیر ومرتبط با آن اکتفا می

ی در شعر خود به کار برده است که علی الفزان از جمله نمادهاي دینی. بخشد می

  . اشاره نمود »قابیل«و  »)ص(یوسف پیامبر«، »)ع( مسیححضرت صلیب «توان به  می
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  )ع(صلیب حضرت مسیح 

کرد، پیش در سرزمین اسرائیل زندگی می سال 2000مردي که ) ع(عیسی مسیح 

هاي و گیرایی کلماتش دلهاست ملکوت آسمان پیامبري است که روح بزرگش از

آن حضرت  )ع(راساس روایات انجیل و سرگذشت مسیح ب. کندمشتاق را تسلیم می

خرد تا آنان را از گمراهی به جان میرنج وزحمت هدایت مردمان روزگارخود را

اعتقاد شود تا به اما در نهایت به صلیب کشیده می وجهلی که در آن غوطه ورند برهاند،

 ،قرآن يطبق آیات کریمهاما  .بدین طریق از عذاب گناه مردمان بکاهد مسیحیان،

به صلیب کشیده نشده و فرد دیگري بجاي ایشان به دار آویخته ) ع(حضرت عیسی 

وقَولهِم إِنَّا *:فرمایدشود که میمی تنباطسوره مبارکه نساء اس 157ین مطلب از آیه ا. شد

الْمسیح عیسى ابنَ مرْیم رسولَ اللّه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَـکن شُبه لَهم وإِنَّ الَّذینَ قَتَلْنَا 

  *اخْتَلَفُواْ فیه لَفی شَک منْه ما لَهم بِه منْ علْمٍ إِالَّ اتِّباع الظَّنِّ وما قَتَلُوه یقینًا

که آنان ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم و، حال آن: که گفتند و نیز بدان سببـ 

 يبارهآینه آنان که در دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد هرنکشتند و برمسیح را 

خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند تنها پیرو گمان خود  ،کردندیاو اختالف م

  .بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند

از  کارکردي نمادین دارد و ،در شعر معاصر عرب) ع(مسیح بر این اساس شخصیت 

شدن وحتی نماد فدادر ادبیات در قالب نمادهاي مختلفی چون نماد رنج و،ويشخصیت 

 دلیل برخاستن و زنده شدن از قبر پس از سه روز استفاده شده استنماد رستاخیز به 

  .)161: 1نصر، ج(

 تعداد قابل توجهی ازدر شعر الفزانی به این دلیل بود که ) ع(حضور حضرت مسیح 

وي  .نماد دینی است) ع(مسیح حضرت ،در شعر علی الفزانی. مردم لیبی مسیحی بودند

به مردم که حیات مجدد را نماد درد و رنج انسانی، ایثار و از خود گذشتگی است 

. و در نهایت نمادي براي زندگی بعد از مرگ استدهد محروم و ستمدیده هدیه می

هدف الفزانی . داندرستاخیزي جاودانه می يریت و واسطهرا منجی بش) ع(مسیح  ،وي

  :وصف شرایط زجرآور حاکم بر جامعه است ،)ع(از توصیف درد مسیح 
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!... مل أقُلها إنّنی ُکنُت نَبيّاً / ِمن ُغُصوٍن قد تـََغنَّی فوقها شاٍد و ناِئح/ َصَلُبونی فوق أعواٍد حقرية

و / فـََوجدتُهُ / َعَرب َدربی... و تـََلمسُت طريقی ... / َو َصليبی فوق َظهری... َغَري أنّی ُعدُت يوماً 

: 1983الفزانی، ( !ها قد عاَد لألرِض املسيح... َصفَق األطفاُل / !يًا َتدمی ُخطایَ حاف/ َمَشيُته

  .)26و25

هایی که بر باالي آن از شاخه/ ارزش به صلیب کشیدندهاي بیمرا بر فراز چوب(ـ 

ها نگفتم که من فرستاده خدا به آن/ گر آواز سردادندخوان و قُمریان نوحهپرندگان آواز

ام در و بر دروازه./ ... پشتم بوددر حالی که صلیبم بر... بازگشتم اما روزي / ... هستم

که پابرهنه درحالی/ قدم برداشتمو روي آن !/ پس آن را یافتم./ جستجوي راهم برخاستم

هان مسیح ...  تشویق و تحسین کردندکودکان !/ شدهایم خون جاي میبودم و و از گام

  ).دوباره به زمین برگشته است

ي وصف شرایط زجرآور حاکم بر جامعه ،)ع(مسیح  رنجهدف الفزانی از توصیف 

قذافی بعنوان یک نظریه  م1970ياوایل دههدر .ي حاکمیت قذافی استدر دورهلیبی 

سوم جهانی نام دارد را  يپرداز و فیلسوف سیاسی شهرت پیدا کرد و چیزي که نظریه

او  يقذافی مدعی است که نظریه .در کتاب معروف خود موسوم به کتاب سبز ارائه داد

دهد که سبب یاسی، اقتصادي و اجتماعی قرار میجهان را در یک مسیر انقالب س

آور این است تلخ و شگفت ياما نکته .شودسرکوب و ستم میتمام مردم تحتیی رها

منافع نظام سیاسی حاکم به  در تئوري خود از بازکردن زنجیرهایی که که معمر قذافی

پاي وتئوري را در بستن زنجیر به دستپاي مردم بسته سخن گفته، اما او همین ودست

  . ملت خود به کار برده است

همین زنجیرهایی بود که قذافی به دست و پاي  ،منظور الفزانی از صلیبچه بسا 

انتقاد  که اگر لب بهلیبی با آگاهی از این يکشیدههاي رنجتوده. ملت لیبی بسته است

نظامی که  در.کردندمیپس به ناچار با او همراهی شوند زندان می يبازکنند روانه

هاي دیکتاتوري بود ي تحت سرکوب و ستم و برچینی نظامهاهدفش رهایی انسان

این قوانین شامل .دگذاشته ش ر به اجراقوانینی غیرانسانی تحت لواي حفظ امنیت کشو

هاي براندازي رژیم را ترویج دهد و ، حکم اعدام براي هرکسی که نظریهتنبیه جمعی
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 ،با این قوانین. کنندن اطالعات چهره رژیم را مخدوش میزندانی کردن کسانی که با داد

بسیاري از  .دالثر شدنشکنجه، اعدام یا مفقود ا ،بسیاري بدون محاکمه به زندان افتادند

آمیز و نظام جنونلیبی به جاي زندگی تحتیشهروندان تحصیلکرده و فرهیخته

  . خواسته در کشورهاي دیگر را برگزیدند و از لیبی گریختنداو تبعید خود يخودکامه

لم و اي است که مردم لیبی براي رهایی از ظور از مسیح در شعر الفزانی، منجیمنظ

همان انقالبی باشد که منجر به  ،چه بسا این منجی. کشیدندمیفساد قذافی انتظار آن را 

، نماد استقبال کودکان از بازگشت مسیح. درنگون شدن و سقوط حکومت قذافی گردیس

شاعر در وراي این . گناهی است که قربانی ظلم و ستم قذافی شدندهاي بیانسان

مبارزه و یروحیه کندتالش میاست، ) ع(مسیح  يعبارات و الفاظ که یادآور واقعه

فقر و ظلم  ه خاطراي که بها را به احیاي جامعهبیدار کند و آنفداکاري را در ملت لیبی 

  . در حال احتضار است، تشویق کند قذافی و جهالت

  

  )ص( یوسف پیامبر

دس نمادي براي زیبایی است و نمادي براي کمال عقل و نیروي ح ،)ص( یوسف پیامبر

خواب مرتبط است که باعث حسادت اش در تعبیربا توانایی و گمان که شهرت وي

اش باعث برسانند و این استعداد و تواناییشود و سعی کردند او به قتل برادرانش می

 يارهکه خواب وي را درب؛ هنگامیبه دست بیاورد عزیز مصراي نزد شد که جایگاه ویژه

» وق المئذنۀالموت ف« يعلی الفزانی در قصیده.هفت سال خشکسالی تعبیر نمود

  : گوید می

/ بابل ت سورَ قَ أحرَ / راريف القَ  عبة الرجالِ د�ا يف داخلي، وتلك لُ أوقَ / ارالنَّ  رقت بعضَ لت لكم سَ قُ 

 رددًا للوطنِ مُ / البعيدةِ  نَ له معي إىل املدائِ داخلي أمحَ أميت بِ  تاريخُ / ارتَ ت جحفل املغول والتَ مَ قاوَ 

 مُت أن أموَت فوقَ لکن أنا أقسَ / اءِ ت يف البكُ رقَ ا غَ مبَّ ا، ورُ مبَّ مرثية ورُ  وتارةً / قصيده لوب تارةً املسَ 

حزِنَةَعَرب ِسنی املوِت / نةِ املِئذَ 
ُ
  )297: الفزانی( کانت هلا ِ�ايَُة املطافَ / ِسنی يوُسَف الِعَجاف/ امل

ور ساختم، که بازیچه آن را در درونم شعله/ به شما گفتم بخشی از آتش را ربودم(ـ 

در مقابل لشکر مغول و تاتار مقاومت / دیوارهاي بابل را سوزاندم/ مردم در آرامش است
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براي / کنمتاریخ کشورم را در درونم و همراه با خودم تا شهرهاي دور حمل می/ کردم

و چه بسا غرق / و گاهی دیگر مرثیه کنماي تکرار میربوده شده گاهی قصیدهوطن 

هاي غم در خالل سال/ اما من سوگند یاد کردم که بر فراز گلدسته بمیرم/ گریه شدم

  ).که این سرانجام کار بود/ سال هاي قحطی و خشکسالی یوسف/ انگیز مرگ

آن  در تفسیر) ص(کند که یوسف پیامبر رویایی را بیان می ،نی در این شعرالفزا

ی از سپري شدن سختی یهاکند به عنوان نشانهگویی میهفت سال قحطی را پیش

در متن شعر مقاومت و ایستادگیچه مدت آن طوالنی است، و شواهدي از نوع اگر

اي بر اصرار و گلدسته به ل سوگند یاد کردن به عنوان نشانهوجود دارد که در خال

 يرغم همهعلیکه نحويیابد، بهد تبلور میلند مرتبگی و صداي بلنعنوان نمادي براي ب

 شودقاومت در نهایت به پیروزي ختم میگیرد که مها تصمیم به مقاومت میسختی

  .)1:163جنصر، (

بهره ) ع(او براي نشان دادن شدت فقر و محرومیت در جامعه خود، از نماد یوسف 

شاعر  در حقیقت. ستایمان اگیرد که در اصل سنت، نماد مقاومت و پایداري در راه می

زدایی انزیاح یا آشناییبه کار نبرده استکه به مفهوم وجه مشهورش را  ،از یک نماد

هاي الهی سربلند بیرون ترین آزمونمیراث دینی در برابر سخت این شخص در.است

ست عشقی که به گمان کند باعث آرامش من اتاب میآتشی که دیگران را بی .آیدمی

  .راري است آرام بخش من استقباعث بیمردم 

  

  قابیل

از آن به عنوان نماد سرکشی  شاعران،هایی است که بسیاري از از جمله شخصیتقابیل 

بر روایات قابیل، بنا .اندهاي خویش بهره گرفتهعصیان یا فساد و تباهی در سروده و

فرمان داد ) ع(هنگامی که خداوند به حضرت آدم . بود) ع(فرزند ناخلف حضرت آدم 

زیبارو خواهر دو قلوي قابیل را به » اقلیما«تا هابیل را جانشین خود قرار دهد و 

را به همسري هابیل درآید، قابیل به خواهر دو قلوي قابیل » لوذا«همسري هابیل و 

ن دو در پیشگاهش کدام از آخاست و خداوند دستور داد هرلهی برفت با امر المخا
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اش را و قابیل کشاورز، بهترین قوچ گلهکه شبان بود  ،هابیل قربانی آورند؛

پس  .)50ـ49: ت.دطبري، ( اش را به عنوان قربانی حاضر کردندمزرعهترین گندم  نامرغوب

خداوند فقط قربانی هابیل را پذیرفت و قابیل سوگند یاد کرد که هابیل را به قتل 

  .برساند

. سرگذشت هابیل و قابیل در ادبیات جهان، کارکردهاي نمادین متفاوتی یافته است

اند زیرا از دیدگاه آنان، حق با قابیل بوده در ادبیات غرب، شاعران، جانب قابیل را گرفته

: 1997عشري زاید،( پوشی نمایدن بوده که نخواسته از حق خود چشمش ایو تنها گناه

 يگناهکاري و تباهی، نقطه ياما در ادبیات معاصر عربی، قابیل به عنوان اسطوره .)99

علی الفزانی نیز در اشعار خود به  .مقابل هابیل است که به رمز قربانی تبدیل شده است

  :گویداي میقصیده شاره نموده است از جمله درقابیل ا

يف قرب / قابيل َواَرى جثة أخيه/ من أجل املرأة الوحيدة يف العامل/ قابيل قَتَل رجًال واحدًا فقط

يقطعهم / واحدةٍ  ألف إنسان يف ساعةٍ / الواحد ل الطاغيةُ قتُ يَ / يف القرن العشرين الدموي/ دافئ

  )250: الفزانی( لقاتله صفقُ يَ / بال رأسٍ هل رأيتم إنساناً مقتوالً / حيرقهم/ أشالءً 

قابیل جسد برادرش را / به خاطر تنها زن دنیا/ قابیل فقط یک انسان را به قتل رساند(ـ 

گر، هزاران انسان را در یک طغیان/ در قرن خونین بیستم/ در قبري گرم/ به خاك سپرد

/ سوزاندها را میآن/ کنداجسادشان را قطعه قطعه می/ کندیک ساعت قتل عام می

ي بدون سري، را آیا شما انسان کشته شده/ شودوحشت به دنبال مرگ ایجاد می

  ). که قاتل خویش را تشویق کند/ اید دیده

خواهد گناه او را کم جلوه دهد همان نظر غربی ها را دارد که می جا شاعر،در این

عالم آن روز، پس چرا که او تنها یک نفر را کشت، آن هم به خاطر یک زن موجود در 

برادرش را کشت  ،قابیل. به نظر شاعر گناه قابیل در مقابل قاتالن قرن بیستم اندك است

 ؛کندنیز صدق میزدایی کامال در مورد نماد قابیل آشنایی. قبري گرم جاي دادو او را در 

به عنوان یک شاعر از قابیل  ،جا؛ در اینطور که در نماد یوسف نیز وجود داشتهمان

، چه آشنا و شناخته شده استآن متفاوت کردنو در واقع هدف او کند میمظلوم یاد 

  :نمایدچنین اشاره مینماد قابیل ایننیز به و در جایی دیگر . باشدمی
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َعَلنًا َحتت / إنّنی نسُل اجلرمية/ لسُت قابيل القدمي. أنا من قابيل نسلی / أيّها الّساقی الَوسيم

  )185: همان( إنّه العدل اجلديد/ الّشمس أقتلُ طيف 

من از نسل جنایت / من از نسل قابیل هستم ـ نه از نسل قابیل قدیم/ اي ساقی زیبارو(ـ 

  )این همان عدل جدید است/ رسانمارا در زیر نور خورشید به قتل میآشک/ هستم

ها داند و در توصیف آناران امروزي را از قابیل بدتر میر الفزانی، جنایتکعدر این ش

کنند و معتقد است این معناي عام میو در زیر نور خورشید قتل گوید که آشکارامی

. معمر قذافی است ،منظور شاعر از جنایتکاران امروزي در حقیقت! استعدالت جدید 

هاي تلویزیونی  در کانال ها کرد و اعدام ألعام اعدام میرژیم قذافی اغلب مردم را در م

 ،طبق معیارهاي مطبوعات آزاد، لیبی تحت فرماندهی قذافی. شدند تی مرتباً تکرار میدول

ها  اي از دیپلمات قذافی شبکه. شمال آفریقا بودترین کشور در خاورمیانه و  سانسورکننده

وکنار ترور سیاسی صدها منتقد در گوشهاي را براي  را استخدام کرد و نیروهاي تازه

-بود به لیبی در مدت طوالنی به سرزمین اسرار تبدیل شده .کار گماشتجهان به

را شکنجه، کشتار دهد زیدرت نداشت که نداي آزادیخواهی سرکه هیچ مظلومی ق طوري

  . اش را به دنبال داشتیا نابودي قبیله

  

  فرهنگیسنتی و نمادهاي 

یا ساختمان، سمبل، آرم، نام، چهره، شخصیت، تصویرتواند یک  نماد فرهنگی می

کلی چیزي یا طورشود و به جسته می، شاخص و برولتچیزهاي دیگري باشد که به سه

 يارائه. دهد به گروه فرهنگی بزرگی ارائه میفرهنگیطرز فکري را با یک مفهوم وسیع 

باشد که وضع منحصر به  یک شیء یا شخصیت ممکن است از این جهت حائز اهمیت

یا گروهی از مردم داشته باشد یا تاریخاي از  مکان خاص یا دوره يفردي در بیان و ارائه

  .ها مهم باشدقشر خاصی از مردم آن را دوست بدارند یا براي آن

  

  سندباد

بسیاري از شاعران معاصر واقع شده، سندباد از  يعالقههاي مشهوري که مورداز افسانه

یشتر شعرا، به منظور هایی است که بسندباد از شخصیت. ار و یک شب استکتاب هز
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چه در آنبراساس  .)156 :زایدعشري ( اندخود، نقاب آن را بر چهره زدههاي بیان اندیشه

آمده است، سندباد جوانی ماجراجو و از اهالی بغداد بود که » هزار و یک شب«کتاب 

با . ا از دست دادآن ر يثروت زیادي از پدرش به ارث برد، اما طولی نکشید که همه

یا به سفر و تجارت امید نشد و به همراه چند جوان دیگر، از راه درنا وجود این

ام حوادث که در هر کد هاي سندباد در هفت سفر اتفاق افتاده استحکایت. پرداخت

ها را با موفقیت آن يآید، ولی او با کیاست و زیرکی، همهخطرناکی براي وي پیش می

طی سالیان  ،این افسانه. گرددمیروتی فراوان به دیار خویش بازگذارد و با ثپشت سرمی

که طوريهمگیري گذاشت، بتأثیر چشگذشته عالوه بر ادب شرق بر ادب غربی هم 

جبوري، ( فراوانی ساختند هاي خیالیداستان ،با استفاده از آن رنسانسها در اروپایی

شاعر زه، براي به سبب قدرتی که در خلق معانی تا ،اياین شخصیت افسانه. )180: 2003

: 1981کیلطو، ( اصر عرب شده استاز شاعران نوگراي معکند، محبوب بسیاري فراهم می

65(.   

نگردي و ماجراجویی در کشف پروازي، جهانماد بلند ،باد در شعر معاصر عربدسن

مندي شاعران اساسی در بهره ينکته )815: 2001الجیوسی، (. هاي جدید استسرزمین

معاصر عرب از شخصیت سندباد، کاربرد آن براي بیان آن آشفتگی فراگیري است که بر 

سندبادهاي جهانگرد ایشان سفرهایشان را با  ،از این رو .زندگی امت عربی حاکم است

ماندگی و ت گذشته وطن خویش و رهایی از عقبآرزوي بازگشت به شکوه و عظم

 ،ماد سندباددر شعر علی الفزانی ن )816:  همان(کنند ز میکهنه پرستی حاکم بر جامعه آغا

کشف کند و شاعر سفر خود به عمق کلمات و حروف براي ابعاد معرفتی پیدا می

  :ي کشف عالم خارج تشبیه نموده استمجهوالت را به سفرهاي سندباد برا

ِخبًُطی َتدِمی و / ی ُمثَ َعادَ تَاَه حينًا فی الَصحارِ / رِحالُت السندباد/ رحالِتی فی ِحبَاِر الکلمات

و ... صاَر َزيفًا / أهرَقَتُه الريُح ِمنِّی و املَِداد/ حاَل الشوُق و اَحلرُف َرَمادو استَ / َحلِن ُمستَـَعاد

  ) 81: الفزانی( َدفـَُنوها فی الرَّواِبی مع رُفَاِت السندباد/ أباريُق الرََّماد

گاهی در صحراها / سفرهاي سندباد است/ چونسفرهاي من در دریاي کلمات هم(ـ 

و اشتیاق و / هاي خونین و آهنگ مکرربا گام/ گرددسرگردان است و سپس باز می
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بی ارزش شد / باد، مرکب آن را از من گرفت و سوزاند/ تبدیل شدحروف به خاکستر 

  ).هاي سندباد دفن کردندها همراه با استخواناو را در تپه/ هاي خاکسترو ابریق

، معادل سفر شاعر به براي کشف عالم خارج سندباد سفرهاي دائمیدر این شعر، 

به شکست و  سفر او در محیطی خشک است آمیخته. درون و عمق کلمات است

به را کلمات  ،آتش يکند و شرارهها را سرکوب میسرخوردگی که احساسات و اشتیاق

دف با و کلمه در حقیقت مترا. دسازکند، تبدیل میها را پخش میخاکستري که باد آن

شود اما هاي سندباد دفن میشود و همراه با استخواندروغ و تکبر و خودخواهی می

ماند تا از ماند و منتظر میوشن باقی میاین کلمات همیشه در زیر خاکستر ر يشراره

  .)173: 1نصر، ج( هاي آن دوباره برانگیخته شوداستخوان

  

  گوشهرزاد قصه

هزار و یک هاي  گو یا چهرآزاد، نام شخصیت اصلی در داستان شهرزاد قصه

و بعدها مورد توجه استایران، شاه شهریارها براي  قصه يکننده روایت ،شهرزاد.تاسشب

» ادبیات عرب«در غرب به عنوان بهترین کتاب ادیبان و هنرمندان عرب قرار گرفت و 

. شناسند شهرزاد را نیز به عنوان فردي عرب می ،جهانشناخته شده استاز اینرو در سطح 

طبیعی هزار و یک شب، نخستین انگیز و غیرها و حوادث شگفتماجراجویی ،در واقع

  .)57: 1367ستاري، ( در میان عرب بود اروپایی يتأثر به شیوه يجرقه

بخش بسیاري از آثار ادبی در کشورهاي شرقی، عربی و اروپایی شده ، الهاماین اثر

اهمیت هزار و یک شب نه در اصالت و یکپارچگی آن، بلکه در همان درهم . است

آمیزي و سازگاري فرهنگی و تاریخی آن است که موجب شده به صورت میراث 

ها أثیر جهانی قصهي این تعلت عمده. در بین اغلب ملل بزرگ دنیا قرار بگیرد ،همگانی

ها و ردگی و تنوع موضوعی و فرهنگی قصهگست: توان در دو محور جستجو کردرا می

تدبیر و توسل به قدرت کالم و تواند با که می) شهرزاد(خصیت اصلی داستان مهارت ش

هاي هولناك پادشاه ز حکیمانه، کشور را از دست جنایتگویی و با سخنان پندآمیقصه

در این قصه، . تعادل فکري و اخالقی برساند يداده، شاه را نیز به مرحلهسفاك نجات 
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در واقع شهرزاد، زنی . دهدلت انسانی زن را نشان میشهرزاد اولین زن دنیاست که منز

کند و مثل ملکه افسونگر مصر، یشه و کمال، کارهایش را تدبیر میاست که با فکر و اند

بلکه پیروزي  ،کندآرام را رام نمیآوازه و بیبلند مهرورزي سرداري يبه وساطت غریزه

-مردم: اندازدیار را برمیشهرزاد، مرهون مساعدت سه عامل است که بنیاد ظلم شهر

و  خود گذشتگی و ایثار، خردمندي و ایمان، و اتکا به خداوند و حددوستی بیش از

هزار و یک شب،  نکته مهم شخصیت شهرزاد، در .)197ـ194:  1386ستاري، ( مشیت الهی

اد است که در پیدایش این دانایی به همراه عشق، دو ویژگی مؤثر شهرز. دانایی اوست

  .گیري داردگیري شخصیت داستانی حضور چشمحوادث و شکل

ان امللك ک  /حتكي ألف ليلة وليلة/ ذات اجلمال الطَّريِّ العابث/ ظمت شهرزاد الذّكية

لعبة األمم والدوائر  -مل تشر إىل/ ا�اعات والغليان الشعيبمل تتحدث عن / شهرياريصغي باهتمام

هذه امرأة ذكية / حزمة من الآللئ والعقود واألحجار الكرمية/ قلدها امللك شهريار -لذا/ السرية

   )91: الفزانی( لقد خرجت من احملنة الطويلة/ ولطيفة

هزار و یک شب / استانگیزي داراي زیبایی شگفت/ رسدشهرزاد، زیرك به نظر می(ـ 

به هیچ چیزي دیگري / سپاردپادشاه شهریار، با دقت به او گوش می/ کندرا حکایت می

هاي مردمی سخنی ها و شورشاز قحطی/ ولی این زن باهوش/ کردتوجه نمی

به همین دلیل / کرداي نمیها و حوادث پنهان اشارهي ملتو به بازیچه/ گفت نمی

هاي با ارزش به گردنش دي از لؤلؤها و مرواریدها و سنگگردنبن/ پادشاه شهریار

  ).  از غمی طوالنی رها شد/ طبع بوداین زن باهوش و نازك/ آویخته بود

  

  جنگ بسوس

اشعار   که  بود  شیبانىمرّة بن جساس يه، خال دختر منقذ تمیمى  نام  لدر اص  بسوس

  بکر و تغلب هدو قبیل  را میان  طوالنى  و کشمکش  جنگ  آتش  ،آمیز وي تحریک

  من  اشأم: درآمد  مثل  صورت  به  اعراب  در میان  وي  رو، بدیمنى از این.  برافروخت

با   که  بکر و تغلب هدو قبیل  میان طوالنی  کشمکشى  وقوع  به  چه، آن ر هر حالد .البسوس

  جا بههمان ، اي ناقه  شدن  یا زخمى  نیز داشتند، انجامید، کشته  نزدیک  خویشاوندي  هم
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  در بالد نجد، حجاز و اطراف  را که  ربیعه  قوم  ریاست  يو. بود  ربیعه  بن  کُلَیب  دست

  گیر بود و در بیرون قدرتمند و سخت  امیري ، کلیب.  داشت  داشتند، برعهده  سکنى  تهامه

  به  تردیديبود،   کرده  غصب  که  هایىها از سرزمین دیگر عشیره  افراد یا چارپایان  راندن

،  داشت  تعلق  بسوس  به  هک  ناقه  این  شدن  کشته  در پى جا، همان ضلفَم.داد نمى  خود راه

از ماجرا   ربیعه  بن  لمهله  نام  به  برادر کلیب  ونچ. درآوردرا از پا  کلیب ، مرهبن جساس

  براي  دیه  با پیشنهاد پرداخت  قبیله  سران  تالش.  برخاست  خواهى خون  ، به یافت  آگاهى

  طوالنى  نبردي  به  رو، افراد دو قبیله از این. نبخشید  سودي  ، چندان فتنه  آتش  فرونشاندن

ها و جنگ بسوس نماد جنگدر شعر عرب، . )50-49: 1990، حموي( پرداختند

خواهی انتقام و خونکلیب نماد آشوب و فتنه و مهلهل نماد ، هاي جدید اعراب درگیري

از شهرت بسیاري برخوردار است  بکر و تغلب يو اختالف میان دو قبیله. است

  . اندار خود به این مسأله اشاره نمودهدر اشعکه اکثر شاعران عرب طوري به

  -ورآين الّناس يف صفّ / املهلهلْ  -كنت يف جند/ تعرف البسوس وجهي/ أيُّها الّساقي الوسيم

هكذا شئُت / وأنا يف العدوة األخرى مكني/ حامًال ُرحماً ومصحف/ يف الفتنة الكربىوأنا / ُكليبْ 

  )188: الفزانی( حاضراً يف اللعبتني/ وأبغي أن أكون

که درحالی/ در لشکر مهلهل بودم/ سدشناي مرا میبسوس چهره/ ساقی زیبارواي (ـ 

حامل نیزه و / بودماي بزرگ هو من در فتن/ مردم مرا در صف لشکر کلیب دیدند

چنین خواستم و این/ و من در دشمنی مستحکم دیگري بودم/ مصحف قرآنی بودم

  ). ها باشمطالب این بودم که در نیرنگ هردوي آن

شاعر و  شوداي بزرگ اشاره میدر شعر الفزانی نیز، به جنگ بسوس به عنوان فتنه

و با . هم از جانب کلیب استمعتقد است که این نیرنگ و فتنه هم از جانب مهلهل و 

خواهد مرز حق و باطل را مشخص کند و در نهایت معتقد آن، میاشاره به نیزه و قر

توانستند جلوي این فتنه صد نیرنگ و فتنه داشتند وگرنه میها قاست که هر دوي آن

جویی ادر کلیب است نشان از روح انتقامکه در لشکر مهلهل برو این .بزرگ را بگیرند

  . که در شاعر وجود داشته است تاس
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  اينمادهاي اسطوره

فرهنگ و تمدن یک  اسطوره در. اسطوره، پیوند بسیار نزدیکی با هنر، به ویژه شعر، دارد

ي در باور عامه. اسطوره ارائه کرد شاید نتوان تعریف دقیق و روشنی از. ملت ریشه دارد

هاي کهن حماسی، واقعی، داستانغیره، چیزهاي خیالی و مردم، اسطوره با افسانه، قص

مقتضیات اسطوره با توجه به . هاي عامیانه و تاریخ و دین پیوند خورده استداستان

  ، بیانی است که یابد، اما در نگاه نخست، اسطورهتعاریف گوناگونی می ،زمان

  .)86: 1383شمیسا، ( ساخت آن حقیقت و تاریخ و روساخت آن افسانه باشدژرف

ي کنندهنقل ،دیدگاه میرچا الیاده اسطوره شناس بزرگ و برجسته، اسطورهاز 

وایت یک به بیانی دیگر، اسطوره همیشه متضمن ر. سرگذشتی قدسی و مینوي است

گوید چگونه چیزي پدید آمده، موجود شده و هستی خود یعنی به ما می. خلقت است

ده و به تمامی پدیدار شده داوي، فقط از چیزي که واقعا راسطوره. را آغاز کرده است

ـ 14: 1362الیاده، ( هاي اسطوره، موجودات مافوق طبیعی هستندشخصیت. گویدسخن می

15(.  

  

  یفسیزاسطوره 

هفت حوریه « 5به نام مروپ 4، با یکی از پلئیادها3ائول، پسر 2پادشاه کورنت1سیزیف

، و 6پسر او گلوکوس .پیوند زناشویی بست»بودند که نام یکی از آن ها مروپ بود

در اساطیر یونان آمده که سیزیف به هنگام مرگ، ناشیانه برآن شد . بود 7اش بلروفون نوه

پس به وي فرمان داد تا پس از مرگ پیکرش را به خاك . تا عشق همسرش را بیازماید

وي که . گرفتار دوزخ گردید رو،دان همگانی رهایش کند، ازهمیننسپرد و میان می

فرمانبرداري همسرش سخت به خشم آمده بود از خداوند اجازه خواست تا به عدماز

اما . زمین برگردد تا همسر خود را که در کفن و دفن وي کوتاهی کرده بود، کیفر دهد

چنان او را فریفت که پیمان خدایان را از یاد هاي جهان زیبایی ؛چون به زمین بازگشت

ا خدایان برآن شدند ت ،زد و به کیفر همین گناه برد و از بازگشت به سایه دوزخ سرباز

ی که ها جدا ساخته و به زور به دوزخ، جایبه بندش کشند، و وي را از شادي
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ان، سیزیف به دلیل نافرمانی و طغیان نسبت به خدای .آماده بود کشاندند ،سنگ هتخت

در پایان سنگ به سنگی بزرگ را از دامنه کوهی باال ببرد محکوم گردیده تا هر روز تخته

غلتد، این سرنوشتی است که بارها تکرار شده و ه پایین میخواست خدایان از کوه ب

تر از انجام مرگ اساطیر، دهشتناكدر جهان بی خواهد شد؛ خدایان دریافته بودند که

 ، وجود نداردکاري بیهوده خصوصا که کاري دشوار چون غلطاندن سنگی عظیم باشد

  .)156:  1384کامو، (

راي او در جهان زیرین ، مجازاتی است که ایزدان بهادر افسانهدلیل شهرت سیزیف 

او محکوم است سنگی را تا باالي قله کوهی بغلتاند ولی هرگز به قله . اندتعیین کرده

مجبور  ،بختتیرهسیزیف . غلتدمیسیار بزرگ همیشه به پایین فروزیرا آن سنگ ب ،نرسد

سیزیف در شعر معاصر . )258: 1383اشمیت، ( را از نو آغاز کندمواره این کار است ه

  . ها است، نماد تحمل مصائب و سختیعرب

و نـَُعانی ما / نَربُط األحجاَر و األطَماَر بِاَخلصِر النحيف/ و َرِصيفنَدما ُکنَّا ِجياعًا بَني َجنٍع عِ 

  )305: الفزانی( آالم سيزيفَسَغب الصحراِء و املوَتی و / نـَُعانی ِحمَنًة َعَرب اخلريف

هاي کهنه را ها و لباسسنگ/ لخیز و آبشارها گرسنه بودیمگاه که بین مراتع حاصآن(ـ 

/ دیمبرو از مصیبت و عذاب فصل پاییز بسیار رنج می/ بستیمبه کمر الغر و نحیف می

  ).هاي سیزیف را داشتیمگرسنگی صحرا و مردگان و رنج

کشد باز هایی که میها و سختیرغم رنجلینماد انسان شریفی است که ع ،سیزیف

ین و رسالتی ي سنگنماد اندوه و مشغله ،جاخره در اینص. گرددمیبه جاي اول باز

دهد تا به قله برسد و د و اندوه، این روند را ادامه میرغم درشریف است و شاعر علی

الفزانی در این شعر، معانی .بهتري دست یابد نسیم آزادي را استنشاق کند و به زندگی

  .)181: 1نصر، ج( قر و گرسنگی را ارائه نموده استتنگدستی و نیاز و مظاهر ف

موجود مسائل واقعی هاي شعر نو در لیبی است که یکی از گرایش ،گرایش وطنی

ي در تجربهها و بررسی آن این آگاهی از واقعیت. کنددر وطن و جامعه را مطرح می

ها و عدم تسلیم علیه این وقایع و محکوم کردن آنبا رویکرد اعتراض بر ،شعر نو لیبی

یابد، زیرا ترسیم وقایع تلخ، اولین گام براي حرکت به سمت ها تحول میدر برابر آن
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 ،ي لیبیبررسی مظاهر فقر در جامعه. ي استهاي بعدي گامآزادي است و مقدمه

ي مشکالت امعه و در امتداد تجارب در زمینهدر درون جي شعر نو اي از تجربهنشانه

دهد که ررسی را در چارچوبی هنري قرار میو این ب. هاسترایج در محیط زندگی آن

شاعران لیبی تالش . نوسان است ي هنري درهاي واقعی و مرزهاي تجربهمیان مشغله

ان فقرا و ثروتمندان کردند مظاهر گرسنگی و رنج و درد و تناقض حاکم در جامعه می می

ه بر تناقضات اجتماعی افزوده را در شعر خود منعکس کنند که این مسأله باعث شده ک

  .)209: همان( شود

معتقد است که عامل بروز انقالب را باید در ،جامعه شناس مشهورمارکس 

هاي اجتماعی هستند، تغییر در واقع نابرابريمنابع تضاد، در. جست تضادهایطبقاتی

شود و در اد و برخورد میان طبقات مختلف میباعث افزایش تض ،هاي تولیدنیرو

ا نهایت، بمنجر به تنش و در تواندتضادهاي طبقاتی افزایش یابد، می کهصورتی

لیبی با سطح تولیدي که قابل قیاس با کشورهاي .گیري آن به انقالب تبدیل شود اوج

رسید زمان فقط به سه میلیون نفر میآن خلیج فارس بود و با جمعیتی که در  يحوزه

در انحصار قذافی و  ،، اما این ثروتتوانست در مدتی کوتاه ثروت زیادي به دست آورد

  . فرزندان وي بود

  

  نمادهاي جنگی

کسانی که در  ؛داشتند طلب حضوربعضی از نمادهاي بارز مبارزه ،یبیلمعاصر در شعر 

غم رعدالت نقش چشمگیري داشتند و علی هاي انسانی و حاکمیتپیروزي ارزش

هاي بعدي با خشیدند و به شهادت رسیدند تا نسلبسرکوب و ظلم به زندگی معنا می

هاي تا راه آزادي روشن گردد و نشانه عزت و کرامت زندگی کنند و خود سوختند

  .)233: 1نصر، ج( فردایی روشن ترسیم گردد

  

  )ايانقالبی افسانه(	گواراارنستو چه

ترین وفشود، یکی از معرشناخته می، »گواراچه«، که معموال به عنوان 8گواراارنستو چه

 ونام ،او. تر از آن استیشپدر تاریخ قرن گذشته و یا  و انقالبیون در تاریخ جهان
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که براین باورند قرار داده است تبدیل به بخشی از روح و نماد کسانی هاي خود راآرمان

تواند به در این دنیا، تنها میو بدترین اشکال استثمار انسان هاي اجتماعی عدالتیکه بی

مردم به  ها نفر ازچنان نزد میلیونهم »گواراچه« .و زدوده شودپاك  انقالب يوسیله

گی گذشتاي خود و ازخودیل زندگی انقالبی افسانهبه دل ،قهرمان يعنوان یک چهره

او مردي است که نه تنها با اصول . گرفته شده استبراي اعتقادات انقالبی خود درنظر

ها از بدست آوردن آنبراي  کرد، بلکه جان خود را به خاطر مبارزهخود زندگی می

ت که تاریخ نماد مبارز انقالبی مارکسیستی اس ،در شعر معاصر لیبی »گواراچه«.دست داد

به خاطر تحقق سعادت  ،یگذشتگهاي وي است و نماد ازخودجنگ سرشار از فداکاري

و انسانی را نماد مبارز انقالبی  »گواراچه«علی الفزانی نیز در شعر خود . جامعه است

  . داندمیآزاده 

و طريُق / غري أّن احلبَّ أقوی/ !يُوَلُد اإلنساُن ُحر�ا ، مثَّ يُقتل/ ال تَعَجل... ولکن ... مات غيفارا 

  )127ـ126: الفزانی( و ُدروُب احلبِّ أفَضل/ اخلِري أنأی

گاه کشته می شود، آنآزاده متولد می ،انسان/ شتاب نورز... ولی ... مرده است » گوارا«(ـ 

  ). و درهاي محبت برتر است/ و راه خیر دورتر/ تر استاما عشق قوي!/ شود

از زندگی محروم شده و به  گردد، بنابراینمیارزش انسان مبارز باعث آزادي وي 

که منجر به خالص شدن و گردد به جاي اینراه آزادي منجر به قتل می رسد،قتل می

نماد مبارزي است که در راه آزادي از زندگی دست شسته » گوارا«ولی . رهایی گردد

 ،یدوران حکومت قذاف.گرددسعادت و خیر او در زندگی ابدي میباعث  ،است و این

سرکوب شدید، خفقان مطلق، ترور آور، هاي رعباعدام. سراسر خون و کشتار بود

هاي هاي امنیتی در سایه و گروهی در خارج از لیبی، تشکیل سازمانمخالفان حت

 ،دادنداي آن را مزدوران خارجی تشکیل مینظر فرزندان قذافی که اعضنظامی زیر شبه

از این . ایجاد شودوار ت بسته، پلیسی و قفسهمگی باعث شد تا از لیبی کشوري به شد

الفت با حکومت جان خود را فدا ، همواره مبارزانی وجود داشتند که به خاطر مخرو

  . کردند که در لیبی امثال این مبارزان کم نبودندمی
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  گیري نتیجه

موجود در مسائل واقعی هاي شعر نو در لیبی است که یکی از گرایش ،ـ گرایش وطنی

شعر ي در تجربهها و بررسی آن این آگاهی از واقعیت. کندوطن و جامعه را مطرح می

ها و عدم تسلیم در برابر علیه این وقایع و محکوم کردن آننو لیبی با رویکرد اعتراض بر

یابد، زیرا ترسیم وقایع تلخ، اولین گام براي حرکت به سمت آزادي ها تحول میآن

  .ي استهاي بعدي گاماست و مقدمه

و اجتماعی و استبداد شدید حاکم بر فضاي  شاعر علی الفزانی به دلیل عوامل سیاسیـ 

چراکه در . نمادین و سمبولیک را برگزیدزبان  ،ي معمر قذافیي لیبی در دورهجامعه

گردید یا در زندان ، یا تبعید میکردمیمت بازکس زبان به انتقاد از حکواین دوره، هر

  . شدمورد شکنجه واقع می

ـ  1936(ي لیبی در دوران حیات شاعر اوضاع جامعهي این نمادها برگرفته از مایهـ درون

ي مبارزه و فداکاري را کند روحیهتالش می نمادهاشاعر در وراي این . می باشد )م2000

اي که به خاطر فقر و ظلم و جهالت ها را به احیاي جامعهدر ملت لیبی بیدار کند و آن

  . قذافی در حال احتضار است، تشویق کند

ز نماد براي بیان حقایقی بهره ا ،او. ي وسیعی دارددامنه ،در شعر الفزانیرمز و نماد ـ 

وقایع  ،الفزانی. دها سخن بگویتواند از آنطور واضح و روشن نمیکه که بهرد گیمی

  . الب نماد بیان کرده استهاي معمر قذافی را در قمربوط به جنایت

او در به کار دهد که میل الفزانی نشان میزبان نمادین علی بررسی  ،کهي دیگر آننکتهـ 

امیدوارانه را در ذهن متبادر  هاي مثبت و عناصر زبانی که معانیبردن نمادها و سمبل

بسیار کم است، بلکه اغلب حاکمیت  ،آفریندآور و نویدبخشی میفضاي نشاطکند و می

  .با عناصر زبانی است که بار معنایی منفی دارند

و در بعضی از نمادها مثل نماد حضرت  نمادها تصرف کرده استگاهی شاعر در ـ 

زدایی روي بلکه به انزیاح و آشنایی بیل وجه مشهور آن را بکار نبرده،قاو ) ع(یوسف 

  . آورده است
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  ها پی نوشت

1- Sysyphus 
2- Cornet 
3- Evil 
4- Pleiades 
5- Mrvp 
6- Glvkvs 
7- Bellerophon 
8- Ernesto Che Guevara 

  

  و مآخذ منابع

 تهران، فرهنگ اساطیر یونانی و روم، ترجمه شهال برادران خسرو شاهی،  ،)ش1383( اشمیت، ژوئل

  .نشر روزبهان

 چشم اندازهاي اسطوره، ترجمه جالل ستاري، چاپ اول، تهران، نشر )ش1362( الیاده، میرچا ،

  .توس

 معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، الجزء الثالث، جمع )م1995( البابطین، عبدالعزیز ،

  . األولی الطبعۀالمعجم،  هیئۀوترتیب 

 بیروت)السندباد البحري(إلی الخیال العلمی  الشعبیۀ ة، من األسطور)م2003( جبوري، منذر ،.  

 الحدیث، المترجماإلتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی  ،)م2001( الجیوسی، سلمی خضراء :

  عبدالواحد لؤلؤة، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیۀ، الطبعۀ األولی

 لدان، )م1990( الحموي، یاقوتابوعبداهللام اَلبعجالعلمیۀدارالکتب ، المجلد األول، بیروت ـ لبنان، م.  

 انتشارات مرکز هنرهاي نمایشیتهران، نمایش در شرق،، )ش1367( ستاري، جالل.  

  تهران ،افسون شهرزاد، پژوهشی در هزار افسان، انتشارات توس،)ش1386(ستاري، جالل.  

  انواع ادبی، انتشارات فردوس، تهران، )ش1381(شمیسا، سیروس.  

 تاریخ األمم و الملوك، بیروت ـ لبنان، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات)ت.د( طبري، محمدبن جریر ،.  

 ةفی الشعر العربی المعاصر، القاهر التراثیۀخصیات ، إستدعاء الش)م1997( لیعشري زاید، ع ، 

  .دارالفکرالعربی

 للنشر العامۀ الشرکۀ، طرابلس، الکاملۀ الشعریۀ، األعمال )م1975( الفزانی، علی  .  

 تهران، نشر جامی، افسانه سیزیف، ترجمه محمود سلطانیه،  ،)ش1384( کامو، آلبر  

 7، سنۀ12، العددعربیۀدراسات  مجلۀ، نحن و سندباد، )م1981( کلیطو، عبدالفتاح .  
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 فی لیبیا فی العصر الحدیث، بیروت ـ لبنان، دارالکتاب  الشعریۀ الحرکۀ،  )م2004( نصر، قریرة زرقون

  .  ، الجزء األولالوطنیۀ

 دارالکتاب فی لیبیا فی العصر الحدیث، بیروت ـ لبنان الشعریۀ الحرکۀ، )م2004( نصر، قریرة زرقون ،

  .  ، الجزء الثانیالوطنیۀ

 دارالکتاب بیروت ـ لبنان،  فی لیبیا فی العصر الحدیث، الشعریۀ الحرکۀ ،)م2004( نصر، قریرة زرقون

  . الوطنیۀ، الجزء الثانی



 

 

  

  

  )الّشاعر المعاصر الّليبي(الّرمزية في شعر علی الفزاني 

  

   1مرضیه زالی

   2حسین ناظري

   3علی نوروزي

   4بالسم محسنی

  

 ص الملخّ 

 السياسية العوامل بسبب و نعاماً يوأربع نيإثن استمرت یالت ليبيا، يف القذايف معمر اللييب حكومةالزعيم خالل

 عن ريللتعب ةيالرمز  یإل مالوا ينيالليب الشعراء إنّ  ليبيا، فضاء يف السائدة والرقابة والطغيان ا�تمع يف واالجتماعية

 االجتماعية املسائل نظرهفي وجهات ميتقد حياول یالفزان عليييايبيالل الرمزي الشاعر. ةيوأفکارمهالذات عواطفهم

 يف املستخدمة الرموز من أنواعا دراسة إىل املقالة هذه فتحاول. الرمزي التعبري أشكال من شكل يف والسياسية

) السالم عليه( يسوع:"ةينيالد اقسام أربعة إىل تنقسم للشاعر الدينية والرموز. شعره وانيد یف الوصفي التحليل

 يف". فارايج تشي" ةياحلرب" سيزيف" ةيواألسطور  القصاصة وشهرزاد سندباد" التقليدية و"وقابيل) ع( ويوسف

 على للحفاظ املقاومة مظاهر من مظهر) ع( يوسف اهللا نيب والتضحيات، اإلنسانية املعاناة رمز يسوع النيب شعره

 احلاكم إرادة على الرجل قدرة لعدم ورمزا اإلنسانية للمعاناة رمزا سيزيف التمرد، رمز وقابيل النقاء،والنجابة

. الثورويني للمقاتلني رمزا"  فارايج تشي" والسياحة، رمزاًللطموحات سندباد واحملبة، للحكمة رمزا شهرزاد هم،يعلى

 جداً  الً يقل التفاؤلتکون هو معناها اليت اإلجيابية الرموز تطبيق يف رغبته عدم نيتب یالفزان لعلي الرمزية اللغة ودراسة

 اناً يأح الرموز یف الشاعر وتصرفت سلبية داللة هلا اليت اللغوية العناصر مع ادةيالس تکون األحيان من كثري يف بل

  .احياإلنز  یإل ليمي بل هاري مشاه وجوه تستخدم وال

  

ةلرمزي،اعلی الفزانی،الشعر املعاصر ،ليبيا:ةالکلمات الرئيس  

                                                           
 فردوسی مشهد جامعۀو آدابها  العربیۀ اللغۀ فی الدکتوراه طالبۀ -1

  ۀیاإلنسان العلوم و اآلداب ۀیکل مشهد، یفردوس جامعۀ مساعد أستاذ -2

   اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀفردوسی مشهد،  جامعۀأستاذ مساعد  -3

  اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀأستاذ مساعد جامعۀ فردوسی مشهد،  -4



 

 

 

 

 

 



پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - علمی 

)1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی

 

   الحکيمتخیلیِ توفیق 

  )»في سنة مليون

  استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی تهران

  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران

 مصالحه تخیلی،نوعی -علمی

 چالش به را علمی موضوعات

 کوتاه داستان و »الغد إلی رحلة

 تحلیلی - توصیفی تحقیق 

 نتایج به نهایت در و کند 

 هر در توفیق که است شده

 ضد هاي-جنبه آینده، صنعتی

 تخمین را بشر علمی آینده

 تمامی. بگیرد نظر در انسان

 کشیدن چالش به اندیشه 

  .یابد دست بدان تکنولوژي

 سنۀإلی الغد، فی  رحلۀفیق الحکیم، 

Email: n  

علمی  دو فصلنامۀ   

چهارده پیاپی/ سال هفتم  

 

تخیلیِ توفیق  -آثار علمیآرمانشهر و ضد آرمانشهر در 

في سنة مليون«داستان کوتاه  و »رحلة إلی الغد« یشنامهنما(

  

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی تهران، 1زهره ناعمی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران، مفاخريفرهنگ 

  

07/09/1394 :تاریخ دریافت 13/04/1395 :تاریخ پذیرش   

علمی ادبیات موضوعات ترین اصلی از یکی عنوان به آرمانشهر ضد 

موضوعات و علم ادبی، قالبی در نویسنده آن در که است ادبیات و

رحلة« نمایشنامه در موضوع این به پرداختن حاضر مقاله اصلی هدف

 روش با دارد سعی مقاله این. باشد می الحکیم توفیق اثر »املليون

 بررسی اثر دو این در را ضدآرمانشهري و آرماشهر توصیفات از

شده مشخص و یافته دست مقاله اصلی هدف و سؤال با متناسب توجهی

صنعتی دنیاي آرمانشهري هاي جنبه معرفی ضمن خود اثر دو این

آینده خود، زمان علمی اکتشافات بر تکیه با و دارد می بیان نیز را آن 

انسان علمی هاي پیشرفت براي را درخشان اي آینده تواند نمی گویی

 و اصلی ایده خدمت در الحکیم توفیق آثار اینگونه در داستان

تکنولوژي و علم توسط تا دارد امید و دوخته چشم بدان بشریت که است 

فیق الحکیم، وتخیلی، آرمانشهر و ضد آرمانشهر، ت -ادبیات علمی :ها

                                                           

 Email: naemi.zohreh@gmail.com: مسئول نویسنده الکترونیکی پست

آرمانشهر و ضد آرمانشهر در 

  

  چکیده

 و آرمانشهر

و علم میان

هدف. کشد می

املليون سنة يف«

از نمودهایی

توجهی قابل

این از کدام

 آرمانشهري

گویی زند، می

داستان عناصر

 آرمانشهري

  

  

ها کلیدواژه

  ملیون

                  

پست نشانی -1
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  همقدم

باشد و توصیف و رسیدن به آن  می المکانآرمانشهر یا یوتوبیا به معناي مدینه فاضله و 

ي ذهن بشر دانست که پیوسته براي رسیدن به ها دغدغهترین  توان یکی از قدیمی را می

است  شده نوشتهترین اثري که در زمینه آرمانشهر  قدیمی و آن در تالش بوده است

شدن نقش علم در زندگی  پررنگبا پیشرفت جوامع و . باشد می افالطون جمهوري

ها، بسیاري از دانشمندان و اندیشمندان، علم را تنها وسیله رسیدن به آرمانشهر  انسان

هاي علمی به  پرداختند که با پیشرفت یم شهري آرماندانستند بنابراین به توصیف  می

توان گفت اولین اثري که در زمینه  می. آید و آن را آرمانشهر علمی نامیدند دست می

بود که در آن به توصیف یک  فرانسیس بیکناثر  یسآتالنتآرمانشهر علمی خلق شد 

شود اما پس از قرن  عقل و علم اداره می پردازد که تحت سیطره ي آرمانی میجامعه

کننده علم و صنعت و کاربرد آن در جنگ جهانی اول و  یرهخهاي  نوزدهم و پیشرفت

علم و آرمانشهر علمی شک کردند و  ثمراتز اندیشمندان در وجود دوم، بسیاري ا

ترین عنصر  دانستند بلکه آن را مهم اي براي رسیدن به آرمانشهر نمی تنها علم را وسیله نه

توسط  و از این زمان به بعد، آثاري در این زمینه پنداشتند می شهري آرمانضد 

توان، رمان  ینه میترین آثار در این زم از مهم. تخیلی خلق شد -نویسندگان ادبیات علمی

را نام برد که جزء  آلدوس هاکسلیاز  دنیاي قشنگ نوو جورج اورولاثر  1984

  . آیند یمتخیلی به حساب  -ترین آثار علمی مهم

تخیلی در ادبیات غرب نگذشت که در  -هاي زیادي از عمر ادبیات علمی سال

اولین نویسنده عرب بود  توفیق الحکیم. ادبیات عربی نیز آثاري از این دست خلق شدند

شناساند و سعی کرد تا که این ژانر را در قالب چند نمایشنامه و داستان به ادبیات عربی 

  . هاي این نوع ادبی را در برخی از آثار خود بیاورد تمام مؤلفه

ز روش توصیفی و مطالعات هاي تحقیق ا داده با توجه به ماهیت پژوهش حاضر،

ها، از تکنیک تحلیل محتوا بهره جسته است؛  در تحلیل این دادهاي گرد آمده و  کتابخانه

 سنۀفی « داستان کوتاه و» إلی الغد رحلۀ« ایشنامهنم ،توفیق الحکیمبدین معنا که دو اثر 

هایی از این دو اثر در جهت نشان  اند و نمونه تحت مطالعه محتوایی قرار گرفته »ملیون
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هاي به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفهدادن میزان انعکاس آرمانشهر و ضد آرمانشهر، 

مشخص شود که توفیق در نهایت  اند تا، مورد تحلیل قرار گرفتهتخیلی -ادبیات علمی

انسان چه نسبت به آینده  خود قرار داده است و ایده اصلیتا چه حد این موضوع را 

  :بنابراین سؤال اصلی این تحقیق به این شکل است. اي داشته است بینی پیش

تخیلی خود چگونه به موضوع آرمانشهر و ضد آرمانشهر پرداخته  -توفیق در آثار علمی

  و چه آینده اي را برا بشر متصور شده است؟ 

  

  پیشینه بحث .1

هاي انجام شده نگارنده دریافت تاکنون پژوهش چندانی در  پس از مطالعات و بررسی

انجام نشده و تنها اثري  توفیق الحکیمتخیلی و عناصر آن در آثار  -زمینه ادبیات علمی

الخيال العلمی فی کتاب  نماید،خیلی توفیق را معرفی  -که سعی داشته است تا آثار علمی

اثر از  4باشد؛ نویسنده در این کتاب  می عصام بهی نوشته )م1999( مسرح توفيق الحکيم

ها را کند و مفهوم کلی این نمایشنامه یتخیلی معرفی م-به عنوان آثار علمی را توفیقآثار 

  .نشده است علمی اي به آرمانشهردهد اما در آن اشاره مالی توضیح میبه صورت اج

اشاره کرد، از جمله ن زمینه هاي نیمه مرتبط دیگري در ای توان به پیشینههمچنین می

دامه بخشی از نظرات ایشان ذکر است که در ا 1رؤوفین سنیراز  نقدي ها سه مقالهآن

 - االت تحلیلی خود بیشتر بر چگونگی انتقال ادبیات علمینویسنده در مق. گردد می

اخليال العلمي يف «دو کتاب همچنین . تخیلی از ادبیات غربی به ادبیات عربی تأکید دارد

که به ادبیات  استدیگري کتاب یوسف الشارونیاثر  )م2004( »العربی املعاصراألدب 

اي است تحت  پایان نامه ،پژوهش دیگر .تخیلی در ادبیات عربی پرداخته است -علمی

محمد عبداهللا نوشته » اخليال العلمي يف االدب العريب احلديث يف ضوء الدراسات املقارنة«عنوان 

سوریه از آن دفاع شده است و نویسنده » البعث«در دانشگاه  2008که در سال  الیاسین

تخیلی در ادبیات غرب، به  -در این پژوهش به طور مفصل به تولد ژانر ادبیات علمی

پردازد و به صورت گذرا به توفیق الحکیم  تفکیک کشورها و همچنین ادبیات عربی می

  .دکن و آثار علمی تخیلی وي نیز اشاره می
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سازد این است که در متمایز می آثارتحقیق حاضر را از این  آنچه کار نگارندهاما 

تخیلی  -عناصر ادبیات علمی تریناصلیبه یکی از  ،تربه شکل تخصصی تحقیق حاضر

ضمن معرفی مضمون دو اثر از شود و مانشهر و ضد آرمانشهر پرداخته مییعنی آر

موضوع مورد تبیین و بررسی این گونگی پرداختن به چشود تا  تالش می ،توفیق الحکیم

اي را براي یق در اینگونه آثار خود چه آیندهایت مشخص گردد که توفقرار گیرد و در نه

  .بشر تخمین زده است و ایده اصلی وي در این آثار کدام است

  

  تخیلی -ادبیات علمی .2

ي ادبیات اخیر در زمینهي تخیلی یکی از ژانرهایی است که در چند دهه -ادبیات علمی

داستانی به طور چشمگیري مطرح گردیده است اما به جرأت می توان گفت که تاکنون 

ي تمام نویسندگان و ناقدان این تعریف جامع و کاملی براي آن ارائه نشده و به اندازه

  .ژانر، تعریف براي آن وجود دارد

قت ثابت شده و یا ثابت تخیلی را برگرفته از یک حقی -ادبیات علمی عصام بهی،

. کشد اي دور یا نزدیک به تصویر می داند که زندگی بشر را در آینده ي علمی مینشده

کند تا بدین شکل  در این ژانر، ادبیات لباس زیبایی است که نویسنده بر تن علم می

ادبیات  بنابراین .)57: 1999بهی، ( اي از ابهامات هستی را کشف نماید بتواند گوشه

یکدیگر  ها را به تخیلی نوعی مصالحه و آشتی میان علم و ادبیات است و آن -علمی

ان شوند و ادیب رسد که دانشمندان وارد وادي ادیبان می اي میدهد و به مرحله پیوند می

تخیل ادبی خویش شوند و نویسنده با نیز مجبور به فراگیري دستاوردهاي دانشمندان می

هاي پیچیده طبیعت ر آینده کمر به حل و تغییر پدیدهبا تمرکز ب گیرد وعلم را به کار می

توان موارد اصلی کاربرد این  تخیلی می -با نگاهی به آثار علمی .)10: 2003عزام، ( بندد می

  :شاخه را به شرح زیر برشمرد

قالب داستان و نمایشنامه و ي علمی در  هاي ثابت شده و ثابت نشده بیان نظریه. 1

هاي علمی،  هایی از آینده و پیشرفت آتی علم و فناوري و گمانه زنی بینی پیشي  ارائه

  .انسانی و اجتماعی
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ها در آینده به  و فناوري بر زندگی جوامع و انسانپرداختن به تأثیرات پیشرفت علم . 2

هاي نظري و اعالن خطر به هاي آینده و ارائه راه حلنسل منظور شناسایی مشکالت

  ).146: 1387محمد قصاع، ( قالب داستان و نمایشنامهها در انسان

عربی مقاالتی را منتشر  تخیلیِ -ادبیات علمی یکی از پژوهشگرانی که در زمینه

ترجمه  »الخیال العلمی«وي معتقد است که اصطالح . است رؤوفین سنیرساخته است 

ادبیات عربی به تخیلی در  -گوید ادبیات علمینیست و می sciece fictionترادف مو 

اند به طور واضح و بیشتر پژوهشگران عرب نتوانسته درستی معادل سازي نشده است

دینر همچنین پژوهشگر روسی، . )Snir, 2000: 269( آن را از فانتزي متمایز سازند

بر خالف اصطالح انگلیسی آن  الخیال العلمیمعتقد است که اصطالح  رافیسوویچ

ي اصطالح دیگري که براي این گونه. این گونه آثار داردداللت کمی بر نقش علم در 

هاي شدیدي باشد که آن نیز با انتقاد رود فانتزي می ادبی در ادبیات عربی به کار می

  پژوهش و بررسی ادبیات  روؤفین سنیر )Rafisovich, 2014: 190( روبرو شده است

چگونگی گسترش  در زمینه: نویسد کند و میعربی را مثبت ارزیابی نمی تخیلیِ -علمی

ند تخیلی عربی پژوهش چندانی صورت نگرفته است و فقط شامل چ -ادبیات علمی

اي کلی به تشر شده است و آن ها نیز به گونهمن مورد انگشت شماري است که اخیراً

اند بدون این که از پس تخیلی پرداخته -ر عربی در زمینه ادبیات علمیمعرفی آثا

ورود آن از ادبیات غرب و آمریکا به ادبیات عربی سخنی به میان  ها و چگونگی زمینه

  .)Snir, 2001: 231( بیاورند

  

  علمی تخیلی و آرمانشهر -ادبیات علمی .3

. هاست که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است خلق آرمانشهر قرن اندیشه

آرمانشهر را بنیان نهاد و در دوران  و هزار و پانصد سال قبل، اندیشهحدود د افالطون

 اصطالح آرمانشهر از دو کلمه«. دجدیدي کر آن را وارد مرحله 2تامس مور ،رنسانس

به معناي  Europaبه معناي المکان و دیگري  Outopiaیکی  یونانی گرفته شده است؛
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 Utopiaرا براي اولین بار ترکیبی از این دو واژه را ساخت و آن  تامس مورآباد مکان اما 

  .)72: 1379مرادخانی، ( »آرمانشهر نامید

 آرمانشهر کالسیک و فلسفی. 1: اصلی تقسیم کرد توان به دو شاخه آرمانشهر را می

  .آرمانشهر ادبی. 2

هاي حکومت و سیاست است که مانشهر فلسفی محکم گردانیدن پایههدف آر

ترین آثار مهم. دهندارائه میداري را سیاست و حکومت فیلسوفان در آن بهترین شرایط

این نوع آرمانشهرها . است فارابیاثر  »مدینه فاضله«و افالطون» جمهوري«در این زمینه 

شوند و یک سیاست کلی را براي اجراي فلسفی بنا میهاي منطقی و بر اساس پایه

بدن انسان داراي سه  دولت را مانند افالطون«. دهندعدالت و رسیدن به سعادت ارائه می

کند که در آن به جاي سر و سینه و شکم، حکمرانان، پاسداران و بخش تصور می

و تناسب به خرج گونه که آدم سالم و هماهنگ تعادل همان. زحمت کشان وجود دارند

خدیجه ( »دولت با فضیلت نیز این است که هر کسی جایگاه خود را بداند می دهد نشانه

  .)108: 1385شمشادي، 

پیشرفت علم و تخیلی همان گونه که از اسم آن پیداست مرتبط با  -ادبیات علمی

راین تصویر بناب. دهداندازي را از آینده علمی بشر ارائه میتکنولوژي است و چشم

تخیلی  -هاي مطرح در آثار علمیترین ایدهتوان یکی از اصلیآرمانشهرِ علمی را می

تخیلی است که آرمانشهر  -اولین منتقدان ادبیات علمییکی از  3دارکو سووین. دانست

داند و معتقد است که تخیلی می -هاي ادبیات علمی رشاخهترین زی را یکی از اصلی

این ژانر  تخیلی است بلکه سلف و ریشه -لمیآرمانشهر نه تنها جزء بزرگی از ادبیات ع

  .)Suvin, 1998: 42( هاي آرمانشهري جست و جو کرد را نیز باید در اندیشه

آن شورند و در اي کالسیک و فلسفی میهعلیه آرمانشهرتخیلی  -نویسندگان علمی

نشهر کالسیک و فلسفی در آرما ،به عبارت دیگر. بینندهیچ سعادتی را براي انسان نمی

  . گردداي ضد آرمانشهر مبدل میبه گونه ،تخیلی -نویسندگان علمیاندیشه 

هاي سیده نشده و ضروري در بیشتر رمانسؤال پر: نویسدمی ادوارد جیمز

سرنوشت بشر چیست؟ پرسش  آرمانشهري این است که زندگی چه معنایی دارد ویا
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 -دگان علمیپاسخی که تقریبا هیچ کس به جز متخصصان الهیات و نویسن مهم و بی

گونه  تخیلی با مطرح کردن این -نویسندگان علمی. کنندتخیلی آن را مطرح نمی

کنند و به انطباق آن با دنیاي  تر می گسترده هاي آرمانشهر را، افقیهاي بی پاسخ پرسش

 .کنند هاي فراوانی وجود دارد کمک می ه که در آن احتماالت و عدم قطعیتآیند

 James and( هم خطور نکرد تامس مورهایی که حتی به ذهن  احتماالت و عدم قطعیت

Mendlesohn, 2003: 221).  

ترین  هاي علمی یکی از اصلیعلم و پیشرفت بنا شده بر پایه ن نقد آرمانشهرِبنابرای

تخیلی این  -و بیشتر نویسندگان ادبیات علمی استتخیلی  -هاي ادبیات علمیمؤلفه

توفیق الحکیم نیز، به عنوان پیشگام این ژانر در ادبیات . اندوع را مد نظر داشتهموض

 تخیلی در دو اثر -اکنون این جنبه از ادبیات علمی. عربی، از این امر مستثنی نیست

  .شود پرداخته می»يف سنة مليون«و  »رحلة إلی الغد« توفیق الحکیم تحت یعنی

  

  »رحلة إلی الغد«آرمانشهر و ضد آرمانشهر در نمایشنامه   .4

ي تحریر در آورد و به رشته 1957را در سال  »رحلة إلی الغد«نمایشنامه الحکیمتوفیق 

ندانی است که رویدادهاي این نمایشنامه در مورد زندگی دو شخصیت ز. منتشر ساخت

به قصد ها را گیرد که به جاي اعدام، آناند اما دولت تصمیم میمحکوم به اعدام شده

ها یک درصد ني مجهول بفرستد که احتمال زنده ماندن آاسفري اکتشافی به یک سیاره

شوند که آن جا نیازي به رسند متوجه میي مجهول میهنگامی که آن دو به سیاره. است

انسانی همانند  هايها و خصوصیتالیت ندارند زیرا بسیاري از ارزشکار، تالش و فع

هایی تبدیل است و به باتريفاقد معنا شده .. .سرما، گرسنگی، ترس، امید، آرزو و 

شوند و مادامی که آن جا زندگی موجود در تمام آن سیاره شارژ می اند که با برق شده

دت زمان کمی متوجه زیان و فاجعه اما پس از گذشت م. اي ندارندکنند هیچ دغدغهمی

توانند یکنواخت و بدون تالش و فعالیت زندگی خود شوند و نمیاین نوع زندگی می

دهند زیرا احساس می کنند که ی ترجیح میبه سر ببرند و اعدام را بر این گونه زندگ را

از . انداي سنگ تبدیل گشته یک کوه یا تکهاز چارچوب انسانی خود خارج شده و به 
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ه کنند تا از شر آن سیاره و آن نوع زندگی رهایی یابند تا این کروي تالش میاین

آن . ردندتوانند توسط آن به زمین باز گکند و میمیشخصیت مهندس سفینه را تعمیر 

سال از عمر کره زمین گذشته  309شوند که  می رسند متوجهدو زمانی که به زمین می

ها ایجاد کرده است؛ ییرات فراوانی را در زندگی انسانهاي علمی، تغاست و پیشرفت

یکسان از آن بهره  ورها به طورکش آید و همهغذا از مرکبات شیمیایی به دست می

کن شده و به تبع آن جنگ و خونریزي از دنیا ر و گرسنگی ریشهروي فقایناز .برند می

دهند و ت تمام کارهاي انسان را انجام میرخت بربسته است، وسایل و ماشین آال

  .ها دیگر نیازي به تالش و فعالیت ندارندانسان

هاي معارضه با اصل پیشرفت »إلی الغد رحلۀ«اصلی نمایشنامه  روح و ایده

ها  ندگی صنعتی، عاطفه و احساس انسانو به گمان نویسنده ز استي علمی کورکورانه

ینی ذات انسانی خود را از دست ها در دنیاي صنعتی و ماش گرداند و انسان را خشک می

  .شود که با برق شارژ میشوند دهند و به یک نوع ماشین تبدیل می می

ناشی از احساس عمیق او  توفیق الحکیمانتخاب موضوع آرمانشهر علمی از جانب 

بر این نکته دست  در این اثر نویسنده .انسانی است سبت به ارتباط میان علم و جامعهن

علمی بدان برسند  هاي خواهند از طریق پیشرفت ها می نهد که آرمانشهري که انسان می

یکی گذشته و تاریخ و  ؛زندگی انسانی را نابود خواهد کردترین عناصر  دو عنصر از مهم

تاریخی  مقطعیگذشته در این نمایشنامه فقط یک دوره و . دیگري تالش و فعالیت

تاریخ، دهد و با از بین رفتن گذشته و ح، عاطفه و هنر را نیز تشکیل مینیست بلکه رو

نماد عاطفه و هنر و گذشته را  توفیقبه عبارت دیگر، . گردد زندگی انسان فاقد معنا می

هاي  اشین آالت و دستگاههمچنین فعالیت و تالش فقط تولید م. داند روح زندگی می

کشید و نباید ها را در زندگی بشر به چالش  علمی نیست بلکه باید نقش آن پیشرفته

. هاي صنعتی بر روي روابط و احساسات انسانی تأثیر بگذارند اجازه داد تا پدیده

دارد و حتی آن دنیاي  علمی گام برمی بسیار محتاطانه به سوي آینده توفیقراین بناب

مقصود نویسنده از فردایی که در عنوان این نمایشنامه . داند متصور را ضد آرمانشهر می

آالت به هالکت شود همان سرانجام بشریت است که توسط صنعت و ماشین  دیده می
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هاي این نمایشنامه برداشته  و دوم از اول دیالوگهاي زندانی اول  اگر شخصیت. رسد می

خود نویسنده در نظر گرفته  )گفت و گوي درونی( مونولوگ ،ین جمالتاشود و کل 

کشد و در مورد آن  علم را به چالش می که نویسنده فلسفه شخص خواهد شدشود م

آزادي دهد و معتقد است که اگر عقل و علم جایگزین قلب و فعالیت گردند  نظر می

نویسنده، فضاي جدیدي  سیاره مجهول به عقیده و انسان را به صلیب خواهند کشید

 هاي سریع علمی به سويبا پیشرفت است که انسان امروزین بدان چشم دوخته است و

ونیازهاي انسانی ارزش  هاین دنیاي متصور، بسیاري از هنجاردر ا. دارد آن گام برمی

  .بازندخود را می

توان را میها  ترین ویژگی آن مهم ،تخیلی -علمی آثار ترینموفقبا نگاهی به 

العاده و  هاي سرکوبگر با قدرت فوق تکنولوژي پیشرفته، فقدان آزادي فردي، حکومت

هاي انسانی د مثل مصنوعی و از بین رفتن ارزشپیشرفته، از بین بردن روشنفکران، تولی

دنیاي  در این نمایشنامه با تأثیر پذیرفتن از این آثار به خصوص توفیق الحکیم. دانست

سال بدان  309پردازد که دنیا پس از ، هم به توصیف آرمانشهر علمی میقشنگ نو

هاي از نمونه. کندآرمانشهري آن را توصیف میهاي ضد رسیده است و هم نشانه

نده عمر مفید انسان را به آرمانشهري این نمایشنامه این است که پزشکی در دنیاي آی

  :سال می رساند 300بیش 

مائة و مخسون عاما و رمبا : الشقراء/...ما هو متوسط العمر عندکم؟: السجني األول

و متی إذن !...شبابه؟: السجني األول/!...مث يبدأ الشخص يفقد شبابه...مائتان

عندما يقرتب عادة من  الشيخوخة العادية تظهر آثارها علی الشخص: الشقراء/!...الشيخوخة؟

  . ...الثالمثائة

صد و پنجاه سال و شاید : شقراء...سال است؟ دشما چن نگین عمرمیا: زندانی اول«

: زندانی اول !..دهد سپس شخص کم کم جوانی خود را از دست می ...دویست سال

هنگامی که شخص نزدیک سیصد : شقراء.. یري چه هنگامی است؟پپس !...اش؟ جوانی

    .)120ص :همان( »...شود کم کم آثار پیري عادي نمایان می سال شود
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ایان شود که جنگ و درگیري در دنیا پشنامه نویسنده دنیاي را متصور میدر این نمای

ها اند دیگر نزاعی میان آنود رسیدهها به نیاز هاي خ انسان یافته است و مادامی که همه

  :وجود ندارد

ومنذ ذلك ... و مل حتدث أضرار کثرية...احلرب يف احلال و وقفت... فقد ثارت الشعوب...

: الشقراء/!...هذا يفسر تقدمکم العلمي...بالطبع:السجني األول/...التاريخ مل تقم حرب کبرية

وهو الذي ... کما يقول لنا التاريخ...حدث بعد ذلك بقليل أعظم انقالب يف مصري البشرية

  . !...قضی �ائيا علی فکرة احلرب

و ضررهاي زیادي اتفاق ....و فورا جنگ متوقف گشت...ها شورش کردندلتم...«

این نشان ...طبیعتا: ی اولزندان...و از آن تاریخ دیگر جنگ بزرگی درنگرفت....نیافتاد

 سرنوشتکمی پس از آن بزرگترین انقالب در : شقراء...پیشرفت علمی شماست دهنده

آن انقالب براي همیشه به و ...گوید آن گونه که تاریخ به ما می...بشریت اتفاق افتاد

  . )127ص :همان( »جنگ خاتمه داد اندیشه

ه نیز در این نمایشنامه همانند دیگر نویسندگان آرمانشهر علمی، ضمن ارائ توفیق اما

 ضد آرمانشهري دنیاي صنعتی، در اندیشه خلق یک اثرتوصیفاتی از امکانات پیشرفته

هاي علمی چشمگیري رسیده است اما از چاله به چاه دنیایی که انسان به پیشرفت. است

افتاده است و اولین دغدغه و سؤالی که در این دنیاي متصور نویسنده براي انسان ایجاد 

هاي بشري توسط ماشین فعالیت است، بنابراین در دنیایی که همه» ؟چکار کنم«شود  می

شود انسان به حاشیه رانده شده و زندگی او خشک و  صنعتی و پیشرفته انجام میآالت 

  :دهد این نوع زندگی ترجیح می گردد بنابراین او مرگ را بر منجمد می

حتی جمرد اکتشاف هذا الکوکب مت مبا ...ما هو عملنا؟...ماذا نفعل منذ اآلن: السجني األول

هل فکرت يف أي شيء نستخدم به !... ة أو عمليف رأسينا من إشعاعات دون حاجة إلی حرک

و لکن جيب علی کل : السجني الثاين/!!...هذه احلياة اخلالدة و الصحة الدائمة... حياتنا هنا؟

ما هو العمل الذي !... هنا املشکلة: السجني األول/!...حال أن نعمل شيئا

تريد ... ذا الکالم الذي تقول؟ما ه!... ال ختفين...ال» يفکر حلظة«: السجني الثاين/!...نعمله؟

  ...أن تقول إنه مل تعد بنا حاجة إلی العمل
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 ،حتی به مجرد کشف این سیاره...کار ما چیست؟...از اآلن چکار کنیم: زندانی اول«

آیا !...و فعالیت نداریمکه دیگر نیازي به جنبش  ساطع کردما به سر هایی را اشعه

این زندگی !... زیمابه چه چیزي مشغول ساي که این جا زندگی خود را اندیشیده

و اما باید در هر حال چیزي را انجام : زندانی دوم!!...جاودانه و سالمتی همیشگی

در «: زندانی دوم.!.چه کاري باید انجام بدهیم؟!...مشکل اینجاست: زندانی اول!...بدهیم؟

است که این چه حرفی !...نترسانمرا ....نه» کنداي فکر میلحظهحالی که 

  .)90ص :همان( »...خواهی بگویی ما دیگر نیازي به کار و فعالیت نداریم می...گویی؟ می

روي عدم کار و تالش به معناي انجماد زندگی است که در آن صورت انسان از این

  .رسد به شیءوارگی و جنون می

ترین  همچنین نویسنده معتقد است که آرمانشهر علمی به قیمت قربانی شدن مهم

  :آید هاي انسانی ازجمله عشق و ازدواج به دست می ارزش

حنن يف عامل مکتظ بوسائل اللعب و اللهو لکل الناس ألن الناس يأکلون و يشريون ...:السمراء

أما الذي يصبح طالبا العمل فيتهمونه بإحداث الشغب وهم ...و يلعبون بال عمل و ال مسئولية

الزواج، ألن الزواج تکتنفه نفس الصعوبات اليت تکتف ال يشجعون احلب اجلدي الذي يؤدي إلی 

  !...طلب العمل

ي همه مردمان است ما در دنیایی هستیم که سرشار از وسایل لهو و لعب برا: سمراء«

اما ...کنند ن هیچ فعالیت و مسؤولیتی بازي مینوشند و بدو خورند و می زیرا مردم می

ها به  نآکنند و  ایجاد اغتشاش متهم می د او را بهکسی که خواستار کار وفعالیت باش

واج داراي همان کنند، زیرا ازد اج گردد تشویق نمیوعشق جدي که منجر به ازد

   .)140ص :همان( کند مشکالتی است که کار و فعالیت با آن دست و پنجه نرم می

انسانی هستند هاي  عشق و ازدواج که از مهمترین ارزش ،در دنیاي متصور نویسنده

اگر هم گیرد و هیچ ازدواجی از روي عشق شکل نمی اند و دیگرمعناي خود را باخته

به افراد خاصی این ازدواجی صورت گیرد بسیار نظارت شده و دقیق و همچنین فقط 

  :پذیرد نه عشقا فقط به قصد تداوم نسل انجام میشود زیراجازه داده می
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جيب علی طالب ...ال يا سيدي: السمراء/...أال حيق لکل شخص أن يتزوج؟: السجني األول

الزواج مل ...الزواج أن جيتاز اختبارا علميا دقيقا، ليتم التأکد من قيمة النسل الذي سينتجه للعامل

الزواج لإلنتاج : السجني األول/!...ألن احلب يتم بغري زواج...منذ أمد طويل...يعد للحب

تحقق ألکثر من مخسة يف املائة من شروط قاسية قلما ت...و بشروط: السمراء/...فقط؟

و بعض العلماء يستکثر هذه النسبة، و يقول إن انقراض احلروب و األمراض و طول ... السکان

  !...األعمار املطرد جيعل العامل يف غري حاجة إلی سکان جدد

کسی ...نه سرورم: سمراء...؟شود ازدواج داده نمی آیا به هر شخصی اجازه: ندانی اولز«

لی که خواهد ازدواج کند باید آزمایش علمی دقیقی را انجام بدهد، تا از ارزش نسکه می

ازدواج دیگر به خاطر عشق ...کند اطمینان حاصل شوداو براي این دنیا تولید می

ازدواج : زندانی اول!...زیرا عشق بدون ازدواج انجام می شود...خیلی وقت است...نیست

افتد  کم اتفاق میهایی سخت که  شرط...هایی با شرط :سمراء...فقط براي تولیدمثل است؟

ز دانشمندان این نسبت را زیاد و بعضی ا...پنج درصد ساکنان محقق شود براي بیش از

ها و زیاد شدن طول عمر ها و مریضیگویند که از بین رفتن جنگدانند و می می

  .)141ص  :همان(»!...نیاز ساخته استدنیا را از ساکنان جدید بی ،ها انسان

هاي ضد آرمانشهري این نمایشنامه، نقش حکومت در دنیاي یکی دیگر از جنبه

اگرچه دولت تمام وسایل رفاه و لهو و لعب را براي تمامی افراد جامعه . صنعتی است

فراهم کرده است اما با وسایل مجهز و اختراعات عجیب به شدت افکار مردمان را 

ضد  هايشاخصترین آزادي فردي، یکی دیگر از اصلیود بنابراین نب. کند کنترل می

میان زندانی اول و سمراء بدان آرمانشهري است که توفیق ضمن گفت و گوي 

  :پردازد می

هنا ...نعم!...األجهزة: السمراء/!...رأينا و مسعنا کل شيء» يتقدم إلی السمراء«: رجل األمن

رجل /...قلنا و فعلنا مما خيالف القوانني؟لکن ماذا ...هذا ما مل خيطر يل...أيضا و معنا حنن

  ...ما هو هذا العمل؟...اتفقت مع هذا السيد علی القيام بعمل ما لتغري الوضع القائم: األمن

دیدیم و ما همه چیز را » شود به سمراء نزدیک می در حالی که«: پلیس«

اما ....ن خطور نکرداین به ذهن م...این جا هم با ما هستند...هادستگاه: سمراء!...شنیدیم
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با این آقا متحد : پلیس...ایم و انجام داده ایم که مخالف قوانین باشد؟ چه چیزي گفته

 »...آن چه کاري است؟...اید تا براي تغییر وضعیت موجود دست به کاري بزنیدشده

 .)149ص :همان(

حکومت در این دنیاي مدرن و صنعتی تحت هیچ شرایطی به افراد و احزاب 

نویسنده عدم آزادي فردي و  دهد و به عقیده خالف، اجازه انتشار افکار را نمیم

  :دنیاي صنعتیِ آینده خواهد بودهاي ترین ویژگیین آزادي بیان از مهمهمچن

عندما يطلب مين مواجهة الدنيا بأحاديثي و تقاريري، سوف أعلن علی املأل : ...السجني األول

إين بعد ثالمثائة عام وجدت کل : سوف أقول للدنيا!...حدثرأيی بصراحة يف کل هذا الذي 

  ...خري لکم أن تقبضوا علي!... شيء تغري إال اخلوف من الکلمة، و االنزعاج من الرأي

ها و گزارشاتم با دنیا روبرو شوم، که از من خواسته شود تا با گفته هنگامی :زندانی اول«

به دنیا !...خواهم کردعام نظرم را در مورد آنچه که اتفاق افتاد به صراحت اعالم  در مأل

من بعد از سیصد سال دیدم همه چیز تغییر کرده است به جز ترس از : خواهم گفت

 :همان( »...راي شما بهتر است مرا دستگیر کنید]!... دیگران[ بیان و تنفر از نظر دادن

  .)155ص

زندانی اول براي سمراء پایان  خودگذشتگی قهرمان آن یعنیاین نمایشنامه با از 

تواند زیرا هیچگاه نمی کنده زندان و شهر سکوت را انتخاب میپذیرد و او داوطلبان می

  .خود را با دنیاي صنعتی و پیشرفته سازگار سازد

  

  »في سنة مليون«آرمانشهر و ضد آرمانشهر در داستان کوتاه  .5

. به چاپ رسیده است »أرنی اهللا« داستانی فلسفی به اسمدر مجموعه این داستان 

در رویدادهاي این داستان در مورد یک دانشمند زمین شناس اتفاق می افتد که 

شود یابد و شگفت زده میي یک انسان را میهاي زمین شناسی خود، جمجمه کاوش

زمین . که چگونه امکان دارد کله یک انسان این گونه بدون گوشت پوست شده باشد

ي شود که زمانی چیزي به اسم مرگ در کرهمتوجه میبا تأمل در این جمجمه شناس 

مان محدودي جان خود را از دست ها پس از مدت زسانزمین وجود داشته است و ان
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دهد آن ها جمجمه را گر دانشمندان نشان میمه را به دیدادند اما وقتی این جمجمی

دانند که به هر دلیلی ساختن آن متوقف پیکرِ در حال ساخت یک انسان می جزئی از

زند او را رف میشده است و هنگامی که زمین شناس با آن ها از مرگ و عدم وجود ح

شناس دانشمند زمیناما . نی منتقل گرددپندارند که باید به بیمارستان روااي میدیوانه

دهد تا این که توسط دولت کند و اندیشه مرگ و عدم وجود را رواج میشروع می

شود تا شود و به آزمایشگاه برده میکند دستگیر میاي که بر دنیا حکومت مییکپارچه

و انتشار نیابد اما در جامعه هایی خاص، مغز او را جایگزین کنند تا افکار اق اشعهاز طری

طوالنی به دلیل اختالل در  دهند تا این که پس از مدت زمانیاي راه او را ادامه میعده

آن ها مرگ را براي اولین بار  دهد ویه، انسانی جان خود را از دست میهاي تغذسیستم

خواهند که به طور زنند و میمردم دست به قیام برضد حکومت می بینند و از آن پسمی

  .گ را تجربه کنندطبیعی زندگی کنند و مر

. استتوفیق در این داستان دنیایی را خلق می کند که کامال با دنیاي امروز متفاوت 

هایی انسانی همچون مرگ، ترس، تاریخ ها جاودانه شده اند و ارزش، انساندر این دنیا

  یک اندیشه  نویسنده این داستان را بر پایه .و گذشته معناي خود را باخته اند

اي علمی که انسان امروزین در این داستان نیز آینده توفیق. تخیلی بنا نهاده است -علمی

اي روشن را براي او تواند آیندهکشد گویا نمیش میبدان چشم دوخته است را به چال

هاي انسانی از جمله ها و ارزشا دنیاي آینده را قربانگاه خصیصهدر نظر بگیرد زیر

نویسنده در این داستان نیز نهایتا مرگ را . داندگذشته و مرگ می، ازدواج، تاریخ، عشق

در واقع . تواند به آرامش ابدي دست یابدداند که فقط با آن میهر انسانی می پایان

گیرد و معتقد ه شده بر اساس علم را به سخره میدر این داستان دنیاي ساختتوفیق 

همچنین در جهان متصور . وجود ندارد است در چنین دنیایی انسان به معناي واقعی آن

نویسنده، علم، گوهر وجودي بشر را بی اثر کرده است و براي هیچ کس در مورد 

در  توفیق،دیگر به عبارت. آیدالی برایش پیش نمیگذشته، آینده و چرایی زندگی سؤ

را براي معاصران خود به تصویر کند که آینده ن داستان نقش پیامبري را ایفا میای

 .دهدکشد و نسبت به آن هشدار می یم
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پردازد و دنیایی را به تخیلی می -ن جنبه از ادبیات علمیدر این داستان به ای نویسنده

هاي علمی توانسته است آرمانشهري را براي خود شد که انسان با پیشرفتکتصویر می

  :بنا نهد که در آن هیچ جنگ و مریضی و مرگی وجود ندارد

يف ذلک العصر صارت الدنيا إلی وضع يتعذر !...»ميالدية«يف سنة مليون وضعت هذه القصة 

نعم لقد تغلب ...و انقرض املرض، و حمی املوت...فلقد اختفت احلروب...علی اخليال تصوره

مل يعد هناک قوم ...مل يعد هناک قوم ميوتون...العلم علی املوت منذ مئات اآلالف من السنني

سل انقرض کذلک منذ هذه االحقاب، فالعلم هو الذي جيهز بکرتيا فالزواج للن...يولدون ايضا

  ...النسل اآلدمي يف معامله

اي در این عصر دنیا به گونه...ه استاین داستان در سال یک میلیون میالدي نوشته شد«

 نابودو مریضی ...ها پایان یافته اندجنگ...خیال از تصور آن عاجز است شده است که

بله علم هزاران سال است که بر مرگ غلبه یافته ...شده است و مرگ وجود ندارد

همچنین کسی وجود ندارد که متولد ...دیگر کسی وجود ندارد که بمیرد...است

علم در ..از بین رفته است همچنین ازدواج براي تداوم نسل از آن زمان....گردد

  .)80ص :التا: الحکیم( »..کندیهاي نسل آدم را آماده م تريکهاي خود با کارگاه

کند که انسان به  بنابراین توفیق در این داستان آرمانشهري علمی را توصیف می

تواند براي همیشه زندگی کند زیرا در این دنیا  تمامی آرزوهاي خود رسیده و حتی می

چیزي به اسم مرگ نیز معناي خود را باخته است و همانند دیگر عناصر طبیعت 

  :توانند تا همیشه زندگی کنند می... کوه و دریا و همچون 

لقد أصبح البشر املوجودون شأ�م شأن عناصر الطبيعة اخلالدة اليت ال تتغري، إ�م باقون دائما  ...

فخالياهم تتجدد و ...ال شيء خيبو فيهم أو ينقص منهم...کتلک الشمس الباقية و ذلک اجلبل

و ال کلمة ...ة مل يعد هلا مدلول يف لغة ذلک العصرکلمة الشيخوخ...غددهم ال تعرف البلی

لو کانت ...و هل يستطيع البحر» موجودون«کل مايعرفه أهل ذلک الزمان هو أ�م ...الشباب

  !...له لغة، أن يتحدث عن الصبا أو اهلرم؟

ي طبیعت شده است که د همانند عناصر همیشگی و جاودانههاي موجوحالت انسان«

ها از چیزي در آن... د خورشید و آن کوهها همیشه باقی هستند همانننکند، آتغییر نمی
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ها خستگی را شود و غدد آنها تجدید میهاي آنسلول...شودرود و کم نمیبین نمی

 و نه کلمه...دیگر معنایی دارد پیري در زبان مردمان این عصر نه کلمه..شناسدنمی

وجود دارند و آیا  دانند این است که آن هاتمام چیزي که مردم این عصر می...جوانی

  ).81ص :همان( »!...توانست از جوانی و پیري سخن بگوید ؟داشت می اگر دریا زبان

ذشته و گیرد این است که گبراي این آرمانشهر در نظر می توفیقویژگی دیگري که 

طبیعی از  نند که همانند عناصرکها تصور میانساناند و تاریخ معناي خود را باخته

ه وجود خواهند داشت اند و تا همیشه و دریا از بدو خلقت وجود داشتهجمله کو

کنند زیرا عنصر زمان در زندگی توانند کلماتی مانند آینده و گذشته را درك بنابراین نمی

  :ها وجود نداردآن

ليس هناک غد بالنسبة ...عجيبة الواقع علی آذان القوم يف ذلک العصر» املستقبل«

  ...ليس هناک ليل و ال �ار و ال نوم...إليهم

ها فردایی آن....این عصر ناآشنا و غریب استهاي مردمان  در واقع براي گوش» آینده«

  »).83ص :همان(....اب وجود نداردشب و روز و خو...ندارند

اي که انسان امروزین بدان چشم فاضله علمی و مدینه آینده ،توفیق بدین شکل

هاي تمام ویژگی کشد ولم بدان دست یابد را به تصویر میدارد توسط ع دوخته و امید

به قیمت از دست رفتن ،این داستان ند اما این دنیا از نظر نویسندهکآن را ذکر می

به عبارت . آید، ازدواج، عشق و عاطفه به دست میهاي انسانی همچون مرگ ارزش

هاي انسانی وجود ندارند آید ارزشانشهري که از طریق علم به دست میدر آرم ،دیگر

و نبود این عنصر، نه تنها ویژگی آرمانشهري را از آن ساقط کرده بلکه آن را به ضد 

  .آرمانشهر تبدیل ساخته است

داند و به ري میهاي انسانی را هنر، عشق، شعر و شاعها و ویژگیمهمترین ارزشتوفیق 

 ها محقق گردیده است وشدن این ارزشلمی به قیمت قربانی هاي ععقیده وي پیشرفت

ند و توفیق این را چالشی بازها رنگ و بوي خود را میبشر، این ارزش آینده علمیِدر 

  :دهدمعه انسانی را نسبت به آن بیم میبیند و جابزرگ می
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و بزوال ... کانت هي األخری قد انقرضت منذ مئات اآلالف من األعوام» احلب«إن کلمة ...

  ...ومل يبق مکان لعاطفة... الشعر و الفن احلب زال

و  ...کلمه عشق یکی دیگر از آن موارد است که هزاران سال است از بین رفته است... «

 ...ي عاطفه باقی نماندو جایگاهی برا...با از میان رفتن عشق، شعر و هنر نیز از بین رفتند

  ).92ص :همان(

پردازد بدان می این داستان نیز توفیق درهاي ضد آرمانشهري که یکی دیگر از جنبه

ی را براي استقالل فردي که هیچ جایگاه استنقش حکومت در زندگی افراد جامعه 

به  کند اماآسایش و رفاه مردمان را فراهم میاین حکومت اگرچه وسایل . شودقائل نمی

ن عشق دهد تا مردم به امور باطنی و معنوي، همچوشدت سرکوبگر است و اجازه نمی

هاي این عصر بر اثر برخورد اندیشند و زمانی که یکی از انسانو عاطفه و مرگ بی

دهد، حکومت به شدت مردم را نگ بر زمین جان خود را از دست میشهاب س

اي به اسم انسان مرده نگاه کنند و به پدیدهدهد به آن کند و اجازه  نمیسرکوب می

  :مرگ بیاندیشند

انتصرت احلکومة ...حدث شغب هو األول منذ عشرات اآلالف من السننيوقعت الفتنة و ...

  ...ال أحد يدری...أخر األمر و محلت الرجل املسحوق الرأس حيث عاجلوه أو أخفوه

این اولین شورشی بود که پس از ده ها هزار ...تشویشی اتفاق افتاد و شورش به پا شد«

ه شده آن فرد را به جایی بردند حکومت آخر سر پیروز شد و سر ل...سال شکل گرفت

  ).96ص :همان( »...تا کسی نفهمد...که او را معالجه کنند و یا پنهان سازند

پذیرد فاضله نمی به عنوان مدینهونه آرمانشهر را گاین در نهایت  اما نویسنده داستان

هاي انسانی از جمله ازدواج، عشق، ست که در چنین دنیایی تمامی ارزشزیرا معتقد ا

ست ها جایگاه خود را از دده، تاریخ و آرزو در زندگی انسانهنر، مرگ، گذشته، آین

توان براي او آرمانشهري را ها از انسان سلب گردند نمیدهند و مادامی که این ارزشمی

نشهر دنیاي هاي آرمانشهري و هم ضد آرماهم ویژگی ،در این داستان توفیق. تصور کرد

کند که انسان را نسبت یارد و در نهایت نقش پیامبري را ایفا مدمتصور خود را بیان می

. دهد، هشدار میهاي علمی بدان دچار خواهد شداي که در آینده با پیشرفتبه فاجعه

ستان مطرح آرمانشهري را به طور همزمان در این داهاي آرمانشهر و ضدتوفیق اندیشه
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اند و هر دوي هستند اما به هم وابستهاد با هم اگرچه در تضساخته است زیرا این دو 

فاضله  مانشهر از مدینهضد آر. کنندق این تقابل است که معنا پیدا میها تنها از طری آن

به . ضد آرمانشهر است کند بنابراین آرمانشهر ریشهمی شکل گرفته است و از آن تغذیه

 فاضله است و ضد آرمانشهر مثبت و ایده آل مدینه ، آرمانشهر نسخهعبارت دیگر

  .دهداي منفی را از آن ارائه می نسخه

تخیلی  -ترین مؤلفه هاي ادبیات علمی یکی از مهم بهتوفیق در این اثر نیز  بنابراین

هاي علمی و تغییرات  پردازد و در ضمن آن پیشرفت یعنی آرمانشهر و ضد آرمانشهر می

نویسنده در این داستان همانند دگیر . کند ناشی از آن را در این اثر خود بررسی می

علمی بشر خوشبین باشد و ضمن  تواند نسبت به آیندهتخیلی نمی -نویسندگان علمی

کند اما از آن روي سکه غافل ي علمی بشر را در آینده توصیف میاینکه دستاوردها

ها و ویژگیترین ها به قیمت قربانی شدن بنیاديماند و معتقد است که این دستاوردنمی

  .هاي انسانی است که به دست می آیندارزش

هاي آرمانشهري و ضد آرمانشهري این دو اثر توفیق را و در نهایت می توانیم جنبه

  :اینگونه نمایش دهیم

  جنبه هاي ضد آرمانشهري  جنبه هاي آرمانشهري

  افزایش عمر انسان و حتی جاودانه شدن او* 

  نبود مریضی و مرگ* 

  ها یافتن جنگ و درگیري میان انسانپایان * 

پیشرفت هاي خیره کننده انسان در زمینه * 

  .فناوري و تکنولوژي

برطرف شدن تمام نیازهاي فردي و رفاه * 

  .عمومی

  ریشه کن شدن فقر و گرسنگی* 

  

  .بی هدف شدن زندگی و انجماد آن*

  .رنگ باختن گذشته و تاریخ* 

  .نبود آینده و امید و آرزو* 

  ی شدن ارزش هاي انسانیقربان* 

رنگ باختن عشق، ادبیات و شعر در * 

  .زندگی

ها  حکومت سرکوبگر و کنترل افکار انسان* 

  .ها با مجهزترین دستگاه

  .به تمسخر گرفتن شعار دموکراسی* 

  .از میان رفتن فردیت و تفکر و اندیشه* 

  .قربانی شدن دین و معنویات* 
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  نتایج

این دو اثر به نویسنده در با بررسی این دو اثر منتخب از توفیق مشخص گردید که 

تخیلی با تأکید بر روي موضع آرمانشهر علمی و ضد  -دنبال خلق یک اثر علمی

همان  شود دیده می» رحلة إلی الغد«یی که در عنوان نمایشنامه فرداآرمانشهر بوده است؛ 

ان چشم دوخته است و امید دارد تا توسط علم و اي است که انسان امروزین بد آینده

نگرد  علمی می وفیق با دیده شک به این آیندههاي علمی بدان دست یابد اما ت پیشرفت

نسانی رنگ می بازند بنابراین هاي ااست که در چنین دنیایی تمام ارزشزیرا معتقد 

يف سنة همچنین در داستان . تواند نسبت به آینده علمی انسان خوشبین باشدنمی

کند که زندگی انسان ها بیشتر دستخوش تغییرات و  بینی می زمان دورتري را پیشمليون

در این داستان نیز توفیق آرمانشهري علمی را . هاي علمی قرار گرفته است پیشرفت

ها به جاودانگی انسان ها را حل نموده وکند که علم تمام مشکالت انسان میتوصیف 

هاي انسانی مانند عشق، اودانگی به قیمت قربانی شدن ارزشاند اما این جدست یافته

  .به دست آمده است... ازدواج، امید و مرگ و 

علمی بشر  دست به گمانه زنی در مورد آیندهبنابراین توفیق در این دو اثر خود 

ا در نهایت آن را کند اما توصیف میهاي آرمانشهري آن رزند و ضمن اینکه جنبه می

داند زیرا معتقد است که انسان نیاز دارد گرسنه شود، عشق بورزد، ضد آرمانشهر می

و در دنیاي علمی آینده این  ن باقی بماندید داشته باشد تا انساازدواج کند، آرزو و ام

هاي علمی نه تنها نویسنده پیشرفتنابراین به عقیده گردد بها از انسان سلب میارزش

که او را به ضدآرمانشهر نزدیک آورند بلشهر را براي انسان به ارمغان نمیآرمان

که هدف اصلی توفیق توان گفت  می اي این دو اثر،هیالوگ شخصیتبا تحلیل د .سازند می

انسانی هایی بروز پیدا کرده است که طرفدار عشق و عاطفه و روابط در قالب شخصیت

و نویسنده در این دو اثر نقش . هاي علمی و جاودانگی نه پیشرفت و حتی مرگ هستند

تلنگري زده باشد به انسان خواهد کند و میصلح و روشنگر اجتماعی را بازي مییک م

هاي علمی گام بردارد و انسان را بینی بیشتري به سوي پیشرفت واقع تا با دیدي بازتر و

  .و صنعتی شدن بیش از حد هشدار و بیم دهد نسبت به شیء وارگی
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دهد  خود انسان را نسبت به آن بیم می مواردي که توفیق در این دو اثر همچنین از دیگر

ها با اینکه  از میان رفتن فردیت و معنویت و حق تفکر در میان مردم است و انسان

اما حق ندارند به برند ین شده و در آسایش کامل به سر میتمامی اسباب رفاهشان تأم

فکر فرو روند و از چیستی و چرایی زندگی خود سؤال بپرسند و نویسنده بر این نکته 

ها حق آزادي و فردیت و  هاي سرکوبگر با کنترل ذهن انسان نهد که حکومت دست می

  .ها شعاري بیش نیست و دموکراسی آناند  ها سلب نموده تفکر را از آن

  

  ها نوشت پی

1- Reuven Snir 
2- Thomas More 
3- DarkoSuvin 
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الغد و مسرحية رحلة إلی : اليوتوبيا و اليوتوبيا المضادة في أعمال الخيال العلمي لتوفيق الحکيم

 قصة في سنة مليون أنموذجا

  

  

  1زهره ناعمی

  2فرهنگ مفاخري

  

  

  الملخص

 الفاضلة املدينة بناء فکرة افالطون أّسس. العديدة القرون منذ والکتاب العلماء اهتمام اليوتوبيا خلق فکرة أثار

 الثانية العاملية احلرب بعد املفکرين بعض اّما. املدينة هذه إلی اإلنسان تقّرب العلمية التقدمات أن بعده من ويـَُری

 اليوتوبيا خلق إلی تطّرق الّذين أول من هکسلي ألدوس. والرتديد الشک بأعني العلمية التطورات هذه إلی فنظروا

 يسلب حتی العلمية التقدمات �اية إلی املدينة هذه توصلت إن وما الفاضلة باملدينة أثره يف يستهزء و العلمية

 اهلاوية إلی يؤّدي اليها اإليصال لکن العلمية والتطورات العلم علی اإلجناز إمکان ورغم. الفاضلية منها

 منها ا�ال هذا يف آثار خبلق وخيصبه العريب األدب يف العلمي اخليال والدة بّشر من أول احلکيم توفيق.لإلنسان

 الدراسة هذه قامت لقد.مليون سنة يف وقصة القمر علی وشاعر الغد إلی ورحلة الشباب عرف لو مسرحيات

 يف وقصة الغد إلی رحلة مسرحية يف وضدها الطوباوية أبعاد علی بالتعّرف التحليلی_ الوصفي املنهج علی اعتماداً 

 يف اليوتوبيا مکافحة أو العلمية اليوتوبيا ميزات إنعکاس وأمهها نتائج إلی الدراسة هذه توصلت قد. مليون سنة

 مضيئاً  يرمستقبالً  مل کأنّه وضدها الطوباوية مالمح الی األثرين هذين يف توفيق ويتطرق العلمية املستقبل حياة

 .لإلنسان

 

  

  

أدب اخليال العلمي، اليوتوبيا و اليوتوبيا املضادة، توفيق احلکيم، رحلة إلی الغد، يف سنة  :الکلمات الرئيسة

  .مليون

                                                           

 الخوارزمی بجامعۀوآدابها  العربیۀ اللغۀلقسم  ةمساعد ةاستاذ -1

  الخوارزمی جامعۀ من آدابها و العربیۀ اللغۀ فی ماجستیر مرحلۀ خریج -2



پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - می دو فصلنامۀ عل   

)1396(علمی پژوهشی  12/ چهارده پیاپی/ سال هفتم  

 

 
  عبدالمعطی حجازي »أوراس«سبک شناسی سروده 

  

 دانشگاه کاشان ،دانشیار زبان و ادبیات عربی ،1ایوکی نجفی علی

 سمناندانشگاه  ،زبان و ادبیات عربی استادیار ،احمدي میر رضا سید

دانشگاه کاشان ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی ،خداوردي سمیه  

 

06/02/1395: تاریخ دریافت 05/10/1395: پذیرش تاریخ   

  

  چکیده

 المعطی عبد احمد«شعر معاصر عربی، اثر  ماندگارمهم و  هاي سروده جمله از اوراس سرودة

 ،ترسیم سیر قهقرایی آن امتو  هاعرب پیِ در پی شکست برشاعر  تمرکز ضمن که است »حجازي

در این  حجازي .وادارد قیام و رستاخیز به را امروز نسل تا گیرد الهام الجزائر انقالب از کوشد می

دهد؛ اینکه چگونه از آن سروده مروري دردمندانه از سرگذشت امت عربی به مخاطب ارائه می

عزت و عظمت نخستین دور ماندند و به تباهی کشیده شدند، شایسته است کشورهاي مشرق زمین 

د و سرزمینشان را از پردازنبه دفاع از حقوق خود لگوبرداري کنند و از انقالب مردم الجزائر ا

در پرتو اهمیت و جایگاه سروده، این پژوهش برآن است تا به تحلیل و  .آشام بازستاننددشمن خون

هاي متن را از بپردازد و زیبایی زبانی، ادبی و فکريشناسانه سروده یادشده در سه سطح نقد سبک

هد و آن را مورد ارزیابی قرار د... منظر ترکیب، بافت، موسیقی، چیدمان حروف، ترفندهاي بیانی و

که برجستگی سطح فکري تمرکز بر عزت از دست رفته و   نتیجه آن. فرادید مخاطب بنهد

اي براي تمسک به آن  سرافکندگی و خوارشدگی عاطفی آنان است که انقالب الجزایر را نمونه

هاي مهم ادبی چون  زهکند و این مفهوم را با استفاده از سا رفت از بحران معرفی می جهت برون

و  - که به ادبیت متن انجامیده است–بینامتنی  زدایی و آمیزي، آشنایی نمادپردازي، حس ناسازوارگی،

  .هاي زبانی که در انسجام تنگاتنگی با آن مفهوم هستند، بیان داشته است نیز سازه

  

  شناسی، شکست، اتحاد بک، سوراسحجازي، أعبد المعطی : ها واژهکلید

                                                           
  Email: najafi.ivaki@yahoo.com: مسئول نویسنده الکترونیکی پست نشانی -1



 نقد ادب معاصر عربی 196

  مقدمه

 وجه به عربی معاصر شعر نامدار شاعران از یکی ...) -1935( حجازي المعطیعبد

 گرایشی ،وي نخستین گرایش. است خاص وجه به مصري معاصر شعر و عام

 و اجتماعی اوضاع از آگاهی و شناخت پی در و زمان گذر با البته که بود رومانتیکی

 بازنمایی و اگوییو و رئالیستی گرایش به عربی کشورهاي دیگر و مصر سیاسی

 جدا را خود هرگز وي داد؛ چهره تغییر مرتبط مسائل دادن بازتاب و مردم هايرنج

 هم همان و دارد عربی امت بیداري و خیزش دغدغه شعرش در و ندانسته مردم از

بستر  در جوعدالت و آزادیخواه شاعر این. است گشته شعرش جاودانگی موجب

 با که کندمی معرفی بازشعبده و فریب مردم انیدیکتاتور را عربی حاکمان شعرش

 و اندبرده فرو نابسامانی گرداب در را عربی کشورهاي خود، بینانهکوته هايسیاست

 فرار و فرافکنی حقایق، نمایی وارونه به خود متعدد هايشکست برابر دردر عوض 

: 2003جحا، ( بگذارند سرپوش خود ضعف بر بتوانند تا شوندمی متوسل جلو به رو

435-436.(  

 اصلی سازه شاعر تا شده سبب گوناگون هايزمینه در مطالعه سوي، دیگر در

 البته که باشد داشته مقتدرانه لحنی شعرش در و نماید بنا کهن میراث بر را شعرش

در . دارد...  و تاریخی ادبی، اسطوري، هايدانسته از حکایت وي هايسروده بررسی

که  است »اوراس«هاي ماندگار و مشهور حجازي سروده ودهمیان یکی از سراین 

ترین و یکی از فعال ،گرددترین سروده وي محسوب میجداي از اینکه طوالنی

آید و همین امر اهمیت هاي شعر معاصر عربی به حساب میترین سرودهتفسیرپذیر

 گیريبهره با شاعر که ماندگاري و مهم سرودهنماید؛ تحلیل و نقد آن را ضروري می

 بین از ها،عرب شکست ترسیم به هنرمندانه ادبی، متعدد شگردهاي و موسیقی از

در  .است پرداخته... و الجزائر مردم انقالبالگوپذیري از  عزتمندي، دوره رفتن

کوشد سروده یادشده را از منظر علم پرتو اهمیت مسأله، مقاله حاضر می

انی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد و ، ادبی و زبفکري در سه سطح 1شناسی سبک

  .هاي آن را فرادید مخاطب بگذاردزیبایی
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مایه به بیان درون 2فکري سطحشناسی در  توضیح اینکه بر اساس اصول علم سبک

کوشیم براي مخاطب ترسیم نماییم که پردازیم و میو اندیشه اصلی متن حاضر می

نیز  3ادبی سطحدر . ده استوي چه بو صاحب متن چه خواسته بگوید و دغدغه

 بیان علم از مسائلیشود شگردهاي دخالت داده شده در متن همچون تالش می

 مسائل و تناسب ایهام، مثل بدیعی مسائل و سمبل و کنایه استعاره، تشبیه، همچون

 سطحبررسی . گیرد  قرار بحث مورد حصر و قصر  اطناب، ایجاز، چون معانی علم

دار است عهده نحوي و لغوي آوایی،بخش  سهد شامل متن نیز که خو 4زبانی

 مرکب یا ساده واژگان، گزینش نحوه ،ادبی اثر بیرونی و درونی موسیقی بررسی

 محور به توجه با واژگان گزینش نوع و واژگان بسامد گرایی، کهن الفاظ، بودن

 فعلیه و اسمیه و بلندي، و کوتاهی همنشینی، محور نظر از ها جمله، تحلیل جانشینی

شناسی جایگاهی ممتاز است که همه آنها در علم سبک ضمایر و افعال زمان ،بودن

  .)166-165: 2010خلیل، محمود( دارند

  

  تحقیق هاي پیشینه و پرسش

هایی که در کشورهاي عربی در خصوص شعر عبدالمعطی صرف نظر از پژوهش

 - بهره بگیریم از آنهادر این تحقیق که البته کوشیدیم  -حجازي صورت گرفته

زیر قرار  اند بهترین مقاالتی که در کشور به بررسی زندگی و شعر شاعر پرداخته مهم

  : است

 نرگس و سیفی طیبه از »حجازي عبدالمعطی شعر در سبز رنگ نمادین هايداللت« .1

نویسندگان در این پژوهش صرفاً به  ).1389، بهار 2زبان و ادبیات عربی، شماره ( انصاري

  .وع کاربست رنگ در شعر شاعر پرداختندموض

 خلیل از »نادرپور نادر و حجازي المعطی عبد احمد شعر در نوستالژي تطبیقی بررسی« .2

مقاله  .)1390تابستان ،2 شماره تطبیقی، ادبیات نامه کاوش( اسماعیلی سجاد و پروینی

دلتنگی نسبت  دار بررسی تطبیقی دو شاعر در خصوص شوق به گذشته و ابرازحاضر عهده

  .به آن است
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 وعبدالمعطی هريسپ سهراب شعر در گرایی وبدوي گریزي شهر تطبیقی بررسی« .3

 ).1391 ، بهار6شماره  زبان و ادبیات عربی،( شهري حیدریان رضا حمدا از »حجازي

پژوهنده در این نوشته بر اساس مکتب آمریکایی به تطبیق شهرگریزي دو شاعر پرداخته 

  .است

 فرشته و بیک صالح مجید از »حجازي عبدالمعطی منظر از روستا و شهر تقابل هوجو« .4

این پژوهش به شهرگریزي و روستاگرایی شاعر  ).1391، بهار7لسان مبین، شماره ( فرضی

  .اختصاص دارد

از رقیه رستم پور » ألحمد عبدالمعطی حجازي »لمن نغّني«مظاهر المفارقه في قصيدة « .5

اضاءات نقدیۀ فی األدبین الفارسی و العربی، شماره ( ی و مریم غالمیملکی، انسیه خزعل

هاي متعددي از پارادوکس و ناسازوارگی را مقاله حاضر تالش کرده گونه .)1395، بهار21

  .در سروده مورد نظر بررسی کند

اللغة ( از علی نجفی ایوکی »الحجازي عبدالمعطی شعر وأشکاله فی الحواس تراسل« .6

آمیزي به هاي مختلف حسدر این مقاله گونهنویسنده  ).95 بهار ،1 شماره ،آدابها ة والعربي

کار رفته در شعر شاعر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت میزان پراکندگی هر یک از 

  . هاي این شگرد به صورت نمودار آورده شده استگونه

ردد که تاکنون سروده گبا بررسی عناوین و محتواي مقاالت یادشده مشخص می

شناسی قرار نگرفته است و همین به رغم اهمیت فراوان مورد نقد و سبک» أوراس«

 است مطرح نویسندگان براي که هاییپرسش .کندامر اهمیت تحقیق را دوچندان می

 و واژگان موسیقی، قابلیت از چگونه نظر مورد مفهوم بیان براي شاعر: که است آن

 شاخصه کند؟ القا مخاطب به را خود اندیشه بتواند بهتر تا فتهگر بهره کالم ترکیب

  چیست؟ متن ساز سبک و اصلی

  

  سطح فکري سرودهتحلیل 

بین «عنوان، کلید اصلی مفهوم است و پیوند تنگاتنگی با متن خود دارد و به نوعی 

عنوان سروده حجازي . )66: 2000موسی،(» افزایی وجود داردعنوان و متن رابطه هم

هایی در شمال شرقی مصر که به سلسله کوهنامِ است؛ » أوراس«اي به نام واژه تک
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هاي عثمانی از اشغال آن اي که تركو از دوره استنطنیه مشرف هاي قسطدشت

در زمان اشغال  .استپیدا کرده  جایگاهی بسیار واال، در نظر مردم عاجز شدند

مبل مبارزان آزادي طلب تبدیل به دژي مستحکم و سنیز فرانسویان الجزائر توسط 

اشراف آگاهی شاعر از جایگاه این مکان و با توجه به  .)243: 1996عصفور، ( شده بود

از  ،واژهو اصرار مبارزان مصري بر شنیدن این  حساسیت ملت عرب نسبت به وي

پیروزي را به  رؤیاي تا بتواند از رهگذر آن،جوید  در شعر خود بهره می مکاناین 

تک واژه بودن عنوان، بیانگر این است که شاعر ضمن ارج  .نمایدالقا  عربملت 

نهادن به جغرافیاي متن، برآن است تا بار مفاهیم ذهنی خود را بر دوش این تک 

  .واژه بنهد

ي رهایی آغازگر داستان من، قصه« :است آوردهاش مقدمه سرودهحجازي در 

هاي مصر دور هم جمع  خانههاش، در قهوملتی است که جوانان پرشور انقالبی

گفتند؛ تاریخ مصر در آن  شدند و در مورد انقالب خویش با حرارت سخن می می

قهرمان آزادیبخش ( »بن بالءاحمد «زمانی، شاهد ملی شدن کانال سوئز، ترور  ۀبره

و تأکید بر قومیت عربی از  )مردم الجزائر و فرمانده نیروهاي مسلح ضد استعمار

ملت  در این جوانان و ملی استعمارستیزي را ۀروحی من بود و »رالناصعبد«جانب 

این جوانان، اتّحاد عربی را تماشاگر  ۀگر بودم؛ باري، در گفتار صادقانعرب نظاره

بودم که در تالش مداوم در بازستاندن آزادي امت عرب و احقاق حقوق تضییع 

ی، میدان مبارزه، رهبران از حماسه طلب سرودهاین  ۀخود بودند و در تصویر اولی ةشد

  ).390-389 :1973، حجازي( گویمالجزایر سخن می ۀاتقالبی و سرزمین سوخت

توان برداشت کرد که شاعر خواسته با تمرکز بر با عنایت به توضیح ارائه شده می

انقالب مردم الجزائر و استفاده آنان از موقعیت جغرافیایی أوراس، همت خفته 

  . ار سازد و آنان را به قیام و دفاع از مرز و بوم واداردهاي امروز را بیدعرب

بناي آن متن بر سه حکایت از این امر دارد که » أوراس«بررسی چندباره سروده 

: عزت کوتاه مدت امت عربی، دوم: اندیشه اساسی استوار است؛ نخست
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ر انقالب الجزائر و زنده شدن امید د: سوم دامن دراز ذلتهاي پی درپی و  شکست

  .پردازیمتشریح هر یک از آنها میها که در زیر به صورت جداگانه به دل

  عزت کوتاه مدت: الف

حجازي براي ترسیم هر چه بهتر مفاهیم ذهنی کوشیده به مخاطب القا کند که امت 

تا در قدم بعدي  ،و چه جایگاه رفیعی داشته است» که بوده«عربی در ابتداي امر 

 با این ذهنیت، شاعر روزگار پر عزت . به تصویر بکشد را بهتر» چه شده«وضعیت

دهد؛ اینکه چگونه هزار وسیصد سال پیش، اسالم اسالم را فرادید مخاطب قرار می

با جانفشانی مسلمانان از مشرق رو به مغرب زمین آورد و کوشید تا تیرگی کفر را 

من يوم رماه المشرق / مرت الف وثالثمائه« :بزداید و یکتاپرستی را به آنسو هدیه دهد

.. يدعو/ يعطي رأَسه/ يضرب!/ اهللا.. يدعو/ يزجی في ظلمات الدنيا فرسه!/ اهللا.. يدعو / للمغرب

  .)405: همان( !اهللا

گوید؛ آنزمان مسلمانان میهاي بعدي با افتخار از کشورگشایی چرخهشاعر در 

کومت اسالمی حدر آنجا را فتح کرد و ) اسپانیاي امروز( اندلس ،که حاکم عربی

لباس و » مادرید«برپا نمود که البته تاریخ آن را از یاد نخواهد برد، همانگونه که شهر 

 :را در موزه خود نگه داشته است »أبی عبداهللا الصغیر«شمشیر آخرین پادشاه قرناطه 

أردية الملک / مازالت في متحف مدريد/ اسبانيا بين يديک شهود/ أبناء ملوک فتحوا اسبانيا«

  )413 :همان( »...لعربيا

در گام بعدي و در جهت ترسیم هر چه بهتر دوره عزتمندي، حجازي به یک 

برد؛ مردمانی که بر این باورند اسطوري میان مردم الجزائر پناه می-باور فولکلوریک

فاتح الجزائر است و هنوز هم جاي سم اسب وي بر قله کوه » علی بن أبی طالب«

 بخشی آنان شده و برایشان قابل احترام استروحیهو موجب  أوراس باقی است

فرس عليٍّ / »شليا«قمتها / أوراس جبال عليا،!/ يا أوراس«: آنجا که گفته )431-430: همان(

.. تدعو/ من يوم رماه المشرق للمغرب/ مرت ألف وثالثمائه/ رسمت سنابکها فيها/ عبرتها

عبر الغابات / مازال صدی الخيل الشارد/ فوق الثلج البارد/ مازال الصوت علی القّمه/ اهللا

/ عبر اآلفاق من المشرق/ متدثرة تتذکر رحلتها/ مازالت في الغيم النجمه/ ينادي في العتمه

    )416-415: همان(...والسنبک مازالت شيليا ترعی وشمه
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دوره آید حجازي با حس نوستالژیک به هاي شعري برمیهمچنانکه از نمونه

شده » خاطره«بوده و تبدیل به یک  راویا آن دوره بسیار گذنگرد گعزتمندي می

  .گرددآید تقویت میاین برداشت با آنچه که در بخش بعدي می. است

  هاي پی درپیذلت دراز دامن و شکست: ب

موضوعی که حجم زیادي از سروده حاضر را به خود اختصاص داده و مورد تمرکز 

عزتمندي گذراي  پس از دروه بسیار است که حجازي قرار گرفته زبونی و ذلتی

نصیب امت عربی شده است؛ شاعر گرچه کوشیده در بخش نخست سرافرزاي 

جاي خود را به  ،پاید که آن وضعیتها را برجسته کند، اما دیري نمیعرب

آورد که چگونه حاکمان عرب به او به یاد می .دهدسرشکستی و خواري متوالی می

به عنوان نمونه . هویت و اصالت خود را بر باد دادند هرزگی و عیاشی پرداختند و

ها نزد ساقیان و کنیزکان و دلقک«: پس از آنکه در مقدمه این سروده نوشته است

داد و شراب ازه خوانان گوش میشدند و وي به آوهارون الرشید حاضر می

د و وي را آمدنبعد از آن رجال دینی می. کشیدنوشید و از خنده بر زمین دراز می می

ت که تمامی محاسنش از اشک خیس گریسکردند و هارون چنان میموعظه می

مغزي و بزدلی و رویاپردازي بر سبکسپس در متن شعري ) 391: همان( »گشت می

/ في ظل الکرمة حين ارتاح/ حين استلقی في الظل ونام«: آوردکند و میحاکم هرزه تاکید می

جافاه ظهر / ورمته في التيه الّسکره/ جافته الفکره/ ک والمّداحوالمضح/ وأتی بالقينة واألقداح

   .)406-405 :همان( و رماه لألحالم الليل/ الخيل

اند عجیب نیست چون حاکمان عرب، عیاش و هراسانند و دست از پیکار کشیده

 هاي عربی پیدا کندهاي صلیبی به را بیفتد و غرب چشم طمع به سرزمینکه جنگ

/ هذا زمن النسيان«: نماید یاد می» تقدیر الهی«کم از این حوادث به عنوان که البته حا

هذا قدري، / أشجار مثقلة بالخمر/ أرض بکر!/ سفن الرومان/ وأجاب البحر بما ال في الحسبان

  )408-407: همان(... من بعد حنين اآلفاق/ فوداعاً يا أمواج البحر

ا بسیار رنجانده است؛ او به یاد هایی که بر سر امت عربی آمده شاعر رمصیبت

تر به الجزائر هجوم آورده و در پی دارد که فرانسه با استعمارگري هر چه تمام

آثار اسالمی برآمده که تبدیل دو مسجد جامع الجزائر به کلیسا و فرهنگ و زدودن 
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او نیک پیغام صلیبیان به پاپ روم را به خاطر دارد؛ . هاستاداره پست از آن نمونه

خون مسلمین ما بر  هايشدند و به پاپ نوشتند که اسب» سقد«نگاه که وارد آ

فليهتّز الناقوُس !/ قسطنطنّيه«: لذا با دردمندي آورده است )429: همان(! شناور است

في أيديهم کتل / خرجوا کبرابرة الماضي المنسي/ وتنادی تجار الخمره.../ بمسجدها الجامع

   ) 409-408 :همان(...داسوا زمن األشعار/ في القدس وامتّد الدم بحوراً /  األحجار

رسد از راه می» هالکو خان مغول«یابد تا ها همچنان ادامه میها و زبونیشکست

علمی آنان را در  -ر فرهنگیکشد و آثااسالمی را به آتش می -و کشورهاي عربی

مرت لم يمطرها / اءسنوات عجف«: آنکه قدرتی بازدارنده مانع آن گرددریزد بیدجله می

/ ذابت في النهر عيون الکّتاب الشعراء/ وامتصت دجلة ألف کتاب/ ذوت األعشاب/ ماء

  )410: همان( وتفّرق في التيه األعراب

گفت، در این بخش تح اسپانیا سخن میاگر شاعر در گام نخست با افتخار از ف

که هم -» یافا«ري ، بر شهر بندهاظلمت گذرگاهدر کشد که دختري را به تصویر می

بنٌت ترثي / ما زالت في تيه الّنقب« :کندخوانی میمرثیه  -اکنون به دست اسرائیل افتاده

ويقول / کم عام ثم نصير نبأ!/ وأخيرًا ماذا بعدک يا يافا؟!/ يافا.. لما کانت يافا/ وقت الحبّ 

گمان  بی) 414-413 :همان( »..!کانوا/ في القرن العشرين انقرضوا/ العرب انقرضوا«التاريخ 

دخالت دادن دختر در متن از سوي شاعر بدین خاطر بوده تا بتواند بعد عاطفی متن 

  .هاي امروز را نسبت به این مسأله برانگیزدرا دوچندان نماید و غیرت عرب

بندر فلسطینی ) نماد اشغالگران(رومیان که  شودمیتر  موضوع در جایی دردناك

پردازند؛ دختر عرب رآوردند و در آنجا به هرزگی مییافا را تحت سیطره خود د

محفل عیاشی آنان گشته و  خواند و ساقیِیافایی نیز از سر اجبار برایشان آواز می

البته با حسرت و ندبه چشم در راه قهرمانِ معتصم صفتی مانده تا انتقام از این 

يا من ستکون إلی يافا «: برگرداند هاعرباشغالگران بگیرد و هویت از دست رفته را به 

دخلوا يا !/ دخلوا يافا.. الروم أتوا!/ أدرکنا! أدرکنا! يا فارسنا!/ وامعتصماه!/ وامعتصماه/ أّول عائد

/ بنٌت يافاويّة!/ وياله.. کانت تسقي و تغّنيهم/ شربوا بشوارعها أنخاب هزيمتنا/ معتصمي عموريّة

   )420-419: همان( !وامعتصماه/ کانت تسقي وتنادي
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نماید؛ بدین شکل که الزم به ذکر است صیغه ندبه در اینجا نقشی منفی ایفا می

تر براي رهایی دختر دربند در اگر در تاریخ، معتصم عباسی با غیرتمندي هرچه تمام

شتافته و مایه نجاتش گشته است، دیگر از آن شخصیت و از آن غیرت » عموریه«

شاعر با . ایی پاسخی نخواهد شنیدنشانی در میان نیست و هرگز این دختر یاف

اي ها اشارهدهیِ این ساختار خواسته غیر مستقیم به عزت از دست رفته عربدخالت

   .)41- 40: 1998 مجاهد،( داشته باشد و بر محال بودن برگشت آن تاکید ورزد

باري، پس از آن عزت ناپایدار و گذرا، سهم کشورهاي عربی چیزي جز 

همت و پذیر، بیهاست که عرب، آسیبنیست؛ مدت شکست و حقارت نبوده و

 شدهاي گردد و سرزمینش بسان الشهغیرت گشته و پی در پی دچار شکست میبی

اند، با اینهمه قهرمانی در میان به سوي آن هجوم آوردهکه اشغالگرانِ کفتار صفت 

 در این چرخه تقویت کننده همین» !وامعتصماه«و اساساً تکرار عبارت  نیست

سرافکندگی و سرگردانی امت عرب را در بر گرفته  ،چون چنین است .معناست

  :کشدآن سرگردانی را اینگونه براي مخاطب به تصویر میحجازي، است که البته 

وأجابوا في / قرأوا في المرصد ألف دعاء/ في أّي زمان نحن، وأي مکان!/ ماذا تخفي األنجم؟«

من !/ من يسمعنا.. إنّا ندعو«) ۴۰۷: ۱۹۷۳حجازی، .(»هذا يا موالنا آخر زمن/ صوٍت أبکم

!/ من يرجعنا للدنيا شبانا!/ من يخرج من أرض الذکری نفَس الکلمات!/ يبعث ماًء لألموات

أأموت / أأکون أنا آخر أبناء أبي/ أنکون شهود المأساة؟« )۴۱۱:همان(»!وامعتصماه!/ وامعتصماه

/ والقريّة تحت الصلب خراب/ زرع، ونار في الزيتونال«) ۴۱۴: همان(» بالولٍد يتلو شعر العرب

  )417- 416 :همان(» واألفق تراب

  انقالب الجزائر و امید به فردا: ج

بر مردم الجزائر  -که ذکر آن در باال گذشت -در فضایی سرشار از شکست و زبونی

ین ا. نند و آنان را از سرزمینشان بیرون راندنددز ضد استعمار فرانسه دست به قیام

، بسیار خوشایند و بر وي سیطره یافتههاي تلخ جرقه در ذهن شاعري که شکست

تواند به عنوان نقطه عطفی براي سایر کشورهاي عربی باشد تا با میمون است و می

الگوبرداري از این حرکت مردمی و ضد استعماري، دشمنان را از مرز و بوم خود 

  :خوانیممی است کهاین  .ندبرانند و هویت از دست رفته خود را بازیاب
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لم يترک / لم يهدأ منذ سنين مائه/ زلزال في مدن المغرب/ ترتّج علی قمم األوراس/ ُمُدن المغرب«

جيل، / فيودعهم صوت الزلزال/ ويموت رجال/ يأتي المولود علی صوت الزلزال/ في جفن أمًال لنعاس

تسري / تحت الفجر/ له روح تسري فالصخر هناک/ في الزلزال.. عاشت، ماتت/ أجيال.. عن جيل

!/ يا نسري الغائب، ُعد للغابة يا نسري!/ يا نسري..وتنادي/ وترّن بجوف األشياء/ في قلب األحياء

ارجع يا شمس / خاٍو، يشتاقک يا نسري/ وارجع، فالعش علی صدري/ !غالب زمنک!/ حطم سجنک

  )399-397: همان( وتهب الريح الشرقّية!/ الحّريّة

آید بدان دلیل که شاعر در اینجا از دالورمردي و از نمونه شعري برمی همچنانکه

گوید، لحن وي نیز سخن می) زلزال( پویش مبارزان الجزائري در برابر استعمارگر

ریتم و ایقاع مطنطن و قبل از هر چیز، اي که لحنی حماسی گشته است به گونه

را به عنوان » نسر«رنده دیگر اینکه حجازي پ .گرددالقا می حماسی به مخاطب

ن بازگشت آن به قرار داده و خواها مرتبه و پایدار ، بلنداي شجاعرزمندهنمادي براي 

حرکت انقالبی در  پیدایشوي ضمن ابراز خشنودي از  سرزمین عربی است؛

الجزائر، خواهان آن است تا این بیداري به دیگر کشورهاي عربی تسري پیدا کند و 

ضربات جناحک / شعيب يف الشط األبيض ثار«: را از بین ببردغالگران اشآتش آن، ناپاکی 

لو أّن النار سرت يف باقي !/ آه/ جناحک فوق املشرق طارلو أّن !/ آه/ يف املغرب نار/ يا نسري

  )404-403: همان( الدار

کوه أوراس و مردمان در کمین نشسته آن براي حجازي، نقطه پرگار گشته است 

مردم هاي رشادتتوان با الگوبرداري از که می ریافت رساندهاو را به این دو 

خورده امت عربی شست و جانی تازه هاي ننگ را از پیکر زخملکهالجزائر، / أوراس

يا کّفًا تبني / يا ينبوعًا يمحو عار الماضي.../ قولي يا حارسة األبناء/ قولي يا أوراس« :در آن دمید

 !يا أوراس/ يا ملهمتي شعری/ يا أمني يا فخري/ لبحر األبيضيا نور العرب علی طول ا/ أنقاضي

  )415- 414: همان(

حجازي از جانفشانی مردم الجزائر در شگفت است و آن کشور را به خاطر 

ستاید؛ که البته این شگفتی و ستایش القاگر آن است داشتن روحیه شهادت طلبی می

ها و دارد تا روزي همه عربکه این امر مورد خواست شاعر نیز است و او هم آرز

من !/ يا مغرب! يا مغرب«: به این بلوغ فکري و خودآگاهی برسند؛ لذا آورده است
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من !/ إّن الدنيا، کل الدنيا تعجب!/ هل أنت معين رجال الينضب؟!/ أتيت بکل ضحاياک؟

  .)419: همان( لک مّني ملحمة کبری!/ ؟أين أتيت بکل ضحاياک

مردم الجزائر امید را در دل حجازي زنده کرده است پایداري و استعمار ستیزي 

و وي را برآن داشته تا مجدداً چشم در راه روزهاي عزتمندي باشد؛ او خواهان 

تولدي دیگر است؛ تولدي که مردم به وحدت و یکپارچگی برسند و روزگاري 

  :این است که آورده. خوش براي خود رقم زنند

/ أشهد في األفق الغربي غبارا/ أشهد ميالدک في أوراس/ أنذا أبکيک ولکّني/ يا عهدًا راح«

يا / ميالد نبي عربي آخر/ يا إيوان الفرس تصدّع/ ميالد نبي عربي آخر/ ناراً، أعالمًا، ثّوارا

/ ليظل جناحک في المغرب يخفق/ يا نسري.../ ميالد نبي آخر/ شعب الصحراء تجمع

/ لتظل رأس الفارس وهو ينادي/ الشرقّيةولتحملک الريح الريح / وليصح جناحک في المشرق

: همان(...واألرض ألبناء األرض الفقراء/ الشعب الواحد من بغداد إلی الدار البيضاء/ الحريّه

425-428(.  

باري، حجازي امید دارد که امت عربی از بغداد گرفته تا مراکش همگی یکپارچه 

. ها رخت بر بنددسامانیو متحد گردند تا رستاخیز و زایش جدیدي شکل گیرد و ناب

 به وي گرایش بر گواه سروده این در شاعر تفکر« توان نظر را پذیرفت کهلذا می

 معناي به و کرده پیدا شیوع الناصر عبد دورة در مکتب این است؛ کمونیستی مکتب

 یافته نمود عرب، قوم به تأسی و انقالب و وحدت و طبقاتی فاصله رفتن بین از

 یافته تجلی الناصر عبد گونۀ اسطوره شخصیت و مردم عقائد و مقدسات در که است

  ).21: 2006 طلب،( »است

  

  سروده ادبی سطح تحلیل

 متن ادبیت بر ادبی، مختلف ترفندهاي دادن دخالت با کوشیده حجازي عبدالمعطی

 جمله از. دهد ارائه مخاطب به را خود ذهنی مفهوم هنرمندانه و بیفزاید خود

 شاعر نمونه عنوان به است؛ »زدایی آشنایی« متن در شده ادهد دخالت شگردهاي

 آورده اینکه )406: 1973حجازي،( »ِغب تشهد وجه الرحمن/ ُمت في الدنيا تحيَ «: آورده

 یا پارادوکس ببینی، را رحمان خداوند چهره تا شو پنهان بمانی، زنده تا دنیا در بمیر
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 را »بیننده غائب« و »زنده مرده« عام عرف که چرا است؛ داده شکل را نمامتناقض

مازالوا «: است آورده فرانسوي اشغالگر سپاه درباره شاعر جایی در. پذیردنمی

 شده گفته اینکه )412: همان( »يمشون جحافُل فوق بکاء القلب/ يلتحفون فراء الدب

 است؛ ستیزي عادت و زداییآشنایی باب از دارد،برمی قدم قلب گریه باالي بر لشکر

  .ندارد وجود گریه روي بر برداشتن قدم امکان یراز

 که چرا است؛ باب همین از نیز »حتی أعصر فيها الفرحة/ سأظّل أغنّي وأغّني« عبارت

 تکنیک همین از حجازي. گرفت را آن عصاره شودنمی و نیست فشردنی شادي

ق الطائر في أعداؤک الجبناء کالور «: گفته که آنجا است گرفته بهره نیز تشبیه در ادبی

 جدید تشبیهی شوند تشبیه باد در بادبادك به ترسو دشمنان اینکه) 423: همان( »الريح

  .گرددمی سخن برجستگی موجب و است تازه و

 جسته بهره آن از خود متن در بارها شاعر که است شگردهاي دیگر از »میزيآحس«

 »ما أعظمه يوم الثوره/ ةرؤی ُمرّ .. شرف في الطين«: خوانیممی نمونه عنوان به است،

  .)403: همان(

 و است عقلی مفهوم رویا، چراکه دارد؛ خود در میزيآحس »تلخ رویاي« تعبیر

-عقلی« نوع از میزيآحس اینجا در لذا. است چشایی حس مدرکات از تلخی

يسقون العين / وشباب تحت مقاصل ميرابو«: است آمده دیگر جاي در. داریم »چشایی

 یا چشیدنی نه است دیدنی نور واقع عالم در) 419: همان( »بکل النور قبيل الذبح

. است برده بهره »بینایی -چشایی« نوع میزيآحس از شاعر اینجا در لذا چشاندنی،

 »ضراءعودي آماًال خ... يا آهات األغنيات السوداء«: است آورده حجازي دیگر جایی در

 میزيآحس نوع دو شاهد »سبز آرزوهاي« و »سیاه هاينغمه« عبارت در )426: همان(

 در شاعر تصرف و دخل ؛»بینایی -عقلی« دیگري و »بینایی -شنوایی« یکی: هستیم

 شده مخاطب دهیتوجه و سخن سازيبرجسته موجب واژگان همنشینی محور

/ تاريخ العودة لألرض وللنسل.../ ضراءأنذا يا أيّام العرب الخ« عبارت در شاعر. است

 از »سبز میالد« و »سبز روزهاي« کاربست با )428: همان( »راألخضتاريخ الميالد 

 کرده دوچندان را خود متن زیبایی و است گرفته بهره »بینایی -عقلی« میزيآ حس
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 به آن از جزئی و است زداییآشنایی مجموعه زیر حسامیزي که نماند ناگفته. است

  .آیدمی سابح

 به با که شکل بدین است؛ حجازي متن در موجود ادبی هايسازه دیگر از »نماد«

 عنوان به. نمایدمی حمل آنها بر را خاصی معانی واژگان، از برخی هدفمند کارگیري

يأتي المولود علی «: است آورده و داده قرار »استعمار« نماد را »زلزال« واژه شاعر نمونه

عاشت، / أجيال.. جيل، عن جيل/ فيودعهم صوت الزلزال/ يموت الرجالو / صوت الزلزال

 عنوان به متن در فراوان بسامد با که دیگري واژه )398-397: همان( »في الزلزال.. ماتت

 و بخشرهاییمبارز  نماد عنوان به که است »النسر« است شده کارگرفته به واژه نماد

حطم !/ نسري الغائب، ُعد للغابة يا نسري يا«: خوانیممی که آنجا است، آمده منجی

 )398:همان(.خاٍو، يشتاقک يا نسری/ وارجع، فالعشُّ علی صدري!/ غالب زمنک!/ سجَنک

لتظلل رأس .../ وليصح جناحک في المشرق/ ليظل جناحک في المغرب يخفق/ يا نسري«

  )428- 427: همان( »الحريّة/ الفارس وهو ينادی

: است آورده و )620: 1979 ابوحاقه،( داده قرار انقالب ادنم را »الريح« واژه حجازي

 )399: 1973 حجازي،( »فيردده طبل في األفق/ ويئز الطلق وراء الطلق/ وتهب الريح الشرقّية«

وتهب الريح / ترتج علی قمم األوراس/ مدن المغرب«: است گفته دیگر جایی در یا

/ وتفور خيول/ وتهب الريح الشرقّية« یا )401- 400:همان( »تنشب مخلبها في الثلج/ الشرقّية

 موارد تمامی در که است آن توجه جالب نکته )412:همان( »کسيول فاضت فوق تالل

 را شاعر گراییملی مسأله همین و گشته همراه »الشرقی« صفت با واژه نماد این

  ).620: 1979 ابوحاقه،( رساند می

مرکز ویژه کرده است سازه ادبی دیگري که عبدالمعطی حجازي بر آن ت

من يوم رماه المشرق / مرت الف و ثالثمائة«عبارت است؛ به عنوان نمونه » بینامتنی«

وأجاب البحر بما «: یا اینکه آورده است. بینامتنی تاریخی با ظهور اسالم دارد» للمغرب

به  »داسوا زمن األشعار/ وامتّد الدم بحورًا في القدس!.../ سفن الرومان/ ال في الحسبان

!/ قسطنطنّيه«: دیگر اینکه آورده است. هاي صلیبی بر ضد مسلمانان اشاره داردجنگ

با اقدام فرانسویان در خصوص تبدیل دو مسجد  »فليهتّز الناقوس بمسجدها الجامع



 نقد ادب معاصر عربی 208

: و اینکه گفته شده. جامع الجزائر به کلیسا و اداره پست، پیوند بینامتنی تاریخی دارد

اشاره تاریخی به  »...ذابت في النهر عيون الکتاب الشعراء /وامتصت دجلة ألف کتاب«

  .هاي مسلمین داردعملکرد مغول در دجله انداختن کتاب

ناگفته نماند که اشاره شاعر به فتح اندلس و لباس آخرین پادشاه غرناطه در 

ية أرد/ مازالت في متحف مدريد/ اسبانيا بين يديک شهود/ أبناء ملوک فتحوا اسبانيا«عبارت 

. تاریخی است که شاعر نسبت به آن نوستالژي دارد از باب بینامتنی »الملک العربي

به حادثه تاریخی شکاف  »ميالد نبّي آخر/ يا إيوان الفرس تصدع«دیگر اینکه عبارت 

  ).42: 2011 جایز الجازي،( دارد) ص( در شب تولد پیامبر اسالم» ایوان مدائن«

بهره  یبینامتنی قرآنیکبار از  تنهاسروده  کلالزم به ذکر است که حجازي در 

 »يتذکر أّن الباطل ينفي الحق/ ينسی أبناءه/ ينسی أشياءه« :آنجا که آورده ؛برده است

 دارد؛ بینامتنی دینی رابطه »اإلسراء« سوره یکم و هشتاد آیه که با )402: 1973حجازي،(

 َزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا﴾وُقْل َجاَء اْلَحقُّ وَ ﴿ :است آمده کریم قرآن در که چرا

 نفی را حق باطل، است گفته داشته سر در که مفهومی به توجه با شاعر گرچه

  . آیدبه حساب می» بینامتنی واورنه«که از این منظر  کند می

 -ما أطيبه–رجًال / قتلوا رجالً «: که گفته شده شاعر آنجاست بینامتنی ادبیتنها 

قتلوا رجًال تهواه النسوة / کالشمس اذا مالت للغرب/ في الصقع الواسع بقعة دم/ طفالً 

که به گواهی حجازي،  )410: 1973 حجازي،( »قتلوا إيلوار!/ رجًال مثلي/ واألطفال

که –) م1952-1895( »بول ایلوار«سطرهاي نخستین نمونه شعري از شاعر فرانسوي 

برگرفته شده  -ب کمونیست فرانسه بودهاز موسسان جریان سوررئالیسم و عضو حز

  ). 430-429: همان( است

  

  هسرود تحلیل سطح زبانی

  بخش آوایی-الف

 نظام قافیه، که شعري است؛ شده سروده) تفعیله( آزاد شعر قالب در أوراس سروده

 برخورد آن با اش شاعرانه نگاه و طبیعت مطابق شاعر و ندارد آوريالزام و ثابت
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 کردن مشخص و ابراز به نیاز کند می احساس شاعر که زمانی قالبدر این . کند می

 شاعران برخالفگیرد؛ بهره می اش سروده طول در قافیه از نوعی به دارد موسیقی

 شعر شاعران هستند، پایبند معینی قافیۀ و وزن به قصیده طول در که عمودي شعر

  . کنند نمی تکیه واحدي ضرب تفعیله به آزاد

 نیست، انتخابی و اختیاري شاعر نظرگاه از شعر یک دان ادبی، وزنِبه باور منتق

 که هنگامی و گیرد می الهام موضوع نفس از طبیعی طور به را وزن شاعر بلکه

 بررسی با .)50: 1385 کدکنی، شفیعی( آنست همراه نیز وزن رسد می ذهنش به موضوع

 معینی بحر چارچوب در شعر، این واژگان بیشتر تقریباً که یابیم درمی شعر، این وزن

 گرفته شکل »مفاعیلن« تفعیله تکرار از و است »مضارع« بحر همان که گنجدمی

هاي خیمه زده تقال سریع نابسامانی و هرج ومرجحجازي براي ان این متندر  .است

گیرد که در شعر معاصر عربی عموماً بهره می» مضارع«بر کشورهاي عربی از بحر 

- 149: 1997 علی،( شودپیغام و اعالم نارضایتی به کار گرفته می براي انتقال سریع

هاي و زحاف) مفعول فاعالتن(و تکرار تفعیله  مذکوربا استفاده از بحر شاعر  )150

کوشد تصویري واضح از اوضاع بغرنج سیاسی و اجتماعی مردم اعمال شده، می

  . سرزمینش به مخاطب ارائه دهد

هاي نیمی از قافیه بینیم کهبنگریم، می هاي متنهبه قافیاگر  از سوي دیگر،

ن جمله از آ، موجود در این شعر، به حرف مد ماقبل حرف روي ختم شده است

مساء،  /طار، دار /اليجألزال، ز  عاس،، ناوراس(: توان به این موارد اشاره نمود می

موجب و، آوردن قافیه بدین نح .....)و حسبانان،ينسمان، ر  /، عجفاء، شعراءاءدع

  . شده است آنتمایز و تناوب خاص موسیقایی در کالم 

ساز متن حاضر است؛ برخی از هاي مهم و سبکیکی از شاخصه قافیهتنوع در 

نسري، صدري، تسري، الباکي، : مانندهستند مختوم به یاء ماقبل مکسور  هاقافیه

اءه، أبناءه، يأش(: انندم اند شده )ه(مختوم به هابرخی از آن ...و الساقي، فخري، شعري

اند گشته) الف(مختوم به  برخی )...ه ويه، هجر يقوط، ، وامعتصماهيه، الشرقيهالحر 

آنچه به غیر  اما. )...و متنايرانا، المآلنا، شبانا، زمننا، هز ينا، حيورعا، أعولنا، غن(مانند 
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موجود  هايقافیه کند آن است که تقریباً همهن بخش جلب توجه میاز تنوع، در ای

بسامد باالي قافیه مقید به سکون در قیاس با قافیه ؛ انددر متن به سکون ختم گشته

گر این مسأله باشد که جامعه معاصر عربی دچار رکود و تواند تداعیمطلقه، می

ضمن اینکه القاگر آن . شودسکون شده است و پویایی وسرزندگی در آن دیده نمی

اند تا جایی که ه ایستایی و سکوت مطلق کشاندهاست که حاکمان عرب، جامعه را ب

   .داشته باشداعتراض  نسبت به شرایط نامطلوب حقتواند و نباید نمیکسی 

 به )موسیقی بیرونی( قافیه و وزن رهگذر از تنها شعر موسیقی است ذکر به الزم

موجب ایجاد  نیز آنها لفظی هاي ریتم و کلمات پیوستگی بلکه ،آید نمی دست

 از موسیقی این و شود می یاد »درونی موسیقی« عنوان با آن از که گرددمی  یموسیق

 زائد، عشري( گردد می ایجاد تکرار و جناس سجع، همچون بدیعی صنایع کاربرد

شاعر جهت انسجام و  بینیم کهاگر از این زاویه به متن بنگریم می .)170: 2008

که می توان به موارد زیر اشاره  افزایش زیبایی متن از این شگرد بهره برده است

  :نمود

وأتی بالقينة ، )404: 1973حجازي، ( طارلو أّن جناحک فوق المشرق !/ آه/ نارفي المغرب -

 الليلورماه لألحالم / الخيلجافاه ظهُر ، )406: همان( والمّداحوالمضحک / األقداحو 

، والقرية تحت الصلب )415: همان( الشاردمازال صدی الخيل / الباردفوق الثلج ، )همانجا(

، )همانجا( تسهوکانت .../ تلهو، لکّن الطفلة ماکانت )417 :همان( ترابواألفق / خراب

 حمراعودی راياٍت / جمراعودی  )423 :همان( حزين األرز/ تنوح وتنتظرک األرض

، والنسر بجنب )427 :همان( زادوالعين حنان، عزم، / قادالجبهة مصباح و  ،)426:همان(

  )همان( !عادبن بلال / رعادشعار  الشمس

  بخش لغوي -ب

 مطرح مسائل ترین مهم از یکی. است متن یک واژگان بررسی لغوي سطح از مراد

 در ساز سبک مهم عناصر از یکی عنصر این. است »تکرار« مسأله لغوي سطح در

 که اي گونه به آید، می حساب به موسیقی در ناپذیر جدایی شاخصی و است شعر

. آورد بدست شعر در توجه درخور جایگاهیتا  شده باعث آن اثرگذارِ ارکردک همین
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 که باشد جمالت یا واژگانحروف،  سطح در است ممکن نظر مورد شگرد کاربست

  .شود می یاد واژگان بسامد عنوان با آن از حالت سه هر در البته

 و بیريتع نقش که است مهمی ابزار تکرار تکنیک عربی معاصر هاي سروده در«

 شاعر نظر مورد هدف به توجه با آن هاي گونه و کند می بازي را تأملی قابل بیانی

 صفحه) 32( که أوراس بلند بسیار سروده در .)59- 58: 2008 زائد، عشري( »است متغیر

 است، شده توزیع شعري سطر) 370( در و داده اختصاص خود به را شاعر دیوان از

 خواهد علمی غیر آن از گیرينتیجه و حروف از یبرخ حضور بسامد بررسی اساساً

 متن در باال بسیار نسبت با حروف کرده تا تمامیاطناب سخن ایجاب می زیرا بود؛

اما میزان کاربست برخی از واژگان در بستر شعر شاعر به  .است شده گرفته کار به

دوازده هریک : )أوراس، عاد و يعود(: نوعی چشمگیر است که به ترتیب چنین است

النسر، (هشت مرتبه، : )املغرب(هر یک یازده مرتبه، : )الثورة، املوت و القتل(مرتبه، 

البکاء، (هر یک شش مرتبه، : )النار و الفارس(هر یک هفت مرتبه، : )املعتصم، يافا، الريح

   .هر یک چهار مرتبه: )الزلزال و الدم(هر یک پنج مرتبه، : )العرب، امليالدالروم، األرض، 

ها القاگر این مسأله است که بار معنایی آن ز آنجایی که تکرار واژگان و عبارتا

از میزان حضور و بسامد تکرار واژگان یاد شده براي صاحب سخن اهمیت دارد، 

روزنه  براي حجازي، توان به این نتیجه رسید که اوراس و انقالب مردم الجزائرمی

الگوبرداري، دست به قیام و رستاخیزي تواند با ملت عربی می امیدي بازکرده که

گري را از بین ببرد؛ نسیم بیداري باید به وزیدن گیرد تا اشغال و اشغال بزند و بنیان

که رومیان را » صالح الدین ایوبی«از راه برسد که بسانِ  »معتصم«سوارکاري به نام 

د بیاید و با فدا از مرز و بوم عربی بیرون رانده، یافاي فلسطین را بازستاند؛ او بای

و آن روز، تولدي دیگر  ها، عزتمندي گذشته را به عرب امروز بازگرداندکردن جان

  .ها خواهد بودبراي عرب

تکرار دیگري که موجب تشخص متن شعري شده و به نوعی چشمگیر گشته 

عبارت است؛ به عنوان نمونه شاعر در آغاز سروده خود  است، تکرار در سطح

لم يهدأ منذ سنين / زلزال في مدن المغرب/ ترتّج علی قمم األوراس/ غربمدن الم«: آورده
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براي . اشغال الجزائر توسط فرانسویان دارد که اشاره به )397: 1973 حجازي،( »...مائة

/ ترتّج علی قمم األوراس/ مدن المغرب« :بار دوم در ابتداي چرخه دیگر گفته است

که با این تکرار شاعر  )400:همان( »...ي الثلجتنشُب مخالبها ف/ وتهب الريح الشرقّية

قصد داشته تا شروع به سخن گفتن درباره حرکت انقالبی و ضد استعماري مردم 

  .نماید فرانسه

قرار داده و آورده  شاعر براي بار سوم نیز این عبارت را درآمد چرخه جدید

کسيول / وتفور خيول /وتهب الريح الشرقّية/ ترتّج علی قمم األوراس/ مدن المغرب«:است

که کوشیده از رهگذر این تکرار به تفصیل از  )412: همان( »...فاضت فوق تالل

  .هاي رزمندگان سخن گویددلیري

/ والقرية تحت الصلب خراب/ الزرَع، ونار في الزيتون«نمونه دیگر تکرار عبارت 

وع اشغال است که شاعر کوشیده با کاربست چندباره این عبارت، موض »واألفق تراب

هاي مختلف را فرادید باره کشورهاي اسالمی توسط استعمارگران در دورهچندین

وعذاری في السجن «؛ براي بار نخست آن عبارت را با جمله مخاطب قرار دهد

وشباٌب تحت مقاصل «و براي بار دوم با جمله  )417: همان( ساخته ههمرا »...الثلجي

  .)419: همان( »...بيل الذبحيسقون العين بکل النور ق/ »ميرابو«

/ وتسيل دماٌء دافئة فوق الثلج«کشاند و براي بار سوم آن را با سخن را به درازا می

همنشین کرده است که البته  )423: همان( »...وتعود الشمس ککل غروب/ ومتيل رقاب

از آنچه بر سر است که حجازي  آنقبل و بعد این عبارت، القاگر  بررسی جمالت

تواند به راحتی بی در طی روزگاران آمده ناخرسند و ناخشنود است و نمیامت عر

، 411: همان( »!وامعتصماه«تکرار عبارت چند باره ناگفته نماند . ها بگذرداز کنار آن

ن ، ایهاآنهمه و اختصاص دادن یک سطر شعري مستقل براي  )420و  419، 416

  . کندمفهوم را تقویت و تاکید می

از  هاي مختلفآنکه در چرخهردنی است که شاعر بعد از این نیز یادک

سطرهاي پایانی متن خود آورده هاي دردناك سرزمین عربی سخن گفته در  مصیبت

يا إيوان فرس / ميالد نبّي عربی آخر/ ناراً، أعالماً، ثّوارا/ أشهد في األفق الغربي غبارا«: است
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- 425: همان( ميالد نبّي عربی آخر/ معيا شعب الصحراء تج/ ميالد نبّي عربی آخر/ تصدّع

ضمن اینکه القاگر  »ميالد نبّي عربی آخر«اي دهی سه مرتبهکه البته دخالت )426

ها دارد، نشان از تعهد این شاعر به امیدواري حجازي به پایان یافتن آن رنج

  .نمایدسرنوشت کشورهاي عربی می

ري نگریست کهن یا نو شود در این بخش به متن شعمی از زاویه دیگري که

واژگان متن أوراس، ساده و به نوعی امروزي هستند و هاي سروده است؛ بودن واژه

شاعر کوشیده با به کارگیري واژگان متعلق به دوره خود، بهتر با مخاطب خود پیوند 

برقرار سازد و به نوعی فاصله بین خود و مخاطب را کم نماید تا از این رهگذر 

ه تر به وي انتقال داده شود و گویا غیر مستقیم خواست، راحتمفاهیم مورد نظر

  .بگوید او نیز یکی از آنان است

  بخش نحوي -ج

 علم منظر از. است سطح این در بررسی قابل موارد از ها فعل زمان و ها جمله نوع

 و شدن نو به نو براي فعلیه هاي جمله و دوام، و ثبوت براي اسمیه ها جمله بالغت،

 اند  شده وضع صورت مختصرترین به زمان سه از یکی دادن نشان و نشد حادث

 از اوقات گاهی کالم، سیاق و  قرینه اساس بر است ممکن گرچه .)159:ت.د التفتازانی،(

   .)52 و 51: 2002 الهاشمی،( گیرند خود به دیگري معناي و شود عدول اصل این

 نظر صرف که دهد می گواهی رام این بر نظرگاه، این از حجازي شعري متن واکاوي

 حال، مفعول، همچون( اندشده توزیع مستقل سطر در که جمله یک هايوابسته از

سطر آن ) 82(، مستقل سطر شعري) 338(از میان  ...)و الیه مضاف و مضاف تمییز،

سطر ) 34(که البته %) 24(به جمالت انشائیه اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی حدود 

سطر آن ) 2(سطر آن استفهام، ) 16(سطر آن امر و نهی، ) 28(، آن جمله ندائیه

از %) 76(شناسی، اختصاص یافتن از منظر سبک. است سطر آن تمنی) 2(تعجب و 

سطر شعري شاعر به جمالت خبري القاگر این نکته است که متن، بعد روایی دارد 

ربوط به خن در لباس راوي پدیدار گشته که ممکن است این روایت مو صاحب س

  .زمان گذشته باشد یا زمان حال
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شناسی الزم است بررسی و مسأله دیگري که در بخش نحوي یک سبک

. مشخص گردد میزان جمالت دخالت داد شده اسمیه و فعلیه در متن شعري است

 ،جملههاي یک بررسی آماري متن أوراس نشانگر این است که صرف نظر از وابسته

) 107(و صرفاً %) 68یعنی (لیه اختصاص یافته است سطر متن به جمله فع) 231(

حضور پررنگ جمله فعلیه در قیاس با حضور ؛ %)32یعنی (سطر آن به جمله اسمیه 

کم رنگ جمله اسمیه، نشان از تجدد و حدوث موضوع مورد نظر شاعر دارد؛ اینکه 

ند و کگري میها، از گذشته شروع شده و هر روز به شکلی جلوههاي عربگرفتاري

سطر به ) 79(صرفاً  میزان توزیع جمله فعلیه بااین برداشت با ! یابدتجدید حیات می

گردد و سطر به فعل مضارع و مشتقات آن تقویت و تاکید می) 152(فعل ماضی و 

-رساند که سروده شاعر بر محوریت زمان حاضر میمخاطب را به این باور می

گذرد فرادید مخاطب ر جهان عرب میچرخد و وي تالش کرده تا آنچه امروزه د

دهی در این جهت) مازال(باره ساخت نحوي قرار دهد که البته کاربست چندین 

  :خوانیمبه عنوان نمونه می. ثاثیر نبوده استبی

مازالت في  )412: 1973حجازي، (... يرمون علی بلدی نارا/ مازالوا کفارا/ مازالوا رومانا 

لما کانت / بنت ترثي وقَت الحبّ / مازالت في النقب/ لعربيأردية الملک ا/ متحف مدريد

مازال صدی الخيل / فوق الثلج البارد/ مازال الصوت علی الّقّمة )413: همان(!... يافا.. يافا

: همان( امتدثرة تتذکر رحلته/ مازالت في الغيم النجمة/ عبر الغابات ينادي في العتمة/ الشارد

415-416(.  

  

  گیري نتیجه

توان چنین نتیجه گرفت که عبدالمعطی شناسی سطح مفهومی سروده میکاز سب

حجازي کوشیده تا به مخاطب اینگونه القا نماید که عزت امت عربی، ناپایدار و 

ها پیوسته و به سرعت جاي خود را به شکست و زبونی اي بوده و به خاطرهلحظه

ی زمینه را براي هجوم مغزي حاکمان عربیاپردازي و سبکؤدرپی داده است؛ ر پی

و موجب گشته است ضمن برباد رفتن سرزمین، هویت و گران فراهم نموده اشغال
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قهرمانی و فضایی سرتاسر شکست در این عصر بی. اصالت آنان نیز لگدکوب گردد

تواند الگویی مناسب و عینی براي و زبونی، انقالب و خیزش مردم الجزائر اما، می

ب باشد؛ آنان باید با وحدت و یکپارچگی، هویت و عزت همت عرمردم خفته و بی

  .از دست رفته را به خویشتن بازگردانند و سرافرازي را جایگزین سرافکندگی نمایند

شاعر در بیان شیوه  که داردآن  حکایت ازنیز  متن شعريبررسی سطح ادبی 

ه درازا کالم را ب ،مفاهیم مورد نظر، شیوه روایی است که البته گزینش آن شیوه

هاي مهم ادبی از جمله ناسازوارگی، نمادپردازي، دیگر اینکه وي سازه. کشانده است

زدایی و بینامتنی را چاشنی سخن خود قرار داده و کوشیده آمیزي، آشناییحس

این . هنرمندانه سخن خویش را به مخاطب ارائه دهد و ادبیت آن را دوچندان نماید

است » تاریخی«حضور یافته در متن از نوع هاي ینامتنینیز یادکردنی است که بیشتر ب

اي هم جز این نبوده است؛ چرا که تمرکز ویژه صاحب سخن، ارائه که البته چاره

  .سیر ققهرایی امت عربی بود و این موضوع پیوندي ناگسستنی با تاریخ داشت

و اعمال » مضارع«رهیافت سطح زبانی این پژوهش آن است که کاربست بحر 

هاي متعدد به شاعر این فرصت را داده تا پیغام خود را سریعتر به مخاطب افزح

ریتم و ایقاع متن نیز تا اندازه زیادي تابع مفهوم بوده است؛ بدین شکل . انتقال دهد

شد، لحن تا اندازه زیادي که هرجا سخن از انقالب و پویش مردم الجزائر می

آمد لحنی آرام و میان می گشت و آنجا که صحبت از شکست بهحماسی می

حضور پررنگ قافیه . شدرسید و از شدت ریتم کاسته میغمگینانه به گوش می

کننده ایستایی و رکود جامعه مقیده نسبت به بسامد اندك قافیه مطلقه، نیز تداعی 

عربی است، آنسان که گویی سکوتی سهمگین بر آن جامعه سایه افکنده و 

هوشمندانه دهیِ ین نیز یادکردنی است که دخالتا. فریادرسی در میان نیست

انسجام و پیوستگی موجب از سوي شاعر هاي مختلف تکرار، سجع و جناس  گونه

به عنوان یک پیکره منسجم ارائه داده  -به رغم دراز دامن بودن–متن گشته و آن را 

  . است
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  ها نوشت پی

1- Stylistics 
2- Intellectual level 
3- Literature level 
4- Language level 
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  من منظور أسلوبيّ " أوراس"يل قصيدة تحل

  

  
  1علی نجفی ایوکی

 2سید رضا میر احمدي 

  3سمیه خداوردي

  

 الملّخص

 املعاصر العريب الشعر ذاکرة يف خلوداً  وأکثرها حجازيّ  املعطي عبد أمحد قصائد أهمّ  من أوراس قصيدة تعترب

 خيبات علی ترّکز أّ�ا عن ناهيك اجلزائر، ةثور  مستلهمة واالنتفاضة، الّثورة إلی املعاصر اجليل تدعو واليت

 يف للمتلّقي العربية األّمة علی مرّ  ممّا أليمة صورة الشاعر ويقّدم. القهقری إلی تراجعهم وتصوير املتتالية العرب

 وحريّ . والتالشي لال�يار تعّرضت واليت األولی عظمتها من معزل يف وقعت اليت األّمة تلك القصيدة، هذه

 األجانب أيادي من أرضهم واسرتداد حقوقهم عن للذبّ  قدوة وجتعلها اجلزائرية بالثورة تتمّثل أن ّمةاأل هلذه

 حتليلها إلی ومکانتها، القصيدة هذه أمهية ضوء يف التحليلي- الوصفي مبنهجه البحث هذا ويعمد. الّسفاکني

 النصّ  مجاليات تقّصي علی عالوة غوّي،واللّ  واألديب الفکري،: الثالثة مبستوياته أسلويبّ  منظور من ودراستها

 أن البحث عن نتج وما....و البيانّية والفنون احلروف ورصف والّسياق الرتکيب حيث من للمخاطب وإرائتها

 مستواه عن التعبري بغية والّتناصّ  واالنزياح احلواسّ  وتراسل والّرمز کالعدول األدبية بالبنی استمدّ  الشاعر

 التمّسك يف احللّ  ويری العاطفيّ  والّذلّ  واالخنساف الضائعة املفقودة العّزة تلك علی هفي يرّکز الذي الفکريّ 

 أرکا�ا بکلّ  اللغوية البنی وتنسجم. الّنصّ  أدبّية تفخيم إلی أّدی األمر هذا أنّ  عن فضالً  اجلزائريّة بالّثورة

 کياناً  التص جعل واللغوية األدبية انلألرک املناسب البارع االستخدام وهذا خاطره يف جتول اليت الفکرة وتلك

  .طوله من بالّرغم فيه انفکاك ال متماسکاً 

  

  الوحدةاخليبة، وراس، األسلوبّية، األ، يحجاز  يعبد املعط :الکلمات الرئيسة
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Abstract 

Uras”, one of the important and everlasting contemporary Arabic 
poems written by Ahmed Abdel Muti Hijazi, focuses on the 
successive failure of Arabs and portrays their infinite regression. It is 
also felt to be inspired by the Algerian Revolution when making 
today’s generation resurrect and revolt. In the poem, the poet offers 
the audience a compassionate overview of what has happened to Arab 
nations, how they got far from their primary glory and grandeur, and 
how these were wrecked. According to the poet, it is worthwhile for 
Eastern countries to take a pattern from the revolution of Algerian 
people to defend their rights get their countries back from blood 
suckers. In the light of the importance and high place of the poem, this 
study is to analyze and criticize it stylistically at three levels: 
intellectual, literary and linguistic. Using a descriptive-analytical 
method, the paper evaluates the beauties of the text in terms of 
composition, texture, rhythm, arrangement of letters, verbal tricks, and 
so on. As a result, the intellectual prominence of people may lead to 
their focus on their submission and lost esteem and submission so as 
to take the Algerian revolution as an example of how to get out crises. 
The poet has expressed these concepts by using important literary 
devices such as oxymoron, symbolism, synesthesia, defamiliarization, 
and intertextuality as well as some linguistic structures that are in 
close integration with the concepts. 

 
Keyword: Abdel Muti Hijazi, Uras, Stylistics, Failure, Unity. 
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Abstract 
Science fiction is one of the literary genres that was raised in the 

field of prose literature. This genre challenges science and scientific 
progress and encourages speculation about the future and fate of 
humanity by making predictions. One of the main issues of the genre 
is Utopia and dystopia. The idea of creating a utopia has attracted the 
attention of scholars dating back to Plato about two thousand five 
hundred years ago. He was the one who founded the idea of utopia, 
and, for centuries, it was believed that scientific advances would push 
people closer to utopia. However, after the world wars, some scholars 
suspected the future of homosapiens. Aldous Huxley was the first to 
pay attention to the ridiculed scientific utopia and science in his book 
‘Utopia’. According to the science, cities are not Utopian. Although 
they have access to knowledge and scientific progress, achieving 
knowledge would be a misfortune for humanity because human beings 
kill each other. Tawfiq al-Hakim was the first author who started to 
write in this area. Among his works in this genre, one can mention If 
only youth knew, Journey to Tomorrow, and In the Year Million. 
While trying to investigate Utopia and Dystopia in some of Tawfigh’s 
science-fictional works, the researchers used a descriptive-analytical 
approach. It is finally found that Tawfiq al-Hakim does not see any 
bright future for scientific progress.  

 
Keywords: Science- fiction, Utopia and Dystopia, Tawfiq al-

Hakim, Journey to Tomorrow, In the Year Million. 
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Abstract 
During the 42-year rule of Muammar Gaddafi of Libya, due to 

political and social factors as well as the tyranny and censorship 
prevailing in the Libyan society, Libyan poets turned to icons to 
express their emotions and ideas. Ali Al-Fazani, a Libyan iconist poet, 
used symbols and icons to show his viewpoints and ideas regarding 
social and political issues. These symbols are categorized in five 
different groups including religious (Jesus Christ, Joseph, and Cain), 
traditional (Sindbad, and Shahrzad, the story teller), mythical (Sizief), 
heroic (Che Guara),  and natural. In Al-Fazani’s poems, Jesus Christ is 
the symbol of pain and self-sacrifice, Joseph is the sign of resistance 
and self persistence towards chastity, Cain is the symbol of insolence 
and insurrection, Sizief is the icon of human pain and inability to 
opposed power, Shahrzad is the sign of knowledge and love, Sindbad 
is the icon of travel and ambition, and Che Guara is the icon of 
revolutionary warrior. The study of this symbolic language shows Al-
Fazani’s low desire to apply positive symbols which are associated 
with hope. Instead, the dominance often belongs to linguistic elements 
that have negative connotations. The renowned symbolic meanings are 
sometimes avoided, and the poet resorts to de-familiarization of 
symbols. In this study, we have analyzed  all the signs and symbols in 
Al-Fazani’s  collection of poems according to a descriptive-analytical 
approach. 
Keywords: Libya, Contemporary poetry, Ali Al-Fazani, Symbolism. 
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Abstract 
Logotherapy is defined as therapy in terms of meaning, healing in 

terms of meaning, or psychotherapy focused on meaning. It is a 
psychological school named after Victor Frankel, a Vienna university 
nerves specialist and philosophy and psychiatry professor.  

This study, conducted in terms of positivism and using a 
descriptive-analytical method, aims to compare the foundations of 
logotherapy regarding the famous Arab poet Badr Shaker Al-Sayab in 
his ode “Sefr-e-Ayyoob”. This ode is one of the most beautiful and 
memorable poems of Sayab which was written at the time of saying 
goodbye to the life and going away from his home. He describes his 
mood, taking Saint Ayyoob`s (pbuh) personality. The studies indicate 
that seizing the time is a significant principle shared by both Sayab 
and Frankel. Faith and trust in God is also a common ground of their 
thinking. Absolute faith, remaining happy in the face of illnesses and 
physical difficulties, patience to life accidents and trials and 
submission to God`s will are the indications of logotherapy and 
positivist psychology in Sayab`s ode, many of which include today’s 
psychological paradigms for meaningfulness of life.  

 
Keywords: Criticism, Contemporary Arabic poetry, Logotherapy, 

Sefr-e-Ayyoob. 
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Abstract 
One of the techniques in writing novels is multi-voice technique, 

which is considered as a connection between classical and realistic 
novels. The origin of this technique of novel writing can be traced in 
American and European literature. In contemporary Arabic literature‚ 
many multi-voice novels have emerged. This story writing style has a 
considerable impact on the contemporary Syrian realistic writer‚ 
Nassif. He is one of the authors who has used this narrative style in his 
novels. In this research, we intend to review two of Nassif’s novels 
focusing on the structural features of those multi-voice novels (i.e. 
lack of consistency of discourse ‚ conversation, and language variety). 
In the course of this review ‚ we will explain the content and the 
theme of the stories. The results show what multi-voice form 
characterizes these two novels and how the writer depicts the current 
phenomenal events in the Middle East by using this narrative 
technique  from the viewpoints of different people. So, it can be said 
that the method of the study is descriptive-analytical.  

 
Keywords: Multi-voice‚ Mavajeo alshatat novel‚ Vajhan leangha 

vahedah novel. 
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Abstract 
This paper discusses Ironies as used in the ode ‘Tanvimatul jeya’. 

Irony, as a literary figure and a rhetorical device, is used as a device of 
creating tension in a text. Generally, it is a figure that a writer or a 
poet considers with a meaning in contradiction with the apparent 
meaning of the expression. Irony is used in a variety of literary works. 
In this study, Irony has been presented in the form of satire. Satire is a 
style of encountering human and society, including grin, and aims to 
correct the community and make it aware. Javahery, as one of the 
most influential poets in Iraq, based on a sociological approach, 
completely understands the corruption and injustice in his community 
and takes steps to correct it. With His reverse statements in 
‘Tanvimatul jeya’ ode, he portrays the chaotic situation in his society 
and sleepy nation, hoping to create thought liberation. Also, with his 
expressive statements and artful interpretations, he seeks to reach his 
social ideals. 
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Abstract 
In the twentieth century, philosophic views on life and human 

conditions found a special place in literature and literary works. This 
has been proved through the existentialist approach. Many writers 
around the world started to advocate the existentialism school as it 
was introduced. One of them was George Salem, contemporary Syrian 
writer and liberator. In this study, we have discussed the formation of 
existentialism and its relation to literature and analyzed the 
existentialist nature of the novel Fi-Almanfa. One of the results of this 
research is that this novel is an existential work because one can see 
existential themes like human's loneliness, crushing of his freedom in 
the society, being doomed to extinction, flinching from responsibility 
and awareness, and becoming an object. The author tries to depict a 
society with such traits as well as protests against its defects to set the 
readers in thinking. Also, the plot, theme and symbols are existential. 
The characters in this novel are very similar to those in other 
existential novels. 
 
Keywords: Philosophy, Existentialism approach, George Salem, Fi-
Almanfa novel. 
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Abstract 
The novel (the Thief and the Dogs), the literary work of Najib 

Mahfouz, similar to his other works, is one of the best world’s 
contemporary literary works. Its structure and narrative style can be 
compared to the structural framework of the French prominent 
structural linguist and narratologist, Claude Bremond. He suggested 
we should take a look at the logical sequence of several functions as a 
basic unit instead of taking functions in Props' meaning as minimal 
narration units. Therefore, the stories which cannot be evaluated in 
Props' structural pattern can be evaluated easier. The current research, 
using a descriptive-analytic method, reveals that many of Najib 
Mahfouz’ current story telling methods in the mentioned novel is in 
harmony with Claude Bremond’s structural framework. The novel 
including specific structural and analytic characteristics such as the 
failure of the main character, namely, Saeed Mehran, at the end of the 
story, faces some ambiguities which not only get solved through 
Bremond’s structural framework but also become meaningful and 
justifiable. It is due to the fact that Bremond’s theory considers the 
duality of functions which makes it possible for the story champion to 
be put in any of the two functions. Thus, there exists the possibility of 
both success and failure for the champion, and this lets one analyze 
such stories. This novel includes three functions: possibility, process, 
and consequence. Narratively, the novel includes coherent and 
meaningful sequences, and a variety of simple, mixed, and chain 
sequences can be extracted from the novel. This issue indicates the 
author’s outstanding talent and his great creativity.   

Keywords: Naguib Mahfooz, The Thief and the Dogs, Claude 
Bremond’s framework, Narrative structure, Sequence. 
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Abstract 
Due to their symbolic characters, myths have been used by poets as 

the best tool to unravel their thoughts.  Herein, the myth of Tamuz has 
been the focus of attention more than other myths by contemporary 
poets. The reason for this should be investigated in the chaotic 
situation of Arab societies which were entangled in the whirlpool of 
retardation and despotism. Among the poets in this field, one can refer 
to Khalil Havi and Abdolvahab Bayati who, in spite of application of 
Tamuz in line with stimulating Arabic nations, had some differences 
from each other. In this study, in addition to investigating the Tamuz 
myth in poems of these two poets through a comparative-analytic 
method the authors compare the ways of application and the aim of 
invoking this myth by these poets. The results of the survey 
demonstrate that Tamuz has been used in Bayaty’s poetry more 
frequently than in HAVI’S. Also, the ways that Bayaty uses this 
character are more varied than those by Havi. On the other hand, the 
atmospheres in which the two poets create this character are tangibly 
different from each other.  The difference is that Khalil Havi makes a 
disappointing and one-dimensional ambience dominant on his poetry 
while the poetry of Bayaty is distinct by the dialectic of desperation 
and hope. 

 
Keywords: Khalil havi, Abd al-Wahhab Al-Bayati, Myth, 

Tammuz. 
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Abstract 
Discussion of women and their rights was started in the late 

nineteenth and the early twentieth centuries, following the 1919 
Revolution. The issue of women, who are emotionally the most 
beautiful and the most subtle element of the society, among all other 
matters relating to human and society, has always been associated 
with increasing complexity and has given a certain charm to literature. 
Youssef  Idris is a great Egyptian novelist. Much of his writing is done 
in a fictional world with the three elements of God, sex and 
domination. The concept of “Woman” is close to reality in his novels, 
and it reveals a relatively realistic picture of her face. This study aims 
to analyze the picture and place of women in Yusuf Idris’s story by an 
analytical-descriptive method. The study focuses on the fact that the 
women are useful for Yusuf Idris innovation and, in most cases; they 
are accused or make mistakes in the stories. In other words, their face 
is quite negatively projected. Sometimes, they are portrayed by the 
face of the devil, which is unfaithful and villainous, atrocious and 
cruel, petty or contemptible or pitiable. However, by scrutinizing 
some of the stories, we find Idris believed that the cause of chaotic 
situations was the problems of the Egyptian society. This group of 
women is imaged by Idris as a doctor for community diseases. 
Certainly, there are learned and cultured women in Egyptian society as 
well. 

Keywords: Egypt, Short story, Youssef Idris, Woman, Social 
criticism. 
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