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 چكیده 
فرد و جامعه    انیانسان در جامعه، روابط م  یتجسم زندگ  یبررس  و  یاجتماع   لیتحلگرایی )رئالیسم(  واقع

خود ساختمان  بهب  سمیرئال  .است  جامعه  و  بیستم  قرن  آثار  در  ادبی  مکتب  یک  و مثابه  داستان  ویژه 

های  در ترسیم واقعیت اجرا،    عنوان یک اثر هنری قابلگشت. در این میان، نمایشنامه به  پدیدارنمایشنامه  

 گرای مسلمان و متعهدواقع  ةنویسند   (1910-1969)   «علی امحد ابکثری»کرد.  جامعه نقش مهمی ایفا می

بیستم  قرن  در  که   عرب  ادبیالماس   است  آثار وی    گرایی  هویدا در  کامالً    ة نمایشنامباشد.  می  ش 

و وقایع است    نگرش اسالمی نویسنده در آن مشهودکه    آیدشمار میبه   وی  رئالیستی از آثار  «الغسیلحبل »

سوسیالیست  حکومت  زمان  در  را  می مصر  تصویر  به  حاضها  پژوهش  میکشد.  روش    کوشدر   با 

نمونهتحلیلی  -توصیفی استخراج  ازی هاو  گفتمضامین    ی  از  نمایشنامرئالیستی  ،  «الغسیل حبل»  ةگوهای 

نمایشنامه    دررا    فوق  مضامینگونگی ظهور  چ این طریق  نمایدبررسیاین  از  نویسنده    و  دیدگاه  در به 

پی  تبیین مصر  جامعه  نشانای  هفتهیا  ببرد. اوضاع  در    که   دهدمی  پژوهش  نویسنده  اسالمی  نگرش 

از سوی   است.یافته  آن نمود  طرفدارانو  سوسیالیستی    ةامعصورت انتقاد از جبه  غالباً   ،گوهای نمایشیگفت

به  «ابکثری»  ،دیگر در    تصویردر  رئالیستی  مضامین  را  اغلبکشیدن  اعتدال  اصل  خود   موارد،  کالم    در 

حدی    فته، تاکارگره و قیام شعوبیه ب  «عبدالکرمی قاسم»  ةگوهایی که برای تبیین چهرا در گفتکرده؛ امّرعایت

 است. تندروی نمودهافراط و 

 

 الغسیل. حبلنمایشنامه  ،علی امحد ابکثرینگرش اسالمی،  ،مضامین رئالیستی :هاکلیدواژه
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 مهمقد

 . است هاواقعیتاین  تجسم  و  تبیین  و  های زندگیمشاهدة واقعیت )رئالیسم(  گراییواقع

شود، به تصویر  که مشاهده می طور  همان  ها و ....اشخاص، صحنهاین مکتب،    بر اساس

واقع( 156:  1995،  خفاجی)آید  درمی با  .  شکل  توجهگرایی  علل  دیدگاهبه  و  های  گیری 

 شود. می های مختلفی تقسیم به دسته ،های جامعهبه واقعیتآن متفاوت 

که  ین مکتب  ا  .گرفتدر فرانسه شکلقرن نوزدهم  در    (اروپایی) گرایی انتقادی  واقع

را   جامعه  بدبینانه    داد،یمقرار   انتقاد   موردمشکالت  واقعیتنگاهی  ، )مندور داشتها  به 
  این   .(41:  1996بوشعری،دانست )نسبی میامری  را ذاتاً شر و خیر را    انسان  و  (94:  1998

عدالتی و  بی  ،چون فقرگرایی به توصیف واقعیات تلخ زندگی اجتماعی همواقع  نوع از

 . داشت تمایل  ستمگری

آمد   گرایی انتقادی بیروندر روسیه از دل واقع یستیالیسوس  گراییواقع قرن بیستم،در 

  .( 303:  1381حسینی،سید  ) یافتکه واقعیت را در سرسپردگی به ایدئولوژی کمونیستی می

با خوش به واقعیتاین مکتب  حتی در مواردی، دچار   و  کردمی  های زندگی نگاهبینی 

بیشخوش مکتب،    براساس  .(16:  1994)قاعود،  بود  حد    از  بینی    ، سنده ینو  فةیوظاین 

آن   یدر حالت تحول انقالب  ت،یاز واقع  ی خیو مشخصاً تار  یقی حق  یری آوردن تصوفراهم

تعل  یکیدئولوژیا  یدگرگون  ةمسئل  دیبا  وی  همچنینبود   روح  میو  پرتو  در   ة یکارگران 

در  یستیالی سوس شکل  .( 66  :1383گلتون،ی )ا  باشد داشته  نظر  را  ادبیات  با  اسالمی، گیری 

 .بود پدیدارها  شد که دیدگاه اسالمی نویسنده به واقعیت در آنآثاری در این زمینه عرضه 

این    در گفتهتبیین  ارزش الهام  یریتعب:  شدهادبیات  از  اسالم  یهابخش  از    یزنده  که 

ها با  انسان  ةو رابط  یانسان با خدا، انسان با هست  انیو روابط م  ینگرش اسالم به زندگ

حسناوی، ) .ردیپذ ی ما اثرهارزش  نیاز ا  زی و شخص مسلمان ن  ردیگیم  سرچشمه  گریکدی
در مقایسه با  توان  میتوان محصور به مکتب دانست، اما  اگرچه اسالم را نمی  (.5:  1986

سوسیالیستیواقع و  انتقادی  را  واقع  ،گرایی  اسالمی   .(20ات:ال  ،ياحلازم)  کردعرضهگرایی 

بینی  بدون بدبینی یا خوش،  های موجودهمیت در رئالیسم، توجه به واقعیتحائز ا  ةنکت

   .باشدمیاندازه از  بیش
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رئالیستی    «الغسیلحبل»نمایشنامة   آثار  »از  مصری،  معاصر  ابکثری  علینویسندة  «  امحد 

واقعیت  (1910-1969) که  مصر  های  است  به   ةدوردر  را  جامعه  کمونیستی    حکومت 

عنوان  ، بهاین نمایشنامهالیستی( در )رئ گرایانهظهور مضامین واقع کیفیت کشد.تصویر می

  گردد:می  طرحدر همین راستا مال زیر ؤو سمطرح است  موضوع این پژوهش

تبیین    سندهینو  اسالمی  نگرش نمایشنام   نیمضامدر  چگونه   «الغسیلحبل»  ةرئالیستی 

 است؟ نمود یافته

 

 ضرورت انجام پژوهش 

ابکثری  علی» نما  ، «امحد  رمان  هاشنامهیاشعار،  موضوعات  مورد    در  را  متعددی   هایو 

استبه   اسالم   امت  سازسرنوشت  درآورده  تحریر  ورشتة  به    لیدلبه  ی.  پایبندی 

از آثار    یکی.  پردازدیم  یمهم و بزرگ انسان   یایدر آثار خود به قضا،  یاسالم  گراییواقع

ب  یو این  «  ابکثری»است.    «الغسیل  حبل»   ةشنامینما  ، استاو    دگاهی د  نیهم  انگر ی که  در 

می   ل، یالغسحبل  شنامهنمای.  کندبازنمایی  را  مصر  اجتماعی   اوضاع   تا  کوشدنمایشنامه 

  ی ر یو مشکالت خط  یسنویشنامهیمربوط به نما  یا یقضا  است که به  انهگرایاصالح  اثری

  از   و  ادشدهی   موضوعاتتوجه به  اپردازد. بیم  کنند،می   نرم  پنجه  و  که مردم با آن دست

اختصاصی به این اثر نپرداخته، انجام پژوهش  ی به صورت  پژوهش  چی هجا که تاکنون  آن

 رسد.حاضر ضروری به نظر می

 

 پیشینة پژوهش  

« نمایشنامة  به  پژوهشی  اینکه  به  توجه  الغسیلبا  لذا پژوهشحبل  نپرداخته،  انجام «    های 

 شود:به عنوان پیشینه یاد میابکثری   های شده دربارة سایر نمایشنامه 

»تحل  یدکتر  ة نامانیپا  -1 عنوان  ادب  یاسالم  ةشنامینما  یانتقاد  لیبا  معاصر    اتیدر 

اثر، به    نیدر ا  سندهینو  ؛مدرس  تیدانشگاه ترب  در  زودرنج  قهیصد  ةنوشت  (1387)  «یعرب

 ،ابکثری  هایشنامهینما  یازجمله برخ  سنده،یچند نو  یاسالم  های شنامهینما  یانتقاد   لیتحل

نامة  انیپا-2است.  پرداخته  «الدنیا فوضی« و »مساواتمن فوق سبع  »  «،لقماندار ابن»  چونهم
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تحل  ی»بررس ابکثری   ة شنامینما  ل یو  امحد  علی  أودیب«  مسعود    (1388)  «»مأساة  توسط 

نوشته  ی شکر کردستان  دانشگاه  جنبه  سندهینو  کهشده  در  به  آن،  ا  هایدر    ن یمتعدد 

جلوه  شنامه ینما تا  مشخص   ةان ینمادگرا  هایپرداخته  وآن  آرا   د ایعق   شده    ر ی باکث  یو 

ابکثری»  ةنامانی پا  -3.  گرددیبررس امحد  شهرزادو   علی  پر(  2013)  «مسرحیة    سا یتوسط 

عرب  ینجات  زبان  به  کرج  آزاد  دانشگاه  نویسنده  شدهنوشته  یدر  اثر  در    و  اصل این    به 

برخی عناصر،    لیتحلطریق  تا از    استکردهسهیمقا  شنامهیداستان پرداخته و آن را با نما

من    یشینما  ةدر مجموع  یپرداز تی»شخص  ةمقال  -4  .ببردجوانب رمزی نمایشنامه پیبه  
  ة فصلنام رو )جباره ناص  دهی لو و فرانیب  یعل   ةنوشت  «علی امحد ابکثریاثر    فوق سبع مسوات

کوتاه    ةشنامیدر هفت نما  را   هاتیشخص( که  1394:  ستمیشماره ب  سال ششم  ن،یمب  لسان

دارا   نیا که  هستند  یا هیمادرون  یمجموعه  در  میبررسی   ،واحد  وجود،  این  با  نماید؛ 

واقع با  داستان رابطه  در  نمایشنامهگرایی  و  »ابکثری  های ها  نمایشنامة  حتی  « الغسیلحبل، 

 . نشدهیچ پژوهشی یافت

 

 متأثر از نگرش اسالمي مضامین رئالیستي 

بر هدف    کهرود  میشمارهب وری در ساختار نمایشنامه  مح  یعنصر  (مایهدرون )  مضمون

جنبة   و  داللتکلی  نمایشنامه  احساسی  و  چکیدة کند؛  می  عقالنی  و  عصاره  درواقع 

با    ة نویسند.  (78:  2001،يالصاحل)  شودمی   هیدنامنمایشنامه   را  خود  باید  رئالیست، 

مبتالامینی مشغولو مض موضوعات   ا   دارد که  و  به عموم  اصطالح، نقش زمانه    بهست 

به  (؛47:  1376پرهام،)شود  می   محسوب و  موضوع  نمایشنامهلذا  مضمون  آن،  های  تبع 

و    «ابکثری»  رئالیستی باید از بطن جامعه برخاسته و بازگوکنندة مشکالت واقعی آن باشد.

اسالمی  «کیالينجنیب» ادب  پیشگامان  مضمون،  شهیاند  که  معتقدند  ،از  عمل    و  اساس 

نما  یادب جمله  تشک  شنامهیاز  ابکثری،  74:  1987کیالنی،  )  دهدیم  لیرا   .(36:  1985و 

از    ؛ لذا مفاهیم برگرفتهرودی م   شمارهب  یاسالم  گراییاساس واقع  نیزی  د یتوح  ینیبجهان

توحیدی، در  جهان آثاری مشهودبینی  ناقدان اسالم  چنین  در :  دارندمی  اظهار  گرااست. 
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واقع  ،ینیبجهان  نیا نامحدود و  متعال وجود    اء یاش  تمامبر    که  مطلق است  تیخداوند 

مکان  چیه،  دارد  احاطه و  خال  یزمان  او  تدب  و  ندارد  یمانند   ،ستین  یاز  و    ریآثار 

  ی اکپارچه ینظام    ،یکه سراسر هست  یاگونهبه  ؛است  یموجودات، جار  تمامدر    شحکمت

به    یمکتب که با نگرش اسالم  نیکند. ای متیاو تبع  تیکه از اراده و مش رود  میشمارهب

انتقاد   پردازد،یم   یاجتماع  اتیواقع  یبررس مانند  ن  نانهبیبد  ،ینه  و  مانند است    ه 

داشته و    هاتیمنصفانه به واقع  ی نظر  داردیبلکه سع  ؛بندهی و فر  نانهبیخوش  ،یستیالی سوس

در  گوید:  می  «عبدالباسط بدر»  .(17-16:  1994قاعود،  )حوادث باشد    یدنبال علت واقعب

رسالت    نیهم  ؛ چراکهنظر قراردادرا هم مدّ   یرسالت اخالقتبیین مضامین رئالیستی باید  

بی م  سبب  یاخالق جامعه  مظلوم  و  مستضعف  طبقات  و  هشود  طبقات   یهاگروههمراه 

ادب  روزیپ  ،یقو آثار  در  داشتهپر  ی حضور  مکتب،  نیا  یو عادل    . (19  همان:)  باشندرنگ 

؛  کندیم ها منصفانه و بدون اغراق عملتیدر نقد واقعمتأثر از نگرش اسالمی،    سمیرئال

ب را  قرار  یحزب  شاتیگرا  لیدلهافراد  حمله  طبقات    نیب  یریدرگو    دهد ینممورد 

مجاز را  امینم  گوناگون  ا  دی شمارد.  در  آرزو  حق  نیو  در    ی ار یبه    مانیا  قتیمکتب، 

شرا هر  در  واقعهب  ینیبخوشو    ینیبدب  و  است   یطی خداوند  از  نف  ت،یدور  آن     ی در 

ایم در  م  ری خ  دگاه،ید  نیشود.  در  شر  جامعه    انیو  مردم  عموم  و  طبقات    افت ی تمام 

و    ریخ  ،یا ر نفس تمام افراد بشر از هر طبقهد  رایز  ست؛ی ن  یا طبقهبه  ص  مختشود و  یم

بودن دیدگاه اسالمی در تبیین مضامین رئالیستی  دارا  بنابراین،.  (17:  همان)دارد    شر وجود

نشانبه در  تفریط  و  افراط  عدم  و  اعتدال  داشتن  زشتیزیبایی  دادنمفهوم  و  و   هاها 

 بینی توحیدی است.  بندی به اصول و مفاهیم جهانپای

 

 الغسیل حبل ةنمایشنام

و مسلمان  «ابکثریامحدعلی» متعهد  نویسنده  در سال  ،  در شهر سورابایای    م1910معاصر 

اما پس از سفر به کشورهای مختلف، در سال    (4/264:  1966  ،زرکلی)شد  اندونزی متولد 

 از نود کتاب در   شیباو  .(12: 1990محید،)گشت م وارد مصر شد و در قاهره ساکن1934

و  مختلف    هاینهیزم داستان  شعر،  جمله  از  نثر  یشعر  ةشنامینماادبی  صورت  به  یو 
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کمد   یتراژد  نوشته و  اسالمی  نگرش  با  غالباً  که  دارد  . (150:  1997محید،)  اندشدهی 

به1969سرانجام در سال    «ابکثری» بدرود حیات گفت.  قاهره  ناقدان:  گفتة یکیم در  از 

  اذعان   نیفلسط  یةجمله قض  از  یو عرب  یامت اسالم  یایبه قضانسبت  تعهد خود  وی به  

  همان: )شمارد  بندی به ایدئولوژی اسالمی در آثار ادبی را امری ضروری میکند و پاییم

104) . 

در    «علی امحد ابکثری»  آثاراز    یکی  ،«الغسیلحبلنمایشنامة » صفحه و   151است که 

اوست    ةشنامینما  نیو آخر  دیبه چاپ رس   م1965در سال    کهشد  سه فصل )پرده( نوشته

ب ا  شی نما  ةصحن  یروهکه  آثارش  همانند    شنامهینما  نیرفت.  اسالمدیگر  نگرش    یبا 

نو  یاسیس-یاجتماع   ای شنامهینما  و  استشدهنوشته که  چپ  در  سندهیاست    گراها آن، 

را موردهاستیالسوسی) او جنگ  یدهد؛ همان کسانیمانتقاد قرار  (  با  از   دندی که  مانع    و 

رو  نای بر  آثارش  که  افراد   ش ی نما  ةپرد  یشدند  و    یبرود؛  را مؤمن  به ظاهر خود  که 

 نبودند.  نیچن اقعدرو یول دادندیممدافع حقوق مردم نشان

شخص  از نمایشنامه،  ها تی جمله  این  و    ندییب  یفردکه    است  «الدینجنم»ی 

  .الدین«»جنمخطاب کنند نه    «جنم»خواهد او را  دیگران میباشد؛ حتی از  می  گانهیازخودب

که از هر جهت با    ی که به زعم خود با فردییدارد تا جا  ی دی تنفر شد  یاز زبان عرب  وی

خالف این تصور ثابت    شنامهینما  انیدر جر  یول  کند؛یماست، ازدواج   گانهیب  یزبان عرب

همسر  شودمی زبان  یو   انگلیسی  و  همسر  .  داردیی  آشناکامالً    عربی  به  پژوهش 

 ؛ دارد  دنبال بهرا  م او  است و خشانتظار شوهرش  برخالف    یزبان عرب  ةدربار  «الدین جنم»

  ر یاختالف مد  ،« الغسیلحبل»حوادث    گریاز دشود.  می اش  که منجر به دیوانگی تا جایی 

رئ  شینما همسا  ه یاتحاد  سی و  فضا   یةبا  از  که  است  کردن  پهن  ی برا  اط یح  یاتوکش 

استفاده ا  کند؛یم  لباس  مدت  نیاما  گذشت  از  که پس  نفر  )مدثروتمند شده  یدو    ر ی اند 

به   اطی ح  لیاتوکش( و تبد  ي حنفو أب)  هیهمسا  اخراج(، خواهان  هیاتحاد  سیو رئ  شینما

ا ا   کنندیم   دو توافق  نیباغچه هستند.  تئاتر، و  توکشدر قبال استخدام پسر  به   یدر  را 

وادار ک  یةتخل اجراخانه  اما  نما  یکی  ینند؛  آن  شودیم  با شکست مواجه  هاشی از   هاو 
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ا  ي«حنف» مسئول  را  اتوکش(  دلیلیم  هیقض  نی)پسر  همین  به  در    «يحنف»پدر    دانند؛ 

رئبردیم  سربه  یاریبس  ینگران ادامه  در  اموال  به  هیاتحاد  سی .  از  سوءاستفاده  خاطر 

را   «يابوحنف»  خانة  یة و حکم تخل  خردیجا را من آ  شینما  ر یمد  ،شودیمیزندان  یعموم

،  « به تخلیة خانهابوحنفیاجبار »از    شی پ  شودمشاهده می  شنامه ینما  انیاما در پا  رد؛یگیم

 . دآییم  انیمتئاتر به  تیریکنارگذاشتن خود او از مد ةعیشا

 

 الغسیل مضامین رئالیستي در نمایشنامه حبل

به بررسی  پس از تبیین انواع رئالیسم و مضامین رئالیستی متاثر از نگرش اسالمی،    اکنون

ذکر است که بارزترین  الزم به  .شودپرداخته می   الغسیلحبل   مضامین در نمایشنامهاین  

 است. ی اسالم ینیببرخاسته از جهان دگاهینگرش و دویژگی این نمایشنامه، 

 

   و اجتماعي سیاسيهای  واقعیت

اجتماع   یاسیس  یها تیواقع عظب  یو  محتوا  یمیخش  رئال  یاز  خود   یستیآثار  به  را 

مردم،    ةتود  یجنگ، انقالب و مسائل مربوط به زندگ  رینظ   ی مسائل  و  دهد یاختصاص م

اخالق  ،یماریب  ر ینظ فساد  فحشاء،  دربر  ادی اعت  ،یمرگ،  را  نوردگییم  و...  آثار    ةسندی. 

ب  ممکن  یستیرئال در  تار  نیا  انیاست  از  الهام  کی مثابه  هب  خی مسائل،  بهره عنصر    بخش 

ازردیگ رئال  ایگذشته   رو،نیا  .  آثار  در  تصو  یستیکه  به    کینزد  شود،یم  دهیکش  ر یبه 

تمام انواع    (.278:  1389،ینیحس  دی)سمتعلق است  بدان    سندهی که خود نو  باشدمی  ایجامعه

)نمایش    "املسرح السیاسی"  ةدر مجموع   پردازند،ی م  یاسی که به مسائل س  هاییشنامهینما

سبُ  ؛رندگییمی  جا  سیاسی( ادب  بیشتر در    خودیخودبه  یاس یعد  و   یانواع  دارد  وجود 

ادب آثار  مبه  یاسیس  یتاحد  ی رئالیستی،غالب  بر نما  نی. ا روندیشمار    ز ی ن  نامهشیمسأله 

  سم ینقد، پدر مکتب رئال  ی اجتماع  کردی»رو  :شودیم  گفته  گرید  یسو  از.  کندیم  صدق

از معنا و ارزش،    شدنمند بهره   ی برایک اثر رئالیستی  و    (20:   1385)فضل،  است«  اتیدر ادب

اجتماع  کی به    دیبا به  ی گروه  به  و  عام  اجتماع  کی طور  داده  یساختار   شود نسبت 

ت (165  : 1390  لت،ی)فض »تجسم  چراکه    است«  سمیرئال  یشرط ضرور  ،یاجتماع  هایپی؛ 
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  گر ی کدیبا    ی ارتباط تنگاتنگ  ،یو اجتماعی  اسی س  نیمضامبنابراین  .  ( 236:  1362،  کوف)ساچ

رئال  هایهیپاو  دارند   تشک  سمیمکتب    های واقعیت  از  مواردی  ،« ابکثری»  دهند.یملیرا 

 است: نمودهترسیم «الغسیلحبل» نمایشنامة در را جامعه در موجود اجتماعی-سیاسی

 

 مصر   در  1956 سال ژوئن  23 انقالب

 در  شده؛  توجه  آن   به  اثر  این   در  که  است  سیاسی  مسائل  ازجمله   1956  ژوئن  23  انقالب

عبد»  حادثه،  این  طی مصر  ریاست  به  «الناصر مجال  و  جمهوری    دومین  وی  رسید 

تا   جمهور یسرئ حممد »  همراه  به  «عبدالناصر».  بود(  م1970)سال    مرگ  هنگام  این کشور 
انقالبرئیس  نخستین  «،جنیب مصر،   به   که  کردرهبری  را  کشور  این  م1952  جمهور 

سودان  مصر  پادشاهی  سرنگونی   روند   تسریع   به  خود  کشور  در   وی.  انجامید  و 

اجرای   مدرنیزاسیون ترویج   و  یازید دست  سوسیالیستی   اصالحات  و    های اندیشه  با 

  را   عربی  متحد  و جمهوری  کرد  متحد  سوریه  با  را  مصر  کوتاهی   مدت  برای  عربیسمپان

با  دوران  دراو    .( 108و    89:  1391م، .ن  جغرافیایی  سازمان)  گذاشتبنیان   انگلیس   تحصیلش 

ومبارزه اپشا»  رهبری  به  »وفد«  حزب  تأثیر  تحت  کرد  حناس  مجال  ».  بود  «مصطفی 
انور  »  با  افسری  دانشکدة  در  «عبدالناصر خالد »  طریق  از  گردید،آشنا  «ساداتحممد 

  «املسلمنیاخوان»  جنبش   با  «، سادات  انور»  واسطة به  و  مارکسیستی  هایاندیشه  با  «الدینحمیی 

  حاکمیت   و با  قرارداد   دولت  سلطة   زیر   را   دینی   مؤسسات  و  نهادها  همة  «انصرشد. »  آشنا

  این   رغمبه  اما  شد؛   «املسلمنیاخوان»  با  او  درگیری  باعث  عوامل   این   .نمودمخالفت  دینی

  ای عمده   بخش   عربیسم،پان  سوسیالیستی  مرام  از   پیرویموازات    به   توانست  ها،درگیری

 و  اجتماعی  عدالت  استقرار  و  غرب  از  دوری  وحدت،  مورد  در  را  اخوان  هایخواسته  از

به   «الغسیلحبل»   نمایشنامة  در(.  137و    102-101:  1992فاتکیوتس،  )سازد  محقق  اقتصادی

 این واقعیت اینگونه اشاره شده است:  
»م  يفن  ابوح  » أین  :  الصحوة  جاء    ن  أین  مریغنی: »م    لمسرح؟«ل    الکبریة    ت هذه  ت؟  جاء    ن 

عنه...    هذا الکابوس    زیح  ست    الت   يها هنفس    یل، فهذه الثورة  : »مج  -  .«یولیو طبعا    23  من ثورة  
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  (131:تاال)باکثیر،  «1؟ متی؟كذل  کون  ، لکن متی ی  : »معقول  -  أم ال؟« معقول  
 یابد:دو ادامه میوگوی میان اینگفت

ت  »مریغن   « األمل    عن:  أابحنف  موجود    أّن  »رب  يبوحنفأ ؟«  ي ای  مریغن   ای   ك کبری  :    أستاذ 
 ( 132: همان)  «2»آمنی ایرب«  -فی«. أابحن   ای  ماء  الس   لی ابب  إك  م  ن ف  »م    -«. فیه کبری   واألمل  

انقالب   فوق،  گفتگوی  به  23در  عامل  ژوئن  سیاسی،  مهم  مسألة  یک  عنوان 

به عربی  نمایش  آنجاکه  آمدهشمارشکوفایی  از  اما  انقالب،    مریغنیاست؛  مسیر  ادامة  در 

به آن،  باالی  رده  افراد  »برخورد  گرایشعبدالناصرمجالویژه  با  را  ازجمله  «  مخالف  های 

های  نموده، به اجرای عدالت در مورد پذیرش نمایشنامهگرایان و آثار آنان مشاهدهاسالم

ود؛ اما در بخش  شمی  داده« نشان متیاین افراد، امیدی ندارد و این مسأله با تکرار کلمة »

« امیدواری  گفتگو،  » ابوحنفیپایانی  امیدواری  سبب  تاحدی  می مریغنی«،  نیز  البته  «  شود؛ 

کارگیری عباراتی همچون  این امیدواری بیشتر به خداوند است تا سردمداران انقالب. به

یز در  از ناقدان ن« نشان از این امر دارد. یکی  آمنی ایرب« و »األمل فیه کبری«، »کبری  كربّ »

میاین سن  گوید:باره  رو  شی نما  هایدرب  در  بود.    بسته  «ابکثری»  هایشی نما  یبه 

عمداً با کیفیت پایینی این    ؛ اماشودداده  شی نما  آثار او  شدندیراض  هانهایت، کمونیست

  1990محید،)  کردندبررسی  را   هاآن  نیدروغ  یرادها ای  و  نقد  با  دادند و سپسکار را انجام

 در آثارش بود.  « ابکثری». دلیل اصلی این امر، نگرش اسالمی (64:

 
 عبد الکرمی قاسم ژنرال کودتای 

عبدالکرمی  »  ژنرال  کودتای  شده،اشاره  بدان   نمایشنامه   این  در   که  دیگری  سیاسی   واقعیت
 رژیم حیات  به م،1958 ژوالی 14  کودتای در وی . است  عراقی   گرایچپ نظامی «،قاسم

  نظامی   فرماندة  ین ا  .(208/  2:  1993کحالة،  )  داد   خاتمه  عراق  در  «غازیبنفیصل»  پادشاهی

برگ  ساز  زیادی  مقدار  «نوری سعید»  از  مخالفان،  سرکوبی  بهانة  به  با   و  گرفت  نظامی  و 

  خود،   فرماندهی  تحت  نیروهای  و  «عارف»  مانند  ارتش  سران  از  دیگری   تعداد  یاری

سعید»  مانند  رژیم  سران فیصل»  و   «عبدهللاامری  »  «،نوری    رژیم   و  کردنابود  را  «ملک 
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« نیز پس  قاسماما سرانجام حکومت » .(65:تا  نویسندگان، بی  شورای)  نهاد  پایه  را  جمهوری

 گردید. گرایانه و کمونیستی افراطی او، ساقطهای چپدلیل سیاستاز پنج سال به

به   (عراقی  شاعر)  هناوند   معرفی  هنگام  نمایشی،  گوهایوگفت  خالل   در  واقعیت  این

گردد.  « برمیهناوند« به » أنّهدر »« ه» ریضم  ،بلعوماست. در جمله نخستِ آمده افراد حاضر،

 :است شده« معرفیعبدالکرمی قاسمعنوان طرفدار »وی در این جمله به

ما  ه،  ضبوط.« سعدیة : »و ع. ق. هذ  ع.ق.« جنم: »م    ن أنصار  م    ه کان  أنّ   د  لعوم: »الب  ب  »
 (27: اتال)ابکثری، « 3.«األوحد   ی ...الزعیم  تّ الکرمی قاسم ای س   ( عبد  فا  لعوم : »)متأفّ  عناها؟« ب  م  

فوق،  در  «ابکثری»  درواقع  یادآوری  برای  فرصتی  را  عراقی  شاعر  معرفی  گفتگوهای 

  نشان کمونیستی نویسنده را  آورده؛ واقعیتی که دیدگاه ضدشمار  به  سیاسی  واقعیت  این

نام  « بلعوم»دهد.  می قاسم »،  به  «عبدالکرمی  ) را  مخفف  تلفظع.قشکل  چراکه  می(  کند؛ 

چون  می فردی  بالعکس  و  هستند  او  مخالف  جلسه  این  در  تعدادی  که    «جنم»داند 

رود که میان  باشد؛ لذا بیم آن میمی «قاسم»شدت طرفدار کمونیسم است، از هواداران به

که  آید و درحالیمیله پیشأکه در ادامة گفتگوها این مسچنان  شود.  ایجادها درگیری  آن

از  یکی حاضران  قاسم»از  »با  «عبدالکرمی    نام   (27:همان )  «4أرواح    ة  بع  س  ب    ط  ط  الق    مثل  عنوان 

کند. درست است که  میخطاب    (همان )  «5ظام  نا الع  مائ  ع  ن ز  م    عیم  »...ز  او را    «جنم»برد،  می

کمونیست  «ابکثری» جانب  بیاز  مورد  بسیار  واقعها  با مهری  قسمت،  این  در  اما  شده، 

نموده انتقاد  آنان  از  اجتماعاست.  تندی  مهم  ا  ی مسائل  در  آن    شنامه ینما  ن یکه  به 

 بدین شرح است: ،شدهتوجه

 

 بیكاری 

به    بخش   رئالیست  نویسندة»  رود:میشماربیکاری از معضالت مهم اجتماعی در جوامع 

  مرگ،   از  اعم   مردم،   هایتوده  دردناک   و  تلخ  های جنبه  بیان  به  را   خود  اثر   از  توجهیقابل

 . (176:  1389پاینده،) «دهدمی اختصاص ...  و طالق اعتیاد، بیماری،

آن متوسط،  پایین  اقشار  زندگی  در  یادشده،  موارد  که  جااز  ، دارد  وجود  بیشتر  و 
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  مطرح   جامعه   باالی   طبقات   از  بیش  را  طبقات  این  مشکالت  رئالیستی،  آثار   بنابراین

 مسأله  این  است و  بیکاری  موضوع  نمایشنامه،  این  در  شدهطرح  مسائل  ازیکی.  کنندمی

 وجودبه  مدیریت  سوء  دلیل  به  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکالت  از  بسیاری  منشأ

 . آیدمی

  آشکار   موضوع   این   تئاتر،  در   وی  اشتغال  مورد  در  و پدرش  «حنفی»  بین  گفتگوی  از

 شود: می

»ب    ي نفح  » أب    هللا    تح  ف  :  ل  ای  أرجع  ه،  املسر    ن  ت  بوح  أ .«  أبدا    ح  إلی   ؟«  عمل    غری  ب    بقی  نفی: »و 
أط    -!«  الرتمس    »سأبیع    - االثن    أن نکون    ح  ص  ی  ی... العن  »ای ولدی  أن    جیب  .  نی  ل  عاط    نی  حنن 

  جامثا    مثل أبی الدیوك    جل  ر    مادام    ل  قب  س  م    و أی    ل  أم    »أی    -.«  فی املستقبل    ل  أم    ك  عند  یکون  
 ( 129  -130ات: ال)ابکثری، « 6  ح؟«املسر   علی صدر  

جامع  جاییآن  از در  مصر،  ةکه  روز  عده  یدی کل  هایپست  آن  دست  خاص    ایدر 

که    نیا  داشت،قرار را  هرکس  دخواستندمیافراد،  و  نموده  کار  به  مشغول  را    گرانی، 

دارد که در یک خانوادة  در گفتگوی باال به این نکته اشاره  «ابکثری »  .نمودندیمحروم م

احزاب   به  منتسب  افراد  و  هستند  بیکار  دو  هر  پسر  و  پدر  حنفی(  )خانوادة  فقیر 

که  دهد با اینمیدارند. این گفتگو نشاندر رأس کار قرار  «ك بودیو »أکمونیستی همچون  

زنند، اما درواقع منافع افراد  می  سردمداران کمونیسم از عدالت و حقوق طبقة کارگر دم 

کم شنآن   ن  م  ر  ﴿...والجی  فرماید: که قرآن کریم میدهند؛ درحالیمیخاصی را موردتوجه قرار 
 (.8ئده/ )ما ﴾ 7لوا...قوم  علی أن الت عد  

 

 (طبقاتي  تضاد ) طبقاتي فاصله

نظر    در  تکاملی  سیر  بمثابه  را  بشری  صفات  و  حوادث  و  زندگی  رئالیست،  نویسندة

  تاریخی   شرایط  و  یکدیگر   با   که  مجزا  هایپدیده  از  ای سلسله   منزلةبه  نه   گیرد،می

. است  اجتماعی  حیات  سازندة  عوامل  همبستگی،  و  تضاد  او  چشم  در  ندارند؛  ارتباطی

  با  که   هاییآدم  خصوصیات  و  روزانه  حوادث  اجتماعی  محتویات، نتایج  رئالیسم توصیف

 . (32-31:  1334 پرهام،)دهد میقرار  خود کار شوند را اساس می روبرو حوادث این
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  گفتگوی   را در  است داشته  وجود  «ابکثری»  روزگار  در  که   اجتماعی   مسألة   این   توانمی

مادرش    زینات« »  با  همسایگی  از  و  گراستمادی  یزن  «ةسعدی ».  دید  ة« سعدی »و 

 است،  مشهور  محله  این  که این  خاطربه  اما  است؛  ناراحت  پایین  طبقة  از  ایخانواده

  یکی از مناطق باالی شهر   در  که  دیگری  آنجا و سکونت در خانة  از  رفتن  به  همسرش

 دهد. رضایت نمی دارند،

»أنت  » ت  موه  یت  عاد    الذین  م  زینات:  ت    ریدون  .  الر  م    دوه  طر  أن  لک  سنّ ت  ی  ل    بع  ن  ت  ی  أن  احلوش  ع  م    لوا 
م ن  أف    ة  ین  ن  ج    ری  ن غ  ان م  مر  ع    شنا طول  د ع  »ای ماما لق  -نا ذلک.«  قّ  ن ح  عم م  ة.« سعدیة: »ن  ین  ن  ج  

ت  أجل     ماذا  أجل    م ن »-.«  فقط  ةین  ن  ال    أجل    ن م    لیس    نتیب    ای   کاّل » -  «ل؟ج  الر   بیت    بون  ر  ها 
  ای  ل   »-.«  واحد    کان  م    فی  نا ع  م    عیش  ی    ل  ج  الر    هذا  مادام  أبدا    ر األکاب    نم    صبح  ن    لن»-  «؟أیضا  
  إلی  رینظ  أ  ...  ابحلقیقة    كح  صار  أ    أن  بنتی   ای  جیب    نعم،» -  «نا؟ صل  وف    نا أصل    ف  عر  ی    هألن    أ!  ماما 
  حنن   م؟ ه   أین   و  حنن    أین   ذلک مع  ؛ و  أبیك    نم    الیوم   أغنی   لیس   ها زوج   إن  ...  مثال   مسیحة  ك  خالت  
 (12ات :ال)ابکثری، « 8 !« فوق  هم و حتت

پایة   این  در  نویسنده را  شغل  و  ثروت  عامل  دو  طبقاتی  گفتگو،  دو    میان  اختالف 

که   « زینات»که از طبقة کارگر هستند و خانوادة    ي«حنف»کند )خانوادة  میهمسایه معرفی 

باالیی قرار با نشان  دارند(.در سطح  اندیشهدر حقیقت وی  تقابل  و    « ةسعدی»های  دادن 

ترسیم«زینات »دخترش   را  اسالمی  بینش  اولیه  می  ،  نیازهای  به  توجه  آن،  طبق  کند که 

اولویت قرار در  اشاره  « زینات»گیرد. سخن  می  دیگران  نکته  لق  :  داردبه همین  د  »ایماما 
ازسوی دیگر، افکار    (همان)   «9؟الرجل    بیت   بون  ها تر  ة أفم ن أجل  ین  ن  ج    ن غری  ان م  مر  ع    شنا طول  ع  

دلیل طبقة اجتماعی باالتر و توانگری، برتر از خانواده و اینکه خانوادة خود را به  سعدیة 

ای أ ی  ه ا الّناس  إ اّن خ ل قناك م  ﴿نماید:  میشریفه ذیل را تداعیپندارد، آیه  ( میحنفیهمسایه )
  10﴾خ بری  م ن ذ ك ر  و أ نثى و ج ع لناك م ش عواب  و ق بائ ل  ل ت عار فوا إ ن  أ كر م ك م ع ند  اَّلل   أ تقاك م  إ ن  اَّلل   ع لیم   

 (13حجرات/)

 

 عدالتي بي  و اداری   فساد

  برادری،   انسانی،  اصول  اشاعة  و  ترویج  ها، قصه  اجتماعی  و  فکری  زیربنای  و  مایه درون 
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  ای نویسنده  عنوان به   «ابکثری»   .( 184:  1392  میرصادقی،)  است  اجتماعی  عدالت   و  برابری 

توجه  را  مقوله  این   مسلمان،  و  متعهد در  مورد  و  جای  جای  قرارداده،    در   نمایشنامه 

 کند: می اشاره آن  به هاشخصیت گفتگوی  البالی

لکنّ   قودا  ن    ذون  خ  ا ال ی  أصحاب    : إن  مریغن» أوامر  خ  م ی  ه  و    اه  إتّ   ذات    نة  یّ مع    ن مجاعة  م    ذون 
ت  خاصّ   ف    ة  ریّ آتم    ة  صف  ب    ل  عم  ،  ب  اه  اتّ   رض  علی  حت    الوسائل    ختلف  ها  ابلدّ خصوم    ب  ار  و    سّ  ها 

   و اإلرهاب    والوقیعة  
 
هذه    طورة  ...؛ و خ   مت  و الص    ل  جاه  ، أو الت  ف  ح  فی الص    ة  هامج  الفکری و امل

ن   أفراد    أن    الماعة   األجهزة  ب  ها  فی  هم   ف ح  الص    إلی   لواص  و  .  ظمة  منت    بطریقة    ة  اس  احلسّ   شوا    و 
 (92: اتالابکثری، ) «11... خریاأل   اإلعالم   وسائل    علی فونزح  ی  

»فرهنگ  آن در  که  بخشی گونه  آمده،  رئالیسم  فلسفه«  ایدئولوژیک  اصول  از 

خود در    تیگذاشتن فعال  ی وستیکمون  یدئولوژیبه ا  یسرسپردگعبارتنداز:    سوسیالیستی

توان از سخنان  ( و این مسأله را می1/303،  1376سیدحسینی،)  خدمت خلق و روح حزب

  آشکار  را نمایشی  باندهای  وجود ،مریغنی های صحبت خالل  از ابکثرینمود. فوق استنباط 

  روابط و منافع   براساس  بوده وکه بر نهادهای قدرت )احزاب کمونیستی( متکی  کندمی

محوری؛ لذا هرگز فرد خارج از این مجموعه، به  عدالت   براساس   نه  کنند،می  عمل  حزبی

  د یبا  ی طیدر هر شرا  ی،اسالم  ینیبکه در جهانیدرحالیابد؛  نمیای دستجایگاه شایسته

های  به جایگاه  ز یگوناگون ن  یهاشهیو اند  انیشود و صاحبان اد  حرمت اشخاص حفظ

 . گرددتیرعا دی در قصاص هم عدالت با یحتیابند؛ مناسب دست

  هنری   هایتجربه،  «الغسیلحبل»  نمایشنامة  هایشخصیت  از  یکی  زبان  از  نویسنده

  « مریغن».  استکردهبازگو  را   هایشنمایشنامه   اجرای  سر  بر   موجود  مشکالت  خویش و
  در  ادبی  و  هنری  آثار   اجرای  و  چاپ   وضعیت  مورد   در  نمایشی،   کارگردان   یک  عنوانبه

   :گویدمی  چنین مصر

  رمسی    حزب    به  ش    همبین    فیما  أواأنش    الناس    نم    مجاعة    هال  دخ    قد  ة  حاف  الص    أن    إلی    ل  ی  ی     -»
  علی   یة  سرّ   لیبیة  ص    حراب    ون  نّ ش  ی    اذات    حافة  الص    طریق    عن  و  نّ  الف    جمال    يفو  ........  ،وغریمشروع  

  الناس  ...  عجبا  :    مریغنی  «؟ هؤالء    مه    نم  : » الدیوك   م... أبوحزب    نم    لیس    ان  فنّ   أو  کاتب    کلّ  
  « 12.بعد  وأکثر    أکثر  م  ه  ن  ف  کش  . أل  صربا   صربا   نلک  ... بعد    همس  أنف    فوا عر  ی    م فل    مه    ا أمّ   م ته  عرف    همکل  
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 ( 97-96ات :الابکثری، )

واقع  را  ادبی  و  هنری  آثار  اوضاع   کامل  ترسیم  قصد  سخنان،  این  در  نویسنده  در 

بخش .  استداشته جمله  «ابکثری »  های نمایشنامه  از   زیادی  البته    نمایشنامة   از 

یا  نرفت  صحنه  روی  به  هرگز   یا   وی   اسالمی  هایگرایش  دلیلبه  ،«الغسیل حبل »   به   و 

؛ در گفتگوی فوق، همین مسأله )تسلط منتسبان  بوده  صحنه  روی  محدودی  بسیار  مدت

حزب حزببه  شبه  و  ترسیمها  امور(  بر  و  شده  ها  کنایه  هنگامی  «مریغن»است  با  که 

مقصودش اشخاصی    (همان)  «13هم بعد  س  عرفوا أنف  تهم أما هم فلم ی  هم عرف  کل    لناس  اگوید: »می

آن  «كابودیو »همچون   افراد  و همین  اوست  با  گفتگو  درحال  که  بر  است  را  قدر عرصه 

کند. در دو  شد استعفای خود را از گروه نمایش اعالم کردند تا وی مجبورتنگ  «مریغن »

نشان که  فوق  بینمونة  و  اداری  فساد  قصد  دهندة  نویسنده  است،  و  عدالتی  افشاگری 

 برداشتن از فساد افراد وابسته را دارد. پرده

 

 ستم   و ظلم

 خوبی  به  آثارش  در  و  داشتهتوجه  آن  به  ابکثری  که  است  مسائلی   ازجمله  ستم  و  ظلم

نظر  که   ای همسایه   به  همسایه  موضوعات ظلم.  است  یافتهنمود است    ضعیف  مادی   از 

برای تخلیة خانه    او  به  آوردنفشار  و(  اتوکش  «بوحنفی »أ  به  تئاتر،  مدیر  ،«ك ابودیو »  ستم)

  نمایشنامه  در  خانه،  نکردنتخلیه   صورت  در  تئاتر  در   اشتغال   عدم  به  فرزندش  تهدید  و

ستم  ظلم را   طبقة  به  وابسته  قشر   و    در   مصر  جامعة  طبقات  دیگر   به  سوسیالیست 

ژوئیه  که  هاییسال   دهد؛مینشان    م1970  تا  م1952  یها سال  و    گرفتشکل  انقالب 

  همسرش   با  «ةحمسن»  وگویگفت  از  قسمتی  در  .آمد  سرکار  بر  سوسیالیستی  حکومت

  چنین   « ابوحنفی»درمورد تخریب و ساخت مجدد خانه و تخلیه خانه توسط    «كابودیو »

 :استآمده

ه  ؟ إن  ل  االوّ نه م  إمس    کرت   ذ  ؟ ابودیوك: هاّل ذهب  ی    أین    املسکنی    هذا الرجل    ي فن  ابوح    »حمسنة: و 
  الر بع    یت  اشرت    ما :  -ه.....  ن أجل  م    ك هذا کان  ران  و  ک و د  ف ّ ل    ه.کل  أمر    ك  م  ه  ذي ی   الّ   ههو وحد  

 ( 122: اتالابکثری، ) «41. فیه لك   هللا   یبارك    نل  ! ظال   ای  نه؟ م    فیحن   أاب رد  ل ط   إاّل  ن إذ  
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نمون      سخنان    ةدر  در  تقابل  نوعی  نیز  مشاهده   ك«ابودیو »فوق  همسرش  شود.  میو 

را  پناه  بیکردن به یک انسان  ستم،  که گفتارش نشانگر نوع بینش نویسنده است  -«حمسنه»

- این مسأله در نمایشنامه ادامهباشد.  ستمگر، همسر خودش    هرچند که داند؛  جایز نمی

،  «جنم»  داشتند ازجملهافراد ظالم که روزی در رأس قرارکه در نهایت  کند تا اینمی پیدا

می«كبودیو أ»  و  «بلعوم » خود  اعمال  سزای  به  می  ةروان  «بلعوم»  ؛رسند،   :گرددزندان 

  ...أنت  و أنت    البیت    ان يف عند    ابقیة    كمصان  و ق    كتاه، هذه ثیاب  ای أب    ك  لی ع    سرت زینات: »واح  »
!«  ه راح  سکنی عقل  ابوحنفی:»م  »  :شودینجم« به جنون مبتال م»  ،(110  :همان)  «15السجن    يف

در شرف اخراج از تئاتر قرار  نیز    «كبودیو أ»و    (149  :همان )  «16ه«ت  أ  مر  ة إ سکین  »وم    نفی: أّم ح  

»گیردمی املسرح  ّحون  ن  »سی    :ك ابوالدیو :  عن  ص    نی  جمرّ للص  ای  هذه  صلصل:»  إد  «  ر  شاعة    ا  بّ ، 
  نویسنده   .(149  همان:)  «17صلصل   ای  ق  قّ ح  أن تت    :»أخشی  ك«. ابوالدیو و فصل    هلا أصل    الیکون  

افراد بیان سرنوشت این  به  تا  استدرصدد    با  تصویر  عاقبت ظالمان را از نگاه اسالمی 

ستمگران که  عاقبتی  از  بکشد؛  گریزی  نیست:  را  م ْنق ل ب     أیّ   ظ ل م وا  ن  یال ذ  ْعل م  ی  و س  ﴿  آن 
 (. 227)شعراء/ 18﴾ْنق ل ب ون  ی   

 
    های تاریخيواقعیت

واقع  یبخش مهم  خ، یتار ناگز  یا موجود هر جامعه  یهات یاز  ادب  ری است که  آثار    ی در 

مؤلفه  ز ین  یخی تار  یهات یواقع  میترسو    ابد ییمظهور  رئال  ی هااز  آثار  است.    یست یمهم 

  م، یفکنیجهان ب  خیبه تار  ینظر   یکل  طور: اگر بهسدینویم   خی تار  ة»هگل در کتاب فلسف 

تغ  یر یتصو از  ملت  رات ییگسترده  اعمال  دولتو  و  بها  افراد  و  متنوع    تی نهایها 

به  دیدمیخواه   1362)ساچکوف،    رسند«یبه ظهور م  ی گریپس از د  یکی  وسته،یطور پکه 

سند    کیحکم    ی»هر اثر ادب  رایز  رد؛یگیم بهره  یدر اثر ادب  ریتصاو  نیاز ا  سندهی. نو(76:

لذا م  و  دارد  برحسب نیرا  را  آن  اش،  وجودآورندهبه  یخیتار  ای   یاجتماع  یروها یتوان 

و    یخیتار  تیواقع  انی. در باب تفاوت م(221:   1385نده،ی )پا  نقادانه قرارداد«  یبررس  مورد

است و    یخیشود، تارانجام  یمیمتون قد  ةدربار  یادب  یگفت: اگر بررس  دیبا  زی ن  یاجتماع

 . (36: 2007قصاب،)است  یاجتماع رد،یپذ صورت   دیمتون جد ةاگر دربار
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 س یفتح مصر به دست مسلمانان و اشغال آن توسط انگل

  است؛   مصر  تاریخ  به  اشاره  شده،مطرح   نمایشنامه  این  در  که  مسائلی  از  دیگر  یکی

( در  یالدیم  641)   یقمر  ی هجر   19  سال   در  اسالم  ظهور  از  پس  سال  بیست  کهزمانی

پی   پی   ها حکومت.  کردند  فتح  را  کشور  این  مسلمانان  دوم،  خلیفة  زمان   این   بر  در 

  و انگلیس  عثمانی مشترک  قوای  م1805  سال   در کهاین  تا  کردندمی  فرماییحکم سرزمین 

  اواخر   در  مصر  خدیوهای  کفایتیبی.  ساختند  خارج  فرانسه  دهة  چند  اشغال   از  را  مصر

  اول،   جهانی  جنگ  اوایل  در  اینکه  تا  شد  انگلیس  روزافزون  نفوذ  باعث  نوزدهم  قرن

  این   توانمی.  ( 42:  1391م،.ن  جغرافیایی  سازمان)  کرد   خود  الحمایة   تحت   را   مصر   انگلیس

 یافت:  گفتگوهای نمایشنامه  خالل  در را واقعیت

  ست  ک  ع    : »أنت  ؟« مری غنصر  مل    ريبالع    زو  و الغ    ياإلجنلیز   الفتح    بنی    رق  إلی الف  روا  نظ  جنم: »أ  »
 ( 136ات: ال ابکثری، )« 19 .«العريب تح  و الف   ياإلجنلیز  زو  الغ   ك  صد  ای دکتور. ق    اآلیة  

نگرش نویسنده به    ةدهندهای تاریخی در یک اثر ادبی، نشانچگونگی طرح واقعیت

استآن بر  گفت  ن یا  در  ؛ها  عالوه  مسلمانان،    یادآوریگو،  توسط  مصر  از  فتح  استفاده 

توسط    «جنم»توسط    «العريب  الغزو»و    «ياالجنلیز الفتح»  راتعبا آن  برعکس  ،  «مریغن»و 

انگل  «جنم»  ش یگرا رو   سی به  مسلمانان    «مریغن»  د تمجی  و  اعراباز    یو  گردانی یو  از 

که    باشدمی  سندهینو  یگرایگرا و ملاسالم  دگاهید  ،واقع  که در  دهدمی  را نشان  نیشیپ

 است. شده  میشکل ترس  نیبد

 

 ه یشعوب  امیق

  خورد، می  چشم  به  هاشخصیت  گفتگوهای  خالل   در  که  تاریخی  های واقعیت   از  یکی

 .دارد شهرت شعوبیه  به که اعراب  علیه است قیامی 

  برابری   آوای  که  اسالم  اصول   برخالف  تاختند،  زمین  ایران   سویبه  اعراب  کههنگامی

برادری   دنبالبه  که  ایرانیان.  ساختند  ویران  را  بسیاری  هایو قلعه  شهرها  داد،می  سر  و 

-بودشده  بنا   هاعرب  غیر   تحقیر   و  اعراب  نژاد  برتری  پایه  بر  که-  اموی  حکومت  تأسیس
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آزار  ستم  مورد باگرفته  قرار   بیشتری  و  و    موالی   و  رفتارشده  بندگان  بسان  آنان  بودند 

علیه  نکرده  اختیار  سکوت  شدند،می  خوانده   را   شعوبیه  نهضت  و  شوریدند  آنان  و 

مطهری  .  دادندشکل شهید  گفتة  زیرا   اصالحی  ماهیت  آغاز  در  شعوبیه  قیامبه    داشت؛ 

الناس إان خلقناکم من ذکر أو أنثی و جعلناکم ای أیها  ﴿  شعار  با  و  بود  اموی  تبعیض  علیه
أتقاکم هللا  عند  أکرمکم  إن  لتعارفوا  قبائل  و    شعوبیه .  شدآغاز  (13حجرات:  )  10﴾شعواب 

  را  فوق  کریمه  آیة  چون و شدند خوانده «ةأهل التسویبودند، » کرده قیام  تبعیض   علیه چون

 مسیر  همان  در  شعوبیه  خود  متأسفانه  اما؛  گرفتند  نام  شعوبیه  بودند،  قرارداده  خود  شعار

  پرستانه نژاد  احساسات  و  افکار   مسیر   یعنی  بودند،  خاستهپا به  آن  علیه  که  افتادند  انحرافی

  را   اسالمی  خواهعدالت  و  جوحقیقت  مؤمن  عناصر  تنفر  دلیلهمینبه.  گرایانهقومیت  و

 . (29-25:  1369 صفا،) برانگیختند خود علیه

  از   شخصیتی  که  جنم«»   سخنان  در  را  سیاسی  و  تاریخی   واقعیت  این  نویسنده

نمی  عرب  را  خود  و  باشدمی  خودبیگانه شمار  منسوببه  بلکه   و  پیشینیان  به  آورد؛ 

 است :  داند، گنجاندهمی  مصر  فراعنه

ما ک   ف  ه  ّدث   دان حن   »جنم:  ت   نا حتّ ت  کر  م عن  و  و  فّ ی هاجوا وماجوا  فی  أ  جوه  وا  و  ضراب   عوان  وس  نا 
م! فما أجناان  ک  م  ن د  م    ن  ب  شر  ون! لن  عوبیّ کم ای ش  ذب  : لن    صیحون  ل و هم ی  ابألرج    ال  کابألیدی و ر  

الفرار  نه  م   إال  أت  م  الثالثة    ل  ک    ل     فون  عر  .  »ل  هذا؟  »ألهن  م  :   : جنم  أصاب  ه؟«  قد  الع  ته  م  دوی...  م 
ع  أصب   ف   مثل    اب  ر  حوا  ف   ت  ینون   دوا ک  ق  نا  مس   ت  ینون   دان ک  ق  هم کما  لقد  ت  یعوب وان ش  نا.  حتّ وّ ص  نی...  ی  روا... 

ال    لنا أمل    ی  ق  ؟ ما ب  ع  صن  اآلن؟ ماذا ن    روح  . أین ن  ابء  م کالو  ت إلیه  ل  فوها... إنتق  ر  عوبینی ع  کلمة الش  
 (147:اتال)ابکثری،  «20!«و ال فی املستقبل   فی املاضی و ال فی احلاضر  

)فرعون مصر باستان(   س ی خود را به رامس  ،نداردخود را قبول   یعرب  تیکه هو  «جنم»

است.   کرده یمعرف  ی و منف  گانهیبازخود  ی تیرا شخص  یو  زی ن  سندهیو نو  داند یممنتسب  

حقان  یسع  هیشعوب  ةمسألغیرمستقیم    ی ریکارگهببا    «جنم» اثبات  ب  تی در  در    ی زار یخود 

، خود  که دچار جنون شدهدرحالی  «جنماال، »گوی بدر گفت  دارد.  یعرب  ت یجستن از قوم

فینیق، )  و پادشاهان بابل و... هستند  مصر  ةاز فراعنبه زعم او،  که    اشبا پدران واقعی را  

اند؛ چراکه  شدهها دیوانهفهمد آنمیو    بیندای حاضر میدر جلسه  ،رامسیس و حمورابی(
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و    کردهبه شعوبیه اهانت  اند همچنیندست داده  شده و هویت خود را ازب عرآنان نیز  

اتهام  «جنم» به  را  وبودنشعوبی  و همراهانش  قرار   ، مورد ضرب  واقع  دهند.  میشتم  در 

های با شعوبیرا  مخالفت خود  هایی در نمایشنامه،  از طریق ترسیم چنین صحنه  «ابکثری»

تبیین و  می افراطی  اعتدال  امری  هر  در  اسالم  منطق  بهمیانهکند.  اما  است؛    نظر روی 

   . نموده استکشیدن این امر، اندکی افراط  تصویررسد نویسنده در چگونگی بهمی
 

   اقتصادی  های واقعیت

در   ی توجه به مسائل اقتصاد  ،یستیآثار رئال  یموردتوجه در محتوا   از اصول مهم و  یکی

تأث  هایدوره »در    کهیطور . به (429:   1386،یصادقری)مافراد است    آن بر رفتار   ریمختلف و 

به  ایجامعه  نیچن به   کیعنوان  است که فقر  و  بزرگ در جامعه  آثار  معضل  در  آن  تبع 

وسیجا  ،یستیرئال م  یعیگاه  اختصاص  به خود  که    ییجاتا  ( 31:   1389نده،ی )پا  .«دهد  یرا 

به  ،یاقتصاد  تیواقع زخود  اجتماع  یاسی س  های   تیواقع  یربنا یعنوان    مطرح   ی و 

 .گرددیم
  و   فقر  تقابل  لذا  دارد؛  اجتماعی   و  سیاسی  مسائل  با  تنگاتنگی  ارتباط  اقتصادی،  مسائل

  به   انتقاد  در  که  است  مسائلی  دیگر  از  فقر،  برابر  در  ثروتمندان  مسئولیتیبی  و  ثروت

  شود می  کشیده  تصویر  به   کند،میبیداد  آن  در  طبقاتی   تضاد  که   ای جامعه  اوضاع
 . ( 219 : 1362 ساچکوف،)

  در   و  دهند میانجام   غیراخالقی  یعمل  «يحنفابو »   همسایگان  ،«الغسیلحبل»   نمایشنامة  در

اش  و خانواده  «يابوحنف»  از  انتظامی   نیروی   افسر  تا  ریزند می  کثیف  آب   ها،آن  کار  ةمحوط

 :استدرآمده تصویر به خوبی به در نمایشنامه  مسأله  این .کنددریافت  جریمه

فی:  ن  ؟« ح  وها يف احلوش  الت ألق    فی هذه القذارة    اآلن    عمل  ب و ماذا ن  یّ ب، ط  یّ : »ط  يحنف  أمّ »
ن   نرت    عمل  »ماذا  ت  ها حتّ ک  فیها؟  الشاویش-.«  ف  نش  ی  م  اّل ت  أ  »و  یعمل  شی  أن   ؟«  لنا خمالفة    نه 

  ناکأنّ -  .« اآلن    ینا إل    ه طریق    يف  فهو    غوه  بلّ   قد   ناة  ال    أنّ   د  الب  .  هأم    ای ه  یئ  جم  ن  م    ر  »الشاویش المف  -
  یحتّ   شقی  ن    کم  م  عل  ت    كإنّ   ربّ    ای.  حرام    نالوس  ف    اکأنّ   یه  ن  ج    امنّ   ذ  ؤخ  ی    یوم    کلّ .  الیوم    أیضا    م  نغر  س  
 ( 67:  اتال ابکثری،) «21«. القرش   علی ل  ص  حن  
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به   برسرمایهتمایل  اولیداری  اصول  در  شکل  ةخالف  که  است  سوسیالیسم  گیری 

نسبت    «ابکثری»شود و ازجمله مواردی است که  می  سوسیالیستی نویسنده مشاهده  ةجامع

بی آن  رتفاوتبه  معاصرش  واقعیت  این  و  نمایشنامنبوده  در  کرده  ةا  ذکر  است.  خود 

کار خانواد  یسازآلوده اطالعثروتمند  گانیهمسا  توسط  «ابوحنفی»  ریفق  ةمحل  به ،    دادن 

به خاطر   تاحدی که مجبور به تخلیه خانه شوند،عرصه بر آنان نمودن  افسر پلیس و تنگ

بیشتر بود؛ در حالی دست به منافع مادی  سرنوشت این  میان  که در این  یافتن این افراد 

با   «ابکثری»است.    نکوهیده  کامالًلی در بینش اسالمی  چنین عمو    خانواده اهمیتی نداشت

سوسیالیستی که از عدالت در   ةو از جامع  نمودله را مطرحأعمیق اسالمی، این مس  نگاه

 است. نمودهزند، انتقاد میدم مسائل اقتصادی 

 

 فرهنگي های واقعیت

تب  یفرهنگ  هاییژگیو  نیبنابرا مؤلفه  ،یسترئالی  آثار  در  هاآن  نییو  مهم    هایجزء 

ا  ییمحتوا   نمایشنامه  در  که  فرهنگی  های مؤلفه  ترین مهم   از  .رودیم شمار بآثار    نیدر 

 : نمودبررسی را زیر موارد  توانمی درآمده، تصویربه الغسیلحبل

مهارتعبارت  جامعه  فرهنگ آرزوها،  عقاید،  افکار،  از  امور  است  وسایل،  و  ابزار  ها، 

هنری، آداب و رسوم و مؤسساتی که افراد اجتماع در میان  مربوط به زیبایی و کارهای  

در    .( 28:  1380شریعتمداری،از    به نقل141:1388پور،  )گوهری  کنندمیاند و رشدها تولد یافتهآن

  های شهیشدن آراء و اندو مطرح  یبه فراخور تحوالت فرهنگ  ،یخیمختلف تار  هایبرهه

سبک نگارش غالب،    ،منظر  نی. از اشودیدگرگون م  زین  ی طرز نگارش متون ادب  د،یجد

برهه هر  و  ایدر  زمان   یفرهنگ  هاییژگیبا  مقطع  دارد    یسلب  ای  یجابیا  وندیپ  ،یهمان 

است که    نیا  یستیرئال  هایدر نگارش داستان  یفرهنگ  هاییژگی(. از و10:   1385  نده،ی پا)

واه   یستیرئال  ی هاداستان اعتقادات  خرافات،  برمالکردن  و  با  و  ی  نادرست  تصورات 

سنت  آوریانیز و  عادات  پشت  در  .  دهندمی  قرار  حمله  مورد  را  است   نهفته  ها که 

 ، یسترئالی  آثار  در  هاآن  نیی و تب  یفرهنگ  هاییژگیو  نی؛ بنابرا(286-265:   1380  ،یصادقریم)

مؤلفه محتوا  های جزء  ا  یی مهم  م    آثار  ن یدر  شمار  از می  .رودیبه    ترین مهم   توان 
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الغسیل«»  نمایشنامة   در   که  فرهنگی  هایمؤلفه   را   زیر  موارد   درآمده،  تصویر  به  حبل 

 :نمود بررسی
 

 بیگانگي ازخود  و زدگي غرب

  دیده   آشکار  صورت به   الغسیلحبل  نمایشنامة  در  هویت،  از   شدن  دور  و  بیگانگیخوداز

فرهنگ  عربی  زبان  از   انتقاد.  شودمی   و   اعمال   در  ویژهبه  نمایشنامه   این  در  اسالمی  و 

 :خوردمی چشم به باشد،می خویشتن از  بیگانه فردی  که جنم گفتار

  بیة  و األر   الشعوب    مثل    أن نکون    رید  ل ن   ب  ؟ کاّل د  حّ نا أن یتو  سان  ل    رید  نا ن  إنّ   ك  ل   ن قال  »جنم: »و م  
  وللسورینی    لغة    للمصرینی    . فل م  ال تکون  ا لغة  و إیطالیا هل    ا لغة  سبانیا هل  إو    ا لغة  ...فرنسا هل    الراقیة  

  غة  أّن اللّ   عنی هذا ای دکتور  ؟« مریغنی: »إّن م  لغة    ربیة  الع    البالد    يف  بلد    لّ ک  و ل    لغة    راقینی  وللع    لغة  
ل ت  متوت    العربیة   جنم:  مین  .«  ما  أخی.  ای  متوت  ع  م ت  ل  ها  اللّ م    خریا  ت  یس  ؟    « 22...«  الالتینیة    غة  ن 

 ( 143ات : الابکثری، )
استفاده از    داده است.نشانطور واضح  هرا ب  «جنم»زدگی  غرب  «ابکثری»،  در این گفتگو

چون   الراقیةالشعوب»کلماتی  متوت»،  «لتم ت » ،  « األروبیة  جانب    ... و  « مامینعها   «،جنم»از 

 حکایت از این امر دارد. 
افراد    نشیبا ب  یقرآن  نشیدر ب  یگانگیخودب  از  ةلأمس  یاساس   توجه، تفاوتانی شا  ةنکت

ازصاحب زمینه  این  در  و سوسیالیسم()پایه  مارکس   جمله  نام  مارکسیسم  است.    ،گذار 

این  و راه نجات بشر از    دی آیمشمارهب  ی گانگیخودب  از عوامل از  ی کی  نید،  آنهاطبق نظر  

د،  لهأمس زندگ  نیزدودن  ولباشدمی  انسان  یاز  ب  ی.  کامالً    یقرآن  نشیدر  موضوع  این 

است؛   بهمتفاوت  تا  نکند  یسوانسان  حرکت  ن  ،خدا  را  از   افتهیخود  گرفتار    و 

همکاران، علی)  است  یگانگیخودب و  ازآن ( 41و   40:  1390احمدی  عربی  .  زبان  به  قرآن  جاکه 

إ ان  أ نْ ز ْلناه  ق  ْرآان   ﴿  ت شریفه:تأسی از آیا نویسنده با  رسد  می  نظر بهاست،  نازل شدهفصیح  
ت  ْعق ل ون ل ع ل ک ْم  نشان  ،(195شعراء/) 24﴾نی ب  م    ی ّ ب  ر  ع    ان  س  ل  ب  ﴿  و  (2یوسف/ )   23﴾ع ر ب یًّا    دادن قصد 

ای اسالم و سوسیالیسم زبان و تعارض ریشه  دین و  ةلأدر مس  «جنم»بیگانگی امثال  ازخود

 در این زمینه را دارد.
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 گیرینتیجه 

  کند می  ترسیمها  یالیستسوسوقایع مصر را در زمان حکومت    «،الغسیلحبل»  ةنمایشنام  -

چهر از  وابسته  هاگروه  ةو  نمایشی  زبان  که  ی  فرهنگعلیه  منافع عربی    و  مردم    و 

وفعالیت نو  نموده  طرد  حتاسالم  سندگانیسبب  و  پرده  شوند،  می  طرفیب  ی گرا 

 دارد.برمی

حکومت    یواقع  تیقصددارد ماه  شنامه،ینما  در  یستیرئال   نیبا طرح مضام  سندهیون  -

 کند. ن ییدر تضاد است، تب یکه با نگرش اسالم آن را  طرفداران دگاهیو د یستیکمون

در ابتدا عامل شکوفایی هنر  –ژوئن را    23انقالب  در تبیین مسائل سیاسی،    «ابکثری»  -

های  مخالفت با جریان  و  مسیر، دچار انحراف   ةدر ادامو    -ه هنر نمایشو ادبیات ازجمل

اسالممتضاد   معرفیازجمله  بهمیگرایان  برقراری  گونهکند؛  به  امیدی  دیگر  وی  که  ای 

همچنین    اوامید او تنها به خداوند است.    وعدالت ازجانب سردمداران کمونیسم ندارد  

کمونیستی بر آن حاکم  در عراق که حکومتی    «عبدالکرمی قاسم»با اشاره به کودتای ژنرال  

این مورد،    در اندکی  د و  گذارمی  کمونیستی خود را به نمایش، درحقیقت دیدگاه ضدبود

چراکه  می   افراط »  «قاسم  عبدالکرمی»از  وی  کند؛  عنوان  أرواحبا  بسبعة  القطط  نام مثل   » 

  برد.می

که افراد غیرمنتسب    داند مینویسنده در ترسیم مسائل اجتماعی، بیکاری را معضلی    -

ها  هستند؛ چراکه کمونیست  مواجهبا آن   «يبوحنفأ»  ةونیستی همچون خانوادمبه احزاب ک

برابری و حفظ حقوق طبق   با منافع حزبی    ةوجود سردادن شعار    را مورد خود  کارگر، 

 دهند. میتوجه قرار 

  همسایگان معرفی ثروت و شغل را عامل اختالف طبقاتی میان  مورد    دو    «ابکثری»  -

، در پی ترسیم  «زینات  و   ة سعدی»  گوکنندگانهای گفتدادن تقابل اندیشهکند و با نشانمی

 گیرد.میدیگران در اولویت قرار اسالمی است که طبق آن، توجه به نیازهای اولیهبینشی 

داند که  از وجود باندهایی می  نویسنده فساد اداری حاکم بر جامعه هنری را ناشی  -

قدرت  نهادهای  شبه   بر  و  متکی)احزاب  کمونیستی(  و  بواحزاب  منافع  اساس  بر  و  ده 

گرا  که یک نویسنده اسالمجایی   محوری؛ تا اساس عدالت نه بر   کنندمیعمل حزبی    روابط
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 دهد. می  بیند که استعفامی  چنان عرصه را بر خود تنگ (مریغنی)

بی  ستم  «ابکثری»  - افراد  وبه  د  پناه  را  ستمکاران  فرجام  و  گفت عاقبت  گوی  ر 

این  نگرش اسالمی خود  از این راه،  گنجاند و  ها و حوادث نمایشنامه میشخصیت در 

  لب  نق  م    ي  موا أ ل  ظ    ذین  علم  الّ ی  وس  ﴿  ة  شریف   ةآورد که مصداق آن، آیمیتصویر در  زمینه را به 
 باشد.می 18﴾بونل  نق  ی  

واقعیت  - تبیین  در  یادوی  نیکی  به  مسلمانان  توسط  مصر  فتح  از  تاریخی،  –  های 

  عباراتی چون استفاده از  شمارد.  می  س را امری نابجاانگلیتوسط  اشغال مصر    کند ومی

بیانگر دیدگاه اسالم  «مریغن»« توسط  يالغزو االجنلیز « و »الفتح العريب» گرا و  در نمایشنامه 

 گرای نویسنده است. ملی

مخالفت با    -1کند:  می  تبیینهمزمان  با اشاره به قیام شعوبیه؛ دو نکته را    «ابکثری»  -

ندارند و فراعنه  مخالفت با کسانی که هویت عربی خود را قبول  -2افراطی    هایشعوبی

پدران   و...را  حمورابی  رامسیس،  همچون  بابل  پادشاهان  و  خویش  مصر  واقعی 

البته بهمی با بهرسد نویمی  ظرنشمارند.    «جنم»شتم    و  ضرب  ةکشیدن صحن  تصویرسنده 

 است.  ننموده بیان این مسأله را رعایتروی در میانه ،)فراعنه( توسط پدرانش 

واقعیت  - بیان  در  جامعنویسنده  اقتصادی  از  مصر  ةهای  اسالمی،  عمیق  بینش  با   ،

  نیز   برخالف اصول اولیه سوسیالیسم  داری که؛ سرمایهکندمی داری انتقادتمایل به سرمایه

 بارز این واقعیت،  ةاست. نمونمشاهده  سوسیالیستی نویسنده قابل  ةولی در جامع  باشدمی

فقیر  آلوده خانواده  کار  محل  آن  «ابوحنفی»ساختن  ثروتمند  همسایگان  بخاطر  توسط  ها 

سخنان  دست در  خانواده  این  نارضایتی  اوج  است.  بیشتر  مادی  منافع  به  پسر  یافتن 

  ك  إن    . ای ربّ  نا حرام  لوس  ا ف  کأن    ا ج نیه  نّ م    ذ  خ  ؤ ی    کّل یوم  است: »مشاهدهقابل  «يحنفخانواده، »
 . 25«رش  ی الق  ل  ع   ل  ص  ی حن  تّ شقی ح  ن    م ک    م  عل  ت  

غربواقعیتتبیین  در    «ابکثری»  - فرهنگی،  در  های  موجود  ازخودبیگانگی  و  زدگی 

از این مسأله، در سخنان    وی آورد. انتقاد  تصویر درمیجامعه نسبت به دین و زبان را به

  ة  ربیّ الع    اللغة    أن  » «  م تت  ل  »   «،الراقیة    األروبیة    الشعوب  استفاده از عباراتی چون »و    «جنم »صریح  
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  ایندر    «ابکثری»ازسوی دیگر    مشاهده است.  « ازجانب وی قابلوت  ها أن مت  ع  ن  مامی  و » «وت  مت  

نشانگو گفت قصد  مسأل،  اساسی  تفاوت  و    ة دادن  اسالمی  بینش  در  ازخودبیگانگی 

 است.داشته  سوسیالیستی را

سوسیالیستی و   ةدر انتقاد از جامع  نگرش اسالمی نویسنده در این نمایشنامه غالباً  -

 است. سردمداران آن نمود یافته 

  اعتدال  موارد در کالم خود  اغلبدر    کشیدن مضامین رئالیستیتصویرنویسنده در به   -

رعایت گفتکردهرا  در  اما  چهراست؛  تبیین  برای  که  قاسم»  ة گوهایی  قیام    «عبدالکرمی  و 

 شود.می کارگرفته، تاحدی افراط و تندروی دیدههشعوبیه ب

 

 ها نوشتپي
  انقالب   از  البته که  آمده؟  ازکجا: » میرغنی  ابوحنفی: »این خیزش بزرگ برای نمایش از کجا آمده؟« .1

 یا  است  عاقالنه...  برد  خواهد  بین  از  را  کابوس  این  که  است  انقالب  همین  پس  زیباست،»-ژوئن«    23

 « کی زمان آن، فراخواهد رسید؟  اما است؛  عاقالنه»- «نه

» خدا بزرگ است استاد میرغنی! باید به او امیدوار  -توان امیدوار بود؟«  »اباحنفی یعنی می .2

 خودت خواسته ما را اجابت کن«. » خدایا -»خدا از دهانت بشنود« -بود. 

»بلعوم .3 »نجم  .«است  ق.ع  طرفداران  از  او  حتما:  »سعدیه.«  است   درست:    «دارد؟  معنایی  چه  ق.  ع: 

 .« همتا بی رهبر قاسم، عبدالکریم( ناخشنودی اظهار با: ») بلعوم

 . که مانند گربه هفت جان دارد  کسی .4

 یکی از رهبران بزرگ ما...  .5

»حنفی .6 به:  بازنمی  آن  به  هرگز   سوگند  خدا  پدر!  حنفی  .«گردمتئاتر  »ابو   بیکار  صورت  این  در: 

  به   باید .  باشیم  بیکار  ما هردوی که  نیست   درست...  کنگوش  پسرم»- .«فروخت خواهم  باقال» - .«مانیمی

  بر   بختک  همچون  ابو دیوک   مانند  مردی  کهوقتی  آرزو!   کدام  امید!  کدام: » حنفی-  .« باشیداشته  امید   آینده

 . (« کندنمی  رها را آن  ریاست)افتاده؟ نمایش گروه روی

 ! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند .7

»زینات .8 به    تا  کنیدبیرون   خانه  این  از  را   او  خواهید می.  کنیدمی   دشمنی  او   با  شما:  را  بتوانید حیاط 

  خاطر  به آیا ایم.کرده زندگی باغچه عمر بدون همه ما مادر!»-  .«ماست حق این  بله»-  .«کنید باغچه تبدیل

  چه   بخاطر»  -  .«نیست  باغچه  خاطر  به  فقط.  دخترم !  هرگز»-  «کنید؟می  ویران  این مرد را  خانه  باغچه،

-  .«شد  نخواهیم  بزرگان  از  ما  هرگز  کند،زندگی  جایک  در  ما  با  مرد  این  که  زمانی  تا»-است؟«    چیزی
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-آشکار  تو   برای  را  حقیقت  باید  دخترم  بله»-  «داند؟! می  را  ما  ریشه  و  اصل  او  کهاین   بخاطر!  مادر    چرا»

  و   کجا  ما  وجوداینبا  ولی  نیست،  تر ثروتمند  تو  پدر  از  همسرش...    بنگر  ات سمیحه  خاله  به   مثال...   کنم

 .« دارند در باال قرار هاآن  و در پایین ما کجا؟ هاآن 

بدون  همه  ما  مادر!»- .9 را  خانه  باغچه،   خاطر  به  آیا  ایم.کرده زندگی  باغچه  عمر  مرد    ویران   این 

 « کنید؟می

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر    .10

بى پرهیزگارترین شماست  نزد خدا  ارجمندترین شما  کنید در حقیقت  متقابل حاصل  تردید   شناسایى 

 ت. داناى آگاه اسخداوند 

  خاصی   گرایش  که  معینی  گروه   از  را  اوامری  اما  گیرند،نمی  پول  مطبوعات  این  صاحبان:  میرغنی  .11

  بر   را   خود   سلیقه  و  هاگرایش  گوناگون،  های شیوه  و   توطئه  با  معین،  گروه  این.  کنندمیدریافت  دارند،

 یا  و  مطبوعاتی  حمله   و  فکری  ترور  و  تهمت  و  دسیسه  با  خود  دشمنان  با  و  کنندمی تحمیل  دیگران

  ای شیوه  به  هاآن   اعضای  که  است  این  هاگروه  این  خطر.  کنندمیمبارزه  سکوت،  و  گرفتننادیده

و   هاروزنامه   به  را  خود  کرده،     نفوذ  حساس  هایدستگاه  در  شدهریزیبرنامه دیگر      رسانده  به سمت 

 . کنندمی پیشروی نیز تبلیغاتی هایرسانه

 و  رسمی  حزب  شبیه  چیزی  خودشان  بین  و  شدند  هاروزنامه  وارد  گروهی  کنممی  گمان:  میرغنی  .12

در  آوردند،...وجود به  غیرمشروع  و  از  هنر  عرصة.    هر   علیه  صلیبی  جنگ  مطبوعات  همین  طریق  و 

»  دیوک  ابو  کنند.می  برپا  نیست،  حزبشان  عضو  که  هنرمندی  یا  اینویسنده   « هستند؟  کسانی  چه  هاآن : 

  اما ؛  اندنشناخته  را  خودشان  هنوز   هاآن   اما  شناسندمی  را  هاآن   مردم   همة...  است  عجیب:    میرغنی

 .  دهممینشان شما به را هاآن   کمکم  صبرکن،

  به   را  هاآن   کمکم  کن،صبر  اما ؛  اندنشناخته  را   خودشان  هنوز  هاآن   اما  شناسندمی  را  هاآن   مردم  همة   .13

 دهم. مینشان شما

می  .14 را  همین  اول  از  ابودیوک:  برود؟  کجا  ابوحنفی،  بیچاره،  مرد  این  کسی  محسنه:  تنها  او  گفتی! 

  پس»:  محسنه است!......های تو بخاطر او بودهاست که وضعیتش برای تو مهم است. همه کش و قوس  

  مبارک   برایت  را  آن  خداوند!  ظالم   ای  کنی؟  بیرون  آن  از  را  حنفی  ابو   کهاین  برای  مگر  نخریدی  را  خانه

 .نکند

15.  « اینزینات:  پدر!  ای  تو  بر  من  حسرت  و  لباسآه  مانده ها  ما  نزد  که  توست  اما  های  است؛ 

 « خودت...خودت در زندان هستی! 

 ابوحنفی: »بیچاره]نجم[ عقلش زایل شده«. ام حنفی: » بیچاره همسرش«.   .16

این فقط یک شایعه است. چه    .17 از نمایش اخراج خواهند کرد«. صلصل: »  ابودیوک: »صلصل! مرا 
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دهند انجام  را  کار  این  که  دارم  آن  بیم  من  اما   « ابودیوک:  نباشد«.  اساس درست  و  اصل  از  )مرا    بسا 

 اخراج کنند(«. 

د  .18 و  گاهی  کیفر  چه  به  که  دانست  خواهند  زودی  به  کردند  ستم  و  ظلم  که  آنان  انتقامی  و  وزخ 

 .کنندبازگشت می 

:  یغنریم  .« د کنی  نگاه  هاو اشغال آن توسط عرب  هایسیفتح مصر توسط انگل  نی: »به تفاوت بنجم  .19

برعکس گفت را  مثال  انگل!  دکتر  ی»تو  اشغال مصر توسط  تو  فتح مصر توسط عرب  هایسیمنظور    ها و 

 « .است

»به  .20 انجم:  )فآن   ی برا  که نی محض  حموراب  س یرامس  ق،ینیها  کردی و  صحبت  افکارمان  از    م،ی ( 

چهره  به  و  آببرآشفتند  لگد  رزی   را   ما  و  انداختند  دهان   هامان  وپا  فردست  و  ا   زدندیمادی کردند    ی : 

 ددانییم  ای . آمی ادد! و ما تنها با فرار، خود را نجاتمنوشییتان را م! خونمی بریشما را سر م  هایشعوب

کرد... مثل ما  تی ها هم سرابه آن  کهن ی ا ی: »برانجم؟«یستچ ی نفر: »برا هرسه ست؟«یچ یبرا هان ی ا ةهم

هو شدند،  همان  تی عرب  دادند  دست  از  را  داد  تمانهوی   ما  که  طورخود  دست  از  آن م ی را  را  .  ما  ها 

-منتقلهم    هاآن   به  وبا  چونرا هم شناختند... هم  هیکلمه شعوب  یها حت! آن دی... تصور کندندینام  یشعوب

 نمانده.« یباق ندهی گذشته، نه در حال و نه در آ نه در یدیام چ ی م؟ هیچه کن م؟بروی  کجا اآلن. شده

  کنیم؟   چه  آن  با: »حنفی  .«کنیم  چه  اند،ریخته  حیاط  در  که  کثافتی  این  با  االن  خب! خب!» :  حنفیام  .21

»  حنفیام   .«شود  خشک  تا  کنیممیرهایش دردسر      که  ترسینمی  انتظامی  نیروی  افسر  از:  برایمان 

در    اآلن  اند و دادهخبر  او  به   کاران  این جنایت  حتما   آید،می   باالخره! گروهبان  مادر: »حنفی  «کند؟ درست

 ما  پول  گویی  گیرند؛می  ما  جنیه از  یک  روز  هر.  داد خواهیم  جریمه  هم   امروز  گویی: »حنفیام  .«راه است

 .« آوریم  دست به قرش یک تا کشیم میسختی چقدر که دانیمی تو خدایا. است حرام

  های ملت   مثل   خواهیممی  بلکه !  هرگز  کنیم؟   یکی  را  زبانمان  خواهیممی  ما  که   گفته  کسی   چه :  نجم .22

.  کنندمیتکلم  خود  خاص  زبان  به  ایتالیا  و  اسپانیا  فرانسه،  کشورهای  از  یک... هر  باشیم  پیشرفته  اروپایی

  که   کشورهایی  از  هریک  و  هاعراقی  ها وسوری   طورهمین  باشند؟،نداشتهزبانی    خود  برای  هامصری   چرا

  ای   بمیرد  بگذار:  نجم  .«میردمی  عربی  زبان  یعنی  این!  دکتر: »میرغنی  دارند؟!قرار  عربی  هایسرزمین  در

 ...   نیست که التین زبان از بهتر نمیرد؟ چرا ! ... برادر
 .بیندیشیدما آن را قرآنى عربى نازل کردیم، باشد که   .23

 .به زبان عربی فصیح   .24

-میسختی  چقدر   که   دانیمی   تو   خدایا.  است   حرام   ما  پول   گویی  گیرند؛می  ما  جنیه از   یک   روز  هر  .25

 . آوریم  دست به قرش یک تا کشیم
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 منابع و مآخذ 
 . گر ی نشر د :تهران  ،یگی، ترجمه اکبر معصوم بيو نقد ادب سمی مارکس( 1383)یتر گلتون،ی ا  -

 ، تهران: انتشارات نیلوفر. ادبي ودموکراسي نقد (.1385.)پاینده، حسین- 

)داستان (.  1389)____،_____- ایران  در  کوتاه  ناتورالیستيداستان  و  رئالیستي  تهران:    ، (های 

 انتشارات نیلوفر. 

 ، تهران: نشر آگاه. رئالیست و ضد رئالیست در ادبیات(. 1376)  .پرهام، سیروس  -

 ، ترجمه: محمدتقی فرامرزی، تهران: نشر تندر. یخ رئالیسمتار (.1362بوریس. )ساچکوف، -

 انتشارات سهره. تهران: ، مصر، تهران: زیتون سبز(. 1391سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ) -

  .انتشارات نگاه ن:ا ، تهر1ج، ی ادبيهامكتب  .(1381سید حسینی، رضا. )   -

 جا، مؤسسه انتشاراتی نهضت جهانی اسالم. ی ب . یخ سیاسي عراقتار تا(.بی )شورای نویسندگان.   -

 ، تهران: فردوس. 1ج، تاریخ ادبیات در ایران(. 1369.)صفا، ذبیح الل   -

و    یموریتیاسر    رضا،یعل  ،احمدییعل-  ب»(.  1390)  مند، یم  یمحمودمحمد  اصل  خود  : یگانگیاز 

  ، میقرآن کر  یارشته انیم  یهامجله پژوهش،  «مفسران قرآن  یجوان و برخ  انیهگل  دگاهی از د  یاسهی مقا

 . 37-43صص  :شماره چهارم، 2دورة

مترجم: سید  ،  «شناسی رئالیسم در هنر )رئالیسم انتقادی از دیدگاه غربروش» (.  1385فضل، صالح.)   -

 . 17-13صص  : 53شماره  ،معماری  نشریه هنر و ،)مترجم( فیغری  اسمق
 انتشارات زوار. تهران:  ،ی نقد ادبيبندو طبقه  اصول  (.1390.) فضیلت،محمود   -

مرتضی.) - پور،  ممکن جهان  مفهوم  پرتو  در  عمومی  فرهنگ  مفهوم  و  معنا»  (.1388گوهری    ،«های 

 . 137-171صص :شماره هفتمسال دهم، ، سابق( نامه پژوهش فرهنگي) ارتباط-مطالعات فرهنگ

 . ، تهران: انتشارات سخن عناصر داستان( 1380. ) مال ج ی،صادقیرم -
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 ی أمحد ابکث یلعل ل«یالغسل»حبةیمسرح ی ف االسالمیاملتأثرة ابلتصور  ةیالواقعدراسة 
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 2صدیقه زودرنج 

 
 

 امللخص 
اجتماع   ةیالواقع دراسة ح  ةیدراسة  بناء  اجملتمع  االنسان يف  اةیو  و  االنسان ابجملتمع  بنفسه.   و عالقات  اجملتمع 
.  نیالقرن العشر   يف  ةیخاصة القصة و املسرح  ة،یعداد االنتاجات األدب  ظهرت يف  الت  ةیمن املدارس األدب  ةیالواقع

ذل  يف املسرح  ك غضون  حتّمل  املتم  ةیقد  يف  دیس لتج  زیّ الدور  املوجودة  أثرا    احلقائق  بصفتها   را  یجد  ا  یفن  اجملتمع 
 نیمن الکتّاب املعاصر   ریحاول کث  .ةی املسرح  ظهور عناصرها يف  ةیّ و نوع  ة یمعالة الواقع   ةی. هلذا تفهم امهرضابلع
املوجودة يف  عکسوایأن   رغبة يف  احلقائق  الواقع  جمتمعهم  »علیاملدرسة  هو    ( 1910-1969)«ریمحد ابکثأ  یة. 

امللتزم    يالواقع  العريب  الکاتب املسلم و  العشرین.    يفو  اإلتّ إ  ربزیالقرن  . من  واضح  اثره بشکل  آ  يف  يسالماهه 
الواقع الغس  ةیمسرح   يللکاتب، ه  يسالمر األ صوّ الت    هایف  ظهری  تالّ   ةیآاثره  حقائق اجملتمع    نّی تب  تلّ ا   ل«ی»حبل 

اإلشرتاکي  املصر  الدولة  تدرس ک ة یأثناء  أن  حتاول  الدراسة  هذه  الواقع  ةی فی.  عناصر  املسرح  يف  ةیظهور    ة یّ هذه 
بطر  طر   ةیلیحتل  ةیّ وصف   قةیمضموان   املضامإ  قی عن  ناذج  مسرح  ةالواقعیّ   نیستخراج  حوارات  .  لالغسیحبل  ةیّ من 

و ه واته.   يبشکل نقد اجملتمع اإلشرتاک  ياحلوار املسرح  تّسد يف   قد  للکاتب  يسالمر اإلصوّ تستنتج الدراسة: التّ 
األح   يف يف  ةالواقعیّ   نیاملضام  میترس  يف  معتدال  کالمه  کان    ان یغالب  الّ   ولکن  للتعّرف   تاحلوارات  إستخدمها 
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      Abstract 
Realism is the social analysis of the embodiment of human life in 

the society, the relationship between individuals and the society, and 

the very structure of the society. As a literary school, realism appeared 

in the 20th century works especially in stories and dramas. In the 

meantime, plays, as the dramatic works of art played an important role 

in displaying the realities of the society. Ali Ahmad Baksir,(1910-

1969) was an Arab committed Muslim author who practiced realism 

in this era. His Islamic attitudes are quite evident in his works. His 

“Hablol Ghasil” is a realistic drama which shows the events and 

happenings in Egypt in the time of socialists. Through the descriptive-

analytic method and by extracting examples of realistic themes from 

the dialogues of this drama, the present study seeks to study the 

emergence of realistic concepts in this drama to find out his views of 

the circumstances in Egypt. As the findings show, the author's Islamic 

approach in the dialogues often critically addresses the socialist 

society and his supporters. The author has a moderate position in 

expressing realistic themes, but the conversations used to explain the 

image of Abdul Karim Qassim and the uprising of Sho’ubieh 

somewhat extreme . 

 

Keywords: Realistic themes, Islamic attitude, The drama Hablol 

Ghasil, Ali Ahmad Baksir. 
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