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Introduction: Defamiliarization or foreignization is a formalist concept that 

influences common and familiar scenes and presents them in new ways and different 

from everyday realities. According to Shklovsky, the concept implies that 

foreignizing whatever is familiar and habitual. Walking, for example, is a regular act 

but dance is changing and tangible act. We often inhale air automatically; the same 

is true of language, it is the middle ground in which we move. But, when the air is 

suddenly polluted or accompanied by dust, our attention is drawn to our breathing, 

and it may affect our physical life as a profound experience. Formalists believe that 

art changes our habits and whatever is about us and makes the strange. Art and 

literature are supposed to discover things for the second time. Formalists believe that 

art and literature should arouse astonishment and unfamiliarity in audience and 

make them feel a strange feeling. According to them, artists try to move things far 

away from their regular context and create unexpected features. Therefore, 

defamiliarization or foreignization seeks to break the habits, but it is based on 

reality. Shafiei Kadkani believes that there is no limitation for defamiliarization, and 

every kind of innovation in art is a sort of defamiliarization. It is worth mentioning 

that all tactics for making arts are universal and common among cultures and the 

result of human being’s creativity. Writing, especially creating novels, is among the 

arts that work based on defamiliarizatin. Novelists put aside familiar methods of 

narrating stories to present their idea in a special and personal way because that 

would result in innovation in writing and make the readership feel close to the 

writer, the exact thing that formalism emphasizes.  The novelist has the ability to 

present an exact image of life artistically. This happens when he uses a set of 

strategies such as defamiliarization or foreignization for writing a new, unfamiliar 

and irregular novel. He continuously tries to makes novelties even when his works 

are different in terms of literary type (anecdote, short story, and novel). It can be 

said that he stands against real perceptions, and this resistance results in new 

writings. Therefore, he presents a story with unusual and unfamiliar issues that seem 

to be the basics. The basics are in such a way that would prevent the author from 

going far away from the events and characters. Shkolvsky explains the theory that a 

bond is made between us and all the things around us, something that becomes 

internalized in wisdom. In this way, the things unconsciously become new, and the 
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new idea becomes a habit. The role of literariness here is making us conscious again. 

This is done through what shekovsky calls it defamiliarization/foreignization, which 

is breaking the bonds between things and us. Shkolvsky explains the theory that a 

bond is made between us and all the things around us, which becomes internalized 

in wisdom. In this way, the things unconsciously become new and the new idea 

becomes a habit. The role of literariness here is making us conscious again. This is 

done through what Shkolvsky calls it defamiliarization/foreignization, which is 

breaking the bonds between things and us. Regarding the subject and using the 

theory as a framework, his study sought to explore the effect of defamilirazation, as 

a formalist technique, on the title, characters, time, events, theme, style, language of 

the novel ‘The Thief and the Dogs’.

 Objective: The study aimed to explore the criticism concept of defamiliaraization 

and its effect on novel and literary works. Regarding the objective, the novel ‘The 

Thief and the Dogs’ was selected as it was identified to be an appropriate one.  

Method and Results:  This is a descriptive-analytical study showing that the novel 

‘The Thief and the Dogs’ is a mystery in which defamiliarization is visible and the 

technique makes the novel strange. The mysterious features of the novel make it 

strange and different from what one may encounter in daily life. 

Conclusion: The followings were concluded through exploring the examples of 

defamiliarization in ‘The Thief and the Dogs’: 

1. Defamiliarization occurs in this novel when paradox, irony and symbols become 

dominant. The symbols are full of ironies, and the term Kalab (thief) has two visible 

and hidden meanings, but the writer meant the second one which means 

“treacherous”. The audience understands the symbol and the breach of semantic 

norms that makes the text defamiliarized. 

2. When looked from formalism point of view, symbols and messages that are in 

different aspects of Egypt community, religion and woman, make the novel 

defamiliarized.  

3. The paradox of characters makes the readership familiar with unusual concepts. 

4. Expected and unexpected events create a paradox and result in a defamiliarized 

language of the novel.  

Keywords: Defamilarization, Formalism, Naguib Mahfouz, The Thief and the 

Dogs.
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سم يبر اساس فرمال اثر در رمان  یيزدایيآشنا

 يروس
 

 بجنورد دانشگاه کوثر ،يزبان عرب يس گروه مترجمياستاد حق التدر، 1بادرستاني محبوبه

 بجنورد دانشگاه کوثر ات عرب،يادب زبان و استادياري، نيرضا حسيعل

 
 00/21/0933تاریخ پذیرش:  02/20/0931تاریخ دریافت: 

 دهيچک
 بار، نينخستنشأت گرفته و  يسم روسياز درون مکتب فرمال که تاس ياصطالح ،ييزداييآشنا

. گرفت کاربه صنعت مثابهبه هنر عنوان با يامقاله در را آن ،روس يگراشکل منتقد يشکلوفسک

 با ،را زدهعادت يهاهديپد خود، ييهنرنما با تا دهديم مؤلف به را فرصت نيا ييزدايياصطالح آشنا

ژه يخاص و و يرهن يهازميمکان استفاده ازمأنوس را با  يهادهيپد و بخشد وبارهد يجان ساختن ناآشنا

به او  که کنديرا درک م يديم جديخواننده مفاه ،ند ادراکيآفر يدر طن يدر اثر خود نو کند. همچن

 که است يادب انواع از يکي رمان دهد.يرا م يصورت ادب ييبايو فهم ز يدرک صورت هنر ياجازه

 ياگونهبه رمان از سينورمان کي برداشت؛ برديم پناه آن به ،خود افکار يارائه جهتدر  هسندينو

 ،خود يهانوشته يارائه در رمان يسندهينو. است يزندگ يبرا معاصر يوانيد ،رمان ييگو که باشديم

 به اميپ لارسا و باشناسانهيز يامر در جهت ،ييزداييآشنا نهمچو ييناآشنا و نينو يهاوهيش از

را  گراصورت تکنيکي عنوانبه «ييزداييآشنا»ميزان تأثير  تا کوشديم مقاله نيا .رديگيم بهره مخاطب

 جنس و زبان و اسلوب رنگ،يپ حوادث، زمان، ت،يشخص عنوان، سطوح در  رمان در

 مطلب نيا نيمب و هگرفت صورت يليتحل-يفيتوص روش با قيتحق نيا .دهد قرار يبررس مورد يادب

قابل مشاهده است  ييزداييک آشنايدر آن تکنگونه است که رمز يرمان «»رمان  که است

تازه و مخالف  يدگاهين رمان نگاه و ديرمزگونه بودن اکند که يخارج م يلوف و عادأو آن را از نوع م

 بخشد.يبا عادت و انس به آن م

 

 .،  ،ييصورتگرا ،يسازبيغر :ها کليد واژه
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 مقدمه

دارد  مألوف، تأثير    يها است که در صحنه  ييگرام صورتياز مفاه  يکي،    1ييزداييآشنا

صحنه آن  پوششو  در  را  ميجد  ي ها  ارائه  ديد  به  که  واقعي کند   ست.يند  ي مق  يدگاه 
»شکلوفسکبر کالم  از  2ياساس  مقصود  اصطالحيا«،  »ن  و  يريدرگ،  با   انس  الفت 

عاد  ييزهايچ که  چ  يعني،  شدهياست  هر  باشد  يزيضد  شده  عادت  که  بن  )«  .است 
ما و هرآنچه اطراف ما باشد    يهاهنر عادتکه »  ان معتقدندي صورتگرا  (27:  2000ل،يذر 

ات، يهنر و ادب  يفهيوظقت  يدر حقسازد؛  يبه م ينوس و غرأمريدهد و آن را غير مييرا تغ

برايکشف اجسام و اش ا. بر(106  : 1377  مقدم، ي)علو«  بار دوم است  ياء   ،هي ن نظرياساس 

بودن را در  بيو غر  ييناآشنا،  يد احساس شگفتيان معتقدند که ادب و هنر باي صورتگرا

کوشد  يهنرمند من  يوجود آورد؛ همچنهنوس بأنام   يريثأجاد کند و در مردم ت ي مخاطب ا

هرچ چ  يز يتا  از  عادرا  به    يارچوب  و  کند  جدا  مختلف    يگردآورخودش  عناصر 

د و  ندار  ي حدّ و مرز  ييزداييکه »آشنا  معتقد است   يکدکن  يعي.شفقدام نمايدا   رمنتظرهيغ

که غالباً  د فراموش کرد  ين نکته را نبايو ا  ؛است  ييزداييدر هنر، آشنا  يهر نوع نوآور

صل  ها هستند و حاانِ فرهنگيو مشترک در م  يجهان  ي، امورهاا هنرسازهيتمام شگردها  

 . (99 :1391 ،يکدکن يعي)شف« ت انسان استيخالق

از    ييزداييد که آشناشوي محسوب م  ييز از جمله هنرهاي ن  يسينوو رمان  يگسندينو

ته، با اسلوب و ساختار  نهف  ي مقصود  يارائه   ي برا  رمان  يآن غافل نشده است. نويسنده 

به   ياوهيپردازد و شيبه مخالفت م  ،يس ينوج رمانيرا تازه در نوفرمنحصر   ي سندگيد و 

و   شوديدر نوشتن محسوب م  ياز نوآور  ينوع  ،ن شگرديا  ه بريرا تکيز  ؛دي نمايارائه م

فن وسيله  سندهينو اين  اين اساس که  به خواننده استک ينزد  يبرا   يا بر  آن  شدن  به   ،

 سم به آن توجه دارد.ياست که فرمال يا نکته ن همان ياکند و يه م يتک

ادامه  تاشود  يم  ين مقدمه سعيبا ا به  ييدازييشگرد آشنا  مطالب،  يدر  صورت  که 

در  و  الکالب«  »اللص و   را در رمانکند  يه، استعاره، پارادوکس و رمز جلوه مي تشب  ه،يکنا

ادبيرنگ، روايت، زمان، حوادث، پيشخص  سطوح عنوان، زبان، جنس  اسلوب،  و   يت، 

 رد.ي قرار گ يمورد بررس  يقيصورت تطبهبرموز، 
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  ي اي آن در دنر  يو تأثزان تحقق  ي و م  ين اصطالح نقد ي ا  ي ل به اکتشاف و بررسيتما

کا و  عوامل   يادب  يرهارمان  موجب    است   ياز  اکه  گردي انتخاب  موضوع  ودين    از  ه 

دهد،  ي که در آن رخ م  يبا توجه به حوادث  ب حمفوظيجناثر    « الّلّص والکالب »  رمان،  رونيا

 .باشديم کور مذ موضوع  يجهت بررس يمناسب  ينهيگز

 دارد تا به اين سؤاالت پاسخ دهد:   ين مقاله سعيا

جلوه    «الّلّص والکالب»  رمان  چگونه در عناصر  ،ييزداييا آشناي  يساز ب يک غري تکن  -1

 د؟ ينمايم

 شوند؟ يب ميل به عناصر ناآشنا و غريتبدچگونه نوس أعناصر مدر اين رمان،  -2

 

 ق يتحق   ينهي شيپ

منظ   يا نهيشيپ از  والکالب »رمان  ،سميفرمال  رکه   بررس «الّلّص  مورد  دهد  يرا  در    ،قرار 

 ازجمله: قرار گرفته است؛   يمورد بررس ي ديگر ي هان رمان از ديدگاهياست اما يدست ن

و   يان خنار ي گنج  يتوسط علکه  الشکل واملضمون"    يفة  دراس   "الّلّص والکالب؛  يمقاله 

،  1388:  4  يشماره  ،سات االدب املعاصردرا  يدر مجله و    نوشته شده  يمحبوبه بادرستان

م موجود  يسپس مفاه؛  پردازدي م  عناصر قصه   ين مقاله به بررسيا  ؛ده استي چاپ رسبه

 دهد. يقرار م ين و زن را مورد بررسيمصر، د  يدر رمان همچون جامعه

وسگ»کتاب  در   وبررس: هادزد  ترجمهينقد  بادرستان  «  محبوبه  توسط  نقد    ، يو 

ل  يبه تحل  نموده سپسترجمه    يبه فارس را    الّلص والکالبتمام رمان  ده  نويسن ،  (1390)

 پرداخته است.   رمانو نقد 

س م  ياوشي صابره  سادات  فائقه  عنوان  يا مقاله  يرمحمدفشميو  والکالب  »  با  الّلّص 
: زمستان  36  يشماره  ، سال نهم،دراسات االدب املعاصر  يدر مجله  ل احلبکة«ي حتل يف   ة دراس

پياکه    چاپ رساندندبه  را    1396 مقاله  رمان  ين  الکالب« رنگ  و  ب  »اللص  صورت  هرا 

 . دهديقرار م  يکامل مورد بررس 

   يش از نثر مورد بررسي اشعار ب و عناصر مختلف آن،  ييگرااما در خصوص صورت
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آشناقرارگرفته  و  بررس  ييزدايياند  رمان  يها يو  در  آن  با  اندک    ي عرب  يهامرتبط 

رساله ي تنها    ،  يي زداييآشنا  يدربارههستند دارد  يدانشگاه   يک  اکه    وجود  ن  يعنوان 

عندالشکالن يالتغر »  رساله بينيب  النظر ني  التطبي  و  رواي ه  ب القر   ة يق  بعد  االول  ألمياتر ين    ني س 
قلم  2015)«  معلوف به  شودار(  الزهراء  اد.  باشيم  فاطمه  در  مفهوم  يمحقق  به  رساله  ن 

در و  در رمان    يسازبيغر  يهاجلوهسپس  ته،  پرداخ  ييزداييآشنا  يو اصطالح  يغول

در   يساز ب يکه منجر به غر  يليدال   و  ت، مکان و زمانيسطوح مختلف از جمله شخص 

 .  دهديقرار م  يرا مورد بررس رمان شده

 

 انیگرادگاه صورتیاز د یيزدایيآشنا

نظر  يکي  ،ييزداييآشنا در  يها هياز  شده  راستايي صورتگرا  مطرح  در  ن  مت  يبررس  ي، 

ها  زبان و اسلوب  يشده ير آشنا و عاد ي ، در مسا نثرياعم از شعر    يمتن ادب»  است.  يادب

نم آشنا  ، کنديحرکت  به سمت سلب  عاد يکردن مفاهب يا غري  يي بلکه  آشنا و  شده يم 

م غر  "ي شکلوفسک "  کند.يحرکت  است  پ  يساز بي معتقد  اسلوب  يحاصل  و  رنگ 

سو»  (149:  1997  ،تودوروف) .«است خود،  يعبدالرحد  يائل  کتاب  در  يف يو يالبن   ي تلق» م    ه 
العريب«  آشنا  ،النقد  اصطالح    ينقطهرا    ييزداييمفهوم  ،  "familiarization"مقابل 

ن اصطالح را در قالب  يا ي و ؛(468  :2008 )جبور، «است نمودهارائه    کردن«»آشنا  يمعنابه

صورت  ي پردازه ينظر چارچوب  در  و    يروس  ييگراخود  کرده  ردرج  براساس  آن  ا 

مقاله   يشکلوفسک  دگاه  يد به»  يدر  تکنهنر  م «کي مثابه  ا  دهد.يشرح  از  ن  يمقصود 

اء  يق قرار دادن اشيکه از طر  است  ملموس   يزها يان ما و چيم  ييسلب آشنا، »اصطالح

  .(38: 2009م،يعبدالرحديس) «وجود آمده استهب ريمغا يتي فيمالحظه با ک قابلقابل درک و

ست احساس  يبايم  يشه را که ادب و هنر به طور کل ين انديا  يشکلوفسککتور  يو

مألوفبدهد،    3يشگفت از  را  عادت  دور  4مردم  از  را  آنها  و  به  يهاکند  نسبت  شان 

آزاد   باد  ي نماملموسات  چيو  از  يد  را  جدزها  نگري منظر  بخشيد  بهبود  د. ي ست، 

نظري گراصورت  از  برشتبرتو»  يها هيان  بود  يو  ؛ گرفتند  يشيپ  «5ت  هنر    معتقد  که 

ا  در جان  يست احساس شگفتيبايم تأثيجاد کند  ي مردم  آشنايا  باشد  ييزدايير   «داشته 
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  ي ، زمانان خواننده و متنيم   ژهي و  يابه رابطه   ،ييزدايين آشنايبنابرا  .(73:  2003  ،برجرزاي)ا

 کند.  ي اشاره مشود، يدور م يانداز عادکه هدف از چشم

 

   الّلّص والکالبرمان  يخالصه

رمان،يا مهرانيسع"  نام  به  ير يفق  جوان  داستان  ن    نظامي   با  يکشور   در  که  است   "د 

  ي برخ  يشعارها  برخالف  لشيتشک  از  پس  کهنظامي  ؛کندمي  يزندگ  يستيالي سوس

نظام جمهور  ي مردم  يوجهه  وجود  با  و  شودمي  مواجه  انتيخ  با  ،رهبران  حاکم،   يو 

حمفوظيجندارد.    انيجر  آن  در  سلطنت   عمالً   ييهاتيشخص   قي طر  از   را   انتکاران يخ  ب 

 . کشدمي ري تصوبه ،"سناء"و "مانيه سل ينبو "،  "ش سدرةيعل"، "رؤوف علوان" چون

  ي کودک  زمان  ازکه    دي سع.  بود  ييدانشجو  يهخان  دربان  عم مهران  فرزند  د مهرانيسع

  يدانشجو  رؤوف علوان  با  محل کار خود   در  ،بود  مشغول   ي خدمتکار  به  خود  پدر  همراه

  تا   فرستدمي  مدرسه   به  را  ديسع   عم مهران،  ،يو  قي تشو  با  و  شودمي  آشنا   حقوق  يهشتر

 . بخواند درس

کمک    پدر،  وفات  از   پس  علوانبا  مهران  ن يگزيجا  مادرش  و  ديسع  رؤوف  در   عم 

علوان.  شدند  خانه  يکارها  رهبر  درآن  رؤوف    و   يآزاد  شعار  با  انهيمخف  يسازمان  زمان 

  يفرد  ،خود  طرفدارانِ   و  ران يفق  نزد  سبب  بدان  و  بود  ي نينش  کاخ  و  ثروت  از  يدور

 رفت. يشمار مبه  تيحما مورد و محبوب

اينشد  مار يب  يسختبه  ديسع  مادر  يشب از  نزديک؛  به  را  مادرش    مارستان يبترين  رو 

 ن علت،يبه هم  .نشدند  واقع  پزشک  توجه  مورد  شانيظاهر  خاص  وضع  ليدلبه  اما  برد،

فراهم    در  يمال  ييعدم تواناو    مارستانيدر ب  ينظميايجاد ب  ليدلهب  و  شد  يعصبانشديداً  

  .فوت کردمادرش ک ماه پس از آن اتفاق، يمارستان رانده شدند و ياز ب ،کردن دارو 

رؤوف .    زد  سرقت  به  دست  عقده  يرو  از   بار  نياول  يبرا  ديسع  اتفاق،  نيا  دنبال به
را رؤوف سرقت  ي؛زکرد  قي تشو  را  واو  ،  دانست  يقانون  و  مشروع  راد  يسع   کار  نيا  علوان

 .  کرديم  يو مشروع تلق  يانقالب ياز ثروتمندان را حرکت
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سل ينبو   با  ييدانشجو  يه خان  در  خدمتش  هنگام  ديسع در   يدختر،  مان يه  خدمتکار 

  زين  ش سدرهيعل  زمان  آن  .کند مي  ازدواجاو    با  سرانجام  و  شود مي  آشنا  ترک،  يرزني منزل پ

مهرانيسع  برابر  در  اما   کردمي  کار   ي يدانشجو  ي هخان  در بهيب  ي فرد  د  حساب  ارزش 

  نقش   گونهنيا  وکند  يم  يابراز خوشحال   ،ه ينبو   ود  يسعازدواج    ياو به ظاهر برا   آمد؛يم

صيپ  در  د يسع  کهيزمان  يول  .کندمي  يباز   را  مييوصم  وفا  با  يدوست   مشغول   يرف يچ 

د و حبس او  ي سع  ير يموجب دستگ  ،سي پل  به  ينيخبرچ  و   هينبو   يهمکار  با  بود،  سرقت

  مواجه  انتيخ  با  همسرش  و  دوست  جانب  از  ،  ديسع  که  بود  يبار   نينخست  نياشود.  يم

   .شد

ش يعل  با  رد ويگيطالق م  يابيغه  ينبو افتد که  ي اتفاق م  يزمان  ديسعبه    تربزرگ  انتيخ
دخترش    انتکارانيخ  يجوجست  به  ، يآزاد  از  پس  ديسع  .کندمي  ازدواج   سدره ا سنو 

مالقات،    زي ن  او  اما ؛  پردازدمي هنگام     ن يا  با  مواجهه   از   بعد.  کندمي  انکار  را   ش پدربه 

که رؤوف صاحب آن   ،روزنامه  قي طر  از  يو  رفت.  يديجن   يخ عليش  منزل   به  ،هاانتيخ

  دنبال  به  کند ويم  يي سپس محل سکونتش را شناسا.  ؛دکنيدا م يرا جستجو و پ  يبود و

  .شودمي مواجه  قصر  به هيشب  ياخانه  با ساده  يا خانه يجا به اما  ؛رودمياو 

با    ديسع مالقات  از  علوان پس    عنوان   به  تا  کندمي  کار   خواست  در  او  از  ،رؤوف 

  ي وقتشود؛ ي مواجه م رؤوفبا عدم موافقت  اما کند، کار اشروزنامه دفتر در نگارروزنامه

  گيرد مي  ميتصم  ند،يبميا  سابقش و ثروت او ر  يها رؤوف به شعار  يعدم پايبند  ديسع

 . شودنمي موفق يول کند، سرقت او  منزل  از  تا

مالقات  مي  يزندگ  يي تنهابه  که   ي ابدکاره   زن  ،"نور"  با  ،طرزان  يهخانقهوه  در کرد، 

 ازد يسع. کند يسپر  آنجا در  را هاشب  تا  کندمي دعوت خودش منزل  به را او نور و  کرد

؛  برساند  قتل  به  را  هاآن  تا    خواهدمي(  انتکارانيخ)  هاسگانتقام از  يبرا  يااسلحه   طرزان

  کشته  گناهانيب  مجرمان،  ي جابه  و   روندمي  خطا   به   شيها گلولهاما هنگام انتقام از آنها،  

 . شوندمي

 . کنندير ميدستگ  را اورد و يگ يس قرار ميب  پل ي د مورد تعقيسر انجام سع



 9  روسي فرماليسم  اساس بر محفوظ نجيب اثر ،«والکالب  اللّصّ»  رمان در زدایيآشنایي 

 « بالّلّص والکال»در یيزدایيآشنا  يهامصداق

والکالب»  در  يي زداييآشنا کن «،  الّلّص  نماد  استعاره،  ه،يتشب  ه،يابا  و    ي تجل   ،پارادوکس 

فراواني کنا  يدربردارنده  نماد  .ابدييم هنجارگر  ي ات  جزء  و  نيز    ييمعنا  يها يز ياست 

 است:  يبررسچند سطح قابل  قالب درن رمان و يدر اد که يآيشمار مبه

 

 سطح عنوان 

اصلعنوان محور  متن  ي  تيهو  يکنندهنييتع  و  ي،  دربردارندهک  مفاهيمفهوم    يو  م  يا 

افزون   ،در آن  نماد »يول  ديآيشمار مبه  کي سمبل  ي داستان  "کالبالّلّص وال"  .است  يخاص

ات کوچک آن يجزئ  در  «،الّلّص والکالب»در    نماد  متمرکز شدن برآن است.  ت ويواقع  بر

 ( 226: 1987 ،ي)شکر « ته استآن نهف يانيبلکه در ساختار ب ،شوديپنهان نم

مرج    و  هرجفرد  و    يسارق انقالب  يعني  قهرمان  شخص  در عنوان،  «لص»مقصود از  

ست بلکه  يسگ، ن  يعني،  وان معروفيح  « نيز،کالب»  است. مقصود از  د مهرانيسع  ،طلب

  کاران هستند:انتيمقصود همان خ

ح» املصائب  تتابعت  مث  يب،  وشى  معها  ابإلتفاق  يب؛  وشى  ابنيتالكلب  انكرتين  «  6ىت 
اليت ينضوي    سينزل عقابه برؤوف علوان، »،    (31:  1973  )محفوظ،  اخليانة  أّن رؤوف هو رمز  إذ 

   (136  :همان) «7حتتها عليش و نبوية و مجيع اخلونة يف األرض

  ي بر سگ واقعمفهوم اول،    با دو مفهوم است؛  ينماد  «الکالب»لفظ    ،ن اساسيبر ا

دوميم داللت   مفهوم  و  خ  کند  بر  درگي داللت  دارد.  ه يعل  مهران  ديسع  يريانتکاران 

مقابلهالکالب در  علوانبا    يو  ي ،  م  رؤوف  رو  رديگيشکل  او، يم  ي اصل  ييارويو  ان 

رف و  مرتدش  ي استادش  علوانق  م  رؤوف  زافتدي اتفاق  زندگرا  ي؛  در  ار يبس  ديسع  ياو 

 است.  بودهارزشمند 

دايبنابرا در  عنوان  ورود  موهي کنا  يرهي ن  قرارگرفتن،  دا  جب  در  را   يرهيآن 

شود و ي م  يمعنو   يزيمنجر به هنجارگر  مفهوم،  رييتغبا  ه  يپس کنا  .شوديم  يصورتگراي

به مفهوم دوم اول  مفهوم  داانتقال  م  يي زداييآشنا  يرهي ، در  بنابرارديگيقرار  ن عنوان  ي. 
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لوف و  أم  نيناوعگر  يبا د  تا خواسته  سنده  ينو  کند ويبه مضمون رمان اشاره نم  صراحتاً

  .ج، به مخالفت بپردازديرا

 

 ي ن انواع ادبين رمان بیت تفاوت اعل  و  8يادب سطح نوع 

در    «الّلّص والکالب»ا  ي: آديپرس   ياز وب حمفوظ  يجن  خود با  ي مصاحبهدر    ديامحد حممد سع

د  ي مورد جد»  پاسخ داد:  ب حمفوظيجنو    شود؟ي محسوب م  ي دي جد  يان آثارشما دورهيم

کيا آن  ن است  داستان کوتاه يک رمان کوتاه  ي ه  ن  بلند است.  يا  آن رمان  ست و   يپس 

ن بر اساس نظر  يبنابرا  (200:  2006  )حمفوظ،  «ن است.يها اه رمانياش با بقي عيتفاوت طب

محفوظ،ينج والکالب"  ب  رمان يم  يوصل  يهمزههمچون    ،"الّلّص  و  کوتاه  داستان  ان 

م  حد   ؛شوديمحسوب  آن،يتا  در  رمان  ا يخصوص  که  و  کوتاه  داستان  شده  يآمت  خته 

سندگان  يگر نويکه د  يگر انواع ادبيان ديدر م  ين اثر ادبي اتوان گفت  يرو منياست؛ از ا

 است. يز يهنجارگر يدارا ،ندا خلق کرده

 

 ک ين و سمبلیسطح نماد

ح رمانمواجهن  يخواننده  حوادث  با  مضمون  ،شدن  م  ييها  با  که  يبرخورد  کند 

نماد در   ،نها را پنهان کرده است. همانگونه که ذکر شدآر هنگام وقوع  د  رمان  ينويسنده

والکالب" ب  "الّلّص  ساختار  م  يانيدر  نهفته  هنجارگر  شونديآن  به  منجر  و    يزي و 

 گردند که عبارتند از: يم  ييزداييآشنا

 
 مصر  ي جامعه

از آن رنج  است که مردم    ي ط ياز شرا  زنده  يري تصو  ،"الّلّص والکالب"مصر در    يجامعه

بهبردنديم به انحراف رو  ياجتماع  يتيشخص  نور  ،عنوان نمونه؛  از   و   آورده  ياست که 

حقوق  يزندگ  يهاحداقل  و  اجتماع  امن  يدر  آسايچون  و  زندگيت  در  روزمره    يش 

است:   بوده    وصحوة   مطمئنة  نومة  أريد  األمان؟   تصدقني؟أين  مىت  الودع  ضاربة  »-نورمحروم 
   (119: 1973)حمفوظ، « 9!السبع؟  السماوات رافع على  ذلك  يتعذر  هل وديعة،   وجلسة هنيئة
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الهام گرفتهي  الّلّص والکالب» داستان  واقع  باشد يم  يواقع  يشدهک  آن   يکه قهرمان 

سل نيحممودام" اوايکس   ؛است  "ماني  ماه    ي برا  ،م1961ل سال  يکه  مردم    تمامذهن  چند 

را   بودبهمصر  کرده  مشغول  حمفوظيجن.  خود  م   يهدربار  ب  همان  يا»  د:يگوياو  مرد  ن 

طر  يفرصت از  که  افکاري است  و  احساسات  به  آن  ب  يق  بود يکه  خودم  و  آن  ن 

و قدرتي م  يرابطه   ؛دميشيانديم انسان  و جامعه  ،ان  او    ( 113:  2006)حمفوظ،  اش«خالق 
از طبقهينج   يها ها در رمانتيشتر شخصي»ب کوچک    ي هاکارگر در شهر  يب محفوظ 

 ( 53 :1977 ه،يعطحممد) فراد دانشجو و بافرهنگ«اهستند و از  

  ر يتصوبه  شي دادهايرو  و  هاتيشخص  با   هاوسگ  دزد  در  ب حمفوظيجن  که  يا جامعه

  ي پوچ  و  ذلت  در  که  يران يفق  و  شدهفراموش  عدالتِ  از   پر  است  ياجامعه  کشد،مي

  ي دي ام  نا و نگنا ت   يرو از که  ارنديبس آن در فقر يقربان زنانِ که  يا جامعه. کنندي م يزندگ

 :  داستان در "نور" مثل يکسان اند،برده پناه يفروش خود به ،يزندگ يه ادام  يبرا

  وخلع .  انتظاره  يف  والقلق  الضيق  و  الوحشة   وجد  و.  تركه   كما  خاليا  فوجده  البيت  إل   رجع  »
  أن   حمال   أنت؟   نور،أين -:كئيب  مسموع  بصوت  وتساءل.الظالم   يف   الكنبة   على  وارمتى  اجلاكتة 
  حال   أي   على  ليست  هي   األوغاد؟  بعض   عليها   اعتدى  هل   عليها؟  البوليس  قبض   هل .خبي   تكون 
 ( 158: 1973حمفوظ،) «10خبي

 در  "نور"  ؛دارند  کساني   ي سرنوشت  دو  هر  که   هستند   ي کسان  "د مهرانيسع"  و   "نور"»

  رانده  جامعه   از  ديسع  همانند   او.  است  يکي  د مهرانيسع  با  هايژگيو  و  صفات  از  ياريبس

 يريتعب  شهيهم  ب حمفوظيجن  اتيادب  در  نمونه،  نيا.  کندمي  يزندگ  قهر  و  يتباه  در  و  شده

  (162: 1981د،ي)حممد سع «.مردم برابر در جامعه تيمسئول از  است

ناپد از  حمفوظيجن  ،نور  ت يد شدن شخصيپس    زبان   از   را  ياه يقض  جمله،  کي  با  ب 

مهران  يسع الوجو »:کندمي  مطرحد  يف  شعرة  هتتز  لضياعها هل  ؛ (158  :1973  )حمفوظ،  «11ى 

بهيا   و  دارد  بر  مصر   ياجتماع  اوضاع  از  پرده  عبارت  نيا  د يشا را  موضوع  صورت  ن 

  جامعه  ف يضع افراد  شدنگم يبرا  يي مو  تار چ يه جامعه  ني ا در  ان نمايد کهيم بيرمستقيغ

 .  ستين  قائل هاآن يبرا  يارزش کسچيه و ديآنمي در لرزه به
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. گرددمي  باز  جامعه  در  حاکم  طيشرا  به  ،"الّلّص والکالب"در    اهتي شخص  عملکرد

  پس   که  يمثل زن  ؛است  جامعه  ريگهمه  مشکالت  و  فقر  انعکاس واقع عنوان داستان،    در

  انتيخ  او  به   ،دتريجد  يمشکالت   جادي ا  از   ترس   ليدل  بهو    خود  شوهر   افتادن  زندان به    از

ا  "اللص والکالب"در    کند. »همسرمي به  ي؛ کشور ستنماد کشور  و    يصورت شرعکه 

ن  ينشانگر ا  شيعلانتکاران قرار گرفته است و  يخ  در تسلط  ،يقو  يق قدرت ياز طر  يقانون 

 . (75 :2007 ،ةفي)خلهمسر و دختر است« بر  يرگيچ
أيضاً،  والواجب  النصيب  و  القسمة  ولكنها  جرمية  ارتكب  ما    »مل  إل  دفعين  املروءة  واجب 

الصغ البنت  أجل  ومن  أيضاً فعلت،  حق  .(14-15  :1973  )حمفوظ،«12ية  ايدر  عبارت  يقت  ن 

توج به  نظامي اشاره  دارد  يهات دستگاه  علوان   آن  در  که   يا جامعه   ؛در حکومت  ،  رؤوف 

  کرد،مي  دعوت  مردمي  يحکومت   به  را  مردم  وت داشت  ي فعال  يانقالب  ييدانشجو  عنوانبه

  نماد   او.  شودميکنند،  مي  يزندگ  بايز  و  مجلّل  ياخانه  در  که  يکسان  از  يکي   به  ليتبد

  و  اصول   سپس،  ؛خواندند  فرا  يآزاد  و  انقالب  به  را  ملت  که  است  يستياليسوس  رهبران

 آن  با   گذشته  در   که  شدند  يتيحاکم  نظام  همان  وارد   و  گذاشتند  رپاي ز  را  انقالب  ي مباد

 لوان رؤوف ع  توان گفتين اساس م يبر ا.  دنمودن  انقالب   خاطرش   به  و  کردندمي  مبارزه
  همان به  بلکه  نرفت،  نيب  از   تنها  نه  که  است  يخواهسلطه  و  يپادشاه  نظام  از  ير يتصو

جو و ظالم قرار  ن دليل که در صف افراد سلطهيبه ا  او.  ماند  يباق  زمان  آن  در  صورت 

   .است امان در شهيهمگرفت، 

ا اليوم كاألمس، كنُت لصاً وكنت صديقا يل يف  »ن بخش از رمان،  يدر  ذات  سعيد،ليس 
الوقت ألسباب أنت تعرفها، ولكن اليوم غي أمس، إذا عدت إل اللصوصية فلن تكون إال لصا  

  استبداد   به   که  مصر  مردم   برخالف  که   است   يفرد،  د مهرانيسع   (44  :همان)  «13فحسب!

  متنفر   ظالمان  از   او.  ستدي امي  خود  وجودِ  اثباتِ  ي برا  سلطه  نيا  برابر   در  دارند،  عادت 

   .کندمي اشاره لهأمس نيا به تش يروا خالل  در زين فوظب حميجن و است

  ام ي ق  دنِيرکشيتصوبه  قي طر  از  قصد دارد تا  ب حمفوظيجناز داستان،    يگريدر بخش د

ا  با  او  يمقابله  و  د مهرانيسع را  ياستبداد،    مردان  از  ياريبس  ادآور شود که:ين موضوع 

  در  ياريبس  ي هاانقالب  و  خاستند   اپ به  استبداد  ه يعل  مصر  يجامعه  در  د مهرانيسع  ر ينظ
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  در   همچنان  ن مشکل،يا  و  براندازند  را  استبداد  نتوانستند  هرگز  يول  ور کردند،آن شعله

عذابنا..فقال  يو -نور»پابرجاست:    مصر  اليدرون  ولكنهم  عنرتة  الناس كأنك  عنك  تحدث 
التهام الشواء مث  ببساطة:أكثرية شعبنا ال ختاف الّلصوص وال تكرههم..وتواصلت مخس دقائق يف  

 أان أحّب الكالب.. -ولكنهم ابلفطرة يكرهون الكالب..فقالت ابمسة وهي تلعق أانملها:-قال:
هؤالء..- وبكيت كثيا  -الأعين  واحدة  آخر  موت  شهدت  حىت  أبدا  منها  بييت  خيل  نعم،ومل 

أخرى..فقال ساخرا: مرة  أعاشرها  أاّل  ابلتعب -فصممت  توعدان  إذا  نتجنب احلب  أن   .. ينبغي 
  : همان)   «14! التكوين ظاملة، أال ترين أّن الدنيا كلها ظاملة؟-أنت التفهمين والحتبين..فقال برجاء:-

126 ) 
و اثبات مفهوم    يدر طرح مسائل اجتماع  يي گوسنده از صراحتيعدول و خروج نو

کار رفته در  به   يهاتيانت از جانب رهبران و حاکمان مصر در جامعه توسط شخصيخ

 است. ييزداييو آشنا يز ير، هنجارگرمان

 

 ن ید

 که  يديخ جنيش و د مهرانيسع نيب يه رابط توسط "الّلّص والکالب" رمان  در  نيد يلهأمس

ن  يکه اي درحال  ؛شودمي  مطرح  ،است  د مهرانيسع  ت يشخص  در  موجود  مانيا  بخش   نماد

د تفکر  از  ذهن    ينيمقدار  و  عقل  مهرانيسعاز  است.  د  شرافتمند،    ي»قصه  دور  دزد 

  ي و عدم قبول شخص  يم اجتماعظل  ن ويگاه دي هدف مناظره و بحث جا  اب  "دمهرانيسع"

خذ »عنوان نمونه:  . به(104  :1977  ه،يعطحممد)  «مطرح شده استشدن آن    يده تلقيفايو ب
املعتذر:  بلهجة  قال  مث  سعيدقليال  واقرأ..فارتبك  أتوضأ.. -مصحفا  ومل  اليوم  السجن   غادرت 

أنكرتين ابنيت،وجفلت مين كأين شيطان، ومن قبلها    -جة جديدة شاكية:توضأواقرأ.. فقال بله-
برقة: يقول  الشيخ  فعاد  أمها!  واقرأ..-خانتين  أتباعي،تلميذ كان    -توضأ  من  حقي  مع  خانتين 

منه.. تزوجت  بسجين،مث  حمتجة  الطالق  فطلبت  يدي كالكلب،  بني  واقرأ..فقال  -يقف  توضأ 
واحلليَّ،اس-إبصرار.. العطفة  مايل،النقود  أنذال  ومجيع  الدنيا،  قد  معلما  صار  عليها،وهبا  تول 

رجاله..  من  جبينه:  -أصبحوا  عروق  انتفخت  وقد  واقرأ..بعبوس  بتدبي  -توضأ  على  يقبض  مل 
مث   يب،  وشى  معها  ابإلتفاق  يب،  وشى  الكلب  النجاة،  من  واثقا  البوليس،كاّل،كنت كعاديت 
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ابنيت.. أنكرتين  املصائب حىت  ا -تتابعت  بعتاب:فقال  حتبون هللا  -لشيخ  إن كنتم  واقرأ"قل  توضأ 
   (.31 :1973 )حمفوظ، «15.فاتبعوين حيببكم هللا".. 

گفت يم حمفوظيجن  توان  عمل  ب  حل  واقع   ي برا  يراه  طررا    يمسائل   يديجن  قي از 
دي عنوان  به نماد  نم  يجا به  ينيک  قبول  محض،  والکالب"رمان  »  کند.يعقل    "الّلّص 

بيطب ب  فوظحمنزد    يداريعت  راه  از  ا  ياسالم  ينيد  يداريرا  ميدر  شرح  دوره  دهد؛ ين 

تعميبنابرا به  او  بين  بر شخصو هموار   يني د  يدار يم  تمرکز  با  آن،  ابعاد  خ يشت  يکردن 
بعد از انقالب   حمفوظ  نزد  ي کل  يالعملعنوان عکسن کار بهيا  د.ينمايماقدام    يديجن  يعل

 (78: 2007 ،ةفي)خل «بود. يدموکراس يه و قطع روند توسعه يژوئ

  ي ق رابطه ي از طر  يدر آن دوره و نقش آن در حل ظلم اجتماع  ينيد  يدارياثبات ب

مهرانيسعان  يم عليشو    د  آشناي ديجن  ي خ  م  ييزدايي،  محسوب  رمان  را  يز  ؛شودي در 

 خارج شده است.  ييگوم و صراحتيمستق يأله از اشاره ن مسيان ايب يسنده برا ينو

 

 زن 

  ب حمفوظ يجناست.    "الّلّص والکالب"در    موجود  ييزداييسطوح آشنا  گرينماد زن، از د

بود    د مهرانيسعکه عاشق    يازن بدکاره  "نور"و    مهران  ديسع همسر    "هينبو "،  ن رمانيدر ا

به نمونهرا  مصر   يعنوان  طر   يو  کند.يم  يمعرف  يزن  شخصياز  و   يها تي ق  زنانه 

اشارهآنها،  انحراف   آن  در  فقر  و  جامعه  ضعف  و يم  به  ا  کند  ت يدر  خصوص  د  يأک ن 

  نيا  تيواقع.  دارند  وجود  ي فاضل  ري غ  منحرف  زنان  و  فاضل  منحرف  »زنان  :که  کنديم

  باز   ياجتماع   عوامل  به  انحرافشان  و  ارنديبس  من  يهارمان  در   منحرف  زنان  که  است 

 )حمفوظ،   «..!!.جامعه  سبب  به...شوندمي  گناه  مرتکب  فقر  سبببه  هاآن  اکثر.  گرددمي
2006: 103) 

 

 مان يسل ة ينبو 
مهران يسعهمسر    "هي نبو " که  يکس،  د  مصر،   ، "شيعل"  است  کشور  تصاحب  نماد  را  او 

  کرد:يم  يزندگ  يبزرگ  بود که در باغ  يترک و ثروتمند  يبانو از خدمتکاران    يکرد. و
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حبديقة» حماط  بيت  يف  مبفردها  تقيم  عجوز كانت  الرتكية  الست  خبادمة  عرفت    «16كبية  بذلك 

  يه بود و منطقه را همانند باغياست که خادم ترک  ينماد مصر  هينبو »  (99  :1973  حمفوظ،)

د يسعه است و زندان افتادن  يژوئ  23همان انقالب    هي نبو   با  شيعل  ازدواج  کرد.ياستثمار م
 ( 82  :2007 ، فةي)خل باشد.«ين از قدرت و حکومت ميشدن مبارزهمان دور

ا مرحلهيدر  حمفوظيجن  ،ن  صرا  ب  م  يي حتگواز  بهيخارج  و  و  يز  يشکل شود  باتر 

بهم م ؤثرتر  نفوذ  د  کالم  اگر  که  يتاحد  کند.يجان خواننده  ميب  يگريبصورت  شد  ي ان 

 را نداشت.  ييباير زيثأن ت يچن
 

 ت بدکارهي، شخصنور

 به  کهيزمان  گذراند.  يريفق   يخود را در خانواده  يبود که کودک  يدختر  "ه ي شلب"  اي  "نور "

  تخت يپا  به   و  کرده  فرار  ييروستا  و  رانهيفق  يزندگ  آن  از  رسد،يم  يجوان  دوران

م   يشغل  و  کار   تنهانه  يول  آورد؛  فراهمرا    يتر مرفه   يزندگ  آن  در  تا  کنديمهاجرت 

 ،خود  يزندگ  گذران  يبرا  جه،ينت  در.  کندنمي  دايپ  يزندگ  يبرا  زين  ييجابلکه    ابد،ينمي

 بردمي  سر به  قرافه  به  مشرف  رافتادهدو  ي اخانه  در  و  شودمي  يخودفروش  به  مجبور 

»شارع جنم الدين وراء قرافة ابب    .نشناسد  را  او  ي کس   تا   دهدمي  ريي تغ  را   خود  نام   نيهمچن
النصر...البيت الوحيد يف الشارع، حتته وكالة خيش و وراء القرافة...البعرفين هناك أحد ومل يزرين  

 (   73و 72، 1973 )حمفوظ،  «17فيه أحد
.  است  مهربان  و  صاف   يقلب  ي دارا  بخشنده،  يزن  ،ي اخالق  انحراف   دوجو  با"نور"

 او.  کند  مطابقت  او  باطن  با   تا  ند يگزبرمي  شي برا  بايز  نامي  ب حمفوظيجن  ل،يدل  نيهمبه

 در  و  برسد   خود  تين  و  هدف  به  تا  آوردمي  فراهم  ديسع   اقامت  ي برا  يمناسب  ط يشرا

بيتبد  او  يوسانه يأ م  يزندگ  و  يک يتار  و  ظلمت روشنال  و  نور    "، نور".  شودي م  ييه 

و    يتازگ  ديسع  به  او  عشق  اما  دارد  دوست  اريبس  را  "ديسع "  او  به  گذشته  ازنداشت 

نبوية  »  :دادهنمي  يتياهم  او  به  ديسع  اما  بوده،  مند عالق إل  يهديها  إليه كان  هداايها  حىت 
ا  .( 63  : همان)  «18عليش وجود،  يبا    د يسع  افتادن  نزندابه    از  نور   ياندازه   به  کسچيهن 

 . نشد نيغمگ  و ناراحت
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  فساد   ميمستق  صورتبه  تا  کندمي  ستفادها  شي هارمان  در  بدکاره  زن  از  ب حمفوظيجن

  ن يا  به گريد بار»  .دهد حيتوض خواننده  يبرا  را است  واجب آنها بر  فساد عدم که  مردمي 

  که   نور.  استمحترمي  خانم  نظر  به  که  د مهرانيسع  زن  :دي کن  نگاه  رمان  در  تي شخص  سه

  بند يپا  و  فيشر  يانسان  ديبا  و  است  يفرهنگ   يفرد  که  رؤوف علوان  و  است  يابدکاره  زن

  ،ديبسنج  را  انتکاريخ  سه  ن يا  از  کيهر  اخالص  مقدار  اگر  اما  .باشد  ديعقا  و  اصول   به

  يها   رمان  وارد  بدکاره  زن.  است  رؤوف علوان  ود  يسع  همسر  از  شيب  بدکاره  زن  اخالص

  يهست  تو  نيا  ديبگو  و  قراردهد  خشونت  مورد  را  محترم  ظاهرهب  شخص  تا  شودمي  من

 (102  :2006 حمفوظ،) «.من نه يابدکاره که

ا تناقضيدر  به  ينوع  ،هان  مپارادوکس  جزئيچشم  که  هن   يخورد    ي ز يجارگراز 

است    يزبان  يماهرانه  يک بازي »پارادوکس  شود.  يم  ييزدا يياست و سبب آشنا  يمعنو

م ذکاوتمندانه  سازنده يکه  دوطرف  خواننده  يان  و  م  آن  پارادوکس   دهد.يرخ 

دهد  يارائه م  ،زدي انگبر که خواننده را    ي روشرا به  يپارادوکس متن  ي که سازندهيصورت به

را   او  معناو  قبول  عدم  به  يحرف  يبه  معنا متن،  دعوت  ينفع  غالباً   کنديم  نهفته،    که 

که  يطوربه  ؛رديگيگر صورت ميکديبا  ان برخورد زبان  ي ن ميدر ا  .دارد  ي متضاد  ي معنا

 ت شود،يش تثب ي کند و برا  يرا راض  يکه و  يدن به مفهوم يال خواننده تنها پس از رسيخ

 ( 44 : 1999 مان،ي)سل «.شوديآسوده م
غري من  يبنابرا چگونه  که  نمود  مالحظه  آشنا  يساز ب يتوان  انواع    ييزداييو  با 

م يچگونه مفاه  ب حمفوظي جند و  يآيوجود مهب  آن  ن زن و کاربرديو ظهور نماد  ياس يس

هنرمندانه    يصورت به  يواقع  يا يدر دنو    يحوادث واقع  يلوف و ناآشنا را برا أرميغ  يتازه

 د.ي نمايمو ارائه  خلق با يو ز
 

 رنگ و حوادث يسطح پ

  ي ت ادبيخاص  ،در آن  و  است  يهي مسلم و بد  ي امر  ، رنگي با پ  ييزداييارتباط مفهوم آشنا

نقل   علتحوادو  و  اسباب  بر  تمرکز  با  رمان  دارد.ث  وجود  غريآفر»  ها    ي سازبيند 

که شکلوهمان تعب  يسکفطور  آن  مياز  پ يم  ،کندير  و  قصه  متمايان  استي رنگ  شده    ؛ز 
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رنگ در رمان،  ي و پ  وسته استيهم پبه  يعيطور طببه  باشد کهيم  يدر پ  ي قصه حوادث پ

قاف  يهارمونهمانند   نقل  ي پن،  يبنابرا  (102  :1998  م،يابراه)  «باشديمده  يه در قصيو  رنگ 

پ که  يدرپ  ي حوادث  پ   است  اساس  پ  ي»بر  مرتّ   يدر  زمان  رابطه ب شدهشدن  و    ياند 

 ( 21 :1378 پور،ي)پارس دارند.« يو معلول يعلّ

غ  معمواًل  ييزداييآشنا حوادث  غ  يرعاد يبه  رمان  أرميو  در  حکايلوف  ملحق  يا  ت 

کند تا هر بار در  ي موادار    ييشتر در متن روايحوادث ب  شود و خواننده را به اکتشافيم

  د مهران يسعحوادث توسط    ،"الّلّص والکالب"در  کشف شود.  يدتري جد  ي داستان حادثه
ان رسد  يپاتا حادثه بهن حوادث منتظر است  يجاد ايدر روند اخواننده  شود و  ي خلق م

حوادث  که  شود  ي خواننده وادار م  دهد ويرخ م  يترتازه  يحادثه  ،دنبال آناما ناگهان به

کند.  يشتريب دنبال  رمان،يا  را  مهرانيسعمحور    بر  ن  چرخش    د  کس  باشد.يمدر    ي او 

انت  يثر از خأقت عمل او متياز داستان خالق حوادث است و در حق  ياست که در بخش

نو  باشديم  يافراد رايکه  آنها  م  »کالب«   سنده  برايخطاب  اکند.  تعاريساس  ف  ي ن 

)منتظره  علت تحقق  رنگ رمان که به ي عنوان پر تتابع حوادث را به ي از س  ي ان نمونه توايم

 : ذکر نمودشود يم ييداز ييمنجر به آشنا رمنتظره(،يو غ

 /ديسع  افتادن  زندان  به  /يرفي ص  چي پ  در  سرقت  /  ييدانشجو  يه خان  از  سرقت  /  آغاز
 قتل   /نيحسشعبان    يواستهخنا  قتل  /سناء  انکار  زندان/  از  يآزاد  /هي نبو   گرفتنطالق

 / س يپل يهمحاصر /نور دشدني ناپد س/ي پل بيتعق /علوان رؤوف  يهخان دربان يهناخواست

 ان. ي پا /اعدام

با محوريم تمام حوادث  که  نمود  ن  يدهد و ايرخ م  د مهرانيسع  ت يتوان مالحظه 

غ  غر  يرعاديحوادث  پ  يسازب يکه  در  آشنادارد  يرا  وارد  را  رمان  و   ييزدايي، 

است که انتظار کشف حوادث    يدر تتابع حوادث  ييزدايين آشنايکند و ايم  ي زدگعادت

 د. ينمايجاد مي شتر را در خواننده ايب
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 سطح اسلوب 

هات و يچون تشب  ي، به صناعات ادبييزداييآشنا  يبرا   "الّلّص والکالب"در  ب حمفوظيجن

م پناه  املاء كالس»:  بردياستعاره  يف  يغوص  من  ويتسلق  جاءكم  اهلواء كالصقر  يف  ويطي  مكة 
،  ن عبارتيسنده در اينو  .(8  : 1973  )حمفوظ،  «19اجلدران كالفأر وينفذ من األبواب كالرصاص

تشب و  ياز چهار  استفاده کرده  به ماه ه  را  داستان  موش و گلوله   ،يباز شکار  ،يقهرمان 

نموده  يتشب عبارت يا  در  است.ه  السجائر»  ن  أيدي  -كالنجوم-حتركت  يف    يف  اجلالسني 
نورسنيز    (60  :همان)  . «20الظلمة  و  تاريحرکت  در  تشب  يکيگار  ستاره  شده  يبه  است.  ه 

استعاره    يگاه با  مز  ي نخواننده  األعمى  »  شود:ي مواجه  الرصاص  يطيش  أاّل  شرط  وعلى 
  «ي الرصاص االعمن نمونه، عبارت » يدر ا(  104  :همان)«21فيصيب األبرايء ويعمى عن األوغاد..

ب  استه  ي مکن  يتعارهاس  يحاو تبدهکه  مفاهيعلت  آن   ييمعنا  يزي هنجارگر  م،يل  در 

 شود. يسنده ميزبان نو يسازشود و سبب برجسته يحاصل م 

اسلوب  يهمچن  ييزداييآشنا در  حمفوظيجنن  »جديهنگام  ب  تکنيدتريکه    يها کي ن 

دن  ييروا بهيدر  را  ما  رماننيا  از  ابد.ي يم  ي تجل  ،ردي گيکار  در  ما  ان  يجر  ي و  ياه رو 

)حممد   م«ير مختلف را شاهد هستيو ضما  يدرون  يگفتگو  فلش بک،  ،يتداع  ال ذهن،يس
رمان  خصوصاً  (160-159  :1977  ه،يعط دهه  شدهنوشته  يهادر  از جمله  شصت،    يدر 

 ن عناصر قابل مشاهده هستند. يا "الّلّص والکالب"

 

 ال ذهن يان سیو جر ي تداع

ت بصورت ناخودآگاه در ي شود که شخصي استفاده م  يزمان  ي ال ذهن و تداعي ان سيجر

هوا ايخ و  حال  و  گذشته  غوطه  يالت  درخود  و  است  طغي   ور  ذهنيک    روند   و  يان 

 ر: يز يمانند نمونه ؛ خود قرار دارد يخاطر آوردن گذشته هب

ومن خالل هذا الكدر املنتشر اليبسم اال وجهك اي سناء،و عما قريب سأخرب مدى حظي من  »
دما أقطع هذا الشارع ذا البواكي العابسة، طريق املالهي البائدة، الصاعد إل غي رفعة،  لقياك، عن

ها هو أيب يسمع و يهّز رأسه طراب. ويرمقين ابمسا  »  (9:  1973  )حمفوظ،  « 22أشهد أين أكرهك 
ن  يسنده با اينو  ( 31  :همان )«. 23كأمنا يقول يل امسع وتعّلم. وأان سعيد أوّد غفلة ألتسلق النخلة



 19  روسي فرماليسم  اساس بر محفوظ نجيب اثر ،«والکالب  اللّصّ»  رمان در زدایيآشنایي 

را در جرخ  ينوعبه  ،کيتکن قت  يدر حقدهد که  يداده قرار مرخ  يدادها يان رويواننده 

 شود.ي محسوب م يت اصليشخص ي گذشته

 
 ي درون  ي گوگفت

م  يروش  ،يدرون  يگفتگو خواننده  که  دخالتياست  بدون  طرف  يو    تواند  از  شرح  ا 

  منجر   ييزداييابه آشن  و به همين دليل  ببرد  ي پ  ها تيشخص  يدرون  يبه زندگسنده،  ينو

 ر:ي مانند نمونه زشود؛ يم

  « 24امجعهم حولك اي جبان.إمنا جئت أجس حصونك.و عند األجل الينفع خمرب و الجدار»
» اذهب إل اجلبل حىت يهبط الظالم. التغادره حىت يهبط الظالم. حتاش    (12:  1973حمفوظ،  )

قتلت شعبان حسني فائدة. ذلك أنك  بال  لُذ ابلظالم تعب  »أان مل    (89-90همان:) «25الضوء و 
ها، در اين نمونه  ( 148همان:  )« 26اقتل خادم رءوف علوان، كيف اقتل رجال الاعرفه و اليعرفين؟

داستان  رمان،    يها الوگيان ديدر م  يدرون  يبا گفتگو  و  اين روش   نويسنده با توسل به

ما  ر به روي دهد و خواننده ميادامه  داده در زندگ  يدادهايتواند   يپ  د مهرانيسع  يرخ 

 . ببرد
 
 رمختلف یضما

حمفوظيجناسلوب   ا  ب  نسبت يدر  رمان  ويشيپ  يها رمان  به  ن  به ي رواکه    ين  قصه    ت 

ع قصه  ي سر  ت يروا  و  ابديي ر م يي تغ  ،بودار  يل بسي تفاص  همراه با  يطوالن  و  آهسته   صورت

ر مختلف در  يابد و ضمايي ظهور م  ،داستان است  يت اصلي که در محور شخصيدر حال

أنظر ماذا أنت صانع مبرارة االنتظار يف  »ن عبارت  يعنوان نمونه در ابه  کند.يدا ميود پآن ور 
الوحدة   عذاب  من  تنقذه  أن  التريد  تعود،  أن  التريد  نور  أّن  القاتلة.يبدو  احلارة  الظلمة  هذه 
الندم. وملا فتح عينيه   والظلمة واجلوع والظمأ. ورغم كل شئ فقد انم و هو أأيس ما يكون من 

النهار.. رأ بنور  ينضح  الشيش  م  (153  :1973حمفوظ،  )  «27ى  که  يمالحظه  به    حرکتشود 

شود  ير مخاطب ظاهر م يضم  يگاهرو،  ني؛ از ار در چرخش استيان ضمايسرعت در م

 ر غائب.يسپس ضم
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 ا بازگشت به عقب یفلش بک  

  يي ادادهي ت و رويشخص  ي سنده به گذشته يآن نو  يله يوسهاست که ب  يکيتکن  ،فلش بک

افتاده، اتفاق  در گذشته  ميگر  که  به  يز  تا هرآنچه  نمکيزند  زمان حال  در  تواند  يباره 

ر مشاهده  يز  ي گونه که در نمونههمانق به خواننده منتقل کند.  ين طريز اان کند را ايب

م  ،شوديم بيان  موضوع  کهي اين  با    ديسع  گردد  چگونه  ازدواج  از  شده   ه ينبو قبل  آشنا 

 است: 

قع دكانه أمام بيت الطلبة وجتئ نبوية حاملة السلطانية لتشرتي ما تشاء يف ثياب  والبقال ي»
مهندمة بل تعد زينة وسط أمثاهلا من اخلادمات لذلك عرفت خبادمة الست الرتكية نسبة إل تركية  
غنية...وتتبعها   و كانت  الطريق  آخر  بيت حماط حبديقة كبية يف  مبفردها يف  تقيم  عجوز كانت 

يف   وتظهر  عيناك  حيناً  وتغيب  البقال  أمام  الواقفات  عشرات  بني  معها  تندس  و  اخلمر  نشوة 
العمل  ؛  (98-99:  1973حمفوظ،  )  «28حيناً... الطلبة  عمارة  بواب  الطيب  الكهل  مهران  عم   «

الطفولة منذ  اخلدمة  معه يف  اشرتكت  قد  واألمانة.و  اين   (112:   همان)  « 29والقناعة  حقيقت  در 

والکالباللّ "  رمان  در  تکنيک ش  يا لهيوس  ،"ّص  با  را  خواننده  که  به    يهنر  يا وهياست 

مهران يسع  يگذشته تصاويم  د  و  زندگيبرد  م  ير  نشان  را  او  اين  دهد.يگذشته  رو  از 

ايم به  جمعيتوان  که  يرس   يبند ن  روائ  يها کي تکند  اسلوب     يمختلف  الّلّص  "در 
 .است شده  ييزداييآشنا يموجب ورود آن به عرصه  "والکالب

 

 سطح زبان و نقل داستان 

داستان  ي هنگام نقل  زبان و  بي را  يوه ياز شکه  م  ييزدا  ييآشنا،  رون روديج  آيد؛  يپديد 

  اما  باشد، حي فص زبان به دي با تيروا و نقل  که باورند نيا  بر يهمگ ناقدان و سندگانينو»

 گر،يد  يبرخ  و  باشد  حيفص  دي با  زبان  معتقدند  يبرخ  ن،يبنابرا.  ستين  نيچن  گوگفت  زبان

  دهند مي  حي ترج  جه،ينت  در.  بردمي  نيب  از  را  تيواقع  هام يا   حي فص  زبانِ  که  اندگمان  نيا  بر

  سندگانينو  از   ياريبس   ذهن  ،يزمان   ه،يقض  نيا.  شود  نوشته  انهي عام  ي هلهج  با  الوگ يد  که

درگ  بود  ک ينزد  کهيي جا  تا  ؛بود  کرده  مشغول   خود  به   را  ناقدان  و آن  رخ    ير يبخاطر 

 ( 47 :1992 ،ي)واد «.دده
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چشم بهانه  ياستفاده از الفاظ عامح،  ين زبان فصيدر ب  ،ب حمفوظ يجن  يهادر قصه  يگاه

در  خورديم والکالب"  و  چنين  "الّلّص  خواننده  الفاظيز  مرا    ي ن    ي گاه  .کندي مشاهده 

کند،  يعدول م   يگريشود و به اسلوب دي ج منحرف ميرا   ياسلوب نوشتارسنده از  ينو

خواند ناگهان  يح را در رمان م يکه زبان فصيشود خواننده در حاليمالحظه م  رونياز ا

تعاب الفاظ و   باعث  رمان  در  ريتعاب  و  الفاظن  يا  از  شود. استفادهير مي انه غافلگير عاميبا 

چن  .شود  يمصر  روح  از   آکنده  رمان  يفضا  که   شده از  اسلوبياستفاده  نوشتار  ين    ،در 

تعابيم   دهي نام  ياسلوب  ي زي هنجارگر و  الفاظ  کاربرد  عاميشود.  رمانير  در  الّلّص  "  انه 
 د: يآير مياندک است که در جدول ز "والکالب

 
ان يدر م ،ييزدا  ييانه موثر در آشناير و الفاظ عام يتعاب 

 ح يفص
 ح يتوض

 
 صفحه 
 

صاحبان منصب به کار  يمعلم برا  بياظة   معلماشكرك اي  
 رود يم

10 

 11  شيعلمعلم    اي
 58  طرزان  معلم  اياشکرک  

 62  معلم   ايبکم  
 10  ض! يألف هنار أب
 17 ترمز کرد  تَفرَملَ 

 24 در فرهنگ مصر  يباز ينوع حّزر فّزر
 37 يي رايسالن پذ السالملک 

 71  خرجت من السجن؟   !ميت خرب اي
 154  ض!يأب   خرب اي

 139-36  ش يالکورن
 136-121 يدرجه نظام ينوع صاغ  أظن من املناسب أن أقنع برتبه

  القرافه 
72-153-172-

94 
 86  كالغبار اخلماسيين فضيحة مذاعة  

 
تعاب عاميظهور  الفاظ  و  مي ر  در  فصيانه  زبان  هنجارگرحيان  آشنا  يزي،    يي زداييو 

م که  يمحسوب  رمان  ياشود  زبان  يخالز  ينن  آشنام  يگانهيب  يها از  در    ييزداييؤثر 

 ست:ين
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 صفحه  ييزدا ييموثر در آشنا يالفاظ اجنب

 37 القيثارة

 41 البسطرمة 

 41 الفراندا 

 35 السكرتي 

 45-40 التليفون 

 50-36 الفيال 

 69 الچاکتة 

 106 مانويل-تسباس -العجايت

 129 البقدونس 

 149-158-147-18-98 الكنبة 

 

 جهينت

آمدهبهج  ينتا بررس  دست  رمان    ييزداييآشنا  يها مصداق  ياز  والکالبدر  به   ""الّلّص 

 :ر استي ب زيترت 

والکالبدر    يهنگام  ييزداييآشنا-1 م  الّلّص  کنايمحقق  که  و  ه،  يگردد  پارادوکس 

م آن غالب  از کنا  شود.ينماد در    دو مفهوم   يدارا  کالب لفظ  و    ه هستندي نمادها مملو 

. خواننده آن باشديمانتکاران  يخ  مفهوم دوم، سنده از  يمقصود نوکه    است   ک و دورينزد

در    يي زدايياست که منجر به آشنا  ييمعنا  يز يک هنجارگريو آن    ند کي نماد را درک م

 شود.ي متن م

رمان زن نهفته است،  و    نيد  مصر،  يجامعه  يهاکه در مضمون  ييهاامينمادها و پ-2

 کنند.يم ييزداييسم وارد آشنايو فرمال ييورتگرارا از لحاظ ص مورد نظر

موجود  -3 شخصتناقض  به    ،هاتي در  را  نايغ  ين يمضامخواننده  و  آشنا  رمألوف 

 رساند. يم

تتابع حوادثري منتظره و غتحقق  -4 در  ا  ،منتظره  تناقض    جاديموجب  و  پارادوکس 

 د.گرديمنجر م ييزداييز به آشناين رمان  يسندهيشود و زبان نويم
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 ها نوشتيپ
1. Unfamiliarization 

2. Shklovsky 

3. Make strange 

4. Defamiliarize 

5. Bertolt brecht 

بها  -6 از آن، مصون سگ من را لو داد،  لو دادند. بعد  با هم من را  ها پشت سر هم  بتياتفاق آن زن 

 انکار کرد. مرا نکه دخترم ي آمدند تا ا

علوان  ي زودبه  -7 ز  رؤوف  شد؛  خواهد  خ  رؤوف را  ي مجازات  که    يانتيرمز  تمام    هي نبو و    شي علاست  و 

 شوند. ين به او ملحق م يزم يانتکاران رويخ

 : رمان،قصه،داستان کوتاهياع ادبانو -8

  ي دار يک خواب مطمئن و راحت و بي ت کجاست؟  يکند؟ امنيدا م ي هايت صحت پحرف  ي ر کيفالگ  -9

 خالق هفت آسمان سخت است؟  ين آرزوها براي کردن اخواهم. برآوردهيآرام م يآرام و نشستن

  و   يدلتنگ  و  وحشت.  است  يخال   بود،  کرده  ترک  را  آن  که  طور  همان  دي د  و  برگشت  خانه  به  -10

  ي بلند   و  ناراحت  يصدا  با.  داد  لم  يکي تار  در  کاناپه  يرو  و  آورد  در   را  کتش.  بود  انتظارش  در  ينگران

ا ي آکرده؟    رشيدستگ  سيپل.  باشد و به خير باشد  فتادهين  ياتفاق  که  است   ؟ محالييکجا  تو  ،نور-  :ديپرس

 ست ين ريخ اصالً که  حال هر  به به او تعرض کرده؟ يپست فطرت

 او به لرزش در آيد؟  شدن گم خاطربه تا شودمي  دايپ ييمو تار اي آ -11

  ا من ر   يجوانمردن واجب هم بوده.  ي. همچنب من بوده يمرتکب نشدم او قسمت و نص  يمن جرم  -12

 . دختربچه خاطر آنبه کرد،وادار ن کار ي به ا

که   يلي دالبه يقت دوست من بودک دزد بودم و تو در همان وي ست من يروز ني ، امروز مثل دديسع  -13

 ! يک دزد هستي ، فقط يبازگشت يبه دزد يست وقتيروز ني امروز مثل د ي؛ وليدانيخودت م

  ما چه   که  دانندنمي   آنها  ،يهست  عنرتة بن شداد  تو  انگار  که  زننديم  حرف  تو  از  يطور  مردم  نور:  -14

نيب  آنها  از  و  ترسندنمي   دزدها  از   ما  مردم   شتريب-  :گفتآرامي   به   دي سع.  م يکشمي   يعذاب   پنج .  ستنديزار 

 . آيدمي  بدشان هاسگ از ذاتاً آنها  يول -گفت  ديسع گذشت، خوردنشان گوشت از که قهيدق

  آزاد   زندان  از  امروز-  :گفت  يعذرخواه   حالت  با  و   شد  دستپاچه  کمي  ديسع...بخوان  و  بردار   يقرآن  -15

و از    کرد  انکار  مرا  دخترم-  :گفت  يشاک  و  تند  يلحن  باد  ي سع...بخوان  ر ويبگ  وضو-... نگرفتم  وضو.  شدم

  دوباره   خيش  ! کرد  انتيخ  من  به مادرش  هم  او از  شيپ.  طانميش  من  که   برگرداند، انگار  يرو   و  ديترس  من

بخوان  ر يبگ  وضو-  :گفت   متي مال  با از   يانسان  با   همسرم  -...  و  من  دوستانم  پست    کرد،   انتيخ  به 

 شاگردم  با  و  کرد  طالق  يتقاضا  همسرم از من  زندان،  خاطر  به.  ستادي ايمقابلم م  سگ  مثل  که  يشاگرد

  دست به  را  ورآالتمي ز  و  هاپول  م،يدارائ  يهمه  :گفت  اصرار  با  دي.سع.. بخوان  و  ريبگ  وضو-  ...کرد  ازدواج

به ي تبد  هم   چ يپ  ي نامردا  يتمام.  شده  ي متشخص  ي آقا  آنها  با  و   آورد او  ل    با   د يسع  . شدند  زيردستان 
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  نشدم،   ريدستگ  سيپل  تالش  با  من-  :گفت  بود،  زده  رونيب  اشيشانيپ  يهارگ  کهيحال  در  و   تيعصبان

پس از   دادند، لو سيپل مرا به همسرم   يهمکار با سگ آن.  شوميم موفق  بودم مطمئن شهيهم مثل.  هرگز

را    هي آ  ني ا  و  ريبگ  وضو-  :گفت  خيش  .کرد  انکار  مرا  دخترم  نکهي ا  تا  آمدند  هم  دنبال  به  هابتيمص  آن هم

 . «ببکم هللاحي  قل إن کنتم حتّبون هللا فاتبعوين»  :بخوان

 آشنا شدم. بزرگ اقامت داشت،  يها در خانه باغکه تن يرزنيترک و پ يق با خدمتکار بانوي ن طري بد -16

کنف    يندگي نما  زيرينش  يطبقه.  ابانيخ  آن   ي خونه  تنها...  ابب النصر   قبرستان  پشت  ني جنم الد  ابانيخ  -17

 .دهي ند و شناسدنمي  را من يکس آنجا... قرار دارد  قرافه شتش همپ است و

 .کردمي   هي هد  هينبو   به را دادمي   او به که ييهاهي هد يحت -18

کند،  مثل  يدر هوا پرواز م  يرود، مثل باز شکار يدر آب فرو م  ينزد شما آمده که مثل ماه   ي کس  -19

 کند. ي بور مرود  و مثل گلوله از درها عيوار باال مي موش از د

 . در حرکت بود يکي که نشسته بودند در تار يها در دست کسانگارها مثل ستارهيس -20

ا  -21 به بکور منحرف نشوند. که در صورت رخ  يهان شرط که آن گلولهي به  گناهان اصابت  يدادن، 

 کند. يم

؛ کنممي   امتحان  ار  تدني د  شانس  يزودبه  .دزني م  لبخند  تو   يهچهر  فقط   هاغم   يکي تار  نيب  سناء،  -22

  باال   طرف  به   که   ي راه  ،مخروبه  يهاکاباره  راه  و   گرفته  و   اني گر  يهازن   از   پر   نِاابيخ  ني ا  از   که   يزمان

 . متنفرم  از تو که  مطمئنم گذرم،مي شود ينم يمنته ييواال به يول ودرمي

که   ييکند؛ گومي  اهنگ  لبخند  با   به من  و  دهدي م  تکان  را  سرش  يخوشحال   شنود، بايم  پدرم  حاال  -23

 . بروم باال نخل از و کنم يگوشي باز دارم دوست که هستم يديسع  همان ر، منيبگ ادي  و بشنو گويديم

نه   برسد، ياجل کس يوقت ؛لگدمال کنم يت راهاتا قلعه آمدم دور خودت جمع کن ترسو! آنها را به -24

 ندارند.  يادهي فا ، هيچکدامواري مور و نه دأم

 ي ب  يخستگ  کي   پناه ببر.  يکي فرار کن و به تار  يياز روشنا  ترک نکن.آنجا را  وشن نشده  تا هوا ر  -25

 . يبه قتل رساند ار  نيشعبان حستو  از آن رو که دهي فا

شناسم و نه او  يرا به قتل برسانم که نه من او را م  يرا نکشتم. چطور مرد رؤوف علوانمن خدمتکار  -26

   شناسد....يمرا م

برگردد،    خواهدي نم  نور   رسديم   نظربه  !!! يساخت  چه  کشنده،   يکي تار  ني ا  در  انتظار و   ي ختل  با  نيبب  -27

  ز يچ  همه   برخالف .  دهد  نجات  يتشنگ  و  يگرسنگ  و   يکي تار  و  ييتنها  عذاب  از   را   دي سع    خواهدينم

  و   شده  روز  ييروشنا  از   زي لبر  شه،يش  د ي د  کرد باز  را  چشمانش  يوقت و   کرد وسي مأ  را  يمانيپش  و  ديخواب

 . است  کرده روشن را بسته در اتاق ديخورش ييروشنا

 ي قواره با ظرفخوش  يدر لباسه  ي نبو کند و  يبنا م ييدانشجو  يهآن بقال دکانش را درست مقابل خان  -28

ن  ي به هم  ؛بود  يگري ز ديان امثال خود و خدمتکاران چيخواهد بخرد. او در مي د تا هرچه مي آي بزرگ م
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کرد، مي يزندگ يير، به تنهايآن مس يدر انتها يرزن ترک که در باغ بزرگيه آن پعنوان خدمتکار بل بهيدل

او وارد جمع ده  يمعرف تو همراه  ا  يشدي ها زن مشد...  بقال  و    يمخف  ياون گاهاند؛  هستادي که مقابل 

 . شدي ظاهر م يگاه

در    يرامانتدا  و  قناعت  و   کار.  ييدانشجو  ساختمان  دربان  خوب،  رمرديپ  آن  عم مهران  -29 او  با  تو  و 

 . يمشارکت داشت ياز کودک يخدمتکار
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 جتلّيات التغريب يف رواية الّلّص والكالب لنجيب حمفوظ على ضوء الشكالنية الروسية 
 

 * 1حمبوبة ابدرستاين 

 2ين يضا حسي عل

 امللّخص 
انب  مصطلح  هو  "فيكتور التغريب  الروسي  الشكالين  الناقد  استخدمه  و  الروسية  الشكالنية  رحم  من  ثق 

شكلوفسكي" يف مقالة "الفن كتقنية".هذا املصطلح الذي أاثر يف ما بعد اهتمام الشكالنيني و البنيويني ك"رومن 
اآلليا املألوفة ابستخدام  الظواهر  للمؤلف أن جيّدد  الفرصة  تينيانوف" يتيح  الفنية اخلاصة و ايكوبسن و يوري  ت 

اجيابياً  تفاعالً  النص  التفاعل مع  للمتلقي خالل عملية اإلدراك تكوين دالالت جديدة و  يتيح  أثره و  املميزة يف 
الرواية كنوٍع من األنواع األدبية،يلجأ الروائي إليها    و اإلدراك اجلمايل للشكل األديب.يسمح له إدراك الشكل الفين  

اهنا أبهّنا ديوان احلياة املعاصرة. فيلجأ الروائي يف تقدمي كتابته بطريقة مستحدثة و غي  ليلقي أبفكاره و يلّخص كي
حياول هذا البحث أن يكتشف مفهوم التغريب مالية و إرسال رساالٍت للمخاطب.مألوفة كتقنية التغريب بغاية اجل

 ت املختلفة يف الرواية و هي: العنوان، و مدى أتثيه يف رواية "الّلّص والكالب" فُيدرس هذه التقنية على املستواي
مّتت هذه   واللغة واجلنس األديب، والرمزية.والزمان، واألحداث، واحلبكة، والسرد و األسلوب،    وشخصيات القصة،

الدراسة ابملنهج الوصفي والتحليلي ومن خالهلا يبنّي للمتلقي وللباحثني أهنا الّلّص والكالب رواية رمزية حتكم فيها  
 لتغريب وخترجها من املألوف واإلعتيادية و رمزيتها تعطيها رؤية جديدة ومنظورا خمالفاً للعادة و للمألوف. تقنية ا

 
 الشكالنية الروسية، التغريب، جنيب حمفوظ،الّلّص والكالب.: الكلمات الرئيسية
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