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Introduction: There has been a special literature in each era, which shows the 

beliefs, and political, social and economic conditions of that era. When a 

catastrophic event happens, it can damage the mental, moral and spiritual health of 

the society and make it disturbed. A fast transition from tradition to modernity and 

its exposure to social-political changes make a fundamental development in culture 

and ethics, which affects art, literature and philosophy. If these changes are negative 

and catastrophic, dark literature with negative tendencies is formed. Sonallah 

Ibrahim wrote some books studied, reviewed and analyzed by Arabs and Persians 

using modern writing techniques. “That Perfume” تلک الرائحة(  ) by Sonallah Ibrahim 

is a modern story narrated fluently and expresses the social concerns of modern 

humans. The story is full of ambiguity, nihilism, death thinking, tendency for inner 

world, emotional helplessness, and other salient features of dark romanticism. 

Although there exist other components and features of this type, we analyze the 

factors that are more frequent in this story. 

Methodology: With a descriptive-analytical method, this research analyzes the 

manifestations of the current literature in the novel, including narration, story 

elements, space, conversation, etc. It seeks to answer the questions ‘how can we 

analyze the pessimism, death think, despair, and nihilism in “That Perfume”? And 

‘how can the content analysis of this story help to better understand the concept of 

this story according to the literary flow of dark romanticism?’ 

Findings: In this research, by analyzing the art of story and the way of writing, we 

find a tendency for black romanticism in the dialectics of the elements and structure 

of “That Perfume”. In this story, Sonallah Ibrahim shows the death of humanity and 

wants to express that others do not value life. He describes the physical and evil 

dimension of love in a detailed way. The main character of this novel is captivated 

by evil fantasies; it is a kind of reminder of erotic illusions. Components such as 

wandering, repetitive life, returning to the past, father and mother’s death, broken 

loves, pessimism, and despair from existential world show nihilism in this story. The 

frequent use of opium and narcotics is very evident in the story. The main character 

of the story just smokes, which is a sign of destruction and darkness. By criticizing 

the story according to the romanticism components, we can recognize Sonallah 

Ibrahim as an eminent writer in the Arab world. Another point of criticizing is that 

the reader can understand and analyze the motif, theme and main concepts of story 

and characters fundamentally. 
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Results and Discussion: Since dark romanticism is a new and special view of the 

broad doctrine of romanticism, there is no precise component for it in any reference 

book. However, with a precise analysis of this doctrine, we extract the most 

important features of dark romanticism such as loneliness, death thinking, despair 

and nihilism, using erotic themes ae well as opium and narcotics. In that story, death 

has a prominent manifestation in material and psychological dimensions. Sonallah 

Ibrahim portrays the death of the modern human, while he is alone in a crowd. 

Sonallah Ibrahim portrays the death of humanity and shows no one values the souls 

of others. The mentioned loneliness and death thinking can be the result of despair, 

hopelessness and nihilism and also a base for this spiritual misery. We can see the 

examples of hopelessness and nihilism throughout the story. When the main 

character of the story is freed from the prison, he seeks an inner feeling, such as 

happiness, but he cannot find anything. Another component of black romanticism is 

evil love which is contrasted with virgin love in the Arabic literature. Today, the evil 

love is defined as erotic literature. This feature is the most important component of 

dark romanticism in “That Perfume”.  We can see this feature in the social life and 

fancies of the main character. When the main character meets Najva, the writer 

describes the scene precisely and approaches the border of dark romanticism. In this 

story, the main character just smokes, but the repetition of the same concept of 

opium can be a motif to show the destructiveness and darkness throughout the story. 

In addition to the protagonist's excessive use of cigarettes as a mental sedative, there 

are his judgments about the use of opium by others, who look at it in a positive light, 

a view that is contrary to rationality and logic. This is because we are talking about 

the mentality of a character who has all the components of dark romanticism. 

Keywords: Arabic short stories, Black romanticism, Pessimistic, That Perfume, 

Sonallah Ibrahim. 
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 دهيچک
ر ياخ ياسيس-ياجتماع تحوّالتِک سو و ياروپا از  يفلسف يهانحله سم ويرمانت از مکتبِ يرياثرپذ

ن يدر ا وجود آورد.به يات معاصر عربيادب يدر حوزه را ييهايدگرگون، گريد ياز سو جهان عرب

دست  ،سميمکتب رمانت يخود در حوزه يهايد و گاه با نوآوريتقل يعرب گاه از رو سندگانِيدوره، نو

 رهيغو  يکتاتوريد يها، حکومتينظام يهاهمچون شکست يعوامل يهيکه در سا زدند يبه خلق آثار

 ،سندگانين نويا ياز جمله. استمشاهده قابل  ن آثارشانياسم در ياه رمانتيو س يمنف يهاجنبه

ر يتحر يرشتهرا به ي، آثاريسينوداستان مدرنِ يهاکيبا استفاده از تکناو  .است (م1291)

زبان، مورد مطالعه، نقد و  يگران و خوانندگان فارسليان تحليدرآورده که هم در جهان عرب و هم در م

 يهابر اساس مؤلفه و يليتحل-يفيوش توصبا رتا  ن پژوهش بر آن استيا .ستا ل قرار گرفتهيتحل

 .دل کنيو تحل يابيرد »داستان در را  يان ادبين جريا يهاا و نشانههجلوه ،اهيسم سيرمانت

اه از نوع يسم سيش به رمانتيگرا اين داستان،از آن است که در  ين پژوهش حاکيدست آمده در اج بهينتا

 ء،، تمام اجزايسميو ارگان يکيالکتيد يبلکه با نگرش ست،يصرف ن ييگراو احساس يمدارجانيه

 يدهندهنشان ،زين ييمحتواو  يمفهومظ در بر گرفته و از لحارا  يعناصر داستانو ساختار داستان 

ک، يفات اروتينامشروع و ناهنجار، توص يروابط جنس، يشياند، مرگييگراابهام، پوچ ، انزوا،ييتنها

 رمانتيسم سياه است. بارزِ يهاگر مشخصهيو د گاريون و مواد مخدر خصوصاً سيمکرر از اف ياستفاده

 

  ، ينيدبباه، يسم سيمانتر، يعرب يداستان اتيادب :هاواژه ديکل
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 مقدمه

کارکردهاي اعتقادي،  نمايانگر که را مشاهده نمود يخاص اتيادب توان، ميدر هر دوره

ن و يکه حوادث سنگي. هنگامباشدميهمان دوره  و اقتصاديِ ي، اجتماعياسيس

و  ياخالق، سالمت فکري ،آن هاي برآمده ازيآشفتگ اثر دهد، دريرخ م يباربتيمص

-يت افکار حاصل مت کهن و تشتّيذهن يبندد و فروپاشياز جامعه رخت برم يروح

ا گذارِ جامعه از يک جامعه از فضاي بسته به فضاي باز يع ير سريس ،ييشود. از سو

 ينياديالت بن، تحوّياسيس–يالت اجتماعان تحوّيته و قرارگرفتن در جريت به مدرنسنّ

، هنر يبر حوزه يريگچشمر يکند که تأثيجاد ميخالق افرهنگ و ا يزهدر حو را

و  يها، منفين تحوّالت و دگرگونيا کهدر صورتيو  و فلسفه خواهد داشت اتيدبا

 رد.يگيشکل م يمنف يهاشياه با گرايات سيبار باشند، ادببتيمص

در  والني و گستردهاي طسياه، رمانتيسم است که پيشينه اتِاصلي ادبيّ يهمايبن»

ا احياي اين نوع نگرش به عنوان يک جنبش ادبي و سپس در دارد؛ امّ ات جهانيادب

تر، محصول دوران هاي جديدتر و افزونقامت يک مکتب هنري با برخي ويژگي

 يمنف يتبعات ،مثبت يهاامديته در کنار پيمدرن (.19: 1921و همکاران،  يري)ش «تمدرنيته اس

ش به يسم، گرايليهيتوان به نيم يمنف يامدهاين پيا ياز جمله که اشتدنبال دبه زين

ن ياز ا يموارد شهرها وکالن يهيو مهاجرت از روستاها به حاش يني، شهرنشييتنها

از  يري، با اثرپذزين يعرب معاصر اتيادب (.54-99: 1919، ي)ر.ک: احمد اشاره  کرد دست

 از يدر برخ، يفکر يهايدگرگونو از آن  يناش ياسيس-يالت اجتماعتحوّته و يمدرن

افت يتوان يرا م يکه کمتر ژانر ادبييتا جا ؛خود گرفتبه ينيو بدب يرگيت رنگِ ،موارد

 در آن موج نزند. ينيبدب ين صبغهيکه ا

با  ييسو از ،يمعاصر عرب اتيادبنانه در يبدب يهاشين گرايترمهمستم، يدر قرن ب

ا يم يکه استعمار مستق ل ارتباط دارديراب از اسرائت اعن و شکسيفلسط يلهأمس

 يشمولجهان ،گريد يدنبال داشت و از سورا به يعرب يشتر کشورهايم بيرمستقيغ

، 5، کافکا9، کامو9چهي، ن1روچون شوپنها يکه توسط افراد يفلسف و يشناسات روانينظر

 يو آثار داستان تز اثر گذاشينعرب  يايسندگان دنينوبر مطرح شد،  رهيغو  4سارتر
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رمان نو عربي سعي  ،محفوظيرمان پسا يهدوردر ». قرار دادخود عاع الشّها را تحتآن

 يستيو پسامدرن يستيمدرنسوي نوعي رمان هاي جهان را بکوبد و بهد دروازهکنمي

ت دارد. مردمان در آن اهميّ يو هست ءکه نگاه پديدارشناسانه به اشيا ندحرکت ک

 جهانِ ؛اندآلود به جهان نگاه کردهبا رويکردي شک و  ، 

 «ذات و جوهرش ناممکن شده است دسترس شده و فهمِ قابلکه غير ياپارهتکه
  .(14: 1921ه،يعط)

ت يال ذهن روايس يوهيه شکه باست مدرن  يداستان ، اثر 

سرشار از ابهام،  ،ن داستانيا. کنديان ميانسان مدرن را ب ياجتماع يهادغهدغو  شوديم

گر يدو  يروح يدرماندگدرون،  يايبردن به دن، پناهيشياند، مرگييگراپوچ

ها مؤلفه اهيسم سيرمانت يتوان براکه مي چندهر است. اهيس سمِيرمانت بارزِ يهامشخصه

که  يرو، مواردشِي، اما در پژوهش پخراج کردان منابع استياز م يگريد يهاو شاخصه

 ل قرار گرفته است.يو تحل يمورد بررس ،اندداشته ييدر داستان بسامد باال

سم يرمانت يهابر اساس مؤلفهو  يليتحل-يفيتوص يبا روش ن پژوهش بر آن استيا

 دهدها پاسخ ن پرسشيبه او  دکن ليو تحل يبررسرا  يان ادبين جريا يهااه، جلوهيس

 از چه موجود در داستان  ييگراو پوچ يدي، نااميشياند، مرگينيبدبکه 

 يهان داستان بر اساس مؤلفهيا ييمحتوال يتحلو کشف است؟ و  يقابل بررس ييايزوا

 ؟کمک کند مفهوم داستانبهتر به درک تواند يمچگونه  ،اهيس سميرمانت يان ادبيجر

 

 پژوهش ينهيشيپ

که بخشي  نوشته شده است يقابل توجّه يهاپژوهش ،و آثار او  يدرباره

 باشد:ل ميياز آن به شرح ذ

 م آرمن و زهرا پاک نهاديابراه ينوشته «»با عنوان  يدر پژوهش

 يهاکيل و انواع تکنيتحل ،«»ت در رمان يروا 

 شده است. يال ذهن نقد و بررسيان سيجر
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» عنواني خود با عليرضا کاهه در رساله

بيان به  ،(1929)«

 » دو رمانِ وداخته شصت مصر پر يسان دههينورمان يهاينوآور

ل يو تحل يبررسرا   ينوشته و   ينوشته

  است. نموده

» اي با عنوانخليل پرويني و همکارن در مقاله

ت و يبُعد شخص به بررسي  «

 شده است.  پرداخته «»رمان  رد يازپردتيشخص

 (1925) «رمان ستاره آگوست يستياليستانسيخوانش اگز»با عنوان  يگريپژوهش د

 1ي ادب عربي، شماره و در مجله نوشته شده يو فاطمه اعرج يافضل يقلم علبه

 رمان سم درياليستانسياگز يهالفهؤها و مصهمشخّ ،ن مقالهي. در اچاپ رسيده استبه

 مورد تحليل قرار گرفته است.« ي آگوستستاره»

 «»اي با عنوان در مقاله 

 .کنديل ميو تحل يقهرمان را بررس ، روند حرکت

در  اهيس سميرمانت يليتحل يبررس»با عنوان  يامقاله رمانتيسم سياه نيز يدر حوزه

توسط قهرمان شيري و همکاران )پژوهش زبان و ادبيات  «ينصرت رحمان يهاسروده

 شيداياز عوامل پ يبرخ يه بررسب آن،شده که در ( نوشته1921: 91ي فارسي، شماره

پرداخته  اهيعنوان شاعر شعر سبه يو بازتاب آن در شعر نصرت رحمان اهيسم سيرمانت

  .شده است

داستان  ي تحليلدر حيطه يپژوهش ، تاکنونعمل آمدهبه يهاه پژوهشه بتوجّبا 

ه با توجّترجمه شده،  يبه فارس يش سلطانيايتوسط ن« آن بو»که با عنوان  

با  است که داستان  ين در حالي؛ انشد ، مشاهدهاهيسم سيرمانت يهابه مؤلفه

، قيل دقي، امّا با دقّت نظر و تحلسم را در خود دارديرئال يهاکه در نگاه نخست مؤلفهآن

 اهيس سمِيرمانت يهاک است که نقد مؤلفهيرمانت يداستان، توان دريافت که اين رمانمي



 28 ابراهيم اهللصنع از «الرائحة تلك» داستان در سياه رمانتيسمِ هايمؤلفه تحليل و بررسي

 لِينقد و تحل يکند و هم راه را برايداستان کمک م به درک بهتر مفهومِهم  ،در آن

 د.يگشايهشگران مپژو يروشِيپ ،کاوانهروانا يشناسانه و سبک

 

 داستان يهخالص

از  ،تينوع روااين که  است ت شدهيذهن روا اليس يوهيبه شداستان 

، از نظر  شود؛يمحسوب م اتيادب يايمدرن در دن ييروا يهاوهيش

 ييگو، تکيجمله مونولوگ، تداعمنال ذهن يان سيجر يهاکيتکن ]از[توانسته » 

 شتريبن سبب طرح در يهمبه«استفاده کند يگر ابزارها به خوبيو د

وصف حال  داستانن ياکند. ينم يرويپ يرونيو ب يپراکنده و از زمان خط ،شيهاداستان

که از  يتيشخص ؛برديش ميداستان را به پ تنهاييبهاست که  يشخص يو زندگ يبحران

با آزاد شدن از ، نام و نشان يکه قهرمانِ ب يداستانبرد. يرنج م ينو روا يدرون يريدرگ

به  خورده به همراهِ سرباز زندانشکست ن قهرمانِيا ،کند. در ادامهيآغاز مآن را زندان 

 يکنند. به خانهيرند و مسافرت را بهانه ميپذياو را نم ، اماروديبرادرش م يخانه

او  ينهيدست رد بر س ،خواهرش در خانه حضورل يلدبه که او نيز رود،يدوستش م

با زندان را  يگردد. فضايندان برمبه ناچار همراه با سرباز به ز و قهرمان زنديم

 ييد جايد تا شايآيرون ميکند و دوباره از زندان بيف ميش توصيهايها و تباهيدشوار

شب هر وا ؛کنديا ثبت مسرباز آدرس او ر و روديخواهرش م ي. به خانهدا کنديپرا 

. ضورش را اعالم و در دفترچه ثبت کندن مکان حيخاص در ا يساعتد رأس يبا

رون، در ارتباط با همه خود را نشان يبه جهان ب يت اصليشخص يو نگاهِ منف يروزمرگ

 يکه پاسخش برا يق زمان و مکان مرگ مادر است، پرسشين دقييدنبال تعدهد. او بهيم

دور و  يهادرون و ذهن، به گذشته يايق دنين از طرين بيست! در ايم نار مهم هياو بس

ن يدر ا آنچه ا امّ ان داستان ادامه دارديتا پان روند ي. اکنديدراز سفر م

است  ييتابلو است. و اندوه أس ي ،، شکستيتباه ،کنديت مياستان رواد

ن داستان به يدر ا يگاهکه گاه يده، رنگير آن پاشرنگ مرگ را ب ،تنها ،که نقاش آن

 رسد.يش از حد ميب يرگيت
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 آن يهايژگیو و اهيس سمِيرمانت

ن يسم شکل گرفته و هميرمانتشيپ يهآن، در دور يواقع يد به معنيجد يسينوداستان

مکتب ». در واقع، رساندرا به اثبات ميداستان  ييسم در شکوفايت عصر رمانتيامر اهم

ز با يرا فراهم کرد که تا به امروز ن يداستان ياتيلوازم رشد و تکامل ادب ،سميمانتر

دليل گسترش به «افته استيتداوم  ييهايتحواّلت و دگرگون

عريف دقيقي از آن ميسر نيست؛ چراکه ي تات، ارائهيي مکتب رمانتيسم در ادبدامنه

اند. اين مکتب در اواخر قرن هايي را براي آن برگزيدهژگيوي ،گرانهرکدام از پژوهش

هجدهم در انگلستان پديد آمد و در قرن نوزدهم در ساير کشورهاي اروپايي گسترش 

اين مکتب برعکس »گويد: ي اين مکتب ميمايهي درونکوب دربارهيافت. زرين

الت است و اساس کالسيسم که بر عقل تکيه دارد، متکي به شور، ذوق، احساس و تخيّ

ها، عنصر شخصي و فردي است و عقايد آنان بيشتر مشتمل بر بينش و ادراک رمانتيک

بودن زيبايي و هنر، برتري احساس و عاطفه بر ساير قواي ذهني، تأکيد بر وحدت نسبي

و بندها و پرداختن به عواطف فردي  و هماهنگي شعر و موسيقي، رهايي از قيد

عليه  يشورش و قيام سميرمانت ،ي ؛ به عقيده(9/594 :1932کوب، نيزر)«است

معيارهاي هنري  يات از سيطرهيرهايي ادب ،هدف آن که بوده اصول خشک کالسيک

داراي اصول زيادي از جمله: »سم يرمانت  انعطاف استغيرقابل

ف و شهود، افسون آزادي بيان، شخصيّت، هيجان واحساسات، گريز و سياحت، کش

 يهاجنبه يبررس(. 139-131/ 1: 1931، دحسينيي)س« است ن دست[ياز ا يموارد و]سخن 

با عنوان  را سمياز رمانت ياشده تا منتقدان شاخهم سببسيرمانت ينانهيو بدب يمنف

همچون  ياه و منفيس ينيو از آن با عناونمايند ل يتحل جداگانه يشکلو بهاه يسم سيرمانت

: 1913، ي)جعفر بدانند يطانيش يابعاد يرا دارا اد کنند و آني (139)همان: قرن  يارميب

949). 

گر ابعاد يقرن و د يماريف بيتوص ياز منتقدان معاصر برا ،3س پکهاميمور

او  .را وضع کرده است يسم منفيسم، اصطالحِ رمانتيرمانت يمارگونهيند و بيناخوشا

وس و يسم مأيرمانت ينوع ،جعل کرد که مراد از آن را يسم منفيد رمانتياصطالح جد»
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 يسم منفيگر از جمله ولک، اصطالح رمانتيمنتقدان د»(. 93: 1919)ولک،  «است يستيليهين

 ينيقرن و بدب يماريچون بهم يذهن ييهاتر و مترادف با حالتيمعمول ييرا با معنا

 (.945: 1913، ي)جعفر «برنديکار مبه

 يد و خاص به مکتب گستردهيجد ينگاه ،سميشاخه از رمانت نيکه اييجااز آن

چ کتاب يدر ه ،آن يشده برافيق و تعريدق ييهاد، مؤلفهيآيحساب مسم بهيرمانت

ن يترمهم تواني، من مکتبيا يخيق و تاريدق يامّا با بررس .شوديافت نمي يمرجع

، يشياندمرگ ،و انزوا ييهاتنکه  نمودرا استخراج  يا منفياه يسم سيرمانت يهامشخّصه

از  ،و مواد مخدر ونيافن يو همچن 1کياروت نيمضام، استفاده از ييگراو پوچ يديناام

 ها هستند.ن مشخصهيا يجمله

اه، فرار يسم سيخصوص رمانتک و بهيرمانت يهابارز در داستان يهااز مؤلفه يکي

بردن به عالم درون و هرون، پنايب يايو دن يجهان واقعاز  يداستان يت اصليشخص

ند فرد با يت و ارتباط ناخوشايان آرمان و واقعيتضاد م»گران است. ياز د يريگگوشه

کند و يو رنج م يشانيها را دچار پرکيبَرَد، رمانتيسر مکه در آن به يايط اجتماعيمح

مرگ  (.949: 1913، ي)جعفر «کشانديو انزوا م يخودمحور يشتر به سويها را هر چه بآن

است.  يسم منفيرمانتگر يد يهااز جلوه يکي ،يمرگ زودرس و خودکش»، يشياند

از مواجهه با  يناش يشانيرنج و پر رامون،يط پيبا مح ياسازگارو ن يحس درماندگ

 يدرک شهودق، يجهان در مقابل احساسات رق يهرهمدالنيغ يسرسخت تِ جهان،يماد

 يها را که قادر به برقرارکياز رمانت ياريسگر، بيمسائل د ياک و پارهيهنرمند رمانت

 .(919)همان:  «وادار کرده است ين نشدند، به خودکشيان ذهن و عيدر م يسازش

همه » ،ابنديياه پرورش ميسم سيکه در ساختار رمانت يداستان يهاتيشخص يبرا

ند و يآدرتوانند از خود بهينمکند، آنها يدا ميپ يشان معنيوند با منِ شخصيز در پيچ

ک را يقهرمان رمانت يو عطف توجّه به خود است که تراژد يماندگن درخوديهم

شود که در همان عصر با اصطالح يمنجر م يايشانيو پر يند و به افسردگيآفريم

 (.949)همان:  «قرن مشخص شده است يماريب يفرانسو
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ي دارد و عالوه بر افراط يحالت»گونه که از نام آن پيداست، همان اهيس سمِيرمانت

ها متفاوت ها، با آناي ويژگيجهت برخورداري از پاره، بهسميرمانتعناصر  يتمامداشتن 

ستحاله در آن و توصيف و تشريح دّ اگرايي در حاز: طبيعت ها عبارتنداست. اين ويژگي

دهشت انگيز،  طبيعي، ايجاد فضاهاي آگنده از اشباح و ارواحِ جزئيات مناظرِ

وار و پر از خشونت و شديد، خلق فضاهاي کابوس يشي، حزن و نااميديِاندمرگ

، يو اکرم )خاکپور «هاي گناه آلود و شيطانيزمينه ک وپرخاش، پرداختن به مسائل اروتي

گر از يد ي، انزوا و برخييز در بطن خود تنهايسم نيچند رمانتهر .(995: 1932

افراط و  ياه با نوعيس سمِيشد رمانتتهطور که گفاما همان ،فوق را دارد يهامشخّصه

  پردازد.يها من مؤلفهيش از حد به ايشدّت ب

 ياستفاده ،اهيسم سيخصوص رمانتسم و بهيبارز رمانت يهاگر از مشخصّهيد يکي

ا داستان يون و مواد مخدر در شعر يست از افيرمانت يسندهيا نويش از حد شاعر يب

آن را از عوارض د ياست که با يز از موارديمخدر ن ون و موادياستفاده از اف»است. 

عنوان دارو آن به يهاون و فرآوردهياف ،شمار آورد. در قرن هجدهمبه يسم منفيرمانت

ل يو تحل يبه بررس ،پژوهش يدر ادامه (.915: 1913، ي)جعفر «شده استيمصرف م

 ود:شيپرداخته م اه در داستان يسم سيرمانت يهامولفه

 

 و انزوا یيتنها

 ييگوک تکين تکنيچنل شخص و همد اوّيد يهيبا توجه به زاو تان در داس

 .دشويداستان روبرو م يت اصليشخص ييت و تنهايفرد مخاطب بااز آغاز ، 3يدرون

 يو عاطف يات درونيتجرب ،ت است که در آنياز روا ياوهيش يدرون ييگوتک»

 اندهيش از گفتار نمايپ ير سطوح مختلف ذهن در مرحلهداستان د يهاتيشخص

 ييگوتک يهويخواننده با ش ،داستان يسطرها نيدر نخست(. 13: 1931ات، ي)ب «شونديم

 ،ييروا يوهين شيکند. انتخاب ايداستان جا خوش م يت اصليدر ذهن شخصّ ،يدرون

 يو خودمحورکند ياستان کمک مخواننده با قهرمان د يپندارذاتار به هميبس

 :دهديت را نشان ميشخص
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را هم در  تيشخص يو انزوا ييتنها ک،ين تکنيسنده با استفاده از اينو .(

ن مشخّصه را يا ،ينظر مفهومداده و هم از ن داستان نشانييرو يهيو ال يعناصر داستان

 يينه جا دارد، ينه آدرس ،داستان يت اصليوارد کرده است. شخص ييمعنا يهيدر ال

جا برود. در از زندان به همراه سرباز به آن يرا که بعد از آزاد يسکونت و نه کس يبرا

ش يش از پيشود که بيان روبرو مياطراف يت داستان با رفتارِ سرد و زنندهيادامه، شخص

 او است: ييتنها يدهندهنشان

سفر است و  يبرادرش راه. در اين دو نمونه، (همان) 

 يت داستانيشود. شخصيمانع حضور او در خانه م يتراشز با بهانهيدوستش ن

مشتاق  يچراکه کس ؛گردديمجدداً به زندان بر م يين تنهايتنها است و با هم 

 ست.يبا او ن يهمراه

ا يو انزوا  ييانتخاب کرده تا تنها که  ييهاوهيگر از شيد يکي

 ط کميق از محيو دق يفات جزئيرا نشان دهد، توص يت داستانيشخص يخودمحور

انسان  يتوجهکم يهدهندنشان ،هايپردازها و صحنهفين توصيت اطراف است. اياهم

ها و خلقت و جامعه، انسان دن ندارد؛يشياند يبرا يزيست که چمعاصر ا يتنها و منزو

ر آب را با دقّت دنبال يمسدر حمام،  يت داستانيشوند و شخصينش همه محو ميآفر

 :شودمتحمل مي يرا در زندگ ياريبس يهاکه رنج يتيکند، شخصيم

 . (99-91همان: ) 
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ت يصو توجّه شخ توان مشاهده کرديها را مينگرين جزئيا ،داستان يجا يدر جا

کشد و به يشود که بر تخت دراز مينشان داده م يياو تا جا ييات و تنهاين جزئيبه ا

 کند:يسقف اتاق فکر م

  .(99 ن:هما) 
شتر مردم دارد، در يو تنفر نسبت به ب ييک، احساس تنهايرمانت يسندهيجا که نواز آن»

 يشدن به پنجره دورکيا از نزدي و  «روديخود به فکر فرو م ييتنها

 کند:يم

 يهات، جامعه و انسانيمدن يدهندهچراکه پنجره، نشان  

زان است و در غار ين موارد گريا تماماز   يت اصلياطراف است و شخص

ک يرمانت يسندهينو»کشد؛ يگار ميرود و سين سالن، آشپزخانه و اتاق راه ميخود ب ييتنها

ق ين غربت را از طريو ا  «ب استيخود تنها و غر يهدر زمان

 .دهديبه خواننده انتقال م يت داستانيداستان و شخص

 يو محتوا ييهم در بافت معنا ،ان داستان ادامه دارديو انزوا که از آغاز تا پا ييتنها

در عناصر داستان از  ، يسميارگان شود و هم با نگرشِيده ميداستان د

 داستان با  يانندهتا خو غيره رخنه کرده رنگ ويد، طرح، پيد يهيجمله زاو

بتواند بهتر و  ،مدرن يسينوداستان يهاکين عناصر و تکنيق اياز طر يپندارذاتهم

انسان  يور، انزوا و خودمحييتنها ،دنبال آنداستان و به يت اصليشخص ييتر تنهاقيدق

 ابد.يمعاصر را در

 

 يشیاندمرگ

ان ياست که هم در م يشياندمرگ ،اهيس سمِيرمانت يهافهن مؤلّيترگر از مهميد يکي

در بافت  يداستان يهاتيق شخصيع است و هم از طريک شايرمانت سندگانِينو

ار يبس ،ها، مرگِ انسانن نوع داستانيدر ا کند.يدا مينمود پ کيرمانت يهاداستان

زمان از  يجودر جست»در رمان  يد؛ مرگ مادربزرگ راوينمايت جلوه مياهميب

ن نام از يبا هم يدر رمان «يمادام بووار»ا مرگ ي 15مارسل پروست ينوشته« رفتهدست
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« ت و مکافاتيجنا»همچون  يروس يهاسندهينو يهاا در داستانيو  14گوستاو فلوبر

ر يتحت تاث يتمام، 11يدر شاهکار تولستو «نايرنآناکا» يا خودکشيو  13يفسکيداستا

 اند.شکل گرفته يداستان يهاتيشخص يشياندمرگ و مرگ

مرگ  يهآنان جز فلسف يزندگ يهفلسف»: سدينويها مکيرمانت يهدربار 13لوکاچ 

را  يشياندن مرگيچنهم .(11: 1919)لوکاچ،  «ستن آنان جز هنر مردنينبود و هنر ز

مرگ »اه دانست؛ يسم سيژه رمانتيوک بهيرمانت يهانفک از داستانيال يتوان جزئيم

و  ياست. حس درماندگ يسم منفيرمانت يهاجلوه از گريد يکي يزودرس و خودکش

تِ جهان و ياز مواجهه با ماد يناش يشانيرامون و رنج و پريط پيبا مح يناسازگار

هنرمند  يدرک شهودق و يجهان در مقابل احساسات رق يهرهمدالنيغ يسرسخت

در  يسازش يها را که قادر به برقرارکياز رمانت ياريگر، بسيمسائل د ياک و پارهيرمانت

 (.919: 1913، ي)جعفر«وادار کرده است ين نشدند، به خودکشيان ذهن و عيم

و  يروان-يو هم در بعد روح يماد در بُعدِمرگ هم  در داستان 

مرگ انسان  ،ن داستانيا در ر دارد. يگچشمبارز و  ي، نموديتيشخص

مدرن، تنها  يي شهرهت در جامعين ازدحام جمعيکشد که در عير ميتصومدرني را به

کند موضوع را بيان مي نيکشد و اير ميت را به تصويمرگ انسان وي کس است؛يو ب

در  يت اصليکه شخصيست. زمانيقائل ن يگران ارزشين دجان و روا يبرا يکه کس

است. ند که در حال غرق شدن يبيرا م يجوان ،است يدنيخانه نشسته و منتظر نوشقهوه

 کند:يافت نميدر يمّا پاسخا ،خواهدياز دوستش کمک م يديآن جوان با ترس و ناام

ز يداستان ن يت اصليواکنش شخص ؛( 

شدن آن شخص، به بدون توجّه به غرق ت،يوضع نيا يهبا مشاهد ي؛ وجالب است

  است.خود  يدن قهوهيفکر نوش

ر به وضوح يز يشده که در گفتگوهامرگ پراکنده يحهيز راين در 

سخن خود ان ياطراف از مرگِ يار عاديبس گي با حالتيرا احساس کرد؛ هم توان آنيم
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اه يسم سيرمانت يهااز مؤلفه يکيعنوان است که به يگدادن مرنشان يعادموضوع ن يهم کهند يگويم

 ن داستان نمود دارد:يدر ا

  .(43: همان)

گاه يگاه و ب ،داستان يت اصليشود تا شخصيسبب م ط در يبا مح يناسازگار

 رفتهها ال ذهن به گذشتهيان سيک جريبارها با تکن ،ان داستانيفکر کند و در جرخود به پدر 

 اورد:يخاطر بمرگ پدر را به يو روزها

 همان:)

 يت اصليا شخصيگو کند،يدا ميان داستان ادامه پيآن تا پا يحهيمرگ و را يهيسا. (42-34

کند تا بفهمد يم يها را سپرابانيها و خمرگ مادر؛ کوچه ياست برا يپاسخ يدر پداستان 

 و در کجا مرده است: يمادر چه زمان

 . (33 همان:) 

داستان  يکياست که ساختارِ رمانت ييهان داستان، از مؤلفهيدر ا يشياندمرگ و مرگ

ها در گفتگوها تيشخص يداستان، بلکه همه يت اصليتنها شخصکند و نهيت ميرا تقو

ر شد، ن ذکيش از ايگونه که پبا آن سروکار دارند. همان ،رنگشانا حضور محدود و کمي

 ،ان دارد بلکه فراتر از آنيافراد جر يو جسمان يتنها در روابط مادنمودِ مرگ نه

معاصر مصر  يرا در جامعه مواردي از اين دست ت ويت، عاطفه، انسانيمرگِ هو 

 دهد.يروح مدرن نشان ميخشک و ب يايشمول در دنجهان يديبا د ،و فراتر از آن

 

 یيگراو پوچ يديناام

 که کرد يمعرف يشياندأسي و متفکرانِ سندگانينو توان از جملهيرا م 

 تا ؛دهيبخش هاآن به وسانهيمأ سراسر ي، نگاهيزندگ يفرساطاقت و اهيس يچهره

 يزندگ يهدربار يقيعم و يفلسف فراوانِ يهاپرسش با را هاآن يشهياند کهييآنجا
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 را انسان خود، يهمارگونيب ييتنها در رانمتفکّاز  دست نيا. است ساخته ريدرگ

در داستان  يت اصليشخص .دهنديم نشان بتيمص در فرورفته و ناتوان يموجود

ن يش از ايکه پ يايشيو مرگ اند ييبرد. تنهايزهرآلود رنج م يين تنهايز از اين 

تواند يباشد و هم م ييگراچو پو يديأس، ناامي يجهيتواند نتيهم م ،ل شديتحل

و  يديناام يهانمونهتوان يداستان م يجايباشد. در جا يروح يچارگين بيز اسانهيزم

دنبال شود، بهيداستان از زندان آزاد م يت اصليکه شخصي؛ زماناحساس کردرا  يپوچ

 يزيامّا در درون خود چ ،است يا هر احساس دروني ي، خرسنديس شادماناحسا

 بد:ايينم

 .

را  ينيو بدب يکسي، بي، پوچيسرگردان ينوع ،ن داستان از همان آغازيرنگ و طرح ايپ

ار انتطار آن را يرون از زندان که قهرمان داستان بسيب يدهد. فضايبه خواننده انتقال م

، يين تنهايا د.کننيرفتار م يار عاديبا قبل ندارد و مردم بس يچ تفاوتيد، هيکشيم

سرانجام  ،هاکيرمانت يشدهديتشد يمحور و خودآگاهت منيفرد»و  ياحساس سرگردان

ت از ي، عدم رضاي، عدم ثبات عاطفيقراري، بيها را به جانب اندوه و افسردگآن

-يبردن از رنج منامفهوم و لذت يهااقيمبهم و اشت ياهايز به رويت موجود، گريواقع

رود تا ياش مداستان به کتابخانه يت اصليشخص، (. در ادامه949: 1913، ي)جعفر «کشاند

و  يديناام يل غلبهيدلند و بهيبيکار را در خود نمنيامّا توان ا ،سديقلم بردارد و بنو

 رد:يگيرا م ير ذهنياها و تصاويجانب رو ،يپوچ

( 
چنگ  يياهايبه افکار و رو ،يبار و دردناکِ واقعاندوهت يفرار از موقع يبرااو 

 يبخواهد کارند که يبيدر خود نم يها توانشدن آندر صورت محقق يزند که حتيم

 انجام دهد:
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 .(45همان: )

شوم تصور  يريتقد يکور و قربان ير سرنوشتيخود را اس»ک يت رمانتيشخص

 يفکر يصورت نظامي شوپنهاور بههدر فلسف ينيأس و بدبين يا يکند. بُعد فلسفيم

ت يشخص يروزمره و تکرار يو زندگ يسرگردان .(945: 1913، ي)جعفر «شودين ميتدو

، بازگشت به گذشته و شدهنامعلوم کشته يشکل، مالقات با همسر دوستش که بهياصل

است  يداستان رنگيگر پهمه و همه نشان ،خوردهشکست يهامرگ پدر و مادر، عشق

 زند.يمموج  يو عالم وجود ياز هست يأس و سرخوردگي، ينيبدب ،که در سراسر آن

خاص  يوقت و زمان يخوشگذران ي، برانديبينم يخوشحال يبرا يليت دلين شخصيا

»: نديچ وقت در خواب هم نبيد هيخواهد که شايم يو طوالن

در  يحت «

د يل بايکند که چرا و به چه دليان مين مطلب را بيبه صراحت ا نيز گريد يجا

 . (51 همان:) خوشحال باشد: 

ا أس ريو  ينين بدبيتوان ايم يخوبداستان به يجايدر جا ،گونه که گفته شدهمان

 يهاتنش يآن است و گاه يدر ورا ياجتماع يانهيزم ،موارد يدر برخ که احساس کرد

 يرا بررسبرخورد با سرباز  توانيم نمونه يل است. برايدر آن دخنيز  يروان-يروح

 کرد:

 تيماً با ذهن شخصيخواننده مستق هان عبارتيدر ا. (92 )همان: 

و حس خصومت را در چشمان  ين که ددمنشيبدب يشود، ذهنيروبرو م داستان ياصل

 ين انسانيچن يبرا» ؛داندين درد را رشوه و پول ميدرمان ا يوهيند و شيبيسرباز م

از  ياريهوده است. بسيب ياهر کوشش و مبارزه و ستيتن نخواس يهستيشا يزيچ

کنند و از يار مياخت يريگأس، انزوا و گوشهير اندوه و يک سو، تحت تأثيها، از کيرمانت

شود و يشتر آنان ميأس بيو  ييگرااليموجب خ يريگن انزوا و گوشهيگر هميد يسو

 (.949: 1913، ي)جعفر «کنديد ميشدو پرتب و تاب آنان را هم ت يبحران يالبته خودآگاه



 08 ابراهيم اهللصنع از «الرائحة تلك» داستان در سياه رمانتيسمِ هايمؤلفه تحليل و بررسي

 ياجتماع-ياسيل سيدالبر  عالوه ،شدپژوهش گفته يگونه که در مقدمههمان

چون  يکه توسط افراد يفلسف -يشناسات روانينظر يشمولجهان، يجهان عرب

 سندگانيتا نو ديگردسبب مطرح شد،  رهيغ چه، کامو، کافکا، سارتر ويشوپنهار، ن

درون و  يايها، دنشناسانه بزنند که در آنو روان يفلسف يه خلق آثاردست بزبان، عرب

که  يأسيو  ينيبدب ت باشد.يرون مورد اهميش از عالم بي، بيداستان يهاتيذهن شخص

 .کرد دانستين روياز ا يناش ياديار زيتا حد بسد يبازند را يموج م در 

 .موارد يو هم در برخافت يتوان ين مداستا يرا هم در بعد مفهوم يرين اثرپذيا

ن ياماً يمستق ،يت داستانيق شخصياز طرو با استفاده از عنصر گفتگو  

 نزد  يت اصلياز داستان که شخص ينمونه در بخش يکند؛ برايان ميبرا  يرياثرپذ

از  يريفتگو اثرپذن گيکه در ا ؟ا رمان طاعون را خوانده استيپرسد آياز او م ،روديم

. (51: 9449م، ي)ابراه : وضوح قابل مشاهده است-به کاموآلبر 

 يادب ين نوع نمود فلسفه در نوشتهيز اين -رمان طاعون يسندهينو-هر چند خود کامو 

 اشود، امّيم محو ريتصاو در خوب، فلسفه رمان کي در»رد و اعتقاد دارد يپذيرا نم

 انينما يزخم انگشت مثل ،شود وارد يداستان اعمال و اشخاص در فلسفه که نيهم

دورانت،  از نقل به کامو) «يزندگ از هم رمان و افتديم اصالت از يداستان طرح و گردديم

1933 :999) . 

که  يجهان يبلکه در همه ،داستان يت اصلينه تنها در شخص ينين بدبيا

بر او  يديأس و نااميکه در حال غرق شدن است،  يجوانزند؛ يه موج مديآفر 

 کند:يکند و پارو را رها ميغلبه م

به را  يلميکه ف يينمايغات سيتبل يا تابلوي 

 دهد:يوانه نشان ميا را ديدن ياشته است و همهش گذينما

 

کند: يکه بر احساسات او ادرار م يسگ يا حتيو  (39 همان:)
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ارزش و پوچ است که يب ييايگر دنهمه و همه نشان؛ (42همان: )

 .دن مرگ سرگردان هستنديرس يدنبال لحظهبهدر آن  يداستان يهاتيشخص

 

 99يکيتن ارويمضامبه  يپرداختن افراط

وجود داشته، استفاده از  يات عربيرباز در ادبياه که از ديسمِ سيرمانت يهاگر مؤلفهياز د

گرفت و امروزه از آن با يقرار م ياست که گاه در مقابل عشق عُذر يطانيعشق ش

ت که در آن به ايبنوعي اد»ف آن آمده است: يدر تعر شود.ياد ميک يات اروتيعنوان ادب

هاي جنبه يهشود. اروتيسم همهاي جنسي عشق پرداخته مينبهعشق جسماني و ج

هاي هاي لطيف تا نمايش و توصيفورزيعشق جسماني و امور جنسي را، از عشق

مالمت خويشتن، تظاهر به فسق و فجور، »که (، 95: 1913ه، )انوش« گيردپرده را دربرميبي

گناه،  يهت، وسوساينات و نفسايجويي، بدنخود، نظربازي و کام افشاي اعمال شيطانيِ

هاي آن را فهؤلترين مدفاع از شيطان و انتساب اعمال و صفات شيطان به خويشتن، مهم

 .(993: 1932، يو اکرم )خاکپور «دهدتشکيل مي

اه در يسم سيبارز رمانت يهاها و مشخّصهتوان از جمله مؤلفهيم زين ن مؤلفه رايا

و  يدر بُعد اجتماع ان همين جريرد. از آغاز داستان احساب آوبه داستان 

ها، توهّمات و يپردازاليو هم در خ است يابيقابل رد يت اصليشخص يرونيب يزندگ

داستان با  يت اصليکه شخصيدارد. هنگام يک او نمود بارزياراه و تيس ييتنها

به مرز  ،يجزئ يهافيق و توصيدق يپردازبا صحنه شود، يروبرو م

 شود:يور مدر آن غوطه يشود و گاهيک مياه نزديس سمِيرمانت

 
گفتن خود نسبت به سخن يعالقگيت داستان از بيشخصها، فين توصيهم يدر ادامه

 يريو تصاو هايبازسرشار از عشق ياياست تا در دن نيل او بر ايدارد. تمايم پرده بر

: پردازديها مبه مرور آناش ييتنها درکه  شودغرق
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-ا در ادامهي و (93-91همان: ) 

ت يشخصکه  يو خارج از عرف و شرع يطانيش يهاها، درخواستفين توصيهم ي

 :کنديمحض را به خواننده القاء م يعشق جسمان يکند، نوعيان ميب ياصل

هاي به جنبه جّهتو؛ (92همان: ) 

گرايي ها به شيطانيک دليل انتساب رمانتيک» و طوالني دارد يهشيطاني رمانتيسم سابق

بهشت  يهشيطان در منظوم تيصشخ اتجليل و احترام ب از آنان بياري ااين است که بس

 (.944 :1913ي، )جعفر «اندرو شدهايرو ميلتون يهگمشده سرود

عشق را  يطانيو ش يبُعد جسمان ق،يو دق يجزئ يهافيبا توص 

کند يها افراط ميپردازن صحنهيدر ا ييدهد و تا جايق به خواننده انتقال ميدق يشکلبه

ل يداستان تبد ياصل يبه بدنه ،داستان يفرع يهان جنبهيتوان گفت ايم يکه به نوع

ل حجم يدارد که به دل يها نمود بارزفير و توصين تصاويداستان ا يشود. در همهيم

توان به ينمونه م يم. برايها معذور هستآنل از آوردن يدال يت برخيها و رعااد نمونهيز

 ها اشاره کرد:ن عبارتيهات در اين استفاده از تشبيچنق و هميو دق يصف جزئو

 
 ينوعآلوده است و به ياهايها و رؤيپردازالير خياس ، يت اصليشخص

که به ش از آنيک بيفرد رمانت»کند. يمطرح م 95دياست که فرو يکيادآور توهّم اروتي

االت و ياها و خير رؤيه داشته باشد، اسچنان که در عالم واقع هست، توجّزن، آن

 :(199: 1949، يستلي)پر «ش استيناخودآگاه خو يهايباز ها وهوس

فرد »بتوان گفت که  د يشا

دگاه ين روست که از ديکار دارد. از هم و ال معشوق سريک عمدتاً با خيرمانت



    نقد ادب معاصر عربي  211

خود  است که يزيا آن چيبنده يو فر ياليدرمان خ يسم نوعي، رمانتيديفرو يروانشناس

عشق  (.943-941 :1913جعفري، ) «برديکار مآن به يک را براياصطالح توهّم اروت ،ديفرو

-ي، مي، هر چند از بُعد جسمانيو آرمان ياليخ به زن داستان يت اصليپرشور شخص

، ي، اقتصادياسيل اعم از سيباشد که به هر دل يتيامن ل او به آرامش ويتما يجهينتتواند 

-بهن عشق ياگر، يز جهت دااز جامعه رخت بربسته، اما  ينين چنيا يمسائلو  يفرهنگ

به خود  يورزعشق يها، در واقع نوعکياغلب رمانت يو درخودماندگ يمحورخاطر من

عشق  يدهيها به اکيرمانت يدلبستگ ،ن امريا يامدهاياز پ يکي که شوديز محسوب مين

موارد، چون  ياريها در بسکيآزاد رمانت عشقِ» .آزاد و مخالفت آنان با نهاد ازدواج است

شود، آنان را به يهمراه م ياز نزاکت بورژواز يزارياز وضع موجود و ب يبا دلزدگ

ن رابطه را در ينمود بارز ا (.914همان: ) «کشانديان و زنان بدنام ميبا روسپ يرابطه

م در يمستق يانيب و با 49و  49 يهاصفحه، 93 يصفحهتوان در يم داستان 

گونه شرم و چيداستان بدون ه يت اصليکه شخصييمشاهده کرد؛ جا 45 يصفحه

 دارد:يان ميدرخواست خود از حسن را ب يخجالت

 

 

 ون و مواد مخدرياستفاده از اف

در  شهيکل ينوعد که بهات معاصر نمود داريدر ادب يحدّ اه تايسم سيرمانت ين مؤلفهيا

 ياستفادهز ين در  ل شده است.يتبد يکياه رمانتيس يهاشعر و داستان

ش از حد از يب يامّا استفاده ؛شوديگار محدود ميبه س ،ونيداستان از اف يت اصليشخص

گار باشد و هم يت به سياد شخصياعت يدهندهتواند نشانيمهم  ،مشابه يهاعبارت

گار ياز س يو دود ناش ياهي، سيتباه يحهيدر داستان جلوه دارد که را يفيعنوان موتبه

 يباً در همهيگار تقريکه استفاده از سييتا جا؛ کنديداستان پخش م يرا در همه جا

ماً يتوان اشاره کرد که مستقير مينمونه به موارد ز يشود. برايده ميداستان د صفحات

 مشابه آمده است: ييهاعبارتها در آن



 212 ابراهيم اهللصنع از «الرائحة تلك» داستان در سياه رمانتيسمِ هايمؤلفه تحليل و بررسي

ا يو  (99: همان) ، 

-، روشنموارد يدر برخ .(همان)

ل يهنگام سبه يجامعه است و گاه يت در فضايشخص ييسبب تنهاگار بهيکردن س

د يشا اماکند در ظاهر به سقف خانه يز فکر ميکه به همه چيي؛ تا جااو يتراوشات ذهن

او . (همان)ت: يا امنيفراتر به سرپناه  يديبا د

 کشد:يگار ميسز ينبا خواندن و مطالعه  يحت

باز هم  ،نديبيا نوشتن را در خود نميمطالعه و که توان يزمانو  (91همان: )

 کشد:يگار ميس

دار دارد: يمعن يتکرار ،ان داستانين روند تا پاياو  (59 همان: ) 

، (55 همان:) 

، (53 همان:)، (53همان: )

، (51همان: )

 همان:) ، (44 همان:)

، (همان)، (45

 

، (43 همان:) ، (42همان: )

ا يو  (31 همان:)

 .(39همان: )

عنوان گار بهيداستان از س يت اصليشخص اد خوديار زيبس يبر استفاده عالوه

ز مشاهده ين ونيگران از افيد ياستفاده ياو درباره يها، قضاوتيذهن ين دهندهيتسک

ت و منطق يکه خالف عقالن يديد ،کندين مسأله نگاه ميمثبت به ا يديکه با د شوديم

اه را يسم سيرمانت يهاهمؤلف ياست که تمام يتيت شخصيرا صحبت از ذهنيز ؛است

سعادتمند  يرا فرد ي، ويتاکس يون توسط رانندهيدارد. او در مواجهه با مصرف اف

 يتحمّل زندگ يبراالبد او دارد که يات خود پرده برميماً از ذهنيکند و مستقيم يتلقّ

 :يح و سرگرميدهد نه تفرين کار را انجام ميا
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 .(59:)همان

 

 جهيتن

، نگارش داستان  يوهيو ش يداستان يهاصنعت ين پژوهش، با بررسيدر ا

 يبا نگرش، در داستان اه يسم سيرمانت ش بهيگراکه  دست آمدبهج ين نتايا

 ساختار داستان را در بر گرفته است. عناصر و، تمام يسميو ارگان يکيالکتيد

سندگان ياز نو يريپذسم و با اثريمکتب رمانت يهاتمام از مشخّصه يبا آگاه 

داستان  يهيو درونما يفهومهم در بُعد م راي؛ زن داستان را نوشته استيا يمدرن جهان

را به  يرين اثرپذيا ،يداستان همچون آلبر کامو در متنِ ييهاتياشاره به شخصبا و هم 

فات و يداستان از نظر توص يت اصلين شخصي. همچنکنديگر القاء مليناقد و تحل

چون  يسندگانينو يداستان ييهاتيبا شخص ياديار زي، شباهت بسيپردازتيشخص

ده ين رمان ديدر ا اهيسم سيرمانت يهامؤلفه شتريب دارد. ديگران کا، سارتر وکامو، کاف

در عنوان،  شده و منظور از ن انتخابيعنوان داستان، نمادکه چنانهمشود؛ يم

ن يکه از مهمتر انسان مدرن است يشياندو مرگ يي، تنهايديچون ناام يميمفاه

 .دشوياه محسوب ميسم سيرمانت يهالفهؤم

مطلب را  نيو اده يکشر يتصوت را بهيانسان ن داستان، مرگِيدر ا 

 يهافيبا توصاو  تند.سيقائل ن يارزش يو زندگ جان يبرا انگريد کهکند يان ميب

کرده است.  انيبق يدق يشکلعشق را به يطانيو ش يسمانق، بُعد جيو دق يجزئ

ادآور ي ينوعآلوده بوده و به ياهايها و رؤيردازپالير خين رمان، اسيا يت اصليشخص

، بازگشت به گذشته و يتکرار يزندگ ،يسرگردانمانند  ييهامؤلفه است. يکيتوهّم اروت

و  ياز هست يأس و سرخوردگي، ينيبدب ،خوردهشکست يهامرگ پدر و مادر، عشق

ون و يمکرر از اف ياستفاده. ن داستان استيدر ا ييگراپوچ يدهندهنشان ،يعالم وجود

 ،ونيداستان از اف يت اصليشخص ياستفاده و ن داستان مشهود استيمواد مخدر در ا

 ياهيس و يتباه يدهندهتواند نشانيگار، مياز س استفاده که شوديگار محدود ميبه س
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سم، هم در شناخت سبک يرمانت يهان داستان بر اساس مؤلفهينقد ادر مجموع . باشد

سندگان مطرح در جهان عرب، مؤثر است ياز نو يکيعنوان به ، يداستان

ه و ين بتواند موضوع، درونماياديبن يشکلداستان به يشود تا خوانندهيو هم سبب م

ابد و يدر را اندها شکل گرفتهحول آن يداستان يهاتيکه داستان و شخص يم اصليمفاه

 ل کند.يها را تحلآن
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