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  چکیده
 آثـار  تحلیـل  جهت جامع و کلی اي قاعده و قانون ایجاد در سعی هموار گرا ساختار نپردازا نظریه
 پـراپ  والدیمر با که نظریات این. باشد ها داستان همه به تعمیم قابل که اند داشته رمان بویژه ادبی
 گسترش وغیره هامون فیلپ تودوروف، گریماس، نظیر پردازان نظریه دیگر توسط همواره شد آغاز

 طور به و داشت، زیبا اسلوبی بود، قائل رمان ساختار براي که اهمیتی دلیل به ادریس یوسف. یافت
  داسـتان،  در داسـتان  تداخل زنی، گریز سازي، تصویر شامل، او ساختاري ها ویژگی بارزترین کلی
 او هـاي  داستان موضوعات و گیرد می بهره نویسی رمان نوین هاي شیوه از ادریس یوسف. باشد می

 پـژوهش  در. اسـت  مصـر  کشـور  ویـژه  به و عرب معاصر جامعه مشکالت و مسائل پیرامون بیشتر
ات  صاحبنظران تعریفهاي به توجه با تا است شده سعی حاضر اي پـاره  بررسـی  بـه  داسـتانی،  ادبیـ 

. گـردد  تبیـین  داستان مضمون و محتوا آن خالل در و پرداخته »الحرام« رمان در ساختاري ازعناصر
 تمـامی  اسـت  گرفتـه  قـرار  گرایی واقع مضمون خدمت در حرام رمان ساختار دهد می نشان نتیجه

. اسـت  بـوده  رمـان  رئالیسـیتی  مضـمون  کننده بازگو مکان لحن، فضاء، پیرنگ، قبیل از رمان عناصر
 کـه  اي گونـه  بـه  اسـت  کرده رمان ساختار به شایانی توجه ادریس یوسف گفت توان می همچنین

 ایـن  در نگارنـدگان  روش. اسـت  شده برده بکار هم کنار در پیوسته و منسجم الًکام عناصر تمامی
  .است تحلیلی - توصیفی روشی مقاله،

  .گرایی ساختار  الحرام، رمان ادریس، یوسف داستان، عناصر گرایی، واقع :هاکلید واژه
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 کـه  بودنـد  واعـدي ق ایجـاد  صدد در داستان حوزه در پردازان نظریه نوزدهم قرن اواخر در
 کردنـد  مـی  سـعی  همواره آنها واقع در بپردازند داستان تحلیل و نقد به آن وسیله به بتوانند
 سـبب  آنهـا  هـاي  تـالش  و هـا  فعالیـت . کننـد  شناسـایی  و تعریـف  را داستان زبان دستور

 آنهـا . پرداختنـد  روایی اثر یک درونی اجزاي و ابعاد بررسی به که شد فرمالیسم مکتبوزبر
 سنتی شیوه از ناقد دیگر و شد می داستان نوع همه به تعمیم قابل که کردند وضع چوبیچار
 کـه  شـیوه  ایـن . پرداخـت  داسـتانی  آثار نقد به مشخص اي قاعده و چارچوب با و شد رها

 خـود  بـه  را داسـتانی  هـاي  پـژوهش  از وسیعی پهناي شد معروف گرایی ساختار به بعدها
 بعد و مدرنیسم هاي رمان که جدید دوره در اما. است ادهاستف مورد همواره و داد اختصاص

. شـد  بسـته  آثار اینگونه تحلیل از گرایی ساختار نقد دست شد نگاشته مدرنیسم پست آن از
 تـا  نیسـتند  مشخصـی  قاعده و چارچوب داراي آن وقبل رئالیسم آثار مانند آثار اینگونه زیرا

 مدرنیسم آثار نقد براي بنابراین. پرداخت آن لیلتح به گرایی ساختار نقد از استفاده با بتوان
 از. آمد پدید غیره و گرایی ساختار پسا شکنی، شالوده نظیر دیگر نقدي مکاتب آن از بعد و

 نقـد  همـان  واقعگـرا  ادبیـات  هـاي  رمـان  درباره نقدي مکتب کارآمدترین و مهترین رو این
  .است گرایی ساختار

  
  ساختارگرایان

 درگیر اصلی هدف دو بین سنتی هاي شیوه با مقابله در و آغازین گامهاي در گرایان ساختار
 به ادبی متن و ادبیات تحلیل جهت روشی عنوان به صرفاً گرایانه ساختار روش اینکه بودند؛

 وجه درك جهت راهی عنوان به و شناسی وجود نوعی مثابه به که این دیگر و رود می کار
 هـدف  هـارتون ). 40ص،1289نیـا،  اولیـایی ( گیرد می قرار ادهاستف مورد متن و ادبیات وجودي
 معنا حامل جمله یک که شکلی به ادبی اثر یک که کند می خالصه اینطور را گرایان ساختار
 که است شده منجر پیشنهاد این به ادبی آثار به متعدد هاي رهیافت. نیست معنا حامل است،
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 باشـد،  تـر  ثمـر  مثمـر  بسـیار  بشمریم تأویل و تفسیر موضوع و هدف را ادبی آثار اگر شاید
 مختلـف  شکلهاي عنوان به یا و شود، می ورزیده خلّاق، تخیل آنها طریق از که موضوعاتی

 را حقـایقی  که شوند می شمرده اي هنري آثار یا و شوند، می محسوب نویسنده منظور بیان
 که گیرند می قرار هتوج مورد چیزهایی صورت به ویا دهند، می نشان هستی جهان مورد در
 ازجملـه  گرایـان  سـاختار  از برخـی ). 40ص، همـان ( هسـتند  إیدئولوژیک معانی برگیرنده در

 وي. کـرد  گذاري پایه را روایی واحد ترین کوچک بار نخستین براي وسلوفسکی الکساندر
 اي شـیوه  که است روایی واحد ترین ساده مایه بن: کرد تعریف مایه بن را روایی واحد این

 پاسخ رسوم و آداب به مربوط هاي پرسش یا بدوي ذهنیت گوناگون هاي پرسش به خیلیت
 معیار اعتقاد این نقایض و ها کاستی جبران منظور به پراپ). 86ص،1382 تودوروف،( دهد می

 گونـاگون  هـاي  قصه و روایات در که عنصري وي عقیده بر بنا. کرد مطرح را متغیر و ثابت
 ویژه نقش نام پراپ و دارد نام پایه یا واحد و است اصلی عنصر کند نمی تغییر و بوده ثابت

 و حرفـه  و روایـت  هاي شخصیت و افراد چند هر. کند می معرفی ثابت عنصر این براي را
 ص،1385 احمـدي، ( اسـت  محدود و ثابت هایشان ویژه نقش اما. است متنوع آنان هاي کنش
145.(  

 اجـزاي  روابط ساختار به آید، می بر نامش از هک طور همان گرا، ساختار نقد مجموع در
 همـه  به تعمیم قابل که است بنیانی و اصلی روابط آن کشف صدد در و پردازد می کل یک

 در سـان  بدین) 82ص،1390 شایگانفر،( باشد می دیگري نظام هر یا ادبی نوع یک مثالً موارد،
  .شود می رداختهپ داستان عناصر بررسی به روایی اثر یک گرایی ساختار نقد

  
  
  

  رئالیسم ادبی مکتب
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 -رمـان  روي بـر  را خـود  تمرکـز  بیشترین گرایی ساختار نقد کردیم ذکر پیشتر که همانطور
 پایه رمانتیسم از بعد که رئالسیم مکتب. هستند معینی چارچوب داراي که دارد رئالیسم هاي

 اختصاص خود به را یادب آثاري ومهمترین بزرگترین شک بی کرد، پیدا رواج و شد گذاري
 گرفت پروبال رئالیسم با داستان ادبی نوع. ورمان نویسی داستان حوزه در ویژه به است داده

 در. نشست ادبی انواع صدر در که بود شعر این رمانتسیم در آنکه حال رسید خود اوج به و
 خـود  وجا در واقعگـرا  ادبیات که است زمانی به مربوط معاصر ادبیات طالیی عصر مجموع

 اجتمـاعی  ومشـکالت  فقـر،  نظیر مسائلی بروز دلیل رنجیده و فقیر جوامع میان این در. بود
  .آوردند روي سبک این به مرفه جوامع از بیش دیگر

 رمانتیسـم  مرحلـه  بـه  ابتدا که بوده مختلفی مراحل داراي عربی زبان در داستانی ادبیات
 یـا  رئالیسـم  مرحلـه  بـه  عربـی  نویسی رمان دوم مرحله) 20 ص،1997 ، یوسـف ( شد معروف

) 20ص،همـان ( .انجامیـد  طـول  بـه  بیسـتم  قـرن  هفتـاد  دهـه  تا که  است معروف واقعگرایی
 ایـن  جملـه  از بودند، شهرتی کم شاعران و نویسندگان فرانسه در رئالیسم اصلی گذاران پایه

 ادبیـات  در) 611 ص،1380 انوشـه، (.کـرد  اشاره دورانتی و مورژه، شامفلوري، به توان می افراد
 جهـانی  جنـگ  از بعد. کاشتتند منفلوطی چون کسانی را مکتب این بذر که گفت باید عربی
 ترین شاخص از. یافت ادبیات در بیشتري نمود غربی، ادبیات با همسان عربی رئالیسم دوم،
 نکتـه . کـرد  اشـاره  ادریس ویوسف کنفانی غسان محفوظ، نجیب به توان می آن هاي چهره
 همـدیگر  با فراوانی تفاوتهاي عرب، نویسندگی مختلف نسلهاي از هریک« آنکه توجه قابل

 تـوان  مـی  نیز ادیب یک نویسندگی عمر مختلف مراحل در حتی دارند، واقعگرایی  فهم در
 به رئالیسم نوسیندگان مهمترین از ادریس یوسف) 16 ص،تا بی بحراوي،( » .دید را تفاوتها این

  .است بوده مکتب این مبانی و اصول پایبند نویسندگان، بقیه از بیش که آید می شمار
  
  پژوهش سوال
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 واقعگـرا  مضـامین : اینکـه  آن و اسـت  زیر سوال براي پاسخ یافتن ما هدف پژوهش این در
  است؟ کرده پیدا تجلی »حرام« رمان ساختار در چگونه
 از بـیش  واقعگرا ادبیات در محتوا و فرم همخوانی که گفت باید مزبور سوال فرضیه در

 مـردم  پایین سطوح وارد واقعگرا ادبیات که هنگامی دلیل این به. است روشن و آشکار همه
 منـاطق  بیشـتر  مکـان  شـدند،  گرفتـه  جامعـه  عـادي  افراد از رمان هاي شخصیت شد، وارد

 مـردم  سـطح  به بودن واقعگرا با مطابق ها داستان لحن و زبان و شد نشین فقیر و روستایی
 عنـوان  بـه  ادریـس  یوسـف . شـد  بیشتر عامیانه زبان وکارکرد شد فهم همه و کرد پیدا تنزّل

 واگـو  ساختار جهت از او »حرام« رمان و است آگاه مهم این به نویس رئالیسم ترین مطرح
  .است واقعگرایی یناممض هکنند

  
  تحقیق  پیشینه.2

 ذیـل  در که گرفته رارق معاصر منتقدان و پژوهشگران از بسیاري توجه مورد إدریس یوسف
 اثـر » )بنیویـۀ  دراسـۀ (ادریس یوسف روایات«) 2003(کتاب: شود می اشاره آنان از برخی به

 ثیـران،  و رجـال  ، 6فینیـا   البیضـاء،  الغیـب،  الحـرام،  رمانهـاي  کتـاب،  این. نوال الدین زین
 یـن ا بررسی مدعی کتاب اینکه با. است کرده بررسی جداگانه، فصل سه در را 80 نیویورك

 بلکه نداده ارائه ها رمان این از ساختاري تحلیلی هیچ اما بوده ساختارگرایی منظر از ها رمان
 دیگـر  و روسـتا  شـهر،  عنصر با ها رمان این رابطه و ها رمان درباره کلی توضیح و شرح به

 القصیرة القصۀ فی عالمه و إدریس یوسف«) 1994( کتاب. است کرده بررسی خارجی عوامل
 داسـتانهاي  و رمانهـا  تمـامی  بـه  کلی نگاهی کتاب، این. عوف عبدالرحمن تالیف ،»والروایۀ

 تحلیـل  فاقـد  کتـاب  ایـن  پـژوهش،   موضوعات ازدیاد دلیل به.  دارد إدریس یوسف کوتاه
 دانشـگاه   ،»کوتـاه  داسـتان  در ادریـس  یوسـف  ادبی سبک بررسی«) 1390( نامه پایان. است
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 را ادریس کوتاه داستانهاي سبکی، بررسی با نامه پایان این. عربی ادبیات و زبان گروه تهران،
 . است کرده بیان نیز را آنها زبانی ویژگی و بررسی

 در که آید می بشمار جدید کاري »حرام« رمان محتوایی و ساختاري بررسی میان این در
 دجدیـ  خود نوع در و نگرفته قرار توجه مورد ادریس یوسف درباره شده انجام ها پژوهش

  .است
 

 إدریس یوسف آثار و زندگی به کوتاه نگاهی .3

 لنـدن  در 1991 اوت در در و آمد بدنیا شرقیه آستان: مصر در 1927 سال در ادریس یوسف
 گـران  پـژوهش  میـان  در اي گسـترده  شهرت به آثارش با مصري نویسنده این. رفت دنیا از

 اولین او). 61 ص،1994 معطی،عبـدال  فاروق( است رسیده عرب غیر و عرب کرده تحصیل طبقه
 ایـن  موضـوع . شـد  منتشـر  1954 درسال »اللیالی أرخص« نام با را خود هاي قصه مجموعه
 بـه  را رمـان  زیادي تعداد إدریس یوسف. بود مصر کشور به مربوط هاي واقعیت مجموعه،

 ديزیـا  گرایش ادریس آثار بیشتر در). تصرف با ،29ص،1390مجیدي،( کرد تقدیم عرب ادبیات
 و محرومان زندگی جامعه، مشکالت به محتوا لحاظ از او. شود می دیده اجتماعی رئالیسم به

 ماننـد  رویکردهـایی  آثـارش،  در همچنـین  او. پـردازد  مـی  مدرنیسم و سنت و فقر مظلومان،
 ). 11 ص،1390 أخوان،( است  کرده تجربه را رمزگرا و گرا،انتقادي،انسانی عاطفه رئالیسم

 
 »حرام«  انرم خالصه .4

 هاي زمین کارگران شامل پردازد، می مصر در فقیر و زحمتکش گروهی زندگی به رمان این
) ها کولی( »غرابوة« یا) صحراگرد کارگران( »التراحیل عمال« عنوان با آنان از که کشاورزي،

 عبـداهللا . اسـت  متمرکـز  عزیزه نام با زن یک شخصیت روي بر بیشتر رمان،. است، شده یاد
 امـا  بـود،  داده دسـت  از بیمـاري  بخـاطر  را خـود  جنسـی  توانایی که بود مدتی وي، سرهم
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 خانواده، و خود نکردن رسوا خاطر به و شود، می باردار مشکوك طرزي به عزیزه همسرش
 و کند، می حمل وضع مزرعه، در کار هنگام به روزي اینکه تا کند می پنهان را موضوع این
 به شخصی روز، آن فرداي. رساند می قتل به کشاورزي زمینهاي از اي گوشه در را اش بچه
 امـالك     و آبیـاري  دایـره  سرپرسـت  افنـدي  فکري به را خبر یافته، را جسد عبدالمطلب، نام
 از اسـت؛   عزیـزه  نـام  به غرابوه گروه از زنی کار قتل، که یابد درمی سرانجام او. رساند می
  .یابد می پایان عزیزه مرگ با رمان. یابند می مریض را او و روند می عزیزه نزد به رو این

 
 رمان تحلیل. 5

 باشد می داستان عناصر به پایبند واقعگرا هاي رمان بیشتر مانند ادریس یوسف »حرام« رمان
 ایـن  در رمـان  ایـن  تحلیـل .  کند می بیان را را خود واقعگرایی سبک عناصر این گرو در و

    داسـتانی  مهـم  عناصـر  بررسـی  بـه  که است گرفته صورت ساختارگرایی صورت به نوشتار
 آن سـاختار  در رمان محتواي زیرا کند می اشاره رمان محتواي به آن خالل در و پردازد می

  .شود می متبلور
 

 )Plot( پیرنگ. 1-5

 داسـتان  چـارچوب  طـرح،  یا پیرنگ« است پیرنگ داستان دهنده سازمان هاي شیوه از یکی
 مـرتبط،  گونـه  بـه  داسـتان  اصلی خطوط پیرنگ در معلولی، و علی روابط بر تأکید با است

 دسـته  دو بـه  را پیرنـگ ). 13 ،ص1378 مسـتور، ( شود می روایت نیبیت منطق براساس فشرده
 که پیرنگی باز، پیرنگ). 79 ،ص1390 میرصادقی،( اند کرده تقسیم »بسته پیرنگ« و »باز پیرنگ«

 اغلـب  داسـتانها  نوع این در. دارد غلبه آن ديقراردا و ساختگی نظم بر حوادث طبیعی نظم
 پنهـان  داستان در را خود تا کوشد می ها داستان نوع این در نویسنده. ندارد وجود گشایی گره
 پیرنگ) 80،ص1390 میرصادقی،. (کند جلوه طرفانه بی و ملموس زندگی، همانند داستان تا کند
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 باشـد  برخوردار نیرومند فنی مختصات و تودرتو و پیچیده کیفیتی از که است پیرنگی: بسته
 رمـان ) 79 ص،همـان (» .بچربـد  آن طبیعـی  نظـم  بـر  حـوادث  ساختگی نظم دیگر عبارت به
 کـه  اسـت  برخـوردار  بسته پیرنگ نوع از و باشد می منسجم و قوي پیرنگی داراي »الحرام«

 يهـا  نشـانه  از یکـی . دهـد  می دست از را اش یکپارچگی و شود می آشفتگی دچار کمتر
 با را خواننده آغاز، همان از اینکه براي نویسنده. پیداست داستان آغاز همان در قوي پیرنگ
 شـدن  پیدا«: است آورده را داستان اصلی موضوع کند درگیر داستان پیرنگ جوهر و اندیشه
 واقـع  در داسـتان  اصـلی  قفـل . کشـاورزي  زمینهـاي  در المطلـب  عبد توسط »کودکی جسد

 : باشد می کودك درهمین

ً  کان بينما و«  علـی ديرقـ غريـب أبـيض جبسمٍ  عبداملطلب فوجئ الکبرية، زبةالع إلی طريقه فی ماضيا
ً  األرض علی يری کادي ما الناس ککل فهو عبداملطلب؛ فرح اجلسر، جانب  لـون عـن هلونـ خيتلـف شـيئا
 فـــی رتســـم حتـــی الشـــیء ریيـــ کـــاد مـــا... بـــالفرح قلبـــه يـــدق و لقيـــةٍ  علـــی عثـــر أنـــه يعتقـــد و إال األرض
ً  مکانـه ً  إال يکــن مل الشـي أن ذلــک. حـی اهللا ،حـی اهللا ،حــی اهللا يصـرخ مضــی و مـذعورا  حــديثَ  جنينـا
 1)314 ص،1987 إدریس،( »الوالدة

 اصـلی  رشته از آغاز در وي. بخشد می خواننده به کلی نگاهی نویسنده، داستان، آغاز از
. اسـت  آن پیرامـون  داسـتان،  حـوادث  تمامی چون گفته؛ سخن جان بی جنین یعنی داستان

 حوادث تمام أصلی و اولیه علت«و است ریخته را داستان پی ابتدا همان از واقع در نویسنده
 نیز رمان اسم.  است آورده ابتدا در منسجم هایی رمان مانند را) 19 ص،1383 کی، مک( »بعدي

 همـان  رمـان  بـر  حـرام  اسـم  اطـالق  از منظور زیرا. است گرفته شکل کودك همین پایه بر
 .است آمده بدنیا نامشروع صورت به که است کودکی

 حمـل  وضع زن که آنجا از. رسد می کولی کارگران گروه به بازجویی که وقتی همچنین
 ایـن . کننـد  مـی  آغاز کارگران این سکونت محل از را بازجویی ندارد کردن کار توان کرده،
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 و اسـت  شـده  بیان زیبایی به ها لمعلو و علت و ها وچرایی چون رمان، در که است چنین
 :شود می مشاهده دقت این رمان، حوادث همه در

ــا دبـ فــال هــذا علـتف قــد رابـوةالغ مــن امـراةٌ  مثــة کانـت إذا«  بــد ال. الرتحيلــة مکـان عنــد اآلن راقـدة أ
ً  الواحــدة تضـــع أن املعقــول غــري فمــن هــذا؛  الصـــباح فــی تــذهب و منهــا وتميـــ أو هتقتلــ و کهــذا مولــودا

 2)331 ص، همان. ( »...لتعمل يلالتا

 آشـفتگی  انـدکی  دچـار  را داسـتان  کـه  دهـد  مـی  رخ داستان در حوادثی این، بر عالوه
 هـر . گـذرد  می تعلیق حالت در داستان حوادث بیشتر که آنجایی ویژه به. کند می ساختاري

 خواننـده  تعلیق، این اتمام از بعد و داده خاصی جذابیت داستان به جهاتی از تعلیق این چند
 این را فساد از دیگر اي گوشه نویسنده، تا بود نیاز تعلیق این همچنین و. رسد می آرامش به
 فراگیر کامالً فساد پدیده  که بفهماند همگان به تا دهد نشان دار زمین کشاورزان بین در بار

 گیآشـفت  سبب کند می کند را داستان حرکت که جهت آن از تعلیق این بنابراین. است شده
 .است شده پیرنگ

       »افکنـی  گـره « نویسـنده  ابتـدا  همـان  از. گـذرد  مـی  مختلفی مراحل از رمان این پیرنگ
 تودرتـویی  و زیاد هاي کشمکش و کند، می مطرح را کودك جسد شدن پیدا وقتی: کند می
   نیـز . دهـد  مـی  رخ داستان سراسر در ها کشمکش. شود گشایی گره که این تا دهد می رخ
 فکـري  وجـود  در ویـژه  بـه  کـرد،  اشاره ها شخصیت ذهنی و درونی کشمکش به نتوا می

 بـوده؟  گـروه  کدام از حرام عمل این دهنده انجام آیا که شده ایجاد بزرگی کشمکش افندي،
 فکـري  سـوي  از تحقیـق  کـار  شروع با داستان ملّاك؟ کشاورزان از یا و کولی؟ کارگران از

 کـه  است زنی جستجوي در جد به او. رسد می دخو پراضطراب و حساس مرحله به افندي
 . کند می همراه دغدغه این با نیز را خواننده و است، کشته و آورده بدنیا را کودك این

 عناصرش سایر با و) گرایی واقع( داستان موضوع با آن انطباق پیرنگ، دیگردرباره مسأله
 نگـاه  بیـانگر  و آن، موضوع با منطبق توان می را داستان این حوادث منطقی توالی. باشد می
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. کنـد  نمـی  تفسیر واقعیت برخالف را اي حادثه هیچ او گویی، دانست، نویسنده بینانه واقع
 و باشـند  مـی  واقعـی  کلـی  بـه  دهد می رخ حوادث در که هایی چرایی و چون و ها علت

 هسـتند  بـین  واقـع  شخصـیتها  که چنان دارد، همخوانی داستان فضاي و شخصیت با پیرنگ
 احساسـات  و عواطـف  از دور به تقریبا و واقعگرا، فضایی در و باشد، می واقعی نیز رنگپی

 دسـت  از را همسـرش  کـه  - نبویه به همه از قبل افندي، فکري مثال، طور به. کند می رشد
 او همکـار  نـوعی،  بـه  نبویه اینکه سبب به او). واقعی پیرنگ( شود می مشکوك - بود داده
 انطباق). بین واقع شخصیت و واقعی فضاي( زند نمی باز سر وي یبازجوی از شود می تلقی

 .برسد نظر به واقعی ها جنبه تمامی از داستان موضوع شده باعث دیگر، عناصر با پیرنگ
 

 )character(شخصیت. 2-5

 را تغییـري  انـدك  یـا  نکنـد  تغییـري  که ایستا شخصیت: داریم شخصیت نوع دو: شخصیت
 در مـدام  و یکریـز  ایسـتا  شخصـیت  بـرخالف  که است یتیشخص پویا شخصیت و بپذیرد،
 شخصـیت  »الحـرام « رمان در) 93ص،1390 میرصادقی،( باشد تحول و تغییر دستخوش داستان

 سرپرسـت  افندي فکري کشیک، نگهبانان از یکی: عبدالمطلب: دارند وجود گوناگونی هاي
 مزبـور،  دایره راعضايیسا افندي، مسیحه برادرش و تحقیق، مسؤول و آبیاري دایره و امالك
 رمـان  در کلی طور به. غیره و ها کولی گروه عبداهللا، شوهرش و عزیزه محمد، اسطی نبویه،

 . کولی کارگران جماعت و مرفه نسبتا کشاورزان گروه:  داریم شخصیتی گروه دو

 دیـده  داسـتان  هاي صحنه بیشتر در گرچه وي. است عزیزه رمان، این اصلی شخصیت 
 وجود دهنده نشان داستان، در کودك جسد وجود حتی و دارد پنهان حضوري ماا شود، نمی

 واقع، در و کند می بیان را او زندگی مصیبتهاي داستان،. است داستان اصلی شخصیت عزیزه
 جامعـه  در کشـیده  رنـج  زن یـک  نمـاد  عزیـزه، . گیـرد  می قرار مشکالت آماج که است او

 . است مصر روستایی
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 حضـور  زنان اصوال و است زنانه شخصیتی داستان، اصلی شخصیت شد، گفته که چنان
 از( رکبـۀ  ،) اتهـام  مـورد  زن اولین( نبویه: است جمله آن از که دارند رمان این در ملموسی
 زن( صـفوت  ام لنـده،  ،)داشـت  رابطه احمد سلطان با که( ابراهیم ام ،)آبیاري دایره اعضاي
 ).است متهم فساد به که افندي فکري

 شـیوه  از موارد، دراغلب نویسنده که گفت باید رمان پردازي شخصیت طریقه ربارهد اما
 مثـل  کـرده،  اسـتفاده  مسـتقیم  توضـیح  و شـرح  از گرفتن یاري با ها شخصیت صریح ارائه

 :کند می معرفی را محمد اسطی که هنگامی

 هـو يکـون و إال التفتـيش فـی ثحتـد همـةم واقعـة من ما ع؛مناز  بال احلادثات رجل حممد األسطی« 
ــ ال و رهاحيضــ مــن أول ــ و هــاأخبار  إليــه تصــل کيــف أحــد دریي ً  کلکن  عجــوز هــو ه،جتــد ســوف حتمــا
ــ عنهــا يرتفــع ال ســریي عــنيٍ  و أشــيب شــعرٍ  و ،بيضــاء نابتــةٍ  يــةٍ حل ذو ؛الســبعني یتعــد  علــی املغلــق هجفن
 3)317-316 صص،1978 ادریس،(»....وامالد

 ایـن . کند می استفاده وصف عنصر از بیشتر پردازي، شخصیت در او که است چنین این
 داسـتان  بـر  رئالیسم صبغه. است توجیه قابل نویسنده نویسی داستان مکتب به توجه با شیوه

 گرایانـه  واقـع  را داسـتانش  هـاي  شخصیت دارد سعی خاطر این به ادریس. است حاکم او
 دید زاویه همچنین. دیاب دست واقعیت غیراز دیگري مفهوم به خواننده مبادا تا کند توصیف
 . بپردازد فراوانی توصیف به تا است داده امکان او به) کل داناي( نویسنده

 ماننـد  باشـند،  مـی  ایسـتا  داسـتان،  هاي شخصیت اغلب آن، عدم یا گرایی نظرتحول از
 از تـوان  مـی  را  عزیزه شخصیت اما محمد؛ أسطی و عبدالمطلب و افندي فکري شخصیت
 مشکالت سبب به ولی بود، پاکدامن زنی ابتدا او زیرا دانست؛ انداست پویاي هاي شخصیت

 ایـن  بررسـی  قصد گرایانه، واقع دید با نویسنده. شود می شخصیت دگرگونی دچار زندگی،
 دچـار  که دانند می منفعل موجودي را انسان گرا واقع نویسندگان زیرا است؛ داشته را پدیده
 کـه  گفـت  تـوان  مـی  دیگـر  جهـت  از. هعزیـز  شخصـیت  مثل شود، می شخصیت در تغییر
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 از شخصیتها همه زیرا است، کرده مایه درون قربانی را داستان حوادث و شخصیتها نویسنده،
 .شوند می تلقی فاسد او نظر

 ایـن . اسـت  حـاکم  رمـان  فضاي در تضاد این و است، شخصیتها میان تضاد دیگر، نکته
)  کولی کارگران( غرابوة گروه و ك،امال و آبیاري دایره شخصیتهاي میان ها شخصیت تضاد

 تـوان  مـی  اینجـا  در. اسـت  فساد نویسنده، دیدگاه از آنها همه اشتراك وجه لیکن باشد، می
 فسـاد  عامل است نکرده مشخص نویسنده و چربد می حوادث بر داستان درونمایه که گفت

  رفاه؟ و ثروت یا بدبختی و فقر چیست؟
 

 )Themes( مایه درون. 3-5

 که است شیوه نمایش زاویه یا دید زاویه  گویند؛ را اثري هر مسلط و اصلی فکر یه،ما درون
) 40 ص،1388 روزبه،( .دهد می ارائه خواننده به را خود داستان مواد و  مصالح آن، با نویسنده

 اسکولز،( .شد خواهد تضمین بیشتر أثر طوالنی عمر باشد تر وپایدار مهمتر مایه دورن هرچه
 بـدبختی  و فقـر  در تـوان  مـی  را الحـرام  داسـتان  اصلی اندیشه و مایه درون) 115 ص،1379

 نقطه بر نویسنده. دانست است، کرده تصویر را آنان نویسنده، که زحمتکش اقشار از گروهی
 نامشروع فرزند یک تولد یعنی  کند، ملموس بیشتر را فقر این اثر تا گذاشته دست حساسی

 همـین  گـرو  در واقـع،  در داستان موفقیت. آورد می بوجود گروه این براي که مصیبتهایی و
 نمـی  و گیرد، می نشأت آنان زندگی واقعیت از اندیشه این. است تصویرگري در وي شیوه
 و اخالقـی  فسـاد  کـردن  مطـرح  بـا  نویسنده. دانست داستان در فرعی موضوعی را آن توان

 بیـان  بـه  داشـته  قصـد  کولی، گرانکار نیز و آبیاري دایره مرفه نسبتاً اعضاي میان در جنسی
 اشـاراتی  به توجه با.  بپردازد مصر روستایی جامعه مختلف طبقات بین در فساد فراگیربودن

 جهانی جنگ نتیجه بدبختی، این است معتقد نویسنده که گفت توان می است، داستان در که
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 آنجا است، ومس جهان درکشورهاي بویژه مردم، زندگی بر گیر عالم جنگ این مصیبتهاي و
 : گوید می که

ً  کانــت بأسـرها املنطقــة أن مـع و املــاء مـن عبــداملطلب خـرج« ِ  مــن خاليـة  أصــبح حـني هأنــ إال األحيـاء
ــ راءالعــ فــی ــ مــا فــیخي يديــه ضــم و هنفســ علــی یانثن ــ قــد کــان بســرعةٍ  و هعورت  مالبــس ه،مالبســ دیارت

ٌ  يـــکٌ مس بـــالطو مجيعـــا هاميضـــ أةمهـــر  کثـــرية ُ  مهيـــب  احلـــرب فـــی اشـــرتک إذ حافـــلٍ  تـــاريخ وذ اللـــون أصـــفر
 4)314 ص، 1987 إدریس،(»... لفاءاحل مع األخرية العاملية

. داند می آنان گرایی پوچ عامل را کشاورزان فقرگروه و بدبختی دیگر، جایی در نویسنده
 از که بدانجا تا اند، شده گرایی پوچ دچار نوعی به بخت، تیره یا پایین درجه هاي شخصیت

 :شوند نمی نارحت نیز پدرانشان به هینتو شنیدن

يل کان... « ً  يفرحـون النـاس هـؤالء أن أفنـدي فکري خيَُ  بـل ، هميشـتم و همآبـائ لعـني حـني حقيقـة
م بد ال سون أ ً  و باً رت هممينح کأنه و خرالف و يبةاهل من بنوعٍ  حيُ  5) 342 ص، همان(»  ...ألقابا

 و جامعـه  از و باشـد  مـی  اجتمـاعی  هـاي  مایه درون از داستان مایه درون کلی، طور به
 از و. غیـره  و تـاریخی  یـا  فلسـفی  -فکري اندیشه ازیک نه و گوید، می سخن آن مشکالت

 گردیـده  اسـتوار  اجتماعی موضوع بر شده نوشته واقعگرایی چهارچوب در رمان که آنجایی
 از مصـربعد  ممـرد  نابسامان اوضاع یعنی آن، مکان و زمان با) فساد( داستان درونمایه. است
 بـه  درسـتی  بـه  درونمایه این تا کرده کمک نیز داستان فضاي. دارد انطباق نیز جهانی جنگ

 .شود القا خواننده
 

 )Story Angle( دید زوایه. 4-5

 دیـد  زاویه شده، نوشته رئالیسم حوزه در که رمانهایی بیشتر مانند »حرام« رمان در دید زاویه
 پـیش  را داستان حوادث آگاه، فردي چون نویسنده. تاس کل داناي یا شخص سوم بیرونی،
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 با را حوادث آغاز، همان از نویسنده. پردازد می آنها شرح به بینانه واقع نگاه با و است برده
 : کند می بازگو ضمیراو

ً  التفتــيش ميتـــد حيـــث.. الــدلتا مشـــال مــن قعـــةالب تلــک يف« ً  واســـعا  إلـــی صـــلي البصــر کـــادي ال عريضــا
 و ولـی، قـد ريرصـ و قيـقن مـن فيـه مـا و الليـل يکـون حـني التـام کونالسـ بلحظـة متر ياالدن کانت داه،م

 ســـتقوم کأمنــا و طبــقٌ م تــام ســـکونٌ .. بعــد أقبــل قــد جيجهضــ و بأصـــواته الکامــل النهــار يکــون ال حــني
 ُ  6)313 ص،1987إدریس،(  »بعده القيامة

 داسـتان  در نویسنده دخالت میزان است، مطرح کل داناي دید زاویه در که  موضوعی اما
 حـوادث  ارائـه  چگـونگی  در زیـادي  تصـرفات  توانـد  می روش این با نویسنده زیرا است،

 در دخالتی اینکه بدون کند، دنبال را حوادث تماشگر، عنوان به هم شاید. کند اعمال داستان
 اسـت؛  قضیه این دوم روي شود می مشاهده رمان این در آنچه. باشد داشته حوادث جریان

. نـدارد  دخالتی معموال نویسنده که دید خواهیم ،اندازیمبی نظري داستان حوادث به اگر زیرا
 را پیرنـگ  و فضـا  نویسـنده  ملّـاکین،  گروه میان در فساد موضوع بیان هنگام مثال، عنوان به

 فضـایی  چنـین  کند می گمان خواننده که نحوي به است، کرده آماده موضوع این بیان براي
 رنگ کم را خود مستقیم دخالت است توانسته شگرد این با نویسنده اما د،انجام می فساد به

 بی هاي دخالت با و  داشته را واقعیت تحریف قصد نویسنده، که نکند گمان خواننده تا کند
 در امـا . دهـد  مـی  جلـوه  معکوس را واقعیت آورده فراهم برایش کل داناي دید زوایه جاکه
 در یـا  رنـگ  کـم  نویسنده، دخالت دلیل، این به دارد، بهغل واقعگرایی موضوع »حرام« رمان

 . است واقعیت چارچوب

 داسـتان  حوادث غالب و نیست خبري دید زوایاي تعدد از رمان این در اینکه دیگر نکته
 زاویه انطباق لحاظ از اما. شود می گفته جمع یا و مفرد شخص سوم کل داناي دید زاویه با

 واقـع  موضـوع : بـوده  موفـق  انطباق دراین نویسنده که گفت یدبا داستان عناصر سایر با دید
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 آن، تبع به و گرایی واقع موضوع.دارد همخوانی دید زاویه با -شد گفته که همچنان -گرایی
 .است کرده پیروي خط این از نیز پیرنگ و شخصیتها و دید زاویه

 گروه همان یا رگرانکا که آنجایی مثال که گفت باید دید زاویه با پیرنگ انطباق لحاظ از
 امـر،  ایـن  علـت  شـوند،  نمی ناراحت پدرانشان و اجداد به نسبت شنیدن ناسزا از ها کولی

 بخواهد نویسنده اگر. اند آورده ارمغان به آنان براي پدرانشان که است باري نکبت وضعیت
 در یـدي نوم قضـیه  به بیشتر و) کل داناي دید زوایه از استفاده با( بزند دامن موضوع این به

   روایـت  از نیسـت،  مطلـب  ایـن  پذیرش آماده فضا و پیرنگ که آنجایی از بپردازد، آنها میان
 فضـا،  و پیرنـگ  بـا  انطبـاق  عـدم  بـدلیل  حالت این در زیرا زند می سرباز ناامیدي رویه بی

 دررمـان، ) غرابـوة ( کـارگر  هـاي  کولی گروه زیرا دهد؛ می دست از را خود انسجام داستان
 واقـع،  در و شـوند  داسـتان  وارد کـه  آید می پیش کمتر و باشند می منزوي و هخست افرادي

 موضوع این به زدن دامن پس. باشند می دهقانان گروه کلی، طور به داستان اصلی بازیگران
 آمـاده  پیرنـگ  و فضا چون هنري؛ غیر است کاري داستان، در غرابوه رویه بی کردن وارد و

 دخالـت  نویسـنده  و کـرده  پیـروي  پیرنگ ویژه به و عناصر ینا از نیز دید زاویه لذا نیست،
 از ایـن  از بـیش  نخواسـته  نویسنده اینکه، نتیجه). دید زاویه محاسن( است نکرده ناسنجیده

 .نیست آماده داستان پیرنگ ویژه به و فضا چون بزند، حرف آنان درباره و کارگران زبان
 

 )time and place( مکان و زمان. 5-5

 صورت داستانی عمل آن در که را مکانی و زمان داریم مکان و زمان عصر رمان رد همچنین
 نیـل  دلتـاي  شـمال  در مصر روستاهاي از یکی در »الحرام« رمان. گویند می صحنه گیرد می

 لحـاظ  از. شـود  مـی  قلمداد روستایی داستانی ادبیات جزو رمان این پس است، افتاده اتفاق
 پـردازي  صـحنه  زیـرا  دانست، موفق رمانهاي جزو را مزبور نرما توان نیزمی پردازي صحنه

 نویسـنده، . اسـت  بـوده  موفق سایرعناصر، با انطباق و نویسی داستان فن لحاظ از رمان هاي
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 پـردازي  صـحنه  زیبـاي  هاي نمونه از که کرده بیان وجه بهترین به را جسد کردن پیدا شیوه
 هاي پردازي صحنه بکارگیري از صبح در کارگران آمدن مزرعه به روایت هنگام یا و است،
 :کند نمی غفلت است جالب

ٌ مخ تأتی و الصباح يصبح و«  هـامثل األنفار بنقل اخلاصة صاريحالت ذات الکبرية النقل عربات من س
 و نـاتالب و الرجـال مـن نفـرٍ  مائـة منأکثـر   منهـا کـل حتمـل یاملواشـ أو األرز لـةأجو  بنقـل صـاريحالت مثل

ً  حتمل و واألطفال النساء »  نـةباجل و شاملـ عزلـ و العـيش وادةبـز  آلخرهـا لئـوام قد و هموقفف همصرر  أيضا
 7)328ص، 1987 إدریس،(

        بهـره  سـازي  صـحنه  بجـاي  توصـیف  عنصـر  از رمـان  ایـن  که آنجاست  دیگر نکته اما
 پـردازي،  شخصـیت  در غالـب  عنصـر  شـد،  گفته پردازي شخصیت در آنچنانکه. جوید می

 صـحنه  تـا  دهـد  می دست به وصف بیشتر ها شخصیت معرفی در ویسندهن و است وصف
 میکند، معرفی ما به پردازي صحنه با داستان ابتداي در را عبدالمطلب که هنگامی جز بسازد،

 : کند می استفاده وصف از آبیاري دایره کشاورزان و غرابوة گروه معرفی هنگام مثال یا

 النظيـــف هجلبابــ و هائمــ و هأوالد و هبيتــ مــنهم لکـــل ، نمــو حمرت  زارعــونم کلهــم التفتــيش فقــاطنو«
ِ  بعـد رتديــهي الـذی اجلديـد  بــني ولـيس األفــراح، و آمتاملـ فـی بــه يـروح و هـوةالق فــی بـه ليسـهر العمــل انتهـاء
 8)325ص، همان( »عاطل التفتيش قاطنی

 و هنري کیفی، لحاظ از داستان هاي پردازي صحنه که گرفت نتیجه توان می طورکلی به
 .آیند می چشم به کمتر وصف، عنصر غلبه بدلیل کمی لحاظ از اما بوده، موفق

 گرایـی  گذشـته  این است برخوردار زیادي هاي گرایی گذشته از داستان زمان جهت از
 داشـته  غیرمسـتقیم  خطـی  داسـتان،  تا شده باعث و. است شده زمانی ریختگی هم در سبب
 و گویـد  مـی  سخن آن شدن پیدا و جان بی جنین از نویسنده دیدیم ابتدا در که چنان. باشد

  .کند می بررسی را آن علل و آمده کجا از جنین این که دهد می توضیح داستان اواسط در
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 )conversation( گفتگو. 6-5

 در و اسـت  وعقاید افکار مبادله و هم با کردن صحبت و مکالمه معناي به داستان در گفتگو
 در گفتگـو ) 466ص، 1390 ، میرصـادقی (  .شـود  مـی  برده کار به نامه نمایش و داستان و شعر

 بـه  باشـد  وصـف  داسـتانی  اصـلی  عنصر وقتی.  شود می استفاده ندرت به »الحرام« داستان
 از اسـتفاده  بـه  مجبور گاهی داستان، پیشبرد براي نویسنده اما است، کمتر نیز گفتگو مراتب

 عنـوان  بـه . دهـد  ربـط  هم به را واقعه دو است خواسته که زمانی ویژه به شده؛ تکنیک این
 و بیند می استراحت حال در) ظلیله( بان سایه زیر در را عزیزه افندي، فکري که زمانی مثال،

 :است کرده استفاده گفتگو اندکی از جا این در است، او کار ، قتل که دهد می احتمال

ُ  وانقلبـت«  ـلِ  خيبـة َ راســةٍ  إلـی أفنـدی فکـری أم ـرر تقـدح عيونـه و لعرفـة قـال و شَ  ناميــة دي؟ إيـه: بالشَ
ً  يبتسـم هـو و عرفــة فقـال... ليـه؟ هنـا َ  املـأمور تضــايق ابتسـامة  وبــنفس. البيـه سـعادة يــا عزيـزة دي: أکثـر

راسة ً  مـني؟ عزيـزة إيـه؟ عزيـزة: أفنـدی فکري قال الشَ  صـص ، 1987 إدریـس، (» ....عرفـة قـال أخـری ومـرة
392-393(9 

 گفتگوهـا  ماننـد  نزاعهـا  ایـن  امـا  شـود،  می کشیده هم عنزا و جدال به  گاهی گفتگوها
 اي سـطحی  و کوتـاه  گفتگوهاي. است رفته کار به داستان پیشبرد براي غالباً و بوده سطحی

 کـوچکی  نزاع که فهمید توان می آن الي البه از که است جریان در تفتیش اعضاي میان نیز
 ایـن  در نزاعهـا  تـرین  مهم کلی، طور به اما. است بوده بدکاره زن تشخیص سر بر آنان میان

 کـل  فضـاي  تقریباً نزاع این. است) کارگران گروه(غرابوه با دهقانان گروه دو بین نزاع رمان،
 شخصیتها میان تضاد.  است داده قرار شعاع تحت را آن حوادث بقیه و کرده اشغال را رمان

 بیرونی بیشتر گفتگوها. است لمس قابل آن در که کرده ایجاد رمان در اي دیگرگونه نیزنزاع
 ماننـد  داسـتان  هاي شخصیت از برخی که آنجایی از شود می دیده گفته دیالوگ شکل به و

  .پردازند می درونی گفتگوي به هستند شخصی موضوعات درگیر عزیزة و افندي فکري
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 )Tone( لحن. 7-5

 اثـر  بـه  نسـبت  نویسـنده  پرداخـت  شـیوه  شـود،  می محسوب رمان عناصر دیگر از لحن و
 جـدي،  مؤدبانـه،  صـمیمانه،  غیررسمی، رسمی، تواند می لحن) 523،  1390 میرصادقی،(.است

 )182 ص،1381 شمیسا،( .دارد رابطه داستان تاثیرگذاري با لحن رو، این از و باشد... طنزدار

 حاشـیه  به لحن این کمتر و است پیرایه بی و مستقیم جدي، لحنی »الحرام« داستان لحن
 در و کننـد  می پیروي لحن این از نیز داستان شخصیتهاي.  کند می تغییر یا شود می کشانده

 مثـال  عنـوان  بـه . نمود مشاهده شخصیتهاي با داستان لحن بین انطباق نوعی  توان می واقع
 :است پیدا او صحبتهاي لحن از کامالً افندي فکري بودن جدي

َ  کانـت إذا« ــد الفـ هــذا فَعلـت قــد الغرابـوة مــن أمـراةٌ  مثــة ُ ـا ب ــد ال. الرتحيلـة مکــان عنـد اآلن راقــدةٌ  أ ُ  ب
َ  أن املعقــول غــري فمــن هــذا؛ ـــع ُ  تَضَ ً  الواحــدة ــه و کهــذا مولــودا َ  و منهــا ميـــوتَ  أو تقتَل  الصـــباح فــی تــذهب
َ  التالی  10)331ص، 1987 إدریس،( .»...لتعمل

 آیـد  مـی  در تعلیق حالت به داستان که زمانی. است آرام نا و آرام دولحن داراي داستان
 تعلیـق،  بـه  رسـیدن  قبـل  تـا  خواننده که نحوي به شود، می آرام پیرنگ موازات به نیز لحن

 احسـاس  شـود،  مـی  تعلیـق  فضاي وارد اینکه محض به اما خواند، می جدیت با را داستان
 . دهد می دست او به خستگی

 . است جدي داستان، این لحن دارد، تأثیر آن لحن نیزبر داستان رئالیستی فضاي

 چیـز  یـک  فضـا  اما نکند، تفاوتی چندان لحن با فضا اول، نگاه در شاید) space(فضا اما
 و شخصـیتها  مولود داستان، بینانه واقع فضاي »الحرام« داستان در مثالً. است لحن از تر کلی

 تمـامی  کـه  اسـت  بینانـه  واقـع  فضـایی  داسـتان،  فضاي. است آن بینانه واقع لحن و پیرنگ
 کـودك،  بـا  کشـاورزان  برخورد. را آن پیرنگ حتی داده، قرار تأثیر تحت ار داستان حوادث

 تمام افندي، فکري که است دلیل همین به خیالی، و وهمی نه و است، بینانه واقع برخوردي
. شـود  نمی دچار توهمات و قدر و قضا به و برد می بکار کودك یافتن براي را خود تالش
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 تـا  و شـود  مـی  ریزي پی آن ابتداي همان از داستان رد  بختی نگون و فقر غمگینانه فضاي
 : است داستان آغازین صفحه در که زیر جمله در مثال دارد، ادامه پایان

ً  کان بينما و« َ ف الکبرية، زبةالع إلی طريقه فی ماضيا  علـی يرقـد ريـبٍ غ أبـيض جبسم عبداملطلب وجئ
 عـن هلونـ خيتلـف مـا األرض علـی ریيـ کـادي مـا النـاس ککـل فهـو عبـداملطلب فرح و. سراجل من جانب

 11) 314 ص،1987 إدریس،. ( » ...بالفرح هقلب يدق و »لقية« علی عثر أنه عتقدي و إال األرض لون

 اگـر  کـه  باشـند  مـی  خصلتی داراي داستان هاي شخصیت که دهد می نشان جمله این 
  )بختی نگون( .شوند می خوشحال بیابند زمین بر متفاوت چیزي
 

  نتیجه. 6

 و سـاختار  جهـت  از ادریـس  یوسف حرام رمان انتقادي، -تحلیلی دیدگاهی با مقاله این در
 دارد، وجود داستان این عناصر دربین که انسجامی و انطباق مشاهده با. گردید بررسی محتوا

 بیشـتر  موفقیت، این رمز البته و. شمارآورد به داستانی ادبیات شاهکارهاي از را آن توان می
 ، شخصـیت . باشـد  مـی  داستان واقعگرایی موضوع پیشبرد در عناصر همین سجامان گرو در

 کمتـر  و کننـد  می ایفا نقش رمان این در منسجم صورت به دید زوایه ، مکان زمان، پیرنگ،
 محتـوا       و سـاختار  جهـت  از داسـتانی  آثـار  بهتـرین  از رمان. دید شکافی آنها میان شود می
 معاصـر  هـاي  رمـان  برتر رمان صد جزو را آن عرب ناقدان شده سبب امر این که باشد می

 .بدانند عربی

 گـروه  شخصـیتهاي  زن؛ مقابـل  در مـرد  شخصـیت : هسـتند  متضاد اغلب ها شخصیت 
 آن در مزبور گروه دو که فضایی و مکان در تضاد غرابوه؛ گروه مقابل در زمیندار کشاورزان

 هـر  هسـتند،  رو روبـه  آن با که ئلیمسا و کردن زندگی نحوه در وهمچنین کنند می زندگی
 تحـولی  و تغییـر  و است کرده مهیا او براي شرایطش که پردازد می را سرنوشتی تاوان طبقه

 شـدن  فراگیر طبقه دو این اشتراك نقطه شود؛ نمی دیده رمان در انتظار حد از خارج بزرگ
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 و زنـدگی  حـوه ن در هرچنـد  گروه دو این هرچند که اي گونه به. است ایشان بین در فساد
     هـم  بـه  دارده جریـان  طبقـه  دو هـر  بـین  در فساد اینکه در اما هستند جدا هم از سرنوشت

 کمتـر  آن، در و است کرده بیان را رئال و واقعی موضوع یک بحث، مورد داستان. رسند می
 سـیطره  داسـتان  حوادث کل بر ویژگی این. باشیم می واقعگرایی چارچوب از خروج شاهد
 دادن جلـوه  تر واقعی در کرده پیدا آمیزش فصیح زبان با که رمان فلکوریک زبان حتی. دارد
  .دارد بسزایی نقش داستان این

 
 ها پانویس. 7
 و رنـگ  سـفید  جسـم  بـه  چشمش ناگهان ، گشت می باز بزرگ مزرعه سوي به عبدالمطلب که هنگامی. 1

 رنگی با را چیزي وقتی مردم، همه بسان او، چه،. شد خوشحال بسیار و افتاد بود، آرمیده پل کنار که عجیبی
 وحشـت  شـد  نزدیکتر که همین اما. تپید می شادي از قلبش و شد، می خوشحال دید، می زمین بر متفاوت

 آن، چـه، ! اسـت  زنـده  خدایا! است زنده خدایا که داد در ندا کنان، فریاد و گردید میخکوب جایش سر زده
 .نبود شده متولد تازه جنینی جز چیزي

 است، آرمیده کولی کارگران بین در اینک هم شک، بی باشد کرده چنین »ها کولی« گروه از کسی اگر. 2
 روز آن فـرداي  و بمیـرد  فرزنـدش  یا و بکشد را او و بیاورد بدنیا اي بچه زنی که نیست معقول چندان زیرا

 .شود کار مشغول بتواند

 آبیـاري  و کشـاورزي  دایره در که نیست مهمی قعهوا هیچ. هاست حادثه منازع بال مرد محمد، اسطی. 3
 دانـد  نمـی  کسی و شود می حاضر ها حادثه در که است کسی اولین وي. باشد بیخبر آن از او و افتد اتفاق

 از بـیش  بـا  اسـت  پیرمردي او. یافت خواهی آنجا در را او قطع طور به لیکن.رسد می وي به چگونه خبرها
 .است داشته پلک افتادگی همیشه و) لوچ(چشم چپ و سفید، اییموه و ریش با و سن، سال هفتاد

 هـواي  در چون لیکن بود، شده تهی زندگان از بکلی منطقه، که آن با. آمد  بیرون آب از عبدالمطلب. 4
 هاي جامه تمام، سرعت به وانگهی پوشاند؛ را عورتش و نهاد هم بر را دستانش و شد خم گرفت، قرار آزاد
 آن چه، بود؛ پوشیده آنها روي باشکوه اي گذشته با رنگ زرد  و کلفت پالتویی و کرد، تن به اي ژنده و زیاد
 .بود کرده تجربه متفقین کنار در را جهانی جنگ پالتو
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 واقعـا  آنان کند، می توهین و فرستد می لعن جماعت این پدر به وقتی که پنداشت می افندي فکري. 5
 القـابی  و واال منزلتـی  و مقام وي که گویا کنند؛ می احترام و فخر ساحسا نوعی، به اصوال و شوند می شاد
 .است بخشیده بدیشان نیکو

 چشم و داشت اختیار در را وسیعی زمینهاي آبیاري، و کشاورزي دایره که دلتا شمال از منطقه آن در. 6
 همهمـه  و غوغـا  زا هنوز و کرد می فروکش غریوي و بانگ هر که -شب هنگام دید، نمی را پایانش تقریبا

 قیامـت  آن از پـس  گویـا  کـه  مطلـق  و فراگیر آرامشی بود؛ حکمفرما دنیا بر تمام آرامشی - نبود خبري روز
 .شد خواهد

 بارکشـهاي  ماننـد  بارکشـها  ایـن . رسـند  می راه از دارند انسان حمل مجوز که بارکش پنج صبح، هر. 7
  و دختر و مرد صد از بیش برحمل عالوه آنها زا کدام هر. است چارپایان یا برنج هاي کیسه حمل مخصوص

 . کند می حمل نیز را پنیر آب و پنیرشان هاي خمره و آنان آذوقه از پر زنبیلهاي و ها کیسه بچه، و زن

 و خانه داراي آنان از کدام هر و باشند می محترم کشاورزانی جملگی، کشاورزي، زمینهاي ساکنان اما. 8
 شـب  بـه  خانـه  قهـوه  در تا پوشد می کار از فراغت از پس که است تمیز و نو یلباس و چهارپایان و فرزند
 .نیست بیکار کسی جماعت، این میان در. کند شرکت ها شادي و درغم و پرداخته نشینی

 ایـن : گفـت  عرفۀ به بار شرر چشمانی با و شد تبدیل گیري بهانه و بدخلقی به افندي فکري نومیدي.9
: داد پاسخ کرد، می عصبانی بیشتر را مأمور افندي که لبخندي با عرفه و!... ابیده؟خو اینجا چرا کیست؟ دیگه
 کیست؟ عزیزه ؟ عزیزه: گفت خلقی کج همان با دوباره افندي! افندي جناب است عزیزه این

 2 پانویس: رك. 10

 1پانویس : رك. 11
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 . 34 شماره جوان، روزنامه، تهران ،»عربی کوتاه داستان پدر یادبود«،)1390( مرتضی اخوان، -٣

 .دارالشروق، بیروت اول، چاپ ،»الروایات« ،)1987( یوسف، ادریس، -۴
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 و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، ،»فارسی ادبی فرهنگنامه« ،) 1380( حسن، انوشه، -۶
 . اسالمی ارشاد

 مکـان  بدون ،»مالمح و أجیال) 1(المعاصر العربی األدب فی النثریۀ األنواع« ،) تا بی( سید، البحراوي، -٧
 .نشر

 .آگه، تهران دوم، چاپ نبوي، محمد ترجمه ،»گرا ساختار بوطیقاي«،)1382( تزوتان تودورف، -٨

   .روزگار نشر، تهران ،»)نثر( ایران معاصر ادبیات« ،)1388( رضا، محمد روزبه، -٩

  نگاه،، تهران یزدهم،س چاپ ،»ادبی هاي مکتب« ،) 1384( رضا، حسینی، سید -١٠

 .دستان نشر، تهران دوم، چاپ ؛)نقد مکاتب معرفی(ادب نقد  ،) 1390( حمیدرضا شایگانفر، -١١

  فردوس، انتشارت، تهران نهم، چاپ ،»ادبی انواع«  ،) 1381( سیروس، شمیسا، -١٢

، بیـروت  ،1 پچـا  األدبـی؛  واإلبداع القصیرة القصۀ بین ادریس ،یوسف)1994( عبدالمعطی فاروق، -١٣
 .العلمیۀ دارالکتب

 القصـۀ  فـی  إدریس یوسف إبداع«) 1390( بگنجی، عایشه و رودینی امین محمد و مجیدي،حسن، -١۴
 .119 -103 صص ،7 شماره سوم، سال المعاصر، األدب دراسات فصلیۀ ، »ونقد تحلیل القصیرة،

 .هرمس ن،تهرا ،»آبادي گذر محمد ترجمه داستان،« ،)1383( رابرت کی، مک -١۵

 .سخن انتشارات تهران، ،»داستانی عناصر«) 1390( جمال، میرصادقی، -١۶

 .  دارالحوار، سوریه اول، چاپ ،»والتطبیق، النظریۀ فی السرد تقنیات« ،)1977( آمنۀ، یوسف، -١٧
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 )البنیۀ فی دراسۀ(إدریس لیوسف الحرام روایۀ

 ۱منظم نظري هادي الدکتور
 ۲ دلشاد شهرام                                                                   

 الملخص
ً  يصوغوا أن أنفسهم علی يشقون البنيويني إن ً  أو قاعدة  کتابـه يف بـروب فالدميـر مـن بـدءأً  األدبيـة األعمـال لتحليل منهجا

ً  األدبيـة لألعمـال والبنيـة السـياق عن يبحثون املنظرين من کثريون بعده جاء و. خرافية قصة أربعني حول التحليلي  خاصـة
تـاب أشـهر مـن إدريـس يوسـف يعـد. وإخل هـامون فيليـب تـودوروف، غرمياس، منهم الروائية األجناس  العـرب والـروائيني الُک

ـی کـان الذي و املعاصرين، عنَ ُ  العـريب اإلنسـان قضـاياء إلـی الـواقعي بأسـلوبه يتطـرق و السياسـية، و االجتماعيـة بالقضـايا ي
ـــة، يف رائـــع أســـلوب ذا وکـــان املعاصـــر؛ املصـــري ســـيماوال ـــة، الصـــور بصـــياغة معـــروف هـــو و الکتاب  االســـتطراد، و اجلميل

 .إخل و بالفصحی العامية وخلط القصص وتداخل
لقـي ُ ً  التحليلـي، -الوصـفي املـنهج إلـی باالعتمـاد خـالل ومـن املقـال، هـذا ي  يف الروائــي السـرد عناصـر أبـرز علـی ضـوءا

 .العناصر كتلـ خالل من الرواية مضامني عن يبحث حني يف إدريس ليوسف »ماحلرا« رواية
 

 .البنية. احلرام رواية إدريس، يوسف السرد، عناصر الواقعية، :الرئيسية الکلمات
  
 
  
  
  
  

__________________________________________________ 
ا و العربية اللغة بفرع مساعد أستاذ -۱  مدرس تربيت جبامعة آدا
ا و العربية اللغة بفرع الدکتوراه طالب -۲   سينا بوعلی جبامعة آدا
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