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  چکیده

مشکالت انسـان  خود  او در آثار. نویسان معاصر سوري استین داستانتراز برجسته )1931( زکریا تامر

داده است، بدیهی است که چنین مضـمونی سـاختار و   از زوایاي گوناگون مورد کنکاش قرار  معاصر را

 مهـم  هـاي داسـتان  ازجملـه . دمتفاوت باش یکالسیک عربنویسی نطلبد که با سنت داستاتکنیکی نو می

بـا اسـلوبی   در قالب یک شخصـیت معـین   را  انسانآن مشکالت اجتماعی و فرهنگی  که وي در» تامر«

هـدف پـژوهش،    از این رو .است )مرد دمشقی(» رجل من دمشق«جدید مورد بررسی قرار داده است، 

برتولت » گذاريفاصله«و مبانی نظریه اصول  و انطباق آن با اثر این نویسی تامر درتکنیک داستانبررسی 

ها در داستان کوتاه حاضر بسیار برجسـته  هاي این نوع داستانمؤلّفهفرضیه بحث،  يبرپایه. استبرشت 

از رهگذر شخصیت اصلی داستان، مشکالت » رجل من دمشق«زکریا تامر در داستان لذا دریافتیم  .است

گیرد؛ این مشکالت در قالـب مسـایلی چـون عشـق، ازدواج، آینـده،      را نشانه می ان کنونیدر جه انسان

 هـا نشـان  نگرش شخصیت اصلی داستان در قبـال آن و  شدهطرح ... خانواده، کار، غرور، عزت نفس و 

 فراگرفتـه داسـتان را   قهرمـان و همه هسـتی   شده ارائهکه غالبا با لحنی تلخ و سیاه  نگرشی. دشوداده می

خمـود و رخـوت    جـا  همـه در  این قهرمان تفکّر يگفتار و نحوه ،عملي اصلی و مشترك مایهبن؛ است

   .است
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  مقدمه . 1

ارزنـده و   يهـا تیـ کـه بـا فعال  درخشـند  یم یه ستارگانیمعاصر سور یات داستانیادب در

 از یکـ ی. انـد رسـانده  يگـاه ممتـاز  یادب عـرب را بـه جا   از حـوزه ن یا خود يبرجسته

  . است) م1931(ا تامر یسندگان، زکرین نویا نینامدارتر

اسـب   يههیش( »األبیض صهیل الجواد« یعنی؛ خودداستان  يمجموعهوي نخستین 

) بهـار خاکسـتر  (ربیـع الرمـاد    يهاد و سپس مجموعهکرمنتشر  1960سال  در را )دیسف

 فـی  والنمـور ) م1973) (آتـش  در دمشق(دمشق الحرائق  و) م1972(و الرعد ) م1963(

را منتشـر   )م1994) (ام نوحیپ(و نداء نوح ) م1978) (در روز دهم هاپلنگ( الیوم العاشر

  .)94 :2000حمود،( ساخت

بـه   شخصیت خـود  و نفس  پرورش يبرابود که  يماهر اي و حرفه يخوانندهتامر، 

ـ  آثـار  یشترب براي این منظور، يو. آورد يرو فرهنگی و یانسان هايراثیخواندن م  یادب

 ادیبـان مـؤثّر   گـر یدکافکـا و   ،کـامو  سارتر، آثار جملهازجهان  معاصربزرگ سندگان ینو

مکاتـب   يدربـاره بسـیاري را   مقاالت و هاکتابن یهمچن او. کردمطالعه  را مللات یادب

ـ  مـورد تامـل    »سـم یسوررئال«و  »سـم یونیسامپر« ،»سـم یالیستانسیاگز« ماننـد  یمختلف ادب

ـ ب يوهیبـر شـ   معاصـرش  سندگانینو دیگر شتر ازیبامر، ن یهمکه  قرارداد ارتقـاي  ان و ی

باعـث رو آوردن وي   که این امر، تا آنجا .)29- 28: 1389، ینیحس( ر نهادیتأث او یادبسطح 

 ولـی  ،کاش قـرار دهـد  که مشکالت انسان معاصر را مورد کن هایی شدبه نوشتن داستان

ت سـنّ  بـا  بـود، سـاختاري کـه    و تکنیکـی جدیـد   سـاختار  یازمندن ،هاییمضمونچنین 

  .باشد کامالً متفاوت ادبیات داستانی عربی نویسی در داستان

نظـر مضـمون و    از) مرد دمشقی(» رجل من دمشق«داستان هاي وي میان داستان از 

بـه شـمار    اثـري متمـایز  ... ت و پـردازي، روایـ  چون شخصـیت همهاي ساختاري جلوه

اصول  باداستان  ساختار این پی پاسخ به این سؤال هستیم که در این نوشتار،در  .رود می

 مقالـه بـر   ي؟ فرضـیه بررسی استنقد و ، نویسی قابل انطباقچه نظریه یا مکتب داستان

 »ذاريگـ فاصـله « ينظریـه  هـاي مؤلّفـه  ،یادشـده داسـتان   در است که استوار دیدگاه این

)Distancing(  برشتبرتولت )Bertolt Brecht( دارد اي برجسته نمود.   
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آثار نمایشـی ارائـه داد امـا     برشت این نظریه را در مورد است که هرچند ذکر  یانشا

  .ر داستانی نیز قابل انطباق استنظریه وي در مورد آثا
  

  پیشینه تحقیق .2

همـواره مـورد توجـه     ،ویسـی وي نداسـتان  هـاي مختلـف  و جنبـه  زکریا تـامر و سـبک  

اسـتدعاء التـراث فـی أدب    « ي در مقالـه صالح الدین عبـدي  . گران قرار داشته است پژوهش

آثـار وي را مـورد    در فرهنگـی  به کـارگیري و فراخـوانی میـراث   ) م 2009(، »زکریا تامر

، )م 2000( »اإلغتـراب فـی أدب زکریـا تـامر    «غسـان سـید در مقالـه    . بررسی قرار داده است

فاطمه قادري و زینـت   .»السوریۀ القصیرة القصۀلفن  االدبیۀاالتجاهات «مقاله  عصمت ریاض در

هاي کودك زکریا تامر، مطالعه موردي لماذا سـکت  پردازي در داستانشخصیت«زارع بیگی در مقاله 

علـی و نـوروزي و فاطمـه صـحرایی در مقالـه      . )ش ه1392( »للسنونو ةالنهر؟ و قالت الورد

اردالن مهیاري و پرویـز معتمـدي    .)ش ه1392(» هاي شیهه اسب سپیدرئالیسم در داستانسور«

 »انسان فرهیخته در برابر نهادهاي اجتماعی در نمایشنامه زندگی گالیله اثـر برتولـت برشـت   «در مقاله 

» فاصـله گـذاري در بـوف کـور    «مقالـه  علی تسلیمی و سارا کشـوري در  ، )ش ه1388(

بازتاب مصادیق فقر فرهنگـی و  « يدین عبدي و مریم مرادي در مقالهصالح ال ،)ش ه1390(

 ،)ش ه1391( »هاي صادق هدایت و زکریا تامر با محوریت زن در اجتماعسلطه سنت در پهنه داستان

سـتان در آثـار صـادق هـدایت و     تحلیل تطبیقی عنوان دا« يدر مقاله ابراهیم محمدي و همکاران

تحلیل روانکاوانـه  « ينیازي و اویس محمدي در مقاله هریارش ،)ش ه 1393(» زکریا تـامر 

از ایـن   هـر کـدام   ...و )ش ه 1391(» شیهه اسب سپید«کتاب  از» سیاه زنگی«از داستان 

 .انـد هاي زکریا تامر را موضوع بحث و بررسـی قـرار داده  از داستان یهایجنبه جستارها

شـناختی و  روان و یشـناخت  جامعـه  بررسی عناصر داستان، تحلیـل مکتبی،  ررسیمانند، ب

مقاربـات  «در کتـاب   نیـز  ماجده حمود. در چارچوب ادبیات تطبیقی داستان تحلیل عنوان

صـهیل الجـواد   «بررسی مجموعه به بخشی از کتاب را ) م2000( »تطبیقیۀ فی األدب المقارن

  . اختصاص داده است) مرد دمشقی( »رجل من دمشق«داستان و خصوصا » األبیض

 »الرعـد «کتـاب   نقد و ترجمه :ازجمله مورد وي نگارش یافته، نیز در هایی نامه یانپا

به راهنمایی جـواد اصـغري در   مه و تحقیق فضه بیگدلو و ترجبه ) ش ه1387(تامر  اثر
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بررسـی  ( هاي زکریـا تـامر  بررسی اسلوب داستان نویسی در داستان :ينامهاندانشگاه تهران و پای

) ش ه1389(در دانشـگاه رازي  ) استان کوتـاه دمشـق الحرائـق   مجموعه د: مورد پژوهانه

. اندپرداختهاز وي  داستان حاضرنیز به  سلیمی به راهنمایی علینوشته شمس حسینی و 

هـاي تـامر و بـه    به داستان» گذاريفاصله« يمنظر نظریه ها ازیک از این پژوهشاما هیچ

  کوششی در این باب است این جستار. اندداستان مرد دمشقی نپرداخته خصوص

  

  برتولت برشت و شخصیت ادبی فرازي از زندگی .3 

 هاي یشبا گرا یشاعر آلمانکارگردان تئاتر و  و نویس نمایشنامه )م1956 –1898( برشت

ــتی ــت سوسیالیس ــودو کمونیس ــعرهایش را در   .ی ب ــرودن ش ــیش از  15س ــالگی و پ س

سـرود   1917تا  1914هاي  هایش را بین سال نخستین سروده. نویسی آغاز کرد نمایشنامه

به خـدمت سـربازي    که یهنگام، 1918در سال . را در نشریات محلی منتشر کرد ها آنو 

هـایش را همـراه بـا     ارستان نظامی پشـت جبهـه، سـروده   اعزام شد، افزون بر کار در بیم

 یننشـ  دلها را مجذوب نواي گـرم و سـرود    خواند و آن نواختن گیتار براي سربازان می

هـا شـعرهایی    این. اند ترین آثار او دانسته شعرهاي نمایشی برشت را از مهم .کرد خود می

هـاي او شـده و بـه     هستند کـه بـه صـورت سـرود، تصـنیف یـا ترانـه وارد نمایشـنامه        

هاي موضوعی خاص یا براي غنا بخشیدن به موضوع و افزایش اثرگـذاري، بـه    مناسبت

اغلـب  ایـن شـعرها   . اند شده  ، مؤخره یا در میان متن آوردهپرده میاندرآمد،  صورت پیش

و طبعانـه خـود مفـاهیم بسـیار جـدي       آمیز هستند و زیـر پوسـته شـوخ    یا هزل طنزآمیز

بیشـتر  . هـاي نقادانـه و اجتمـاعی برشـت هسـتند      رسـان ایـده   داشـته و پیـام   کننـده  آگاه

برتولـت  (چنـد سـرود، ترانـه و شـعر اسـت       یـا  هاي برشت دربرگیرنده یـک  نمایشنامه

  .)/fa.wikipedia.orgبرشت

بـا   1936در سـال   ،رفـت  یمـ به شمار  اندیشمندان پرشور و انقالبی آلمان از وي که

و آنگاه در زمره جامعـه شناسـانی    )6: 2536برشت، (ماتریالیسم آلمان آشنا شد  ي فلسفه

و  در ادامـه  اواما . اثرگذار گردید نامه یشنماتئاتر و  يقرار گرفت که نظریاتش در حیطه

و بـا نظریـات   ا .شـد  تبدیل مارکسیسیتی ناقدان آثاراز به یکی  زندگی خود، روند تحول
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توانسـت تئـاتر روایـی     تا جـایی کـه  در تئاتر پدید آورد  و برجسته شگرف یخود تحول

  .تئاتر ارسطویی قرار دهد خود را در برابر

 طرحبـا  بـود تـا   بـر آن شد و قائل می و احترام بسیاري برشت براي مخاطبان ارزش

ها را و آن هدامخاطب را در چالش با مسائل قرار د ،مسائل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی

هنـر   در تحـول  و تجدد ایجاد در پی ،وي برخالف لوکاچ. از سکون و سستی به درآورد

هـا را بـه تفکـر وا    داد و آنمـی عواملی که نگـاه مخاطبـان را تغییـر     و هاشیوه بود و از 

  .)44: 1390تسلیمی، ( کردداشت استقبال می می

  

  )هاتعریف، ویژگی(گذاري فاصله. 4

گوید کـه   کند و میشمولی متهم میجهان يارسطو تا لوکاچ همه را به اندیشهبرشت از «

بیعـی  طو غیر منتظـره غیر هاي اجتماعی نه محاکاتی از واقعیت بلکه باید چنـان بیان ستم

 ايبـه خواننـده   و رکـود  او را از انفعـال  کـه  يا گونـه  بهباشد که خواننده را غافلگیر کند 

 هـاي و نقشها نامه باید بازيده یا مخاطب نمایشاننخو .سازدل بدمدرگیر  و ، پویافعال

از نزدیـک ارزیـابی و تجربـه     ،یابدبازتاب میصحنه  در را که غریب بازیگران عجیب و

صدا و هم دل شـوند،   ها و مخاطبان خود همباید با آدمننیز  هاران و شخصیتبازیگ. کند

هـا  تشخصی. وادار کنندهاي ذهنی ها را به کنکاشتوانند آناین صورت بهتر می زیرا در

 ياجتمـاعی باشـند تـا مخاطـب فریفتـه      يضـد هنجارهـا  هاي عـادي و حتـی   باید آدم

. هـا فاصـله بگیـرد   با ذهنیتی درگیـر، از آن  حتّی نگردد وتخیلی  وهاي آرمانی شخصیت

 ي مایـه  اما تکـرار ایـن کـار، خـود    . آیدبه شمار میزدایانه تکنیکی آشناییامر،  ینخود ا

برشـت آثـار مـدرن را بـه سـبب       .بدان آگـاه بـود  نیک  که برشت است یگردان ییآشنا

گـاه بـه    هـا کنـد کـه آن  ار نمـی کـ او ان. دیپسـند مـی  تحول در نگـرش  و دگرگونی نگاه

هـاي آشـکار اجتمـاعی نیسـتند     تیـپ از  یـک  یچهـ  يهاي منفردي کـه نشـانه  شخصیت

پسـندد،  خـورد، بهتـر مـی   که با سخن پیشین او پیوند می پردازند، اما این شیوه را نیز می

پـوچ بازتـاب    يا گونـه  بهیعنی  سو آنرا از هاي اجتماعی ها واقعیتچراکه این شخصیت

ن هـاي همـی  د زشـتی یامـ پ ،پـوچ انگـار  ویـژه   نفی و بـه م هاي زشت،شخصیت. دهندمی



  نقد ادب معاصر عربی 106

انـواع   اي هسـتند کـه در  جامعـه  يانـزوا سـاز   يهاي منزوي برایند شیوهاند و آدم جامعه

جنگ جهانی له  نظامیان هايدر زیر چکمه گاه و غرق شدههاي اقتصادي و سیاسی  ستم

هـاي  شخصیت ،اجتماعی آیندناخوش و ناهنجارهاي این پدیدهبدیهی است که . شودمی

  . گذاردمی تاثیراي دیگر به گونه نیزقطعا بر روشنفکران  و دهندیپرورش ممتفاوت 

 دبـی و ا هـاي  سـبک  هـا و روشاز  ،هاادبی مدرنیست هاياسلوبنگاه و ي شیوهزبان،   

 ياي حتی یک شـیوه هیچ شیوه ،دیدگاه برشت از. اي جدي داردگذشتگان فاصله فکري

 يقـوانین جاودانـه  « به عبارتی دیگر و ماندگار باشد پویا، انگیزندهاند همچنان تونو نمی

بـه   هـاي زنـدگی و   واقعیـت  در دبراي آنکه بتوانآثار ادبی . وجود ندارد» شناختیزیبایی

اثر نهد، نویسنده باید از همه صناعات صـوري   عمیقاً) انسان(آن  ينیروي زنده ویژه در

. کنـد  ريبرداپردازي تازه بهرهگرا و شخصیتي بیگانه و پوچهاپویا و به ویژه شخصیت

یستی نزدیـک  سازي فرمالزدایی و به ویژه برجستها به آشناییکل این فرایند که برشت ر

  .)160: 1388تسلیمی، (» نام دارد »گذاريفاصله«سازد می

. کـرد لیسـتی یقینـا مقامـات آلمـانی را آزرده مـی     اگرایـی سوسی مخالفت او با واقـع «

ــا حــدودي از مفهــوم گــاو، یعنــی فاصــله تــرین تمهیــد تئــاتريشــدهشــناخته ذاري، ت

گرایـی سوسیالیسـتی،   واقـع . هاي روسی سرچشمه گرفته بـود فرمالیست» زدایی آشنایی«

سـلدن و  ( داشـت را خـوش مـی  » مثبـت «قهرمانان  گرایانه و وحدت صوري وتوهم واقع

   .)105: 1377 ویدسون،

اي براي پوشیده ينامید که شیوه» ضد ارسطویی«گرایی خود را قعوا ينظریه برشت،

شمول بودن و وحـدت عمـل تراژیـک و     برجهانارسطو . مخالفان بود يحمله به نظریه

شـود  عواطـف منجـر مـی   » پـاالیش «که به  اي همانند شدن مخاطب و قهرمان در یکدلی

نامه  یشنماوي برآن بود که  .را رد کرد» ارسطویی«ت تئاتر برشت کل سنّ. کردتأکید می

هرگونـه پیونـد متقابـل یکنواخـت و هرگونـه مفهـومی از نـاگزیري یـا          بایـد از  یسنو

نشـان   يا گونه بهعدالتی اجتماعی را الزم است واقعیات بی او .شمول بودن بپرهیزد جهان

قیمـت  «بسیار آسان اسـت کـه   . آور باشدو کامال شگفت یرطبیعیغ ،دهندهتکان دهد که

: انـد بیعـی هـاي ط ن، فقدان کار، و اعالن جنگ طوري نشان داده شوند که گویی پدیدهنا

   .)105، همان( »مانند زلزله یا طوفان
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   م واقعیـت  به منظور اجتناب از فروبردن مخاطب در حالتی از پـذیرش منفعـل، تـوه

د یـا  کننـ  گـم  خـود را بازیگران نباید نقـش  . ه شوددگذاري زدوباید با استفاده از فاصله

هـا بایـد بـه    آن. ختن نوعی همانندسازي یکدالنه صرف بـا مخاطـب باشـند   درپی برانگی

باشد و هم ناآشنا، تا بدین ترتیـب فراینـدي    درك قابلمخاطب، نقشی ارائه دهند که هم 

هـا بایـد از   موقعیت، عواطف و مشکالت شخصیت. ارزیابی انتقادي به حرکت درآید از

منظور آن است کـه بـازیگران   . ه گرددیغریب و غامض ارا يا گونه بهخارج درك شود و 

هاي برشـت کـه در آن   نامهنمایش .)106: همان( جویندبل نباید به همدلی با مخاطب توس

مرامنـد، کـیش شخصـیت را تشـویق     غالبـا افـرادي معمـولی، زمخـت و بـی     » قهرمانان«

  .)107: همان( دارندن »درونی«اي هستند که زندگی ها موجودات اجتماعیآن. کنند نمی

هـا بایـد بـه    دادهـا و نمـایش آن  دارد که رخ گذاري براین نکته تأکیدفاصلهبنابراین، 

 دیدي انتقادي به نمایش نگـاه کنـد   نحوي دگرگون شوند که تماشاگر ترغیب شود تا با

  .)14: 1390ایرنا ریما، (

مـاعی اسـتفاده   هایش از افراد عادي، منفی، ضد هنجارهـاي اجت نامهنمایش در برشت

 ،رو یـن ازا. رونـد یند جامعه زمان خود به شـمار مـی  آها نیز برکه آن هدکرد تا نشان دمی

مـدرن و   ،که مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهـد از صـناعات صـوري پویـا     براي این وي

شـد کـه   مـی  مجموعه این عوامل باعـث . کردده میهاي خود استفانامهجدید در نمایش

 کند و همراهی مخاطب را برانگیزدورت غریب و ناآشنا در متن جلوه اموري آشنا به ص

قطـع  توان گفت که چکیده نظریـه برتولـت برشـت،    کلی می طور به .)44: 1390تسـلیمی،  (

رابطه فکري  شدن جایگزین در عوض و اثر و خواننده ینب و عاطفی ارتباط حسی شدن

ی صورت هاي مختلفشیوه یريکارگ بهبا  و این هدف. است با رویکرد انتقادي و عقالنی

قطـع کـردن   ، آن بـر جنبـه نمایشـی    اثرجنبه روایی  غالب کردنبیگانه سازي،  ؛گیردمی

ادامه داستان موجب ایجاد پیوند حسی و عاطفی بین خواننده و اثـر  داستان در زمانی که 

 سـت هاي پست مدرنیستی اشبیه تکنیک اتصال کوتاه در داستان این تکنیک که شود،می

مدرنیسـتی از  هـاي پسا و شاید بتوان گفت این تکنیک در داسـتان  ،)67، 1387تدینی، : رك(

اصـول   برخالفاي و همچنین با شخصیت پردازي .نشأت گرفته است برشت دل نظریه
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و از . به قهرمان اثـر بـود  ترسیم شخصیت که نتیجه کار نزدیک شدن خواننده ارسطویی 

شـود کـه   محقّـق مـی  وي ، هدف اصلی نظریـه  تبرش پردازي یتشخصرهگذر رویکرد 

 طـور  بـه نگاهی انتقادي به شخصیت و  پیدا کردنهمان فاصله گرفتن از شخصیت براي 

پردازي مبناي بحث شخصیت در این جستار، نظریه برشت از منظر . است اثرکلی جهان 

  . است قرارگرفتهو بررسی 

 زدایی  آشنایی.4-1

 ی ازتعریفـ ي ارایه بنابراین ،فرمالیستی برآمدهزدایی آشناییاز دل  ،جا که این نظریه از آن

  .نمایدالزم می نیز زداییآشنایی

 برابـر را در  آنسـکی  اشکلوف ویکتـور  مفهومی است که نخسـتین بـار   ،زداییآشنایی

اندیشـیدن در قالـب تصـاویر    ، ي الکساندر پوتبنیا مطرح کرد که معتقـد بـود هنـر   نظریه

اما اشکلوفسکی بـراین بـاور   . تر از مدلول خود هستندتر و روشن ، و تصاویر سادهاست

اي نو ها به شیوهاز چیزها، در نشان دادن آن» زداییآشنایی«بود که معناي هنر در توانایی 

  . نهفته است یرمنتظرهغو 

، چراکـه  هـا نیسـتیم  همه پدیده يقادر به درك عمیق و بایستهزندگی روزمره، ما  در

هدف هنـر انتقـال چیزهاسـت    . کندخودکار عمل می طور بهحسب عادت و ادراك ما بر 

هنر با ایجاد اشکال غریب و بـا  . شوندشوند، نه آنسان که دانسته میآنسان که ادراك می

زیـرا فراینـد    کنـد؛ زدایـی مـی  اشـیا آشـنایی   افزودن بر دشواري و زمان فرایند ادراك، از

ایرمـا ریمـا،   ( ن فرایند طوالنی شـود یاو باید است شناختی ، غایتی زیبایینفسه یفادراك، 

1390 :13( .  

اند که باعث زدایی پیوند زدهپیرنگ را با مفهوم آشنایی يها مسألهفرمالیستبنابراین، 

در احکـامی کلـی    شکلوفسـکی . اي آشنا و مألوف نببینـیم شود ما حوادث را به گونهمی

 زده انسـان و دریافـت  و ادراك عـادت  شود تا احسـاس گوید هنر و ادبیات سبب میمی

آشـنا   آشـنا کـردن امـور   ادبیات با نادرواقع، . معمول و مألوف او از جهان دگوگون شود

از نظر شکلوفسکی، هنـر و ادبیـات   . شودمخاطب به جهان اثر می توجه و باعث التفات

چیـزي را  گیرد هدفش این نیست که با انواع و اقسام تمهیدات و صناعاتی که به کار می



  109  اثر زکریا تامر» رجل من دمشق«گذاري بر داستان  انطباق تکنیک فاصله

اي بیـان کنـد کـه    اي را به گونـه به ما بشناساند، بلکه هدف هنر ادبی آن است که پدیده

 68: 1389قاسمی پور و دشت ارژنه، ( ایمن باراست که با آن روبرو شدهگویی ما براي نخستی

شـود کـه   پدیده براي خواننده سـبب مـی  بودن  از انتظار دور و یريگ غافلهمین  .)69 –

  .گذاري به جریان افتدروند فاصله ،یجهدرنتدي وي تقویت شود و نگاه انتقا

  

  »رجل من دمشق«داستان  درباره .5

شصـت   ي دهـه  که در هشدانتخاب » األبیض صهیل الجواد« يمجموعه از داستان مذکور

 ازاو . رود به شمار مـی  تامر يمجموعه نخستین ،این مجموعه. است شده  نوشتهمیالدي 

 الجزائري فرانسوي آلبرکامو نویسنده از به ویژه و گرایی غربمادي يسفهها و فلاندیشه

بـه  . پذیرفته است اثر بسیار وي» بیگانه«زه نوبل و به خصوص رمان یبرنده جا االصل و

اسـت؛   قرارگرفتـه د اعربـی بسـیار مـورد انتقـ     ادبیاتن ااز سوي منتقدوي همین جهت 

اند که هنرمند دانسته پویايبه دور از رسالت  این اندیشه را وارداتی صرف وآنان چراکه 

 ماتریالیستی هايپویایی و تغییر شود به انعکاس اندیشه با آثارش موجب که به جاي این

هـایی  چنـین اندیشـه   ن درگیرآ يپردازد که تودهگرا در جهانی میو واپس )ماده گرایانه(

 97: 2000حمـود،  : رك( داردیهایی ذهنشان را به خویش مشغول نمـ نیستند و چنین مسئله

– 103(.  

معرفی  ومشخص  »دمشقیمرد « نمادین جوانی است که با نام  يدرباره ،داستاناین 

 شودمی آغازخانه قهوه از حضور وي در داستان. شودروایت مییز ن از زبان او گردیده و

ر مـورد  دهـا  آن. خـورد به گوشش می کنندمی باهم در آنجاحاضران  ی کههایصحبت و

 ،جریانـات  مباحـث و  ایـن  به توجهبی او، ولی کنندمسائل جاري کشورشان صحبت می

را فـردي   جا که خـود  ازآن این گیرودار در او. استهاي خویش دغدغه افکار و غرق در

تلقّـی   خاصـیِّت بـی خـود را جـوانی احمـق و    ، رو ینازا بیندفعالیت می و کار گریزان از

آور اي او شـرم این وضعیت بـر  با این وصف،. است حتاج دیگرانهمیشه م زیرا کند، می

: 1987تـامر،  : رك( کنـد که در آن زندگی می داندمیعصري  ویژگیپولی را زیرا بی .نیست

52(.  
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روزي سـه  کـه   ایـن  ازجملهگوید میسخن  اش یزندگگذران  چگونگی يوي درباره

از جیـب   سینما رفتـنش را و  خانهقهوه، سیگار يهزینهو  شیندنبار سر سفره مادرش می

   .آورد یدرممادرش 

فکر  ، بهیجهو درنتمعنا بیابد بی پوچ و را اش یزندگعیت باعث شده که او وضهمین 

درگوشـی   هـاي صـحبت  و پچ پچپیوسته  ،در خانهاو  آورمالل ضعیتو !بیفتد یخودکش

اگـر   :دهـد وق مـی و وي را به سوي این نکتـه سـ   را به دنبال داشته اشاعضاي خانواده

خوشـحالی   یا موجـب  انگیخت و بر خواهدرا  بمیرد، آیا مرگ او ناراحتی اطرافیان وي

  ؟ها خواهد شدآن

گفتگوهـاي   حرکـت و  دیـدن هـا و  ابـان وي در خی ولگـردي ادامه داسـتان مـاجراي   

 هـا، درس شـور، نشـاط و   ایـن صـحنه   از رهگذر بجاي آنکه وي. استهاي جوان  زوج

ي بردامنـه ایـن امـر،   و  ناامیـدي بیشـتر شـده    خـوش  دستبرعکس،  زد،پویایی را بیامو

 طـی مراحلـی از   از ها پسکند که آنتصور می زیرا. افزاید یموي  احساس پوچی شدید

  .)54: همان(» آه چقدر زود پیر شدیم«: گویندبد وزندگی به خ

زند یحرف م خویش در زندگی تحول و عدم تغییر از واکه گذشت،  بر آنچهافزون 

بـه آن   آن دنهر روز براي دی کهاي گچی است که تنها عشقش در زندگی مجسمه این و

بـراي آن   زنـدگی  در هـاي خـود را  دلـدادگی  هـا و غـم  و رود یملباس فروشی  يمغازه

 ناگهـان  او عمیقا به مجسمه خیره شده است، که یدرحالیک روز  .کندمجسمه بازگو می

 )مـرد دمشـقی  ( اوبه  وار وياز رفتارهاي دیوانه گفتدر شرسد و ه سر میصاحب مغاز

جلوي  فقط از  صاحب مغازهحرکات تعجب و به توجه یباو  اما .شودخیره می عامدانه

  . شوددور می مغازه

بـراي مثـال،   . شـده اسـت  آرزوهاي سـرکوب   سرشار از در این داستان وجود راوي

 که کندخواهش می وي آید و ازاو مینزد  حضور دارد خانه قهوهدر که  پیرمردي، يروز

 از کنار میـز  تفاوتیبا بی پیرمرد شگفتی، ناگهان یاندر مولی  .اموال او شود یوارث تمام

اتّفـاق   در خیـال  این حادثـه  که بیندآید و میبه خود می لحظاتی بعد او ذرد وگمی وي

ـ هـایی از زنـدگی   جلـوه  به جز ي این ماجرا،ادامه در. است افتاده از زبـان   کـه  وي وچپ
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در اندیشـه و  او در خیـال خـود،    .افتد ینم ی اتفاقمهم يحادثه ،شودخودش روایت می

منتفی  آندر و فعالیتی کار هرگونهکه  سکونت کند سفر و شهري ي آن است که بهآرزو

  . است با بطالت، بیکاري و گذران زمان او تنها کار یعنی. است

بـه دنبـال داشـته     که کش و قوس ماجرایی را یا ،گوقصه صرفاً این داستان، داستانی

و  نیـاز بـه   طـور،  همـین . آیـد  به شمار نمی اعث ایجاد هول و وال و تعلیق شودباشد و ب

آن  پیرنـگ . گویـد ، پاسخ نمـی نیز داستان چه خواهد شد ینکهبر امبنی  مخاطب پرسش

: 1ج: 1389پاینـده،  : رك(آغاز و اوج و فرجـام   هاي کالسیک و رئالیستی که ازمانند داستان

بیهـودگی   نشـان دادن   :یک چیز استتنها آغاز و فرجام آن . شود نیستتشکیل می )61

  .!همین زندگی راوي داستان

   

   نقد داستانو تحلیل .6

اسـت،  » گـذاري فاصـله « يارشـان قابـل انطبـاق بـا اصـول نظریـه      که ساخت هاییداستان

شان ضد قهرمـان ت اصلیشخصی )Antihero(  ضـد قهرمـان شخصـیت اصـلی     «. اسـت

توانـد آدم  شخصـیت اصـلی هـر اثـر ادبـی، مـی      . منفـی  يهاداستان است ولی با ویژگی

گرایـی و  ادگـی، سلحشـوري، آرمـان   زمعمولی و فاقد خصوصیات قراردادي، مثل اصیل

  . خواننداین نوع شخصیت داستانی را ضد قهرمان می. نیازي از مال ومنال باشد بی

عادت مرسوم  خلقیاتی خالف عرف وهایی با خصوصیات وشخصیت هارمانضد قه

البته نباید ضد قهرمان را با نقش منفی یکی دانست،  .)455: 1381میرصادقی، (» زمانه هستند

کنـد؛ زیـرا    يهـم ذات پنـدار  تواند با یک شخصـیت منفـی،   نمی گاه یچهچون مخاطب 

دردي ه با ضـد قهرمـان هـم   پنداري مختص قهرمان است، ولی درعوض، خوانندذات  هم

البته باید توجه کـرد کـه    .انگیزاند یبرمکند؛ زیرا وضعیت بغرنج او تأسف خواننده را می

ز ا بندد یم را هایی دارد که راه هرگونه همدردي با ويضد قهرمان داستان حاضر ویژگی

د مفهوم ضـ  ،پردازيشخصیت يخالقیت خود درعرصهتوان گفت که تامر با رو، می این

بـه چـالش    اي انـدازه تا  را یا تعریف متداول آن وي توسعه بخشیده قهرمان را نیز تا حد

  . کشیده است
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تی مدرن را وداع با قهرمان سـنّ  و داستان ساختاري رمان از اصولیکی کنراد کنست، 

کند، انسـانی  که در مقابله با جهان ابراز وجود می تی به عنوان فردیتیقهرمان سنّ. داندمی

او مـاجراجویی اسـت کـه از نظـر     . آید خود به شمار می پیرامونافراد جسته و برتر از بر

خواننده به جـاي   ،مدرن داستاندر . تواناست ، برجسته وعشق و احساسات ،تحصیالت

هاي معمولی و پیش پا افتـاده کـه بـه سـختی درك     با شخصیت غالباً، ،تیاین قهرمان سنّ

و  خواننده معموال مایل نیسـت تشـابهی  . گردداجه می، مواند مشکالتشوند و درگیر می

مـدرن مخلوقـاتی   داستان هاي شخصیت. ها ایجاد کندمیان خود و این شخصیت پیوندي

ترسو، رنج کشیده، کودن و یا بسیار باهوش هستند و به هر حال نویسـنده بـا آن انسـان    

   .)232: 1381هاجري، ( تی وداع کرده استبرتر و قهرمان سنّ

 گذاري، ازفاصله باهدفهایی پردازي در داستانهاي شخصیتشیوه یکی از ،راینبناب

. سـت اوبـر دوش   داستانبردن داستان توسط یک ضد قهرمان و انداختن بار طریق پیش

 ازجملـه . سـازد هایی دارد که از او یک ضد قهرمان مـی راوي ویژگی ،در این داستان نیز

  :اشاره کرد وي ویژگی توان به چند می

  سربار دیگران .6-1

تی که همه را تحـت حمایـت خـود دارد،    هاي سنّراوي داستان، برخالف قهرمان داستان

أنـا أحشـو «: گویـد او در مـورد خـود مـی   . جامعه اسـت خانواده و آدمی اضافی و سربار 

 اءِ ليهــا لشــر إ التــی أحتــاجُ  مــن أمــی النقــودَ  أّمــی، اعتصــرُ  مــن خبــزِ  مــرّاتٍ  ثــالثَ  عــدتی فــی النهــارِ مَ 

   .)52: 1987تامر، ( »ما ی فيلمٍ لع فی املقهی و للتفرّجِ  لجلوسِ ولِ  السجائرِ 

-و از جیب او پول سیگار و قهوه کنممی پر مشکمم را از غذاي مادر من روزانه سه بار(

اینجا لحن راوي به شکلی است که هیچ نشانی از احساس  )آورمخانه و سینما را در می

ـ  احسـاس  .شـود وضعیت دیده نمی وي از اینشرم  عـادي  روایـت   درتفـاوتی راوي  یب

آمیـز  داري که بار معنـایی تأسـف  از طریق حذف هر لفظ نشان ،چنین وضعیتی نسبت به

  .است مالحظه قابلنسبت به خویشتن در آن باشد، 

  و آینده نگاه منفی به زندگی .6-2

دانـد  فایده مـی ي خود را بیحد دهد که وي تانشان میانگاري راوي پوچ ،این زمینه در

مـادام  شُ يملـاذا أعـ« ؟اصال چـرا خودکشـی نکنـد    است پرسد حاال که چنینکه از خود می
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 )52: 1987تــامر، (» ملــاذا الأنتحــرُ  فـی وجــودی مطلقــاً  ه و ال فائــدةَ جلِــمـن أَ  شُ يمــا أعــ هنــاکَ  سَ يلـ

در هسـتی  اي هیچ فائده و زندگی کنمبراي آن که ندارم اي م وقتی انگیزهباش چرا زنده(

 هـم  یشمرگ اندتواند با شخصیتی نمی يا هر خواننده )؟کنمچرا خودکشی ن. من نیست

کند و میل مفرط شخصیت داستان به مرگ، قدري مخاطب را از شخصیت  يذات پندار

از خـود بپرسـد کـه چـه چیـزي از راوي،      شود او کند و اینجاست که باعث میدور می

 شـخص  تواند بـه علت این قضیه هم می. ه درد نخور ساخته استمایه و بشخصیتی بی

علـل  خواننده در مـورد   اظهارنظرموجب ، این امر بدین ترتیب، .به اجتماعهم برگردد و 

  .گرددمی آنبه نقد گذاشتن  و سپس وضعیتامل این وع یا و

ز ا موجبسو  یکاز  ،به زندگی تیره و منفی و نگرش نگاه نوع نایبدیهی است که  

. زنـدگی وي گردیـده اسـت    معنـایی بی باعث وي شده و از دیگرسو، یندهآدست رفتن 

 اي تمامـا بـه زنـدگی  اه غبـارآلود نیـز روي آوردن وي   این نگ، پیامد محتوم بر آنافزون 

 »اکنـون «و» حـال « در فقط زندگی لذّت بردن از از نظر راوي داستان،. است گرایانه لذت

ه ُشـيومی هـذا أعيـک  کونُ يه فهـو سـعن مسـتقبلی ألنّـی أعرفُـ أحتّدثُ أما أنا فال «: شودخالصه می

   .)53: همان( »ناآل

.) کنم که آینده نیز مانند اکنـون مـن اسـت   زنم چون فکر میمن از آینده حرف نمی(

کـه   افـزون بـر ایـن    ،معنا شـدن آینـده  و بی هدفدر فضایی بی معلّق بودن راوي داستان

این ویژگی باعـث   و هست نیز منزجرکننده ،نیست وي و مطلوب براي جذّاباي مسئله

مخاطـب  نگـاه نقادانـه    سازو زمینه هو راوي بیشتر شد خواننده ینب يشود که فاصلهمی

  .گردد

   اطرافیان خود و انگاري زندگی پوچ .6-3 

 شـادي و  یاو  بیندنمی ايخوش حال کننده چیز یچهیا  زندگی دیگران در ،راوي داستان

را بـه   اوزنـدگی دیگـران   دروغـین بـودن    البتّـه، . پندارددروغین میامري ا آن ر خوشی

 هـا تفاهـةَ يف أشـاهدُ  مـرآةً  نَ اآلخـري اةُ کانـت حيـ«: سـازد  یمـ نمـون  هپوچی زندگی خـودش ر 

ن اي است که در آزندگی دیگران آینه( .)52: همان( »ةٍ حقيقيـ هـا عـن أّی سـعادةٍ اتی و خلوَ حي

عمیقـی   يفاصـله  .)بینماز سعادت حقیقی می را بودنشبیهودگی زندگی خودم و خالی 
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بخـش  الهام ايلهأتواند براي خواننده مسنمی ،کندکه راوي بین خود و مردم احساس می

 زیـرا  ،تداوم یابد نفرت را به دنبال خواهد داشت بیشتر اندازههر ،این فاصله چراکهباشد 

او  کنـد بلکـه  الگوبرداري وي  واند ازتنمی تنها نه ،مواجهه با چنین شخصیتی خواننده در

 شـناختی با نگاه جامعهدارد تا مییعنی وي را وا دهد یمسوق  نقد این مسئله را به سمت

گیـري  علـت شـکل   و مسـئله این شناختی روان و هاي اجتماعیبه زمینه ،شناختیروان و

  .پردازدب هاییچنین شخصیت

  عشق به غیر انسان .6-4

 )مـانکن ( اي گچـی مجسـمه  بـه  عشق اوالبتّه ؛ شگفتی داردوي عشق را ،داستان یندر ا 

پوشانند و به عنوان مدل در ویترین یک لباس فروشـی  آن لباس می که بر مانکنی .است

ــته ــده گذاش ــت ش أو مــن  مــن الشــمعِ  مصــنوعٌ  و حمبــوبتی متثــالٌ . حبــی عــن قصــةِ  ال أحتــّدثُ : اس

 محاقــة ٌ  احلــبُّ / ا ســوزیک يــأنــا أحبُّــ/ همــن أجلِــ زنَ أن َحتــ تســتحقُّ  اةِ يــفــی احل ال شــیءَ  ... /اجلــصِّ 

  .)54: همان(ا سوزی ين ياآلخر  حبِ  عن نا خمتلفٌ حبُّ / کربی

/ اي است از جنس شمع یا گچمجسمه معشوق من. زنمرف نمیخودم ح ياز قصه(

ـ آن را  لیاقـت هیچ چیز در زندگی  دوسـتت دارم اي  / دارد کـه بـراي آن ناراحـت بـود    ن

  .)ما با عشق بقیه متفاوت است سوزي عشق/ سوزي

یـک زن،  مانکن  و شناسی، گریز از زنان واقعی و دل بستن به مجسمه نظر روان از«

   .)11 :1383شاهین، (» نام دارد» جابجایی«نوعی واکنش دفاعی است که 

به اشیاء مربوطـه   که آنعواطف به جاي  ،آن يلهیجابجایی فرایندي است که به وس«

هیجانی کـه بـه    ،به سخنی دیگر. شوندمیکم اهمیت  د، متوجه اشیاء فرعی وتعلّق گیرن

 يفردپدیده یا رؤیا تعلّق گیرد، به جاي آنکه در ارتباط با  ياشیا مناسب به یکی از طور

آیسـنگ، (» گـردد آشـکار مـی  ) یا فرد دیگـري (گر دی يپدیده در برابرظاهر شود،  خاص 

1377 :151(.  

ریزه بـراي شخصـی   غي ست که وقتی به هر دلیلی، امکان ارضافروید براین عقیده ا

 کنـد دیگري را جایگزین می يهمین اصل جابجایی، شخص، وسیله بنا برفراهم نباشد، 

 ،گرایش راوي به یک مجسمه بـه جـاي انسـان واقعـی     ،بنابراین .)12- 11: 1383شاهین، (
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ـ  تلقّـی شـده و   -نز خـواه مـرد و   خواه -احساس جدایی وي از جنس انسان بیانگر ه ب

منظـر   تـوان از مـی  ،سـو  یگرداز . دهدجان خود را نشان میگرایش به شیء بی صورت

ترین کهـن الگوهـاي یونـگ    آنیما از مهم« .به این قضیه نگریست نیز شناسی یونگروان

بـه نقـل از   ( »توان آنیما را، بزرگ بانوي روح مرد دانستاست، چنانکه در کالم یونگ می

بـودن،   یرمنطقـی غها، احساسات، عواطف، ه همان خواستهنروان زنا« ).190  :1374یـاوري،  

تسـلیمی،  ( »طبیعت است کـه درون مـرد نهفتـه اسـت    ها، دوستی با ها، فالگیريپیشگویی

1390 :24(.  

ترین نمادهـاي جمعـی در تکامـل     آنیموس را از مهم آنیما و ،یونگبدیهی است که 

رسد که آنیما  نهایت، انسانی به کمال انسانیت خود میدر «: گوید داند و می شخصیت می

ایـن  رو،  از ایـن  .)49: 1370یونـگ، (» نگی کامـل برسـند  وآنیموس در او به وحدت و یگا

تواند معلول سـرکوب قسـمت زنانـه وجـود او     تفاوتی راوي داستان به جنس زن، می بی

سخت کـردن شـرایط   توان به جامعه نسبت داد که به علت این سرکوب را هم می. باشد

تا جایی که این شـرایط   شودزندگی خانوادگی می یلو تشکازدواج مانع تشکیل زندگی 

 بـه خـود فـرد    تـوان آن را مـی  هم دهد وعشق واقعی معناي خود را از دست می، دشوار

 عشق خود را وقف شـیء  ،خویش انسانی سرشت زیرا او به دنبال بیگانگی ازنسبت داد 

  .کندمی بی جان

   تشکیل خانواده و تنفّر از عشق .6-5

و  عشـق بـه   وي اعتقاديو بی تنفّر باعثزاري راوي از جنس زن و فرایند جابجایی، بی

چنـین  وي با شخصیتی دیگر در داسـتان   يدر گفتگواین مطلب . شودمی س مخالفجن

 السـعادةِ  ذق طعـمَ إذن مل تَـ«: ضـاحکاً  فقـالَ / »أنـا الأحـبُّ «: قلتُ / ؟هل حتبُّ « :تاباند یبازمخود را 

 مـا أحـبُّ مثلَ  ها بقوةٍ أحببتُ . ما ومٍ فی ي اتِ إحدی الفتي ؟ لقد أحببتُ الصدقَ  هل أقولُ  ا لألبلهِ ي/ »ةِ يقياحلق

  .)72: 1987تامر، ( بةِ نحنی سوی الکآمل مي احلبَ  لکنَّ  و الشوارعَ  اخلبزَ 

ي تمسـخر آمیـز   ابـا خنـده  / »شـوم من عاشق نمی«: گفتم/ ؟ايآیا تا به حال عاشق شده(

آیـا راسـت   ! احمـق / ايپس تا به حال معناي خوشـبختی واقعـی را درك نکـرده   : گفت

که نـان   طور هماناو را با تمام وجود دوست داشتم . بودم دختريروزي عاشق / بگویم؟

  .)گردي را دوست دارم ولی عشق چیزي جز افسردگی به من ندادو خیابان
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. متفـاوت اسـت  سـایرین  وي با عشق عشق  که کندمیاشاره  یعبارت در ،خود راوي

اي دهد کـه یگـانگی  اجازه نمی به عشق به وي متعارفوي با نگاه متداول و  تفاوت این

ایـن کـنش    بین شخصیت راوي و خواننده ایجاد شود و خواننده را به واکـنش در برابـر  

یش شـده و  سـتا  قدر در هنر و ادبیات کالسیک ه آنعشق ک برابر زدایانه راوي درآشنایی

راوي بـه عشـق و    نابـاوري . دارد یوامـ گرفته در زندگی انسان مورد تأکید قرار نقش آن

 وشـود   بیشـتر  خواننـده اش بـا  فاصله شودمی باعث شک، بیدر زندگی انسان نقش آن

عشـق و   يسـاس راوي بـه مسـئله   رهیافتی نقادانه نسبت بـه اح  يشالوده ،همین فاصله

  . خواهد شد خوددر زندگی  ش و تالش براي زدودن آنهاي این نگرجویی زمینه پی

نگرش منفی دیگري خواهد شـد کـه از زبـان     موجب بروز و عاشقی عشق نفرت از

هـا إّمنـا أن أحبَّ  دُ يـال أر ...  فتاةٍ  معً  صداقةٍ  لی عالقةُ  کم أمتّنی أن تکونَ « :شودمی چنین بازگوراوي 

  .)74: همان( »ال أکثرَ  قةً يها فقط صددُ يأر 

خواهم که عاشقش شـوم  نمی... داشته باشمدوست دختري که  خواهددلم میچقدر (

راوي به ایجاد رابطه بـا زن  در این فراز از داستان،  )خواهم که دوستم باشدبلکه فقط می

ـ    در صـورت  .و نـه در چـارچوب ازدواج   ط آزاد معتقـد اسـت  فقط در چـارچوب رواب

ازدواج  آدابسـنّت و  بـه تـدریج   جامعـه،  ي ازدواج دربه مقولـه  چنین نگاهی ي سیطره

ـ    از بین خواهد رفت و ازدواج است، مولود که یزن و نظمی هبرچیده شد ر یاثایـن امـر، ت

در جامعـه   و یندهدر آ هویتبی ینسل سر برآوردن در جهت خود را بر دو طرف رابطه،

  . خواهد نهاد بر جاي

  عزّت نفس ا شدنمعنبی .6-6

 دسـت داده اسـت   معناي خویش را از ،نفس کرامت و عزّتوي براي را این داستان، در 

 :بگـذارد  حراجبه  ترین بهایی کمبها را به گرانو ارزش  احساساو حاضراست این  زیرا

و رحــُت  منـه و وقفـتُ مجـاًال  أکثـرُ  ه طفـلٌ داعبُـي الً مجـي کلبـاً   أبصـرتُ  اتِ إحـدی البنايـ قـةِ يفـی حد«

 أکـل ٌ مـاذا ي/ »جـونی«: و قـالَ  لی بسذاجةٍ  فابتسمَ / »؟لکلبِ ا ما اسمُ « الطفلَ  ها ّمث سألتُ راقبُ أ

 لــه مــا رأیُ  أن أقــولَ  عندئــذٍ  تُ ومتنّيــ/ ومٍ يــ لــو فــی کــلِ کي  حلــمَ   أکــلُ إنّــه ي... مســلوقٌ  حلــمٌ / ک؟کلبُــ

هل : برباءةٍ  و إذا سألنی ذلک الصغريُ / و أطعمونی اللحمَ فی عنقی  اجللدیِّ  وا الطوقَ عُ ک؟ ضَ أهلِ 
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ه فقـط بـل مثلَـ سَ لـي سـأنبحُ ... فـی بطنـی  اللحـمَ   أضعُ حني: له فوراً  ه؟ فسأقولُ مثلَ  أن تنبحَ  تعرفُ 

  .)59: همان( »عاً مجي العاملِ  من کالبِ  أحسنَ 

ها سگی زیبا را دیدم که کودکی زیباتر از وي با او بازي نمایکی از ساخت در باغچه(

اسـم ایـن   «: ز کودك پرسیدمسپس ا .کردم به نگاه کردن به آن دو بناکند و ایستادم و می

گوشـت  / خـورد؟ سگت چـه مـی   /»جونی«: دلی خندید و گفتسادهبا / »سگ چیست؟

دوست داشتم کـه بـه    وقت در این/ خورد او هر روز یک کیلو گوشت پخته می... پخته

بـه مـن    هـرروز می را به گردن من بیندازیـد و  نظرت چیست که آن طوق چر: او بگویم

تـوانی مثـل او   آن کودك با معصومیت از من بپرسد کـه آیـا مـی   اگر / .گوشت بخورانید

از ایـن   بهتـر  تنهـا  نه فروکنمگویم که گوشت را که در شکمم پارس کنی؟ فورا به او می

  .)کنمهاي دنیا بهتر پارس میسگ بلکه از تمام سگ

 تمشـیت  و دزنـدگی خـو   ياز اداره و درمانـده  راوي داستان، چنان خـود را نـاتوان  

 تگوشـ  هرروز یکه سگ بیندگفتگو با خویش وقتی میخالل که در  بیندمی اش هخانواد

ا هـ  حاضر است مانند سـگ  از این و بدتر بود می جاي او کاشکی کندآرزو می ،خوردمی

 کسـی مسـئولیت   کـه  کافی است ، تنهامقابل ها پارس کند و درآن يبهتر از همهحتی و 

  ...گیرد واو را بر عهده  خوراك خورد و زندگی و

 عمیـق  ايت نفـس نـدارد فاصـله   کـه عـزّ   با شخصیتی داستان، خواننده سان، و بدین

کـه بـا تعـالیم     زینداي میجامعه در این داستان نخوانندگابیشترچراکه  کند؛می اسحسا

) 8منافقون، ( َوِلَرُسـوِلِه َولِْلُمـْؤِمِنني﴾ َولِلَِّه اْلِعزَّةُ ﴿که  در قرآن کریم آمده. آشنا هستند ن کریمقرآ

نیز ) ع(درکالم حضرت علی  .)آن پیامبر او و از آن مؤمنان استعزت از آن خدا و از و(

مرگ بهتر از تن به ( )396حکمت : البالغۀنهج ( املنية وال الدنيـة، والتقلّـل وال التوّسـل: آمده است

   .)است دراز کردن ذلت دادن و به اندك ساختن بهتر از دست نیاز به سوي مردم

تأکیـد   جا مـورد  آننفس را تا  و ارزش کرامت تاهمی ،و حدیث مذکور ي شریفه آیه

 کـه تـا جـایی    .افی وجود ایمان در انسان شودتواند نن میوجود آفقدان که  اندقرار داده

عـزّت  به هر رو، فقدان . ارزدمی بگذرد نیز خود باارزشجان  ازبراي حفظ آن  آدمی اگر

را  ، خوانندهبر آنافزون  و هم دل نشود ويد که خواننده با شوباعث می، در راوي نفس
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 و نمـود  ظهـور هاي زمینه چگونگی ي چرایی وبارهذهنی در هاي سوي تامل و چالش به

گیـري آن  شکل یشناخت روان اجتماعی وهاي زدودن زمینهبراي  و سوق  داده پدیدهاین 

  .کند ییجو چاره

  ها جاي ارزش ها بهجایگزین کردن غیر ارزش .6-7 

. و تعریفی دیگر یافته است بوده دیگري متفاوت رشه هر آرمان با وا )آرمان شهر(اتوپیا 

تطـوافی علـی مـدينتی التـی  فـی أثنـاءِ  ا عثـرتُ رّمبـ« .اسـت  ن شهرآرما او ضد رهآرمان شاصوالً، 

 ،الضـجرَ و  الکآبـةَ و  اجلوعَ  شنقتِ  نةٍ ، مديبٍ غري دٍ يجدمن نوٍع  نةٍ يدها، موجودِ  بإمکانِ  دوماً  أحلمُ 

 ســاعاتٍ بضــَع  الواحـدَ  ومَ اليــ عـاً يشــتغلون مجي نـةِ هــذه املدي نــاسُ و  ،بالأمسـاءٍ  هـا متــرُّ امُ هلــا و أيّ  خَ ال تـاري

عنــدما ) ٦٥( »غامضــةٍ  مبســرّاتٍ  واالنتشــاءِ  التثــاؤبِ و  م فــی االســرتخاءِ أوقــا�ِ  ةَ فقــط، و يضــعون بقيــ

فـــی  مـــن أن تـــنجحَ  البـــدَّ ...  بُ أيهـــا الغريـــ«: ليهـــالـــی املشـــرفون ع قولُ ســـي نـــةِ يإلـــی تلـــک املد أصـــلُ 

 /ک؟مـا امسُـ/ همنَ التـالی بينـی و بيـ احلـوارُ  دورُ ويـ/ نانتِ ديک فـی مـقبولُ  تمَّ ا حتی يسئلتنِ عن أ اإلجابةِ 

مــا / إال العمـلَ  اءِ األشـي أنـا أحـّب کـلَ / ؟العمـلَ  هـل حتـبُّ / د بعـدُ ولَـمل أُ / متـی ولـدتُ / أنـا بـال اسـمٍ 

/ ؟الفضـائلِ  ما هی أحسنُ / الکسل / ؟االنسانِ  إلی مرتبةِ  البشریَّ  املخلوقَ  رفع ُ يالذی  هو الشیءُ 

 مــواطنٌ  نتنا فأنــتَ أدخــل مــدي«: وهنــا سيصــافحوننی قــائلني/ التثــاؤب/ ک؟تُــمــا هــو هواي/ الکســل

 حبماسـةٍ  احلماقـاتِ  ک ، وافعـل کـلَ ا تشـتهی استسـلم لنزواتِـمـکک فقط و عـش  ومِ لياعمل . مثالی

  .)67تامر، (

شاید در طی گردشم شهري را که دائما آرزویـش وجـودش را دارم ببیـنم، شـهري     (

ی دارد و و عجیب، شهري که گرسنگی و غم و دلتنگی در آن نیست، نه تـاریخ  سابقهبی

اعت کـار  سـ د و مردم این شـهر در طـول روز بـیش از چنـد     گذرروزگار بدون اسم می

وقتـی بـه ایـن شـهر     . کنندنشئگی طی میکنند و باقی روز را در خلسه و خمیازه و  نمی

اگـر   یدهـ  پاسـخ هایمـان  باید به سؤال... انهاي بیگ: گویندرسم مسئوالن آن به من میمی

هـا در جریـان   و گفتگوي زیر بین مـن و آن / خواهی جواز ورود به شهر را پیدا کنیمی

نیـا  دنوز به ه/ کی به دنیا آمدي؟/ من اسمی ندارم... اسمت چیست؟  پرسند یمکه . است

/ را من همه چیز را دوست دارم جز کار کـردن / آیا کار کردن را دوست داري؟/ امنیامده

/ تنبلـی / بهترین فضائل چیسـت؟ / تتنبلی/ رساند؟چه چیزي انسان را به مرحله کمال می

: گوینـد نـد و مـی  دهو اینجا با من دست می/ خمیازه /ات چیست؟سرگرمی مورد عالقه
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هر طـور  . کارکنفقط براي امروزت . تو شهروند ایده آلی هستی .مان شوبفرما وارد شهر

اي هر کار احمقانـه  و با شور و شوق !هایت شوزندگی من؛ تسلیم خواسته که میل داري

  .)را انجام بده

هـویتی  بیبیگانگی،  :از اند عبارت بینیم،فاضله راوي می يه در مدینهک هایی یدواژهکل

و کوشـش، تبـدیل    تـالش ، عدم احساس وجـود، نفـرت از   )امنبدون  هستم من مردي(

ایـن   يهمـه است کـه   پرواضح .هدفی به ارزشهایی چون تنبلی و بیکردن ضد ارزش

براي مثال داللت ایـن  . ندارند پرستیمذهب خداوجدان و  ،بااخالقاوصاف، هیچ نسبتی 

ــراي دنیایــت ( "اعمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــدا واعمــل آلخرتــك كأنــك متــوت غــدا" حــدیث ب

خرتت تالش کـن گـویی کـه فـردا     آه تا ابد زنده خواهی بود و براي تالش کن گویی ک

به ( )اعمـل ليومـك/ اعمـل لـدنياك( به شده یلتبدو در داستان عکس شده  )است بمیري رقرا

  .)99: 2000حمود، : نقل از

 شـده  هخالصـ  یبارگ شکموي درمستی، زنبارگی و رادر نزد  معناي زندگیبه هر رو، 

أن  جيـبُ  واخلبـزِ  والنسـاءِ  العـرقِ  ، مثـنُ قـد ارتفـعَ  العـرقِ  إّن مثـنَ  القائلـةِ  إذن للشائعةِ  ال صّحةَ « .است

این شـایعه  ( )69: همان(» اةِ يـللح ها تعطی معنـیً وحدَ  اءَ يألّن هذه األش صاً يرخ علی الدوامِ  ظلَّ ي

د همیشـه  ها بایـ که اینزیرا  ؛باال رفته صحت نداردگوید قیمت عرق و زن و نان که می

این نگرش با یادآوري کالم  .)دهندمی معنا ها هستند که به زندگیاین چونارزان باشند 

هـا و زمـین و    آسـمان ( ﴾38 دخان،﴿ وَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَمـا بـَيـْنَـُهَمـا َالِعبِـنيَ  :خداوند

رود و همچنین فلسفه بـه  به کناري می) ایم آنچه را که میان آن دو است به بازى نیافریده

لُـوَُكْم أَيُُّكـْم : این دنیا آمدن نه بدکاري و بلکه نیکوکاري اسـت  الـَِّذي َخلَـَق اْلَمـْوَت َواْحلَيَـاَة لِيَبـْ

که مرگ و زندگى را پدیـد آورد تـا شـما را بیازمایـد کـه      همان( ﴾2ملک،﴿ َأْحَسـُن َعَمـًال 

  .)کدامتان نیکوکارترید

بارگی، در و شکم شهوت رانی در مستی، ي حیاتو فلسفه ي هستیمعنا دنمنحصر نمو

 و بـی آرمـان   احساس یب، مرامبی ، نامتعارف،از وي شخصیتی زمخت :اوالً اندیشه راوي

ده و را افـزایش دا  او و خواننـده  میـان  موجود فاصله و شکاف همین امر، :ثانیاً سازد،می

  .انگیزاند یبرم درون خوانندهدر را  يفرایندي از ارزیابی انتقاد نتیجه،در
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  نفرت از مردم .6-8 

 حلظـةً  صـمتَ « .ها بدترین آرزوهـا را دارد راوي از مردم نفرت دارد به طوري که براي آن

ــيمــا هــی أمن«: مثّ قــالَ  أن  أودُّ  انــاً يأح. ضُ يبــأ ؟ رأســی فــراغٌ بُ يــمــاذا أج/ »هــا؟قَ يحتق ک التــی تــّودُ ُت

  .)72: 1987تامر، (» مزعجةٍ  بصورةٍ  عن النباح ٍ  حلظةً  التتوّقفُ  البٍ إلی ک کافةً الناس ُ  تحّولَ ي

آیا آروزویی داري که به دنبال محقـق کـردن آن   : اي سکوت کرد سپس گفتلحظه(

بعضی اوقات دوسـت دارم کـه همـه مـردم     . باشی؟ چه بگویم؟ ذهنم کامال خالی است

دست از پارس کـردن بـر    هآزاردهندبه شکلی  لحظه یکتبدیل به سگانی شوند که حتی 

اش گوید که سرگرمی مورد عالقهکند که او میاین نفرت تا جایی ادامه پیدا می.) ندارند

  .)74: همان( »املشاجراتِ  إثارةُ  تی املفّضلةُ يهوا« ایجاد دشمنی و درگیري بین مردم است

  آرمانیبی .6-9

 اتِ يـاألمن سِ يجلـدوی مـن تکـدمـا ا« :گویدوقتی می. انسانی بدون آرمان و آرزو استراوي 

  )72: همان( »منها؟ واحدة ً  بأّنی لن أنالَ  أثقُ  إذا کنتُ 

هـا  نحتـی یکـی از آ   موقتـی کـه مطمئـن    مکن را انبار آرزوها ماي دارد که ذهنچه فایده(

  . اگر هم آروزیی دارد آرزویی بسیار پست است راوي )شود؟محقّق نمی

  )همان( »معدتی باخلبزِ  أمألَ  ه بعد أنما اشتهی نوالَ  هناکَ  سَ يل«

که شکمم را پر کنم دیگر چیزي نیست که دوست داشته باشم بـه آن دسـت    از این بعد(

  .)بیابم

  دور شدن از انسانیت و احساس بیگانگی با خویش .6-10

به هیچ این احساس  اذعان دارد با این وصف، خویش احساس بیگانگیبه  راويهرچند 

مــا » مــن النــاسٍ  واحـداً  لســتَ  إذا أنــتَ « :شــود نــی وي نمــینگرا ی ونــاراحتموجــب  وجــه

تـوان تـو را   بنـابراین نمـی  ( )همان(» .انسـانیٍّ  ريُ غـ جـافٌ  فظٌ  أنا شیءٌ . بُ يها الغر يک أأصدقَ 

من آدمـی خشـک و بـه دور از صـفات     که  چه راست گفتی دوست بیگانه. انسان شمرد

  .)انسانی هستم

احساس و  خویش را یگانگیخود باز  ،خویش ان و روانوجد ژرفاي او دربنابراین، 

مؤکَّـد   گونه این درك و احساس را این ،داستان بخش ازاین  که در جایی کند تادرك می
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ــت ــاخته اس ــان( »البلهــاءِ  بالغربــةِ  عــوی فــی داخلــی اإلحســاسُ ي وبــدأَ « :س ــم ( )75: هم در درون

  .)دکشاي زوزه میاي احمقانهبیگانگی احساس

  هاپست شدن آرزو.6-11

 پول هنگفتی به دست آورد، کاش آرزوي راوي این است که ینتر بزرگجالب است که 

  .)59: 1987تامر، : رك( !همین بخرد یمتق گرانیک بسته سیگار  آن تا با

گذاري بـین  فاصله باعث ایجاد ،نه ضد قهرمان داستان حاضریازدااین صفات آشنایی

هـاي  استان نیز از زبان یکی از شخصیتدر خود داین فاصله . گرددمی مخاطب راوي و 

 شـاخماً  أن جـداراً  إننـی أحـسُّ . بُ يـهـا الغر يأ وداعـاً « :تأمل استدر گفتگو با راوي قابل  داستان

. اي دوست بیگانـه مـن   خداحافظ( .)73: همان(» کلمةً   أن نتبادلَ  عَ ينا ولن نستطنَ يب قد انتصبَ 

 بـاهم اي تـوانیم کلمـه  که حتـی نمـی   کنم که دیواري بلند بین ما ایجاد شدهاحساس می

   .)گوییمبسخن 

 برتولـت » گذاريفاصله« ياصول نظریه ازبا الهام  آگاهانه، زکریا تامر، ،یبترت ینابه 

خـویش را   مـوردنظر ها و مضـامین   و پیام سازدمی هنري چارچوب یک قالب و برشت،

همـاهنگی ایجـاد    ،سـتان خـویش  محتـوا و فـرم دا   میان ،سان ینا و ریزددر آن قالب می

  . کندمی دوچندانننده ااستان را بر خوکند و به طبع چنین امري، اثر د می

  

  نتیجه .7

، مشـکالت  اصـلی داسـتان  از رهگذر شخصیت » رجل من دمشق«زکریا تامر در داستان 

گیرد؛ این مشکالت در قالـب مسـایلی چـون عشـق،     را نشانه می در جهان کنونی انسان

شخصـیت اصـلی   گرش نو همچنین ... و ، عزت نفسواده، کار، غرورازدواج، آینده، خان

د یکـر ي تـامر، متفـاوت از رو  اما رویکرد متعهدانه. دهدان میها نشدر قبال آنداستان را 

بار داستان را بـر دوش   و در اینجاا. استدر ادبیات داستانی عربی متداول نویسی داستان

هایی دارد که خصوصـیات تحسـین   ویژگیراوي داستان . یک ضد قهرمان انداخته است

تواند به شخصـیت او نزدیـک شـود بـراي     برانگیز قهرمان سنتی را ندارد و خواننده نمی

نگر نسبت به آینده و متوقف در اکنون است و رسالت مثال راوي داستان شخصیتی منفی
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اب، زنـدگی را شـر   هـدف از  بیند، پوچ انگار اسـت و از اکنون می بردن لذتدر خود را 

 یدر چـارچوب بـا زنـان    داند، به عشق بدبین است و به ایجاد روابطمی یبارگ شکمزن و 

او  .که از بـار مسـئولیت شـانه خـالی کنـد      ندارد؛ به خاطر این نفس عزتآزاد نظر دارد، 

 او. بیـاویزد حاضر است غرور خود را بر باد دهد و چون سـگ بـر گـردن خـود قـالده      

تـرین  بـزرگ هري اسـت کـه کـار در آن وجـود نـدارد و      آرمان ندارد، در پی یـافتن شـ  

آرمـان کـه   سـازد بـی  شخصیتی میاز او ها همه این... تفریحش خمیازه و تنبلی است و 

با ذهنیتـی درگیـر از    خواننده شود کهچنین مید و سازخویش نمی مجذوب مخاطب را

ننـده بـه جریـان    خوادر ، بدین ترتیـب، فراینـدي از ارزیـابی انتقـادي     گیرداو فاصله می

بنـابراین داسـتان    .رودمیچنین شخصیتی  پرورشهاي و خواننده به دنبال زمینه. افتد می

هـاي آن  قابل انطبـاق اسـت و مؤلفـه   » گذاري فاصله«با اصول نظریه برشت یعنی  مذکور

است که بین مضمون و سـاختار داسـتان    رو ینازا. هاي ضد قهرمان داستان استویژگی

هماهنگی کامل وجود دارد و این باعـث تأثیرگـذاري داسـتان و موفقیـت     حاضر از تامر 

اجتمـاعی و   ،انسـانی  ايکـه عمومـا وجهـه    ستاو  موردنظرهاي در انتقال پیامنویسنده 

   .شناختی دارندروان
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  لزکريا تامر» رجل من دمشق«قصة  علی »ريبالتغ« تقنية تطبيق

  

  

  1یمحسن اکبر یعل

  2يمصیب قباد

  

  

  الملّخص

کل قصصـه عـن مشـا  تامر يفزکريا ينّقب  .ياصر السور األدب املع عمالقة کتابة القصة يف واحداً من زکريا تامريُعّد 

کانـت عليـه   ّمـاع اختالفـاً  ختتلـفحديثـة  تقنيـة و شـکالً  تتطلّـبضـامني هـذه املو أمثـال  . العـامل الـراهن نسان يفاال

رجــل «د يکمننــا ذکــر القصــة القصــرية ذا الصــعيهــ يفو  . العــريب يدب القصصــاأل ســاحة يف التقليديــة کتابــة القصــة

 علـی تطبيـقالقصـة صـاحلة للهـذه هذه القصـة، رأينـا بـأّن  ة يفدراسة التقنيات املستخدم يف .لزکريا تامر» من دمشق

يصـّوب زکريـا . فيهـاهـذه النظريـة  کننـا مشـاهدة مؤّشـراتت فـی جمـال املسـرحية و متربتولـت برخـ، ل»التغريـب«نظريـة 

العمـل، و األسـرة، و املسـتقبل، و الـزواج، و ، مثـل احلـبّ ؛ اضـرالعـامل احل نسـان يفمشـاکل اال بطل القصةتامر عرب 

عـن نظـرة الشخصـية الرئيسـة  ةصيالقصالشخصية   ، تعربّ هذاعن  فضالً . كـذلاالغرتار بالنفس و عّز�ا، وما إلی و 

  . متاماً ت هذه النظرة حياة الشخصية حبيث لقد أحاط كـالذع وحال تنطبع بطابع اليتجتاهها؛ 

  

  

  

  

  

  

  

   

  .التغريب، رجل من دمشق، زکريا تامر، السوري األدب املعاصر :الکلمات الرئيسة
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