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)1395(علمي و پژوهشي  10/ پياپي دوازده/ ششمسال   

  
  *الگويي بررسي آثار داستاني جبرا ابراهيم جبرا از ديدگاه نقد كهن

  )"البحث عن وليد مسعود" ،"السفينة" ،"صيادون في شارع ضيق" ،"صراخ في ليل طويل"هاي  با تكيه بر داستان(
  

  دانشگاه تهران زبان و ادبيات عربي، دانشيار، 1مال ابراهيمي عزت
  دانشگاه خوارزمي ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي ،صغري رحيمي

  
  چكيده
شناختي است، يكي از رويكردهاي اصلي نقد ادبي معاصر به شمار الگويي كه مبتني بر نقد رواننقد كهن

  . پردازدها در ادبيات مي الگوها و نقش آناسطوره و كهنرود كه به كشف ماهيت و ويژگي مي
هاي جبرا ابراهيم جبرا براساس ديدگاه نقد كهن الگويي و ظهور بعد هدف از اين پژوهش بررسي رمان 

فرضيه پژوهش براين مدعا است كه اين . ناخودآگاه جمعي و اسطوره در آثار اين نويسنده است
سوال اصلي . اخودآگاه جمعي ذهن يا كهن الگوها توجه داشته استنويسنده در آثار خود به سطح ن

پژوهش اين است كه آيا مي توان رمان هاي جبرا را براساس نقد كهن الگوهاي قهرمان و بازگشت او و 
هاي برگزيده شده از آثار جبرا ابراهيم جبرا به روش  رمانتولد دوباره تحليل و بررسي كرد؟  مرگ و
اساس كهن الگوهاي قهرمان و بازگشت او و  اساس  نقد كهن الگويي، بررسي و بر اسنادي بر - تحليلي

توجه  مرگ و تولد دوباره و تبلور نمادهاي كهن الگويي درخت، كوه، دره، غار، چشمه، چاه و اعداد و
هاي  يابيم كه رمان هاي پژوهش در مي از يافته. ده استهاي وي تحليل ش ها در رمان به برخي اسطوره

را كهن الگوهاي قهرمان و مرگ و تولد دوباره نمود يافته و نويسنده از نمادها و اساطير براي معنا جب
  .است ها بهره گرفته نبخشي بيشتر به آ
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  مقدمه
مانند روان شناسي، مردم شناسي، تحليل نقد كهن الگويي كه از نتايج تحقيقات علومي 

گيرد، در نيمه دوم قرن بيستم با  ر نقد و تحليل متون ادبي بهره مياديان و تاريخ تمدن د
 .روانشناس و متفكّر سوئيسي مطرح شد) 1875 -1961(نظريات كارل گوستاو يونگ 

سنت  هايهاي فريزر و الهام گرفتن از نوشتهبا لحاظ كردن يافته 1919وي در 
هاي اصلي مستتر در انديشه«اگوستين، فيلسوف مسيحي قرن چهارم و پنجم ميالدي كه 

يا همان مثل افالطوني را آركي تايپ ناميده بود، صور ثابت اساطيري را نيز » فهم الهي
  .به همين نام خواند

ناخوآگاه فردي و جمعي؛ ناخودآگاه : كنديونگ ناخودآگاه را به دو دسته تقسيم مي
عي ميراثي است از زندگاني ادوار گذشته، از زندگي نياكان وحتي دوراني كه بشر جم

اما آركي تايپ . اندهمه مردم در ناخودآگاه جمعي سهيم زيسته كه پيش از تاريخ مي
آركي تايپ طرح كلي . توان تعريف كردرا مشكل مي...) الگوصورت اساطيري، كهن(

  رفتارهاي بشري است 
ها و رؤياهاي  صورت مثالي آن در خواب. ناخودآگاه جمعي است كه منشأ آن همان
دهد و به طور كلي بر ما  زي، هنر و ادبيات خود را نشان ميپرداانسان، توهمات، خيال

  .)288، 1391شميسا،(ت و نفوذ دارد نظار
از داستان نويسان برجسته فلسطين و جهان عرب به ) 1920(جبرا ابراهيم جبرا 

جيمز فريزر، نقش  "شاخه زرين"از كتاب » ادونيس«رود كه با ترجمه بخش  شمار مي
هاي شرقي  اي در آشنايي اديبان نسل جديد بخصوص در عراق، با اسطورهارزنده
مين ويران كه تأثير سرز چندان«او بر شاعران معاصر عرب تأثير به سزايي نهاد . داشت

  .)794 ،2007جيوسي، ( »رنگ كرداليوت را بسيار كم
كه يكي از اساطير » شعراء تموز«جبرا به همراه چند تن از شاعران معاصر عراق به 

آشنايي جبرا با اسطوره و نمادهاي اسطوري و . معروف هستند مشهور شرقي است
ها به شكلي نو در آثار منظوم و منثور خود براي بيان مفاهيم جديد  فراخواني آن

بخصوص مسأله فلسطين، توجه اين نويسنده را به ناخودآگاه جمعي بشري و كهن 
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صور  رمزها و معاني، تر ررسي اين كهن الگوها به درك عميقب .دهد ها نشان ميالگو
  .كند هاي خود بكار گرفته كمك مي ثابتي كه جبرا در رمان

قهرمان و «هدف اين پژوهش بررسي برخي كهن الگوها از جمله كهن الگوي 
و نيز تبلور نمادهاي كهن الگويي درخت، كوه،  »مرگ و تولد دوباره«و  »بازگشت او

صراخ في ليل "هاي  رمان در اي نمايه اسطوره در و ظهور دره، غار، چشمه، چاه و اعداد
  .جبرا ابراهيم جبرا است "البحث عن وليد مسعود"، "السفينه"، "صيادون في شارع ضيق"، "طويل

توان كهن الگوهاي  آيا ميپژوهش در پي پاسخگويي به اين سوال اساسي كه 
را در اين آثار جبرا بررسي و تطبيق » مرگ و تولد دوباره«و » بازگشت اوقهرمان و «

ا ابراهيم جبرا را داستاني جبرداد؟ فرضيه تحقيق بر اين اصل استوار است كه آثار 
  . توان براساس نقد كهن الگويي بررسي كرد مي

اسنادي به  -كل تحليليدر همين راستا پژوهش با تكيه بر نقد كهن الگويي و به ش
پس از تعريف كهن الگوهاي  .پردازد اي برگزيده جبرا ابراهيم جبرا ميه بررسي رمان

با توجه با آراء يونگ و » بارهكهن الگوي مرگ و حيات دو«و » قهرمان و بازگشت او«
ثار ها در آ ناقدان در اين زمينه و مشخص كردن معيارهاي آن به بررسي و تحليل آن

  .نشيند داستاني جبرا مي
قهرمان و بازگشت «ترين نتايج اين پژوهش اين است كه كهن الگوهاي  از مهم
حضور داشتند و اين هاي برگزيده از جبرا  در رمان» مرگ و تولد دوباره«و » دوباره او

شوند كه در  هاي جبرا محسوب مي گوهاي در رمانكهن الگوها از مهم ترين كهن ال
جبرا براي تثبت و معنا بخشي به اين  .گيرند كهن الگوهاي ديگر شكل ميا ه نآسايه 

بسيار بهره گرفته » )ع(مسيح «، »سندباد بحري«، »تموز«كهن الگوها از اساطيري ازجمله 
  .است
  

 پيشينه پژوهش

الگويي مورد  تاكنون آثار برخي از شاعران و داستان نويسان عرب از ديدگاه نقد كهن
  :توان به موارد زير اشاره كرد برررسي قرار گرفته است كه از آن جمله مي
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بررسي تطبيقي مفهوم مرگ در چكامه سرزمين ويران اليوت و اشعار سياب بر ميناي 
، بهار 8ر احمدي چناري، مجله زبان و ادبيات عربي، شماره الگوها، علي اكب نظريه كهن
  1392و تابستان 

الگوي سايه در اشعار بلند الحيدري، وفادار كشاورزي و مرضيه  بررسي كهن
  1392، بهار 11فيروزپور، فصلنامه لسان مبين، سال چهارم، شماره 

كلثوم تنها،  الگوي آنيما و تولد دوباره، عباس طالب زاده شوشتري و بررسي كهن
  1392، بهار و تابستان 8نشريه زبان پژوهي، سال چهارم، شماره 

الگوي نقاب و سايه در شعر نازك المالئكه، حميدرضا مشايخي و  تحليل كهن
   1393، سال 31، شماره الجمعية العلمية االيرانيةمحمود دهنويي و نوشين صادقي، مجله 

ون از زواياي مختلفي مورد بحث و بررسي همچنين آثار جبرا ابراهيم جبرا نيز تاكن
  :ها عبارتند از ترين آن اند كه مهمپژوهشگران قرار گرفته

هاي جبرا ابراهيم جبرا، رباب آزاد، دانشگاه تهران،  تقابل سنت و تجدد در رمان -
1386.  

  .1386، دانشگاه شهيد بهشتي، »صيادون في شارع ضيق«جبرا ابراهيم جبرا و روايته  -
لجبرا ابراهيم جبرا، جواد » البحث عن وليد مسعود«داثه و ما بعد الحداثه في روايه الح -

  .1388، بهار و تابستان 12، شماره 7اصغري، مجله اللغه العربيه و آدابها، سال 
جبرا ابراهيم جبرا، حسين ناظري و راضيه  "البحث عن وليد مسعود"بيگانگي در داستان  -

  .1392، 8ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد، شماره خسروي، مجله زبان و 
الگويي مورد نقد و بررسي قرار نگرفته  با اين همه تا كنون آثار وي از ديدگاه كهن

  .است
  
  الگوها كهن

  »بازگشت او«و » قهرمان«كهن الگوي 
دهد  هاي مختلف نشان مي اي فرهنگ هاي اسطوره العه و مقايسه قهرمانان در روايتمط

ها وجود  گيري آن ها و فرايند شكل هاي شگفت انگيزي ميان اين اسطوره شباهتكه 
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روان است » خود آگاه«مان بخش از نظر يونگ، كهن الگوي قهرمان در واقع، ه. دارد
ها حضور دارد و در اشكال مختلف هنري، همچون  قهرماني كه يكايك انساناست؛ 

كار هنرمند اين است كه به  .)12، 1387 يونگ،( داستان، موسيقي و نقاشي متجلي مي شود
را در معرض ديد عموم قرار ذهني حاضر در روان خود، جان مي بخشد و او تصوير 

  .دهد مي
از چارچوب  نكته اساسي در تبيين اين كهن الگو، آن است كه هر چند سفر قهرمان

  .يردنهايت متنوعي به خود بگ هاي بي تواند شكل كند، مي كلي و جهاني پيروي مي
قهرمان در طي مراحل مختلف زندگاني خود به كارهاي خاصي براي رسيدن به 

ها، به سه صورت ظاهر زند كه معموالً در ادبيات و اسطورههدفي خاص دست مي
  :شود مي
د كند كه طي آن باي سفر طوالني را آغاز مي) و فدايي منجي(قهرمان : كاوش: الف

پاسخ، ازدواج با يك شاهزاده  هاي بي حل معماها،  وظايف سنگيني همچون جنگ با غول
  .و مانند آن را به انجام برساند

خبري و خامي و براي رسيدن به بلوغ  قهرمان براي گذر از مرحله بي: نوآموزي: ب
اين مرحله . فكري و اجتماعي، بايد وظايف و مقدرات شكنجه آور را از سر بگذراند

  .ي و رجعت تشكيل مي شودخود غالباً از سه بخش رهسپاري، دگرگون
بايد جان خود را ) كه نماينده رفاه قبيله يا مملكت است(قهرمان : فداكاري و ايثار: ج

ت را به باروري و زايندگي بدهد و به كفاره گناهان مردم تا دم مرگ رنج بكشد تا مملك
  ).166، 1383، همكارانگرين و ( برساند

  
  كهن الگوي بازگشت

تر يعني كهن الگوي قهرمان  زير مجموعه از يك كهن الگوي بزرگ توان اين نمونه را مي
خورد كه مانع از  سير خود به مسائل و مشكالتي برميدر اساطير قهرمان در م. تلقي كرد

ش سرشارش اين موانع را هاي ذاتي و هو شوند اما او باتوجه به ويژگي ادامه سفر او مي
  .گذارد پشت سر مي
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خشكسالي را برطرف كند  گردد تا اش باز مي به سرزمين ن طلسمتقهرمان پس از ياف
اكنون سفر توانايي اين كار را به او داده است كه . ي عمر ديو را بشكند و يا شيشه

  .كشورش را نجات دهد
ي را نيز از هاي ديگر توان نمونه رويكرد به كهن الگوي بازگشت، مي عالوه بر اين

از  رديگاي  بازگشت به خانه يا وطن گونه. كردهاي ديگر مشاهده  اين مفهوم، در فرهنگ
نجد بلكه در گ احت زندگي قهرمان نمياين نمونه تنها در س. كهن الگوي بازگشت است

باور را در ذهن بشر نخستين، اگر بخواهيم اين . هاست ي انسان ارتباط با زندگي همه
مادر هستي . بابيم در هستي دست ميزمين به عنوان ما يابي كنيم به تلقي او از ريشه

اين . ي موجودات است، او مبدا و پايان جهان است ي همه ارور كننده و بوجود آورندهب
زمين بازگردد در اعتقاد كه انسان از زمين زاده شده و دوباره به هنگام مرگ بايد به 

 "به زميننوستالژي بازگشت "هاي كهن ديده شده است، آن چنان كه  بسياري از فرهنگ
اي دست از  گاه عالمت آن است كه جامعه و آن. شود اي جمعي مي مادر گاه پديده -

  ).159، ص 1382لياده، ( شود محو كامل نزديك ميمبارزه كشيده و به 
  

  كهن الگوي مرگ و والدت مجدد
از كهن الگوهايي كه به نوعي با كهن الگوي قهرمان و بازگشت مرتبط و هم پوشاني 

  .الگوي مرگ و والدت مجدد استدارد كهن 
الگوي مرگ و تولد دوباره، از مسائلي است كه ذهن انسان را از آغاز خلقت به كهن

الگوي تولد هايي براي كهندر اساطير ملل مختلف، مصداق. خود مشغول ساخته است
دوباره ارائه شده؛ براي نمونه رفتن يونس به شكم ماهي، نشانه مرگ او و بيرون آمدنش 

همچنين رفتن اصحاب كهف به درون غار و بيرون آمدنشان . شانه زايش دوباره استن
  .الگوهاي مرگ و تولد دوباره حكايت دارندهمگي از كهن

. يكي از وجوه والدت مجدد رستاخيز است يعني استقرار مجدد هستي پس از مرگ
ونه حيات والدت مجدد به معناي نوشدن و به مفهوم دقيق يعني تولدي تازه در گرد

  .فردي
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يونگ معتقد است والدت مجدد فرايندي نيست كه به طريقي بتوان مورد مشاهده 
كامالً دور از حواس  نه وزن كرد و والدت مجددتوان اندازه گرفت و  نه مي. قرار داد

رفاً رواني است و فقط به طور در اين جا با حقيقتي سروكار داريم كه ص. است
  .)59 ،1376( انتقال يافته است ام شخصي به مامستقيم و از طريق احك غير

 از منابع اصيل براي مطالعه كهن الگوي مرگ و تولد دوباره، قرآن و كتاب مقدس
ها  هايي از اين نوع داستان و اصحاب كهف و داستان موسي نمونهداستان يونس . است
  .است
نتيجه تشبيه و ترين كهن الگوها موقعيت كه  وتيف مرگ و نوزايي يكي از متداولم

بدين ترتيب صبح گاه و هنگام بهار . باشد طباق چرخش طبيعت با گردش حيات ميان
اين . نشانگر زايش و جواني يا نوزايي و غروب و زمستان نشانه پيري يا مرگ است

 نظريه كامال با نظريه آركي تايپي يونگ درباره مرگ و نوزايي و بازگشت به رحم مادر
  .شباهت دارد

  
  ها نهاي جبرا و تحليل كهن الگويي آ انداست

  نكهن الگوي قهرما
وي در كه  هاي جبرا به اين دليل است نقد كهن الگويي و اسطوري در رمانتوجه به 
اي خلق كرده كه هاي خود قهرمان فلسطيني يا قهرمان زندگي شهري را به گونه داستان
ها و  او پس از تحمل سختيقهرمانان . اي از قهرمان استبخش مضمون اسطورهالهام
  .هاي فراوان خواهان بازگشت به وطنشان يعني فلسطين هستند، تا آن را آزاد سازند رنج

. بخشد طوري ميهايي اس هاي خود ويژگي هاي خود به شخصيت جبرا در داستان
اسطوري از  خصوصياتي كه خارج از قوانين واقعي تعريف شده است و اين قهرمانان

هاي خود را با سطح  جبرا به خوبي سطح واقعي داستان .كنند كشي ميقوانين عادي سر
  .اسطوري و كهن الگويي كه با ناخودآگاه جمعي در ارتباط است آميخته است

هاي  را با شخصيت» وليد«شخصيت » مسعودالبحث عن وليد «او در داستان 
در اين  .رود فراتر ميها  آميزد و گاه از آن ميدر » گيلگمش«و » اسكندر«اسطوري مانند 
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گويا او يك روح از جهان : گويد دوست پدرش درباره او مي» سي ناصرعي«داستان 
او قادر «و  )66 ،همان(» او قادر بر سيطره بر همه چيز بود« ).106 ،1998جبرا، (ديگري بود 

و  )313، همان(» بخندد و دوست بداردانديشه كند، سعي و تمركز كند،  بود در يك لحظه
رسيد و قادر بود با دستانش خاك را به طال  و ساده و مجنون و سركش به نظر ميا«

ابراهيم حاج نوفل در  ).199 ،همان(» او باهوش و صاحب بصيرت بود. تبديل كند
اجات توصيف خصوصيات و ذات اين شخصيت اسطوري گويي با خود ذكر و من

در تشبيه  ).322 ،همان( » ...مدرن راهنما، يگانه، خالق، عالم، مشوق، مهندس، «: گويد مي
د، به نوعي مرا به ياد اسكندر ولي« :گويد اين شخصيت به اسكندر و گيلگمش مي

كار را  گيلگمش نيز اين .گرفت به راز جاودانگي دست يابداندازد، روزي كه تصميم  مي
رفتار كرد، سپس بزرگ و عاقل شد و عزم  اوروك با زورگويي و سرسختي با مردم .كرد

ها و  اني كه پس از تحمل رنجخود را براي دستيابي به راز جاودانگي راسخ كرد، زم
  ). 308 ،همان(» ها به گياه جاودانه دست يافت، مار اين گياه را خورد و جاودانه شد سختي

وليد «ند و ك اي نيز خلق مي صيت مكان و فصاي جادويي و اسطورهاو براي اين شخ
است ناپديد شده  »صحرا«اي كه  داستان در فضاي جغرافيايي اسطورهقهرمان » مسعود
  .دهد قرار مي» وطن«و » زنان اثيري«با همچنين او را در ارتباط  .است

كند كه پس از تحمل جبرا تبعيد انسان فلسطيني را نمادي از سفر قهرمان تلقي مي
. بازخواهد گشت و ملت و ميهن خود را خواهد رهانيدهاي بسيار سرانجام به وطن  رنج

و سندباد كمك ) ع(هايي همچون تموز، حضرت مسيح در اين راستا جبرا از اسطوره
اي او پس از هجرتي طوالني و فرو رفتن تا ژرفناي تاريخ قهرمانان اسطوره. گيردمي

ل ستم و تاريكي شوند و سرسبزي، حاصلخيزي و رهايي انسان از چنگادوباره زنده مي
  .را به دنبال دارند

از وطنش رانده شده، براي نجات  1948شخصيت فلسطيني كه پس از اشغال 
اين . اي براي رهايي آنان بيابدكشد، تا راه چارهسرزمين و مردم ميهنش به هر جا سر مي

» پاگشايي«تلقي شده و با مرحله دوم يعني » قهرمان«هاي جبرانماد  شخصيت در رمان
  .قابل تطبيق استرمان قه



  91 الگويي ديدگاه نقد كهن بررسي آثار داستاني جبرا ابراهيم جبرا از

 شود خود با يك زن يا شاهزاده آشنا ميطور كه قهرمان اسطوري در مسير سفر  همان
هاي  هاي خود شخصيت برا نيز در داستانخورد، ج و مسير سفر او با اين زن گره مي
گيرند و با تدبيري كه  هاي او قرار مي قهرمانان داستانزناني را خلق مي كند كه در كنار 

  .گيرند بندد شكلي اسطوري و جادويي مي مينويسنده در داستان به كار 
» البحث عن وليد مسعود«يكي از بارزترين آثار او كه داراي اين ويژگي است، رمان 

. صيت اوستهاي اسطوري شخ متعدد يكي از جلوهبا زنان » وليد مسعود«ارتباط  .است
ها برخورد  رود با آن كند اما در هر مسيري كه مي ها فرار مي هرچقدر از آن«زناني كه 
» ارمريم الصف«و » شهد«، »وصال رووف«، »جنان ثامر«، »ريما« .)35 ،همان(» كند پيدا مي

با وليد دنياي غريبي را «: گويد درباره او مي» وصال« .اند زناني هستند كه شيفته او شده
كردم و با آن انس گرفتم و زماني كه از اين  كشف كردم، دنياي غريبي كه در آن سير

اين شيفتگي و اغوا شدن زنان نسبت  .)266 ،همان( »دنيا بازگشتم آن انسان سابق نبودم
همچنان . شود همانند مي» تموز«تگي او نسبت به و شيف» الهه عشتار«با » وليد مسعود«به 
  .هاي اين زنان بود اغواگريبود، وليد نيز قرباني » رعشتا«قرباني اغواگري » موزت«كه 

در اين داستان بخشي از وجود و هويت فرد شده و به » سرزمين«از آنجايي كه 
مفهومي براي جست و جوي افراد از معناي وجودي خود تبديل شده است، ناپديد 

جست . براي دست يافتن به اين هويت و وجود حقيقي خود است» وليد مسعود«شدن 
ت نيز همه اين زنان و مادر خويش  و سرزمين خود كه در نهايو جوي او گاه در ميان 

ي يافتن هويت و سرزمين خود برا خود بازگشت و به سوي سرزمين كردزنان را رها 
همه اين  .)35 ،همان(» روزي نتوانستم به آن فكر نكنم«چيزي كه به تعبير خود . است

زماني كه به » وليد«. ديي دارهايي اسطوري و كهن الگو داللتحوادث در درون خود 
اگر الزم .. شهر من«: گويد شود مي لسطين نزديك ميهاي سرزمينش ف ها و تپه دشت

دهند و  ها مرا عذاب و شكنجه مي است كه تو با عذاب شدن و مرگ من زنده بماني، آن
  ).244 ،همان(» ميرم من مي
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  بازگشت قهرمان
 »البحث عن وليد مسعود«، »شارع ضيق صيادون في«، »صراخ في ليل طويل«هاي  در داستان

اما نويسنده با هنرمندي اين  مفهوم بازگشت به سرزمين درونمايه اصلي داستان است
 "السفينه"ن در رما براي مثال. پيوند زده است وم را با كهن الگوي بازگشت قهرمانمفه

ياد  اما ،كنندمي كرت خود رامادري دليلي سرزمين ه هر يك ب داستانهاي شخصيت
نمادي براي سفر در  ،"كشتي"نام اين داستان با عنوان  .هاست وطن پيوسته در اذهان آن

بعضي از  .است كه مسافراني را در اين دريا با خود به همراه دارد ،فلي و جهنمعالم س
در  "دكتر فالح"مانند ، اما برخي ديگر شوندمي اين عالم سفليها موفق به خروج از  آن
» سندباد بحري«اي  اين داستان را با سفرهاي اسطوره جبرا .كنندمي خودكشيجا  آن

قهرمان داستان با  .مرتبط ساخته و براي داستان فصايي اسطوري خلق كرده است
دهد اما شود و دوستان و همراهان خود را از دست ميهاي فراواني مواجهه مي سختي

  .گرددميهاي بيشمار به وطن باز  سرانجام با موفقيت و ثروت
 "وديع"، "السفينه"از قهرمانان اصلي داستان  ،"وديع"و  "عصام" گفتگوي مياندر 

ها،  رغم تمام اينبه«: گويدميدر پاسخ او  "عصام"اما . بر لزوم بازگشت تأكيد دارد
ها فرار ها و منفعتها و مشقتگفتي، بسوي سختيتو كه  همچنان ،ماجراجويان

. اندا بيگانههحتي در كشورهاي خود و در ساير كشور. اند فراريها  آن. كنند مي
تا غربت خود را فراموش كنند و  ،كنندهاي دور كشف ميمجهوالت را در مكان

. ها را در آغوش گيرد خواهند آنپيروز و سعادتمند بازگردنند به جهاني كه ميسرانجام 
زمان زيادي در كنار مردم باقي  اما مانند همه  ماجراجويان و مانند همه سندبادها،

  .»كندها غلبه مي فرار بر آنغريزه گريز و مانند و دوباره احساس غربت و  نمي
 ها بيني آننمي آيا«: گويد و مي به مخالف است "عصام"با اين طرز تفكر  "وديع"اما 
هنري اليارد با . گردنددارند كه دوباره به آن بازمي مبدايك وحدت و  نقطه همه

 زيادي تاكه با خود جواهر حالينيز سندباد  .بازگشتبه موزه انگلستان گاوهاي بالدار 
زمين سراما  .است دوري از مبدا و سرچشمه غربت. به بغداد بازگشتهمراه داشت ه ب

همه گرديم بازميدوباره به آن  با كشفياتمان كه زمينسر. ي امور استجوهرهو  ريشه
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حتي اگر مجبور  ،حال بايد بازگرديم. كنيمفرار  شايد دوباره از آن، در حالي چيز است
باشيم و  بايد زير پاهايمان زمين محكمي باشد، دوستش داشته. شويم دوباره پرواز كنيم

هجرت كنيم و دوباره  ت به آنبنس مانشدت عشق و مبارزطلبي ازبخاطر آن بجنگيم و
  . )83 ،2008جبرا، (» بدان بازگرديم

، از قهرمانان زن داستان جبرا و سرزمين "لمي"سخنان خود ميان ادامه در  "وديع"
سرزمين راز . سرزمين«: گويدميكند و خطاب به دوستش  مادري ارتباط برقرار مي

كند كه دوباره به آن سرزمين مجبورت مي. بدون اوچه  ،"لمي"با چه . زندگي توست
كشت و زرع و  ؛همان خاك است "لمي"ر كجا كه بروي، هر كار بكني و ه .بازگردي
هر طور تصور كني، هر چند در گرفتن دستان  ؛او در حقيقت سرزمين است. آب است

  .)84 ،همان(» ناكام باشياو 
  

  مرگ و تولد دوباره
» فرو رفتن در آب« و گاه» آتش«ي جبرا با سوختن در ها اين تولد و نوزايي در رمان 

ققنوس، تموز، سفر سندباد بحري،  هاي هاي او را با اسطوره اين مفاهيم داستان است كه
اي از سفر  هايي كه هركدام نمونه اسطوره. زد ره ميگ) ع(حضرت مسيح عشتار و 

  . و مرگ و تولد مجدد هستند هرمانانهق
صيادون في شارع «و در داستان  آتش و سوختن در آن» صراخ في ليل طويل«در داستان 

بازگشت از سفر با كشتي  »السفينه«داستان  درو بيرون آمدن از آن  فرو رفتن در آب» ضيق
در صحرا كه به  »وليد مسعود«ناپديد شدن  »البحث عن وليد مسعود«و در داستان به وطن 

نحوي تصويري از رستاخيز تموز كه به معني زنده شدن حيات پس از مرگ است و 
نهايت بودن زندگي فرض شده است، نماد نوزايي دوباره  بديت و بيصحرا نماد ا

  .هستند
  

  هاي جبرا نمادهاي كهن الگويي در داستان
و اساطير اشاره هاي خود از رمزها و نمادهاي بسياري كه به كهن الگوها  جبرا در داستان

كند و اين شيوه يكي از رويكردهاي او در تعبير از معاني مقصود  دارند استفاده مي
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او غالباً نمادها و رمزهاي مذهبي، تاريخي، اسطوري، فرهنگي و فولكلور، . خويش است
اسطوري و ادبي را  بخصوص رمزهاي اسطوري و مذهبي را كه با دين مسيحيت و 

ها در  بيان همه آن. ستكليسا و اسالم و قرآن كريم در ارتباط است  هم آميخته ا
ها كه در ارتباط با كهن  ترين آن ژوهش تنها به مهمفرصت اين پژوهش نبوده و در اين پ

  .ي قهرمان و مرگ و نوزايي هستند بيان شده استهاالگو
  
  آتش

هاي اقوام  در نمادگرايي تمدن. آتش رمز مرگ و باززايي و از نمادهاي تطهير است
اي قدسي دارد و پرتوهاي آن بسان پرتوهاي خورشيد، رمز تولد باستان، آتش سرچشمه

  ).63، 1384شواليه، (دوباره، تطهير و اشراق است 
اي كه باشد؛ پرنده» فينيق يا ققنوس«تواند نمادي از افسانه اين سوختن در آتش مي

اي كه در شود و از ميان خاكسترش، جوجهسوزد، خاكستر ميعاشق سوختن است، مي
اين افسانه در . كنداي را آغاز ميآورد و زندگي دوبارهخودش است، سر برميواقع 

اصل متعلق به مردم فينيقيه باستان است كه در حال حاضر شامل كشورهاي لبنان، 
ولي بعدها به اشكال مختلف . هاست هاي مجاور آن هايي از سرزمين سوريه و بخش
» زندگي دوباره پس از مرگ«اسطوره نماد اين . ها نيز به كار گرفته شد توسط ديگر ملت

زمان با مرگش در جسم چه، روح ققنوس هم. است و اينكه مردن نشانه فناپذيري نيست
نويسندگان معاصر عرب آن را به . گرددكند و به دنيا باز ميموجودي ديگري حلول مي

حدند، به هاي مختلف كه البته همگي در يك محور مت عنوان نمادي براي ارائه واقعيت
 "بعث"و يا به قول اين نويسندگان  گيرند؛ آن محور زندگي دوباره و رستاخيزكار مي
  .)46، 1383عرب، (است 

و مكاني تيره و تار  "جهنم"، شهر را به عنوان "صراخ في ليل طويل"جبرا در رمان 
ابتدا تا قهرمان داستان از . افتدماجراي داستان در طول يك شب اتفاق مي. دهدقرار مي

، شخصيت داستان، آتش مطهر را "ركزان"رود و در نهايت اين شب پايان آن پيش مي
وقتي . كند تا تمام گذشته، عقائد كهنه و سنتهاي فرسوده را به آتش كشدروشن مي
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فهميدم كه آتش مقدس روشن شده تا «: گويدبيند، چنين ميقهرمان داستان آتش را مي
ها، گناهان آتش مقدس به تمام تضادها، نابرابري. »اتمه دهدبه گناهان جاري در قصر خ

يابد و پايان مي "ليل طويل"در اين هنگام سفر قهرمان در . دهدو فساد شهر خاتمه مي
اي از عالم مرگ و تاريكي است كه در نهايت به سوي طلوع خورشيد و آن كنايه

  :داردگام برمي»رستاخيز«يا  "انبعاث"
  . )62، 1988جبرا،(» هايي كه سراسر افق را آكنده بود، سر برآورد خورشيد با اشعه«

اين سوختن در آتش معادل تولد دوباره و رستاخيز جامعه در برابر سنتها و عقب 
  .هاستماندگي

  
  آب

آب به علت «. است "آب"هاي تولد دوباره، شست و شو و غسل در  يكي از راه
و هر تاريخ و سرگذشتي را مضمحل پاشد اينكه هر شكل و صورتي را از هم مي

زيرا آنچه در آب فرو . كند، داراي قدرت تطهير، تجديد حيات و نوزايي است مي
گناه و بي سرگذشت آورد، چون كودكي بيميرد و آنكه از آب سر بر مي رود، مي مي

وطه از اين رو الياده، غ ).194، 1389الياده، ( »تواند گيرنده وحي و الهام باشداست كه مي
را رمز رجعت به حالت پيش از شكل پذيري و تجديد حيات و زايشي  "آب"زدن در 
اشاره مقدس "آب"تعميد زايش و ،به باروري "هالسفين"در رمان جبرا ).همان(داند نو مي
آورد كه لحم به ياد ميكودكي خود را در بيت، قهرمان اصلي داستان، "وديع"وقتي . دارد
اينجاست عرق، « :گويد، ميكردندشنا مي "فايز"با دوستش  جاهاي آن رودخانهدر 

توانست خم شد تا فايز تا مي .بود كوتاه غار سقف .»اينجاست ريشه و اينجاست رحم
  ).59، 2008جبرا، (» !را اورشليمو آبراز  ؛...ميالد شهر را حس كند رازدستانش «بتواند با 

هاي آن اين زميني كه از صخره«: گويدميدر اين باره  "السفينه"داستان در  "وديع"
نشان  تاريخها و مساجد ساخته شده است، قدمت اين شهر را در طول صعومعه ،غارها
شود، همچنان كه در آتشي است كه خاموش نمي "رشليموا"شايد در باطن . دهدمي

اري آث تنها آيد ودر آنجا آتشي است كه از زمان كودكي در دل ما فرود مي. درون ماست
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نيز پاره پاره بلكه قلب را  .گذارددر دست و پا به جا نمي) ع(هاي مسيح  مانند زخم
چه . استدار  نيز زخم "اورشليم" ونكه در چنان. سازد زخم خورده ميتا ابد كند و  مي

يك اما . فوالد باقي ماندبه سختي  محكم يد و از آن چوبگداز نيز بر اخگر ميبسا جسم 
  .)49 ،همان( »آيد و چه كسي بايد آن را بپذيرداز كجا فرو ميآن آتش  كه ستسؤال باقي

  
  درخت

اين پديده صورت  .هاي كهن الگويي تصوير درخت است يكي از رايجترين صورت
هاي كهن،  درخت در اسطوره .هاي مختلف آن است مثالي زندگي، حيات و دگرگوني

تغييراتي مشخص و مبرهن ل دچار درخت در طول سا. رمز آفرينش كيهان است
ين رو آن را تعريف از ا .دهد را با تغييرات خود بخوبي نشان ميشود و هر فصل  مي

استمرار رشد نباتات نشان  .كنند آن را دال حيات كيهان قلمداد مي نامند و كننده زمان مي
 دوبوكور،(تجديد حيات ادواري و پاينده عالم و يادآور اسطوره بازگشت جاودانه است 

  ).21ص: 1376
هاي جبرا است كه از آن  كهن الگويي در داستاندرخت يكي از نمادهاي اسطوري و 

 .گيرد نيز رشد و آگاهي و بلوغ بكار مي براي تعبير از حيات و آفرينش مجدد و
آوردند درختان زيتون و  فلسطين را به ياد مي هاي او زماني كه هاي داستان شخصيت

  .ها است آن سرسبزي آن جزيي از خاطرات
  

  كوه
ها  كوه. تر سير انديشه به جهان فرار است عبارتي روشنكوه مكاني براي عروج و به 

نماد  هاي جبرا كوه در رمان. ابدان و زاهدان استجايگاه خدايان، مقدسان و عبادت ع
هاي فلسطين  او مدام به كوه. مكاني مقدس و پاك و مكاني براي عروج و تعالي است

  .اورشليم مكاني مقدس و به نوعي دنياي ناشناخته درون استبخصوص كوه 
هاي آن اين زميني كه از صخره«: گويدميدر اين باره  "السفينه"داستان در  "وديع"
نشان  تاريخها و مساجد ساخته شده است، قدمت اين شهر را در طول صعومعه ،غارها
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شود، همچنان كه آتشي است كه خاموش نمي "رشليموا"كوه شايد در باطن . دهدمي
 تنها آيد واز زمان كودكي در دل ما فرود مي جا آتشي است كه در آن. در درون ماست
نيز پاره بلكه قلب را  .گذارددر دست و پا به جا نمي) ع(هاي مسيح  آثاري مانند زخم

. استنيز زخمدار  "اورشليم" ونكه در چنان. سازد زخم خورده ميتا ابد كند و  پاره مي
اما . فوالد باقي ماندبه سختي  محكم يد و از آن چوبگداز نيز بر اخگر ميچه بسا جسم 
 ،همان(» آيد و چه كسي بايد آن را بپذيرداز كجا فرو ميآن آتش  كه ستيك سؤال باقي

49(.  
  

  چاه
هستند و كسي اند چرا كه نامرئي  اسرار آميز داشتهاي  ها همواره در ذهن بشر جلوه چاه

شميسا چاه را دنياي ناخودآگاه و بيرون كشيدن آب از آن را .  به عمق آها راه ندارد
  ). 1383،204شميسا، (داند  شيدن محتويات اعماق درون ميبيرون ك

هاي جبرا زماني  غار از نمادهايي هستند كه شخصيت هاي جبرا چاه و كوه و در رمان
آوردند كه در  ها را به ياد مي كنند آن سير مي يان خاطرات خود در فلسطينكه در جر

  .واقع نوعي فرورفتن در اعماق وجود براي بازيابي خود و هويت خود هستند
  
  كودك

تواند گواه يا يي مشترك است كه ميالگواي از يك كهننماد طفل يا كودك نمونه
نهايتاً نمادي از مرگ و  وخالقي باشد ارفت مستلزم حركت و پيشرفت از طريق پس

تواند نقطه عطفي رؤيت يك كودك در رؤيا مي. دهدشكل ميانسان نوزايي را در روان 
تواند خبر از پيش آگاهي در زندگي يا تجربيات روانكاوانه فرد باشد و در عين حال مي

شود و شايد ها مشاهده مي در بسياري از فرهنگ» كودك آسماني«انگاره . مفيدي دهد
. انه باشدكي از حيات و انتخاب مسير دوباره، احساس حضور آزادي و نشاط كودكحا

يابد و نطفه، به تدريج پرورش ميانعقاد پس از  .زيرا كودك همواره ظرفيت تحول دارد
  نشانگر روند فرديت يافتن  ،"خويشتن"تواند نماد شود و ميدر زماني مناسب زاده مي
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  .دو نوزايي باش "خويشتن"يا تحقق 
كودكي كه  ؛همواره دوران كودكي و خاطرات آن وجود داردنيز هاي جبرا در رمان

الگوي هاي جبرا با كهن الگو در رماناين كهن. رشد و نمو است ،پاكي ،سراسر صداقت
قهرماني كه دوران زايش و ناپختگي را . بازگشت قهرمان و تولدي دوباره ارتباط دارد

  .رسدمي كند و به بلوغ و آگاهيطي مي
 افزوند كه كنميخودنمايي به شكل بارزتري  "البحث عن وليد مسعود"كودكي در رمان 

تغيير و رشد، هويت نمادين چون نماد مفاهيم ديگري  ،بر بازگشت به خاطرات گذشته
كودكي كه در مقابل انسان  ؛است و تولدي دوباره ديگر، جهان ديگر، خالقيت و استعداد

، از قهرمان اصلي اين رمان "وليد"از اين رو  .گيردقرار مي او بالغ و جهان پيرامون
ن اكه عابر در حالي ،م جهان را تغيير دهمهخواطور كه مي خواست آنميدلم «: گويد مي

. شد منتهي مي كردم از باالي درختي كه مشرف به راه بود و به بيابانرا نگاه مي
از هاي درخت نشسته بودم و شاخه االيبكه من  درحالي ،خواستم كه جهان تغيير كند مي

كه هنوز ده سالگي  تغييركنم در حالي مخواستم كه خودمي. خوردمگردوهاي سبز آن مي
  ).177 ،1985جبرا، ( »دانستم چطور بايد تغيير كنمنمي اما .بودمگذاشته ر نپشت سرا 

ها انسان نهادداند كه از زمان كودكي در اي دائمي ميهپديدو رشد را  حولا تجبر
وي در اين . خود به همراه دارد بارشد و تغيير را مراحل كه  يمانند كودكوجود دارد؛ 

به دليل ميل را  ر يكي از غارهاي بيابانانگيزه تنسك خود د "وليد"رمان از زبان 
دروني و  تحول«داند و اين  مياتصال به خواست الهي براي  اش سركش و مبهم

  ).186 ،همان(» كند قلمداد مي ي براي تغيير ديگرانامهدقم رابراي تغيير  شا تالش
 .نيز حضور داردنويسنده  "غرف األخري"بصير و آگاه در رمان  ،اين كودك صادق

كه تمام آنچه يابد مي شود، درمختلف شناخته ميهاي نامبا زماني كه قهرمان داستان كه 
ل كه دروغين و در پرده نيست، گُ يتنها حقيقت .استدر دنيا وجود دارد وهم و باطل 

براي بوسيدن او  يتن جمعايماز وقتي «دهد؛ به او مياي  سرخي است كه دختر بچه
  .)125 ،1998، جبرا( »زندصدا مي ،عمو فارس اش،شود و او را به نام حقيقيخارج مي
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  مادر
ي مادر و همچنين الگوهاي گوناگون كهناي و جهاني چهرههاي اسطورهدر تمام داستان

البته نظر به تعداد خدابانوهاي هر فرهنگ و . دخورميچشم ه بطبيعت دوگانه او 
نيز ظم عها و وجوه مادر اي مادر، آشكار است كه چهرهالگوهاي گوناگون كهن جنبه

ركي تايپ مادر درست مثل زمين هم پرورنده و هم بلعنده است و آ .شداببيشمار 
 گيهاي اوليه وابستكودك در سال. آيدروحي فرد بشمار ميهاي عهسرچشمه همه توس

از كه انسان مستقل و بعدها  .زندگي است همهمادر براي او . خود داردبه مادر  يكامل
  )26 ،1382، يونگ( .ماندولي مادر همواره براي او مادر باقي مي ،شودجدا مي درام

يعني . يك مفهوم و يك معنا دارند "وطن"و  "مادر"، "زن" هاي جبرانداستادر 
و تمام آشفتگي و بيگانگي  شودوطن و سرزمين در قالب مادر و زن تعبير مي

عصام،  "هالسفين"در رمان از اين رو  .يا مادر است فقدان ميهناز ناشي او  يهاشخصيت
كند و عصيان و سركشي او مادر خود را تداعي مي "لمي"در چهره شخصيت داستان، 

. او از خاندان غضبان بن خيون بود .طريقه او را دارد نيزلمي «: داندشبيه مادرش ميرا 
زماني كه  ،دشمجذوبيت من به او باشد كه سبب شباهت بين او و مادرم  شايد اين رازِ

  .)137 ،2008، جبرا(» ها مشهور ديدماو را در يكي از مهماني
ترين زن در نزد خود،  محبوب، "شهد"خطاب به  "وليد"در جاي ديگر داستان 

كه تو را در صليب سرخ  زماني. كنمهميشه تو را در بيست سالگي تصور مي«: گويد مي
داني؟ مادرم  مي. فروختياهللا ميلحم و رامديدم، لباس فلسطيني با نقش و نگار بيت

  ).259، همان(» پوشيدفروختي، ميهايي مانند آنچه كه تو آن روز ميپيراهن
 ،1390فروزنده،( شودمادر تلقي مينماد عنوان ه ب "زمين"ملل مختلف نيز طير در اسا

تجلي يافته  "زمين"بيش از همه در  مادرمثبت  نماد  هاي جبرا ابراهيم جبرا در رمان. )9
، يبه سبب بارور ؛ستواهاي  داستانهاي مادر مثالي  ترين سمبل زمين از مهم .است

  .از خصوصيات مادرندهمگي كه ... رويش، سرسبزي، تولد
هاي  در داستان مادر نمادهاينيز از ديگر  "دريا"و  "چشمه"، "آب"افزون بر آن 
خير و نيكي ، آب نماد روشنايي«افزون بر آن  .)123 ،2001، خليل( آيند جبرا به شمار مي

  .)176 ،1382شميسا،( »به دليل باروري و زايش طبيعت از نمادهاي مادر استو  است
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ي بخشي و زايش آب اي، روشنيآاليش، بييزالل ،خود به پاكيهنري جبرا در آثار 
» تعميد آتش وتعميد روح القدس  مقدس،تعميد آب «كه از ؛ آن هنگام دارد عتقادا

ها در شخصيتفرو رفتن  "في شارع ضيق صيادون"رمان يا در  .)53 ،2008( گويدسخن مي
  .)54، 2006(داند  ميهمه چيز براي تغيير  ها آن تعميد دوبارهرا آب دجله 

چه، . داردزايش و تعميد آب اشاره  ،به بارورينيز  "هالسفين"در رمان نويسنده 
فرياد  جا، هاي آن و شنا در آب در بيت لحمخود  به هنگام مرور خاطرات كودكي"وديع"

اينجاست اينجاست عرق، اينجاست ريشه و «: گويد شنود كه مي را مي "فايز"دوستش 
رتمديترانه را دوس يدريا«: اندازدبه ياد فلسطين ميرا "وديع"دريا . )59، 2008(» مح 

هاي قدس غربي و درياي تپه و حيفا ،زيرا آن درياي فلسطين، درياي يافا .دارم
گويا من . كاهداين رنگ آبي تنها چيزي است كه از غربت من مي. است روستاهاي آن

 وسعت آن را باام و ام، گويا من به بركة السلطان بازگشتهيدهدوباره به سرزمينم رس
  .)23، همان(» بينمش، ميرودها و آبشارهاي جوشان

  
  هاي جبرا ادهاي اسطوري در داستاننم

گيرد كه با كهن الگوهاي  اي بهره مي هاي خود از نمادهاي اسطوره جبرا در داستان
اين اساطير بيان كننده  ارتباط هستند و درقهرمان و بازگشت او و مرگ و نوزايي در 

توان  ترين اين اسطوره ها مي از مهم .هاي ثابت بشري يا كهن الگوها هستند اين صورت
  .و سندباد بحري اشاره كرد) ع(به اسطوره تموز، مسيح 

  
  )أدونيس( تموز

اسطوره أدونيس است كه در ادبيات معاصر عربي،  ،يكي از مشهورترين اساطير يوناني
أدونيس اسطوره حيات دوباره است كه . اندشاعران و نويسندگان بسياري بدان پرداخته

اي از رخوت و انجماد بر اسطوره دورهاساس اين بر . آميزدمي دربا سرسبزي و نشاط 
عالم سفلي نجات  ه ازك زماني .رودد و أدونيس به عالم سفلي ميافكنميجا سايه همه 
مونسي و ( شودسرسبزي و نشاط دوباره ظاهر مي ،گرددبه سطح زمين بر مي و يابدمي

  .)165، 1392 ،مالابراهيمي
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. شده استفراوان ها توجه  ها و مضامين آنهاي جبرا نيز به اين اسطورهدر رمان
  .در دل زمين است "تموز" فرو رفتنفلسطيني از وطنش همچون انسان دوري  تبعيد و

كند كه ويژگي اسطوري  لق ميهايي را خ هاي خود فضا و مكان جبرا در داستان
  .دارند
  
  مسيح

 پررنگيجبرا حضور  ياه نهاي ديني است كه در رمااز جمله شخصيت) ع(مسيح 
روح كننده دهنده و ايجاد اي براي بيان درد و رنج و نيز نجاتبه عنوان اسطورهو  دارد

از قوم يهود كشيد، ) ع(هايي كه حضرت مسيح درد .رودبه كار مي پايدارياميد و 
  .فلسطيني بپردازدانسان به بيان رنج يك نويسنده در آثارش اي است تا درونمايه

نمادي از  بكارگيري اسطوره تموز، ققنوس و مسيح در كنار هم در آثار جبرا
  .رستاخيز و يادآور بازگشت مجدد و حيات پس از مرگ هستند

  
  سندباد بحري

جبرا  رود كه عربي به شمار ميمعاصر پركاربرد در ادب هاي از اسطورهاين شخصيت 
هاي داستانهاي  شخصيتاز را سندباد . فراوان از آن بهره برده استخود آثار در نيز 

با احساساتي  يمرد ثروتمند و محترماز بازرگانان بغداد و  او. اند دانستههزار و يك شب 
ياهايي كه ؤدر پي رسندباد . پيوست ميواقعيت  ش بههايكابوسكه همواره  قوي بود

او ابتدا به قصد . شودكند و راهي دريا مياز خانواده خود خداحافظي مي ،بيندمي
امواج دريا ميان  از كه ي زمانيول. پردازد هاي زمين به سفر مي ن ثروتماجراجويي و يافت

. بيندهاي زيادي ميدر اين سفر مشقت. شود بدل ميانسان ديگري به  كند، سفر مي
وي در اين . مانددهد و فقط او زنده ميدوستان خود را از دست مي. دنشك مي اش كشتي
او . دانرپرو ميياي خشكي را در دل ؤر پيوسته د وشوه ميجهاوبا موانع زيادي مسفر 

طبيعي خطرات ها و با غول. ديآميو بيرون  ودرميمجهوالت فرو عالم هفت مرتبه در 
هاي زمين به ميان و هفت مرتبه با ثروت كندميحيوان مبارزه  گرفته تابشر از 
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جبرا با الهام از اين اسطوره از زبان  .)198، 2004خورشيد، (ردد گميش بازا هنواداخ
گويد  كند و ميدر ابتداي سفر به سندباد بحري اشاره ميقهرمان داستان خود،  ،"وديع"

دريا ماجراجويي را الهام «: تواند مانند سندباد باشدنمي "ديعو"سفر و ماجراجويي 
كنم گمان نمي .دانم كه ماجراجويي در عصر ما مانند سندباد نيستولي من مي. كند مي

عنوان اسطوره ه از سندباد بجبرا . »فران نجات يابمكشتي غرق شود و من تنها بين مسا
 اي سرچشمهها مركز و  بيني آنآيا نمي«: گويد مي "وديع"و از زبان  كندبازگشت ياد مي

 )82، 2008، جبرا(» ؟گردندمي بازسو دارند كه دوباره به آن 

هاي خود از شخصيت سند باد بحري به عنوان رمزي براي شناخت و  جبرا در رمان
  .خيزي گشته است دستيابي به سرچشمه رهايي و حاصل

  
  گيري نتيجه

كه  جايي از آن. استنوپرداز فلسطيني جبرا ابراهيم جبرا يكي از نويسندگان معاصر . 1
نتيجه ودآگاه شاعر است درآثار ادبي زاييده ذهن و منبع آن الهام و شهود و ضمير ناخ

و ناخودآگاه جمعي  از ضمير ناخودآگاهه است برگرفته هاي كه جبرا خلق كرد داستان
  .است

شرقي دارد هايي  ها و كهن الگو بخصوص اسطوره كه از اسطوره او با آشنايي عميقي. 2
. يار توجه داشته استها و مفاهيم كهن الگويي بس هاي خود به اسطوره در خلق داستان

  .و بررسي كرد توان آثار اين نويسنده را از منظر نقد كهن الگويي نقد نتيجه ميدر
كهن الگوي قهرمان و هاي جبرا  ترين و بارزترين كهن الگوها در داستان از مهم. 3

  .بازگشت او و كهن الگوي مرگ و والدت مجدد است
البحث عن "، "السفينه"،  "صيادون في شارع ضيق"، "صراخ في ليل طويل"هاي  جبرا در رمان. 4

داستان به سطح اسطوري و جادويي كه عالوه بر خلق سطح واقعي در  "وليد مسعود
  .حاصل توجه به فرايند ناخودآگاه ذهن است خلق مي كند

 ها و رمزها بسياري مانند آتش، آب، دريا، چشمه، او براي خلق اين فضا از نماد. 5
تموز، عشتار، ققنوس، سندباد، اسكندر و  هايي مانند درخت، غار، مادر، كودك و اسطوره

  .گيرد و فرهنگي بهره مي ديني، تاريخياساطير و رموز  گيلگمش و بسياري از
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تاثير آن بر ترين مفاهيم در آثار جبرا است كه  الگوي مرگ و تولد دوباره از مهم كهن. 6
 مايه عناصر داستان همچون شخصيت، زمان و مكان ، فضا، درونذهن او باعث شده كه 

اي از  به همه اين عناصر حاله فته است وار  گرداستان را براي بازتاب آن بك و زبان
توان تفسير كرد و داراي معاني ژرف و عميقي  ه آساني نمياسطوره و رمز بپوشاند كه ب

  .است
هاي مردم  الگويي براي بازتاب دردها و رنج جبرا از رمز و اسطوره و مفاهيم كهن. 7

بر  ها براي خيزش و بازگشت و زنده كردن دوباره آن و غلبه فلسطين و تالش آن
  .گيرد بهره ميدر غالب رمز و قناع آن و اشغالگري ستروني 
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  )االعلی( دراسة اآلثار القصصية لجبرا ابراهيم جبرا من وجهة نظر نقد النماذج األصلية
  )"منوذجاً " البحث عن وليد مسعود"، " السفينة" ،"صيادون فی شارع ضيق" ،"صراخ فی ليل طويل"(

  
  

  ١عزت مال ابراهيمی
  ٢صغری رحيمی

  
  الملخص

يف النقد األديب املعاصر، إذ أنه  ساسيةالقائم على النقد النفسي، أحد املناهج األ )العليا(ة نقد النماذج األصلي يعدُّ 
  . يُعَىن بالكشف عن ماهية و خواص األسطورة والنماذج األصلية ودورها يف األدب

استناداً للنقد القائم على النماذج األصلية وظهور الالوعي  جربا إبراهيم جربا روايات إليدراسة يهدف هذا البحث 
هذا البحث على افرتاض أن هذا الكاتب اهتمَّ يف أعماله يقوم . اجلمعي واألسطورة يف أعمال هذا الكاتب

أّما السؤال . مبستوى الالوعي اجلمعي الذهين أو النماذج األصلية، لذا ميكن دراسة قصصه يف ضوء هذا النقد
األساسي هلذا البحث فهو هل ميكن حتليل ودراسة روايات جربا استنادًا لنقد النماذج األصلية للبطل وعودته من 

  وت وميالده ثانيًة؟امل
، واستنادًا لنقد النموذج التحليلي - الوصفيمتت دراسة الروايات املختارة من أعمال جربا إبراهيم جربا وفق املنهج 

األصلي، ووفقًا للنماذج األصلية مت حتليل منوذج البطل وعودته من املوت ووالدته ثانية، ومتت دراسة تبلور رموز 
وندرك . جلبل والوادي والغار والنبع والبئر واألعداد، ومت حتليل بعض األساطري يف رواياتهالنماذج األصلية للشجرة وا

من النتائج اليت توصل هلا البحث استخدام روايات جربا للنماذج األصلية للبطل وموته وعودته جمدداً، وقد استثمر 
  .الكاتب هذه الرموز واألساطري لتعميق املعىن يف رواياته

  
  
  

 .املوت وامليالد ثانيةً  ، األسطورة،نقد النماذج األصليةجربا إبراهيم جربا، :الرئيسةالكلمات 
                                                            

ا و العربية اللغة بفرع مشارکة أستاذة -۱   طهران جامعة يف آدا
ا جبامعة خوارزم -۲ يطالبة الدکتوراه بفرع اللغة العربية و آدا  
 


