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  راهنماي تدوين و نگارش مقاالت
  :بايد» نقدادب معاصر عربي«مقاله ارسالي به نشريه 

مقاالت ترجمه شده . تحقيقي و حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان باشد -الف
  .شودپذيرفته نمي

زمان براي ساير مجالت داخلي يا خارجي ارسال نشده  ديگر چاپ يا هم در نشريه -ب
 .باشد

، كليد )به سه زبان عربي، فارسي و انگليسي(اي واژه 250–150اي داراي چكيده -ج
 .، مقدمه، متن اصلي، نتيجه گيري و فهرست منابع باشد)واژه 5 -3(ها واژه

كر نام نويسنده مسئول در صفحه در مقاالتي كه بيش از يك نويسنده دارند، ذ -د
 مشخصات نويسندگان ضروري است  

در مورد مقاالتي كه توسط دانشجويان . مسئوليت علمي مقاله برعهده نفر اول است -ذ
شود، ضرورتاً دكتري و كارشناسي ارشد با همكاري استادان راهنما و يا مشاور تهيه مي

 .طه به نشريه ارسال شودبايست با مسئوليت علمي و امضاء استاد مربومي

  .باشد A4صفحه  20حجم مقاله، با ملحقات، حداكثر  -ر
هايي كه پس از ثبت نام در سايت نشريه از طريق سامانه اختصاصي فقط به مقاله -ز

  .شوندشوند ترتيب اثر داده مي ارسال )http://mcal.yazd.ac.ir(نشريه 
سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه  هاي رسيده توسط دو يا مقاله -2

  .داوري خواهد شد
مسئوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده نويسندگان خواهد  -3

  .بود
نقد ادب معاصر عربي حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود  -4

  .استدارد و از بازگرداندن مقاالت دريافتي معذور  محفوظ مي
نويسندگان اهدا / پس از چاپ مقاالت تأييد شده، سه نسخه از مجله به نويسنده -5

  .خواهد شد
  



  
 

 
 

 
 
 

  الگوي فني تنظيم مقاالت
  در نشريه  علمي پژوهشي نقد ادب معاصر عربي 

  ها قلم - 1
 . نوشته شود Traditional Arabicومتن عربي با قلم  BLotusمتن فارسي با قلم 

  :ح زير باشدبه شرها اندازه قلم
  .سياه نوشته شود 16با : عنوان مقاله-
 .سياه  نوشته شود 13با : چكيدهكلمه  -

 .سياه نوشته شود 13با : ها واژه كليد كلمه -

 .نازك نوشته شود 12نازك  و عربي با  11فارسي با قلم : ها متن چكيده و كليد واژه -

 .سياه نوشته شود 14با قلم : در متنعناوين اصلي  -

  .سياه نوشته شود 5/13با قلم فرعي در متن   عناوين -
  . نازك نوشته شود 14نازك  و عربي با  13فارسي  با قلم : متن مقاله -
 12نازك و عربي با  11فارسي با قلم ): هالل(ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز  -

 .نازك نوشته شود

 .نوشته شود 11با قلم كلمات و حروف التين به خاطر هماهنگي با متن،  -

 و كلمه. شود ، غير ايتاليك نوشته ميهماني جز كلمه  تمام ارجاعات داخل متن، به-
نام : (شود نحوه ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي.شود ايتاليك نوشته مي همان 

 ).، سال انتشار، جلد، شماره صفحه نام نويسنده خانوادگي،

  .سياه نوشته شود 14با قلم نتيجه و منابع  هاي كلمه-
نازك نوشته 11شيوة نگارش نقد ادب معاصر براي مشخصات فهرست مĤخذ كه با قلم 

  :مي شود ، بدين شرح است
تاريخ انتشار داخل (، )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام : براي كتاب) الف
  ام ناشرن: محل نشر) دوم به بعد(، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ)پرانتز



 

تاريخ (، )نويسندگان/نويسنده(نام خانوادگي، نام : براي مقالة مندرج در مجالت) ب
، دوره و شمارة مجله، صفحة  ، نام مجله»عنوان مقاله داخل گيومه«، )انتشار داخل پرانتز
  . آغاز و پايان مقاله

/ نويسنده(ام ، ن نام خانوادگي: ها براي مقالة مندرج در مجموعه مقاالت يا دانشنامه) ج
، عنوان كتاب، نام گردآورنده يا »عنوان مقاله داخل گيومه«) تاريخ انتشار) (نويسندگان

  . نام ناشر، صفحة آغاز و پايان مقاله: ويراستار، محل نشر
تاريخ درج شده در سرآغاز مقاله و (نام خانوادگي، نام نويسنده : اينترنتي هاي سايت) د

 .سايت اينترنتي ، نام و آدرس»وع يا مقاله داخل گيومهعنوان موض«، )يا تاريخ رؤيت

و در ) متن عربي( Traditional Arabicو ) متن فارسي( 11BLotusصفحه با قلمسر-
  .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود

 
  ها فاصله -2

  :ها به شرح زير باشد فاصله
 .سانت؛ يعني عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 .سانت باشد 2فاصله نام نويسنده با عنوان مقاله  -

 .سانت باشد 5/1فاصله چكيده با با نام نويسنده  -

 يك اينتر اضافه(ها با متن چكيده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  واژه فاصله كليد -
 ).زده شود

فاصله متن با عنوان اصلي يا فرعي بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -
   ).يك اينتر اضافه زده شود(
شود، اما  طراز متن وبدون تورفتگي نوشته مي اولين پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 .ها با نيم سانت تورفتگي نوشته شود ساير پارگراف

  .شود طراز متن نوشته مي هم  عناوين اصلي و فرعي، ها دواژهكلي، كلمه چكيده -
  .شود متن چكيده، از سمت راست با يك سانت تورفتگي بيشتر، نوشته مي -
 



  
 

 
 

 
 
 

  )ها حاشيه(طول و عرض متن  -3
. سانت باشد 5/4حاشيه راست و چپ هركدام : سانت باشد؛ يعني 12عرض متن  -

حاشيه باال و : سانت باشد؛ يعني 18حه سانت و بدون سر صف19طول متن با سر صفحه 
  .سانت باشد 5پايين هركدام 

  .سانت باشد footer25/1 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
  

  1ساختمان هرندي –دانشگاه يزد -خيابان پژوهش  –يزد : نشاني مجله
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است كـه الزم  ) چهل و پنج هزار ريال(هاي پستي  بهاي هر شماره با احتساب هزينه
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پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -نامة علميدوفصل  

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

 
  *يحاو ليخل شعر در رنگ نينماد داللت

 ،دانشكده ادبيات و علوم انساني، محسن پيشوايي علوي، استاديار گروه زبان و ادبيات عربي
  دانشگاه كردستان 

دانشگاه پيام  ،دانشكده ادبيات و علوم انساني، و ادبيات عربي مربي گروه زبان ،1فر شهال شكيبايي
  نور مركز سراوان 

  
  دهيچك
 به دنيبخش تينيعبراي  گاه شاعر. است نموده فايا يادب آثار نشيدرآفر نقش مهمي باز ريد از رنگ
 گاه و گرفته كار به را رنگ محسوس و يواقع يهاجلوه آن، ياجزا انيم روابط كشف و يهنر ريتصاو
اين  نمادين يريكارگب يشهير. ستا جسته بهرهآن  نينماد يفضا از يناشدن انيب افكار نييتببراي 

 شاعر خاص يفلسف يهاشيگرا ،ياجتماع و ياسيس احوال ،يذات تجارب پرتو در ستيبايم عنصر را
  .نمود جستجو شعر، در موجود ابهام و يدگيچيپ ژهيو به
 در. فراوان بهره گرفته است ،به عنوان نماد رنگاز  كه است يعرب صرمعا شاعران جمله از يحاو ليخل
 قرار يبررس مورد آن نمادين ميمفاه و يحاو ليخل شعر در رنگ گاهيجا شده كوشش پژوهش نيا
 را عنصر ياد شده شاعر كه است آن انگريب آمده دستبه جينتا. است يليتحل يفيتوص كار روش. رديگ
 اشعار در رنگ نيپركاربردتر و بردهكار  به شيخو ياجتماع و ياسيس اهداف اي يروح حاالت انيب در
 .كند يم داللت يگمراه و رنجش ،يروان -يروح اضطراب ركود، و ييستايا يمعان بر كه است اهيس يو

 .اند به خود اختصاص داده رابسامد  نيشتريب يآب و ، سبززرد د،يسف سرخ،هاي رنگ آن از پس
 
 
 
 
  
  
 . نماد رنگ، ،يحاو ليخل معاصر، عربي شعر :اه واژه ديكل

                                                            
02/11/1393: تاريخ پذيرش                                                    1393/ 31/05 :تاريخ دريافت*   

  shahlashakibaee@yahoo.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1



   ينقد ادب معاصر عرب 2

   مقدمه
 توجه مورد تاكنون ربازيد از محسوسات، حوزه در عنصر نيتربرجسته بعنوان رنگ

 و معنا شكل، رنگ، مجموعه از ريتصو كه جاآن از. است بوده شاعران ژهيو به هنرمندان
 اثر نشيآفر رد يتجسم عنصر نيبرتر  رنگ گفت توانيم ،گردديم ليتشك حركت

 شاعران رونيا از. است يشعر ريتصاو يينما واقع و ييايپو در عامل  نيترمهم و يادب
  .بخشنديم ياژهيو يوغنا عمق خود يهاسروده به آن از يريگبهره با

 كه است تياهم يدارا نظر آن از شعر در رنگ يمعان و گاهيجا رامونيپ پژوهش
 ميترس منظور به شاعر كه گونه نيبد. دينمايم آشكار را جامعه و زبان ات،يادب ارتباط
 را آن نينماد و يمجاز ميمفاه رنگ، يحس و يظاهر ييبايز بر عالوه ،يهنر ريتصاو

 حاالت در شهير كه را خود يذهن ميمفاه قيطر نيا از و دهديم قرار توجه مورد زين
 از و دينمايم انيب د،دارن شاعر ينيب جهان اي ياجتماع -ياسيس قيحقا ،يروان -يروح
 رنگ، كي موصوفات همچون ياچندگانه مهم عناصر ها،رنگ يابيمعنا در كه جاآن

 ،ييمعنا هم هستند، موثر مكان و زمان يحت و يشناخت روان يتداع ،يفرد يهاتجربه
 را عبارات و واژگان يضمن يمعن و ييمعنا تقابل ،)يمنف و مثبت يمعان( ييمعنا چند

 يهاگذشته از عرب بانياد و سندگانينو )22: 1382 ،يانيخان سام( نمود يسبرر توان يم
 را هارنگ شاعران يجاهل درعصر .اندجسته بهره رنگ عنصر از خود آثار خلق در دور
 از يبازتاب رنگ دوره نيا در. اندگرفته كار به محدود و يسطح ،يظاهر صورت به

 ،ينيشهرنش به شيگرا علت به بعد يهاورهد در. بود عتيطب از يريتعب و يواقع يزندگ
 داللت يلغو و محسوس يمعان همان به اما شدند برخوردار يشتريب تنوع از هارنگ

  .كردند يم
 شعر در رنگ كه شد موجب يرگريتصو فن گسترشاز سويي  معاصر، يدوره در

 به ديدج يادب يهامكتب ظهور از سوي ديگر و گردد برخوردار يشتريب معنايي تنوع از
 بر ياقتصاد و ياسيس يفشارهاهمچنين  ياجتماع خاص طيشرا و سميسمبول ژهيو
  .گردد ظاهر نينمادمفهوم  در رنگ سبب شد كه به ويژه شعر اتيادب

   ليخل شعر در را آن يريكارگ به تيفيك و رنگ يمعان كه نموده يسع پژوهش نيا
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 يفرد تجارب چگونه شاعر كه دهد پاسخ سوال نيا به و قراردهد يبررس مورد يحاو
 انيب هارنگ شناسانه روان و يكيولوژيزيف يهاجنبه لهيوس به را خود ياجتماع و
 ها رنگ يشناس ييبايز يها جلوه و خود يفلسف يها دگاهيد انيم چگونه و دينما يم
  سازد؟ يم قرار بر ونديپ

 
  پيشينه تحقيق

 شناخت بهتر انديشه و ، سببدين آنو معاني نماعنصر رنگ بررسي  كه جا آن از
هاي متعددي پيرامون اين عنصر و مفاهيم آن  ، پژوهششود بيني شاعران و ادبا مي جهان

بررسي تطبيقي بسامد كاربرد رنگ در ((برخي از اين مقاالت عبارتند از  ،شده استگاشته ن
كاربرد  بسامد ادي كهاز دكتر طيبه سيفي و كبري مر ))سيابالاشعار نيما يوشيج و بدر شاكر 

ي  ا بررسي نموده است، همچنين مقالهدر اشعار اين دو شاعر ر ها و جايگاه آن رنگ
كه به تحليل از دكتر طيبه سيفي  ))سيابالدر اشعار بدر شاكر  تحليل دو رنگ سرخ و سبزنقد و((

هاي نمادين در  رنگ((ري اين شاعر پرداخته است، دو رنگ سبز و سرخ در تصاويري شع
 به از دكتر محمد مهدي سمتي و نرجس طهماسبي نگهداري كه)) عبد الصبوراشعار صالح 

هاي  داللت((پردازد و  مي ها و كاربرد آن در شعر صالح عبد الصبور تبيين معاني رنگ
به  دكتر طيبه سيفي و نرگس انصاري كهاز  ))نمادين رنگ سبز در شعر عبد المعطي حجازي

  .پرداخته است ر عبد المعطي حجازين رنگ در اشعاتحليل معاني نمادين اي
 و انديشمندان صاحب سبك معاصراست كه پيشگامان عرصه شعرخليل حاوي، از 

برخي از اين . تاليف شده استو مقاالتي  ها كتاب شپيرامون زندگي، اشعار و افكار
وشته ن ))بررسي كهن الگوي آنيما و تولد دوباره در ذهن و زبان خليل حاوي((مقاالت عبارتند از 

 شناختي اشعار حاوي را بررسي كه از منظر روان حسين ناظري و كلثوم صديقيدكتر
به تجزيه و  كه نجمه رجايي دكتر از ))حكايت سندباد به روايت ني و ناي((و  اند نموده

واكاوي روان شناختي مفاهيم پري و ((و  پردازد ميحاوي در شعر تحليل اسطوره سند باد 
و كلثوم صديقي كه به بررسي  از دكتر حسين ناظري ))ل حاويعشق در سروده هاي خلي

اللون في شعر  جدل((ي  لههمچنين مقا. هاي روان شناختي اشعار حاوي پرداخته است جنبه
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ها و ميزان تناسب و تضاد  ي هنري رنگ جنبه كهز بشري حمدي البستاني ا ))خليل حاوي
 و ))رودخانه خاكستر((، ))و باد  ني((سه ديوان برخي اشعار  به صورت كلي در آن را 

و به تحليل نمادين رنگ به صورت جامع و  بررسي نموده ))خرمن زارهاي گرسنگي((
اشاراتي گذرا و محدود به  مقالههاي  قسمتدر برخي ، اگرچه  منسجم نپرداخته است

هايي پيرامون حاوي و  ببرخي كتا .ها نموده است رنگ برخي هاي نمادين داللت
 اشعار يكل تحليل به كه عوض ريتا از ))حاوي خليل((از عبارتندگاشته شده اشعارش ن

 حاوي ايليا نوشته ))شعره و رتهيس من سطور يف يحاو ليخل(( است، كرده بسنده ندهيسرا نيا
 شاعر نيا يها سروده يشناخت روان يواكاو و يشعر رموز ليتحل ،يزندگ شرح به كه

 رنگ و پيرامونو جامعي  ون هيچ گونه جستار علميكه تا كناين نظر به  .است پرداخته
با بررسي اند  ش نمودهتال، نگارندگان انجام نشده در شعر خليل حاوي آن معاني نمادين
را  بيني و افكار اين شاعر اي از جهان آن، جلوه مفاهيم روشن نمودن اين عنصر و
  .آشكار سازند

 
  در شعر معاصر خليل حاوي و مضامين شعري جايگاه
 و رمزي اشعار آفرينشبا  كه است لبنان معاصر ايگرنو انشاعر يكي از حاوىخليل 
مضمون را با شكل پيوند داده  و انساني عام حقايق با رابشر  ذاتي هاي تجربه اي اسطوره
ترتيب  بدينو نموده  معاصرايجاد انسان هويت و ذات بحران پيرامون جديدي و معاني

 حاوى،( هگشود خود از پس شاعران برابر در تازه راهي هاي بشريت دغدغه ترسيمبراي 
  .ه استيفا نمودشعر نو ا محتوايي تحوالت در نقشي مؤثر و )161: 1984

 صورت به رمز راگاه  او .است نمادين مفاهيم و رمز از سرشار حاوي خليل شعر
 گرفته كار به شعرش سراسر در كلي شكل به گاه و قصيده از هايي بخش در جزئي
 جهان طبيعت متحرك جامد و هاي پديده از خود نمادهاي برخي خلق در حاوي .است

 از ديگر بخشي درگرفته و  الهامموجوداتي از اين دست و خفاش يخ، آتش، همچون
 ديني و تاريخي اي، اسطوره هاي حوزه در بايست مي را آن عناصر كه ،سنتي ميراث

حاصل و  شاعر خودآگاهنا ضمير از برگرفته هم رمزها بعضي. نمود جستجو
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گرايى، يأس و  تعارض ميان انزواطلبى و جمع .)74: تا بي عايدي،( پردازي اوست تخيل
رها با تقابل فنّاورى در شه و مكان كنونى، بشارت رستاخيز اميد، بيزارى از زمان و

 و فلسفي ژرف مفاهيم گزينش ،) 342ـ341: 1998 اسماعيل،( احساسات اصيل روستايى
 ،2001 جيوسى،( است حاوي شعر هاى ويژگي ترين برجسته از بنيادين هاي ارهانگ ترسيم

 ميابراه جبرا و ابيس بدرشاكر جمله از گريد نوگراى شاعران همراه به او .)697ـ673: 2ج
 ونيالتموز الشعراء به رو نيهم از و منتسب) اتيح ديتجد نماد( تموز اسطوره به جبرا،

  .)215 :3ج ،2001س،يبن( مشهورند
 

  نمادين در بيان نقش رنگ
 مكاتب از ياريبس در و بوده بشر دنيشياند ي نحوه نيتر دهيچيپ خيتار طول در نماد
 انيب از منظور. رود يم شمار به مطلوب كمال و يخواه آرمان يواد يهنر -يفكر
 خود همراه م،يمستق و نيآغاز يمعنا درآن كه است يا گونه داللت ساختار ن؛ينماد
 به رنگ نينماد نهيزم. هستند ميمستق ريغ ينامع نيا كه آورد، شيپ را يرگيد يمعان

 طول در رنگ، رو نيا از دارد، يبستگ افراد يروح حاالت و يفرهنگ ،ييايجغراف عوامل
 يموضوع آور ادي طيمح هر در و داشته يمتفاوت يمعان گوناگون اشخاص يبرا ها قرن

 مجموعه يمعناشناس علم در تا شده بسب رنگ ييمعنا تفاوت نيهم. است بوده خاص
 يمعنا به فقط ها رنگ داللت يبررس در علم نيا. دهد اختصاص خود به را يا گسترده

 قرار يبررس مورد زين را ها رنگ يمجاز و يضمن يمعان بلكه كند ينم بسنده الفاظ يلغو
  ).621: 1377،ياحمد( دهد يم

 هر دو شكل و رنگ تشكيل شده كه كنيم از دو عنصر در آن زندگي مي دنيايي كه ما
و شاعران به  تترين عنصر براي نماد پردازي اس رنگ مهم .ندالزم و ملزوم يكديگر

 .اند بردهعنوان زيبا شناسان جهان هستي جهت عينيت بخشيدن به افكار خود از آن بهره 
پلي و  هاي انساني و بازتابي از نحوه تفكر مردم و زمان بوده اين عنصر مكمل تجربه

اي  ها را به گونه ناشناختهسازد و  هستي برقرار مي هوشيار جهان بخش هوشيار و ناميان 
 گسترش علوم مختلفدر عصر جديد  .)19: 1375 كاركيا،( سازد ميها نزديك  به شناخته
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گيري گذار در به كار عوامل تاثيراز  تنوع و پيچيدگي ابعاد زندگي ،به ويژه هنر نقاشي
همچنين شرايط خاص  .)78: 1996 العريض،( در شعر معاصر استين رنگ به شكل نماد

گرايي و  اجتماعي كشورهاي عربي سبب شد تا شاعران بيش از پيش به رمز -سياسي
  .روي آورندنماد پردازي 

 
  اويعار خليل حشرنگ در ا

اي  ويژه ، در اشعار خليل حاوي ازجايگاهعنوان يكي از عناصر آفرينش ادبي به رنگ
سياه، سرخ، سفيد، سبز،  هاي طبيعي پيرامون خود شاعر از ميان رنگ .است اربرخورد

 در برابر ديدگان خواننده مجسم و را خود يذهن يمعان تاگيرد  زرد و آبي را به كار مي
پيرامون رنگ  ،يكه مصاديق شعري حاو با توجه به آن .افزون نمايدرا  اشعارش جذابيت

گنجد نگارندگان تنها  ش نميحات محدود اين پژوهاست و در صف و مفاهيم آن فراوان
تندر (( و ))دوزخ كمدياز ((جا كه دو ديوان  اند و از آن هايي اندك بسنده نموده ذكرنمونهبه 

ديوان نخست در منابع درون متني با  اند، رسيده به چاپ 1979سال در  ))زخم خورده
  .شته شده استنگاحرف الف و ديوان دوم با حرف ب 

  
  و معاني آن سياهرنگ 

و در  ها است هاي دنيا از نظر شهرت سرآمد همه رنگ رنگ سياه در بين زبان
 با معموالًآن  معاني نمادين. فعال دارد معناييهاي مختلف حضور زباني و  فرهنگ
 نمادي عنوان به بيشتر رنگاين  .نژادي در ارتباط است وهاي تاريخي، جغرافيايي  تجربه

 عقالني غير وقار، به گاهي اما ،شود مي گرفته كار به نهايي تسليم و سنگدلي ،گمراهياز
 و آلود رمز همچنين .)27: 2008 حمدان،( كند مي داللت ها ناشناخته از ترس و بودن
 بهخورده  پيوند دزدي و جنايت با عموماًاست كه   طبيعي مافوق نيروهاي كننده تداعي
   .)16: 1387 تايلو، و يد( است سياه رنگ به دريايي دزدان خاطرپرچم همين

 نابودي، كند و بيانگر خود را نفي ميرنگي است كه  ز نظر روانشناختيارنگ سياه 
سكون و كاهش منجر به كه  است افسردگي دهنده روحيه و افزايش نوميدي محض

  .)83: 1382 پورحسيني،( شود جسمي مي هاي فعاليت
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 با آن تركيب و رود مي كار به يكسان دين دشمنان و اوليا براي در هنر تعزيه سياه
هراس و  به باشد، همراه سرخ با اگر .سازد مي مشخص را آن كاربرد ديگر هاي رنگ

دانند و در  شيطاني مي را اغلب آن در تصوف .دارد داللتبه قداست  تركيب آن با سبز
 گذشتن نييعرنگ سياه  انتخاب كه بر اين باورنداي  عده. هندد اي پايين قرار مي مرتبه
 از .دهد جالل الهي دست مي ي با ود به عالم مافوق كه در آن مواجهو ور ماديت ازعالم
  .)92: 1376 كاشاني،( آورند مي شمار به تكامل رنگ را سياه رو اين

ي انسان  چهره به توصيفد آن مور 5  كهبار تكرار شده  7 قرآن كريم اين رنگ در
اسحم، فاحم، همچون  يمتعدد واژگانزبان عربي در  .)15: 1997في، الفي( پردازد مي

د و مخالف زيبايي نيني دارداللت بر بدب كه بيشتر دنكن را القا مي آنمفهوم ... دجوجي و
با  را معموالً مارهاي خطرناك و قوم عرب ديوها، دشمنان .)69: 2001ثعالبي، (هستند 

  .)120 :2001 ثعالبي،( نمودند رنگ سياه تصوير مي
كار به  ضمني شكل به ديگر بخشي در و مستقيم را رنگاين  اشعار برخي درحاوي 

 هاي نادرست سنتي پريشاني، انديشه ايستايي، :از جمله  آن منفي معنايو  استگرفته 
  .است برخوردار يشتريب قوت از يو اشعار دروگناه 

 د و ايستايي است،رنگ سياه در اشعار خليل حاوي بيانگر ركو :اييركود و ايست
، بنابراين داردداند كه زمان پويايي و حركت تنها در ميان زندگان معنا  سراينده نيك مي

 ي ر سرودهد مرگ ي كه تاكيدي است بر حضوردر جهت به تصوير كشيدن ايستاي
  : گذارد را به نمايش مي ي يك جغدهاي زندگ اي از ويرانه صحنه ))دوم س((

الصدی،  /السواد رُّ تَـ جتَ /رساءُ اخلَ  ت بومةُ طَّ حَ  يثُ حَ / ادهَ ی و السّ التخلّ  من کوابيسِ  فی جبالٍ 
  )31: 1979ب حاوي،( ادِمج  معُ الدّ  ،الظلُّ 
جا كه جغدي گنگ فرو  آن/و بيداري تنهاييي از جنس كابوس يها در ميان كوه 
   .بندد مي يخيه و اشك ، ساپژواك/ كند سياهي نشخوار مي /نشيند مي

خلوت مالخوليايي و اسناد فعل  و ويراني ي،تيرگ جغد رمز ي واژهجا در اين  
ه ايستايي قوم عرب هاي اين جغد و درحقيقت ب داللت بركندي گام ،به آن »حطت«

و اسناد  »تجتر السواد« ، جمله فعليه»خرساء«گزينش لفظ  از سويي ديگر. كند داللت مي
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بر سراسر  ثبوت و سكوتي كشنده است كه بيانگر »صدي و الظل«به الفاظ  »جماد«واژه 
   .هستي عرب سايه افكنده است

آن  .شود يم مشاهده ييستايا و ركود مفهوم زين ))الحوت جوف يف(( ي چكامهدر 
ها كه بر  خفاش و دهيتن تار آن بر عنكبوت كه كند يم ريتصو را يغار ندهيسراهنگام كه 

: 1972 ،يوحا( اند گشوده بال غار تلخ و گنگ اندوه در ،كنند تيرگي و سكون داللت مي
67(.  

شعر اين مفهوم در پريشاني و اضطراب خاطر است،  رنگ سياه به معناي :پريشاني
به را كه شاعر آن )) هاي سند بادچهره((ي چكامهو درشته حاوي، كاربرد بسيار اندكي دا
قراري روحي  بيدر اين قصيده  يو. شود، مشاهده ميههنگام اقامت در لندن سرود

  :برخاسته از زغال سنگ تشبيه مي كندخويشتن را به دود 
 اتِ ن حمطّ مِ  /يتعو  فحمِ الَ  دخناتُ مُ /داعیيتَ  ييدو / املوجِ  رَ ثإِ  املوجُ  ثُ حي/ للجسرِ  ينملاذا ساقَ 

 حاوي،...(اجلسرِ  حولَ  ها تغزلُ کلُ /البحار من صوبِ ينبُع / احلٌ ک ضبابٌ / ارو البخَ  /قطارالِ 
1993:416(.  
تداعي  پيچند، در خاطرم مي/ ها در هم ي كه موججاي/ مرا به سوي پل كشانيدچرا 

كه از  /متراكمي مه/ و بخار /ستگاه قطار برمي خيزددود زغال سنگي كه از اي /شود مي
  .ندنك پيرامون پل غزل سرايي مي ها تمامي آن/ پديدار گشته درياها بخار

حالت تبديل رنگ سياه و  كه بيانگر  »مدخنات الفحم« تركيب اضافيقطعه در اين 
د، از نماي ميبخار كه به تغيير حالت مايع به گاز اشاره  ي باشد و واژه مي جامد به گاز

 سرايندهمكاني  هاي دگرگونيو تحوالت روحيبه ثباتي عالم هستي و در حقيقت  بي
 شاعر آشفتگي رواني تصويرگرتالطم امواج رودخانه نيز  ،عالوه برآن. دنماي داللت مي

  .است
هاي  شعار حاوي بيانگر ميراث و انديشهرنگ سياه در ا: هاي كهن ميراث و انديشه

كه شاعر جغدي را  شود، آن هنگام مشاهده مي ))جسر((فهوم در شعر اين م. كهن است
ترين  بزرگ را اين ميراث حاوي .كوفته استرا درهم  جسم و جانش كند كه تصوير مي

هاي تاريخي قومش را د و در پي آن است كه باوردان تحقق خيزش عرب ميمانع 
  :دگرگون سازد
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 بمذهَ  خفاشٌ  البيتَ  يضیءُ / هبی عکازُ ُر أَ طماأَ  و فيه/ بخرَّ امل البيتِ  للفندقِ  النارَ  لتُ محََ 
  .)1972:119حاوي،( .../

و  ميراث دفن شده پدرجا  آن و /خانه بردم ه يسراي ويران آتش را به ميهمان
  .دكر ميخانه را روشن خفاشي زرين / عصايش بود

هاي اساطيري نيست،  كند، خورشيد يا يكي از الهه آنچه در اين بيت نور افشاني مي
مقصود از آن نمايد و  به رنگ سياه داللت مي ست كهبلكه حشره بد يمن خفاش ا

مان دارند، اما جز پذيرش آن كه همگان به دروغين بودن نورش اي هايي است سنت
 »عكاز«ه عرب ونماد نسل گذشت» بيأ« واژهنين همچ .)144: 1987حاوي، (اي ندارند  چاره

 چرا كه اين قوم با تكيه بر نيروي داخلي قادر به انقالب نيست،. سمبل وابستگي است
  .است خارجي نيرويي نيازمند بلكه
سفر هشتم سند (( در قصيده معنااين   .است هاي منفي رنگ سياه گناه از ديگر داللت :گناه
ديني و  يها جا كه سراينده  تناقض بين ارزش آن ،ه استبه وضوح قابل مشاهد)) باد

  :نمايد مي كاهن به جغد، بيان عمل را در تشبيه يك
 رَّ س فتضُّ يَ / ºفاجرًا و بوم فعواناً أی ربّ يُ / علالبَ  يکلِ و کاهٌن فی هَ / ºرر إطاداٍر آخَ لی جِ عَ 

  )232: 1972حاوي،( /ذاریفی العِ  صبِ اخلَ 
را بدكار و جغدي افعي  /است كاهني در معبد بعل و /بر ديوار ديگري، قابي است

  /...دوشيزگان را مي شكند باروري را درراز / پرورش مي دهد
به بوم در بردارنده اين حقيقت است كه كاهن در انزوا و خلوت  »يفتض«اسناد فعل 

كه معادل مار نر بزرگ  به معني »افعوان« و پردازد راني مي و شهوت، گناه به فساد خود
معتقد است بدين ترتيب حاوي . نمايد اهن است، بر شدت و عمق گمراهي داللت ميك

ديني خود تغييراتي افكار واعمال بايست در  شده و ميآلودگي  رغرق دكه انسان معاصر 
  .ايجاد كند

تكيه بر رنگ  با را مردم مغرب زمين تباهيفساد و  »مجوس في اروبا« ي در چكامه
  :كند چنين ترسيم مياين بيانگر آن است،  »مضباب الفح«كه سازه  سياه
باِخر/ ، َحمَتهُ جمَ ت النَّ طَّ روما غَ بِ 

َ
  ِضعنا َضباَب /ُمثَّ َضّيعناُه فی لندن/ َشهوُة الُکّهاِن فی ِمجِر امل
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  )110: 1972حاوي،..(الَفحِم، فی لُغِز التجارة
آن را در  /ها شهوت كاهنان در آتش آتشدان /را پوشاند )مسيح(در روم خشم ستاره 

  .دود زغال را در معماي تجارت رها كرديم /لندن گم كرديم
)) الحزينةام ((در سروده  .اشاره نمودرنج  توان به مفهوم ديگر معاني رنگ سياه مي از :رنج

 بركه )) فحم دخنة(( ي سازه كارگيري با به پايان مادر يك شهيد را هاي بي رنج سراينده
 قصيده حاوي در .)11: 1979حاوي، (كشد  ه تصوير ميب نمايد، داللت مي رنگ سياه

هاي حاكم بر جامعه از  زن معاصر را نسبت به ارزش غم انگيز راژديت 1))الدر ةشجر((
پس از آنكه متوجه خيانت در اين سروده زن . گذارد به نمايش مي »الدر ةشجر«كانال 

  :دده ه خود پايان مياندوو به  دهوي را در حمام منزل به قتل رسان شود، همسرش مي
 نجَ خَ /ناقی العِ ت ِمحَ غَ لَ ما بَـ  شوةً نَ  وَ  مرِ اخلَ  يبِ ن طِ ی مِ ملّ تَ يَـ / رةُ قلبی و ِمج فحمةُ 

َ
 سمومُ ری امل

  )148: 1979 الف حاوي،( ..فوری ابونِ الصّ  رغوةُ / راقالعَ  رياقُ تِ 
اي كه به  شود، به نشئه از نسيم خوش شراب سرشار مي/ آتشيسياهي دلم و پاره 

كف صابون به / ترياك عراق است ام خنجر زهرآگين/ هم آغوشي نرسيده استرت حرا
  ...جوش آي

داللت  درد و رنجدر سطر نخست به شدت  »جمرة«و  »فحمة«همنيشيني دو واژه 
 خواند تا به دفاع از ا فرا ميجا حاوي به طور غير مستقيم زن معاصر ر در اين .نمايد مي

را از بي توجهي  به  ان، مردنمادهاي ستم دردناكيان پابا ذكر  و حقوق خود بپردازد
   .)60: 1384 ،عرفات الضاوي( دارد مي شان باز همسران
با تكيه بر پس از مرگ برادرش  را عاذر خواهرسوگواري شاعر  »لعاذر«سروده در 

 اين شعرقهرمان رستاخيز  گونه كه همان به اعتقاد حاوي .كشد به تصوير ميعتمة  ي واژه
تمام نيز  امت عربانقالب  ،خواست خواهرش صورت گرفتهو به درنيست كامل 
  :)96: 1384 عرفات الضاوي،( زي نداردروپي حقيقي را جهت عناصر

                                                            
رسد و آن  مسرش، ملك صالح ايوبي به قدرت ميكنيزي از مماليك است كه پس از مرگ ه "درال ةشجر" -1

ايي به اتفاق  به هوويش متمايل شد، با طرح نقشهاما پس از آن كه ايبك . كند گاه، با عزالدين ايبك ازدواج مي
  .)267 ،5ج :1981حنبلي، (كنيزانش ايبك را در حمام كشت 
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عب ی الرُّ ِمح / فنیَّ ن جِ عَ  سحَ ن ميَ أَ  دونَ / زينةی احلَ ختِ ا أِ  تصَّ ة غَ تمَ عَ / ويجلُ يينی لِ حيُ  يفَ کَ 
 .)136 :1972 حاوي،(...عينةؤيا اللَ و الرّ 

بدون آن / خواهرم را بر طرف نمايد اندوه گلوگيرسياهي  /چگونه مرا زنده نمود تا
  .تب ترس وآن روياي بدگهر را محو نمايد/ كه از ديدگانم

  
  رنگ سرخ و معاني آن

از جمله  اين رنگ .است كه انسان در طبيعت شناخته است ينخستين رنگسرخ 
آتش  خورشيد و ي شعلهرا از است كه حرارت خودهاي اصلي، سخت و گرم  رنگ
 ب آن در اشيا احساس نرميهمچنين داراي طول موج بلندي است كه به سب .گيرد مي

  .)201: 1997عمر،(نمايد  ايجاد مي
 يرنگ سرخ به دليل نيرو و درخشش خود در سراسر جهان به عنوان نماد اصل

متفاوت آن بر حسب تيرگي و روشن بودن ظاهر  شود و مفهوم آن زندگي محسوب مي
 سرخ تيره. نماد روز و جنس مذكر است و نندهبرانگيزا ،سرخ روشن، مركز گريز. است

 از اين رو. است يتمحدودو  ، جنس مونثشب بيانگرو  مركز به متمايل به عكس
از سوي ديگر به واسطه  .)556: 1382شواليه، ( د ممنوع استچراغ قرمز و ورو رنگ

به عنوان مثال آن هنگام كه  .يابد وند معنايي خاص ميش ه ميدعناصري كه بدان نسبت دا
اگر با آتش مرتبط  .كند خشونت و مرگ داللت مي ،ن خون باشد به جنگمقصود از آ
، ةشحاد( است ارتكاب گناه وشهوت  شيطان از آتش خلق شده نماد جا كه باشد، از آن

  .باشد مي جوانيو  اين صورت نماد شادي اگر به شراب نسبت داده شود در .)81: 2013
 مخالفان جامه همواره و شده وارد بيت براهل كه است ستمي بيانگر ،تعزيهفن  در

انسان مؤمني است  دارينماد پاي مذهب در و باشد مي رنگ اين به »شمر« ويژه به ها آن
هاي زيادي را  شواريبايد د و دفاع از اعتقادات وااليش سيدن به اهدافكه در راه ر

  .)460: 1384 مددپور،( كند خويش را نثار خون و گاه پشت سر گذارد
اي  عارضههمچنين  .كند داللت ميرسيدن به كاميابي معناي به  شناختي، از نظر روان

شرم پديد وشناختي نظير ترس  ايجاد برخي عوامل روان پيفيزيولوژيكي است كه در 
  .)172:تا بي طالو،( است جوشان عواطفعشق و رمز همچنين .آيد مي
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 يهدر روس. يابد معني نمادين خاصي مي ،رنگ سرخ در هر ملتي برحسب تجارب
نزد اعراب جاهلي . است مانيشادنشان در چين و هند ، ج در كشورنشانه اجتماعي راي
مرگ  ،هابادنوع  بدترين ها آن. اي خشك استه سالزيرا بيانگر  ،مورد نفرت بوده

 تنوع زندگي پس ازاما . نمودند وصيف ميت با اين رنگ رازشت  يها چهره و ناخوشايند
ترتيب بدين  .گرديد ها دگرگون تصورات زبان از رنگ و انتقال زبان از صحرا به شهر

  .)270-271: 1370، كدكني شفيعي( گرديد وگلشراب ، گونه ياد آور و يباييمظهر زسرخ 
ني امعبه رنگ در اشعار حاوي با توجه به كاربرد آن در موارد مختلف گاهي اين 

، نيروهاي و تازگي طراوت رستاخيز، نمايد و در مفاهيم داللت ميمنفي  مثبت و گاهي
  .به كار رفته است سازنده، مرگ، عذاب و گمراهي

 ،هاي مثبت رنگ سرخ كه بيشترين كاربرد را در اشعار حاوي دارد از داللت :اخيزرست
، آن هنگام در ارتباط است ))سفر هشتم سندباد(( شعر با ابن مفهوم .استم رستاخيزمفهو

گيري از  و با بهرها .زدايد ي سرزمينش مي هاي كهن را از چهره غبار انديشهكه شاعر 
ي آتش كه در طيف معنايي رنگ سرخ قرار دارد، از انتظار و عطش اشتياق به  نگاره

 با گزينش افسانه مرغ آتش و »الجليد عدب« ي چكامه در همچنين. گويد رستاخيز سخن مي
 ،نمايد ميرا افاده زايش و باززايش ي  نوعي چرخهكه  ،اي آن رگيري محتواي اسطورهكاب
 يدگرگون معادل كه زيرستاخ فرآيند طريق از همچنين. دكش مي تصوير به را مفهوم نيا

  :كند مي تداعي آناني  هانديش در را جاويدان زندگي يك تداوم است،امت عرب 
  روقَ يي عُ الحيُ 

َ
  مادِ ن رَ مِ  ّذیغتَ تَـ  /نارٍ  ءَ نقاالعَ  دُ لِ تَ  نارٍ  ريُ غَ / تينايِّ امل

َ
 عانِ لنُ فَ / راريف القَ  /فينا وتِ امل

  .)96-95: 1972حاوي،( .../قينااليَ  عثَ نا البَ حُ نَ ما ميَ / النارِ  حيمِ ن جَ مِ 
/ بخشد آورد، جان مي آتشي كه سيمرغ را به دنيا مي/ قطي ما را ف هاي مرده رگ

پس بياييد عذاب دوزخ آتشيني / كند مي تغذيه آرامگاهدر ما  آتشي كه از خاكستر مرگ
  ...دارد ما ارزاني ميكه رستاخيز ايمان را به  /را تحمل كنيم

انسان ي سازنده دروني است كه رنگ سرخ  همچنين به معناي نيرو: نيروهاي سازنده
  :نمايد بار كهن ياري مي رهايي از ميراث زيان را در پي ريزي تمدن جديد و
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يف  رُ حيفَ / الشررِ  صاعقَ  نارٍ  زميلَ إِ  یر يَ  یموسَ / ه رسومت جدرانَ عَ رصَّ / رواقٌ  ارِ  الدّ ِيف  انَ ك
   )230: 1972 حاوي،( شرالعَ ه وصايا ربِّ  خرِ الصَّ 

و آذرخش آتش موسي پتك / را آراسته بود هايشنقاشي ديوار/در خانه رواقي بود 
  .كند ميارش را حك دگپرور  گانههاي ده فرمان، در سنگ/ بيند  را مي

سازه  .گيرند در طيف معنايي رنگ سرخ قرار مي ))آتش وشرر((واژگان  ابياتدر اين 
انتقال تفكر شاعر از منطق تاثير  بهو  است مثبت هاي نماد تولد قدرت »ازميل نار«

از  .)26: 1974يد،زا( كند داللت مي و انقالب منظور ايجاد تحول بهگذاري تاثيرپذيري به 
شهر  ويرانيو  به داستان تاريخي سوختن كه »صاعق الشرر«يگر تركيب اضافي سوي د

توان گفت دو  مي. است بيروت كنوني باهي و نابوديتيانگر نمايد، ب مي شارها 1))دومس((
هاي  قرار گرفته و از كشمكشرو در روي هم  »صاعق الشرر«و »ازميل نار« عبارت

  .كند و عدم حكايت ميفكري شاعر بين وجود 
با  ،ييروستا لياص و پاك احساسات فيتوص ضمن ))هاي سند باد چهره(( سروده در 
عواطف، و نماد كه بيانگر رنگ سرخ  ))شالل نار(( گيري از تركيب اضافي بهره

شگرف نيروي از  ،)174: 1993 البستاني،(است هاي سازنده دروني و ماجرا جويي  قدرت
  : گويد خن ميدر ايجاد تغييرات بنيادين سروح انسان 

ِفی زوَغِة /ِمهِفی دَ  حدةٌ وا موَجةٌ /..نارٍ  فی َدِمِه َشّاللُ /َدمغٌة فی وجِههِ / عاَد ِمن ُعرِس الَغَجرِ 
 ی و ُمحَّ / الشَّمسِ 

َ
صهورامل

َ
  .)201-202: 1993 حاوي،( ..عَدِن امل

 آتش آبشار خونش در/ بود اش چهره در ينشان /بازگشت انيكول يعروس جشن زا
  گداخته معدن تب و ديخورش غروب در/ بود خونش در جمو كي/ بود

 شعر حاوي دارددر كاربرد بسيار اندكي كه هاي اين رنگ  از ديگر داللت: طراوت
   :گويد چنين مي لعاذري در سروده  .استطراوت و تازگي 

 حياً  محراً أَ  راباً تُ / یسمِ لی جِ عَ  لقِ ال تَ  آهِ / ...رارال قَ  قاعِ عّمقها لِ / ياحّفارُ  رةَ فق احلُ مِّ عَ 
 حاوي،( ريجَ حَ  حمٍ فَ  /ربيتن الكِ مِ  خرٍ صَ  ماحلٍ  بكلسٍ /رهُ طمُ ا طهنِّ ه حَ فّ لُ  ،سميجِ  فَّ لُ .../ ريطَ 

1972 :313-315(  
                                                            

سرانجام . اني و محل سكونت قوم لوط كه بيماري انحراف جنسي در آن شايع بودسرزميني باست "سدوم "-  1
  .)61: 1384عرفات الضاوي، (الهي بر آن نازل گشت  آتش عذاب
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 /مريزآه بر جسمم /پايان حفر كن  آن را بي /اي گوركن/ را عميق حفركن مگور
صخره آن  بر / ربه خاكش سپا ،با حنوط بپوشانجسمم را / ي تازه ي سرخ فام زندهخاك

  .زغال سنگ از/ آهكين از گوگرد نهسنگي 
ن در سطر سوم بدين نكته اشاره و تكرارآ »قعم«با فعل امر  اين شعر آغاز نمودن

 تازه را كه منجرسرخ ازجمله خاك ، ي عناصر زندگيمماتا تعر برآن است كند كه شا مي
سنگي از جنس ايد، نم ست ميدر خوا همچنين .از خود دور كند د،شو به زايش مي

 و مرگ به منجر عناصر همينكه  ددان نيك ميبر جسمش نهند زيرا آهك گوگرد و 
  .)133: 1392طالب زاده، شوشتري،( گرديد تاريخ در سدوم ماندن عقيم
شاعر دردمندي است  حاوي .است سرخ مفهوم مرگاز جمله معاني منفي رنگ  :مرگ

وي در دوران  .استش را به بند كشيده ا ر هستي زخم خوردهكه انديشه نيستي سراس
زياد  تنهايي را طعم سالي بزرگ در و را به خود ديد بحران از دست دادگي بارهاكودكي 
گاه  آن ،است از ناخود آگاه شاعر اي آسياب خونين سايه ي بر اين اساس چكامه .چشيد

 دست دادبه يك بيماري كشنده از  كه دو برادر و خواهر كوچكش را به خاطر ابتال
  :)68 :1984 ،حاوي(

 "يت يديت شدَّ م عبُ رُ و ال/ عينةلي الو احلمّ  مرةِ و اخلَ  بغِ التَ  ضبابُ / احلمراءُ  طاحونةِ ال ةُ جَ ضَ 
  )61: 1993حاوي،( .../ةالشهيّ "  انين

و هراس اينكه چه / دود تنباكو، شراب و آن تب بدگهر/ رنگ غوغاي آسياب سرخ
 ../مرا بسته است هنگام الهه آرزومند اينانا دستان

ان رو به هستي، انسان و زمسراسريك زندگي است كه در آن  رمز نةطاحو واژه
اش  ز با توجه به همراهيني »حمراء«لفظ . )135 :1390صديقي، -ناظري( دارند سوي نابودي

از سوي . است نيستي ن وتمايل به خوبردارنده بار معنايي منفي طاحونة در كلمه با 
 را بيان ه زيستنحس اشتياق ب ))الشهيةشدت يدي نينا (( سطر بر با تكيهاو ديگر 

در  به زندگيتمايل ديشي و دو انديشه متفاوت مرگ انتداخل از اين تعابير . نمايد مي
  .دنگوي مي تفكر شاعر سخن

  با نگاره  ،كند ميداللت  سرخ رنگ بهكه ي آتش  همنيشني واژه ))لعاذر(( ي چكامه در
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و  گويد سخن ميفراگير  يرت عظيم ويرانگري استعمار و مرگاز قد) دوالب(چرخ 
بر آن   ))...من أنا حتي ترد النار عنها( (همچنين حاوي با مطرح نمودن استفهام انكاري 

  )183-182: 1993البستاني، (ند عذاب و نابودي را ترسيم نمايد است تا  تداوم رو
 ...ارفّ يا حَ  ّمق احلفرةَ عَ / نهاعَ  ی أرد النارَ تّ حَ نا ن أَ مَ / نار دوالبُ ها علکُ ی يَ التّ  ماهريُ اجلَ 

  )320: 1972 حاوي،(
اي / بزدايم ها من كيستم كه آتش را از آن/ جود را مي او جماعتي كه چرخ آتش

  .گوركن، گورم را عميق حفر كن
اين معنا با به  .رنگ سرخ در اشعار حاوي به معناي عذاب داللت مي كندگاه  :عذاب

  :تاريخي سوختن شهر سدوم در ارتباط است –ه ديني كارگيري اسطور
ري جَ / ومو مسُ  اً لحو مِ  يتاً وكربِ  راً ت ِمج رَ مطَ أَ / يحرَّ  راءَ محَ  باً حُ ت سُ قَّ فشَ  /عدِ الرَّ  لةُ لجُ ت جُ وَ دَ 

  )82: 1972 حاوي،( /...رّاو مَ  یتلالقَ ی وَ طَ /اهارّ عَ  ريةُ القَ  قَ حرَ أ/ يمحَ اجلَ  راكنيَ بَ  سيلُ الِ 
باران آتش و / سوزناك شكافته شدند فام ابرهاي سرخ/ پيچيد در عدصداي غرش ر 

 ،روستا را سوزاند /سيل آتش جهنم جاري شد/ كبريت و نمك و سم فرو چكيد
  .../مردگان را در هم پيچيد و گذركرد /نمود نشعريا

 غرش يك خداي خشمناك از گنه كه در دوران باستان آن را صداي رعدجا در اين 
در طيف  كه واژگاني آتش وي  به همراه نگاره )143: 1352 ،يونگ( دانستند ياري انسان مك

يكي از  )احرق كبريت،براكين الجحيم و ا حمراء،سحب( گيرند مي آن قرار معنايي
به منزله عذاب الهي  نمادينكه در ادبيات كشد  به تصوير ميترين انواع مرگ را  فجيع
دوت، شقت، ( كه از روزنه واژگان همچنين شاعر با تكيه بر عنصر حركت .است

 ، بينايي)الرعد جلجلة( كيب حواس گوناگون شنواييو تر) امطرت، جري و احرق
 شهرعينيت بخشيده نزول عذاب و سوختن ي به صحنه) حري(و المسه ) سحبا حمراء(

  .است
 رنگ سرخكه در طيف معنايي  ))احتراق((واژه  ))براي سومين بار در سدوم(( ي در سروده

 زبانه بهار ي بيشهردر آسمان و زمين ه كگويد  از آتش عذاب عظيمي سخن ميرار دارد ، ق
  :حتي علف اجازه سبز شدن را نداردكه در خاگ گنه كارش  كشد، شهري مي
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ن مِ /هالی أرضِ عَ  لٌّ ظّ  يقِ لتَ ال يَ /ابحَ السّ  قُ رتَِ حيَ / ابالرتّ  قُ رتَِ حيَ /..اقٌ حرتِ اِ  ديغَ / اقٌ حرتِ اِ  يمسِ أ
  )559: 1993 حاوي،( ،.ةقَ ؤرّ مُ  ةٍ بتَ و نَ أ غيمةٍ 

/ شود ور مي شعلهابر  /دانسوز ميرا  خاكآتش  /فردايم آتش/ ديروزم آتش بود
  .ي برگدار سبزينه از ابر يا از /كند نميگذر  زمين سدومر سرباي  سايه

اين معني به وضوح در  .رنگ سرخ در ديوان حاوي گاه نماد گمراهي است :گمراهي
به  ناخودآگاهبا شنيدن عنوان آن ذهن  زيرا ،است مشاهده قابل »جوف حوت« ي سروده
  :گردد مي عذاب رهنمون بين گناه و رابطه

  وطُ و السَّ  دُ ّال نا اجلَ لُ هِ  ميُ َيت مَ 
ُ
 حاوي،( ../كوت،يف سُ  كوتِ يف سُ / ياتٍ حانِ  يدٍ أموت بني فنَ / یمّ دَ امل

1972 :63-64(.  
بر دستان مهربان مرگ تا / دهد را امان مي شالق خونين ماجالد و چه هنگام اين 

   /..درسكوتي محض در سكوتي محض /جان سپاريم
گان بيانگر رنگ سرخ است و همنشيني آن با واژ ))مدمي((لفظ  ي فوق در چكامه

 شكست عرب انحراف يا بهاين  .داردانحراف انسان امروز  داللت بر )جالد(و  )السوط(
 هشد تباهيمعاصر كه غرق  شهر يا به زندگي در ويران مرتبط است خواري آنانو 

شاعر را ماالمال ذهني  يفضا) سكوت ،نموت(سوي ديگر به كارگيري الفاظ از  .است
سخن  يش شاعر به تيرگي و سكوناز گرا و و عطر مرگ نموده از حس بدبيني

   .گويد مي
 برابر در واكنشي ار امروز انسان گمراهي آتش شاعر »باد سند هاي چهره«ي  سروده در
   :داند مي هراسي مرگ ي قضيه
 بُ يتعَ  نمَ  وجهُ / الستار لفَ خَ  شرَجةٌ حَ /ةٌ حکَ ضَ / هجيبِ  یفِ  ما "البارِ " ناتِ بَ لِ /...رجَ الغَ  وجهُ  لهُ 
   .)205- 204: 1993، حاوي( رنابِ  تاحُ ريَ فَـ / نارٍ  من

 /دارد لبخندي فقط/ فروش مي رانتدخ براي /است كوليان همچون اش چهره
 تسكينش و آمده جان به آتش از كه دارد اش چهره /برآوردن پرده، پسِ در دم وآخرين

  .جويد مي آن در را
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  و معاني آن رنگ سفيد
، كمال، هوم معصوميتمف غالباً است كهو خنثي هاي سخت  رنگ سفيد از جمله رنگ

از  جنگ است، و پايان سازش همچنين سمبل. نمايد مي و اميدواري را تداعي سادگي
 از پيش مرگ نمادين تفكر در .)172: 1379 ،كوپر( است سفيد رنگ اين رو پرچم صلح به

سوگواري  رنگ ابتدا سفيد بنابراين است، زايش باز يك تولدها تمامي و آيد مي زندگي
  .)590 :1382 شواليه،( باشد مي خستگي و درماندگي ياس، نماد نيز گاهي. است

 هاي ديگر با رنگ هاي نسبي است و تركيب آن نگجزء رهاي اسالمي  هنر در سفيد
 )ص( بيشتر به انبياي الهي و خاندان پيامبر  .دنماي مي مشخص را مرز بين خير و شر

اش  چهره شود، دت نزديك ميبه لحظه شهاشهيد تعزيه هر چه فن در .  منسوب است
همچنين  .مايدن داللت مي رهايي از تعلقات دنيوي شود از اين رو به مفهوم يسفيدتر م

اين رنگ ). 47 :1384اردالن، بختيار، ( استو بيانگر درك حقيقت برتر نماد وحدت وجود
را در برخي آيات صفا و صميميت روز قيامت ده است، يازده بار در قرآن ذكرش

: 1998 قرانيا،( مسلمين در آن روز سفيد خواهد بودو گفته شده چهره  كند ميتوصيف 
43(.  

و گاه به شكل تشبيه از زاويه  ياظ مختلف گاه به صورت تصريحبا الفرنگ سفيد 
به كاررفته  در مفاهيم اميد، مرگ و پيري الصقيع و الملح, واژگاني از قبيل صبح، الثلج

  .است
سراينده  .است اميدواري به خيزش عرب مفهوم  هاي خوشايند اين رنگ از داللت :اميد

از آرزوهاي مقدس  ،گيرد ار ميرنگ سفيد قر كه در طيف معنايي صبحي  با تكيه بر واژه
  :استآينده درخشان عرب اتحاد، آزادي و اين آرزو همان . گويد خود سخن مي

و  نِ ردُ ، فی األيلِ فی النِّ  بحَ الصُّ / لونسِ غتَ م تَ کُ َر أمل لو  مسِ بالشَّ / يفتَ حألی أن  کانَ ما 
 .)266 :1972 حاوي،( ...طيئةاخلَ  مغةِ ن دَ مِ / راتالفُ 

بح را در نيل، در اردن و ص /ديدم كه شما اگر نمي/ پنداشتم يد را بزرگ نميخورش
   ...از انگ گناه /شوييد فرات مي
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نماد زماني است كه نور هنوز خالص است و  »صبح« واژهاز سويي قطعه در اين 
، 1384شواليه،( است شده و همه چيز نشانه خلوص و بيعتهيچ چيز آلوده و منحرف ن

لشتي، ترديد و تغتسلون هر گونه پ ي شاعر با گزينش واژه ز سوي ديگرو ا .)137 :4ج
   .زدايد دي مياميد به آزا نوميدي را از چهره

 حاوي،( ))يروتليالي ب((و در شعر  )140: 1972حاوي،( ))جسر(( ي  در سرودهرنگ سفيد 
  .به مفهوم اميد به كار رفته است )1972:26
در  .اشاره نمود مفهوم مرگتوان به  مي  عر حاويمنفي رنگ سفيد در شاز معاني : مرگ
رون، به هاي ست تي اس اليوت در چكامه دشت حاوي همچون ))بعد الجليد((ي  قصيده

تمدني كه غرق در ركود و انحطاط است و براي  ؛پردازد توصيف مرگ تمدن معاصر مي
اي ، نيازمند خورشيد آزادي و بذرهرا بگدازدوجودش ، يخ گرماي حيات كه آن

  :رستاخيز است
 ذارِ للبِ  /املغّين  غيثِ لل سِ ملشَّ ل هوةٌ شَ /ليداجلَ  طباقِ أَ  تَ حتَ  يتدوّ /رضِ األ هوةُ ت شَ لَّ ظَ  يفَ کَ 
  )90- 89: 1972 حاوي،( َدنِّ بِو و قَ لِة فی للغَ  احلیِّ 

به باران  ،اشتياق به خورشيد/ پيچد طبقات يخ را در هم مي/ تياق زمينچگونه اش
   .خمره و انبار درون هاي زنده، به دانه به بذرهاي /آواز خوان

و ناباروري  نيستينماد  ،به معناي توده متراكم يخبيانگر رنگ سفيد و  ))جليد((واژه  
جا  به مرگي اشاره دارد كه در سطح زمين رخ داده و از آن »اطباق«همچنين لفظ  .است

كه  حال آن. داردهاي مرگ  ه ، داللت بر تراكم و ضخامت تودهكه به شكل جمع ذكر شد
بي  عايدي،( اشاره دارد ،فرما شده ين حكمكه در عمق زم زايشيبه قدرت  »تدوي«واژه 

نوعي تناقض وجود دارد و بيانگر آن  »تدوي«و  »اطباق «بنابراين ميان واژگان .)182، تا
  . غلبه دارد است كه مرگ بر شهوت زيستن 

دان از برانگيخته شدن همسرش، ب هايي كه پس زن در پي درد و رنج »لعاذر«ر شعدر 
 وجودش را از صحنه زندگي محوكند كه تمامي آثار  شود، آرزوي مرگي مي مبتال مي

  :نمايد
 ی وَ لّ ظِ  حی آثارَ مسَ ا/...ربةالغُ  لج وَ ی الثَ الِ يضی يا لَ في/مواجاأل تِ امِ الصّ  ياضِ ی بَ ی فِ يبينِ غ

  .)334: 1972 حاوي،( عالینِ 
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... /هاي يخ بسته و غريب لبريز شو اي شب/ محو نما مرا در سپيدي ساكن امواج
  .را رد پاهايمسايه و آثار  هاي محو كن نشانه

بي شك سپيدي مو سبب اندوه . است يانگر پيربي گاه  در شعر حاوي رنگ سفيد: پيري
نزديك و  هاي جوانيب گران ي سرمايه از دست دادني  زيرا نشانه ،شود حسرت مي و

 سفارش »ايبك«الدر پزشك به  ةز اين رو در قصيده شجرا .مرگ است شدن زمان
  :اي خردسال روي آورد راي رهايي از رنج پيري به دوشيزهكند كه ب مي

د رتعِ ال تَ / املخيفِ  و احللکِ / القلبِ  شيبِ من مَ  لوجٍ فی ثُ  لُ وغّ تُ  نتَ إن کُ  /قالةمَ  بيبُ الطَ  صاغَ 
  .)148: 1979الف حاوي،( يانالرّ  رةِ من مخَ / يطرياً ترتو  جسداً / شارةالبِ  و لکَ 

 /دل پيري از برفي در اي فرو رفته اگر كه/ كرد پرداخته و ساخته سخني طبيب
 سيراب شراب از كه/ تازه پيكري/  باد مژده ، و به تو به خود نلرز /ترسناك سياهيو

  :نيز اين مفهوم را بيان نموده است »پيرزن جن زده« ي در سروده شاعر .شوي مي
  حُ فتَ يَ  حنيَ  ی الليلِ فِ 

َ
نه ی عَ حِ جهی متَ و وَ / يضادائلی البَ جَ  ونُ لَ  لُّ نحَ يَ /رمَ القَ  ی ضوءِ فِ / انرجَ امل

  .)305: 1972حاوي،( فراحلَ 
و  /شود مي ي سپيدم آشكارگيسو/در پرتو ماه/ شود شب هنگام كه مرجان گشوده مي

  .ام در آن پيدا نيست هاي فرو افتاده سيمايم كه دندان
  

  رنگ سبز
به  دورتراست كه به سبب آن اشيا  كوتاهداراي طول موج  هاي سرد، نرم و رنگ زسبز ا

د و در آي زرد و آبي به وجود ميفرعي است كه از تركيب همچنين رنگي  .رسند نظر مي
است، نه همچون زرد هيجان آور، نه مانند آبي غير فعال  هاي رنگي متعادل ميان طيف

ايتن، ( از جمله مفاهيم اين رنگ است و ايمانو آميختگي علم  اميد ،خشنودي. است
پاكي و صفا را در ذهن  ه خاطر رابطه تنگاتنگي كه با طبيعت دارد، نوعيب .)95: 1384
  .)70: 1387دي و تايلو، ( رويش همراه است كه با باروري و كند مي يتداع

وثر م رو در رفع خستگي از نظر روان شناختي اثري مفرح و آرام بخش دارد از اين
درمان اختالالت رواني توصيه شده لذا براي  .دهد ا افزايش ميصبوري ر است و قدرت

   .)190: 5، ج1384پاك نژاد، ( است



   ينقد ادب معاصر عرب 20

 انياد ليتكم و تيحيمس از پس اسالم ظهور بيانگر رنگ سبزدر فرهنگ اسالمي 
 ضمن عاليمتاين رنگ همچنين . شود يامبر و ائمه اطهار نسبت داده ميبه پ و باشد يم

 بيشتر با شهود و كشف اسرار عالم وجود در ارتباط است است وترين معاني عرفاني 

 كه شود مي اطالق يا بافته هم به ي خرقه به سبز مرگ همچنين .)117 :1381 ،يالله تيآ(
در آيات قرآن هشت مرتبه  .)191: 1376 ،يشانكا( ندارد يارزش و شده انداخته نيزم بر

   .استمرتبط  هاي اخروي تبهشت و نعمه و ب ذكر شده
طهارت  خيزش،همچون  يم مثبتيهامفيانگر رنگ در شعر خليل حاوي بيشتر ب اين

  .نمايد ميداللت در معني منفي به ثبوت  و .مي باشد شادمانيو
جا كه  آن از. رنگ سبز بيانگر خيزش و انقالب قوم عرب بر عليه دشمنان است :خيزش

ديد عزت سرزمينش زير چكمه غاصبان  مي كه ميلبنان بود، هنگا هحاوي سخت دلبست
به اعتقاد وي نسل جديد عرب . دش شود، به شدت آزرده خاطر مي ال مياسراييلي لگدم

  :نهند را بنيان مي يقيام مقدس

ی خضراء فِ  ةو حتيا قبَّ  تلتمُّ / خشابُ األ جُ تلِ ختَ / هامن أنقاضِ  تنهضُ / تمَ طّ حتََ  یالتّ  يدار 
  .)2 46 :1972حاوي،( /بيعالرَّ 

/ دورنخ كان ميدرختان ت /خيزد به پا مي هايش فراز ويرانه از /ويران گشت ام كه خانه
   .شود زنده مي بيت المقدس در بهار گيرد و سامان مي

به كارگيري و با  دهد ميرا با حقيقت پيوند  لم ناخود آگاه و آرزوعا جادر اينحاوي 
زش در طول زمان استمرار حركت خياز  )تلتم، تنهض و تحيا( پياپي افعال مضارع

كه  سبز رسد و به شكل كاخي به اوج خود ميسرانجام اين حركت  ،گويد سخن مي
  .وم عرب استنماد انقالب ق اين كاخ .شود مي آشكار كنايه از بيت المقدس است

 و )90: 1972،يحاو( ))ديالجل بعد(( ،) 59: 1972 ،يحاو( ))السود جروح(( يها سروده در
 داللت زشيخ مفهوم به سبز رنگ )274-275:  1972 ،يحاو( )) باد سند هشتم سفر((
  .دينما يم

تحت تاثير او . است رنگ در اشعار حاوي مفهوم طهارتاين از ديگر معاني  :طهارت
  :است ميراث اسالمي سبز را در اين مفهوم به كار برده
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صّفی / بالصقيع فی جسدی املغلولِ / اً ضر خأ بکرًا و مجراً  مخرةً  لقیأ/ مالَک الربِّ  أنَّ  يعدّ أن لَ 
  .)246: 1972حاوي،(..و السموم بالغازِ  تقنٍ حمُ /دمٍ عروقی من 

در جسم به  /نهادند شرابي تازه و اخگري سبز /كنم كه فرشتگان هرگز ادعا نمي
پاك كه به گاز و سم آغشته بودند، / هايم را از خوني رگ/ ام زنجير كشيده و فسرده

  . كردند
وسط جبرييل شكافته شدن و تطهير قلب پيامبر تي  واقعه، به قطعه اين درحاوي 
بدين ترتيب نگاره آتش سبز نماد پاكي است و شاعر  .)108: بي تا عايدي،( نمايد اشاره مي

ي خارق العاده تحقق روياي خيزش نيازمند نيرو جهت يكه امت عرببر اين باور است 
  .خارجي است
روح بشر را بيان نخستين پاكي  ،گيري از نماد ريحان بهره با »روتليالي بي« در قصيده

را مكدر  انسان امروز صفاي روحو بي آاليشي  به كاري،به اعتقاد وي ت. نمايد مي
  :است ساخته

و رد ِ الوَ  لُّ ظِ  أينَ /...نوبالذُّ  واياتِ ن غَ نجو مِ نَ  يفَ کَ /...فيها هون الکفرُ نيهات  يَ فی هَ 
 .)27-24: 1972 حاوي،( /الّرحيان

خالصي چگونه از فريبندگي گناهان / است در لحظاتي كه كفر ورزيدن آسان
  سايه گل و گياهان خوشبو كجاست؟/... يابيم

 اين مفهوم با قصيده .كند و شادماني داللت مي طراوتبر سبز گاه رنگ: شادماني
زن را از بازگشت همسرش بيان  هنگام كه شاعر احساس  شور و شاديآن  ))لعاذر((
  :كند، در ارتباط است مي

 ندَ عَ / اجلدار رُ ضَّ خيَ /رّ خيضَّ  زنِ احلُ  تارُ و سِ  .../ و اخلمرُ  الدارِ  غنی عتباتُ تَ /غنیيَ  الدارِ  حجرُ 
  .)324: 1972 حاوي،(.../احلبيب املوتِ غربة ِ لی من  عادَ  .../و الغارُ نمُ يَ  البابِ 

هاي  پردهو  كند ينغمه سرايي م و شراب آستانه در /خواند فرش خانه آواز مي سنگ
از غربت  ممعشوق /رويند ها مي ياهان بر دربگ/ گردد ديوار سبز مي/ شوند اندوه سبز مي
  ...مرگ باز آمد
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به تاكيد آن گردند و  محور آن مي بر كلماتاين سطرها كه ساير  ي ين واژهتر اساسي
پس از ني باشد كه در اينجا سمبل حاصلخيزي و شادما مي »يخضرّ«پردازند، فعل  مي

مونتاژ يعني قرار هنر  زن، از فمنظور عينيت بخشيدن به عواطبه شاعر . اندوه است
 در جمالت اين نكته. )141 :بي تا عايدي،( گيرد هره ميب ،هم كنارن چند صحنه در ددا
با زندگي بخشيدن به  همچنين. شود ميمشاهده  )غارتغني الباب، ينمو ال الدار، يغني(

جانداران  احساس سرزندگي را به همهخواهد  مي) ر، الخمر الحج( اشياي بي جان نظير
  .منتقل كند

جا كه كنيز  به منظور گريز از شهوت و  ، آن))الدر ةشجر((ي  اين مفهوم در چكامه
  :نيز وجود دارد برد مي، پرطراوت و پاك طبيعت پناه سلطه مرد به دامن شاداب

  بلِ اجلِ  فی نزهةِ / بيعِ ی الرّ فِ  فرخُ تَ /دغالِ لّطِري و األا يحَ الرّ  مُّ شُ يَ /البوارُ ه ُ لَ  بُ طيقلٌب يَ 
ُ
 /بِ ضَّ خَ امل

  ).128-127: 1979الف حاوي،(
در بهار  /بويد و علفزارها را ميپرندگان نسيم  /ي كه مرگ برايش خوشايند استقلب

  ...رنگين گاه كوهي در تفرج/ نشيند به جوجه مي
مردم مشرق  البته ثبوت . است ثبوت مفهوم رنگ اين هاي ناخوشايند داللت از: ثبوت

دريانورد و «ي  قصيدهحاوي در  بدين منظور. معنوي متعالي و هاي مين در انديشهز
و ايستايي است  غرق در سكون كههايي از يك زندگي شرقي  صحنه به ترسيم» درويش

   :پردازد مي
ی خَ ، رَ لِّ الظِ  رُ يٌل فاتِ و خنَ /الة، صَ ريٌ ساطِ سلی، أکَ   حانَةٌ / واةنها الرُّ ی عکَ حَ .../ رضٍ فی أَ  طُّ حَ 

  .)41: 1993 حاوي،( ...اتمنَ يهَ 
اي  ميخانه/ اش چنين حكايت نمودند روايت گران درباره/ يني فرود آمددر سرزم
در تركيب  ي اندك، نجوايي آرام است با سايه نخلي/ نمازها و ها  و اسطوره رخوت زده

ويژگي مادي بر  »ظل«واژه و تايي است ايس نماد» فاتر« لفظ »فاتر الظلنخيل « وصفي
مشرق ي مردم  انديشهحاكم بر  ركود ازسازه ياد شده  بدين ترتيب .ددارداللت  اجسام
ه در ك هاي جلبك نماداز در اين راستا  .گويد خن ميس در درك معاني متعالي زمين

 در كيتحر كه ،گيرد بهره مي مرد پارساپيچك و ، گيرد طيف معنايي رنگ سبز قرار مي
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 گويي ،اند رفته فرو عميق وحدتي در هستي جهان كائنات با و دنندار خارجي جهان
  :دنكن نمي احساس را پيرامون جهان هاي يدگرگون
واتما تَ  صُّ ؛ ميتَ ساکناً / و بات وحلِ الجاله فی ت رِ رشَ شَ 

ُ
مو ه ينَ طاوی جلدِ فی مَ / نضُحه امل

  )42 :1993 حاوي،../ (فيقصَ  بٌ و لبال علی الدهرِ  شاخَ  حلبٌ طَ / يلی النباتفَ طُ 
هر آنچه را كه خاك ؛ ماند حركت و بيريشه بر آورد  يگل و الميان  در شدو پاي

خورده و  در البالي پوستش گياهي انگلي و جلبكي سال/ مكد افكند، مي مرده بيرون مي
 .رويد مي پيچكي زمخت

ثبوت است، از  دنما، بنابراين رويد مي ها  ياهي است كه بر سطح ماندابگ جلبك
ديرينه داشت فرهنگ عرب ر آن، بيانگ هب) شاخ علي الدهر(اسناد جمله  سوي ديگر

از اين رو بدين نام خوانده شده كه اشياي  همچنين لبالب به معناي پيچك. باشد مي
از اين  .شود ونه تحرك ميو مانع هر گكرده محدود يرامونش را در اختيار خود گرفته، پ

ريشه  شانمشرق زمين است كه سخت در وجودهاي كهن مردم  سنتپيچك معادل  ،رو
 .دارد از هرگونه تحول  و پيشرفت باز مي ها را آن دوانيده و

  
  رنگ زرد

است كه اشيا به سبب  بلنداصلي، نرم و داراي طول موجي  هاي رنگ زرد از جمله رنگ
اي معاني ت، گاه داراين رنگ نشان دهنده امر ثابتي نيس. رسند تر به نظر مي آن، نزديك

و  ضعف، بيماري توان به مي مفاهيم منفي اين رنگ از جمله .منفي و گاه مثبت است
 كه در قرن شانزده و هفده درب خانه خيانت چنان .)17: 1997 الفيفي،( فريب اشاره نمود

ه ك شود نسبت داده مي طبيعتبه گاه .دجه عابران جلب شوكردند تا تو مي كاران را زرد
 مثبت خود كنايه از در معاني .)452: 1383 شواليه،( تمرگ اس ي ن حالت نشانهدر اي

 نمايد مي داللت دانايي و دانش بر و .)87: 1369 لوچر،( است تقدسآزادي و ،جاودانگي
  .) 210: 1369 ايتن،(

» حر بن يزيد رياحي« و براي اشخاصي همچونداللت دارد  ترديدتعزيه به  هنر در
منظور  "عمر بن سعد"حق و باطل بود وات دچار شك در انتخاب ا آخرين لحظكه ت
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در قرآن كريم پنج مورد از اين رنگ استفاده شده كه در يك مورد آن اشاره به . گردد مي
انها بقرٌه « :دارد چنان كه در ماجراي گاو بني اسرائيل آمده است آن تاثير شادي بخش

دست كه بينندگان را سرور رد يك گاوي است ز /صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
ها را  هاي آتش دوزخ است كه آن در وصف جرقه ديگرمورد و در  )69 بقره،( »بخشد مي

شتران زرد رنگ سرعت حركت و پراكنده شدن به هر سو، به  رنگ، از نظر كثرت،
  .)33 مرسالت،( »ندهست گويي شتراني زرد رنگ/صفر كأنه جمالٌ«: تشبيه نموده است

رسوايي و زوال علم داللت  در اشعار خليل حاوي به مفاهيم رهايي، رنگ زرد
  .نمايد مي

شاعر در  .كند داللت ميمفهوم رهايي رنگ زرد در اشعار خليل حاوي گاه به  :رهايي
ه در طيف معنايي رنگ زرد نگاره ي خورشيد كبا تكيه بر  "سجين في القطار "سروده

او . گويد ر بوييدن رايحه آزادي سخن ميدش ني هم ميهناناگيرد از ناتو قرار مي
كند كه ساكنينش قادر به درك  تشبيه مي اي پنجره بي نشهر معاصر را به زندانويرا
   .نيستندويدادهاي پيرامون خود ر

ريح فی  لحِ املِ  شاشُ ورَ / بارالغُ  بُ ما طيِ / مسالشَّ  کهةُ ی ما نِ رَ ما دَ / ارطَ فی القَ  جنيٌ سَ  
  .)199-1993:198 حاوي،.../(حارالبِ 

و ذرات نمك / غبار داند بوي نمي/ ونه استگداند شميم آفتاب چ ينم /زنداني قطار
  ...  اند ونهگها چدريا نسيم در

نيز به مفهوم رهايي به  )149: 1972 ،يحاو( ))باد سند هشتم سفر(( چكامهدر  رنگ زرد
  .كار رفته است

ندكي در شعر حاوي دارد ا كه كاربرد رنگ زرد ناخوشايند هاي داللت از :رسوايي
كه گريبان گير افراد فرصت طلب است  "ني و باد"ي  در قصيده ننگ و رسوايي ايمعن
   :شود مي

ما ذهبًا و منهُ  صدُ حيَ / منهما عسالً  لَ کُ أن يثديا/ ه ثديانفی صدرِ /...رُ بحِ يُ  ری الطاووسَ أو 
  .)138 :1972 حاوي،( ...عاج
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دو پستاني كه از  /اش دو پستان است در سينه /بالد د ميبينم كه به خو طاووس را مي
  .كند ميو عاج درو و از آن طال / خورد آن عسل مي

ها را به  نماد الگوهاي منفي و شاعراني است كه واقعيت »طاووس«در اين شعر 
) و عسل ذهب(واژگان و )عاج(لفظ  و كنند مي منافع مادي و ادبي انكارمنظور كسب 

به دست آوردن اين  در پيكه  نمايند مي يبزرگ آبروييبي ر رنگ زرد و داللت ب بيانگر
) ة ال تاكل ثديهاتجوع الحر( از ضرب المثلابيات شاعر در اين  .شود منافع حاصل مي

: 1384 ،عرفات الضاوي( كل وارونه به كار برده استش اما مفهوم آن را به تاثير پذيرفته،
219(.  

 حاوي .استهاي علم و دانش  ي شعلهگ زرد بيانگر زوال و خاموشنر: زوال علم
در  راها  بتراژدي دردناك انداختن كتا و ه بغدادب صحنه ي هجوم وحشيانه سپاه مغول

  :گذارد نمايش ميچنين به  ها، عبور اسب ردجله  به منظو
 ئنُّ تَ / رکَع فی الناريَ  يکلٌ هَ / غولمن مُ  رسانِ فُ / انرسَ من فُ / دغالأَ  اللِ لی شَ إ رضُ ألت اجاعَ 

  )335: 1972 حاوي،(...اخليولِ  داءاتِ فی حِ / تنحّل دخاناً  تُب الصفراءُ کُ ال
تمدن / ي از مغولنسواركارا/ سواركاران است آبشار سرزمين زمين مشتاق

و در گرد / كنند كوه ميگوني كه شدهاي زر كتاب/ كند شكوهمندي كه در آتش ركوع مي
   ./ندسم ستوران به مرگ مي گراي و غبار

شهر  نقت تلخ ويرااز حقي ،»تئن كتب الصفرا« ي ه بر جملهاعر با تكيدر اينجا ش
   .گويد سخن ميو حكمت  علمنظامي گري بر  و غلبه ابزار معرفتمعاصر يعني مرگ 

 و زوال مفهوم به زرد رنگ )64: 1972 ،يحاو( ))حوت جوف((ي  سروده در نيهمچن
  .دارد داللت مرگ

  
  رنگ آبي

اصلي است كه كمتر داللت مشخصي دارد و بر حسب هاي سرد و  رنگ آبي از رنگ
پيوسته با آب و آسمان  آبي روشن .كند مي تيره بودن معاني متفاوتي را القاروشن يا 
رو مايه آرامش و رضايت  كند، از اين در انسان حالت ماورائي ايجاد ميد و پيوند دار
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: 2008  حمدان،( نمايد را تداعي مي شهود عارفانه و كشفخرد، همچنين  خاطر است
رمز جن،  آبي تيره غالباً.)75: 1375 لوچر،( هاي پايدار است نماد ازل، ابد و سنتنيز  .)351

 و با قواي منفي طبيعت در ارتباط استبرانگيزنده نفرت ، )17: 1997الفيفي،( نصاري
 .)351: 2008 حمدان،(

در  )ع( سينلباس قاسم بن ح. آبي در فن تعزيه خواني رنگ شادي و سرور است 
امام  سپاه يروزي ننگين برپس از پ »بازار شام«شمر در تعزيه پيراهن  و جشن ازدواج

  .)13: 2008 صالح،( كند ميداللت س اماره نف بر در تصوف. است بدين رنگ )ع( حسين
در انديشه مسيحي  .نمايد گونان بر معاني متفاوتي داللت ميبين اقوام  در اين رنگ

و در چين رمز مرگ  يايراني سمبل پاك تفكر رنگ مريم عذرا، درايمان و  نمادي از
آبي را  ها چشم آن. نزد اعراب جاهلي رنگي نامبارك است. )164: 1997عمر،( باشد مي

از طريق را  آننخستين بار و ) 56: 1995اندلسي، ( نستنددا دشمني شديد و شر مي نشان
ر كشورها به ي كه از ايران و سايدگان و كنيزانبر جنگجويان رومي،هاي  چشم مشاهده

 گ در اشعاربه همين علت توصيف اين رن اختند،شنستان آمده بودند، شبه جزيره عرب
  .)85: 2003 حطاب،( است جاهلي بسيار اندك

   .باشد دوري مي رنگ آبي در اشعار خليل حاوي بيانگر معاني معنويت، آرامش و
اندكي در وكاربرد  نمايد نويت داللت ميبر مفهوم مع در اشعار حاوي اين رنگ: معنويت
در اين . قابل مشاهده است "و درويش دريانورد"ي  قصيدهر و د دداروي  هاي سروده
در  .نمايد ميزمين سفر كجا آباد هويت به نا وحقيقت  در جستجوي دريا نورد شعر
  :توجهي به امور معنوي ندارد ييابد كه فرهنگ غرب ميدر ش سفر

 حاوي،(/ الطريقِ  ه مناراتُ ت بعينِ ماتَ  مبحرُ / للغريقِ  زرقاً  اکفانَ  رُ نشَ يَ / للموتٍ  لريحِ ل نی للبحرِ خلَّ 
1972 :19(.  

/ گستراند هاي نيلگون براي غريق مي و به مرگي واگذار كه كفن/ به باد مرا به دريا
  اند هاي دريايي در چشمانش مرده دريانوردي كه فانوس

 نماد امور معنوي است، »زرقاء« دارد وت دالل مرگ بر» كفن« لفظ در اين شعر
 مادي وهاي  ن خواستهافراط مردم مغرب زمين در برآورد گربيان واژههمنشيني اين دو 
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ين است كه شاعر با قي» منارات الطريق« همچنين مقصود از عبارت .باشد ميشهواني 
  .بيند ، مي، آن را نابود شدهغربي ساحل درهايش  ابزار آزمودن
كار امروز پس از ارضاي  اهكه انسان گن است دروغين گ آبي بيانگر آرامشرن: آرامش

 در غرق چنانبه اعتقاد حاوي هستندگان زمين  .يازد يال نفساني خود بدان دست ميام
 بر بلكه ؛سپرده يفراموش بوته به را يقيحق يها ارزش يتمام كهاند  شده يگمراه

  :اند آورده ديپد آرامش و نور از سرشار مقدس، يبهشت ها يزشت نيا ي رانهيو
، بلّوراً / السقفِ  ماتُ ت عتَ فاستحالَ /رالساحِ  حلانِ أعلی  النارِ  ةُ رقص/ تتلوِّ  جسامٌ أو  /ارٌ نت دَ وقَ أ

  .)114- 109: 1972حاوي، ( ةرقَ و زُ  رياتٍ ثُ 
آتش با نواهاي جادوگر به رقص در / پيكرها به پيچ و تاب افتاد/ آتشي افروخته شد

  .گون پديدار گشتلف به شكل آيينه، چلچراغ و رنگ نيناگهان سق /آمد
معناي دوري مادي و معنوي جوامع  را در رنگ آبيحاوي در اشعار خود گاه  :دوري
قرار داده نكوهش  ها را مورد به كار برده و اوضاع كنوني آنزبان از يكديگر  عرب
  :است
 حاوي،( ليدو جَ /  باردِ  رمادٍ  ءُ و صحرا./ ..سورٌ ...بيننا حبارٌ / واحدٍ  سقفٍ  نبقی حتتَ  کيفَ 

1972:69(.  
صحراي .../ي استديوارهاي...ميان ما استدر ياهايي  /چگونه زير يك سقف بمانيم

  .ويخ/ خاكستر سرد
يش قوم عرب به يك نياي بزرگ از گرا» سقف واحد«از سويي عبارت قطعه در اين 

از سوي ديگر گزينش . گويد هاي دور سخن مي تباط قوي افراد اين قوم در گذشتهار و
در ساختار جمع از عمق و شدت گيرد،  ه در طيف معنايي رنگ آبي قرار ميك واژه دريا

و الفاظ  (...) شاعر با به كارگيري نشانه. كند ي اين قوم در زمان حاضر حكايت ميدور
عالوه بر دوري جسمي، دوري بر آن است كه بگويد ) بارد و جليدسور، صحرا رماد (

   .)20 :بي تا ،عايدي( رخ داده است نيز روحي
 ))حيالر و ينا(( و )249: 1972،يحاو( ))سندباد هشتم سفر(( يها سروده در يآب رنگ

  .دينما يم اشاره يدور مفهوم به زين )180: 1972 ،يحاو(
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  گيري نتيجه
عالوه بر مفهوم در ديوان وي ها  رنگ بيانگر آن است كه ،حاوي پژوهش پيرامون اشعار

او را به نمايش  حاالت درونيهايي از  جلوه و ن نيز ايفا نمودهنقشي نمادي ،يظاهر
اميد و سبز سمبل شادي  نماد آشفتگي، سفيد رمزرنگ سياه در شعرش  .اند گذارده
، چنان كه اجتماعي دارد ريشه در رخدادهاي ناگوار هاي نمادين گاه گزينش رنگ.است

  .داند مي عرب ين قوم و سبز سمبل خيزش، سرخ رمز رستاخيز اسياه را نماد ايستايي
و بوده  ترين رنگپر كاربردسياه  بررسي اشعار وي گوياي اين حقيقت است كه 

، هجرت مرگ نزديكان ،و تنگ دستي فقر. اغلب در معناي منفي به كار رفته است
گيري ذهنيات  كشورهاي عربي سبب شكل اجتماعي -نامساعد  سياسي معشوق، اوضاع

ها در  و از اين رو رنگ سياه را بيش از ساير رنگ نفي در روان شاعر شدو باورهاي م
، گمراهي و اضطراب روحيركود،  رنگاين مفاهيم  .شعر خويش به كار گرفته است

 مفاهيمبر و بيشترين كاربرد را دارد  سرخرنگ  آن پس از .كند را افاده مي اندوه
جا كه حاوي به  از آن .نمايد لت ميدالگناه عذاب و  ،سازندگيرستاخيز، طراوت، نيروي 

پي ريزي تمدن جديد است رنگ سرخ را بيشتر در  شدت دلبسته نوآوري، پيشرفت و
 سرخ، رنگ سفيد تر از ي پايين در مرتبه .گرفته است عاني رستاخيز و سازندگي به كارم

 و نشدا و علم زوال رهايي، نماد زرد رنگ. استاميد، مرگ و پيري  نمادكه قرار دارد 
ها داراي بسامد كمتري  و آبي نسبت به ساير رنگ سبز هاي رنگ .است رسوايي و ننگ
چون اميد، آرامش و رضايت زيرا دو رنگ ياد شده بيشتر بيانگر مفاهيم مثبتي هم .ستنده

، ناخشنود از اوضاع با تفكرات منفي كه حاوي شاعري است باشند حال آن خاطر مي
 رنگ. نمايد ميرا تصوير  هاي روحي بشر اضطرابو در اشعارش خويش  پيرامونش

 صورت به گاهو شادماني و قداست عرب، خيزش: معاني در مثبت شكل به بيشتر سبز
در اشعار خليل حاوي ريشه  آبي گيري رنگبه كار و استگر جلوه ثبوت معناي در منفي

  .است دوري و معنويت، آرامشرمز  در گرايشات فلسفي او دارد و
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  :مĤخذ و منابع
  .سمتتهران،  ،اول چاپ، مباني رنگ و كاربرد آن، )ش1384( ،حبيب آيت اللهي، -
  .مركز، تهران دوم چاپ ،ختار تاويل متنسا، )ش1372(، بابك، احمدي -
  .فروزشتهران،  ،اول چاپ ،حس وحدت ،)ش1380( ،الله، بختيار نادر، اردالن، -
وزارت ، هرانت ،اول چاپ ،يسين حليممحمد ح ترجمه ،ها كتاب رنگ، )ش1365(، ايتن، جوهانز -

  اسالمي
  .هاسالمي، هرانت ،اول چاپ ،اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، )ش1348(، پاك نژاد، سيد رضا -
   .هنر آبي ،رانته ،اول چاپ ،معناي رنگ، )ش1384( ،پور حسيني، مژده -
، تهرانچاپ اول، ، هدي گنجيم ترجمه، روانشناسي رنگ ،)ش1387(، دي، جاناتان و لسكي تايلو -

   .ساواالن
   .آگاه ،تهرانچاپ چهارم، ، صور خيال در شعر فارسي ،)ش1370( ،محمد رضا شفيعي كدكني، -
    .جيحون، تهرانچاپ سوم،  ،ترجمه سودابه فاضلي ،فرهنگ نمادها، )ش1382( ،ژاك شواليه، -
چاپ  ،يديس نيحس ترجمه عرب، معاصر شعر در سنت كاركرد ،)ش1384( احمد، ،يالضاو عرفات -

  .يفردوس دانشگاه مشهد،اول، 
  .دانشگاه تهران ،تهرانچاپ اول،  ،رنگ، بهره وري و نوآوري ،)ش1375( ،كاركيا، فرزانه -
، تهرانچاپ اول،  ،ترجمه علي مودود الري ،الصوفيةاصطالحات  )ش1376( ،كاشاني، عبدالرزاق -

  .حوزه هنري
 ،تهرانچاپ اول،  ،ترجمه مليحه كرباسيان ،رهنگ مصور نمادهاي سنتيف، )ش1379( ،كوپر، جي سي -

  .فرهاد
  .آفرينش ،تهران چاپ دوم، ،جمه منيره رواني پورتر، ها روانشناسي و رنگ )ش1369( ،لوچر، ماكس -
تهران،  چاپ دوم، ،حكمت انسي و زيبايي شناسي عرفاني هنر اسالمي، )ش1384(، محمد مددپور، -

  .سوره مهر
چاپ  ،ترجمه محمود سلطانيه ،هايش انسان و سمبول )ش1377 ( ،جوزف ال وونگ، كارل گوستاو ي -

  .جامي ،تهراناول، 
  .ردارالفک ،بريوت الثالثة، الطبعة د،عقد الفريال، )م۱۹۹۵( ،ابن عبد ربه االندلسی، -
، بريوت الثالثة، الطبعة ،املعنويةالفنية و  هقضاياه و ظواهر  املعاصر الشعر العريب، )م۱۹۹۸( ،امساعيل، عزالدين -

 .دارالفكر العريب
  .دار البيضاء، بريوت ،یاألول الطبعة ،احلديث یالشعر العرب، )م۲۰۰۱(، حممدبنيس،  -
   .الکتب العلميةدار  ،بريوتط، .د، حتقيق مجال الطلبة: فقه اللغة، )م۲۰۰۱( ،نصورثعالبی، ابوم -
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عبد الواحد :ترمجه ،اهات و احلركات يف الشعر العريب احلديثجتالا، )م۲۰۰۱( ،اخلضراء یجيوسي، سلم -
  .مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ،یاألول الطبعة، لؤلؤه

  .دار الثقافة، بريوت ،یاألول الطبعة ،مع خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره، )م۱۹۸۴( ،حاوي، ايليا -
  .دار العودة ،بريوت ،یاألول الطبعة ،جحيم الکوميديا ،)م۱۹۷۹( ،حاوی، خليل -
  .دار العودة: بريوت ،یاألول الطبعة ،ديوان خليل حاوي، )م۱۹۷۲(، ............. -
  .دار العودة، بريوت ،یاألول الطبعة ،ديوان خليل حاوي، )م۱۹۹۳( ،.............- 
   .نضالدار ال: بريوت ،یاألول الطبعة ،رسائل احلب و احلياة، )م۱۹۸۷(، ............. -
   .دار العودة ،بريوت ،یاألول الطبعة ،یاألول الطبعة ،رعد اجلريح، )م۱۹۷۹( ، ............. -
موسسة عالء الدين : دمشق الثالثة، الطبعة ،عيون فی الشعر العربی، )م۲۰۰۳(، حممد مجيل احلطاب، -

  .۳، طللطباعة و النشر
، ط. د ،۵ج  ،يف اخبار من ذهب ، شذرات الذهب)م۱۹۸۱(ابو الفالح عبد احلّي ابن العماد،  حنبلی، -

  .املسريةدار : بريوت
دار الکتب : بريوت،فکر الصوفیالقرآن الکرمي و المدلوالت اللون فی  ،)م۲۰۰۸( ،صاحل، ضاری مظهر -

   .۱ط، العلمية
  .مكتبة االطلس، دمشق، ط.د، الرسم و اللون ،)تا ال( ،حييي الدين طالو، -
  .دراسة الفنیال، ط.د: شعر خليل حاوی ،)تا ال( ،علی مجعه عايدی، -
  .مکتبة فخراوی: البحرين الثالثة، الطبعة ، الشعر و الفنون اجلميلة،)م۱۹۹۶( العريض، ابراهيم، -
  .عالم الكتب: القاهره ة،يالثان الطبعة ،اللغة و اللون، )م۱۹۹۷( ،عمر، احد خمتار -
فلسطني،  سرت،ياملاج رسالة ،اللون فی شعر نزار قبانی دالالت، )م۲۰۰۸( ،محدان، احد عبداهللا حممد -

  .ةالنجاح الوطني جامعةنابلس،
ا يف شعر البحرتيا ،)م۲۰۱۳( ،شحادة، نصرة حممد حممود –    .اخلليل جامعة ،سرتياملاج رسالة، للون و دالال
جستارهاي ه نشري ،رنگ در شعر معاصر ،)ش1382( ،و تقي وحيديان كاميار رسام خانياني، علي اكب -

  .37 -17صص، 143پياپي  4شماره سال سي و ششم، ،نشكده ادبيات و علوم انساني مشهددا ادبي
دوباره در ررسي كهن الگوي آنيما و تولد ب،  )ش1392( ،طالب زاده شوشتري، عباس و كلثوم صدبقي -

 .143-118صص ،8شماره سال چهارم،، زبان پژوهي دانشگاه الزهرافصلنامه  ،خليل حاوي ذهن و زبان
، ليبيا ،العربية الثقافة مجلة ،رشعر المعاصالالسندباد في  شخصية انماط )م1974( ،عشري زايد، علي -

  .العدد السادس
، حاوي ر خليلنمود اگزيستانسياليسم در شع بررسي، )ش1390( ،و كلثوم صديقي حسين ،ناظري -

  .157-127 ، صص 1/64شمارهدوره هفتم،  ،شناخت فصلنامه فلسفي
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 ،25العدد  جدل اللون في شعر خليل حاوي، آداب الرافدين، ،)م1993( البستاني، بشري حمدي، -
  196-165صص 
  
  
  
  



 

 
  

  يشعر خليل حاو  فيدالالت اللون 
  
  

  ١حمسن بيشوايی علوی
 ٢فر شهال شکيبايی

  المخلص
يف بعض األحيان و الشاعر . حتی اآلن ةتکوين االثر االدبی من االزمنة القدمي يفعب دورًا هاما يلإن اللون 

ا احلس ا الرمزيه لتجسيم الصوريستخدم االلوان و جتليا شف عن الروابط بني اجزائها ، و کالفنيه و ال يه و دالال
و  يف تعود الی التجارب الذاتيهالتوظ و جذور هذا. کن اظهارها صرحياً مياستوحاها تبيينا الفکار ال أحياناً 
ام الذ ةاخلاص ةاهات الفلسفيو االجت ل السياسيهاالحوا فی رحاب  اشاع يللشاعر والسيما الی الغموض و اال

 .الشعر فی العصر اجلديد
ا هذه املقالة حتاول . شعره بنطاق واسع ي شاعر قام بتوظيف االلوان يفخليل حاو و  دراسة االلوان و دالال

وان لالاالی أن  تشري نتائج البحث و .يحليلتال -يفوصالنهج املعلی تعتمد  يو ه يشعر خليل حاو  الرمزية يف
سود هو اکثر استعماال لديه، والذي يدل اال اللون و اهدافه االجتماعيةو  ههو صدی حلاالته الذاتي يفی شعر حاو 

االزرق اکثر االخضر و  و االصفر و و األبيض مث اللون االمحر . و احلزن علی الرکود و القلق النفسي و الضالل
   .عرهش تواترا يف

  
  
  
  
  
  
  
 

  .، اللون، الرمزيخليل حاو  املعاصر، االديب الشعر: الكلمات الرئيسة

                                                            
ا جبامعة کردستان، کلية اآلداب و العلوم االنسانية -١   أستاذ مساعد يف قسم اللغة والعربية و آدا
  ا جبامعة بيام نور، کلية اآلداب و العلوم االنسانيةاملربية يف قسم اللغة العربية و آدا - ٢
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  )1395(علمي و پژوهشي  10/ پياپي دوازده/ ششمسال 

 
 هاي نوستالژي وارتباط آن با اغتراب مكاني، اجتماعي ورواني در جلوه

 *عدنان الصائغ» تأبط منفي«ديوان 
 

 تهران خوارزمي دانشگاه ،عربي ادبيات و زبان گروه استاد ،حامد صدقي

 تهران خوارزمي دانشگاه ،عربي ادبيات و زبان گروه استاديار سيد عدنان اشكوري،

 تهران خوارزمي دانشگاه ،عربي ادبيات و زبان گروه استاديار ،صغري فالحتي

  تهران خوارزمي دانشگاه ،عربي ادبيات و زبان ي رشته دكتري دانشجوي ،1صبري جليليان
  

  چكيده
اين احساس، ارتباطي نزديك با اغتراب مكاني، . گذشته است هنگام يادآوري نوستالژي، احساس اندوه
نيم قرن  ادبيات معاصر عراق كه در. روند يكديگر به كار مي گاهي به جاي رواني و اجتماعي دارد و

اهل قلم مواجه بوده است، بستر مناسبي براي  شاعران و اختيارييا پديده مهاجرت اجباري  اخير با
مهاجر عراقي  عرمتعلق به عدنان الصائغ شا »تأبط منفي«ديوان . اغتراب دارد بررسي عناصر نوستالژي و

 اين ديوان انعكاس حس اغتراب و. دبه دليل مشكالت سياسي عراق را ترك كر 1993است كه در سال 
تحليلي، عناصر  –دراين پژوهش با روش توصيفي. تبعيد عراقي استشاعران درتمام  وي و نوستالژي

اجتماعي پرداخته شده  ها با اغتراب مكاني، رواني و ديوان او بررسي وسپس به ارتباط آن نوستالژي در
صدر توجه عدنان الصائغ قرار دارد همچنان كه كلمات مربوط به اغتراب  نوستالژي وطن در. است

  .رواني تكرار شده است از كلمات اغتراب اجتماعي و مكاني بيشتر
  
  
  
  
 
 .فيشعر معاصرعراق، عدنان الصائغ، تأبط مننوستالژي، اغتراب، : ها واژه ديكل
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  مقدمه
جنگ تحميلي عراق عليه ايران به  در او شد دركوفه متولد 1955عدنان الصائغ درسال

 عليه رژيم بعث شركت كردهاي مختلف سياسي،  درفعاليت .زور، به خدمت گرفته شد
 عراق را 1993 سال در او .)461و 459: 2010 حمدي،( وي صادرشد براي حكم مرتد و

 2004از  و به سوئد رسيد 1996 اينكه درپاييز به كشورهاي مختلفي رفت، تا ترك كرد
آن جمله  چاپ كرده است از هاي زيادي را كنون ديوانوي تا .لندن سكني گزيد در

سماء «، »العصافير التحب الرصاص« ،»فةأغنيات عليجسرالكو«، »انتظريني تحت نصب الحرية«: است
 عبدالعزيز جائزة مؤسسة(...و »....و« ،»تأبط منفي« ،»نشيدأوروك« ،»غريبةتحت سماء «، »في خوذة
سروده  ترك عراق را پس از »تأبط منفي« او )10_1: 2008والزريبي،  474: 1995، 3مج السعود،
خاص ديوان تأبط  نامگذاري عراقي و تبعيد در شاعر به عنوان شاعر اهميت اين .است

 جا آن از اين ديوان بررسي كنيم و در نوستالژي را برآن داشت كه عناصر را ما منفي او،
انواع اغتراب به خصوص اغتراب مكاني، نوستالژي، پيوندي ناگسستني با  اصركه عن

 .انوع اغتراب بررسي كنيم را با اين عناصر شديم تا رابطهبرآن  اجتماعي ورواني دارند
  :اين پژوهش عبارتند از در ور هاي پيش سؤال

 اين عناصر در عدنان الصائغ كدامند وكدام يك از »تأبط منفي«هاي نوستالژي درجلوه -1
  صدر توجه شاعر قراردارد؟ 

  بيشتري داشته است؟ديوان تأبط منفي بازتاب  كدام يك از انواع اغتراب در-2
  وجود دارد؟ انواع اغتراب هاي مختلف نوستالژي و ارتباطي بين جلوه هچ-3

  
  پيشينه وروش پژوهش

آن  است از گرفته  هايي انجام پژوهشچند سال اخير  دراغتراب  درباره نوستالژي و
النوستالجيا لدي « خانم مالنجفي به عنوانه كارشناسي ارشد توان به پايان نام جمله مي

اره كرد اين دانشگاه خوارزمي اشدر» الشاعرالقروي وفوزي المعلوف نموذجاً: شعراءالمهجر
 وطن، ياد جواني و دلتنگي براي خانواده،: هاي نوستالژي چون رساله به انواع جلوه

بررسي تطبيقي « ي مقاله .الشاعر القرويوفوزي المعلوف پرداخته است شعر معشوقه در
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 ي دكترسبزيان پور و نوشته »جميل صدقي الزهاوي و شعرملك الشعراي بهار نوستالژي سياسي در
دبيات تطبيقي كرمان مجله ا 1392 تابستان 8شماره  4چاپ شده دردوره صالحي، 

ي دكتر يحيي  نوشته »شاب الظريف وغزليات سعدي و بررسي تطبيقي غم فراق«ي  ومقاله
 و ، پاييز9همين نشريه، سال پنجم، شماره  دركه  شدهپروين حاتمي چاپ  معروف و
رساله  پژوهش موجود ديگر .اين زمينه است در هاي موجود پژوهش از ،92زمستان 

عدنان  علق به دكترسيدمت »الشعرالمهاجري العراقيأعالم االغتراب لدي  ةظاهر« دكتري به عنوان
شاعراني چون احمد مطر،  شعر اين رساله به بررسي اغتراب در .استاشكوري 

دانشگاه  در 87سال  در و. مظفرالنواب، مصطفي جمال الدين وجواهري اختصاص دارد
 دراسةغتراب في شعرأبي العالء، اال«ي ديگري با عنوان  پايان نامهاصفهان دفاع شده است و 

درمقطع كارشناسي ارشد دردانشگاه محمد بوضياف  فيةبوعا ةتوسط حيا »موضوعاتية فنية
االغتراب في «ناسي ارشد با عنوان ي كارش پايان نامه انجام گرفته است و 2009درسال 

القري انجام شده  بالل عمرالمولد دردانشگاه أم روضةكه توسط » إبن دراج وشعره ةحيا
 االغتراب في شعر« ي مقاله و ابن دراج بررسي كرده است انواع اغتراب رادرشعر، است

مجله ادبيات تطبيقي كرمان،  چاپ شده در» خسرو القبادياني ناصر جميل صدقي الزهاوي و
 اجتماعي، رواني و ي،به بررسي اغتراب ديني، مكان 92زمستان پاييز و 9 شماره 5 سال

پژوهشي درباره ارتباط تاكنون  اما .شاعر پرداخته است اين دواشعار  سياسي در
هم يك پايان نامه كارشناسي  عدنانمورد  در اغتراب انجام نشده است و ستالژي ونو

 توسط»شعره اليومي: دراسة فنية: شعرعدنان الصائغ« دانشگاه مستنصريه به عنوان در ارشد
سايت در .عارف الساعدي انجام شده است كه دسترسي به اين پژوهش ميسر نشد

يتأبط حزنا أم «ي  مقاله: آن جمله است از شخصي الصائغ هم مقاالتي درج شده است،
كه  حمدأي صالح  نوشته »تأبط منفي: جمرات، مراجعة لديوان عدنان الصائغ األخيريتأبط 

موجود است تكميل كننده مقاالت رپژوهش حاض .چاپ شده است هضةالني  درروزنامه
  .اغتراب باشد ها اشاراتي كوتاه به نوستالژي يا آن برخي از كه ممكن است در

ديوان هاي نوستالژي را از  جلوه. لي استتحلي -روش اين پژوهش توصيفي
ترين  اهميتبراي اثبات پر كنيم، ها را با اغتراب بررسي مي استخراج، سپس ارتباط آن
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هاي نوستالژي  از جلوهيك  نظر صائغ، بسامد كلمات هر اغتراب در تالژي وعناصر نوس
الژي كه بيانگر آمارها، كلمات كلي نوستبراي دقت بيشتر در. بيان نموديم اغتراب را و

هاي خاص نوستالژي  جلوهر يا يادآوري خاطرات هستند را از اندوه شاع روحيه غم و
گروه عام وخاص تقسيم بندي نموديم كه نوستالژي  به دو نوستالژي را جداكرده و
خانواده است  دوستان و -3نوستالژي زمان -2 )وطن( ننوستالژي مكا -1 :خاص شامل

رواني تقسيم  /اغتراب اجتماعي -2 اغتراب مكاني -1 :دسته به دو را ها اغتراب و
 در آن را بسامد اجتماعي، نمادهاي اغتراب رواني و به دليل شباهت عوارض و .كرديم

  .يك گروه آورديم
  

  ادبيات نظري پژوهش
الحنين إلي «ي نوستالژي كه معادل عربي آن  كلمه :اصطالح لغت و نوستالژي در

 به معني )algia( به معناي بازگشت به خانه و(nostos)  :يوناني دو كلمهاز  است» الوطن
احساس غم وحسرت  اصطالح درنوستالژي  .)170: 1976 الياس،( ساخته شده است» درد«

دوران خوش  دلتنگي براي وطن، خانواده، احساس حسرت و بازگشت به گذشته،براي 
آشوري، و1368باطني، ( .استمذهبي درگذشته  كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و

اشعاري كه به . روانشناسي به ادبيات وارد شده است ين اصطالح ازا )ذيل واژه: 1381
كند نوستالژيك محسوب  گشت به دوران گذشته را نمايان مينوعي حسرت باز

  .شوند مي
  

  غربت اغتراب و اصطالحي و معناي لغوي
آمده » Alienation« فرانسوي واژه انگليسي وزبان  در» غربة« يا» اغتراب«مقابل واژه  در

: البعد النّوي و :آمده است» غربة« مقابل كلمه درلسان العرب در. )61: 2005 حماد،(است 
 درصحاح جوهري و .)ذيل مادهغرب:1988، 2إبن منظور، ج( ...فالغريب هو البعيد عن وطنه

 جدا شدن و« »انفصال« .معجم الوسيط هم معناهايي شبيه لسان العرب ذكرشده است
 )اصطالح در( اغتراب. معناي مشترك اغتراب در همه فرهنگ لغات است» دور شدن
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اين احساس از خود او  كه فرد نسبت به اطراف خود دارد واحساس غربتي است 
-6: 1387اشكوري،(رسد كند مي امعه و دنيايي كه در آن زندگي ميشود به ج شروع مي

» اغتراب«زبان فارسي براي  بهترين معادل در رسد به نظر مي چه گفته شد بنابرآن .)15
 .است» زدگي حس غربت«همان 

  
  نوستالژي با انواع اغتراب  ي رابطه

ها تفاوتي بين اين  پژوهش بسياري از در .نوستالژي است عوامل ايجاد اغتراب يكي از 
عنوان  به بسياري موارد اغتراب مكاني در بيانگر اشعاررسد مي ه نظرب دوقائل نيستند،

يك  مصاديق هر معناها و هايي كه دربررسي از .شوند تفسير مي و نوستالژي وطن، تعبير
اين نتيجه  تفاوت ذاتي اين دو، دقت در اغتراب انجام گرفت وپس از نوستالژي و از

نوستالژي حسرت براي . اغتراب انفصال است نوستالژي اتصال است اما: حاصل شد كه
دوستان،  اتصال به گذشته، پيوستن به كودكي، خانه،: تقاضاي اتصال است ورسيدن، 

 پسنديم يا نمي اغتراب، انفصال ازحقايقي است كه امروز اما ...عمرتلف شده و
اي باشد كه باعث  رسد، اغتراب پديده به نظرمي. ريمآن بيزا از درگذشته پيش آمده و

كه به  ي دارداغتراب انواع .شود صل مياغتراب حا نوستالژي پس از شود، نوستالژي مي
  :پردازيمها مي شرح برخي از آن

: 2007المولد،( محل زندگي است از دوري حسرت حاصل از رنج و ،»اغتراب مكاني«
هم  »اغتراب اجتماعي«.درنوستالژي وطن منجرمي شودكه به سرودن اشعاري )135

 اين اغتراب، در. خانواده است اي براي تقويت حس نوستالژي وطن، دوستان ومقدمه
هاي موجود  ارزش افراد و كند با ديگر مي رد فكرف افتد و ق مياجتماع اتفا انفصال از

 )18: 2009 - 2008 بو عافيه،( .شود نااميدي مي احساس حسرت و بيگانه است، لذا دچار
 خودانتظارات  ون خود بين اصول مقبول اجتماعي ودر ، فرد دراجتماعي اغتراب در

به اين دليل اين نوع اغتراب . شود رگيري دروني ميد دچار كند و احساس مي تضاد
ساس كند ولي اح آشنايان زندگي مي ميان جامعه، دوستان و دشوار است كه شخص در
 .كنند را درك نمي ز اوها ني آن پذيرد و را نمي ها آن افكار ها و تنهايي دارد، چرا كه ارزش
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ي  نتيجه و شوند چنين اغترابي مي دچار ها، تبعيدي مهاجران وطبيعي اغلب  به طور
اغتراب « عوامل نوستالژي ديگر از. خانواده است دوستان و تالژيچنين احساساتي، نوس

هم غريبه خود  با فرد، و بدترين نوع اغتراب است است كه» اغتراب رواني« يا »ازخود
 اضطراب، ضعف احساس هويت و چنين فردي هاي ويژگي شود، به همين دليل درمي

 .نتيجه قدرت سازگاري با ديگران را ندارد در. شود حس ناامني ديده مي انتساب، و
 در جا كه بيشترين اغتراب موجود آن از )218-217: 2007 بركات، و 20-19: 2008الجبوري، (

سه  بين اين رسدمي به نظر رواني است، اجتماعي و نوع اغتراب مكاني، صائغ از اشعار
داشته  مستقيم وجود ارتباط ضعف نوستالژيوي، تو باشد ها، ميزان آن نوع اغتراب و

بررسي اين  به آنهاي نوستالژي در  بررسي جلوه و معرفي تأبط منفي پس از لذا باشد؛
  :پردازيممي در اين ديوان آماري نظر نوستالژي از ها با ارتباط آن سه نوع اغتراب و

  
  منفيمعرفي ديوان تأبط 

 و كوتاه و قصيده بلند 71 مشتمل بر چاپ شد سوئد در 2001 سال در كه اين ديوان
 را عميق شاعر كدام احساسات هر و است النثر قصيدةصورت به  صفحه و 130حدود
 وطن 1993 سال عدنان در .)6: 2004 احمد،( كند ه زندگي، همراه با اندوه بيان مينسبت ب

كشورهاي مختلف  در شد، مستقر سوئد كه در 1996 سال از آن زمان تا ترك كرد، را
فاصله  در هاي شاعر دلتنگي حكايت »تأبط منفي« بخشي از. سپري كردعربي روزگار 

حقيقي تبديل  عنوان اين ديوان يك تركيب لغوي است كه به اسمي .ها است اين سال
 »تبعيدگاه را زيربغل زد«: يعني »منفي تأبط« .گرفته است را جاي اسم شاعر شده است و

 را» تأبط شراً« گروه صعاليك معروف به شاعران قديمي عرب از اين عنوان، يكي از
با لقبش  را بسياري او كند، كسي كه لقبش بر اسمش غلبه يافته و يادآوري مي

گرفته است؛ به  صورت» إنزياح« گذاري ديوان نام كه در گويند برخي مي .شناسند مي
 وجود آمده است د انتظار عدول شده و يك قصد جديد بهي بيان مور طوري كه از شيوه

شاعراست ودن هميشگي غربت با دليل نامگذاري اين ديوان، همراه ب .)2: 2012 الصفار،(
 ما( »وغربة أوطاننا فياملنفي /فنعيش غربتنا الدائمة يف الوطن«: نهفته است كه در اين عبارت او
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وطن  ، ازتبعيد در وهستيم غربت  در وطن رد كنيم؛ هميشه غريب زندگي مي )ها عراقي(
اوهمه  .نوستالژي استحس غربت واين ديوان سرشاراز. )530-529: 2010الصائغ،( )دوريم

گاه نيست لذا تبعيد رود جزجايي كه مي هر گيرد؛آرام نمي هيچ جا و رود ميجا 
  .برد مي جا به همه با خود وزده   تبعيدگاه را زيربغل

   
  ديوان تأبط منفي هاي نوستالژي در جلوه

 10اين  از و است قصيده، انعكاس حس نوستالژي شاعر 10 »تأبط منفي«قصيده  71 از
 از سرشار »تأبط منفي سيرةأوراق من « نام قسمتي با 16 بلند قصيده، يك قصيده بسيار

  : بخش تقسيم كرد توان به چند مي ديوان رااين  نوستالژي در عناصر .نوستالژي است
كه  .گذشته عمر حسرت بر -3خانواده  دلتنگي براي دوستان و -2 نوستالژي وطن-1

  :پردازيم ها مي به ترتيب به آن
  

  نوستالژي وطن
 نوستالژيك آن بازگوكننده دلتنگي و اشعار اسم ديوان پيداست بيشتر چنان كه از

 در چند قصيده و هايي از عنوان نمونه به بررسي بخشست؛ به وطن ا حسرت ديدار
  :هاي اشعار نوستالژيك صائغ براي وطنمي پردازيم آن ويژگي كنار
 وطن را حسرت ديدار ست كه ضمن آن شاعراقصايدي  از» لسنةنصوص رأس ا«

نافذِة عَرب  /وأنا أحّدقُ  /األذرُع تتعانقُ  /کلَّ عامٍ  :كندشروع سال جديد اين گونه بيان مي رد
الصائغ، ( من وراِء قضباِن قفِصهِ  /إلی الربيعِ  /ُه الشريدةَ کعصفوٍر يرمي نظرتَ  /إلی وطين /املنفی
ي  پنجره از گيرند،ميآغوش  در را كه همه يكديگر شروع سال جديد با شاعر )73: 2004

درون  اي كه با حسرت از به نگاه پرنده نگاه را اواين دوزد، غربت به وطن چشم مي
ارتباطي  پل و اميد اين قصيده، نشان از پنجره در كند؛ خيره شده، تشبيه مي قفس به بهار

وطن  و اميد بيرون آن، غربت، و و وطن است كه درونش نااميدي بين دنياي غربت و
 شود، گفته مي )قطبي شدن مكان( »مكاني تقاطب« بالغت مكان به اين عمل در .است
 قطب، دو دو ممكن است اين و شوند قطب مقابل تقسيم مي ها به دو مكان آن، كه در
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 و بين دوسوي باز اين معنا كه شاعر به« باشند؛) بسته و باز(» إنغالق /إنفتاح« طرف
 كحلوش،( .»داللت دارند يك معنا بر سو دو اين كدام از هر و كندمي ايجاد بسته ارتباط

 .اند گرفته مقابل هم قرار بسته در و سوي باز دو نيز قصيده اين در )191و139: 2008
، »يوليسس«، »لوليو«، »العراق«هاي  قصيده توان در مي بسته را و سوي باز دو هايي از نمونه

  .ديد »أوراق من سيرة تأبط منفي« 14 و 10، بخش»العبور إلي المنفي«
 اونوستالژيك صائغ است  اشعار هاي ديگر ويژگي يادآوري جزئيات طبيعت وطن از

لکّننی دوَن أنأتطلَع ِمن نافذِة القطاِر العابرِسهوَب  :داردحافظه  در جزئيات وطن را
ارٍ /أعرُف ما ميّر يب/وطين : 2004الصائغ، ( أحفظها عن ظهِر قلب. و قری/وخنيل/زنازينوَ  /ِمن أ
 چه را كه از هاي وطنم بنگرم آن شتبه د ي قطار اما من، بدون اين كه ازپنجره و( )104

حقيقت  رد) شناسم مي گذرد بر من مي روستاها ها و ها و نخلستان سلّول ها و رودخانه
هاي وطن ندارد تا  اي جز بازخواني جزئيات مكان چاره افتد مي وطن دور شاعري كه از

  .خواننده فروريزد دروني خود را بر بدين وسيله كمي از انفجار
 در يادآوري جزئيات فضاهاي وطن صائغ، شعرهاي نوستالژيك هاي ويژگي ديگر از

 :بيند مي ديدن طبيعت غربت، عراق را باصائغ  .مقابل زيبايي طبيعي غربت است
) 88: 2004 الصائغ،َ( ومل أکُمل احللم/قلُت أيَن /ويأخذين/رأيتُ الفراَت ميدُّ يديهِ /عليجسرماملو

 وبه اگيرد ميمرا  كند و بينم كه دستانش را دراز مي برروي پل مالمو فرات را مي(
هنگام  طبيعت وطن، يادآوري عناصر) ام تمام نكردهگويم كجا؟ من هنوز رؤيايم را  مي

تقاطب  از ها، نوعي ديگر شباهت انگاري بين آن غربت و ديار مشابه آن در ديدن عناصر
 »المنفي/الوطن ثنائية« كند كه مي به ذهن متبادر را) دوقطبي شدن مكان( بالغي مكان

 هاي غربت در مكان اين حركت بالغي، در« شود، ناميده مي )تبعيدگاه/دوگانگي وطن(
دراين همچنان كه  )147: 2008 كحلوش،( .»گيردمي جزئيات فضاهاي وطن قرارمقابل 
  .كند براي شاعرتداعي مي فرات را پلمالمو، قصيده،
هاي وطن است  ويراني نوستالژيك عدنان بيان اندوه از هاي اشعار ويژگي ديگر از

 فرا افتد؛ افسوس جانكاه وجودش را وطن مي ، به ياد»لوليو« قصيده مثال در طور به
 /؟أقوُل لقليب إليأينَ  :گويدمي هايش بريزد، آتش دلتنگي كند آبي برسعي مي و گيرد مي
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 اين .وطن نمانده است از اي بيش خرابه به كجا چنين شتابان؟ )86 :همان( همخربواوطني
تئوري  و اين تفكر حسرت بازگشت نيست بلكه با همان نوستالژي وطن است كه فقط

دلخواه؛ بنابراين  و بلكه وطني آباد! اما نه خرابه خواهد ميوطن را  كه شاعر، همراه است
 .ترك مي كند راجا  وطن اتفاق افتاده است آن چه در آن خونين از دلي عدنان با

 ،)27( وطنحكاية ،)15( العراق ،)14( حنين :قصايد هاي دلتنگي براي وطن در نمونه
 تأبط منفي سيرةأوراق من  3 قصيده )86( ، لوليو)73( السنة، نصوص رأس )37( خيبات

  .شود ديده مي) 94(
  

  :رفته  دست حسرت عمر از ها و سال نوستالژي گذشت
 آن عمرش پس از. هاي جنگ به خدمت گرفته شد جبهه هاي زيادي در عدنان سال 

 گونه تباه شده است غمگين و كه عمرش اين اين اوهميشه از .درغربت سپري شد
کأغنيٍة حزينٍة تنبعُث ِمن حقٍل /سأجلُس علی باِب الوطن حمدوَب الظهرِ : حسرتمند است

أنظُُر إلی أسراب العائدين ِمن منافهيمکالطيور /يغطيين الثلُج وأوراُق الشجرِاليابسةِ /فارغٍ 
م الثلوَج والغربَة أمسُح عن /املتعبةِ  م يعودون/أجفا ِمن /لکن َمن يعيُد هلم ما َضّيعوُه ...../إ

نشينم مانند آوازهاي  من، خميده بر درگاه وطن مي( )103: همان( َرمٍل َو أحالٍم وسنوات
برگرفته هاي درختان خشكيده مرا در برگ خيزد برف و مي دشتي خالي بر كه از غمگيني

 از تبعيدگاهشان به وطن بازكه چون پرندگان خسته  منگر هايي مي است به گروه
اما  ...گردند ها باز مي آن. زدايم ها مي هاي آن پلك غربت را از ها و برف) آثار( .گردند مي

به كارگيري  ).گرداند ها باز مي به آن تلف شده را هاي ها، رؤياها و سال چه كسي ماسه
 حقٍل فارٍغ، الثلج، أوراق الشجر بالظهر،حزينة، حمدود( :عبارات با بارمعنايي غم زده چون

 را در كه شاعر سردي زمانه و رنجي دارد نشان از) املتعبة، الغربة، ضّيعوه اليابسة، الطيور
هايي را به  سال اين شيوه نشستن، نشيند، درگاه وطن مي خميده بر برگرفته است؛ او

اين سوال  ري وگوژپشتي رسيده، وني به پيجوا از گذرانده و كه درتبعيد كشدمي تصوير
 گرداند؟ ها بازمي به آن اشان را ها، عمر تلف شده و رؤياهاي مرده سهچه كسي ما: كه

 .جواني است روزگار براي بازگشت بهترين دوران و حسرت او نوستالژي و حاكي از
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، قصيده )43( اإلسكافي الكهل :قصايد در زمان را حسرت گذر هاي ديگري از نمونه
  .توان مشاهده كرد مي) 100(، )98( تأبط منفي سيرةأوراق من  12 و 8شماره 

  
  خانواده نوستالژي دوستان و

 گويي ياد نيست، حسرت گذرعمر وطن و دوستان به اندازه ياد ذكر تأبط منفي، در
 دوستان از از قالب بياني كوتاه، در بيشتر شاعر پوشانده است و وطن، خاطره دوستان را

تأبط  ةأوراق من سير« 14درقصيده . دارد ها را آن حسرت ديدار و كرده ياد رفتهدست 
نويسد ت نامه براي دوستاني ميغربت به صور در را نهايت حسرت خود شاعر ،»منفي
مثل أوراق الرسائل /أتطايُر حبنيين يف قارات العامل :سرايد گونه مي اين و ندارد، آدرسشان راكه 

تکتب رسائَل احلنني /وأصابعي ضائعٌة علی مناضِد املقاهي/دموعي مکّسرٌة فيالباراتِ /املمزقة
پراكنده  هاي زمين در قارهام  دلتنگيبا ( )103: همان(ألصدقائي اّلذين الأملک عناويَنهم /

 ها شكسته است و ميخانه هايم در اره، اشكپاره پ هاي نامههاي  شوم مانند ورق مي
اي دلتنگي براي دوستانم ه نامهها تباه شده، هاي قهوه خانهروي ميز انگشتانم بر

  ).ندارم نويسد، كه آدرسشان را مي
 از ضمن آن، آميزد و مسائل سياسي درهم مي گاهي نوستالژي صائغ براي دوستان با
جمله  از »االنتفاضة شهداء« .كند محكوم مي جرياني سياسي حمايت كرده، يا آن را

 1991 دست رفته، انتفاضه ضمن دلتنگي براي دوستان از آن، عدنان است كه در قصايد
به « اين حركت كه در شاعر .كند محكوم مي را عامالن كشتارها و تاييد كرده عراق را

 )6- 5: 1991اجد،الم(» عليه جنايات رژيم صدام اتفاق افتاد جوش توسط مردم و خود طور
دوستانش توسط رژيم بعث بود  زيادي از شدن تعداد كشته وي شاهد شركت داشت،

ميان مردم  ها به سرعت در ي آناز اين كه خاطره و شود ها مي بنابراين دلتنگ آن
هؤالِء  /أمام دباباِت احلرسِ  /تساقطوا أکداساً  /هوالِء الذينِ  :شود شود ناراحت مي فراموش مي

هم  قبور هوالِءاّلذين مناعلی شواهد /قبَل أن حيّلقوا بأجنحتهم البيضاء /َحَلموا کثرياً باألرضِ اّلذين 
 )19: همان( فی زمحة املدينة....../شيئًا فشيئاً  /هوالِءاّلذين تآکلت أخبارُهمُ /النسيان ُصّبري

، رياست جمهوري عراق سقوط كردندهاي گارد  مقابل تانك گروه گروه درهايي كه  آن(
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اوج بگيرند، رؤياهاي  )به سوي آسمان( هاي سفيدشان بالكه با  اين آناني كه قبل از
 سنگ قبرهايشان زياد شد و گل فراموشي برهايي كه  داشتند آن سر درزمين  درزيادي 
  .)از بين رفت شلوغي شهر آنان كم كم در اخبار

 )علي الرماحي الشهيد إليالشاعر(شاعر و )21( اتهام قصايد براي دوستان در دلتنگي
وطن  پس از وطن و كنار در براي مادرش نيز دلتنگي شاعر .شود مي هم ديده )50(

 زماني كه از يكبار :به كاربرده است را »أم« واژه تأبط منفي، دوبار در چون صائغ .است
 و: كند مادرش خداحافظي مي تنور از و كند جزئيات آن خداحافظي مي ي وطنش با همه

» منفي تأبط ةأوراق من سير«14 قصيده هم در يكبار و )88: 2004 الصائغ،( نور أميداعاً لت
خيال به وطن  درشود  نيز مي دلتنگ مادر هايش براي وطن ميگويد؛ دلتنگي زماني كه از

لن أطرَق /لکننی/سأرمتي يف أحضان أوِلکومِة عشٍب تلوُح يل من حقوِل بالدي :گردد مي باز
م /الباَب ياأمي درآغوش خود را  و( )104: همان(.وراَءاجلدران ينتظرونين بنصاهلم الالمعةإ
 !اي مادر اما اندازم مي شود كه براي من نمايان مي سرزمينم گياهان كشتزارهاياولين تل 

هاي درخشان  سرنيزهآن سوي ديوار با  در) جاسوسان(ها  آنچون كوبم نميمنزل را  در
انجامد چون حتي درخيال،  به مالقات نمي مادر پس حسرت ديدار )من هستند انتظار در

  .ي وطن استشرايط ويژه تحت تأثير مادر ديدار
  
  تأبط منفي تباط انواع اغتراب و نوستالژي درار

اغتراب : ديوان تأبط منفي عدنان الصائغ نوستالژي وطن در ارتباط اغتراب مكاني و
نوستالژيك عدنان  داليل فراواني اشعار يكي از. داردمكاني ارتباطي منطقي با نوستالژي 
هوايي،  تفاوت آب و»لوليو«قصيده  مثال در به طور. براي وطن، اغتراب مكاني اوست

هيچ مناسبتي  و كند عراق بيان مي با حتي فرهنگي قطب شمال را اجتماعي، سياسي و
كند  ون ميافز را واين مسأله حس غربت او كند محيط جديد احساس نمي و بين خود

هاي  براي وطن است كه طول گام اين دلتنگي وشود  بيشترمي كه حس نوستالژي او ن چنا
لّوحت يل، وغامت وراَء  /تالسماُء الّتی أثلج /ُاسرُّح طريف: كند را مشخص مياو 

هذي البالُد اّليت مل يعِکر مالی و  /مالی و تلکالبناُت يَدخِّنَّ أسراَرهنَّ وراَء النوافذ /.../الصنوبر
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ا ِمدفٌع منُذقرَنني ِ  ..../......../......./أوستصحو /وهذي السماُء اّليت أثلجت /مايل /فضاءا
وأنا أتشاغُل بالواجهاِت  /لکأنَّ احلنني يقّصرها أويسارعها /غريهذي اخلطی /مالی والأرَض يل

اشاره ماني كه برفي است به من آس م،گردان مي چشم( )86 :همان(املضيئِة عما يشاغُلين 
براي خود ( دختراني كهبه اين مرا چه . شود پشت درخت صنوبر ابري مي در كند و مي

مرا چه فرستند،  به هوا مي ، اسرار خود را دود كرده و)به اصطالح ارزش قائل نيستند و
دوقرن است كه هيچ  )گاه نفهميده و هيچ مفهوم جنگ را(سرزميني كه مناسبتي است با 

نكرده است، مرا چه كه اين آسمان برفي است يا  كدر اي آسمان آن را خمپاره
 ها را آن وطن ها كه گويي شوق ديدار سرزميني ندارم جز اين قدم ،..مرا چه...صاف

اين همان  )كنم هاي نوراني سرگرم مي را با  ويترينخود و من  كند مي كوتاه يا بلند
 ،محيط جديد با آن مواجه شده است در است كه شاعر» غترابا« يا» انفصال«حس

چين صرفه با نقطه هاي آن  بقيه ويژگياز بيان  و تفاوت است نسبت به فضاي جديد بي
 حتي اجتماعي شاعر اغتراب مكاني وي  هنشان..) به من چه؟( »مالي« تكرار -كند نظر مي

يا دوگانگي  »المنفي /الوطن ثنائية« ي بالغيبه كارگيري شيوه. محيط جديد است در
ارتباط اغتراب مكاني ونوستالژي وطن  نمودي از -كه به آن اشاره شد -غربت /وطن

عدم تناسب با آن باعث  و حس جدايي شاعرازمكان جديدن است؛ چرا كه درشعرعدنا
مورد وطن تقويت كرده  را در همين نكته حس نوستالژي او اندوه وي شده است و

  .است
 در دلتنگي براي وطن با نهايت حسرت و عدنان، اوج حس اغتراب مكاني را

 گاه كه به ياد آن آميزد، هم مي در »أوراق من سيرة تأبط منفي« قصيده آخرين قسمت از
 فرو انتظار هايم از اشك و ها تبعيد قدم كدامين پياده رو دانم در نمي: گويد مرگش مي

 قصايدم، مركَّبم و و دست برجيب من خواهد برد ،آلودههاي  كدام ناخن افتاد و خواهد
روي تخت كدامين هتل  دانم بر مين من خواهدگرفت و روشن از روز روياهايم را در

وطنم  هايم سرد، و اشك ببينم بالشت من خالي است، و شوم تامي بيمارستان بيدار يا
الأعرُف أي /ِمن اإلنتظار أقدامی ورموشیُط اقتسس/الأعرُف علی أيِّ رصيِف منفی ..:دور

الأعرُف علی /يف وضِح النهار/وحمربتی وأحالمی/وتسلبنی قصائدي/أظافرٍنَتنٍة ستمَتُد إليجيوبی
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 :همان( ووطين بعيد/ودموعي باردًة  ./..وساديت خاليةً ألجد/سأستيقظُ /أيِّسريرفندٍقأومستشفی
كه » الأعرف« تكرار و هميشه نشان اغتراب است صائغ شعر در »هتل« و »پياده رو« )106
وطن  از كه شاعر، دور كند اي نامعلوم را بيان ميرسد آيندهمي مورد 5پايان قصيده به  تا

اش  شكارا اين حس اغتراب باعث دلتنگيآ پايان قصيده، در. كند براي خود تصور مي
أضَع أريُد أن  :وطن بميرد در كند مي كه آرزو رود جا پيش مي تا آن شود و براي وطن مي
اِر بالدي /جبيين الساخن خواهم  مي( )107-106: همان( وأموَت حاملًا کاألشجارِ  /علی طِني أ

خواب  چون درختان در و بگذارم هاي سرزمينم رودخانهگل روي  بر پيشاني داغم را
هرچه  زند و تأبط منفي اغتراب مكاني موج مي سرتاسر در )ي رمانتيك بميرم شاعرانه

هاي ديگري از اين نوع را  نمونه. شود شود نوستالژي وطن بيشترمي مي اين حس قويتر
  .توان ديد، تأبط منفي مي105و  93، 92، 89 ،87، 73درصفحات 

  
  عدنان الصائغ اشعار نوستالژي درتماعي و رواني با ارتباط اغتراب اج

) اغتراب اجتماعي( جامعه دوستان و احساس انفصال از »تأبط منفي« درجاي جاي
قطار شده  برسوار  شاعر جا كه آن »إليالمنفي العبور« قصيده آشكاراست؛ به طور مثال در

شاعر  شود وهم كالم مي ويبا  بيند كه مي كند دخترك جواني را تا به سوي غربت سفر
تسألين بأٍمل :....ي وطنش با او سخن بگويد ولي هايش درباره نگراني كند از تالش مي

اختشي أّالمتسکشيئاً  /َ◌خشب التوابيت املستهلکة ک/ملاذا أصابعي متهرئة /وذهول ّ  /وعجولة کأ
فتميُل بشعرهاالنثيث علی دموعي /.../وأجماداألمة/واإلستعمار /والالفتات /الوطن عن فأحّدثها
وب چرا انگشتان من چون چ :پرسد من مي با درد وآشفتگي از( )90:همان( والتفهم
ترسيد دستش به چيزي مي حالي كه شتابان بود و كهنه پوسيده است؟ درهاي  تابوت

. با او سخن گفتم... و افتخارات امت و استعمار پالكاردها و و ي وطن بخورد درباره
كه (فهميد نمي شد و هاي من خم مي زده به طرف اشكولي دخترك با موهاي روغن 

  .)گويم چه مي
هاي  ارزش وي از. اين حس همراه اوست اغتراب اجتماعي است و عدنان دچار

به همين دليل است كه تالش او براي برقراري  تنها مانده است اجتماعي جدا شده و
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درجيبش مانده كه بوي تعفن  قصايدش آن قدر شود؛ بنابراين ا جامعه ناموفق ميارتباط ب
سراغ  هم گوش شنواييها را چاپ كند، شايد  ندارد كه آن كسي را سراغ گرفته است و

كسي نيست كه  لبانش خشكيده وها هم بر  را براي آن بخواند، اشك ندارد كه قصايدش
 /علی شفيتالدموع تتيّبُس  /وال أجُد َمن ينشرها/القصائُد تتعفن يف جيوبی :ها را پاك كند آن

به دنبال  و كند بيشتر ميا ر دلتنگي او همين تنهايي، و )102 :همان( سحهاميوالأجُد َمن 
  . هايش را پاك كند گردد كه اشكمي) دوستي خالص( كسي

مستقيم دليل  طوراغتراب اجتماعي به  شايد اگر. وستاغتراب همراه اپس اين 
شود  باعث مي كند و را تشديد مي غيرمستقيم غم تنهايي او نباشد، به طور نوستالژي او
، )52( »عقدة«: قصايد .شود دست رفته بيشتر دوستان از براي وطن و دلتنگي او

 .دهند نشان مي راصائغ اغتراب اجتماعي  ،تأبط منفي در )76( »إلي« و )68( »تكوينات«
ليفه نيز عبداللطيف خ. دارد رواني وجود شباهت زيادي بين عوارض اغتراب اجتماعي و

اختصاص يك نوع مستقل به اغتراب رواني بسيار «: كند كه به اين حقيقت اعتراف مي
» ها مرتبط است باغترا ي رواني اغتراب با تمام ابعاد ديگر كه جنبهدشوار است؛ چرا 

ض اغتراب از عوار هاي آن، ارزش جامعه و احساس دوري از .)80: 3003خليفه، (
 نوع اغتراب دو هاي هر نشانه ازاضطراب  واحساس تنهايي حالي كه  اجتماعي است در

كند  مي احساس تنهايي خود را ابرازبنابراين جاهايي كه شاعر، تاس )رواني اجتماعي و(
هايي از اين نوع  نمونه. همچنين رواني باشد واغتراب اجتماعي  مصداقي از تواند مي

 حماٌط بکلِّ اّلذين غابوا /وأنا وحدي /يف شوارِع رأِس السنة /يسقط الثلُج علی قليب: است
هايي كه  ه آنهم تنها بامن  بارد و برف برقلب من مي ،هاي سال نو خيابان در( )73:همان(

يعني . به وسيله كساني كه غايبند شلوغ است وقتي اطراف شاعر )ام غايبند احاطه شده
 .همراه شود -اند احاطه كردهرا  كه زيادند و اوهرچند  -اطرافيان خود تواند با نميشاعر 

با هم  را) شلوغي تنهايي و( متناقض عنصر دو او ،اين همان اغتراب اجتماعي است
 را وي استاغتراب رواني  اي از كه نشانهتناقض دروني خود  ازنمادي  آورده است تا
: همان( من وحديت /يف هذا الغسق /لکن ملن سأهديها /اسأقطُفه /سأقطُف الوردةَ  .نمايش دهد

اين تاريكي آن را به چه كسي هديه  دراما خواهم چيد،  ام تنهايي گل سرخ را از( )68
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د اغتراب يابد كه آن را به وي اهدا كنكسي را نمي چيده و گلي را كه اين )خواهم كرد؟
 اغتراب رواني شاعر داللت دارد و تنهايي، بر تاريكي و كند و اجتماعي وي را تاييد مي

ليَس يل غَري : بيند سردي روابط را نمي رود كه جز برف و جا پيش مي اين اغتراب تا آن
سايه درخت،  ام و ها كه برپنجره اين برف جز( )87: انهم( نافذيت والشجرهذي الثلوج تظّلل 

طبيعي است كه  است و احساس تنهايي نقطه مشترك اين اشعار )افكنده چيزي ندارم
 درچون تقريبا  .شود مي خانواده دوستان و به دلتنگي براي منجر اين نوع احساسات،

قصايد  در .برطرف كند راگردد كه تنهايي دروني او  كسي مي به دنبال تمامي اين اشعار
 »الغفران رسالةالمحذوف من « و) 101 و 99( »تأبط منفيأوراق من سيرة « 12 و 10

  .شود اجتماعي عدنان الصائغ ديده مي بازتاب همزماني از اغتراب رواني و) 109(
 هاي اغتراب رواني است نشانهيكي ازبحران هويت فردي  و ضعف احساس انتساب

گاهي دچار آن عدنان الصائغ  و شود اجتماعي محسوب نميصاديق اغتراب م از كه
دائما سركوب  انسان افكار وگيرد كه وقتي آرزوها  ا شكل ميج آن مشكل از .شود مي
خويشتن  غربت از و شود بدون پناه مي ، آواره وبه يك موجود ضعيف لتبدي شود مي
گيرد،  ردي شكل ميبحران هويت فنتيجه  در و .)244: م2007بركات، (آيدميوجود  به
اراده حق حكومت در  وبچيند  ي عملش را نتيجه كند و ازرا ابرخواهد خود مي» ذات«
كه عوامل خارجي  بدون اين آرزو داشته باشد ورؤيا  داشته باشد، هايش را خواسته و

 افتد و اتفاق مي )رواني( اغتراب ذات شود اما وقتي اين خواسته محقق نمي مانع آن باشد
عدنان الصائغ هم  .)219: م2001عقاق، (شود  هويت فردي ميه فقدان منجر ب ذات اغتراب
 دچارگاهي چشيده است  سپس طعم غربت را ت وستم بعثي زيسته اس زيرها  كه سال

 /ُق باباً أطر : كند كه هيچي نيست به صراحت اعتراف مي او. شودنين احساسي ميچ
کم بابًا يفصلين  /يارّيب  /سوی باٍب آخر/الشیَء  /أدخلُ /أفتحهُ  /نفسي باباً الأبصُر إّال  /أفتُحهُ 
بينم كه  دري ميفقط  خودم را .كنم ميباز  آن را ،كوبم مي دري را( )16: 2004الصائغ، ( عين

 ازخدايا چندين در مرا . ديگري چيزي نيست جز در. شوم داخل مي. كنم باز مي آن را
آشكار شدن است وقتي  كشف و گشايش و نمادي از »در« )خودم جدا كرده است؟

به جستجوي خود  درسپس  و كند توصيف مي ي تودرتودرها به صورت خود را شاعر
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 وجود وواقع  در ،اند با خودش غريبه ساختهرا  ين درها اوهم و رسد مي )الشيء( »هيچ«
شدت اغتراب رواني هرگاه . اغتراب رواني است دچار و گم كرده است ماهيت خود را

 ،احساساين  و شود به سردرگمي ميمنجر و شود هم غريبه ميخود  با شاعر گيرد
» نص« ي قصيده در اغتراب رواني را ي ديگري از نمونه ؛دنبال نداردبه  رانوستالژي 

اکتشفُت أّنين الشیَء غريظلٍّ .../ومضيُت /نسيُت نفسي علی طاولِة مکتبيت: توانيم ببينيم مي
 روي ميز بر خودم را( )9: همان( ويصافُح الناَس کأنُّه أنا/شقٍة مب أراُه ميشي أمامي/ لنصٍ 

ي  سايه از فهميدم كه من چيزي غير ...رفتم و )گذاشتم جا( ام فراموش كردم كتابخانه
دهد به مردم دست مي) اي به گونه( گذرد و مقابل من مي متني نيستم كه به سختي از

 كند هر معرفي مي) الشيء( »هيچ« راخود  شاعر اين قصيده نيز در. )گويي كه من هستم
 اغتراب رواني اوست و گر همچنان نماياناما  ،زند ي ضعيف برآن مييك استثناكه  چند

به نوستالژي  احساس تنهايي است، منجر تر ازاغتراب رواني كه شديد ازاين نوع 
است نوستالژي اضطراب  تنهايي واغتراب رواني كه احساس  پس آن بخش از. شود نمي

تبديل به بحران  گيرد و يكه شدت م جا آنولي به دنبال دارد  خانواده را دوستان و
 در رااغتراب رواني  از ديگريي  نمونه( .پي ندارد در شود نوستالژي راهويت مي

  .)مشاهده كردتوان  مي) 92( »تأبط منفي ةأوراق من سير« 10قصيده 
  
  انواع اغترابنوستالژي وهاي مختلف  كلمات جلوه بسامد
 تنها براي زيبايي متن نيست بلكه هر واژه هدف و كاري بي تركيب، يك كلمه يا تكرار

: 1997 المالئكه،(» دهد مي قرار پيش روي ما شاعر، بر مسلط كليدي براي كشف افكار«
ترين نوع  قوي نوستالژي و ي  ساس، براي مشخص شدن برترين جلوهبراين ا .)276

تأبط منفي  در اغتراب را كلمات مربوط به انواع نوستالژي و فراواني تكراراغتراب، 
 اغتراب را و ،»خاص« و »عام« عنوان نوستالژي به دو نوستالژي را لذا استخراج كرديم،

 به دو نوستالژي عام راسپس  تقسيم كرديم، »اجتماعي /رواني« و »مكاني« :نوع به دو
 ،»مكان« :به سه نوع نوستالژي خاص را و »اندوه غم و« و» روياها خاطرات و«: گروه

 در بندي مفاهيم موجود اساس اين تقسيم. تقسيم كرديم» دهخانوا دوستان و« ،»زمان«
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 استخراج نموده عناوين را يك از هر كلمات مرتبط با فهرستي از. تأبط منفي بوده است
توجه به نكات زير الزم براي درك بهترمطالب، . به دست آورديم را ها آن تكرار آمار و

  :است
تأبط منفي بوده است وگرنه  اساس كلمات موجود در كلمات انتخاب شده بر -الف

اغتراب  معنايي نوستالژي يا بار هاي ديگر مترادف كلمات يا ممكن است بسياري از
 كلمات احصاء. اندنشده ا ذكرج اين اند، در منفي نيامدهتأبط  ولي چون در داشته باشند،

اند يعني همين  د احصاء شدهعباراتي كه مفهوم نوستالژيك يا اغتراب دارن در شده
-ب .اند اند شمارش نشده ي كه بارمعنايي نوستالژيك نداشتهقصايد يا عبارات در كلمات
انواع  از اثبات كنيم كدام يك اين است كه استخراج اين آمار از هاي ما هدف يكي از

انواع نوستالژي  است پس طبيعي است كه قويتر شاعر اغتراب در نوستالژي خاص يا
كردن نوستالژي جدا  هدف از -پ .انواع اغتراب نيز با هم مقايسه شوند خاص با هم و

 و نوستالژي خاص نبوده بلكه سنجش روحيه نوستالژيك شاعرعام، مقايسه آن با 
هاي  ها، زيرگروه نوستالژي خاص بوده است، بنابراين درتحليل جداسازي آن از
 به اغتراب را -ج. شوندانواع نوستالژي خاص باهم مقايسه مي هم و نوستالژي عام با

اب اغتر جا كه ازآن -چ .تقسيم كرديم» اجتماعي /رواني« و» مكاني«نوع اغتراب  دو
راب اجتماعي دارد، كه نقاط مشتركي با اغت شود رواني، زماني سبب نوستالژي مي

عنوان اغتراب  بايك گروه  در دونوع اغتراب راكلمات اين  فراواني تكرار
 تعيين ارتباط ميزان اغتراب با هاي ما يكي ازهدف -ح. اجتماعي آورديم/رواني

  .رديمبيشترين نوع نوستالژي خاص مقايسه ك قويترين اغتراب را با ؛ لذانوستالژي است
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  »تأبط منفي«جدول بسامد كلمات نوستالژي عام وخاص در ديوان 
 نوستالژي خاص نوستالژي عام

خانوادهو  دوستاننوستالژي نوستالژي زمان)وطن(نوستالژي مكانغم و اندوه خاطرات ورؤياها  
 فراواني كلمه فراوانيكلمهفراوانيكلمهفراوانيكلمه فراواني كلمه

 11 صاحب ومشتقات 11مرّ/تلف/مضي27وطن17دموع/دمع 12 حلم ومشتقات
ومشتقاتذكر   2 أم 8سنوات/سنة16أرض9ضجر 4 

 2 أصدقاء /صديق 4أيام/يوم9مقاهي/مقهي8حنين/حنّ
 1 أهل 3أعمار/عمر7بالد/بلد6شكوي
 2أزمنة/زمان5بارات/بار3آه

 1دقائق/دقيقة5حانات/حانة2إحزان/حزن  

 1شيخوخة/شاخ5عراق2زفيرات/زفير  

   1طفولة4نخيل/نخل2أحزان/حزن  
   1أعوام/عام3كركوك1أسف  
  2دار1بكي  
    2شوارع/شارع1كĤبة  
    2فرات1مرارة  
    2قري/قرية1أوجاع/وجع  
    1دجله  

 61جمع كل 32جمع كل90جمع كل54جمع كل 16 جمع كل
  138: جمع كل70:جمع كل

 
  »تأبط منفي«اجتماعي در ديوان  /جدول بسامد كلمات اغتراب مكاني ورواني

 اجتماعي/اغتراب روانياغتراب مكاني
 فراواني كلمهفراوانيكلمه
 25 وحيد/ وحدة11أرصفة/رصيف

 7 شوارع/شارع8نأي/فصل/بعد/هجر
 5 طرق/طريق8زنزانة/سجن/قفص

 3 تسكع7قطارات/قطار
 3 أرصفة/رصيف7منافي/منفي
6شوارع/شارع
  5أسفار/سفر

  4راحل/رحيل/حلةر/رحل
  4طرق/طريق
  3حقائب/حقيبة

  3رسالة
  3سفن/سفينة
  2تذكرة/بطاقة
  2يجوب/جاب

  2اغتراب/غربة/غريب/غرباء/غريب
  2فندق

  2محطات/محطة
  2طريدة/طريد/شارد/شريد/شرد

  1ساعي بريد/بريد
 43 جمع كل82جمع كل
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  گيري نتيجه
 نوستالژي حسرت براي رسيدن و .اغتراب انفصال است نوستالژي اتصال است اما -1

 پسنديم يا در نميحقايقي است كه امروز  انفصال از امااغتراب، ....تقاضاي اتصال است
 از شود، نوستالژي پس ث نوستالژي مياغتراب باع آن بيزاريم، از گذشته پيش آمده و
عاملي  مكاني، اجتماعي و رواني صائغ هم اغتراب اشعار در شود، و اغتراب حاصل مي

  .براي بروز نوستالژي است
درگمي  سر ،گيرد بحران هويت فردي شكل مي گيرد و وقتي اغتراب رواني اوج مي -2

  .دشو نوستالژي نمي منجر به شود و حاصل مي
نوستالژي، هاي  ميان كلمات مرتبط با جلوه چون در توجه شاعراست؛ صدر در وطن -3

  .بقيه ذكرشده است كلمات مرتبط با نوستالژي وطن بيشتر از
رود، هرچه اغتراب مكاني بيشتر  پيش مي اغتراب همراه با نوستالژي شاعر هاي جلوه -4

 چون نوستالژي وي براي دوستان و و يابد افزايش مي نوستالژي وطن نيز شود، مي
نيز به شدت اغتراب مكاني  رواني او اغتراب اجتماعي و خانواده، به قوت وطن نيست،

 .نيست

 براي وطن فقط دلتنگي براي بازگشت به وطن نيست، بلكه او دلتنگي شاعر -5
 .خواهد هاي آباد وطن را مي بازگشت به گذشته

گاه تابع شرايط وطن  و خالص براي مادر گاه به طور مادر، دلتنگي شاعر براي ديدار -6
 .است

ضمن حسرت براي  او .تابع شرايط سياسي است ستانبراي دو دلتنگي شاعر -7
  .پردازد ، به تأييد اين حركت مي1991فاضه دوستان از دست رفته در انت

 حس نوستالژي وي براي ديدار اغتراب مكاني و با تلف شده، عمر بر حسرت شاعر -8
  .وطن تلف كرد از به دور و تبعيد در عمرش را وطن همراه است چون بخش زيادي از

  
  :منابع ومĤخذ

  .مركز: فرهنگ علوم انساني، تهران ،)ش1381. (آشوري، داريوش -



 55 ...هاي نوستالژي وارتباط آن با اغتراب مكاني، اجتماعي ورواني جلوه

  .دارإحياء التراث العربي: ، بيروت1، ط 4و2لسان العرب، ج  ،)م1988. (بن منظور، محمدبن مكرّمإ -
  .مطبعة النهضة الجديدة:، قاهره11قاموس إلياس العصري، ط ،)م1976. (اس، أنطون إلياس إدواردإلي -
: هاي وابسته، تهران ي روانشناسي وزمينه واژه نامه ،)ش1368. (گروه نويسندگان باطني، محمدرضا و -

 .فرهنگ معاصر

  .دارالهداية: ، كويت1اإلغتراب في الشعر التركي و العربي المعاصر، ط ،)م2007(بركات، عبدالرزاق،  -
  .دارمجدالوي: ، اردن1بي، طفي الشعر العر الغربةالحنين و ،)م2008(الجبوري، يحيي وهيب،  -
  .مكتبة دار الحكمة: القاهرة، 1اإلنسان المغترب، ط ،)م2005. (حماد، حسن -
  .اآلداب مكتبة: القاهرة، 1التسعينيات، ط أزمةالشعرالعراقي في  ،)م2010. (حمدي، فاطمه -
  .دارغريب: القاهرة،1االغتراب، ط جيةدراسات في سيكولو ،)م2003. (، عبداللطيفخليفة -
  .الشركة التونسية للنشر: ، تونس1حوار، ط: عدنان الصائغ تأبط منفي ،)م2008. (الزريبي، وليد -
 . للدراسات والنشر المؤسسة العربية: ، بيروت1، طالشعريةاألعمال  ،)م2004. (الصائغ، عدنان -

  .للدراسات والنشر العربيةالمؤسسة : ، بيروت1ط. والتوماهوك ويليه المثقّف القراءة ،)م2010( ----  - 
 .اتحاد الكتاب العرب: دمشق. في الخطاب الشعري المعاصر، الط داللة المدينة ،)م2001. (قادةعقاق،  -

  .اإلنتشار العربي: ، بيروت1النص، ط بالغة المكان قراءة في مكانية ،)م2008. (فتحيةكحلوش،  -
 .دارالوفاق: ، بيروت1الشعب العراقي، ط إنتفاضة ،)م1991. (الماجد، ماجد -

  .دارالعلم للماليين: ، بيروت10قضايا الشعر المعاصر، ط ،)م1997. (، نازكلمالئكةا -
  .البابطين مؤسسة: ، كويت1، ط3مج  ،)م1995. (معجم البابطين للشعراء عبدالعزيز،مؤسسة جائزة  -
تأبط : لديوان عدنان الصائغ األخير مراجعةيتأبط حزنا أم يتأبط جمرات، « ،)م2004. (أحمد، صالح -

عدنان  با دريافت از طريق مكاتبه الكترونيكي( .أيار 1،24س 158، بغداد، ع صحيفةالنهضة، »منفي
  ).الصائغ

، دانشگاه »االغتراب لدي أعالم الشعر المهاجري العراقي ظاهرة« ،)ش1387. (اشكوري، سيد عدنان -
  .اصفهان، دانشكده زبان هاي خارجي، رساله ي دكتري

محمد  جامعة، دراسة موضوعية فنيةاالغتراب في شعرأبي العالء، ، )م2008/2009. (بوعافية، حياة -
 .الماجستير بالمسيلة، رسالةبوضياف 

، »متواليات الحب والحرب والمنفي: عمل شعري لعدنان الصائغ) ووا(«، )م2012. (الصفار، عامرهشام -
  ).دريافت ازطريق مكاتبه الكترونيكي با صائغ( حوارات اتحادالكتاب العراقي، مقاالت و

 المملكةاالغتراب في حياة ابن دراج وشعره، جامعة أم القري،  ،)م2007. (بالل عمر روضةالمولد،  -
  .ماجستيرال العربية السعودية، رسالة



 

 
 

  
  عناصر النوستالجيا و عالقتها باإلغتراب المکاني، اإلجتماعي والنفسي في ديوان 

  لعدنان الصائغ» تأبط منفی«
  ١حامد صدقي
  ٢سيد عدنان اشکوري
  ٣صغری فالحيت
 ٤صربی جليليان

  
  

  الملّخص
ا الشاعر أو : ويف الدراسات األدبية. النوستاجليا شعور احلزن يف استذکار املاضي نوٌع من الکتابة اّليت يعين 

هلذ الشعور صلٌة وثيقٌة . ذلكالکاتب العودة إلی ماضي حياتِه أو وطنِه ويصاب باحلسرة واألمل حينما يتذکر 
دم بعُضها بدًال من البعض اآلخر و قد واجه األدُب ، حتی قد ُيستخاب املکاين و الروحي واإلجتماعيباإلغرت 

يف هذا األدب املهاجر اجلديد، . العراقي املعاصر يف نصِف القرن األخِري هجرَة الشعراء واألدباء إلی البلدان األوربّية
ملشاکل إثَر ا ۱۹۹۳من العراق سنة  هاجرَ  الصائغعدنان . أرضيٌة مناسبٌة لدراسة ظاهرِةالنوستاجليا واإلغرتاب

أحٌد من دواوينه الشعرية، فيها صدًی لغربته واحلنني إلی وطنه وأصدقائه و » تأّبط منفی«. السياسية اّليت واجهها
درسنا يف هذا املقال العناصَر النوستاجليَة يف ديوان تأّبط . أّمِه وکأنّه حديُث النفِس لکّل الشعراء العراقيني يف املنفی

وأحصينا يف هذا الديوان تکراَر الکلمات املرتبطة بأنواع اإلغرتاب . التحليلي –في منفی مستخدمني املنهَج الوص
  .و اإلغرتاب و املدی الکمي للصالت بينهما اأهّم عناصر النوستاجلي حتديدَ  النوستاجليا مستهدفنيناصر و ع

  
  
  
  

  .الصائغ، تأبط منفیالشعر العراقي املعاصر، عدنان النوستاجليا، اإلغرتاب،  :الكلمات الرئيسة

                                                            
ا يف جامعة اخلوارزمي بطهراناستاذ  -١   قسم اللغة العربية وآدا
ا يف جامعة اخلوارزمي بطهراناستاذ  -٢  مساعد لقسم اللغة العربية وآدا
ا يف جامعة اخلوارزمي بطهرانماستاذة  -٣  ساعدة لقسم اللغة العربية وآدا
ا يف جامعة اخلوارزمي بطهران -٤  طالبة مرحلة الدکتوراة لفرع اللغة العربية وآدا
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  )اثر عالء األسواني(نقد رمان عمارت يعقوبيان 

  *»جورج لوكاچ«شناختي  ي جامعه بر اساس رئاليسم در نظريه
  

  دانشگاه بوعلي سينا  ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،1افضلي زهرا
  دانشگاه بوعلي سينا ،ادبيات عربي گروه زبان و دانشيار ،الدين عبدي الحص

  دانشگاه بوعلي سينا ،ادبيات عربي شناس ارشد زبان وكار ،ميترا خداداديان
  

  چكيده
ي جامعه و  شناسي هنر به بررسي رابطههاي جامعهشناسي ادبيات به عنوان يكي از زيرشاخهجامعه

هاي اخير اين علم در سده. دهدمي اجتماعي آثار ادبي را مورد مطالعه قرارپردازد و جوهر  ادبيات مي
ي  پردازي درباره ها را براي نظريه كرد و آن ناسان و منتقدان را به خود معطوفشتوجه بسياري از جامعه

اي  ي نظريه است كه با ارائه يپردازان چ منتقد مجارستاني از جمله نظريهجورج لوكا. نمود  آن ترغيب
ي نقدي او مبتني بر نقد شكل و  نظريه .رفت اين علم داردبسزايي در پيش سهم نقد رمان،جهت  نقدي

رئاليسم، شخصيت نوعي، : ها عبارتند از ترين آناست كه مهم محتواي اثراست و داراي معيارهاي خاصي
، اثر عالء در پژوهش حاضر، رمان عمارت يعقوبيان. ي علي و معلولي و محتواي اجتماعي رابطه

پيروزي . است  بر اساس رئاليسم در اين نظريه مورد نقد واقع شده) نويسنده معاصر مصري(األسواني 
است كه هريك داراي   رئاليسم، رئاليسم انتقادي و مردمي بودن، سه ويژگي بارز رئاليسم لوكاچ

دهد كه  مي  ، نشاناه ويژگي اين نتايج تحقيق، با درنظر گرفتن. چارچوب مشخصي از نظر او هستند
برداشته و با ديدي انتقادي   هاي موجود در جامعه پردهاسواني با صداقت و شجاعت از واقعيت

 .است  تصوير كشيده اش را بهساخته و مشكالت مردم زمانه تناقضات اجتماعي را آشكار

  
  

  .جورج لوكاچ، رئاليسم، عالء األسواني، عمارت يعقوبيان: هاكليدواژه
                                                            

29/02/1394: تاريخ پذيرش                                                    1393/ 04/09 :تاريخ دريافت*   

  afzali9407@gmail.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1



   ينقد ادب معاصر عرب 58

  مقدمه
جا  اين امر از آن .با جامعه دارد پيوندي ناگسستني ،اي اجتماعيعنوان پديده به ياتدبا

پذيرد و بر آن ميثيرأكه اديب براي خلق اثر ادبي از محيط پيرامون خود ت گيردمي  نشأت
است كه  اي اجتماعي ، بلكه پديدهاين اثر ادبي محصولي فردي نيستنهد؛ بنابرمي ثيرأت

از منظر  ياتكه ادب شده  سبب مسئله اين .ش آن نقش دارنددر آفرينگروهي 
به نام  گيري علمي زمينه را براي شكلو  قرارگيردنقد و تحليل  ي هدر بوتشناسي  جامعه

در است كه شناسي هنربخشي از جامعهاين علم . سازد  فراهمشناسي ادبيات  علم جامعه
 ي هرابط و )19: 1379 كوثري،(است   هاي اجتماعي در آثار ادبيچارچوبپي يافتن و فهم 

 آثار اجتماعي جوهر و كند مي  بررسي را ها آن بر حاكم قوانين و ادبيات و جامعه بين
 را نويسنده و شاعر ي هپرورند و دربرگيرنده اجتماعي محيط مقتضيات و شرايط ادبي،
   ).5: 1376ترابي، و 56: 1387 ستوده،(» دهد قرارمي مطالعه مورد

اما در ؛ اند مياين علم سهتكامل پيدايش و سير  مختلفي درپردازان  نظريه و منتقدان
 )منتقد رومانيايي( 2گلدمن و لوسين )قد مجارستانيتمن( 1اين ميان نقش جورج لوكاچ

را  اين دوي كه برخي يتا جا ،است  از ديگران بيش ،تر نظريات جامع ي هدليل ارائ به
  .آورند شمار مي به دبياتشناسي ا واقعي جامعهبنيانگذاران 

علم شناسي ادبيات و تبديل آن به  راستين در جامعهتحول كه  اند عقيدهبعضي بر اين 
 يكي از لوكاچ در .)72: 1381پوينده، ( گرفت اثباتي توسط جورج لوكاچ صورت

شناسي  ي در باب جامعها نظريات ارزنده» آگاهي طبقاتي تاريخ و«هايش با عنوان  كتاب
ويژه  نظريات او در اين است كه ساختارهاي ذهني به نموده و اهميت رائهادبيات ا

در  .)73: 1389، عسگري( است تارهاي اجتماعي پيوند دادهساختارهاي ادبي را به ساخ
را بر اساس  نويسان بلندپايهداستانآثار  »پژوهشي در رئاليسم اروپائي«كتاب ديگرش با نام 

نموده و مكتبي نقدي را در باب   و تحليل نقد ،هاي زيباشناسي خويشمعيار
رمان  سعي بر آن است كهحاضر  در پژوهش. است  ريزي كرده شناسي رمان پايه جامعه

يكي  معاصر مصري بر مبناي ي هتبرجس ي هاثر عالء األسواني نويسند» وبيانعمارت يعق«
                                                            

1- Georg Lukacs  
2- Lucien Goldmann 
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به  تارد گيقراربررسي و تحليل  رئاليسم مورديعني  لوكاچ از معيارهاي مكتب نقدي
  .شود ادهپاسخ دگرديده   اي ذيل كه بر اساس اين معيار طرحه الؤس
 ها پرداخته اليسم با صداقت به انعكاس واقعيتآيا نويسنده بر مبناي پيروزي رئ –1
  ؟است 

نويسنده بر اساس رئاليسم انتقادي چگونه از تضادها و تناقضات اجتماعي پرده  –2
  ؟است  داشتهبر
 تصوير كشيده كالت مردم را بهمردمي بودن مش ي هاساس خصيص آيا نويسنده بر –3
  ؟ است 

 ي هتوضيحي مختصر دربارضمن  در ادامه ،مذكور تبراي پاسخ دادن به سؤاال
به  و سپسنموده   از ديدگاه وي تشريح را رئاليسمترين مسائل  مهم ،لوكاچشخصيت 

رئاليسم در ر اساس تحليل آن بو عمارت يعقوبيان رمان  ي هو بيان خالصمعرفي 
  .پردازيممياو  ي هينظر

  
 پژوهش ي هپيشين

پذيرفته و تحقيقات   شناسي ادبيات صورتجامعه ي ههاي متعددي دربارپژوهش
خصوص رئاليسم كه يكي از مباحث مرتبط با اين علم و محور اصلي گوناگوني در

 . برد موارد ذيل را نام توانخالصه مي طور است كه به ، نگاشته شدهباشد حاضر مي ي همقال

زينب بيگي  ،كارشناسي ارشد ي هنامپايان( »شناسي ادبي رمان الطريق الطويلهجامع« -1
بر اساس  رمان مذكور را ،نويسنده در آن كه) التحصيل دانشگاه بوعلي سينا بروجني فارغ

 .است هدادنقد و تحليل قرار  ي هشناختي جورج لوكاچ در بوت جامعه ي هنظري

زهرا  ،رشناسي ارشدكا ي هنامپايان(» احمد شناسي ادبي در آثار داستاني جالل آلجامعه« -2
آثار يادشده  مسائل اجتماعي نويسنده در آن كه) التحصيل دانشگاه اراك نيا فارغصالحي

  .است هدكر بررسيرا 
» چاي باختين و لوكاه احمد بر اساس نظريه هاي كوتاه جالل آلگرايي اجتماعي در داستانواقع نقد« -٣
 كه )دانشگاه اصفهانالتحصيل  فاطمه شهرياري فارغ كارشناسي ارشد ي هنامپايان(
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 ي هنظري مبناي بر را احمد ي كوتاه جالل آل ها محتواي برخي داستانآن  درنويسنده 
  .است  هنمودتحليل  ميخائيل باختين و جورج لوكاچ

علي نگارش ( »احمد هاي جالل آل نقدي بر داستانني با رئاليسم در ادبيات داستا« ي همقال -4
نقد بر مبناي رئاليسم  را احمد ر جالل آلدر آن برخي از آثا نويسنده كه )تقوي
  .است هكرد

نگارش ( »پژوهشي در سير تحول رئاليسم داستاني و اندر فراز و فرود رئاليسم داستاني« ي همقال -5
و » واقعيت«تطبيقي به بررسي مفاهيم  ا رويكرديدر آن بنويسنده كه  )فريده علوي

  .است پرداختهدر رمان سنتي و رمان نو » گرايي واقع«
 نويسنده كه )احمد خاتمينگارش ( »مباني و ساختار رئاليسم در ادبيات داستاني« ي همقال -6

 هداد قرارواكاوي  مورد در ادبيات داستاني را چوب و انواع آنر، چامباني رئاليسم آندر 
 .است 

شناسي ادبيات و  حاكي از آن است كه موضوع جامعه ،هاي مذكورعناوين پژوهش
شكل خاص و موردي نقد  شكل عام و كلي و در برخي به ها به رئاليسم در برخي از آن

  .است  و بررسي گرديده
، اين است كه با بايد گفتحاضر  ي همقال ي هچه در خصوص پيشين اما آن

ناسي ش از منظر جامعهد كه رمان عمارت يعقوبيان ش  روشنآمده   عمل هاي به بررسي
هاي ديگري در كانون  است اين رمان از جنبه  گفتني. است  مورد نقد و تحليل واقع نشده
  :است  است كه موارد ذيل از آن جمله  توجه پژوهشگران قرار گرفته

شيما صابري  ،دكارشناسي ارش ي هنام پايان( »ترجمه و نقد و بررسي رمان عمارت يعقوبيان« -1
كرده و تحليلي   ترجمهرمان مذكور را آن  نويسنده در كه )التحصيل دانشگاه تهران فارغ

 . است  آن ارائه نموده ي هسطحي و گذرا دربار

در نويسنده  كه )جواد اصغرينگارش (» التجارب المكتسبه بترجمه عماره يعقوبيان« ي همقال -2
 را صحيح ي هو روش ترجم  تشريحرا  اين اثر ي هآمده از ترجم  دست هاي بهآن تجربه

  .است  هدكرتبيين 
  ايي كه راه را ج است و از آن سابقه نو و بي ،موضوع بحث در اين مقاله ،با اين تفاسير
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، از سازد شناسي و ادبيات هموار مي جامعه ي هاي در حوز رشته براي تحقيقات ميان
  .است اي برخوردار ارزش و اهميت ويژه

 
 )جورج لوكاچ ي هشرح نظري( پژوهش ظرين چارچوب

 فلسفه و فرهنگ ،شناسي استاد زيبايي و منتقد مجارستاني )1885 –1971( جورج لوكاچ
تحصيل در  وي به .گشود جهان اي ثروتمند و ممتاز ديده به دانشگاه بوداپست در خانواده

ت ادبياشناسي و جامعه ي هسپس مطالعات خود را در حوز و پرداخت فلسفه ي هرشت
با طرح نظريات ارزشمند تحول شگرفي در علم  زير نظر ماركس وبر ادامه داد و

خود  را به بزرگترين ناقد ادبي معاصري كه نام يتا جا ،آورد وجود بهشناسي ادبيات  جامعه
   .)13: 1372جورج، ( داد  اختصاص
لي و علي و معلو ي هرئاليسم، شخصيت نوعي، رابط طور كه پيشتر گفته شد، همان

نظر  .)6-10 :1384 لوكاچ،: نك( اوست  محتواي اجتماعي مهمترين معيارهاي مكتب نقدي
از  باشد، در رمان عمارت يعقوبيان اساس كار اين مقاله ميبررسي رئاليسم  اينكه به

  . شد اين مقوله شرح و توضيح داده خواهد رو در ميان معيارهاي مذكور فقط همين
ادبي و هنري است كه در  ي هكي از مكاتب مهم و برجستي ،گرايي يا واقع 1رئاليسم

 ايشكل يا فرم هنري ي همنزل به«اين مكتب  .)99: 1357ماكس، ( آمد قرن نوزدهم پديد
و  .)60: 1388مهرگان، ( »دارد  ن نحو با مناسبات اجتماعي انطباقترياست كه به شايسته 

هاي گوناگون را در پرتو پديدهگيرد و همواره عوامل و شرايط اجتماعي را درنظر مي«
  .)50- 51: 1334 پرهام،( »كندمي اصل عليت اجتماعي بررسي

اي كامل كه از موهبت بعدي دايره رئاليسم از نگاه لوكاچ عبارت است از حجم سه
چنين رئاليسمي كه از  اين. است خصوصيات زندگي مستقل و روابط انساني برخوردار

ي مركزي آن است كه مسأله ئاليسميشود، ر بزرگ ياد ميآن با عنوان رئاليسم راستين و 
انسان و جامعه را همانند هستي  است و  نمودن متناسب تماميت شخصيت انسانباز

 باشدخصوصيت از هر دو  چند ي هدهندنشان دهد، نه آنكه منحصراًمي اي نشانيكپارچه
  .)8 – 9: 1384لوكاچ، (

                                                            
1-Realism 
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  ست كه آن را از ديگر مكاتب متمايزا هاييمكتب لوكاچ داراي ويژگيرئاليسم 
واقعيت بر عقايد و افكار نويسنده كه لوكاچ از آن با عنوان پيروزي  ي هغلب. سازد مي

در اين خصيصه . هاي بارز رئاليسم اوست يكي از خصيصه ،است  كرده رئاليسم ياد
است كه   ژي نويسنده با واقعيت موجود مطرحبيني و ايدئولو واقعي جهان ي هرابط

بر  وسيله ينو بدنموده   صداقت كامل را رعايت ،بيان واقعيتبايست در  ويسنده مين
  . دكمال هنري اثر خويش بيفزاي

دار در هنر  شناسي و ريشه اي از مسائل جدي زيباييلوكاچ ويژگي يادشده را مسئله
يابنده به رئاليسم واقعي برشمرده و آن را تشنگي و حرص و آز   رئاليستي و امري دست

 ؛داند نويسنده براي درك حقايق و واقعيات خوانده و معادل صميميت و پاكدلي او مي
  : گويد كه مي چنان
اين . كندمي روشناختي روب يجدي زيباي ي هاست كه اين امر ما را با يك مسئل بديهي«
اين امر جوهر . است  است كه تا اعماق آفرينش هنر رئاليستي ريشه دوانده  ايمسئله

بزرگ براي حقيقت و آزمندي  ي هتشنگي نويسند: كندمي اقعي را لمسرئاليسم و
 »دهاو براي واقعيت يا در اصطالح اخالقيات صميميت و پاكدلي نويسن ي همتعصبان

  .)13: همان(
عنوان شرطي اساسي براي  است كه از آن به او تا حدي اهميت اين ويژگي از نگاه
است كه  ك شرط اساسي رئاليسم بزرگاين ي«: گويد رئاليسم بزرگ يادكرده و مي

بيند  آنچه در اطراف خويش ميري و بدون حب و بغض هردليبايد با نويسنده مي
  .)169: همان(» كند  صادقانه گزارش

رفته  بلكه فراتر ،نكرده فقط به همين حد اكتفالوكاچ در باب اهميت ويژگي مذكور 
دوم  ي ههاي درجرئاليست هاي بزرگ وليستو آن را ميزان سنجش و ارزشيابي رئا

  مشرب سياسي هوادار سلطنت موروثي بالزاك كه در ي هنظر او دربار. آوردشمار مي به
طلب فئودال را آشكارا  سلطنت ي ههاي فرانس ها و ضعف هيچ شفقتي شرارت بود، اما بي

 :كرد، بيانگر اين مدعاستمي  بيان

  ها و موقعيت ي هقي هنرمندانرئاليست بزرگي چون بالزاك، اگر جريان رشد حقي«
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كند يا اگر حتي با  هايش تضاد پيداترين غرضاست با گرامي قهرماناني كه آفريده
ها و گونه غرض گونه تأملي اين هيچ باشد، بي  اعتقادات بسيار مقدسش برخوردي داشته

يند، دهد ببمي  بيند و نه آنچه را ترجيحمي گذاشته و آنچه را واقعاً اعتقادات را كنار
 ي هشفقتي نسبت به تصوير ذهني دنياي خويشتن، عيار و سنجاين بي. كندمي  وصف

 دوم دارد كه تقريباً ي ههاي درجاست كه تضاد شديدي با رئاليست  هاي بزرگ رئاليست
معني كه  سازند، بدين  بيني خود را با واقعيت هماهنگ كار آنند كه جهان همواره در

ار در قالب ديدگاه خويش اصر واقعيت را به ي هدش  تصوير دروغين يا تحريف
دوم  ي هاين تفاوت ميان تلقي اخالقي نويسندگان بزرگ و نويسندگان درج. گنجانند مي

  .)13 -14: همان( »است و خالقيت ساختگي ينش راستينتفاوت ميان آفر دقيقاً
راي آيد كه نويسنده ببرمي چنين پيروزي رئاليسم ي هشده دربارب ذكراز مطال

 برده وكار  صداقت و امانتداري را به يت بايد با شهامت و شجاعت، نهايتانعكاس واقع
 صورت در غيراين ؛نمايد  احساسات خود بر آن اجتناب از تحميل عقيده و ايدئولوژي و

  .واقعي جلوه خواهد نمودنعي و غيرتصويري تص ،تصوير او از واقعيت
اد منطقي از شرايط انتق ،م لوكاچهاي رئاليسيكي ديگر از مهمترين خصيصه

او اثر  ي هبه عقيد. شودمي تعبير 1است كه از آن به رئاليسم انتقادي  نامطلوب جامعه
رسالت و  .)254 :1385شميسا، ( كند و تناقضات اجتماعي را آشكار گرا بايد تضاد واقع

رو شخصيت  از همين .)263: 1384لوكاچ، ( است  دبيات راستين برانگيختن مردمبزرگ ا
كند كه  هاست و تالش ميتضاد ميان حقيقت و ارزش ي هكنند داستاني از نظر او آشكار

  .)182 :1386 افا،زر( نمايد  اين تضاد را حل
است كه ادبيات رئاليستي بايد مردم را از مسائل   اين عبارات گوياي اين مطلب

  آگاه ،اند شده  انختلف كتمداليل م باشند و به ساز تضاد در جامعه مي اجتماعي كه زمينه
  . نسبت به اين مسائل برانگيزد ها را ساخته و آن
 چنين تبيين ا ايناو ويژگي مذكور ر. است  ديگر ويژگي رئاليسم لوكاچ ،دنبو مردمي

باشد  بودن حقيقت ادبيات بزرگ بايد بر اين واقعيت استوار  مردمي«: گويدكرده و مي 
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هاي درد ترين ريشهكند و به كنه عميق  طح ممكن بيانسكه مسائل اصيل را در برترين 
  .)263: 1384 لوكاچ،(» يابد  و احساس و انديشه و عمل آدمي راه

اي كه عظمت و بزرگي  گونه است به لوكاچ براي اين خصيصه نيز ارزش خاصي قائل
 مردم ناپذيري ريشه در طور جدايي هنر بزرگ به«: ويدگ دانسته و مي هنر را وابسته به آن

هاي اهميت در كار رئاليست بااي اساسي و  مسئله اين، آن را عالوه بر .)247: همان(» دارد 
شمار آورده و عاملي براي برانگيختن آنان جهت نويسندگي و معياري براي  بزرگ به

  : گويدداند و مي عالقگي ايشان به اين امر ميميزان عالقه يا بي
 و تولستوي هميشه صورت نهايي مسأله را با درهاي بزرگ چون بالزاك رئاليست«
كنند و آنگاه به ديگر مي  رين و حادترين مشكالت جامعه مطرحتگذاشتن مهم  ميان

هاي عميقي عنوان نويسنده همواره از رنج ، نيروي برانگيزندگي آنان بهپردازندمسائل مي
ست كه غايت و جهت هاهمين رنج ،است  گريبان مردم زمانه به گيرد كه دستمي  مايه

  ).15: همان( »كندمي  در كار نويسندگي تعيين عشق و نفرت ايشان را
اي از مسئلهتواند هرتوان دريافت كه رئاليست حقيقي نمي با تأمل در اين عبارات مي

اساسي برخاسته از مشكالت دهد، بلكه بايد مسائل   شكلي بازتابمسائل جامعه را به هر
  .كند  بهترين شكل بيان  و آن را به نموده  انتخاب مردم را

دست  شد، اين نتيجه به  هاي رئاليسم لوكاچ بيانويژگي ي هبا توجه به آنچه دربار
شده نقش خاصي در خلق يك اثر رئاليستي واقعي  هاي ياديك از ويژگيآيد كه هر مي
دوم  ي هدرج كاسته و آن را در رديف آثار ها از ارزش اثر كنند و عدم توجه به آنمي ايفا
موارد مذكور  ،اثري ارزشمند بر مبناي نظر لوكاچ ي هبراي ارائرو  دهد؛ از همينمي قرار
  .دنگير با شرايط خاص خود مدنظر قراربايد 

 
  آن  ي هو بيان خالص عمارت يعقوبيانمعرفي رمان 

پزشك و  دندان 1عالء األسواني يهاترين رمانبيان يكي از برجستهرمان عمارت يعقو
تا  ،از انتشار با استقبال چشمگيري مواجه گرديدپس است كه  نويس معاصر مصريرمان

به خود  2002سال اثر ادبي را از سوي مطبوعات مصر در  كه لقب بهترينجايي 
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 21زهاي مصر به به فيلم سينمايي تبديل و در خارج از مر رمان سپس اين .داد اختصاص
 . يافت يق به شهرت جهاني دستاين طرگرديد و از  زبان ترجمه و چاپ

اي موجود در قاهره نامگذاري هنام يكي از ساختمان  رمان را به اين سوانيا
 .كنندمي زندگيجامعه ثروتمند  فقير و ي هدو طبقمختلفي از  افراد است كه در آن كرده

نمايش  در رمان حاضر به هايي از زندگي آنها را واني صحنهكه اسدر ميان اين افراد 
) 1952قالب ان(كه قبل از انقالب افسران آزاد در مصر  حضور دارندكساني  ،ذاشتهگ

انقالب  از اشخاصي هستند كه پسو نيز اند اند و آن را ازدست داده تي بودهداراي امتيازا
ترسيم وقايع زندگي اين دو عالوه بر نويسنده . اند يافته اي دست امتيازات ويژه ر بهمذكو
يل رياست از قب 1952 – 2002هاي  طي سالترين حوادث مصر  همتصوير مبه  ،طبقه

پرداخته و از بارك و جنگ خليج فارس ، پادشاهي حسني مجمهوري جمال عبدالناصر
 رمان ،با اين تفاسير. داشته استبر زماني يادشده پرده ي ها در برهه حقايق و واقعيت
ن كشور اعي و اقتصادي اي، اجتمسياسي اوضاع رماني واقعگراست كهعمارت يعقوبيان 

  .است در آن انعكاس يافته
 
  لوكاچ ي هنظري رئاليسم در بر اساس رمان نقد

هاي رئاليسم در مكتب نقدي لوكاچ بيان گرديد ، روشن شد  ويژگيي  دربارهطبق آنچه  
ي بارز رئاليسم  م انتقادي و مردمي بودن سه مشخصهكه پيروزي رئاليسم ، رئاليس

  .گيرد  شده در بوته نقد و تحليل قرار ميگي رمان ياد ويژس اين سه اينك براسا. اوست
 پيروزي رئاليسم

، واقعيت بر عقايد و افكار نويسنده، صداقت، پاكدلي ي هتر اشاره شد كه غلبپيش
ترين اركان ها مهمشهامت و اهتمام جدي او در توصيف حقايق و واقعيت

  . وكاچ هستنديروزي رئاليسم از ديدگاه لي پدهنده تشكيل
دال شواهدي گر  نماياننظرگرفتن مسائل يادشده بررسي رمان عمارت يعقوبيان با در

پايي از افكار و عقايد نويسنده بدون اينكه رد. استي رئاليسم در اين رمان پيروز بر
او با وجود اينكه . است هاي جامعه پرداختهگذارد، صادقانه به بيان واقعيت جايخود بر
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كانون  فقير را در ي هطبق ،مالي نداشته ي هاي مرفه متولدشده و دغدغدر خانواده
ميان  فقر و سطح معيشت اين طبقه سخن بهجاي داستان از  توجهش قرارداده و در جاي

براي اين پسر دربان عمارت، شاهدي » طاها«بار  ترسيم وضعيت رقت. است آورده
  : گويد جا كه مي آن ،مدعاست

ساكنان و اسكناس  فخرفروشي ،كننده خستهفقر، كار : بود رهروزمهاي اين از ذلت«
گرفت تا كل كار مي ههزار ترفند بو داد ها پدرش به او ميپنج پوندي تاخورده كه شنبه

  .)31: 2005 األسواني،( »براي او كافي باشد هفته
 شرايطاي از  گوشهشود مي  كه مالحظه چنان اما ،اسواني طعم فقر را نچشيدههرچند 
در جامعه را  تصوير كشيده و از او شخصيتي ساخته تا فقر موجود را به ناگوار طاها

  .نمايش بگذارد به
است كه  هاي بارزيمنعكس نمودن آثار حكومت جمال عبدالناصر نيز از نمونه

، ه خود از مخالفان دولت ناصري بوداسواني ك. برد توان به پيروزي رئاليسم در آن پي مي
. است پرده برداشته ت و شجاعت از پيامدهاي منفي حكومت اوبا نهايت جسار
رياست جمهوري اوست كه  ي هلم اجتماعي از جمله آثار سوء دورديكتاتوري و ظ

به آن  در عبارات زير نگاراننامهو يكي از روز» رشيدحاتم « وگوي بين گفت نويسنده در
  :است  اشاره كرده

در مصر به  انحراف جنسي ي هدرباررا يك تحقيق مطبوعاتي  ي هخواهم ايدمي -«
  .دهم جنابعالي پيشنهاد

 .باشد ن موضوع براي خوانندگان مهمكنم اينميفكر -

 منحرف افزايش چشمگيري يافته ؛ زيرا تعداد افراداست بلكه براي آنها بسيار مهم -
 . است 

وري و ، بلكه ديكتاتماندگي نشده نحراف جنسي دچار عقبمصر به دليل ا !اي پرفسور -
 )252 – 253: همان( »است  ماندگي آن اجتماعي عامل عقب ظلم

اسواني ضمن اينكه از شيوع يك  ،كنيممي  گونه كه در اين عبارات مالحظه همان
بر وجود  ،ميان آورده مانند انحراف جنسي در مصر سخن بهناهنجاري اجتماعي 
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 مؤثري دارد قشها ن بروز آنو ظلم اجتماعي كه هيئت حاكمه در ديكتاتوري 
  .است  ماندگي در اين كشور دانسته برا علت عق گذارده و آن دو صحه

عدالتي و محروميت مردم از حقوق خود را نيز نويسنده بي ،عالوه بر موارد مذكور
بده و حاتم رشيد گوي بين عو گفت. است شمار آورده ناگوار حكومت عبدالناصر به پيامد

  :مؤيد اين مدعاست
  :كنان به او نگريست و گفت رزنشم سحات. خنديددل از ته  عبده -«
  .راهنمايي و دبيرستان را بگيري ي هبايد تالش كني و مدرك دور -
  .همه چيز تقدير و قسمته -
اگر در كشور عدالت وجودداشت بايد . زنيمي قملت راعماتو خودت تقديرت را با  -

 شغل حقوق طبيعي هر ، درمان وآموزش. كردمي با خرج دولت تحصيليكي مثل تو 
 و نادان رها سواد فقرايي مثل تو را بي ر عمداًدنياست؛ اما نظام مص ي هشهروندي در هم

كردي در نمي  كرده بودي قبول اگر تو تحصيل .سرقت ببرد ها را به اموال آنكند تا مي 
ها  ونروز ميليكه افراد قدرتمند هر ، در حاليشهرباني با بدترين شرايط كاركني ي هادار
  .)259: همان( »دزدند را از قوت مردم مي) ترين واحد پولي مصر كوچك( مليم

كسان ي حقوقمختلف وآيد كه اقشار ضعيف از امكانات  برميچنين از اين عبارات 
اين . كردند ميزندگي  شرايط سخت و ناگواري در و بودندمحروم  ،افراد جامعهبا ديگر 
ترين استفاده را از امكانات ها بيش حقوق آناست كه اقشار قوي با سلب  در حالي

حكومت را  ،به اين نابرابري اذعان ضمنشود، نويسنده  مي  كه مالحظه چنان. نمودند مي
  .داندمسبب اصلي آن مي

اسواني براي افشاي تبعات منفي حكومت عبدالناصر فقط به ديكتاتوري، ظلم 
 از مسائل ديگري پرده برداشتهتمام اعت شج بابلكه  ،نكرده عدالتي اكتفا اجتماعي و بي

عبدالناصر بدترين « :گويدترين تعابير از زبان زكي دسوقي ميكه با صريح چنان. است 
براي ما برجاي  را كرد و شكست و فقر كشور را نابود .حاكم در تاريخ مصراست

  .)228: همان( »گذاشت
  بدالناصر همچون نابودي و كه از ديگر آثار حكمراني ع آنعالوه بر  جانويسنده در اين
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 ،نموده  سياستمداري وي ارائه ي هترين تصوير را از نحو زشت ،ميان آورده فقر سخن به
 حاكم در تاريخ مصر خوانده حد اعال رسانده و او را بدترين كه شجاعت را به جا بدانتا 

  .است 
 ،صرتأثيرات رياست جمهوري عبدالنا ي هشده دربار با استناد به شواهد بررسي

براي كشور مصر ساماني چيزي رسيد كه سياست نادرست او جز ناب توان به اين نتيجه مي
ند كه كنند و بر اين باور مي نظران نيز همين مسئله را تأييد صاحب. است  پي نداشته در

و » برپايي عدالت اجتماعي«، »ايجاد ارتش قوي«يعني  ،ناصر ي هگان در بين مبادي سه
اصل عدالت اجتماعي نه . كرد قوي واقعيت پيدا نها ايجاد ارتشت» زندگي دموكراتيك«

جاي خود را به  نشد، بلكه موردتوجه واقع 1956سال  ي هتنها از سوي دولت در برنام
ساخت و اغلب   در نهايت او كشور را ويران .)64 – 66: 1987عوض، (داد ظلم اجتماعي 

  )6: مانه( شد شكست منجر كشور به ي ههايش براي اداربرنامه
است كه بر   كشيدن تأثيرات سوء حكومت مبارك نيز از ديگر شواهدي تصوير به

رياست  ي ههاي دورطور كه اسواني واقعيت همان. كندمي  پيروزي رئاليسم داللت
به نمايش گذاشته، حقايق زمان حكومت حسني وري جمال عبدالناصر را شجاعانه جمه

  .ستا  مبارك را نيز با جرأت برمال ساخته
پشتيباني مبارك . حكومت اوستترين آثار مزدوري مبارك براي آمريكا يكي از مهم

 از مصاديق بارز اين امراست) جنگ عراق و كويت( در جنگ خليج فارس از آمريكا
 ،كويت خروج از ازعلت خودداري عراق  در اين جنگ آمريكا به .)78: 1382 كريمي،(

 ي هعراق در واكنش به اين اقدام از هم .كرددستور حمله به اين كشور را صادر
مبارك . ور شتافته و از عروبيت دفاع كنندكشورهاي عربي خواست كه به ياري اين كش

آمريكا بود ضمن سرباززدن از اين امر به ارتش مصر دستورداد كه بر  ي هنشاند كه دست
و در ملت مصر در مخالفت با موضع مبارك . ضد مردم عراق وارد ميدان جنگ شوند

محكوميت جنگ خليج فارس دست به اعتراض زده و حمايت خود را از ملت عراق 
  :است ئلعبارات ذيل بيانگر اين مسا ).7: 1370 و اكرام، 270-271: 1375روشندل، ( نمود اعالم
كه  راه افتادند در حاليبه  ها آن. بح زود اعتراض دانشجويان آغاز شدص«

 كه اذان ظهر گفتههنگامي. كردندمي  حمل خليج هايي را در محكوميت جنگ پالكارت
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نكشيد كه طاهر با  طولي. گرفتس جماعت اسالمي امامت را برعهده طاهر رئي ،شد 
  :صداي بلند گفت

اي . كنيم  كشتار مسلمانان در عراق جلوگيري تا از ايمجا آمده روز اينام !اي برادران«
اين تراژدي . رسندشهادت مي  بههزاران مسلمان عراقي لحظه هر !سلمانبرادران م

  شد كه حاكمان ما در برابر اوامر آمريكا و اسرائيل سرتسليم فرود  هنگامي تكميل
هاي غاصب صهيونيستسوي  جاي اينكه ارتش مسلمانان سالحش را به  آوردند و به

ران مسلمان خود را در گرديد تا براد اوامر حكام ما براي ارتش مصر صادر ،بگيرد  نشانه
  .)197 – 198: 2005األسواني، ( »ق بكشندعرا

بيانگر همسويي حكومت مبارك با آمريكا و نارضايتي مردم  ،مضمون عبارات فوق
اين نارضايتي كه ابتدا با ابراز احساسات دانشجويان نسبت به ملت . باشدمي از اين امر

سرائيل، دادن عليه ا ها را با شعار آن ،شد عراق و اعتراض به عملكرد مبارك متجلي
شدن مردم به جمع خود   آمريكا و حكومت خائن براي برپايي تظاهرات و ملحق

شتم و دستگيري  و  پليس و ضرب ي هخيابان كرد كه در نهايت منجر به مداخل ي هروان
  :اين مدعاست مؤيد عبارات زير. ها گرديد آن

مرگ بر : زد فريادطاهر . شد  افكن سمتي طنينشعارهاي دانشجويان از هر«
سمت درب اصلي  خيل عظيمي به !كار مرگ بر خيانت !مرگ بر آمريكا !صهيونيست
ردم به جهت پيوستن مهدف تظاهركنندگان رفتن به خيابان . راه افتاد دانشگاه به

مورد  را سربازان مسلح آنان ،محض اينكه دانشجويان وارد ميدان شدند به. تظاهرات بود
كثير ديگري موفق به فرار و  ي هه و عدي از دانشجويان كشتكثير ي هعد. حمله قراردادند

 هااما آن ،ها يورش بردندليس به آنهاي كمكي پتجمع مجدد شدند كه ناگهان گروه
بل نيروهاي پليس مقا ي هوسيل سوي سفارت اسرائيل شتافتند كه سرانجام به باكانه بهبي

  .)198-200: همان( »سفارت اسرائيل دستگير شدند
شود فرياد مردم در اعتراض به جانبداري مبارك از آمريكا مي  كه مالحظه  نچنا

كرد كه احترام به رأي و نظر  توان استنتاجبا اين تفاسير مي. شد توسط عامالن او خاموش
نداشته و تأمين منافع و مصالح حكام، پايه و  دم در دستگاه حكومتي هيچ جايگاهيمر
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است به قول شيخ شاكر  در تأييد اين ادعا كافي. است  دادهاساس حكومت را تشكيل مي
  :گويد مي كهكنيم  اشاره
  ).236: همان( »كنند مي هاي حرام خود حمايت حاكمان ما از منافع و ثروت«

برداشتن از هويت  پرده ،كندمي شاهد ديگري كه بر وجود پيروزي رئاليسم داللت
ين دسته از علما اقدام به صدور ا. حكومت حسني مبارك است ي هعلماي ديني در دور

  .بخشيدند مي  كردند و به آن مشروعيتمين او ميفتوا در تأييد دستورات و فرا
به افشاي  ،ها و پشتيباني مبارك از آنجانبداري پروا و با وجود أسواني شجاعانه و بي
  :دارد مي پرده بر اين مسائلاز قول زير . است  اعمالشان مبادرت ورزيده

ها و روز سخنراني او هر. بود ان سخت مشغول جنگ خليج فارسشيخ سم«
ها حكم  نوشت تا در آنها ميداد و مقاالت طوالني در روزنامهمي هايي ترتيبهمايش

بار از او در  است كه حكومت چندين اين در حالي. كند  شرعي جنگ كويت را تشريح
نماز جمعه در بزرگترين مساجد  ي هآورد و از او براي ايراد خطب عمل تلويزيون دعوت به
شده  اتخاذ شرعي را بر درستي موضع ي هادل ي هشيخ نيز هم. نمود  قاهره درخواست

ال توسط حكام عرب در احضار نيروهاي آمريكايي به خاطر آزادسازي كويت از اشغ
  )242 :همان( »كردمي  عراق، براي مردم ارائه

اي عنوان وسيله هعلماء و روحانيون، دين را بآيد كه برخي از برمي گفته چنيناز اين 
آن منافع  و حفظدستگاه حكومتي و براي حمايت از  سياست به خدمت در راستاي

 ؛است نظران و مورخان نيز تأييد شدهاين مسئله از سوي صاحب. گرفتندكار مي به
   :است  كه در قول زير آمده چنان
طور  هساخت و األزهر ب د همراهبا خو را مشخص األزهر طور هحكومت مبارك ب«

كرد و اين حمايت نه تنها از طريق علماي حكومتي بلكه از مي رسمي از رژيم حمايت
: 1389زگال، ( »داشت  طريق استفاده از ديگر علماي مشهور مثل غزالي و شعراوي ادامه

127.(  
دارد،   مطابقتشده  ياد مضمون شاهد شود اين قول نيز با مي  طور كه مالحظه همان

ترس و واهمه از چگونگي   شود كه أسواني با صراحت و بدونمي  با اين تفاسير روشن
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ميان آورده و  ها يعني حكومت مبارك سخن به عملكرد علماي سلطنتي و حامي آن
  .است  ماهيت ايشان را برمال نموده

اين  كرد كه  توان استنتاجشده در اين قسمت مي طور كلي بر اساس شواهد بررسي به
هاي است كه آن را از زبان شخصيت  برخاسته از ذات مخالف نويسنده ،سخنان

هايي پرداخته  هپروا به افشاي ناگفتبي ،در واقع او از اين طريق. است دهداستانش بيان كر
است كه   لوكاچ ي همطابق عقيد اند و اين دقيقاًشده  داليل سياسي در جامعه كتمان كه به

صراحت و بدون ترس حقيقت را واشكافد و مردم  گرا بايد بتواند باعواق ي هيك نويسند
  .سازد  نويسد از محيط پيرامونش آگاهي آنچه ميواسطه را به

 رئاليسم انتقادي

رئاليسم انتقادي دومين ويژگي بارز مكتب  ،شدهاي پيشين ذكربخش طور كه در همان
ل منطقي از شرايط نامطلوب شك است كه براساس آن نويسنده بايد به  نقدي لوكاچ

با نگاهي تحليلي به . نمايد  ادها و تناقضات اجتماعي را آشكارجامعه انتقادكند و تض
شد كه اسواني در اين رمان به واكاوي  رمان عمارت يعقوبيان بر مبناي اين ويژگي روشن

 .است هنموده، پرداخت مشكالت جامعه كه زمينه را براي نابساماني اوضاع و شرايط فراهم
  .است برمال ساختهتماعي را  با انتقادهاي غيرمستقيم تضادها و تناقضات اج همچنين

دليل  اما به ،شودمي رئاليسم انتقادي در رمان يافت ي هاگرچه شواهد متعددي دربار
  ها در اين خصوص اشارهز نمونهبرخي ا جود محدوديت در بسط موضوع فقط بهو

  .نمائيممي
. است رئاليسم انتقادي ي هذكر دربار فساد اداري يكي از شواهد قابلاز برداشتن  پرده

محروميت طاها از تحصيل در دانشگاه نظامي به علت وضع مالي نامساعد پدرش 
اي كه به افسرشدن رغم استعداد و عالقهاو علي. است بارزترين مصداق اين مسئله

 شه از رسيدن به آرزويشبراي همي ،دليل شغل پدرش كه دربان عمارت بود ، بهداشت
 .كند مي  و بثينه بر اين امر داللتوگوي بين طاها  گفت. ماند  ناكام) افسرشدن(

  . نكن ناراحتطه تو را قسم به پيامبر خودت را  -«
   شغل پدر را شرط كردهاز ابتدا بودم كه   اي كاش فهميده. خاطر زحمتم ناراحتم من به -



   ينقد ادب معاصر عرب 72

  .است  اما اين خالف قانون. هستند الورود ها ممنوع ربانگفته بودند كه فرزندان د وبودند  
شغل پدرت  ي هكسي دربار آيا پرداختي، مي  به آنها رشوه گر بيست ليره داشتي وا -

  .)84 – 85: 2005 األسواني،( »؟كرد مي  سؤال
موقعيت شغلي پدر طاها كه  ،بينيموگوي اين دو شخصيت مي گفت طور كه در همان

شود و هرچند او مي ي همانع تحقق خواست ،است  درآمد جامعه كم از طبقات ضعيف و
 اما هيچ توجهي از طرف مسئولين به آن ،است  كشي كاري خالف قانون اين حق

كننده براي دستيابي به  شود كه ثروت عاملي تعيينمي  با اين تفاسير روشن. گردد نمي
طاها خطاب به  ي هياست به شكوائ براي اثبات اين مدعا كافي. است  مناصب اداري

  . آيد كه در عبارات زير مي چنان ؛نيمك  اعتنايي او به آن اشاره رئيس جمهور و بي
  .جناب رئيس جمهور«
 هايآزمون ي هتالش فراواني كردم و توانستم در هم 89 ي هبراي دستيابي به نمر 

خاطر  هاست كه تنها ب  جناب رئيس آيا عادالنه .شوم  پليس قبول ي هورود به دانشكد
پليس  ي هاست از ورود به دانشكد  اينكه پدرم مردي آبرومند و فقير و شغلش نگهباني

كنم كه به اين شكايت به چشم پدر مهرباني كه مي  جناب رئيس خواهش. شوم  محروم
من در  ي هجناب رئيس آيند .، بنگريدشودهرگز راضي به ظلم در حق فرزندانش نمي

  .است انتظار دستوري از حضرتعالي
  ارادتمند شما

  طه محمد شاذلي 
  ).97 :همان( »قاهره – عمارت يعقوبيان

  :رئيس جمهور خطاب به طه ي هنام
  هموطن طه محمد شاذلي«

مهوري در خصوص عدم صالحيت شما در اشاره به شكايت شما به رياست ج
رساند كه پس از بررسي مجدد به استحضار مي پليس ي هد به دانشكدآزمون ورو
  .پليس براي ما معلوم شد كه موضوع شكايت صحت ندارد ي هئيس دانشكدموضوع با ر

  با تقديم احترامات فائقه
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  .)112 :همان( »شكايات شهروندان در رياست جمهوري ي هرئيس ادار
تحاد طبقاتي است كه دموكراسي موهوم مبتني بر ا  شده گوياي اين مطلب شواهد ياد

شد كه بر   اي مبدل ي بر اختالف طبقاتيبه ديكتاتوري مبتن حكومت ناصري ي هدر دور
منابع . باشند ز امتيازات مختلف برخوردارتوانستند ا فقط افراد ثروتمند مي ،اساس آن

 كه در قول زير آمده چنان ؛كنند مي تأييدنموده و آن را   تاريخي نيز به همين امر اذعان
  :است 

انقالب اجتماعي  ي هشاندي 1961تا  1954رسيدن ناصر از سال   قدرت از زمان به«
 بر اين استنباط مبتنيبود،   رژيمي كه جانشين سلطنت شدههاي عنوان يكي از هدف به

 پذير هاي ملي آشتيطبقات مردم مصر در چهارچوب وسيع هدف ي هبود كه منافع هم 
طبقاتي برباد رفت و وحدت ملي به معناي يك  اتحاد است؛ اما پس از چندي توهمِ

 ممكن تشخيص دادهباشد، غير  اختالفات طبقاتي ي ههم ي هبرند  بين از كه اجماع فراگير
  .)244: 1362عنايت، ( »شد 

ضمن اينكه از اتحاد طبقاتي در زمان جمال  ،اين قول بينيم صاحب طور كه مي همان
وجود  ي هدربار ،كرده و وحدت ملي را امري محال دانستهالناصر به توهم تعبيرعبد

با اين تفاسير اسواني با افشاي فساد اداري . عقيده است اسواني هم بانيز اختالف طبقاتي 
تناقضي كه موجب  ؛است  ناقضي اجتماعي را آشكار كردههاي دولتي تدر اداره

محروميت اقشار فقير از حقوق اجتماعي و برخورداري طبقات غني از اين حقوق 
  . است  گرديده

نويسنده به . است  رئاليسم انتقادي برمال ساختن فساد اخالقي نيز شاهد صادقي براي
بار بثينه يكي از مصاديق  زندگي ذلت. است تصوير كشيده اشكال مختلف اين مسئله را به

كردن كار  اش مجبور به وادهدليل فقر و تأمين معاش خان او به. است  بارز فساد اخالقي
جايي كه  ز آنا .گرددهاي مردان ناچار به ترك كارش ميمزاحمتعلت  اما به ؛شودمي

بلكه  ،نداده  العمل مثبتي به اين امر نشان ياز مالي دارد مادرش نه تنها عكساش نخانواده
گشايد و موجب سرزنش او مي كرده و زبان به  ئله اظهار ناراحتيشدن مس با تكرار
  :است عبارات ذيل بيانگر اين مسائل. شوداش ميآزردگي
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كرد، مادرش با سكوتي   مردان تركلي دليل فضو ه بثينه كارش را بههنگامي ك«
: بار به بثينه گفت هنگامي كه مسئله تكرارشد يك به عصبانيت خبر را پذيرفت ونزديك 

. كندمي  دختر زرنگ خود و كارش را حفظ .هستندكار تو  يازمند هر قرشي ازبرادرانت ن
  ).62 :2005 األسواني،(» كرد  زده اين جمله بثينه را ناراحت و شگفت

ندارد، اما از روي اجبار به آن تن   ز اين شرايط تحميلي رضايتيثينه با وجود اينكه اب
داده و در دام مردان فاسدي همچون طالل افتاده و سرانجام در منجالب فساد اخالقي در

  باهاش را تاو نهاده و زندگي ي هروحيناپذيري بر  اين امر اثرات جبران. شودمي گرفتار
  :است ا الفاظ و عبارات ذيل به بيان اين موضوع پرداختهنويسنده ب. سازدمي

 اين ديدارها تأثيراتي بر روحش. شد  ديدارهايش با طالل در انبار شروعرفته  رفته«
خاست زده از خواب برميوحشت. كابوس او را فراگرفت. كردنهاد كه تصورش را نمي 

  .)67- 68 :همان(» بود  روز گرفته و غمگين و چند
اخالقي و بيانگر تأثير عميق پيامدهاي ناگوار مسائل غير ،ت مذكورمضمون عبارا

 ي هوسيل فساد اخالقي كه نويسنده به گونه اين. است  نامشروع بر شخصيت بثينه
رياست جمهوري  ي همصري در دور ي هگير جامعدامن ،برداشته  شخصيت او از آن پرده

  كه در قول زير مالحظه نانچ ؛كنندمي عبدالناصر گرديده و منابع تاريخي نيز آن را تأييد
  :كنيممي

 ي هصت به چندچيز از جمله كاهش جاذبش ي هبحران ناصريسم از اواسط ده«
اعتبار شدن پوشش اسالمي و بروز فساد اخالقي در سوسياليسم عرب در مصر و بي

  ).244: 1362 عنايت،(» گرديد رهاي عرب مسلمان منجانظار توده
هاي فساد اخالقي مطابق با واقعيت ي هيم شاهد يادشده درباربينطور كه مي همان
آنچه در اين خصوص . است  طرفي به افشاي آن پرداخته است و نويسنده با بي  تاريخي

اي گذرا به وضعيت دختر است كه نويسنده با اشاره وجود تضادي ،باشدذكر مي  قابل
. است  آن را آشكار ساخته فقير ي هاي غيرمستقيم با بثينهجمال عبدالناصر در مقايس

  :سازدمي خوبي اين موضوع را روشن عبارات ذيل به
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. است  سياسي به علتي با زيبايي و رفاه ارتباط پيدا كرده اقتصاد و علوم ي هدانشكد«
به اين دليل كه  شايد. داندكه اين دانشكده را دربرگرفته نمياي هيچ كس راز اين هاله

اي شده به آن نشان ويژه ها تأسيساز ساير دانشكده الي پسس اين دانشكده چند
است تا دختر   طور مخصوص ساخته كه دولت آن را به است يا به علت اين  بخشيده

شود و شايد به اين سبب كه اين دانشكده براي مدت رهنگ جمال عبدالناصر وارد آن س
و فرزندان افراد  است  پادشاهي براي كار در وزارت امور خارجه بوده ي هطوالني درواز

آن كرد وارد مي را تأييد فعاليت ديپلماتيك ي هاي كه شيوقدرتمند به عنوان گام اوليه
  .)126: 2005 األسواني،( »شدند مي

به بيان تفاوت ساختمان  ،شود نويسنده در اين عباراتمي  كه مالحظه چنان
را داليل گوناگوني  ها پرداخته واقتصاد و علوم سياسي با ديگر دانشكده ي هدانشكد

 ي هل عبدالناصر در دانشكدتحصيل دختر جما. است  براي وجود اين تفاوت ذكر كرده
وضعيت دختر جمال عبدالناصر و  ي هباربا تأمل در. است  اين داليل ي هاز جملمذكور 

 رسد نظر مي ، بهآن با وضعيت بثينه ي همتفاوت و مقايسي متمايز و تحصيل او در شرايط
ض داشته از تناق به اوضاع زندگي اين دو شخصيت قصداي گذرا نده با اشارهكه نويس

 تناقضي كه قشر قوي را غرق بردارد؛  سامان مصر پردهناب ي هماعي ديگري در جامعاجت
در . است زده  روزي را رقم بختي و سيه نگون ،براي قشر ضعيفنعمت ساخته و  

آمد و با استناد به منابع   سخن به ميانشر مايز و تفاوت اين دو قتاز  نيز صفحات پيشين
  بي دليلبنابراين  ؛شد  شارهادر زمان جمال عبدالناصر  وجود اختالف طبقاتيبه تاريخي 

چنين واقعيتي را كه به  است، با اين مقايسه كه بيانگر اختالف طبقاتي نيست كه اسواني
   .دده است، در اثرخويش انعكاس  رسيده نيز تأئيد منابع تاريخي

 است كه بر رئاليسم انتقادي داللت  ساختن فساد سياسي نيز شاهد ديگري فاش
. است  چنين فسادي در شخصيت كمال فولي و اقدامات منفي او نمود يافته .كند مي 

آگاهي از اين موضوع مستلزم معرفي اين شخصيت و اشاره به اقدامات اوست كه در 
 :شودمي  عبارات ذيل به آن پرداخته
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ترين از متعصب او دائماً. تشكيالت در مراكز قدرت پيوست ي هل فولي به همكما«
  بود و شايد او يكي از معدود افراد سياسي مصري  هواداران حزب حاكم در عهد ناصري

فولي . كند  ر از سي سال متوالي براي خود حفظاست كه توانست كرسي پارلمان را بيشت
طور حتم تصدي باالترين مناصب دولتي را  بود كه به منداز استعداد سياسي بهره واقعاً

اين استعداد واقعي با تقلب و دورويي و دوزوكلك  اما ؛ساختمي پذيربراي او امكان
  ها تداعيتا جايي كه اسم كمال فولي معني فساد و نفاق را در ذهن مصري ،شد  آميخته

شد؛  ات در كل مصريافت و داور اصلي انتخاب او در مناصب خوبي ارتقاء. كردمي
صالحيت  كرد يا ردمي خواست تأييدكانديدي از كانديداي حزب را كه مي بنابراين هر

كرد و مي  نمود و خودش بر تقلب در انتخابات از اسكندريه تا أسوان نظارتمي
 ها تضمين گرفت تا تقلب در انتخابات را به نفع آنهاي زيادي از كانديداها مي رشوه

  .)114-115: همان(» پوشاندهاي زياد ميش را با حيلهدت فساكند و در همان وق 
كنيم نويسنده از مناصب سياسي فولي و موضع او مي  كه در اين شاهد مالحظه چنان

اش سخن سياسي و جايگاهش در دستگاه حكومت و نبوغنسبت به حكومت عبدالناصر 
. است  القي اشاره نمودهساختن اين نبوغ با صفات ناپسند اخ  ده و به آلودهميان آور به

صالحيت كانديداهاي انتخاباتي و تقلب  عالوه بر اين از عملكرد منفي او در تأييد يا رد
 تضمين تقلب به نفع آنها و سرپوش در انتخابات و دريافت رشوه از كانديداها جهت

 صالحيت حاج عزام تأييد. است  نيرنگ پرده برداشتهنهادن او بر اين عملكرد با حيله و  
و تضمين پيروزي در انتخابات به نفع او با تقلب و دريافت رشوه در مقابل رقيبش 

كه در شواهد زير  چنان. است  رز عملكرد منفي فولي در انتخاباتأبوحميده از مصاديق با
  . است  به آن اشاره شده

  .ن پيروزي در انتخابات نيازمنديتو به تضمي -«
 پيروزي در لغ را بپردازميعني اگر اين مب... زيادهخيلي  ...؟هليركمال بيگ يك ميليون  -

  كني؟مي  انتخابات را تضمين



  77 ...ي بر اساس رئاليسم در نظريه )اثر عالء األسواني(نقد رمان عمارت يعقوبيان 

سي سال مجلس  ي هتجرب... ميزني   تو با كمال فولي حرف.. .است   حاج عزام زشت -
 ما پيروز ي هندارد كه بتواند بدون ميل و اراداي مصر هيچ كانديدي در تو وجود . ..

  .)119 :همان( »شود
 ي هدرخواست حاج عزام از كمال فولي جهت تضمين نتيجگو و در اين گفت

  شده و از اطمينان  فولي اشاره ي هوسيل انتخابات به نفع او و تقاضاي دريافت رشوه به
 ي هنكت. است دهميان آم براي پيروزي در انتخابات سخن به دادن به حاج عزام توسط او

ي در پايان اين قول فول ،است  گوي مذكور جالب توجهو مهمي كه در گفت
ست كه به غيرممكن بودن موفقيت كانديداها در انتخابات بدون تأييد او اشاره وگو گفت
است،  شكست أبوحميده رقيب انتخاباتي حاج عزام كه فردي اليق و متدين. است  كرده

  :است طور كه در عبارات ذيل آمده همان ؛است  مؤيد قول فولي
 طرح حاج ي همسائلي دربار. بود  عزامترين رقيب حاج حاج أبوحميده سخت«

كرد كه مبلغ زيادي را براي   او در اين طرح اعالم .شد شرتها مندر روزنامه بوحميدهأ
ني كرد تا به أبوحميده تالش فراوا. است  خاطر خدا نذر كرده انفاق در راه خير به

 ،نمود  ين حزب نامزدي حاج عزام را اعالمكه ايابد و هنگامي  نامزدي حزب ملي دست
كرد؛ اما تالش او   پافشاري نزد افراد با نفوذ كوشش شد و با  عصباني أبوحميده شديداً

  )123-124 :همان( »بود  حرف ود؛ زيرا فقط حرف فولي باالترينب  بيهوده
او در نويسنده در اين عبارت به رقابت حاج أبوحميده با حاج عزام و كارهاي خير 

اي نامزدي حزب ملي و عدم تأييد او براي نامزدي كرده و از تالشش بر  راه خدا اشاره
بودن تالش او   بيهوده ،ميان آورده و در پايان هايش براي گرفتن تأييد سخن بهششو كو

  .است شتن فولي در ماجرا را يادآور شدهدا  علت دست به
دليل  به ،ستيابي به مناصب سياسيمضمون اين قول بيانگر ناكامي افراد شايسته در د

. است  داران فاسدي چون فولي و حاج عزامدر نظام سياسي و وجود سياستم فساد
است كه نويسنده با  شده در اين بخش حاكي از وجود تناقضي اجتماعي شواهد بررسي

تضادي كه منجر به موفقيت شخص . است  اي فساد سياسي آن را آشكار ساختهافش
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متعهدي چون أبوحميده در  نااليق و غيرمتعهدي چون حاج عزام و شكست فرد اليق و
  . است  امور سياسي شده

شود كه مي  شواهد مربوط به رئاليسم انتقادي برداشت ي هطور كلي از مجموع به
تفاوت از كنار مشكالت و معضالت موجود در جامعه ها بينويسنده در تصوير واقعيت

حلي براي  راهساختن مردم و برانگيختن آنها جهت يافتن   بلكه براي آگاه ،نكرده عبور
  .است  مشكالت با ديدي انتقادي به بيان حقايق پرداخته

  بودن مردمي
شد كه   گرديد و گفته  بودن به عنوان سومين ويژگي رئاليسم لوكاچ تشريح تر مردميپيش

م و حادترين هاي درد و رنج مردترين ريشهعميق ي هبردارندرئاليسم بزرگ بايد در
با . شوند  ممكن بيان كه اين مسائل در برترين سطحِ در حالي ،باشد  مشكالت جامعه

 ي هرتوان به شواهد و مصاديق گوناگون درباتأمل در محتواي رمان عمارت يعقوبيان مي
براي تأييد اين موضوع . يافت  دست ،نامدبودن مي  آنچه كه لوكاچ آن را مردمي

  اشاره ،ايميافته  تاست به شواهدي كه در رمان مذكور براي اين ويژگي به آن دس كافي
شغل پدرش، محروميت  دليل فقر و پليس به ي هناكامي طاها در ورود به دانشكد. كنيم

فقر و شرايط شدن زندگي بثينه بر اثر   تحصيل و شغل مناسب، تباه ي هعبده از ادام
سياسي، همگي بر  علت فساد اش، ناكامي أبوحميده در انتخابات به ناگوار مالي خانواده

  .كنندمي  است، داللت  تصوير كشيده بودن در رئاليسمي كه اسواني آن را به  دميوجود مر
در  ،اندكرده  پنجه نرم و  ها و مصائبي كه مردم با آن دستهترتيب اسواني دغدغ بدين

است و از اين جهت و بر مبناي رئاليسم   نمايش گذاشته اثر خويش به بهترين شكل به
  .باشدرخورتوجه ميي ارزشمند و داثر اثر او لوكاچ
  
  گيري نتيجه

  :ها عبارتند از ر برداشت كه اهم آنپژوهش حاضر نتايجي د
جاي نگذارده و صادقانه به پايي از افكار و عقايد خود برنويسنده در بيان حقايق رد -

است و با نهايت جسارت و شجاعت از پيامدهاي  هاي جامعه پرداختهترسيم واقعيت
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. است  تبعات و تأثيرات سوء حكومت مبارك پرده برداشته منفي حكومت عبدالناصر و
  .است  بنابراين اولين ويژگي رئاليسم لوكاچ يعني پيروزي رئاليسم در اثر او نمود يافته

شكل  ساخته به نويسنده ضمن اينكه اوضاع و شرايط جامعه را در اثرش منعكس -
فساد سياسي اخالقي و  ، فسادنمودن فساد اداري منطقي تناقضات اجتماعي را با افشا

رو دومين ويژگي  است، از همين  نموده و از شرايط نامطلوب جامعه انتقاد كرده آشكار
  .است  اش مصداق پيدا كردهمكتب لوكاچ يعني رئاليسم انتقادي نيز در نوشته

كه  را اش مسائل و مشكالتيدليل احساس مسئوليت در قبال مردم زمانه نويسنده به -
است؛ با اين تفاسير   ر كشيدهتصوي به بهترين حالت ممكن به بودهها گير آنگريبان

  .است  گر شده ودن نيز در اثرش جلوهب مين ويژگي مكتب لوكاچ يعني مردميسو
  
  ها  نوشت پي

اي فرانسوي  در مدرسه. شد اي اصيل در مصر متولددر خانواده 1957عالء األسواني به سال  -1
جا كه  از آن. كرد  پزشكي را از دانشگاهي در آمريكا كسب اي دندانو مدرك دكتر تحصيل پرداخت به

ارث برد و كار خود را با نوشتن مقاالت در  ، ذوق نويسندگي را از او بهبود  پدرش اديبي برجسته
توان به ها مي ترين آن آورد كه از مهم كرد و پس از آن چندين اثر را پديد العربي الناصري آغاز ي هنشري

 صابري،(كرد   اشاره» شيكاگو«و داستان بلند تحت عنوان » نيران صديقه«نام  داستان كوتاه به ي همجموع
1386 :1.(  
  
  :مĤخذ و منابع

  .مدبولي  همكتب: ةقاهرالچا،  يعقوبيان، بي هعمار ،)م2005( ،األسواني، عالء -
  .آريانا: ، بي جا جنگ نفت، چاپ اول ،)ش1370( ،اكرام، محمد -
  .نشر نيل: تهران، چاپ اول، رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات ،)ش1334( ،وسپرهام، سير -
  .نشر چشمه: تهران، چاپ اول، شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه ،)ش1381( ،محمدجعفر، پوينده -
  .فروغ آزادي: تبريز. چاپ اول. شناسي ادبيات فارسيجامعه ،)ش1376( ،ترابي، علي اكبر -
  .سمر :تهران. چاپ اول. اهللا فوالدوند عزت ي هترجم. جورج لوكاچ ،)ش1372( ،جورج، امري -
مطالعات . علوم سياسي ي هنشري. جنگ خليج فارس و نظم نوين جهاني ،)ش1375( ،روشندل، جليل -

  .)277-269( 8 شماره. خاورميانه
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: تهران، اول چاپ، نسرين پرويني ي هترجم، شناسي ادبيات داستاني جامعه، )ش1386( ،ميشل، زرافا -
  .سخن

 ي هترجم ،علماي االزهر، اسالم افراطي و حكومت: دين و سياست در مصر، )ش1389( ،زگال، مليكه -
  ).113-130( .4و3 ي هشمار. سال دومصادق،  ي هانديش ي همجل. آبادي اس كاظمي نجفعب
  .آواي نور: تهران بي چا، .شناسي در ادبيات فارسيجامعه، )ش1378( ،اهللا ستوده، هدايت -
  .فردوس: تهران، چاپ دوم، نقد ادبي، )ش1380( ،سيروس، شميسا -
نامه  سواني پاياناألترجمه، نقد و بررسي رمان عمارت يعقوبيان اثر عالء  ،)ش1386( ،صابري، شيما -

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران ي هدرج براي دريافت
   .فرزان: تهران، چاپ دوم، فارسينقد اجتماعي رمان معاصر  ،)ش1389( ،عسگر، عسگري -
  .انتشارات خوارزمي: ي سياسي در اسالم معاصر، چاپ اول، تهران انديشه ،)ش1362( ،عنايت، حميد -
  .دار الرُّقي: بيروت، األولي الطبعة،  هالسبع  هالناصريقنعه أ ،)م1987( ،عوض، لويس -
تاريخ روابط خارجي،  ي همجل، تحليل تاريخي جنگ دوم خليج فارس ،)ش1382( ،كريمي، جواد -

  .)75- 94( 16 ي هشمار
دانشگاه عالمه . عيعلوم اجتما ي هنشري. هاي ادبيشناسي گونه جامعه ،)ش1379( ،كوثري، مسعود-

  ).109-138( 10 ي هشمار. باييططبا
: تهران، چاپ دوم، اكبر افسري ي همترج، پژوهشي در رئاليسم اروپايي ،)ش1384( ،، گئوركلوكاچ -
 .نتشارات علمي و فرهنگيا

، فرهادي. م ي هترجم، )تاريخ رئاليسم( نگاهي به تاريخ ادبيات جهان ،)ش1357( ،رافائل ،ماكس -
  .شباهنگ: تهران، چا بي
   .گام نو: بي جا، چاپ سوم، شناسي انتقادي زيبايي ،)ش1388( ،اميد، مهرگان -

  



 

  
  

في علم اش نظرية جورج لوکفي  للواقعية وفقا) سواني عالء األل(ية عمارة يعقوبيان نقد روا
  االجتماع
  
 

   ١زهرا افضلی
   ٢الدين عبدی صالح

   ٣ميرتا خداداديان
  

  
 الملخص 

قوم بدراسة وي  اجملتمع واألدبالعالقة بني درسي فرعا من فروع علم اجتماع الفنبصفته  جتماع األدبعلم ا
 وقد ةيف القرون األخري   من علماء االجتماع والنقادكثرير نظ هذا العلملفت  قد. ةآلثار األدبيل العنصر االجتماعي

من املنظرين الذين  لنقد الرواية نقدية طرح نظرية لوكاش الناقد اهلنغاري الذي جورج .بشأنه التنظري علیهم حضّ 
: هلا معايري خاصة أمههاو تقوم على نقد الشكل واملضمون النقدية نظريته . كبري يف تقدم هذا العلمحظ   هلم

 لعالء األسواين رواية عمارة يعقوبيان  نقد مت. عالقة العلة واملعلول واملضمون االجتماعي ،وذجالنمو  الواقعية،
واقعية لوكاش تشتمل على ثالث . البحث املوجود يف وفقا للواقعية يف هذه النظرية )املصرياملعاصر  لكاتبا(

 تظهرنظرا هلذه اخلصائص . شعبية ولكل منها إطار خاصنتصار الواقعية والواقعية النقدية والإ :يه بارزة خصائص
وجاهر بالتناقضات االجتماعية  ةبصدق وشجاع  قد أماط اللثام عن حقائق اجملتمعاألسواين البحث أنّ نتائج 

  .هناقدة وصور مشاكل الناس يف عصر  ةبنظر 
        
  
  
  

  .قوبيانيع ةسواين، عمار ، عالء األة، الواقعيشجورج لوکا: :الكلمات الرئيسة
                                                            

ا جبامعة بوعلی سينا أستاذة مساعدة  -١   فی قسم اللغة العربية  و آدا
ا جبامعة بوعلی سينا أستاذ مشارك  –٢   فی قسم اللغة العربية  و آدا
ا جبامعة بوعلی سينا خرجية –٣   ماجيسرت فی اللغة العربية و آدا
  



 

  



پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -نامة علميدوفصل  

)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

  
  

  
  .گويي، قهرمان، مرگ و تولد دوبارهجبرا ابراهيم جبرا، نقد كهن ال: ها واژه ديكل

                                                            
10/03/1394: تاريخ پذيرش                                                   1393/ 27/09 :تاريخ دريافت *  

mebrahim@ut.ac.ir   :نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول -1
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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 



   ينقد ادب معاصر عرب 90

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
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 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 

  
  :مĤخذ و منابع

  .، تهران، سروش4چ ،مه جالل ستاريرساله در تاريخ اديان، ترج ،)ش1389( ،الياده، ميرچا -
  .، تهران، جامي3ادبي، چهاي نقد  مباني و روش ،)ش1385( ،امامي، نصراهللا -
  .، تهران، آشيان3، چانديشه يونگ، ترجمه حسين پاينده ،)ش1388( ،بيلكسر، ريچارد -
اي مدرن، تبيين يونگ از اسطوره: اسطوره شناسي و مطالعات فرهنگي ،)ش1384( ،پاينده، حسين -
  .هران، سمتت، 1چ
  .دار اآلداب للنشر و التوزيع ،بيروت ،الثالثة الطبعة ،صراخ في ليل طويل ،)م1988( ،جبرا، ابراهيم جبرا -
  .99عدد  ،جريدةصيادون في شارع ضيق، كتاب في  ،)م2006 (.................. -
  .5، طداراآلداب للنشر و التوزيع ،بيروت ،الخامسة الطبعة ه،السفين ،)م2008( ................... -
  .وسطالشرق األ مكتبة ،بغداد ،الثالثة الطبعة ،ن وليد مسعودعالبحث  ،)م1985 (................... -
  .للكتاب الهيئة المصرية العامة ه،قاهر ،غرف األخري ،)م1988 (................... -
  .2، طداراآلداب للنشر و التوزيع، بيروت ،الثانية الطبعة، يوميات سراب عفّان ،)م2006 (................... -
عبد  ترجمةاالتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث،  ،)م2007( ،جيوسي، سلمي خضراء -

  .2، طالوحدة العربيةبيروت، مركز دراسات  ،الثانية الطبعة، لؤلؤءةالواحد 
الدينيه، مكتبة الثقافة قاهره، ال ،األولي الطبعة اديب األسطوره عند العرب، ،)م2005( ،خورشيد، فاروق -
  . 1ط
السنة ، فلسطين، السابعة، مجلة رؤيةمعه في ذكراه  جولة ،)م2006( ،جبرادحبور، أحمد، جبرا ابراهيم  -

  .29 عددالثانية، 
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  .مركز: ، تهران2چ  مه جالل ستاري،رمزهاي زنده جان، ترج ،)ش1376( ،دوبوكور، مونيك -
  .ادبي، تهران، فردوسنقد  ،)ش1391( ،شميسا، سيروس -
  .جيحون ، نشرتهران ،2و  1ج  ،فرهنگ نمادها ،)ش1384( ،شواليه، ژان و گربران، آلن -
  .، تهران، نيلوفر3چجمه فرزانه طاهري، مباني نقد ادبي، تر ،)ش1383( همكاران،گرين، ويلفرد و  -
، تهران، انتشارات دانشگاه 1چ ،رمان پايداري فلسطين، )ش1392( ،مونسي، آزاد و عزت مالابراهيمي -

  .تهران
 الموسسة العربية: بيروت األولي، الطبعة، الحياةالقلق و تمجيد  ،)م1995( ،منيف، عبدالرحمان و آخرون -

  .1سات و النشر، طللدرا
 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  )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  
 



 

  



پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -دوفصلنامة علمي  

)1395(علمي و پژوهشي  10/ دوازده پياپي/ سال ششم  

 
 در رمان )كنش، گفتار و نامگذاري( غيرمستقيمپردازي  شخصيتهاي  شيوه

 *اثر نجيب محفوظ »المدقّ زقاق«
  

 ، دانشگاه زابلزبان و ادبيات عربي انشيارد ،1علي اصغر حبيبي

  دانشگاه زابلارشد ادبيات فارسي،  لو، كارشناسحميده اميرحاج
  دانشگاه زابلكارشناس ارشد ادبيات فارسي، فتاح عليپور، 

 
  چكيده 

نوبل  ةجايزبه اخذ يالدي م1988است كه در سال  عرب زبان از جمله نويسندگان موفق ظنجيب محفو
ستمايه كه در آن با د شودب ميهاي او محسواز مشهورترين رمان المدقزقاق .نائل گرديدادبي 

ناگوار بصورتي نمادين به بيان اوضاع و شرايط  "مدق زقاق"اي به نام  قراردادن رويدادهاي محله
استعمار  ةو سلط جنگ جهاني دوم پايانيهاي در سال مصر طبقه متوسط و پايين اجتماعي و اقتصادي
گرفته بكار  اثرش اين در را ستانيداهاي مؤلفهتمام ، نجيب محفوظ. پردازدمي انگليس بر اين كشور

 در همين راستا .گرددها قلمداد ميترين ساختمايهاين بين، پردازش عنصر شخصيت از بنيادي در. است
بررسي و تحليل به  تا است برآنجستار پيش روي ، درستي آنتأييد و  و براي فرايافت اين مدعا

ة شيوو  ، مثبت و منفي، راضي و ناراضياايستا و پوي ،اصلي واعم از فرعي  ،رمانهاي شخصيت
نتايج پژوهش حاكي از آن است  .بپردازد در آن) كنش، گفتار و نامگذاري(غيرمستقيم  پردازيشخصيت

مصر زندگي  ةنمونه واقعي افرادي هستند كه در جامعغالبا ايستا و هاي اين داستان، شخصيتكه، 
به بيشتر  ، امااستفاده كرده هاتمام شيوهز ا نويسنده اگرچهها در پردازش شخصيت .كنند مي

  .اعتنا داشته استاشخاص  گذاريو نامگفتگو پردازي از طريق  شخصيت
  
  
  .مدقزقاق الرمان ، نجيب محفوظ، غيرمستقيم پردازي شخصيت، شخصيت :ها واژه ديكل

                                                            
  31/05/1394: تاريخ پذيرش                                                    1394/ 31/01 :تاريخ دريافت *

  ali_habibi@uoz.ac.ir :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1
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  مقدمه 
در  ،رنويسان معاصداستان ترينو جهاني هنرمندتريننجيب محفوظ به عنوان يكي از 

بطور كامل مورد توجه پردازي را اصل شخصيت رمان و مجموعه داستان، 50بيش از 
و تكيه بر  ماننديپردازش نيكو و تعهد به اصل حقيقت ةبه واسط قرار داده است و

 زمان، ،هاشخصيتجوانب داستان اعم از  و بررسي تمام دقيق تكنيك تصويرپردازي
رسند و به نظر مي اشخاصي واقعي يش غالباًهاناستي داهاشخصيت ...رويدادها و مكان،

مدق  زقاقرمان ي هاشخصيتدر اين بين  .پردازدپنداري با ايشان مي خواننده به همزاد
به نيكويي پرداخته  جنگ دوم جهاني پايانيهاي در سال به عنوان نماد جامعه مصر

  .اند شده
نويسنده در . چرخدنام مي داستان زقاق مدق حول محور ساكنان كوچه اي به همين

. دهدآغاز باتكيه بر زاوية ديد نمايشي، نمايي كلي از كوچه را به هنگام غروب ارائه مي
دارد و از زيبايي و جذابيتي  حميده شخصيت اصلي داستان است كه سري پر سودا

عباس كه صاحب يك سلماني در كوچه است، جواني است . العاده برخوردار است فوق
غم تضاد شديد در جهانبيني و نگرش به زندگي با حميده، دلباختة او است و كه علي ر

اما بعد از رفتن . شودبراي برآوردن شروط ازدواج با حميده به ارتش انگليس ملحق مي
هاي مصر با فرج ابراهيم آشنا هاي عصرانه خويش در محلهعباس، حميده در گردش

تد، چرا كه كار فرج ابراهيم شكار دختران زيبا و افشود و به عبارت بهتر در دام او ميمي
او اميدوار است كه با فرج ازدواج كند، اما كم . ها به سربازان انگليسي است فروش آن

اكنون حميده از دختر زيبا و دلفريب . شود كه او شيادي بيش نيستكم متوجه مي
ند روزي مرخصي از طرفي عباس چ. شده است "تي تي"اي بنام  تبديل به فاحشه كوچه

شود، وقتي از ماجراي رفتن حميده باخبر مي. گرفته است تا به ديدن حميده بيايد
روزي عباس . خورد كه فرج ابراهيم را بكشدعباس قسم مي. برايش غيرقابل باور است

حميده در . بيندحميده را در ميكده و هم آغوش و بازيچه دست سربازان انگليسي مي
دارد عباس در همين حال شيشه مشروب را برمي. كندو فحاشي ميهمان حال مستي به ا

سربازان بر سر عباس  .شودكند و حميده نقش بر زمين ميو به سمت او پرتاب مي
  .سپاردها جان مي ريزند و عباس زير مشت و لگدهاي آن مي
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توصيفي در خوانش  -با تكيه بر روش تحليلي -آن است كه پژوهشهدف از اين 
غير مستقيم هاي  انواع و روش( شخصيت سازنده عنصر ژرف نگري در با -داستان
زمينه اي براي شناخت و نقد هر چه بهتر اين اثر داستاني  ،مدق زقاقرمان در  )پردازش

داستان  توانمندي ي براي ارائهسنجش و معيار گرددفراهم نجيب محفوظ و ساير آثار 
 )تئوري( انگاشتبه مثابه پيشابتدا كلياتي  پيش رو،بنابراين در جستار  .باشد اوي نويس

 اي از داستان چكيده گردد و در ادامهارائه ميدرباره شخصيت و شخصيت پردازي 
هاي شخصيت و شيوه هاشخصيتانواع  در بخش اصلي پژوهش، سرانجام،و  آيد مي

  .خواهد گذشتاز ديده نقد مدق  زقاقدر رمان غير مستقيم پردازي 
  
  تحقيق پيشينة

ي صورت گرفته يهاتاكنون پژوهش ،پردازي در داستان ت و شخصيتيدر باب شخص
شخصيت پردازي در  " پايان نامه: توان به موارد ذيل اشاره نمود، از آن نمونه مياست

به بررسي انواع از مرتضي كه نويسنده در آن ) 1392("داستان ميرامار نجيب محفوظ
ميرامار پرداخته و به اين نتيجه رسيده است  هاي پردازش آن در رمانشخصيت و شيوه

 كنند اي ايفاي نقش مي نامه ها در اين رمان به دو صورت توصيفي و نمايش شخصيت كه
 "شخصيت پردازي زن در ادبيات داستاني نجيب كيالني" مقاله .پويا هستند آناكثر اشخاص  و
 3در  پردازيشخصيت هاي مختلف در اين مقاله شيوه ،صالح الدين عبديثر ا) 1390(

در مقاله  .اعم از مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار گرفته است كيالنيرمان نجيب 
دو سرباز و همكاران، ) 1393( "سحر خليفه» اصل و فصل« هاي شخصيت پردازي در رمان شيوه"

 .اند در رمان مورد بحث، واكاوي نموده را شيوة شخصيت پردازي مستقيم و غيرمستقيم
لماذا «هاي كودك زكريا تامر، مطالعه موردي پردازي در داستان شخصيت"  دري و همكار در مقالهقا

هاي پردازي در داستانمعيارهاي شخصيت )1392( "»للسنونو ةقالت الورد«و » سكت النهر؟
بسياري از اند كه  و به اين نتيجه رسيدهاند  سنجيده مذكور ةرا در دو مجموع كودكان

بناء " .زكريا تامر رعايت شده است پردازي داستان كودكان از جانب صيتمعيارهاي شخ
در اين مقاله  كه پروني و همكاران) 1393( "اغسطس لصنع اهللا إبراهيم ةنجم ةروايفي  ةالشخصي
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... هاي ايستا، پويا، فرعي، اصلي و به بررسي شخصيت قهرمان رمان و انواع  شخصيت
   .پرداخته اند

  
   وهشادبيات نظري پژ
  تعريف شخصيت

 ها آنادبيات داستاني تعاريف مختلفي از شخصيت صورت گرفته، كه در اغلب وادي در 
 توان گفتو جامع مي بر عناصر مشتركي تكيه شده است، اما در يك تعريف ساده

شوند، ظاهر مي... را كه در داستان، نمايشنامه و ) مخلوقي( اياشخاص ساخته شده«
صيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و نامند، شخشخصيت مي

: 1376ميرصادقي،( »وجود داشته باشد، گويدمي كند ومي چهاخالقي او در عمل او و آن
عقيده دارد كه عامل شخصيت، محوري است كه تماميت قصه بر  "برآهني". )83 -84

مفهوم و حتي علت وجودي  ،معنا ،كمال ،چرخد؛ كليه عوامل ديگر عينيتمدار آن مي
   ).242: 1368 برآهني،( كنندسب ميخويش را از عامل شخصيت ك

ها توان گفت كه در حقيقت، شخصيت داستاني تصويري عيني از رفتار، خصلتمي
هاي افرادي است كه در يك چرخه و دور منطقي، با الگوگيري از واقعيت و عادت

گيرد و تبديل به سخنگويي وي شكل مي خارجي و محيط پيراموني نويسنده، در ذهن
از اين رو تسلط . شودبراي بازتاب و انتقال تصورات دروني نويسنده به خواننده مي

كامل نويسنده بر تمام ابعاد شخصيتي اشخاص داستاني و همچنين پردازش برابر با 
ه بر ها دارد، اشخاصي كه بايد با تكي ، نقش به سزايي در ترسيم آنهاشخصيتواقعيت 

اصل حقيقت مانندي داستان، مطابق با واقعيت باشند و در نظر خواننده پذيرفتني جلوه 
  .كنند

  
  پردازيشخصيت در داستان اهميت

هاي ، شخصيتو كليد و اساس هر نوع ساختار روايي ترين عناصر داستانييكي از مهم
ديگر  ،تار روايياين عنصر به عنوان يك عامل ارتباط دهنده در ساخ زيراداستان است؛ 

اي  و هر نويسنده )44: 2011 ،عبدالمحسن( سازداجزاء و عناصر روايي را بهم مرتبط مي
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ها هستند گنجاند و اين شخصيتهاي داستانش ميفكر و انديشه خود را در شخصيت
برند و از طرفي مكان و زمان داستان در سايه حضور كه عمل داستاني را به پيش مي

هاي داستان به طرح و پيرنگ از طرفي شخصيت. شود مفهوم مي ها دارايشخصيت
ن ترين ابزار و مصالح نويسنده در داستادهند و به عنوان مهماستواري و استحكام مي

در پرداخت صحيح و مقبول ، اي در داستان نويسي هنر هر نويسنده. يابندنمود مي
ب را به خود همراه تند كه مخاطها هسشود و اين شخصيتها آشكار ميشخصيت

بدون «كه  آننهايتا . )86: 1376 مير صادقي،( دهدسازند و به رمان ارزش و اعتبار مي مي
توان براي جامعه واقعي كه نويسنده قصد به تصوير كشيدن آن شخصيت داستاني، نمي

  ).75: 1995الفيصل، ( »را دارد، وجودي متصور شد
  

  انواع شخصيت در داستان
  :اندهاي داستاني را بر چند نوع دانستهيه نگاه و ابعاد مد نظر، شخصيتبا توجه به زاو

داستان همه حوادث حول محور او شخصيتي كه در طرح : شخصيت اصلي
دهد و همه حوادث داستان توسط او يا به خاطر او رخ مي )48: 1385 جزيني،( چرخد مي

  . پردازندهاي ديگر به معرفي او ميو رويدادها و شخصيت
عالوه بر شخصيت اصلي، ممكن است يك يا چند شخصيت : شخصيت فرعي

هاي فرعي ها را به طور كلي شخصيتديگر نيز در داستان حضور يابند، اين شخصيت
هاي فرعي عبارت از معرفي بيشتر و وظيفه هنري شخصيت ؛)296 و 43: همان( نامندمي

  ) .200: 1371بستاني،( تر شخصيت اصلي استكامل
شود كه ابعاد شخصيتي او در شخصيت ايستا به شخصيتي گفته مي: ايستا شخصيت

 نجم،( كندماند و تحت تأثير حوادث و وقايع، تغيير نميآغاز و پايان داستان ثابت مي
1979 :103.(  

شخصيتي است كه يكريز و مداوم در داستان  ):متحول و ديناميك( شخصيت پويا
اين شخصيت بصورت تدريجي «. )94: 1376 دقي،ميرصا(خوش تغيير و تحول باشد دست

  )85: 1995الفيصل،( »شودو در طي داستان براي خواننده معرفي مي
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  مدق زقاقي رمان هاشخصيت
هاي مصر در سال ةهاي اين رمان، مردماني هستند كه در جامعه استعمار زدشخصيت

و اهالي آن  ين محلهادر واقع  .كنندنشين زندگي مياي فقيرجنگ جهاني دوم در محله
كه با فقر و  محسوب نمودنمونه واقعي و برگرفته از متن جامعه مصر  را بايد نماينده و

 :گويداين رمان مي ة، آنگونه كه خود نجيب محفوظ درباراست بانيفالكت دست به گر
گير زندگي مصريان اي نوشتم كه ياس و نااميدي و بدبختي گريبان در دورهرا اين رمان «

تصميم گرفتم كه اين تصوير را به صورت واقعي در اين رمان ترسيم  اينه بود، بنابرشد
   .)14 :1991،وعوفأب( »...نمايم 

  
  هاي اصلي شخصيت
كه تمام حوادث داستان حول او  شخصيت اصلي و قهرمان داستان است :حميده

ضاع شود، زيرا شرايط و اوشخصيتي جامع و پويا نيز محسوب مي حميده. چرخد مي
، ابتداي داستان دختري بلندپروازكه در  به طوري ؛كندداستان او را دگرگون مي

هاي است كه آرزو مخالف قوانين دست و پاگير كوچهو  سركش ،جو ستيزهطلب،  جاه
اما در انتهاي داستان زني فاحشه است كه به انحراف كشيده  ،دور و درازي در سر دارد

  .دكنشده و در خانه فساد زندگي مي
مذموم و منحرف، شخصيتي ، )ستوده و قابل ستايش( حميده بر خالف معني اسمش

از ترسيم  بعد ،نويسنده در جايي از داستان البته .)31: 2004القيسي،( غيرقابل ستايش دارد
رج ابراهيم برايش حالت و زندگي حميده پس از گرفتار شدن در دام فاحشگي كه ف

 طه بدر،( دانند حميده را فطرتا و ذاتا منحرف مي كه با رد ادعاي برخي گسترانده بود،
به و رسيدن جويي او بلند پروازي و روحيه ستيزهعلت انحراف او را  )350-340:تا بي

ذلک أقول  مع« :و شهوتراني نه گرايش ذاتي به فساد ،داندمي زندگي راحت و مرفهانه
واحلق أن شذوذها ! تکون عن ذلک ماهی أبعد . إياک أن تتصورها امرأة شهوة طاغية!.. حذار

ا اليکمن فی  »الظهور والسطوة والعراک علی کانت تتلهف بروحها و جسمها  ...قوة شهو
مبادا تصور كنيد كه اسير  ...دهم با وجود اين به شما هشدار مي« )379 /2: 2006، محفوظ(
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هيچ ارتباطي چسبد و انحرافش شهوتي افسار گسيخته باشد، چنين انگي اصال به او نمي
وي با تمام روح و جسم خود مشتاق خودنمايي و توانمندي و  ...به شهوتراني نداشت

  )1( »جويي بودستيزه
نماد  ،برخي منتقدان معتقدند كه حميده هاي شخصيتي حميده،ويژگيبا توجه به 
سهيم از  حاكمان مصر مانند امتناع سياست ،و بيزاري او از عباس مصر سياست منحط

: 2004 الشطي،و  125: 1378 محمد سعيد،( استدر سرنوشت خود  )مصريان( ملت نمودن
ها دانست تر حميده را بايد نماد حقوق مصريبا نگرشي دقيق .)340: تابي و طه بدر، 131

  )133: 2004 القسيي،( دوران اشغال به آن تجاوز شده استها در  انگليسيكه توسط 
 بارز جوانان ةنمون وداستان  )لي دومشخصيت اص( شخصيت اصلي ديگر :عباس

. كندزندگي ميهاي پايين شهر آن روز مصر در محله ةاست كه در جامع مخلص و پاكي
دانست كه در راه رها ساختن مصر از نفوذ بيگانگان جوانان مصر  نماد بايد او را

ه وضعيت موجود ب برخالف حميده عباس .)120: 1378 محمد سعيد،( كنندمجاهدت مي
بسيار  و شرايط آن را كوچه ، زيرا اواست و مخالف هر گونه تغيير و دگرگوني قانع

کان « :يابدگونه در داستان بازتاب ميطبعي او ايناين قناعت و خوش .دوست دارد
شخصا وديعا، مث األخالق، طيب القلب، مياال بطبعه إلی املهادنة  ـ عباس احللوـ و اليزال

صی ما يطمح إليه من فنون اللهو اللعب السلمی، أو ارتياد القهوة واملصاحلة و التسامح، أق
) 2/212: 2006محفوظ، ( »...لتدخني اجلوزة ولعب الکومی، مع نفور من اللجاج والشجار

دمي سر به راه و مهربان و خوش قلب، و طبعش به نرمي و مصالحه و گذشت آعباس «
داشت، به قهوه خانه مشغول مي هاي سالمتمايل داشت، خود را با تفريح و سرگرمي

  .»...انگيزي نفرت داشتجويي و فتنهاز ستيزه. رفت تا قليان بكشد و كومي بازي كندمي
تغييري در مسير  عباس شخصيت ايستايي دارد، هر چند در قسمتي از داستان 

حاضر  و با اصرار حسين كرشه شود و براي رسيدن به حميدهاش ايجاد ميزندگي
گونه نيست كه شخصيتش خالف ميلش به ارتش انگليس بپيوندد، اما اين شود بر مي

دچار تحول شود و در انتهاي داستان با فردي مواجه شويم كه غير از شخصيت ابتداي 
  . داستان باشد
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دگرگوني است كه در داستان  منفي و ضد قهرمان شخصيت وي :فرج ابراهيم
مسير روند داستان و  .اساسي داردنقش  )و عباس حميده( قهرمان داستانسرنوشت 

يابد و از طريق اوست كه او در داستان تغيير ميندگي حميده بعد از آشنايي و حضور ز
گر فردي شياد و حيله. ندكحميده زياده خواهي و ميل به خودنمايي خويش را اشباع مي

 :است انگليسيها به سربازان  است و كارش شكار دختران زيباي مصري و عرضه آن
مت له سعيه بدا  ذاإف  ...شباکه  أن ميثل معها دور العاشق فی کانت طريقته إذا أوقع فريسه «

روش كار او اين بود كه « )379: همان( »علی حقيقته، ومتخض العاشق عن تاجر االعراض
وقتي به هدفش ... كردافتاد، نقش عاشق را برايش بازي ميهرگاه شكاري به تورش مي

و عاشق شيدا تاجر ناموس از آب داد وجودي خويش را بروز ميحقيقت رسيد مي
  .»آمدمي در

صدا دانست كه با استعمار هم توان او را نماد وطن فروشانياظ نمادين ميحبه ل 
، كساني كه بيگانه و استعمارگر هستند ةكنند و دست نشانداند و به وطن خيانت مي شده

ملك " نماد فرج ابراهيم در واقع توانطرفي مي از .هاي پوشالي مصر را فريفتندبا وعده
در پايمال شدن و مال و حيثيت و ثروت مصر با استعمارگران كه  دانست )2( "فاروق

  .)133: 2004 القيسي،( همراهي نمود
  

  هاي فرعيشخصيت
هاي فرعي داستان است و شخصيتي تيپيك يه حساب از شخصيت: رضوان حسيني

است كه افراد كوچه مسائل و  رجال دين و نماد روحانيون و همعتمد محل وي. آيدمي
كوچه در قبال  كه فردي خير و نيكوكار است .گذارندمشكالت خود را با او در ميان مي

  .كندمدق احساس مسئوليت مي
داستان و نوعي هاي فرعي برادر رضاعي حميده است و از شخصيت: سين كرشهح

اولين كسي است  زرنگ وشرور و ردي بسيار ف، بر خالف اسمش او .شودمحسوب مي
 ناخوشايندي از فقر و زندگي فالكت بارنفرت از كوچه و به جهت  همچون حميده،كه 

با پيوستن به ، و رسيدن به آرزوهايش انگيزه ثروتمند شدن با و و روابط تيره خانوادگي
   .كندارتش انگليس كوچه را ترك مي
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و ا .فراوان استدر جامعه زناني است كه امثال او  ننه حميده نمونه بارز: ميدهننه ح
دالله و بندانداز است و هرچند مادر واقعي  .شخصيتي  برگرفته از بطن اجتماع است

   .اما از مادري چيزي براي او كم نگذاشته است ،حميده نيست
ها زندگي  است كه فقط در خاك و كثافت كثيف و بد بو ،بد منظر الغر،فردي  :زيطه

او  .شود محسوب مي ي شرور و منفي داستانهاشخصيتو بطور كلي از جمله د كنمي
  .اراذل و اواباش قلمداد نمود و افراد فرصت طلب منفي را بايد نماينده تيپ شخصيتي

با سرشتي پليد اخالقي و منحرف  هوسران ،، الاباليشخصيتي منفي :كرشه معلم
 ،ها و نوجوانانپسر بچه اش از استفادهسوء اي كه كارهاي غيراخالقي او و  بگونه ،است
  .شودمي از او حسين كرشه ،پسرش و تنفر سرافكندگي ةماي

... و  جعده ،شيخ درويش ،دكتر بوشي، سنيه خانم عفيفي، عمو كاملسليم علوان،  
و به عنوان مكمل  هاي فرعي هستند كه در حاشيه داستان قرار دارنداز ديگر شخصيت

  .اند روند داستان، ياري رسان نويسنده اصلي و پيش بردن يهاشخصيتدر پردازش 
توان مي ،مدقكوچه با شرايط و اوضاع  هاشخصيتاز نظرگاه نوع نگرش و برخورد 

تضاد و ايجاد  ةامري كه به واسط را به دو دسته متقابل و برابر تقسيم نمود، ها آن
  :فزايدادرگيري ميان اين دو گروه بر پويايي دراماتيك داستان مي

راضي و قانع نسبت به شرايط اجتماعي و اقتصادي كوچه كه در هاي شخصيت -الف
  :شوندآن مقيمند و خارج نمي

  :شونددسته تقسيم مي 2اين گروه به 
مانند  .كنندگذران زندگي مي ،وچهكدر گروهي كه از طريق ماندن و كاركردن  - 1

است و به هيچ وجه قصد  خود راضي فروش كه به اندك درآمدسمبوسه  عمو كامل
به ماديات و امور دنيوي يا شيخ درويش كه با رها نمودن  .ندارد را خروج از كوچه

قانع، بردبار و شخصيت ديگر سيد رضوان حسيني است كه فردي  .كوچه پناه برده است
اكثر  .باشدحج ميو تنها خروج او از كوچه براي سفر معنوي  راضي به شرايط است

 ...)جعده و، همسر رضوان حسيني، همسر معلم كرشه، نيه خانم عفيفيس( زنان كوچه
  .شوندن خارج نميآاند و از  نيز نسبت به شرايط كوچه راضي



   ينقد ادب معاصر عرب 116

اما گهگاه براي  شرايط كوچه راضي اند و به زيستن در آن قانع، ازگروهي كه - 2
جه نكته قابل تو .گردندو دوباره باز مي كسب درآمد از آن خروج موقتي دارند

با مصيبت و بدبختي بعد از خروج از  ها آنتمامي  ةمواجه ،هاشخصيتاين  ةدربار
ي مصنوعي و طاليي مردگان از هاناسرقت دنددكتر بوشي كه براي مانند  .كوچه است

معلم  .شوددستگير شده و زنداني ميرود و سرانجام كوچه خارج شده و به قبرستان مي
و  كندبازي با نوجوانان از كوچه خروج ميهم جنس مسائل منحرفانه وكرشه كه براي 

  .شوداش مي آبروريزي خود و خانواده ةماي
كه به راه كوچه  جوان پاك و سر عباس حلو است؛ترين شخصيت اين گروه  اما مهم

 :گويداو مي ةآنگونه كه نويسنده دربار ،ي در كوچه كامال راضي و قانع استبه زندگ
ا عن احلرکة، هيابا لکل جديد، مبغضا لألسفار ولو ترک وشأنه ما کان بطبعه قنوعا، عزوف«

: 2006محفوظ، ( »اختار عن املدق بديال، ولو لبث فيه مدی احلياة ملا مله و ال فرت حبه له
و  ترسيده از هر تازه اي و دشمن سرسخت سفر حركت،مانده از  .طبعا قانع بود« )2/215

اگر  .كردرا با هيچ جاي دنيا عوض نمي قكوچه مدگذاشتند اگر به حال خودش مي
  .»...يافتكاستي نمي آن شد و عشقش بهدلتنگ نمي كرد،را در آن سر ميعمري 
  

ر از آن كه از كوچه خارج ناراضي از شرايط كوچه و حتي متنفهاي شخصيت -ب
  :شوند مي

 نهحسين . حسين كرشهحميده و برادر رضاعي اش  :شودنفر مي 2اين گروه شامل 
او براي كسب مال و  .تنفر داردبلكه از آن شديدا  ،استتنها از شرايط كوچه ناراضي 

ه خارج شد و به ارتش انگليس پيوسته و در كنار آن كه از كوچست  ثروت اولين كسي
 .گرددبه كوچه باز مي ،و نهايتا شكست خورده پرداختبه تجارت كاالهاي مسروقه مي

فقال « :داردگونه ابراز مي ايندر گفتگو با عباس ه حسين شدت تنفر خويش را از كوچ
وما . هذا الزقاق ال حيوی إال موتا ... !م کامل، قهوة کرشه، اجلوزة، الکومی؟ع: الشاب ساخرا

قهوه  عمو كامل،: جوان با تمسخر گفت« ).214: همان( »دمت فيه فلن حتتاج يوما للدفن
گ چيزي ندارد تا روزي كه در آن هستي اين كوچه بجز مر ...كومي  قليان، خانه كرشه،

  .»احتياجي به دفن كردنت نيست
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غير البته نويسنده داستان يكي از علل احساس تنفر حسين از كوچه را كارهاي 
ديد داناي كل و  ةكند و از زاويخانواده او بيان ميپدرش و بي آبرو شدن  اخالقي

ا علمت أن أباک يعد لنا فضيحة يا بنی أم« :كندباره بيان ميبصورت مستقيم در اين
مث ضاعفت حياته اجلديدة من سخطه بدل أن تسکنه و !...جديدة؟ وأدرک حسني لتوه ما تعنيه

خبر داري پدرت افتضاح پسرم « )241: همان( »تطامنه، فضاق بآله و ببيته و بالزقاق مجيعا
مين اساس بود بر ه ...حسين بالفاصله موضوع را دريافت تازه اي برايمان درست كرده؟

  ».كرداحساس تنفر مي ...اش و كوچه و و خانواده كه نسبت به خانه
نچه در آن را چندين بار آحميده عدم رضايت و شدت تنفر خويش از كوچه و هر 

آن را  همچون برادرش حسين، و حتي كنددر خالل داستان بيان مي ميزآبا لحني تحقير
دخترك از سر « )208: همان( »!زقاق العدم: ازدراءفغمغمت الفتاة ب« :داندكوچه نابودي مي

در كنار بلندپروازي تبديل به نقطه ضعف  نفرتي كه. »كوچه عدم :تحقير زير لب گفت
مقدمات خروج او شده و فرج ابراهيم قواد با شناسايي اين امر به تحريك او پرداخته و 

انت ! وال هوالء الناس أهلک ال هذا احلی حيک،: وقال هلا« :آورداو از كوچه را فراهم مي
أين هن ! . . کيف تسريين مبالءتک بني هوالء الفتيات.. ! شیء آخر، إنک ها هنا غريبة 

نه  :افندي به او گفت« )311: همان( »منک ؟ أمرية فی مالءة ورعية ترفل فی الثياب اجلديدة
تو اينجا تو چيز ديگري هستي،  ...اين محله محله توست و نه اين مردم در خور تو

دختي شاه ها كجا؟ تو كجا آن ...اي انگشت نما شدهبا عبايت بين اين دخترها  ...غريبي
  .»!پوشدخرامد و رعيت لباس نو ميدر عباي كهنه مي

زندگي،  نام، نكته قابل توجه درباره حميده و حسين، داشتن اشتراكات فراوان در
ت معنايي تقريبا مشتركي نام هر دو از دالل. خصوصيات اخالقي و سرنوشت است

متأثر از  ها آن. رفتار و شخصيتي خالف نام خود دارند ،برخوردار است، اما هر دو
 متأثر از بي آبرويي خانوادگي و حميده فقر و حسين متأثر از( ندشرايط پيراموني خويش

كه روحيه بلندپروازانه و  )فقر و نداشتن پدر و مادر و تربيت يافتن نزد ننه حميده
در سرنوشت . شودو منجر به خروج از كوچه مي زندداي زندگي بهتر به آن دامن ميسو

و حتي عامل اين سرنوشت يعني نيروهاي اشغالگر انگليسي، نيز مشتركند؛ چراكه علت 
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همچنين . ارتش انگليس بود ،هاي بعد از آنسرخوردگي و بدبختيو خروج حسين 
فرج  ةبصورت غيرمستقيم و به واسط گري،پرداختن به فاحشهعلت خروج حميده و 

  .ها بودندابراهيم، انگليسي
دسته كلي  3توان به ي اين رمان را ميهاشخصيت ،عيااجتم و اخالقي از نظرگاه

در مواردي موجه و ( نبينابي و)موجه و پذيرفتني( ثبتمو ) غير موجه و مردود( منفي
شرايط نابسامان و رو به زوال برآمده از  سهكه هر تقسيم نمود )در مواردي غير موجه

  :هستند آن و بعد از مصر مجنگ جهاني دوبا اجتماعي جامعه مقارن اقتصادي و 
  .كرشه حسينو  معلم كرشهدكتر بوشي،  ،ابراهيم فرج، حميده، زيطه :اول ةدست
  .حسيني رضوانسيد  و عمو كامل ،سنيه خانم، عباس :دوم ةدست

  .سليم علوان و درويش شيخ: سوم ةدست 
برآيند جامعه مشتركي هستند كه به تبع ابعاد  اخالقي،گروه  سهگونه كه بيان شد اين  آن

هاي پيراموني، رفتارهاي متفاوت و مشتركي از تفاوت در مواردي رواني و دروني و
توان با توجه به عوامل گروه متقابل را مي سه از اين رو افراد اين. دهندخود بروز مي

از ديگر سو، بصورت  اين عوامل متفاوت هاييك طرف و برآيند تأثيرگذار مشترك از
  :هم قرار داد كنار و در برابر ،دو به دو

1-  
 )برآيند( از دست دادن خانواده و شغل )عامل يا عوامل( : درويش شيخ
  .گيري، زهد و تصوف گوشه
طرد شدن از طرف خانواده و  +از دست دادن والدين  )عامل يا عوامل( : زيطه
  .تنهايي نشيني،خرابه )برآيند( اقوام

2-  
 )برآيند( وتثر مال و +از دست دادن فرزندان) عامل يا عوامل( : رضوان حسيني

  .گرايش به معنويت و نهايتا رفتن به سفر حج+رضايتمندي و ياندوهگين
 )برآيند( فقر و تهيدستي +از دست دادن والدين) عامل يا عوامل( : حميده

  .خانه هاي فسادسوي مادي گرايي و نهايتا راهي شدن به  +تيو ناراضي ياندوهگين
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3-   
منطقه ( مالكيت كاروانسرا در خيابان صنادقه قاهره) عامل يا عوامل( : سليم علوان
  .خواستگاري حميده+ داري و ثروت كالن سرمايه)برآيند( )مرفه نشين
منطقه ( در خيابان شريف پاشامالكيت مدرسه رقص ) عامل يا عوامل( : فرج ابراهيم
  .داللي و سعي براي به دست آورن حميده +ثروت) برآيند(  )مرفه نشين

4-  
الق از طتنهايي بعد از  +اموال و امالك مالكيت) عامل يا عوامل( : عفيفي سنيه خانم

  .با شخصيت و محترم +بريدن و رهايي از زندگي مشترك و ازدواج )برآيند( همسر
عاطفي از  تنهايي بعد از جدايي +قهوه خانه مالكيت) عامل يا عوامل(  :معلم كرشه

 +يادببي ،انحراف اخالقي )برآيند( از كار پيشين سياست و اخراج رها كردن +همسر
  .يو خشمگين تيناراضي

5-  
پيوستن به ) برآيند( بلند پروازي و عشق ثروت + فقر) عامل يا عوامل( : حسين

  .بي ادبي+ يني و ناراضيتيخشمگ+ ارتش انگليس
 +پيوستن به ارتش انگليس )برآيند(  عشق حميده+فقر) عامل يا عوامل( : عباس

  .)3( و محترم با شخصيت +رضايت و قناعت
  

  )Indirect characterization( پردازي غيرمستقيم شخصيت
ادبيات  ةنظران حوزاما صاحب. هاي شخصيت پردازي در داستان متعدد استشيوه

شيوه مستقيم و : اندپردازي عنوان كردهداستاني به طور عمده دو شيوه براي شخصيت
  . شيوه غيرمستقيم

دهد، شخصيت نظر مي ةدربار احتامستقيم، نويسنده صرة در شيو "اخوت" به گفته
گذاري در پردازش غيرمستقيم، از عواملي چون كنش، گفتار و نام ةاما در شيو
داستانش را به  هاينويسنده شخصيتو  )141: 1371 اخوت،( دكنها استفاده ميشخصيت

كه  غيرمستقيمي كند، بلكه با توصيفات يا توضيحاتميصراحت و آشكارا معرفي ن
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او به انجام كاري و يا بيان واداشتن  و دهد و يا با نشان دادن حالتي از شخصيت مي
 چه خصوصياتي داردفهماند كه آن شخص چه كاره است و ، به خواننده مياي گفته

شود،  تمثيلي و نمايشي نيز گفته مي ةدر اين شيوه كه به آن شيو .)68: 1384اسماعيل لو،(
هايشان، شخصيت خود را ها هستند كه آزادند تا بوسيله كارها و حرفاين شخصيت

بطور كلي براي شخصيت پردازي  ).104: 1966؛ الهاشم، 69: 2009القاضي، ( ارائه دهند
 شودگذاري استفاده مي، گفتار و نام)رفتار و عمل( كنش سه روش اصلياز م غيرمستقي

  .)92-86: 1387كنان، -؛ ريمون142: 1371اخوت، (
  

  )action( كارپرداخت و كنش، عمل
تعيين  نقشي ترين نقش يك شخصيت،ساده به عنوان اولين و و رفتار كاربست كنش

 نويسنده ،در اين شيوه .استان داردپردازي در دبرد شخصيت بسزا در پيشكننده و 
اشخاص داستان را به حركت در « بلكه ،كندهاي شخصيت را مستقيم بازگو نميويژگي

 يونسي،( »كندو به ياري اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصياتشان آشنا مي آوردمي
رزيابي وجوه دهد كه به او بدين وسيله نويسنده به مخاطب اين امكان را مي )301: 1388

  .مختلف شخصيت بپردازد
غير ( هاي يك زمانهرا به دو نوع كنش هاشخصيتها و كارهاي كنش "ريمون كنان"
 .تقسيم كرده است )habitual action( هاي عادتيو كنش) one-time action عادتي
 دربار و آن هم يكسازد و غالبا هاي يك زمانه جنبه پويايي شخصيت را آشكار ميكنش

 ةجنب ،هاي عادتيبرعكس آن كنش .گيرندروايت نقشي بر عهده مي و اوج نقطه عطف
در حقيقت . )86 : 1387 كنان، –ريمون ( دهندپايدار و نامتغير شخصيت را بروز  مي

هاي عادتي، تكراري بوده و در روند رو به پيشرفت روايت، ممكن است  كنش
  .دهند چندين با اين كنش را از خود بروز هاشخصيت

اي است كه  ها به گونههاي شخصيتفتار و كنشاعمال و ر ،زقاق مدقدر رمان 
اگر نجيب  .با هم همخواني دارد غالباهاست و  هاي شخصيتي آنمطابق با ويژگي

 كند،هاي خاصي از او را به صراحت بيان ميمحفوظ در معرفي يك شخصيت، ويژگي
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هايي باشد ويژگي ةكه نتايج آن تأييد كنند ددهارائه مياعمال و رفتاري را  آن شخصيت
  .ها اشاره كرده است كه به صراحت و مستقيما در پرداخت شخصيت به آن

كه گويي نويسنده يك مرتبه خصوصيات شخصيت را توان بيان كرد اينگونه مي
ها را از آن ويژگيو در ادامه دگر بار  دهدبصورت توصيف مستقيم و تقريري ارائه مي

  .)349: تابي طه بدر،( كندهاي آن شخصيت ترسيم ميارها و اكشنخالل ك
گذارد تا با عمل خويش خود را هرچه ها را آزاد ميمحفوظ گاهي شخصيت نجيب

فرايند كه اين  بيشتر معرفي كنند و خود با حركاتشان نمايانگر شخصيت خويش باشند
از آن  .ي رمان داردهاشخصيتنقش بسزايي در تعهد نويسنده به اصل حقيقت مانندي 

شخصيت زيطه را عنوان كرد كه شخصيتي تيپيك در رمان پردازش توان مي نمونه،
در قسمتي از  .يا به عبارتي گداساز است) تاصانع العاه( هاعيب ةاو پديد آورند .است

كه شخصيت خود را  ،اش عادتيتكراري و  هايكنشگونه با كارها و  اينداستان 
فتنحنح زيطة، و بصق علی األرض، ومسح «: دهدارائه مي ،شخصيتي كامال ايستا است

اش را صاف كرد و تف بر  زيطه سينه« )2/279: 2006محفوظ، ( »شفتيه بکم جلبابه األسود
انجام همين حركت  .»پاك كردخود  سياهزمين انداخت و لب هايش را با آستين جلباب 

اطب در يابد كه شخصيت پيش رو، شخصيتي نه از سوي شخصيت كافيست تا مخ
اجتماعي و اخالقي  ةبند به مبادي آداب است و براي او شخصيتي با وجهچندان پاي

  . ن متصور شودييپا
بار در طول كه چندين اش عادتي كارهايها و كنشبه وسيله و يا سليم علوان، 

يرفل  فی «: گذاردش ميخود را به نماي يشخصيت ابعاد ،دهدداستان از خود بروز مي
جبته وقفطانه، فاجته صوب احلانور الذی ينتظره علی باب الزقاق، و صعد إليه فی وقار، ومأل 

دوش جبه پوشيده و عبا به « )192:همان( »مقعده جبسمه املکتنز يتقدمه شاربان شرکسيان
د و با كششود كه در مدخل كوچه انتظارش را مياي مي گرفته و خرامان، متوجه درشكه

شود و بعد هيكل اش وارد ميرود، اول سبيل چخماقيتمام وقار از آن باال مي
نويسنده در عين اينكه از ظاهر شخصيت نيز  .»كندگوشتالودش صندلي را پر مي

  راه رفتن و طرز سوار شدن او  ةاو را به حركت درآورده و نحو توصيفي ارائه داده است،
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   .فخر و غرور دارد اد عادتي شخصيت او يعنيعيكي از اب ايت ازبر درشكه، حك
او  تداي ورود او در داستان، نويسندهدر اب. ديگر شخصيت فرج ابراهيم است ةنمون

هاي موذيانه او توصيف هاي هرزه و خندهكند و نگاهرا از طريق حركاتش معرفي مي
يش مالش به نماعو بدين وسيله وقاحت و هرزگي اين شخصيت از طريق ا شودمي

. ه مرسال حنوها نظرا عارماولکن مل يکن شیء لريدعه فما عتم أن التفت وراء« :شودگذاشته مي
چيزي نگذشت « )303: همان( »تنطق نظرة عينيه باحلذق والقحة ...وجهه حنيال مستطيالوکان 

كه به عقب برگشت و باز گستاخانه در دخترك نگريست، صورتش باريك بود و به 
ه اين نظر بازي در جمع اكتفا نكرد و نگاهش را در او كاشت و از ب... شكل مستطيل 

  .»نوك پا تا سر موي او خزيد
كه نقش بسزايي در رساندن  زقاق مدقهاي رمان هاي شخصيتاز ديگر كنش

 one-timeغيرعادتي( يك زمانه پيرنگ داستان به نقطه اوج و عطف آن دارد، كنش

action(  در آن هنگامي است كه در واپسين  -است تي كه اينك نامش تي –حميده
كرده  دهد و خواننده را شديدا غافلگيراز خود نشان ميصفحات داستان در برابر عباس 
زماني  .نمايد، بيان مياش را از آنچه بوده به آنچه شده و پويايي و دگرگوني شخصيتي

تحريك به  شود،كه عباس متوجه اغفال شدن حميده توسط فرج ابراهيم قواد مي
كه حميده  گيردرا در پيش مي اي ميخانهراه آن  از فرج ابراهيم براي انتقام جوييحميده، 

اما حميده هنوز  .گذرانددر آن با هرزگي و هم آغوشي سربازان انگليسي روز و شب مي
دهد كه در اين انتقام نسبت به عباس اندك محبتي دارد و به هيچ وجه دلش رضا نمي

ا مل  ختل من رغبة صادقة  فی أاليصيب احللو شر فادح من  « :برسد جويي به او صدمه بيد أ
جز « )388: همان( »ومتنت علی اهللا أن ينتقم هلا من غرميها دون أن يذهب ضحية لفعله خماطرته
خدا  از .خواست كه حلو از اين مخاطره جان سالم به در ببردصادقانه مياينكه 

لكن . »!آنكه در تنگنايي گرفتار آيد قامش را بگيرد بياز افندي انتخواست كه عباس  مي
شود و حميده را صدا در روز انتقام جويي، درست زماني كه عباس وارد ميخانه مي

مواجهه با  جاي كشد و بهافتد كه خواننده انتظار مياتفاقي خالف آن چيزي مي زند، مي
مخالف آن از حميده و  )يك زمانه( غيرعادتيرفتاري  كنش و حمايت حميده از عباس،
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التبق  :صاحت به.. محيده : و اندفع ألی احلانه کاجملنون و صاح بصوت کالرعد«: زندسر مي
به ميخانه هجوم ديوانه وار  عباس« )359: همان( ». . اغرب عن وجهی . . هنا حلظة  واحدة 

از جلوي  ...براي يك لحظه هم اينجا نباش :دزن فرياد ز .حميده :برد و مثل رعد غريد
  »...چشمم دور شو

ها نسبت به گفتگو، در توان گفت كه كنش و عمل شخصيتدر يك نگاه كلي مي 
  . اين رمان بسامد كمتري دارد

  
  )Dialogue( گوتفگ

از رفتار  قسمتي محتوا و شكل خود چه در مكالمه و چه در ذهن، ةبه واسط گفتگو
-88: 1387كنان، -ريمون( ستاو فكر ةها و نمايندو نشانه اي از خصلت شخصيت داستان

بخش مهمي براي « در واقع گفتگو .كندبه برقراري رابطه مي آن اقدام ةكه به وسيل )89
ر فرديت دهد، به او بعد و جوهپرداخت و تجسم شخصيت است، به شخصيت جان مي

زي در گفتار نيز ابزار متعارف شخصيت پردا ةشكل يا شيو«البته. )41: 1388نوبل،( »دهدمي
شيوه و  .شودمحسوب مي -كه در آن زبان اشخاص از زبان راوي متمايز است-متن

طبقه اجتماعي يا حرفه شخصيت را بر مال  مكان زندگي، اصالت،تواند طرز گفتار مي
   ).89: 1387كنان، –ريمون ( »كند

ها و معموال گفتگو برخوردار است بسامد بااليياز گفتگو  زقاق مدقدر رمان 
حوادثي كه اتفاق  يا هاموضع شخصيت در برابر ديگر شخصيت ةند و بيان كنندهدفم
ساسات و اح با خوانندههاست كه از رهگذر بسياري از همين گفتگو .هستندافتد، مي

هاي رد و بدل شده ميان صحبت .شودشخصيت آشنا مي و طبقه اجتماعي عواطف
و نوع  كننده افكار دروني بيان ها و حتي سبك و شيوه گفتگوهاي آن هاشخصيت

مونولوگ تقسيم  تگو به دو دسته ديالوگ ودر اين بخش عنصر گف. است شخصيتشان
  :شود مي
  
  



   ينقد ادب معاصر عرب 124

  )ديالوگ(گفتگوي دو طرفه 
انديشه و  ،گفتگو اين . گويندگفتگويي كه در آن دو شخصيت با هم سخن مي

تگو همين نوع و غالبا مقصود از گف دهداحساسات شخصيت را هر چه بيشتر بروز مي
  .آن است

حن هاي شخصيتي خود، لهر شخصيت متناسب با ويژگي زقاق مدقدر رمان 
. رسدنان است كه بايد باشد و غيرطبيعي به نظر نميچها آنو گفتگو دارد خاصي

گو به تعبير و تفسير ها مشخص است و خود نويسنده در البالي گفتموضوع گفتگو
ها كه در توصيف مستقيم آمده است، صوصيات شخصيتپردازد، در واقع خمي هاگفتگو

  .شودها به نمايش گذاشته مي در گفتگوي بين آن
با مادرش، عباس و  كه اغلب ان داستان يعني حميده،در بسياري از گفتگوهاي قهرم

در اين گفتگو ها  شود؛ لحن اوتر ميصيت او نمايانگيرد، شخفرج ابراهيم صورت مي
پسندي او دارد و جسارت و خود ،ست كه حكايت از سركشياغالبا تند و محكم 

و  ها و عدم رضايت او از شرايط فعلي داردپروازيفحواي كالمش نيز غالبا از بلند
  :گذاردكند، بر آن صحه ميميحاالتي هم كه نويسنده از او در حين گفتگو توصيف 

فی هذا الزقاق أحد يستحق أ :فتغاضت الفتاة علی سخريه أمها وقالت بنفس اللهجة احلادة
أنت تستحقيق موظفا قد  !زقاق العدم: فغمغمت الفتاة بازدراء...کلهم کعدمهم  ...االعتبار؟
أتذکرين کيف أطلقت علی لسانک الطويل بسبب  هل املوظف إله؟ :فتساءلت يتحد !الدنيا

بغري املالبس ما قيمه هذه الدنيا !.. وهل اجللباب شی ء يهون ؟: فقالت محيدة بدهشه!.جلباب
 »!مجيل الثياب أن تدفن حية ؟ لفتاة التی الجتد ما تتزين به منأالترين أن األولی با! اجلديدة؟

دختر تمسخر مادر را نشنيده گرفت و با همان لحن تند « )209-2/208: 2006محفوظ، (
نبودشان از بودنشان ... هست كه لياقتش را داشته باشد؟ يتوي اين كوچه كس: گفت
البته كه سركار خانم  !عدم ةكوچ: دخترك از سر تحقير زير لب گفت ...استبهتر 

آيد مي كارمند سگ كي باشد؟: او به تندي گفت !شايسته يك كارمند عالي رتبه هستند
جلباب : حميده حيرت زده پاسخ داد به خاطر يك جلباب چه قشقرقي به راه انداختي؟

تواند با زشي دارد؟ دختري كه نميچه ار هاي نواي؟ دنيا بي لباس را دست كم گرفته
  »...شگل كند بهتر نيست بميرد؟وهاي قشنگ خودش را خلباس
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هايي كه يكي از شخصيت .بخش اعظمي از رمان اختصاص به اين نوع گفتگو دارد  
هايش آشكار شود و افكار و عقايد او در گفتگوبيشتر به وسيله گفتگو معرفي مي

حسين  .گيردترين ميزان گفتگوي او با عباس صورت ميبيش. شود، حسين است يم
و  گويد و لحن او تمسخرآميزمحابا و رك سخن ميبسيار بيهمچون خواهرش حميده، 

چنان كه متناسب شخصيت اوست، با طمأنينه و آرام  از طرفي عباس آن .است ادبانهبي
قيدي حسين نكرده به بي چندانينويسنده در توصيفات مستقيم، اشاره . كندصحبت مي

گيرد، خواننده متوجه اين موضوع كه بين او و عباس صورت مي ياست، اما در گفتگوي
 ..أتدری أين أذهب االن؟ :فألقی حسني علی صورته فی املرآة نظرة متفحصة و قال« :شودمي

 و قبل اهلواء قبلة ذات(مع بنت کالقشدة و الشهد . . او تدری مع من؟ . الی حديقة احليوان
ا هناک إلی أقفاص القرود) وسوسة أراهن علی أنک  :و قهقه عاليا مث استدرک .وسأنطلق 
فاعلم يا محار أن . مل ير إال قرد القرداتی. أماذا القرود؟ وهذا طبيعی من إنسان مثلک: تتساءل

و هی کبرية الشبه باإلنسان فی صورته و . القرود فی حديقة احليوان تعيش مجاعات فی أقفاص
أدبه، تراها تتغازل و تتحاب فی عالنية مکشوفة، فاذا سقت الفتاة الی هنالک تفتحت لی  سوء

حسين نگاهي جستجوگرانه به تصوير خويش در آينه انداخت و « )214: همان( !األبواب
با دختري مثل سرشير و  ؟داني باكيو مي! به باغ وحش... روم؟داني كجا ميمي: گفت
... برمشها مي، در آنجا به ديدن قفس ميمون)انگيزاي وسوسه هوا را بوسيد، بوسه( عسل

ها؟ و البته پرسي چرا ميمونبندم كه مي شرط مي: گاه ادامه دادبلند بلند قهقهه زد و آن
براي آدمي مثل تو طبيعي است كه جز انتر لوتي را نديده باشد، پس جناب آقاي خر، 

كنند و از لحاظ ها زندگي ميدر قفسهاي باغ وحش به صورت جمعي بدان كه ميمون
بازي لخت و عور در مأل عام با هم عشق! ها هستندتربيتي خيلي شبيه آدمقيافه و بي

ها به رويم باز ببرم، همه در جنگند و اگر دختري را با خودم به آنجاكنند و ميمي
  .»!شوند مي

گر اعضاي خانواده ادبي منحصر به حسين كرشه نيست و دياين گستاخي و بيالبته 
در گفتگويي كه پس از  .ادب و بد زبان دارندهم شخصيتي بياو بويژه پدر و مادرش 

خانه و جلوي  كرشه ميان او و همسرش در قهوهاستاد اخالقي و جنسي رسوايي 
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صرخت بصوت كادت تتصدع له  « :اين امر نمودي كامل دارد ،دهدمشتريان روي مي
ا مذهول، يا وسخ، يا عرة، يا رطل، سفخص علي  وجهك يا حشاش، ي :أركان  القهوة

لمي لسانك  :فحدجها المعلم بنظرة قاسيه و هو ينتفض من االنفعال و صاح بها .األسود
قطع لسانك، ما  : صاحت المرأة !يا مرة، و سدي هذا المرحاض الذي يقذفنا بوسخة
با صدايي كه زن ...« )261: همان(» مرحاض إال أنت، يا خرع، يا مفضوح، يا ظل العيال

بي  !اي كثافت حرامزاده !اي حشيشي ديوانه :لرزاند فرياد زدهاي قهوه خانه را ميستون
استاد كرشه در حالي كه به خود  !...تف به آن روي سياهت !حياي بي همه چيز

ببند در  .جلوي دهانت را بگير زن :نگاه خشمگينش را به او دوخت و نعره زد لرزيد مي
 زبانت را ببر،: زن فرياد زد !كندمان ميخفه ن مستراحي را كه بوي گندشگشاد اي

 .»...چشم و روحياي بيبي !مستراح تويي مفنگي

  
  )دروني گوييكت-لوگمونو( طرفهگفتگوي يك

است  شخصيت با خود نوعي صحبت يك نفره ،طرفهيا گفتگوي يك دروني گوييتك
اين نوع  .)410: 1376 ميرصادقي،( شدته باممكن است مخاطب داشته باشد يا نداش كه

كه در آن تجربيات دروني و عاطفي اي از روايت است  شيوه« ي درونيگفتگو
 »شوددر مرحله پيش گفتار نمايانده ميي داستان در سطوح مختلف ذهن ها شخصيت

د در اين رمان بسام دروني گوييتك هاي فراوان،در مقايسه با ديالوگ ).77: 1387 بيات،(
 در حالت ترديد هاگيرد كه شخصيتكمي دارد و معموال نويسنده زماني آن را به كار مي

ها و احساسات  به درون خود فرو رفته و انديشهسنگين  فضايي و يا قرار گرفتن در
در  .كنندگفتار را در قالب سخن گفتن با من درونشان بيان ميهاي پيشسرگردان در اليه

به واكاوي ذهنيت شخصيت  ،تكيه بر روش جريان سيال ذهنبا  الت نويسندهاين ح
تا هم عمل داستاني را به پيش برد و هم خواننده را به  ،كندپردازد و آن را روايت ميمي
  .هاي دروني افكار شخصيت آشنا كنداليه

در ذهن خود به  اعتنايي حميده به عباس، اودرپي عدم توجه و بي ،براي نمونه
و وقتي كه نويسنده  دانداعتنايي حميده را شرم و حيا ميازد و علت بيپردروانكاوي مي
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هاي قبلي نويسنده صحه بر دادهكند، خواننده اين ذهنيت را به خواننده منتقل مي
كند كه آن اندازه زيرك نيست كه اي تصور ميگذارد و عباس را همان فرد ساده مي

در واقع شخصيت در حالتي  .اي او بداندهخواهي اعتنايي محبوبش را در زيادهعلت بي
 :دگويي، درصدد است كه به نتيجه اي متقاعد كننده برساز ترديد قرار دارد و با اين تك

ا بادلته الکالم طويال: قال لنفسه و هو يسري متمهال غافال عما حوله« ولو قصدت صده . إ
تدلل شأن الفتيات مجيعا، ولعله احلياء ونبذة ما منعها و ال أعيتها احليلة، فهی التکرهه، ولعلها ت

اگر : گفتبا خود مي« )2/221: 2006محفوظ، ( »الذی جعلها تقطع عليه سبيل التودد بالفرار
پس . آمدنميخواست دست به سرش كند هيچ مانعي وجود نداشت و كاري از او برمي

هم حيا مانع  دختران عمل كرده باشد، شايد خواسته مثل همهآيد، شايد ميبدش نمي
  .»شده و به جاي اظهار عالقه، فرار را بر قرار ترجيح داده است

درپي شكست در  خودگويي سنيه خانم است كه ،گوييهاي تكاز ديگر نمونه 
شخصيت بدبين اين شخصيت . ازدواج به شدت نسبت به مردان بدبين شده است

ن ينهب أمواهلا کما فعل الزوج أی زوج خليق بأ« :شوداينگونه در قالب خودگويي ارائه مي
با هر كسي ...« )203: همان( »املرحوم، و بأن يضيع عليها فی غمضة عني مثرة األعوام الطوال

به هم بزني ثمره  و تاچشم  كند،ازدواج كنم مثل شوهر مرحومم هر چه دارم غارت مي
  .»اين همه سال را به باد داده است

كه عباس بعد از بازگشت و شنيدن خبر آن هنگام  داستان، در صفحات پاياني
 آيد،وقتي كه حميده از گفتگو با وي به ستوه مي كند،با او مالقات مي انحراف حميده،

دگرگون شده و بي پروا، شخصيت  ،با من درونش نويسنده با تكيه بر خودگوي حميده
 مدقچهكواي به داشتن هرگونه ارتباط با  ماديات او را كه ديگر هيچ عالقه غرق در

: أو حرج، وتساءلت فی جزع کمل تعد تشعر حنوه بارتبا «: دهدندارد را به خواننده ارائه مي
نكه براي او دل آحميده بي «) 387: همان( »؟همتی يرحل هتی يفهمم ؟متی ميسک عنی هذا

خواهد كي مي ...دارد؟كي دست بر مي :پرسدبانه و در سكوت از خود ميتابيبسوزند 
  .»رودكشد و ميي راهش را ميك...بفهمد؟
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، نويسنده توسط فرج ابراهيم و بعد از اولين مالقات با اوانحراف حميده  ةدر آستان 
مبني بر نوعي تزلزل هاي دروني حميده حرفها و انديشهبه بيان  گوييتكدر قالب 

براکينها واستولی  عليها غضب جنونی، « :پردازدميشخصيتي و واخوردگي عاطفي 
أميکن أال . ملن إذا جيیء القهوة کل مساء. ت املالءة علی االرض و ارمتت علی الکنبةفطرح

يوجد ارتباط بني جميئه کل مساء و بني أفکارها، و أن ليست هذه االفکار إال أوهاما و أحالما  
عبا را بر زمين انداخت و بر كاناپه وا  بغضش تركيد،« )307: همان( »مث ماذا. . کاذبه؟ 
بين آمدن آيا ممكن است ... آيد؟به قهوه خانه ميعصر به خاطر كي هر روز پس  .رفت

اي نباشد و اين افكار چيزي جز اوهام و  و اين تصورات هيچ رابطه ي او هر روزه
   بعد چه؟...رؤياهاي كاذب نباشد؟

  
  هاشخصيت گذارينام

عمدي و ، تقيكه غالبا بصورت غيراتفا ها آنهاي ها و داللتاستفاده از نام شخصيت
، يكي از در حكم سخنگوي فكري خالق خود هستندشوند و پيش انديشيده انتخاب مي

هاي خود هاي داستانشخصيت و پردازش ههايي است كه نويسندگان براي ارائروش
روالن بارت معتقد «ها در پردازش داستان دربارة نقش نام شخصيت. گيرندبكار مي

دقيقا تأمل كرد، زيرا نام خاص اگر بتوان گفت، شاه  در باب هر نام خاص بايد: است
، )53: 1388قويمي، ( »اش، غني و اجتماعي و نمادين هستنددالهاست و معاني ضمني

ها هماهنگ باشد،  ها كه اگر با رفتار، كنش و گفتار آنوانگهي انتخاب پيش انديشيدة نام
نامي كه «. به انجام رساند تواند بخش قابل اعتنايي از شخصيت پردازي داستان رامي

تواند براي القاي هدف نويسنده در شخصيت انتخاب شده است به آساني ميماهرانه 
اما با تمام اين اوصاف، اين نكته را بايد  .)112: 1390حسيني، ( «پردازي استفاده شود

در وادي روايت، قانون محدود كننده و خاصي براي تعيين نام «متذكر شد كه
ها آزاد است كه يك نام و نويسنده در انتخاب نام... داستان وجود نداردهاي  شخصيت

هاي خاص معمولي و بدون داللت برگزيند و يا نامي نمادين و رمزگونه و با داللت
  ). 114: 1995الفيصل، ( »خود
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 ها توسط نجيب محفوظ تعمدي و پيش انديشيدهنيز انتخاب نام زقاق مدقدر رمان 
ة تاما نك .استجغرافيايي و پيراموني شهر قاهره در اواسط قرن بيستم متأثر از محيط و 

 ،ي فرعيهاشخصيتي اصلي و اغلب هاشخصيت همه قابل اعتنا در گزينش نام ويژه و
ها با خصوصيات رفتاري، اخالقي و اجتماعي اسم معجميعدم ارتباط معنايي و 

فاحش  آشكار، تناقضاتس و رابطه معكووجود و در بسياري از موارد  ها آنمسماهاي 
اي كه اين  بگونه ،هاست هاي آننام با هاشخصيتها و رفتار كنش ها،گفته و معنادار ميان

از خود بروز مي دهند و را  كنشيبا حالتي پارادوكس وار، در بيشتر موارد  هاشخصيت
   .هاست مقابل نام آن ةكه نقط يا قصد انجام كاري را دارند

هدف را در گونه  پارادوكس نويسنده به اين اسلوب وجه و تأكيدت علت شايد بتوان
اضطراب و آشفتگي روحي و  ،بيان تشويشدو امر دانست؛ اول، نويسنده در بيان 
 با هاي موجودتناقض فاحش ميان واقعيتكه نشأت گرفته از  هادروني شخصيت
وحتي  -مدقچه كوبيان زندگي پرتناقض و تضاد مردم دوم،  .هاست آرزوها و آمال آن

امري كه با ايجاد  ،جهاني دوم هاي نكبت بار و سياه بعد از جنگدر سال -تمام مصر
بر درگيري و پويايي  ،ها آنصاحبان رفتاري هاي ويژگي با هاناممفهوم لغوي تضاد ميان 

  :شودگزيني آورده مياين گونه نام ةهاي برجستدر ادامه نمونه .افزايددرامي اثر مي
  :عباس

  .عبوس، بسيار ترشروي، اخمو، بداخالق داللت لغوي و معجمي
جوان خوشرو و خوش اخالق كوچه، با شخصيت،  ها و ابعاد شخصيتيويژگي

  . قلب، قانع، پرنشاطبين، خوشسالم، بخشنده، خوش
   :حميده

ه مقابل ذم و قطستوده، درخور ستايش، خوشنام، نيكو و ن داللت لغوي و معجمي
  .زشتي

 جاه طلب، گرا،خيره سر، ماديسركش، زورگو،   ها و ابعاد شخصيتيگيويژ
  . بداخالق
   :فرج
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  .آسودگي، گشايش در غم و سختي و از بين رفتن اندوه داللت لغوي و معجمي
هرزه، فاسق، بي عفت و گستاخ، دروغگو، مكار،   ها و ابعاد شخصيتيويژگي
  .قواد، منافق
   :حسين

نقيض زشتي و قبح، دلپذير، نيكو، پسنديده، خيرخواه،  داللت لغوي و معجمي
  . نيكوكار

اخمو، ناراضي، عصباني، منفعل و احساساتي،  ها و ابعاد شخصيتيويژگي
  .ادب، بلندپرواز، خودپسندبيطغيانگر، 
   :سليم

  .سالم، تندرست، بي عيب و نقص داللت لغوي و معجمي
صورتي الغر و  ،با كمر خميده ضعيف يپيرمرد ها و ابعاد شخصيتيويژگي

   .بيماري پارانويا داراي غمگين،استخواني با چشماني فرو رفته، 
   :شيخ درويش

فردي كه سنش باال رفته و پير و دنيا ديده شده : شيخ  داللت لغوي و معجمي
نيز داراي داللت لغوي قانع و  "درويش"همچنين كلمة  .، سالخورده، رهبر و پيشوااست
  .به مسائل مادي و دنيوي است اعتنابي

بندد و پيرمردي كوچه و بازاري كه كروات مي  ها و ابعاد شخصيتيويژگي
در حرف زدن كلمات انگليسي بكار . نهدبر چشم ميعينكي گرانقيمت و از جنس طال 

و از خود  گيردميو انتقاد با كالم و نيش زبانش ديگران را به باد سخره . بردمي
م به همه چيز المتكبر است و خود را ع و ردي يك دنده، لجباز، مغرورف. رنجاند مي
  .داند مي

صاحبان ت يها و شخصبا توجه به تضاد و عدم وجود ارتباط ميان بسياري از نام
ها كه داللت زباني و معجمي نام هاي ارائه شده، بايد اذعان داشتدر نمونه ها آن

ها از  د اين داستان باشد، بلكه شخصيت آنتواند به تنهايي بيانگر شخصيت افرا نمي
مشخص  هاشخصيتنوع نگرش نويسنده در رفتار، گفتار و توصيفات پيرامون خالل 
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ي رمان هاشخصيتوانگهي شناخت و فهم كامل ابعاد مختلف واقعي و نمادين . شودمي
ها، فقط از طريق خوانش و تعمق در  در دو سطح رفتاري خودآگاه و ناخودآگاه آن

و  هاشخصيتاستان از آغاز تا فرجام آن ميسر است و صرف تكيه يا توجه به نام د
از ابعاد گوناگون تواند شناختي كامل و درست نمي ها آنبرخي از رفتارها و گفتارهاي 
  .)4( ها را ارائه دهد ندروني و ظاهري شخصيت آ

  
  گيري نتيجه

هاي و چنداچون شيوهق مد زقاقي داستان هاشخصيتدر ريزنگري  وكنكاش پس از 
  :باشدقابل ارائه مينتايج زير ، آن شخصيت پردازي

 و فرج ابراهيم )قهرمان دوم( عباس ،)قهرمان( حميده هاي اصلي داستان،شخصيت -
در خدمت پيشبرد  كه جملگي ي فرعي بسيارندهاشخصيتو  هستند )ضد قهرمان(

  .بندي داستان هستندج و پاياناوةنقط، ها، تعليقناروند پيرنگ از مقدمه تا بحر
هاي رمان از نوع ايستا هستند و فقط حميده از شخصيتي پويا اكثر شخصيت -

  .برخوردار است
در بيشتر موارد  هاشخصيت ي داستان،هاشخصيتبه جهت نمادين بودن غالب  -

هاي مقارن با جنگ در سالمصر  ةاي خاص از جامع طبقه ةو نمايند قراردادي ،تيپيك
عباس و حميده نمايندة جوانان مصر، فرج ابراهيم : از آن نمونه .هستنداني دوم جه

نمايندة روشنفكران وسيساستمداران فاسد، مزدور و وطن فروش، ننه حميده، سنيه 
نمايندة زنان مصر، دكتر بوشي، معلم كرشه و زيطه نمايندة افراد ... جعده خانم،
  .روحانيون و افراد متدينطلب و فاسد، رضوان حسيني نمايندة  فرصت

، اگرگرا و معنويتمادي(و دوگانه  ي متقابلهاشخصيتاز نظر فني به جهت كاربرد  -
و  ...)و و بينابين منفي ،، مثبتراضي و قانع و ناراضي و سركش، دنيوي و اخروي

، منجر به نوعي داستانكلي و روند  هاشخصيتهماهنگي و هارموني ميان وجود نوعي 
  .در پي آن پويايي درامي داستان در سطحي هنري و باال شده است درگيري و

   ،شخصيت پردازي هايروشو كاربست  هاچگونگي پردازش شخصيت ةدر زمين-
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موجب رهايي پردازي  هاي شخصيتاز تمامي شيوه نجيب محفوظ گيري استادانهبهره
در  .است ن شدهآور و تكراري شدن شيوه بيانسبي روايتگري او از يكنواختي مالل

 در. بوده است گذاريو نام بيشترين توجه وي به گفتگوشخصيت پرداي غيرمستقيم، 
 پردازي از طريق ديالوگشخصيت ،هاشخصيتها در پردازش گفتگو مورد نقش

و تنگاتنگ ارتباط دوطرفه  ةبه واسط نيز كنشيا عمل . ازمونولوگ است تربرجسته
درآورده  شانو به حركت جان بخشيده آنها به ،اني داستهاشخصيترويدادها و اعمال 

يفات مستقيم صتوهاي آنها و گفته ةها تأييد كننداعمال شخصيت بگونه اي كه؛ است
 هاشخصيتنام نجيب محفوظ از  گيريبهره .ستپيرامون شخصيت آنهانويسنده 

ي و القختعمدي و از پيش انديشيده است، اما در اين روش بصورت آگاهانه، ابعاد ا
   .هاست آن مبر خالف داللت معنايي نا هاشخصيترفتاري اغلب 
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  .انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهدچاپ اول، 
 چاپ اول،-جريان سيال ذهن و داستان نويسي ايران-ي پندار پرده ،)ش1389( محمد علي، محمودي، -

  .نشر مرنديز: مشهد
محمد گذر  :ترجمه ،سبك و اصول فيلم نامه نويسي ساختار، داستان، ،)ش1385( ،رابرت مك كي، -

  .انتشارات هرمس: نتهرا چاپ دوم، آبادي،
  .انتشارات سخن: تهران چاپ سوم، ،عناصر داستان  ،)ش1376( ،مير صادقي، جمال -
  .مشهدكتابستان : مشهد چاپ اول، شود،داستان چيست و چگونه نوشته مي ،)ش1370( ،نعيمي، جواد -
  .سروش: نتهراباس اكبري، ترجمه ع چاپ دوم، راهنماي نگارش گفتگو، ،)ش1385( ،نوبل، ويليام -
  .انتشارات نگاه: تهران چاپ ششم،هنر داستان نويسي،  ،)ش1388( ،يونسي، ابراهيم -

  
  



  
  

  دراسة أنواع الشخصيات واألساليب غير المباشرة لمعالجة الشخصيات
 رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ يف )األعمال والحوار واألسماء(

  
  

   ١علی أصغر حبيبی
  ٢محيدة امريحاجلو
   ٣پورفتاح علي

  
  

  الملخص
تعترب رواية . للميالد ۱۹۸۸يعّد جنيب حمفوظ من أجنح الکتاب العرب، وقد نال جائزة نوبل لآلداب فی سنة 

، األوضاَع )زقاق املدق(زقاق املدق من أشهر رواياته التی عاجل فيها، وبتوظيف رمزی ألحداث هذا احلی 
خالل السنوات األخرية للحرب العاملية ك رية فی مصر، وذلاالجتماعية واالقتصادية السيئة للطبقة الوسطی والفق

روايته هذه، ومن  لقد استفاد جنيب حمفوظ من کل العناصر الروائية يف. الثانية إبّان سلطة االستعمار الربيطانی
حولة، الرئيسية والفرعية، والثابتة واملت: اسة أنواع الشخصياتفلهذا يهتم هذا البحث بدر . أمهها معاجلة الشخصية

فی  )األعمال واحلوار واألمساء(غري املباشر ملعاجلة الشخصياتوغريالقانعة، واألسلوب  ةواإلجيابية والسلبية، والقانع
إن نتائج البحث تشري إلی أن أکثر شخصيات رواية زقاق املدق شخصيات ثابتة وهی مأخوذة من . الرواية

اجلة الشخصيات، فالکاتب، وإن استعمل کل األساليب وأما بالنسبة ملع. يأشخاص يعيشون فی اجملتمع املصر 
  .الشخصيات أکثر من غريها احلوار وأمساءالفنية، إّال أنّه استفاد من 

  
  
  

  .، األسلوب غري املباشر ملعاجلة الشخصيات، جنيب حمفوظ، زقاق املدقةالشخصي :الکلمات الرئيسة
                                                            

ا جبامعة زابل للغة العربية و شارکمأستاذ  - ١   آدا
  جبامعة زابل يالفارساألدب  يف اجستريرجية مخ - ٢
  جبامعة زابل ياألدب الفارس يف اجستريخريج م - ٣



 

  



پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -دوفصلنامة علمي  

)1395(علمي و پژوهشي  10/ دوازده پياپي/ سال ششم  

  
  

 *»العليان قماشة«در سه داستان كوتاه  زنان پذيري جنسيت جامعهبررسي 
  

  كرمانشاه گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه رازي، استاد يحيي معروف
  كرمانشاه بان و ادبيات عربي، دانشگاه رازي، دانشجوي دكتراي ز1سميره خسروي

  
  چكيده
ارتباط محكمي با و  مناسبات فرهنگي ـ اجتماعي است يندي ذهني و مبتني برآپذيري جنسيت فر جامعه
در طي آن، زنان و مردان از هم متمايز شده و رفتارهاي  هاي حاكم بر جامعه دارد كه و ارزش باورها

شكل مطرح   توان به اين لة اساسي اين پژوهش را ميمسأ. شود داده ميام از آنها نسبت خاصي به هركد
ها را در زندگي  تواند هويت زنان را تحت تأثير قرار دهد و آن پذيري جنسيت مي كرد كه آيا جامعه

ها تا چه ميزان  بودن پاسخ، اين محدوديت فردي و اجتماعي محدود سازد يا خير؟ و در صورت مثبت
  رفتاري و روحي ـ رواني به زنان آسيب برساند؟ تواند از لحاظ مي

 شناسي جنسيت و تأثير آن بر رفتار استفاده از نقد جامعهو با  تحليلي ـ توصيفياين نوشتار بر پاية روش 
دهد كه  نشان مي ،"العليان قماشة" از» لن أعود«و » إمرأة بقايا«؛ »لست أنا«: زنان در سه داستان كوتاه

پذيري ناقص جنسيتي، زمينة تحقير خود و در نتيجه تخريب نظام خانواده را  جامعهچگونه زنان بر اثر 
ي شكست و سرخوردگي در انتظارات، به شدت منفعل گشته، دست به  آنان با تجربه. آورند فراهم مي

  .است  و اجتماعي قابل رديابي ها در دو سطح  فردي  آسيبزنند كه اين  اعمال انحرافي و پرخطر مي
 
 
 
  
   .پذيري جنسيت ليان، داستان كوتاه، زنان، جامعهالع قماشة: ها ليدواژهك

                                                            
06/07/1394: تاريخ پذيرش                                                    1394/ 06/03 :تاريخ دريافت*   

  samireh_khosravi@yahoo.com :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1
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  مقدمه
  مسألة تحقيق

  امروزه واژة جنسيت، به پركاربردترين اصطالح در حوزة مطالعاتي آثار زنانه تبديل شده
رساند كه زنان، نه به واسطة  اين واژه با مفهوم وسيع خود، اين باور را مي. است

هاي اجتماعي است  شان با مردان؛ بلكه به كمك فرهنگ و ساخت ژيكيهاي بيولو تفاوت
. اند اند و نقش اساسي خود را در زندگي به فراموشي سپرده كه محدود و محبوس شده

به آن جنبه از «و دهد  مي توضيح را »زنانه« و »مردانه« به فرهنگي بندي دسته ،جنسيت
شناختي، فرهنگي و  روان كه منشأ شود ي زن و مرد مربوط ميها ها و ويژگي تفاوت

   .)175: 1374گيدنز، (» اجتماعي دارند
ي آنان، بيش از هر چيز، از جامعه رفتار و عملكرد زنان در زندگي فردي و خانوادگ

 .يابد پذيري آنان منشأ مي هاي فرهنگي متأثر و يا به عبارت بهتر، از نحوة جامعه و آموزه
ات اجتماعي توسط اعضاي ها و اعتقاد رها، ارزشپذيري، مكانيزم اخذ هنجا جامعه«

   .)306: 1369مندراس، (» جامعه است
دختران را با انواع پذيري جنسيتي است كه  پذيري، جامعه يكي از انواع جامعه

كند كه آنان را از بروز  مواجه مي  اي ذهني تحقيركننده تفكراتها و  محدوديت
دختر، نه از «. سازد دود و فرمانبردار ميبه شدت مح شان دور، و استعدادهاي طبيعي

دهد؛ بلكه به دليل اينكه به  اش خود را به مرد اختصاص مي رو كه به سبب كهتري آن
در . بخشد مرد اختصاص داده شده است، با قبول فكر كهتري، به آن كهتري ثبات مي

بلكه با مدل يابد؛  حقيقت، دختر با افزايش ارزش انساني خود در برابر مردها، بها نمي
: 2، ج1385دوبووار، (» كند اي مردها، اين بها را كسب ميقراردادن خود بر اساس رؤياه

يابند، هر نوع پيشرفت، احساس امنيت،  زناني كه در نظام سلطة پدرساالر رشد مي .)102
كنند و بر همين  وجو مي قدرت و ارتقاي خود را در قالب مردان زندگي خود، جست

در « .آيند به شدت متكي و با اعتماد به نفسي پايين بارمي اساس، موجوداتي
ها و  پذيري بر اساس الگوي پدرساالر و برتري جنس مذكر بر مؤنث، ارزش جامعه

  كه در خدمت كند  شود و در نتيجه، زن، باور مي ساالرانه منتقل مي هاي مرد ايدئولوژي
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  .)250: 1998مارشال، (» مرد است
يابند، در زندگي شخصي و  رايط نامتوازن فرهنگي رشد ميدختراني كه در چنين ش
پذير و در صورت بروز ناهماهنگي در انتظارات، به  خانوادگي به شدت آسيب

در اين حالت، ممكن است در . شوند ـ رواني مبتال مي هاي متعدد روحي يبيمار
. ي بياورندرفتاري رو گيري درست ناتوان باشند و به كج مشكالت، از تصميمبا برخورد 

ست كه مردم آن را براي كل جامعه يا ا رفتارنوعي ، )كاركردي(رفتاري  رفتاريِ كج«
اين گونه . شمارند چنين رفتاري را مجاز نمي  دانند و در نتيجه افراد معيني مضر مي

بسياري از . نامند مي) مجرمانه(يا ) جنايي(آن را  رفتار، رفتاري است كه معموالً
رفتاري فقط  باشد و كج تقدند بايد تمام توجهات به اين رفتار معطوفشناسان مع جامعه
  .)13: 1386صديق سروستاني، (» هاست همين

. پردازد انحرافات رفتاري مي ك، در علم رفتارشناسي به مطالعةسوسيوژني نظرية
شوند، دست به  دهد كه چرا برخي افراد كه با ناكامي مواجه مي اين نظريه نشان مي...«

از . كنند كشي مي اند، آدم زنند و بعضي ديگر كه همان اندازه ناكامي داشته شي ميخودك
. كنش پرخاشگرانة ناشي از ناكامي: كشي اساسا يك چيزند اين رويكرد، خودكشي و آدم

كشي،  كه آدم در حالي گرا و عليه خويش است؛ خاشگري درونپر ،اما خودكشي
ين نظريه مدعي است افرادي كه به شدت ا. گرا و عليه ديگري است پرخاشگري برون
كنش  تجربه كرده باشند؛اند، اگر محدوديت بيروني ضعيفي را  دچار ناكامي شده

يعني خودكشي و اگر از محدوديت بيروني قوي رنج ) گرا دورن(پرخاشگرانة خودگرا 
» كنند يعني ديگركشي را انتخاب مي )گرا برون(كشيده باشند، كنش پرخاشگرانة ديگرگرا 

  .)139: همان(
  

  تحقيقو اهداف اهميت 
هاي مهمي كه در طول حيات خود  هاي مختلف زندگي يك زن، و نقش تأمل در دوره
سازي زنان براي زندگي و اعطاي  دهد كه آموزش و آماده گيرد؛ نشان مي بر عهده مي

استقالل فكري و شغلي به آنان، از اهميت بسيار بيشتري نسبت به مردان برخوردار 
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كمتري نسبت به مردان از ارزش انساني در كشورهاي عربي  غالباًزنان . ستا
اين امر منحصر به . آيند ميو به عنوان موجوداتي ثانوي و ضعيف به شمار برخوردارند 

هاي مختلف زماني از گذشته تا كنون قابل پيگيري و  زمان خاصي نبوده و در دوره
ونه كشورها به زنان در عصر حاضر، ي ظلم اين گ بارزترين نمونه. مشاهده است

تحصيالت دانشگاهي و يعني  خويشحقوق ايتدايي كردن بسياري از آنان از  محروم
مراحل آموزش «. ها اجبار به ازدواج است شغل و در بعضي خانوادهانتخاب آزادي در 

پذيري، رهبري و اعتماد به  پسربچه، مسؤليت. پسر در خانواده، متفاوت با دختر است
ها محروم  تر از اين آموزشكه در جوامع شرقي، دخ گيرد؛ در حالي س را فرامينف
  ).178: 1998محمد عفيفي، (» شود مي

ها و تمايالت دروني خود را بهتر از ديگران درك  اگر بپذيريم كه هر فرد، خواسته
و توانند در آثار خود به مسائل  كند؛ بايد بپذيريم كه زنان نيز بهتر از مردان مي مي

ها خيلي بهتر از مردان  ما زن« .جنسان خود توجه نشان دهند ردة همهاي فروخو عقده
ما بر درك  ايم و اي به آن وابسته شناسيم چرا كه به صورت ريشه دنياي زنان را مي

هايي  در نوشته .)10: تا ار، بيدو بو(» موجود انساني زن باشد، تواناتريممعناي اين جمله كه 
هاي زنان استوارند، توجه نويسندة زن بيشتر بر روي شخصيت  و انديشه كه بر نقد رفتار

اي بر روي  زن نويسنده به گونه. داستان، واقعيت زندگي و صداي او در داستان است
تواند به  اند و اين خود مي و حقيقي  كند كه گويي واقعي شخصيات خود تمركز مي

نويسي، يعني  زنانه«. شان منجر شود ها از جهان پيرامون كشف دنياي زنان و تفكر آن
خواهد شكل،  اين سبك مصرانه مي. كردن ادبيات، بر اساس تجربه و نگاه زنانه جنسيتي

نويسي يعني نوشتن از  زنانه. صدا و محتوايي زنانه و متفاوت با صداي مردان بيافريند
اساندن شعور و مسائل، مشكالت و حاالت و روحيات خاص زنان به منظور شن

  .)402: 1392فتوحي، (» هاي جنس زن اسيتحس
اين پژوهش سعي دارد تا با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي سه بر اين اساس، 

پذيري ناقص دختران را در جامعة سنتي و مردساالر  داستان كوتاه زنانه، نحوة جامعه
توان  مي مسألة اساسي اين پژوهش را .عربستان، با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار دهد
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تواند هويت زنان را تحت تأثير  پذيري جنسيت مي شكل مطرح كرد كه آيا جامعه  به اين
ها را در زندگي فردي و اجتماعي محدود سازد يا خير؟ و در صورت  قرار دهد و آن

تواند از لحاظ رفتاري و روحي ـ  ها تا چه ميزان مي بودن پاسخ، اين محدوديت مثبت
بايد توجه داشت كه اين مقاله در جهت جنسيت و  رساند؟رواني به زنان آسيب ب

زنانگي كه يك بعد فرهنگي ـ اجتماعي است نگاشته شده و با تحقيقات پيش از خود 
 كه به اثبات جنس و تفاوت و تمايز زن و مرد در بحث فيزيولوژيك بوده است؛ كامالً

  . استدر اينجا بحث بر سر ايدئولوژي و تفكر خود زنان  .متفاوت است
  

  تحقيقپيشينة 
هاي فراواني در زمينة زنان و نقش جامعه در زندگي شخصي و  تاكنون پژوهش

ها، كه به لحاظ آماري سعي  از جملة اين پژوهش. خانوادگي آنان صورت گرفته است
 :توان به گيري كنند مي پذيري را در زندگي و رفتار زنان پي اند تا نقش جامعه كرده

پذيري جنسيتي، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگي،  نقش جامعه: ر تهرانخشونت عليه زنان د«
تبيين «؛ »1389پذيري در خانواده و عزّت نفس زنان متأهل،  هاي مرتبط با جامعه مطالعة زمينه«؛ »1385
مقاالت متعدد و » 1392هاي جنسيتي در رفتارهاي انحرافي بر اساس نظرية فشار عمومي،  تفاوت

شاره كرد  كه بر همين سبك نوشته و از لحاظ آماري به بررسي و تحقيق ا ديگري
   .اند پرداخته

اما آنچه به عنوان پيشينه در موضوع مقالة حاضر، داراي اهميت بيشتري است؛ 
شناسي رفتار، در سطح خانواده و در ساحت ادبيات  بررسي رفتار زنان از منظر جامعه

شناسي رفتار  جامعه«: مقاالت زير اشاره كرد هايي چون شتوان به تال در اين زمينه مي. است
در اين مقاله سعي شده است تا بر اساس : »1393كشي بر ميناي نظرية داغ ننگ،  در رمان طناب

زني بر فرد يا گروهي از مردم، به بررسي رفتار شخصيت اول  نظرية داغ ننگ يا برچسب
بپردازد و تأثير انديشة غالب مردم در  )راحله(كشي از مجيد قيصري يعني  داستان طناب

شناسانة  تحليل جامعه: بازنمايي تجربة زنان از جهان اجتماعي در رمان« .رفتار وي را ترسيم نمايد
كه به طور كلّي سعي شده است تا به دنياي  »1388، 1385تا  1375پنج رمان پرفروش دهة 
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شده در هر  هاي خاص مطرحها نفوذ كند و رفتار هاي اصلي اين رمان زنانة شخصيت
خشونت عليه « ها و نيز نحوة برخورد آنها با مسائل پيرامون خود را بازگو كند؛ كدام از آن

به طور خاص به تعريف خشونت عليه زنان و بيان » 1388آبادي،  زنان در آثار محمود دولت
جتماعي آبادي اختصاص دارد و زندگي فردي و ا هاي دولت انواع آن در قالب داستان

روايت زنانه در « زنان رنجديده را براي مخاطب تحليل و ترسيم كرده است؛ و در نهايت
كه بخش اصلي اين » 1384كند رستم،  نويسي زنانه همراه با نقدي بر رمان چه كسي باور مي داستان

ها در قالب توضيح و تحليل رمان مورد مقاله به تعريف آثار زنانه و بيان اهداف آن
و  المرأة العربية« :هايي چون و در ادب عربي نيز به كتاب .اختصاص يافته استاشاره 

 »و اشكالية الجنس عند العرب يبوالنظام األ«اثر منی ابوالفضل؛ ) ۲۰۰۲(» المجتمع في قرن
اثر بوعلی ياسني، ) ۱۹۹۰( »في المجتمع العربي أزمة المرأة«اثر ابراهيم احليدری، ) ۲۰۰۳(
اثر عبداهللا حممد ) ۲۰۰۶( »المرأة واللغة«، اثر سالمة موسی؛ )تا بی( »الرجل لعبة ليست المرأة«

هاي بسيار ديگري   كتاب، اثر نوال سعداوی و )۱۹۹۲( »معركة جديدة في قضية المرأة«؛ الغذامي
ها به مشكالت زنان در بعضي جوامع مردساالر عربي و نيز نحوة اشاره كرد كه در آن
   .اند آثار زنانه پرداختهها در انعكاس صداي آن

نويسندة زن عربستاني كه اين پژوهش در باب  "العليان قماشة" بايد توجه داشت كه
هاي كوتاه وي نگاشته شده است، در ايران تقريبا ناشناخته بوده و تالشي در باب  داستان

هاي كوتاه صورت نگرفته است و اين پژوهش،  آثارش چه در زمينة رمان و چه داستان
هاي كوتاه اين نويسنده  در ادبيات عرب نيز، به داستان. ازگر بررسي آثار وي استآغ

ترين پژوهش انجام شده در  توجهي نشان داده نشده است و شايد بتوان گفت كه عمده
 ي نوشته »2009، الروائية العليان قماشة والتشكيل في أعمال الرؤية«نامة  باب آثار عليان، پايان

با  .عليان پرداخته شده استهاي  ست كه در آن به بررسي رمانا "يرسالم ياسين الفق"
توان ادعا كرد كه اين مقاله، اولين كوشش در قالب بررسي  ميتوجه به آنچه گفته شد، 

هاي كوتاه از منظر جنسيت و  هاي زنانه در قالب داستان شناسي رفتار شخصيت جامعه
  . پذيري جنسيتي است جامعه
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  تحقيقمباني نظري 
  شناسي جنسيت جامعه

جنسيت در سطح خرد به هويت و «. جنسيت يكي از ابعاد مهم هويت هر فرد است
هاي فرهنگي و تصورات قالبي مردانگي و  شخصيت فردي، در سطح نمادين، به ايده

ها و  زمانو در سطح كالن و ساختاري به تقسيم كار جنس در نهادها و سا ،زنانگي
گيري شخصيت در بعد جنسيتي به  شكل .)250: 1998مارشال، (» گردد روابط قدرت باز مي

هاي مرتبط با جنس و اصول فكري و فرهنگي متناسب با آن  كسب ويژگي«معناي 
شود كه فرهنگ متناسب با  هايي اطالق مي اي از باورها و گرايش و نيز بر مجموعه. است

موسي،  عبدالعزيز(» دهد ييري و انجام آن را به فرد ماجازة يادگ) مذكر و مؤنث(هر جنس 
   .)14: تا بي

دختران، نه از لحاظ شكل فيزيولوژيك بدن، بلكه از روي  هاي جنسيتي؛ در نظريه
اجبار فرهنگ و جامعه است كه مسؤليت كار منزل، تربيت فرزندان و تأمين آسايش 

ا هاي زنان ر بنيان رفتارها و نگرشدر چنين تفكري، . مردان بر آنها تحميل شده است
پذيري جنسيت،  بر اساس نظرية جامعه«. شمارند ميبرهاي جنسيتي و اجتماعي  كليشه

ها و هويت جنسي را در خانواده دروني كرده و آن را به  پذيري گرايش فرآيند جامعه
شود، چرا كه  بودن زن مي  شدن سلطة مرد و مطيع دهد و باعث دائمي فرزندان انتقال مي

، مطيع، منفعل، عاطفي و وابسته، و از مردان تصويري معموال از زنان تصوير آرام
نمايد و در چنين شرايطي، زنان نقش  مستقل، استوار، شايسته، توانا و مصمم ترسيم مي

: 1992شفر، (» پذيرند گراي مردانه را مي ش سلطهبودن و در مقابل مردان نق سنتي مطيع
98(.  

در جامعه، بيش از هر چيز » انگيمرد«و » زنانگي«بايد توجه داشت كه القاي فرهنگ 
هاي  دو اصطالح متضاد مردانگي و زنانگي به شيوه«شود چرا كه  به ضرر زنان تمام مي

هايي كه  به طور دقيق، ويژگي. شوند متمايز عمل و احساس نزد مردان و زنان مربوط مي
تقالل و ها را از طريق تداعي انفعال، وابستگي و ضعف براي زنان، و فعاليت، اس تفاوت

   .)489: 1998مارشال، (» كنند بندي مي رت براي مردان صورتقد
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حتي زنان نيز خود را با واقعيت مرد ساالر جهان به طور كلي «البته بايد پذيرفت كه 
» بينند اند و خود را اسير آن مي هو روابط سلطة مردان بر زنان به طور خاص، تطبيق داد

شناسي بلكه در علم روانشناسي نيز قابل  تنها در جامعه اين مسأله نه. )60: 2009بورديو، (
آدلر، به اهميت نقش جامعه در پايندگي اعتقاد برتري مرد بر «كه  پيگيري است تا جائي

هاي رواني بين زنان و  كند و حتي از آن فراتر رفته و معتقد است كه تفاوت زن اشاره مي
وي به تأثير باالي اين اعتقادات بر . مردان به طور كامل نتيجة باورهاي فرهنگي است

كند و توضيح مي دهد كه  ها اشاره مي زندگي كودكان و رشد اعتماد به نفس در آن
ها را به سمت خشم نسبت كند و آن چگونه اين باورها، رشد رواني زنان را متزلزل مي

ب آورند كه موج هايي روي مي دهد و در نتيجه به راه شان سوق مي به نقش اجتماعي
  .)109: 1991انجلر، (» شود ها ميحترامي بيشتر مرد به آنا بي

لة نويسي معاصر به مسأ ه دانش داستانهمة اين مسائل سبب شده است تا توج
هاي زندگي مردان و زنان به عنوان  جنسيت و نقش فرهنگ اجتماعي در تبيين تفاوت

ئل جنسيت برخالف جنس و مسا. دو قطب اصلي جامعة بشري معطوف شود
شود و امكان تغيير و به  شناختي مرتبط با آن، به عنوان امري اجتماعي شناخته مي زيست

 گسترش زماني از ويژه به جنسيت شناسي جامعه«. نقد كشيدن آن به راحتي ممكن است
 كه شد اظهار و يافت تمايز يكديگر از (gender) جنسي و (Sex) جنس مقولة كه يافت

 جنس، كه معنا اين به است؛ فرهنگي و اجتماعي ةمقول يك جنس برخالف جنسيت
 كه ست هايي رفتار صفات و از اي مجموعه جنسيت اما دارد، شناختي زيست معنايي فقط
 ممكن جنسي هاي تفاوت. است جامعه پرداختة و ساخته و شود مي داده نسبت زن به

 اين از و تطبيع نه دارند فرهنگ در ريشه جنسيتي هاي تفاوت اما باشند طبيعي است
  .)18: 1380سفيري و امينيان، (» پذيرند تغيير رو

  
   العليان  قماشة

آموختة  وي دانش. است ، متولد شهر رياض عربستانعبدالرحمن صالح العليان قماشة
نگاري  روزنامه فعال در عرصة نويسندگي، و فردي ملك سعود،دانشگاه رشتة شيمي در 
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اتحاد " عضو، "الصحية حياتنا"سردبير مجلة  در حال حاضر عليان .و حقوق زنان است
 وي. است "والفنونالجمعية العربية السعودية للثقافة  " سوريه و نيز عضو انجمن "الكتاب العرب

، أنثي )2000( ، بيت من زجاج)2000( ، بكاء تحت المطر)1997( عيون علي السماء« هاي رمان
، )1991( خطأ في حياتي«هاي كوتاه  استانو مجموعه د »)2005( قذرة ، عيون)2000( العنكبوت
را به قلم تحرير  »)2002( الرجل الحائطو ، )1996( الزفاف ليلة ، دموع في)1992( العذراء الزوجة

چون نكتة مشترك در همة اين آثار، پرداختن به مسائل و مشكالت زنان . درآورده است
در عربستان و ها از آنان  يرفتار طالق، ازدواج، بدرفتاري با زنان و بروز انواع كج

جنس خود  عليان در آثارش سعي كرده است تا در كنار هم« .كشورهاي عربي است
سليم نشود و بايستد و از آن يك زن قدرتمند بسازد كه در برابر هيچ ظلمي ت) زن(

  .)11: 2009قير، ياسين ف(» بست نرسد هرگز به بن
داستان كوتاه مورد بحث مقاله از جمله  كه سه »العذراء الزوجة« مجموعه داستان كوتاه

ده رياض به چاپ رسي دارالجمعةميالدي در  1992در سال هاي كوتاه آن هستند؛  داستان
داستان  16دربردارندة  اين كتاب،. ميالدي به چاپ هفتم رسيده است 2011و تا سال 
عة عرب كه هاي جام عليان، در آثار خود سعي كرده است تا در برابر عادت. كوتاه است

وي با صداي زنانه به جامعة مردساالر . اند؛ بايستد آزادي عمل را از زن سلب كرده
 .عربستان تاخته و فرهنگ غلط اعراب در برخورد با زنان را مورد انتقاد قرار داده است

از  عليان قماشة شود تا به صورتي جداگانه،  سه داستان كوتاه و زنانة در ادامه سعي مي
  . مورد بررسي و تحليل قرار گيرنده اين مجموع

  
  هاي عليان داستانپذيري بر مبناي جنسيت در  جامعه
  گانه هاي سه داستان معرفي

به زنان اختصاص دارد و حول  »إمرأة بقايا«و  »أعودلن «، »لست أنا«  داستانموضوع سه 
م زنانه محور مسائلي چون ازدواج اجباري، طالق، بدرفتاري با زنان، افسردگي و جرائ

زنان در اينجا، با احساس . ، صداي غالب، صداي زن است در هر سه داستان. چرخد مي
  كردن وجود خويش، خود را در معرض انواع فشارهاي  وابستگي به ديگري و فراموش
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  . رسانند بينند و آسيب مي دهند و در پايان به شدت آسيب مي جسمي و روحي قرار مي
فرجام، به اجبار  ه، شخصيت اصلي آن، با تجربة عشقي بيفاطم ،"لست أنا"در داستان 

. كند كه از لحاظ شغلي و تحصيلي در سطح پايين قرار دارد پدر با مردي ازدواج مي
دختر به توصية مادر، در طول ده سال زندگي مشترك، تمام تالش خود را براي 

كودك، همة پيشرفت و ارتقاي همسر به كار برده و در كنار به دنيا آوردن پنج 
اما همسر وي،  هنگامي كه به پيشرفت كاري و . گيرد هاي خانه را برعهده مي مسئوليت

فاطمه كه به شدت تحقير شده و . دهد كند؛ فاطمه را طالق مي تحصيلي دست پيدا مي
در گرفتن هر نوع تصميم درستي ناتوان است؛ در اقدامي سريع، همسر را به قتل 

  .رساند مي
ها مبهم و به جز شخصيت پسر، بقية  از جنبة تعريف شخصيت "ةإمرأ بقايا"داستان 

بار يك  اين داستان بر اساس روايت زندگي اندوه. اند افراد داستان، بدون نام عنوان شده
هاي پدر و ترك خانه توسط وي، به آزار و  مادر و دختر است كه بعد از ظلم و ناحقي

دختر . شوند آورده است؛ دچار مي و دزدي روي هاي تنها پسر خانواده كه به اعتياد اذيت
آيد اما مدتي قبل از ازدواج، توسط برادر، در  به اجبار پدر به عقد پسر عموي خود درمي

وي براي مجازات خود، دست به . شود قبال مقداري مواد، به يك معتاد واگذار مي
  . يابد زند اما با وجود سوختگي شديد، از مرگ نجات مي خودسوزي مي

اما با اندكي تفاوت، سرگذشت دختري به نام مريم است كه از  "لن أعود"داستان 
وي چه قبل از . كند طرفه با پسري موفق اما هوسباز ازدواج مي روي عشقي عميق و يك

هاي متعدد همسر است اما هرگز جرأت  ها بعد از آن، شاهد خيانت ازدواج و چه سال
شود اما در نهايت، با داشتن  دار مي به توصية مادر، بچه .اعتراض يا ترك خانه را ندارد

بر هيمن اساس، مجبور به . شود كه همسر وي قابل تغيير نيست سه فرزند متوجه مي
پوشي  كند و از فرزندانش چشم ترك خانه شده و بعد از طالق با فرد ديگري ازدواج مي

  .كند مي
ه نقش اصلي پررنگ شده است كه هاي مورد اشاره در س رفتارهاي زنان در داستان

ها به تصوير كشيده  ها، اشتباهات، آالم و دردهاي مختص به آن در هر كدام از اين حالت
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ها و  هاي پيرامون وي، همسر و فداكاري دختر خانواده و محدوديت. شده است
  .هاي سنتي خود به دختر ها و آموزه شديد، مادر و انتقال تجربه وابستگي

  
  فرهنگي هاي رواني ـ وديتمحددختران و 

فضاي خانة پدري در داستان زندگي فاطمه و مريم، بسيار كمرنگ و در حاشيه ترسيم 
ها در حقيقت، تنها مسألة اساسي نشان داده شده؛ نحوة ازدواج و خروج آن. شده است

ر، در كنار اشاره به ازدواج اجباري دخت ،»ةبقايا إمرأ«اما در داستان . از خانة پدري است
در داستان  .نحوة تعامل نادرست اعضاي خانواده با جزئيات بيشتري نمايان شده است

در زمان خواستگاري، پدر . شود ، فاطمه، عاشق پسري با مليت متفاوت مي»لست أنا«
كند كه به  عاشق را به تندي از خانه رانده؛ ضمن تنبيه بدني فاطمه، وي را تهديد مي

  :خواهد داداولين خواستگار جواب مثبت 
کان حبييب شقيق صديقيت، ولکنه کان من جنسية أخری غري جنسييت، وتقاليدنا متنع «

وفعال بعد أسبوع واحد  ! ....زواجنا حتی من قبيلة أخری غري قبيليت، فما بالک جبنسية أخری؟
ذا بل هامجهم ولکن أيب ساحمه اهللا طردهم شر طردة ، ومل يکتف . حضر هو وأبوه خلطبيت

  .)130: 2011عليان، ( »سباب والشتائمبال
هاي ما  او مليتي متفاوت با مليت من داشت و سنت. محبوب من، برادر دوستم بود«

اي غير از قبيلة خود ممنوع كرده بود، حال چگونه با يك  ازدواج ما را حتي با قبيله
ن آمدند اما بعد از يك هفته او و پدرش به خواستگاري م! ... كرد؟ مليت ديگر رفتار مي

حتي به اين اكتفا نكرد، بلكه . پدرم ـ خدا از او بگذرد ـ آنها را به بدترين شكل رد كرد
   .»نام و ناسزا به آنها حمله كردبا دش

تر زماني است كه پدر،  بيند اما مصيبت بزرگ فاطمه به سختي از اين اتفاق ضربه مي
  :ر دهدرا به يك نگهبان سادة بانك شوه وي گيرد تصميم مي

ويف غمرة حزين وضياعي، أتی أيب يل ذات ليلة وأخربين أن هنالک رجال تقدم للزواج مين و «
أي ليس مديرا وليس موظفا وليس صرافا  . قال يل أن وظيفة هذا الرجل هو حارس يف بنک

  .)131: همان( »قدموا يل، بل هو حارس، أي ال شيءکغالبية الذين ت
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پدرم به سراغم آمد و به من خبر داد كه شبي ن، در گرداب اندوه و سرگرداني م«
به من گفت كه شغل اين مرد، نگهبان . ... مردي براي خواستگاري پيشقدم شده است

ه فقط يعني مثل ساير خواستگارهاي من، مدير، كارمند و يا صراف نبود؛ بلك. بانك است
  .»يعني هيچ. يك نگهبان بود

در برابر زورگويي آشكار پدر، سر تسليم . ودش اما در نهايت، مجبور به ازدواج مي
  : كند شدن اعتراف مي و خود نيز به اين تسليم آورد فرود مي

  .)131: همان( »کّت، وأذعنت، واستسلمت وتزوجتهوس«
  .»، تسليم شدم و با او ازدواج كردمسكوت كردم، مجاب شدم«

ي كامال متفاوت با دختر، اگر چه از لحاظ زندگي خانوادگ »ةبقايا إمرأ«در داستان 
هاي غلط و محدودكننده در زندگي  فاطمه رشد كرده است، اما او نيز اسير همان فرهنگ

وضعيت خانوادگي اين دختر به خاطر ازدواج مجدد پدر و ترك خانه، بسيار . است
خورده و برادري معتاد زندگي  خصوصا كه وي، با مادري شكست. انگيزتر است غم
براي ازدواج آماده شده است و در نهايت، توسط پدر به فردي شوهر  او نيز تنها. كند مي

  :شود كه به شدت از او بيزار است داده مي
إبن . زالت دهشيت حينما عرفت سبب جميئه. ويف أحد أيامنا احلزينة حضر أيب إلی بيتنا«

إنه شاب : حاولت أن أفتح فمي ولکن أسکتين أيب بقوله .عمي الذي مل أعرفه أبدا طوال حيايت
ماذا يقصد يف حاليت . إبتلعت غصة يف حلقي. ممتاز، ولن جتدي مثله أبدا يف حياتک هذه

  .)160: همان( »هذا؟
وحشتم زماني كه . آورمان، پدرم در خانة ما حاضر شد در يكي از روزهاي مالل«

ام  و را در طول زندگيپسر عمويم، كسي كه من ا. دليل آمدنش را فهميدم بيشتر شد
: سعي كردم تا دهانم را باز كنم ولي پدرم من را با اين سخن ساكت كرد...  بودم نديده

. كني ات هرگز مثل او را پيدا نمي و تو در وضعيت كنوني. او جوان بسيار خوبي است
  .»منظور او از اين حالت من چه بود؟. بغض گلويم را فرو دادم

اج ندارد اما واجباري براي ازدمريم،  برعكس دو دختر ديگر،  ،»لن أعود«در داستان 
اش چه در ظاهر و چه از لحاظ موقعيت اجتماعي كمتر  اين تفكر كه از مرد مورد عالقه
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در اين . اند شود تا همان حقارتي را تجربه كند كه بقيه درگير آن بوده است؛ سبب مي
  :اند داستان، عشق و درد به شكلي توأمان به هم پيوسته

کانت حتبه منذ وعت عيناها علی الدنيا فهو . رائعة من طرف واحدتزوجْته بعد قصة حب «
ومل حتاول يوما أن تلفت أنظاره إليها أو حتی . املغرور. املرفه. الشاب الوسيم املدلل. إبن عمها

ن کثريات أکثر من أن جتد هلا مکانا بينهن  ،فهناک العشرات غريها ومجيعهن حيببنه...  .تظهر إ
ا حتی أقل من عاديةوأيضا هي تعرف ..  ن بل إ ا ليست مجيلة لتقارن نفسها  وليست  بأ

  .)52: همان( »مؤهلة بتعليم عال وال حتی موظفة
هايش را باز  از زماني كه چشم. بعد از يك عشق گرم و يك طرفه با او ازدواج كرد«

روتمند و جواني زيبارو و با افاده، ث. اش بود او پسر عمه. كرده بود، او را دوست داشت
ولي هرگز سعي نكرده بود تا نگاه او را به خود جلب كند يا حتي به او نگاه . مغرور
آنها خيلي زياد بودند . دختران بسياري در اطرافش بودند و همه عاشق او بودند. ... كند

دانست كه آنقدر زيبا نيست تا  او مي. ها جايي داشته باشدكه وي در بين آنبيشتر از آن
   .»د، دانشگاه نرفته و كار هم نداشتها بوحتي كمتر از آن. ها مقايسه كندبا آنخود را 

تفكري كه مريم در اين داستان از خود دارد، در همان ابتدا او را با نقص و حقارت 
بيني به شدت در درون  حالت تسليم و خودكم. آورد اش بار مي در برابر مرد مورد عالقه
داري مريم در ابراز عالقه به  اهيم سرانجام به خاطر خويشتنابر .مريم ريشه دوانده است

زده  مريم به هنگام شنيدن خبر خواستگاري، به شدت ذوق. آيد وي، به خواستگاريش مي
  :كند شده و بدون هيچ تفكر و يا صحبتي، با او ازدواج مي

وشل صعقت، هربت الدماء من وجهها . ولکن لدهشتها الشديدة ترک اجلميع وطلبها هي«
ا فلم تنطق   .)52 :همان( »لسا

فرياد زد، رنگ از . مدي او آولي در كمال تعجب، همه را رها كرد و به خواستگار«
   .»پريد و زبانش از سخن بازمانداش  چهره

هر سه دختر در رك مشتازدواج اجباري يا ازدواج از روي عقدة حقارت، سرنوشت 
ختران در همان خانة پدري آغاز آسيب روحي و شخصيتي اين د. اين داستان است

اند كه  حس تسليم و تحقير در وجود آنها نهادينه شده و به اين باور رسيده. شود مي
تفكر پدرساالري، به پدران اجازه داده است با . آيند جنس دوم و تابع به شمار مي
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ي هاي اجتماع دخالت و آنها را از رسيدن به پايگاه رحمي در سرنوشت دختران خود بي
ايجاد حس حقارت و سرزنش در دختران، آنها را  .و استقالل شخصيتي محروم كنند

توزي را در هر  آورد كه عناد و كينه گرا و بدون اعتماد به نفس بار مي شخصيتي درون«
ها را در  كه ممكن است آن همچنان. دانند رفتار نادرستي بيش از هر چيز متوجه خود مي

اني، خودآزاري و وسواس شديد فكري كه نتيجة هايي چون نگر معرض بيماري
  .)335ـ  341: 2004تار، صفوت مخ(» توجهي و كمبود محبت است، قرار دهد بي
  

  همسر، فداكاري و وابستگي مطلق به شوهر
. شود سرنوشت دختران بعد از زندگي در خانة پدري، به خانة شوهر كشيده مي

هاي خود، سبب  امل با همسر و حفظ ارزشكردن كانون خانواده، تربيت فرزندان، تع گرم
اين امر در . ها داراي اهميت و بازتاب باشد شود تا رفتار لحظه به لحظة آن مي

 ؛دانند هاي سنتي كه اساس زندگي دختر را در ازدواج و تشكيل خانواده مي خانواده
اني و مادر ،شوند كه همسراني فداكار و مطيع دختران آموزش داده مي. تر است پررنگ

. گيرند كه سهم خود را از زندگي در درون خانة شوهر بجويند آنها ياد مي. مهربان باشند
خانواده براي زن، عبارت از سهمي است كه در روي زمين به او اختصاص يافته است؛ «

  .)273: 2، ج1385دوبووار، (» ترين حقيقت اوست او و بيان درونيبيان ارزش اجتماعي 
ي  هاي زنان در خانه به دغدغه ؛»لن أعود« و» لست أنا«هاي  بيشترين بخش داستان

دهند؛  مي و رفتارهاي درست يا نادرستي كه آنان در قبال همسر خود انجام  ،شوهر
در داستان سوم نيز، به مسائل زندگي زن متأهل اشاره رفته با اين . اختصاص يافته است

ده است كه از نحوة رفتار مادر تفاوت كه سرگذشت اصلي داستان، متعلق به دختر خانوا
زن، به عنوان همسر، هميشه تحت اراده و تصميم شوهر . بيند در برابر پدر، آسيب مي

   .است
با وجود آنكه به اجبار خانواده تن به كند و  فاطمه ازدواج مي »لست أنا«در داستان 

اين . كند كي مييدر طول زمان، با همسر احساس صميميت و نزد؛ داده است اين امر
نامد؛ سبب  احساس، كه خود شخصيت داستان با شك و ترديد آن را محبت و عشق مي
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، به خدمت همسر دربيايد و با قبول مسؤليت مطلق در برابر خانه و ويشود تا  مي
  :خانواده، همسر را در راه رسيدن به پيشرفت آزاد بگذارد

عليان، ( »به، أن أدفعه إلی األمام أرتقیبدأت أحاول أن . ... مع مرور األيام تعلق قليب به«
2011 :132 (  
سعي كردم كه او را به پيشرفت برسانم، او . خاطر يافتم با گذشت زمان، به او تعلق«

  .»را به جلو برانم
زن «گويي  شناسي جنسيت به آن توجه داشت اين است كه  اي كه بايد در جامعه نكته

نگيخته و يا براي رشد خويش به كار هايش را براي اهداف خود ا قرار نيست فعاليت
آموزد كه وجودش بايد وقف ديگران باشد و وظيفة  گيرد؛ بلكه از ابتداي زندگي مي

شود تا بيشتر زنان در روابطي  همين امر سبب مي. اصلي او برقراري و حفظ روابط است
كه  زدن روابطي برهم. درگير باشند كه بناي آن بر وابستگي اجتماعي و اقتصادي است

كند  و تعيين مي شناختي او را در جهان تأمين بقاي افتصادي فرد و تمامي جايگاه روان
  .) 72: 1376نجم عراقي، (» كار خطرناكي است

فالتحق يف مدرسة ليلية وکنت وراءه يف کل خطوة، کنت أساعده علی الدراسة، وأوفر له «
ومل أحاول يوما . فعشت معه کما يريد .اجلو املريح اهلادیء، وأحرم نفسي من أشياء کثرية ألجله

  .)133: 2011عليان، ( »أن أطلب منه شيئا فوق طاقته
هايش او را  در درس. عضو مدرسة شبانه شد و من در هر گامي، پشت سرش بودم«

به خاطر او خودم را از خيلي . كردم دادم و فضاي آرامي را برايش فراهم مي ياري مي
زي بيشتر هرگز چي. خواست زندگي كردم گونه كه مي همانبا او . كردم چيزها محروم مي

   .»از توانش از وي نخواستم
گونه تالشي براي رضايت و  اش را بر خواست همسر و بدور از هر فاطمه، زندگي

هر زني كه به خودش توجهي نكند و ارزش خود را «. برد تأمين نيازهاي خود به سرمي
نتيجه دهد و در ام نميت يا تعالي خودش انجنشناسد، هيچ تالش و كشمكشي براي اثبا

احساس نگراني در اينجا تالش  بايد توجه داشت كه منظور از. ندك احساس نگراني نمي
تر و  بزرگآوردن بيشتر در زندگي، اميد به كسب مدارج باال و آرزوهاي  براي به دست

  .)96: تا سعداوي، بي(» اثبات وجود است در نتيجه
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داند همسرش ابراهيم به او خيانت  مريم نيز، با وجود اينكه مي »دلن أعو«در داستان 
  :كند كند تا بهترين شرايط را برايش مهيا كند، هرگز اعتراض نمي كند؛ اما تالش مي مي

ا تعلم« ا، وکان يعلم بأ ا ختو تعرف کل شیء و . وهي تعرف. ... کانت تعلم بأ
ا تری کل شیء يف عينيه. تسکت إن تصرفاته کلها مکتوبة يف عينيه وصمتت وطال صمتها . إ

ا يشتد . والناس حوهلا يتحدثون  »کل جزء فيها يتأمل قلبها يتعذب و ووصمتها يزداد وسکو
  .)52: 2011عليان، (

زن . ... داند مي) زنش(دانست كه  و هم ميكند، و ا دانست كه به او خيانت مي مي«
. ديد زن همه چيز را ميكرد  دانست و سكوت مي همه چيز را مي .دانست همه چيز را مي

مردم دربارة او حرف . كرد انش نوشته شده بود و سكوت ميهمة رفتارش در برابر چشم
بود و اجزاي  قلبش در عذاب. گرفت ميشد و شدت  ميسكوتش طوالني . زدند مي

  .»كشيدند بدنش رنج مي
ها و تحقيرهاي همسر، به نوعي دوري از خويشتن  شدن زن در برابر خيانت تسليم

خودبيگانگي به معناي تسليم و خودفروختن است؛ انساني كه خود را . خويش است
در حقيقت، مريم خود را آزار . كند دهد خودش را نابود مي اي براي ديگري قرار مي برده
  :در زندگي همسر بماند دهد تا به هر نحوي كه ممكن است مي

ا ال تقصرمع« إنه دأب يف الفرتة . حبها و حيب بيتهه بشیء لقد بُذلت ما يف وسعها ليإ
األخرية علی السفر إلی اخلارج مث يعود وحقائبه تزخر بعشرات الصور لفتيات عديدات وقلبها 

ا التستطيع  ...يلتوي بني ضلوعها وهي تتأمل تلک الصور  ا التست ...إ  »طيع حتی ترتکهإ
  .)53: همان(

هر آنچه در توان داشته، انجام داده تا . زن، در مورد او كوتاهي نداشته است«
به ) همسر(در دورة اخير، . اش را دوست بدارد خانه. همسرش، او را دوست بدارد

هاي دختران  هايش پر از عكس سفري خارجي رفت و وقتي كه برگشت، چمدان
كرد؛ قلبش در بين  كه به تصاوير در دستش نگاه مي زن در حالي. مختلف بود

  .»واند، قادر نيست كه حتي تركش كندت نه او نمي. اش فشرده شد هاي سينه استخوان
در . پردازد دختر به توصيف زندگي مشترك پدر و مادرش مي ،»أةبقايا إمر«در داستان 

و را دوست ندارد و به مردي كه ا. شود مي شوهراين داستان نيز، همسر قرباني عشق به 
  :كند عنوان يك وسيله به او نگاه مي
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أراها حترتمه وتقدره وتعامله بکل خوف . وأيب  رغم أنين ال أعرف مدی العالقة بني أمي«
ا شیء !! وإجالل وکأنّه شیء کبري مقدس ختشی أن متسه أو تدنسه وکان يعاملها بال مباالة وکأ

  .)157: همان( »اب األطفالسوی الطبخ والکنس وإجنال أمهية له 
ديدم  مادرم را مي. دانستم ي بين پدر و مادرم را نمي با وجود اين، من ميزان عالقه«

نهاد و با نهايت ترس و شكوه با او رفتار  گذاشت، به او ارزش مي كه به او احترام مي
د و ترسيد كه به آن آسيب برسان كرد؛ گويي كه او شيئي عظيم و گرانقدر است و مي مي

كرد، گويي كه  تفاوت رفتار مي و پدرم با مادرم بي. اش سازد يا لمسش كند كه مبادا آلوده
  .»خورد وشو و زائيدن اطفال مي شست شيئي است كه تنها به درد آشپزي،) مادرم(

را به  مادراين امر نه تنها . ، زن نقش قرباني و جنس دوم را داردخانواده نيزدر اين 
را در حد و  شپدر كه همسرشود تا  ساخته، بلكه سبب ميشدت منفعل و حساس 

  :كند ند؛ خانواده را براي هميشه ترك دا هاي خود نمي اندازه
. لقد تزوج أيب من أخری. حتی کان يوم، فوجئنا بزلزالل هّز أعماقنا وأدمانا حتی الصميم«

ی إنسانة أخری، ال کانت الصدمة قوية علی أمي، شديدة، حطمتها يف حلظة واحدة وأحالتها إل
  .)158: 2011عليان، ( »لی بقايا إمرأةحتولت إمي ع نعرفها،
. عمق وجودمان را به لرزه افكنداي مواجه شديم كه  كه يك روز با زلزله تا اين«

اين آسيب بزرگ و شديدي براي مادرم بود، در يك . پدرم با زن ديگري ازدواج كرد
ادرم به م. شناختيم ي تبديل كرد كه ما او را نميلحظه او را ويران كرد و به انسان ديگر

  .»تبديل شد بقايا إمرأة
هرگز حاضر نيست همسرش را فراموش كند و يا با او  ،زناين و عجيب است كه 

پناه است  ، چون تنها و بياما زن شده استمرد به راحتي از همسر جدا . مخالفت ورزد
انديشد و  ني زيادي در مورد طالق مياي براي درآمد ندارد؛ با ترس و نگرا و حرفه

اين . خود را در زندگي مرد نگهدارد كه هست،شود تا به هر نحوي  همين امر سبب مي
  : گيرد تري به خود مي وابستگي در صحنة ازدواج اجباري دختر، نقش پررنگ

ا الزالت صغرية، أال تؤجل الزواج سنتني؟ صرخت أيب يف وجهها : بکت أمي وهي تقول« إ
. إصميت وإال کنت سببا يف خراب بيتک. أنت السبب، ستفسدينها کما أفسدت أخاها: دةحب

  .)160: 2011عليان، ( »سکتت أمي وهي تبتلع دموعها. طلقکإن تکلمت کلمة واحدة سأ
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او هنوز كوچك است، آيا ازدواج را دوسال به عقب : مادرم با گريه گفت«
او را نيز مانند برادرش به فساد . ن كار هستيتو دليل اي: اندازي؟ پدرم فرياد كشيد نمي

اگر . ات خواهي بود شدن خانه ساكت باش وگرنه خودت مسبب خراب. خواهي كشيد
هايش  كه اشك رحاليمادرم ساكت شد د. يك كلمة ديگر بگويي تو را طالق خواهم داد

  .»داد را فرو مي
ها به شدت  ستانشود تا زنان در اين دا اين سكوت و رفتارهاي مخرّب سبب مي

هاي نادرست  همه به نحوي از ساخت. اند ها، همه بازنده زنان اين داستان. آسيب ببينند
ها، با اعتماد به نفس باال و ميدان  كه مردان مقابل آن اند در حالي اجتماعي ضربه ديده

پوشي  عمل وسيع؛ همواره به خود و اهدافشان اولويت داده و از زنان به راحتي چشم
  .اند كرده

كند تا در ساية  اش را براي پيشرفت همسر هزينه مي فاطمه زندگي و سالمتي
هاي رايج  جامعه و سنت. است  پيشرفت او به چيزي برسد كه خود از آن محروم بوده

در آن، شرايط ترقّي و رشد شخصي را به او نداده و تنها راه رسيدن به هدف را در 
كند تا  همه چيز كمك مي«زندگي يك زن سنتي، در . ندگي خانوادگي قرار داده استز

خواند كه در  اش مهار شود، ولي فشار اجتماعي شديدي او را فرامي طلبي شخصي جاه
طبيعي است كه زن در صدد برنيايد از . ازدواج، موقعيت اجتماعي و توجيهي بجويد

يافتن آن  ا ترديد در صددطريق خود، جايگاه خاص خود را در اين دنيا بسازد، و جز ب
    .)151: 2، ج1385دوبووار، ( »برنيايد

نهايي پيشرفت تحصيلي و كاري رسيده است و فاطمه  به درجة اكنون، همسر فاطمه
  :هاي خود را ببيند شود تا نتيجة همة فداكاري آماده مي

وبعد سنوات استحق زوجي أن يصبح مديرا للبنک وعرفت األموال الکثرية طريقها إلينا «
هنا کان البد أن أعرف . إلی بيت آخر جديد وفخم ومجيل واشرتی زوجي سيارة جديدةوانتقلنا 

 وکيف أفهم؟ أمعقول بعد کل هذه العشرة؟. ولکين مل أفهم، ومل أعرف. أن الدور قد أتی عليّ 
ا مل تکنوطوال هذه السنوات   .)134: 2011عليان، ( »؟ نسيها کلها وکأ

  ياست بانك را به دست آورد و ثروت بسياري ها، همسرم شايستگي ر و بعد از سال«
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زيبا بود، نقل مكان كرديم و  ما به خانة جديد كه بزرگ و. به سمت ما سرازير شد
ولي . گفتم دورة من آغاز شده است اينجا بود كه بايد مي. همسرم ماشين جديدي خريد

سال زندگي توانم درك كنم و چگونه بفهمم؟ آيا درست است بعد از ده  فهمم، نمي نمي
گويي كه هرگز نبوده . ها؟ او همه را فراموش كرده است مشترك؟ و در طول اين سال

  .»است
نه جايي براي ماندن . شود و سرانجام، فاطمه با حس حقارت و سرخوردگي رها مي

او تمام انرژي و . دارد و نه رويي براي بازگشت مجدد با پنج فرزند به خانة پدري
ف زندگي همسر نموده است و ديگر تواني براي سرپاايستادن اش را صر سرماية بدني

  :ندارد
. إّنين األن مريضة وهو السبب، مريضة بالسکر، وأنا الأزال يف الثامنة والعشرين من عمري«

  .)134: م2011عليان، ( »ملن سأذهب بعد أن يطلقين؟. ومريضة بالضغط وأنا الزلت يف عز شبايب
كه هنوز بيست و  ت، مبتال به مرض قند هستم درحاليمن االن بيمارم و دليلش اوس«

كه او  بعد از اين. ام كه در اوج جواني مبتال به فشار خونم در حالي. هشت سال دارم
  .»طالقم بدهد نزد چه كسي بروم؟

يافته است، فاطمة بيمار و رنجور  همسر فاطمه، حاال كه به پيشرفت و ثروت دست
تواند زناني ديگر را به جاي  انتخاب دارد و به راحتي ميه حقّ داند ك مي. پذيرد را نمي

ها، در ميان بسياري از مردم  در ميان اعراب و هندي«. اش كند فاطمه وارد خانه
اي خانگي در نظر گرفته شده است و بنا بر كاري كه  روستانشين، زن فقط به مثابه ماده

زني ديگر را  رود، بدون تأسفشوند و اگر از بين ب دهد برايش ارزش قائل مي انجام مي
  .)405: 2، ج1385دوبووار، (» كنند جايگزين او مي

او . مريم نيز، با همة عشق و فداكاري كه به همسر بخشيده است؛ اكنون باخته است
تا با آراستن خود، شوهر كند  در آخرين تالش نااميدانة خود براي حفظ همسر، سعي مي

. كند پذيرد كه با اين كار بيشتر خود را تحقير ميتواند ب وي نمي. را به دست بياورد
. دهد آرايش و تغيير چهره و لباس توسط مريم، او را به تمامي يك وسيله جلوه مي

ها، اهميتي  اگر آرايش براي بسياري از زن«. ارزش براي سرگرمي همسر اي بي وسيله
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ال يا و در عين حها در عالم اوهام، دن چنين قابل مالحظه دارد؛ علت آن است كه آن
  .)415: همان(» بخشند خويش را به خود مي» من«

ا« أشرتت أمجل فستان . ... ذهبت إلی صالون لتصفيف الشعر. ... حماولة أخرية قامت 
يف املساء . مث ذهبت إلی شقيقتها إميان فهي أمهر من يقوم بعمل ماکياج لتجميل الوجه. رأته

أصلحت من وضعها . مسعت املفتاح يدور يف قفل الباب. جلست أمام التلفيزيون تنتظر زوجها
حلقت به واألمل يذوي . قليال وهي تبتسم له و لکن إنه حتی مل ينظر إليها وصعد إلی حجرته

شيئا ، هل تريدين ميمر : نظر إليها نظرة عابرة مث قال مبلل. وقف أمامه بکامل زينتها. داخل قلبها
  .)53: 2011 عليان،( »فأنا متعب جدا أريد أن أنام

. به آرايشگاه مو رفت، زيباترين لباسي را كه ديد، خريد. تالش آخرش را انجام داد«
عصر، . ترين بود سپس به نزد خواهرش ايمان رفت كه در امر آرايش چهره بامهارت

كمي در . صداي چرخيدن كليد قفل در را شنيد. جلوي تلوزيون منتظر همسرش نشست
نگاه هم نكرد و به سمت ) مريم(او لبخند زد اما او حتي به جا شد و به  جاي خود جابه

با همة . كه قلبش پر از شوق و اميد بود مريم به او ملحق شد در حالي. اتاقش رفت
ي؟ خواه مريم، چيزي مي: اما او نگاه سرسري كرد و پرسيد .آرايشش در برابرش ايستاد

  .»خواهم بخوابم ام و مي من خسته
نيز، سرخوردگي و سكوت در برابر مردان خانواده، در نهايت  »ةإمرأ بقايا«در داستان 

بعد . انجامد و بدترين حادثه را براي دختر خانواده به همراه دارد به آزار بيشتر زنان مي
شود و با وجود اعتياد و سرقت،  از رفتن همسر، زن به تنها فرزند پسر خود وابسته مي

  .سعي در نگهداشتن او در خانه دارد
انتابنا الفزع، بکت أمي . ويف يوم أسود اکتشفنا أنا وأمي بإنه مدمن، مدمن خمدرات«

قبض عليه حتی . ... يسرق کّل شیء. محنا، بدأ أخي يسرقولکن القدر مل ير  .وبکيت معها
  .)159: همان( »ذات يوم وألقی يف السجن

. شده است در روزي سياه، من و مادرم متوجه شديم كه او به مواد مخدر معتاد«
ولي تقدير به ما رحم . مادرم گريست و من هم با او گريه كردم. ترس ما را فراگرفت

كه دستگير شد و به  تا اين. ... دزديد هرچيزي را مي. آورد برادرم به سرقت روي. نكرد
   .»زندان افتاد
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آيد و هر چه بيشتر از  شود و دختر به عقد پسر عموي خود درمي پسر زنداني مي
 برادربعد از خروج . افتد  تا آزادي برادر از زندان ازدواج به عقب مي. شود تنفر ميوي م

تر شده و آزادي و امنيت دختر و خواهران وي به خطر  از زندان، وضعيت او وخيم
  :شود افتد و سرانجام زندگي دختر به تباهي كشيده مي مي

ن فرحتها مل تلبث أن فرحت أمي خبروج أخي من السجن ولک.. وخرج أخي من السجن «
فأصبح رفاقه . لی يأس مرير فقد خرج أخي من السجن أکثر فسادا واحنالالإخففت وحتولت 

ويف ليلة سوداء کقدري وقع . يتجولون يف أحناء البيت آخر اليل و حنن منزويات يف غرفة مظلمة
من . کما کنت أخشاه فقد تصيدين أحد اولئک الذئاب يف املطبخ ونال مّين أعز ما أمل

ا احلقيقة الشوهاء اليت أکرهها کما مل أکره أي شیء يف حيايت ذا أحدث وکيف؟ ما. يصدق؟ إ
  .)163: همان( »وأخي إبن أيب وأمي

اما اين بود م خوشحال رآمدن براد مادرم از بيرون. برادرم از زندان آزاد شد«
درم فاسدتر و شد چرا كه براتلخي خوشحالي چندان طول نكشيد و تبديل به نااميدي 

هاي خانه شروع به  در گوشهها،  آخر شبدوستانش . تر از قبل بازگشته بود منحرف
در شبي كه چون سرنوشت . كردند و ما در اتاقي تاريك منزوي شده بوديم گشتن مي

ها در آشپزخانه  يكي از آن گرگ. ترسيدم اتفاق افتاد من تاريك بود، چيزي كه از آن مي
كند؟  يچه كسي باور م. ترين چيزي كه داشتم را از من گرفت اارزشبه دامم انداخت و ب

چه اتفاقي افتاد و . اين يك حقيقت زشت است كه من بيش از هر چيزي از آن بيزارم
  .»چگونه؟ برادرم، پسر پدر و مادرم

اند، متفاوت  ها در برابر شكست و خواري كه متحمل شده اما واكنش هر كدام از آن
ها براي گريز از بحران  آن. ها سرخورده و خشمگين هستند همة آن. است برانگيز و تأمل

تواند در خشونت يك  عوامل بسياري مي. آورند مي يا به مجازات خود و يا ديگران روي
پذيري  ي جامعه زن دخيل باشند، اما بدون شك عوامل اجتماعي خصوصا در زمينه

رفتارهاي انحرافي مردان «. آيند مي ترين اين عوامل به شمار ناقص و نادرست از مهم
باشد، در حاليكه رفتارهاي انحرافي زنان  ها مي ي آن ي ويژگي پرخاشگرانه دهنده بازتاب
پذيري ناقص در نظر  ي تمايالت جنسي سركوب شده، تضاد جنسيتي و جامعه نتيجه

  .)153: 2010سيگل و ولش، (» شود گرفته مي
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شود و همين خشم، او  همسر، بسيار خشمگين ميشدن از تصميم  فاطمه، بعد از آگاه
دهد و  بودن را افزايش مي ديدگي و مظلوم خشم، احساس آسيب«. دارد را به انتقام وامي

كند؛ فرد را به عمل وا مي دارد و  اين احساس تمايلي را در فرد براي انتقام ايجاد مي
  .)21: 1997سيگل و سينا، ( »آورد وامل بازدارنده را پايين ميقدرت ع

. جيب أن يکون هذا مصريه. نعم القتل. أنظر إليه، إنه إنسان جبان اليستحق سوی القتل«
ا علی رأسه وبکل قواي . وکان ال يزال يتحدث. محلت الصورة الضخمة، صورة زواجنا وهويت 

: 2011عليان، ( »کل ما تبقی يف قليب من حقد عليه  لتغسل. وتفجرت الدماء من رأسه. وصمت
134(.  

بله . كنم، براستي انسان ترسويي است كه لياقتي جز كشته شدن ندارد به او نگاه مي«
؛ عكس داشتمرا بر قاب عكس  بزرگ. ن سرنوشت او باشدقتل، الزم است كه اي

كه او همچنان در  در حالي كوبيدممان، و آن را محكم و با همة توانم بر سرش  ازدواج
رش فوران زد تا هرآنچه از كينه در قلب من ساكت شد، خون از س... حال صحبت بود

  .»باقي مانده بود، با خود ببرد
رساند و از  و به همين راحتي، فاطمه بر اثر يك تصميم اشتباه، همسر را به قتل مي

زن «. شود شود و در برابر ديگران مجرم شناخته مي نقش يك قرباني تبديل به قاتل مي
ع از حق خودش، وممكن است شرورتر از حد شرور و غيرتي است اما به هنگام دفا

ممكن باشد، آن هنگامي كه ازدواج كرده و شوهرش كه آرزوهاي بزرگي با او در سر 
در اين هنگام، شر و بدي سرچشمه گرفته از ضعف كه در . داشته، به او خيانت كند

  .)20: تا بي بوفوار، دي( »آورد نش پنهان شده است؛ سربر ميدرو
شود،  بار خود نااميد مي كه از وضعيت اسف دختر بعد از آننيز، » يا إمرأةبقا«در داستان 

) خود(ارزشيابي فرد از «. داند شود و خود را مقصر شكست خويش مي از خود بيزار مي
اين ارزشيابي تماما به شيوة قضاوت آگاهانه و . ترين عامل در روند رواني اوست قطعي

فات و توصيف حاالت نيست، بلكه به صورت صريح، شفاهي يا كتبي، يا برشمردن ص
شود؛ احساسي كه جداكردن و شناسايي آن مشكل است، زيرا پيوسته  احساس ظاهر مي

و در هر واكنش شود؛ جزئي از هر احساس ديگر انساني  توسط انسان تجربه مي
  .)33: 1371ناتانيل، (» احساساتي دخيل است
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دفاع از حقّ خويش، دست به خودسوزي  به جاي تنبيه برادر و در اينجا نيز، دختر
  :زند مي

ی حيايت بيدي« حتی ال . أن أواري عاري الرتاب. ويف حلظة غاب فيها التفکري قررت أن أ
تناولت . يکتشف أحد بأّن شقيقي إبن أيب وأمي باعين بأرخص األمثان وبصقين کما النفايات

وصرخت صرخيت أليت متنيت أن  علبة الکريوسني وسکبتها علی نفسي مث أشعلت عود الثقاب
  .)163: 2011عليان، ( »أشعلت النار يف نفسي. ون األخريةتک

ام پايان  به دست خودم به زندگي، تصميم گرفتم تا بدون تفكر ، و در يك لحظه«
تا عيبم را در خاك بپوشانم؛ تا كسي نفهمد كه برادرم، پسر پدر و مادرم، من را به  ،دهم

را برداشتم و آن را روي  دبة پارافين. ثل زباله به دور انداختمقيمتي ناچيز فروخت و 
 كه آرزو داشتمكبريت را روشن كردم و فريادي كشيدم  بعد از آن،. خودم خالي كردم
  .»افروختمآتش  در درونم. آخرين فريادم باشد

او بعد از نااميدي . گيرد تر مي مريم اما نسبت به دو شخصيت ديگر، تصميمي مناسب
كند و بعد از  تغيير رفتار ابراهيم، و تفكر در رفتار خود، خانه و فرزندان را ترك مياز 

  :گيرد مدتي از ابراهيم طالق مي
ملاذا وافقت علی . بکت کل عمرها ، کل حبها والندم يطرد ما تبقی من حبه يف قلبها«

ا کما تطردت الکثري من قلبه ا ل. الزواج منه؟ ملاذا مل تطرده من حيا يف . يست أقل منه أبداإ
ا کل يوم. ... الصباح ذهبت إلی بيت أهلها وحيکون هلا عن حزن أبيهم ومتزقه . واألطفال حيادثو
ا بأن تعود ا. ال لن تعود. وضياعه ويطالبو ا . لقد احتقرها وأذهلا وأها إنه اليستحق حبها وحنا

مث طلقها . ج بألف حجةداية وحتجمتنع يف الب. ويف خطوة کربی منها طلبت الطالق. وتضحيتها
  .)53: 2011عليان، ( »يف النهاية

به اندازة تمام عمر و عشقش گريه كرد و پشيماني، باقيماندة عشق او را از ) مريم(«
چرا به ازدواج با او رضايت داد؟ چرا او را نيز مانند بقيه از قلبش برون . قلبش پاك كرد

كودكانش هر روز . صبح، به خانة پدرش برگشت .نكرد؟ او هرگز از ابراهيم كمتر نيست
خواستند كه  زدند و از او مي كردند و از اندوه پدرشان حرف مي با او صحبت مي

مرد، . او تحقيرش كرد، خوارش كرد و به او اهانت كرد. گردد نه او هرگز برنمي. برگردد
. طالق داد در يك تصميم مهم، درخواست. لياقت عشق، محبت و فداكاري او را ندارد

  .»قش دادابتدا با هزار دليل از اين كار منع شد؛ اما سرانجام طال
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فاطمه به  :ها متفاوت ظاهر شد هركدام از آن هاي مختلف، براي پيامد اين تصميم
جان خود را به خطر انداخت و . اش به كلي از هم پاشيد زندان افتاد و كانون خانواده

  :روم كردكودكانش را از وجود پدر و مادر مح
. أبدا. أبدا. نسانة أخریويقولون إنين جمرمة، ولکّين أشعر وکأنين إ. وأنا اآلن يف السجن«

  .)134: همان( »لست أنا
كنم كه فرد  گويند كه من مجرمم ولي من احساس مي من االن در زندان هستم، مي«

  .»لست أنااين . ديگري هستم
اش را از دست داد و  ايي ظاهريدختر، از خودسوزي نجات يافت اما، جسم و زيب

  :اش شد تري بر روي دوش مادر رنجديده بار بزرگ
  .)همان( »نريان قضی علی جسدي ومل يقض علیّ هليب ال. ولکين مل أمت«
  .»هاي آتش جسمم را سوزاند ولي نتوانست جانم را بگيرد شعله. ولي من نمردم«

كه زن  وي، نشان داد. كردمريم با وجود داشتن سه فرزند، با مرد ديگري ازدواج 
تواند همسر را ناديده بگيرد؛ هر چند اين امر به جداماندن وي  قوي و جسور است و مي

  :از فرزندان و وارد شدن به زندگي مرد ديگري بيانجامد
 »فواقفت علی الزواج منه. اإلدراکبعد شهور کثرية تقدم رجل خلطبتها إنسان رقيق واسع «

  .)57: همان(
انساني مهربان و با دركي . اش آمد شت چندين ماه، مردي به خواستگاريبعد از گذ«
   .»به ازدواج رضايت داد. باال

    بيني سنتي به دختر انتقال جهان مادر و
چندان واضح نيست اما در هر  ي مورد بحثها داستاناگر چه توصيف نقش مادر در 

محسوس و   ،استانهاي اصلي د سه داستان، ردپاي مادر در نحوة تعامل شخصيت
هاي  هاي مادر در برابر سرنوشت دختران، و آموزش گيري موضع. تأثيرگذار است

د؛ كليد رفتارهاي نده هاي حساس زندگي دخترانشان ارائه مي نادرستي كه در موقعيت
ر قرار شود، بيشتر تحت تأثير ماد تر مي هر چقدر دختر بزرگ« .پرخطر دختران است

   .)129: تا بيدي بوفوار، (» گيرد مي
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مادر فاطمه، اگر چه نتوانست در برابر ارادة همسر سخني بگويد و از ازدواج 
اجباري دختر خود جلوگيري كند اما با توصية فاطمه مبني بر فداكاري و ازخودگذشتن 

  .شدن سوق داد براي پيشرفت شوهر، دختر را به سمت قرباني
دوء. دةبکيت علی صدر أمي طالبة منها العون واملساع« ال يعيبه سوی : ولکنها قالت يل 

ال تنسی إّن أباک کان جمرد موظف صغري عندما تزوجته . وظيفته وبفضلک تستطيعني أن تغرييها
  .)131: 2011عليان، ( »اآلن إنظري إنّه مدير شرکة کبريةو 

تنها : اما مادرم به آرامي به من گفت. بر سينة مادرم گريستم و از او ياري خواستم«
فراموش . دهيتواني آن را تغيير ميبا گذشت و نيكي خود يب او شغل او است كه تو ع

ا نگاه كن بود امساده  ت ازدواج كردم او تنها يك كارمندنكن هنگامي كه من با پدر
  .»است اكنون مدير يك شركت بزرگ
ه هاي مفيد ب اي از زندگي آشفتة وي، به جاي انتقال تجربه مادر مريم نيز، در برهه

كند تا كاري را كه مادر براي حفظ پدر نتوانسته  مريم، وي را تشويق به حاملگي مي
  :است انجام بدهد؛ فرزند بر عهده بگيرد

ا ذات يوم بأن األطفال يربطون الرجل ببيته« فحملت منه واألمل يزداد . مهست أمها يف أذ
الشیء يربط بينهما و ..  الطفلة الثالثة بريقا أمام عينيها اليائستني وأجنبت طفلها األول مث الثاين مث

  .)53: همان( »حتی والأطفاله
از همسرش . كنند مادرش در گوش او خواند كه فرزندان مرد را به خانه پايبند مي«

فرزند اولش را به دنيا . باردار شد و كورسوي اميد در برابر چشمان نااميدش آشكار شد
  .»ها را به هم وصل نكرد حتي كودكانش آن نيچيز رابطة ب هيچ. آورد و دومي و سومي

اي سنتي و خطرناك  كند؛ تجربه اين انديشه كه كودك، پدر را به همسر وابسته مي
فرهنگ و اجتماع باعث به . شوند سروسامان رها مي كه در آينده بياست براي كودكاني 

ت كنترل شوند كه رفتارهاي فرد را تح ها و قوانيني در ذهن فرد مي وجودآمدن ارزش
و  نوعي صالبت و قدرت بخشيدهتكرار شدن مداوم، به بعضي از افكار «. دهند قرار مي

هاي  عادت.... دهد و به آنها صبغة اجتماعي مي سازد ها را از افكار فردي متمايز مي آن
نهايي  ب نيستند بلكه به صورت يك قاعدةاجتماعي تنها يك سري افكار متناو
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عمومي يق آموزش و كتابت دهان ديگر منتقل شده و از طر آيند و از دهاني به درمي
  .)58: 1988دوركايم، (» شوند مي

فكر  خود در زندگي، به جاي ارتقاي كستمادر بعد از ش ،»إمرأة بقايا«در داستان 
خود را معطوف به  ، تمامي توجهانمودن شرايط مناسب براي زندگي آنه دختران و فراهم

بار در قالب وجود پسر،  و به نوعي سلطة مرد بر زن را اين نمايد تك پسر خانواده مي
مخصوص به خود را دوست دارند، حتي از  زنان اين سلطة«متأسفانه . كند دنبال مي

ين يافته در وجودشان بخشد به شكل مازوخيسم تكو ها را تنزل مي هايي كه آن تالش
امر بوده است كه پسر را با هر  همة سعي مادر ، بر اين .)69: 2009بورديو، (» برند لذت مي

وي آموخته است كه زنان حتما بايد يك ولي و . شرايطي در نزد خود نگه دارد
گويي . سرپرست داشته باشند، تا به وي تكيه كنند و كارهايشان را به انجام برساند

وجود اين زن، بسته به وجود ولي اوست و اين تفكر را به دختران خود نيز انتقال داده 
اين زن كه خود به شدت از برتري جنس مرد بر زن، لطمه خورده است، به . است

دهد و باعث آزار به آنان  شكلي افراطي به فرزند پسر خود بيش از دختران اهميت مي
زنان بدترين «و اين همان چيزي است كه باعث مي شود ما بپذيريم كه . شود مي

  .)همان(» دشمنان خود هستند
. نا نقودا، فيمزق ثيابنا وحييل بيتنا إلی فوضی وحياتنا إلی جحيم اليطاقفأخي ال جيد مع«

ا نا تنفسنا السعداء ولکن أمي مل تشه. حتی قبض عليه ذات يوم وألقی يف السجن عر بالراحة إ
 »أفقد الزوج واإلبن يف وقت واحد کيف: وأمسعها دائما حتادث نفسها. تبکي الليل والنهار

  .)159: 2011عليان، (
را به آشوب   هايمان را پاره كرد و خانه برادرم پولي براي ما باقي نگذاشت، لباس«

تا اينكه دستگير شد و . كشيد و زندگي را برايمان به جهنمي غير قابل تحمل تبديل كرد
. كرد اينجا بود كه نفس راحتي كشيديم ولي مادرم احساس راحتي نمي. به زندان افتاد

چگونه : زد شنيدم كه مدام با خودش حرف مي صدايش را مي. كرد شب و روز گريه مي
  .»همسر و پسر را همزمان از دست بدهم؟

مطلق بر حمايت مادي و معنوي همسر   ويژگي مشترك اين زنان، وابستگي و تكية
كه وجود خويش را فراموش نموده و همة توان و سالمتي خود را براي  است تا جائي
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اين زنان قرباني ايدئولوژي حاكم بر جامعه مبني  .اند دهرضايت و حفظ همسر هزينه نمو
و بدون آنكه خود بدانند براي نابودي خويش تالش   بر تفاوت بين زن و مرد شده

نس قوي را به همان ايدئولوژيي كه قرباني كردن جنس ضعيف در برابر ج«. اند كرده
  .)22: 1995شوي، (» كند راحتي توجيه مي

  
  گيري نتيجه

: پذيري در مورد دختران مواجه بوديم ه داستان با نوعي ناقص از جامعهدر اين س
و  پيشرفت وي در قالب پيشرفت همسر،، اصرار به تحصيلماندن دختر از  محروم

سركوب شديد دختر در خانواده،  ،»لست أنا«در داستان گرفتن حقّ انتخاب همسر 
در قالب نقش همسر و  تالش براي تعريف وجودي ويماندن دختر از تحصيل،  محروم

آوردن  ، پايين»لن أعود«ر ديگري در داستان گرفتن خود در براب ناديدهآموزش مادر و 
گرفتن  ناديدهماندن دختر از تحصيل،  محرومارزش وجودي دختر در برابر فرزند پسر، 

احساس كهتري و محكوميت در دختر  حق انتخاب همسر براي وي و در نهايت، ايجاد
؛ نظام ها هاي فردي شديد براي آن آسيب سبب گرديد تا عالوه بر ،»ةبقايا إمرأ«در داستان 

با نوعي احساس  اين دختران،. خانواده و در نتيجه جامعه نيز با تهديد مواجه گردد
ازدواج را پذيرفته و با اين طرز تفكر غلط كه محكوم به فداكاري  تحقير و اجبار، پيمان

آنان را در  اقداماتي زدند كه شكست و ناكاميست به گرفتن خويش هستند د و ناديده
ها به شكل خودآزاري و يا  و خشم آن خشمگين و سرخورده گشتهنتيجه، در. پي داشت

شان را نيز با خطراتي جدي  عالوه بر خود، همسر و فرزندان ديگرآزاري بروز كرد و
زندان و نقض مادر شدن فر ها، بي روبرو ساختند كه ماحصل آن، فروپاشي خانواده

  .حقوق انساني افراد بود
بردن  گونه رفتارها از سوي زنان، با آموزش درست آنان و از بين بدون ترديد اين

تفكرات سنتي و ناشي از نظام مردساالر گذشته در نزد والدين، قابل پيشگيري خواهد 
  .بود
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   .147ـ  169: صص. دانشگاه تربيت مدرس، 26، ش7تخصصي نقد ادبي، س هم، فصلنا»ننگ
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  التنشئة االجتماعية بين الجنسين للمرأة في ثالث قصص قصيرة لقماشة العليان
  

  ١حييی معروف
  ۲مسريه خسروي

  
  

 الملخص
ثقافية وترتبط ارتباطا وثيقا و التنشئة االجتماعية بني اجلنسني عملية عقلية تستند إلی عالقات اجتماعية 

 .كل واحد منهما إىل سلوكيات معينةوتعزى  والنساءمبعتقدات وقيم اجملتمع؛ ومن خالهلا، يتم فصل الرجال 
هل تستطيع التنشئة االجتماعية بني اجلنسني أن تقيد هوية النساء : هي هذه الدراسة الرئيسي الذي طرحته السؤال

ّن الفردية واالجتماعية أم ال؟ وإذا کان اجلواب نعم، کم ميکن هذه  ذا الطريق، حتدد مدی سلوکهّن فی حيا و
  .ود أن تضر النساء من حيث سلوکهّن و نفسيتهنّ القي

و التنشئة االجتماعية بني اجلنسني وباالستفادة من نقد التحليلية  -استنادًا إلی الطريقة الوصفية هذه الدراسة، 
لقماشة العليان، » لن أعود«، و»بقايا إمرأة«، »لست أنا«: يف ثالث القصص القصرية النساء كعلی سلو أثرها 
النساء ومشارکتهن يف ازدرائهن وبالتالّی، تدمري  كکتملة علی سلو املفية تأثري التنشئة االجتماعية غري تبّني کي

ن، ترتکْنب سلوکيات منحرفة خطرية . األسرة بيدهنّ  إّن النساء، بسبب فشلهّن وإحباطهّن يف الوصول إلی توقعا
  .لفردية واجملتمعااحلياة : ميکن عزو ضررها يف جمالني

  
  
  
  
  
  
  

  .التنشئة االجتماعية بني اجلنسني، ن، القصة القصرية، النساءقماشة العليا: الكلمات الرئيسة
                                                            

ا، و العربية اللغة أستاذ - ١   بکرمانشاه رازي جامعة يف آدا
ا، و العربية اللغة دکتوراه طالبة -۲   بکرمانشاه رازي جامعة يف آدا



پژوهشي نقد ادب معاصرعربي -نامة علميدوفصل  

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

 
 *عبدالوهاب البياتي هاي سروده در جاودانگي تمنّاي گراي اسطوره خوانش

  
  دانشگاه فردوسي مشهد ،ستاديار گروه زبان و ادبيات عربي، ا1كلثوم صديقي

  
 چكيده

، ترين و شايد ترين، دلنشين ناب ،بشري ي نگر انديشه ديرباز، در رويكرد فرجامتمنّاي جاودانگي از 
ترين  ي برجسته مايه و عصاره بن كه در ادوار مختلف تاريخ،بوده است  يا انگيزترين ترانه غم

معاصر  در دوران و پرداختن بدين مفهوم نه تنها است برساخته نوع بشر ذهندر  را هاي آفرينش غزلواره
از  نمايد بلكه و بويژه نزد سرايندگان مكتب تموز، امري دلكش و گريزناپذير مي ادبيات مشرق عربيدر 
آرمان روايت تا  نيز مطرح بوده است ي گيلگَمش و جستجوي گياه جاودانگي سرودن اسطوره گاه

   ...انيي آب زندگ چشمه و ةي عين الحيا انديشه تا و خداباوراديان  دري انسان  بازگشت جاودانه
 ي آن دسته از خوانش موردپژوهانه هبگرا  بر بنياد نقد اسطوره تا است آن بر پديدآور نوشتار، اين در

بازگشت را زمزمه  و جاودانگي نوايدر ناي هستي، كه دست يازد  هاي عبدالوهاب البياتي نگاره  -مرگ
ي  زده به جسم خزان هستي را جان و بازگشت شتارع حضورآلودشان،  مرگ هستي از ژرفايكنند و  مي

هاي بياتي بر بنياد  ؛ در اين راستا نمود تمناي جاودانگي در سرودهدهند نويد مي خاك و ساكنان غريبش
عراق كنوني در جستار / رودان ي كهن باززايي در ميان الگوهاي ايزدبانوي گياهيِ اسطوره ترين برجسته

   .خواهد گرفت حاضر مورد بررسي قرار
مفاهيم رستاخيزي در  ي مطرح كنندهدهد كه از ميان سرايندگان  فرجامين اين جستار نشان ميبرآيند 

برجسته ترين شاعري بوده است كه اين مفهوم را مطرح نموده است از آن   ادبيات معاصر عربي، بياتي،
اساطيري  آفرينشگر اساطير كهن نيست بلكه  گر  تداعيهاي رستاخيزي خويش، تنها  رو كه وي در چكامه

 .ديگرگونه در عصر جديد است

  
  .البياتيعبدالوهاب  شتار،ع، بانوي گياهي -ايزدمرگ، جاودانگي، : ها كليدواژه

                                                            
  14/06/1394: تاريخ پذيرش                                                   1394/ 20/03 :تاريخ دريافت *

  seddighi@ferdowsi.um.ac.ir :شاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولن -1

  .»باشد مي مشهد فردوسي دانشگاه مصوب 27826 شماره به نگارنده پژوهشي طرح از مستخرج حاضر ي مقاله«
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  مقدمه
ي نامدار و  ي عبدالوهاب البياتي، سراينده دربارهخاستگاه اصلي نگارش متن حاضر 

در  به شكل كتاب يا مقاله هك يشمار آثار بركنار از بي -نوپرداز عراقي در دوران معاصر 
ي  گون شعر يا زندگي وي توسط انديشمندان و اديبان به رشته پيوند با ابعاد گونه

پژواك و بازتاب نواي جاودانگيِ نهفته در خوانش و تحليل  -نگارش درآمده است
رازناك، اساطيري و سمبوليك  تصاوير اعماقي است كه بياتي با بكارگيري زباني پيچيده،

انگيز زندگي برروايت غريبانه و تأثّري انسان در  ستان باززايي و بازگشت جاودانهاز دا
رودان به دست داده است كه به طرز دهشتناك و  ميان ايزد و ايزدبانوي گياهيِ ي دوباره
گون او از نخستين  هاي گونه اسطوره -هاي سراينده از مرگ و الگو در نگاره شگفتي

  .د يافته استايزدبانوي عشق و زندگي نمو
ي بياتي نگاشته شده  مندي كه در ايران و كشورهاي عربي دربارهزشجستارهاي ار 

ها  هاي بياتي، شيوه ي سروده هاي برجسته بيان شاخصاست در بيشتر موارد به 
و مسائلي از اين اجتماعي  - هاي سياسي هاي كاربرد اساطير در شعر او، دغدغه وتكنيك
  اما نگارنده تا كنون به جستار يا نوشتار فارسي يا پرداخته است نزد شاعر دست
ي جاودانگي را در شعر بياتي و يا در شعر شاعري  كه خوانش و تحليل انديشه-عربي 

  گراي الگوهاي نمود ايزدبانوي گياهي مورد توجه قرار داده  ديگر بر بنياد نقد اسطوره
كه سبب گرديد پديدآور متن  بود ترين عاملي مهم و اين مسأله، دست نيافته است -باشد

حاضر به خوانش و بررسي تمناي جاودانگي در سروده هاي عبدالوهاب البياتي بر بنياد 
   .دست يازد النهرين بينگراي جفت گياهيِ  نقد اسطوره

پرسش بنياديني كه پديدآور متن حاضر با مطالعه، بازخواني، توصيف و تحليل 
 :كه بوده عبارت است از اين گويي بدان پاسخ آن و از رمزگشايي پيهاي بياتي در  سروده

هاي ادبيات و دين انسان  كه از ديرباز در اعماق هستي و در نگاره -تمنّاي جاودانگي
حضور و نمود گوني  با اشكال گونهالنهرين  ديرين بويژه در ميان ساكنان سومر و بين

گراي  گذشتهشاعر   گراي بياتي، چگونه در ادبيات اسطوره در دوران معاصر -داشته است
شاعر بازگشت «شايسته و سزاوار عنوان  در باور پديدآور متن، ي عراقي كه برجسته
  !شود و با چه الگوهايي از داستان آفرينش قابل رديابي است؟ است متجلي مي» جاودانه
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ظر از بازگويي مكرّر با صرف ن - نگارنده  در راستاي پاسخ به پرسش ياد شده،
خواهد كوشيد تا در  -ي بياتي يا ذكر شمار و نام آثار او تاريخ زندگي و شعر و انديشه

 ؛ادبياتدين و ي جاودانگي و انواع آن در  ي انديشه ديرينه رآغاز گذاري داشته باشد ب
 يردگ مورد توجه قرار ميسپس خاستگاه پيدايي اين انديشه در شعر عبدالوهاب البياتي 

ي اين انديشه در  دهنده و نشان  كننده هايي كه ترسيم ساخت و در ادامه الگوها و ژرف
 ،ايزدبانوي گياهي در اساطير آفرينش ينقد اسطوره گرا بر بنيادهاي بياتي است  سروده
 .خواهد گرفتقرار  و تحليل و باززايي مورد بررسي مرگ

  
  چارچوب نظري پژوهش

ي  سو در اسطوره جاودانگي در ادبيات اساطيري از يكترين نمودهاي تمنّاي  كهن
رسد، بازيابي شده  سال پيش از ميالد مي 3000ي آن به  سومري گيلگمش كه ديرينه

خواهي قهرمان اسطوره از گياه نهان در اعماق دريا نمودار  ويژه در جاودانگي است كه به
رودان كه  ميان/ الرافديني كهن جفت گياهي بالد  گردد و از سوي ديگر در اسطوره مي

اينانا و دوموزي نيز در قالب گياه و همزمان : گشتن قهرمانان اسطوره بازگشت و جاويد
ترسيم گشته است و در فرجام ديگر نمود پرتكرار  در بهار با رستخيز گياهي طبيعت

 ي آب زندگاني و تمناي جاودانگي در ادبيات اساطيري در الگوي چشمه
ي متن مورد بررسي قرار  باشد كه به تفصيل در ادامه قابل رديابي ميكنندگي آب  جاودان

   .گرفته است

  
   ادبياتو  ديني جاودانگي در  ي انديشه گذاري بر ديرينه

   ي جاودانگي در دين ي انديشه رينهدي
 متن دربه ويژه از ديرباز  آگاه مرگ انسانِ ي هجاودانتمنّاي جاودانگي و آرمان بازگشت 

مطرح بوده  ...ودين اسالم  ،يهودي، مسيحيزرتشتي، اديان  مانندمشرقي  اديان خداباور
ي  واقعيت آن است كه باور رستاخيز و اعتقاد به باززايي و از سرگيري دوباره ؛است

هاي دين يهود و  شده و همراه با آموزهعبراني زندگاني از دين زرتشتي وارد باورهاي 
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 پس ازهاي دين زرتشت  ت، فراگير گشته است؛ بر بنياد آموزهي مسيحي ويژه بواسطه به
ي زندگي را از براي بهبود اوضاع جهان به  ، آغازي ديگرباره، چرخهمرگ فرجامين

، »سپِنت اَمش«ي  ها همچنين وجود سازه .)302 ،274: 1383رضايي، ( گردش درخواهد آورد
 ،مرگان جاودان و بي مقدس به معناي ناميرايان» اَمهوسفَند«و » اَمهوسپند« ، »اَمهرَسپند«

  .  باشد مي هاي دين زرتشت مايه در بن انسان بيانگر باور به جاودانه شدن
پس از دانان يهودي  الهيات توسطهاي ارائه شده  بر بنياد ديدگاه از ديگر سوي 

مرگي و  ي درخت ممنوعه بود كه بي و خوردن از ميوه حوا توسط نخستينارتكاب گناه 
جهان جاودانه در باورهاي  )5ي آيه ،51مزمور( ؛بستبجاودانگي از گيتي رخت بر

 بخش و نجات هاي نخستين، معادل دوران ماشيح، رهايي انديشمندان يهود در دوران
 و نمودجاودان برقرار خواهد  روحاني نظاميك  نيكان، برايهان بود كه ي ج دهنده 

باغ «هاي سفر پيدايش  ابدي عادالن پس از مرگ و جاودانه شدن بر بنياد آموزه تگاهماقا
 رسد كشيده به آسايش مي سختي باشد كه در آن روح افراد پرهيزگارِ مي» عدن

  .)80-87:  1391غياثي،(
معادل رسيدن به جاودانگي است و  ،رستگاري و سعادت مسيحيان،بر بنياد باور 

و كتاب مقدس، رستاخيزي جسماني است كه با  رستاخيز مطرح در الهيات مسيحي
زنده شدن جسم و از گور برخاستن مردگان همراه است؛ همچنين در عهد جديد از 

ميراثدارشان گشته و اند يا مسيح،  آنان كه فرزند خدا شدهبهشت به عنوان جايگاه ابدي 
سخن  ...ي پدر، وطن آسماني، شهر، فردوس و هايي نظير خانه اند با نام جاودانه گشته

در كنار آيين غسل تعميد با آب يا آتش در  كه اين امر نيز .)98-116:همان( »رفته است
  .حكايتگر امكان جاودانگي در باورهاي ديني مسيحي است ميان مسيحيان،

 مرگي ، بيمفهوم جاودانگيدر دين مبين اسالم، بر بنياد پژوهش و دريافت نگارنده، 
گردد؛ نخست در  ي قرآن كريم به دو صورت نمودار مي در آيات شريفه يا خلود

تصويري كه قرآن از زبان دشمن ديرين نوع بشر در بهشت و در خطاب فريباي او از 
فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا «: دهد دست مييا همان درخت جاودانگي به » الخلد ةشجر«

َلىآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى  با اين پس شيطان او را ( :)120/طه( »؟َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك الَّ يـَبـْ
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و حكومتي درخت جاودانگى  سوي به خواهي ميآيا  اى آدم كه كردسخن وسوسه 
است كه ي جسماني و مادي  دانگي از گونهجاواين نوع  ؛!)رهنمونت سازم؟ ابدي

دهد و  بدو وعده ميشيطان از باب گمراه ساختن انسان و عصيان بر فرمان پروردگارش 
ي  سيطرهو مرگي جسماني  همان بي و معادل سازد زمينه و اسباب هبوط او را فراهم مي

ستين به هستي راه مادي زميني است كه در باور تورات و انجيل نيز با ارتكاب گناه نخ
اي از جاودانه  گونه يافته است؛ نوع ديگري كه در قرآن كريم از آن سخن رفته است،

و نائل شدن به پيشگاه خداوند  الهوتشدن و به ابديت پيوستن در عالم ملكوت و 
 پرهيزگاران و ي خداوند به وعده ونام برده شده است  از آن »الخلد جنّة«است كه با نام 
ٌر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقونَ « :مؤمنان است بگو آيا اين (: )15/فرقان( ».ُقْل أََذِلَك َخيـْ

 !)؟يا بهشت جاويدان كه به پرهيزگاران وعده داده شده است  بهتر است] عقوبت[

  ي جاودانگي در ادبيات ي انديشه هديرين
ي كرانمند  ي هميشه بودن و بازگشت جاودانه به پهنه ارجمند و غريبانه سرود ي زمزمه

از همان ديرگاه  انديش او آگاه و مرگ هاي بشر و ضمير مرگ هستي در نهاد انديشه
پس از مرگ دوستش  و جستجوي گياه جاودانگي توسط او ي گيلگَمش سرودن اسطوره

بنياد و  كه -اسطوره كهن اين ؛ ه استجاودانه گشت  ي تاريخِ ادبيات در ديرينهانكيدو 
زمين بلكه زيرساخت بسياري از  نه تنها خاورميانه و مشرق ي بسياري از اساطير شالوده

ي روح بزرگ انسان  به راستي خواهش شاعرانه سامان بخشيده استنيز اساطير باختر را 
  . براي خداگونه شدن و جاودانگي است

ي  جاودانگي در اسطوره اشتياق انسان بهديرندگي  هاينمود يكي از ارجمندترين
گون   هاي گونه در ادبيات اقوام و ملل سرزمين تبلور يافته است؛ اين اسطورهآب حيات 

و  تأليف و پرداخته شده است ،هاي داراي داللت معنايي يكساني از ديرگاه تاريخ با نام
زومند جاودانگي مانند خضر، آر آلود و رازناك از ابرمرد انسانيِ همواره تصويري مه
عين ؛ نيز در آن ترسيم گشته است... نوذر و  كيخسرو،سياوش،  اسكندر، ذوالقرنين،

ي  در انديشهي جواني  چشمه يا همان  ي زندگاني چشمه   آب خضر، آب حيوان، ،ةالحيا
و  اي دور است ويژه نزد اقوام مشرق زمين داراي ديرينه هاي مختلف به ساكنان سرزمين
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ي  ترين اسطوره كهن گردد و در تصوير قهرمانِ رودان بازمي به عهد ساكنان سومري ميان
نمود يافته  -گردد سال پيش از ميالد مسيح بازمي3000كه به -بشري يعني گيلگمش

  .گرديدها است كه در طلب گياه جاودانگي رهسپار اعماق دريا
ناميرايي  ي انديشهبر بنياد همين پيوند كهن ميان ي جاودانگي  نمود انديشه فرجامين 

 -پنداري درخت و ايزد  در تصاوير درخت جاودانگي و همذات ،و رستاخيز گياهان
 پيوند كهن در اساطير بيشتر اقوام، اينبر بنياد نمايد؛  بانوي ازلي طبيعت رخ مي

درخت  و  درخت زندگي ،شجرة الحياةمرگي،  گياه بياز  شوندهرتكراتصويري  
ش را از او درخت جادويي كه گيلگمش جاودانگيآن از  جاودانگي وجود دارد؛

بخش اساطير ايراني كه مادر و  درخت هستي) گوكرن(تا درخت گئوكرنه  خواهد مي
سپيد، الگوي  هومِ ازگيتي از مرگ است؛ نگهدار  و ي گياهان و نباتات ي همه سرچشمه

كه خوردنش،  -هرئيتي كاشت كوه امزدايش بركه اهور -ي متون ودايي  الهوتيِ سومه
تا درخت آسمانيِ منقوش بر نقش  )113: 1378 بهار،( مرگي و جاودانگي را درپي دارد بي

: 1372 الياده،( ي آب زندگاني است ور در مصر كه ريزشگاه حقيقي چشمهتي ها برجسته
هاي رودبار زندگي  و تا درخت زندگانيِ ياد شده در مكاشفات يوحنّا كه بر كرانه )274

  )421: كتاب مقدس( دهد ، بر ميروييده است و سالي دوازده بار
از ديرگاه، تصوير  و باز بر بنياد همين پيوند ازليِ حيات آدمي با طبيعت است كه 
طبيعت با درخت، همراه بوده، از باروري و حاصلخيزي بانوي هستي و مادر  -بزرگ

اي انساني بر درخت، نقش گرديده است؛ به گواهي  درخت برخاسته و در قالب نگاره
هاي تمدن عصر حجر و دوران  نونادر ك شتارع  به دست آمده ازهاي  تاريخ، تنديس

در جايگاه  -است آغاز عهد كشاورزيمربوط به  كه -سوريه  ويژه در سنگي و به پارينه
 آغاز درختانِويژه  به و مرغزارها، ها هاي نخستين، دشت بانوي طبيعت بكر و آبخدا

 جاست كه و از همين ) Erich Neumann’ The Great Mother:95( ترسيم گشته است
 و متأثّر از رودان و بابِل در ميان ساكنان ميانها و  نزد كنعانيويژه  به»  عستارت«/ »عشتار«

» درخت زندگي«به عنوان  در اساطير يوناني و رومي، »دمتر«و  »ديانا«، »آرتميس«آنان 
چنان كه است  گشته مورد پرستش بوده و روح طبيعت در اين درخت، نمايان مي
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 James Frazer’ The Golde( .و درخت، يك چيز واحد بودند ايزدبانوي گياهي پنداري

Bough:pp391-392(  
الگوهاي تصويرگر  از آن دسته جستار حاضر، به خوانش و تحليلدر  نگارنده

آيين بياتي پرداخته است كه ضمن  هاي مرگ در سرودهشتار عايزدبانوي گياهي طبيعت، 
فروغ يا  كم  يساخت مرگ، مفهوم و تيره از ژرف رازناك ،آلود اي غم ي نگاره ارائه

اي هاي سراينده با تمنّ در اعماق انديشه زندگي را از  كننده بشكوه و خيره يروشناي
ترين الگوهاي مورد  زند؛ بر اين بنياد، برجسته هميشه بودن و جاودانگي پيوند مي

بانوي سبزينه و گياه، الگوي  -الگوي ايزد: انداز  شتار در اين نوشتار عبارتعواكاوي 
بانوي گاهان و  -بانوي ماه، الگوي ايزد -الگوي ايزد بانوي مرگ و جهان فرودين، -ايزد

   .بانوي روشنايي و آتش -زمان و الگوي ايزد
  

  هاي بياتي  ي جاودانگي در سروده خاستگاه پيدايي انديشه
ي  دهنده شكل بنيادين هاي ي شعاع كننده زندگي بياتي، ترسيم دوران بازخواني سير گذار

متلقّي به عنوان ذهن  انديش در مرگ اين شاعرِتوسط و بازگشت  ي جاودانگي دايره
جاودانگي  تمنّايي  ي سازندهها شعاعبرجسته ترين  است؛ انديشهخاستگاه پيدايي اين 

  :عبارت اند از هاي بياتي در سروده
ي فرهنگي  اش فروزنده، دختر وابسته ي مهرورزي و عشق او به همكالسي تجربه-1

ايران در بغداد كه براي هميشه در ضمير او به نماد و الگوي عشق جاودانه تبديل 
  .گشت

ي نجات مطرح  و تأثيرپذيري وي از اسطوره هاي ماركسيستي به انديشه گرايش بياتي-2
ي بياتي و  ي جستار حاضر درباره هاي نگارنده ؛ مطالعات و پژوهشالگوي ماركسدر 

هاي وي، حكايت از آن  مرگ و زندگي و بازگشت در سرودهي  تكرارشوندهي  چرخه
همان ماركس تأثير پذيرفته است؛  »ي نهايي جامعه«ترديد بياتي از مفهوم  دارد كه بي

گرايي  از ديدگاه ماركس، معادل رستاخيز تمام عيار طبيعت، طبيعت كه ي نهايي جامعه
مدل  ،ابرمز.اچ.ام وي طبيعت است  يافته گرايي تحقق ي انسان و انسان يافته  تحقق

پيشنهاد داده است  براي آنرا به معناي پايان بازگشت به آغاز » وار جستجوي دايره«
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 ليكن پيوندد بلكه با طبيعت، هاي ديگر مي زيرا هر انسان، نه تنها دوباره به انسان«
-Abrams’1971: 315( »شود يگانه ميو داراي سيمايي انساني  هو زند رستخيزكردهطبيعتي 

316(. 
 ي بياتي در جستجوي مكاني تأثير تحوالت سياسي عراق در آوارگي و كوچ پيوسته -3

  .ي سرايندگيش باز و آزاد جهت به اوج رساندن تجربه
هاي بنيادين و الگوي نهايي شاعر درپي سفر و پويه و  باور بياتي به تكامل انديشه-4

آدمي در دام ناپيداي  آمدناز روزمرگي و گرفتار   حركتي پيوسته و مستمر كه بازدارنده
  .مرگ بود

مانند توماس استيزرنز اليوت و ويليام باتلر ييتس پردازاني  تأثيرپذيري بياتي از اسطوره-5
ي اساطيري بر قامت تمناي جاودانگي خويش از آن رو كه وي باور   ا در پوشاندن جامه

هاي  اي جاودانه بدل گردد كه چكامه انسان را ياراي آن هست كه به اسطوره  داشت،
گر  به حق تصوير »ةاالموت في الحي«و » و اليأتي يأتيالذي «ارجمندش در دفتر شعر 

- ويژه كه تصاوير بياتي از ابرمرد جوياي جاودانگي در بسياري از مرگ به اين باور است
 The(ي باروري مطرح در  هايش داراي پيوندي شگرف و ناگسستني با اسطوره نگاره

Wast Land( :اين اسطوره، در حقيقت امر، وصف مرگ «چراكه  باشد دشت سترون مي
مانند  -يهاي متفاوت با نام -  در جايگاه قهرمان و هاي كهن در آيين قرباني -يك ايزد

است كه حاصلخيزي و باروري با مرگ خونين او به  ...آدونيس، آتيس، اوزيريس و
  .)797: 2001 الجيوسي،( »گردد دشت سترون بازمي

-فرازمانيهايي  آوردن نقابرينش و پرداخت تكنيك نقاب و پديدتوفيق او در آف-6
  .مرگي، عشق و رستاخيز اساطيري فرامكاني تا سطح رسيدن به جاودانگي، بي

ارشناختي و فلسفي دعرفاني، پدي ها و تفكرات صوفيانه و مطالعات ي انديشه تجربه-7
و  هاي او و عارفانه الدين عربي محيي هاي او، و عاشقانه بياتي در احوال و آثار خيام

 .با زباني شاعرانه بازگشتي ها و مضامينِ گيري از آن در راستاي بيان انديشه بهره
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  اتيبي هاي چكامهدر  چگونگي نمود ايزدبانوي گياهيخوانش و تحليل 
با  بياتي هاي ها و سروده رودان در بيشتر چكامه ايزدبانوي گياهي اساطير كهن ميان

   .نمايد هاي عشتار، عشتروت و عايشه رخ مي نام
  

  ازلي طبيعت بانوي -ايزد/ ...عشتروت /عشتار
هاي  هاي ديرينِ عصر حجري، با نام هاي مادرساالرِ تمدن عشتار بويژه در دوره

در بابل، عنات و عستارت  و عشتار ننخرساج ،نانا، انانا، اينانا، نينا، ننه مانند گوني گونه
در كنعان، نوت، ايزيس، سيخمت و هاتور در مصر، دمتر، آفروديت، ژئو و آرتميس در 
يونان، ديانا، سيريس و ونوس در روم،  سيويل در اساطير آسياي صغير، الت، عزّي و 

و داراي  العرب و كالي در هند، ايزدبانو و فرمانرواي تمام هستي بود ةدر جزير ةمنا
  .هايي بس گوناگون و متفاوت دها و جلوهنمو

به دست آمده از دوران مادرساالر به تنهايي بر تخت  هاي نگارهعشتار بر بنياد  
كرد و با تكامل يافتن تدريجي فرهنگ عصر حجر در بعد  نشست و فرمانروايي مي مي

ار پسين هاي ادو نگارهاقتصادي و فزوني يافتن نقش اجتماعي مرد در اجتماع مادرساالر، 
/ دوموزي/ پسرش تموزي  دهنده نشان ،بزرگ كنار ايزدبانوي هستي يعني عشتارِ در

از او با عنوان همسر و يا برادر عشتار نام برده  ها رهنگااين كه در  باشند نيز مي ادونيس
 ؛در عصر خط و كتابت بر وي نهاده شده استياد شده نيز هاي  شده است و حتي نام

پسين رستخيز در  ريطابانوي گياهي اس-ايزد و ايزد به در فرجام عشتار و تموز
 Erich Neumann’ The Great( بدل گشتندرودان و فينيقيه و سپس در يونان و روم  ميان

Mother’ p95(.   
گري در  عشتار پيوسته در حال تغيير و ديگرگوني و جلوه هاي بياتي نيز،  در سروده

باروري و حاصلخيزي طبيعت  بانوي -ت؛ همزمان خداهاي متفاوت و متغير اس صورت
ها و  و قلمرو تاريكي جهان مردگان فرمانروايي زندگي است و هم  ي سبزينه و به مثابه
، مرگفرودينِ جهان  درازلي مهربان است و هم اوست كه  مادرِ-بزرگهم ؛ ظلمات

ي ناميراي آتش مقدس؛  شعله ي زهره و  چشم بر راه انسان؛ ماه منير است و ستاره
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پژوه  شايان درنگ است كه از ميان تعريف دو اسطورهو  بخش ميراننده است و زندگي
ي جفت گياهي پديد آمده توسط بياتي از  اسطورهيعني كاسيرر و چييس،  معاصر نامدار
 بيشتر با تعريف چيسزبان و موسيقي  ،چگونگي پردازش پيرنگ، بافت، ساختحيث 

اسطوره عبارت است از طيفي از «همخواني و قرابت دارد؛ چيس بر اين باور است كه 
ها و عناصر داستاني كه با بياني نمادين به بررسي زوايا و ابعاد هستي بشري يا  سازه

  .)795: 2001 الجيوسي،( »پردازد بشري در ژرفناي روح وي ميحتي فرا

  
   فرامكاني طبيعت -ايزد بانوي جاودان و فرازماني/ عايشه

گردد  پديدار ميدر هيأت دختركي  از يكسو و آثار بياتي ها سرودهشخصيت عايشه در 
 خيام در دوران كودكيش بوده و به مرض طاعون درگذشته ي محبوبهكه معشوقه و 

عايشه در  از سوي ديگر و داراي اصالت و حقيقتي تاريخي است  در اين نمود، است كه
همكالسيش فروزنده پديدار گشته كه در / در قالب زني واقعينيز دوران زندگي بياتي 

از ديدگاه برخي را در ديده و دل بياتي رقم زده است اما  يدانجاو يگذارش، عشق
اين   شعري بياتي، وجود و هستي تاريخي ي تجربهدر سير گذار و تكامل  نظران صاحب

به  گيرد مينمادين و سمبوليك، آن را درميان  هايي ويژگيو  ها شاخصرمز، كنار رفته و 
نماد و   فرامكاني بدل گشته و -بانويي فرازماني -كه به شخصيت و بزرگ اي گونه
بر  گريش جلوهيگانه عشق ازلي جاوداني مي شود كه در هر پديداري و  ي نشانه

  )204: 1991 أبوأحمد،(...افشانَد ها و تصاوير جاودانِ هميشه، پرتو مي تنديس
در  مؤنّث عايشه به عنوان اسم فاعل ،شناسي ريشه نظر ازشايان يادكرد است كه 

ابدي و جاوداني دارد و در ژرفاي  زندگيزبان عربي معادل زني است هماره زنده كه 
يعني بياتي از مفهوم  ، زندگي از سر مي گيردنيز مرگ و در تاريكناي ضمير مرگ

زندگي، جهت تأكيد بر پيوستگي و : »عيش« ي ريشهعايشه از  ي واژهزبانشناختي 
 حوا ،نيز باورهاي توراتياستمرار و نوشوندگي حيات بهره گرفته است چنان كه در 

به معناي » ةحيا«ي  و از ريشه و اصل هر موجودي است خاستگاه زندگي و بودن
و آن را با  )20ي  آيه :سومباب  سفر آفرينش، تورات،( گرفته شده است» سرشار از زندگي«
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»اند دانستهريشه  هم »افعي«و  »مار«معادل  در زبان عربي و» هميشه زنده«به معناي» ةحي 
اندازد و شايد از همين روست كه در  پوست ميميرد بلكه  هرگز نميچرا كه مار 

 ي نگارهدر بهشت در  »زن«و  »مار«هاي عهد عتيق و عهد جديد نيز تصوير  آموزه
 . آفرينش با يكديگر تقارن يافته است

  
  بانوي ازلي سبزينه و گياه -ايزد بررسي پيوند مفهوم جاودانگي با الگوي

خيزي طبيعت در  عشتار با باروري و حاصل هاي نخستينِ ها و نگاره تمام تنديس ميان
حقيقت آن است كه ؛ مراكز فرهنگي عصر حجر، پيوندي ناگسستني برقرار است

ي دست بشر، تنديس و تصوير  عشتار به عنوان نخستين اثر هنري ساختههاي  تنديس
هاي نخستين از دورترين نقاط  مورد پرستشِ وي بوده است؛ انسان  بانوانِ-نخستين خدا

هايي ماندگار از عشتار  سيبري تا سواحل اقيانوس اطلس به دست خويش، تنديس
هاي  ها و نگاره اين تنديس )Joseph campbell’ Primitive mythology. P:325( اند؛ برساخته

اي روشن و آشكار  نخستينِ مادر ازلي در تمام مراكز فرهنگي انسان عصر حجر به گونه
  ...با باروري و حاصلخيزي طبيعت، پيوند خورده است

اين پيوند ديرين، حكايت از باور انسان نخستين به وجود نيروي ايزديِ مادر ازلي 
هاي سامي  اشياء دارد؛ بر همين بنياد است كه در بيشتر فرهنگي پديدارها و  در همه

شرق باستان، تنديس عشتار، نماد و نمود حاصلخيزي و باروري و سبزينگي جاودانه و 
طبيعت است كه همه سال پس از فسردگي و يخبندان، زندگي از  ي تكرارشونده

برجاي مانده از ايزدبانو عشتار با نمادهاي  هاي نگارهو هم از اين روست كه  گيرد سرمي
 ها راه يافته است پيوند خورده و به ديگر سامان...حيواني جاودان مانند گاو، افعي، مار، و

)Ibid. P 143(.  
، بزرگ بانوي ، روانپزشك نامدار سوئيسي نيزاين است كه يونگ  ي شايان توجه نكته

نام التين روح به معناي « معادل را آنيما» مردحواي درون «روح مرد يا به عبارتي همان 
اين آنيما همان است كه از  رسد به نظر مي و .)85:1385 جمشيديان،( ناميده است »باد

هاي اساطير  مايه و بويژه در درون زمين مشرق ديرباز در خداباوري و اساطير آفرينش



  ينقد ادب معاصر عرب 178

وجود  توسط يونگ ي مطرح شده با هر دو نمود روشن و تيره رودان و فينيقيه ميان
  .داشته و بعدها از اين طريق به اساطير و ادبيات حماسي يونان و روم نيز راه يافته است

  
ميالد عائشة « شعر بلندايزدبانوي سبزينه و گياه در  تمناي جاودانگي در الگوي نمود

  » نينوي و موتُها في الطقوس و الشعائر السِّحريّة المنقوشة بالكتابة المسماريّة علي ألواح
اين چكامه با بازتاب و پژواك آواي عايشه در توصيف آشوربانيپال در جايگاه يك 

  :گردد ميقهرمان اسطوره شده آغاز 
تأكله / و نصفه اآلخر يف آشور/ يف قاع بئر العامل املسحور/ أحّبين و كان نصف قلبه مأسور

امللوك و القالع و وي علي مجاجم / عاصفًة كان و فأسا يف يد القدر/ النسور
   :)2/271:  1995البياتي،(...املدن
به بند كشيده  ييآشوربانيپال، عاشقم بود؛ نيمي از قلبش در اعماق چاه  دنياي جادو(

؛ آشوربانيپال بسان يكي ي الشخورها طعمه ،آشور شهري ديگرش در  شده بود و نيمه
نشاهان، دژهاي استوار توفان بود و يكي تبر در دست سرنوشت كه بر فرقِ سرهاي شه

  .)آمد و شهرها فرود مي
آخرين پادشاه نينوا يعني عايشه به برشماري كارهاي  ،بخش نخستين چكامهدر 

پرداخته است؛ آشوريانيپالي كه تنها يك جنگجو و خويش براي «، آشور بانيپال
 .)281-2/282: 1995البياتي، ( »كشورگشا نبود بلكه فرهيخته و دوستدار دانش و هنر بود

آواي عايشه در تصوير نمودن كارهاي بشكوه و شگفتي كه آشوربانيپال در راه عشق 
، عناصر  و فضاي اسطوره، آهنگ ها سازهخود به وي انجام داده با الهام گرفتن از 

به يك موجود اساطيري شگفت  راپادشاه  و سازد مياساطيريِ شگرفي را بر شعر حاكم 
  . سازد بدل مي

رودان در اين چكامه با ترسيم فراگير گشتن  جفت گياهي ميان ي اسطورهروايت 
عشق  ي شعلهطبيعت و درپي خاموشي گرفتن  ي زنده هاي سازهنيستي و مرگ در تمام 

و فراروندگي با تكامل   ي بازآفريني شده اسطوره ي ادامهدر ؛ شود ميدر عشتار، آغاز 
عشق در ژرفاي  ي شعله كه در اين اپيزود،  -عشتار  هاي نشانهشخصيت عايشه، برخي 
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رهسپار  وجودش خاموشي گرفته و با اين رخداد، گويا عشتار به جهان فرودينِ مرگ،
در  - .و سرما و مرگ و نيستي و ايستايي و انجماد و سكون، فراگير گشته است گشته

  :گردد ميعايشه پديدار 
ر اجلّنة الفرات/ جارُأحبُّه فماتت األش/ أحّبين لكنين أّواه مل أكن / واختفت املدينة/ و جّف 
ا ديٌك من احلجر/ و الناُر و الشعائُر الّسحرية   :)2/271:  1995البياتي،( ....و حّل يف مكا

آشوربانيپال عاشقم بود ولي دريغ كه مرا بدو عشقي اندر سينه نبود؛ پس درختان (
نهان ساخت و آن آتش و آن  خر پژمردند و فرات، رود بهشت خشكيد؛ شهر آشور

   .)هاي جادويي از ميان رفت و خروسي سنگي جايش را گرفت آيين
يعني حتي خروس شهر كهن اور نيز كه در باورهاي ديرين مردم عراق، مردگان با 

حتي آن خروس نيز به خروسي سنگي بدل  گشتند به زندگي بازمي، بيدار شده و شنواي
  .كه روح زندگي، جسمش را ترك گفته است گشته

تن نحيف و بيمار و در  كهدر نمود ثانوي، عايشه معادل بيمار ديرين عشق است 
ها و ظلمات  مردگان و تاريكي رو به سوي هبوط به جهان فرودينِ، شحال احتضار

ما  هاي مرگ و هبوط در عايشه، با پديداري نشانه اين بخش و از اين رو در دارد
 هستيميعني همان شاعر آرزومند جاودانگي  /تموز/ ايزد گياهي امان بي هاي تالش شاهد

طبيعت  ي فسردهعشتار و بازگشت زندگي به جسم  ي دوبارهي جان گرفتن  كه مايه
يعني در اين بخش، نمودها و مظاهر عشق در قهرماني آرماني و مثالي كه  دشو مي

خواه نيست،  خود بياتيِ جاوداني همزمان جادوگر و شاعر و جنگجوست و كسي جز
قهرمان در فرجام به بازگشت زندگي به  هاي مرارتو رنج و  ها تالشو  يابد ميتجلي 

طبيعت و به  ي فسردهو  جان بيجسم عشتار و دميده شدن روح و جاني دوباره در پيكر 
است كه تموز يا  گونه اينو  انجامد مي ها آذرخشو بارور گشتن ابرها و  ها ريشهدرون 

  :گويد مي  شاعر از زبان عشتارِ رستخيز كرده و به زندگي بازگشته،
أحيا جسَد الطبيعة / بكلمات سحره األسود/ فدّبت احلمرة يف خّدي و دّب الدم يف العروق

/ فأرعدت و أبرقت و أمطرت مساُء ليل العامل الزهور/ و فّجر السحاَب و الربوق/ املّيَت و اجلذور
والرِِبة األّم و / يا عشتار/ أيّتها السروةُ : عّين و عن ضفائري/ و كنت أطُرد العصفورل قا....
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نفس (و من بكاء متّوَز علي الفرات /  يا من ُولدِت من دم األرضِ / طقَس الصحو و األمطار
  :)273:المرجع

 انهايم، جريان يافت؛ او با سخن درون رگ ،هايم گلگون گشت و خون گونه( 
زندگي  ي آن را  هاي فسرده ي طبيعت و ريشه توانست، جسم مرده سياهشجادوي 

و آذرخش زد و آسمان دنيا،  شددوباره بخشد و ابر و آذرخش را بشكافد؛ پس تندر 
گنجشك را از  ،بدانگاه كه من دوموزي/ آشور.... ها باريدن گرفت شبانگاه بر شكوفه
، اي ايشتار، درخت سروتك تو اي : نمودم گفت هاي گيسويم دور مي خويشتن و از بافه

كه از خون زمين زاده شدي و از  ؛ اي آنياي خدابانوي مادر، اي كه آيين بيداري و باران
   ...)فرات ي كرانه هاي دوموزي بر اشك

ي عايشه كه در حقيقت، نمودي از  نه است كه با زندگي يافتن دوبارهاين گو
فينيقي است، طبيعت، ديگرباره جان  بابلي و عستارت عشتارِ گون گونهنمودهاي 

 گيردش ميپويايي و حركت و شادابي و سرزندگي، فرا  هاي نمايهو  ها نشانهو  گيرد مي
جالب توجه در اين بخش از متن، جابجايي موقعيت و جايگاه و نقش تموز و  ي نكتهو 

ايزدبانويي رودان، عشتار، همان  گياهي كهن ميان ي اسطورهعشتار است از آن رو كه در 
است كه تموز يا دوموزي را زندگي دوباره مي بخشد تا تموز در طبيعت، روحي دوباره 

بياتي و سراينده و راوي است كه در / دمد ولي در اين متن از بياتي، اين قهرمان داستان
خداي حاصلخيزي و باروري و  :ملكارت/ بعل/ ادونيس / دوموزي/ جايگاه تموز

و پس از جان گرفتنش، عايشه نيز در جسم  بخشد ميگي دوباره سرسبزي، عايشه را زند
و اين همه پس از گلي رنگ گشتن و سرخ فام  دمد ميطبيعت، روح زندگي  ي مرده

او و از سر گرفتن  هاي رگخون به  ي دوبارهعايشه به نشان بازگشت  هاي گونهشدن 
 .زندگي است

  
قصائد حبٍّ « ي چكامه و گياه در نمود تمناي جاودانگي در الگوي ايزدبانوي سبزينه

  »إلي عشتار
مانند منفي  طيف واژگانيي جفت گياهي و بكارگيري  روايت اسطورهاين سروده با 

تأكيد بر  به منظور مضارعاشك ريختن سرو آن هم در شبانگاه و بويژه با كاربرد فعل 
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 شود جهت اشاره به هبوط عشتار به جهان فرودين آغاز ميستمرار اين رويكرد ا
   :)31-32: 1973حافظ،(

و علي أقدامها يسجد / و تعّري صدَرها للصاعقة/ تذرف السروة يف الليل دموَع العاشقة
كه الربُد و غّطي وجَهه ثلُج احلقول/ عرّاُف الفصول تاركاً / ميوت/ خيِدش األرَض يعرّيها/ عاريًا أ

ديها الصغريين و يف أحشائها رعشة بركان/ قطرَة نورٍ  َترَضع / حيث تنشّق البذور/ يثور بني 
و الَفراشاِت إيل /  لُتعيد الدَم للنبع و ماَء النهر للبحر الكبري/ الدِّفَء من األعماق متتّد جذور

  :) ۱۹۳: ۱۹۹۵ البيايت،( فميت عشتار للبيت مع العصفور و النور تعود؟/ حقل الورود
ريزد و  عاشق را فرو ميهاي بانوي  شباهنگام، اين تك درخت سرو است كه اشك(
عريان بر  دوموزي،/ سازد و پيشگوي زمان نمودار مي  ي خويش در برابر آذرخش، سينه

ها، رخسارش را  كه سرما او را زپا فكنده و برف دشت حال آن افتد به خاك ميپاي او 
سپارد  خراشد و سيماي زمين را هويدا ساخته، جان مي ؛ پيشگو، زمين را ميهفرو پوشاند

كه در  بدانسان گذارد ي سرو برجا مي فروغ را در سينه حالي كه يكي روشناي كم در
جا كه دل بذرها و  آن: آيد هاي يك آتشفشان به خروش مي ژرفاي وجود سرو،تكانه

  گيرند و در دل زمين ريشه شود، گرماي زايش را از اعماق زمين برمي ها شكافته مي دانه
ا و آب رودبار را به درياي بيكرانه بازگردانند و ساره چشمه بهكنند تا خون را  مي

چه هنگام ايشتار ديگربار به ! هاي سرخ رهنمون سازند ها را ديگر بار به دشت گل پروانه
   .!)گردد؟ همراه گنجشك و با پرتو روشنايي به اين خانه بازمي

اي ضمني به ترسيم الگوي مرگ و  رسد در اين سروده، شاعر به گونه به نظر مي
ي طبيعت پرداخته است و بر اين بنياد، اندوه و اشك ريختن  باززايي گياهان و سبزينه

 ي سينهدرخت سرو در جايگاه نماد سرسبزي و جاودانگي و عشق و در حالي كه 
در «بعل عريان نموده است و   /ملكارت/ خويش را در برابر خداي سوري آذرخش

برد اين همه در برابر  حالي كه پيشگوي فصول در جايگاه تموز بر پاي او نماز مي
آغاز فصل فسردگي و مرگ گياهان و شروع يخبندان و سرما و  ي كننده ترسيممخاطب، 

: 1973،حافظ( »سختي در جهان زندگاني و معادل هبوط عشتار به جهان فرودين است
27(.  
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 خبربخش پسين،  وير روشنياهمراه با تصاما چكامه  هبوط ايزدبانوي گياهي در اين 
دهند؛  عشتار با آغاز بهار مي ي پيروزمندانهسرسبزي و بازگشت  از زندگي دوباره، 

و  نشيند ميبدانگاه كه زهدان زمين از آتش و گرما و حرارت زندگي گرم شده به بار 
ودانه در دل زمين، اين گياه و سبزينه ديگربار با تمناي دگرباره زيستن و بازگشتي جا

و تا دگرباره بازگشت  دوانند ميبزرگ بانوي طبيعت در چشم انسان ديرين ريشه 
  . زندگي و آشتي و هستي و بودن را در كشتزارها، تجربه نمايند

 طبيعت براي دعوت به خداباوري هاي سازهعناصر و  ي دوبارهترسيم اين چكامه با 
و  ها گلطبيعت، تصوير سبزينه،  هاي زيباييسراينده ديگر بار به ترسيم و  يابد ميادامه 

پرداخته و اين  غروبگياهان و رياحين و روشناي سرخ فام خورشيد به هنگام 
حضور ايزد و خدايي  ي منزلهزنده، سرشار از بودن و شدن را در هستي به  هاي سازه

- و نشانگر فرود عشتار، ايزد نمايد ميدانسته است كه در خواب و بيداري شاعر رخ 
بانوي ازلي ماه و بزرگ مادر روشنايي از جايگاه آسمانيش به زمين و سكنا گزيدنش نزد 

خويش را بدو ارزاني داشته از  هاي بركتساكنان خاك و اگر اين طبيعت، اين بي شمار 
 ي همه ي سرچشمهبانوي ازلي و عشتار طبيعت،  -آن روست كه شاعر باور دارد بزرگ

، حاصل خويش را به ساكنان زمين ارزاني داشته و دريغ بيپديدارهاست كه از ديرگاه، 
  :     ارزاني خواهد داشت

و روايب القارة اخلضراء و املطاَط و العاَج و طعَم / من تري ذاق فجاعت روُحه حلَو النبيذ
فأنا يف النوم / ي الرؤيا دليلو رأي اَهللا بعينيه و مل ميلك عل/ و عبَري الورد يف نار األصيل/ الزجنبيل

محلتها الريُح من / وردٌة مرجتفة/ ذقُت ملّا هبطت عشتار يف األرض َمالك/ و اليقظة من هذا و ذاك
للروايب اُخلضر يف احللم و أوراق / لتغّين صامتة/ أرض األساطري إيل املقهي و موت األرصفة

   :)196:  1995 البياتي،(....اخلريف املّيتة
ي اين شراب  تشنه پنداري كيست كه چنين حالتي را تجربه كرده باشد و روحش،(

عطر گل  و هاي سرزمين سبز، كائوچو، عاج و طعم زنجبيل تپهشده باشد و شيداي 
 علتي براي اينسرخ در آتش غروب؛ و خود به چشم خويشتن، خدا را ديده باشد و 

ام آنگاه  هردو را تجربه كرده و چشيدهاين   رؤيا نداشته باشد؟ من در خواب و بيداري،
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گل لرزان كه بادش از  اي در زمين فرود آمد بسان يكي سرخ كه ايشتار بسان فرشته
آورد تا  رو پيادهخانه و سكوت و خموشيِ  به اين قهوه ها سرزمين اساطير  و افسانه

يز نغمه سر ي پاي هاي فسرده و پژمرده هاي سبز و برگ صدا و آرام در رؤيا براي تپه بي
    )كند؟
  

كتابة علي « ي چكامه نمود تمناي جاودانگي در الگوي ايزدبانوي سبزينه و گياه در
   :»قبر عائشة

از ايزدبانوي سبزينه و گياه و  رنگ پريدهو  فروغ كمالگويي  ي ارائهشاعر در اين نگاره به 
امكان  ي نوميدانهرودان و به طرح  جفت گياهي ميان ي اسطورهمادر ازليِ  الگوي كهن

  :رستخيز و بازگشت به جهان زندگي پرداخته است
و شّط يب / و اقتحمت مدينَة املويت خيوُل الّنار/ بّلغ نداماي إذا ما طلع النهار/ يا راكباً جنران

 ِمحَل أمسايل معي أ/ ...وابِك علي طفوليت أمام صمت القرب/ و ال لقاء» أن ال تالقياَ «/ املزار
/ و مل تذق حالوة الُقَبل/ يف الّسحر جبيَنها الشاحَب / اليت مل تغسل املطر األرضَة و حسر / للقرب

ي صخورها تنمو عل/ فهي هنا حارسة املويت إيل األبد/ و مل يضاجع عرَيها أحد/ يف ُمحرة الَطَفل
   :)179- 180:نفس المرجع(و تنعب الغراب / األعشاب

اي سواري كه به سوي نجران رهسپاري، بدانگاه كه روز باال آمد و اسبان آتش به (
نشينانم برسان  گشت، اين پيام مرا به همن ميسرشهر مردگان يورش آوردند و ديدار من 

تو اي سوار نجران بر كودكيم در برابر  ؛ديگر برخورد و ديداري نخواهد بود: كه
ام را به درون گور  هاي ژنده جامها خويشتن، بمن  ....خموشي گور، اشك فرو ريز

رنگش را نشسته نيز همراه  باران، پيشاني پريدهسحرگهان، ام و حسرت زميني كه  آورده
و قطره  نچشيده دم سپيدهفامي  سرخرا در  -هاي باران- زميني كه شيريني بوسه  من است؛

براي  -روح زندگاني-شهباراني، سترونيش را بارور نساخته است؛ در اين آرامگاه، عاي
رويد و  لف ميهايش، ع سنگ جهاني كه بر تخته هميشه، نگهبان جهان مردگان است،

  .)كند كالغ قارقار مي
افسرده، غم انگيز و پريده رنگ از  اي نگارهدر اين چكامه، بياتي در پي ترسيم 

زندگي، پس از مرگ ايزدبانوي ازلي سبزينه و گياه و حاصلخيزي و هبوط او به جهان 
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شكسته  ين روست كه به تصوير رخسار خسته،فرودينِ مرگ و ظلمات است و هم از ا
صلي ا هاي سازهكه زمين به عنوان يكي از  دانيم ميو ما نيك  پردازد ميزمين  ي تكيدهو 

ازلي عشتارِ  الگوهاي كهن ي زمرهمادر بوده و در  هاي تايپ آركيطبيعت واقع، از 
مؤنث با آرام گرفتن  ي سازهبياتي اين  ي  سرودهجاودانه قرار دارد؛ در اين نگاره از 

كه در  -ارشكيگال  معشتار در مزارش و پديدار گشتنش در سيماي به نظر/ عايشه
از او با نام خواهر عشتار و نگهبان جهان مردگان سخن رفته و در  النهرين بيناساطير 

سياه خود عشتار پس از رخت بربستن از زندگي  ي رويهتاريك و  ي نيمهحقيقت، 
و غمگينِ از دست دادن نم نم قطرات  زده حسرتمادر ازلي زمين،   در اين نما، -.است

ز بر سيماي خويش است؛ با معادل حاصلخيزي و باروري خداي تمو/ باران صبحگاهي
اين همه، با وجود مرگ عشتار و حضورش در جهان فرودينِ مرگ در جايگاه 

شنو و متلقّي در ستيز و  فرمانرواي ازلي مردگان باز در سطر پسين اين چكامه، روايت
 شاهد رويش  سرود جاودانگي با سرنوشت گريزناپذير و مرگ محتوم،  ي سرايندهآورد

ند اين بار، اين گياه و سبزينه در سوي منفي معادله ي مرگ و باززايي گياهان است هرچ
جهان مردگان روييده باشد و هرچند، بر فراز تابلوي نهايي  هاي صخرهو  ها سنگ تختهبر 

ناخجسته و نامبارك فراق و جداييِ از جهان زندگان،  ي پرندهاين   شاعر، بانگ كالغ،
 . طنين افكنده باشد

  
  بانوي مرگ و سرنوشت -ايزدمفهوم جاودانگي با الگوي بررسي پيوند 

مادرِ ازلي و بزرگ بانوي هستي به پيوند او با سرنوشت و تقدير اشاره  هاي نامبرخي 
دارند مانند مناة از ريشه ي منية كه نه دقيقا به معناي مرگ بلكه به عنوان امري 

مادر ازلي بر تقدير و  ي سيطرهگريزناپذير و مقدر، صفت مرگ است و به خاطر همين 
بافنده و ريسنده را يافته  »غزّالة«يا  »نساجة«، نام ها فرهنگسرنوشت، در بسياري از 

تقدير  ي رشتهو تار و پود  بافد ميزندگي را  ي بافهاست چرا كه اوست كه در حقيقت، 
سرنوشت سراسر هستي به دست او بافته  ي رشتههمواره گويي و  تند ميرا درهم 

  .شود مي
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بانو عشتار داراي دو تصوير  -حكايت از آن دارد كه ايزد  همچنين واقعيت طبيعت،
يكي تصوير : اساطيري مرگ و زندگي در باورهاي كهن است ي چرخهمتفاوت در 

در باورهاي كهنِ مربوط ؛ آلود و سياه عشتار  زاينده و سبز عشتار و ديگري تصوير مرگ
بانو  -متناقض و درعين حال متمم و مكمل از ايزدخدا همواره دو تصوير  - به ماه

يكي تصوير روشن عشتار در جايگاه خدابانوي باروري و  :شود عشتار ديده مي
حاصلخيزي و عشق است كه به گاه فرا رفتن هالل ماه بر فراز افق شرقي و كامل شدن 

ي گرفتن و نمايد كه ماه تمام، كاست آن پديدار مي گردد و تصوير ديگر، زماني رخ مي
ي سياه  كند كه در اين هنگام، عشتار، چهره نقصان را با مايل شدن به افق غربي آغاز مي

و  ها سيلهاي كشنده و  هاي هولناك و طاعون خويش را هويدا ساخته، بيماري
آرايد يعني با فرو رفتن ماه در  فرستد و ساز و برگ رزم مي تندبادهاي ويرانگر مي

دريغ بخشنده تبديل  ي شاد زيباي عاشق، آن مادرِ بي ي مغرب، عشتار، آن دوشيزه دروازه
 ’JAMES MELLAART( كشتار و خون است ي تشنهشود كه  به شيطان و اهريمني مي

CATAL HUYUK’PP81’201 (.  
ن عصر حجر، هردو روي عشتار سياه و تاريك و عشتار روشن و درخشان را انسا

هاي معابد شتال  كاري در برخي كنده و در قالب تصويري دوگانه، ترسيم نموده است
خدا -پسر/ مادر ازلي در تصويري دوگانه كه بيانگر تولد ايزد -بزرگ  حيوك در سوريه،

 تصويرگربخش و مرگبار  ي زندگي رهداده شده است كه اين دو چه  باشد، نشان مي
ي كهن سوري يعني موت و بعل، در  كشمكش خدايان مرگ و زندگي در اسطوره

سيت و اوزِريس و در اسطوره ي ايراني اهريمن و اهورامزداست و : ي مصري اسطوره
 .وجود دارد نيز در شخصيت ايزدبانوي يوناني گندم در قالب تصوير دمتر و برسفوني

 
مرثّية إلي « ي چكامهنمود تمناي جاودانگي در الگوي ايزدبانوي مرگ و سرنوشت در 

  »عائشة
روايت مرگ ايزدبانوي زندگي و عشق و حاصلخيزي و با انبوه ساختن و  اين چكامه با

و بويژه نمادهاي منفي از همان آغاز، تصويرگر نوميدي شاعرِ جوياي  ها سازهتراكم 
  :جاودانگي از بازگشت اساطيري و جاودانگي است
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ان را گاه با تعبير عايشه و گاه در اين نگاره، بياتي، تصوير ايزدبانوي گياهي ميان رود
ايزد   با تعبير عشتروت يا عشتار نمودار ساخته و باز شخصيت خويش را با شخصيت

گاه از زبان راوي و گاه در جايگاه  كه چنانيعني تموز درآميخته است  النهرين گياهي بين
قهرمان اسطوره، تموز، درد جاودانگي خويش و آرمان هميشه بودنش را و خداگونه 
گشتن و سرمدي شدنش را با روايت مرگ ايزدبانوي زندگي و عشق و حاصلخيزي 

ش به ديار عدم و بريدن و گسستنش از سرزمين و در غم رهسپار شدن گويد بازمي
اشكبار است   وي نيز هست، هاي سروده سوگ ي گونهزندگي از همان آغازِ چكامه كه از 

؛ در سازد ميايزدبانوي گياهي نهان  هاي اشكخويش را در پس  هاي اشك، حقيقت درو 
و بويژه  ها المنتو  ها سازهاين سروده، شاعر كوشيده است تا با انبوه ساختن و تراكم 

خويش و از مرگي كه هماره  ي هميشهنمادهاي منفي از همان آغاز، مخاطب را از اندوه 
از آن هراس و نفرت داشته آگاه سازد و با او از تمناي بودن و زيستن و دوباره بودن و 
سر برداشتن از خاك همراه با گياهان سخن بگويد و هم از اين روست كه ايزدبانوي 

گريان در  او در كنار رود فرات، ي چكامهعشتروت در مطلع / ان رودانگياهي مي
 ي جنازهديرگاه است و بر  ي گمشده ي عاشقانه هاي ترانهجستجوي انگشتري عشق و 

  :شيون سر داده است  ايزد گياهيِ درگذشته بر پيكر تموز خويش،
تندب متّوَز / متوتتبحث يف مياهه عن خاٍمت ضاع و عن أغنية / تبكي علي الفرات عشرتوت

  /فيا زوارق الدخان
تصنع من / تبكي علي الفرات/ صفصافًة عارية األوراق/ عائشة عادت مع الشتاء للبستان

  :)125: 1995 ،يالبيات( ...تاجاً حلبٍّ مات دموعها حارسة األموات
هاي آن به دنبال انگشتريِ گمشده و  گريد و در انبوه آب ي فرات مي ايشتار بر كرانه(

كند، آه  گردد؛ ايشتار بر مرگ دوموزي شيون مي نواهاي خاموش شده و از ياد رفته مي
اكنون عايشه با فرا رسيدن زمستان به اين بوستان بازگشته است در  ...هاي دود اي قايق

و نگهبان جهان مردگان از  گريد برگ كه در در كنار فرات مي سيماي بيد مجنوني بي
  !)سازد مي رفتهبرباد ي عشق هاي ايشتار، تاجي برا اشك

  جفت گياهي در همان سرآغاز چكامه، افزون  ي اسطورهمنفي  هاي داللتترين  از مهم
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، ديگرگون »تندب تموز« و » تموت أغنية«، »ضاع خاتمٍ«  ،»تبكي عشتروت« هاي سازهبر 
بياتي  ي شدهبازآفريني  ي اسطورهدر  رودان ميانجفت گياهي  ي اسطوره ي گشتن پايانه

دوباره رستخيز  ميان رودان، عشتار در آغاز بهار و همراه با تموزِ  ي اسطورهاست زيرا در 
ايزدبانوي / عشتار/ بياتي، عايشه ي اسطورهاما در  گردد بازميكرده به جهان زندگي 

  همراه با مرگ، گياهي اسطوره همراه با زمستان يعني همراه با خشكي و بي برگي، 
همراه با فسردگي و اندوه به باغ زندگي بازآمده است و گريان بازگشته است و در حال 

 ها موش  مرده، اي الشهاحتضار و در لحظه ي جان سپردن بازآمده است چرا كه به سان 
تا فروغ چشمانش  روند ميبر رخسارش راه  ها كرمو  اند خزيدهمويش  هاي بافهبه درون 

شانه و نماد فروغ زندگاني و اميد به بودن است را براي هميشه كه از منظر نمادگرائي، ن
بر جاودانگي در بخش فرجامين سروده،  ساز اسطورهبياتي، اين  اماخاموش سازند 

 نماد رستخيز و خيزش دوباره/ با باد نوا همطبيعتش  هاي سازهبا  نوا همگريد  ميعشتار 
با خاكستر شايد  نوا همنماد بازگشت دوباره و  ، همراه با گنجشكان ،در ادبيات عربي 

  ...همان خاكستر زاياي برجاي مانده از ققنوس
تندب متّوَز / تبحث يف مياهه عن خاٍمت ضاع و عن أغنية متوت/ تبكي علي الفرات عشرتوت

تبكي علي  /صفصافًة عارية األوراق/ عائشة عادت مع الشتاء للبستان/ فيا زوارق الدخان
تعبث يف ُخصالت ليل شعرها / تاجًا حلبٍّ مات/ تصنع من دموعها حارسة األموات / الفرات
عائشٌة عادت إيل بالدها / ...لتأكل العينني/ تزحف فوق وجهها جحافل الديدان/ اجلرذان
-127: نفس المرجع( ...و لتبكها الغمامة/ و الريح و الرماد و اليمامة/ فلتبكها القصيدة/ البعيدة

125(:  
هاي آن به دنبال انگشتريِ گمشده و  گريد و در انبوه آب ي فرات مي ايشتار بر كرانه(

كند، آه  گردد؛ ايشتار بر مرگ دوموزي شيون مي نواهاي خاموش شده و از ياد رفته مي
اكنون عايشه با فرا رسيدن زمستان به اين بوستان بازگشته است در  ...هاي دود اي قايق

گريد و نگهبان جهان مردگان از  برگ كه در در كنار فرات مي سيماي بيد مجنوني بي
هاي موي چون  در ميان بافه! سازد هاي ايشتار، تاجي براي عشق از ميان رفته مي اشك

خزند  سته كرم بر روي رخسارش ميد اند و دسته ها سرگرم بازي فامش، موش شب سيه
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هاي ديرينش بازگشت پس  ؛ عايشه به سرزمين دوردست...هايش را به كام كشند تا چشم
سزاست اگر چكامه، باد، خاكستر و پرندگان بر او بگريند و شايسته است كه ابرها بر او 

  !)اشك بارند
  

  »المعجزة« ي امهايزدبانوي مرگ و سرنوشت در چكنمود تمناي جاودانگي در الگوي 
از درون مايه  در اين چكامه جاودانگي و هميشه بودن بياتي در جايگاه شاعري آرزومند

بهره گرفته است اما اندوهگين و  رودان ميانجفت گياهي  ي اسطوره ساخت ژرفو 
تموزِ كشته شده توسط خوك، گراز يا  از مرگ خداي گياهي يعني همان  زده حسرت

كه - رودان ميان ي اسطورهمعهود و خوشايند  ي پايانهحيواني وحشي است كه برخالف 
خبر از رستخيزِ تموز و بازگشت او به همراه عشتار به جهان زندگان در آغاز بهار 

نه معجزه و اعجاز قديس كه شايد در  بياتي ي شدهبازآفريني  ي اسطورهدر  -دهد مي
 -كه موفق به بازگرداندن عشتار به جهان زندگي شد -بافت اساطيري همان انكي باشد

خدابانوي ازلي طبيعت براي  هاي تالشو نه شيون زنان جادوگر كه نمايي از 
تموز به زندگي است هيچ يك در بازگشت جاودانه و پيوستن او  ي دوبارهبازگرداندن 

اساطير، كارگر نمي افتد و همه چيز و هر نوايي خبر از كوچ و  زماني بيبه هميشه و 
حاكي از رهسپار گشتن شاعر در  ي نوميدانهاين گفتارهاي  هجرت تموز مي دهد و

از جهان مرگ و  آلود مهيره و ت هاي سايهعدم و اين  ي فراموشخانهجايگاه نوع بشر به 
حواي ذهن شاعر و  هاي زمزمهذهن شاعر نيست مگر برخاسته از  ي زمينه پسگور در 

آنيماي ناخودآگاه ذهنش كه شاعرِ آرزومند جاودانگي را هماره خبر از مرگ و نيستي 
سازد كه از  تمنايي ناب و دلكش و غم انگيز ميو او را دريغاگوي خواهش و  دهد مي
  :ساخته بود قرار بيو  تاب بيگيلگمش را  ،ازديرب

ر اجلنون... يذرفون الدمع يف صمت و يبنون / عندما عدنا و عاد العاشقون/ و أنا أغرق يف 
عندما معجزة القّديس مل تنفع و مل ينفع عويل / و ملاذا خذلتنا يا اهلي الكلمات/ جسور

   :)200-201: نفس المرجع( ...إيل البحر البعيدبعد أن ِسرنا و سار النهر يف جثّة متّوز / الساحرات
عاشقان بازگشتيم در حالي و شوم بدانگاه كه ما  غرق مي  ي جنون، من در رودخانه(

ما را   ساختند؛ خدايا چرا سخنان قدسي، ريختند و پل مي كه عشّاق در سكوت اشك مي
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زنان ي قديس سودي نبخشيد و نه شيون  به حال خود تنها گذاشتند آنگاه كه معجزه
درياهاي دور  رو به سويهمراه با رود، ما در عزاي دوموزي جادوگر پس از آني كه 

 !)؟روان گشتيم
  

گاهان بانو عشتار در جايگاه فرمانرواي -ماهبررسي پيوند مفهوم جاودانگي با 
  زمانو 

و  همچون زمين، نمود و تصويري است از مادر ازليدر چشم انسان نخستين ماه 
طور كه زمين را نمود و تصويري از  انسان نخستين همانيعني  طبيعت ي هميشه جاودانه

ماه را نيز نمودي از عشتارِ بزرگ و ايزدبانوي آفرينش  دانست،  مادر ازلي طبيعت مي
همان زمينِ  شايد از آن رو كه ماه،  )Erich Neumann’ The Great Mother’ p 192( دانست مي

تر است بدانسان كه بسياري از اقوام باستان بر اين باور  تر و پاك ي روشن آسماني شده
بودند كه ماه از پوست زمين سرشته و آفريده شده است و يونانيان نيز هم اكنون، ماه را 

پژوهي  هرچند اسطوره .)Robert Briffault’The Mothers’ p 364( نامند زمين واال مي
گونگي كاملي از مادر ازلي طبيعت در اختيار ما قرار  ي ماه هاي بزرگ، اسطوره تمدن
شواهد ارزشمندي » هبوط اينانا به جهان فرودين« ي سومري دهد ولي در اسطوره نمي

  .وجود دارد كه سرمشق ادبيات اساطيري بيشتر اقوام كهن گشته است
فرمانرواي زمان و نيز نشانگر گذر گاهان هستي بوده است چرا كه  ماه از ديرگاه،

است و گذر  شده ميبر بنياد نو شدن ماه سنجيده  ها ماهگذر روزها بر بنياد شب و گذر 
و تقويم قمري از  شمار گاهبار گردش پيوسته و متوالي ماه در آسمان و  12سال بر بنياد 

بشر براي  ي استفادهمورد  ي وسيلهخورشيدي، تنها  شمار گاهاز  تر پيش ها مدتديرگاه 
 هاي برجسال قمري را براساس  هاي ماه، ها ليبابِبررسي گردش فصول بوده است و 

را كه  هايي برجو  سنجيدند مي دانستند ميكه آن را فرودگاه و منزلگاه ماه  اي گانه دوازده
 ’AlexNDER Heidel( اند تار ناميدهزنّار بزرگبانو عش نوردد، درميماه در گذارش در آسمان 

The Babylonian Genesis’ p94(.  هاي ماهو شگفت آنجاست كه قرآن كريم نيز به پيوند 
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يسألونك عن األهّلة قل هي مواقيت «و مناسك ديني اشاره كرده است  ها آيينقمري با 
  )39/ياسين( »و القمر قّدرناه منازل حيت عاد كالعرجون القدمي« )/189/بقره( »للناس و احلج

 هاي تمدننخستين در  برزيگريِ هاي فرهنگبرجاي مانده از  هاي نگارههمچنين 
پيوند ماه با باروريِ زمين و بركت كشت و رشد گياهان و  ي دهنده نشانكهن مشرقي، 

، نقش و تصوير ماه و درخت درآميخته و ها نگارهدرختان است و در بسياري از اين 
 نخست ي هزارهدرخت ماه در بابِل در  ي دهنده نشان؛ مانند تصويري كه اند شدهيكي 

درخت با سبكي بسيار  هاي اندامكه در آن ماه بسان يكي از  باشد ميپيش از ميالد 
و  ها سازهآشوري نيز همان  هاي نگارهو  ها  نقاشيآراسته، نقش شده است چنان كه در 

  )Robert Briffault’ The Mothers’p302-303( عناصر درخت ماه بابلي وجود دارد

  
   »مجنون عائشة« ي بانو عشتار در چكامه- ماهنمود تمناي جاودانگي در الگوي 

آرزومند جاودانگي در تالش، جهت دور گشتن از باتالق  ي سرايندهدر اين چكامه، 
، هاي اين سروده در نگاره بياتي ؛ و پيوستن به ايزدبانوي ازلي زمان است مدار گيتيزمان 

بانو عشتار،  -عايشه در جايگاه ماه ي دلدادهخويشتن را در جايگاه مجنوني شيفته و 
خويش  ي ناقهباغستان عايشه،  ي دروازهفرمانرواي زمان ترسيم كرده است كه در مقابل 

  باغ عايشه، ها و رياحينِ  گل ي رايحهرا پي كرده و سپيده دمان، سرگردان و آغشته به 
تا تصوير مرگ فراگير ساكنان جهان عرب را كه نيستي در ميانشان  گردد ميرهسپار شام 

 الدين محييعارف نامدار سوري،   در سرزميني كه مرادش،/ گرفته در پس كوه قاسيون
 ي سرگشتهاين فرمانرواي / نهان دارد و هم از اين روست كه ماه است،  عربي آرام گرفته

شايد تا با نهان ساختن  دارد ميجا نهان  ي از ديرگاه كودكيش را نيز در آنگاهان هست
رهسپار عدم را متوقف سازد و آيا از همين  مدارِ گيتيماه، سيرِ خويش در باتالق زمانِ 

مادر   بانو عشتار، -ماه/ روايت و نقل گفتارهاي عايشهچكامه به  ي ادامهرو نيست كه در 
است و نگران و مشوش  قرار بيو  تاب بيكه در تمناي عشق او  پردازد ميازلي طبيعت 

رنگي روز؛ در اين سروده، شاعر در سوداي جاودانه شدن كوشيده  ي قصهاز پايان يافتن 
و نمودهاي عشتار بزرگ در جايگاه ايزدبانوي درياها، شهبانوي  ها جلوهاست تا با تمام 
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بانوي ازلي آتش و روشنايي به عنوان  -و ايزد ها بيابانو خدابانوي صحراها و  ها آسمان
طبيعت وي درپيوندد و يكي شود و او را بيم سوختن در آتش عايشه نيست  هاي سازه

  دگي خواهد بخشيد و از ميان خاكسترش،زن  از پسِ مرگ،  عشتار، ي شعلهكه باور دارد 
 سر برخواهد آورد حياتگياه:  

خمبِّئا وراء / ممرغًا وجهي بعطر الزهر/ أعِقر يف بّوابة البستان ناقيت و أمضي هائما يف الفجر
ا الطاعون/ قاسيون سينتهي / و قمَر الطفولة اجملنون/ مويت و موت املدن األخري اليت أصا
بني / سينتهي النهار/ األزهار/  ضّمين بني ذراعيك و خذين حنلة عطشي إيلعّما قريب / النهار

   :) 245: 1995 البياتي،( ...قالت و مّدت يدها للنار/ ذراعيك و بني البحر و السماء و الصحراء
دمان به پيش  باغ پي كردم و سرگشته در سپيده پيشخوانِي خويش را در  ناقه(
سايم و مرگ خويش را، نابودي ديگر شهرهاي  ها مي روم، گونه بر عطر شكوفه مي

دارم؛ روز به  ي كودكي را در پس كوه قاسيون نهان مي زده را و ماه سرگشته طاعون
ها  شكوفه  ي تشنهزودي به پايان خواهد رسيد؛ در آغوشم گير و مرا بسان يكي زنبور 

ي دريا، آسمان و صحرا  گفت كه روز در فراخناي بازوان تو، در ميانه دربرگير؛ عايشه مي
    ...)پايان خواهد يافت و در همين هنگام دست به سوي آتش دراز كرد

بانو عشتار  -سراينده ديگربار به ترسيم عايشه در جايگاه ماه  فرجامين، ي نگارهدر 
به زمين هبوط كرده و تا  اي دورهپرداخته است كه اكنون پس از سوختن براي 

ساكن جهان مردگان و ظلمت و   رستخيزي ديگرباره و بازگشت به قلمرو آسمانيش،
اين است كه شاعر در سطور پاياني به   شايان يادكرد، ي نكتهسياهي گور خواهد بود اما 

رين عشتار در جهان مرگ پرداخته است درحالي كه شب اقامت دي ي عاشقانهتفسير 
كه در اين بخش از -گريان و اشك ريزان، چشم بر راه تموز خويش عشتار،  همه شب،

بوده است و در حالي كه پس از ترك  -شود ميسروده با شخصيت شاعر و راوي يكي 
 ي اشقانهعجايگاه آسمانيش، سر بر بالين خاك نهاده است و درپي اين تضرّع  گفتن

جوياي جاودانگي و به ابديت پيوستن است به  ي سرايندهكه همان / عايشه، تموز
  :منزل مي گزيند ماه،  ي گهوارهبانو عشتار پيوسته و در  -به ماه ها آسمانشهبانوي 

  خواُمت تلمع يف / و ضحكات اجلّن يف مدافن القبيلة/ ال أستطيع شرح سّر قمر الصحراء...
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و جسدي يغسله / نظرت من كوة قربي و أنا أغالب األرق/ بكت كم ليلة إليكالظلمة قالت و 
  :)248 -249 :نفس المرجع( ....أنام يف أرجوحة القمر/ الفجر و خّدي فوق خّد األرض

هاي پريان در  مرا ياراي بازگفتن راز ماه صحرا نيست و نه توان توضيح خنده(
چه : گفت درخشند، با گريه مي  اريكي ميها در ت انگشتري: گورستان قبيله؛ عايشه گفت

؛ خوابي در ستيز بودم با بيكردم در حالي كه  گورم به تو نگاه مي اعماقها كه از  شب
و دهان خاكي زمين بر دهانم؛  بود خاكهايم بر  شست و گونه دمان مي پيكرم را سپيده

  ...)خوابم من در بانوچ ماه مي اكنون
 ي گردونه به زمان اساطيري و مينويي و يا به عبارتيگونه آرمان پيوستن به  اين

معاصر،  گراي گذشتهزماني آغاز در ادبيات فارسي در سروده هاي شاعر آركائيست و  بي
 ي اسطوره ساخت ژرفمهدي اخوان ثالث قابل رديابي است و شگفت آن كه بركنار از 

اخوان بسان بياتي ظهور نكرده است ولي از ديدگاه  هاي سرودهجفت گياهي كه در 
؛ انديش مرگو  آگاه مرگ: است همچون بياتي اي سرايندهروحي و دروني، اخوان نيز، 

 گونه اسطورهن و و، زمان را به صورتي گرد...در برابر هراس از مرگ و نابودي«كه
 صنعتي،( »...است درآورده است و با زبان اسطوره به نبرد مرگ و نيستي و عدم رفته

1382 :213-212(.  

  
  : »بكائية« ي بانو عشتار در چكامه- ماهنمود تمناي جاودانگي در الگوي 

ي  ي تصويري دوسويه از ايزدبانوي ازلي در اسطوره ارائهسراينده به   در اين چكامه،
تصويري از : نخست :رودان دست يازيده است ي جفت گياهي ميان بازآفريني شده

دوم و  خيام در تاريخ ي معشوقه/ عشتارِ مرده و ساكن جهان مردگان در هيأت عايشه
مستقر در زمان مينويي و اساطيري در جايگاه  ي شدهتصويري از عشتارِ جاودانه 

امر به درستي از ثمنطبق بر تصويري كه فاضل  درستيعني  فرمانرواي گاهان و زمان
هاي بياتي،  نمود  شخصيت عايشه در بخش اعظم سروده«دارد كه كه وي دريافته و باور 

    .)82 :دت ثامر،( »اي نقاب و قناع يك رمز اساطيري است نه گونه
  شاعر از يك سو روايت جستجوهاي مكرر خويش درپي عايشه كه   در اين چكامه،
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آرام گرفته   و ظلمات هبوط كرده و در اعماق گور، مرگ  به زعم او به جهان فرودينِ
ساز  عايشه سخن،  ي جنازهو از تشييع شباهنگام  گويد بازمياست را براي مخاطب 

كه در اين جلوه، نگاره و تصويري كه بياتي از عايشه ارائه نموده و بويژه كه   كند مي
گر و يادآور شخصيت  تداعي عنوان كرده است،   وقوع رخداد را نيز نيشابور، ي صحنه

روي   خيام است كه در بهار عمر به مرض طاعون، ي معشوقه  ايشه،تاريخي و واقعي ع
للقرب و هي يف ثياب / من هاهنا أنزهلا اَحلّفار«در نقاب خاك كشيد و بويژه قرائني مانند 

كه اين تصوير واقعي از عايشه در  گردند ميسبب » فوق رأسها تاٌج من األزهار و / العرس
شاعر   ود اما از ديگر سوي در مقطع پسين چكامه،جان گرفته و تقويت ش  ذهن مخاطب،

شخصيتش   رودان باشد، ديگرگونه از جفت گياهي ميان اي اسطورهگويي در پي آفرينش 
  يكي شده و روايت هبوط تموز به جهان فرودين را در جستجوي عشتار، با تموز، 

آن جهت از   ؛گويد ميسرسبزي و زندگي و حاصلخيزي باز  ي جاودانهايزدبانوي 
ي كهن  جفت گياهي چرا كه در متن اسطوره ديگرگونه از اي اسطورهآفرينش  گويم مي

اين عشتار بود كه پس از فراگير گشتن مرگ و سرما و يخبندان و قحطي در تمام  بابِلي، 
رهسپار جهان فرودين گشت و پس از طي مراحل   طبيعت با مرگ تموز، هاي سازه
 ي اسطوره ي پايانهتموز را يافته و در آغاز بهار به جهان زندگان بازگشتند اما   گذار،

باشد  گرِ دست نيافتن تموز به عشتار ميبياتي، ديگرگون شده و روايت ي شدهبازآفريني 
منفي، تاريك يا ناموفق براي  اي پايانهترسيم  ولي اين دست نيافتن هرگز به معناي

به بيان من  ويژه هبخويش و  هاي چكامهاسطوره نيست زيرا بياتي از آن رو كه هماره در 
اساطير و  زماني بيخويش در جستجوي جاودانگي و پيوستن به  هاي نگاره مرگدر 

كه در  اي عايشهكه  دنماي ميهاست در اين سروده نيز، چنين به مخاطب القا  ناميرايي آن
جستجويش بوده، براي هميشه جاودانه گشته است، اين عايشه نه تنها فرمانرواي زمانِ 
گيتي مدار بوده، نه تنها با زمان همراه بوده است بلكه فراتر از آن به زمان مينويي يا 

  : اساطير پيوسته و با ابديت يكي شده است زماني بي
ا وراء الليل و / أحبث عن عائشة يف ذلك السرداب .../ عدت إيل جحيم نيسابور أتبع مو

للقرب و / من هاهنا أنزهلا اَحلّفار/ تتبعين جنازة الشمس إيل األبد/ كزورق ليس به أحد/ األبواب



  ينقد ادب معاصر عرب 194

/ و هاهنا ساحرة  مشطاء/ و غيمة من نار/ و فوق رأسها تاج من األزهار/هي يف ثياب العرس،
/ طرقُت باَب العامل السفلّي مرِتني/ ...حّط علي التابوت/ عصفوركانت وراء النعش تبكي و هنا 

عائشة ليست هنا، ليس هنا :/ قال و كانت يده تعبث باملكتوب:/ ...فمّد يل حارسها يدين
فهي مع الزمان يف / عائشة ليس هلا مكان/ مضي غدًا و عاد بعد غد/ فزورق األبد/ أحد
  :)80-81: 1995 البياتي،(...الزمان
اين  در آنسويگردم،  در آن سرداب به دنبال عايشه مي....دوزخ نيشابور بازگشتمبه (

خورشيد  ي بدرقهمرگ او هستم بسان زورقي خالي و  خبر ها جوياي شب و اين دروازه
جا بود كه گوركن، عايشه را در لباس عروسي درون گور  است؛ همين زمان با من تا بي

جا بود كه زن  داشت و ابري از آتش؛ همينكه تاجي از گل بر سر  گذاشت درحالي
جا بر تابوت فرود  گريست و گنجشك در همين مي  تابوتجادوگر سپيدمويي به دنبال 

دراز كرد و  ي منبه سويدستانش دوبار، كوبه بر در جهان فرودين زدم پس نگهبان ...آمد
كس  جا هيچ جا نيست؛ اين عايشه اين : كرد گفت درحالي كه دستش با نوشته بازي مي

عايشه دربند مكان  آريفردا بازگشت  ، فردا رفت و پسزماني بيقايق اين نيست؛ پس 
   !)نيست بلكه او همراه با زمان و درون جويبار زمان جاري است

  
  ازلي آتش بانوي -ايزد  ،بانو عشتار- ماهبررسي پيوند مفهوم جاودانگي با 

سرچشمه ي عشتاريِ آتشِ آذرخش بر فراز بنياد بودن و  -باور به ماه انسان نخستين، 
 ي شاخه، معادل همان دو درختان داشته است و نمود اين باور در صليب عشتاري نيز

آتش افروختند و به يكي از نمادهاي باروري طبيعت بدل  بار نخستيننخستين كه براي 
توفاني  هاي شبدر حقيقت آتشي كه بر اثر آذرخش و صاعقه در ؛ شود ميديده  ،گشتند

در چشم انسان نخستين، برآمده از نيروي ايزدي و  آمد ميبر فراز شاخسار درختان پديد 
بانو عشتار، آن را در ميان درختان و گياهان به وديعت نهاده بود  -خداييِ ماه بود كه ماه

   :شدند ميو با خاموشيش، گياهان تبديل به خاكستر 
نمود آتش از يك سو برخاسته از  هاي شعلهبنياد بودن  -باور انسان نخستين به ماه«

و  عشتار و ايزدبانوي ازلي طبيعت در اساطير او به عنوان نخستين آغازگر برزيگري بود
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و  افروز آتشنخستين از ديگر سوي برخاسته از نمود عشتار ازلي در چشم او به عنوان 
در فرجام برخاسته از و  بانوي آغاز-پرومته/ رباينده ي آتش آسماني براي نوع بشر

ها و  ي مقدس آتش عشتار ازلي در خانه نمود زنان به عنوان نخستين نگهبانان شعله
تاريخ معابد و نيز فروزان نگه داشتن آتش زندگي و جاودانگي از ديرگاه« 

)M.E.Harding’Woman’s Myteries’p129(.   
خاموش گشتن آتش انسان نخستين، همواره از  بدين ترتيب جاي شگفتي نبود كه

مبادا با باشد و نگران از اينكه هراس در  عشتار و ناتواني از دوباره افروختن آن
و بر بنياد  طبيعت، عشتار گسسته شود ي  جاودانهخاموشي آتش، پيوندش با ايزدبانوي 

نخستين، مرسوم  هاي خانوادهها و  پاسداري زنان از آتش در خانههمين نگراني بود كه 
عشتار ازلي از زندگي برزيگري به زندگي شهري باور به ، تغيير زندگيبا «گشت و 

معبد،  ي كاهنهو دوشيزگان  انتقال يافت و آتش عشتار نيز از كشتزارها به معابد شهر
 همينبعدها و  )Robert BriffULT’ The Mothers’ p355(» پاسداري از آن گرديدند دار عهده

كه در  اي گونهبا ديانا ايزدبانوي رومي، پيوندي ناگسستني يافت به  مشرقي آتش مقدس
 آتشي در دست ترسيم گشت ي شعله، اين ايزد بانو با ها كاري كندهو  ها نگارهتمام 

)James Frazer’ The Golden Bough’ p191( 
 

 در شعربانوي ازلي آتش -ايزد بانو عشتار،-نمود تمناي جاودانگي در الگوي ماه
  »قصائد حبٍّ إلي عشتار«

عشتار در / فرامكاني از عشتروت -تصاويري فرازماني ي رائهادر اين سروده، شاعر به 
در جايگاه  آن از آسمان ي ربايندهجايگاه ايزدبانوي ازلي برافروزنده و نگهدار آتش و 

  :و از تبار آب و آتش پرداخته است بانوي ازلي -پرومته
طفلة أنِت .../ و شعوب و قبائل/ و مرايا و مشاعل/ أسوار بابللون عينيك وميُض الربق يف 

قامت من / كّلما ماتت بعصر بُِعثت/ ُوِلَدت من َزَبد البحر و من نار الشموس اخلالدة/ و أنثي
 البياتي،(...و أنثي سارَق النريان يف كّل العصور/ أنِت عنقاء احلضارات/ املوت و عادت للظهور

1995 :198-197(:   
روشناي چشمان تو بسان درخشش آذرخش بر باروهاي بابل است؛ دو چشم تو (

تو يكي دختري و  ....ها و قبايلي هايي است و در حكم ملت ها و آتشدان همچون آينه
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ي خورشيد زاده شده و  و آتش جاودانه -گياه جاودانگي-زني نويدبخش كه از كف دريا
ر داشته است؛ زنده شده و ديگربار از پس از هر دوره مرگ، باززايي و رستاخيزي ديگ

هايي و  جهان مرگ به قصد پيدايي و ظهور باز آمده است؛ تو سيمرغ فرهنگ
  .!)بانويي كه در تمام روزگاران، آتش را از زئوس ربود و به انسان بخشيد پرومته

تصويري كامل از ايزد  ي دهندهبياتي به روشني ارائه  ي سروده-اين بخش از عشتار
بانوي ازلي آتش جاودانه و هميشه فروزان مقدس  - ازلي عشتار در جايگاه ايزدبانوي 
 ي جاودانهبياتي در اين چكامه، از يك سو تصويرگر روشناي ازلي و آتش   ؛است

است و از سوي ديگر،  رودان ميانزندگي و اميد به بودن در چشمان ايزد بانوي ازلي 
درياها و  ي زادهبيكران و  هاي آبرا در جايگاه دختر  گناه بياين ايزدبانوي معصوم  

او اشاره  ي گونه آتشو به زيبايي به طبيعت  نشاند ميجاودانه  هاي آتشسرشته شده از 
پس از مرگ خويش، رستخيز كرده و سر از خاك   دارد كه به سان يكي ققنوس،

در زنجير  ي پرومتهسان او را ب  دارد و باز در تعبيري ناب و دلنشين و غم انگيز، ميبر
  .داند مي

اين نگاره نيز، بياتي در رويكردي عارفانه از زبان عشتار، اين ايزدبانوي  ي ادامهدر 
شعر خويش و  ي اسطورهازلي آتش مقدس، فراخواننده و داعي خوانندگان 

عاشقان اساطيري به فروزان ساختن آتش عشقي مقدس و روحاني و  ي كننده دعوت
هميشه جاودانه است كه از بند ماده و جسمانيت گريخته باشد از آن رو كه خرسندي 

است كه با  ابديبلكه او خواستار يكي روشنا و آتش  پايد نميجسم، چند صباحي بيش 
وع بشر، خاموشي نپذيرد؛ وي فسردن جسم و فراگير گشتن مرگ در پيكرِ اين جهانيِ ن

 گويد بازميخويش، شادمانه، داستان و روايت عاشقاني را با خواننده  ي چكامهدر فرجام 
  :خورشيد خواهند بود دار آيينهكه براي هميشه جاودانه گشته و تا هميشه 

دِّيء آِه من حّيب و قل شيئا به أؤمن/ و أنا أكتب فوق املاء ما قلُت و قالت عشرتوت  ال
إّنين أصبو إيل ذاتك ماهذي .../ التوفِّر جسدي أيّامه معدودة فلُتشعل النرياَن فيه/ شيئًا الميوت

   :)198 -199: نفس المرجع(....حاملني الشمَس من تيٍه لتيه/ قبلة أخري فنعري و جنوع/ الدموع؟
آرام منشين، دريغ گفت كه  زنم؛ ايشتار مي هاي خويش را نقش بر آب مي من گفته(

و فسوس از عشق من؛ مرا چيزي بگو كه بدان ايمان داشته باشم، چيزي ناميرا؛ با تن من 
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نيست بلكه تو را بايسته آن است كه در اين تن،  بيشمپيچ چرا كه اين تن چند روزي 
اي ديگر،  ها ازپي چيست؟ بوسه ؛ من، حقيق و ذات تو را عاشقم؛ اين اشكافروزيآتش 

هنگي و گرسنگي بايد  در حالي كه صحرا تا صحرا خورشيد را با خويش به ما را بر
 ...)همراه بريم

  
 بانوي ازلي آتش در-ايزد  بانو عشتار،- نمود تمناي جاودانگي در الگوي ماه

   »صورة جانبية لعائشة« ي چكامه
 اي نگارهبخش و اميدآفرين به ترسيم  بياتي در اين سروده، ديگربار در بياني زندگي

 ي برافروزندهروشن، شفاف و فروزان از ايزدبانوي ازلي طبيعت در جايگاه نخستين 
آتش در آتشدان كانون خانواده و زندگي نوع بشر، نخستين نگاهدار و نگاهبان روشنايي 

آتش در معابد به عنوان نماد خردك  ي شعله ي برافروزندهاين آتش و نخستين  هاي شعله
ن و مقدس جاودانگي ِخدابانو عشتار در معابد او پرداخته شرري از آتش هميشه فروزا

است؛ خدابانويي كه به روايت تاريخ از ديرگاه تا كنون با برافروختن آتش، نور اميد و 
روشناي حيات را در دل انسان جاودانه ساخته است؛ ايزدبانويي كه در پس سيماي 

م اوست كه آتش آغاز سيماي يكي فرشته نهان گشته است و ه -ظاهرش، رخسار پري
 ي نگاره؛ بياتي در اين دمد ميسراينده  هاي چكامهو سرودن را و بودن را در جسم 

سيب  ي افسانهسرشار از زندگي و بودن به تداعي و يادآوري داستان آفرينش و 
آن و سرآغاز برزيگري نوع بشر در زمين پرداخته است  ي ميوهزندگاني، خوردن آدم از 

آتش مقدس در معبد و  ي شعله ي برافروزندهو از اين ايزد بانوي ازلي در جايگاه 
 ي جاودانهاين بانوي   تصويري بشكوه به دست داده است و هم او را،  پرستشگاه عشتار،

نه فقط نماد و رمز « بدانسان كه جعفر العالق يادآور شده است اساطيري ازلي را 
خواهي و تمناي بودن و زيستن  زنانگي و تأنيث بلكه تنديس و تجسم آرمان جاودانگي

خاستگاه تمام رؤياهاي معصوم و  و) 90: 1986جعفر العالق،( »خويش قرار داده است
كه هماره روشنايش فروزان و به  اي راستين نوع بشر به شمار آورده است و قديسه

  خجسته و مقدسي است كه همه سال در دل كشتزارهاي برزيگران، آتش آتش  ي منزله
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  : دمد ميزندگي و سر از خاك برداشتن دوباره ي گياهان را 
 
َ
أيقظت / اليت نضجت علي نار القصائد/ و مالمَح األنثي/ الكُختفي وراء قناعها وجَه امل

ا ريُح الشمال ِ أدمنت / يف معبد احلّب املقّدس /رغيفًا ساخناً / مخرا/ و جتوهرت تّفاحةً / شهوا
و تقّمصت كل / قبل األوان/ رّفت بصيف طفوليت/ فراشةٌ : ظهرت بأحالمي فقلتُ / طيَب العناق

ناُر / ةتشّع طريّ / فُمها /ياقوتةٌ / / قّديسٌة تنسّل يف جوف الظالم/ بدمي تنام/ و سافرت/ الوجوه
   :) 493-495 :نفس المرجع(.....احلقول
دارد كه با  هاي زني را نهان مي قاب خويش، رخسار فرشته و نشانهعايشه در پس ن(

وي را بيدار ساخت؛ پس  ي؛ نسيم شمال،تمنّاه استها جان گرفت آتش اين چكامه
ها به  گوهرش، شكوفه از سيب و شراب داد و از ناني گرم در معبد مقدس عشق؛ دل

در تابستان كودكيم، بيگاه  اي پروانه: مهرش خو گرفتند و در رؤياي من رخ نمود، گفتم
اكنون درون خون  ...گشت و كوچ كرد و رفتگون پديدار  هاي گونه پر گرفت، در چهره

فام بسان  نمايد، لباني سرخ آشيان دارد كه در دل تاريكي، رخ مي بانوي مقدسيمن، 
   ...)فشاند و آتش كشتزارهاست ياقوت دارد، شاداب و تازه پرتو مي

  
  گيري نتيجه
هاي  بياتي در چكامه اين حقيقت است كه رو بيانگر پيش جستار فرجامين برآيند

اساطير كهن از ناخودآگاه ذهن  ي فراخوانندهو  گر تداعيرستاخيزي خويش، تنها 
  .استعصر جديد  اساطيري ديگرگونه در آفرينشگر بلكه افزون بر اين،  خويش نيست

 دهد هاي بياتي در اين نوشتار نشان مي نگاره مرگويژه  ها و به بازخواني سروده
تمناي  مجسم در راستاي ترسيم و تصوير وي هاي مادر ازلي در چكامه -بزرگ

جاودانگي و آرمان ناميرايي نهفته در ژرفاي هستيِ سراينده در هيأت عشتار و عايشه در 
ترين  ؛ از برجستهگردد هاي متفاوتي پديدار مي گون و چهره گونه  هاي  و جلوه الگوها

الگوهاي داستان آفرينش آغاز كه جستار حاضر به روشني به بازخواني نمود و 
 بانوي -ايزد توان به الگوهاي هاي بياتي پرداخته است مي ها در سروده رمزگشايي آن

 گاهان بانوي -ايزد ماه، بانوي -ايزد فرودين، نجها و مرگ بانوي -ايزد گياه، و سبزينه
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هاي  نموداريِ اين الگوها در سروده آتش اشاره كرد؛ و روشنايي بانوي-ايزد و زمان و
ياراي بازيابي خاستگاه  را نيز سرايندهكه پنداري حتي خود  اي است بياتي به گونه

بانوي  -ايزد چرا كه هايش نيست ي انديشه زمينه در در پس عشتار/ پيدايي ظهور عايشه
ي  در هريك از تجربه هاي شاعرانه رودان ي جفت گياهي ميان ازلي طبيعت در اسطوره

ناپذير  ي پايان در گردونه به معناي حضور و زايشي ديگرباره شود و مرگ او تازه مي وي
  .است زمان اساطيري 
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 قراءة أسطوريّة الستدعاء الخلود في أشعار عبد الوهاب البّياتي

 
 

  ١کلثوم صديقی
 
 

  الملّخص
ا بل أكثرها حزنا قد  یالبشرّي التنّبئّي ، أنقكان استدعاء اخللود من قدمي الزمن يف اّجتاه  الفكر  أغنية و أعذ

أبدع يف خمتلف العصور، جوهَر أروع أناشيد احلياة و مغزاها يف خاطر اإلنسان و التبدو معاجلة هذا املفهوم أمراً 
فقط بل لقد ُعين  رائعاً بل ضروريّاً الحميد عنه يف أدب الشرق العرّيب و خاّصة عند شعراء التّموز يف العصر احلديث

نسان اخلالدة يف زمن حكاية قضّية عودة اال یبه منذ خلق أسطورة جلجامش و البحث عن شجرة اخللد إل
  ...فكرة عني احلياة یالديانات اإهلّية و حت

و ستحاول الباحثة يف هذا املقال أن تعاجل قراءة أشعار البّيايت التشاؤمّية أمنوذجا يف ضوء منهج النقد األسطورّي 
ضور عشتار و عودة جوهر الكون حب املّيت امن وراء كيا العودة و يبّشر و ما يرتّمن يف مزمار احلياة أحلان اخللود

هذه الغاية سُيدرس ظهور استدعاء اخللود يف أشعار البّيايت  للحصول إلی. رض املّيتة و ساكنيهاجثمان األ إلی
  . يف اسطورة البعث القدمية لبني النهرين طبقاً ألكرب مناذج اإلهلة األّم، سّيدة النبات

تشري النتائج احلاصلة من هذه الدراسة أّن البّيايت كان أكرب شاعر يف معاجلة دالالت البعث يف األدب العرّيب 
ا ألنّه ليس يف هذا القسم من أشعاره مذّكر األساطري الق دمية فحسب بل هو خالق املعاصر بني الشعراء املعنيني 

 . يف العصر احلديث خریأساطري أ
 
 
 
 
  
  
  
  

  .اخللود، املوت، إهلة النبات، عشتار، عبدالوهاب البّيايت: الرئيسة الکلمات
                                                            

ا، جامعة الفردوسي  - ١   شهدمبأستاذة مساعدة بقسم اللغة العريّبة و آدا
  »شهدمباملصاَدق عليه فی جامعة الفردوسی  ۲۷۸۲۶برقم  الدراسيّ هذه املقالة مستخرجة من مشروع الکاتبة «
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The Mythological Reading of eternity Tendency in Abd-
Alvahhab Al-bayyati’s poems* 

 
1 Kolsum Seddighi, Assistant Professor of Arabic Language and Literature, 
Ferdowsi University of Mashhad. 
 

Abstract     
In human thought ultimate-looking approach, eternity inclination 

has been the purest, the most pleasant and maybe the most sorrowful 
melody since the ancient times. This has created the essence and the 
abstract of the most prominent odes of creation in human mind. 
Dealing  with this concept appears an enchanting and inescapable case 
not only in contemporary age in Arabic eastern literature and 
especially before Tamooz school poets but also from the time of 
Gilgamesh Epic and search for eternity herbals to’ the desire for 
human eternal return in God-believer creeds and life water stream 
thought or Ayn al-hayat. 

Drawing from the mythological criticism, the present article tries to 
read as case studies those groups of Abd Al-Vahhab Al-bayyati’s 
writings on death in which eternity songs and reexisting poems are 
uttered  and from the very deep and sorrowful and deathline existence 
promises Ishtar presence and return of existence soul and life spirit to 
the earth outhomnal corpse and its alien residents. Given the above, 
the  eternity inclination in Al-bayyati’s poems will be reviewed in this 
research on the basis of the most prominent patterns of herbal goddess 
of old myth of rebirth and resurrection of Iraq’s people (Mesopotamie 
in old times). The results of this study show that among the poets 
raising the resurrection and eternal return concepts in the 
contemporary Arabic literature, Bayyati is the most prominent poet 
who has focused on this concept. Hence, he is not the only the poet 
who conveys and recalls old legends in his resurrection ballads, but 
also a creator of another kind of mythology in the new age. 

 
Keywords: Eternity, Death, Herbal Goddess, Ishtar, Abd-Alvahhab 

Al-bayyati. 
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A Study of Female Gender Socialization in Three Short 

Stories by Qmashh Allyan 

Yahia Marof, Full Professor, Arabic Language and Literature Department, 
Razi University of Kermanshah 
1Samirah Khosravi, Ph.D. student of Arabic Language and Literature, Razi 
University of Kermanshah 

 
Abstract 
Gender socialization is a subjective process based on socio-cultural 

relations and is strongly rooted in the beliefs and values of the society 
in which men and women are segregated and attributed to particular 
features. The basic question pursued in this research is whether gender 
socialization can affect women's identity and limit their personal and 
social lives. If yes, to what extent can these limitations harm women 
behaviorally and psychologically? This article, which is a descriptive-
analytic research, applies a gender socialization criticism and studies 
its effect on three short stories namely, "I am"; "The remains of a 
woman" and "Never coming back" by Qmashh Allyan. The results 
show how women, affected by their incomplete gender socialization, 
provide grounds for their humiliation leading to the destruction of 
family foundation. Having experienced failure and frustration in their 
expectations, women get extremely passive and risk deviant acts the 
problems of which can be traced at both individual and social levels. 

 
Keywords: Qmashh Alian, Short Story, Women, Gender 
Socialization. 
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A Study of Character Element and Indirect Characterization 
Methods in Najib Mahfouz “Zoqhq Almadaq” Novel 

 
1Ali Asghar Habibi, Associate Professor, University of Zabol 
Hamide Amir Hajloo, MA in Persian Literature, University of Zabol 
Fattah Alipoor, MA in Persian Literature, University of Zabol 
 

Abstract 
Najib Mahfouz is one of the prominent writers of Arabic fiction 

who was awarded the Nobel Prize in literature in 1988. Kuche Madq 
is one of his most famous novels. Using events in a quarter called 
Madaq, he symbolically portrayed the difficult social and economic 
conditions of Egypt lower and middle-class people during the final 
years of World War II (1944-1945) and the British domination on the 
country. Najib Mahfouz has used all the fiction elements among which 
characterization is a key theme. In this study, the author tries to 
analyze the characters of the novel - minor and major, static and 
dynamic- among fiction elements, through the indirect 
characterization techniques (act, speech and labeling).  The results 
indicate that the characters in this story are the real examples of people 
living in Egypt. Although the writer has used all characterization 
methods, he has mostly concentrated his attention on characterization 
via dialogue and naming.   

 
Keywords: Personality, Characterization, Najib Mahfouz, Kuche 

Madaq Novel. 

                                                            
1- Corresponding Author Email: ali_habibi@uoz.ac.ir 



Abstract in English 4   
 

 
 

Analyzing Jabra Ibrahim Jabra Fictions from an Archetypal 
Point of View 

 
1Ezzat Mola Ebrahimi, Associate  Professor, Arabic Language and Literature 
Department, Tehran University. 
Soghra Rahimi, Ph.D. student, Kharazmi University. 

 
 

Abstract 
Archetypal criticism, which is based on psychological criticism, is 

one of the main contemporary approaches of the literary criticism that 
explores the nature and characteristics of the myths and the way they 
function in literature. The current study aimed at investigating Jabra 
Ibrahim Jabra’s novels based on archetypal criticism perspective and 
the emergence of the collective unconscious dimension and 
mythology in the author’s works. It was hypothesized that the author 
has focused on the archetypes or the collective unconscious level of 
the mind. The main research question was whether the author’s novels 
can be reexamined based on hero archetype criticism and his return, 
death and rebirth. The selected novels by Jabra Ibrahim Jabra were 
analyzed using analytic-documentary methods on the basis of 
archetypal criticism. They were further analyzed via the return of hero 
archetypes, death and rebirth as well as the manifestation of archetype 
symbols of trees, mountains, valleys, caves, springs, wells and 
numbers. The analysis of the results reveal that hero archetypes, death 
and rebirth have been represented in Jabra’s novels and the author has 
employed symbols and mythologies  to render them more meaningful. 

 
Keywords: Jabra Ibrahim Jabra, Archetype Criticism, Hero, Death 
and Rebirth. 
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A Critical Analysis of Ala-el-Asvani’s The Building of 
Yaqubian Based on Lukacs’ Theory of Sociological Realism 

 
1Zahra Afzali, Assistant Professor, Arabic Language and Literature 
Department, Bu Ali Sina University.  
Selah Aldin Abdi, Associate Professor, Arabic Language and Literature  
Department, Bu Ali Sina University. 
Mitra Kodadadian, MA Graduate, Department of Arabic Language and 
Literature, Bu Ali Sina University.  

  
Abstract 
Sociology of Literature, as a subcategory of sociology of art, 

analyzes the relation between society and literature. It also analyzes 
the social essence of literary works. This discipline has attracted the 
attention of sociologists and literary critics in recent centuries and has 
persuaded them to theorize on it. George Lukacs, the Hungarian critic, 
is among the critics who have played a major role in the development 
of this discipline through presenting a critical theory for criticizing 
novels. His theory is based on the criticism of both form and content 
and includes particular criteria the most important of which are 
realism, typical characterization, cause and effect relations as well as 
social content. In the present study, we have criticized one of the 
novels of Ala-el-Asvani (Egyptian contemporary writer) named The 
Building of Yaqubian based on the realism criterion. The superiority 
of realism, critical realism, and popularity are the three major features 
of Georg Lukacs’ realism, each of which includes a fixed framework 
consistent with his views. The obtained results show that Asvani has 
disclosed the current realities honestly and bravely. He has further 
critically revealed the social contradictions and portrayed the problems 
of his contemporary people. 

 
Keywords: George Lukacs, Realism, Ala-el-Asvani, The Building 

of Yaqubian. 
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The Nostalgic Manifestations and its Relevance to Alienation 

in Adnan Al-Sayeghs Taabata Manfa   
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Sayed Adnan Eshkevari, Assistant Professor, Arabic Language and 
Literature Department, Tehran university of Khurazmi 
Soghra Falahati, Assistant Professor, Arabic Language and Literature 
Department, Tehran University of Khurazmi  
1Sabri Jaliliyan, PH.D student of Arabic Language and Literature 
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Abstract 
Nostalgia is the sorrowful feeling in remembering the past. Such a 

feeling is closely linked to spatial, mental and social alienation and is 
sometimes used interchangeably. The contemporary Iraqi literature, 
which has faced an optional or compulsory emigration of the poets 
and literary men in the past 50 years, provides a proper ground for 
studying the elements of nostalgia and alienation. The Taabata Manfa 
Divan is written by Adnan Al-Sayegh who migrated from Iraq in 1993 
following the political problems. This Divan is a reflection of 
alienation and nostalgic feelings shared by all Iraqi poets in exile. In 
the current study, the nostalgic elements in  the writer’s divan is 
analyzed using a descriptive-analytic design. Then, their relation with 
the spatial, psychological and social alienation is scrutinized.  The 
homeland nostology is at the forefront of Adnan Al-Sayegh’s attention 
as the terms covering spatial alienation is more frequently used than 
the social and psychological alienation. 

 
Keywords: Nostalgia, Alienation, Contemporary Iraq poetry, 

Adnan Al-Sayegh, Taabata Manfa. 
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The symbolic Implication of Color in Khalil Havi`s Poetry 
 

Mohsen Pishvai Alavi, Assistant Professor of Arabic Language and 
Literature, Kurdestan University. 
1 Shahla Shakibaee Far, M.A in Arabic Language and Literature, Payame-
Noor University, Saravan Center. 
 

Abstract 
For a long time, color has played an important role in the creation 

of literary work.  Poets have sometimes employed colors in order to 
materialize the artistic images and to discover the relationship between 
the components of those real effects felt. And sometimes they have 
used the symbolic color space in line with explaining the unspeakable 
thoughts. The roots of the application of the symbolic concepts of 
colors should be sought in light of personal experiences, the political 
situation, the philosophical orientations of the poet and especially in 
the extension of complexity and ambiguity of the poetry. Khalil Havi 
is among those contemporary Arab poets who have employed 
symbolic colors to a large extent. In this research, attempt has been 
made to study the position of color in the Khalil Havi`s poetry and its 
symbolic concepts. The method is analytical and descriptive. The 
results obtained indicate that he has used colors in expressing his 
mood or his political and social goals. The most widely used color in 
his poems is black which implies stagnation, psychological distress, 
resentment and amusement. Thence, the red, white, green, yellow and 
blue are the most widely colors used in the Khalil Havi`s poetry. 

 
Keywords: Contemporary Poetry, Khalil Havi, Color, Code and 

Symbol. 
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