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چکيده
با توجّه به اینکه رمان ،تصویری عینی از چشـمانداز و برداشت نویسنده از زندگی است که اوضاع فکری -فرهنگی هر
عصری را به تصویر میکشد؛ پژوهش مذکور تالش کرده است با رویکردی توصیفی -تحلیلی و بر اساس مکتب تطبیقی
آمریکایی ،رمانهای الشّحاذ (گدا) اثر نجیب محفوظ و اشک سبالن نوشتة ابراهیم دارابی را از منظر جامعهشناسی مورد
بررسی قرار دهد تا تصویری از سیمای مصر پس از انقالب  2591و ایران سالهای  2211تا  2291را از البهالی سطور این
آثار به نمایش بگذارد .نتایج نشان از آن دارد که محفوظ در رمان خود با استفاده از شیوة جریان سیّال ذهن و زبانی
نمادین ،به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه مصر پرداخته و بحران روحی قهرمان داستان ،مصیبتهای روشنفکران و
تعارض های درونی آنان را به تصویر کشیده است؛ ابراهیم دارابی نیز به مانند محفوظ ،اما با سبکی رئالیستی ،اوضاع ایران
را در برهة تاریخی مذکور ،بازگو کرده است .قهرمان رمانش ،فردی تحصیلکرده و مبارزی نستوه علیه رژیم پهلوی
است .درونمایة اشک سبالن استبدادستیزی و درونمایة الشّحاذ ،ستیؤ با فرهنط غربی است .شخصیّت زنان در رمانهای
مذکور ،تابع شخصیّت مردان است .زن در رمان الشّحاذ ،وسیلهای برای رسیدن به آرامشهای زودگذر است؛ اما در رمان
اشک سبالن با زنانی نمونه برخورد میکنیم که عالوه بر خانهداری ،دوشادوش مردان ،در عرصة مبارزه نیز حضوری فعّال
دارند.کودکان و نوجوانان نیز نوید دهندة آیندهای زیبا هستند و نویسندگان مذکور بهوسیلة این دو قشر ،پیروزی و آزادی
را بشارت میدهد.

واژگان کليدی :نجیب محفوظ ،ابراهیم دارابی ،الشّحاذ ،اشک سبالن ،رمان ،جامعهشناسی انتقادی.
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 .1رایانامة نویسندة مسئولsalehi.payman@yahoo.com :
 .2رایانامهparvinkhalili93@gmail.com :

 /211کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة ،21تابستان 2251

 .1پيشگفتار
نقد جامعهشناختی آثار ادبی ،دانشی نوپا و میان رشتهای است که به بررسی طبقات مختلف جامعه و
طرز رفتارها وکنشهای متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دورة معینی از تاریخ میپردازد.
(ایرانیان )21 :2291 ،جامعهشناسان نظریههای متعدّدی دربارة جامعهشناسی رمان بهدست دادهاند .از
جمله:
الف.اجتماعيات در آثار ادبی :این دیدگاه به نقد و تحلیل مسائل اجتماعی درآثار ادبی میپردازد؛
در این شیوه،آداب و رسوم حاکم بر جامعه و جریانهای فرهنگی که در آثار ادبی منعکس شدهاند،
مورد بررسی قرار میگیرند تا تأثیر رویدادهای اجتماعی بر تولیدات ادبی ،شناسایی شود ر.ك:
(ایرانیان.)12-12 :2291 ،
ب .دیالکتيک آثار ادبی و جامعهشناسی :در این روش پیامها و محتوای ایدئولوژیک متن ادبی
که متأثّر از مفاهیم جامعهشناسی و رویدادهای اجتماعی است ،بررسی شده ،تأثیر متقابل جامعه و ادبیات
که در حکم گفتوگویی دو طرفه است ،شرح داده میشود (ر.ك :گلدمن.)12-11 :2212 ،
ج .توليد فرهنگی :در این دیدگاه ،رابطه ی شرایط اجتماعی با میزان تولیدات فرهنگی سنجیده
میشود؛ به عبارت بهتر ،تأثیر عواملی چون رکود اقتصادی ،جنگ و دیگر رویدادهایی که در جوامع
انسانی رخ میدهد بر کم و زیاد شدن تولیدات ادبی بررسی میگردد (ر.ك :زیما.)11-12 :2211 ،
د .جامعهشناسی انتقادی :در این رویکرد ،منتقد از طریق تحلیل متون ادبی در صدد یافتن نشانهها و
فرانمودهای آگاهی جمعی در هر مکان و زمان و شناخت تحوّالت آن در ارتباط با دگرگونیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است (ر.ك :لوونتال.)11-11 :2212 ،
با توجّه به اینکه از یک طرف« ،رمان ،معروفترین و مهمترین شکل ادبی روزگار و تصـویری عینـی از
چشمانداز و برداشت نویسنده از زندگی است که اوضاع فکـری -فرهنگـی هــر عصـری را بـه تصــویر
میکشد؛ به همین دلیل ،این گونة ادبی ،اسناد خوبی برای نقـد جامعـهشـناختی ادبیـات اسـت» (ادهمـی،
 .)12 :2251بســیاری از نویســندگان و رمــاننویســان بــه عنــوان عضــوی از جامعــه ،آن ــه از تجربــههــا و
تحصیالت خویش اندوختهاند ،به رشتهی تحریر در میآورند و مسائل زمان خویش را به نوعی منعکس
میکنند تا خواننده را بهتر با اقتصاد ،فرهنگ ،طبقات مختلف اجتماعی و ...آشنا سازند .از طرف دیگـر،
رمانهای الشّحاذ اثر نجیب محفوظ نویسندة برجستة مصری و اشک سبالن ،اثـر ابراهیم دارابی نویسـندة
ایرانی ،حوادث اجتماعی را بازتاب میدهند و شخصیّتهای آنها به شکلی اجتنابناپذیر با این حـوادث
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در ارتباط هستند؛ لذا این پژوهش ،رویکرد چهارم؛ یعنی «جامعهشناسی انتقادی» را برای تحلیـل ایـن دو
رمان به کار گرفته است تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 -2وجوه اشتراك و افتراق رمانهای مذکورآن هم درآستانة وقوع انقالب در هر دوکشورکدام است؟
 -1شرایط روحی و روانی شخصیّتهای رمانها چه تأثیری در قضاوت آنان نسبت به جامعه ایجاد
کرده است؟
الشـحاذ و اشـک سـبالن ،مسـائل مختلـف
در همین راستا ،پس از ارائة پیشینة تحقیق و معرّفـی دو رمـان ّ
تاریخی-سیاسـی ،اجتمـاعی-فلسـفی ،خودبـاختگی فرهنگـی ،عـدالتطلبـی ،بازتـاب شخصـیّت زنـان،
کودکان و جوانان ،فلسفة علم و هنر و ...در رمانهای مذکور ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 .1-1پيشينة تحقيق
در مورد آثار نجیب محفوظ ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته است که پرداختن و اشاره به همه آنها
در تنگنای این مقال نیست .با این حال به برخی از آنها اشاره میشود« :بحران فکری و روحی قهرمانان
در رمان الثالثیة نجیب محفوظ»  2211و « قراءة فی المدرسة األدبیة لروایة الثالثیة لنجیب محفوظ»
 ،2211از فرامرز میرزایی و مظفر اکبری« ،دراسة عناصر الفکاهة فی روایة میرامار لنجیب محفوظ»
 ،2251از مصطفی کمالجو و زینب عباسی کاید« ،نقدی بر رمان اللص والکالب ،نوشته نجیب محفوظ
از منظر فن توصیف»  ،2252اثر فاطمه جمشیدی و وصال میمندی .از جمله کارهایی که در زمینه رمان
الشّحاذ صورت گرفته است ،میتوان به مقالة «الرمزیة فی ادب نجیب محفوظ» از جواد اصغری و مقالة
«جریان سیال ذهن در رمان الشّحاذ» نوشتة حسن گودرزی اشاره کرد؛ اما در زمینة رمان دارابی ،تنها
یک پژوهش با عنوان «نقد جامعهشناختی رمان تاریخی اشک سبالن» توسط فیروز راد و علی نظری،
صورت گرفته است .دو تفاوت اساسی میان این پژوهش با کار صورت گرفته توسط آقایان راد و نظری
وجود دارد :اوالً همانطور که در مقدّمه توضیح داده شد ،چهار روش جامعهشناسی ادبیات وجود دارد،
که پژوهشگران مذکور از روش دوم؛ یعنی روش «دیالکتیک آثار ادبی و جامعهشناسی» بهره بردهاند؛
یعنی این اثر ادبی بر اساس روش ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن 2در دو سطح دریافت و تشریح
بررسی شده است؛ به عبارت بهتر ،در این روش ،ابتدا ساختار زیباییشناختی اثر ،دریافت و الگوهای
ساختاری بر اساس این دریافت توسط محققان ساخته و پرداخته شده است و در مرحله بعد ،طبق این
1.Goldman
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الگوها همارزی مسائل اجتماعی -اقتصادی زمان خلق اثر با ساختار رمان تشریح و تأثیر و تأثّرات آنها
بر روی هم بررسی میشود؛ اما ما از روش چهارم جامعهشناسی یعنی نوع انتقادی آن ،بهره بردهایم و
دالیل استفاده از این روش را در مقدمه ،مفصّل بیان نمودهایم .ثانیاً این پژوهش برای اولین بار است که
به صورت تطبیقی ،دو رمان مذکور را از این منظر ،مورد بررسی قرار میدهد.

 .1-1خالصة رمان الشّحاذ
رمان الشّحاذ از زاویة دید دانای کل یا سوم شخص ،روایت شده و قهرمان اصلی آن مردی جسور به نام
عمر حمزاوی است .این شخصیّت در آغاز رمان به عنوان شخصیّتی انقالبی و اهل شعر و ادب برای
مخاطب به تصویر کشیده شده است که رؤیای مدینه فاضله را در سر دارد .دو دوست حمزاوی،
مصطفی منیاوی و عثمان خلیل در مسیر انقالب با وی مشارکت دارند .در نیمة راه مبارزه و بعد از طرح
و اجرای نقشة قتل یکی از شخصیّتهای مخالف انقالب ،عثمان خلیل دستگیر و دو نفر دیگر موفق به
فرار میشوند؛ پس از این ماجرا ،دفتر مبارزه در هم پی یده میشود .عثمان خلیل در زندان به خاطر
ثبات عقیده ،شکنجه را تحمّل میکند .او حتی از افشای نام دو دوست خود امتناع میورزد .عمر
حمزاوی به حرفه وکالت ،روی میآورد؛ در حالی که مصطفی منیاوی ،هنر را برای سرگرمی اختیار
میکند؛ بدون اینکه به آن ایمان داشته باشـد .عمـر حمـزاوی نیز کمکم از وضعیـت فعلیاش دلزده
میشود و آرمانها و ذات خود را گم میکند و با شکایت از احساسی تلخ که بر او غلبه کرده ،حماسه
و تعصّب انقالبیاش دگرگون میشود .این بحران روحی ،او را از همسرش زینب ،دو دخترش بثینه و
جمیله ،پسرش سمیر و حتی دو دوست صمیمیاش مصطفی منیاوی و عثمان خلیل دور میکند و به
انحراف اخالقی و افراط در مسائل جنسی میکشاند .پس از چندی عثمان از زندان آزاد شده با بثینه
ازدواج میکند و داستان ،با دستگیری عثمان خلیل و شلیک گلوله به حمزاوی به پایان میرسد.

 .3-1خالصة رمان اشک سبالن
داستان اشک سبالن نیز از زاویة دید دانای کل ،روایت و بخش اصلی رمان به سرگذشت مبارزات
مردم ایران مخصوصاً آذربایجان و جنبشهای اجتماعی دوران پهلوی دوم ،اختصاص دارد .الیاس
قهرمان اصلی داستان ،از اهالی آذربایجان است که بعد از کشته شدن پدر و مادرش توسط خان محمّد
از هواداران شاه ،با خواهرش شانای آواره میشوند .آیاز ،برادرزادة خان محمّد (دشمن الیاس) به آنان
ملحق شده ،به کمک سورچی پیر مسافرخانه ،آنها را نجات میدهد و نزد عمویش در روستای درهوار
می برد .بعد از چندی الیاس بهبود یافته ،با ادریس از هواداران گروه مقاومت ،ارتباط برقرار میکند؛ اما
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ادریس با ایشی بیک شاهسون و پسرش که قصد تجاوز به همسرش را دارند ،درگیر شده و هر سه به
دست هم کشته میشوند  .الیاس و شانای و آیاز بعد از این حادثه ،برای ادامه مبارزه ،قصد رفتن به
آستارا را دارند که در میانة راه آیاز به ناچار از آنان جدا میگردد ،الیاس در آستارا دستگیر میشود و
شانای توسط پیرزنی به نام غن ه مستخدم مسافرخانه و عروسش کالرا زندگی را از سر میگیرد .آیاز
متوجه دستگیری الیاس میشود و سعی در نجات وی دارد؛ اما شکست میخورد و خود در کوهستانی
مجروح میشود و توسط زنی به نام رباب و فرزندانش تامارا و مانقاال نجات مییابد .کالرا پسری به نام
یاشار به دنیا میآورد ،از طرفی شانای با پیرمرد صیادی به نام سعید و همسرش گلزار و فرزندانش نسترن
(دختر خوانده) و افشین آشنا میشود و به کار سیاسی و مبارزاتی و آموزش ب هها میپردازد .الیاس از
زندان آزاد میشود و به همراه آیاز ،شانای ،سعید و دیگران مبارزه را ادامه میدهد .آیاز و شانای با هم
ازدواج میکنند و صاحب پسری به نام بابک میشوند .بعدها به دنبال ادامه مبارزات ،بابک ،افشین و
یاشار(کودکان و جوانان) به جنبش چـریکی گرایش پیـدا میکنند .افشین و نسترن در آن راه جـان
می بازند ،سعید نیز شهید شده و گلزار در فراق سعید و فرزندانش جان میسپارد .از طرف دیگر تامارا
مقابل دیدگان آیاز با شلیک دشمن از پای درمیآید ،کالرا تیر خورده در آغوش الیاس جان میسپارد
و خودش نیز در آغوش یاشار جان میدهد و این نین خورشید آزادی ،غلتان غلتان به سرزمینمان فرود
آمده تا اینکه در سال  ،91انقالب پیروز میشود.
 -1پردازش موضوع
 .1-1بررسی درونمایههای دو رمان و سبک نویسندگی آنها
هدف اصلی رماننویس ،آن است که ساختار محتوایی اثر را با موقعیّت اجتماعی خود پیوند بزند و
جامعهشناسی ادبیات نیز با تحلیل اینگونه آثار سر و کار دارد؛ یعنی توصیف مناسبات جامعه و بیان
روابط علّی و معلولی آن .رمان نیز در بستر رویدادهای اجتماعی خلق میشود .یکی از انگیزههای اصلی
نجیب در رمانهایش ،بیان شرایط و اوضاع اجتماعی مصر است و در مرحلة سمبولیک با زبان رمز،
مخالفان را سرکوب و از آنان انتقاد میکند« .محفوظ در اجتماع تیره و تار استبدادی مصر رشد کرد و
متأثّر از محدودیت و فشار بر روشنفکران بود او در رمان الشحاذ ،با استفاده از جریان سیّال ذهن،
ترتیب زمان را در آن نادیده گرفته است» (بدیر )19 :2511 ،و به وسیلة قهرمان داستانش حمزاوی
محیط و اجتماع روشنفکران را به تصویر میکشد.

 /211کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة ،21تابستان 2251

نجیب در پایان داستان ،مخاطبان را به راه حقیقت و آزادی دعوت میکند و صدای بیداری و آزادی را
به گوش مردم میرساند .آنجا که وقتی حمزاوی در عالم تو ّهم ،از ناحیة کتف ،توسط شلیک گلوله
پلیس آسیب میبیند و تا حدودی از غفلت بیـدار شده به واقعیت نـزدیک میشود ،او در عین تحمّل
درد ،تالش میکند ،شعری که قبالً از شاعری شنیده را بـه یاد آورد که نـاگهان در بـاطنش صدایی

میشنود که میگوید« :إن تَ ُکن تُري ُدنی َح َّقاً فَل َم َه َجرتَنی!؟» (محفوظ( .)211 :2511 ،ترجمه :اگر واقعا مرا
میخواستی ،چرا ترکم کردی!؟) این کالم در حقیقت ،کالم آزادی و بشارت دهندة پیروزی انقالب و

عدالت است و خواننده را به این واقعیت می رساند که راه فرهنگ و انقالب همیشه ادامه دارد .محفوظ
در پایان ،نویدبخش آیندهایی زیبا برای روشنفکران جامعه و ملّت مسلمان است.
هدف اصلی دارابی نیز مانند محفوظ ،نشان دادن اوضاع ایران و حوادث اجتماعی و سیاسی موفّق و
ناموفّق آن در دوران پهلوی دوم است .او با ساختاری محوری و سبکی رئالیستی کانون رمان را تشکیل
داده است .نویسندة رمان اشک سبالن ،هم به حوادث و هم به شخصیّتها پر و بال داده است و آنان را
در تصوّر خود آنگونه که خواسته خلق کرده است .مثالً شخصیّتهای «خان»ها« ،بیک»ها و در مقابل
اینها «بابک»ها« ،شانای»ها و ...را با خمیر مایة خیال خود ساخته و پرداخته و حضور این شخصیّتها
برای خواننده یک «کشف» است .دارابی یک کاشف است ،دست خواننده را میگیرد و به ژرفای
حوادث و وقایع سیاسی -اجتماعی عصر خود دعوت و او را آگاه میکند که این اتّفاقات ،رخ داده و
او بیاطالع است؛ حتی خواننده را به پشت صحنههای سیاسی و اجتماعی دعوت میکند ،او را آموزش
میدهد ،آشفته و بیقرار میکند ،به کشف حقیقت وا میدارد و...
برعکس رمان الشحّاذ ،اشک سبالن ،یک رمان سیاسی -تاریخی عریان است که هیچ رمزگونگی در
آن وجود ندارد ،حتی افراد آن محل که شاهد اتفّاقات آن سالها بودهاند ،با اندکی تأمّل در برخی
موارد تخیّل نویسنده و نامهای مستعار عناصر داستان ،میتوانند حوادث را کم و بیش بهصورت مستقیم
و نه رمزی به یاد آورند و این برخالف رمان الشّحاذ است که یک داستان سیاسی -رمزی و سمبولیک
است و در هاله ای از نمادگرایی غلیظ فرو رفته است و این نیز چیزی جز ضرورت زمانی نبوده است؛
به عبارت دیگر ،رمان اشک سبالن رئالیستی و واقعگرایانه و با آمیزهای از عنصر خیال تکوین یافته
است؛ امّـا محفـوظ ،رمـان الشّحاذ را بـر اساس رمـزگرایی ذهنی تکـامل داده است .اشک سبالن،

درونمایهای استثمارستیزانه دارد که منشأ آن ،مبارزه با استعمار خارجی است و جانمایة رمان الشحاذ
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فرهنگ ستیزی غربی و داخلی بین روشنفکران است که منشأ آن مبارزه با غرب و عدم پذیرش فرهنگ
غربی است.
 .1-1-1تأمّلی بر واژة «الشّحاذ»
نجیب محفوظ در این اثر خویش ،ادوات سمبولیک و جزئیات شکل و غالب را وسیلة ادای مفهوم قرار
داده و عنوان رمان الشحاذ ،داستان گدایی و طلب حقیقت است ،بعد از آنکه نفس به پوچی رسیده،
عمر حمزاوی به عنوان شاعری رؤیایی در داستان به روی صحنه میآید و در پایان به یک بورژوایی
بیحرکت و راکد تغییر ماهیت میدهد؛ یعنی گدایی و طلب حقیقت و جستجوی ذات خویشتن که
روشنفکران تحت تأثیر فرهنگ غرب ،گرفتار آن بودند و نوعی پوچی و ناامیدی را در خود احساس
کردند .حتی سخن از ناامیدی بارها در کالم حمزاوی تکرار میشود« :إنّی أ َش ّمُ فی اجلَّو َشيئاً َخطياً ََيُرعبُنی

بناء قائماً َسيَ َته َّد ُم( »...محفوظ( .)211:2511 ،ترجمه :از هوا بوی عجیبی به مشام میرسد و
إحساس داخ ٌّ
ٌ
لی ِب َّن ً

اجلوََ ،ل أعد أُح ُّ
أفظع َّ
ب َشيئاً ُحبّاً
احساسی درونی به من هشدار میدهد که بنایی بلند فرو خواهد ریختَ « ).ما َ
َخالصاً» (همان( .)211،ترجمه :چه هوای بدی ،دیگر هیچ چیز را از ته دل دوست ندارم« ).همه یأس و ناامیدی

روشنفکران جامعه مصری پس از انقالب 2591م آشکار شد ...این آشفتگی و تغییر در نظام باعث
گردید که حتی محفوظ نیز از شرکت درکارهای سیاسی امتناع ورزد و جز به شیوة غیر مستقیم در
رمانهایش ،فعالیتی نداشته باشد» (محمد سعید.)11 :2211،

 .1-1-1واژة «اشک» در رمان اشک سبالن
از سال 2211هـ.ش در کنار جنب و جوش دموکراتها ،آذربایجان و منطقة سبالن در جوشش سالگرد
پیروزی دموکرات است؛ در حالی که شهر پر از جنازههای به خون غلتیده بود .آنجاست که نویسنده از
سبالن و اشک ریختن آن میگوید« :سبالن سالیان سال است که به پیکار فرزندانش چشم دوخته است
و سعادت فرزندانش را آرزو میکند .برای همین است که با پیروزی آنان شاد میشود و با شکست
آنان اشک میریزد .امروز باز اشک میریزد ،چون هزاران هزار از فرزندانش را به خاك و خون
کشیدهاند( ».دارابی .)21 :2212،سبالن در واقع ،یـادآور رنـجهای ملّتی ستمـدیده و لـه شده زیر
چکمههای استبداد و خودکامگی گروهی اراذل و اوباش و نیز توصیفگر حکومت مستبد در ایران است
که این سرزمین کهن را از خون مردمان بیگناه گلگون میکنند؛ اما فرزندان ملّت همچنان مقاوم و
ظلم ستیزند و امیدها در نیروی ارادة آنان تجسّم مییابد.
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 .1-1تحليل تطبيقی دو رمان مذکور از منظر جامعهشناسی انتقادی در سطح تاریخی -سياسی
 .1-1-1وقوع انقالبها

پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال 2591م انقالبی در مصر به وقوع پیوست که به برکت آن
ارکان استبداد در این کشور از هم فرو پاشید ،نظام پادشاهی سقوط کرد و نیروهای استعمارگر بریتانیا
از این کشور بیرون رانده شدند؛ اما «هم نان پس از وقوع این انقالب در نظام حکومتی مصر آشفتگی
و نابسامانی بسیاری به چشم میخورد؛ ادبیات و هنر نیز از این نابسامانیها به دور نماند ،شاعران و
نویسندگان ،آزادی خویش را بیش از گذشته از دست دادند؛ چراکه انقالب با نقد و انتقاد به شدت
مخالف بود ؛ بنابراین ادبیات مصر پس از انقالب ،وضعیتی به خود گرفت که موجب شد ،شخصیّتی
چون نجیب محفوظ نیز نتواند در آثارش آشکارا از حقایق سخن بگوید و مجبور گردید رمزگرایی و
شیوة بیان غیرمستقیم را برای انعکاس عقاید خویش و وضعیت کشورش برگزیند؛ وی به این امر در
برخی از آثارش بهویژه رمان الشحاذ اشاره کرده است( ».محمدسعید.)12- 12:2211 ،
محفوظ از لحاظ سیاسی ،طرفدار حزب مردمی الوفد و سوسیالیستی بود (همان .)11:جامعة مصر در
زمان نویسنده دچار خفقان و زورگویی حاکمان بود؛ لذا وی با شیوة سمبلیک ،انقالب را سرکوب و از
حزب اکثریت دفاع کرد؛ زیرا «با اینکه وقوع انقالب ،بسیاری از آرزوهای ملّی ،میهنی و اجتماعی
محفوظ را تحقق بخشید؛ اما وی هم نان راهحلّی برای آزادی عقیده در کشورش نیافت و حتی کار
وی دشوارتر گشت؛ زیرا نیروهای انقالبی با اعمال زور ،آثار فکری ،فرهنگی و مطبوعاتی را به
شدیدترین وجه کنترل میکردند( ».عیساوی.)11 :2551 ،
رمان اشک سبالن ،شرح ماجرای سی و سه سال از زندگی شخصیّتهای آن از سال 2211هـ.ش .تا
سال 2291هـ.ش است .ماجراهای اصلی این رمان با استقرار پادگان نظامی شهنشاهی در آذربایجان از
آذر سال  2211آغاز و با برچیده شدن آن در بهمن سال 2291پایان مییابد؛ لذا این رمان در وجهی
هنری ،برگرفته از واقعیتهای اجتماعی آن دوران است که در آن ،جامعه ایران حوادثی از قبیل نهضت
ملّی شدن صنعت نفت ،قیام سی تیرسال،2222کودتای 11مرداد ،اعتصابها و تظاهرات خیابانی،
پیروزی انقالب در سال 2291و ...را به خود دید.
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 .1-1-1طرفداری از ایدئولوژیهای طبقه متوسط

نویسندگان در هر دو رمان ،حامی ایدئولوژی طبقة متوسط هستند و هدفشان بیرون راندن استعمار ،از
بین بردن استبداد ،ایجاد امنیت اجتماعی ،فرهنگی و ...است .با این تفاوت که در رمان الشّحاذ بهدنبال
تغییر انقالب ،بین هویّت انقالب و فرهنگ جامعه شکاف ایجاد میشودکه تأثیری منفی بر روی
روشنفکران دارد .مانند شخصیّت های حمزاوی و منیاوی که از درون تغییر کرده ،موضعی منفی نسبت
به انقالب در پیش میگیرند .در ادامه حمزاوی به انحطاط اخالقی کشیده میشود و منیاوی سرگرم
زندگی پوچ و بیهدف خود میشود.
برخالف الشّحاذ ،در اشک سبالن ،طبقة متوسط نقش محوری را بر عهده دارند و همة حوادث در
اطراف شخصیّتهایی رخ میدهد که منتسب به طبقة متوسط هستند و میان آنان و طبقة حاکم برای
رسیدن به رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی ،مبارزهای در جریان است و هر چه به انتهای رمان نزدیک
میشویم ،شاهد اتحاد بیشتر گروههای اجتماعی هستیم تا به سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب در
سال  91منجر میگردد .این روحیة همکاری و اتحاد ،در رمان قابل مشاهده است:
«زندگی ،جز خیرخـواهی و کمک به انسانها ،مفهـوم دیگری نـدارد .کسانی در ایـن جهان بیهمتا
میتوانند هم ون بلبالن بهاری شاد و سرمست ،زیباترین نغمههای زندگی را سردهند و در آسایش
ابدی فرو غلتند که قلب و وجودشان از عشق به انسانها سرشته شده باشد( ».دارابی.)225 :2212،
 .3-1-1خودباختگی فکری و فرهنگی در رمان الشّحاذ

محفوظ ،رمان الشّحاذ را در مرحلهای از زندگی نوشت که بعضی از مردم به انقالب و شرایط آن متعهّد
و بعضی دیگر نسبت به آن سکوت اختیار کردند .این طبقة جدید که محفوظ از آن سخن میگوید ،در
گذشته از سوسیالیست مردمی و عدالت و برابری حمایت میکرد و وقتی شرایط تغییر کرد ،به اصول و
قوانین آن خیانت کردند و به انحراف کشیده شدند .شخصیّت عمرحمزاوی در رمان الشّحاذ ،تصویرگر
همین طبقه راه گم کرده در جامعه است که ارتباط با حکام سلطهطلب را در پیش گرفته است ،آنجا که
در ابتدای رمان ،از رنج بیماری به پزشک مراجعه کرده و پزشک بیماری او را «بیماری بورژوازی»
ض
تشخیص میدهد و آن را نوعی آشفتگی و پدیدهای طبیعی میداند (محمدسعید« :)111 :2211،إنَّهُ َم َر ٌ

ک من َم َر ٍ
ض( »...محفوظ،
رجواز ٌّ
س ب َ
بُ ُ
ي إِطََحاً َحديثاً مّا يُستَ َ
ی إن َج َاز لی أن أَستَع َ
عم ُل فی جرائدان ،لَي َ
.)211:2511
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این نگرانی و آشفتگی در وجود شخصیّت داستان ،در حقیقت ،حکایت حال طبقهای از روشنفکران
جامعه است که نیروی آزادی و انقالب در وجودشان سست گشته و حماسه و غیرت خود را از دست
داده ،راهی ضد آن در پیش گرفتهاند و تباهی و پوچی عمرشان را احساس میکنند .نجیب ،نظیر همین
شخصیّتها را در دیگر داستانهایش به کار برده است مانند شخصیّت محجوب عبدالدایم در رمان
القاهرة الجدیدة و رؤوف علوان در رمان اللّص وَالکِالب .به نظر میرسد حمزاوی در رمان گدا همان
علوان در رمان اللص والکالب است که بیست سال از گمراهی او گذشته و انقالب را فراموش کرده
است که حمزاوی روحش را در آلودگی ،به جنینی نارس و سقط شده تشبیه میکند (محمدسعید،

ست الرَح فی برطُ ٍ
الرَاسب ال َدِسَة» (همان:
ضََ ،اختَنَ َق
مان قَذ ٍر َک ّأّنا َجن ٌ
ي ُُمَح ٌ
َ « :)111 :2211حبَ ُ ُ َ ُ
ُ
القلب ِبلبَدة ََ َ

( .)212ترجمه :روح در شیشه ای کثیف حبس شده ،گویی جنینی نارس است و قلب در بالهت و رسوبات

چربی غرق گشته است ).این طبقه از جامعه را ترسیم میکند که با سرکشی و طغیان روحشان ،تا پرتگاه
نابودی سقوط کرده است .یعنی همان غیرت انقالبی درونشان که با آن جنگیده و آن را نابود ساختهاند
و این در سخنان حمزاوی پیداست که حکایت از نوعی پوچی و ناامیدی دارد آنجا که
ات( »...ترجمه :بیقرار بود،
ضجر ٌ
ضجرَ َن ََ َ
ض َج َرة ََاجلَمي ُع َ
جر ََهی َ
أضج ُر فَ ُه َو َ
میگویدَ « :
ضج ُر ُ
ض َج َر يَ ُ
ض َ
بیقرار است ،بیقرارم ،بیقرار است ،آن بیقرار است ،همه بیقرارند ).و در جای دیگر به دوستش مصطفی
ص َل ل ،لَنيَ ُه َّمن َشيءٌ»...
ِ ّدقنی ،الأَدري َماذَا َح َ
منیاوی میگویدَ « :أان اليَ ُه ُّمن شيءٌ ،اليَ ُه ُّمن شیءٌ َ
(همان( .)212:ترجمه :هیچ چیز برایم اهمیت نخواهد داشت .دیگر هیچ چیز برایم اهمیت ندارد ،هیچ چیز برایم

اهمیت ندارد ،باور کن ،نمیدانم چه بر سرم آمده است ).تکرار لفظ «بیقرارم» و «هیچ چیز برایم اهمیت
ندارد» در کالم حمزاوی نشانی از ناامیدی و شدت بحران روحی اوست .عمرحمزاوی که از بحران
روحی رنج میبرد ،زمانی پوچی و تباهی زندگیش را بیشتر احساس میکند که میبیند آرزوی دیگران
وم
در زندگی محقق میشود .او در این حال با خشم به طرف میگوید« :يَتَ َّ
ب ال َق َ
ضيةَ الي َ
ص َور أن تَکس َ
األرضُُ ،ثَّ تَستَولَی علَي َها احلکومةُ غَ َداً» (ترجمه :تصور کن همین امروز در این دادخواست ،پیروز شدی و
ک
ََََتتَل َ
َ
ش
ب القضيةَ ،ألَسنَا نَعي ُ
زمین را مالک شدی ،فردا دولت آن را از تو میگیرد ).و طرف میگوید« :املُه ُّم أَن تَکس َ

أخ ُذ َان» (محفوظ( )221:2511،ترجمه :مهم این است که پرونده را ببریم ،مگر نه
حنن نَعلَ ُم أ ّن اهللَ َسيَ ُ
َحياتَنا ََ ُ
اینکه زندگی میکنیم با آنکه میدانیم خدا زندگیمان را خواهد گرفت) عمراز این منطق آنان سردرگم می-

شود .این عبارت ،سوژهای از خاطرات انقالبی و حماسی روشنفکران جامعه است که درگذشته با
غیرت خاصی با آن روبرو بودهاند و اکنون با رها کردن آن به پوچی رسیدهاند .پس ،یادآوری آن
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برایشان آزاردهنده است که وقتی راه انقالب را دشوار یافتند ،فرار را بر قرار ،ترجیح دادند و این
برخالف شخصیّت الیاس ،قهرمان داستان اشک سبالن است و همانگونه که گفته خواهد شد او
شخصیّتی انقالبی و عدالتخواه به تمام معناست.
 .4-1-1نيروی غيرت و عدالتطلبی در رمان اشک سبالن

در برابر بحران روحی قهرمان رمان الشّحاذ ،قهرمان داستان رمان اشک سبالن ،دعوت به از خود
گذشتگی و فداکاری در راه پاسداشت وطن میکند و هر کدام از شخصیّتها ،نمونهی کامل انسان
مقاوم هستند .رمان اشک سبالن در اصل تا حرکت تودة مردم در جهت عدالتطلبی و عدالتگستری
و در اختیار گرفتن حق و حقوق مسلّم خود در برابر استبداد محلی و در سطحی وسیعتر ،شاهنشاهی به
ال واقعی بیان میدارد ،حرکت میکند.
سوی جریانات پی یده و دردناکی که نویسنده به شیوهای کام ً
مبارزه الیاس با استبداد ،مورد عالقة خانواده و اطرافیان ،دهقانـان ،روستائیـان و حتی مخالفانش واقع
میشود و در ادامة رمان ،چند نفر از مخالفین الیاس ،آرامآرام به میدان مبارزه کشیده میشوند و
فشارهای استبداد ،قتل و کشتارها ،در به دریها و ظلم و ستمها ،هی گاه نمیتواند شعلة غیرت را در
وجود شخصیّتها خاموش کند« .ترنم هر ساز ،آرزوهایی را بازگو میکرد که در وجودشان پژمرده
بود و اینک با نغمهساز آبیاری میشد ،در حالتی از خلسه ،قدرت زبان و موسیقی خود را باز مییافتند و
حس میکردند صاحب فرهنگ و هویتی شدهاندکه ازآنان دور نگه داشته شده بود( ».دارابی،
.)11:2212

 .3-1بررسی شخصيّتهای رمانهای الشحاذ و اشک سبالن
 .1-3-1وضعيّت روشنفکران

روشنفکران عرب قرن بیستم از واژة سوسیالیسم ،تصویر بسیار مبهمی دربارة خیر و عدالت اجتماعی
داشتند .آن ه سبب گرایش اندیشمندان ،به آموزههای چپ شد ،آن بود که در توضیح برخی مشکالت
معاصر و یافتن راهحلّی برای آنها ،نمیتوانستند به ظاهر سخن شریعت اکتفا کنند؛ لذا ناگزیر شدند از
آموزههای جـدیـد یـاری جـویند .ازســوی دیگـر ،لیبـرالیسم ،راه منـاسبی پیش روی دیـنمـداران
نمیگذاشت .بدینترتیب برخی از آنان به آموزههای سوسیالیستی روی آوردند و گروهی متأثر از
مارکسیسم شدند (ذ.الف .)122 :2211 ،نجیب محفوظ از روشنفکران عرب میخواهد تا موضع خود را
روشن سازند که آیا میخواهند ناسیونالیست باشند یا غربگرا؟ در واقع با این کار ،آنان را مورد انتقاد
قرار میدهد .آنانی که در جامعة اسالمی دارای اندیشة غربی و فرار از انقالب هستند ،آنان مانند
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روشنفکران غربی ،در جامعة خود ایفای نقش نمیکنند و جایگاه خود را نمیشناسند ،آنان دچار بحران
روحی و فرهنگی هستند ،فرهنگی که ساخته و پرداختة غرب است؛ به همین دلیل ،روشنفکر عرب
بدون فرهنگ و هویت عربی خود در جامعه ظاهر است.
روشنفکر غربگرا گاهی از دیدگاه مدرنیته پشتیبانی کـرده و دیـدگاههـا و راهحـلهای خـود را بنا
میکند،گاهی به انقالب مارکسیستی روی میآورد و هنگامیکه این دو دیدگاه با انتقاد جدّی
روشنفکر پست مدرن مواجه میشود ،طرح جدیدی میافکند و خواستار تحقق نتایج فکری و اجتماعی
متباین با دو تجربه عربی و غربی و متفاوت از دوران فرهنگی آن دو میشود (موصللی.)1 :2219 ،
شخصیّت حمزاوی و بحران روحی او ،در حقیقت ،آشفتگی و سرگردانی روشنفکران عرب در برابر
غرب را توجیه میکند که از دوگانگی نقش فرهنگی غرب نشأت میگیرد« .علّت دیگر رمزپردازی
نجیب در رمان مذکور ،عالوه بر نشان دادن سیمای روشنفکران غربگرا و بحران آنان ،تأثیر مستقیم
موضوع مرگ و احساس او در مورد ادراك عمیقی از پوچی هستی در این جهان است» (محمدسعید،
 .) 1:2211درکی از حیات انسانی و دنیایی به سبب یادآوری مرگ است ،همانگونه که در این رمان،
این اندیشه از عوامل اصلی انفجار بحران عمرحمزاوی و سؤال همیشگی او از معنای زندگی است .او
در آستانه پوچی و ناامیدی ،شکست را تجربه میکند و این در سخنانش پیداست آنجا که در حین

ک
وت ُحبُّ َ
وتَ ،ما أفظَ َع أالّيَستَم َع لغنائ َ
گفتوگو با یازیک میگوید« :ال َف َ
أح ٌدََ ،ميَ ُ
ش ُل! اللَّعنَةُ الّتی تُدف ُن َالَتَُ ُ
ک َ
ث احلسرات ي وماً لت َخرب ُک َّل َش ٍ
یء» (محفوظ(.)215 :2511 ،ترجمه:
الو ُج ُ
ََ ُ َّ
الوجود! ََُميسی ُ
لس ّر ُ
ود بَ س ٍّر .تَ ب َع ُ َ َ
شکست! نفرینی که همه چیز را نابود میکند و خود نمیمیرد .چه وحشتناك است که کسی به آوازت گوش
ندهد و عشقت به راز هستی بمیرد و هستی دیگر هیچ رازی نداشته باشد و غم و افسوس روزی سر بر آورد تا

همه چیز را نابود کند ).اینها همه تصویر روشنفکران غربگرا و ادراك آنان از مرگ و زندگیست که
در جامعه ،بر ضد آن حضور دارند .از نظر محفوظ ،شعارهای این روشنفکران جامعه ،از قبیل آزادی و
سوسیالیسم به ضدّ آنها تبدیل شده و کار آنان تأثیری منفی بر اجتماع و محیط دارد و نه تنها باعث
تکامل و پیشرفت فرهنگ جامعه نمیشود ،بلکه جنبة فقیرسازی دارد؛ چرا که آنان ثمرة اندیشة غربی-
اند.
در این رمان ،منیاوی دوست عمرحمزاوی ،تقریباً شخصیّتی مانند حمزاوی دارد؛ اما سرگرم زندگی
پوچ و هنـر بیمحتـوای خـویش است و خود نیز پوچی را احساس میکند ،آنجـا کـه بـه حمـزاوی

ٍ
أطوی َجواحني
زدمحَة َک َّ
الصارَخ َلکنّی ُرََّّبا تَ َذَّکر ُ
میگوید« :إنّی أنطَل ُق فی َحياتی املُ َ
ت فی يَوم من َأَيم اخلُماس َ
ي أنّی َ
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َجودي ََلکنّی َسرعا َن َما أدفَ نُه يف األعماق َکذکری ُُمزيٍَة».
ضنی ُس ٌ
َعلَی فَ َ
اعَت َ
ؤال َشيطاينٌّ َعن َمعنَی ُ
ش ٍل قَد ٍميََُ ،رََّّبا ََ
(همان( .)215 :ترجمه :در زندگی شلوغ خود مثل موشک پیش میروم .ولی چه بسا که روزی از روزهای
طوفانی به یاد آوردهام که شکست دیرینهای را در سینهی خودم پنهان میکنـم و بارها با این سؤال شیطانی
روبرو شدهام که وجودم چه معنایی دارد .ولی خیلی زود آن را مثل خاطرهای شرمآور در اعماق ضمیر خود
دفن کردهام).

بعد از آمدن عثمان خلیل از زندان ،حمزاوی برای جستجوی حقیقت و واقعیت ،راه دیگری در پیش
می گیرد و آن تصوفّ است .او دفتر وکالتش را به عثمان واگذار میکند .این گرایش صوفیانه ،انتقام
دوران ناز و نعمت و خوشی سپری شده است .او در این وضعیت صوفیانه ،غرق در عالمی از خیاالت
غیر از منطق واقعیت است ،عالمی پر از افراد و موجودات عجیب ،مانند تصویر ماری که میرقصد،
عقربی که لباس پرستار پوشیده ،روباهی که بین مرغها نگهبانی میکند ،گاوی که دیگر شیر نمیدهد تا
علم شیمی بیاموزد و مهم تر از همه جسم پسرش سمیر که سر عثمان را به جای سر خود قرار داده است
و دائماً بدنبال اوست و( ...نک :همان .)212-212:همة این خیاالت ،تصویری از واقعیت نزد حمزاوی
است واقعیتی که در جستجوی آن است.
 .1-3-1شخصيّت زنان
رمان الشّحاذ ،مسائل جنسی را با انگیزة فلسفی به کار برده است .یازیک و ورده و مارگارت به عنوان
زنانی آوازخوان و رقاص در صحنه حضور دارند که حمزاوی به طرف آنها کشیده میشود؛ اما «آنان
تصویرگر نوعی خاص از مردماند که دارای فرهنگی محدود و روانی آراماند که نگرانی و بحران
روحی افرادی نظیر حمزاوی را نمیشناسند( ».محمدسعید )112 :2211 ،این گروه از افراد جامعه ،بدون
میل به جستجوی ذات حقیقی خویشتن ،به زندگی ادامه میدهند و هیچ واقعیتی آنان را به تأمّل و تکاپو
دربارة نفس خود وانمیدارد .در نظر اینان ،زندگی همین است و چیزی فراتر از آن نیست .ذات این
افراد در جامعه ،درست نقطة مقابل ذات افرادی چون عمرحمزاوی است که ذات حقیقی با میل نفسانی
جایگزین شدة آن ،در وجودش در نزاع و کشمکشاند؛ امّا متأ ّسفانه این گروه از افراد جامعه ،نظیر
حمزاوی برای جستجوی خویشتن به انحراف کشیده شدهاند .یک مثال در این مورد ،وقتی حمزاوی از

یازیک در مورد حقیقت زندگی میپرسد او جواب میدهد که معنایی جزء عشق نداردَ « :هل فَ َّ
رت
ک ََ َ

احلب» (محفوظ .)211 :2511 ،این جواب یازیک ،نشان دهندة
يَوماً َعن َمعنَی احلَياة؟-ال َمعنَی َلَا إالّ ُّ
غفلت دنیای روحی او و امثال اوست.
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زینب همسرحمزاوی مظهر عالقة او در همراهی با بُعد انقالبی و حس شعر و شاعری اوست که
حمزاوی با رویگـردانی از شعـر و هنـر و انقالب ،حس ویـرانکنندهای نسبت به همسرش در پیش
میگیرد و این در سخنان حمزاوی پیداست ،آنگاه که به شیوة مونولوگ درونی میگویدََ « :ي اَلي ،إنَّ ُهما

َّ
ب( ».همان(.)221:ترجمه :خدایا
الع َم ُلََ .الدَّاءُ ال ّذي َزَّه َدين يف َ
ب ََ َ
الع َملُ ،ه َو الذي يُ َزّه ُدنی يف َزينَ َ
َشيءٌ ََاح ٌدَ .زينَ ُ
این دو یکی هستند زینب و کار .و بیماری که مرا از کار خسته کرده ،مرا از زینب نیز خسته کرده است).

در رمان اشک سبالن ،صیاد پیر به شانای ،عشق و نگاهی ژرفبین را میآموزد« :تو برای اینکه ریشه
بدوانی ،عشق را هم باید تجربه کنی .برای قلب بویژه قلب تو ،عشق شایستهتر است .منظورم عشق در
معنای وسیع آن است .عشق به انسانها ،عشق به هر کس ،عشق به همه چیز( »...دارابی.)221 :2212 ،
یکی از ابعاد بسیار ارزشمند رمان اشک سبالن ،زنان و فعالیت مؤثّر و دقیق آنهاست که در مبارزات
سیاسی همگام با مردان کار آزموده به تصویر کشیده شده است و چنان شخصیّتی از زن بهوجود آورده
است که کل نیرو ،ساماندهی و سیاستگذاری مبارزه را به او میسپارد و از طریق زنان ،روز به روز بر
قدرت مبارزه و تأثیر آن میافزاید .زیباترین صحنههای رمان با حضور شانای همسر آیاز ،به عنوان زنی
کامل و مادری نمونه رقم میخورد .او عالوه بر فعالیتهای سیاسی ،نانآور خانواده است« :سیر کردن
شکم در ازای آن همه درد و رنج و گاه خفت ،چیزی نیست که با روح سرکش شانای سازگار باشد؛
اما با اینهمه درد و رنج ،هی گاه به ستوه نمیآید» (همان.)111:
از دیگر شخصیّتهای نمونة زن در این رمان ،کالرا است؛ دختری که برخالف خواست پدر و مادرش
زن مرد جوانی به نام آیدین میشود و پای در میدان مبارزه اجتماعی میگذارد و همه سختیها را به
جان میخرد .این شخصیّت ،نشانگر روحیة استقاللطلبی تر ّقی خواهانه ،عدالتطلبی و عزّت نفس زن
نواندیش ایرانی است که در پراحساسترین وجه ممکن هنری در این اثر قابل مشاهده است.
 .3-3-1نقش کودکان در راستای انقالب
در انتهای رمان الشّحاذ ،سمیر ،فرزند حمزاوی به دنیا میآید و فرزند عثمان نیز انتظار تولدش میرود.
نجیب با کاربردی نمادین ،تو ّل د این کودکان را رمزی از پیروزی انقالب و مبارزه قرار داده است.
ب إلَی األرض ُمتَّخذاً من َرأس ُعثما َن رأساً َل ََ ُه» (محفوظ:2511 ،
ي يَث ُ
سم َ
محفوظ در این عبارت کهََ « :إذا ب َ
( .)212ترجمه :ناگهان سمیر بر زمین جهید و سر عثمان را به جای سر خود نهاد ).یادآوری میکند که راه
انقالبی عثمان خلیل ،توسط پسر حمزاوی و نیز توسط فرزند عثمان ،ادامه خواهد یافت .این دو کودك
در داستان ،رمز تکامل و ثبات راه انقالباند .او از این طریق راه آزادی و مبارزه را به روشنفکران
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جامعه عرب و طبقة متوسط بشارت میدهد و روحیة مقاومت در برابر غرب و اتکای به فرهنگ و
هویت خود را در وجود آنان زنده میکند (محمدسعید .)111 :2211،در رمان اشک سبالن نیز کودکان
و نوجوانان با سن کم خود در تمام فعّالیّتهای اجتماعی و ادامة مبارزه ضدّ حکام خودکامه و ظلم
اجتماعی ،حضور دارند .آنان جلوهای از فرزندان سر افراز وطن را به تصویر میکشند که در طول
دوران تاریخ ،از وطن و شرف خود دفاع میکنند و نام و یادشان در صفحه تاریخ ماندگار شده است.
حضورکودکان و نوجوانانی ،هم ون نسترن؛ دختر خواندة سعید و گلزار و یا بابک و یاشار که در
مدرسة ابتداییاند ،به سبب شرایط س ّنی خود و به سبب وظایف محوله در خدمت مبارزه اجتماعی و
جه است .اینان ،مانند بزرگساالن از خود گذشتگی نشان میدهند و با کمبود مالی و
مردمی در خور تو ّ
فقر و محرومیتها ،برخوردی درونی و شخصیّتی میکنند؛ بهطوریکه سخن از آنان و فعالیّتشان برای
خواننده ،روح نواز و جذّاب است.
 .4-3-1فرد نمونة انقالبی و مقاوم
عثمان خلیل از شخصیّتهای داستان الشّحاذ پس از آزادی ،به عنـوان فـردی انقـالبی و پـایبند به
ارزشهای آن در عرصه داستان ظاهر است .او نمونة عالی انسان مقاوم و عدالتطلب است و با اینکه به
خاطر عقیدهاش ،چندین سال را پشت میلههای زندان گذرانده است ،همچنان پایبند انقالب ،حرکت
میکند و این باعث ترس و ناامیدی دو دوست مخالف عقیدهاش میشود .در گفتوگو با دوستانش
که سعی میکنند او را از راه انقالب سوسیالیستی منحرف کنند ،اینگونه ایمـان قوی خود را توصیف

الشمسَّ ََ ،
ضع َه َد َراًَّ ََ ،
ت أ ّش َعة َّ
َيي
ت إمياين فَو َق ُّ
العم َر ََليَ َ
أکد ُ
إسَتد ُ
الص ُخور َََت َ
أن َم َ
ت لن َفسي ِب َّن ُ
میکندََ « :
ي ُمن ُذ َعهد القرد قَد َرفَ ُعوا اإلنسا َن إلَی َمرتبَ ٍة َساميَ ٍة( ».همان( .)222 :ترجمه :ایمانم را روی صخره-
َّحاَي اجملَ ُهول َ
الض َ
ها و زیر تابش آفتاب از نو پیدا کردم و به خودم تأکید کردم که عمرم بیهوده هدر نرفته است و میلیونها قربانی
گمنام که از عهد میمون تا به حال انسان را به جایگاه بلندی رساندند).

دُت املَيدا َن»
او حتی دوستانش را به خاطر رهاکردن انقالب سرزنش میکند« :لَو ََلتُسار ُعوا إلَی اجلُ ُحور ل ََما فَ َق ُ
(همان( )221:ترجمه :اگر شما توی سوراخ نرفته بودید ،میدان به دست آنها نمیافتاد).؛ اما اکثر شخصیّت-
های اشک سبالن ،حامی حزب مردمی و عدالتخواه هستند .الیاس ،قهرمان داستان ،برای نجات
دهقانان بین دو جبهة مخالف حاکمیت داخلی استبداد مطلق و استعمارگران خارجی مبارزه
میکند .بر عکس شخصیّت حمزاوی و منیاوی در رمان الشحاذ که در موضعی منفی قرار دارند و
انقالب را رها کرده ،خود را از ادامه مبارزه کنار کشیدهاند.
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در این رمان ،الیاس قهرمان داستان و همچنین آیاز برای رسیدن به پیروزی در برابر رژیم غاصب تا
آخـرین نفس مبـارزه میکنند و بارها طعـم تلـخ زنـدان ،شکنجـه ،در به دری ،چاقو خوردن و ...را
میچشند که نویسنده با ظرافت خاصی همة این حوادث را به خوبی به تصویر کشیده است« :سرهنگ
از فرط عصبانیت کنترل خود را از دست داده بود و رکیکترین فحشها را نثار الیاس میکرد ،چند
کشیدة محکم به چپ و راست صورت الیاس نواخت ،چند لگد به طرفش پراند و چند بار با نوك
پوتینش به ساق پای او کوبید ...مشتهای جانکاه به زیر دل و شکمش باریدن گرفت ،چیزی از او
نمیپرسیدند ،فقط او را می زدند .پس از آنکه زیر مشت و لگد آنها م اله شد و روی زمین افتاد ،طنابی
به دستهایش گره خورد و یکی از دو گروهبان اهرمی را با پا فشار داد و الیاس از سقف شکنجهگاه
آویزان شد و( »...همان)111-112:
آیاز شخصیّت دیگر اشک سبالن برخالف عمویش که از هواداران شاه است ،به الیاس میپیوندد و
همة درد و سختیهای مبارزه را به جان میخرد و جنبة اشتراکش با عثمان خلیل در رمان گدا ،در همین
است؛ چرا که عثمان نیز با وجود تحمّل درد و شکنجههای زندان ،همچنان ثابت قدم میماند .عثمان
هم نین میتواند با شخصیّت الیاس قابل مقایسه باشد که هر دو افرادی بیدار و مبارزند.

 .4-1تأثير علم و هنر بر اجتماع در الشّحاذ
پس از انقالب2591م .در مصر عالوه بر بسیاری از محدودیتها ،بین علم و ادبیات و هنر شکاف
بوجود آمد و آثار فکری و فرهنگی در دست نظام کنترل میشد ،حتی کتاب ،نمایشنامه و قلم مشمول
این حکم بود« .نجیب محفوظ از طریق شخصیّت حمزاوی و مصطفی منیاوی قضیّه هنر و تأثیر آن را بر
اجتماع -آنگاه که به وسیلهای برای کسب معاش بدل میشود -مطرح ساخته است» (محمدسعید،
 .) 119:2211زمانی که مصطفی منیاوی خطاب به عمرحمزاوی ،در تهی بودن این نوع هنر از محتوای

ِ ّدقنی َّ
موح الفلسفة،
للفن .ستَج ُد فی العلم لَ ّذ َة ال ّ
جدّی عنوان میکندَ « :
أن العل َم َليُبق َشيئاً ّ
شعر ََنَشو َة ال ّدين َطُ َ

سل».
ي ُحليَةً نسائيةً مَّا يُستَع َم ُل فی َشهر َ
َ
ِ ّدقنی أنَّه َليَبق ل ّ
لفن إالّ التّسليةََ ََ ،سينتَ َهی يَوماً ِبن يَص َ
الع َ
(محفوظ( .)219:2511،ترجمه :مرا تأیید کن که علم چیزی برای هنر باقی نگذاشتهاست ،در علم لذت شعر و
نشئهی دین و بلندپروازیهای فلسفه را مییابی حرفم را باور کن که برای هنر چیزی جزء سرگرمی و وقت
گذرانی نمانده و روزی میرسد که هنر تبدیل به زینتی زنانه میشود که در ماه عسل مورد استفاده قرار می-
ضی
حنن النَدري َعه َد ال َف ّن قَد َم َ
گیرد ).و در ادامه میگویدَ « :
مات ال َقانُو ُن قَ ب َل ال َف ّن ،احلَ ُّق أ ّنَ َمف َ
غي ََ ُ
هوم ال َف ّن قَد تَ ََ
تخلَّی للعلم َعن ََجيع املَيادين
يجَ ،هذا ُه َو ُّ
ضیُّ ََ ،
ب أن نَ َ
ََان َق َ
فن َعصران ُه َو التَسليَةُ ََالتَّهر ُ
الفن املُمک ُن فی َزَمن العلمََ ،ي ُ
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السيک( ».همان( .)221:ترجمه :قانون پیش از هنر مرده است حقیقت این است که مفهوم هنر عوض شده
َعدا ّ
ولی ما نمی دانیم ،دور هنر گذشت و به سر رسید ،هنر عصر ما بذله گویی و مسخرگی است ،در روزگار علم
فقط همین یک هنر میتواند بر جایی بماند ،و باید همة میدانها را به جزء میدان سیرك برای علم خالی کنیم).

نجیب محفوظ به قضیة پوچ و بی معنی شدن هنر و تأثیر منفی آن بر اجتماع اشاره میکند که وقتی امید
و انگیزه و روح حماسی در هنر بمیرد ،هنر دیگر وسیلهای توخالی شده و در محیط اجتماعی و فردی
سود نمیبخشد و تنها به عنوان وسیلهای برای سرگرمی و وقتگذرانی به کار برده میشود؛ چرا که
نویسنده میخواهد هنر را از غیر هنر و مسخ شدة ضدّ آن ،پاك گرداند و گرنه هنر حقیقی باعث کمال
و سعادت انسان شده ،افق جدیدی از زندگی و امید را به روی او میگشاید.

ي ٍ
نظام َيتَض ُر
محفوظ ،شعر حمزاوی را نالة یک نظام محتضر میداند تا هذیان بر اثر بیماریَّ « :إّنا أن ُ
( »...همان .)229:و منیاوی آن را بحران هنر میداند؛ بحران هنرمندی که چون نمیتواند مضمونی پیدا
ٍ
ث َعن ش ٍ
کل
کند ،به دنبال شکل جدیدی میگردد« :لَکنَّنی ُ
بح ُ
أقول َک َفنَّان القدمي َّإّنا أزَمةٌ َخ ّفيةٌ أي َ
ضاً ،أزمةُ فَ نَّان يَ َ

َجدي ٍد بَع َد أن أعيَاه املَضمو ُن( »...همان.)229 :

أی ٍ
کتاب فی
إقرأ َّ
منیاوی در تهی بودن علم از سعادت بشری ،خطاب به عمر حمزاوی میگویدَ « :
أی ع ٍ
إحساس
شعر ُُثَّ اختَب بدقَّ ٍة
سرحيَّات أَ َدَاَين ال ّ
العلُوم ََتَ َذَّکر َما تَ َ
لم م َن ُ
ال َفلَک أَ فی الطَّبيعة أَ فی ّ
َ
شاءُ م َن املَ َ
ک( »...همان( .)211 :ترجمه :هر کتابی را در علم نجوم یا طبیعت و یا هر علمی از علوم
اح َ
اخلَجل الَّذي َسيَجتَ ُ
بخوان و هر کدام را از نمایشنامهها و دیوانهای شعر را میخوانی به یاد بیاور ،آنگاه احساس شرمندگی را
تجربه کن که وجودت را لبریز میکند).

منیاوی همة علوم نظیر علم نجوم ،طبیعت ،نمایشنامه و دیوان شعر را بیارزش میداند .او
سخنگوی رادیو و تلوزیون است؛ لذا از این طریق ،بسیاری از افکار خود را به خواننده منتقل میکند.
این شخصیّت  ،رمز گروهی از اهل قلم است که در جامعه در برابر حوادث در موضعی منفی قرار دارند.
او بیآنکه معترض واقعیّت و فسادهای اجتماعی آشکار و مشهود شود ،مینویسد؛ ولی بدون اینکه
اظهار نظر یا انتقادی کند .این طبقه از جامعه ،هنر و قلمشان هیچ سودی نمیبخشد و فقط جنبة سرگرم
کنندگی دارد.
منیاوی برای عثمان خلیل که تازه از زندان آزاد شده و از بحران روحی دوستش حمزاوی بیخبر است،
بحران روحی او را اینگونه شرح میدهدََ « :ل يَعد َهذا ُمقنعاً فی َعصر الثَّورات اجلُ َذريةَ ،عصر العلمََ ،قَد تبََّوأَ العل ُم
الع َج ُز ََاجلَه ُل».
نبوذَة اجلَاهلَةََ .يَ َو ُّد أنيَقتَح َم احلَقائ َق ال ُکبی ََلکن أعيَاهُ َ
العر َ
َ
سهُ ضم َن احلَاشية املَ ُ
ش فَ َو َج َد ال َفنَّا ُن نَف َ
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(محفوظ( .)229 :2511 ،ترجمه :در عصر انقالبهای عمیق ،در عصر علم ،این دیگر کافی نیست .علم بر
تخت نشسته است و هنرمند خود را جزء حواشی حقیر و نادان او میبیند و دوست دارد به کشف حقایق بزرگ
بپردازد اما قانون و جهل به او اجازه نمیدهد).

او این بحران روحی حمزاوی را به خاطر سود بخشی علم و نیز ناتوانی هنرمند ،در کشف حقایق تلقّی
میکند .او میگوید در عصر انقالبهای نیرومند که همهی مردم را تحت کنترل خود در میآورند،
دیگر نه هنرمند شایستگی علم دارد و نه هنر شایستگی سود بخشیدن .پس او با ناامیدی و یأس به

س ُّو َل!( »...همان( .)212:ترجمه :و
حمزاوی میگویدََ « :ألنَّه اليُو َج ُد ََح ٌی فی َعصران ،فَلميَبق ألمثال َ
ک إالّ التَ َ
چون در روزگار ما وحی و الهامی در کار نیست ،امثال تو چارهای جزء گدایی ندارند )...در نظر حمزاوی نیز
س َّرات التَسلية بَ َتَُّف ٍظ».
علم ،هنر و فلسفه را نابود کرده است« .بَل قَ َ
العلم علی الفلسفة ََ ّ
ضی ُ
الفن .فَإلی َم َ

(همان.)222 :
 .5-1بازتاب اخالق در رمان اشک سبالن و تأثير آن بر قهرمانان داستان
دارابی در رمانش ،بسیاری از نظریههای فلسفی و اخالقی را به خواننده میآموزد .او برای توصیف و
تشریح این نظریهها و جهانبینی فلسفی ،صحنهسازی کرده و حوادث را با مضمون و حکمت اخالقی
میآفریند .بطوریکه از البهالی سطور رمان ،واقعیتهایی دیده میشود که باعث گسترش دید خواننده
و کسب فضایل انسانی برای او میشود .نویسنده پایبندی به این وظایف را بیشتر در سایة روستا و
روستائیان بروز داده است .آنان در انجام این وظایف ،خطرهای بزرگی را به جان خود میخرند ،مانند
خانوادة عموی آیاز که الیاس را به خانه خود راه داده ،او را از مرگ نجات میدهند با اینکه آیاز خود
«میترسید کـه اگـر به وجـود الیاس در دهکـده پی ببرنـد ،این خـود انگیزة حملـة دوباره به دهکده
میشود( ».دارابی .)211 :2212 ،در خانوادة اصالن «مستوره مانند پروانه دور سر الیاس میچرخید و
مادرانه از شانای مراقبت میکرد و شانای کسی نبود که جنبهی اخالقی او را نادیده بگیرد و از زیر کار
اگر هم از او خواسته نشده باشد ،شانه خالی کند» (همان)222:؛ از طرفی ،وجود فضایل اخالقی در
آیاز ،باعث میشود که او از اهل و خانوادهاش که طرفدار نیروی ژاندارم هستند ،جدا شده به الیاس
بپیوندد( .همان.)15 :
وقتی الیاس در درّة حیران و مرز ترکیه دستگیر میشود ،خواهرش شانای در مسافرخانه ،تنها و بـیکـس
میماند؛ امّا سرشت اخالقی در وجود شخصـیّت «غن ـه» مسـتخدم مسـافرخانه ،باعـث همـدردی غن ـه
نسبت به او شده او را به خانهاش نزد عروسش کالرا میبرد و از فقر و محرومیـت و درد تنهـایی نجـات
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میدهد« .برخورد کالرا با شانای و نحوة رفتار غن ه با او و کـالرا آنقـدر سـاده و صـمیمانه و بـه دور از
تکلّف بـود که شـانـای احساس کـرد به محیط آشنایی وارد شده اسـت .نمـیدانسـت چـرا؛ ولـی حـس
میکرد به جایی آمده که با خصوصیات اخالقی او خلق شده است( ».همان« .)112:این انسانهای پـاك
و نیک سرشت ،پاکیها و نیکیها همچون واژههای یـک سـرود بلنـد در درونشـان نگاشـته شـده بـود»
(همان.)112:
 .3نتيجه
در این پژوهش که رمانهای الشّحاذ اثر نجیب محفوظ و اشک سبالن نوشتة ابراهیم دارابی را بر اساس
تحلیل جامعهشناسی انتقادی و با رویکردی تطبیقی در سطوحی چون سطح سیاسی -تاریخی،
اجتماعی -فلسفی ،بحران روشنفکران و فلسفة علم و هنر ،مورد بررسی قرار گرفت ،نشان داده شد که:
 .2ماجراهای هر دو رمان بر اساس واقعیّتهای جامعه مصر و ایران نوشته شده است .قهرمان رمان
الشحاذ ،از راه انقالبی و سوسیالیستی منحرف و با مالکان و خانهای مستبد همراه گردید .او به علّت
خودباختگی فکری و فرهنگی دچار بحران روحی شد و در برابر انقالب ،فرار را بر مبارزه ترجیح داد؛
برعکس ،الیاس ،قهرمان رمان اشک سبالن ،فردی تحصیلکرده ،عدالتخواه و هویّتطلب است و
هم نان طرفدار حزب مردمی ،ستمدیدگان و کشاورزان جامعه است و به عنوان مبارزی نستوه در
عرصه سیاسی علیه رژیم ستمشاهی ،به دیگران گوشزد میکند که باید همچنان با استقامت حرکت
کرد.
 .1رمان الشحاذ نجیب بر اساس سمبولیک ذهنی و انتقاد اجتماعی ،همة حوادث و بحرانهای جامعه را
در سطوح مختلف به تصویر میکشد و رمان اشک سبالن دارای سبک رئالیستی است و بدون
رمزگرایی ،مستقیم از واقعیت سخن گفته ،سرشار از نظریههای فلسفی -اخالقی است.
 .2درونمایة رمان اشک سبالن استثمارستیزی داخلی برای رسیدن به رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی
است که منشأ آن مبارزه با استعمار خارجی بهشمار میرود و درونمایة رمان الشحاذ ،فرهنگستیزی
غربی در میان روشنفکران است که منشأ آن مبارزه با غرب و عدم پذیرش فرهنگ غربی و ناکامیهای
آنان در این زمینه است.
 .1زن در رمان الشحاذ ،بهعنوان وسیلهای برای لذّتهای دنیوی و رسیدن به آرامشهای زودگذر در
جامعه حضور دارد .اغلب آنان ،زنانی آوازخوان و رقّاص هستند .با فرهنگی محدود که ذات خویش را
نمیشناسند و بدون تمایل به جستجوی هویّت و ذات خویش ،در زندگی مادّی غرق هستند .البته زینب
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همسر حمزاوی شخصیّتی مثبت و مادرانه دارد که برای آیندة فرزندانش تالش میکند .امّا در رمان
اشک سبالن ،شانای و کالرا از جمله زنان نمونهای هستند که عالوه بر خانهداری ،دوشادوش مردان،
در میدان مبارزه نیز حضوری فعّال دارند.
 .9کودکان و نوجوانان رمان اشک سبالن ،قدم به میدان مبارزه گذاشته و برای حفظ وطن و شرف
خود دلیرانه در برابر دشمن ،استبداد و بیگانگان غرب ،ایستادگی میکنند و به شهادت میرسند و در
رمان الشحاذ ،فرزنـدان حمزاوی و عثمان خلیل نیز نویددهندة آیندهای زیبا هستند و نجیب به وسیلة این
دو ،پیروزی و آزادی را بشارت میدهد.
کتابنامه
الف :کتابها
 .2ایرانیان ،جمشید ()2291؛ واقعيت اجتماعی و جهان داستان ،تهران :امیرکبیر.
 .2بدير،حلمی ()8811؛ الرَاية اجلديدة فی مصر (قراءة فی النص الرَائی املعاِر)؛ الطبعة األولی :داراملعارف.
 .2دارابی ،ابراهیم ()2212؛ رمان اشک سبالن ،چاپ دوم ،تهران :دنیای نو.
 .1لوین ،زالمان ایساکوویچ ()2111؛ اندیشهها و جنبشهای نوین سياسی و اجتماعی در جهان عرب،
ترجمة یوسف عزیزی بنی طرف ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .9زیما ،پیرو ()2211؛ روشهای تجربی و دیالکتيکی در جامعهشناسی ادبيات ،ترجمة محمدجعفر پاینده،
تهران :نقش جهان.
 .6عيساوی ،شارل ()8881؛ دراسة فی التاريخ مصر االجتماعية َ االقتصادية ،القاهرة :داراملعارف.
 .1گلدمن ،لوسین ()2212؛ جامعه ،فرهنگ و ادبيات ،ترجمة محمد جعفر پوینده ،تهران :چشمه.
 .1لوونتال ،لئو ()2212؛ رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبيات ،ترجمة محمدرضا شادرو ،تهران :نی.
 .5حمفوظ ،جنيب ()8811؛ املؤلفات الکاملة ،اجمللّد الثالث :مکتبة لبنان.

 .21محمدسعید ،فاطمة الزهراء()2211؛ سمبوليسم در آثار نجيب محفوظ ،ترجمة نجمه رجائی ،مشهد:
دانشگاه فردوسی.
 .22موصللی ،احمد و لویی صافی ()2211؛ ریشههای بحران روشنفکری در جامعهعرب ،ترجمة پرویز
آزادی ،تهران :وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
ب :مجلهها
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ادهمی ،جمال و همکاران ()2251؛ «نقد جامعهشناختی رمان سفر محمود دولتآبادی» ،فصلنامة علمی

پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج ،سال سوم ،شمارة  ،1صص.91-29
 .22راد ،فیروز و علی نظری شیخ احمد ()2251؛ «بررسی جامعهشناسی رمان تاریخی اشک سبالن»،
فصلنامة جامعهشناسی هنر و ادبيات ،سال سوم ،شمارة دوم ،صص.51-19
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دراسة للرَاَيت العربية َالفارسية املعاِرة يف ضوء النقد االجتماعي

(رَاية الشحاذ لنجيب حمفوظ َ دمع سبَن إلبراهيم دارابی؛

أُمنوذجا)1

ً

بيمان

ِاحلی2

برَين

خليلی3

استاذ مساعد فی فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة ايالم ،ايران
ماجستية فی فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة ايالم ،ايران

املل ّخص
مبا َّ
أن الرواية تعترب صورة موضوعية من وجهة نظر املؤلف حول احلياة وتعکس احلالة العقلية والثقافية فی کل العصور؛
هلذا حاولت هذه الدراسة جاهدة أنتبحث و تنقد روايتی الشحاذ لنجيب حمفوظ ودمع سبالن إلبراهيم دارابی يف ظل
النقد االجتماعي مستفيد ًة من املنهج الوصفی والتحليلی ،وعلی أساس املذهب األمريکي ،حتی ترسم أثناء روايتهما
تصويراً عن أحوال مصر بعد ثورة  8892وايران خالل سنوات  8221حتی .8291
من أهم النتائج اليت توصلنا اليها عرب هذا املقال َّ
أن جنيب حمفوظ فی روايته مال إلی نقد األحوال السياسية
صوَر األزمة النفسية واملعنوية لشخصيات
واالجتماعية يف مصر مستخدماً أسلوب التيار الوعی واللغة الرمزية،کی ي ّ
القصة وکارثة املثقفني وصراعهم الداخلی ،وهکذا األمر لالنسبة إلی إبراهيم دارابی ولکنَّه استخدم األسلوب الواقعي
ليوي عن ايران وأحواهلا فی تلک احلقبة الزمنية.
موضوع دمع سبالن يدور حول مکافحة االستبداد ،وکان بطل روايته مث ّقفاً ومناضالً ومستميتاً ضد النظام
البهلوی .وموضوع الشحاذ هو مناوئة الثقافة الغربية.کانت النساء فی الرواايت املذکورة منقادة للرجال ،حيث کانت
املرأة فی رواية الشحاذ وسيلة للوصول إلی لذاهتم الدنيوية ،ولکن فی رواية دمع سبالن نواجه نساء مثاليات حيرضرن فی
ساحة القتال إضافةً َعلَی القيام بشؤوهنن فی البيت .وأيرضا األطفال واألحدا يصنعون مستقبالً زاهراً والکاتبان
أيمالن هلما النجا واحلرية لوطنهما.
الکلمات ال ّدليلية :جنيب حمفوظ ،إبراهيم دارابی ،الشحاذ ،دمع سبالن .الرواية ،نقد سوسيولوجية.
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