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 چکيده
فرهنگی هر  -که اوضاع فکری برداشت نویسنده از زندگی استانداز و مـه به اینکه رمان، تصویری عینی از چشبا توجّ

تحلیلی و بر اساس مکتب تطبیقی  -کشد؛ پژوهش مذکور تالش کرده است با رویکردی توصیفیعصری را به تصویر می

مورد  شناسیابراهیم دارابی را از منظر جامعه ةنوشت اشک سبالناثر نجیب محفوظ و )گدا(  الشّحاذهای  آمریکایی، رمان

الی سطور این را از البه 2291تا  2211های و ایران سال 2591بررسی قرار دهد تا تصویری از سیمای مصر پس از انقالب 

جریان سیّال ذهن و زبانی  ةآثار به نمایش بگذارد. نتایج نشان از آن دارد که محفوظ در رمان خود با استفاده از شیو

های روشنفکران و اعی جامعه مصر پرداخته و بحران روحی قهرمان داستان، مصیبتنمادین، به نقد اوضاع سیاسی و اجتم

های درونی آنان را به تصویر کشیده است؛ ابراهیم دارابی نیز به مانند محفوظ، اما با سبکی رئالیستی، اوضاع ایران تعارض

و مبارزی نستوه علیه رژیم پهلوی کرده تاریخی مذکور، بازگو کرده است. قهرمان رمانش، فردی تحصیل ةرا در بره

های زنان در رمان شخصیّتاست. ستیؤ با فرهنط غربی ، الشّحاذ ةمایدرون استبدادستیزی و اشک سبالن ةمایاست. درون

های زودگذر است؛ اما در رمان ای برای رسیدن به آرامشوسیله ،الشّحاذمردان است. زن در رمان  شخصیّتمذکور، تابع 

مبارزه نیز حضوری فعّال  داری، دوشادوش مردان، در عرصةانهکنیم که عالوه بر خبرخورد می ا زنانی نمونهب اشک سبالن

دو قشر، پیروزی و آزادی  این ةوسیلای زیبا هستند و نویسندگان مذکور بهآینده ةدارند.کودکان و نوجوانان نیز نوید دهند

 دهد.را بشارت می
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 پيشگفتار. 1

ای است که به بررسی طبقات مختلف جامعه و دانشی نوپا و میان رشته ،شناختی آثار ادبینقد جامعه

پردازد. معینی از تاریخ می ةهای متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دورطرز رفتارها وکنش

از  .انددست دادهشناسی رمان بهجامعه ةدی دربارهای متعدّشناسان نظریهجامعه( 21: 2291)ایرانیان، 

 جمله:

پردازد؛ می این دیدگاه به نقد و تحلیل مسائل اجتماعی درآثار ادبیادبی:  آثار اجتماعيات درالف.

 ،اندثار ادبی منعکس شدهکه در آ فرهنگیهای اکم بر جامعه و جریانآداب و رسوم ح،در این شیوه

ر.ك:  شناسایی شود ،تأثیر رویدادهای اجتماعی بر تولیدات ادبیگیرند تا می بررسی قرار مورد

 (.12-12: 2291ایرانیان، )

ها و محتوای ایدئولوژیک متن ادبی در این روش پیامشناسی: دیالکتيک آثار ادبی و جامعه ب.

بررسی شده، تأثیر متقابل جامعه و ادبیات  ،شناسی و رویدادهای اجتماعی استمعهکه متأثّر از مفاهیم جا

 (.12-11: 2212گلدمن،  ر.ك:)شود شرح داده می ،وگویی دو طرفه استکه در حکم گفت

ی شرایط اجتماعی با میزان تولیدات فرهنگی سنجیده رابطه، در این دیدگاه توليد فرهنگی: ج.

رکود اقتصادی، جنگ و دیگر رویدادهایی که در جوامع عواملی چون  تأثیر بهتر،؛ به عبارت شودمی

 (.11-12: 2211زیما، ر.ك: )گردد میدهد بر کم و زیاد شدن تولیدات ادبی بررسی انسانی رخ می

ها و در این رویکرد، منتقد از طریق تحلیل متون ادبی در صدد یافتن نشانه شناسی انتقادی:جامعه د.

ی هاالت آن در ارتباط با دگرگونیودهای آگاهی جمعی در هر مکان و زمان و شناخت تحوّفرانم

 (.11-11: 2212لوونتال، ر.ك: ) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

ترین شکل ادبی روزگار و تصـویری عینـی از ترین و مهمرمان، معروف»ه به اینکه از یک طرف، با توجّ

ویر ـر عصـری را بـه تصــفرهنگـی هـ -از زندگی است که اوضاع فکـریانداز و برداشت نویسنده چشم

)ادهمـی،  «شـناختی ادبیـات اسـتادبی، اسناد خوبی برای نقـد جامعـه ةاین گون ،کشد؛ به همین دلیلمی

هــا و جامعــه، آن ــه از تجربــه عنــوان عضــوی از نویســان بــه(. بســیاری از نویســندگان و رمــان12 :2251

آورند و مسائل زمان خویش را به نوعی منعکس ی تحریر در میاند، به رشتهخویش اندوخته التتحصی

از طرف دیگـر،  .سازندکنند تا خواننده را بهتر با اقتصاد، فرهنگ، طبقات مختلف اجتماعی و... آشنا می

 ةنویسـند ر ابراهیم دارابیـ، اثاشک سبالنمصری و  ةبرجست ةاثر نجیب محفوظ نویسند الشّحاذهای رمان

ناپذیر با این حـوادث های آنها به شکلی اجتنابشخصیّتدهند و ، حوادث اجتماعی را بازتاب میایرانی
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را برای تحلیـل ایـن دو « شناسی انتقادیجامعه»یعنی  ؛رویکرد چهارم ،در ارتباط هستند؛ لذا این پژوهش

 زیر پاسخ دهد: هایپرسشاست تا به  رمان به کار گرفته

 وقوع انقالب در هر دوکشورکدام است؟ های مذکورآن هم درآستانةق رمانو افتراوجوه اشتراك  -2

آنان نسبت به جامعه ایجاد  قضاوتها چه تأثیری در های رمانشخصیّتشرایط روحی و روانی  -1

 کرده است؟

حاذتحقیق و معرّفـی دو رمـان  ةپیشین ةدر همین راستا، پس از ارائ  ، مسـائل مختلـفاشـک سـبالنو  الشـّ

زنـان،  شخصـیّتطلبـی، بازتـاب خودبـاختگی فرهنگـی، عـدالت فلسـفی،-سیاسـی، اجتمـاعی-تاریخی

 های مذکور، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.علم و هنر و... در رمان ةکودکان و جوانان، فلسف

 تحقيق ةپيشين .1-1

آنها  و اشاره به همه که پرداختنصورت گرفته است  های زیادیپژوهشدر مورد آثار نجیب محفوظ، 

بحران فکری و روحی قهرمانان » :شودحال به برخی از آنها اشاره می با این .در تنگنای این مقال نیست

« قراءة فی المدرسة األدبیة لروایة الثالثیة لنجیب محفوظ»و  2211« نجیب محفوظ ثیةدر رمان الثال

« الفکاهة فی روایة میرامار لنجیب محفوظ دراسة عناصر»، از فرامرز میرزایی و مظفر اکبری، 2211

نقدی بر رمان اللص والکالب، نوشته نجیب محفوظ »جو و زینب عباسی کاید، ، از مصطفی کمال2251

از جمله کارهایی که در زمینه رمان  اثر فاطمه جمشیدی و وصال میمندی. ،2252« از منظر فن توصیف

 ةاز جواد اصغری و مقال« محفوظ فی ادب نجیب یةالرمز» ةتوان به مقالمی ،صورت گرفته است ذالشّحا

رمان دارابی، تنها  ةحسن گودرزی اشاره کرد؛ اما در زمین ةنوشت« الّشحاذجریان سیال ذهن در رمان »

توسط فیروز راد و علی نظری، « سبالن اشکشناختی رمان تاریخی نقد جامعه»یک پژوهش با عنوان 

اساسی میان این پژوهش با کار صورت گرفته توسط آقایان راد و نظری صورت گرفته است. دو تفاوت 

شناسی ادبیات وجود دارد، چهار روش جامعه ،مه توضیح داده شدوجود دارد: اوالً همانطور که در مقدّ

اند؛ بهره برده« شناسیدیالکتیک آثار ادبی و جامعه»یعنی روش  ؛که پژوهشگران مذکور از روش دوم

در دو سطح دریافت و تشریح  2ادبی بر اساس روش ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن یعنی این اثر

شناختی اثر، دریافت و الگوهای ، ابتدا ساختار زیباییروشدر این  ،بررسی شده است؛ به عبارت بهتر

ساختاری بر اساس این دریافت توسط محققان ساخته و پرداخته شده است و در مرحله بعد، طبق این 
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رات آنها اقتصادی زمان خلق اثر با ساختار رمان تشریح و تأثیر و تأثّ -ارزی مسائل اجتماعیوها همالگ

ایم و شناسی یعنی نوع انتقادی آن، بهره بردهشود؛ اما ما از روش چهارم جامعهبر روی هم بررسی می

پژوهش برای اولین بار است که ایم. ثانیاً این دالیل استفاده از این روش را در مقدمه، مفصّل بیان نموده

 دهد.به صورت تطبیقی، دو رمان مذکور را از این منظر، مورد بررسی قرار می

 الشّحاذ رمان  خالصة .1-1 

دید دانای کل یا سوم شخص، روایت شده و قهرمان اصلی آن مردی جسور به نام  ةاز زاوی الشّحاذرمان 

ی انقالبی و اهل شعر و ادب برای شخصّیتدر آغاز رمان به عنوان  شخصّیتعمر حمزاوی است. این 

مخاطب به تصویر کشیده شده است که رؤیای مدینه فاضله را در سر دارد. دو دوست حمزاوی، 

راه مبارزه و بعد از طرح  ةمصطفی منیاوی و عثمان خلیل در مسیر انقالب با وی مشارکت دارند. در نیم

های مخالف انقالب، عثمان خلیل دستگیر و دو نفر دیگر موفق به شخصیّتز قتل یکی ا ةو اجرای نقش

 به خاطرشود. عثمان خلیل در زندان شوند؛ پس از این ماجرا، دفتر مبارزه در هم پی یده میفرار می

ورزد. عمر کند. او حتی از افشای نام دو دوست خود امتناع میل میثبات عقیده، شکنجه را تحمّ

که مصطفی منیاوی، هنر را برای سرگرمی اختیار  آورد؛ در حالیحرفه وکالت، روی میحمزاوی به 

اش دلزده ت فعلیـکم از وضعیزاوی نیز کمـر حمـد. عمـکند؛ بدون اینکه به آن ایمان داشته باشمی

سه کند و با شکایت از احساسی تلخ که بر او غلبه کرده، حماها و ذات خود را گم میشود و آرمانمی

او را از همسرش زینب، دو دخترش بثینه و  ،شود. این بحران روحیاش دگرگون میو تعصّب انقالبی

کند و به اش مصطفی منیاوی و عثمان خلیل دور میجمیله، پسرش سمیر و حتی دو دوست صمیمی

بثینه  کشاند. پس از چندی عثمان از زندان آزاد شده باانحراف اخالقی و افراط در مسائل جنسی می

 رسد.کند و داستان، با دستگیری عثمان خلیل و شلیک گلوله به حمزاوی به پایان میازدواج می

 اشک سبالن  رمان ةخالص .1-3

دید دانای کل، روایت و بخش اصلی رمان به سرگذشت مبارزات  ةنیز از زاوی سبالن اشکداستان 

اختصاص دارد. الیاس  ،دوران پهلوی دومهای اجتماعی مردم ایران مخصوصاً آذربایجان و جنبش

د شدن پدر و مادرش توسط خان محمّ قهرمان اصلی داستان، از اهالی آذربایجان است که بعد از کشته

د )دشمن الیاس( به آنان خان محمّ ةبرادرزاد ،شوند. آیازاز هواداران شاه، با خواهرش شانای آواره می

وار دهد و نزد عمویش در روستای درهه، آنها را نجات میملحق شده، به کمک سورچی پیر مسافرخان

کند؛ اما برد. بعد از چندی الیاس بهبود یافته، با ادریس از هواداران گروه مقاومت، ارتباط برقرار میمی
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به هر سه ادریس با ایشی بیک شاهسون و پسرش که قصد تجاوز به همسرش را دارند، درگیر شده و 

. الیاس و شانای و آیاز بعد از این حادثه، برای ادامه مبارزه، قصد رفتن به شونددست هم کشته می

شود و الیاس در آستارا دستگیر می ،گرددناچار از آنان جدا می راه آیاز به ةدارند که در میانآستارا را 

آیاز  گیرد.شانای توسط پیرزنی به نام غن ه مستخدم مسافرخانه و عروسش کالرا زندگی را از سر می

خورد و خود در کوهستانی اما شکست می ؛سعی در نجات وی داردشود و متوجه دستگیری الیاس می

یابد. کالرا پسری به نام شود و توسط زنی به نام رباب و فرزندانش تامارا و مانقاال نجات میمجروح می

سرش گلزار و فرزندانش نسترن از طرفی شانای با پیرمرد صیادی به نام سعید و هم ،آوردیاشار به دنیا می

پردازد. الیاس از ها میشود و به کار سیاسی و مبارزاتی و آموزش ب ه)دختر خوانده( و افشین آشنا می

دهد. آیاز و شانای با هم شود و به همراه آیاز، شانای، سعید و دیگران مبارزه را ادامه میزندان آزاد می

شوند. بعدها به دنبال ادامه مبارزات، بابک، افشین و بابک مینام نند و صاحب پسری به کازدواج می

ان ـکنند. افشین و نسترن در آن راه جدا میـریکی گرایش پیـیاشار)کودکان و جوانان( به جنبش چ

سپارد. از طرف دیگر تامارا بازند، سعید نیز شهید شده و گلزار در فراق سعید و فرزندانش جان میمی

سپارد آید، کالرا تیر خورده در آغوش الیاس جان میمیبا شلیک دشمن از پای در مقابل دیدگان آیاز

مان فرود دهد و این نین خورشید آزادی، غلتان غلتان به سرزمینو خودش نیز در آغوش یاشار جان می

 شود.، انقالب پیروز می91آمده تا اینکه در سال 

 پردازش موضوع -1

 رمان و سبک نویسندگی آنهاهای دو مایهبررسی درون .1-1

ت اجتماعی خود پیوند بزند و نویس، آن است که ساختار محتوایی اثر را با موقعیّهدف اصلی رمان

یعنی توصیف مناسبات جامعه و بیان  ؛شناسی ادبیات نیز با تحلیل اینگونه آثار سر و کار داردجامعه

های اصلی شود. یکی از انگیزهاجتماعی خلق میروابط علّی و معلولی آن. رمان نیز در بستر رویدادهای 

سمبولیک با زبان رمز،  ةهایش، بیان شرایط و اوضاع اجتماعی مصر است و در مرحلنجیب در رمان

محفوظ در اجتماع تیره و تار استبدادی مصر رشد کرد و »کند. مخالفان را سرکوب و از آنان انتقاد می

ال ذهن، ، با استفاده از جریان سیّالشحاذ  روشنفکران بود او در رمانمتأثّر از محدودیت و فشار بر 

قهرمان داستانش حمزاوی  ةوسیل ( و به19: 2511 )بدیر،« ترتیب زمان را در آن نادیده گرفته است

 کشد. محیط و اجتماع روشنفکران را به تصویر می



 2251، تابستان 21نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارة/ کاوش211

 

کند و صدای بیداری و آزادی را میت دعوبه راه حقیقت و آزادی مخاطبان را  ،نجیب در پایان داستان

توسط شلیک گلوله  ،کتف ةم، از ناحیرساند. آنجا که وقتی حمزاوی در عالم توهّ به گوش مردم می

شود، او در عین تحمّل زدیک میـدار شده به واقعیت نـبیند و تا حدودی از غفلت بیپلیس آسیب می

اطنش صدایی ـاگهان در بـه یاد آورد که نـرا ب شعری که قبالً از شاعری شنیده ،کنددرد، تالش می

)ترجمه: اگر واقعا مرا  (.211: 2511)محفوظ، « !؟ُدن ی َحقًَّا فَل َم َهَجرتَن یيإن َتُکن ُتر  »گوید: شنود که میمی

پیروزی انقالب و  ةاین کالم در حقیقت، کالم آزادی و بشارت دهند خواستی، چرا ترکم کردی!؟(می

رساند که راه فرهنگ و انقالب همیشه ادامه دارد. محفوظ عدالت است و خواننده را به این واقعیت می

 ایی زیبا برای روشنفکران جامعه و ملّت مسلمان است.در پایان، نویدبخش آینده

سیاسی موفّق و هدف اصلی دارابی نیز مانند محفوظ، نشان دادن اوضاع ایران و حوادث اجتماعی و 

ناموفّق آن در دوران پهلوی دوم است. او با ساختاری محوری و سبکی رئالیستی کانون رمان را تشکیل 

ها پر و بال داده است و آنان را شخصیّت، هم به حوادث و هم به سبالن اشکرمان  ةداده است. نویسند

ها و در مقابل «بیک»ها، «خان»ی هاشخصّیتدر تصوّر خود آنگونه که خواسته خلق کرده است. مثالً 

ها شخصیّتخیال خود ساخته و پرداخته و حضور این  ةها و... را با خمیر مای«شانای»ها، «بابک»اینها 

گیرد و به ژرفای است. دارابی یک کاشف است، دست خواننده را می «کشف» برای خواننده یک

کند که این اّتفاقات، رخ داده و آگاه میاجتماعی عصر خود دعوت و او را  -حوادث و وقایع سیاسی

کند، او را آموزش های سیاسی و اجتماعی دعوت میاطالع است؛ حتی خواننده را به پشت صحنهاو بی

 دارد و...کند، به کشف حقیقت وا میقرار میدهد، آشفته و بیمی

یچ رمزگونگی در تاریخی عریان است که ه -، یک رمان سیاسیسبالن اشک، الشحّاذبرعکس رمان 

اند، با اندکی تأمّل در برخی ها بودهآن وجود ندارد، حتی افراد آن محل که شاهد اتّفاقات آن سال

صورت مستقیم د حوادث را کم و بیش بهنتوانهای مستعار عناصر داستان، میموارد تخیّل نویسنده و نام

رمزی و سمبولیک  -یک داستان سیاسی است که الشّحاذو نه رمزی به یاد آورند و این برخالف رمان 

ای از نمادگرایی غلیظ فرو رفته است و این نیز چیزی جز ضرورت زمانی نبوده است؛ است و در هاله

ای از عنصر خیال تکوین یافته گرایانه و با آمیزهرئالیستی و واقع سبالن اشکبه عبارت دیگر، رمان 

، اشک سبالن امل داده است.ـگرایی ذهنی تکزـساس رمر اـرا ب الّشحاذان ـوظ، رمـا محفـامّ ؛است

 الشحاذرمان  ةمایمبارزه با استعمار خارجی است و جان ،ای استثمارستیزانه دارد که منشأ آنمایهدرون
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ستیزی غربی و داخلی بین روشنفکران است که منشأ آن مبارزه با غرب و عدم پذیرش فرهنگ فرهنگ

 غربی است.

 «الشّحاذ» ةتأمّلی بر واژ .1-1-1

مفهوم قرار ادای  ةمحفوظ در این اثر خویش، ادوات سمبولیک و جزئیات شکل و غالب را وسیلنجیب 

بعد از آنکه نفس به پوچی رسیده،  ،داستان گدایی و طلب حقیقت است ،الشحاذداده و عنوان رمان 

آید و در پایان به یک بورژوایی میحمزاوی به عنوان شاعری رؤیایی در داستان به روی صحنه  عمر

یعنی گدایی و طلب حقیقت و جستجوی ذات خویشتن که  ؛دهدحرکت و راکد تغییر ماهیت میبی

روشنفکران تحت تأثیر فرهنگ غرب، گرفتار آن بودند و نوعی پوچی و ناامیدی را در خود احساس 

رع بُن ی يُ ًا ََ ي ئًا َخط  يإنّ ی أَشّمُ ف ی اجلَوّ  شَ »ود: شکردند. حتی سخن از ناامیدی بارها در کالم حمزاوی تکرار می
بناًء قائمًا سَ  نَّ   لیٌّ ِب  رسد و )ترجمه: از هوا بوی عجیبی به مشام می (.211:2511)محفوظ،  «ُم...تَهدَّ يَ إحساٌس داخ 

بُّ شَ  َما أفظعَ » دهد که بنایی بلند فرو خواهد ریخت.(احساسی درونی به من هشدار می ، ََل أع د ُأح  ئًا ُحبّاً ياجلوَّ
همه یأس و ناامیدی » )ترجمه: چه هوای بدی، دیگر هیچ چیز را از ته دل دوست ندارم.((. 211)همان، «َخالصاً 

این آشفتگی و تغییر در نظام باعث  ..م آشکار شد.2591روشنفکران جامعه مصری پس از انقالب 

غیر مستقیم در  ةکارهای سیاسی امتناع ورزد و جز به شیوگردید که حتی محفوظ نیز از شرکت در

 (.11: 2211سعید، )محمد« هایش، فعالیتی نداشته باشدرمان

 اشک سبالندر رمان  «اشک»ة واژ .1-1-1

سبالن در جوشش سالگرد  ةها، آذربایجان و منطق.ش در کنار جنب و جوش دموکراتـه2211از سال 

های به خون غلتیده بود. آنجاست که نویسنده از پیروزی دموکرات است؛ در حالی که شهر پر از جنازه

سبالن سالیان سال است که به پیکار فرزندانش چشم دوخته است »گوید: سبالن و اشک ریختن آن می

شود و با شکست وزی آنان شاد میکند. برای همین است که با پیرو سعادت فرزندانش را آرزو می

اك و خون ریزد، چون هزاران هزار از فرزندانش را به خریزد. امروز باز اشک میآنان اشک می

ه شده زیر ـدیده و لستمـ یتملّهای رنـجادآور ـی ،(. سبالن در واقع21: 2212)دارابی،« اند.کشیده

 است در ایرانمستبد حکومت توصیفگر اراذل و اوباش و نیز  گروهیخودکامگی های استبداد و چکمه

چنان مقاوم و ت هماما فرزندان ملّ ؛کنندگناه گلگون میمردمان بیخون را از کهن سرزمین این که 

 یابد.آنان تجّسم می ةظلم ستیزند و امیدها در نیروی اراد
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 سياسی -در سطح تاریخی انتقادی شناسیتحليل تطبيقی دو رمان مذکور از منظر جامعه .1-1
 هاوقوع انقالب .1-1-1

م انقالبی در مصر به وقوع پیوست که به برکت آن 2591پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال 

ارکان استبداد در این کشور از هم فرو پاشید، نظام پادشاهی سقوط کرد و نیروهای استعمارگر بریتانیا 

هم نان پس از وقوع این انقالب در نظام حکومتی مصر آشفتگی »ند؛ اما از این کشور بیرون رانده شد

ها به دور نماند، شاعران و خورد؛ ادبیات و هنر نیز از این نابسامانیو نابسامانی بسیاری به چشم می

نویسندگان، آزادی خویش را بیش از گذشته از دست دادند؛ چراکه انقالب با نقد و انتقاد به شدت 

ی شخصّیت ،شد؛ بنابراین ادبیات مصر پس از انقالب، وضعیتی به خود گرفت که موجب مخالف بود

محفوظ نیز نتواند در آثارش آشکارا از حقایق سخن بگوید و مجبور گردید رمزگرایی و  چون نجیب

بیان غیرمستقیم را برای انعکاس عقاید خویش و وضعیت کشورش برگزیند؛ وی به این امر در  ةشیو

 (.12- 12:2211 محمدسعید،)« اشاره کرده است. الشحاذویژه رمان برخی از آثارش به

مصر در  ةجامع (.11همان:) محفوظ از لحاظ سیاسی، طرفدار حزب مردمی الوفد و سوسیالیستی بود

انقالب را سرکوب و از  ،یکسمبل ةوی با شیودچار خفقان و زورگویی حاکمان بود؛ لذا زمان نویسنده 

با اینکه وقوع انقالب، بسیاری از آرزوهای ملّی، میهنی و اجتماعی »حزب اکثریت دفاع کرد؛ زیرا 

ی برای آزادی عقیده در کشورش نیافت و حتی کار حلّمحفوظ را تحقق بخشید؛ اما وی هم نان راه

آثار فکری، فرهنگی و مطبوعاتی را به  ،دشوارتر گشت؛ زیرا نیروهای انقالبی با اعمال زوری و

 (.11: 2551)عیساوی، « کردند.شدیدترین وجه کنترل می

تا  ..شـه2211های آن از سال شخصیّتشرح ماجرای سی و سه سال از زندگی  ،اشک سبالنرمان 

با استقرار پادگان نظامی شهنشاهی در آذربایجان از .ش است. ماجراهای اصلی این رمان ـه2291سال 

یابد؛ لذا این رمان در وجهی پایان می 2291آغاز و با برچیده شدن آن در بهمن سال 2211آذر سال 

های اجتماعی آن دوران است که در آن، جامعه ایران حوادثی از قبیل نهضت هنری، برگرفته از واقعیت

ها و تظاهرات خیابانی، اعتصاب مرداد، 11،کودتای2222یرسالشدن صنعت نفت، قیام سی ت یملّ

 و... را به خود دید.2291پیروزی انقالب در سال 
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 های طبقه متوسطایدئولوژی طرفداری از .1-1-1

متوسط هستند و هدفشان بیرون راندن استعمار، از  ةنویسندگان در هر دو رمان، حامی ایدئولوژی طبق

دنبال به الشّحاذبین بردن استبداد، ایجاد امنیت اجتماعی، فرهنگی و... است. با این تفاوت که در رمان 

شودکه تأثیری منفی بر روی ت انقالب و فرهنگ جامعه شکاف ایجاد میتغییر انقالب، بین هویّ

های حمزاوی و منیاوی که از درون تغییر کرده، موضعی منفی نسبت شخصّیتروشنفکران دارد. مانند 

شود و منیاوی سرگرم گیرند. در ادامه حمزاوی به انحطاط اخالقی کشیده میبه انقالب در پیش می

 شود.هدف خود میزندگی پوچ و بی

حوادث در  ةمتوسط نقش محوری را بر عهده دارند و هم ة، طبقاشک سبالن، در الّشحاذبرخالف 

حاکم برای  ةمتوسط هستند و میان آنان و طبق ةدهد که منتسب به طبقهایی رخ میشخصیّتاطراف 

ای در جریان است و هر چه به انتهای رمان نزدیک رسیدن به رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی، مبارزه

شاهی و پیروزی انقالب در های اجتماعی هستیم تا به سقوط نظام شاهنشویم، شاهد اتحاد بیشتر گروهمی

 همکاری و اتحاد، در رمان قابل مشاهده است:  ةگردد. این روحیمنجر می 91سال 

همتا ن جهان بیـدارد. کسانی در ایـوم دیگری نـها، مفهواهی و کمک به انسانـزندگی، جز خیرخ»

سردهند و در آسایش های زندگی را توانند هم ون بلبالن بهاری شاد و سرمست، زیباترین نغمهمی

 (.225: 2212)دارابی،« ها سرشته شده باشد.ابدی فرو غلتند که قلب و وجودشان از عشق به انسان

 الشّحاذخودباختگی فکری و فرهنگی در رمان  .1-1-3

د ای از زندگی نوشت که بعضی از مردم به انقالب و شرایط آن متعهّرا در مرحله الشّحاذرمان  ،محفوظ

گوید، در جدید که محفوظ از آن سخن می ةر نسبت به آن سکوت اختیار کردند. این طبقو بعضی دیگ

کرد و وقتی شرایط تغییر کرد، به اصول و گذشته از سوسیالیست مردمی و عدالت و برابری حمایت می

ر گ، تصویرالشّحاذعمرحمزاوی در رمان  شخصیّت .قوانین آن خیانت کردند و به انحراف کشیده شدند

طلب را در پیش گرفته است، آنجا که همین طبقه راه گم کرده در جامعه است که ارتباط با حکام سلطه

 «بیماری بورژوازی»در ابتدای رمان، از رنج بیماری به پزشک مراجعه کرده و پزشک بیماری او را 

ٌض إ نَُّه َمرَ »: (111: 2211)محمدسعید، داندای طبیعی میدهد و آن را نوعی آشفتگی و پدیدهتشخیص می
ََحًا َحديَ عَأستَ  بُرُجواز یٌّ إ ن َجاَز ل ی أن   رائ د ان، لَ يُ ا ثًا م ّ  ي إ ِط  )محفوظ،  «َس ب َک م ن َمَرٍض...يسَتعَمُل فی ج 

211:2511.) 
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ای از روشنفکران در حقیقت، حکایت حال طبقه ،داستان شخصیّتاین نگرانی و آشفتگی در وجود 

نیروی آزادی و انقالب در وجودشان سست گشته و حماسه و غیرت خود را از دست جامعه است که 

کنند. نجیب، نظیر همین اند و تباهی و پوچی عمرشان را احساس میداده، راهی ضد آن در پیش گرفته

محجوب عبدالدایم در رمان  شخصیّتهایش به کار برده است مانند ها را در دیگر داستانشخصیّت

رسد حمزاوی در رمان گدا همان . به نظر میالّلص وَالِکالبو رؤوف علوان در رمان  جدیدةالقاهرة ال

است که بیست سال از گمراهی او گذشته و انقالب را فراموش کرده  اللص والکالبعلوان در رمان 

 )محمدسعید، کنداست که حمزاوی روحش را در آلودگی، به جنینی نارس و سقط شده تشبیه می

ََُح فی بُرُطماٍن َقذٍر َکأّّنا َجن»: (111: 2211 ََاخَتَنَق القلبُ  يٌ َحَبسُت الر ٌض،  َة   ُُمَح  ب  الَدِس  َاس  ََالَر لبَدة   : )همان «ِب 

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

تا پرتگاه  ،کند که با سرکشی و طغیان روحشانترسیم میاین طبقه از جامعه را چربی غرق گشته است.( 

اند نابودی سقوط کرده است. یعنی همان غیرت انقالبی درونشان که با آن جنگیده و آن را نابود ساخته

 و این در سخنان حمزاوی پیداست که حکایت از نوعی پوچی و ناامیدی دارد آنجا که

ََه ی َضَجَرة ََ  ضُجُر أضُجرُ يَ َضَجَر »گوید: می  َََضجراتٌ ياجلَم  فَ ُهَو َضجَر  ََن  ر  قرار بود، )ترجمه: بی «...ُع َضج 

و در جای دیگر به دوستش مصطفی  قرارند.(قرار است، همه بیقرار است، آن بیقرارم، بیقرار است، بیبی

َِ مُّ هُ ي َ ٌء، الشي ن  مُّ هُ ي َ أاَن ال»گوید: منیاوی می  «ٌء...يشَ  مَّنهُ ي َ ن، لَ ا َحَصَل ل  اذَ مَ  در يالأَ دّ قن ی،  ن  شیٌء 
)ترجمه: هیچ چیز برایم اهمیت نخواهد داشت. دیگر هیچ چیز برایم اهمیت ندارد، هیچ چیز برایم (.212:)همان

هیچ چیز برایم اهمیت »و  «قرارمبی»تکرار لفظ   دانم چه بر سرم آمده است.(اهمیت ندارد، باور کن، نمی

رحمزاوی که از بحران در کالم حمزاوی نشانی از ناامیدی و شدت بحران روحی اوست. عم «ندارد

بیند آرزوی دیگران کند که میبرد، زمانی پوچی و تباهی زندگیش را بیشتر احساس میروحی رنج می

َب الَقضَ ي َ »گوید: حال با خشم به طرف میشود. او در این در زندگی محقق می وَم يَة اليَتصََّور أن َتکس 
)ترجمه: تصور کن همین امروز در این دادخواست، پیروز شدی و  «َغَداً  َها احلکومةُ يََتَتل َک األرَض، ُثَّ َتسَتوَلی علَ ََ 

َب القضاملُه مُّ َأن َتک  »گوید: و طرف می گیرد.(زمین را مالک شدی، فردا دولت آن را از تو می ُش يَة، أَلسَنا نَع  يس 
ََحننُ يحَ  )ترجمه: مهم این است که پرونده را ببریم، مگر نه  (221:2511)محفوظ، «أُخُذانَ يَ نَعَلُم أّن اهلَل سَ  اتَنا 

-عمراز این منطق آنان سردرگم می دانیم خدا زندگیمان را خواهد گرفت(کنیم با آنکه میاینکه زندگی می

ه است که درگذشته با ای از خاطرات انقالبی و حماسی روشنفکران جامعشود. این عبارت، سوژه

یادآوری آن  ،اند. پسردن آن به پوچی رسیدهکاند و اکنون با رها غیرت خاصی با آن روبرو بوده
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برایشان آزاردهنده است که وقتی راه انقالب را دشوار یافتند، فرار را بر قرار، ترجیح دادند و این 

گونه که گفته خواهد شد او است و همان اشک سبالنالیاس، قهرمان داستان  شخصیّتبرخالف 

 خواه به تمام معناست.ی انقالبی و عدالتشخصّیت

 اشک سبالنطلبی در رمان نيروی غيرت و عدالت .1-1-4

، دعوت به از خود اشک سبالن، قهرمان داستان رمان الشّحاذدر برابر بحران روحی قهرمان رمان 

ی کامل انسان نمونه ،هاشخصیّتهر کدام از کند و گذشتگی و فداکاری در راه پاسداشت وطن می

گستری طلبی و عدالتمردم در جهت عدالت ةدر اصل تا حرکت تود اشک سبالنمقاوم هستند. رمان 

شاهنشاهی به  تر،در سطحی وسیع م خود در برابر استبداد محلی وو در اختیار گرفتن حق و حقوق مسلّ

کند. دارد، حرکت میای کاماًل واقعی بیان میبه شیوه سوی جریانات پی یده و دردناکی که نویسنده

ان و حتی مخالفانش واقع ـئیان، روستاـخانواده و اطرافیان، دهقان ةمبارزه الیاس با استبداد، مورد عالق

شوند و مبارزه کشیده میمیدان آرام به آرام ،رمان، چند نفر از مخالفین الیاس ةدر ادام شود ومی

را در  غیرت ةشعلتواند ها، هی گاه نمیها و ظلم و ستماستبداد، قتل و کشتارها، در به دریفشارهای 

کرد که در وجودشان پژمرده ساز، آرزوهایی را بازگو می ترنم هر»د. ها خاموش کنشخصیّتوجود 

یافتند و می شد، در حالتی از خلسه، قدرت زبان و موسیقی خود را بازساز آبیاری میبود و اینک با نغمه

)دارابی، « داشته شده بود. نگه اندکه ازآنان دورهویتی شده کردند صاحب فرهنگ وحس می

11:2212.) 

 اشک سبالنو  الشحاذهای های رمانشخصيّتبررسی  .1-3
 ت روشنفکرانوضعيّ .1-3-1

خیر و عدالت اجتماعی  ةسوسیالیسم، تصویر بسیار مبهمی دربار ةروشنفکران عرب قرن بیستم از واژ

ح برخی مشکالت های چپ شد، آن بود که در توضیداشتند. آن ه سبب گرایش اندیشمندان، به آموزه

توانستند به ظاهر سخن شریعت اکتفا کنند؛ لذا ناگزیر شدند از ی برای آنها، نمیحلّمعاصر و یافتن راه

داران ـمنـاسبی پیش روی دیـیسم، راه منرالـر، لیبـوی دیگــازس ویند.ـاری جـد یـدیـهای جآموزه

های سوسیالیستی روی آوردند و گروهی متأثر از آموزه آنان به ترتیب برخی ازگذاشت. بدیننمی

خواهد تا موضع خود را (. نجیب محفوظ از روشنفکران عرب می122: 2211مارکسیسم شدند )ذ.الف، 

گرا؟ در واقع با این کار، آنان را مورد انتقاد یا غرب خواهند ناسیونالیست باشندروشن سازند که آیا می

آنان مانند  ،هستندغربی و فرار از انقالب  ةاندیشاسالمی دارای  ةدهد. آنانی که در جامعقرار می
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آنان دچار بحران  ،شناسندکنند و جایگاه خود را نمیخود ایفای نقش نمی ةروشنفکران غربی، در جامع

به همین دلیل، روشنفکر عرب  غرب است؛ ةگی که ساخته و پرداختفرهن ،روحی و فرهنگی هستند

 بدون فرهنگ و هویت عربی خود در جامعه ظاهر است.

بنا  ود راـهای خلـحا و راهـهدگاهـرده و دیـگرا گاهی از دیدگاه مدرنیته پشتیبانی کروشنفکر غرب

ی که این دو دیدگاه با انتقاد جدّآورد و هنگامیکسیستی روی میکند،گاهی به انقالب مارمی

افکند و خواستار تحقق نتایج فکری و اجتماعی شود، طرح جدیدی میروشنفکر پست مدرن مواجه می

 (.1: 2219شود )موصللی، دو می تفاوت از دوران فرهنگی آنمتباین با دو تجربه عربی و غربی و م

آشفتگی و سرگردانی روشنفکران عرب در برابر  ،حمزاوی و بحران روحی او، در حقیقت شخصیّت

ت دیگر رمزپردازی علّ»گیرد. کند که از دوگانگی نقش فرهنگی غرب نشأت میغرب را توجیه می

گرا و بحران آنان، تأثیر مستقیم نجیب در رمان مذکور، عالوه بر نشان دادن سیمای روشنفکران غرب

 )محمدسعید،« از پوچی هستی در این جهان است موضوع مرگ و احساس او در مورد ادراك عمیقی

گونه که در این رمان، همان ،(. درکی از حیات انسانی و دنیایی به سبب یادآوری مرگ است1:2211

این اندیشه از عوامل اصلی انفجار بحران عمرحمزاوی و سؤال همیشگی او از معنای زندگی است. او 

کند و این در سخنانش پیداست آنجا که در حین ه میدر آستانه پوچی و ناامیدی، شکست را تجرب

الََتُوُت، َما أف  َنُة الّ الَفَشُل! اللَّع  »گوید: وگو با یازیک میگفت ََميَوُت ُحبَُّک تی ُتدف ُن  َع ل غ نائ َک أَحٌد،  َظَع أالَّيسَتم 
مُي   ََ رّ  الُوجود !  رٍّ. تَ ب  ل س  ی الُوُجوُد بَ  س  (.)ترجمه: 215: 2511)محفوظ، « َمًا ل ُتَخرّ َب ُکلَّ َشیءٍ َعُث احَلَسرات  يَ و  س 

میرد. چه وحشتناك است که کسی به آوازت گوش کند و خود نمیشکست! نفرینی که همه چیز را نابود می

ندهد و عشقت به راز هستی بمیرد و هستی دیگر هیچ رازی نداشته باشد و غم و افسوس روزی سر بر آورد تا 

گرا و ادراك آنان از مرگ و زندگیست که اینها همه تصویر روشنفکران غرب ابود کند.( همه چیز را ن

در جامعه، بر ضد آن حضور دارند. از نظر محفوظ، شعارهای این روشنفکران جامعه، از قبیل آزادی و 

باعث آنها تبدیل شده و کار آنان تأثیری منفی بر اجتماع و محیط دارد و نه تنها  سوسیالیسم به ضدّ

-غربی ةاندیش ةفقیرسازی دارد؛ چرا که آنان ثمر ةشود، بلکه جنبتکامل و پیشرفت فرهنگ جامعه نمی

 اند.

ی مانند حمزاوی دارد؛ اما سرگرم زندگی شخصیّتدر این رمان، منیاوی دوست عمرحمزاوی، تقریباً 

زاوی ـه حمـه بـک اـآنج ،کندویش است و خود نیز پوچی را احساس میـوای خـمحتر بیـپوچ و هن

ا َتذَکَّر  »: گویدمی َلکنّ ی ُرَّبَّ َخ   َي أنّ ی أطَوی َجواحن  ي  ٍم م ن  ُت ف ی يَ و  إنّ ی أنطَل ُق فی َحيات ی املُزَدمَحة  َکالصَّار أََيم  اخلُماس 
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ََلکنّ ی َسر  َعَلی َفشَ  َُجودي  ا اعََتََضن ی ُسؤاٌل َشيطاينٌّ َعن َمعَنی  ََُرَّبَّ « ماق  َکذ کری ُُمز يٍَة.فَ ُنه يف األع  اَن َما أد  عٍل َقدمٍي، 

روم. ولی چه بسا که روزی از روزهای )ترجمه: در زندگی شلوغ خود مثل موشک پیش می (.215)همان: 

کنـم و بارها با این سؤال شیطانی ی خودم پنهان میای را در سینهام که شکست دیرینهطوفانی به یاد آورده

آور در اعماق ضمیر خود ای شرموجودم چه معنایی دارد. ولی خیلی زود آن را مثل خاطرهام که روبرو شده

 ام.(دفن کرده

بعد از آمدن عثمان خلیل از زندان، حمزاوی برای جستجوی حقیقت و واقعیت، راه دیگری در پیش 

وفیانه، انتقام کند. این گرایش صگیرد و آن تصوفّ است. او دفتر وکالتش را به عثمان واگذار میمی

دوران ناز و نعمت و خوشی سپری شده است. او در این وضعیت صوفیانه، غرق در عالمی از خیاالت 

رقصد، مانند تصویر ماری که می ،غیر از منطق واقعیت است، عالمی پر از افراد و موجودات عجیب

دهد تا وی که دیگر شیر نمیکند، گاها نگهبانی میعقربی که لباس پرستار پوشیده، روباهی که بین مرغ

تر از همه جسم پسرش سمیر که سر عثمان را به جای سر خود قرار داده است علم شیمی بیاموزد و مهم

این خیاالت، تصویری از واقعیت نزد حمزاوی  ة(. هم212-212:و دائماً بدنبال اوست و... )نک: همان

 است واقعیتی که در جستجوی آن است.

 زنان شخصيّت .1-3-1

فلسفی به کار برده است. یازیک و ورده و مارگارت به عنوان  ة، مسائل جنسی را با انگیزالشّحاذرمان 

آنان »شود؛ اما زنانی آوازخوان و رقاص در صحنه حضور دارند که حمزاوی به طرف آنها کشیده می

نگرانی و بحران  اند کهاند که دارای فرهنگی محدود و روانی آرامتصویرگر نوعی خاص از مردم

این گروه از افراد جامعه، بدون  (112: 2211 )محمدسعید،« شناسند.افرادی نظیر حمزاوی را نمی روحی

ل و تکاپو دهند و هیچ واقعیتی آنان را به تأمّمیل به جستجوی ذات حقیقی خویشتن، به زندگی ادامه می

ت و چیزی فراتر از آن نیست. ذات این زندگی همین اس ،دارد. در نظر ایناننفس خود وانمی ةدربار

مقابل ذات افرادی چون عمرحمزاوی است که ذات حقیقی با میل نفسانی  طةافراد در جامعه، درست نق

 فانه این گروه از افراد جامعه، نظیرا متأسّ امّ ؛اندآن، در وجودش در نزاع و کشمکش ةجایگزین شد

اند. یک مثال در این مورد، وقتی حمزاوی از شدهحمزاوی برای جستجوی خویشتن به انحراف کشیده 

رتَ فَ  َهل»دهد که معنایی جزء عشق ندارد: پرسد او جواب مییازیک در مورد حقیقت زندگی می ََ  کَّ
 ة(. این جواب یازیک، نشان دهند211: 2511)محفوظ، « ال َمعَنی ََلا إاّل احلبُّ -اة ؟يومًا َعن َمعَنی احلَ يَ 

 غفلت دنیای روحی او و امثال اوست.
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او در همراهی با بُعد انقالبی و حس شعر و شاعری اوست که  ةهمسرحمزاوی مظهر عالق زینب

ای نسبت به همسرش در پیش کنندهرانـر و انقالب، حس ویـر و هنـردانی از شعـگبا روی حمزاوی

ََي اَل ي، إن َُّهما »گوید: مونولوگ درونی می ةآنگاه که به شیو ،گیرد و این در سخنان حمزاوی پیداستمی
اُء الذّ ي   ََالدَّ ََالَعَمُل.  ٌد. زَيَنُب  ََاح  ُدن ی يف  زَيَنَب. َشيٌء  ، ُهَو الَّذ ي يُ َزهّ  خدایا  )ترجمه:(.221)همان: «زَهََّدين  يف  الَعَمل 

 از زینب نیز خسته کرده است.(این دو یکی هستند زینب و کار. و بیماری که مرا از کار خسته کرده، مرا 

تو برای اینکه ریشه »آموزد: بین را می، صیاد پیر به شانای، عشق و نگاهی ژرفاشک سبالندر رمان 

تر است. منظورم عشق در بدوانی، عشق را هم باید تجربه کنی. برای قلب بویژه قلب تو، عشق شایسته

 .(221: 2212 )دارابی،« کس، عشق به همه چیز...ها، عشق به هر معنای وسیع آن است. عشق به انسان

هاست که در مبارزات ر و دقیق آنیکی از ابعاد بسیار ارزشمند رمان اشک سبالن، زنان و فعالیت مؤثّ

وجود آورده ی از زن بهشخصّیتسیاسی همگام با مردان کار آزموده به تصویر کشیده شده است و چنان 

سپارد و از طریق زنان، روز به روز بر گذاری مبارزه را به او میاستدهی و سیت که کل نیرو، ساماناس

های رمان با حضور شانای همسر آیاز، به عنوان زنی افزاید. زیباترین صحنهقدرت مبارزه و تأثیر آن می

سیر کردن »آور خانواده است: های سیاسی، نانخورد. او عالوه بر فعالیتکامل و مادری نمونه رقم می

همه درد و رنج و گاه خفت، چیزی نیست که با روح سرکش شانای سازگار باشد؛ در ازای آن  شکم

 (. 111)همان:« آیدهمه درد و رنج، هی گاه به ستوه نمیاما با این

  دختری که برخالف خواست پدر و مادرش ؛زن در این رمان، کالرا است ةهای نمونشخصیّتاز دیگر 

ها را به گذارد و همه سختیشود و پای در میدان مبارزه اجتماعی مین میزن مرد جوانی به نام آیدی

ت نفس زن طلبی و عزّی خواهانه، عدالتطلبی ترقّ استقالل ةگر روحی، نشانشخصیّتخرد. این جان می

 ترین وجه ممکن هنری در این اثر قابل مشاهده است.نواندیش ایرانی است که در پراحساس

 انقالب راستایکودکان در  نقش .1-3-3

رود. آید و فرزند عثمان نیز انتظار تولدش میدنیا می فرزند حمزاوی به ،، سمیرالشّحاذدر انتهای رمان 

د این کودکان را رمزی از پیروزی انقالب و مبارزه قرار داده است. نجیب با کاربردی نمادین، تولّ 

إذا ب َسم َي »محفوظ در این عبارت که:  هُ  يَث بُ ََ ََ ذ ًا م ن رَأس  ُعثماَن رأسًا َل : 2511)محفوظ،  «إَلی األرض  ُمتَّخ 

کند که راه یادآوری می)ترجمه: ناگهان سمیر بر زمین جهید و سر عثمان را به جای سر خود نهاد.( (. 212

و کودك د انقالبی عثمان خلیل، توسط پسر حمزاوی و نیز توسط فرزند عثمان، ادامه خواهد یافت. این

اند. او از این طریق راه آزادی و مبارزه را به روشنفکران در داستان، رمز تکامل و ثبات راه انقالب
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مقاومت در برابر غرب و اتکای به فرهنگ و  ةدهد و روحیمتوسط بشارت می ةجامعه عرب و طبق

نیز کودکان  سبالناشک در رمان  (.111: 2211)محمدسعید، کندخود را در وجود آنان زنده میهویت 

حکام خودکامه و ظلم  مبارزه ضدّ ةهای اجتماعی و ادامتالیّو نوجوانان با سن کم خود در تمام فعّ

کشند که در طول ای از فرزندان سر افراز وطن را به تصویر میاجتماعی، حضور دارند. آنان جلوه

صفحه تاریخ ماندگار شده است.  کنند و نام و یادشان دردوران تاریخ، از وطن و شرف خود دفاع می

سعید و گلزار و یا بابک و یاشار که در  ةدختر خواند ؛هم ون نسترن ،حضورکودکان و نوجوانانی

ی خود و به سبب وظایف محوله در خدمت مبارزه اجتماعی و اند، به سبب شرایط سنّ ابتدایی ةمدرس

دهند و با کمبود مالی و گذشتگی نشان میمانند بزرگساالن از خود  ،ه است. اینانمردمی در خور توجّ 

ان برای تشکه سخن از آنان و فعالیّطوریبه ؛کنندی میشخصّیتها، برخوردی درونی و فقر و محرومیت

 خواننده، روح نواز و جذّاب است.

 انقالبی و مقاوم ةفرد نمون .1-3-4

ایبند به ـالبی و پـردی انقـف وانـ، به عنیاز آزادپس  الّشحاذهای داستان شخصیّتعثمان خلیل از 

طلب است و با اینکه به عالی انسان مقاوم و عدالت ةهای آن در عرصه داستان ظاهر است. او نمونارزش

حرکت  ،چنان پایبند انقالبهای زندان گذرانده است، همرا پشت میله اش، چندین سالقیدهخاطر ع

وگو با دوستانش شود. در گفتاش میعقیده ین باعث ترس و ناامیدی دو دوست مخالفکند و امی

وی خود را توصیف ان قـایم الیستی منحرف کنند، اینگونهکنند او را از راه انقالب سوسیکه سعی می

َََت  ُت إمياين  فَ و  إسََتَد  »کند: می َعة  الشَّم  َق الصُُّخور   ََأکَّد  َت أشّ   ، نَّ الُعم  ُت ل ن  س  ي ِب  ََأنَّ َمَيَي هَ  َيَضع  َر َلَ َفس  َدرَاً، 
-ایمانم را روی صخره)ترجمه: (. 222همان: ).« تَبٍة َسام َيةٍ رَفَ ُعوا اإلنساَن إ َلی َمر   د  َقد  ُذ َعهد  الق ر  الضََّحاَي اجمَلُهول َي ُمن  

ها قربانی ها و زیر تابش آفتاب از نو پیدا کردم و به خودم تأکید کردم که عمرم بیهوده هدر نرفته است و میلیون

 گمنام که از عهد میمون تا به حال انسان را به جایگاه بلندی رساندند.(

« دانَ ُتسار ُعوا إ َلی اجلُُحور  َلَما فَ َقدُُت املَي  َلَ  َلو  »کند: سرزنش می خاطر رهاکردن انقالباو حتی دوستانش را به 

-شخصیّتاما اکثر (؛ .افتادها نمیدست آناگر شما توی سوراخ نرفته بودید، میدان به  ترجمه:( )221)همان:

قهرمان داستان، برای نجات  ،خواه هستند. الیاسحامی حزب مردمی و عدالت ،اشک سبالنهای 

 مخالف حاکمیت داخلی استبداد مطلق و استعمارگران خارجی مبارزه ةدهقانان بین دو جبه

که در موضعی منفی قرار دارند و  الشحاذحمزاوی و منیاوی در رمان  شخصیّتکند. بر عکس می

 اند.، خود را از ادامه مبارزه کنار کشیدهانقالب را رها کرده
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ژیم غاصب تا چنین آیاز برای رسیدن به پیروزی در برابر رالیاس قهرمان داستان و هم ،در این رمان

و... را  چاقو خوردنه، در به دری، ـدان، شکنجـخ زنـم تلـکنند و بارها طعارزه میـرین نفس مبـآخ

سرهنگ »این حوادث را به خوبی به تصویر کشیده است:  ةچشند که نویسنده با ظرافت خاصی هممی

کرد، چند ترین فحشها را نثار الیاس میاز فرط عصبانیت کنترل خود را از دست داده بود و رکیک

و چند بار با نوك  محکم به چپ و راست صورت الیاس نواخت، چند لگد به طرفش پراند ةکشید

های جانکاه به زیر دل و شکمش باریدن گرفت، چیزی از او مشت پوتینش به ساق پای او کوبید...

زدند. پس از آنکه زیر مشت و لگد آنها م اله شد و روی زمین افتاد، طنابی پرسیدند، فقط او را مینمی

گاه شار داد و الیاس از سقف شکنجههایش گره خورد و یکی از دو گروهبان اهرمی را با پا فبه دست

 (111-112)همان:...« و آویزان شد

پیوندد و برخالف عمویش که از هواداران شاه است، به الیاس می اشک سبالندیگر  شخصیّتآیاز 

اشتراکش با عثمان خلیل در رمان گدا، در همین  ةخرد و جنبهای مبارزه را به جان میدرد و سختی ةهم

ماند. عثمان چنان ثابت قدم میهای زندان، همل درد و شکنجهمان نیز با وجود تحمّاست؛ چرا که عث

 الیاس قابل مقایسه باشد که هر دو افرادی بیدار و مبارزند. شخصیّتتواند با هم نین می

 الشّحاذتأثير علم و هنر بر اجتماع در  .1-4

ها، بین علم و ادبیات و هنر شکاف م. در مصر عالوه بر بسیاری از محدودیت2591پس از انقالب

شد، حتی کتاب، نمایشنامه و قلم مشمول بوجود آمد و آثار فکری و فرهنگی در دست نظام کنترل می

ه هنر و تأثیر آن را بر حمزاوی و مصطفی منیاوی قضیّ شخصیّتمحفوظ از طریق  نجیب»این حکم بود. 

 )محمدسعید،« مطرح ساخته است -شودل میای برای کسب معاش بدگاه که به وسیلهآن -اجتماع

(. زمانی که مصطفی منیاوی خطاب به عمرحمزاوی، در تهی بودن این نوع هنر از محتوای  119:2211

ُد فی الع ل  يُ ب  َم َلن ی أنَّ الع ل  َِدّ ق  »کند: ی عنوان میجدّ . سَتج  ع  ق  َشيئًا للفنّ  َََنش  م  َلّذَة الشّ  َُطموَح الفلسفة ، وَة الدّ ين   ر  
َي ُحلَيًة ن سائ يًة م َّا ُيس  يَ ب  َِدّ قن ی أنَّه َل َََسينَتَهی يَومًا ِبن َيص  إاّل التّ سليَة،  « .َمُل ف ی َشهر  الَعَسل  َتع  ق  ل لفّن  

است، در علم لذت شعر و )ترجمه: مرا تأیید کن که علم چیزی برای هنر باقی نگذاشته(. 219:2511)محفوظ،

یابی حرفم را باور کن که برای هنر چیزی جزء سرگرمی و وقت های فلسفه را میپروازیی دین و بلندنشئه

-شود که در ماه عسل مورد استفاده قرار میرسد که هنر تبدیل به زینتی زنانه میگذرانی نمانده و روزی می

، ماَت الَقانُوُن قَ ب  »وید: گو در ادامه می گیرد.( ََحنُن الَندر ي َعه   هوَم الَفنّ  َقد  احلَقُّ أّنَ َمف  َل الَفنّ  َقد َمَضی َتغَيَ  َد الَفّن  
، ََي ُب أن نَتَخلَّی  ََالتَّهر يُج، َهذا ُهَو الفنُّ املُمک ُن ف ی زََمن  الع لم  ََفنُّ َعصر ان ُهَو الَتسل َيُة  َعن  ع ل  ل ل  ََانَقَضی،  يع  املَياد ين   م   َجَ 
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ي  .َعدا السّ  )ترجمه: قانون پیش از هنر مرده است حقیقت این است که مفهوم هنر عوض شده (. 221)همان: «ک 

دانیم، دور هنر گذشت و به سر رسید، هنر عصر ما بذله گویی و مسخرگی است، در روزگار علم ولی ما نمی

 سیرك برای علم خالی کنیم.( ها را به جزء میدانتواند بر جایی بماند، و باید همة میدانفقط همین یک هنر می

کند که وقتی امید معنی شدن هنر و تأثیر منفی آن بر اجتماع اشاره میپوچ و بی ةمحفوظ به قضی نجیب

ای توخالی شده و در محیط اجتماعی و فردی و انگیزه و روح حماسی در هنر بمیرد، هنر دیگر وسیله

چرا که  ؛شودگذرانی به کار برده میرمی و وقتای برای سرگبخشد و تنها به عنوان وسیلهسود نمی

آن، پاك گرداند و گرنه هنر حقیقی باعث کمال  ضدّ ة خواهد هنر را از غیر هنر و مسخ شدنویسنده می

 گشاید.و سعادت انسان شده، افق جدیدی از زندگی و امید را به روی او می

ا أن»اثر بیماری:  هذیان برداند تا یک نظام محتضر می ةحمزاوی را نال شعر، محفوظ رُ تَ يَ   نظامٍ يُ إّنَّ  ض 
تواند مضمونی پیدا داند؛ بحران هنرمندی که چون نمی(. و منیاوی آن را بحران هنر می229:)همان ...«

کلٍ  َعنبَحُث يَ اٍن نَّ َضاً، أز مُة ف َ يٌة أيٌة َخفّ مَ ا أز  إّنَّ مي  ان  القدنَّ فَ ی أقوُل کَ َلکنَّن  »گردد: بال شکل جدیدی میکند، به دن  ش 
 (.229: )همان «ضموُن...اه املَ يَ بَعَد أن أع دٍ يَجد

إقَرأ أیَّ کتاٍب ف ی »گوید: منیاوی در تهی بودن علم از سعادت بشری، خطاب به عمر حمزاوی می
َََتذَکَّر   َ   الَفَلک  أَ ف ی الطَّبيعة  أَ ف ی أیّ  ع لٍم م َن الُعُلوم   يَّات  أ عر  ُثَّ اخَتب    َما َتَشاُء م َن املَسَرح  َ ين  الشّ  َا ب د قٍَّة إحساَس  َد

ل  الَّذ ي َسَيج   )ترجمه: هر کتابی را در علم نجوم یا طبیعت و یا هر علمی از علوم (. 211)همان:  «...َتاُحکَ اخَلج 

گاه احساس شرمندگی را خوانی به یاد بیاور، آنهای شعر را میها و دیواننامهبخوان و هر کدام را از نمایش

 کند.( تجربه کن که وجودت را لبریز می

داند. او ارزش میعلوم نظیر علم نجوم، طبیعت، نمایشنامه و دیوان شعر را بی ةمنیاوی هم 

د. کنبسیاری از افکار خود را به خواننده منتقل می ،لذا از این طریق ؛سخنگوی رادیو و تلوزیون است

، رمز گروهی از اهل قلم است که در جامعه در برابر حوادث در موضعی منفی قرار دارند. شخصّیتاین 

نویسد؛ ولی بدون اینکه ی اجتماعی آشکار و مشهود شود، میهات و فسادآنکه معترض واقعیّاو بی

سرگرم  ةو فقط جنب بخشداظهار نظر یا انتقادی کند. این طبقه از جامعه، هنر و قلمشان هیچ سودی نمی

 کنندگی دارد.

خبر است، منیاوی برای عثمان خلیل که تازه از زندان آزاد شده و از بحران روحی دوستش حمزاوی بی

َََقد تَبوََّأ الع ل  ر  الع ل  َهذا ُمقن عًا ف ی َعصر  الثَّورات  اجلَُذر ية ، َعص   يَع د   َلَ »دهد: شرح می گونهبحران روحی او را این  ، ُم م 
م  َش فَ َوَجَد الَفنَّاُن نَ ف  الَعر   ََيَ َودُّ أنَسُه ض  ية  املَنبُوَذة  اجلَاه َلة .  ََاجلَه  َن احلَاش  ََلکن أعَياُه الَعَجُز  َم احلَقائ َق الُکبی   «ُل.يَقَتح 
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های عمیق، در عصر علم، این دیگر کافی نیست. علم بر در عصر انقالب )ترجمه: (.229: 2511)محفوظ، 

بیند و دوست دارد به کشف حقایق بزرگ تخت نشسته است و هنرمند خود را جزء حواشی حقیر و نادان او می

 دهد.(جهل به او اجازه نمی بپردازد اما قانون و

ی او این بحران روحی حمزاوی را به خاطر سود بخشی علم و نیز ناتوانی هنرمند، در کشف حقایق تلقّ

آورند، ی مردم را تحت کنترل خود در میهای نیرومند که همهانقالبگوید در عصر کند. او میمی

دیگر نه هنرمند شایستگی علم دارد و نه هنر شایستگی سود بخشیدن. پس او با ناامیدی و یأس به 

ََح  ََألنَّه اليُ و  »گوید: حمزاوی می ترجمه: و (. )212)همان:« يَبق  ألمثال َک إاّل الَتَسوَُّل!...ٌی ف ی َعصر ان، َفلمَجُد 

در نظر حمزاوی نیز  ای جزء گدایی ندارند...(چون در روزگار ما وحی و الهامی در کار نیست، امثال تو چاره

. فَإلی مَ »علم، هنر و فلسفه را نابود کرده است.  ََالفنّ   «.بَ َتَفُّظٍ  ة  يات  الَتسلرَّ سَ َبل َقَضی العلُم علی الفلسفة  
 (.222 :)همان

 و تأثير آن بر قهرمانان داستان اشک سبالنبازتاب اخالق در رمان  .1-5

آموزد. او برای توصیف و های فلسفی و اخالقی را به خواننده میدارابی در رمانش، بسیاری از نظریه

سازی کرده و حوادث را با مضمون و حکمت اخالقی بینی فلسفی، صحنهها و جهانتشریح این نظریه

شود که باعث گسترش دید خواننده هایی دیده میالی سطور رمان، واقعیتکه از البهبطوریآفریند. می

روستا و  ةشود. نویسنده پایبندی به این وظایف را بیشتر در سایو کسب فضایل انسانی برای او می

مانند  خرند،خطرهای بزرگی را به جان خود می ،روستائیان بروز داده است. آنان در انجام این وظایف

یاز خود دهند با اینکه آعموی آیاز که الیاس را به خانه خود راه داده، او را از مرگ نجات می ةخانواد

دوباره به دهکده  ـةحمل ةود انگیزـد، این خـده پی ببرنـود الیاس در دهکـر به وجـه اگـترسید کمی»

چرخید و مستوره مانند پروانه دور سر الیاس می»اصالن  ة(. در خانواد211: 2212)دارابی، « شود.می

ی اخالقی او را نادیده بگیرد و از زیر کار کرد و شانای کسی نبود که جنبهمادرانه از شانای مراقبت می

از طرفی، وجود فضایل اخالقی در (؛ 222:)همان« اگر هم از او خواسته نشده باشد، شانه خالی کند

اش که طرفدار نیروی ژاندارم هستند، جدا شده به الیاس ه او از اهل و خانوادهشود کآیاز، باعث می

 (.15 :بپیوندد. )همان

کـس تنها و بـی ،شود، خواهرش شانای در مسافرخانهحیران و مرز ترکیه دستگیر می ةوقتی الیاس در درّ

همـدردی غن ـه  مسـتخدم مسـافرخانه، باعـث« غن ـه» شخصـیّتا سرشت اخالقی در وجود امّ ؛ماندمی

برد و از فقر و محرومیـت و درد تنهـایی نجـات اش نزد عروسش کالرا میبه او شده او را به خانه سبتن
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رفتار غن ه با او و کـالرا آنقـدر سـاده و صـمیمانه و بـه دور از  ةبرخورد کالرا با شانای و نحو»دهد. می

ولـی حـس  ؛دانسـت چـراه اسـت. نمـیرد به محیط آشنایی وارد شدـای احساس کـانـود که شـف بتکلّ

های پـاك این انسان(. »112:)همان« کرد به جایی آمده که با خصوصیات اخالقی او خلق شده است.می

« های یـک سـرود بلنـد در درونشـان نگاشـته شـده بـودچون واژهها همها و نیکیو نیک سرشت، پاکی

 (.112:)همان

 نتيجه. 3

ابراهیم دارابی را بر اساس  ةنوشت اشک سبالن  اثر نجیب محفوظ و الشّحاذ هایش که رماندر این پژوه

تاریخی،  -سطوحی چون سطح سیاسی تطبیقی در یو با رویکرد انتقادی شناسیتحلیل جامعه

 نشان داده شد که: ،علم و هنر، مورد بررسی قرار گرفت ةفلسفی، بحران روشنفکران و فلسف -اجتماعی

. قهرمان رمان است مصر و ایران نوشته شده جامعه هایتماجراهای هر دو رمان بر اساس واقعیّ .2

ت های مستبد همراه گردید. او به علّالشحاذ، از راه انقالبی و سوسیالیستی منحرف و با مالکان و خان

ارزه ترجیح داد؛ خودباختگی فکری و فرهنگی دچار بحران روحی شد و در برابر انقالب، فرار را بر مب

طلب است و تخواه و هویّکرده، عدالتبرعکس، الیاس، قهرمان رمان اشک سبالن، فردی تحصیل

در نستوه  یدیدگان و کشاورزان جامعه است و به عنوان مبارزحزب مردمی، ستم طرفدارهم نان 

استقامت حرکت چنان با کند که باید همشاهی، به دیگران گوشزد میرژیم ستمعلیه سیاسی عرصه 

 کرد.

های جامعه را حوادث و بحران ةرمان الشحاذ نجیب بر اساس سمبولیک ذهنی و انتقاد اجتماعی، هم .1

کشد و رمان اشک سبالن دارای سبک رئالیستی است و بدون در سطوح مختلف به تصویر می

 است.اخالقی  -های فلسفیرمزگرایی، مستقیم از واقعیت سخن گفته، سرشار از نظریه

رمان اشک سبالن استثمارستیزی داخلی برای رسیدن به رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی  ةمایدرون .2

ستیزی رمان الشحاذ، فرهنگ ةمایرود و درونشمار میاست که منشأ آن مبارزه با استعمار خارجی به

های و ناکامی غربیروشنفکران است که منشأ آن مبارزه با غرب و عدم پذیرش فرهنگ  میانغربی در 

 است. آنان در این زمینه

گذر در های زوددنیوی و رسیدن به آرامش هایتای برای لذّعنوان وسیلهزن در رمان الشحاذ، به .1

با فرهنگی محدود که ذات خویش را  .اص هستندجامعه حضور دارد. اغلب آنان، زنانی آوازخوان و رقّ

ی غرق هستند. البته زینب ت و ذات خویش، در زندگی مادّهویّشناسند و بدون تمایل به جستجوی نمی
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ا در رمان کند. امّفرزندانش تالش می ةی مثبت و مادرانه دارد که برای آیندشخصیّتهمسر حمزاوی 

داری، دوشادوش مردان، هستند که عالوه بر خانه ایاشک سبالن، شانای و کالرا از جمله زنان نمونه

 ال دارند.حضوری فعّمبارزه نیز میدان در 

، قدم به میدان مبارزه گذاشته و برای حفظ وطن و شرف اشک سبالنکودکان و نوجوانان رمان  .9

رسند و در کنند و به شهادت میخود دلیرانه در برابر دشمن، استبداد و بیگانگان غرب، ایستادگی می

 این ةوسیل های زیبا هستند و نجیب بآینده ةدان حمزاوی و عثمان خلیل نیز نویددهندـرمان الشحاذ، فرزن

 دهد.پیروزی و آزادی را بشارت می ،دو
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َاَيت دراسة  َالفارسية املعاِرة يف ضوء النقد االجتماعيللر  العربية 

َا)  1منوذجًا(م دارابی؛ أُ يبراهإلدمع سبَن ب حمفوظ َ يلنج الشحاذة ير
 2بيمان ِاحلی

 ، ايرانالمية وآداهبا جبامعة اياستاذ مساعد فی فرع اللغة العرب
 3لیين خليبرَ 

 ايران، المية وآداهبا جبامعة ايفی فرع اللغة العرب ةي ماجست
 امللّخص

ة فی کل العصور؛ ية والثقافياة وتعکس احلالة العقليحول احل نظر املؤلف وجهةمن ة ية تعترب صورة موضوعيمبا أنَّ الروا
يف ظل م دارابی يب حمفوظ ودمع سبالن إلبراهيتی الشحاذ لنجيتبحث و تنقد رواهلذا حاولت هذه الدراسة جاهدة أن

تهما يأثناء روا ترسممريکي، حتی لی، وعلی أساس املذهب األياملنهج الوصفی والتحل دًة منيمستف النقد االجتماعي
 .8291حتی  8221ران خالل سنوات يوا 8892أحوال مصر بعد ثورة  عنراً يتصو 

ته مال إلی نقد األحوال السياسية يب حمفوظ فی روايأنَّ جن من أهم النتائج اليت توصلنا اليها عرب هذا املقال
ات يلشخص ةيواملعنو  األزمة النفسيةَر صوّ  ي ،کیةيار الوعی واللغة الرمز يعية يف مصر مستخدمًا أسلوب التواالجتما

 ی ولکنَّه استخدم األسلوب الواقعيم دارابيبراهإ وصراعهم الداخلی، وهکذا األمر لالنسبة إلی نيالقصة وکارثة املثقف
 ة.يران وأحواهلا فی تلک احلقبة الزمنيعن ا ويي ل

ضد النظام  مستميتاً و  مناضالً و ته مثّقفًا يدور حول مکافحة االستبداد، وکان بطل روايموضوع دمع سبالن 
ث کانت يت املذکورة منقادة للرجال، حايفی الرواالنساء ة.کانت يالثقافة الغرب ناوئةالبهلوی. وموضوع الشحاذ هو م

رضرن فی حيات ية دمع سبالن نواجه نساء مثالية، ولکن فی روايو يلة للوصول إلی لذاهتم الدنية الشحاذ وسياملرأة فی روا
ن مستقباًل زاهرًا والکاتبان صنعو ي حدا رضا األطفال واأليت. وأيام بشؤوهنن فی البيالق َعَلی ساحة القتال إضافةً 

 ة لوطنهما. يما النجا  واحلر هلمالن أي
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