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 دهيچک
وه، ارتباط ين شياست. در ا ،رمان خصوص به، يارآمد نقد متون ادبک يها  وهياز ش يکي ،يشناخت  عهد جامنق

 يبررسا کاه در آن متوداد شاده،     يطا يجامعاه و مح  يهاا   يت و دگرگونيرمان با وضع يساختار و محتوا

د. شاو   يل ميتحل، نقد و ياثر ادب يليدر جهان تخ هعمجا هنرمندانۀ ييانعکاس و بازنما يونگو چگ شود  يم

مشاهور   ساند  ين آثاار نو يتار   برجستهاز  يکي ليتحل، به يشناس  نقد جامعه چهارچوب ۀيبر پا ن پژوهشيا

است که  ياساسپرسش ن يبه ا ييگو  پاسخ يدر پحاضر، پژوهش  .پردازد  يم ،م جبرايجبرا ابراه ،ينيفلسط

ن يا ۀ پاژوهش بار ا  يفرضا  ق اسات  يا بقابال تط  صيادون في شارع ضايق در رمان  يشناخت جامعها نقد يآ

در  اسات.  پرداخته يان خود در قادب اثر ادبزم اوضاع جامعۀبه انعکاس  ،خودست که جبرا در داستان مدعا

صايادون فاي   در داساتان   يشاناخت  جامعاه ق نقد يتطب يبرا يفيتوص ا  يليش رو، از روش تحليپ پژوهش

کاه جبارا باا خلاق     ن اسات  يا ،ج پژوهشين نتايرت مهماز  .است شدهسنده بهره گرفته ين نويا شارع ضيق

 پردازد.  يخاص م يا  جامعه در برهه يط اجتماعيکاس شرابه انع ،از طبقات مختلف جامعه ييها  تيشخص
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 مقدمه. 1

طبقاات مختلاف جامعاه و طارز رفتارهاا و      است کاه   ي، روشيآثار ادب يشناخت جامعهنقد 

 يبررسا خ ياز تاار  نيک دور  معيرا در  ياجتماع يمتشابه ساختارهامتفاوت و  يها  کنش

گر يکاد يهنرمند و اثر او باا  دگاه که اجتماع و ين دياز ا ينقد، اثر ادب و ين شيدر ا. کند يم

منتقاد باه دقات از     ،نيبنابرا شوند؛ يم يابير دارند، بحث و ارزيناپذ  ييزنده و جدا يا  رابطه

کامل باه   يآگاهوجود آمده، ه در آن ب يته و اثر ادبسيسنده در آن زيکه نو يمان و مکانز

او از  يها    هنرمند به جامعه و برداشت ۀيتا بتواند اثر را به منزدۀ واکنش روحآورد     يدست م

 .(001: 1911، يرصادقيمنت ميجمال و م ،يرصادقي)مکند مطادعه  ،طيمح

 ،ين نوع ادبياز زمان ظهور ا ،اجتماع در درون رمانهتمام به جامعه و انتقاد از توجه و ا

 سااکنانش،  نااگوار سرنوشت  و نيمانند اشغال فلسط يو مسائل داشتهدر جهان عرب وجود 

موضاوع  ن يرا به تأمل در ان يفلسطم يپردازان مق  داستان ژهيو بهعرب و جهان سندگان ينو

اساتبداد   ايا  ياستعمار خارجضد بخش  يآزاد يها  جنبشوقوع  ،گري. از طرف داست داشتهاو

 ،تاه يبرخورد سنت و مدرن و ي، ورود مظاهر تمدن غربينيشهرنشفرهنگ ، گسترش يداخل

 .ابنديش بيبرا ييها  حل مشکالت را انعکاس دهند و راهن يا ،عرب سانينو  رمانسبب شد 

و  يسام انتقااد  يرئاد طاۀ ياست که در ح ينيازان فلسطدپر  ستاندا از ،م جبرايجبرا ابراه

و  1491 و اشاغال آن در ساال   نيفلساط موضاوع   .اسات  کردهخلق  ي، آثار مهمياجتماع

 نيتار  مهام  ،انتفاضه يريگ  شکلزمان تا  1401در جنگ ژوئن ها  عربشکست  يها  امديپ

 ير آن بار زنادگ  يون و تأثيزاسينمدر يو .دهد  يل مياو را تشک يها  داستان يها  هيما دورن

 .است دادهار رمورد توجه ق ييواال ينش هنريزنان جهان عرب را با بمشکالت ز ينمردم و 

نقاد  براسااس  جبارا   صيادون في شاارع ضايق   يبررس، پيش روپژوهش  يهدف اصل

 ياسياوضاع سر يتأث ش گذاشتنيو به نما يبررسما، هدف ن يتر ياست. اصل يشناخت جامعه

ت و يعناصار شخصا   خصاوص  باه و  ،ن داساتان يا ادر سنده يحاکم در زمان نو يماعاجت و

بر  يليتحلي ا  فياز روش توص ،پژوهش ياصل پرسش به ييگو  پاسخ ياست. برا مايه درون

ل يا تحلات و يا ادب شناساي  جامعاه . ابتادا  اسات  شاده بهاره گرفتاه    يشناخت جامعهنقد  يۀپا

و گفتاه شاده   از آن  يا ي و خالصاه معرفا را مزبور رمان سپس و شده بيان  يشناخت جامعه

 ی آنو اجتمااع  ياسا يس مايۀ درونو ها  تي، رمان از نظر شخصيشناخت جامعهل يتحل يبرا

 .است شده يبررس
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هاا    از آن ياسات کاه برخا    شاده د و نقا  يبررسا  يمتفااوت  يها  هدگايجبرا از د يآثار داستان

 ند از:ا عبارت

جامعاة   ، مجلۀ«م جبرايات جبرا ابراهيروا يصورة ادقدس ف»، (0221) نادر جمعة قاسما 

 .0 ، شمار 12، غزة، مجلد األزهر

 ، مجلاۀ «م جبارا يات جبارا اباراه  يا روا يف ينيادهاجس ادفلسط»، (0211) ا بهاء بن نوار

 .0، شمار  جامعة ادقدس ادمفتوحة دألبحاث واددراسات

 رمان يشناخت جامعهنقد . 9

. اسات  کارده  جلاب شه توجه منتقدان را به خود يهم ،اتيجامعه و ادب ۀيدوسوبحث ارتباط 

شاود و رو باه     يساخته م گريکديها با   زبان در ارتباط انسان .ات، زبان استيادب ياصل ماد 

 .سات دان يذاتاا  اجتمااع  اش،  ياصال  ات را به اعتبار مااد  يتوان ادب  يپس م .نهد  يتکامل م

 ياجتمااع  ،در ذات خاود  ،نمادهاا و وزن  مثال مجموعاۀ   ينتس يادب يشگردها» ،بر زبانافزون 

ن يا ااز  .(44: 1919 )ودک، «شوند  يزاده م يبشر که فقط در جامعۀ ييها  قراردادها و روال ؛هستند

هاا و    ذوق ،ديا عقا ،تواند باشد. افکاار   يبرکنار نم يط اجتماعير محيز تأثا يط ادبيمح»گاه  چيهرو 

ز يا جامعاه دارد و ن ات در يا کاه ادب  يريتاأث  ،ياست. در نقد اجتماع يماعجتاط يشراها تابع   شهياند

 .(91: 1901 ،کوب زرين)« رديگ  يمورد مطادعه قرار م ،دارد يکه جامعه در آثار ادب يريتأث

 يهاا   تين شخصا ينسبت به شعر دارند و ب يآشکارتر يو شناخت يعد استنادها بُ  رمان

د توجه داشت کاه ماتن   ياما با .وجود دارد يمعناداررتباط ا طبقات اجتماع، ايها با افراد   آن

 هرا ب ياجتماعموضوعات بلکه  ؛ينظر يم سخنينه ترس ،ر جامعه استينه صرفا  تصو يادب

 ،(م. 1411ا1111)جورج دوکاچ . (111: 1911 ما،ي)زکند   يل ميتبد ييو روا ييمعناموضوعات 

 .اسات رمان  يشناخت  باحث مهم نقد جامعهاز م ياريآغازگر بس ،يلسوف و ناقد مجارستانيف

متفااوت   يهاا   وهيند و شا يآفر يش را ميخو ژ يو يجهان هنر يهر فرداعتقاد دارد دوکاچ 

 شاۀ يت از انديا او باه تبع  ناد. يآفر يخود را م ژ يو يهنر يها  مايه درونها و   ، سبکيزندگ

دگاه يا ن دير هما يتاأث  داند. تحت  يم يسندگيمکتب بزرگ نويگانه سم را يسم، رئاديمارکس

از نوع آنچاه در آثاار    يسميشود؛ رئاد  يل ميسم تبديشگر پرشور رئادياست که دوکاچ به ستا

 .(100: 1914حسنکلو،  ي)عسگرافت يتوان   يم ياستاندال و تودستو بادزاک و
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 به ،دوکاچ يها      شهياز اند يرويبا پ زين ،ييايمانومنتقد ر ،(م. 1412ا1419) ن گلدمنيدوس

 ک رشاتۀ يا اماروزه رماان در حاد    موجاب شاده کاه    و  هرمان پرداخت يشناس  بحث جامعه

دارد کاه باا    يک سااختار مرکاز  يا  ياثار ادبا   ،به نظار او  .)همان(شود شناخته  يدانشگاه

 ياي گرا سااخت » گلادمن،  ينقااد  و يبه شا  مربوط است. ياجتماع طبقۀ يذهن يساختارها

ن از نظر يآورد و ا  يکه اثر را به وجود م يناصربحث و دقت در ع يعني ند؛يگو  يم «ينيتکو

اسات و   يک طبقه اجتمااع يسنده متعلق به ياست. نو ياجتماعطبقات  ينيب  جهان ،گلدمن

 .(901: 1941 سا،ي)شمدهد   يهمان طبقه را بازتاب م ينيب  خواه ناخواه جهان

فاي شاارع    صايادون ه و اساس نقد رماان  يات دوکاچ و گلدمن پاينظر ،ۀ حاضردر مقاد

سنده يآن، ابتدا خاستگاه نو اثر و خالصۀ ين معنا که ضمن معرفي؛ بداست گرفتهقرار  ضيق

 يگاه ضامن بررسا   شود. آن  ياو بازگو م زمانۀ ياجتماع ا  يخيتار نۀيو زم يگاه طبقاتيپا و

 ياثر و روابط رماان باا سااختارها    ژ يو و يدرون يرمان، از معنا ييو محتوا يعناصر شکل

 د.يآ  يان ميسخن به م يعاجتما

 رمان يمعرف. 9

نوشات و محماد    يسا يباه زباان انگل  م.  1402 در را صيادون في شارع ضايق جبرا رمان 

 پاس از سانده  ينو در واقع تجربۀ ن داستاني. ابرگرداند يبه عربرا  آنم.  1419در عصفور 

وقاوع  ا زماان با    جبارا هام  کشاد.    ير ما يباه تصاو  را بغداد  در شسکونتو ن يلسطاشغال ف

. را آغاز کرد يسندگينو ،جهان عربدر در کشورش و  يو اجتماع ياسيس مهم يدادهايرو

مهااجرت   ن،يس بار فلساط  يمومات انگلا  ي، قيعربا  يبر کشورها يترکان عثمان يالياست

 ينيشهرنشفرهنگ گسترش  ان،ينيفلسط ياخراج و آوارگ ،نين سرزميان به ايهودي ند يفزا

که جهاان عارب را تحات     بود ين عوامليتر مهم ،آناز  يناش يها  امديو پ يدر جوامع عرب

خطاوط  ن ياي سات نخسات باه تب   يبا  يمن اثر يامضمون شناخت بهتر  يرار قرار داد. بيتأث

در  پنجااه  دهۀ چهال و آغااز دهاۀ    يانيپا يها  ل: ساميدوره بپردازآن  يفرهنگ ا ياسيس

ايجااد  ن کشاورها  يا ياسيسا   يدر ساختار اجتماع يمهم ييها  يدگرگون ،نيعراق و فلسط

نظاام   در عاراق و باروز   يسات ياديسوس يها  جنبش   يريگ  با اوج ن برهه همراه استيا .کرد

ها قارار    هغوديبن يرتريها در کنار حق  ن کابارهيتر  مجلل ،ن شهري؛ در اددر بغدا يبارز يطبقات

 .(091: 1941 ،ي)وردت داش
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، کشاور آن در  سام يافکاار ناصر رواج  وس يخشم و نفرت مردم عراق از استعمار انگلا 

ع يتسر ياقعر سندگان و شاعرانينو و ن ملتايمرا در  يستياديسوس يها  شهياند ييشکوفا

مباارزه باا   ز يا نو  هعا مجاحااکم بار   اوضااع  و انتقااد از   ياي گرا  واقع ،ن زمانيدر اد. يبخش

ل يرا تشک يآثار ادب يلمضمون اص ،نيپس از اشغال فلسط ژهيو  هب ،و استعمار يدار  هيسرما

 .(90: 1444 ن،ي)حس دهد  يم

 صيادون في شارع ضيق رمان خالصۀ. 1

 ،«يليد»و کشته شدن  ها  ستيونيصهبه دستور ن يفلسط يشهرهابمباران  حادثۀبا داستان 

رماان باه اشاغال    شود.   يمآغاز  ،آن يرمان و راو يت اصليشخص ،«ل فرانيجم» معشوق

 انينيفلساط  يد و آوارگا يا تبع و اخاراج ه بکه منجر اشاره دارد م.  1491در سال  نيفلسط

باه بغاداد    ،يستيونيم صهين به دست رژياشغال فلسطل فران پس از يجم .شد يشمار يب

باا خاود    که ي. او با پول اندککندس يتدر اجآن يها  هگااز دانش يکيد تا در کن  يممهاجرت 

 .نديگز يم يسکن بغداد نيرنشيفق يها  محلهيکی از واقع در  یمتيق ارزاندر هتل ، برده

در برابار   يتيهاو   ياحسااس با   و ديتبع از اندوه و غم آکنده از يراب  کودهل فران با يجم

د. ان نادار يا جردر آن  يو زنادگ  يشادآهنگ که بيتوته کرده  يشهردر  ،مجهول يا  هنديآ

 يفارد عادنان  شاود.    يآشنا ما  «عدنان طادب» چون گر داستانيد يها  تيشخصکم با  کم

هاا و    از سانت کاه   اسات  ثروتمناد ل و ياص يا  خانواده متعلق به فکر روشنکرده و   ليتحص

. است ياسيک فعال سيد و نک  يم يفقر زندگ در انزوا و ييتنهابه زده و باز ها سر  د آنيعقا

 يزنا  ؛اسات  «يسالم »شاود   يما باا آن آشانا    ليا جم کاه  داساتان گر يد يها  تياز شخص

و باانفوذ   و ثروتمناد ماردان    از دودات  ،«يضا ياحمد رب»همسر  ،طبقه بوژواز اکرده   ليتحص

س يخواهد تدر  يل مياز جم يدارد. سلمش با همسر ياديز يسناختالف که فئودال جامعه 

از رفتن  ی،ينفوعماد  ،پدرش رايز ؛رديعهده گ بر ،سالفه ش،ا  خواهرزادهبه را  يسيزبان انگل

باا  . کناد   يما  يريجلاوگ دست جامعه   ياد تهفرا پسران وبا رت ل معاشيدداو به دانشگاه به 

کاه از   ند، اماا پادر ساالفه   شاو   يمناد ما   هگر عالقا يکديل به يسالفه و جم ،گذشت زمان

نفوذ ازدواج کناد.  باا  ن طبقاۀ ياز هم يدخترش با شخص خواهد يم است، ثروتمندان جامعه

. ساالفه تاالش   اسات خاود   يدو اقتصاا  ياسا يات سين ازدواج به دنبال نيپدر سالفه از ا

فرار کند و به ن طبقه يا يها  و نگرشها  و سنت ش ساخته،يراکه پدرش ب يکند از قفس يم
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کاه پادرش موافاق    را،  «خلاف  ييحي»رد يگ يمم يتصم يان داستان حتيل در پاين دديهم

ر عراق اسات کاه   يعشا از يود   کرده  ليتحص یشخص ،خلف ييحي .بکشد ،ازدواج با اوست

را  ينينشا صحراو  يوبدَ يزندگکه  است ن بزرگامالک از صاحب نفوذ و ر ثروتمند وايبس

 .دهد  يح ميترج ياجتماعو روابط  يشهر متمدنانۀ يزندگبر 

دن ير کشا يان داستان باا باه تصاو   يست و جرها تيرمان شخص ،در اصل ،ن داستانيا

 در ل فاران يجم .خورند يمبه هم گره  يت دارد و گاهيکه هر شخصرود  مصائبی پيش مي

حل  و ادبته دنبال راهشود  میمواجه  ياديز يو اقتصاد ياجتماع و ياسيسمشکالت با  بغداد

 .کند فضا را توصيف مین يا ،يدگاه وياز د يسنده به خوبينو .است

 .شود  يکه در بغداد با او آشنا ماست ل يدوستان جم گريتبار از د  يسيانگل «ان فلنتِيبرا»

 يزنادگ بغاداد  در  ،نيزما  قرشا مفرهنگ ماردم  با  ييو آشنا يزبان عرب آموختن يراب يو

 ،به دنبال دذت بردن است انيبرا .داردت يجذابو  ييبايز شيز برايو همه چن رياز ا ؛کند  يم

وساته در  يپ لي. جمآور است  و اضطراب زا  او خفقان يبرا يشهر طيمح ل کهيخالف جمبر

 بمبااران پاس از  او   شاد  دسات قطاع     .برد  يبه سر موطن و کشته شدن معشوقش سوگ 

از  يديا اماثار نا برعادنان و دوساتش   د. گذار  يمنل را آرام يذهن جم يا  دحظه ،ها  يلياسرائ

ن دحظاه هار دو   ياما در آخر ،دارنددر رود دجله را  يقصد خودکش ،جامعه يو آگاه يداريب

، اسات  سالطه  سانت و  از يکه نماد را ،يي، عماد نفوخود ي. عدنان عموشوند پشيمان می

سرانجام  .ندهدخلف  ييحيبا  يکند تا تن به ازدواج اجبار  ي. سالفه از خانه فرار مکشد می

با او  و برسد يسادگ 01ل منتظر است تا سالفه به يرسد که جم  يان ميبه پا يرمان در حاد

 د.قدس بازگردادم  تيبازدواج کند و به 

 عراق جامعۀ شکالتمان يبرمان و . 0

وارد ن يفلساط از اشاغال  پاس   ،سندهيا نوي يکه راواست  يان مربوط به زمانداستوادث ح

ملاک   يسالطنت حکومات    ثمار  ،بغداد در رماان  ورآ  نافقمتشنج و خ يشود. فضا  يمبغداد 

دن يتاا رسا   ،صال يملاک ف  يعماو  ،هللااد است. عبديسع ينور يريوز نخستصل دوم و يف

 .عهاده دارد  را بار امور کشاور  زمام  ،1419تا  1494 يها  سال نايم ،يپادشاه به سن قانون

ل باه مساتعمره   يتبد ،بستانگلستان دودت  ابکه  ييها  به موجب قراردادام يان يا درعراق 

 اشت.دو نظارت کامل س بر کشور تسلط يپل ها  ن ساليا يطو شد  ايتانيبر يرسمريغ
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ن يچنا  ،پرساد  مای س يپلا ر به دستواو  يريل از دستگيجم يوقت ،از رمان ييعدنان در جا

ماردم   ۀمراقاب هما  نجا يدر اها   ز به تو گفتم آنين قبال  .له توجه نکنئن مسياد به ايز» د:يگو  يم

ن در بخاش  يهمچنا  .(11: 0220، )جبارا  «عصار ماسات   يمارين بيند. اا  مردم مهم ۀهستند. هم

آنها  ،شود توصيف میس يپل يروهايندست تظاهرات مردم به  يسرکوباز رمان که  يگريد

ا يا آ» اعتراض ندارند: ايمخادفت ت چ وجه جرئيبه هداند که   ينظام سلطه م نشاند   را دست

ان و يعصا  هاا   الؤسا گوناه   نيا ا يدوست ندارند  ودپرسند که چرا مردم آنها را   يها از خود نم  نيا

داران و   هيت سارما يکه از حماپادشاه  .(11)همان:  «شود  يمحسوب مه نظام سلطه يعل يسرکش

در درون  کارد.   ير ما يل خود تفسيرا به مکشور  يقانون اساس ،برخوردار بودبزرگ کان مال

د: يا گو  يما  ،اند ن سلطهيا از يکه نماد ييخاندان آل نفو بهق خلف در اعتراض يتوف ،رمان

 ياکدارناد و پا   يرمقا   يکاه عضاالت با    ييها  خانواده زارم؛يب ها  دهاوخانن يابه سالفه بگو من از »

 .(01)همان: « ستيد نيابان ادرشيخ يها  فاضالب عقلشان به انداز 

. اعاالم  رسايد خاود  در عاراق باه اوج    يسا يانگلهاا، احساساات ضد    ن ساليدر طول ا

ان يا مدر س را يانگلا از دودت  يعمومانزجار  ،1491در سال  يستيونيم صهيت رژيموجود

اساتعمار  عواقاب  ان يا بهنگاام   ،عدناند کرد. يتشد اقرع ياسياز احزاب س يا  مردم و پاره

 د:يگو  يان فلنت ميبه برا ،ن کشوريس بر ايانگل

 م؛يا ا  قادرت گرفتاار شاده    توازنِ استِيس چگونه در دامِ ما که ينيد ببين خودت باآلا

 يهاا   ک طارف قادرت  يا از  دوگاناه؛  يتيعبود است غرب و شرق...ياست نفت، سيس

هام   باا  يتنگااتنگ ارتبااط   ،ين دو بردگيا. يمار داخليبنظام گر يو از طرف د يخارج

خواهاد  هم ن ياز اوضع بدتر  ،ها  يغرببه خواست ل در دامنمان يکاشتن اسرائبا  دارند.

 .(10 )همان: شد

شادت تحات    هو با  فتدست گره صل دوم رسما  قدرت را بيف ملک ميالدی، 1419در 

در  انجامرس قرار داشت. ،ديسع ي و نورهللااعبدهمچون  ،سياستمدران طرفدار انگلير سيتأث

 يکودتاا  يطا  ،مسالح عاراق   يروهاا ين ستيفرمانده کمون ،م قاسميعبدادکر ،1411سال 

 کاار آورد  يوردر عاراق  را  يجمهاور حکومت کرد و رنگون را س يم پادشاهيرژ ،ينيخون

از ن برهاه  يدر ارا عراق  ياعو اجتم ياسيسجبرا در رمان خود، اوضاع  .(009 :1941 ،يورد)

 .سازد منعکس می نزما
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 نقد رمان. 1

 ،ياثار هنار  در  ياجتماع يساختارها ير جامعه در رمان و همخوانيانعکاس تصو يچگونگ

 است:تر   واضح مايه درونت و يشخص يِداستان دو عنصرِ يهنگام بررس

 تيشخص .1ا1

: اناد   ف کارده يا گوناه تعر  نيا را ا کاه آن  ت باشاد يشخص ،داستانن عنصر يتر  يد اساسيشا
 ۀمجموعا  يعنا ي اسات؛  يصافات و عاادات فارد    الت،ي، تمازيغراۀ ت عبارت از مجموعيصشخ»

و  يو اختصاصات موروث يعت اساسيکه حاصل عمل مشترک طب يو اخالق يمعنو ،يات عاديفيک

 «ساازند   يز ما يگر افراد متمايو را از داکنند و   يگفتار و رفتار فرد جلوه م ،کردار و دراست  ياکتساب

ۀ ساروکار هما  که  است ت معتقديت شخصياهم  ا وودف دربارينيرجيو .(014: 1910 ،يونسي)

اند   ت است که قادب داستان را طرح افکندهيشخص ميترس يبراو ت يفقط با شخص ها  رمان

 .(129: 1912 )آدوت،اند   و پرورش داده

قارار   يعيت وسا يا بازرگ و کل  در مجموعاۀ  تيرمان، شخصا  يشناس  دگاه جامعهياز د

ن يا ت رماان در درون ا يم. شخصا ير کنيتعب «رمانۀ جامع»م از آن به يتوان  يد که مريگ يم

سازد.  يمتقابل برقرار م سنده و خواننده، رابطۀيز نويگر رمان و نيت است که با عناصر ديکل

اسات و از   سانده يجهاان رماان، در تسالط نو    يمانند تمام تيشخص ،جورج دوکاچاز نظر 

سانده. گلادمن   ينو مگر با اراد  تواند نشان دهد،  يرمان نم ۀدر صحن ييچ توانايشتن هيخو

 ين بارا يناد و بااخت  يب  يباودن را ما   ياجتمااع  ا طبقاۀ يا گروه  ند يت رمان، نمايدر شخص

ت را يسنده بار شخصا  يشود و تسلط نو  يل مئآزادانه قات يت رمان، استقالل و فعاديشخص

کردهاا باه   ين رويا ا چاه در هماۀ  شمارد. آن  يمکادمه در رمان م باعث محدود شدن عرصۀ

 يشاناخت   در نقد جامعه يپرداز  تيت و شخصياست که شخص يتياهم ،شود  يده ميدوضوح 

صايادون فاي   رماان   يها  تين مقدمه، شخصي. با ا(110: 1914 حسنکلو، ي)عسگر رمان دارد
 .کنيم را واکاوی می شارع ضيق

 ياصل يها  تيند. شخصکن  يم ينيآفر  نقش يو فرع يت اصليچند شخص ،رمانن يادر 

در و  تعلق دارند يمتوسط شهربورژوا و  ، عمدتا  به طبقاتياجتماعخاستگاه ، از نظر رمان

انتقاال   يسانده بارا  ياسات کاه نو   ياز عناصر مهما  يکي وگو گفت کنند.  يم يبغداد زندگ

مختلاف داساتان    يهاا   تين طبقه و نشان دادن آن بهره گرفته و شخصيا يها يدئودوژيا

 با هم هستند. وگو گفتمدام در بحث و 



 4/ م جبراياز جبرا ابراه صيادون في شارع ضيقي رمان شناختنقد جامعه

کاه   يريمسا  ،ن داشات يفلسط يمل يها  اميق يدر رهبر ينقش مهم طبقهن يهرچند ا

وقاوع  منجار باه    ،کرد يطن يبر فلسطس يمومت انگليقز در زمان ينو  يعثمان  دوراواخر 

ن طبقاه در جامعاه و   يا باه ظهاور ا  خاود   يهاا   جبرا در رمانشد. ن کشور ياشغال ا ۀفاجع

 ار توجه دارد.يآن بسند يناخوشا يامدهايپ

 ؛نادارد  يهاست و قهرماان خاصا    تياساسا  رمان شخص صيادون في شارع ضيق رمان

اسات کاه    ای ينيفلساط  ،ل فرانيجم م.يهست يت محوريک شخصياگرچه شاهد حضور 

از و کرده   ليتحص ياو فردشود.   يوارد بغداد مو کشته شدن معشوقش  کشور پس از اشغال

راه بغاداد   يهاا   از دانشاگاه  يکيبه  ،يسياستاد زبان انگلسمت  ر است که بايفق يا  انوادهخ

از حوادث تلاخ  رهايی  يبرارا  يکند مکان مناسب  يورود به بغداد احساس مبا  يو. ابدي  يم

ن و يرنشا يفق ين شهر که عمدتا  در نواحيا يها  مسافرخانه درا اقامت ام است؛ افتهيوطنش 

ان رما  يو راو يت محوريل فران شخصيجمدهد.   ير مييرا تغتصورش  ،داردقرار  زيخ  جرم

 ،ديا د ۀيا ن زاويا از تاوان ا  يو .کناد  را تعريف مای د او داستان يد ۀيسنده از زاوياست و نو

 .(12: 0220 )جبرا،ند يشهر بنش يو اجتماع ياسيس چهر به نقد تا برد  میرا بيشترين بهره 

از رجاال  و  ثروتمناد و فئاودال   يا  از خاانواده  يبا دختار  داستانطول در ل فران يجم

باه شادت   ا پادر ساالفه   اما  ،دندب دل میو به او شود  میبه نام سالفه آشنا دودت  ياسيس

بيشاتر   ازدواج کناد. ندار يزم ثروتمند و يا  خانواده ا پسردخترش بخواهد  يو ممخادف است 

 نگاران ان و روزنامهفکر روشنمانند  يبعر نخبگان جامعۀاز  ،جبرا يها  رمان يها  تيشخص

است کاه پاس از    يتيز شخصيل فران نيجمهستند. دانشگاه  استادان و کردگان  و تحصيل

ت يشخصا او . اسات  شاده و از وطن خود راناده  بازگشته  يعرب ، به جامعۀل در غربيتحص

در اعمااق شاهر در    يو .کناد   يما  يگاانگ ين شاهر احسااس ب  ياست که با ا يدار  مشکل

و  ياسا يس يهاا   تيا فعادا انجاام  يا فساد و فحشاا   يبرا يحل مناسبکه م ييها  مسافرخانه

دجله  ساحل يدو سو فقر و غنا را در؛ کند را وصف میها   رود و آن  يمفرو ،است يروشنگر

ف کناار آن آشاکار   يا کث يهاا   هاا و زاغاه    خانه  قهوه اي يينفو عماد ف خانۀيتوص به هنگام

هاا و    از تعاارض آناان   ييرهاا  يرد و بارا ادفارق  رمان  يها  تيم شخصبا تما او د.ساز  يم

 .داردرشان ييد به تغيکند و ام  يتالش م ،ابهاماتشان

و  کتااب  و و اهال شاعر   يومناز  يردفا  ،داستان يها  تيگر شخصيعدنان طادب از د
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کاه   يفکر روشن .به او ندارد يچ شباهتيه يود ،است ييعماد نفو برادرزاد  .است استيس

روزگار و نمور محقر  و نيرنشيفقۀ ک محليد و در نه  يمواباشد، هر آنچه متعلق به گذشته 

عادنان شخصات   . اسات  اوردهيا دسات ن  ش را باه يخو يت واقعيا هنوز هويگو گذراند؛ می

روز  روزباه ل يا ن دديابد و باه هما  ي  ينمش يخو يبرا يياست که در جامعه جاداری  مشکل

ن علات  يباد ش ا  يناآرام است و همۀمردم  و شيخو يجوو د. او در جستشو  يتر م  يمنزو

 ف و آشافته يکث يدر اتاق نينشريفق يا  هدر محل است. افتهيرامش دست ناست که هنوز به آ

است که از اساتبداد حااکم بار     يفکر روشن ين اتاق، انزواياو در ا ي. انزواکند  يم يزندگ

 .است بردهاه به دامن شعر و هنر پن ،ط و زمانهيمح

در گوشاه و   يو است. يستيادياحزاب سوس وو ظاهرا  جزکند  می ياسيت سيفعاد عدنان

 شاود.   ير ما يها دستگ  تين فعاديابه بهانۀ پردازد و   ين مناجوا فکارا يکنار شهر به روشنگر

عراق ارائاه  در پنجاه ۀ ده ياسيو خفقان س ييدانشجو يها  از جنبش يواضح ريجبرا تصو

اسات.   يو ساار  ياسات کاه جاار    يزيا ران کردن هار آن چ يعدنان معتقد به و .کند می

در  ماثال   ؛کناد  ير ما ييا تغش يهاا   يدئودوژيا ا ،دارد و در مواقع مختلاف  يت متزدزديشخص

در ودای   ،داناد  يما  ؤثرت ما ک ملا يشعارها و تظاهرات را در تحر ،ل فرانيجم با وگو گفت

 .دراانگ يم دهيعق و سست يمردم عامهنرمندان و ادبا را  ،با عبدادقادر وگو گفت

 ،زناد  يدر رود دجله ما  يشود و دست به خودکش  يد ميمور و تحول نيياز تغسرانجام او 

شود  يماز رود دجله به همراه دوستش خارج  .شود  يمان مياتش پشيح يانيدر دحظات پاا ام

باه  شد تاا  کُ  يم ست،ا يفئودال و سنت که نماد طبقۀرود و او را   يم ييبه منزل عماد نفو و

 يا  در بافات اساطوره   در شهر شروع شاود.  يا  تازه يخاتمه دهد و زندگ يخيتار ک دور ي

 عادنان  ز اسات. يات دوباره و رساتاخ ياز ح ينماد ،رون آمدنيرفتن در آب و بفروداستان، 

 داند:  يد ميجد يا  غاز دورهآک دوران و يان يش را پايمرگ عمو

ک عصار باه طاور کامال     يان يمرگ او همچون پا .ستا يمهم ۀم حادثيمرگ عمو

ان يا ن پايا دانام ا   يم باشام. ما  يسه ين عصر طوالنيان ايتوانستم در پا  ياست. من م

در حاال شاکفتن    يديا جد يجا زندگنيدانم که ا  ين احوال ميا من با تمام اام ،ستين

 .سرخ يها  از گل هآکندسرسبز و  ؛است شدهل يتبد يناگهان به باغ صحرا ييگو .است

ده نفار  کام   دسات  .ستميمان نيپش اصال  ،ام  که انجام داده يکه من از کار يدان  يتو م

  .(010: 1411، جبرا) م کنميها تقدرا به آن وارن ديکه دوست دارم ا هستند
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 يهاا   باه جنابش   ،يساندگان عراقا  ياعران و نوشا  ن برهاه مانناد هماۀ   يسنده در اينو

 ينظامد دارد و وضع متشنج يام يعمارو است يدار  هيماسر و يفئوداد ضدسلطۀ يستياديسوس

 ،است ن کشوريادر  يم قاسم و اعالم جمهوريعبدادکر يکودتا از يناشرا که عراق  جامعۀ

دهد که   ينشان م ،نهيادسفاش،  يدر داستان بعد جبراداند.   يمعراق  يبرا يا  هآغاز فصل تاز

ن نسل يا يها هتواند به خواست  ينمهم قاسم  ور شود و د  ين آمال و آرزوها تباه ميچگونه ا

 عمل بپوشاند.ۀ جام

صايادون  در رماان   يو .استعراق بزرگ مالکان  و اشراف طبقه ند ينما ييعماد نفو

کساره  ي متعصاب، و  ،زورگو، مستبد يفردر کشور است؛ يو وز، پدر سالفه في شارع ضيق

 يفارد  ،ن حاال يدر عا  .نادارد  يرگاون دگ در حالِ با زمانۀ يچ نسبتيه ها که  غرق در سنت

 است. هنهادر يمدرن در او تأث يمظاهر زندگ کهاست کار   همحافظ

 يعربا  يعباا  يوند يب  يم ،شود  يم ييبار وارد عمارت نفونخستين که  يل هنگاميجم

 يهاا   تاوان دبااس    يما  يبه راحتا  ر آنيکه از ز يطور به دارد،بر تن  يرنگ يا  گشاد و قهوه

کناد تاا باا افاراد       يما  يريبه دانشگاه جلوگدخترش پدر سالفه از رفتن  د.يرا داو  يياروپا

 نشست و برخاست نکند: يعادمردم ت و يرع

 ۀل باه بهانا  ن حاا يبا ا .ديدان  يرتجع مماحمق و  يرمرديمرا پ يسلم و دانم که تو  يم

. اعتقااد نادارم   يمعاصار و غربا   يهاا   ن اسالوب يا کدام از ا چيشرفت و تحول، به هيپ

مان   يدانا   يد تو نما يشا .دارم  يدست برنمام   يگخانواد يها  سنتاز  ،ما  که زنده يزمانتا

ا يا آ .ناد ا  هن شاهر باود  يحاکمان ا ،از اجداد من يپرورم و برخ بياد  ک خانواديفرزند 

س يتادر  ،يدر ثاان   رود  يت به مدرسه ميند که دختر من با جماعت رعيگو  يمردم نم

و هماهناگ باا    ناوع آماوزش  ن يبهتار  ،يم خصوصا يتعل  رددا يراديچه ا يخصوص

 .(19: 0220 ،همان) است ياشراف يزندگ يها  سنت

 د:يگو  يم ياجتماع يها  يآزاد او دربار 

دارد... تماام   يتا يچه اهم .است شدهکه افسار  يزمانتا ،وانيمهمل است فهم و شعور ح

ت نادارد.  يجز آزار و اذ يا  جهيان و اشرار شهر، نتيدانشجوهای   ها و آشوب  ن جنجاليا

دختران و پسران جوان ماا   يالت و آگاهيزان تحصيکه ماندازه فهمم چرا به هر   ينم

 .)همان( شود  يافزوده مز ينان آنها يزان تمرد و عصيابد، بر مي  يش ميافزا
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 و سرشاناس  يا  از خاانواده که  ازدواج کند خلف ييحيخواهد سالفه با   يم ييعماد نفو

باا  عماد . کونت دارندجنوب عراق ساو در   ريعشاست. ع يوس يها  نيزمصاحب  و تمندثرو

ن ياز اکه  يفراوانمال و ثروت  باو هم  برد می  بهرهخاندان خلف ت يهم از حما ،ن ازدواجيا

باا   يهمکاار  جاۀ ينت کاه در کند   جبران مي خود را يشکست ماد ،دآور  يم رهگذر به دست

د يتو با»د: يگو  يم دخترشبه ن رو ياز ا .است متحمل شده يساز  کان شهريان در جريهودي

مادام  قانع کردن سالفه،  يبرا يو .(91: همان) «ت داردياهمم يچقدر بران ازدواج يا يدرک کن

 آورد:  يان ميسخن به مخلف  آل  داوخانر ن حاکم بيو قوان ييدارا و از مال

هزار نفار از افاراد   ک به دويست. نزدز من ايو عز يميدوست قد ،هللااخ عبديپدرش ش

، سخن قاانون اسات.   رداد انين آنها جريب که يند. تنها سخنياو هوادار ،رهيمسلح عش

 )ص(امبريخاطر پ اجدادشان به اند.  يميقد يا  رهيخلف، عش ر يبدان که عش ،يدان  ياگر نم

ع يار وسيبس شانيها نين کشور ساکن شدند. زميفاتحانه در امبارزه کردند و سرانجام 

هللا را رد اخ عبديخواست ش. امکان ندارد من درشان خارج از حد شمارش استيها  و دام

 .(011: 1411، همان) کنم

مادافع  و  يکتاتورينماد د ،داستان يکه در ساختار اجتماع ،يضيو احمد رب ييعماد نفو

دار به د سالفه را واقصد دارن ،خلف لۀ آليبا قب حفظ منافع خود يبرا ند،ا  جامعه موجودوضع 

عمااد   .ندارناد  ييدانشاجو  يهاا   به جنبش يچ اعتقاديهآن دو ن ازدواج ناخواسته کنند. يا

هاا و    سانت ر پا گذاشاتن  ياز ز يناشجامعه را  يها  ها و چادش  يناهنجارتمام  شۀير يينفو

 :داند  يم گانگذشت يها  ارزش

 هستند؛ يتهم يل قدياز فضارا يزا  چر يدان  يندارم. م ينانياطم يمن به جوانان امروز

 ي. زماان ينيها بب  آنن يبرا در  ينيد يها  ارزشرنگ شدن   کم يتوان  يم يبه راحت ال مث

دهناد   يخود را از دست م يز راهنمايآنان ن ،دان اثر خود را در جامعه از دست ديکه د

 .(19)همان:  حاکم خواهد شددر جامعه  يو شر و بد

 ۀطبقا  و جازو ساده  شصت يمرد ،يهمسر سلم، يضياحمد رب ،گر داستانيت ديشخص

ر يا آن پ» :ديا گو  يف او ميوصتدر عدنان  است.عراق  ۀجامع يبورژواز فئودال و شبه مرفه و

است يسغرق در طول عمرش شه يهم .ن دارديهزاران هکتار زم .ان استيعاعضو مجلس  ،احمق

ا فکار  ن زنان شهر است. اما يتر  سرش از باهوشهم و سفر کرده از کشور ها بار به خارج  و دهبوده 

 .(11 :0220، همان)« ک کتاب خوانده باشدي يسال گذشته حت يکنم که در طول س  ينم



 19/ م جبراياز جبرا ابراه صيادون في شارع ضيقي رمان شناختنقد جامعه

ن يدر ا رايز ان بردارد؛ياز مق خلف يبا توفرا سالفه موانع ازدواج کند تا   يتالش مز ياو ن

با هم در جنوب عراق  يامالک سر برهمواره خلف که  آل  او و خانواد  ن خانوادايم ،صورت

حماد  ا .شود می رخورداردر دودت ب نت آنايحمااو از د و شو  يمصلح برقرار  ،اختالف داشتند

و حفاظ   يرگا   ياشاراف  و يخاانوادگ باه اصاادت    یراسخاست که اعتقاد  ياز کسان يضيرب

ت او ي. تربستيچ عدنان دانم مشکل  يمن م»د: يگو  يم عدنان بار دروی دارد.  کهن يها  سنت

دشاان را  يان عقايب يبرا يشجاعت کاف يشناسم. امثال او حت  ي. من پدرش را خوب ماشتباه است

 .(101)همان:  «اورديها را سر عقل ب  د آنيحکومت با .ندارند

 از ول کارده  يتحصا حقوق  ۀدر رشتکه  رمان است يها    تيشخصگر يداز  ق خلفيتوف

 يشاهر تمادن  اسات. او از   برخاساته جنوب بغداد  ريعشاو اک ملّ و لياص يا  دهاوخانان يم

ت يا باه سااعت و زماان اهم    يحت يداند. و  يغرب مفساد هر را مظ و آن ديجو  يم يزاريب

باا   قيفوت يافراطل تقابل يبه ددل يجم ست.ا يسنت يو خواهان بازگشت به زندگ دهد  ينم

د يجد يزندگ يها  تيدارد و واقعکورکورانه بر ييگرا  د دست از سنتاهوخ  يماز او  ،سميمدرن

مان   .نيدروغا  ياغراقا  ؛کان نت اغراق يش به بدويگراقدر در  نيتو را به خدا سوگند ا» :رديرا بپذ

 هوخ عرب اسبان خود را با يش نکهيبعد از ا ،مرکب اسبان عرب گوش نخواهم داد يهرگز به صدا

در شهر به خلف  قيفوت اوصاف، نيا با همۀ .(09: همان) «اند  ل کردهيک تبداليکاد يها  نيماش

را  يضا يرب آل از کشااورزان  يتعاداد  ياو حتا  .کناد  می يبارگ  و زندارد آمد و رفت ها  کاباره

قصاه،  »ت: افا ين ساخنان در يا ازتوان   يم ار يشهر يزندگبا وی مخادفت اوج  است. کشته

 يجعل يداتيجز تود ؛ستندين يگريز ديفاسد شما چ ي. جز خزعبالت زندگ..و يقيوس، ميشعر، نقاش

 .(41: همان)« اند  يشهر يزندگ   که دستاورد

 د:يگو  يمبه جميل زمان و ارزش آن  توفيق خلف دربار 

 يکينکه زمان يکند. ا  يزمان در نزد ما وجود ندارد. گذشت ساعات روز ما را نگران نم

ه م روز باا توجاه با   ي.. تقسا .يست جز تفکر اشتباه غربا ين يزياز مشکالت ماست، چ

 ياديا که مردم کاار ز فقط به خاطر نماز است و بس. ازآنجا ،ديت خورشياختالف موقع

ا يا ترسد   ياز زمان نم يشوند. کس  يانجام دادن ندارند، از فقدان وقت ناراحت نم يبرا

غارب را در   يماريروس بيز ويکند. تو ن  يزمان را احساس نم يم کسييبهتر است بگو

باه دنباال    يا  جاه ين مسائله نت يوقت طالست و ا ،ها  ي.. به قول غرب.يوجود خود دار
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از يکه غرب به عمق ن ي.. هنگام.ليد و تحصيتود ز به کار ويآمد تنفرير از تأکيندارد غ

اما ما آراماش و   خود را هم به جلو انداخت. يختش و بدبيرد، آسابُ ينسان به زمان پا

 .(021ا021 )همان: ميخواه  يرا نم  ما آن م؛يخواه  ينم يمتين قيسعادت را با چن

او  .دنا ک يمازدواج  يضياحمد رب به نام يمسن دکه با مر استکرده   ليتحص يزن يسلم

 وی  .ناد ک  ينما  يکاار رش هايچ  ييتغ يو برا دده  يمجامعه تن  يط خفقان و سنتيه شراب

 يسلم جنگد.  يبا نظام مردساالر م ،يآزادافتن به يدست  يسالفه است که برا مقابل ۀنقط

. او نمااد زناان   کند برقرار می يپنهانۀ ل رابطيکند و با جم  يانت ميخسرانجام به همسرش 

 گذرانند.  يمجلل م يها يکه وقت خود را در مهمان است يخوشگذران و بوادهوس شهر

قفاس   وندردارد ودای در واقاع    يمرفها  يزنادگ  ظااهرا   ،ييدختر عمااد نفاو   سالفه،

در خاناه  ناچاار   د و باه دار  يمبااز از رفتن به دانشگاه را او ش پدر .ست  ا يزندان يبرقو پرزرق

معتقد است همه  سالفه .شرکت کند ياسيس يها  در جنبشند. او دوست دارد خوا  يمدرس 

ق خلف يانه با توفيو سودجو يج اجبارتن به ازدواهرگز ر کرده و ييتغش يبرا يزندگ ز دريچ

 يبارا  .بکشدرا او  ،توفيق خلفت ازدواج با صور رد دريگ  يم ميتصمبنابراين،  ؛نخواهد داد

ت يشخصا  يسنده باا تاداع  ينوه کند. يتهش يبرا يا  خواهد اسلحه  يل مياز جم ،ن منظوريا

چ قادرت و  يها آناان   .دم کنيترس يعرب را در جامعۀ نانت زيموقعتوانسته  يخوب به ،سالفه

 دهند: انهساالرنظام مرد يها  ستهد تن به خواين سرنوشت خود ندارند و باييتع يبرا يا  اراده

شاتر از  يروز ب هروزب ام   خود داشته يار و انتخاب در زندگياز اخت يمن تاکنون چه سهم

ار کاه  يا ن اختيا ت ايام، از ماه  گرفته که تاکنون يماتير تمام تصمد. ديآ  يخودم بدم م

دوشام   بار  ينيعشاق پادر باه مان، باار سانگ       .ام  دهياز خود پرس ،ستيد باشد و نيبا

 خودخواهاناه و مساتبدانه اسات کاه     يباه قادر   ،يداشاتن  ن دوسات يت. چناس گذاشته

مباارزه و مقاومات در برابار آن     ياما من عزمم را برا .است بردهن يت مرا از بيشخص

ن يا اگار ا  يحتا  ،بساازم  مام را با دست خاود  يام که زندگ  م گرفتهيام. تصم  جزم کرده

 .(011)همان:  دمنجر به فرار من از خانه شومسئله 

 داستان يفرع يها  تيشخص. 1ا1ا1

تلگاراف   ۀدر روزناما او است. عراق ۀ ر جامعيفق شاعر و از طبقۀ يجوان ،رين عبداالميحس 

 ان فلنات يبرا .داشته باشد کشورشدر تحوالت  يو در تالش است سهم کند  يمصبح کار 
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. اسات  کردهبه بغداد سفر ن يزم شرقمردم مبا  ييامنظور آشن به وبانکدار است  ،تبار يسيانگل

 ،و قارآن  يآموختن زبان عرب يبرا دارد و يسرگرمۀ جنبش يد براتمام مناظر بغدابنابراين، 

سام  يادينمااد امپر  اي داند  يس مياستعمار انگل تلخ و خاطر  او را نماد عدنان .کند  يتالش م

 .اسات  شاده هاا    آن يمانادگ  سبب فقر و عقب ،انهيخاورمثروت نفت و  ل تصاحبيه ددکه ب

ها  آن عدنانودی ، داند  ير را نماد اقتدار و قدرت مم آشور و سوميعظ يها  يور، امپراتانيابر

است کاه   يتيان شخصيبرا. شمارد يخ ميها در طول تار  تت ملينفرت و عبود و را نماد شر

خشام و نفارت از    يعنا ي يعربا ۀ جامعا موضاوع  ن يتر مهمآن توانسته ه کمک سنده بينو

 ن کند.ييتب يخوب به شرقرا دربار  ها   يغربنگرش متفاوت آن و مظاهر ستعمار و ا

و وابسته به احزاب  فکر روشن يجوان ؛داستان است يفرع يها  تيشخصگر يداز  ،ميکر

 يهاا   ا در مکاان يا ها   خانه که در قهوهاند  ياز جوانان ،نيم و حسيکر وعدنان . يستياديسوس

ر ييا . او خواهاان تغ کنناد  مای  ياسيس بحثند و يآ  يمگرد هم س يگر مانند حمام عموسيد

 .کند  يم تمخادف ،ييروستا يها و زندگ  سنتاست و با بازگشت به گذشته و اوضاع فعلی 

 مايه درون .0ا1

شود،   يم يمعادل موضوع تلق يکه گاه است يت داستانايبدر اد ياصطالح مهم ،مايه درون

ن اسات کاه   يا ف مشاهور آن ا يا موضوع تفااوت دارد. تعر  و کاربرد، با يکه در معن يحاددر

 (110: 1912) ميرصاادقي جماال    ديبه عق است. يو مسلط در اثر ادب ي، فکر اصلمايه درون

 يکه خاود زنادگ   يا  شهيشود؛ اند  يخذ مامؤدف  ۀتجرباز که  يا  شهياند ، عبارت است ازمايه درون»

ک داستان، همان روح حااکم بار داساتان و    ي ۀماي وندر»گر، يان ديبه ب .«است ار او نهادهيدر اخت

ا ماا از آن اساتنباط   ي و دنک  يمان يآن را ب ا تحاا داستان صريکه  است يزندگ  دربار يکل يا  جهينت

 .(11: 1910، ني)پرا« ميکن  يم

و عناصر داستان را بر عهده  گر اجزاين ديو وحدت ب ياد هماهنگجيا ۀفي، وظمايه درون

ق يخود را از طر  ديرد تا فکر و ايگ  يعناصر را به کار م ۀيبق ،ن صورتيده در اسنيدارد. نو

 يشود که نگارش داستان باه منظاور خاصا     ين استنتاج ميکند؛ بنابرا گران ادقايها به د  آن

 .خواننده است يسنده براينو  ديدگاه و ابراز عقيان دي، که همان بگيرد صورت مي

بغداد است. رنج و ساکنان  يزندگشرح ، ن في شارع ضيقصيادو رمان ياصل مايۀ درون

حل  دهد و راه  ينشان م را يو اجتماع ياسيس زيآم  اختناق يدر فضا ،يانسان عرب يسرگردان
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، بار  ماياه  درونن يا اداند.   يمبه گذشته نو و بازگشت  يتودد و يداريان را بيپا  ين رنج بيا

 مسلط است. (گر عناصريو د ها  تيشخص ،فضا ،زبان) تمام عناصر داستان

 تذمما  همچون ؛ن راستا در داستان وجود دارديهمدر  زين يگريد يفرع يها  مضمون

رواج  سنت و ارتجاع، ينف ،مردساالر مان زنان در جامعۀع نابسااوضاقاد از ، انتينظام طبقات

ندان ز د ويعخشونت، تباعمال  ،ياسيسن اخفق ،ينيح ديصح يباورها يجا به يپرست  خرافه

باا   يکاه همگا   ،ياعتما جا تتحاوال باروز  به  ينيب  و خوش يواردي، امدر جامعه و شکنجه

 .يابد میمعنا  ياصل مايۀ درونت همان يمحور

 طبقاۀ قدرت و  کند  ياعتراض مجامعه در  ينظام طبقاتت يحاکمبه خود،  رمانجبرا در 

ش ياز کشاتن عماو  پس  انعدنآنجا که  ؛دهد  ينشان م زوالزاده را رو به   فئودال و اشراف

، )جبارا  «در حال شکفتن اسات  يديجد ينجا زندگيدانم که ا  ين احوال ميمن با تمام ا» د:يگو  يم

 به دست پدران و بارادران  نآنا کشته شدنا او وضع نابسامان زنان جامعه را ب .(010: 1411

 ها  که در کاباره ياندخترر يتصاو .دانند  يرت و شرف ميغ نۀاشرا ن دهد که آن  ينشان م خود

در روزنامه چاپ  شاندا شدن جسديکه خبر پ ياندختر ايشوند  کشته می شاندست برادره ب

 .ستجبرامضمون در رمان ن يا  کنند  يتداع ،دختران يازدواج اجبارشود يا  می

کاه   قيا ل در جاواب توف يکند. جم  يرا نقد م يو سنت يارتجاع افکارن يسنده همچنينو

نماها و يسا  و هار روز بار تعاداد   شاوند   مای  تر  حجابدب ،زنان ،شرفت شهرهايپ د بايگو  يم

هر عمل  ،يکه تو دار يفکرطرز ت نيبا چن» د:ده  يمگونه پاسخ  نيا ،شود  يم افزودهها   نيماش

 .(109 )همان:« باشد يد محکوم به نابوديبا ،زند  يکه انسان بدان دست م يا  مبدعانه و خالقانه

. او از زباان  جبراسات  يها  ن مهم رمانياز مضام ،جامعه ياسيس انقفخ جوّاعتراض به 

 ۀها مراقاب هما   فتم آنز به تو گينپيش از اين  .توجه نکنموضوع ن ياد به ايز»د: يگو  يم عدنان

و  1490 يهاا   اميا ق خاود،  در رماان  سانده يون .(11: همان) «عصر ماست يمارين بيند. اا  ممرد

حاوادث  » کناد:   يم يادآوريچنين ان را يهودي  نديفزارت مهاج ضدن بريمردم فلسط 1490

 .(91)همان: « خشم و درد يها  ها و تظاهرات، روز  اعتصاب ؛مداراد ين را در قدس به يا مشابه

نانه است و اعتقاد يخوشب کامال  موضات،ن يبه ا او ينيب  سنده و جهانينگرش نو ،ن همهيبا ا

ن و ير نمااد يواتصا  ،ن مضامون يا ا يتاداع  يدارد. جبرا بارا ر در جامعه يفراگ يو تحودر ييبه تغ

 ،ور شادن در آب دجلاه    رفتن و غوطهو دوستش پس از فرو عدنان. بندد میکار ه برا  ای هاسطور
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 عدنانکه  يا  در نامهد. دار  يمگام بر يز به سمت تحول و دگرگونيهمه چ .نديآ  يرون ميدوباره ب

 :دارد يبخشديام نوشته شده که مضمون يشعر ،گذاشته يبه جا يقبل از خودکش

 ابند، سبز و متعفني  يم يرفته در گل و الدر آن هنگام که ما را فرو

 ميا  ش دوبارهيما خواهان روزيرا  ؛ستين نيا چنام

 .(111)همان:  همچون دو نخل پرثمر

 جهينت. 1

 :جه گرفت کهيتوان نت يماز آنچه گفته شد ا 

هدف بيان  يبرا (مايه درونت و يشخص)داستان  يصر اصلاز دو عنمان، رن يجبرا در اا 

 بارای داساتانش،   ياسا يو س يو با در نظار داشاتن مضامون اجتمااع    جسته بهره خويش 

کند که برخاسته از طبقات مختلف جامعه باا افکاار و    يمرا خلق ای  پيچيده يها تيشخص

 .گذارند يمش يرا به نما يعرب ی از جامعۀخاص مختلف هستند و برهۀ يها شهياند

و  گار يد يدر شاهرها اجبااری او   ينينشا   هيحاش و نشياز سرزم ينيفلسطيک د يتبعا 

کش و مکشا ت يا حکا ؛ان اسات ن داسات يمضاام  گار ياز د ،فرساا   طاقتاوضاع با  ييارويرو

اناد.    زماناه گرفتاار شاده    يمدهاجزروجامعه و  يها  بينشفرازوکه در  ييها  انسان يريدرگ

 يهاا   ، بحاران ير و غنا يا ف فقيا دو طقابال  ت و يتضاد طبقاات  از ،نستااددر اين  سندهينو

 ،يکاار يش بيافازا  و يعدادت  يبرواج ، ياسيو س يفرهنگ و ياجتماع و يشتيمع و ياقتصاد

مثال  ) يرواج انحرافات اخالقا  ،(يآموز و علم يدار ني)د يو کم يفيک يها  رفتن ارزش نيباز

 يدر فضاا  يفا يو بالتکل يپاوچ احسااس  ، يو روانا  يروحا  و يعاطف ، خألانت(يخ دروغ و

ۀ جامعا  يفضاا  يو د.نا را  يمسخن  ،آن يمنف يامدهايمبارزه با استعمار و پ ،شدن ينعتص

 .است ان رفتهياز م يواردينشاط و ام ۀيروح ،در آنکه کند   يم ميرا ترس يا  زده  غم

حساس ا ،يگانگيبازخودل يبه دددر رمان جبرا، جامعه  انفکر روشنو  گانکرد  ليتحصا 

 .کنند  يم ياقدام به خودکش ،يتيهو  ياحساس ب تبع بهو دارند  يو سرگشتگ ييتنها و يپوچ

سنده ينواست و  تهيمدرنسمت به  ياز وضع سنتجامعه  ذارِگ حاصلِ ،ها در اعتقاد جبرانيا اام

 دارد. یراسخد يام ،اوضاع يدگرگونبه 
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