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چکيده
نقد جامعهشناختي ،يکي از شيوههاي کارآمد نقد متون ادبي ،بهخصوص رمان ،است .در اين شيوه ،ارتباط
ساختار و محتواي رمان با وضعيت و دگرگونيهااي جامعاه و محيطاي کاه در آن متوداد شاده ،بررساي
ميشود و چگونگي انعکاس و بازنمايي هنرمندانۀ جامعه در جهان تخيلي اثر ادبي ،نقد و تحليل ميشاود.
اين پژوهش بر پايۀ چهارچوب نقد جامعهشناسي ،به تحليل يکي از برجستهتارين آثاار نويساند مشاهور
فلسطيني ،جبرا ابراهيم جبرا ،ميپردازد .پژوهش حاضر ،در پي پاسخگويي به اين پرسش اساسي است که
آيا نقد جامعهشناختي در رمان صيادون في شارع ضايق قابال تطبياق اسات فرضايۀ پاژوهش بار ايان
مدعاست که جبرا در داستان خود ،به انعکاس اوضاع جامعۀ زمان خود در قادب اثر ادبي پرداختهاسات .در

پژوهش پيش رو ،از روش تحليلي ا توصيفي براي تطبيق نقد جامعاهشاناختي در داساتان صايادون فاي
شارع ضيق اين نويسنده بهره گرفته شدهاست .از مهمترين نتايج پژوهش ،اين اسات کاه جبارا باا خلاق
شخصيتهايي از طبقات مختلف جامعه ،به انعکاس شرايط اجتماعي جامعه در برههاي خاص ميپردازد.
واژههاي کليدي :نقد ادبي ،نقد جامعهشناسي ،جبرا ابراهيم جبرا ،صيادون في شارع ضيق.

 .1رايانامۀ نويسند مسئول:

mebrahim@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
نقد جامعهشناختي آثار ادبي ،روشي است کاه طبقاات مختلاف جامعاه و طارز رفتارهاا و
کنشهاي متفاوت و متشابه ساختارهاي اجتماعي را در يک دور معين از تااريخ بررساي
ميکند .در اين شيو نقد ،اثر ادبي از اين ديدگاه که اجتماع و هنرمند و اثر او باا يکاديگر
رابطهاي زنده و جداييناپذير دارند ،بحث و ارزيابي ميشوند؛ بنابراين ،منتقاد باه دقات از
زمان و مکاني که نويسنده در آن زيسته و اثر ادبي در آن به وجود آمده ،آگاهي کامل باه
دست ميآورد تا بتواند اثر را به منزدۀ واکنش روحيۀ هنرمند به جامعه و برداشتهاي او از
محيط ،مطادعه کند (ميرصادقي ،جمال و ميمنت ميرصادقي.)001 :1911 ،
توجه و اهتمام به جامعه و انتقاد از اجتماع در درون رمان ،از زمان ظهور اين نوع ادبي،
در جهان عرب وجود داشته و مسائلي مانند اشغال فلسطين و سرنوشت نااگوار سااکنانش،
نويسندگان جهان عرب و بهويژه داستانپردازان مقيم فلسطين را به تأمل در اين موضاوع
واداشتهاست .از طرف ديگر ،وقوع جنبشهاي آزاديبخش ضداستعمار خارجي ياا اساتبداد
داخلي ،گسترش فرهنگ شهرنشيني ،ورود مظاهر تمدن غربي و برخورد سنت و مدرنيتاه،
سبب شد رماننويسان عرب ،اين مشکالت را انعکاس دهند و راهحلهايي برايش بيابند.
جبرا ابراهيم جبرا ،از داستانپردازان فلسطيني است که در حيطاۀ رئاديسام انتقاادي و
اجتماعي ،آثار مهمي خلق کرده اسات .موضاوع فلساطين و اشاغال آن در ساال  1491و
پيامدهاي شکست عربها در جنگ ژوئن  1401تا زمان شکلگيري انتفاضه ،مهامتارين
دورنمايههاي داستانهاي او را تشکيل ميدهد .وي مدرنيزاسيون و تأثير آن بار زنادگي
مردم و نيز مشکالت زنان جهان عرب را با بينش هنري وااليي مورد توجه قرار دادهاست.
هدف اصلي پژوهش پيش رو ،بررسي صيادون في شاارع ضايق جبارا براسااس نقاد
جامعهشناختي است .اصليترين هدف ما ،بررسي و به نمايش گذاشتن تأثير اوضاع سياسي
و اجتماعي حاکم در زمان نويسنده در ايان داساتان ،و باهخصاوص عناصار شخصايت و
درونمايه است .براي پاسخگويي به پرسش اصلي پژوهش ،از روش توصيفي ا تحليلي بر
پايۀ نقد جامعهشناختي بهاره گرفتاه شادهاسات .ابتادا جامعاهشناساي ادبياات و تحليال
جامعهشناختي بيان شده و سپس رمان مزبور را معرفاي و خالصاهاي از آن گفتاه شاده و
براي تحليل جامعهشناختي ،رمان از نظر شخصيتها و درونمايۀ سياساي و اجتمااعی آن
بررسي شدهاست.
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 .0پيشينۀ تحقيق
آثار داستاني جبرا از ديدگاههاي متفااوتي بررساي و نقاد شادهاسات کاه برخاي از آنهاا
عبارتاند از:

ا نادر جمعة قاسم (« ،)0221صورة ادقدس في روايات جبرا ابراهيم جبرا» ،مجلۀ جامعاة
األزهر ،غزة ،مجلد  ،12شمار .0
ا بهاء بن نوار (« ،)0211ادهاجس ادفلسطيني في رواياات جبارا اباراهيم جبارا» ،مجلاۀ
جامعة ادقدس ادمفتوحة دألبحاث واددراسات ،شمار .0
 .9نقد جامعهشناختي رمان
بحث ارتباط دوسويۀ جامعه و ادبيات ،هميشه توجه منتقدان را به خود جلاب کاردهاسات.
ماد اصلي ادبيات ،زبان است .زبان در ارتباط انسانها با يکديگر ساخته ميشاود و رو باه
تکامل مينهد .پس ميتوان ادبيات را به اعتبار مااد اصالياش ،ذاتاا اجتمااعي دانسات.
افزون بر زبان« ،شگردهاي ادبي سنتي مثال مجموعاۀ نمادهاا و وزن ،در ذات خاود ،اجتمااعي

هستند؛ قراردادها و روالهايي که فقط در جامعۀ بشري زاده ميشوند» (ودک .)44 :1919 ،از ايان
رو هيچگاه «محيط ادبي از تأثير محيط اجتماعي برکنار نميتواند باشد .افکاار ،عقاياد ،ذوقهاا و
انديشهها تابع شرايط اجتماعي است .در نقد اجتماعي ،تاأثيري کاه ادبياات در جامعاه دارد و نياز
تأثيري که جامعه در آثار ادبي دارد ،مورد مطادعه قرار ميگيرد» (زرينکوب.)91 :1901 ،

رمانها بُعد استنادي و شناختي آشکارتري نسبت به شعر دارند و بين شخصايتهااي
آنها با افراد يا طبقات اجتماع ،ارتباط معناداري وجود دارد .اما بايد توجه داشت کاه ماتن
ادبي نه صرفا تصوير جامعه است ،نه ترسيم سخني نظري؛ بلکه موضوعات اجتماعي را به
موضوعات معنايي و روايي تبديل ميکند (زيما .)111 :1911 ،جورج دوکاچ (1111ا 1411م،).
فيلسوف و ناقد مجارستاني ،آغازگر بسياري از مباحث مهم نقد جامعهشناختي رمان اسات.
دوکاچ اعتقاد دارد هر فردي جهان هنري ويژ خويش را ميآفريند و شايوههااي متفااوت
زندگي ،سبکها و درونمايههاي هنري ويژ خود را ميآفريناد .او باه تبعيات از انديشاۀ
مارکسيسم ،رئاديسم را يگانه مکتب بزرگ نويسندگي ميداند .تحت تاأثير هماين ديادگاه
است که دوکاچ به ستايشگر پرشور رئاديسم تبديل ميشود؛ رئاديسمي از نوع آنچاه در آثاار
بادزاک و استاندال و تودستوي ميتوان يافت (عسگري حسنکلو.)100 :1914 ،
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دوسين گلدمن (1419ا 1412م ،).منتقد رومانيايي ،نيز با پيروي از انديشههاي دوکاچ ،به
بحث جامعهشناسي رمان پرداخته و موجاب شاده کاه اماروزه رماان در حاد ياک رشاتۀ
دانشگاهي شناخته شود (همان) .به نظار او ،اثار ادباي ياک سااختار مرکازي دارد کاه باا
ساختارهاي ذهني طبقۀ اجتماعي مربوط است .به شايو نقاادي گلادمن« ،سااختگراياي
تکويني» ميگويند؛ يعني بحث و دقت در عناصري که اثر را به وجود ميآورد و اين از نظر
گلدمن ،جهانبيني طبقات اجتماعي است .نويسنده متعلق به يک طبقه اجتمااعي اسات و
خواه ناخواه جهانبيني همان طبقه را بازتاب ميدهد (شميسا.)901 :1941 ،

در مقادۀ حاضر ،نظريات دوکاچ و گلدمن پايه و اساس نقد رماان صايادون فاي شاارع
ضيق قرار گرفتهاست؛ بدين معنا که ضمن معرفي اثر و خالصۀ آن ،ابتدا خاستگاه نويسنده
و پايگاه طبقاتي و زمينۀ تاريخي ا اجتماعي زمانۀ او بازگو ميشود .آنگاه ضامن بررساي
عناصر شکلي و محتوايي رمان ،از معناي دروني و ويژ اثر و روابط رماان باا سااختارهاي
اجتماعي سخن به ميان ميآيد.
 .9معرفي رمان
جبرا رمان صيادون في شارع ضايق را در  1402م .باه زباان انگليساي نوشات و محماد
عصفور در  1419م .آن را به عربي برگرداند .اين داستان در واقع تجربۀ نويسانده پاس از
اشغال فلسطين و سکونتش در بغداد را باه تصاوير مايکشاد .جبارا هامزماان باا وقاوع
رويدادهاي مهم سياسي و اجتماعي در کشورش و در جهان عرب ،نويسندگي را آغاز کرد.
استيالي ترکان عثماني بر کشورهاي عرباي ،قيمومات انگلايس بار فلساطين ،مهااجرت
فزايند يهوديان به اين سرزمين ،اخراج و آوارگي فلسطينيان ،گسترش فرهنگ شهرنشيني
در جوامع عربي و پيامدهاي ناشي از آن ،مهمترين عواملي بود که جهاان عارب را تحات
تأثير قرار داد .براي شناخت بهتر مضمون اين اثر ميبايسات نخسات باه تبياين خطاوط
سياسي ا فرهنگي آن دوره بپردازيم :سالهاي پاياني دهۀ چهال و آغااز دهاۀ پنجااه در
عراق و فلسطين ،دگرگونيهايي مهمي در ساختار اجتماعي ا سياسي اين کشاورها ايجااد
کرد .اين برهه همراه است با اوجگيري جنبشهاي سوسياديساتي در عاراق و باروز نظاام
طبقاتي بارزي در بغداد؛ در اين شهر ،مجللترين کابارهها در کنار حقيرترين بيغودهها قارار
داشت (وردي.)091 :1941 ،
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خشم و نفرت مردم عراق از استعمار انگلايس و رواج افکاار ناصريسام در آن کشاور،
شکوفايي انديشههاي سوسياديستي را در ميان ملت و نويسندگان و شاعران عراقي تسريع
بخشيد .در اين زمان ،واقعگراياي و انتقااد از اوضااع حااکم بار جامعاه و نياز مباارزه باا
سرمايهداري و استعمار ،بهويژه پس از اشغال فلسطين ،مضمون اصلي آثار ادبي را تشکيل
ميدهد (حسين.)90 :1444 ،

 .1خالصۀ رمان صيادون في شارع ضيق
داستان با حادثۀ بمباران شهرهاي فلسطين به دستور صهيونيستها و کشته شدن «ديلي»،
معشوق «جميل فران» ،شخصيت اصلي رمان و راوي آن ،آغاز ميشود .رماان باه اشاغال
فلسطين در سال  1491م .اشاره دارد که منجر به اخاراج و تبعياد و آوارگاي فلساطينيان
بيشماري شد .جميل فران پس از اشغال فلسطين به دست رژيم صهيونيستي ،باه بغاداد
مهاجرت ميکند تا در يکي از دانشگاههاي آنجا تدريس کند .او با پول اندکي که باا خاود
برده ،در هتل ارزانقيمتی واقع در يکی از محلههاي فقيرنشين بغداد سکني ميگزيند.
جميل فران با کودهباري آکنده از غم و اندوه از تبعيد و احسااس بايهاويتي در برابار
آيندهاي مجهول ،در شهري بيتوته کرده که آهنگ شادي و زنادگي در آن جرياان نادارد.
کمکم با شخصيتهاي ديگر داستان چون «عدنان طادب» آشنا مايشاود .عادنان فاردي
تحصيلکرده و روشنفکر متعلق به خانوادهاي اصيل و ثروتمناد اسات کاه از سانتهاا و
عقايد آنها سر باززده و به تنهايي در انزوا و فقر زندگي ميکند و يک فعال سياسي است.
از شخصيتهاي ديگر داساتان کاه جميال باا آن آشانا مايشاود «سالمي» اسات؛ زناي
تحصيلکرده از طبقه بوژوا ،همسر «احمد ربيضاي» ،از دوداتماردان ثروتمناد و باانفوذ و
فئودال جامعه که اختالف سني زيادي با همسرش دارد .سلمي از جميل ميخواهد تدريس
زبان انگليسي را به خواهرزادهاش ،سالفه ،بر عهده گيرد؛ زيرا پدرش ،عماد نفويی ،از رفتن
او به دانشگاه به دديل معاشرت با پسران و افراد تهيدست جامعه جلاوگيري مايکناد .باا
گذشت زمان ،سالفه و جميل به يکديگر عالقاهمناد مايشاوند ،اماا پادر ساالفه کاه از
ثروتمندان جامعه است ،ميخواهد دخترش با شخصي از همين طبقاۀ باانفوذ ازدواج کناد.
پدر سالفه از اين ازدواج به دنبال نيات سياساي و اقتصاادي خاود اسات .ساالفه تاالش
ميکند از قفسي که پدرش برايش ساخته ،و سنتها و نگرشهاي اين طبقه فرار کند و به
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همين دديل در پايان داستان حتي تصميم ميگيرد «يحيي خلاف» را ،کاه پادرش موافاق
ازدواج با اوست ،بکشد .يحيي خلف ،شخصی تحصيلکرده ودي از عشاير عراق اسات کاه
بسيار ثروتمند و صاحب نفوذ و از مالکان بزرگ است که زندگي بدَوي و صحرانشايني را
بر زندگي متمدنانۀ شهري و روابط اجتماعي ترجيح ميدهد.
اين داستان ،در اصل ،رمان شخصيتهاست و جريان داستان باا باه تصاوير کشايدن
مصائبی پيش ميرود که هر شخصيت دارد و گاهي به هم گره ميخورند .جميل فاران در
بغداد با مشکالت سياسي و اجتماعي و اقتصادي زيادي مواجه میشود و ادبته دنبال راهحل
است .نويسنده به خوبي از ديدگاه وي ،اين فضا را توصيف میکند.
«برايان فلنتِ» انگليسيتبار از ديگر دوستان جميل است که در بغداد با او آشنا ميشود.
وي براي آموختن زبان عربي و آشنايي با فرهنگ ماردم مشارقزماين ،در بغاداد زنادگي
ميکند؛ از اين رو همه چيز برايش زيبايي و جذابيت دارد .برايان به دنبال دذت بردن است،
برخالف جميل که محيط شهري براي او خفقانزا و اضطرابآور است .جميل پيوساته در
سوگ وطن و کشته شدن معشوقش به سر ميبرد .دسات قطاعشاد او پاس از بمبااران
اسرائيليها ،دحظهاي ذهن جميل را آرام نميگذارد .عادنان و دوساتش براثار نااميادي از
بيداري و آگاهي جامعه ،قصد خودکشي در رود دجله را دارند ،اما در آخرين دحظاه هار دو
پشيمان میشوند .عدنان عموي خود ،عماد نفويي ،را که نمادي از سانت و سالطه اسات،
میکشد .سالفه از خانه فرار ميکند تا تن به ازدواج اجباري با يحيي خلف ندهد .سرانجام
رمان در حادي به پايان ميرسد که جميل منتظر است تا سالفه به  01سادگي برسد و با او
ازدواج کند و به بيتادمقدس بازگردد.
 .0رمان و بيان مشکالت جامعۀ عراق
حوادث داستان مربوط به زماني است که راوي يا نويسنده ،پاس از اشاغال فلساطين وارد
بغداد ميشود .فضاي متشنج و خفقانآور بغداد در رماان ،ثمار حکومات سالطنتي ملاک
فيصل دوم و نخستوزيري نوري سعيد است .عبداهللا ،عماوي ملاک فيصال ،تاا رسايدن
پادشاه به سن قانوني ،ميان سالهاي  1494تا  ،1419زمام امور کشاور را بار عهاده دارد.
عراق در اين ايام به موجب قراردادهايي که با دودت انگلستان بست ،تبديل باه مساتعمره
غيررسمي بريتانيا شد و طي اين سالها پليس بر کشور تسلط و نظارت کامل داشت.
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عدنان در جايي از رمان ،وقتي جميل از دستگيري او به دستور پلايس مایپرساد ،چناين
ميگويد« :زياد به اين مسئله توجه نکن .قبال نيز به تو گفتم آنها در اينجا مراقاب هماۀ ماردم

هستند .همۀ مردم مهماند .اين بيماري عصار ماسات» (جبارا .)11 :0220 ،همچناين در بخاش
ديگري از رمان که سرکوبي تظاهرات مردم به دست نيروهاي پليس توصيف میشود ،آنها
را دستنشاند نظام سلطه ميداند که به هيچ وجه جرئت مخادفت يا اعتراض ندارند« :آياا
اينها از خود نميپرسند که چرا مردم آنها را دوست ندارند ودي ايانگوناه ساؤالهاا عصايان و

سرکشي عليه نظام سلطه محسوب ميشود» (همان .)11 :پادشاه که از حمايت سارمايهداران و
مالکان بزرگ برخوردار بود ،قانون اساسي کشور را به ميل خود تفسير مايکارد .در درون
رمان ،توفيق خلف در اعتراض به خاندان آل نفويي که نمادي از اين سلطهاند ،مايگوياد:
«به سالفه بگو من از اين خانوادهها بيزارم؛ خانوادههايي کاه عضاالت بايرمقاي دارناد و پااکي
عقلشان به انداز فاضالبهاي خيابان ادرشيد نيست» (همان.)01 :

در طول اين سالهاا ،احساساات ضدانگليساي در عاراق باه اوج خاود رسايد .اعاالم
موجوديت رژيم صهيونيستي در سال  ،1491انزجار عمومي از دودت انگلايس را در مياان
مردم و پارهاي از احزاب سياسي عراق تشديد کرد .عدنان ،هنگاام بياان عواقاب اساتعمار
انگليس بر اين کشور ،به برايان فلنت ميگويد:
اآلن خودت بايد ببيني که ما چگونه در دامِ سياستِ توازنِ قادرت گرفتاار شادهايام؛
سياست نفت ،سياست غرب و شرق ...عبوديتي دوگاناه؛ از ياک طارف قادرتهااي
خارجي و از طرف ديگر نظام بيمار داخلي .اين دو بردگي ،ارتبااط تنگااتنگي باا هام
دارند .با کاشتن اسرائيل در دامنمان به خواست غربيها ،وضع بدتر از اين هم خواهاد
شد (همان.)10 :

در  1419ميالدی ،ملک فيصل دوم رسما قدرت را به دست گرفت و باهشادت تحات
تأثير سياستمدران طرفدار انگليس ،همچون عبداهللا و نوري سعيد ،قرار داشت .سرانجام در
سال  ،1411عبدادکريم قاسم ،فرمانده کمونيست نيروهااي مسالح عاراق ،طاي کودتااي
خونيني ،رژيم پادشاهي را سرنگون کرد و حکومت جمهاوري را در عاراق روي کاار آورد
(وردي .)009 :1941 ،جبرا در رمان خود ،اوضاع سياسي و اجتماعي عراق را در اين برهاه از
زمان منعکس میسازد.
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 .1نقد رمان
چگونگي انعکاس تصوير جامعه در رمان و همخواني ساختارهاي اجتماعي در اثار هناري،
هنگام بررسي دو عنصرِ داستانيِ شخصيت و درونمايه واضحتر است:
1ا .1شخصيت
شايد اساسيترين عنصر داستان ،شخصيت باشاد کاه آن را ايانگوناه تعرياف کاردهاناد:
«شخصيت عبارت از مجموعۀ غرايز ،تمايالت ،صافات و عاادات فاردي اسات؛ يعناي مجموعاۀ
کيفيات عادي ،معنوي و اخالقي که حاصل عمل مشترک طبيعت اساسي و اختصاصات موروثي و
اکتسابي است و در کردار ،گفتار و رفتار فرد جلوه ميکنند و او را از ديگر افراد متمايز مايساازند»

(يونسي .)014 :1910 ،ويرجينيا وودف دربار اهميت شخصيت معتقد است که ساروکار هماۀ
رمانها فقط با شخصيت و براي ترسيم شخصيت است که قادب داستان را طرح افکندهاند
و پرورش دادهاند (آدوت.)129 :1912 ،
از ديدگاه جامعهشناسي رمان ،شخصايت در مجموعاۀ بازرگ و کليات وسايعي قارار
ميگيرد که ميتوانيم از آن به «جامعۀ رمان» تعبير کنيم .شخصايت رماان در درون ايان
کليت است که با عناصر ديگر رمان و نيز نويسنده و خواننده ،رابطۀ متقابل برقرار ميسازد.
از نظر جورج دوکاچ ،شخصيت مانند تمامي جهاان رماان ،در تسالط نويسانده اسات و از
خويشتن هيچ توانايي در صحنۀ رمان نميتواند نشان دهد ،مگر با اراد نويسانده .گلادمن
در شخصيت رمان ،نمايند گروه ياا طبقاۀ اجتمااعي باودن را مايبيناد و بااختين باراي
شخصيت رمان ،استقالل و فعاديت آزادانه قائل ميشود و تسلط نويسنده بار شخصايت را
باعث محدود شدن عرصۀ مکادمه در رمان ميشمارد .آنچاه در هماۀ ايان رويکردهاا باه
وضوح ديده ميشود ،اهميتي است که شخصيت و شخصيتپردازي در نقد جامعهشاناختي
رمان دارد (عسگري حسنکلو .)110 :1914 ،با اين مقدمه ،شخصيتهاي رماان صايادون فاي
شارع ضيق را واکاوی میکنيم.
در اين رمان ،چند شخصيت اصلي و فرعي نقشآفريني ميکنند .شخصيتهاي اصلي
رمان ،از نظر خاستگاه اجتماعي ،عمدتا به طبقات بورژوا و متوسط شهري تعلق دارند و در
بغداد زندگي ميکنند .گفتوگو يکي از عناصر مهماي اسات کاه نويسانده باراي انتقاال
ايدئودوژيهاي اين طبقه و نشان دادن آن بهره گرفته و شخصيتهااي مختلاف داساتان
مدام در بحث و گفتوگو با هم هستند.
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هرچند اين طبقه نقش مهمي در رهبري قيامهاي ملي فلسطين داشات ،مسايري کاه
اواخر دور عثماني و نيز در زمان قيمومت انگليس بر فلسطين طي کرد ،منجار باه وقاوع
فاجعۀ اشغال اين کشور شد .جبرا در رمانهااي خاود باه ظهاور ايان طبقاه در جامعاه و
پيامدهاي ناخوشايند آن بسيار توجه دارد.
رمان صيادون في شارع ضيق اساسا رمان شخصيتهاست و قهرماان خاصاي نادارد؛
اگرچه شاهد حضور يک شخصيت محوري هستيم .جميل فران ،فلساطينيای اسات کاه
پس از اشغال کشور و کشته شدن معشوقش وارد بغداد ميشود .او فردي تحصيلکرده و از
خانوادهاي فقير است که با سمت استاد زبان انگليسي ،به يکي از دانشاگاههااي بغاداد راه
مييابد .وي با ورود به بغداد احساس ميکند مکان مناسبي را براي رهايی از حوادث تلاخ
وطنش يافتهاست؛ اما اقامت در مسافرخانههاي اين شهر که عمدتا در نواحي فقيرنشاين و
جرمخيز قرار دارد ،تصورش را تغيير ميدهد .جميل فران شخصيت محوري و راوي رماان
است و نويسنده از زاويۀ ديد او داستان را تعريف مایکناد .وي از تاوان ايان زاوياۀ دياد،
بيشترين بهره را میبرد تا به نقد چهر سياسي و اجتماعي شهر بنشيند (جبرا.)12 :0220 ،
جميل فران در طول داستان با دختاري از خاانوادهاي ثروتمناد و فئاودال و از رجاال
سياسي دودت به نام سالفه آشنا میشود و به او دل میبندد ،اماا پادر ساالفه باه شادت
مخادف است و ميخواهد دخترش با پسر خانوادهاي ثروتمند و زميندار ازدواج کناد .بيشاتر
شخصيتهاي رمانهاي جبرا ،از نخبگان جامعۀ عربي مانند روشنفکران و روزنامهنگاران
و تحصيلکردگان و استادان دانشگاه هستند .جميل فران نيز شخصيتي است کاه پاس از
تحصيل در غرب ،به جامعۀ عربي بازگشته و از وطن خود راناده شادهاسات .او شخصايت
مشکلداري است که با اين شاهر احسااس بيگاانگي مايکناد .وي در اعمااق شاهر در
مسافرخانههايي که محل مناسبي براي فساد و فحشاا ياا انجاام فعادياتهااي سياساي و
روشنگري است ،فروميرود و آنها را وصف میکند؛ فقر و غنا را در دو سوي ساحل دجله
به هنگام توصيف خانۀ عماد نفويي يا قهوهخانههاا و زاغاههااي کثياف کناار آن آشاکار
ميسازد .او با تمام شخصيتهاي رمان فارق دارد و باراي رهاايي آناان از تعاارضهاا و
ابهاماتشان ،تالش ميکند و اميد به تغييرشان دارد.
عدنان طادب از ديگر شخصيتهاي داستان ،فاردي منازوي و اهال شاعر و کتااب و
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سياست است .برادرزاد عماد نفويي است ،ودي هيچ شباهتي به او ندارد .روشنفکري کاه
هر آنچه متعلق به گذشته باشد ،وامينهد و در يک محلۀ فقيرنشين و محقر و نمور روزگار
می گذراند؛ گويا هنوز هويت واقعي خويش را باه دسات نيااوردهاسات .عادنان شخصات
مشکلداری است که در جامعه جايي براي خويش نمييابد و باه هماين دديال روزباهروز
منزويتر ميشود .او در جستوجوي خويش و مردم است و همۀ ناآرامياش بادين علات
است که هنوز به آرامش دست نيافتهاست .در محلهاي فقيرنشين در اتاقي کثيف و آشافته
زندگي ميکند .انزواي او در اين اتاق ،انزواي روشنفکري است که از اساتبداد حااکم بار
محيط و زمانه ،به دامن شعر و هنر پناه بردهاست.
عدنان فعاديت سياسي میکند و ظاهرا جزو احزاب سوسياديستي است .وي در گوشاه و
کنار شهر به روشنگري افکار جوانان ميپردازد و به بهانۀ اين فعاديتها دستگير مايشاود.
جبرا تصوير واضحي از جنبشهاي دانشجويي و خفقان سياسي دهۀ پنجاه در عراق ارائاه
میکند .عدنان معتقد به ويران کردن هار آن چيازي اسات کاه جااري و سااري اسات.
شخصيت متزدزدي دارد و در مواقع مختلاف ،ايادئودوژيهاايش تغييار مايکناد؛ ماثال در
گفتوگو با جميل فران ،شعارها و تظاهرات را در تحريک ملات ماؤثر مايداناد ،ودای در
گفتوگو با عبدادقادر ،هنرمندان و ادبا را مردم عامي و سستعقيده ميانگارد.
او سرانجام از تغيير و تحول نوميد ميشود و دست به خودکشي در رود دجله مايزناد،
اما در دحظات پاياني حياتش پشيمان ميشود .از رود دجله به همراه دوستش خارج ميشود
و به منزل عماد نفويي ميرود و او را که نماد طبقۀ فئودال و سنتي است ،ميکُشد تاا باه
يک دور تاريخي خاتمه دهد و زندگي تازهاي در شهر شروع شاود .در بافات اساطورهاي
داستان ،فرورفتن در آب و بيرون آمدن ،نمادي از حيات دوباره و رساتاخيز اسات .عادنان
مرگ عمويش را پايان يک دوران و آغاز دورهاي جديد ميداند:
مرگ عمويم حادثۀ مهمي است .مرگ او همچون پايان يک عصار باه طاور کامال
است .من ميتوانستم در پايان اين عصر طوالني سهيم باشام .مايدانام ايان پاياان
نيست ،اما من با تمام اين احوال ميدانم که اينجا زندگي جديادي در حاال شاکفتن
است .گويي صحرا ناگهان به باغي تبديل شدهاست؛ سرسبز و آکنده از گلهاي سرخ.
تو ميداني که من از کاري که انجام دادهام ،اصال پشيمان نيستم .دساتکام ده نفار
هستند که دوست دارم اين دارو را به آنها تقديم کنم (جبرا.)010 :1411 ،
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نويسنده در اين برهاه مانناد هماۀ شااعران و نويساندگان عراقاي ،باه جنابشهااي
سوسياديستي ضدسلطۀ فئودادي و سرمايهداري و استعماري اميد دارد و وضع متشنج نظامي
جامعۀ عراق را که ناشي از کودتاي عبدادکريم قاسم و اعالم جمهوري در اين کشور است،
آغاز فصل تازهاي براي عراق ميداند .جبرا در داستان بعدياش ،ادسفينه ،نشان ميدهد که
چگونه اين آمال و آرزوها تباه ميشود و دور قاسم هم نميتواند به خواستههاي اين نسل
جامۀ عمل بپوشاند.

عماد نفويي نمايند طبقه اشراف و مالکان بزرگ عراق است .وي در رماان صايادون
في شارع ضيق ،پدر سالفه و وزير کشور است؛ فردي زورگو ،مستبد ،متعصاب ،و يکساره
غرق در سنتها که هيچ نسبتي با زمانۀ در حالِ دگرگاوني نادارد .در عاين حاال ،فاردي
محافظهکار است که مظاهر زندگي مدرن در او تأثير نهادهاست.
جميل هنگامي که نخستين بار وارد عمارت نفويي ميشود ،ميبيند وي عبااي عرباي
گشاد و قهوهايرنگي بر تن دارد ،بهطوريکه از زير آن به راحتاي مايتاوان دبااسهااي
اروپايي او را ديد .پدر سالفه از رفتن دخترش به دانشگاه جلوگيري مايکناد تاا باا افاراد
رعيت و مردم عادي نشست و برخاست نکند:
ميدانم که تو و سلمي مرا پيرمردي احمق و مرتجع ميدانيد .با اين حاال باه بهاناۀ
پيشرفت و تحول ،به هيچکدام از ايان اسالوبهااي معاصار و غرباي اعتقااد نادارم.
تازمانيکه زندهام ،از سنتهاي خانوادگيام دست برنميدارم .شايد تو نمايداناي مان
فرزند يک خانواد اديبپرورم و برخي از اجداد من ،حاکمان اين شاهر باودهاناد .آياا
مردم نميگويند که دختر من با جماعت رعيت به مدرسه ميرود در ثااني ،تادريس
خصوصي چه ايرادي دارد تعليم خصوصاي ،بهتارين ناوع آماوزش و هماهناگ باا
سنتهاي زندگي اشرافي است (همان.)19 :0220 ،

او دربار آزاديهاي اجتماعي ميگويد:
مهمل است فهم و شعور حيوان ،تازمانيکه افسار شدهاست .چه اهميتاي دارد ...تماام
اين جنجالها و آشوبهای دانشجويان و اشرار شهر ،نتيجهاي جز آزار و اذيت نادارد.
نميفهمم چرا به هر اندازه که ميزان تحصيالت و آگاهي دختران و پسران جوان ماا
افزايش مييابد ،بر ميزان تمرد و عصيان آنها نيز افزوده ميشود (همان).
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عماد نفويي ميخواهد سالفه با يحيي خلف ازدواج کند که از خاانوادهاي سرشاناس و
ثروتمند و صاحب زمينهاي وسيع است .عشير او در جنوب عراق سکونت دارند .عماد باا
اين ازدواج ،هم از حمايت خاندان خلف بهره میبرد و هم با مال و ثروت فراواني که از اين
رهگذر به دست ميآورد ،شکست مادي خود را جبران ميکند کاه در نتيجاۀ همکااري باا
يهوديان در جريان شهرکسازي متحمل شدهاست .از اين رو به دخترش ميگويد« :تو بايد

درک کني اين ازدواج چقدر برايم اهميت دارد» (همان .)91 :وي براي قانع کردن سالفه ،مادام
از مال و دارايي و قوانين حاکم بر خانواد آلخلف سخن به ميان ميآورد:
پدرش شيخ عبداهللا ،دوست قديمي و عزيز من است .نزديک به دوهزار نفار از افاراد
مسلح عشيره ،هوادار اويند .تنها سخني که بين آنها جريان دارد ،سخن قاانون اسات.
اگر نميداني ،بدان که عشير خلف ،عشيرهاي قديمياند .اجدادشان بهخاطر پيامبر

(ص)

مبارزه کردند و سرانجام فاتحانه در اين کشور ساکن شدند .زمينهايشان بسيار وسيع
و دامهايشان خارج از حد شمارش است .امکان ندارد من درخواست شيخ عبداهللا را رد
کنم (همان.)011 :1411 ،

عماد نفويي و احمد ربيضي ،که در ساختار اجتماعي داستان ،نماد ديکتاتوري و مادافع
وضع موجود جامعهاند ،براي حفظ منافع خود با قبيلۀ آلخلف ،قصد دارند سالفه را وادار به
اين ازدواج ناخواسته کنند .آن دو هيچ اعتقادي به جنبشهااي دانشاجويي ندارناد .عمااد
نفويي ريشۀ تمام ناهنجاريها و چادشهاي جامعه را ناشي از زير پا گذاشاتن سانتهاا و
ارزشهاي گذشتگان ميداند:
من به جوانان امروزي اطميناني ندارم .ميداني چرا زيرا از فضايل قديم تهي هستند؛
مثال به راحتي ميتواني کمرنگ شدن ارزشهاي ديني را در بين آنها ببيني .زمااني
که دين اثر خود را در جامعه از دست داد ،آنان نيز راهنماي خود را از دست ميدهناد
و شر و بدي در جامعه حاکم خواهد شد (همان.)19 :

شخصيت ديگر داستان ،احمد ربيضي ،همسر سلمي ،مردي شصتساده و جازو طبقاۀ
مرفه و فئودال و شبهبورژوازي جامعۀ عراق است .عدنان در توصيف او ميگوياد« :آن پيار
احمق ،عضو مجلس اعيان است .هزاران هکتار زمين دارد .هميشه در طول عمرش غرق سياست
بوده و دهها بار به خارج از کشور سفر کرده و همسرش از باهوشترين زنان شهر است .اماا فکار
نميکنم که در طول سي سال گذشته حتي يک کتاب خوانده باشد» (همان.)11 :0220 ،
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او نيز تالش ميکند تا موانع ازدواج سالفه را با توفيق خلف از ميان بردارد؛ زيرا در اين
صورت ،ميان خانواد او و خانواد آلخلف که همواره بر سر امالکي در جنوب عراق با هم
اختالف داشتند ،صلح برقرار ميشود و او از حمايت آنان در دودت برخوردار میشود .احماد
ربيضي از کساني است که اعتقاد راسخی باه اصاادت خاانوادگي و اشارافيگاري و حفاظ
سنتهاي کهن دارد .وی دربار عدنان ميگويد« :من ميدانم مشکل عدنان چيست .تربيت او
اشتباه است .من پدرش را خوب ميشناسم .امثال او حتي شجاعت کافي براي بيان عقايدشاان را
ندارند .حکومت بايد آنها را سر عقل بياورد» (همان.)101 :

توفيق خلف از ديگر شخصيتهاي رمان است که در رشتۀ حقوق تحصايل کارده و از
ميان خانوادهاي اصيل و ملّاک و عشاير جنوب بغداد برخاساتهاسات .او از تمادن شاهري
بيزاري ميجويد و آن را مظهر فساد غرب ميداند .وي حتي باه سااعت و زماان اهميات
نميدهد و خواهان بازگشت به زندگي سنتي است .جميل به دديل تقابل افراطي توفيق باا
مدرنيسم ،از او ميخواهد دست از سنتگرايي کورکورانه بردارد و واقعيتهاي زندگي جديد
را بپذيرد« :تو را به خدا سوگند اينقدر در گرايش به بدويت اغراق نکان؛ اغراقاي دروغاين .مان
هرگز به صداي مرکب اسبان عرب گوش نخواهم داد ،بعد از اينکه شيوخ عرب اسبان خود را باه

ماشينهاي کاديالک تبديل کردهاند» (همان .)09 :با همۀ اين اوصاف ،توفيق خلف در شهر به
کابارهها رفتوآمد دارد و زنبارگي میکناد .او حتاي تعادادي از کشااورزان آلربيضاي را
کشتهاست .اوج مخادفت وی با زندگي شهري را ميتوان از اين ساخنان دريافات« :قصاه،
شعر ،نقاشي ،موسيقي و ...جز خزعبالت زندگي فاسد شما چيز ديگري نيستند؛ جز توديداتي جعلي
که دستاورد زندگي شهرياند» (همان.)41 :

توفيق خلف دربار زمان و ارزش آن به جميل ميگويد:
زمان در نزد ما وجود ندارد .گذشت ساعات روز ما را نگران نميکند .اينکه زمان يکي
از مشکالت ماست ،چيزي نيست جز تفکر اشتباه غرباي ...تقسايم روز باا توجاه باه
اختالف موقعيت خورشيد ،فقط به خاطر نماز است و بس .ازآنجاکه مردم کاار زياادي
براي انجام دادن ندارند ،از فقدان وقت ناراحت نميشوند .کسي از زمان نميترسد ياا
بهتر است بگوييم کسي زمان را احساس نميکند .تو نيز ويروس بيماري غارب را در
وجود خود داري ...به قول غربيها ،وقت طالست و اين مسائله نتيجاهاي باه دنباال
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ندارد غير از تأکيد تنفرآميز به کار و توديد و تحصيل ...هنگامي که غرب به عمق نياز
انسان به زمان پي بُرد ،آسايش و بدبختي خود را هم به جلو انداخت .اما ما آراماش و
سعادت را با چنين قيمتي نميخواهيم؛ ما آنرا نميخواهيم (همان021 :ا.)021

سلمي زني تحصيلکرده است که با مرد مسني به نام احمد ربيضي ازدواج ميکناد .او
به شرايط خفقان و سنتي جامعه تن ميدهد و براي تغييرش هايچ کااري نمايکناد .وی
نقطۀ مقابل سالفه است که براي دست يافتن به آزادي ،با نظام مردساالر ميجنگد .سلمي
سرانجام به همسرش خيانت ميکند و با جميل رابطۀ پنهاني برقرار میکند .او نمااد زناان
خوشگذران و بوادهوس شهري است که وقت خود را در مهمانيهاي مجلل ميگذرانند.
سالفه ،دختر عمااد نفاويي ،ظااهرا زنادگي مرفهاي دارد ودای در واقاع درون قفاس
پرزرقوبرقي زنداني است .پدرش او را از رفتن به دانشگاه باازميدارد و باهناچاار در خاناه
درس ميخواند .او دوست دارد در جنبشهاي سياسي شرکت کند .سالفه معتقد است همه
چيز در زندگي برايش تغيير کرده و هرگز تن به ازدواج اجباري و سودجويانه با توفيق خلف
نخواهد داد؛ بنابراين ،تصميم ميگيرد در صورت ازدواج با توفيق خلف ،او را بکشد .باراي
اين منظور ،از جميل ميخواهد اسلحهاي برايش تهيه کند .نويسنده باا تاداعي شخصايت
سالفه ،بهخوبي توانسته موقعيت زنان را در جامعۀ عربي ترسيم کند .آناان هايچ قادرت و
ارادهاي براي تعيين سرنوشت خود ندارند و بايد تن به خواستههاي نظام مردساالرانه دهند:
من تاکنون چه سهمي از اختيار و انتخاب در زندگي خود داشتهام روزبهروز بيشاتر از
خودم بدم ميآيد .در تمام تصميماتي که تاکنون گرفتهام ،از ماهيت ايان اختياار کاه
بايد باشد و نيست ،از خود پرسيدهام .عشاق پادر باه مان ،باار سانگيني بار دوشام
گذاشتهاست .چنين دوساتداشاتني ،باه قادري خودخواهاناه و مساتبدانه اسات کاه
شخصيت مرا از بين بردهاست .اما من عزمم را براي مباارزه و مقاومات در برابار آن
جزم کردهام .تصميم گرفتهام که زندگيام را با دست خاودم بساازم ،حتاي اگار ايان
مسئله منجر به فرار من از خانه شود (همان.)011 :

1ا1ا .1شخصيتهاي فرعي داستان
حسين عبداالمير ،جواني شاعر و از طبقۀ فقير جامعۀ عراق است .او در روزناماۀ تلگاراف
صبح کار ميکند و در تالش است سهمي در تحوالت کشورش داشته باشد .برايان فلنات
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انگليسيتبار ،بانکدار است و بهمنظور آشنايي با مردم مشرقزمين به بغداد سفر کردهاسات.
بنابراين ،تمام مناظر بغداد برايش جنبۀ سرگرمي دارد و براي آموختن زبان عربي و قارآن،
تالش ميکند .عدنان او را نماد و خاطر تلخ استعمار انگليس ميداند يا نمااد امپرياديسام
که به دديل تصاحب نفت و ثروت خاورميانه ،سبب فقر و عقبمانادگي آنهاا شادهاسات.
برايان ،امپراتوريهاي عظيم آشور و سومر را نماد اقتدار و قدرت ميداند ،ودی عدنان آنها
را نماد شر و نفرت و عبوديت ملتها در طول تاريخ ميشمارد .برايان شخصيتي است کاه
نويسنده به کمک آن توانسته مهمترين موضاوع جامعاۀ عرباي يعناي خشام و نفارت از
استعمار و مظاهر آن و نگرش متفاوت غربيها را دربار شرق بهخوبي تبيين کند.
کريم ،از ديگر شخصيتهاي فرعي داستان است؛ جواني روشنفکر و وابسته به احزاب
سوسياديستي .عدنان و کريم و حسين ،از جوانانياند که در قهوهخانهها ياا در مکاانهااي
ديگر مانند حمام عموسيس گرد هم ميآيند و بحث سياسي مایکنناد .او خواهاان تغييار
اوضاع فعلی است و با بازگشت به گذشته و سنتها و زندگي روستايي ،مخادفت ميکند.
1ا .0درونمايه
درونمايه ،اصطالح مهمي در ادبيات داستاني است که گاهي معادل موضوع تلقي ميشود،
درحاديکه در معني و کاربرد ،با موضوع تفااوت دارد .تعرياف مشاهور آن ايان اسات کاه
درونمايه ،فکر اصلي و مسلط در اثر ادبي است .به عقيد جماال ميرصاادقي ()110 :1912

«درونمايه ،عبارت است از انديشهاي که از تجربۀ مؤدف اخذ ميشود؛ انديشهاي که خاود زنادگي
در اختيار او نهادهاست» .به بيان ديگر« ،درونمايۀ يک داستان ،همان روح حااکم بار داساتان و
نتيجهاي کلي دربار زندگي است که يا داستان صراحتا آن را بيان ميکند و يا ماا از آن اساتنباط
ميکنيم» (پراين.)11 :1910 ،

درونمايه ،وظيفۀ ايجاد هماهنگي و وحدت بين ديگر اجزا و عناصر داستان را بر عهده
دارد .نويسنده در اين صورت ،بقيۀ عناصر را به کار ميگيرد تا فکر و ايد خود را از طريق
آنها به ديگران ادقا کند؛ بنابراين استنتاج ميشود که نگارش داستان باه منظاور خاصاي
صورت ميگيرد ،که همان بيان ديدگاه و ابراز عقيد نويسنده براي خواننده است.
درونمايۀ اصلي رمان صيادون في شارع ضيق ،شرح زندگي ساکنان بغداد است .رنج و
سرگرداني انسان عربي ،در فضاي اختناقآميز سياسي و اجتماعي را نشان ميدهد و راهحل
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اين رنج بيپايان را بيداري و توددي نو و بازگشت به گذشته ميداند .ايان درونماياه ،بار
تمام عناصر داستان (زبان ،فضا ،شخصيتها و ديگر عناصر) مسلط است.
مضمونهاي فرعي ديگري نيز در همين راستا در داستان وجود دارد؛ همچون ماذمت
نظام طبقاتي ،انتقاد از اوضاع نابسامان زنان در جامعۀ مردساالر ،نفي سنت و ارتجاع ،رواج
خرافهپرستي بهجاي باورهاي صحيح ديني ،خفقان سياسي ،اعمال خشونت ،تبعيد و زندان
و شکنجه در جامعه ،اميدواري و خوشبيني به باروز تحاوالت اجتمااعي ،کاه همگاي باا
محوريت همان درونمايۀ اصلي معنا میيابد.
جبرا در رمان خود ،به حاکميت نظام طبقاتي در جامعه اعتراض ميکند و قدرت طبقاۀ
فئودال و اشرافزاده را رو به زوال نشان ميدهد؛ آنجا که عدنان پس از کشاتن عماويش
ميگويد« :من با تمام اين احوال ميدانم که اينجا زندگي جديدي در حال شکفتن اسات» (جبارا،

 .)010 :1411او وضع نابسامان زنان جامعه را با کشته شدن آنان به دست پدران و بارادران
خود نشان ميدهد که آن را نشانۀ غيرت و شرف ميدانند .تصاوير دختراني که در کابارهها
به دست برادرشان کشته میشوند يا دختراني که خبر پيدا شدن جسدشان در روزنامه چاپ
میشود يا ازدواج اجباري دختران ،تداعيکنند اين مضمون در رمان جبراست.
نويسنده همچنين افکار ارتجاعي و سنتي را نقد ميکند .جميل در جاواب توفياق کاه
ميگويد با پيشرفت شهرها ،زنان ،بدحجابتر مایشاوند و هار روز بار تعاداد ساينماها و
ماشينها افزوده ميشود ،اينگونه پاسخ ميدهد« :با چنين طرز تفکري که تو داري ،هر عمل
مبدعانه و خالقانهاي که انسان بدان دست ميزند ،بايد محکوم به نابودي باشد» (همان.)109 :

اعتراض به جوّ خفقان سياسي جامعه ،از مضامين مهم رمانهاي جبراسات .او از زباان
عدنان ميگويد« :زياد به اين موضوع توجه نکن .پيش از اين نيز به تو گفتم آنها مراقاب هماۀ

مردماند .اين بيماري عصر ماست» (همان .)11 :نويسانده در رماان خاود ،قياامهااي  1490و
 1490مردم فلسطين برضد مهاجرت فزايند يهوديان را چنين يادآوري ميکناد« :حاوادث
مشابه اين را در قدس به ياد دارم؛ اعتصابها و تظاهرات ،روزهاي خشم و درد» (همان.)91 :

با اين همه ،نگرش نويسنده و جهانبيني او به اين موضات ،کامال خوشبينانه است و اعتقاد
به تغيير و تحودي فراگير در جامعه دارد .جبرا باراي تاداعي ايان مضامون ،تصااوير نماادين و
اسطورهای را به کار میبندد .عدنان و دوستش پس از فرورفتن و غوطهور شادن در آب دجلاه،
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دوباره بيرون ميآيند .همه چيز به سمت تحول و دگرگوني گام برميدارد .در نامهاي که عدنان
قبل از خودکشي به جاي گذاشته ،شعري نوشته شده که مضمون اميدبخشي دارد:
در آن هنگام که ما را فرورفته در گل و الي مييابند ،سبز و متعفن
اما چنين نيست؛ زيرا ما خواهان رويش دوبارهايم
همچون دو نخل پرثمر (همان.)111 :

 .1نتيجه
ا از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت که:
ا جبرا در اين رمان ،از دو عنصر اصلي داستان (شخصيت و درونمايه) براي بيان هدف
خويش بهره جسته و با در نظار داشاتن مضامون اجتمااعي و سياساي بارای داساتانش،
شخصيتهاي پيچيدهای را خلق ميکند که برخاسته از طبقات مختلف جامعه باا افکاار و
انديشههاي مختلف هستند و برهۀ خاصی از جامعۀ عربي را به نمايش ميگذارند.
ا تبعيد يک فلسطيني از سرزمينش و حاشيهنشايني اجبااری او در شاهرهاي ديگار و
رويارويي با اوضاع طاقتفرساا ،از ديگار مضاامين داساتان اسات؛ حکايات کشامکش و
درگيري انسانهايي که در فرازونشيبهاي جامعه و جزرومدهاي زماناه گرفتاار شادهاناد.
نويسنده در اين داستان ،از تضاد طبقااتي و تقابال دو طياف فقيار و غناي ،بحارانهااي
اقتصادي و معيشتي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي ،رواج بيعدادتي و افازايش بيکااري،
ازبينرفتن ارزشهاي کيفي و کمي (دينداري و علمآموزي) ،رواج انحرافات اخالقاي (مثال
دروغ و خيانت) ،خأل عاطفي و روحاي و رواناي ،احسااس پاوچي و بالتکليفاي در فضااي
صنعتي شدن ،مبارزه با استعمار و پيامدهاي منفي آن ،سخن ميراناد .وي فضااي جامعاۀ
غمزدهاي را ترسيم ميکند که در آن ،روحيۀ نشاط و اميدواري از ميان رفتهاست.
ا تحصيلکردگان و روشنفکران جامعه در رمان جبرا ،به دديل ازخودبيگانگي ،احساس
پوچي و تنهايي و سرگشتگي دارند و بهتبع احساس بيهويتي ،اقدام به خودکشي ميکنند.
اما اينها در اعتقاد جبرا ،حاصلِ گذارِ جامعه از وضع سنتي به سمت مدرنيته است و نويسنده
به دگرگوني اوضاع ،اميد راسخی دارد.
منابع
آدوت ،ميريام ( ،)1912رمان به روايت رماننويسان ،ترجمۀ عليمحمد حقشناس ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز.
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پراين ،الرنس ( ،)1910تأملي ديگر در باب داستان ،ترجمۀ محسن سليماني ،تهران ،سوره.
جبرا ،ابراهيم جبرا ( ،)1411صيادون في شارع ضيق ،ادطبعة ادثادثة ،بيروت ،داراآلداب دلنشر و ادتوزيع.
اااا ( ،)0220صيادون في شارع ضيق ،يونسکو.
حسين ،سليمان ( ،)1444مضمرات ادنصِّ و ادخطاب (دراسة في عادم جبارا اباراهيم جبارا ادروائاي) ،دمشاق،
منشورات اتحاد ادکتاب ادعرب.
زرينکوب ،عبدادحسين ( ،)1901نقد ادبي ،چاپ سوم ،تهران ،اميرکبير.

زيما ،پيرو ( ،)1911جامعهشناسي رمان از ديدگاه يان وات ،دوکاچ ،ماشري ،گلدمن ،بااختين :درآمادي بار
جامعهشناسي ادبيات ،ترجمه و گردآوردي محمدجعفر پوينده ،تهران ،نقش جهان.
شميسا ،سيروس ( ،)1941نقد ادبي ،تهران ،فردوس.
عسگري حسنکلو ،عسکر ( ،)1914نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي ،چاپ دوم ،تهران ،فرزان روز.
ميرصادقي ،جمال ( ،)1912عناصر داستان ،چاپ چهارم ،تهران ،سخن.
ميرصادقي ،جمال و ميمنت ميرصادقي ( ،)1911واژهنامۀ هنر داستاننويسي ،تهران ،مهناز.
وردي ،علي ( ،)1941ديدگاههاي اجتماعي از تاريخ عراق معاصر ،ترجمۀ هادي انصاري ،تهاران ،ساازمان
تبليغات اسالمي.
ودک ،رنه و آستين وارن ( ،)1919نظريۀ ادبيات ،ترجمۀ ضياء موحد و پروياز مهااجر ،چااپ اول ،تهاران،
علمي و فرهنگي.
يوسفي ،ابراهيم ( ،)1910هنر داستاننويسي ،چاپ هفتم ،تهران ،نگاه.

