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  چکیده 

داستان عربی معاصر و به ویژه قهرمان آن، در مقایسه با داستانهاي کالسیک عربی، دگرگونی بسیاري به خود دیده 

داستان عربی به بیان دغدغه است، قهرمان هاي امروز دیگر از حالت حماسی گونه و اغراق آمیز خود خارج شده اند، امروزه 

هاي اجتماعی، مسائل ملّی و بیان عواطف مردمی می پردازد و ملّت ها را به ایستادگی در برابر حاکمیت وابسته و خارج 

شدن از زیر یوغ استعمار برمی انگیزند. قهرمان داستان دورة معاصر، برخاسته از دل جامعۀ خویش است، و پیوند نزدیکی با 

زي خود دارد، برخالف قهرمان هاي دیروز که از عالمی دیگر می آمدند و با مخاطب خود، بده بستان چندانی مخاطب امرو

  نداشتند. 

دکتر سهیل ادریس یکی از شخصیت هاي ممتاز عرصۀ فرهنگ، روزنامه نگاري و ادبیات عربی به شمار می آید، او در        

جمله در داستان نویسی، ترجمه، حوزة نشر و تدریس در دانشگاه خدمات تمامی حوزه هاي علمی و پژوهشی و ادبی، از 

بسیاري را به جهان عرب عرضه داشته است، او همچنین مجلّۀ اآلداب را تاسیس نمود و نویسندگان بسیاري را تربیت و 

یته، پیوند برقرار تحویل اجتماع داد. سهیل ادریس از نخستین اندیشمندانی است که در آثار خویش میان اصالت و مدرن

ساخت؛ در دهۀ شصت او از جمله نامدارترین داستان نویسان عرب بود که تحت تأثیر ژان پل سارتر، ادبیات 

(اگزیستانسیالیسم) را ترویج می کردند. از دکتر، چندین واژه نامه و فرهنگ عربی ـ عربی و عربی ـ فرانسه و تعدادي 

  . مجموعۀ داستانی نیز، به جا مانده است

در رابطه با رویکرد نقدي نویسنده نیز با توجه به خصوصیات و شیوة نقد او می توان گفت که در اثر خود، از سبک نقدي 

روانشناختی بهره برده است، در واقع، نویسنده با تمرکز بر شرایط محیطی عصري که سهیل ادریس، سه گانۀ خود را منتشر 

، به این نتیجه گیري می رسد که قهرمان داستان ها، از نوعی شخصیت میانه رو ساخته و با رد دیدگاه هاي منتقدین دیگر

  و معتدلی برخوردار است. 
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 الف) مقدمه 

از حدود یک سال پیش که در چندین کتابخانه و مرکز تحقیقاتی در پیِ یافتن کتاب و موضوع         

مورد نظر به عنوان پایان نامۀ دورة کارشناسی ارشد خویش، موضوع دلخواه و مطلوبم را استخراج نکردم، 

و با توجه به اینکه خودم نیز بنا بر پیشنهاد یکی از دوستان و تازگی و جذّابیتی که در عنوان کتاب دیدم، 

دم، به ترجمۀ متون داستانی معاصر عالقۀ خاصی داشتم، این اثر را با تأیید اساتید محترم انتخاب کر

ترجمه، عملی ساده و بدون دغدغه، می نمایاند، اما به درستی که، ترجمه هرچند که در نگاه نخست، عمل 

، عرصه اي بس طاقت فرسا و زمانبر است و به ممارست و و برگردانی از یک زبان خارجی به زبان مادر

پشتکار بسیار نیاز دارد. در این فرآیند، تنها برگردانی کلمه به کلمه و یا جایگزینی عین یک واژه از زبان 

مقصد به جاي همان کلمه در زبان مبدأ کاربرد ندارد و گاهی اوقات، تفاوت هاي فرهنگی و اصطالحات و 

رایج در هر دو زبان وجود دارند که به راحتی قابل انتقال نیستند و حتّی اصطالحات و ضرب المثل هاي 

  عبارات غیر قابل ترجمه نیز یافت می شوند. 

در هر صورت، در این اثر، نویسنده به برّرسی روند داستانی و نقد قهرمان در طول سه اثر سهیل         

این رابطه می پردازد؛ در حقیقت، مؤلّف این کتاب قصد  منتقدین در ادریس و همچنین بیان دیدگاه هاي

اگر بخواهیم  ابائی ندارد. هیچ دارد اعتقاد و نگرش خود را بیان کند و از نقض نظرات دیگر اندیشمندان،

بیشتر مسئله را روشن کنیم، باید بگویم که این کتاب، دغدغه ها و مشکالتی را به تصویر می کشد که 

عرب امروزي، با آنها دست و پنجه نرم می کنند؛ و در پایان، نویسنده به این نتیجه  جوانان و فرهیختگان

می رسد که آنها گزیري جز این ندارند که در زندگی خود، رویه اي متعادل و میانه روانه را در پیش 

وزة امید است با نظر به این که این ترجمه، نخستین تجربۀ اینجانب در چنین ح بگیرند. به هر حال،

ات عرب، اساتید ارجمند و گسترده و فراگیري به شمار می آید، مورد استقبال دانشجویان زبان و ادبی

 ،با توجه بهو اگر نقصان و کوتاهی در ترجمه مشاهده نمودند ؛قرار گیردو نقدي عالقه مندان آثار داستانی 

  رار دهند، ان شاءاهللا.  کم تجربگی و دشواري این مسیر، بنده را مورد عنایت و بخشش خویش ق

ن دکتر جواد گرجامی، همین جا بایستی از راهنمایی ها و کمک هاي بی شائبۀ اساتید گرامی آقایا       

کمال  ،گیتی و دکتر عادل آزاددل که بنده را در این مسیر صعب العبور یاري رساندنددکتر شهریار

  قدردانی را داشته باشم.  
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  ب) بیان مسأله:

نوشتۀ سهیل الشّملی؛ » سهیل ادریس البطل فی ثالثیۀ«اي است از کتاب این پایان نامه، ترجمه     

  صفحه. 151م، 1998بیروت، داراآلداب، چاپ نخست، 

اگر بخواهیم موضوع این پایان نامه را به طور خالصه بیان کنیم، در واقع، این اثر به برّرسی و نقد        

روند داستانی قهرمان در سه گانۀ سهیل ادریس و همچنین بیان مواضع و دیدگاه هاي منتقدین در این 

  رابطه، اختصاص یافته است. 

فصل بندي خاصی در نظر نگرفته است، اما جهت رفاه حال  نویسندة کتاب، در اثر خود، فهرست و       

در این  .دسته بندي نمود،چندین قسمت مجزّابا یکفصل خوانندگان و مخاطبین، این کتاب را می توان در 

، نویسنده هدف خود را از نگارش این اثر بیان به مقدمۀ مؤلّف اختصاص یافته است ،اول بخشفصل،یک 

 کهزندگی نامه اي از سهیل ادریس ارائه نموده است؛ و اما بخش سوم  ،مؤلّف ،مبخش دو در ؛می کند

به بیان  ،نویسندهرا با خود دارد که  عنوان چالش بین نسلی مهمترین بخش کتاب را نیز شامل می شود،

شخصیت اصلی سه گانۀ سهیل ادریس پرداخته است، او این فصل  ان و در واقع، به نقدروند داستانی قهرم

  را در سه مرحله و هر مرحله را به سه دوره تقسیم بندي نموده است. 

این بخش که عنوان آن، نویسنده از اثر خود یک نتیجه گیري ارائه می دهد، او در  چهارم،بخشدر        

 رشاز منطق و نگ ،قهرمان داستان هاي سهیل ادریس به این نتیجه رسیده است کهگفتار پایانی است، 

در جداولی که در سه صفحه ترسیم نموده است به نمونه ها و مصادیق  مؤلّف،میانه روي برخوردار است. 

عینی در هر یک از سه گانۀ سهیل ادریس اشاره می کند، نویسندة کتاب، برخالف دیگر منتقدین 

در رد نظریات آنها دالیل و مستندات خاص خود را ارائه می کند. در  اعتقادي به فردگرایی قهرمان ندارد و

  ضمن، در آخر فصل نیز، منابع و مآخذ مورد استفادة نویسنده آمده است.  

  است. کردهذکر خود را منابع مورد استفاده پنجم، نویسنده، در بخش 

می دهد که به طور اتّفاقی او را در  مصاحبه اي را با دکتر سهیل ادریس انجام مؤلّف،، ششمبخشدر       

ملی، خالصه اي از زندگی نمایشگاه کتاب عربی در کشور تونس مالقات می کند. در خالل این گفتگو الشّ

  نامه، آثار و دیدگاه هاي دکتر را می نویسد.  

  

  ج)هدف و ضرورت تحقیق:

امروزه یکی از پر مخاطب ترین و جذّاب ترین حوزه هاي ادبی به شمار می آید، در  ،ادبیات داستانی       

قدم در مسیري نو گذاشته  ،واقع، این عرصه با تغییر و تحوالتی که در طول قرن بیستم به خود دیده
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ت است، از جملۀ این تغییرات در زمینۀ محتوا و سبک داستان نویسی است، با این حال، بیشترین تغییرا

  در نحوة تعریف و به خدمت گرفتن قهرمان داستانی، رخ داده است. 

امروزه قهرمان داستانی دیگر از آن حال و هواي احساسی، خود محورانه و آرمان گرایانۀ سنّتی خود در 

ادبیات کالسیک خارج گردیده و به عالم واقعیت نزدیک و نزدیک تر شده است. قهرمان هاي امروزي به 

ینه اي تمام نما از حوادث و وقایع سیاسی، اجتماعی و تاریخی دورة انتشار خود هستند، نوعی، آیی

همانطور که سهیل ادریس نیز بیان داشت: مخاطبین داستان هاي امروزي، خود را به جاي قهرمان هاي او 

قرابت و  می گذارند، چون این قهرمان ها را شخصیت دوم از وجود خود می دانند و نسبت به آن، احساس

  همنشینی می کنند. 

  د) پیشینۀ تحقیق:

ترجمه اي از آن صورت میالدي به چاپ رسیده، اما تاکنون  1998با توجه به اینکه کتاب در سال       

نگرفته است، اگر چه در ارتباط با قهرمان داستانی در سه گانۀ سهیل ادریس، نقدها و تحلیل هایی صورت 

  از جامعیت و کلّیت بیشتري برخوردار است.گرفته است، اما این اثر 

  

  هـ) روش اجراي طرح:

روش کار در این پایان نامه بدین صورت خواهد بود که با استفاده از فرهنگ لغت ها و دیگر واژه نامه       

هاي عمومی و تخصصی و بر اساس ضوابط و نظریه هاي رایج ترجمه، برگردانی همراه با دقّت و سالمت 

گیرد. بدیهی است به منظور دادن رویکردي پژوهشی به پایان نامه ي حاضر، یک بخش نقدي و  انجام

  تحلیلی نیز از محتواي کتاب به آن افزوده خواهد شد.

  

  و) منابع مورد استفاده:

کتاب هاي تخصصی موجود و قابل دسترس در حوزة ترجمه اعم از واژه نامه هاي عمومی و تخصصی،   

نوشتارهایی در رابطه با ادبیات داستانی، قهرمان داستان و مقاله هایی در خصوص نقد و ، فرهنگ لغت ها

  و ... مکاتب گوناگون نقدي
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  فصل دوم:

  مبانی نظري
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  قهرمان داستان در ادبیات کالسیک 

همان گونه که ادبیات کالسیک عربی هرگاه بخواهیم در داستان معاصر عربی از ویژگی هاي قهرمانی، به 

از قهرمان به تصویر می کشید صحبت کنیم، بدون تردید، در تولیدات داستانی امروز خود، قهرمان را از 

دست خواهیم داد و از او شناختی پیدا نخواهیم کرد. واقعیت این است که امروزه مفهوم قهرمانی تغییر 

آثار داستانی، معناي نوینی به خود گرفته است. قهرمانی، دیگر به یافته است و در اندیشه هاي نویسندگان 

معناي انجام کارهایی نظیر سوارکاري و کارهاي خارج از تصور بشري و یا تعریف و تمجید از خلق و 

خوهاي آرمان گرایانه و توصیفات اغراق گونه که به وسیلۀ آن، چندین شخص را از سایر افراد جامعه 

د، نیست. بله، ادبیات گذشتۀ ما قهرمان را به عنوان فردي غالب و برتر از دیگران، به متمایز می گردان

تصویر کشیده است که در خصوصیات خود از مردم پیشی می گیرد و در رویارویی با اتّفاقات، مرام و 

جامعه از  مسلکی ایده آل گونه را سرلوحۀ کار خود می سازد و کارهایی را انجام می دهد که افراد عادي

  .1انجام آن ناتوانند و از بیشتر خطاهاي انسانی و نقطه ضعف هاي خاص بشري پاك و مبرّا هستند

  قهرمان داستان در ادبیات معاصر 

اما ادبیات جدید و داستان امروزي ما، از توصیف قهرمان ها با چنین خصوصیاتی دست کشیدند چون به 

منحصر به فرد و غیر عادي، در پیشرفت و اشاعۀ انسانیت، از ارزش و این باور دست یافتند که قهرمانان 

اعتباري برخوردار نیستند؛ داستان مدرن عربی از آن مرحله به مرحلۀ به تصویر کشیدن یک انسان 

معمولی، انسان به معناي واقعی کلمه، تغییر رویه داده است؛ قهرمانی این شخص، در انسان واقعی بودن او 

- ت، نه در برتر بودن از افراد دیگر. تولیدات داستانی دورة معاصر، تعریف سنّتی از قهرمان را نمینهفته اس

پذیرد و قهرمان دیگري می آفریند، قهرمان او یک انسان طبیعی است که در عالم واقعیت، به یک زندگی 

وش می کشد و از هر طبیعی می پردازد، قهرمان امروز ما کسی است که مسئولیت و تکلیف خود را به د

  ؛ 2نوع آرمان گرایی صرف به دور است

او با تمام دانستنی ها و دانش خود، با موقعیت خویش برخورد می کند و با سنگینی و وقار، بر روي زمین 

قدم می گذارد، در عین حال، او به این باور رسیده است که باید به چالش بکشد و مبارزه کند. قهرمان ها 

چندین شخص خاص منحصر می شدند، اما امروز ما با قهرمانان بسیاري مواجه می شویم و  در گذشته به

چه بسا که تمامی مردم به نوعی قهرمان هستند و دیگر فرصتی براي آرمان نگري و نگاه ایده آل محورانه 

  وجود ندارد. 
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ستم همچنان، نویسندگانی با این حال، داستان معاصر ما در دورة نشأت گیري خود یعنی از نیمۀ قرن بی

چون سلیم بستانی، جمیل المدور، فرح انطون، حافظ الدمنهوري و حتّی لطفی المنفلوطی را به خود دید 

که قهرمان هاي خود را با سبک و سیاق ادبیات کالسیک به کار می گرفتند و آنها را از دنیاي غیر واقعی 

تک بعدي و از واقعیت زمانۀ خود، به دور بودند، یا  می گرفتند، در واقع، قهرمان داستانی آنها همگی،

  قهرمان هایی شریف و معصوم بودند و یا به کلّی شرور و غرق در رذایل اخالقی بودند. 

-با این که، داستان تاریخی با تعریف و تحسین گذشته قصد احیاي آن عظمت و شکوه را در سر می

ي آن را، جرجی زیدان، معروف االرناؤوط، محمد فرید أبو پروراند، اما داستان تاریخی به مفهوم امروز

حدید، کرم ملحم کرم و چند تن دیگر پایه ریزي کردند که تعریفی درهم آمیخته از قهرمانی و قهرمان به 

ما ارائه می دهد، از آنجا که اگر جنبه هاي تاریخی را از صحنۀ زندگی انسان محو کنیم تا اینکه جایگاه و 

براي او به وجود آید، اما نقاط ضعف و نقصان هاي انسانی مانع از تحقّق آن می شوند و مقامی ویژه 

  .1اشخاص منحصر به فردي ظاهر می شوند که روزگار جز در چند مورد به خود ندیده است

  قهرمان در قرآن کریم

قهرمانان خود قرآن کریم تصویر جدیدي را از قهرمان ارائه نمود، چون دنیاي جدیدي را ساخت و به 

رسالت و وماموریت دیگري را محول کرد، آفاق را درنوردید تا جامعه و بلکه تمام جنبه هاي انسانیت را به 

سوي یک پیشوا و رهبر (پیامبران) هدایت کند. تصویرسازي قرآن مجید از قهرمان، با نوع تصویري که 

  . 2ري داردادبیات جاهلی از قهرمان به نمایش می گذارد، تفاوت بسیا

قهرمان در ادبیات داستانی عصر جاهلی به خاطر حمایت از نظام قبیله اي و هواخواهان از این تعصبات، 

دست به جنگ ها و خون ریزي ها فراوانی می زند، اما قهرمان هاي این عصر جدید در آیات قرآن، دیگر 

لکه تالش دارند این نوع نگرش را تغییر به پشتیبانی از نظام قبیله اي و برادر کشی ها برنمی خیزند، ب

دهند، افق نگاه آنها به سوي دنیایی سراسر خوشبختی و دوستی گرایش دارد که در آن، انسان ها در کنار 

هم برادرانه به زندگی می پردازند و همه به خیر و صالح یکدیگر می اندیشند؛ آنجا که در آیۀ مبارکۀ زیر 

إنّا خلقناکم من ذکرِ و أُنثی و جعلناکم شُعوباً و قبائلَ لتعارفوا أنّ اکرمکم عند یا أیها النّاس «می فرماید: 

  ». اهللاِ اتقاکم

قهرمان هاي قرآن کریم همگی از روحیات و خلق و خوهاي انقالبی برخوردارند از متن جامعۀ خود بیرون 

موجود در جامعه حمایت کنند، بلکه آمده اند نه براي اینکه به نظام حاکم تکیه کنند و یا از اصل منافع 

آنها به این دلیل دست به انقالب و قیام زدند، چون قصد داشتند هرگونه گمراهی و انحرافی را از میان 

                                                             
  .3و  2منبع پیشین،صص -1
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بردارند و منطبق با اندیشه هاي نو و به روز شدة خود، آرمان ها و اهداف واالیی را پی ریزي نمایند؛ در 

  . 1براي ورود به عقل و دل بشریت بیابند واقع، آنها می خواستند روزنه اي را

  قهرمان یا چالش

است. با » چالش«در این صورت عنوانی که می توان براي قهرمان داستان امروزي در نظر گرفت عنوان 

این حال، این بدین معنا نیست که تمامی تولیدات داستانی معاصر، این عنوان را به خود اختصاص داده 

أثیرگذارترین نمونه هاي تولیدي در این حوزه قهرمان خود را با این عنوان، تعریف اند، اما بهترین و ت

  اند.کرده

به همین دلیل ما چاره اي نداریم که به مهمترین نمونه هاي ادبیات داستانی خود اشاره اي داشته باشیم 

این عنوان، نمونه که ایدة چالش آنها را به خود جذب کرد، چالش پیرامون سه موضوع که می توان تحت 

هایی از قهرمانی با مفهوم جدید خود را قرار داد. و به درستی که این سه موضوع را شرایط زندگی که 

  .2جهان عرب از اوائل قرن بیستم در آن به سر برده، بر کلّ ادبیات ما تحمیل نموده است

از آنجا که هجوم استعمارگران خارجی به سرزمین عربی، در میان ملّت هاي ما، این چالش ملّی میهنی را 

به وجود آورد و می بینیم که نویسندگان آثار داستانی، قهرمانان خود را به گونه اي به کار گرفتند که 

  ر یوغ استعمار را برمی انگیزند. انقالب و قیام را مورد ستایش قرار می دهند و شورش در جهت آزادي از زی

از آنجا که ارتباط میان دنیاي شرق و غرب در این برخورد دوطرفه و چه در آغاز و چه در پایان، وجدان و 

روح مشرقی و عربی را در رابطه با ارزش و کیفیت این برخورد برانگیخت، این چالش میان مشرق زمینی 

خود، بصیرت و آگاهی یافته است و مغرب زمینی در گرفته  که در حال شکوفایی است و نسبت به جنبش

است که خوي استعماري دارد و همزمان هم به تعجب وا می دارد و هم ترس را در دل می افکند. این نوع 

از چالش را تعدادي از سرشناسان عرصۀ داستان نویسی، به خوبی به تصور کشیدند. براي نویسندگان 

ه با شرایط عقب ماندة جامعه هاي خود کنار بیایند و تالشهاي بسیار شدید راهی باقی نماند جز اینک

چالشی که میان گروه ها، نسل ها و سنّت ها در می گرفت را به نظاره بنشینند و بدین ترتیب به تصویر 

  کشیدن این چالش اجتماعی، از مهمترین موضوعات داستانی معاصر عربی به شمار می آید. 

  چالش ملّی میهنی

باز می گردیم، شماري از داستان نویسان » چالش ملّی میهنی«و اما حاال به همان موضوع نخست یعنی 

به این مسئله پرداخته اند که از جملۀ آنها می توان به داستان نویس عراقی، محمود احمد السید، اشاره 

تصویر کشید، قهرمان این  )، این نوع از چالش را به1928» (جالل خالد«داشت که در داستانی با عنوان 
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چالش، جوان عراقی پر شر و شور و متعصب و از جمله مبارزینی است که در بحبوحۀ جنگ جهانی اول، 

» الرغیف«بزرگترین انقالب عربی در سرزمین هاي عربی، آنها را به وجود آورد. همچنین در داستان 

د جوان و دختري را مشاهده می کنیم که در ) نوشتۀ داستان نویس لبنانی، توفیق یوسف عواد، مر1939(

  1کنار یکدیگر نقش قهرمانی ملّی را به زیبایی ایفا می کنند.

با این وجود، عرصۀ داستانی معاصر ما در تبیین مفهوم قهرمان ملّی میهنی، به نمونه هاي فردي که شاید 

، بسنده نکرده است؛ برخی از از دغدغه هاي ملّی گرایانه، بیان و تفسیري محدود و بسته داشته باشند

داستان نویسان، قهرمانانی را آفریده اند که درون صدها نفر از مردم و حتّی هزاران و میلیون ها انسان 

  عینیت پیدا می کند که به کمک همین قهرمان، اعتقاد، رفتار و گرایشات خود را بیان می دارند. 

هرمانی که مراد از آن، چند شخص مجزّا بود که میان این قهرمانی جمعی نشان دهندة این نیست مفهوم ق

آنها و دیگران، وجه اشتراکی وجود نداشت، دچار تغییر شود. در حالی که این قهرمان، بیان و تعبیر 

روشنی است از اینکه قهرمان معنا و مفهوم حقیقی خود را هرگز نمی یابد، مگر زمانی که او در درون، 

مل می کرد و وادار به مشارکت و همکاري با سایرین می گردید. بنابراین، بذرهاي دشمنان را با خود ح

یک قهرمان هرگز قهرمانی حقیقی نیست مگر اینکه او نمونه اي است که دائماً تکرار می شود و نمونه ها 

بی شمار می گردد، تا اینکه تبدیل به یک ملّت می شود که همۀ آن قهرمان ها به این ملّت منسوب می 

  د. گردن

شاید بهترین نمونۀ داستانی که این نوع برداشت و تفسیر از قهرمان را به تصویر کشیده است، داستان 

اثر توفیق حکیم باشد که موضوع آن در رابطه با پیدایش و ظهور مصر امروزي است، محور » عوده الروح«

ید و همچنین مبارزات اصلی بحث در این داستان، بر بیان سبک و شیوة زندگی مصري ها در دوران جد

  2.آنها در راه آزادي متمرکز گردیده است

  چالش فرهنگی

شاید طبیعی بود که نویسندگان ما از ارتباط دو قطب شرق و غرب در این دوره از جنبش و خیزش عربی 

و استعماري که مغرب زمین بر آنها تحمیل کرده است، الهام بگیرند، بنابراین، نوع دیگري از ادبیات 

تانی شکل گرفت که این چالش برخاسته از برخورد میان دو دنیاي متفاوت از یکدیگر را به تصویر می داس

کشد، این چالش بیرونی به چالشی درونی در درون روح و روان قهرمان هایی تبدیل می شود که مدتی را 

  ؛3در مغرب زمین، گذران زندگی کردند، سپس به سرزمین هاي خود بازگشتند
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براي آنها فراهم گردید که به تعادل و مقایسه، دست بزنند و همگی، شدیداً نسبت به مشرق  این مجال

زمین خویش باور پیدا می کنند و اطمینان خاطر می یابند که سرنوشت آنها در سرزمین خودشان رقم 

خیره  زده خواهد شد، گویی آنها این بیداري بزرگ را که نخستین جرقّه هاي آن، چشمانشان را به خود

  ساخته، انتظار می کشند. 

و در مجموعۀ داستانی » ساعه الکوکو«این گونه از چالش را میخائیل نعیمه در داستان بلند خود با عنوان 

نوشتۀ یحیی حقّی » قندیل ام هاشم«، جلوه گر ساخته است. و داستان »کان ما کان«معروف خود به نام 

  ی است. نیز چیزي نزدیک به این نوع قهرمان داستان

، گرایش »قوس قزح«و » قد یلهو«اما چالش ارائه شده در دو اثر داستانی از شکیب الجابري به نام هاي 

دیگري را در پیش می گیرد که در آن بصیرت و آگاهی زنی غربی نسبت به مجد و عظمت مشرق زمین و 

شرقی از این عظمت، به تصویر روحیۀ عربیت، بسیار عمیق تر و مقبوالنه تر از بینش و آگاهی یک مرد م

اثري از توفیق حکیم داشته » عصفور من الشرق«کشیده شده است. در اینجا باید اشاره اي به داستان 

  .1باشم که نوع دیگري از چالش را معرّفی نموده است، یک چالش فکري میان دو قطب شرق و غرب

  چالش اجتماعی

لش اجتماعی می رسیم که نویسندگان بنام و تاثیرگذار و اما اینک، به مهمترین گونۀ چالشی یعنی چا

عصر حاضر،در بیشتر تولیدات داستانی و قصه اي خود، قهرمان هایی با گرایشات اجتماعی و انقالبی را به 

کار می گیرند. و همین امر، درك و بینش باالي اندیشمندان ما را نسبت به اهمیت جامعه در ایجاد 

ی رساند، عالوه بر این، سعی و تالش آنها این است که مشکالت و مسائل زندگی سالم و متعالی م

اجتماعی ما را پیش از هر مسئلۀ دیگري، حلّ و فصل نمایند. و شاید عجیب به نظر برسد که می بینیم 

بیشتر این قهرمان ها یا به دلیل ترس و یا ناامیدي، از به چالش کشیدن جامعۀ خویش باز می مانند و 

له نشان دهندة دشواري و بی رحمی چالش و آسیب ها و معضالتی است که گریبانگیر جوامع همین مسئ

  . 2ما شده اند و به آسانی نمی توان آنها را از میان برداشت

  قهرمان در آثار داستانی جبران خلیل جبران

به اندازة تالیفات ما در عصر حاضر، هیچ نویسنده و اندیشمند عربی را سراغ نداریم که آثار و تولیداتش، 

جبران خلیل جبران، آکنده از روحیۀ انقالبی گري و حس سرکشی و طغیان باشد؛ حال چه در داستان 

االرواح «، »س المروحعرائ«بلند و چه در داستان کوتاه او، این روحیه به خوبی موج می زند. براي مثال، 

از طغیان ها و سرکشی ها را در خود دارند.  ، زنجیره اي»االجنحه المتکسره«و » العواصف«، »المتمرده
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طغیان احساسات، آزادي خواهی، روحیۀ بلند پروازانه و عصیان بر ضد علماي دینی، فئودال ها، سرمایه 

، به راحتی می توان، ضدیت و انتقاد »ورده الهانی«داران و تقلید کردن هاي کورکورانه. در داستان کوتاه 

آمدن دختران با مردانی که از آنها شناختی ندارند، را می بینیم، او زنانی را که شدید او از به همسري در 

می بینیم » مرتا البالیه«تن به این شکست و ناکامی می دهند را به باد انتقاد می گیرد؛ همچنان که در 

ویسی جبران، که او مردانی را که بر زنان خود ستم می ورزند، محکوم می کند. اما شاید اوج هنر داستان ن

نمایان می گردد، از آنجا که سرکشی و عصیان جبرانی، به » مضجع العروس«در داستان کوتاهی با عنوان 

نهایت خود می رسد، چون او در برابر نفاق اجتماعی، سنّت هاي رنگ باخته می ایستد و یک عشق 

م می نامد. او در دو داستان با عنوان خالصانه را به فال نیک می گیرد و آن را قانونی از قوانین آفریدگار عال

به مقابله با عالمان حوزة دینی برمی خیزد که بر بهترین افراد » خلیل الکافر«و » یوحنا المجنون«هاي 

جامعه تسلّط پیدا می کنند، دارائی ها و امالك آنها را سلب می کنند و از احساسات دینی و اعتقادات 

  1.می کنند پاك و بی پیرایۀ آنها سوء استفاده

  قهرمان داستانی در آثار طه حسین

اکثر تالیفات طه حسین از ارزش اجتماعی باالیی برخوردار هستند، از آنجا که قهرمان هاي آثار داستانی 

اجتماعی  ،، فضایی کامالً انقالبی»االیام«او همگی به پیروي از او روحیه اي طغیانگر دارند. اثر ارزشمند 

دارد، این کتاب به شیوه اي رمزگونه، به آسیب هاي یک جامعۀ بیمار که از دروغ، نادانی و نفاق و دورویی 

مان دینی رنج می برد، می پردازدعال.  

آنجا که سرگذشت هاي جوانانی را روایت می کند که در امتحانات خود از کسب نمرة قبولی بازماندند و 

ی کردند که بداقبالی و بخت شوم، گریبان آنها را گرفته است، در واقع، نویسنده اینگونه به خود القاء م

قصد دارد به نوعی، باورها و تخیالت ساده لوحانه و آرزوهاي بلند پروازانه و مداومت در سستی به خرج 

، به دادن و رخوتی که آن جوانان و اکثریت قریب به اتّفاق مردم مشرق زمین را درگیر خود کرده است

  ریشخند بگیرد. 

نمونۀ دیگري از مصادیق طغیان در اشتیاق و آرزومندي نهفته است که در طه حسین، انگیزة تحصیل در 

دانشگاه األزهر را ایجاد می کند، اما او اساتید آنجا را به سخره می گیرد، دیدگاه هایشان را رد می کند و 

خالفی بر ضد اساتید و بزرگان تبدیل می شود و به آنها با سخنان خود آنها را به چالش می کشد، او به م

نمونه اي دیگر از یک طغیانگر است که عصیان او در نهایت به » ادیب«تهمت انحراف و بی دینی می زند. 

 نابودي اش منجر گردید، چرا که او، قدر و منزلت جدانشدنی خویش را از دست داد. در واقع، او بر ضد

خود و شکاف به وجود آمدة درون خانوادة خویش که گمان می کردند گذر از دریا،  سنّت ها، میانه روي
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تمدن فاسد شدة آنها را در معرض خطر نابودي قرار می دهد، می شورد. طغیان او علیه ازدواج خودش 

، »دعاة الکروان«و آرامش می کرد. در داستان  است، با وجود اینکه در زندگی خود، احساس خوشبختی

ت، رابطۀ خود را با » آمنۀ«ت شخصیخودش است، از آنجا که این شخصی نمادي از طغیان نویسنده بر ضد

سنّت ها می گسلد چون مشارکت خانواده اش در زندگی آنها را انکار می کند و از طریق آزادي خواهی 

رجیح می دهد که که افراط گرایی ادامه داري را وانمود می کند، به جستجوي هویت خود می پردازد و ت

  مسیرش را انتخاب کند، این اثر و قهرمان آن، قهرمان هاي آثار داستانی سارتر را به ذهنمان القاء می کند. 

از جمله داستان نویسان دیگري که این چالش اجتماعی را به تصویر کشیدند می توان از محمود کامل، 

  . 1ف الشارونی و امین یوسف غراب نام بردذوالنون ایوب، عبدالملک نوري، عبدالسالم المجیلی، یوس

  قهرمان داستانی در آثار نجیب محفوظ

بیدارترین و آگاه ترین قهرمانان اجتماعی و نزدیک ترین مصادیق از واقعیت زندگی را نجیب محفوظ در 

آثار داستانی خود نمایان ساخت، بی گمان که وي، برجسته ترین و حاذق ترین داستان نویس ادبیات 

رب است. تردیدي وجود ندارد که قهرمان هاي او بهترین تصویرسازي ها را از مفهوم جدید قهرمانی، سر ع

  و شکل داده اند. 

این گفته، ساختۀ ذهن و شخصی نیست، چرا که قهرمان داستانی نجیب محفوظ، منعکس کنندة یک 

ت داستانی ما، داستانی یافت نمی زندگی اجتماعی است که ما در هر لحظه با آن روبرو می شویم. در ادبیا

، با این دقّت و »السکریۀ« و» قصرالشوق«، »بین القصرین«شود که به مانند قهرمان هاي سه داستان 

  2.روشنی، شخصیت هاي موجود در جوامع عربی را به تصویر بکشد
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Abstract 

Contemporary  Arabic  story  and  especially  its hero,  has  seen  many  variations  in  

comparison  with  Arabic  classic  stories.  Today  heros  have been  gone out  of  their  

epical  and  exaggerated  states.  Today  Arabic  stories  express  social challenges,  

national  problems  and  people  feelings  and  emotions  and  stimu late  nations  to  resist  

against  dependent  government  and  coming  out  of  colonization  dominanc  

contemporary  story  hero  has  risen  from  heart  of  his  or  her  society  and  has  near  

relation  with  today  adderssees,  but  the  last  heros  came  from  other  world  and  had 

had  not  relation  with  their  addresses.  

Dr . Soheil  Edris  is  considered  as  one  of  the most  excellent  characters  of  culture  

field,  newspaper  and  Arabic  literature. He  has  served  in all  scientific,  research  and  

literature  fields  such as  writing  story, translation,  publication  field, and  teaching  in  

university.  He also  established  Adab  magazine  and  trained  many  authors and  

delivered  to  the  society. He  was  of  the first  thinkers  that  made  a  relation  between  

originality  and  mordernization in  his  works. He was  of  the  most  famous  Arabic  story  

writers  who  has  affected  by  John  paul  Sarter  that  propagated  existentialistic  

literature. He  has  written  Arabic- Arabic  dictionary  and  Arabic – French  dictionary  

and  a  collection  of  stories. 

In relation  to  critical  approach,  the  author, it  can  be  said  that  according  to  his  

characteristics  and  critic  method, he  has made  used  of  critical – psychological  style. 

In fact,  the  author,  by emphasis  on  environmental  conditions  of the  era  which  soheil  

Edris  has  published  his  work  and  rejecting  of  other  critics  viepoints concludes  that  

the  hero  of  stories  had middle  and  moderate  characters. 
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