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Abstract 
Alienation is one of the most important topics in Arabic literature since the past. In the present 

age, due to the social, political, cultural and economic developments that Arab societies are 

witnessing, oppression and the related components have taken on a new form. Ghada Al-

Saman, a Syrian writer and thinker, has witnessed colonialism and internal tyranny in Arab 

societies during his lifetime. His works are well represented them. Accordingly, this paper 

intends to use the descriptive-analytical method and with the aim of showing the types of 

harassment and reaction to them, to investigate the phenomenon of harassment in the novel 

Laylat al-Maliar Ghada al-Saman. The findings of this study show that obsession in the 

characters of this novel has appeared socially, internally, temporally, spatially and culturally 

and there are different reactions such as: rebellion, adaptation or isolation have been formed 

towards them. Meanwhile, the author has used things such as repetition of the phrase, internal 

monologue and flash back to express excitement. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی  ادبیّاتپژوهشنامة 

 .95-77صص ، 1399 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

  السّمان ةغاد ليلة امللیارهای اغتراب در رمان بررسی جلوه

 1 *حامد صدقی

 خوارزمی، تهران، ایران، و علوم انسانی  ادبیّات ةدانشکد ،عربی  ادبیّاتزبان و گروه استاد 

 2فرزانه فتاحیان

 و علوم انسانی، خوارزمی، تهران، ایران  ادبیّات عربی، دانشکدة  ادبیّاتکتری زبان و د یدانشجو

 6/10/1399 پذیرش:  25/5/1399 دریافت:

 چکیده
الت اجتمهاعی،  ت تحهوّ عل ه بوده است. در عصر حاضر بهه کنون در ادب عربی مطرح ترین مسائلی است که از گذشته تایکی از عمده ،اغتراب

 ةای بهه خهود گرفتهه اسهت. غهاد     های مربوط به آن، شکل تهازه فه، اغتراب و مؤل ندستاقتصادی که جوامع عربی شاهد آن ه سیاسی، فرهنگی و

به همین دلیل اغتهراب و ماهاهر    ؛استبداد داخلی، در جوامع عربی بوده استر سوری در زمان حیاتش، شاهد استعمار و نویسنده و متفک   السّمان

 نمود یافتهه اسهت. بهر ایهن اسها ،     خوبی ...، در آثارش بهآن همچون دوری از وطن، سرخوردگی، بیگانگی از خود، انزوا، دوری از اجتماع و

 ةها، به واکاوی پدیددادن انواع اغتراب و واکنش نسبت به آننشانتحلیلی و با هدف  -دارد با استفاده از روش توصیفی  نارپیش رو درجستار 

صهورت اجتمهاعی،   های این رمان به شخصیّتدهد که اغتراب در های پژوهش نشان می، بپردازد. یافته السّمان ةغاد امللیار لیلةاغتراب در رمان 

یا عزلت نسبت بهه آن شهکل گرفتهه اسهت      د، سازگاریتمر  همچونهای متفاوتی درونی، زمانی، مکانی و فرهنگی ظاهر شده است و واکنش

 ... بهره جسته است.وبازگشت به گذشته  گویی فردی،از اموری همچون تکرار عبارت، تک ضمن اینکه نویسنده برای بیان اغتراب

 .الملیار لیلة، اغتراب،  السّمان غادةزنانه،   ادبیّات :هاکلیدواژه
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

هستی وجود داشهته و انسهان    نهادن به عرصةت که از زمان پیدایش انسان و قدمانسانی اس پدیده عامّ، اغتراب

تهوان  مهی  های بارز این عصر شده است.همواره از مااهر مختلف آن رنج برده است. این موضوع از ویژگی

آیهد، قهرن کسهانی کهه     شهمار مهی  و هویت خود، بهه قرن بیستم، قرن مغتربین از خود و منکران وجود »گفت 

ها را ها نیست، روشن کند و آنها در جهانی که جهان آنهمواره در جستجوی کسی هستند که راه برای آن

بهر غربهت    افهزون یاسهی اسهت کهه    الت ستحهوّ  ،ترین عوامل اغتراب( از مهم3: 1991)کولن، « هدایت کند.

 الت سریع سیاسی جهان در اواخر دههة تحوّ»وجود آورده است، مادی، غربت معنوی )فکری( را در انسان به

ههای  ای در شهکاف و ویرانهی بنیهان   ههای مختلهف اجتمهاعی، سههم عمهده     چهل، اختالف طبقاتی بین گروه

هایی که بر سهلو  و  ه نابودی معیارها و ارزشتی داشت که سبب شد انسان مدرن بفرهنگی، اجتماعی و سن 

نتیجه احسا  غربت و انزوا به او دسهت  ها، پی ببرد، دررفتار فردی حاکم است و نیز عدم کارایی این ارزش

  (127: 2006)ابوشاویش و عواد، « .دهد

شاعر جاهلی  است.وجود آمده د بههای متعدّو با انگیزه داردای عمیق اغتراب در ادب عربی ریشه تجربة 

ی کهه درمیهان قهومش احسها  تنههایی، عهدم امنیهت و انهزوا         زمهان یا  شدههنگامی که از وطن خود دور می

اسهتعمار و اسهتبداد    گهرفتن مسهائل و مشهکالتی کهه    آورده است. بها او  نام درمیکرده، احساسش را به می

ش طبیعی برای فرار از واقعیت درونی معاصر بر جوامع عربی تحمیل کرده است، اغتراب تال داخلی در دورة

آن، به عالم  به همین دلیل برای فهم این واقعیت و ردّ ود را با آن وفق دهند؛توانند خی است که نمیاو مادی

و آزادی  آورند و برای تغییر یا رهایی از آن و ایجاد جههانی کهه بهتهر از آن باشهد و کرامهت     خیال روی می

  .(ند )همانوشکبیشتری داشته باشد، می

ههای سیاسهی و وقهایع    ر مناسهبی بهرای بازتهاب جریهان    بست ،دلیل قابلیت و ماهیتی که داردامروزه رمان به 

 ةغهاد  ی برای نقد و تحلیل اوضاع جامعهه تبهدیل شهده اسهت.    تبع آن به ابزار مهمّرود. بهشمار میاجتماعی به

وقایع سیاسی و اجتمهاعی بسهیاری در جههان عهرب      د سوری شاهدروشنفکر و متعهّ نویسندةعنوان به  السّمان

، در چهارچوب احسا  انسانی سرشار لیلة امللیاردر رمان بلند  ویژههبوده است، احسا  اغتراب در آثار او ب

ه است و چون تجربه درونهی  یافتتنگ آمده است، نمود بشری که از تنگنا و وحشت عالم بهاز دردها و آالم 

همهة ابعهاد   گیرد، وسعت آگاهانه و عمیقی دارد و درد و رنجهی کهه   روانش سرچشمه میاوست و از اعماق 

 کشد. تصویر میانسانی را دربرگرفته، برای مخاطب به
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 ت و هدف . ضرورت، اهمّی1-2

 ههایش  پژوهشگران بوده، اشعار اوست و رمهان   توجّهآنچه بیشتر مورد   السّمان ةهای ادبی آثار غاددر بررسی

شهرای  و   کننهدة های او مهنعک  صورتی که رمانقرار نگرفته است؛ در  توجّهطور که بایسته است، مورد آن

 پدیهدة »کهردن  ، بررسی این رمهان بها ههدف نمایهان    الت کنونی جهان معاصر عرب است، به همین دلیلتحوّ

نوشتار پیش بر این اسا  در  رسد.نار میرمان قرن بیستم، ضروری بههای عنوان یکی از ویژگی، به«اغتراب

واکهاوی   لیلةة امللیةاراغتهراب در رمهان    ، پدیهدة و رمان مورد ناهر   السّمان ةفی کوتاهی از غادپ  از معر  رو

ر این کتهاب تاکیهد   د  السّماناین مفهوم، بر نوآوری  رةبایادشده درهای پنهان رمان د و با اشاره به الیهشو می

 کند.می

 های پژوهش . پرسش1-3

 چیست؟ لیلة امللیارن مااهر اغتراب در رما -

 های رمان نسبت به اغتراب به چه صورت است؟ شخصیّتواکنش  -

 اغتراب، استفاده شده است؟ دادن پدیدةهای داستانی برای نشاناز چه تکنیک -

 . پیشینة پژوهش1-4

ای انجهام  تاکنون پژوهش جداگانهه   السّمانغادة  لیلة امللیاراغتراب در  مند، دربارةهای ناامبراسا  پژوهش

(، 1391)وانرودی جه ه: شبسهتری و  شهد  انجهام او  ا برخی از کارهایی که دربارة آثار و اندیشهة امّ نشده است؛

مفهاهیم و سهاختار    ،(1391) تاجی اند.هبررسی کرد  السّمان ةادها و اشعار غرماناز در برخی را مرگ  اندیشة

ا بررسی ب ،(1391) آقاجانی یزدآبادیه است، رسولی و را واکاوی کردمشتر  در کابرد عشق بین دو شاعر 

اند. احمدی مالیری عربی بیان کرده باوری را در افکار جامعةپرستی و خرافهمااهر خرافه  ،السّمانبرخی آثار 

خلیل و امیر   شخصیّتدو  اند؛در آثار این دو نویسنده پرداخته تنهایی روشنفکر به پدیدة(، 1392)و آقاجانی 

 امللیةار لیلةةدر رمهان  را ناصهر داسهتان   ع( 1392) آبهادی افشار حسهین اند. هشدبررسی  نیز لیلة امللیارنیلی در 

 دهکار برده اسهت را نشهان دا  دادن درد و رنج مردم لبنان بههایی که نویسنده برای نشانو روشبررسی کرده 

 بررسهی کهرده   ة امللیةارلیلمهاجران در  دربارة مهاجرت و مسئلة  السّمان ة(، دیدگاه غاد1397)است. حسینی 

  بررسی کرده است. السّمان ةخطاب روایی را در آثار غاد ساختار (2004)است. بنینی 

و آن را از لحها  تصهویری، ایقهاعی و    بررسهی  مقاومت فلسهطین    ادبیّاتدر را اغتراب  پدیدة (2005) علیان

و اب در داستان کوتاه پرداختهه  (، به برخی از مااهر اغتر2007) هانیعلی الز واکاوی کرده است، ساختاری 

و  نیهز اغتهراب  ( 2010) جبهر فرحهات   اه را اغتراب زمانی دانسته اسهت. ترین نوع اغتراب در داستان کوترایج
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  ه است.را بررسی کردن کننده به آرموز و ایحاءات داللت

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

پ  از بررسی مفهوم که است، به این صورت  تحلیلی -پیش رو، به شیوة توصیفی  جستارروش پژوهش در 

 رمهان ر داغتهراب  ههای  الیهیلی لتوصیف و تحرمان مورد نار، به  و  السّمان ةغاداز فی کوتاهی اغتراب و معر 

 . شودخته میپردا لیلة امللیار

 لیلة امللیارو   الّسامنغادة . 2

فلسطین  عیض، استعمار نو در جهان سوم و مسئلةسورى است که عشق، زن، تب شاعر و نویسندة  السّمان ةغاد

جهان گشود. نخستین کارهایش را زیر در دمشق دیده به 1942ی در سال وهاى اصلى آثار اوست. مایهاز بن

عنوان خبرنگار به سراسر اروپا و کشورهای اروپهایی سهفر   هچاپ رساند. وی بنوجوانى به ة پدر در سنینسای

ی ادبی جهان و کشف جهان ادبی خودش شهد. شکسهت جنهگ    هاکرد. این سفرها باعث کشف سرچشمه

 ههی  کتهابی   ،تا شش سال په  از آن که تاجاییای بر او گذاشت، دهندهتأثیر تکان 1967شش روزة ژوئن 

روشنفکری عرب وتعارض میان  های کوتاه خود با زبانی ادبی، مسئلة پیچیدةنکرد. او بعدها در داستانمنتشر 

، عینها  قهدرى  اند از: عبارت  السّمان ةها را توصیف کرد. مشهورترین آثار نام و نثر غادافکار و اعمال آن

کهوابی   ، 57 بیهروت ، لیلة امللیةارهای: ، رمانالقدیحةفى رحیل العرا، اعلنت علیک الحبمجموعه داستان 
القلهوب  ، الحسهنین الهى الیاسهمین    رسهائل ، محربةىف  عاشقة، ال بحر فى بیروت، حاشهد عک  الریّ، بیروت

 . حب لحظةة االبدی، نور  وحید

برخهی از منتقهدان،   »اسهت،    السّمان ةهای غادترین رمانترین و برجستهیکی از مهم لیلة امللیاررمان بلند  

: 1391انرودی، )شبسهتری و جهو  « .اندتر قلمداد کردهی از نجیب محفو  نیز مهمحت  الملیاروی را در کتاب 

ای لبنانی است که جنگ داخلی کشورشان و مسهائل  زندگی مجموعه ةدربرگیرندواقع (. این کتاب در145

سهعی داشهته بها      السّهمان شود، می ها به سوئی آنهاجرت ها تأثیر فراوانی گذاشته و باعث مپیرامونش بر آن

از و هشتاد مهیالدی عهرب، بپهردازد     ةده ةهای متفاوت، به تحلیل جامعها و طرح دیدگاه شخصیّتت در دق 

هیراش هیوروش هیشة طیطوش طیطواش عمارش قیروش »... انتقاد کند.  ها چه در داخل و چه در خار آن

داستان زندگی خلیل  ؛از آن پ و  شوداست که رمان با آن آغاز می وطفان هایتعبارها این« مرنولوش...

  .شودحال رفتن به ژنو آغاز میزندانشان زیر بمباران بیروت و درهمراه فرو کفی به

اکنهون راههی بهرای مانهدن نهدارد، کفهی        ،مبارزهها از سال مبارزی است که پ   شخصیّترع خلیل الدّ 

به مههاجرت   ،از مرگ یکی از فرزندانش پ ثروتمندی است او نی همسر خلیل، منسوب به خانوادة البیتمو
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کهدام بها   شهود کهه هر  ههای مههاجری آشهنا مهی    ن کهار، بها عهرب   دنبال یهافت دارد. در سوئی  خلیل بهاصرار 

هها  که همه ارزش ، مرد ثروتمند و الابالی«رغید زهران»جمله گذارند از های متفاوت بر او تأثیر می شخصیّت

، «امیهر نیلهی  »دههد و  شهرف قهرار مهی    ت وراهی خف خلیل را بین دوکه  «صخر الغنمالی»گذارد. را زیر پا می

های  شخصیّتها کند؛ در کنار ایناعتقادات خود ایستادگی میبر ها سختی باوجود روشنفکری که نویسندة

تان به این منتهی شود که خلیل شوند تا داسزده می کنار نوعی در طول رمان هستند که همه به یفرعی دیگر

 ...گهردد میدریها بهه لبنهان بهاز     راهازاز کشمکش فراوان با خود و اطرافیانش، سرانجام همراه فرزندانش  پ 

گویهد:  شهوند. خلیهل مهی   هها مهی  شود که با نوار باریکی مانع ورود آنمی روهناگهان با سربازان اسرئیلی روب

 «اذا رحلنا جمیعاً، من یقص الخی ؟... لیکن ما یکون... وناسأبقی ه»

و دالیهل جنهگ و درگیهری پرداختهه      هاعرب هترین صورت به عدم تفاهم بیندر این کتاب به ب  السّمان 

نهدگی مههاجران عهرب بهه اروپها را      ههای ز رسیده و چهالش  قیت خویشاست. او در این کتاب به او  خال 

غهم و   ة رمان عربی ایسهتاده و نقشهة  او در این کتاب بر قل »دی کابوا:  گفتةست، بهخوبی به تصویر کشیده ا به

 (77: 2008، بالةبنینی و بودر  ؛53: 1992)دی کابوا، « .اندوه را در دست گرفته است

 1باغترا. 3

 شده اسهت تر گزینی مکانی است، ولی در طول زمان معنای آن گستردهمعنای غربتلیة اغتراب بهاستعمال اوّ

ههای  رضِ: بهه سهرزمین  وری و تهر  وطهن اسهت، غهرفب  فهی ا      معنای دلفظ )اغتراب( از ریشة )غرب( به»

)ابن مناور، « .ود ازدوا  کندرود که کسی با غیر نزدیکان خکار میت. اِغتَرَب  فُلَانٌ: هنگامی بهدوردست رف

« ت: بلنهدهمّ غایة م غرَبة: ب عید ةُ، أغرَب  القومُ: دور شدند، غَر بتُهُ: نَحّیتُهُ: اورا دور کردم»(، 32-33: 10 ،  1408

اِغتراب: نُزُوحُ ع نِ الو طَن و تَغَرفب: از »همین معنا آمده است:  نیز تا  العرو (. در 411: 4 تا،  )فراهیدی، بی

ا اغتهراب در  امّ (؛465: 4 ،  تا)زبیدی، بی« های دور دست رفترض: به سرزمینشد. غَرفب  فی ا وطن دور 

ن تعهابیر دیگهری ماننهد از    بعضهی از مترجمها  چنهد  اسهت، هر  “alientation”انگلیسی  اصطالح ترجمة کلمة

دهنهد. اصهل ایهن    برای معنی این کلمه پیشنهاد می «دیگری را برگزیدن»و  «عدم استقالل»، «ازخودبیگانگی»

و  «کهردن سهلب »که به معنای نقل مالکیت چیزی به دیگری است، ایهن فعهل همهان    است  ”alienare“کلمه 

از غیهر اسهت    معنهای وابسهتگی و پیهروی   که بهه  ”alienus“خود برگرفته از  نوبةاست که به« ازخودبیگانگی»

 2بار فیلسوف آلمهانی هگهل  با این وصف مفهوم جدیدی است که نخستین(. پ  اغتراب 21: 2005)عبداهلل، 

                                                                                                                                                              
1. alientation 

2. G. W. F. Hegel  

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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در  کهه شهود، همچنهان  ی محهدود نمهی  حال بهه زمهان خاصّه   ا در هرامّ (؛239: 1382)ستوده، کار برد را بهآن 

هایی که اضطراب و نگرانی و عدم استقرار در اوضهاع سیاسهی، اجتمهاعی و اقتصهادی جوامهع افهزایش        برهه

مباحهث اجتمهاعی و   ههای ادبهی و   عنهوان موضهوع اساسهی در نوشهته    تواند خود را بهه یابد، این مفهوم می می

شهدن  ها از دنیای طبیعت و نزدیهک گرفتن انساندلیل فاصلهدر قرن بیستم به .دهای فلسفی، مطرح کنپژوهش

 فاق افتاده است. این مفهوم بیشتر ات  ،به دنیای ماشینی

 ؛ا عمهومی نیسهت  ، امّه باشهد  امری عادیاغتراب ممکن است  ،اگرچه طبق معیارهای امروزی ،با این حال 

. ریچارد شاخت در ارتبهاط بها   نگ های مختلفی به خود بگیردرتواند معانی و ، میه شرای  فردب  توجّه ازیرا ب

انواع آن را در خهود جمهع کنهد،     اغتراب فراگیر وجود ندارد که همة چیزی تحت عنوان»گوید: اغتراب می

 جز اینکه انواعی از اغتراب وجود دارد که قابل شمارش نبوده و در گذشته و اکنون نیهز موجهود اسهت و در   

جود ود و مختلف هستی بههای متعدّسوی راههای انسانی در مسیر حرکت بهآینده نیز با استمرار ماجراجویی

توان عوامل اغتراب را تمام شرای  مادی، معنوی و دالیل ی میکل  طور( به59: 1980)شاخت، .« خواهد آمد

 نار گرفت. درشود، میی که به غربت و درد و رنج دائمی افراد منجر اشخصی و عمومی

  لیلة امللیاراغتراب در رمان . 3-1

 طور خها  بهعربی و  ةاز جامع طور کل یبهی را اهای واقعی شخصیّت لیلة امللیارخالل رمان در  السّمان ةغاد

دههد و ابعهاد اغتهراب جامعهه را در وجهود      ههای منفهی یها مثبتهی کهه دارنهد، نشهان مهی        ویژگی لبنانی، با همة

ارتبهاط محکمهی بها مههم      هایی کهه  شخصیّتکند. ، منعک  می شخصیّتنوع اغتراب  ها، براسا   شخصیّت

 یشهتر رو شهوند. ب هجریانهات متنهاقض زنهدگی روبه    اند تا بها  ای قرار گرفتهفاق در مجموعهات  دارند و برحسب

برند، اغترابی که گاهی آشکار است و گاهی هم پنههان. اغتهراب   های این رمان از اغتراب رنج می شخصیّت

 شامل درونی، اجتماعی، زمانی و فرهنگی است.که  های متفاوتی دارندفهل ها مؤ شخصیّت این

 اغتراب درونی .3-1-1

ساختن دنیایی سرشار از زیبایی، سازش، تعامل با دیگران، آرامش و دوری از غم و اندوه پی انسان پیوسته در

الت درونی با حوادث و تحوّ رویاروییبسا در بگیرد و چه فاقات نامطلوب راتواند جلوی آمدن ات است، نمی

ارتباط تنگاتنگی »و دیگران شود. این نوع از اغتراب  شکست، بیگانگی با ذات و وجود خودو بیرونی دچار 

 (41: 2016)عبها ،  « .هها دارد با ناامیدی، شکست، احسا  عجز و ناتوانی از رسیدن بهه آرزوهها و خواسهته   

توانهد  زیرا هنگامی که انسان خهودش را نشناسهد، نمهی    ؛رودشمار میالترین نوع اغتراب بهنوع اغتراب با این

 ند. های اجتماعی و سیاسی را در  کمفهوم جامعه و ارتباط
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نوع اغتهراب  های اینمشکالتی مانند احسا  شکست، دوگانگی در رفتار و تعارض با خویشتن، از نشانه 

شود، او که در بیروت با مشکالت دیده می روشنیخلیل به  شخصیّتکه در  های این رمان است شخصیّتدر 

تر ا در آنجا هم مشکالتش گستردهامّرود، ناچار از بیروت به سوئی  میکند، بهفراوانی دست و پنجه نرم می

ای که از گونهبود، به های بزرگ بشریبا آرمان ایکوچکی داشت، انسان آزاده شود. در بیروت کتابخانةمی

ا خاطر آن به زندان افتهاد، امّه  اش خودداری کرد و بهمبارز از ویترین مغازه یلی نویسندةبرداشتن کتاب امیر الن 

از  په  گردد و دنبال کار میهایش بههبچّ ن کار و پرداختن هزینة هتل و شهریة مدرسةیداکرددر ژنو برای پ

خلیهل را بهه خهود     شود، که بها دسیسهه،  می« صخر الغنمالی»شود، منشی ن کار آبرومند ناامید مییافتآنکه از 

ای قلعهه »گویهد:  از ارتباط با او مهی  پیشبودن خود در فردآزادگی و منحصربه کند، خلیل دربارةنزدیک می

پا  کوچکی بود که برای خودم نگهه داشهته    ةخواستند به من نفوذ کنند، درونم تک ها می... آنمحکم بودم

 (. 117: 2001،  السّمان« ).خواهند آن را هم از من بگیرندبودم، می

کنهد و  مهی مصرف  (1)دهد، کوکائیینهای صقر تن میزندگی به خواسته آوردن هزینةدستبرای به یو 

خلیهل از   ،رود. با ترسهیدن دختهر  پاش نشانه میدختر سوئیسی صقر با تفنگ آبسر دوستاو به بنابه خواستة

ه در رسید. این چه دیویست کآزارم به یک مورچه هم نمی قبالً»گوید: شود و با خود میپشیمان می شکار

قعیهت فهرد دارد. در   بهودن از وا شان از دورحسا  خجالت و شرم او ن(. ا211 )همان:« من خانه کرده است...

لرزد و در اعماق درونهش یهک   از سرما می»... شود؛ از فراغت کار دچار درگیری ذهنی می انتهای روز پ 

کنهد کهه   کند، احسا  خجالتی حقیقهی مهی  گفتگوی ناامیدانه و عطش تلخ است، وقایع روزش را مرور می

. در (214)همهان:  « هها را انجهام داده باشهد؟   آن حقهارت  است که همةآورد، آیا ممکن درد میاش را بهسینه

اینها به اغتراب درونهی   ( همة128 )همان: «حکمی بودم ولی در من نفوذ کردند.م قلعة»گوید: جای دیگر می

  خلیل داللت آشکار دارد.

اش را تأمین ادهتحصیل و خانو خاطر آنکه بتواند هزینةدیگر رمان دانشجویی است که به  شخصیّتنسیم  

ولی  ،را بکشد یوخواهد از او دور شود یا ر است و بارها میکند، ولی از رغید متنف برای رغید کار می ،کند

یهاد آورد، و نیهاز   سهوخت بهه   اش و شهرش را که مهی نسیم خشمش را فروخورد و فقر و خانواده»تواند: نمی

چون علف درو کرده و درخت ق شده است، او را همکردن او موف دش به عملش. رغید در خوار و ذلیلشدی

در ایهن کتهاب از او یهک روشهنفکر       السّهمان ی امیر نیلی کهه  حت  (27)همان: .« کبریای او را قطع کرده است

حالتی از تضاد و تنافر  اش به دوگانگی رسیده و درد ساخته، بین عشق به زن و فرزندانش و لیلی معشوقهمتعهّ

خیانهت و عشهق    ای دربهارة قلب احمقم آرام باش، منطق را رها کن تها مقالهه یها رسهاله    »د: برسر میدرونی به
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دهد از وقتی که مههاجرت کهرده اسهت،    کند، این کار به او آرامش میخودش را مسخره می بنویسد... دائماً

 ( 158 )همان:.« دست داده استازمقداری از صالبت خود را 

 اغتراب اجتماعی )دیگری(. 3-1-2

نهادهای  رنگ از تنهایی که ساخته و پرداختةواقع به آن اغتراب اجتماعی آفریدة نهادهای اجتماعی است. در

شود. نهادهای گوناگون اجتماعی اگر شکاف میان انسان گوناگون اجتماعی باشد، اغتراب اجتماعی گفته می

زاید. این تنهایی، حاصل طبیعهی  میرا  تنهایی او را پر نکنند، در جامعه، پدیدة  شخصیّتهای بنیادین و ارزش

(. احسا  فرد بهه نبهود اشهترا  بهین     84: 2006ین، الدّانسان و بستن راه شکوفایی اوست )عز « من»سرکوب 

ت با نزدیکان و دوستان، عدم همکاری و ارتباط بها اطرافیهان، در انسهان    خود و دیگران و عدم دوستی و محبّ

نشهینی و اغتهراب   زن( سبب غلبه بر گوشهه  /اشتن رابطة دوطرفة سالم )مردد»کند. اغتراب اجتماعی ایجاد می

کهردن آن،  آورد، ولی پنههان ها انسان مغترب را از انزوا بیرون میشود، عشق به این مفهوم و با این ویژگیمی

  (14: 1999راضی،  محمّد.« )کشاند که نوعی از اغتراب اجتماعی استسوی اغتراب عاطفی میانسان را به

ا این عامل سبب اغتراب کفی و بسکند، چهخلیل در روابطش با کفی دچار مشکل شده، از او دوری می 

 (31: 1979)نوری، .« جداشدن مرد از زنش، رنگی از تنهایی است»آوردن به ارتباط با ندیم شده است. روی

وقهت  ، ولی مرا دوست نداری... تو ههی  ستیتو مرا دوست نداری... تو عاشق من ه»گوید: خلیل به کفی می

پیمانیم و بر خاطر خودم دوست نداشتی، ما هم؛ بلکه میل به تصاحب من داشتی... و مرا بهمرا دوست نداشتی

،  السّهمان « ).دیگر هنهوز زاده نشهده اسهت   ها، خانواده و عشق مها بهه همه   هایم: بچّسر منافع مشتر  پیمان بسته

2001 :82-83 .) 

لیهل نگهران   هاسهت، خ کشورشهان یکهی از دالیهل مشهکالت آن     ف عقایهد کفهی و خلیهل دربهارة    اختال 

ولهی کفهی کهه بها آمهدن بهه        ؛کنهد درپی اخبار مربوط به آنجا را پیگیری مهی سرنوشت کشورش است و پی

 کنهد، بلکهه خلیهل را نیهز    نمی  توجّهتنها به سرنوشت کشورش به بهشت موعود خود رسیده است، نهسوئی  

جهور  جنازه خسته نشدی، برای همیشهه ازدسهت ایهن    همه خشونت و ویرانی واز دیدن این»کند: سرزنش می

خلیهل چنهان در    (129)همان: .« خواهی آسوده بشوی و بگذاری آسوده شویمچیزها آسوده شدیم، چرا نمی

ده است و همهه را  روابطش با دیگران دچار تعارض، شک، بدگمانی و بدبینی شده است که به همه بدبین ش

صورت یک سازمان واحهد کهه   ها از دوست و دشمن را بهآن ام که همةچنان شده»بیند: به یک صورت می

« تلف و مأموریهت واحهد دارنهد.   کنم، سازمانی که شعارهای مخهای مختلف است، احسا  میدارای شاخه

... از کنمبه کسی اعتماد نمی»ی کند: کمک نم( به همین دلیل هم به کسی اعتماد ندارد و به کسی 52 )همان:
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کهار نیسهت؟ از کجها    شود، از کجا بهدانیم کهه زن فهراری دروغگهو و فریهب     دانیم که او منفجر نمیکجا می

و کهرد، ا آتشهی از انهدوه عمیهق قلهبش را سهوزاند، احسها  خجالهت مهی         احسا  کرد قطعهة  بدانیم؟ خلیل

« .ر بهود هها متنف ه  ه دوستشان داشت و چهه کسهانی کهه از آن   ... چه کسانی کاعتمادش را به همه از دست داده

 ( 10)همان: 

یانش را در اغتراب اجتماعی و احسا  دوری از اطراف تر  و انزوای خلیل و در یک کلمه ح ّ  السّمان 

شهود یها   دانست با شهلیک دشهمن کشهته مهی    ... نمیترسیده بود»چنین نشان داده است: تصویری سینمایی این

... او حیهوان وحشهی کهوچکی بهود کهه در جنگهل       آوریفراموشی نشهئه  دوست ... ترسیده بود تا حدّ گلولة

دونهد، دایناسهورها، مارهها و    دنبال او مهی های بزرگ با منقارهای تیز و فریادهای ترسنا  بهدوید و پرنده می

 ةهمه  (50)همهان:  « ...را بکشند دنبال او هستند تا اوهای بزرگ هم بهها و قورباغهپیکر و فیلهای غولعقرب

 ها ریشه در اغتراب درونی او دارد.این

 . اغتراب مکان3-1-3

گیهری حیهات   تبع آن نقش مهم و ضهروری در شهکل  ی با وجود و زندگی فرد دارد و بهمکان ارتباط محکم

عهد  عناصهر مکهانی بُ  طور که تقارن و تضاد ار و نیز اهداف انسان دارد. همانانسان، هویت، تعیین اعمال و رفت

و   توجّهر یا نوع تصوّبا آن، برای هر یا ناسازگاری زیستی انسان با مکانکند، همزیبایی در ابعاد متن ایجاد می

همراه های هنری زیادی بهزیرا معانی و داللت ؛(268: 2001)عقاق،  پیشینة ذهنی ایجاد می کند ،شکل هنری

از  ،چهه در اطهراف اوسهت   شود؛ این است که فرد با هراغتراب از این مکان می و چیزی که سبب ح ّ دارد

دوانهد و زنهدگی را بهه    چهره، زبان، افعال و عادات، بیگانه باشد. پ  شوق به وطهن در وجهود او ریشهه مهی    

ند میهل  توابرد، نمیسر میبا وجود اینکه در ژنو در رفاه به «ندیم»کند، به همین دلیل است که کامش تلخ می

خاطر پهول در بیهروت انجهام    ندیم این کارهای خطرنا  را به آیا واقعاً»به وطنش را در خود سرکوب کند: 

ت آن را شهدّ آن میل و حنین دارد؟ چیزی که به دهد، یا میل مبهم او به مکانی است که همیشه مخفیانه بهمی

خواههد کهه   ... مهی  ود در بیهروت باشهد،  کند؟ چرا همیشه اصرار دارد که در ژنو بهین همسهایگان خه   نفی می

  (.39: 2001،  السّمان« ).اسمش را آنجا جاودانه کند گویی که زندگی اینجا، استعاری است

زیباست و  این شهر واقعاً»ت ببرد و با آن شهر ارتباط برقرار کند: های ژنو لذ تواند از زیباییخلیل نیز نمی 

ش را بها بیهروت حفهظ    او پیوسهته ارتبهاط درونهی    (131)همهان:  « نیسهت... اه او این است که شهر من تنها گن

( بهه  252)همهان:  « رود نهه در ژنهو...  بیروت در چشمان او حرکت می کند، ... او در بیروت راه مهی »کند:  می

دانهد، وقهایع آنجها را بها     اصیل خود می ه ژنو ناراحت است و بیروت را خانةهمواره از آمدنش ب ،همین سبب
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ی تهوجّه کند و از اینکه وطن محبوبش چنین ویران شده اسهت، انهدوهگین اسهت. بهی    ر نگاه میف و تأث تأسّ

ها و هها سرنوشت بیروت، بچّکدام از آنهی »کند، خاطر میار بیروت او را آزردهوطنانش به مسائل و اخب هم

گوییهد  طوری از بیهروت سهخن مهی   مردم آن برایش مهم نبود... به مهمانان نگاه کرد و با صدای بلند گفت: 

... سهریع بهه کارههای    کهه شهما در سرنوشهت آن نقهش نداشهته      گویی که به شما اختصا  نهدارد و گهویی  

 ( خلیل در این تعامل درونهی بها وطهن و دوری و حه ّ    118 )همان:« چکتان و آغوش زنانتان برگردید...کو

مهن  »ا  مهی شهود:   مکانی حسّرود که به هرمی آنجا پیشبه مکانی که در آن قرار دارد، تااغتراب او نسبت 

 ( 96 )همان:« ام، به مکان...اسیت به چیز دیگری شدهمبتال به حسّ

 . اغتراب زمانی3-1-4

ز ارتباط بین او تر ارود، ارتباط بین انسان و زمان، پیچیدهشمار میترین امور ذهنی بهاغتراب زمانی از پیچیده 

گانه یا نی را با یکی از حوا  پنجزیرا انسان چیز معیّ تأثیر روانی بیشتری هم دارد؛ل آن دنباو مکان است و به

احسا  اغتراب »ذهنی است. فکری یا  کند، ولی احسا  به زمان نیازمند ح ّبیشتر از یک ح  در  می

« .آیهد مهی کنهد، پهیش   ای که فرد در آن زنهدگی مهی  ام ذاتی با لحاهدنبال عدم توافق درونی و انسجزمان به

کند که   میکند و ح(، فرد در این حالت نسبت به گذشته و آینده احسا  اغتراب می75: 2017)مشقوق، 

هایش را تغییر داده است و دیگر در آن زمان رؤیایی که با آن الفهت گرفتهه بهود و بهه آن عهادت      زمان نشانه

ه اسهت،  هها تغییهر کهرده و فرامهوش شهد     هها و داشهته  زیرا بسهیاری از ارزش  د، زندگی نخواهد کرد؛کرده بو

اغتراب  کند. ح ّر یاد میو از آن با تحسّ ار او پر از خیر و خوشی بوده استندرصورتی که زمان گذشته از

از بین نرفته  وطفان ودینیم، زمان گذشته در وجبساحر می وطفان  شخصیّتدر  روشنیزمانی نسبت به حال، به

مکهانی آن را  گویی آن گذشته زنده و مستمر اسهت و مهن در هر  »طور مستمر در ذهن او وجود دارد: بلکه به

سهقوط   هها و بوی تلخ بیروت... گویی من به درون عصهرها و زمهان   کنم، با برادرهایم، پدر و مادرمدنبال می

. گویی زمان زیبهای مهن بها    نم..تر از اآلی زندهصورت زنده و حت ها بههای آن زمانسوزم، صدایکرده و می

 (. 328: 2001،  السّمان« )جن وهمی آشکار است...

سهاعتش  »ف شده اسهت:  زمان برای خلیل متوق  ؛اغتراب زمانی شده است دچار ح ّخلیل نیز   شخصیّت 

( زمهان بهرای او رو بهه جلهو     96 )همهان: « ف شده اسهت. زده و نیم، در زمان خروجش از بیروت، متوق ادر دو

ها در ها، ماه، سال، یا قرندانم جز اینکه من از هفتهنمی»رود، لحاه، روز و قرن برای او یک زمان است:  نمی

در زمهان   اصهالً  ( گهویی 56)همهان:  « ههای خهالی...  و خیابهان  به تهاریکی ل ام، با هبوط اوّمانند این لحاه بوده

فهاق افتهاده اسهت را    اجراهایی کهه بهرایش ات   زمانی ایستاده است و زندگی و مة بیبر قل  ،ی حضور نداردخاصّ
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... تهر  از اینکهه بهدون وطهن و پناهنهده      حاضرم، افتاده در دام درد و تر  ب ازمن غایبم .... غای»گرد: نمی

دفتهر زمهان    ام... بهر حاشهیة  مان شهده خانه لرزم، مشتاق آستانةکوچکی می ةن مانند بچّکنم، ... اآلحرکت می

« .ز تبعید و خار  از وطن، محروم از آغوش تبعیدگاه و محروم از وابستگی به وطهن کنم، خار  ازندگی می

 (.256-254)همان: 

 اغتراب فرهنگی. 3-1-5

شهود و  معمول در روشنفکرانی که به مسائل و مشکالت مردم آگاه هستند، دیده مهی طور بهاغتراب فرهنگی 

را بیشهتر در    سهازش بها اوضهاع و احهوال حهاکم     د از شکستن آمال و آرزوها و ناتوانی خهو درنتیجه درهم

د و در غربت ههم نگهران آینهدة وطهن هسهتند. خلیهل       کند. روشنفکرانی که تنها به فکر رهایی خود نیستن می

برد، بارها از خود زندانش از فرهنگ کشور خود رنج میاز شرای  وطن و دوری فر ،روشنفکر یکعنوان  به

 نکرد، برای پیشهرفت مناسهب اسهت؟ آیها جهدا     ه و فاسد باشدچند مرف هرآیا حال و هوای غربت »پرسد: می

یست؟ تر نشدن آسانها در بیروت برای کشتهکردن آنانش از وطنش عملی انسانی است؟ درمقابل رهافرزند

وقهت  به بقیه چکار داری؟ ... لعنتی... چرا هی  که با کودکانت فرار کن آیدگویی صدای امیر از درونش می

  (.98: 2001،  السّمان« )راحتی زندگی کند؟از سرش بیرون کند، مانند بقیه بهها را ای فکر آنبودهقادر ن

نبودن ب فرهنگی در این رمهان، بهه پایبنهد   ها با میراث گذشته و اغترا شخصیّتیت ارتباط با علم به اهمّ او 

ده کهه  هها اشهاره کهرده اسهت، نشهان دا     به ظاهر آن  توجّهبهای خود در باطن و بعضی از مردم به میراث گران

انهد، صهخر کهه    سهخره گرفتهه  انهد، آن را بهه  ن خهود آگهاه  میهراث و تمهدّ   چگونه کسانی کهه از ارزشهمندی  

مریکایی بهه زبهان عربهی و نیهز     المعاف آ ةدائر بهانة مشارکت در پروژة ترجمةرا به فروشی دارد، خلیل کتاب

کند، خلیل با دیدن کتابخانهة دروغهین او   بی منشی خود میدو فرهنگ لغت بوستر و آکسفورد به عر ترجمة

برگرفت، احسا  آرامش کهرد، خهود را   دیوارهای کتابخانه )خلیل( را در هنگامی که»شود: زده میشگفت

هها بها حهروف    کدام از ایهن گهنج  و با محتوای ارزشمند دید، اسم هرهایی با طرح جلدهایی زیبا وس  کتاب

اصهفهانی،   انیغه ا ، دیهوان حماسهه  مبرد،  الکاملتاب ها حفر شده بود... خواند: کروی جلد کتابطالیی بر 

ها را دوست داشت، در خوانده و آن ها را قبالًهای زیبای ارزشمندی که بعضی از آن، کتاب...و لسان العرب

اسهت  ی ات طهوالنی ها احسا  آرامش کرد، میراث اساسی و ضروری... صقر دید که خلیل مهدّ حضور آن

فشهار داد، ناگههان    دست تنهدی  ادیهب  ها نزدیک شد، قلم را درکتاب کند، به طبقةها نگاه میکه به کتاب

ها تنها جلدهایی بهود  مشروب ظاهر شد، کتاب ها شیشةو انباری از ده طور کامل حرکت کرد دیوار کتاب به

حقارت  دانست که پستی وخلیل نمیق شده بود، کردن او موف زدهه چوب چسپیده بودند، بله در شگفتکه ب
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 ( 162: 2001،  السّمان) «امکان دارد. تا این اندازه هم واقعاً

حهالی  ه موسیقی غربی عالقه دارد، درلیلی هم دچار احسا  اغتراب فرهنگی شده، وانمود می کند که ب 

کهه لیلهی    «برامهز جریهک و شهومان و   »کند: لیلی و امیهر بهه موسهیقی    که مخفیانه به موسیقی عربی گوش می

ی را که ناگههانی دیهده روشهن کنهد، چهون لیلهی       اکند... جرأت ندارد کاست عربیدوست دارد، گوش می

آیهد )امیهر(، صهدای موسهیقی قطهع      ها پایین مهی ه... از پل  کرد،های عربی را مسخره میموسیقی ها همةتمدّ

 (111 ... )همان:آیدکلثوم می شود، ... کمی بعد صدای موسیقی قدیمی از امّ می

 واکنش به پدیدة اغتراب. 4
ههای  حال مبهارزه بها هنجارهها و ارزش   ه دچار اغتراب هستند، چه در وطن یا خار  از آن، یا درهایی کانسان

 واکهنش آورند. حلیم برکات شده و غالب هسنتد، یا برای حفظ تداوم و نام زندگی به ساز روی میپذیرفته

تواند اوضهاع  دلیل اغترابش نمینشینی و انزوا، گاهی انسان بهعقب -1داده است: ه جا صها را در سه مشخ آن

که قهادر بهه   داند و این را هم می ل کندای که منسوب به آن است یا در ضمن آن است، تحمّو احوال جامعه

فرصهت روی  شهدن   نشینی تا فراهمست، به همین دلیل به انزوا و عقبنی صورت ظاهریتغییر و پذیرش آن به

طهور  آن در ظهاهر امهر و نفهرت از آن بهه     هماهنگی و سازش با و سازش و تسلیم با واقعیت امر -2آورد. می

شههرکت در  تههالش بههرای تغییههر اوضههاع ازراه -3شههد. ضههمنی زمههانی کههه فههرار از شههرای  موجههود، محههال با

  (.83: 2006ماعی و سیاسی )برکات، های اجت الیتفعّ

بردن بهه  اند؛ ازجمله پناهعنوان واکنش طبیعی به اغتراب ذکر کردهدیگری را نیز به، موارد بعضی از منابع 

، ایههای تراثهی و اسهطوره    شخصهیّت طبیعت، افراط در رمزگرایی، عشق بازگشت به کهودکی، فراخوانهدن   

. )عهالم،  راه ابراز غم و اندوه و..ت دیگران ازفاضله، سعی برای جلب محبّ افتخار به گذشتگان، ساختن مدینة

خهود،  ههای مهن بهی   ههای داسهتان  گوید: آدمهایش میرمان  شخصیّت دربارة  السّمان ةغاد .(112- 84: 1984

ها واکهنش نشهان   جاست، به رویدادها و گرفتاری هشان بیها هص و دلهرشوند؛ اندوهشان مشخ اندوهگین نمی

نهوعی بهه   نیهز هرکهدام بهه    لیلة امللیارهای رمان  شخصیّت (.15: 1392مدی مالیری و آقاجانی، )اح دهندمی

لحا  کمک به تثبیت هویت وجودی ها ازدهند، این واکنشبرند واکنش نشان میاغترابی که از آن رنج می

 منفی است.  و گاه فرد، گاهی مثبت

آرام  از شهرای  برای نویسهندگی  هایش، شنفکری در این رمان است، با حفظ آرمانوامیر نیلی که نماد ر 

الت رفتهاری  ی تغییر و تحهوّ تری به ژنو و حت بینانهوطنانش نگاه واقعکند و نسبت به دیگر همآنجا استفاده می

آنقدر به بیان شهرای  نامسهاعد   »گوید: گویی درونی به خود میدر تک لامثبرای وطنانش در آنجا دارد،  هم
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کشهتند: ناسهپا    هها تهو را مهی   را چاپ کنی و آن توانستی آثارتاینجا نپرداز، اگر در وطن خود بودی، نمی

نباش، در جستجوی عیب در هر مکانی غیر از وطنت نباش، با خشم به مکان زیبایی همانند اینجا، نگاه نکهن،  

د گاهی آرام به تهو نهداده بهود، جهال     اگر ژنو پناه... کنی، های وطنت نگاه میحالی که با رضایت به مگ در

گرد سرت را بریهده بودنهد...   دان دوره... اگز به تو پناه نداده بود، جال چاشت بریده بودوطنت سرت را برای 

ههای عهرب افهزایش پیهدا     ههایهت هماننهد بچّه   تر  بنویسی... ولی اینجا کتهاب یافتی که بیهی  پستویی نمی

کتابهت بهرای تهو جها     انهدازة جلهد   ههای فقیهر... و در قلهب... بهه    حقیقت تنها نیستی در بیشتر خانهدرکنند،  می

سهو امیهر تهالش    از دیگر (؛11: 1392مدی مالیری و آقاجانی، احر. : ) ( و110: 2001،  السّمان) «هست....

اند ها را از اغترابی که به آن دچار شدهوطنانش را در ژنو نسبت به وطن آگاه کند و آنزیادی می کند تا هم

 آگاه کند.  ،شان دور کردهو از هویت

ههای حقیقهی   ا از اغتراب ذاتی وجودی بیرون آورد و او را نسبت بهه ریشهه  تالش زیادی کرد تا او ر یو 

و  نجاسههتحههالی کههه جایگههاهش آزده کههرده درر وطههن آگههاه کنههد، او خههودش را غربههتبههرای غربههت د

رزنهدان خهو    خهاطر ف  تر از مبارزه بهخاطر فرزندان وطنش مهمارزه را به او فهماند: مبارزه بههای مب لویتوا

کسهانی در   ،خاطر مردم عربچاقی است، رفتن به تااهرات به تر از جنگ بر ضدّاست و جنگ با بیگن مهم

بهدرفتاری بها    برای زن عربی مثل او اصل است، نه رفتن به تااهرات بر ضهدّ  ،شوندسرزمین اشغالی کشته می

هنگهامی کهه لیلهی بهه جشهن شهب ملیهارد رغیهد         ی ( و حت ه 157: 2001،  السّمان... )هاها در یکی از هتلسگ

حهالی کهه اسهرائیل    گونهه توانسهته ایهن کهار را بکنهد در     کشد که چاز عصبانیت بر سرش فریاد می» د، رو می

 (. 351)همان: .« کوبدلحاه آن را میپایتخت عربی را محاصره کرده و هر

عدم تسلیم و سهازش معتقهد اسهت.     ت، بهسا بینیم او که فرد مبارز آگاهیمقابل امیر نیلی، خلیل را میدر 

های خودمهان،  بهشت خار  از وطن وجود ندارد، باید با دست»نار او بهشت خار  از وطن وجود ندارد، از

 (.128)همهان:  ...« انهد های دیگر این کار را انجهام داده تطور که مل را برای کودکانمان بسازیم، همان بهشت

دهد، زمهانی کهه رغیهد از او    نسبت به آن جمع و حال و هوای آنجا نشان مید خودش را خلیل نزد رغید تمر 

خوانهد کهه هنگهامی کهه کهود  بهود و از       اصان برقصهند، خلیهل آوازی مهی   خواهد آوازی بخواند تا رق می

سهجن خهیم   یا ظهالم  »خود خواند:  واند: خلیل با صدای روستایی گرفتةخترسید آن را با خود میتاریکی می

ا  در جهایش  رق ه .. .آخر(، ناگههان همگهی سهاکت شهدند    )تا  «...فجر ال یل إلی  بعد الل  الما...وی الا نا نهن إ

ها را آشکار کرد )همان: های پنهان آنها تجدید کرد یا تر ای را برای آنخشکش زد... گویی خلیل نکته

247 .) 
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در اعتراضش را  ،ندارد نیزا ر آشکارطرفی قدرت اعتراض تواند شرای  حاکم را بپذیرد ازنمیکه خلیل  

اسهم او را نیهز   »گویهد:  آمیز به او مهی ند هنگامی که صخر با حالتی تمسخردهد، مانهایش نشان میگویی تک

ساله شوم، و بر گونة این جوان بیستاز جایم بلند می گوید()با خود می کنی؟ای؟ تو کجا زندگی مینشنیده

« کنی؟کنم، تو به من بگو کجا زندگی میتم زندگی میمن در قلب زخم، با مل گویم و به او می زنمسیلی می

آوردن کرامهت  دسهت آورد و برای بهل زندگی آنجا را نمینهایت خلیل تاب تحمّ( در167: 2001،  السّمان)

 انواری ررود تا زند، میگردد. او دست به عملی انقالبی میاش، همراه با فرزندانش به وطن برمیرفتهازدست

کهدام از  بهه بیهروت قهرار داده، قطهع کنهد. درحهالی کهه ههی         از ورود  که سرباز اسهرائیلی بهرای جلهوگیری   

از آمدنش به بیروت خودش را از قید هویت  پ  ،ا کفی همسر خلیلامّ شوند؛همراهانش به آن نزدیک نمی

 کند. اجتماعی آزاد می

های پیوند او را شدن دخترش وداد در انفجار، ریشهکشتهتر از آن جنگ و درگیری داخلی بیروت و مهم 

و رؤیاههایش را بهرآورده کهرده    ای است کهه آرزوهها   فاضله ةبا بیروت قطع کرده است. برای کفی ژنو مدین

شهود و نگهران    دههد، از خلیهل جهدا مهی    تغییر مهی  «وکوک»آنجا پیش می رود که اسمش را به  کفی تااست. 

انتقهام  »ار کفی این باشد که به ایهن صهورت   دلیل رفترزندانش نیست. ممکن است ن و دوری از فدادازدست

ای باشد که بهه او  رد و انتقام از جامعهیگش محروم کرده، میاجسمش را از خلیل که او را از دختر و زنانگی

ودنش او را زمهان  بسبب دختراش باشد که بهگذارد و نیز انتقام از خانوادهمادر احترام نمیعنوان یک زن و به

 (85: 2016)شقوق، .« کردند که کاش پسر بوددانستند و آرزو میدش عار و ننگ میتول 

و  اند: امیر با استفاده از غربت برای پیشهرفت نوعی رو به جلو رفتهها که هرکدام به شخصیّتمقابل این در 

مقابل شرای  و کفی با سازش و همگامی با محی  و کسب هویت نشدن درکمک به دیگران، خلیل با تسلیم

سهر  دور از همهه بهه  نشهینی بهه  اند یا در انهزوا و گوشهه  افراد دیگری هستند که به گذشته پناه بردهمانند جدید، 

گوید از اینکه چگونه پهدرش فهوت کهرده و مهادرش بها      از گذشته می هموارهبینیم که را می وطفان اند؛ برده

گویهد، از اینکهه چگونهه    ساحر منفورش ازدوا  کرده، از مرگ برادرش و خودسهوزی مهادرش مهی   عموی 

همهواره بها خهاطرات گذشهته      وطفهان  اش سهوخته اسهت.  خواب او به حقیقت پیوسته و خانه و افراد خهانواده 

 دهد. یتی نمیفاق می افتد، اهمّکند و به آنچه اطرافش ات زندگی می

کند، زن بودن را در دل امیر تداعی میای کبود که نمادی از صحرا و بدویهلمادر لیلی هم با داشتن خا 

 کنهد، همچنان به آن خال آبی نگاه مهی »خواهد: عرب اصیلی است که چیزی جز بازگشت به بیروت را نمی

ب به خانه حب  کرده است، به این امید که روزی به لبنان برگردد، به صهنف  خودش را در این صندوق ملق 
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غیهر آن اعتهراف   خواسهت بهه  و نمی د، او اصرار داشت به وطنش برگرددهای مهاجر در اینجا ملحق نشربع

« .تنهایی وحشتناکش و غربت خالصش افتاد و هرگز به جاههای عمهوم نرفهت    ت طوالنی در گوشةکند، مدّ

 (113: 2001،  السّمان)

 برای بیان تجربة اغتراب  السّمان ةشگردهای غاد. 5
خهوبی و  ی نویسنده است کهه پیهام مهتن را بهه    هاترین مهارتهای بیانی یکی از مهمی و تکنیکروایساختار 

 ةاست، که غهاد  لیلة امللیارهای ملمو  در کتاب دهد. اغتراب یکی از ویژگیزیرکانه به مخاطب انتقال می

، بازگشت و اسهترجاع،  داخلیگویی های روایی، مانند مونولوگ یا تکخوبی با استفاده از تکنیکبه  السّمان

 خوبی نمایان کرده است.استفاده لغت... را به

 گویی درونی )مونولوگ(تک .5-1

راه  برد. او از ایهن گویی داخلی و سپ  بازگشت بیشترین بهره را در این کتاب از از دو تکنیک تک  السّمان

های فرد اهداف و مشکالت درونی و مصیبت ی رؤیاها،نفوذ کند، ازسوی  شخصیّتتوانسته است که به درون 

گهوی  وگفهت  بینی کهرد. بها  بتوان رفتار فرد در آینده را پیشکند تا کمک می سودهد و از دیگرمیرا نشان 

سبب اغتهراب درونهی و اجتمهاعی او شهده     که  مشکالت اساسی خلیل ها وتعارض ها،مصیبت ،خلیل با خود

در بیمارستان به ههوش  »شویم: خلیل می ضعف روحی و جسمی و نیز منشأ  توجّهکنیم و ماست را کشف می

ام تنها چیزی نیست که مرا ناراحت کرده است، ... در درونم چیهزی شکسهته   های شکستهو استخوان آیممی

کند، ... دیگر موسیقی را دوست ندارم و بها آواز بهه   است، ... چیزی که در سکوت بدون عزاداری گریه می

آیهد،  ها بدم نمهی از آن آیم... به این صورت دوستانی دارم که دوستشان ندارم و دشمنانی دارم کهیوجد نم

 (. 56: 2001،  السّمان...« )رومچنین از زندانی به زندان دیگر میاین

آید و بهه عمهل منتههی    صورت است که از سکون درون، بیرون می به این لیلة امللیارل در رمان سیر تحوّ 

  السّهمان به همهین سهبب    رود؛خالف انتاار پیش میکند که برد پیدا میصورت شکلی از تمر شود، به اینمی

بارهها در   المثه بهرای   گویی اسهتفاده کهرده اسهت؛     و انتاار به عمل، از تکبرای رسیدن از سکون به تحر 

خهواهم کشهت، ... در تخهت    تهو را  »بینیم که با کشتن رغید اشهاره کهرده اسهت:    گویی نسیم با خود میتک

کشم به او خواهم گفت که تو را می»، «کنم...ات می... خفهاتکنم، ... در حوض طالییات میخوابت خفه

ار را آن مک ه »، «رحمهت...  د، نه ساحر و نه ابلی  و نه فرشهتة مقابل من از تو دفاع کنتواند درک  نمیو هی 

( هنگامی که رغید در حوض طالیهی  66و  62، 61)همان:  «ست...نه مرا دربرگرفته ا... با خشم و کیکشممی

 داند. دهد، و بعدها در بازجویی پلی  خود را قاتل او میافتد نسیم او را نجات نمیخود می
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 بازگشت به گذشته. 5-2

چرخ روبهه  بازگشت به گذشته عبارت است از حرکت ارتدادی برای سیر حوادث و وقایع، که راوی در آن 

(. ایهن  75: 2016کنهد )عمهوری،   ف مهی آوردن گذشته دور یا نزدیهک، متوق ه  یادحکایت را، برای بهجلوی 

شهان را  ی از زنهدگی شان ابعاد جدید و مهمّه یهادهد تا با بازگشت به خاطرهها فرصت می شخصیّتشگرد به 

 هایمهان دربهارة  قضهاوت ها عوض کند تها در   شخصیّتهای ما را نسبت به بعضی از بسا دیدگاهبیان کنند؛ چه

زمهانی   ویهژه هها به  شخصیّت در این کتاب در آنچه نوشته همواره به گذشتة  السّمانها احتیاط کنیم.  شخصیّت

 کردند، پرداخته است. که در بیروت در فقر و تنگنا زندگی می

 ةگذشهت  راهیش آمهده، دارنهد. از  هها په  ها ارتباط زیادی با حوادثی که در کودکی بهرای آن  شخصیّتاین  

بهرای   ؛فهمهیم شان را مهی اضطراب درونی و دوگانگی رفتاری ، خلیل، لیلی و... سرچشمةوطفان نسیم، کفی،

عنهوان  ه بهه دنیاآمهدن هفتمهین بچّه   اش در انتاهار بهه  گوید کهه خهانواده  دش میاز تول  کفی از زمان پیش لامث

مهد کهه نهامش را کفهی گذاشهتند،      دنیها آ دختهری بهه  ا ها را حفظ کنهد، امّه  بودن، تا نام و ثروت البیتمونیپسر

های رفتاری پدرش نسبت به او و دیگر خواهرههایش  ست و اینکه چگونه از تفاوتا داشتن دیگر کافیدختر

شهود،  داده، مادرش است، او عاشق خلیهل پسهر روسهتایی فقیهری مهی     یت رنج برده و تنها کسی که به او اهمّ

شود. بهه  اش وداد در انفجاری کشته میساله کند؛ سپ  دختر هشتازدوا  میبا او میل خانواده اش  باوجود

شوند. تا زمانی که مجبور به مهاجرت می سر بردهر بیروت در تنهایی، فقر و جنگ بهصورت او همواره داین

دیگران   توجّهدنبال راهی برای فرار از محی  زندگی خود و جلب کند که بههمة این حوادث او را وادار می

 آورد.که این امر مشکالتی را در زندگی برای او پیش می باشد

 تفاده از تکرار در الفاظ و رفتاراس. 5-3
هها را  انسان یهاعنوان یک فرهنگ، قادر است احساسات و واکنشهای آن بهویژگی ساز و کار زبان با همة

هها  که در کالم آن ه شدها دید شخصیّتهای اغترابی گوناگونی در حالت یارلیلة امللدر کتاب  نمایان سازد.

کنهد، بیهان شهده اسهت؛ الفهاظی      ها را مهنعک  مهی  اغتراب درونی یا بیرونی آن در الفا  و عباراتی که ح ّ

ت، مرگ، شکست، تبعید، مهاجرت، وطهن، فهرار، بمهب، انفجهار، خیانهت، تهرور، خودکشهی، ذل ه         همچون

دی متعهدّ  ههای هایشان را از سهیاق خورد. این الفا  داللتچشم میدر این کتاب زیاد بهمحاصره، تنهایی و... 

ه ها را کهه نشهان از غهم و غصّه    از عبارت یبعض  السّماندهد. خوبی نشان مییرند که حالت اغتراب را بهگمی

این عبهارت کهه راوی   د مانن سازد، بارها تکرار کرده؛به ذهن متبادر می  شخصیّتاغتراب را در  دارد و ح ّ

دهد، آن را تکهرار کهرده   نشان می بار ناراحتی و غم و اندوه خلیل را از ناتوانی در انجام عملیهر ،دانای کل
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اغتراب، در الفا   استفاده از لفظ برای بیان ح ّ ...( 52و  51، 50: )همان« .یتوج خلیل بؤسه بسیجارة»است: 

تنها در ابتدای صفحه، بلکه در بیش از ده صفحه به ها نهالفا  و عبارترسد، این او  خود میبه وطفان ساحر

وطفهان درطهول    ةبا الفا  سهاحران  لیلة امللیارهای متفاوت، در جاهای مختلف رمان، آمده است، رمان شکل

هها را  شود، الفاظی که برای همهه، جهز وطفهان، غیهر قابهل فههم اسهت. او آن       ابتدای رمان آغاز می دو صفحة

 ای را به خیال خود، درمان کند. شدهخواند که مسحورگامی میهن

جای رمان به سحر و جادو و اعتقاد افراد به آن اشاره شهده و  هآید که چرا در هماینجا این سؤال پیش می 

هیةاا  »ابتدای داستان که اسمی از وطفان نیسهت، ایهن الفها  و عبهارات او را آورده اسهت:      در  السّمانچرا 

هیاوة هیشة طیطو  طیطوا عامر  قیاو  مانولش اجب یا ناصور و احرضة لةف  ةف میةانف هة ا هیور  

،  السّهمان ) «بالسمع و الطاعة له ه االسامء ایاو  بةایش جایةو  دغةا  هیةا  ورو   لةیش مطةامر 

ههای مختلهف   فرهنگی، سیاسهی و اجتمهاعی در دوره  به شرای  مختلف   توجّهتوان گفت: با ( می3-4: 2001

واقع سحر در این رمهان عنصهر   ثیرگذار بوده است. دردو در زندگی مردم کشورهای عربی تأثیر سحر و جاتأ

ههای  عربی به سحر را از زمهان  ةق خاطر فکر و اندیشی از عناصر زندگی انسان عربی است: این رمان تعل مهمّ

ک جسته، تعیهین  ساطیر تمسّت عربی که همچنان به او سطح آگاهی انسانی را برای مل  کندقدیم منعک  می

 .(91: 1993)ارناؤوط،  کند

 گیرینتیجه. 6

صات بارز کتاب اغتراب از مشخ  توان نتیجه گرفت: که پدیدةمی لیلة امللیاراغتراب در  پ  از بررسی پدیدة

اجتماعی و شهرای  خهانوادگی    دی همچون مهاجرت، اوضاع نابسامان سیاسی،است. عوامل متعدّ لیلة امللیار

که شامل اغتراب درونهی، اجتمهاعی، مکهان، زمهان و فرهنگهی       د اغتراب در رمان استساز وجوه متعدّزمینه

برنهد و در  ههای رمهان از آن رنهج مهی     شخصیّتاست، اغتراب درونی بارزترین شکل اغتراب است که بیشتر 

 پ ه است. یافتداخل و خار  و فکر و عمل نمود تعارض درونی، احسا  شکست، تضاد بین  مواردی مانند

هایی مانند ناتوانی از هماهنگی با جامعه، اغتراب عاطفی حالت اغتراب اجتماعی است که دربرگیرندة ،از آن

دم سهازگاری بها کشهور    ههای آن عه  ها است. اغتراب مکان کهه از نشهانه   شخصیّتو آشفتگی در رواب  بین 

بسهیار   لیلةة امللیةاربه وطن خود اشهتیاق دارد در   همواره  شخصیّتطوری که نکردن وطن بهجدید، فراموش

های رمان متبلهور شهده کهه نسهبت بهه زمهانی کهه در آن هسهتند،          شخصیّتشود. اغتراب زمانی، در دیده می

 ها معنایی ندارد.یا زمان برای آن گردنددور خود برمی ةکنند و مدام به گذشتاحسا  بیگانگی می

گانه، آوردن به دستاوردهای دروغین بیة خود و رویها نسبت به میراث گذشت شخصیّتبعضی از  واکنش 



 1399 اییزپ، 3فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  94
 

و همچنین نفرت  تواند افسردگی، حقارتد. اثرات منفی اغتراب میروشمار میاز مااهر اغتراب فرهنگی به

شهود،  رد دچار اغتراب میاست که وقتی ف ثیرات اینبودن این تأعاز خود و نفرت از دیگران باشد. دلیل متنوّ

ها را واکنش آن  السّماندارد. میهای متفاوتی واکند و او را به واکنشاشت او از خود و دیگران تغییر میبرد

گیرشهان شهده   های اصلی به اغترابی که گریبهان  شخصیّتمجموع باید گفت واکنش نیز بیان کرده است، در

ال خلیهل تسهلیم   مثه بهرای   مشهاهده کهرد؛  های داستان  شخصیّتثیر آن را در سرنوشت تأتوان میمثبت بوده، 

از شگردهایی  ...،پردازدوطنانش میتری به نوشتن و کمک به همییا امیر نیلی با تالش جدّ شودشرای  نمی

رار بعضهی  گذشهته و تکه  گویی درونی و بازگشت بهه  تک ،کار بردهبرای بیان اغتراب در رمان به  السّمانکه 

 کننده بر اغتراب است.های داللتتالفا  و عبار

 هانوشت. پی7
 محمّهد )عبداللطیف  ر را کشف کردندمخدّ وجود ارتباط بین اغتراب، خودکشی و مصرف موادّ «سوفیان و برمز» های( بررسی1)

ولی بین خود و اطرافیهانش تعارضهاتی    چند صقر در سوئی  به اتوپیای خود رسیده است( در این رمان نیز، هر159: 2003، خلیفه

 دست فراموشی سپرده است.ر بهمخدّ ها را با مصرف موادّدارد که آن

 کتابنامه

د، تحقیق: غةمعجم مقاییس الل  تا(، ابن  ارس بن  کایا )بف  و یع.الت  رش و الن  باعة و هارون، بیاوت: دار الفیا للط   محم 

دابن منظور،   .ادرالص   بیاوت: داراملجل د األولف، ، العابلسان (، 1408بن مكام ) محم 

ة جامعة مجل  ، «روایة البحث عن ولید مسعود الغرتاب يفا»(، 2006عواد )ابااهیم عبدالا ق ابوشاویش، حامد حسن و 

 .169-121، صص 2، العدد 14، املجلد ةاالسالمی  

ادب ، «و غزالهه علیهزاده    السّهمان  ةهای غادرمانتنهایی روشنفکر در »(، 1392آقاجانی )سمیه احمدی مالیری، یداهلل و 
 .18-1، صص 1 ، شمارة5، دورة عربی

امنغادة (، 1993طیف )أرناؤوط، عبدالل    ، دمشق: الف باء.عاملها غیا کاملةأ  : رحلة يف الس 

 ة للیتاب.مرص هیئة العام   ة لثالثیة نجیب محفوظ(،وایة )دراسة تحلیلی  بناء الا  (، 1984اسم، سیزا )

 ة.، بیاوت: ماکز دراسات الوحدة العابی  ةقا ة العابی  الث   الغرتاب يفا(، 2006باکات، حلیم )

ةامنعنةد غةادة  وايئبنیة الخطاب الا  (، 2008بودر بالة )الطیب و بنینف،  هاة   ، رسةالة لنیةل شةهادة، مقاربةة البنیویةة الس 

 باتنةة.دب الحدیث، جامعة العقید الحاج لخرض ة األ  دکتوراه علوم يف

 رش.الن  باعة و ندلس للط  ، بیاوت: دار األ يضیف الا  شعا الرش  حیاة و  الغرتاب يفاتا(، ید )يبجاسم، عزیز الس  

 ، بیاوت: دار الحقیقة.ةة الخاا ی  ة العابی  العقلی   دراسات يف(، 1988خام ، سلوی و ابااهیم بدران )

امندب غادة أ  د وااللتزام يفما  الت  ( 1992)پاوال دی کابوا،  امن، تاجمه: نور  الس   رش.الن  باعة و و نییل، بیاوت: دار الط    الس 

ةامنهةای غةادة های خاا ةات در رمةانبا تاب جلوه»(، 1390آقاجانف )سمیه رسولف، حجت و  ة الجمعی ة ةمجل ة، « الس 

نة  آدابها،ة و غة العابی  ة لل  االیاانی    .40-27، صص 20 ، العدد7الس 
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دبن  محم د بیدی،   ، دار الهدایة. تاج العاوس من جواها القاموستا(، )يب محم 

 ، طهران: آواز نور.شناسی اجتماعیروان(، 1382اهلل )ستوده، هدایت

امنبیاوت: منشورات غادة الط بعة الث انیة، ، لیلة امللیار(، 2001امن، غادة )س  ال  .الس 

 .رشالن  راسات و ة للد  سة العابی  املؤس  تاجمة کامل حسین، االغرتاب، (، 1980شاخت، ریتشارد )

، 3مارة ، ش4، سال ادب عربی ة، مجل « السّمان ةغاد مرگ در اندیشة»(، 1391) جوانرودیمصطفی  و شبستری، معصومه

 .162-139صص 

 ، دمشق: منشورات جامعة دمشق.فيساالغرتاب الن  (، 2106عباس، دانیال علف )

روایة کایامتوریوم سوناتا ألشباح القدس لواسةینف  واالغرتاب والبحث عن الهویة( يف)الغابة تا(، عبدالعالف، قماة )يب

 جامعة باتنة.االعاج، 

 رش.الغایب للن   : دارةقاها ال، سییولوجیة االغرتاب دراسات يف(، 2003خلیفه ) محم دطیف عبدالل  

راسةات ة للد  سةة العابی ة، بیةاوت: املؤس  ةوائی ةاها بن وجلةون الا  ات الط  ة لشخصی  دراسة تحلیلی  (، 2005ه، یحیف )عبدالل  

 رش. الن  و 

نة ، املوقف األديب، «وح والواقعاغرتاب الیاتب يف الا  »(، 2006ین،  ایز )الد  عز    ، 425العدد  ون،الثالث  الخامسة و الس 

 اب العاب.الیت  حاد ، دمشق: منشورات ات  املعارص العايب يعا الخطاب الش   داللة املدینة يف(، 2001عقاق، قادة )

 ، رسةالة املاجسةتیا، بةف ای ریةاا عوابةدة،املعةارص عا العايبعالم الش  أ مظاها االغرتاب لدی (، 1984عالم، منف )

 جامعة دمشق

داب ا  ف ال یستج، رسالة لنیل شهادة املاروایة باوکلین هایتس ملیاال الطحاوی االغرتاب يف(، 2016عموری، خولة )

دة، با ای: بایزید  اطمة الزهااء، جامعة غة العابی  الل  و   خضیا بسیاة. محم 

مهدي املخزومي، د إبااهيم الساماايئ، دار ومكتبةة ، محقق: العینتا(، حمن الخليل بن أحمد )يب ااهیدی، أبو عبد الا  

 الهالل

د بن یعقوب یاو آباد املاکشةیلف، بیةاوت داراالحیةاء حمن عبدالا   محم دعداد إ ، املحیط القاموس(، 1997) ي، محم 
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