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 چکیده

سرشناس سوری و  ةالسمان نویسند ةغاد یها رمانوهش در پی بررسی تنهایی روشنفکر در این پژ

نویسندگان این نوشتار از روش و دستاوردهای دو . ایرانی است ةعلیزاده رمان نویس برجست ةغزال

از آنجا که دو . گیرند یمبهره  Comparative literature دبستان آمریکایی و روسی ادبیات همسنج

، این اند داده، تنهایی روشنفکر را در درون و بیرون ایران و کشورهای عربی نشان ی رمان نویسبانو

تقسیم « تنهایی روشنفکر در بیرون میهن»و « میهنتنهایی روشنفکر در »ش بنیادین پژوهش به دو بخ

 دو یها رمانروشنفکر در  های یتشخصاز رهگذر این نوشتار، هویدا شد که تنهایی . شده است

« خود»که به تنهایی و بیگانگی روشنفکر از  گردد یمسیاسی و اجتماعی بر  یها نظامنویسنده به کارکرد 

 .زند یمدر درون و بیرون مرزهای میهن دامن « دیگری»و 

السمان ،علیزاده ،رمان ،شخصیت روشنفکر ،تنهایی :واژه های کلیدی
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 :گفتارپیش . 

های ست و بار سنگینی را در رساندن اندیشههای بنیادین رمان ااز سازمایه« شخصیت»

نویس نوآور و کامیاب، کسی است که با رمان. کشدنویسنده به خواننده بر دوش می

 .دهدشان را نشان میها و پیچیدگیهای بزرگ، بحرانآفریدن شخصیت

نویس سرشناس ایرانی، رمانعلیزاده  ةو غزالعرب  ةبرجست ةنویسندالسمان  ةغاد

های آفرینند که سرگرم کار در بخشداری را میخوانده و مدرکدرس یهاشخصیت

. گوییمای روشنفکر نمیرفتهو دانشگاه« آموختهدانش»ولی ما به هر . اندگوناگون جامعه

 ةویژگی برجست. افتد یممغزی در پرستی و خشكروشنفکر کسی است که با کهنه

ادوار سعید، روشنفکر را این گونه  (41: 0228دراج، ) .وستانتقادی ا ةروشنفکر، اندیش

وان او را به تروشنفکر کارکردی آشکار و روشن در جامعه دارد و نمی»: کندتعریف می

. پردازد یمتخصصی خود  ةرشتدر فروکاست که تنها به کار  یك متخصص یا کارمند

رای رساندن زانه برردواین است که روشنفکر، توانی خِ ،آنچه برای من بسیار نمود دارد

او این پیام یا دیدگاه یا اندیشه را در جامعه پیاده یا با . یك پیام یا دیدگاه یا اندیشه دارد

 (02/08: 4991سعید، ) .کندهایی روشن برای مردم و به نمایندگی از مردم بیان میواژه

 تواند به هرگوید او انسانی است که میروشنفکر می ةخرمشاهی هم دربار ینبهاءالد

اش، تولید و گسترش و نقد و تحلیل کاری بپردازد ولی کارکرد اندیشگی و فرهنگی

: گویندهم میR.Ory و اُری  J.F.Sirinlliسیرینلی (48819خرمشاهی، ).اندیشه است

داشتن  یژهبه وبلکه موضع او و  ساند نه پیشه و جایگاه اوشناآنچه روشنفکر را باز می»

(12 4982رو، ک)«.بر آتش سیاست استدستی 

یك شخصیت را آنچه، . ، یکی نیستندجا و همیشههمه آموختهدانشپس روشنفکر و 

کند موضع و کارکرد اوست و نه دانشنامه و روشنفکر می ،در نگاه این پژوهش

-ای دارد و از رهگذر آن میروشنفکر کسی است که پیام، دیدگاه و اندیشه. جایگاهش

  .خواهد جامعه را تغییر دهد

تنهایی و  اند پرداختهانسان  4«تنهایی»هنرمندان بسیاری در آثار خود به موضوع 

زیبایی کار هنری هم . و در افتادن انسان با آنها، تنها موضوع کار هنری است چیزوارگی
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 تواند ینممگر تنهایی انسان و بیگانگی انسان از خویش،  ،هیچ موضوعی. آید یماز اینجا 

 (400، صتابیمجاهد، ) «.زندرنگ زیبایی ب ،به هنر

بنیادین هنر است و زیبایی بخش آن؟ نگاهی  ةراستی این تنهایی چیست که درونمای

های نشان از کاربردها و برداشت تنهایی انسان ةجام گرفته در زمینهای انبه پژوهش

سی شناتنهایی انسان گسترده است و در روان ترمکاربرد  ةدامن. گوناگون از این ترم دارد

از پژوهشگران، تنهایی را بسیاری . شناسی و اقتصاد و سیاست به کار رفته استو جامعه

سرخوردگی نشینی و پوچی زندگی وگسستن از خویش، بدبینی، گوشهنبود کنترل، به

-این معانی و برداشت ةشاید بریدن و گسست، پیوندگاه هم (48: 4929النوری، ).اندگرفته

حالتی است که بر گوهر انسان عارض شده است  ،تنهایی».باشدگوناگون از تنهایی  های

  (42: 4991السید، ).«کشاندگیری از دیگران، جهان و خود میو او را به گسستن و گوشه

بیشتر  این ترم،. ر رفته استبه کا 8«انزوا»به معنای  0«تنهایی»ژوهش، ترم در این پ

احساس  گرفتار رود کهی به کار مینقش اندیشمند یا روشنفکر ارزیابیتوصیف و  برای

النوری، ).است جامعه«پسندهای عامهسنجه»با و ناهماهنگیِ روانی و اندیشگی  «جدایی»

تنها و  های روشنفکرِکه شخصیت دهدمینشان  ،این برداشت از تنهایی (42: 4929

-میارزشمند نگسسته از جامعه، مفاهیمی را که برای بسیاری از مردم ارزشمند است 

رو، از همین . و تنهایی روشنفکر، پیوندی تنگاتنگ برقرار است میان فرهیختگی. شمرند

 .(422:  4929 ،وهبة) .داند یمرا به هم وابسته « تنهایی»و « فرهیختگی»هگل 

-نویس، تنهایی یك روشنفکر را در درون کشور و جامعه خود نشان میگاهی رمان

کوچد و خود، آن گاه که به کشوری دیگر می ةدهد و گاهی در دوری از میهن و جامع

از همین رو، این نوشتار تنهایی روشنفکر را در دو . شوددلتنگ آب و خاک خود می

 .رسدبر می «تنهایی روشنفکر در بیرون از میهن»و « تنهایی روشنفکر در میهن»بخش 

 ةلالسمان و غزا ةغاددست گذاشتن بر روی دو بانوی نویسنده عرب و ایرانی، 

هایی که خواهیم دید، ریشه در جایگاه این دو ها و نزدیکیعلیزاده، جدا از همانندی

ترین نویسندگان ایران و علیزاده از برجسته ةالسمان و غزال ةغاد .نویس نیز داردرمان
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افزون بر در شهر دمشق زاده شده،  4910که در سال السمان  ةغاد. جهان عرب هستند

مقاالت نگاشته است و با به  ةستان و دفتر شعر و مجموعدا ةچهل رمان و مجموع

-جاعرب، خود را چونان ادیبی برجسته  ةهای جامعتصویر کشیدن دردها و آرمان

 4821در مشهد به دنیا آمد و در سال  4800که در سال علیزاده هم  ةغزال. است انداخته

-ها و مجموعه داستانو رمان« هاخانه ادریسی»با رمان سترگش بست براز جهان رخت 

های ارزشمند دیگرش، جایگاهی بشکوه در سپهر رمان و ادبیات داستانی ایران به چنگ 

پیشرو در کنار بانوی داستان ایران، خانم سیمین  ةاو چونان یك نویسند. آورده است

دانشور و گلی ترقی و شهرنوش پارسی پور از بنیادگذاران رمان و داستان پارسی 

اسالمی، جوایز  هایش که پس از انقالبها و داستانعلیزاده در رمان .شودشمرده می

 .پردازد یمایرانی  ةجامع های ییو نارسابسیاری برده، به دردها 

 1ادبیات همسنج 1و روسی1این جستار از روش و دستاوردهای دو دبستان آمریکایی

-دبی انگشت میکارهای هنری و اهای ها و ناهمانندیگیرد که بر همانندیبهره می

میان آثار که در هیاهوی جستجو از پیوندهای تاریخی  گذارند و بررسی همسنج را

السید، و  028: 4982ویلیك، ).کنندبه پژوهش نقدی تبدیل میسرگردان شده بود  ادبی،

0224 :84) 

:تنهایی روشنفکر در میهن .1

:تنهایی سیاسی. 1ـ  

تنهایی . سیاسی علیه انسان برآمده باشد هایتنهایی سیاسی آن است که از سرکوب نظام

گیرد که چون از آگاهی سیاسی برخودارند سیاسی به این معنا گریبان روشنفکرانی را می

چون روشنفکر ـ به ویژه آن گاه که به گود . شونداز سوی حکومت به انزوا کشانده می

 (.01 :4820 نویمان،). ریزد یمنهد ـ آرامش حکومت را به هم سیاست پا می

 ةهم. در کشور و زمانی ناشناس استداستان انقالبی ناکام « ادریسیها ةخان»رمان 

روی  شود یمخوانده « ادریسیها ةخان»بزرگ که  ةرخدادهای این رمان در یك خان

و باغی بزرگ دارد از آن « اشکوب»بزرگ، که بیست اتاق ، دو  ةاین خان. دهد یم



 5/ علیزاده ةالسمان و غزال ةغادهای تنهایی روشنفکر در رمان

خانم » تر نیستندکه اکنون از چهار نفر افزونای اشرافی و ریشه دار است خانواده

گیر خانم ادریسی و یاور، نوکر نوه گوشه« وهاب»دختر خانم ادریسی، « لقا»، «ادریسی

« ادریسیها ةخان»نامند به می« قهرمان»ها که خود را شود انقالبیانقالب که می. خانواده

 نه، ممنوعیت توانگری و شادکامیآنان برای اشغال خا ةبهان. کنندو اشغالش می ریزند یم

خانه آتش»فرماندهی انقالب که . برگانش را سرپناهی نیستدر جامعه ای است که بی

های راستین را به همراهی مشتی شود گروهی از تهیدستان و انقالبینامیده می« مرکزی

 . فرستدستون پنجم و اطالعاتی به خانه ادریسیها می

خانم ادریسی است که با مادر بزرگ و  ةنو ،وهاب« سیهاخانه ادری»روشنفکر تنهای 

راوی دانای کل در آغاز رمان، این گونه وهاب . زید یمنوکرشان در خانه بزرگ  عمه و

ها الغر و شانه. دادوهاب سی ساله بود اما بیشتر نشان می»: شناساندرا به خواننده می

در شبانه روزیهای  رفروغجدی و پ ها چشمآویخته، چهره پژمرده و رنگ پریده، 

ناخنها . گرفتخورد و پیش از ظهر دوش میکم غذا می. ..انگلستان درس خوانده بود

گاه برابر . خوابی کبود بودزیر چشمهای او از کم. زدچید و سوهان میرا هر هفته می

تا چند . شمردنشست، تارهای موی سفید را بین موهای نرم سیاه میآینه اتاق خواب می

       گفت دلشمی رفت،از خانه بیرون نمی. وز پیش دوازده تار موی سفید داشتر

مرد کتابهای . زدماهی دو بار به کتابفروشی آشنا سر می. خواهد حفاظی داشته باشدمی

داشت، ابرو به هم کشیده و لب بسته پول گذاشت، آنها را بر میتازه را برایش کنار می

 (8: 4888علیزاده، ) «.شتگداد و به خانه بر میمی

گیر و ، شخصیتی روشنفکر، گوشه«وهاب»یابد که خواننده از همان آغاز رمان در می

گذر و رود زمان برایش سنگین. رودمیبیرون او تنها برای خرید کتاب از خانه . تنهاست

ـ نشان دلشوره و درگیری اندیشگی و روانی « موهای سپید»او . پیرکننده است

 دود یمـ نماد برخوداری مادی از زندگی ـ « سیاه نرم»را که البالی موهای شخصیت ـ 

شبها » .خواب است با زیرِ چشم ِکبودخوابد و کمها نمیوهاب شب. شمردبیند و میمی

 (41 :همان) «.خواند یم، تا سحر کتاب نشست یم یوانا ةگوش. وهاب بیدار بود
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او به . دهدخوانی را نشان میبرای کتاب «بوها»این گونه، علیزاده فرهنگ و شور 

تواند از زندگی تنهای تنهاست و نمیولی . خواندجای خواب نوشین تا پگاه کتاب می

در تیره پشت خود  شنود یموهاب، وقتی هیاهوی مهمانان ناخوانده را . کام بگیرد

، تعصب پوچی و بیهودگی! چه شور حیوانیی» :غرد یمکند و زیر لب مورموری حس می

 (81 :همان)«چقدر به زندگی و زمین باید چسبیده باشند؟. و هیجان

جا دستش ولی هیچ .شناسی و تاریخ استباستان ةآموخت، روشنفکر و دانش«وهاب»

یکی از مهمانان . تواند برای جامعه و کشور و مردمش سودمند باشدشود و نمیبند نمی

. باستان شناسی و تاریخ صاحب نظری ةر زمینتو د»: پرسد یماز وهاب « خانه ادریسیها»

 دهی؟ درس نمی. ایبدانند چرا عاطل و باطل ماندهخواهند همه می

 (419: همان) «گرایی؟چه درسی؟ واپس»: وهاب به قهقهه خندید

چی بگویم تا » :گویدپردازد و مییابی کنار گذاشته شدن خود میسپس به ریشه

ای که من در این جامعه یك زالوی حاال نفهمیده تا! خوشت بیاید؟ منطقی فکر کن

کنند چه رسد به درس منفورم با افکار ارتجاعی، نفس کشیدنم را به زور تحمل می

 (419: همان) «.دادن

امعه دانیم چرا در دل جیابیم و میرا در می «وهاب»نشینی راز گوشه ،این گونه

های خارج از کشور به در دانشگاهی که از رهگذر سالها درس خواندن نیست و با دانش

خواندن و  سالها رنج ةنتیج. رسانددست آورده است به کشور خود یاری نمی

صدا به  است که جامعه و حکومت تك« زالوی منفور با افکار ارتجاعی»اندیشیدن، انگ 

صدا و  های تكچون در ساختارها و حکومت. زده است تا نگذارد پا به گود بگذارداو 

این نه تنها در سپهر تولید . شایستگی و کاردانی بیرون از جا و جایگاه است»امه، خودک

سرکوب شایستگان و . که به ویژه در سپهر کشورداری و جامعه داری نیز روان است

نیازی جستن از آنها به مرز کوبیدنِ هر گونه کاردانان از راه کنار گذاشتن و بی

 (014: 0221حجازی، ) «.رسدآنها می یت دهمشورهرگونه  حتیدرخواست مشارکت یا 
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یك قفس و  ،«وهاب»این جاست که میهن برای شایستگان و کاردانانی مانند 

با این ». از انجام هر کاری کوتاه است شبیند که دستمیروشنفکر  .شود یم« تبعیدگاه»

 (010 :همان) «.نمایدرخ می ،رفته یهحاشبه  تبعید، تنهایی و بیگانگی از خودِ

، نویسنده تنهایی شخصیت روشنفکر را «ادریسیها ةخان»در جای دیگری از رمان 

به هوای تخفیف سرمای . وهاب سرانگشتها را روی فنجان گرم گذاشت».دهد یمنشان 

سی سال زندگی گیاهی، : دستهای رنگ پریده، عاطل و لرزان خود را نگاه کرد. درونی

یای ؤاز یك ر. و پوکی در حاشیه بود شد، اما او کنده خشكکم علف سبز میدست

اندیشید داد و میفرو می به زحمتهر جرعه چای را . رفت یمیایی دیگر ؤشبانه به ر

 (422: 4888 علیزاده،)«.زندگی چقدر طوالنی است

بیند که می. بیندروشنفکر خود را برکنار و جدا از زندگی اجتماعی و سیاسی می

که از این زندگی  اینجاست. ؤیاپروری کاری نکردهبجز ر« پوکی ةندچون کُ»سالها 

 کندخود احساس می ةآید و سنگینی زمان را بر دوش و سینبه تنگ می« سرد»خشك و 

تنهایی و گوشه نشینی و  ،این حالت. تر بودکاش زندگی کوتاه کندو آرزو می

ان و امروزی گذارد ینمآورد و سرخوردگی روشنفکر را در میهن خویش به بار می

هیچ » .ای ببرندهای درخت مشارکت او در سرنوشت جامعه بهرهآیندگان از میوه

گودِ یعنی بیرون از . تنگنایی، دشوارتر از آن نیست که آدمی در جای خود نباشد

و در نتیجه بیرون از جهان دَهش و پویش جایگاه، کارکرد، مشارکت، اراده و تصمیم 

 (012 :0221حجازی، )«.این تباهی وجود انسان است. باشد

روشنفکری است که به بهانه های سیاسی، و در نتیجه فشار حکومت،  «وهاب»پس 

 یییئنامرضمن هر گفتار یا حرکت، شالق »که  تچنان گوشه نشین و تنها شده اس

 (8: 4888علیزاده، ) «کرد یمباالی سر حس 

کوابیس )« روتهای بیبختك»رمان « قهرمان»تنهایی سیاسی روشنفکر در شخصیت  

این رمان، بیگانگی روشنفکر از بیروت در . شودالسمان نیز هویدا می ةغاد( بیروت

از آنجا که جنگ یك  (411: 4981فراج، ).دهدکشاکش جنگ خانگی لبنان را نشان می

: توان گفتزنند، میهای سیاسی به آن دامن مینظام ،سیاسی است که بیشتر ةپدید
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  کم، یك تنهایی است بادست. گ، یك تنهایی سیاسی استتنهایی برخاسته از جن

 .های سیاسیریشه

این تك شخصیت، زن روشنفکری . تنها یك شخصیت دارد «های بیروتبختك»

این راوی . کندجنگ خانگی لبنان را روایت می« مرگ رایگان»است که خشونت و 

دیواری زندانی چهارامه نگار بود، اکنون روشنفکر که پیش از جنگ، نویسنده و روزن

او که . قرار گرفته است« خط آتش»و درست در « قلب آوردگاه»اش شده که در خانه

های خواب و رود و گرفتار بختكتنهای تنها شده است به چاه درون خود فرو می

هایی از این دست در برابر چشم رمان، جملهشود تا  در بسیاری از صفحات بیداری می

من بر روی »(88: 0222السمان،)«.تنهایی سرنوشت من است»: خواننده قرار گیرد

«ام گرفتهاین جهان « گریزگاه»و سرم را به سوی  ام افتادهسنگفرش سرزمین تنهایی 

و آرزوهای پاره  ها بختكو  ام افتادهای، هنوز بر بستر تنهایی مانند کهنه»(92: همان)

شبی دیگر از ... کشم یمتشك تنهایی دراز روی »(418: همان)«.خوانم یمرا باز  ام پاره

بی آن که صدای پایم شنیده . افتم یمبه راه  چون بختك»(424: همان)«نواییتنهایی و بی

  (412: همان) «.انگار خودم نیستم. ترسم یماز دستم . ترسم یماز خودم . شود

شخصیت روشنفکر این رمان، ریشه تنهایی خود را از یك سو جنگ و از سوی 

اگر هنرمند در انقالب و »: گویدداند و میاش میدیگر سرشت و ماهیت هنرمند و پیشه

 ،کتابها ،منابع ،کتابخانه: رودکم دم و دستگاه کارش از بین میآشوب نمیرد، دست

گی آشفت .شودمی چند پاره ییجا جابهآوارگی و  ةسالمت روانی که در نتیج ،بایگانی

 (11 :همان) «.همیشگی روان

ها، ر جنگ داخلی و در نتیجه آشکار شدن پیوندهای دروغین و پوشالی میان انساند

از « های بیروتبختك»روشنفکر رمان . شودتر میاحساس تنهایی روشنفکر پررنگ

کنند و نالد که برای موشکی که به اتاقش خورده تره هم خرد نمیهمسایگانی می

ها جنگ خانگی، روابط میان انسان»:کندمیسرشت پیوندهای میان آدمیان را چنین برهنه 

جنگ خانگی پیوندهای دروغین را از هم . یك اسکلت پوسیده. کندرا برهنه می

ها و آدم شکند یمخود خشونت، تنهایی را .. .شوندتر میتنهاتر و ترسان ها آدم. پاشد یم
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، آدم را جنگ خانگی. کندرا به مهروزی و دادگری یا همان همبستگی نیازمندتر می

، ولی روی هم رفته تنهایی شکند یمتنهایی را ددمنشانه و گذرا  ،خشونت. کندتنهاتر می

های این گونه حلقه. جویدگذارد و در نتیجه خشونت بیشتری میبیشتری به جا می

 (412/418 : 0222 السمان،)«.شوند، زاده میدرپی یپدوزخی تهی 

های ها و ناسازگاریصدایی ه برآیند تكبینیم که چگونه جنگ خانگی لبنان کمی

کند و با برهنه روشنفکر را دستخوش احساس تنهایی می ،خودخواهانه سیاسی است

میان مردم و نشان دادن ماهیت راستین این پیوندها، او را روز به روز کردن پیوندهای 

 .کندتنهاتر می

 :تنهایی اجتماعی. 1ـ 1

به آن رنگ از تنهایی که ساخته و ».اجتماعی استنهادهای  ةتنهایی اجتماعی، آفرید

نهادهای . شود یمنهادهای گوناگون اجتماعی باشد، تنهایی اجتماعی گفته  ةپرداخت

های بنیادین شخصیت او را پر نکنند، گوناگون اجتماعی اگر شکاف میان انسان و ارزش

و  انسان «من»وب طبیعی سرک ةاین تنهایی، فراورد. زایدتنهایی می ةدر جامعه، پدید

 (84: 0221عزالدین، )«.بستن راه شکوفایی اوست

چنین جامعه و نهادهایی است که هنرمند و روشنفکر همواره تنها و آواره  ةدر سای

بی اندیشه بداند و « یاتوده»هم باشد و آدمیان را  یزفرد ستبه ویژه اگر جامعه، . است 

.بینیممانده میو عقب خودکامه ساالرچنان که در بسیاری از کشورهای آن . بخواهد

خرد، نشان از یك تنهایی ای که این دو را به پشیزی نمیشفافیت و فردیت در جامعه»

 .گیردکه بیشتر گریبان خردورزان را می(41: 0224دراج،)«پایان داردبی

های خود به تنهایی اجتماعی زنان که برخاسته از نویسان زن در رمانبیشتر رمان

 ةالسمان و غزال ةغادهای در رمان. پردازند یمیداد نهادهای اجتماعی بر زن است ب

به « های بیروتبختك»بانوی روشنفکر رمان . تنها، پررنگ است علیزاده هم حضور زنِ

تنهایی او را که راوی داستان است . کندای گذرا به تنهایی اجتماعی خود اشاره میگونه

. کندش که از سوی جنگجویان محاصره شده رها نمیاپس از گریز از خانه حتی
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تنگ  ام خانواده ةکجا بروم؟ دلم برای مادربزرگ و بقی»:پرسداینجاست که از خود می

 (800: 0222السمان،  )«.ام خانوادهمن میش سیاه . ایمما همیشه تنها بوده. نشده

.دهدنشان می تنهایی همیشگی خود را« های بیروتبختك»قهرمان روشنفکر رمان 

های خود است که شکاف میان خواسته هایی انسان دارای فردیت برجستهاین تنهایی، تن

و رام  صفت یطوطانسان عرب اگر »:گویدنویسنده در این باره می. بیندو جامعه را می

  (a0220: 488 السمان،) «.، دست و پنجه نرم خواهد کردناگزیر نباشد بسیار با تنهاییِ

 :روشنفکر در بیرون میهنتنهایی  .9

 :تنهایی سازنده. 9ـ  

« تبعیدگاهی»درون میهن، به « تبعید»کوچیدن و گسستن از میهن برای گریز از تنهایی و 

سرزمینی که به آن کوچیده و پناهیده در شخصیت مهاجر، خود را . انجامددیگر می

چرا من اینجا هستم؟ اینجا :ها رو به روستاو در کوچگاه با این پرسش. بیندبیگانه می

ها نشان از آن دارد که روشنفکر به چه کاری از من ساخته است؟ این گونه پرسش

تنهایی »این حالت، . تازه نپناهیده است« تبعیدگاه»خواست خود از میهن نکوچیده و به 

 (011: 0221حجازی، ) .ریزدرا پی می« بیرون میهن

برند لسمان که در بیرون میهن به سر میا ةغادهای های روشنفکر رمانشخصیت

ها از برخی از این شخصیت. انددارای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی گوناگونی

ولی اینان گروه . رهندمی« دیگری»و « خود»و تنهایی و بیگانگی از  یچند پارگتنگنای 

ن تنگناهای میهن ای برسند که از رهگذر آبه چنان سازگاری»انند تواندکی هستند که می

داری که در آوری ریشهنوشتن و اندیشیدن یا نوع.دو بیرون میهن را یکجا درنوردن

 (011 :همان)«رهندساختن فرهنگ جهانی کارساز است راهی است که با آن از تناقض می

امیر »السمان،  ةغاد( لیله الملیار)« شب ملیارد»شخصیتِ روشنفکر در رمان  ةنمون

رون از کشور است و در شهر ژنو او یك روشنفکر نوآورِ کامیاب در بی. است« النیلی

چرایی به خارج آمدن  ةگویی درباراو در یك تك .یس نویسنده و استاد دانشگاهسوئ

اگر ژنو پناهگاهی آرام به تو نداده بود، دژخیم کشورت سرت را » :گویدخود چنین می
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گرد سرت را بریده بود روزبانان دوره اگر به تو پناه نداده... برای چاشت بریده بود

که بپا  شودناشر دست به دامنت می. بنویسیترس یافتی که بیهیچ پستویی نمی... بودند

ولی اینجا کتابهات ... رودهایی نمیزیر بار نوشته. زندجاهایی را خط می. ندهی« گزک»

های مردم بیشتر خانهدر . تو تنها نیستی. آینددر میهای عرب، چپ و راست مانند بچه

  (b0220 :442السمان،).«جلد کتابت ةدلی به انداز... بینوا جایگاهی داری

هایش، بستری برای ، کوچ و فراز و نشیب«امیر النیلی»برای روشنفکری چون 

او با آرامش و پناهی که کشور میزبان برایش فراهم . شودنوآوری و آفرینش هنری می

ای دهد و چون در هر خانهد و به مردم کشور آگاهی مینویسکند، آزادانه میمی

 .بیندخود را تنها نمی« دلی که به دل او راه دارد»ای دارد و خواننده

 ةتنکری ةسهر)« بالماسکه مردگان»در رمان « ماریا الحرانی»ما را به یاد « امیر النیلی»
السمان، همدل و همزبان  ةدغاکه با نویسنده، « ماریا»در این رمان، . اندازدمی( للموتی

من به خارج نرفتم » .فضایی آرام بنویسدشده است جایی را بیرون میهن برگزیده تا در 

... ذهنم به سود شخصی خودم برسم های تن تارتا لبنان را فراموش کنم و با پرورش 

 (12 :0228السمان، )«.رفتم که تباه نشوم

. خواهدویسد ولی نوشتن، آرامش و امنیت میخواهد بنمی« امیر النیلی»مانند « ماریا»

روشنفکر را به کوچیدن از میهن  ةنویسند ،این است که فضای جنگ و ناآرامی و ناامنی

رود تا هم تباه نشود و هم او برای این که لگدکوب جنگ و آشوب نشود می. وامی دارد

روشنفکران  ةالبته هم. است به کشورش یاری رساند« نقد خود»از رهگذر نوشتن که 

 .آیندمهاجر از پس این کار بر نمی

روشنفکری است که  ةنمون« بهزاد»علیزاده، شخصیت  ةغزال« شبهای تهران»در رمان 

او که . گیردو از تنهایی بیرون از کشور به گونه ای سازنده بهره می رود یمبه خارج 

دوری از « تهدید» ، به خوبینقاشی به فرانسه کوچیده است ةتحصیل در رشت ةبرای ادام

گردد و شود و به ایران بر میکند و نقاشی چیره دست میتبدیل می« فرصت»خانه را به 

به پیشرفت فرهنگ  (824: 4881، علیزاده)با کشیدن تابلوهای نقاشی و برگزاری نمایشگاه

 .کندو هنر جامعه خود کمك می
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نیز مانند زندگی  « سیهاخانه ادری»در انگلستان در رمان « وهاب»زندگی دانشجویی 

خوب دیگری از تنهایی بیرون از میهن  ةدر غرب، نمون« ماریا»و« امیر النیلی»و« بهزاد»

-ای سازنده و در راه پیشرفت روشنفکر و کشورش به کار گرفته میاست که به گونه

شناسی به تاریخ و باستان ةدانش آموخت« وهاب»شود، ولی چنانچه دیدیم وقتی 

یابد و در کشور خود، هایش نمیای برای کاربست دانستهگردد، زمینهیکشورش بر م

-بی ،علمی ةشود تا کشورش از این سرمایبه حاشیه رانده می« چونان زالویی واپسگرا»

 .  بهره بماند

تنهایی ویرانگر. 9ـ 1

تواند تنهایی بیرون از میهن را به فرصتی سازنده برای ساختن خود هر روشنفکری نمی

خلیل »السمان به شخصیت  ةغاد «شب ملیارد»در رمان . کمك به کشورش تبدیل کندو 

شود و او را از خود و ویرانگر می اش در بیرون میهن،خوریم که تنهاییبرمی« الدرع

کند در که در ژنو زندگی می« خلیل»تنهایی ویرانگر برای  .کنددیگران بیگانه می

 .یابدنونشین و خود شهر ژنو نمود میبیگانگی از خود و همسر و عربهای ژ

:بیگانگی از خود: 9ـ  1ـ  

امیر »و « بهزاد»و« وهاب»های روشنفکری چون مقابل شخصیت ةنقط« خلیل الدرع»

این شخصیت  یگانگیخود ببنیادین تنهایی ویرانگر و از  ةریش. است« ماریا»و « النیلی

السمان با  ةغاد. از دست داده ملی و تاریخی خود رااین است که او هویت انسانی، 

دهد که چگونه یك محیط و موقعیت نامناسب، نشان می« خلیل»آفریدن شخصیتِ 

انسان . کنداش را بست، لگدمال میرا پس از آن که راه شکوفاییهویت انسانی یك فرد 

بیند که جامعه دهد زیرا میدر چنین حالتی، هویت ملی خود را در تنهایی از دست می

اش را برآورده کند و شکافی ژرف میان پویایی های میهنیتواند خواستهنمی خودش

 (01: 0224دراج،).بیندغرب و ایستایی کشور خود می

کشد و روز پردازد، هویت انسانی او را به چالش میدر غرب به آن می« خلیل»کاری که 

زیر ماند میدر ژنو در از یافتن کاری آبرومند او که. کندترش میبه روز از خود بیگانه

شیخ »شود منشی پسر هایش ناچار میدبستان بچه ةهای هتل و شهریبار سنگین هزینه
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خواستند به من آنها می... دژی استوار بودم» :گویدمی« خلیل». شود «صخر الغنمالی

-می. پاک کوچکی بود که برای خود نگاهش داشته بودم ةتکدرونم  ...رخنه کنند

 (b0220 :404السمان،) «.ك تکه را هم بگیرندخواستند آن ی

های بزرگ بود و یك کتابخانه در بیروت داشت و خود را آدمی با آرمان «خلیل»

های او از فروش هر کتابی که با آرمان. دانستای نوین در کتابخوانی مینوآور شیوه

به کاری بپردازد شود ناچار می« خلیل»در ژنو، . کردخواند، خودداری میاش نمیانسانی

اش اینجاست که تنهایی و افسردگی. که با انسانیت و کرامت او سر سازگاری ندارد

چون کار هرگاه درونمایه و گوهر ارزشمند خود را که . شوددارتر میتر و ریشهژرف

.زندبخش و افتخارآفرین است از دست بدهد، به از خود بیگانگی دامن میرضایت
  (49: 4929النوری، )

شود کوکایین این شخصیت روشنفکر در تنهایی دور از میهن خویش، ناگزیر می

که « صقر بن صخر الغنمالی» هایخواسته ةتن دادن به هم. بکشد تا نانش آجر نشود

برای همین است که وقتی . های کار اوستجوانکی تباه و معتاد و ولنگار است از بایسته

به سر دوست دختر سویسی او نشانه رود تا  پاش رادهد تفنگ آبدستور می« صقر»

گفت در . تر کندناچار است فرمان ببرد و دختر هراسان را هراسان« خلیل»مبادا بگریزد 

 :نکوهدبه دلخواه آن کار را نکرده، خود را میکه « خلیل»زیر  آورد

 یكاین چه دیوی است که در من خانه کرده و با . رسیدبه یك مورچه هم نمی مآزار»

اگر به پلیس زنگ بزند چی؟ ... ناگهان از خود و دختر ترسید خیزد؟نمه گرد سفید برمی

 (b0220 :044السمان، ) «!ات همین بود؟فرجام ایستادگی! این سرانجام کار توست؟ خلیل

کند و احساس گناه می خورد ینمبه هنگام کاری که به شخصیت او « خلیل»این چنین 

این شرم و نکوهش خود که نشان جدایی انسان از . ردازدپبه نقد و نکوهش خود می

گیرد که انسان نیاز دارد با پرداختن به شخصیت راستین خود اوست از آنجا ریشه می

های خود را شکوفا کند و اگر چنین کار آبرومند و رضایت بخش، شخصیت و توانایی

« الغنمالی»خانواده « ةبرد»به « شب ملیارد»در رمان « خلیل». شودنشود از خود بیگانه می

و باری و مصرف مواد  بند یببخواهد مانند « صقر»ی را که شود و هر کارتبدیل می
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او ناچار است . مخدر باید انجام دهد و حق کوچکترین اعتراض و اظهار نظری ندارد

به او را که « صقر»یك بار که برای نمونه،  .ای دیگر نشان دهداعتراض خود را به گونه

بلند  یمسر جااز »:گوید، به خود میاندازددست می، داران ژنونام سرمایهانه ندانستن به

من با مردم : گویمخوابانم تو گوش صقر بیست ساله و به او میو یك سیلی می شوم یم

 (418 :همان)«کنی؟تو بگو کجا زندگی می. کنمدر دل زخم زندگی می مکشور

-های خارجتواند عربت که شخصیت روشنفکر میاس تك گفتار تنها از راه شگردِ

بی آن که الم تا کام چیزی بگوید و . را سرزنش کندخود نشینِ بیگانه با دردهای مردم 

-شگرد میالسمان با کاربست این  ةغاد. خود را جبران کند« کردار»ناتوانی  ،«گفتار»با 

ک خود رفتن ی به الادهد که گونه یای بیداری نشانؤواکنش شخصیت را با ر»خواهد

 :0221حمود، )« .است سرافکندگیو  از خواریبرای تاب آوردن یك وضعیت سرشار 

19/12.) 
این . رسدسرانجام به داد شخصیت و انسانیت او می« خلیل»ایستادگی درونی 

و بستگانش، شهرهای اروپا را « صقر»دهد که همراه آن گاه رخ می« بازگشت به خود»

شود به یك دلقك تبدیل می فرا دستشبرای همسفران « خلیل»سفر، در این . گردندمی

اینجاست که شرم و آبروی درونی . کنندو هر گونه که بخواهند با او برخورد می

دیگر خواری را »دورنیاداردش که ننگ و خواری را بیش از این تاب می شخصیت، وا

 ةو هر بهان -چه خانوادگی  و چه تاکتیکی، چه راهبردی - ایهیچ بهانه. آورم ینمتاب 

گند این زبان را تا امروز به . خواری تراشیده، پذیرفته نیست ةدیگری که زبانِ گندید

 (b0220: 898السمان، ) «.دیدیمصبر و مصلحت نمی ةبهان

شود اگر از گرسنگی هم مرده می بر آنآورد و دیگر تاب خواری را نمی« خلیل»

:به لبنان برگردد اش خانوادهگیرد همراه که تصمیم می اینجاست. دیگر تن به ننگ ندهد

 ،هرگز. بوددیگر پناهنده و آواره نخواهد . آورد خواهد آبروی رفته را دوباره به دست»

این آغازی دوباره . هرگز .گزره. کندگدایی نمی ،و کار روادیداقامت و  کارتِ

که  ،میهن بیرونِ ه تنهاییِبه کشور ب این شخصیت روشنفکر با برگشت (189 :همان)«است

برآمده از وجدانی  یو شرماندوه  .دهدتراویده بود پایان میاز آن بیگانگی خوداز 
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السمان اندوه  ةغادخود . پاسخگو که لگدمال شد ولی نمرد، این شخصیت را رهانید

بی خود، های من داستان هایآدم» :گویدداند و میهایش را هدفمند میشخصیت

ها و گرفتاری رویدادها به .ستشان بجاشان روشن و دلهرهاندوه. شوندنمیاندوهگین 

 (a 0220 :488السمان، )«.دهندواکنش نشان می

 :«دیگری»بیگانه از . 9ـ  1ـ 1

شود تا جدا می هم ترین کسان خوداز نزدیك« شب ملیارد»در رمان « لیل الدرعخ»

النوری، عالم )«.نش، رنگی از تنهایی استمرد از ز جدا شدن».دارتر شوداش ریشهتنهایی

« خلیل». کننددر دو عالم یکسر متفاوت زندگی می «کفی» و همسرش« خلیل» (84: 4929

« خلیل»اینجاست که  .دلباخته میهن و کتاب است و همسرش شیفته پول و ولخرجی

 .هم نیستیم ما عاشق»:از ته دل او را دوست ندارد« کفی»همسرش،  کنداحساس می

ما به  عشقو  خانواده .هابچه .یما بستهبر سر منافع مشترک پیمان  .ایمپیمان همهم

 (b0220: 80/88السمان، )«اندهمدیگر هنوز زاده نشده

دهد که در آنجاهایی بیشتر خود را نشان می« خلیل»به « کفی»ای نبودن عشق ریشه

« بهشت»پندارد به که می« کفی»گیرد و خبرها و رویدادهای کشورش را پی می« خلیل»

از دیدن این همه »:کندمیهن شد او را سرزنش می« دوزخ» خیالِرسیده و باید بی

خشونت و ویرانی و جنازه خسته نشدی؟ برای همیشه از دست این جور چیزها آسوده 

این گونه  (408: همان) «!خواهی آسوده بشوی و بگذاری آسوده بشویم؟چرا نمی. شدیم

همچنان . رنجدمی ،خیالی زنش که عاشق اخبار مد است و بیزار از میهنبی از« خلیل»

رنجد میهای جهان عرب توجهی دیگر عربان ژنونشین به رویدادها و گرفتاریکه از بی

وقتی، ویرانی و مرگ و بوی بد پسماندهای  .ندبیو خود را تنها و بیگانه از دیگران می

شود و بیشتر چند برابر میرنج و اندوه او سنجد نو میبیروت را با پاکیزگی و آبادانی ژ

روی سنگفرش، خودرو » :کندخود و دیگری و ژنو میاحساس تنهایی و بیگانگی از 

کند و سنگفرش را با آب و صابون کوچکی با جاروهای خودکار در جلوش حرکت می

را توی  مانداز آشغال بیروت و بوی سوختن پسهای پر اندوهگین، خیابان... شویدمی



 931  و تابستان بهار، 5، سال   عربی، شمارة ادب/ 6 

 ،پاک ؛همیشه دوست داشت کشور خودش هم این چنین باشد. آوردخیابان به یاد می

 (402 :همان)«.فراخور زندگی کودکان و پرندگان ،آرام

و را سخت به اندوه فر« خلیل»اند زیبایی، خوشبختی و پاکیزگی که نمودهای تمدن

ذرد و ها و میهنش بگاز آرمان تواندپرست است نمیاو که یك روشنفکر میهن. برند یم

های ژنو که شهر او نیست دل خوش کند و بر این باور است ها و سرگرمیبه خوشی

ما باید با . هیچ بهشتی بیرون از خاک میهن نیست» :که باید بهشت خودمان را بسازیم

. همان کاری که مردم کشورهای دیگر کردند. هامان بهشت بسازیمدستهایمان برای بچه

ما بهای این بهشت را از جیب تهیدستان کشور . بهشت ما نیست. ن بهشت گذراستای

  (b0220: 480السمان، )«.نباید زیر بارش رفت. این خودخواهی است. دهیمخودمان می

 پایان سخن .4

السمان و  ةغادهای تنهایی روشنفکران رمان ةدر این نوشتار به بررسی همسنج پدید

: روشنفکران بررسی شد ةچهار گونه تنهایی ویژروی هم رفته . لیزاده پرداختیمع ةغزال

بیرون از « ویرانگرِ»و « سازنده»درون میهن و تنهایی « اجتماعیِ»و « سیاسی»تنهایی 

روشنفکر دیدیم که نهادهای  های یتشخص در بررسی تنهایی سیاسی و اجتماعیِ. میهن

های خود را گذارند تواناییمیگذارند و نرا در تنگنا می ، روشنفکرسیاسی و اجتماعی

وقتی روشنفکر نتواند از رهگذر پرداختن به . دبه جامعه بنمایند و به شکوفایی برسانن

شود و به الک تر میژرف اش ییتنهاهای سیاسی و اجتماعی، خود را شکوفا کند پویه

مان در ر« وهاب».شودبهره میرود و جامعه از یك نیروی توانا و شایسته بیخود می

 ةالسمان، نمون «های بیروتِبختك»رمان « قهرمانِ»و علیزاده  ی«ادریسیها ةخان»

 .روشنفکرانی هستند که در درون میهن از نظر سیاسی یا اجتماعی تنها شدند

شود اگر بتواند از این تنهایی به از میهن دچار می بیرونِ روشنفکری که به تنهاییِ

از نوآوری علمی و هنری تبدیل کند ازنده برای ی بهره بگیرد، و آن را فرصتی سخوب

در « وهاب».رساندخود و جامعه یاری میبه  های خویشرهگذر شکوفانیدن توانمندی

و « شب ملیارد»در « امیر النیلی»علیزاده و « شبهای تهران»در « بهزاد» ی«ادریسیها خانة»
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اگر . اندن گونه روشنفکرانای ةالسمان نمون ةغاد« بالماسکه مردگان»در « ماریا الحرانی»

اش به روشنفکری نتواند در بیرون از کشور برای خود و کشورش سازنده باشد تنهایی

خلیل »این شخصیت  ةنمون. شودتر میصورت بیگانگی از خویش و دیگران، ژرف

ای از این نمونهعلیزاده  یها رماندر . السمان است ةغاد« شب ملیارد»در رمان « الدرع

 . ه نشددیددست 
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