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 دهكيچ
-دهز ذهن بوخارج ا ت و مسائلیواقع ییبر بازنما یمبتن غالباً یستیرئال يهارمان ،شامدرنیدر دوران پ

 يهادغهرشد روزافزون دغ وسم یت پس از ظهور مدرنیدر روا یسنت يهاكسب یاما با فروپاش ؛است

م یو ترس یو روان یش تعارضات روحینمابر  شتریسان بینورمان ،انسان در جوامع مدرن یروح

ه بر روش یکبا تند کیتالش محاضر اند. جستار ردهکز کتمر یداستان يهاتیشخص یدرون يهادغدغه

م( 1935) ء طاهربها اثر« المنفى یالحب ف»رمان  سم دریمدرن يهاشف مؤلفهکبه ، یلیتحل-یفیتوص

، شدص دادهیپژوهش تشخعنوان ضرورت ه بهکن رمان یا یژگین ویترمهم. بپردازد يمصر پردازداستان

ه کارد دشان از آن نق یج تحقیاست. نتا یو ذات یعاطف يردیکبا رو یاجتماع يهاهیماپرداختن به درون

 یرونش تعارضات دیبه نما یطوالن يهاییگوكق تیها از طرستیمدرن وةیرده به شک یسع سندهینو

 بهو  مودهن ییبازنمام مبه ین رمان به صورتیدر ارا  یواقع يایمسائل دن رونیاز ا ؛بپردازدقهرمان /يراو

چار دداستان  يرخدادها یه نظم منطقک يطور ،استهبهره برد یستیمدرن يهاعامدانه از مؤلفه یصورت

ز ا سندهینو ن استفادةیشود. همچنیداستان سردرگم م يرخدادهاافت یدر در شده و خواننده یآشفتگ

 ست.ده ایگرد ییگراداستان بر واقع یو عاطف یغنائ يهاجنبه يبرترموجب  یار شعرگونگکوساز

 «.المنفىالحب فی »بهاء طاهر،  .یدرون ییگوكت سم،یمدرن ،سمیرئال: هادواژهيلک
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 . مقدمه1
ن ی ا هکانسان دانست  یزندگ يهاانقالب در تمام عرصه توانیرا م سمیمدرن فیتعر نیترساده

 ير جوامع بش رم بکحا يها و هنجارهاارزش یو دگرگون یزندگ كر سبییمحصول تغانقالب 
ن    یت  وان ب  ه فق  دان زمیس  م میش مدرنیدای  در دوران معاص  ر اس  ت. از عوام  ل م  ؤثر در پ

گ ر یب ا د ییجدهم، آش نایقرن ه یت علم، انقالب صنعتیمک، اعتماد فراوان به حایشناسیهست
 انی . جر(34-28: 1388، يان و غف اری)اوح درد ک اشاره  یو فلسف ینید دیر در عقاییتغ ها وفرهنگ

 ،ی، فرهنگ يرک مختلف ف يهادر حوزه یاز اصول ثابت و سنت ياریبسه کباعث شد  سمیمدرن
ان ی ن جری از ا یق ی، اث ر عمیشاخص   فرهنگ  ی ك عنوانبهز یات نیادب .شوند یدچار تحوالت

اص له ن فیش یپ یو فرهنگ  یادب  يهاو محتوا از سنت ساختار يهادر حوزه رونیازا ؛رفتیپذ
 ،ه اناز من اطق ج يارین ام ر در بس ی . اامالً متفاوت و مستقل را آغاز نمودک يو عصرگرفت 

س اختن ض من برجستهش د و  یبزرگ  یکیدئولوژی و ا یفرهنگ  يهاش گسستیدایمنجر به پ
 ی یة رواوی. ش را دگرگون ساخت یم بر آثار ادبکحا يارهایمع ات،یادب خیمفهوم معاصر، در تار

 رد؛ در واق عدا یس تیو ناتورال یس تیرئال يهاب ا داس تان ياریتفاوت بس یستیمدرن يهاداستان
 ا ب هرخ ودش  يج ا ،ت ام روزهی رف واقعصِ   ییبر بازنم ا یمبتن یِسنت ةویبه ش یسینوداستان

: 1389 ن ده،یپا)اس ت داده یداس تان يهاتیشخص یروان يهازشیو انگ یذهن يهاش دغدغهینما

توان د یم درن آن م يهاوهیب ه ش  یس ینوداستان یوة س نتین جهت گ ذار از ش یو به هم (24
 د.ین حوزه به شمار آیق در ایو تحق یمهم جهت بررس یموضوع
 

 ان مسئلهي. ب1-1
ش یم و نمایبه ترس یستیاثر رئال یكه کن است یسم انتظار ایت رئالیبا توجه به ذات و ماه

و  یفرهنگ يهانهیاز عوامل و زم يامعاصر مجموعه ؛ اما در دورةبپردازد یاجتماع يهاتیواقع
رد و کمعطوف به درون انسان ها را نگاه ،سمیساز در ظهور مدرننهیعنوان عوامل زمبه یشناخت

او ساخت. اثر  یق تعارضات درونیح از انسان را منوط به شناخت دقیصح كشناخت و در
از  یدر نظر برخ ،اینار خواب و رؤکاز محصوالت ذهن انسان در  یکیعنوان به یادب
ات ذهن انسان و یش محتوینما يارآمد براک يعنوان ابزاربه ینندگان آثار ادبکدیتول
-كو سب يمعنو يهاسنت ها،ارزش یهمچون فروپاش یواملشد. ع یاو تلق یروان يهازشیانگ
ت پول یمحور ،یشناسو مردم یشناسمانند روان یعلوم يمطالعات و دستاوردها ،گذشته يها

 ،شیرامون خویط پیانسان در شناخت مح یمعرفت يارهایر معییمتمدن و تغ ه در جامع یو سرما
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ن یدر چن .(102: 1391 ،گرانی: هرمن و دكر.)اند شدهیسم معرفیش مدرنیدایپ یعنوان عوامل اصلبه
و  یروح یشده و در معرض آشفتگ یانسان مدرن دچار انواع تعارضات درون ییفضا

ز یات نیبه قلمرو ادب یروح ین نابسامانیاه ک يرد؛ تا حدیگیقرارم ياریبس یاضطرابات روان
شناسانی چون فردریك جیمسون که نظری  گذر از رئالیسم به ازنظر روایترده است. کرسوخ 

اجتماع تغییر پیداکرده و مسائل اند، رابط  میان ادبیات و سم در رمان مدرن را مطرح کردهیمدرن
 روز و سیاسی در متون مدرن چندان واضح و مشهود نیست.

ب ه لیس م رئاگ ذر از   مرحل ،ات جهانیادب تحوالت از تیتبعمعاصر عرب به ییات روایادب
ات ی ادب رده است. از نگ اه پژوهش گران ح وزةک یو محتوا ط ساختارسم را در دو سطح یمدرن

 يهانیس رزم یو ادب  یط اجتم اعیاالبته با در نظر گ رفتن ش ر- عوامل نیز همیمعاصر عرب ن
 ییآش نا.1 اند:ر را داش تهین تأثیشتریب یات عربیسم در قلمرو ادبیان مدرنیدر ظهور جر -یعرب

 د،ی ژ هآن در همچون یبزرگ غرب يهاستیستم با آثار مدرنیسان بزرگ عرب در قرن بینورمان
 يدی ناام.2 .(47: 1998مرت اض، )و ج ان دو  پاس و   ينگویس، ارنست همیمز جوی، جاکافک

 و یس ای، سیحزب يها و ساختارهايدئولوژیا یو فروپاش یسنت يهاران عرب از ارزشکروشنف
 ب ود م1967روزه در س ال در جنگ ش ش هاعربست کامد شیه پک یعرب يشورهاک یاجتماع

در همچ ون سوررئالیس م و رمزگرای ی  يمعاص ر یادب  يهاانیبروز جر.3 .(11: 2008، یماض ال)
 یذهن يندهایو بر فرآ (207: 2007)الجیوسی، ت فاصله گرفتهیم واقعیاز ترس هک یعرب يهانیسرزم

  .انددهزشکات متمریها در بستر ادبش آنیال و نمایوخا و خوابیمانند رؤ
جمله آثار  از ،پرداز معاصر مصرداستان م(1935)اثر بهاء طاهر « المنفىالحب فی »رمان 

 ينگارزنامهرو دیتبعت ین رمان روایا. ادشده نگاشته شدیعوامل از  یه به تأسکاست  یداستان
 و يارک یزندگ در هم و یشخص یزندگ در هم هک است ییبه شهر بدون نام اروپا يمصر

 لجما روزگار قهرمان داستان در/يشود. راویم یو روان یدچار تعارضات روح یاجتماع
 رییتغ و اداتس انور آمدن ارک يرو با اما ؛است ينگارروزنامه حوزة در فعال يفرد عبدالناصر،

د یتبعبه تن سرانجام هک ییجا تا ؛شودیم رانده نارک به آهستهآهستهاو  یمشخط و هااستیس
و با اوج اختالفات ا با مقارن است اتفاق نیا دهد ویم ییاروپا يشورک در خودخواسته
با  یطفروابط عا ياز برقرارپس  يراو .شودیمها و طالق آن ییه منجر به جداکهمسرش 

ها یسوماز جهان ياریهمچون او و بس يند افرادکیت احسا  میژیبربه نام  ییاروپا يدختر
م یتصم هستند؛ لذا یجهان يهاو قدرت ياستبداد يهاومتکح یاسیان مناسبات سیقربان

 بماند. یباق یز جدا شود و در انزوا و غربت دائمیت نیژیرد از بریگیم
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، شودیاده مدص یپژوهش تشخعنوان ضرورت ه بهک مورد بحث رمان یژگین ویترمهم
با  انقهرمان داست يبراآن  یروح يامدهایدن پیشکریو به تصو طالق یعاطف ل مسأ تیروا

 يهاهیماه پرداختن به درونکاست  یدرحالن یا .است یدرون ییگوكت وةیشاستفاده از 
 .دیآبه نظر  یستیرئال یرمانن اثر در وهل  نخست یاتا  شودیمسبب  یاجتماع

 قي. سؤاالت تحق1-2
در دست   «لمنفىاالحب فی »رمان  يبندسبب طبقه یسینوداستان يهامؤلفه از كیدامک -
 شود؟یمدرن م يهارمان
در  ،یستیرئال يهامانرت در یدهندة ساختار روانظم یعامل اصل عنوانبهرنگ یعنصر پ -

 شده است؟ور چگونه پردازشکرمان مذ

 دامند؟ک ،سم در رمان مورد بحثیسم به مدرنیگذر از رئال يهاجلوه -
 

 قينة تحقيشي. پ1-3
صورت « المنفى یالحب ف»سم در رمان یمدرن يهادربارة جلوه ینون پژوهشکتا
 شود:یبا عنوان پژوهش حاضر دارند اشاره م ییهاه قرابتکاما به چند پژوهش  ؛استنگرفته
شده چاپ« داستان در آثار بهاء طاهر یو موضوع یفن يهایژگیو»  مقالدر ( ش1390) ياصغر

ت، ی، داستان موقعیرنگ نزولیهمچون پ ییهایكنکت، یات عربیمجل  زبان و ادب 3در دورة
 یبهاء طاهر بررس یل آثار داستانکها را در هیماان و محتوا و درونکعنصر م ،یكرمان درامات

است و غالبا در  یرنگ نزولیپ يدارا يو يهااغلب رمانه کد یرسجه ین نتینموده و به ا
و طرح مباحث  یه مملؤ از رعب و وحشت، ارتباط جنسکدهند یرخ م يشهر يهاطیمح

شده در چاپ «املنفىرواية الغربة: احلب يف »در مقال   (م1997) يبدو یمحمد مصطف .خ استیتار

و به  هن رمان پرداختیاز وطن در ا يغربت و دور  یمادرون یبه بررسمجل  فصول،  41شمارة
( در 1395فرد)یعرفان است. یه غربت قهرمان داستان، از نوع غربت باطنک هدیجه رسین نتیا
 یبررس» نگاشته شده به ییارشد در دانشگاه عالمه طباطبا یارشناسکه در دوره ک ياان نامهیپا

د یو واحه غروب و عشق در تبع یرشاهید امیدر سفر و در حضر از مهش يهات در رمانیترامتن
تواند ین آثار نمیاز جمله ا یچ متنیه هکده یافت رسین رهیپرداخته و به ا« بهاء طاهر

مناسبات »ش( در مقال  1399اران )کفر و همرامآگر متون مرتبط است. یخودبسنده باشد و به د
 ژنیب« سرخپوست در آستارا كی»و  ینفانکغسان « المجنون»پردازي در دو داستان  تیشخص
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ات یزبان و ادب یرانیمجل  انجمن ا 56شده در شمارة چاپ« لریشو نجدي براسا  الگوي بالد
وتاه فوق بر اسا  کمدرن را در دو داستان  ییداستان غنا يهامؤلفه یقیتطب ی، در پژوهشیعرب
سنده با یه هر دو نوکاند دهیجه رسین نتیاند و به اقرار داده ياوکلر مورد وای  بالد شوینظر

 ییرنگ گسسته قصد بازنمایو پ یشیپر، زمانیسم مانند شعرگونگیمدرن يهااستفاده از مؤلفه
  اند.داستان را داشته يهاتیشخص یو درون یذهن يایدن

سم یمدرن يهاه جلوهک ینون پژوهشکتاه کرسد ین به نظر میادشده چنین  یشیباتوجه به پ
 .افت نشدیو مطالعه قرار داده باشد  ياوکمورد وا «المنفىالحب فی »را در رمان 

 

 «المنفى يالحب ف»سم در رمان يمدرن يهال جلوهي. تحل2
در ب عرمسائل جهان  نیترمهم طرحبا ه کاست  یستیرئال یرمان «المنفىالحب فی »
 یكبه  ياودر بستر عشق ره کداستان  يرخدادهاد. یبه شهرت رس يالدیم 80تا  60 يهادهه

ز است و اشرق و غرب  یتعامل فرهنگانگر یب سوكیاز  رد؛یگیل مکش ییزن جوان اروپا
باعث  يپردازالیسنده بر خی  نوکیتانسان معاصر است.  یدرون يهاشکشمکانگر یگرسو بید
، یشعرگونگ، یشیپررنگ، زمانیپ یت از درون، آشفتگیمدرن مانند روا يش شگردهایدایپ

 است.ها شدهتیشخص يهاابو ک اها ویات، رؤیش ذهنینما

 (Internal narrative) دروناز  تی. روا2-1
عناصر داستان در پردازش انکار نقشی غیرقابله کسم در داستان یمدرن یاصل يهااز مؤلفه یکی
سم یمدرن است. یت اصلیشخص خصوصاًها و تیذهن شخص یساحت درونم یترس ،دارد

 یروانی، تحوالت روحیرونیب يدادهایت رویروا يجابه پردازداستانه کند کیجاب میا
مدرن  يهارمان .(24: 1389 نده،ی)پا ش بگذاردیند و به نماکداستان را رصد  یت اصلیشخص
ز از کانون تمرکپردازند و یشده موبکسر یشناختو روان یاجتماع يهاتعارضان یبه ب اساساً

: 1997، روجر)رده کدایر پییبه رصد باطن و اسرار و رموز آن تغ یش اوضاع اجتماعیرصد و نما

 يخود را به بازساز يجاگرا، رمان واقع ن شاخص یتریعنوان اصلقت بهیحق يجستجوو  (21
دهد یم یدرون ییگوكال ذهن و تیان سیبا استفاده از ابزار جر یتجارب معتبر درون صادقان 

 یعنی ،یاصل ت داستانیضمن روا «المنفىالحب فی »در رمان  يراو. (102: 1391 ،گرانیهرمن و د)
در ذهن  یطوالن يهاییگوكدر ت ،و ازدواج مجددش در مهاجرت قهرمان/يراوطالق  يماجرا
در درون ذهن خود  یستیالیسوس يردیکو جهان را با رو هاروز عرب یاسیمسائل س ،خود
روزگار خود  یبه موضوعات اجتماع ینده اشاراتکطور پراند و بهکیل میوتحلهیه و تجزیواگو
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 حادث  ،يالدیهفتاد و هشتاد م يهال در دههیو اسرائ یعرب يشورهاکجمله مناسبات  از ؛دارد
اقدامات عبدالناصر،  انقالب جمال ،یلیش ه آلنده درینوشه علیپ يودتاک ،الیشت و صبرا شتارک

در  ینید ییادگرایبن رشد د ویویمپ دک يل در ماجرایاو با اسرائ یخیانور سادات و صلح تار
 یلکشبه یاسیانات سین جریه اکاست  ياگونهن رمان بهیت در ایروا ساختارانه. یخاورم منطق 

ت یشخص یو روان یذهن يهاتراوش  یشود و در سایم ییمبهم و محو در داستان بازنما
در  را اناتین جریواضح و مشخص از ا يریتوان تصویه نمکيتا حدد نریگیقهرمان قرار م

 رد.کداستان مشاهده 
باشد  یو واقع یانات اجتماعیجر نندةکمیه ترسکنیش از ایب «المنفى یالحب ف»رمان 

ن ها، خاطرات، آرزوها، بحراابو ک، سرزنش خود، یها، اعتراف و درماندگت تر یروا
ه به سبب کاو عنوان مثال به است؛ قهرمان/يراو ياهاید، حسرت و رؤیو ترد كت، شیهو
ه ود همراخز را با یب و گریرده همواره تر  از تعقکاز مصر فرار  یستیالیسوس يهاشیگرا

 يهاربمحالوي که یکی از ع جمله همسر سابقش و ابراهیم از افراد جانب هم دارد و از 

لقد  ه،آ يقلت لنفس» :ندکیمهاجر است و ارتباطاتی با نظام سادات دارد، احسا  خطر م
 م؟ جتريني إبراهاينت أ كث عن منار أم عنيفة، هل هذا احلديوالصح كيشرتا حتاد االبدأان! اال

تب که در مکچنانآن .(26: 2001)طاهر،  «؟كذلكس  يتبدأ احلساب، أل كين خطوة خطوة لاآل

 یناستادت یشخص یكم را به عنوان یابراه یات زندگیقهرمان جزئ/يراو ،سم مرسوم استیرئال
ن یموجزتر ون یمترکن ارتباط با یخود در ا یذهن يهام دغدغهیه با ترسکند؛ بلکیح نمیتشر

خودش  ت،یل رواکاندن ه پس از خوکدهد یننده مکافتیرا به در یها اطالعات ناقصجمله
 رسد.یم كن دریبه ا یبیصورت تقربه

 ياز و یو س اله س ن ک  ن ونک، اعترافات اوس ت. ايراو يهاییگوكت ياز محتواها یکی
گ ر یخ انواده و د ش نس بت ب ه همس ر،یه ایتوجهیها و بيارکمکگذشته، به خود آمده و به 

 ياوک ه خ ودش را روانکانگار  ؛پردازدیند و به قضاوت و سرزنش خود مکیمسائل اعتراف م
را مش اهده  فرزن دانشا ی قهرم ان /يراواز  ینش کُ مخاط ب ت،ی ن بخش از روایاند. در کیم
شوند و م ورد یپردازش م ،رندیگیل مکش يها فقط در درون ذهن راوتیا شخصیگو ،ندکینم

تصفل مفن د أن يفن تر يفأ انتبه وتوقف.  إى ى! مرة أخر ىفكال،  » رند:یگیقرار م یابیقضاوت و ارز
ئا لتقففرتب منا ففا ينففت أنففت؟ ملففاذا   تف ففل شففكن  يففن! وأيك؟ لففنيالطفلفف ىطرت علففيا سففنففأ؟ كذلفف
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أو خففار  البلففد؟  كيشففرتا حتففاد االاال فة أو يفيالصففح ت يفيففن طففوا الوقففت خففار  البكففثففر؟ أ  تكأ
 .(7: همان) «ء تلوماا هنا ابلضبط؟يش يأ ىعل

 يهاو دغدغه یو روان یروح يهایآشفتگه همواره با کست یسندگان مدرنیدر آثار نو
 ییهاهیمادرونها و از جلوه یکیت یدة بحران هویپد ،بان هستندیگربهدست ياریبس يرکف

 یالحب ف» نرما ه از عنوانکطور همانافته است. یشان نمود یدرون يهاییگوكه در تکاست 
شور کاز  یطوالن يهاه سالکاست  يدیتبع يفرد قهرمان/يراو مشخص است «المنفى

ت یهو دنبالت شده و بهین دچار بحران هویبنابرا ؛بردیسر مهزادگاهش دور شده و در غربت ب
  ن جامعیخودش را متعلق به ا یدرون ییگوكدر قالب ت يش است. ویشدة خوو گم یواقع

 ىااملق ىاجلالس عل يوما عالقة هذا األفند»ند: کیدا میپ یشکخودند و حس یبید نمیجد
ل ك  نيساعت يشميان ك  يلذا اجلائع ريالطفل الفق كاألخضر بذل النار واجلبل األورويب ىعل املطل  

 لمحيدرسة وهو امل ىذهب إي كيالربد ل احلر ويف  ويفنيالط الرتاب ويف يف يشميوم حبذاء ممزق، ي
ذبة؟ كاة اليذه احله يف ست راأن  ل؟ وما م ىنك جدا من األريثكاا اليق ابجلنة ألن فيطوا الطر 

ساختار شود یه مالحظه مکچنان .(43: همان) «جوف النار؟ ون  و  ال أنزا اآلن يفكمن أ

شود، احسا  یت میه داستان در قالب آن رواکرمان  (Episodic structure) كیزودیاپ
 هکند کیس مکندة گذشته منعکرر به خاطرات پراکدن میشکكرا با سَرقهرمان /يراو یآشفتگ

قهرمان  /يراوه ک یسؤاالتاست.  ير ناخودآگاه راویدر ضمت گذشته یدهندة اهمخود، نشان
ز اه در طول داستان ک يشمارین سؤاالت بیپرسد و همچنیخود م یستیت و چیهو دربارة

 يمعما از آن بهه کرمان مدرن است  یاصل يهاصهیاز خص یکیواقع  پرسد دریخودش م
ت یا هودر ارتباط ب ییهاپرسش يحاوه ک ییمعما ؛(63: 2001، کوندیرا) شودیر میتعب« من»

 )من( است. يو یدرون يهاییگوكت داستان و تیشخص
 

 (Nonlinear Plot) رنگيپ ي. آشفتگ2-2
ها ب وقوع آنیت به ترتیروا يرخدادهان یب یو معلول یرنگ عبارت است از رابط  علیپ

خط  یكننده در ک افتیدر یوقته کشود یباعث م رخدادهان یب یمنطق . رابط (63: 1978)نجم، 
 یلکن اتفاق به شیبماند. ا ییگشامنتظر گره شود،یممواجه  یداستان يهابا گره یر منطقیس

دوران  يها. در رمانشودیق خارج مینند از حالت تعلکافتیتاً دریشود و نهایرار مکمنظم ت
 یت زندگیاز واقع یه داستان رونوشتکانگار  .مشهود استرنگ یاز پ یانین جریشامدرن چنیپ
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ردن کاریسان مدرن با اختینواز داستان ياریاما بس؛ است یتنش انسان سنتمکمنظم و و آرام 
مفهوم آغاز و  ،ارکن ینند و با اکیدادها آغاز میشان را از فرجام رویهاو ، داستانکمع يروند

کنند که ها با این ساختار نامعمول چنین القا میمدرنیست در واقع .شندکیرا به چالش مفرجام 
که کامال معلوم نیست طوريشده است، بهسامان زندگی در زمان  معاصر از بیخ و بن دگرگون

-ن داستانی. در ا(29-24: 1389)پاینده، شوند گیرند یا به کجا ختم میوقایع از کجا سرچشمه می

هاي جریان سیال ذهن است و بر مبناي تداعی روایت تانها، روایت رخدادها منطبق بر داس
ه کيشود تا حدرنگ بسیار کاسته میاز اهمیت عنصر پی یتیروا ين مبنایه با اکشوند می
 ییبازنما یه در پکست یسندة مدرنینو .(193: 2000همفري، ) ردیگیرنگ مورد غفلت قرارمپی

زد تا یریمزمان را برهم یتوال ،داستانت یوة روایاست، با ش یت اصلیشخص يرکف یآشفتگ
  ند.کمعطوف  یت اصلیشخص یت روانیگونه توجه خواننده را به وضعنیا

را یز ؛وار داردرهیدا يریآن س و داستانِ از نوع آشفته است «المنفى یالحب ف»رنگ رمان یپ
آن نامشخص و  مافرجانه و یمان آغاز، یو مرز م ختهیرهمبهامال ک آن يرخدادها یمحور خط

ن رواقع هماد «المنفى یالحب ف»است. نقط  شروع داستان ده شدهیتنداستان درهم يدادهایرو
 هشد شروع آخر از . داستانشودیمده یشکان به چالش یو مفهوم شروع و پا بودهفرجام داستان 

 رسد. یدوباره به آغاز م و

ر خود و همس يهایژگیتفاوت ون داستان از علت عدم تفاهم و یدر صحن  آغاز يراو

لة يمجة و ري غانت صكخوف الدنس ابحملارم   كاا اشتااء عاجزا،  ياشتا» د:یگویدومش سخن م
ناا ك  ليئاشتاا  عنئا ألعربياحلب، و  أف ل ش ابيل ىطرأ علينت عجوزا وأاب ومطلقا    كو 

شود برخالف یمالحظه مه کچنان. (1: 2001)طاهر،  «يكنيطل من عيان ك ا ب د:  ي، فقالت يل

-یننده نمبه خوا یقین اطالعات دقیآغاز يپردازصحنهدر  ي، راویكالسک يهانگارش داستان
ن یند. از همکیان میب« ن» ياختصاربا عالمت را ه در آن اقامت دارد کرا  ينام شهر یحت ،دهد
ا بشود و تنها یم یدچار آشفتگ رخدادهان یب یمنطق برقرارساختن رابط خواننده در  ،ابتدا

 ابد.یخود پاسخ ب يهااز پرسش یبرخ يبراتواند یمه کل داستان تا انتهاست کخواندن 
به  يراوهمسر  یعنیت یژیآن بر یه طکداستان است  یانیپا يهاه درواقع از صحنهیاول صحن 

جدا د یباشند و با یگر همسران مناسبیدیک يتوانند براینم همسرشه او و کرسد یجه مین نتیا

توقفت وقالت بصوت  خطوات حىت كد نتحر ك عادهتا، و  نريغ ىئة عليبط مشت جبانيب» :شوند
د يوأان ال أر  كأحببت   أظن أينيسن أال نلتقحين كول وم  ساحمينيب د ال كد أن أرايحازم: إمسع ال أر 
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آن  یین رخداد و علت و چرایا یت، به چگونگین قسمت از روایخواننده در ا. (2: همان) «كذل

ن آغاز نبوده و دوباره یه اکد یگویم ين حادثه در سطر بعدیت ایبعد از روا ي. راوابدییدست نم
آن در بلغارستان  یط هکزند یمنار( حرف ماولش )با همسر  یاحتیگردد و از سفر سیبرم

سافران فياا  املرة األوى اليت يف»: استجا شدهدر آن ياهیناح یعت جنگلیطب يهاییبایمجذوب ز
تلك الزخرفة املن ن ة ىف األرض مثل ا هبرت  رحلة األسبوع السياحية إى بلغاراي، هبرتين إى اخلار  يف

او  ،از سرنوشت منار و فرزندانش به خواننده بدهد یه اطالعاتکنیسپس بدون ا ؛(6: همان) «منار
آن با همسر دومش  یه طکند کیت میرا روا یاجالس يرخدادهارا در حالت انتظار گذاشته و 

 ،ستادهیا اجال  يجلو در ورودقهرمان /يه راوکاز فصل دوم  يا. سپس در صحنهشودیمآشنا 
 مجدداً  شده،روبرو  يم محالویاش به نام ابراهیمیاز دوستان قد یکیبا  يارمنتظرهیطور غبه

و  یخانواده قبل دربارة یاطالعاتان ین میدر اشود و یم یاو تداع يو خاطرات گذشته برا یزندگ

قوا:  يمن  مس ت  و  يتفك  ىعل د  ي ربتت   كن ا أق. هناين بكلو » دهد:یفرزندانش به خواننده م
 كتلكل ب د   يم احملالو يم؟ ن م هو إبراهي: إبراهةدهش هتفت يفو    التفت  كأحبث عن نت  ك

ح یچ توضیبدون ه ،میت ابراهیمانند شخص ن رمانیها در اتیثر شخصکا .(21: همان) «نيالسن

ار خواننده کاف رشت  شوند،یوارد داستان م یناگهان یلکها به شم از آنیمستق یفیو توص یمقدمات
 رابط شود یباعث م یژگین ویا .دهندیقرار م يشماریرده و او را در برابر سؤاالت بکرا پاره 

 دچار خدشه شود. رخدادها یو معلول یعل
 یج  حتمیباز است و به نت یرنگیپ يدارا «ىالحب فی المنف»ز داستان ینظر فرجام نازنقطه

داشته شه وایر و اندکبه فق ین طریاز اتا  ،دمانیخواننده بازم يان داستان برایرسد و پاینم
مدرن دارد؛  يهارنگ در داستانیپ یدگیچیشه در پیر یسینون شگرد داستانیاستفاده از اشود. 

آن پنهان  يمدرن در ورا يهارنگ داستانیاست که پ ياو ابهام همچون پرده یدگیچیرا پیز
استحکام انسجام،  يسنده برایاش و نول مطالعهیتکم ياست که خواننده برا یشود و عاملیم

ان داستان، یدر پا. (13: 2018رات، ی)أوشن و خکنند یه میت به آن تکیشرفت روایکشف و پ
ن یه خواننده دربارة سرانجام اکيطورماند بهیم یاز ابهام باق يادر هاله قهرمان/يراوسرنوشت 

 يه بر روکند کیذهنش احسا  م ي. او در فضارسدینم یتین و قطعیقیچ یت به هیشخص
 يه او را به سوکشنود یرا م ییور است و صداپر از آرامش غوطه ییایموج آرام در در یك

افت و ین صحنه مخاطب به دریشود. در ایخته میدرآم ین يابیز یقیخواند و با موسیخود م
 يه در فضاکش آمده است؛ بلیقهرمان پ/يراو يبرا یه چه سرانجامکرسد ینم ین قطعیقی
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موجة  يظار  ىعل     حت لينئحبر هاد نت أنزلق يفكن مت با   ك  أ» :ماندیم یاو باق يایرؤ
من  يتأيان الصوت كة؟ ما أمجلاا! و يالناا ي: أهذه هيعذب  وقلت لنفس يانع ة وصوت ان

انت ك لو  و ي يفت وراح صوت الناخينه راح كد! ولي سايد! يس ايرر يكان الصوت كد   يب 
 لة إىية الطو يبنغ ته الشج صحبيني ي    والنابطء وهتدهدين دا  ترتجر  يفيب  املوجة حت لين
  «نةكيالس السالم وإى

 

 (Anachrony) يشیپر. زمان2-3
دها رخدا یمیتقو یب زمانیاز ترت یگاه ییه سخن رواکاست  ین معنیبه ا یشیپرزمان
انه و داستان مدرن محصول زم». (88: 1388 برتنس،)افتد یش میاز آن پ یافتد و گاهیعقب م

. مدرنیته دورة گسست و اندختهیرهمبههاي دیرین در آن یکسره ذهنیتی است که ترتیب
دریجی تشرفت تواند مطابق با پیرو، سیر رویدادها در داستان مدرن نمیاینفروپاشی است و از 

در  ندین فرآیبسامد ا(. 24: 1389پاینده، « هاي پیشامدرن نوشته شودرنگ داستانو منطقی پی
ان داست رایز ؛متر استک یلیمدرن خ يهاسه با داستانیشامدرن در مقایدوران پ يهاداستان

 يشتریبگذشته از نظم  يهاها در دورهانسان یت است و زندگیاز واقع یدرواقع رونوشت
  .نواخت داشتیک یلکو ش برخوردار بود
اوقات  ياریشود و خواننده بسیزمان جابجا م يوسته مرزهایپ «المنفى یالحب ف»در رمان 

 یتداع يراو يبرا یمدام خاطرات مختلف رای؛ زشودیپرتاب م یمختلف زمان يهابه برهه
گاه خاطراتش را از سر شوق  ،رودینده میبه آ ییشگویا پیدر قالب آرزوها  یگاه ،شودیم

سامان ندارد. هز و بکمتمر یاو ذهنند. کیبه گناهان گذشته اعتراف م یند و گاهکیمرور م
ث عنصر یت از حیجه روایاست و درنتردهکسامان روانش را دچار اختالل  ،یروح يهاضربه

ن حال و یت داستان، زمان بیروا يهاتیاز موقع ياریخته است. در بسیرهمبه زمان مغشوش و
از ن رمان یدر ا یزمان يهايثر بازکا يث بسامدیند. از حکیر مینده سیهم آ یز گاهیگذشته و ن

خود  يبرا ياندهیه آکب است یو غر افتادهكت یتیشخص يرا راوی؛ زاستنگر گذشتهنوع 
قهرمان /يراوه ک يامثال لحظهعنوانند. بهیبیم یسفر زندگ يدر انتهاست و خود را یمتصور ن

هاي سنتی و اجباري که با ازدواجاش با منار ییآشنا اد نحوةیبه  استدر آن شهر مرموز 
ه با کدفتر روزنامه  یعنیمدرن؛  یفرهنگ يفضا یكاو در گر ید ی. به عبارتافتدیممخالف بود، 

 يهاان موضعش در قبال ازدواجیشود و در جریمتفاوت است با منار آشنا م یسنت يفضاها
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بدأت تقطع املسافة من  اليت يوكانت ه» :ردیگیدارد، قرارم ییاالک یه به زن نگاهک یلیتحم
نظرة على املوضوع  يألق يدم ىف موضوع تكتبه أو لكقكزميل أمكتباا إى مكتىب لكى تستشريىن  

قبل أن تقدمه لل طب ة  مث بدأت حتدثىن عن مشاكلاا ىف البيت: يلحون علياا أن تتزو  
 .وي رضونا على اخلطاب ك ا لو كانت سل ة، لن تتزو  هى أبدا هبذه الطريقة، ستختار بنفساا

ة م ى ملاذا يكون االختيار من حق الرجل وحده؟ أخافىن كالماا  قلت لنفسى لن تكون صرحي
 .(7-6: 2001)طاهر،  «ته  ولكىن حاولت وتقدمت هذا احلد لو كنت أان الذى اختاإى

ضر مان حا  نگاه زیاز زاو یگذشته وقت يرخدادهاه کن است یا نگاه به گذشته در داستان
 و یسمرات جییت زمان و تغکرا حرینند؛ زکیمدا ید پیجد يسته شوند، داللت و ابعادینگر
نگر ذشتهرد از گکارکن ی. ا(139: 2004، ي)قصراوشود یر نوع نگرش او مییانسان باعث تغ یروح

 ینونک دهد و موضعیخودش انجام م  ردار گذشتکرفتار و از  قهرمان/يه راوک ییهالیدر تحل
 یمشاجرات يدآورای با وجودمثال عنوانبه ان است؛ینما امالًکرد یگیها من در قبال آنه اآلک او
 يهاتیشتر وقت خود را صرف فعالیب و به فرزندان داشت یتوجهیب ه با همسرش دربارةک

ان چارعذاب وجدت فرزندانش نگذاشته بود، دیترب يبرا یافکرده بود و وقت ک ينگارروزنامه

ى سيطرت عل»ند: کین سرزنش میچننیه این قضیشده و در خلوت، خودش را نسبت به ا
أ  تكن    ؟أكثر  نا اأين كنت أنت    ملاذا   تف ل شيئا لتقرتب مالطفلني ؟   ليكن !   و 

: 2001طاهر، ) « ؟لبلد ااالحتاد االشرتاكى أو خار   يف الصحيفة أو طوا الوقت خار  البيت يف

شود یاطراف م يبایعت زیطب يسرعت محو تماشابه رده،کن خاطرات را رها یاما در ادامه ا ؛(9
از  دیگذشته برگردد و با یست به زندگیه هرگز حاضر نکند کیم ن با خودش زمزمهیو چن

  لن قلت الجفلت و متجا ا وشاردا فأ ةار يالس ةمرآ يف يوجا فاجأين» لذت ببرد: ینونک یزندگ
 كوم لذليللن أستسلم ا هذا الصباح املش س  ال يفل و يان اجل كهذا امل س يفي  لكذل ىإأعود 

 .(9: همان) «منار ه مشاد معيطفو في يالشرود الذ

 يم محالویقهرمان با ابراه/يراو ییت داستان آشنایه به رواک رمانگر از ید یبخشدر 

 یت، زمان حال است؛ اما بهاء طاهر با انحراف از توالینقط  مفروض روا ،شودیپرداخته م

 قهرمان/يند. راوکیت میرتر روایه زودتر اتفاق افتاده، دکرا  يداستان، رخداد يرخدادها

 یاخالق يهایژگید. ویگویدر دفتر مجله سخن م يم محالویبا ابراه اشیمیصم ارتباط دربارة

ر او را کتفاتش ی، خاطرات و ذهنمیچ  گذشت  ابراهیاز درو  ندکیه میرا واگواو  یتیو شخص
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ابلف ل دا ينت س ك»در قبال مردم ندارد: يه تعهدکداند یخود م یستیالیدگاه سوسیمخالف با د
 ن يفي حرر كعندما تزاملنا أوا مرة   وقت، حىت يأ  يفني ي محنيقين صدكته رغم أننا   نيلرؤ 

ان كوحا ، و  مثايل قوا إنينيا متح سا يسكان هو مار كم الشباب   اية أيصفحة األخبار اخلارج
 .(23-22: همان) «د عن روح الناسيب و ه أنه متحجر يف ييرأ

شان ینونک یزندگت نشسته و دربارة یژیه با برک یفصل چهارم و به هنگام لیاوادر  يراو

ز ازند و یبه گذشته م يزیگر یند، به طور ناگهانیگویسخن م درخشان ياندهید به آیو ام

ر مادرش را از دست داده و آنقد یه در سن چهار سالگکد یگویاش سخن میکودکدوران 

ن یدر ا يد. راویآیگر خواب به چشمانش نمیه دکشود یم یو روان یفشار روحمتحمل 

ا به ننده رخوا یو سرگردان یشیپرزمان یداستان را قطع کرده و نوع ییزمان حال روا بخش،

در  شیبر تشوعالوه اوسازد.یت را از حالت نظم خارج میروا یر خطیآورد که سیوجود م

 ،كل يكن أحل فأان أعرف أين كومع ذل» :ندکیل مکمش نیدچار ا زیذهن خواننده را ن ت،یروا
منذ  ينطاردي يلذالطفل ا كذل يني، عنيني ال نيلن أهرب من هات  نفسه أيننيقيوأعرف ابل
ا الفائدة؟ له مأسأ أين يدجيء  ال يجيالفراش حبثا عن نوم ال  أتقلب يف أين يدجي  ال  الصباح 

 م الدروس وقدد ت ليفيمب ن؟ و سأت ل اا اآلة دروس يمغرب ال  ر؟ أ يف ما الفائدة من أن تالزمين
  الراب ة منوهو يف ايالر دا  طفال ماتت أمه ابمليدائ ا طفال وح يني ا أتتك  ك أرا فات الوقت؟

 .(66: همان) «ع ره

ها ارتباط نکه با آ ياز گذشت  افراد يسخن راوه کشود ین استنباط میفوق چن يهااز مثاله

و  مملؤ از خاطرات ياشود. خواننده با گذشتهیمختلف داستان تکرار م يهاداشته در بخش

ان، تسلط داستن یابودن زمان در الیشود. سیداستان ارجاع داده م گذشته ، بهيراو یار ذهنکاف

 از يهتربه درك ب ند تاکیم كمکو به خواننده  گذاردیش میبهاء طاهر بر زمان را بهتر به نما

ر او در تصو يبرا يادیش از حد در رمان ابهامات زیب ییگوكه تکبرسد چرا رخدادها 

 ند.کیجاد میا یرامونیط پیمح يهاتیات واقعیجزئ

 ي. شعرگونگ2-4
 ازانه یگراو آرمان يشعر كمتفاوت از سب کیبا سب یاجتماع یزندگمختلف  يهاثبت جنبه
 یستیرمان رئال یسینوه در سنت داستانکاست  ییهارمان ساختاردر  یاصل جمله قواعد
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ع جامعه و یها به وقاستیشه در نوع نگاه رئالین اصل ری. ا(6: 2000، يهمفر)روند یشمار مبه
 یاجتماع يهاتیست واقعیسان رئالینوه رمانکيطوربه ؛ها داردت در قبال آنیاحسا  مسئول

اما  ؛و انتزاع هستند يفانتز يگرینند و مخالف غنائکیثبت م یرا با دقت و وسوا  خاص
 يادیت زیل اهمیرد به تخیگیها فاصله متیق واقعیه از ثبت دقکنیداستان مدرن به سبب ا

تفاوت داستان مدرن با » شامدرن دارد.یبا داستان دوران پ يجهت تفاوت بارز نیا دهد و ازیم
تر تیبااهم .ستیداستان نا آن عنصر ین یدر ا یتفاوت صرفاً یستیو ناتورال یستیرئال يهاداستان

ه باعث کش داستان به سمت شعر است یازپشیردن بکلیها، من تفاوتیتر از هم  ایانیو بن
 .(35: 1389نده، ی)پا «ده شودینام یغنائا ی ، داستان شاعرانهیستیده داستان مدرنیگرد

تب کن میر ادل یمرنگ تخکنقش  ،سم وارد بودهیتب رئالکه همواره بر مک یاز انتقادات یکی
ات مختص یاربرد برخکسم یاما در دوران مدرن ؛سازدیم یرا دچار شعارزدگ يه اثر هنرکاست 
خصوص در د بهیجد یین شعر و نثر در متون روایده مرز بیها، سبب گرددر داستان يشعر

، يشعر ر عناصرگیه، استعاره، نماد و دیاد از تشبیه استفادة زکال ذهن یان سیجر يهاداستان
بودن  يریصون امر، تیعلت ا». ، زیر سؤال برودندکیم یكبه شعر نزد راها ن داستانیا ساختار

وزمره ر یمشتر از زبان رسیار بیشعر، بس ين و استعاریه ساختار نمادکنیزبان ذهن است و ا
ر به اث كیتر بوده و در نگارش یكن سبب به زبان ذهن نزدیدارد و به هم يرسازیت تصویقابل
: 1389اط، یخ زادهیو عل ی)مشفق« باشد ياژهیو يردهاکارکتواند حامل یال ذهن، میان سیة جرویش

ن ش داستایدایپ.شه در عوامل همچون:یر یورود مختصات شعر به ساحت رمان عرب .(196
 برانج كبه خصوص سب یعرب سمیرمانت و ییاروپاسم یاز سمبول يریثرپذمدرن در فرانسه، ا

 .(16-15: 2004عقوب، ی) «دادیم يادیت زیاهم و ساختار شعرگونه لیبه تخه ک دارد
  یبر پارا ن داستان یه اکند کیاشاره م« المنفى یالحب ف»وتاه رمان ک ةمؤخربهاء طاهر در 

وضوح ن سخن بهی. ا(255: 2001طاهر، )است افته یها به آن راهتیاز واقع يااما پاره ؛ال نوشتهیخ
را  یاشعار مختلف يه راوکنیا مضافاً ،ن اثر استیدر ا يو كدر سب يپردازالیت خیانگر اهمیب

 .ندکیمختلف زمزمه م يهاا در صحنهکا لوریو گارسیکجمله فدر از شاعران مختلف از
ل ی، با قوة تخیعیطب يهادهیها و پدتیها، شخصانکم از میفات مستقیسنده بارها در توصینو
مثال در فصل  يبرا. ندیآفریمبا و هنرمندانه یار زیبس يریشعرگونه، تصاو کیش و با سبیخو

سنده ینو ،شعرگونه است یه خود عنوانک (پروانه همچونننده کش) «فراشةكهشة  »چهارم به نام 
ر یدرختان را هنرمندانه به تصو يهان شاخهیب يهاروشنهیسا ،ستیونیشاعران امپرس وةیبه ش

امال ک یفیتوص ،مختلف يهااز رنگ ياها در جشنوارهپرواز درآمدن برگر به یشد. تصوکیم
دادن، جمله: هل از یانسان يهایژگین صفات و ویهمچن يابان است. ویخ یكشعرگونه از 
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 :دیافزایمر ین تصویا ییبایه به زک ردیگیم ارکبه ها برگ يدادن را براكفتن، خشونت و قلقخُ

انت كرا عن موعده؟  كل الذي بدأ هذا ال ام مبي. اجل ياخلر ين هذا ي. غاب عن عكي»
تاا األوراق الصفراء قد شحبت خضرهتا ووش   ئاهلاد ياحل كالشارع يف ذل جانيب ىاألشجار عل
زهرة ع القة مزخرفة ابأللوان اخلضراء الباهتة  شجرةل كة، متوهجة يف الش س  و يالالم ة والطر 

ال أعرف وصفاا  ىألوان أخر و ة واملشربة ابحل رة، واملفضضة، يواخلضراء املصفرة والصفراء البن
ر ببطء مثل فراشات مذهبة قبل يدفع ب ض األوراق فتتطايان اهلواء ك  و يفيد اخلر يال  كوسط ذل

صنع دائرة حوا جذع الشجرة، يسرب هاجع آخر  األرض    قبل أن تنضم إى ىأن تستقر عل
ا خشنا ري اا صوات صغكا كصدر احتي ش ابهلواء فصفراء، ترت ىشجرة أخر  ىرسم حتتاا صديو 
 .(146-145: همان) «دغدغ احلواسينه كل

جاست رده آنکشعر استفاده  يهایژگیو سنده در آن ازیه نوک يگرید ياهصحنهجمله  از
 يهاده و واژهکیء ملمو  خشیش یكاست به  يو معنو یذهن دةیپد یكه کروح را  يراوه ک

 ىلندا كذل ملتشققةاما تتشرب روحي اجلافة  كياا تتخللين  كأتر »ندکیمه یمعشوق را به ژاله تشب
مو   عة فوقبسر  رقميض ي    شراع أب!كون قد أحببتكأن أ ىال    أخشيالذي أبطأ عناا طو 

 .(147-146: همان) «أزرق
او به  يهایامکان نایو ب يت راویف شخصیدر توص يگریر هنرمندان  دیدر تصوبهاء طاهر 

ان أيضفا مفن كفان جناحفاي أ»:  ندکین استفاده میو نماد يااسطوره ياهیمااز بن ،خالقانه یلکش
ين أخففريا سفف دين ألمشففع ذااب يف مشففس احلقيقففة    ذااب يف بففطء م ففذب أوشففك أن يقتلففين    ف ففا أ

ه کرا  یونانیاسطورة اروسیکا يراو ،ر شاعرانهین تصویدر ا. (150: هم ان) «األرض! ىسقطت عل
ون ان نم اد ی يهاارو  در افس انهیک . اردیگیمارکاز جنس موم ساخت ب ه ییهاخود بال يبرا
اش یم وم يه ابال ،دیح د ب ه خورش  از شیش دن ب یكل نزدیه به دلکبلندپرواز است  يفرد

دن ب ه یدررس  يراو یامک نا ،نیر نم ادین تص وی ند. مفه وم اکیا سقوط میشده و به درذوب
 يالت راویب ا تخ  یواقع  يهاص حنه، داس تیف وق پ يهااز نمونهه کطور همان .آرزوهاست

 .دهیب ه رم ان بخش  ش عرگونه کیس ب ،االتیال خیاو در دنور شدن و غوطهشود یختنه میدرآم
 شعر يهاتو از ظرفیپردازد یها متیشخنمایش خلجانات روحی  با زبانی شاعرانه بهسنده ینو

 طلبد.یاستمداد مها ان احساسات آنبراي بی

 يريگجهينت
جمله  رنگ ازیپ یو آشفتگ یشعرگونگی، شیپرت از درون، زمانیهمچون روا ییهامؤلفه

دهد. یهاي مدرن قرارمرا در دست  رمان« المنفىالحب فی »ه رمان کاست  ییهان مؤلفهیترمهم
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تحوالت  جاي روایت رویدادهاي بیرونی،بهسم یرد مدرنیکاز رو ین اثر با تأسیدر ابهاء طاهر 
شدة شناختی سرکوبهاي اجتماعی و روانبه بیان تعارضکند و یقهرمان را رصد م/يراو یدرون

ضمن  يراو. دهدیقرار م يش اسرار و رموز درون راویبه نماش را پردازد و کانون تمرکزاو می
 یدرونهاي گوییتك با (در مهاجرت از همسر سابق و ازدواج مجددطالق )روایت اصلی داستان 

و جهان را با رویکردي سوسیالیستی در درون ذهن خود  هامسائل سیاسی روز عرب ،طوالنی
شود و خواننده بسیاري اوقات به پیوسته مرزهاي زمان جابجا مین، رمان یدر ا .کندواگویه و می

شود، مدام خاطرات مختلفی براي راوي تداعی میرا یشود؛ زهاي مختلف زمانی پرتاب میبرهه
کند و رود، گاه خاطراتش را از سر شوق مرور میگاهی در قالب آرزوها یا پیشگویی به آینده می

هاي روحی، را ضربهیسامان ندارد؛ زاو ذهنی متمرکز و بهکند. گاهی به گناهان گذشته اعتراف می
کاربرد برخی مختصات شعري در فصول گرسو یاز د. استسامان روانش را دچار اختالل نموده

ن اثر زیر سؤال برود و استفادة زیاد از یمختلف داستان، سبب گردیده مرز بین شعر و نثر در ا
ن یبه همکند. به شعر نزدیك می راتشبیه، استعاره، نماد و دیگر عناصر شعري، ساختار این داستان 

ن اثر از یارنگ در عنصر پی همچنین قرار داد. ییغنا يهاداستانتوان در زمرة ین اثر را میجهت ا
ان آغاز، میانه و یو مرز م زدیریمهمبهداستان کامال  ينوع آشفته است؛ زیرا محور خطی رخدادها

 و شودمی شروع آخر از تند. داستانیمو رویدادهاي داستان درهماست فرجام آن نامشخص 
 گذشته و حالِ ان یررا مکوار مآونگ یتکر رخدادها، در حریس يرسد؛ لذا برادوباره به آغاز می

ذهن آشفت   يهایت رخدادهاي داستان بر اسا  تداعیو روا ردیگیصورت م ییهانوسان يراو
همچنین صداهاي متکثّر  .ردیپذیصورت م يو یدرون يهاییگود بر تكیقهرمان و با تأک/يراو

بریزد و پیرنگ  ها برهمروایتخرده يرخدادها یشود تسلسل منطقحاکم بر داستان سبب می
و  یموضوعات واقع «المنفى یف الحب»در رمان  داستان از آشفتگی بیشتري برخوردار گردد.

ق یه مخاطب از طرکبل ؛شودینم ییواضح و رروشن بازنما یلکروزمره به ش یات زندگیجزئ
ن یچنتوان ین میرد بنابرایگیقرار م یان حوادث واقعینده در جرکات و خاطرات به طور پرایتداع

ت فاصله یم واقعیسان مدرن از ترسینوداستان كبه سب یسنده با اراده قبلیه نوکجه گرفت ینت
 گرفته است.

 منابع و مآخذ

 هاتابکالف. 

 بدالواحدترمجة: ع ،ديثاالجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احل، م(2007اخلضراء ) یاجليوسي، سل 
 بريوت: مركز دراسات الوحدة ال ربية  ،1ط ،لؤلؤة
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  ةللثقاف یدلفيا: اجمللس األعلفيال ،1ط ،براهيم املني.إ ة: حصةترمج، الرواية العربية ،م(1997آلن )، روجر
 القاهرة: دار اهلالا  ،1ط ،ىاحلب يف املنف، م(2001طاهر، هباء )

 ال ربية للدراسات والنشر  بريوت: املؤسسة ،1ط ،الزمن يف الرواية العربية ،م(2004قصراوي، ماا حسن )
 فريقيا يف الشرق إ مغرب: دار ،1ط ،ترمجه: بدرالدين عروكي، فن الرواية( م2001كونديرا، ميالن )

ين للثقافة اجمللس الوط الكويت: ،1ط ،أمناط الرواية العربية اجلديدة ،م(2008) املاضي، شكري عزيز
 والفنون واآلداب 
   امل رفة ات: عيالكو  ،1ط ،يف نظرية الرواية، م(1998) كلاملمراتض، عبد

 الثقافة بريوت: دار  ،6ط ،فن القصة، م(1978جنم، حم د يوس. )
 قاهرة: دار الغريب ال ،2ط ،بي يترمجه: حم ود الر  ،تيار الوعي يف الرواية احلديثة ،م(2000، روبرت )مهفري

وت: بري  ،1ط ،م(2000-1970وجتلياهتا يف الرواية العربية )اللغة الشعرية ، م(2004ي قوب، انصر )
 املؤسسة ال ربية للدراسات و النشر 

 : ماهی.تهران ،3چ ،ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی ،مباني نظریة ادبي، ش(1388برتنس، هانس )

 لشن.گتهران:  ،2چ ،مدرن يهاران: داستانیداستان کوتاه در ا ،ش(1389ن )یپاینده، حس

حمد راغب ترجمه: م ،يشناسدانشنامة روایت، ش(1391) انیرامنفرد یان؛ ماري لو ، دیویدهرمن 

 تهران: علم. ،1چ ،و همکاران

 هانامهانیپاب. 

ويرة: م ة البجا ،«لبشري مفيت بنية احلبكة يف رواية لعبة السعادة»، م(2018) اتري خ و رتيبة أوشن، ليليا
 رسالة املاجستري 

 مجالتج. 

وامل عاز  یو برخ یادب سمیبه مدرن یاجمال ينظر» ،ش(1388) يغفارمحمد  و دیمج ان،یاوحد

 .34-28صص  ،26شمارة ،2دورة ،اتيکتاب ماه ادبران: یخان  کتاب ا ،«موثر بر آن یفرهنگ

هاي مصطفی جریان سیال ذهن در داستان» ،ش(1389) علیزاده خیاطناصر مشفقی، آرش و 

مارة ش ،8ةدور ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي: یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انسان ،«مستور

 .209 -181صص  ،17
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 اهراء طهبروائي لل« احلب يف املنفى»من الواقعية إىل احلداثة يف رواية 
 نوع املقالة: أصيلة

 آابدي، عبدالباسط عرب يوسف1ناريچأکرب أمحدي علی ،زادهويشرضا در 
 زابل  يران،إ، کلية اآلداب وال لوم اإلنسانية، ماجستري يف اللغة ال ربية وآداهبا جبام ة زابل 1

 ، زابل ، إيراننسانيةل، کلية اآلداب وال لوم اإليف قسم اللغة ال ربية وآداهبا جبام ة زاب كأستاذ مشار  2
 ، زابل ، إيراننسانيةل، کلية اآلداب وال لوم اإلعد يف قسم اللغة ال ربية وآداهبا جبام ة زابأستاذ مسا 3

 امللّخص
 ات؛لذا عن رجةخا بيان قضاايو  للواقع .وص على بناء   الكالسيكية الفرتة يف الواق ية غالبية الرواايت ت كتب
لذاتية، ا الجاانهتخوا إى بيان ومالية القصص لشخوصلالروحية والنفسية   راقلال تصوير على الروائيون رك ز ولكن
 يف لبشريةا نفسيةال ضطراابتلال الكبري وب د الن و التقليدية، السرد أساليب انيار ومع احلداثة ظاور ب دك وذل

 يف داثةاحل تكو انعن م .شعلى الك لتحليليا-حتاوا هذه الدراسة وفقا  لل ناج الوصفي  احلديثة اجملت  ات
 عاطفي أبسلوب االجت اعية اايالقض ت  د  م اجلة(  م1935) طاهر هباء املصري للروائي «نفىامل يف احلب» رواية

 ظاارإإى  اواحي هباء طاهر أن ىإ النتائج تشري  البحث بضرورة رف ت   يتوالالرواية،  هذه مييز ما من أهم ذايتو 
 لكولذ ية الطويلة؛الداخل ونولوجاتامل خالا متأثرا أبساليب الرواية احلداثية من للراوي/البطل زاعات الداخليةالن

  بوعيك ، وذلللسرد يةاحلداث تاملكو ان على ت هذه الروايةحتو غامضة  ف لى هذا، ا احلقيقية لل ا  القضااي يص.
ل تسلس فام يف مرتبكا القصة فأصبح القارئ ألحداث املنطقي الرتتيب   فقد تشظ ىمن جانب الروائيكامل 
 يةوال اطف الغنائية جلوانبا غلبة يف ع لية السرد يتسبب يف الش رية املكوانت استخدام أن ك ا  القصة أحداث

  الواق ية للسرد على
 « ىنفامل يف احلب»ء طاهر، االداخلي، هب املونولو  احلداثة، الواق ية،: ةرئيسال الكلمات
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Abstract 
In the classical period, realist novels are often written based on descriptions 
of reality and out-of-mind issues; but with the collapse of traditional 
narrative styles, after the advent of modernism and the great growth of 
human mental problems in modern societies, novelists have focused more on 
portraying mental problems and depicting the inner concerns of fictional 
characters. relying on a descriptive-analytical method, the present article 
tries to discover the components of modernism in the novel "Love in Exile " 
by the Egyptian novelist Bahaa Taher (1935). the most important feature of 
this novel, which was recognized as a necessity of research, addressing 
social issues with an emotional and intrinsic approach. the results of the 
research indicate that the author tries to show the narrator's inner struggles in 
a modernist way through long monologues; therefore, real world issues are 
vaguely described in this novel and instead this narrative work consciously 
has modernist components, so that the logical order of the events of the story 
is disturbed and the reader is confused in understanding the events of the 
story and the author's use of poetic structures in the story causes the lyrical 
and emotional aspects of the story to prevail over realism. 
 

Keywords: Realism, Modernism, Inner Monologue, Bahaa Taher, "love in 
Exile". 
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