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 اثر »الطريق الطويل«تحليل عنصر درونمايه در رمان   ويبررس

  يكيالنالنجيب 
  2زاده خيري مهري ،1يافضل زهرا 

  چكيده
به تصوير براي يكي از ابزارهاي مناسب ،صر معاي  يكي از انواع داستان است كه در دوره،رمان 

 ،اين فن. شود  محسوب ميها  مشكالت زندگي بشر و بيان افكار، عقايد و انديشه وكشيدن مسائل

. هستندش و اهميت خاصي در ساختار هنري آن قر يك داراي نه ه كدارداجزا و عناصر گوناگوني 

شود، يكي از عناصر   يا پيام داستان تعبير ميونضم كه گاه از آن به فكر اصلي يا م،عنصر درونمايه

 نسبت به موضوع ،گيري نويسنده ديدگاه و جهت:  عبارت است از،اين عنصر. اساسي داستان است

 اجزا و ،اي در خالل اثر كشيده شده و ضمن ايجاد وحدت و هماهنگي داستان كه مانند رشته

كار  طور صريح يا غيرصريح به اين عنصر را به ،نويسنده. دهد  ميعناصر داستان را به يكديگر پيوند

تواند به   ميخواننده نيز. كند  ميخود را از طريق آن به خواننده القاي  گرفته و فكر و انديشه

 نويسنده ي و به فكر و انديشهكند  كشف ،الي اجزا داستان هاي معيني آن را از البه  سرنخي وسيله

   .پي ببرد

 ي  نويسنده،نيالكيالاثر نجيب » الطريق الطويل«ايه در رمان  عنصر درونم،در پژوهش حاضر

 طرح به منظورنويسنده در رمان مذكور .  نقد و بررسي شده است، معاصر مصريي برجسته

هاي رمان گنجانده   بهره جسته و آن را در افكار و تخيالت شخصيت،درونمايه از روش غيرصريح

ه سرنخ وجود دارد كه با دشف درونمايه در اين رمان  براي ك،عمل آمده هاي به طبق بررسي. است

شود   مي استنباط،بر همين اساس .كرداستخراج ها   آنتوان اين عنصر را از طريق  ميملأدقت و ت

 رماني تحليلي و هدفدار است و نويسنده ،كه رمان يادشده به دليل برخورداري از عنصر درونمايه

 . خود را به مخاطب عرضه كندي قيدهايده و عمهارت توانسته با خالقيت و

  . ي، الطريق الطويل، درونمايهنرمان معاصر، نجيب الكيال: ها كليدواژه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه

فن . هاست  نقد و بررسي آن،هاي پي بردن به ارزش و اعتبار فنون ادبي اه ريكي از

 اجزا و عناصر ،در عصر حاضر. مستثني نيست، داستان نيز از اين قاعده

 و ارزش شود ميل ـداستان براساس معيارهاي معيني نقد و تحليدهنده  تشكيل

 داستان ي كاربرد اجزاي هـ آن منوط به طريقي دهـهنري و ميزان تبحر نويسن

 سبب شده تا ،همين امر. شده است ها و استانداردهاي تعيين مالك اق بـمطاب

رچوب علمي  نگارش داستان در چابه منظور تمام تالش خود را ،نويسان    داستان

 اسالمي معاصر مصري نيز همانند ي نويسنده 1»نيالكي النجيب«. به كار گيرند

 ي نويسي به رشته ديگر نويسندگان داستانهاي مختلفي را براساس قواعد داستان

  . تحرير درآورده است

اين رمان، . هاي اوست ترين داستان يكي از برجسته» الطريق الطويل«رمان 

زه ي آن جاي  آن را در زندان نگاشت و به واسطهنجيب اولين رماني است كه

 ،همين امر .دست آورد نويسي به وزارت آموزش و پرورش را در مسابقات رمان

سبب شد كه رمان مذكور از سوي وزارت آموزش و پرورش به عنوان كتاب 


	���� ���. (هاي دبيرستان برگزيده شود درسي يكي از پايه���� ����� ��، 1995، 

54 (  

كه مشتمل بر بيست و سه فصل و سيصد و هيجده » الطريق الطويل«رمان 

 تصوير ،شده در آن اي ترسيمه هصفحه است، رماني واقعگراست و اغلب صفح

 و كردهرا مشاهده ها   آن،هايي است كه نويسنده از نزديك روشني از مكان

زيسته است ا ه  آنهاي مأنوسي هستند كه نويسنده با  شخصيت،هاي آن شخصيت

 با توجه به ، استنجيبو بنا به عقيده برخي از ناقدان اين رمان زندگي نامه 

اش در دوران كودكي و نيز برخي از  اينكه مناظري از روستاي محل زندگي



  ...بررسي و تحليل عنصر درونمايه در                                                                                     

 

151 

 . در رمان به تصوير كشيده است رازندگي كردهها   آناشخاصي كه با

  )3الزهراني،(

 فكر اصلي داستان  و پيامي دربردارنده كه ،»درونمايه« عنصر ،در اين پژوهش

  مورد بررسي و تحليل قرار،مذكورنظران در رمان   براساس نظريات صاحباست،

 عنصر يادشده از چه روشي استفاده طرحنجيب در گيرد تا مشخص شود كه  مي

 او تواناييميزان  و كردههايي به مخاطب عرضه  كرده و آن را از طريق چه سرنخ

  .حدي استچه عنصر تا اين  كارگيري در به

  

   تحقيقي پيشينه

نجيب ي  باره در،هاي ذيل  شد كه پژوهشروشن ،عمل آمده هاي به با بررسي

  : انجام شده است و آثار اونيالكيال

نويسي اسالمي  بررسي و تحليل نقش و جايگاه نجيب الكيالني در داستان .1

التحصيل دانشگاه  غ فار،صديقه زودرنجارشد  كارشناسي ي پايان نامه(معاصر 

 .)تربيت مدرس

پايان ( اثر نجيب الكيالني »اليوم الموعود«ترجمه و نقد و بررسي كتاب  .2

 .)التحصيل دانشگاه پرديس قم  فارغ، كارشناسي ارشد معصومه بهمنيي نامه

 بررسي موردي ،در ادبيات داستاني نجيب الكيالنيزن پردازي  شخصيت .3

نامه كارشناسي  پايان( »مالش ال������جاكرتا و  ءراعذ تركستان، ليالي« :سه رمان

 .)سينا التحصيل دانشگاه بوعلي  فارغ،ارشد شهال زماني

 داستاني ي هاي نجيب الكيالني با استناد به مجموعه داستان رئاليسم در .4

  .)دانشيار دانشگاه الزهراشده توسط دكتر انسيه خزعلي   چاپي مقاله (»الكابوس«

 زينب ارشد كارشناسي ي نامه پايان( »الطويل لطريقا« رمان اجتماعي نقد .5

 .)سينا بوعلي دانشگاه تحصيل حال در دانشجوي بروجني بيگي
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 اسالمي ي نويسنده اين آثار كه است مطلب اين گوياي ،مذكور هاي پژوهش

 جلب خود به كشور داخل در را محققان توجه ،ادبي ارزش و اعتبار لحاظ به

 بدون .است گرديده يادشده تحقيقي هاي فعاليت نرسيد ثمر به باعث و كرده

 نجيب آثار بررسي منظور به بسياري تحقيقات نيز عربي كشورهاي در ،شك

 هاي پژوهش عناوين .نيست ممكن ،مقاله اين در ها آن ذكر كه گرفته صورت

 درخصوص آنچه .هاست آن محتويات و شده بررسي موضوعات بيانگر ،نامبرده

 ،ذكرشده موضوعات با آن موضوع كه اين ،است ذكر لقاب ،حاضر ي مقاله

 است مهم و توجه درخور ،تازگي لحاظ به مقاله موضوع بنابراين ؛دارد تفاوت

  .شود پژوهشي هاي فعاليت انجام در محققان راهگشاي ،آن نتايج است اميد و

  

  Theme)     ( درونمايه

 و ياجزا ي همه ينيع ؛دهد مي تشكيل را هماهنگ كل يك ،يمطلوب داستان هر

 يضرور ،داستان ياصل هدف يبرا ها آن تك تك و بوده مرتبط هم با آن عناصر

 ماننده هك است داستان ي هدهند تشكيل عناصر از يكي نيز درونمايه عنصر .است

  .دارد آن ساختار در اي ويژه اهميت و نقش ،عناصر ساير

 داستان پيام يا و ونمضم يا اصلي فكر به آن از گاه كه داستان ي درونمايه

 .است داستان موضوع به نسبت نويسنده گيري جهت و ديدگاه ،شود مي تعبير

  .)30 :1379 مستور،(

 كه اي انديشه : از است عبارت ،درونمايه« ميرصادقي جمال ي عقيده به بنا 

 نهاده او اختيار در زندگي خود كه اي انديشه ؛شود مي أخذ مؤلف ي هتجرب از

  )176 :1380 دقي،ميرصا( ».است
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 اي نتيجه و داستان بر حاكم روح همان ،داستان يك ي درونمايه« ،ديگر بيان به

 آن از ما يا كرده بيان را آن صريحاً داستان يا كه است زندگي ي هدربار كلي

  .)57 :1376 پراين،( ».كنيم مي استنباط

 ستاندا اصلي فكر مانه ، هدرونماي« درونمايه، از ديگري تعريف براساس

 و انسان ي هدربار را مهمي نكته نظرش ارائه با خواهد مي نويسنده كه است

  .)185 :1384 لو، اسماعيل( ».كند بيان او زندگي

 اصلي فكر و حاكم روح انديشه، ديدگاه، به درونمايه ،فوق تعاريف در

 كه هستند موضوع اين بيانگر ،مشابه و مترادف تعابير اين .است شده تعبير

 زندگي به نسبت نويسنده نگرش و برداشت نوع از برگرفته عنصري ،هدرونماي

  .است

 تأثير داستانش موضوع از او تلقي در ،هستي از نويسنده ادراك و نگاه اين«

 نويسنده هر داستان گونه بدين كند مي ريزش آن اجزاي سرتاسر در و گذارد مي

 فرد هب منحصر و متمايز ديگر اي نويسنده از ،هستي از كسي هر تلقي مثل

  .)30 :1379 مستور،( ».شود مي

 ي منزله به« كند مي پيدا تسري ،داستان سرتاسر در كه جهت اين از درونمايه

 پيوند برقراري ضمن و شود مي كشيده اثر خالل در كه ،است اي رشته يا خط

 ».دهد مي سوق هنري وحدت به را آن ،داستان هاي موقعيت و وضعيت بين

  .)174 :1380 ميرصادقي،(

 را ها آن و دربرگرفته را داستان اجزاي بيشترين عنصر، اين ،ديگر تعبير به 

  .)59 :1376 پراين،( .بخشد مي وحدت ،داستان به و داده پيوند ،يكديگر به

 ايجاد ي هوظيف ،درونمايه كه است اين ،آيد برمي باال نظريات از آنچه

 نويسنده .دارد عهده به را نداستا عناصر و اجزاي ديگر بين وحدت و هماهنگي

 طريق از را خود ي ايده و فكر تا گيرد مي كار به را عناصر ي هبقي صورت اين در
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 منظور به داستان نگارش كه شود مي استنتاج بنابراين كند؛ القاء ديگران به ها آن

 ،است خواننده براي نويسنده ي هعقيد ابراز و ديدگاه بيان مانه هك ،خاصي

  .دگير مي صورت

 هستند آن فني معناي به درونمايه بدون ها داستان برخي كه است ذكر قابل

 ميرصادقي،( .ندارند خوانندگان كردن سرگرم جز هدفي و )1379:31مستور،(

 .شوند مي تقسيم تحليلي و تفريحي ي دسته دو به ،اساس همين بر )180 :1380

 است؛ لذت ايجاد نهات ها آن دفه هك هستند هايي داستان ،تفريحي هاي داستان

 آگاهي و خواننده بصيرت و درك لذت، ايجاد بر عالوه ،تحليلي هاي داستان اما

 و واقعي جهان به خواننده ،شوند مي موجب و داده گسترش زندگي در را او

  .)15: 1376 پراين،( .كند توجه بيشتر آن در موجود هاي رنج و درد

شود كه   مينتيجه حاصلاين  ،شده از مجموع مطالب ذكر،طور كلي به

 مانند روح در جسم است كه وجود آن به عنوان عامل ،درونمايه در داستان

 ضروري است و ،و عناصر داستان اجزا  سايري وحدت بخش و پيوند دهنده

 از لحاظ فني و هنري ارزش ،اند بهره هايي كه از اين عنصر بي عمالً داستان

  .چنداني ندارند

  

  ايهدرونم ي هارائ ي هشيو

 گاهي« .شود متوسل روشي به بايد آن بيان و درونمايه ي هارائ منظور به ،نويسنده

 يكي ي وسيله به يا و نويسنده ي هوسيل به ،صريح طور به داستان از جايي در پيام

 اغلب كه است حالي در اين )60 :1376 پراين،( »شود مي بيان ها شخصيت از

 و كنند مي پرهيز داستان ايه هدرونماي صريح بيان از خود آثار در نويسندگان

 مثالً ؛گزينند برمي ها آن تشريح و تصوير براي را صريح غير ايه هشيو

 و گنجانند مي داستان هاي شخصيت تخيالت و عواطف افكار، در را اه هدرونماي
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 به داستان موضوع برآيند و تخيالت و افكار اين تفسير طريق از خواننده

 تر صريح غير و تر ظريف ، درونمايه هرچه زيرا برد؛ مي پي داستان درونمايه

 هداره، - 183 :1380 صادقي، مير( .است بيشتر خواننده بر تأثيرش ،شود مطرح

1992: 37(.  

 غيرمستقيم طرح كه شود مي استنباط ،يادشده روش دو بين مقايسه با

 در دباي نويسنده بنابراين ؛است مستقيم و صريح ي هشيو از بهتر ،درونمايه

 مورد اش نوشته اينكه براي و گيرد كار به را الزم دقت ،عنصر اين ي ارائه ي شيوه

 ي هشيو از ،باشد داشته او بر بيشتري نفوذ و تأثير و شود واقع خواننده استقبال

 بسياري ،دهد مي نشان تجربه كه طور همان زيرا گيرد؛ بهره صريح و غيرمسقيم

 قابل اثر ،شوند مي مطرح ،غيرمستقيم طور به كه اندرزهايي و پندها از

  .گذارند مي مخاطب بر اي مالحظه

  

  درونمايه كشف هطريق

 شود مي باعث ،امر اين زيرا دارد؛ خاصي اهميت داستان ي درونمايه به بردن پي

 به .ببرد پي آن اعتبار و ارزش به ثانياً و بفهمد را داستان ،خواننده اوالً كه

 خيلي ،كنيم بيان را داستاني پيام كنيم كوشش اگر« نظران صاحب برخي ي عقيده

 از كاملي درك به درنتيجه، و فهميد خواهيم را داستان ريز نكات و اه هجنب از

 خيلي ،نكنيم چنين اگر كه است واضح ،ترتيب اين به ؛رسيد خواهيم داستان

  .)67 :1376 پراين،( ».ماند خواهد پنهان ما نظر از داستان در چيزها

 همان،( .است ظريف و حساس بس كاري داستان ي درونمايه بيان و كشف

 شده احاطه ها شخصيت افكار و حوادث امواج با موارد بيشتر در درونمايه )67

 را آن غالباً ،نويسنده زيرا است؛ دشواري كار ، خواننده براي آن به بردن پي و
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 داريخود داستان ي هصحن در آن كردن آشكار از و دهد نمي بسط و شرح

  .)127 ابوملحم،( .كند مي

 آن ي هجنب دشوارترين ،ادبي تحليل تفسيري ي هجنب اين اسكولز نظر به

 برداريم آن از چشم ،اثر خود در شدن دقيق بر عالوه بايد ،راه اين در زيرا است؛

 ،اثر يك معاني يا درونمايه كشف .بدوزيم نظر اه هتجرب و اه هانديش جهان به و

 همان ،ارتباط اين .است آن بيرون جهان و اثر بين تباطار ايجاد مستلزم

  ).32- 22 :1383 اسكولز،( .معناست

 دستورالعمل ،داستان پيام كشف براي ،نظران صاحب برخي ي هگفت به بنا

 ،داستان پيام به رسيدن براي راه بهترين ،اوقات بعضي .ندارد وجود مشخصي

 گاهي .است كرده تغييري چه داستان در اصلي شخصيت بپرسيم كه است اين

 آموخته را چيزي داستان انتهاي تا اصلي شخصيت اگر كه بپرسيم توانيم مي هم

 كه است اين ،راه بهترين نيز گاه .چيست عبرت يا چيز آن ،گرفته عبرتي يا

 پراين،( .كنيم پيدا را درگيري حاصل كرده، مشخص را داستان اصلي درگيري

1376: 68(.  

 .دارد وجود درونمايه كشف براي ديگري هاي سرنخ ،هذكرشد موارد از غير

 به اثر آن ي هدربار را ما تفكر »عنوان« ،گاه .است »اثر عنوان« آن ترين بديهي

 .سازد مي مؤكد اثر در را خاص عنصري اهميت يا كند مي هدايت خاصي جهت

 در عنوان مثل ،دارند اظهارنظر يا تفسير حالت ،خود كه داستان از بندهايي

  .)24- 23؛1383 ،اسكولز ( يابند مي خاص اهميتي درونمايه از حثب

 نيز ،ورزد مي اجتناب صريح اظهارنظر و تفسير از نويسنده كه مواردي در

 هاي كناري هم تكرار، ايه هانگار .برويم تر ظريف هاي سرنخ دنبال به بايد

 ميان طاتارتبا به را ما قاعدتاً قبيل اين از هايي سرنخ و روايت لحن كنايي،

  .)24 همان،( شوند مي راهبر اه هانديش عام جهان و كتاب خاص جهان
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 شواهد نيز نمادين تأكيدهاي و اوج ي نقطه كليدي، ي لحظه ،اين بر عالوه

  .)32 :1379 مستور،( روند مي شمار به داستان معناي يافتن براي خوبي

 راه از ،واردم اين جز به .دارند اثر خود در ريشه ،مذكور هاي سرنخ هكلي

 اين « .است اثر خارج در كه آمده ميان به سخن ،درونمايه كشف جهت ديگري

 ،باشد گرايانه واقع داستان اگر .كند مي اثر وارد مفسر كه است بيروني دانش ،راه

 اطالعاتي به مجهز را آنان شان ي تجربه كه كنند مي درك بهتر را آن خوانندگاني

 و است گفته سخن آن از داستان كه باشد كرده واقعيت از جنبه آن ي هدربار

 بگذارد انگشت ،زندگي از اي جنبه بر است ممكن ،واقعگرايانه رمان يك غالباً

 ما به تواند مي داستان و ايم نكرده دركش هرگز اما ايم؛ شده رو روبه آن با ما كه

  .)25 :1383 اسكولز،( ».آوريم نظم به و كنيم روشن را تجربه آن تا كند كمك

 ي هخوانند ،درونمايه به دستيابي هاي راه درخصوص ذكرشده نظرات بر بنا

 هاي سرنخ و ها راه به بردن پي منظور به را خود تالش تمام بايد ابتدا داستاني ره 

 را داستان پيام و درونمايه ها آن طريق از سپس و گيرد كار به داستان در موجود

  .نمايد كشف

 

   رمان ي خالصه

نجيب در اين . ريق الطويل در بيست و سه فصل به نگارش درآمده استرمان الط

زمان با شروع جنگ جهاني  اقتصادي و سياسي مصر را هم  اوضاع اجتماعي،،رمان

. دوم تا زمان رهايي اين كشور از يوغ استعمار پير انگليس به تصوير كشيده است

ار انگليس دچار  استعمي  مصر به دليل پيامدهاي جنگ و سلطه،در اين زمان

 مشكالت را دوچندان ،نشانده كفايت و دست وجود رهبران بي. نابساماني شده بود

. مردم را به ستوه آورده بود... عدالتي و فقر، ظلم وستم، رباخواري، بي. كرده بود

بازتابي ) دو شخصيت داستان(اوضاع و احوال معيشتي خانواده سليمان و سعيد 

  قرباني وضعيت حاكم،اين دو خانواده. رج استم اين آشفتگي و هرج و از
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اختصاص دارد و ها   آنهاي رمان به مسائل و مشكالت  و تعدادي از فصلهستند

 زماني يادشده در مصر و ي  بيانگر حوادثي است كه در برهه،ديگر فصول رمان

آموزان دبيرستاني  اعتصاب و تظاهرات دانش. دهد  ميبرخي كشورهاي عربي رخ

 در رأس اين ، بيرون راندن انگليس از مصربه منظورها   آني قاطعانهو تصميم 

توجهي  حوادث است كه پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم و به علت بي

 استقالل و آزادي براياي دروغين خود ه هانگليس در محقق ساختن وعد

  .  پيوندد  ميهاي استعمارزده، به وقوع ملت

 زمينه را براي شورش 1948 طين در سال نابودي فلسي ريزي توطئه طرح

شود   مياند، مهيا ساخته و سبب هايي كه از نيرنگ استعمار به ستوه آمده ملت

 ميدان جنگ با ي  روانه، نجات فلسطينبرايهاي زيادي از مردم مصر  گروه

 سرانجام منجر به پذيرش ،دستي رهبران عرب با انگليس هم. اسرائيل شوند

نشاندگي   از دست،اين امر. دشو  ميرنهايت پيروزي اسرائيلبس و د بار آتش ذلت

را براي برپايي ها   آنرهبران عرب پرده برداشته و خشم مردم را برانگيخته و

با روي كار آمدن دولت جديد . سازد  ميتظاهرات گسترده در سراسر مصر مصمم

اي دروغين وي در اعطاي استقالل و ه ه و عملي نكردن وعد1950در سال 

 آن، ي هگيرند كه در نتيج  مياي مختلف شورش را از سره هآزادي، احزاب و گرو

 مجاز ، و رفت وآمد جنبش مقاومت ملي در كانال سوئزشده لغو 2 1936قرارداد 

ها و  هاي انگليسي  باعث ايجاد رعب و وحشت در پايگاه،اين امر. شود  ميشمرده

ار و تهديد، اين بحران براي اگرچه بر اثر فش. شود مي مردم ،سركوب وحشيانه

كند؛ امواج ديگري در پي اين بحران است كه با اعالم مخالفت   ميمدتي فروكش

جوالي و ترك 23اعتنايي مردم به حكومت نظامي و ارتش مسلح در روز  و بي

  ظاهر1352جوالي سال  26 كشور توسط ملك فاروق در روز ي غير منتظره

بستگي مردم، سرانجام انگليس   وحدت و هم،جهبا رفتن فاروق و در نتي. شود مي
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گويد و كانال سوئز نيز با تالش و   مي مصر را ترك1954براساس قرارداد 

يچ كشوري حق دخالت در ه هاي ك شود به گونه  ميكوشش جمال عبدالناصر ملي

، يابي مردم مصر به حقوق خود در پي اين تحول عظيم و دست .آن را ندارد

 ، ديگري بر ضد مصري توطئه، ي دو كشور فرانسه و اسرائيلدست انگليس با هم

اين توطئه نيز با . ندك  مي اعالم جنگ،زمان به اين كشور طور هم ترتيب داده و به

بس از طرف سازمان   دفع متجاوز و اعالم آتشبراي ، اقشار مردمي هشركت هم

 استعمار سال از چنگال چهار و  خنثي شده و سرانجام مصر پس از هفتاد،ملل

 . يابد  مي رهايي،انگليس

                                                                           

  »الطويل الطريق« رمان در درونمايه عنصر تحليل و بررسي

 ادامه در درونمايه عنصر ي هدربار نظران صاحب هاي ديدگاه و نظرات اساسرب

 ،اين از پيش .شود مي پرداخته الطويل طريقال رمان در عنصر اين تحليل به

 را مصر اقتصادي و سياسي اجتماعي، اوضاع ،رمان اين در نجيب كه شد اشاره

 پير استعمار يوغ از مصر رهايي زمان تا دوم جهاني جنگ شروع با زمان هم

 را مصر ي جامعه در موجود هاي واقعيت و حقايق و كشيده تصوير به انگليس

 .واقعگراست رماني يادشده، رمان ،بنابراين ؛است نهاده هخوانند روي پيش

 و مكان ذكر با را حوادث و گرفته كار به را الزم دقت ،وقايع شرح در نجيب

 مشكالت از بسياري كشيدن تصوير به ضمن او .است كرده بازگو ،دقيق تاريخ

 به درونمايه عنصر از گيري بهره با را خود افكار و عقايد ،مصر ي جامعه

  .است كرده ارائه مخاطب

 در درونمايه كشف براي نخ سر 10 كه دهد مي نشان ،آمده عمل به بررسي

 داستان ي درونمايه ،يكديگر با ارتباط در ها آن ي مهه  هك دارد وجود ،رمان اين

  .كنند مي القا ،خواننده به را
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 هب اشاره »الطويل الطريق« داستان عنوان .است داستان عنوان ،سرنخ اولين

 براي الطريق ي واژه و نيست مشخص آن امتداد و طول كه دارد طوالني راهي

 ادامه چنان هم ابهام و است مدنظر ،راه كدامين داند نمي او .است مبهم خواننده

 پيروزي و دوم جهاني جنگ اتمام از پس ،داستان هشتم فصل در اينكه تا دارد

 و شود مي گرفته ناديده ليسانگ جانب از مصر كشور آزادي و استقالل ،متفقين

  .دارد برمي پرده آن از سعيد و سليمان بين گفتگوي در نويسنده كه اينجاست

������ ��� � « سليمان ���� !�" # �$��
 %�&��... ($�� ����� �) �*) +�,-��: /) 

012��3 4%5��6 (&�� �"172�� 8 9(�29: ;�<4 ����� # =	>�)4 ?@A-��   
  . C4	B����4 #4 B���7 &� (*� �  سعيد

 � ��D ��3�EF/ �34� 9�G9�H�� ���7�3�� C�I�� �J�9K� �:4�.  
 � # 4�J�3 L& �	�M 5���N # 5���)�E%& # �O��� !�&�.  
 � P	�Q �	��� /	�Q... /	�Q R��M # �&!S9  T��U��� # @�V� # 5�1W2���.  
 � �XY � ��� �1-��"�� Z >#�[�\ ��J�9K ]�O.  
 �  ��^���7�3 _`1 a�� /�N4 RA9b # )�4
 R��c%: «. )P	�c�� f/	�c�� ghi �ghj(  

 ميان به سخن راه اين از داستان متن خالل در نويسنده گفتگو اين براساس

 و سخت راهي را آن اينكه، ضمن نامد مي »الحريه طريق« را آن و آورده

  .داند مي فرانسه استعمار از تر طوالني

 و اعراب جنگ در انگليس با آنان دستي هم و عرب رانرهب خيانت دنبال به

 ضد بر ،جبهه يك در ها آن زيرا د؛شو مي تر سخت واقعاً ،آزادي راه ،اسرائيل

 چنين عمويش و سليمان گفتگوي در را حالت اين ،نويسنده .اند ايستاده مردم

  :كند مي توصيف

 ����� l�� 8 �#�6 JU��m� nK oUp�\ (q B*)	 ��B*) �O�c �[&� &� � « سليمان

Pr���� 9̀ s��	� l�� �	9#��$	 ��t�?S # /) () %	9&,Y�� R��K 9�uYG %̀ ��!��� # v �� # ���7�3�� 

�M�$J� �K�# �w ���� ?x7U��   
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 � S�� x[1^ zY4 ���{� ... /p	� v�*y ��&� &���@ �  سليمان�O L& /M4 nc- ^ # 
��{� �w `1 a��.   

 �&-B*) �G � فريد]Jy ... # P	�Q /	�Q ... /	�Q # �#�� # �)�5�$1 Y4 �	9�H( n� @�	 

# � 1�.« )P	�c�� f/	�c��  h|h(.  
 كه ،فلسطين جنگ يافتن پايان و عربي هاي دولت سوي از بس آتش قبول

 مردم ،آمريكاست و انگليس سياست براي موفقيتي و اعراب براي ننگي ي هلك

 نبود آزادي به رسيدن برابر در ها آن مشكل كه دساز مي آگاه حقيقت اين از را

 هاي سختي و مشكالت اگرچه ،بنابراين ؛است باكفايت و مخلص رهبران

 بين گفتگوي در .شود مي نمايان آزادي ،آن از سپ ،كرد بايد تحمل فراوان

  .است شده اشاره ،مسائل اين به فريد عمويش و سليمان

������ ���7�O %5�&�pK %����#+ �1�9J { ��� � «فريدq� @�1�� # 7&
� v�D �!�$�� nc- ^.  
��$1 ����� ��� � سليمان�� R�]:4.  

 � /� �5���� �13�1-�� �1��c	~�� # �1y]&��.  
 � �	 ��7 �.  
 � P9N ���4 �ym�7U ��-� !�"7w # ��� L� 8 �M�K ��
 �O�� n� �. B*) ����̂ R�]{y 

�& ��%��\ �1� m�7U�� �%�s�^ &�$� # �O }� 7\ �]{p�� 54�# # }3�O �& � �Y��$�-%	 �� 

Lp� �7� v�D �G\ �����... ����� l�� ���7�� �$1 � # � t�"%�� �$1^...« )P	�c�� 

f/	�c��hhh �hh�(.  
 در اينكه تا دهند، مي ادامه خود مسير به طوالني راه اين در همچنان ،مردم

 قدرت به اكثريت حزب و يردگ مي صورت جديدي انتخابات 1950 سال

 آزادي به رسيدن در مردم هاي خواسته به توجهي هيچ نيز حزب اين .رسد مي

 و 1936 قرارداد لغو خواستار حاليكه در ،آيند مي خشم به مردم .كند نمي

 .هستند سوئز كانال سوي به ملي مقاومت جنبش تشويق و سالح حمل ي هاجاز

 به فاروق ملك ميل برخالف مردم و شده غول قرارداد اين ،مردم فشار اثر بر
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 ؛گيرد مي فرا را انگليس هاي پايگاه ،وحشت و ترس .شتابند مي كانال سوي

 است سخت و طوالني ،راه اگرچه اما زنند؛ مي وحشيانه اعمال به دست بنابراين

 در ،مصرانه ،اين وجود با زند، مي خنجر ها آن به پشت از پادشاه كه دانند مي و

 ،مؤمن ملت كه معتقدند زيرا ند؛ا حركت در همچنان خود حق به يدنرس راه

 كه چند هر ؛گيرد مي نشأت خداوند ي هاراد از اش ارده و است پيروز هميشه

  :است مسائل اين بيانگر ،ذيل عبارات .باشد طوالني ،راه

»5!�M ��&�pK ���1J < # /&�4 01��� zY4 x1[�-\ 5��J�<��� &��� # Y�p\ ���-� ��9J7�� 

# /�9{��� S�1��� �$��J<��� 8 ��W��� /&�p�� # +A��3�� @����...# �54��� � 9- 93 �	�M 

L& 5�N���� # 5�w#�"�� ( ^ P9c%	 x7U�� B*) �)�E�� l�� �&�$X  L& �{y �)���p\ # 
}M�: ���^�� �rGN ���) �J��c%& !�I��� �)�7& g��j # ��K�� /� �A-�� # 01[U\ 

�y�K �&#���� �1J7U�� 8 ������+� # }� �GQ�# �I�2�� �7U�� �\H̀ �}O B*) ���1N��� l�� 

}��y ���1� # n� `1 a�� # }���-\ ��� m�JU�� m��6 ������+� �(<�� 9o�4 � �� �-^�� 

%���*�� 5���p-�7%& `1 a�� �#G�[� ^ ��
 # ($ r�3 �	��~�� # (��^��\ �1UK���.  
Y�y x7U�� �F y 8 �@���) # �\�WF"` # ����6  �
 �����. x7U��^ ($"	 XY4 9 ��v �O 

�%��7c�	 L& o ��� # 0& v�D �$^ ]-	 8 ����6 9��+��1 �O��K. x7U�� �) `r�"�� R��r�� ��$�& 

�+�Q %P	�c�� # ���> %������ # ��$�& }��y ��m� l�� �	�$w�s R��[93 ... XY� ���� x7U�� 
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 هايي گام با مردم كه شود مي باعث ،است پيروز هميشه ،ملت اينكه به ايمان

 اتحاد با و نهند رس پشت را نشيب و پرفراز راه اين ،قبل از تر محكم و استوارتر

 راندن بيرون سپس و فاروق دولت سقوط براي را زمينه ،خود بستگي هم و

 انگليس، كشور سه شوم ايه هنقش كردن خنثي ،درنهايت و انگليس استعمار

 انتها به راه كه اينجاست و كنند فراهم مصر به حمله در اسرائيل و فرانسه

  .شود مي محقق استقالل و آزادي و رسد مي
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 »الطويل الطريق« عنوان با داستان نامگذاري با نجيب ،شد مالحظه كه انچن

 همچون ،داستان از مختلفي بندهاي در عنوان اين توضيح و تفسير سپس و

 راز گشودن براي را خوبي كليد ...و شاق طريق وعر، طريق الحريه، طريق

 ،هدرونماي كشف سرنخ دومين بنابراين ؛است نهاده خواننده اختيار در درونمايه

  .دارند تفسير حالت ،خود كه است بندهايي مينه 

 ،كنند  مي از اين جهت كه عنوان داستان را تشريح و تفسير،بندهاي مذكور

  محسوب،دومين سرنخ و از جهت ديگري سومين سرنخ يافتن درونمايه

را ها   آنكيدهاي نماديني هستند كه نويسندهأ ت،اين بندها از جهت ديگر. شوند مي

 ،راه طوالني، دشوار و سخت.  ذكر كرده است،طور مكرر در چند جاي داستان به

 است مصر بر انگليس استعمار ي هسال چهار و فتاده ي  هسيطر ي هدور از نمادي

 و است فراوان مشقات و سختي از ماالمال ،مصر مردم براي آن پيمودن كه

 آزادي و استقالل ييعن خاص دفه هب رسيدن منظور به نيز ها سختي اين تحمل

 از برخي به ذيل عبارات در .است شده تكرار داستان جاي جاي در كه است

��	� ���_	% x7U�� Y�y « :شود مي اشاره  ،زمينه اين در شواهد�� # +A��3��« 
)�j|(f »L	4 �*) Z�7�� ?��� /) 8 ��& �	�K« )�j�(f »# Y�y `1 a�� %	��#�)�7 

 �
 ��$r�c� �	��� # +A��3��« )� g|h(f »# ����O Y�����3 �(p�A��3 �7� 

m���«)�gj|(f »!�&���� %�H�W%\ �Y�Q#��« )� gjh(f »�*  Y�71c�-\ Y4 �����\ 

(p�	�K«)�gj�(f »8 ��1��� XY4 ��v  �) �:V� ��J���� �#%,�y 8 /1J3 ����A��3 # 
���	�K «)� h¡h(f »Y�p\ ���-� ��9J7�� # ���/�9{ S�1��� ����J�<��� 8 ��W��� /&�p�� # 

+A��3�� «)� hj�(f »�*)4 �) �7&
 +A��3�� # �	��� «)� �|�.(  
 الطويل، الطريق، مانند كلماتي ،شود مي مشاهده باال عبارات در كه طور همان

 تكرار داستان از مختلفي هاي قسمت در ها آن مشتقات و االستقالل ،الحريه

  .است درونمايه كشف  ،سرنخ چهارمين تكرار اينبنابر شده،
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 پنجمين به كنيم، بررسي نظر دقت با را داستان اگر موارد اين بر عالوه

 اصلي درگيري .بريم مي پي داستان )Crisis( اصلي درگيري ييعن سرنخ

 اي توطئه ،اسرائيل و فرانسه دستي هم با انگليس كه دهد مي رخ هنگامي ،داستان

 از بعد ،چيني توطئه اين .كند مي حمله ،كشور اين به و داده رتيبت ،مصر ضد بر

 خروج و سوئز كانال شدن ملي و سلطنت تخت از فاروق دولت بركناري

 پي ي همبارز و تالش ها سال حاصل كه 1954 قرارداد موجب به مصر از انگليس

 بموج و كرده بروز است، آزادي و استقالل به رسيدن راه در مصر مردم درپي

 تصوير به چنين ،سليمان زبان از حالت اين .شود مي مردم حيرت و خشم

  .است شده كشيده

»%}J)D ��
 �1 �p�� @�	 �| �4����y @�� g�ij... Y�y %01��� n )�D n)#�U�&. Z 
Lp�� 0O��� /{& �*) ���I�� # @�[q� ¢9O���� _*�� }&�O �� ��� a� # �-���^ # /1r��3� 

fny��U& ��� H&4��� ���O £	�-�� # �*) PK +��M� �1^... ��^ 
�7& �*) %7��Y�#� 

SNA{��...?! �*)4 �) �7&
 +A��3�� # �	��� L	* �� �¥�� � �7� ��"y n�-�� 

?� 	�c��«)P	�c�� f/	�c�� �|�.(  
 فرانسه و اسرائيل كنار در انگليس توسط دوباره تجاوز سرگيري از دنبال به

 به متجاوز دفع در ها آن ي سرسختانه مبارزه و مردم كامل گيبست هم با داستان

 كردن خنثي با شديد رويارويي اين سرانجام و درس مي )Climax( اوج ي نقطه

 گشايي گره به منجر ،واقعي استقالل و آزادي به رسيدن و مذكور توطئه

)denouement(  شود مي داستان.  

 اصلي درگيري ي نتيجه و نخسر ششمين ،داستان اوج ي نقطه ،ترتيب بدين

 نمايان مرحله اين از بعد كه واقعي استقالل و آزادي به دستيابي يعني داستان

  .است درونمايه يافتن براي سرنخ هفتمين شود، مي

 هشتمين(protagonist)  داستان اصلي شخصيت ،سليمان تحول و تغيير

 در ،يسندهنو .دهد مي سوق درونمايه سوي به را خواننده كه است سرنخي
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 .كشد مي تصوير به را او جواني و نوجواني كودكي، ي مرحله سه ،حاضر داستان

 كه ديگري حوادث آيد، مي پيش سليمان براي مراحل اين در كه اتفاقاتي پي در

 اين جريان در سليمان .دهد مي رخ ،است مصر سياسي اجتماعي، اوضاع بيانگر

 او ،مانر هاي فصل تمام در نندهخوا كه طوري به ؛دارد فعال حضوري ،حوادث

  .كند مي دنبال را او مسائل و بيند مي را

 دليل مينه هب ؛جوست صلح و طرف بي فردي ،سعيد دوستش برخالف وي

 و هم تنها و كند مي خودداري دانشجويي و آموزي دانش هاي قيام در شركت از

 و ادثحو برابر در ،پيداست نامش از كه همانطور و است خواندن درس غمش

 زبان از ذيل عبارت .كند مي پيشه سازش و آورد مي فرود تسليم سر وقايع

  :ادعاست اين بر گواهي و شاهد سليمان

»uY� xM�# x��c�� +#�� �) ( 7�� # /1�W��� # £1� �)�E��5�� # �%$��[���� # 
5�^����q� f�J:���� @�1^ Y�p� �&4 �� 7��%& �1��# ¦�7�3 o1y ]-� # x�[�� �7��5����{ # 

/���̀ ��. # }�y ��4 �	�� �NG��� �*  4���� ;���3 
 � v�D �& %} 9J%M �1 � L& �����# # 
§/1�& ���-� � # !#�q� 
 � £p� �173 ¨^�K© ��� Y�y R��NGN R�����%& R�J<�U%& +�Q �\�1K 

!��3 Y�y4 v�D 8 ���U�� @4 8 �3����«)P	�c�� f/	�c��jg(  
 و عرب رهبران ي پرده پشت ايه هدسيس و ياستس به نسبت ،سليمان

 عمويش هاي راهنمايي اثر بر كم كم .ندارد چنداني آگاهي ها آن نشاندگي دست

 ،داستان پاياني فصل در .كند مي پيدا اطالع كشورش اوضاع و سياست از فريد

 ميدان در يپزشك ي رشته دانشجوي عنوان به و شده متحول او عقايد و افكار

 كه ي همرحل اين .نهد مي گام اسرائيل و فرانسه انگليس، تجاوزگر سه اب مبارزه

 او شخصيت پويايي مهم مراحل از ،شود مي ناميده »بازشناسي« اصطالحاً

 تغيير ،مسائل برخي از آگاهي اثر در افكارش كه دليل اين به ؛آيد مي شمار به

 در استواري و صالبت با بار اين پيشين، مراحل در اش عقيده برخالف و كرده

  :اوست تحول بيانگر سليمان زبان از زير عبارات .كند مي شركت ،نبرد
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 راه در مردم فداكاري و فشاني جان از او پذيري عبرت ي هنتيج ،تحول اين

 كارمند، دانشجو، مرد، و زن جوان، و پير از مگيه  هك است آزادي به رسيدن

 تصور غيرقابل و عجيب او براي ،مسئله اين .اند شده كارزار وارد ... و كارگر

 �2�� �173 ¨^�K�� �y �E�4 o :{ # « :گويد مي آن توصيف در نانكهچ ؛است

��G^ R�J[� ... �1 : L& Y�� 9I�� # m�J�U�� # +�%$�p�� ($1^ x��c�� # +�t1�U�� # oXb���� # 
_����� # �7� 5�1�"��.« )P	�c�� f/	�c�� �gh(.  
 احقاق راه در كه است امتي امتش، يابد درمي يقين به سليمان ،باالخره اما

 اين به كه گونه همان ،ورزد نمي دريغ فداكاري هيچ از خود آزادي و حق

��7) 4&� ����H« .كند مي اعتراف موضوع� �$�� # �$�	�K # v�*� $^
 �\�tL92 8 �*) 

/1J-�� G�� �1W2\ ��$& }� �<... .« )P	�c�� f/	�c�� �gg(.  
 مردم ساير با همگام ،ترديدي و درنگ هيچ بدون كه است هنگام اين در و

  .شود مي مبارزه ميدان راهي ،متجاوز دست كردن كوتاه براي

 با داستان اصلي شخصيت كه شود مي روشن ،يادشده مطالب براساس

 حكومت بركناري به قبل مراحل در كه ،مردم يكپارچگي و اتحاد ي مشاهده

 منجر وئزس كانال شدن ملي و انگليس و مصر بين قرارداد لغو و نشانده دست
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 و اتحاد با كامل استقالل و آزادي به دستيابي كه رسيد نتيجه اين به بود، شده

 منحصر خاصي قشر به ،امر اين و است شدني محقق و ممكن ،مقاومت

 در او ي هوظيف و است مردم ي عامه وحدت و بستگي مه هب منوط بلكه شود، نمي

 زيرا ؛است متجاوز دفع و ميهن از دفاع بلكه نيست، خواندن درس ،مرحله اين

 وجود با و است پذير امكان آزادي از مندي بهره گرو در فقط تحصيل ي هادام

 تصميم ،قاطعانه اما ؛دارد مي باز مبارزه در مشاركت از را او عمويش اينكه

 ،ذيل عبارت در عمويش و او گفتگوي .كند عملي را خود ي وظيفه كه گيرد مي

   .ادعاست اين بر شاهدي

�XY � «فريد v&�&4 Y�W�&�� Sr�$��� �7� �$�� # o�9� # xM���� v1 � Y4 9�p%\/ 
�T���7�3 Y�W�&A� R�#4 # ���1K ]��\ R�J1JQ 01c�-\ Y4 @��\ vJM���  �
 4 �M�#.  

� �*) @Ap�� � �64�®�!! }�y � �J�4	��S��4 _*�� + � سليمانG /{¯ �*) ���°�� L& 

f/JO �&4 @�1�� �$^ 9M±� o ��...  
 � x² ��1 � Y4 ��9��o 
 � ���#�K # ���c�0 9��Om� L& %\�-®��+ �� ��%-"� Y4 �	_��7 ��1 �. 

Y³ �) ���	�K �	 S��.« )P	�c�� f/	�c�� �|� ��|�(.  
 سرنخ ميننه و داستان اصلي شخصيت گرفتن پند از حاكي ذكرشده مطالب

  .است درونمايه به بردن پي براي

همين سرنخ و آخرين سرنخي است كه خواننده را د ،تانگرا بودن داس واقع

 ي از آنجايي كه اين رمان، رماني با پس زمينه. شود  ميربراي يافتن درونمايه راهب

كه اوضاع كشور مصر را از زمان شروع جنگ جهاني دوم تا است تاريخي 

ه اي كه نسبت ب  بنابراين خواننده،گذارد  ميحكومت جمال عبدالناصر به نمايش

تر  ها راحت  سرنخي  با علم به بقيه، آگاهي داشته باشد،اوضاع مصر در اين عصر

  . داستان پي ببردي تواند به درونمايه  ميو بهتر

 كشف براي شده ياد هاي راه و ها سرنخ ي ههم از ،كلي بندي جمع يك با

 ي هجامع از گويا تابلويي ،حاضر رمان كه شود مي حاصل نتيجه اين ،درونمايه
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 سياسي، فساد .است شده مبتال استعمارزدگي بيماري به كه است مصر ابسامانن

 ؛است بيماري اين عوارض از ...و مرج و هرج خواري، رشوه اجتماعي، ظلم

 y� !́�1��� l�� Y�y �173}�� &�« :است شده اشاره آن به داستان از بخشي در چنانكه

�	�%	 Y4 ��G{�	 �q ... fBt��M f��:�� +��)4 m��� # f�$&�³ �1�� �13�1-�� f�3�"�� ( E�� 

f
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)P	�c�� f/	�c��h�|(.  

 اتحادي عظيم، خيزشي مستلزم آن از رهايي و بيماري اين ي هريش بركندن

 و طوالني راه به آن از ،نويسنده ور اين از ؛است طوالني اي مبارزه و جانبه همه

 پايان به .رسد مي پايان به راه اين كه داده مژده درنهايت و كرده تعبير دشوار

 به منوط ،است استعمار چنگال از آزادي و استقالل آن پي در كه ،راه رسيدن

 توان مي بنابراين ؛شود مي حاصل سرانجام كه است مردم ي سرسختانه تالش

 مراهه هب ييشكيبا و صبر« كه است پيام اين هدربردارند داستان كه كرد استنباط

 براي فرسا طاقت مشكالت بر غلبه براي راه بهترين ،مستمر ي همبارز و تالش

  .»است دفه هب رسيدن

 كار به داستان در درونمايه كشف براي كه هايي سرنخ و ها راه ي كليه

 نامگذاري .هستند پيام اين از بخشي ي دربردارنده اي گونه به يك هر اند، رفته

 چون نماديني تأكيدهاي و تفسيرگونه بندهاي ،»الطويل الطريق« عنوان با داستان

 قبيل از مفاهيمي تكرار ،فرسا طاقت مشكل از كنايه »شاق طريق« و »وعر طريق«

 كه داستان اوج ي هنقط و اصلي درگيري هدف، بيانگر »الحريه« و »االستقالل«

 و تالش از حاكي ،شد استعمار راندن بيرون در مردم اقشار ههم شركت موجب

 نشانگر آزادي و استقالل تحقق يعني اصلي درگيري ي نتيجه و مستمر ي همبارز

 زيرا است؛ نهفته ها سرنخ ي همه در نيز شكيبايي و صبر .است دفه هب دستيابي

 ،مقصد هب رسيدن و ها سختي كردن هموار و مشكالت با مبارزه ،طوالني راه در

 عملي اينصورت غير در ؛كرد پيشه صبر بايد طلبد، مي را زيادي توان و زمان كه
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 پذيري عبرت و تحول نهايت در و باشد مي ممكن غير و محال امور اين كردن

 است؛ داستان در مذكور پيام وجود براي يدييتأ مهر )سليمان( اصلي شخصيت

 مراحل در مردم هاي فداكاري ي همشاهد از بعد او ،شد اشاره كه طور همان زيرا

 مانده باقي پيمودن كه كرد پيدا يقين ،دفه هرا در مختلف سدهاي زدودن و قبل

 معركه وارد ها آن كنار در رو همين از ؛است پذير امكان ،شيوه مينه هب نيز راه

 بروز داستان پاياني فصل در اصلي شخصيت پذيري عبرت و تحول اين .شد

 تواند مي داستان پايان در نيز متبحر و توانمند ي خواننده ،افاوص اين با كند، مي

  .دريابد را مذكور پيام و برسد نتيجه مينه هب

سرنخ .  ريشه در خود اثر دارند،جز آخرين سرنخ ها به ها و سرنخ  راهي كليه

علت مطابقت مسائل   به،شود  ميگرايي رمان كه از خارج وارد اثر پاياني يعني واقع

گذارد و در   مي اين موارد صحهي  بر همه،ها و حقايق  با واقعيتمطرح شده

  .كند  مي كمك فراواني به خواننده، داستاني كشف درونمايه

  

  گيري نتيجه

 علت به »الطويل الطريق« رمان كه شود مي روشن ،آمده عمل به بررسي با

 به توجه با و است هدفدار و تحليلي داستاني درونمايه، عنصر از مندي بهره

 گنجانده، زندگي حوادث و وقايع خالل در را عنصر اين ،نويسنده اينكه

 و حقايق به نسبت مخاطب آگاهي و درك سطح گسترش موجب بنابراين

  .شود مي آن مسائل و واقعي جهان به توجهش افزايش

 طريق از و ها شخصيت عقايد و افكار الي هالب در را يادشده عنصر ،نجيب

 اصلي، درگيري تكرار، نمادين، كيدهايأت تفسيرگونه، ايبنده داستان، عنوان

 اصلي، شخصيت تحول و تغيير اصلي، درگيري ي نتيجه اوج، ي نقطه

 اين با ؛است كرده عرضه خواننده به رمان گرايي واقع و او آموزي عبرت



  1391 تابستان. 23 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهمجله

 

170 

 اين از و برگزيده را غيرصريح روش ،داستان رساني پيام در وي ،اوصاف

  .دارد مخاطب بر اي مالحظه قابل ثيرأت او رمان ،جهت

 عنصر ،خاصي تبحر با و ماهرانه ،نجيب كه شود مي استنتاج ،اساس همين بر

 و ايده توانسته آن ي وسيله به و گرفته كار به الطويل الطريق رمان در را درونمايه

 و ادبي لحاظ به رمان اين رو همين از كند، ؛القا مخاطب به را خود ي عقيده

  .است برخوردار بااليي زشار از هنري

  

  پيشنهاد

 ،كه نجيبتوان دريافت   ميشد، نقد و بررسي ،براساس آنچه در اين پژوهش

كارگيري  نويسي نگاشته و در به داستان خود را بر مبناي روش علمي داستان

ي كه وي يكي از ياز آنجا. اي داشته است  عنصر درونمايه نيز اهتمام ويژه،ماهرانه

آيد و در تعدادي   ميشمار  ادبيات اسالمي در عصر معاصر بهي تهپيشگامان برجس

را بر ها   آنهاي مسلمان و مبارزات  مسائل و مشكالت ملت،هاي خود از رمان

ضد ظلم و ستم استعمارگران در كشورهاي اسالمي به تصوير كشيده است، بدون 

جامعه، ترويج دفش اصالح ه هاي را دربردارد ك هاي ارزنده هاي وي پيام شك رمان

شود   مي بنابراين به پژوهشگران و محققان پيشنهاد؛ل استيل و نهي از رذايفضا

  .  آثار وي را مورد توجه و عنايت قرار دهند،هاي پژوهشي  انجام فعاليتمنظور به

  

  ها نوشت پي

نجيب الكيالني يكي از نويسندگان اسالمي معاصر مصري است كه به سال  .1

وي با . از توابع مركز زفتي در غرب مصر متولد شد» شابهشر«  در روستاي1931

ي در روستاي محل سكونتش دبيرستان طنطا را براي ادامه ياتمام دوره ابتدا

در آغاز اين مرحله با حزب اخوان المسلمين آشنا شد و سپس . تحصيل برگزيد
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اين حزب كه ) 1/109، 1987 نجيب،، الكيالني( .به عضويت اين حزب درآمد

هاي پس از جنگ جهاني اول  يده مقتضيات سياسي و اجتماعي مصر در ساليزا

 ،ترين اهداف اين حزب مهم.  بنياد گرفت1928بود، به رهبري حسن البنا در سال 

تحقق يگانگي ، حاكميت تعاليم اساسي اسالم بر زندگي اجتماعي و سياسي مصر

پس از .  بودهاي اروپايي از كشورهاي اسالمي عرب و برافكندن يوغ قدرت

 ،1954منصوب شدن جمال عبدالناصر به عنوان رئيس جمهور مصر در سال 

) 240ـ 241، 1355 عنايت،. (حزب اخوان خط مشي مخالفي با او در پيش گرفت

 آن ي جمال عبدالناصر حكم انحالل اخوان و دستگيري اعضا،در پي اين جريان

 دانشجوي سال چهارم ،امنجيب در اين هنگ) 134، 1373 كديور،. (را صادر كرد

 1955نگام مراجعت به شرشابه در سال ه ه پزشكي در دانشگاه قاهره بود ك،رشته

  .دشبازداشت و سپس به ده سال زندان محكوم 

 فرصت مناسبي ،دوران اقامت وي در زندان) 2/20، 1987، نجيب، الكيالني(

هاي زيادي   كتاب،نجيب در اين مدت. هاي ادبي او فراهم آورد براي فعاليت

همچنين اشعار فيلسوف . مطالعه كرد و به خواندن تفسير كامل قرآن پرداخت

مشهور اقبال الهوري را كه محمد عزام ترجمه كرده بود، خواند و با آراي اين 

نادي المدينه . ( أغاني الغرباء را سرودي فيلسوف مشهور آشنا شد و قصيده

نجيب در .  تعدادي رمان نگاشت،ينعالوه بر ا) 54-53، 1995 المنوره االدبي،

 جمال 1965در سال ) 10-9 جالل، الكيالني،( . از زندان آزاد شد1959سال 

 فعاليت اخوان را سركوب كرد و اعضاي آن را روانه ،عبدالناصر براي بار دوم

 را در 1967 تا 1965 اين افراد بود كه از سال ،نجيب نيز از جمله. زندان ساخت

هاي ادبي خود را ادامه داد و   فعاليت،و اين بار نيز همچون گذشتها. زندان گذراند

 مصر را به قصد 1968پس از آزادي در سال . شد آزاد ،پس از يك سال و نيم

در اين . كشورهاي خليج ترك كرد كه اين سفر بيست سال به طول انجاميد
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ها پيش در  هاي اسالمي را كه از سال  داستاني مرحله بود كه توانست فكر و ايده

هاي اسالمي را كه   داستان، وي در اين دوران.عملي سازد، ذهن او نقش بسته بود

همچنين با .  تحرير درآوردي  به رشته،بيشتر برگرفته از تاريخ اسالم بود

هايي نگاشت كه بيشتر بيانگر مسائل و   اوضاع كشورهاي مسلمان رماني مشاهده

   )32 -31، 1985، نجيب، الكيالني. (مشكالت جوامع اسالمي بود

 به مصر بازگشت و 1992 پس از گذراندن عمري پربار در سال ،نجيب

 در سال ،پروراند هرچند كه فكر نگارش بيش از سي رمان اسالمي را در سر مي

  )10-9جالل، ، الكيالني( . به ديار باقي شتافت1955

اوضاع ها   آن كه در اغلبداردنثر   شعر وي  آثار مختلفي در زمينه،نجيب

بخش اعظم . سياسي و اجتماعي مصر را در دوران معاصر به تصوير كشيده است

 شهرت و بلند آوازگي او ي  شامل داستان كوتاه و رمان است كه زمينه،نثر نجيب

هاي او كه مشتمل بر هفتاد كتاب  رمان . استكرده ادب فراهم ي را در عرصه

  .و تاريخي به نگارش درآمده استاي مختلف اجتماعي، سياسي ه هدر زمين، است

كانال سوئز تأييد  ي ه حضور نيروهاي انگليسي را در منطق، اين قرارداد.2

  )55 نجاتي،. (اي با دشمن اشغالگر بود  مصالحهي ه به منزل،كرد و درحقيقت مي

  

  مĤخذ و منابع

  .ريخ، بي تاپبي چا، بيروت، في االدب و فنونه: ابوملحم، علي -

طاهري، تهران، نشر  فرزانه ي ترجمه عناصرداستان، ،ش. ه1383، رابرت  اسكولز، -

  .مركز، چاپ دوم

 انتشارات ي  چگونه داستان بنويسم، تهران، مؤسسه،ش. ه1384، لو، صديقه  اسماعيل -

  . چاپنا  بينگاه،

 محسن سليماني، ي  تأملي ديگر در باب داستان، ترجمه،ش. ه1376،  پراين، الرنس -

  .انتشارات سوره، چاپ ششم، ي مؤسسهنري، ه هتهران، حوز
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 ناپلئون به ي  سياسي عرب از حملهي  سيري در انديشه،ش. ه1355،  عنايت، حميد -

  .اني دوم، تهران، چاپ دوم،مصر تا جنگ جه

  .اي ديگر، انتشارات تهران، چاپ اول،  مصر از زاويه،ش. ه1373،  كديور، جميله -

، چاپ � ������3&,3-االسالمي، بيروت،  رحلتي مع االدب ،م1985، كيالني، نجيبال  -

  .اول،

  .نا، بي  لمحات من حياتي، بيروت،، م1987، كيالني، نجيبال  -

  .، چاپ پنجم،� ������3&,3- الطريق الطويل، بيروت، ،م1985، كيالني، نجيبال  -

   .نابي   تهران، نشر مركز،، كوتاه مباني داستان،ش.،ه1379،  مستور، مصطفي -

  . عناصر داستان، انتشارات سخن، چاپ چهارم،ش .ه1380 ، ميرصادقي، جمال -

  .، چاپ اول،5 دراسات في االدب االسالمي، جلد ،م1995،  االدبي ���������	� نادي  -

هاي ملي مصر از محمدعلي تا جمال عبدالناصر، انتشارات  جنبش:  نجاتي، غالمرضا -

  .ريخبي تابي چاپ،  ،آرا جهان

  .نابي  ،������}��^، بيروت، � ����^L ،م1979، نجم، محمد يوسف -

 .،نا بي  دراسات في النص العربي الحديث،،م1992،  هداره، محمد مصطفي -

   اينترنتي منابع
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