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 1918 تا قرن بیستم آغاز ازرمان فلسطین  محتوایی بررسی
 

 چکیده

ــایر هشــورها، عربی، زایی  در ایه  نهضــا ادبی اســا  ۀرمان فلســنیه همنون رمان س

تصاد، و شرایط سیاسی، اقتحلیلی و لحاظ هردن  -توصیفی ۀشیوش ه اسا تا با بررسی تلاش 

بررسی قرار مورد  7391 تا آغاز قرن بیسـتماز ، ایه سـرزمیهرمان محتوا،  ،اجتماعی فلسـنیه

ا، هرمان رمان فلسنیه گردی   ۀنیرومحره نهضا ادبی در ادبیات فلسـنیه، عوام   اده شـودد

 ،یی هه در فلسنیه تأسیس ش ه بودن هاچاپخانه ی هه درو مجلات هاروزنامهو در  غربی، ترجمه

سواد عمومی تمای  به  شـ ن   با توجه به گسـترش تأسـیس م ار  و افزایط سـن چاپ می

ـــ ه نیز افزایط یافا و همیه امر مترجمان را ترغی  به انـ ن منووخو عـات و آاـار ترجمه ش

دسا  ،هرد  وقتی برخی مترجمان به سنحی از مهارت و آگاهی رسی ن اار بیشتر، میآ ۀترجم

ــمار می ،به تألیف زدن  و آاار ــنیه به ش ــ ب ب ا، رمان فلس  گرچه رود را خلق نمودن  هه س

ا هتوان به شکلی دقیق در محتوا، آن وارد ش ، اما بررسیان  و نمیمیان رفته بسیار، از آاار از

ها و تلاش ده  هه موضوع مقاوما مردم علیه مهاجران یهود،، موضوع فروش زمیهنشـان می

رود  بررســی یهود برا، ســینره بر فلســنیه از موضــوعات اصــلی اغل  ایه آاار به شــمار می

و  ده  موضـوع فلسنیه و مهاجرت یهودیان به ایه سرزمیهنشـان میمحتوایی رمان ایه دوره 

نیز وجود داشـته، اما چ  ان ج ، و مهم نووده اسا   7391مشـکلات ناشـی از آن، تا پیط از 

ها، چ  انی نوشته نش  هه بتوان  بیانگر آلام و آمال مردم فلسنیه ی نیز، رمانحتی از لحاظ همّ

 باش  

  7391سال  نکوه، مقاوما، نیه،: رمان، فلسهاکلیدواژه
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 مقدمه . 1

سرزمی ی هه ساه انط تحا ، تاریخ سـرزمیه فلسـنیه تا ح  زیاد، بر همگان روشه اسا

تا آغاز ج ب جهانی اول    فلســـنیه از قرن شـــانزدهم میلاد،ان ها، گوناگونی بودهحاهمیا

ـــینر ـــا و از  لم تر  ۀتحا س الحمایگی به تحا ازآنپسبرد، ها رنج میعثمانیان قرار داش

از سـرزمیه مادریشان بیرون ران ه ش ن  تا قوم یهودیان  ت ریجبه آنان ۀبا حیل انگلیس در آم  و

ــون   ــا جایگزیه آنان ش ــهیونیس ــیار، ، از آن به بع  برخی در آنجا مان ن  ص ر د ناچاربهبس

ی مسلمًا سرزمی  ردن  هشورها، همسایه پ اه  ه ش ن  و برخی نیز به سایر هشورها مهاجرت ه

ــا ادبی در جهان عر ،  ــا  با آغاز نهض ــراینی ادبیات خاخ خود را خواه  داش با چ یه ش

اما آننه هه شای  در ایه سرزمیه بیط از سایر هشورها  ؛ادبیات فلسنیه نیز دچار تحول گردی 

د محروم واز حقوق مسلم خ هه پر رنب بوده، تأایر شرایط سیاسی بر ادبیات بوده اسا  مردمی

ــ ه ــان را به ایه امر ان  جز از حق نمیش ــخ ی به میان آورن  و بخط عمیمی از آاارش توان   س

 ده   اختصاخ می

ــمی زبان عثمانی ۀدر دور  و عر  قومیّا عثمانی حکوما و بود ترهی زبان حکوما، رس

 از لی تق طورهلیبهدوره  ایه ادبیات  ش اخانمی رسمیا به آنان برا، را داخلی ۀادار اسـتقلال

آفری ی انگلیس در سرنوشا فلسنیه و با نقط  (71: 7313 السوافیر،،) بود رهود و ق ما سوک

 مرحله های اعلام بیانیه بالفور ادبیات فلسـنیه سما و سو، خود را تا ح  زیاد، پی ا هرد  در

 الفانمخ شــک جه و هردن زن انی در بریتانیا اق امات و بالفور نامهپیمان از خنر احســا  با ادبا

  داخت  پر مقابله به ادبی آاار ص ور با و داده هش ار رخ اد ایه عواق  به نسوا ،نامهپیمان ایه

ا اس جهاازآنا، دارد  ویژه بودن ایه جایگاه در میان انواع ادبی، ادبیات داستانی جایگاه ویژه

ردی  ارد با استقوال مردم مواجه گجامعه دادبیات داستانی به دلی  قرابتی هه با زن گی واقعی هه 

 نما باش  از آننه مردما، تمامو آیی ه مسائ  را در خود م عکس سازد تریهواسنهبیو توانسا 

 با آن مواجه هست   

ــنیه پیط از   ــو   7391ادبیات فلس ــته نووده و به همیه س مورد توجه  زیادچ  ان برجس

 و یه در ایه دوره ب ا نهاده ش سـ ب ب ا، ادبیات فلسـن حالباایهناق ان ادبی نیز نووده اسـا  

مشک  اصلی در ایه پژوهط هموود م ابع بوده اسا،  .پرداخته به آن خالی از فای ه نخواه  بود
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ادبیات ایه دوره را مورد بررسـی قرار داده باشـ  ، زیرا آاار بسیار، هه به  تفصـی بهم ابعی هه 

ــنیه،  ــی رمان، پرداخته ویژهبهادبیات فلس ــنیه تا پیط از ان ، در بررس چ  ان  7391رمان فلس

 ان  منال  هلی بس  ه هرده ۀدقیق نووده و به ارائ

 سؤال پژوهش .1. 1

 :تا به ایه سؤال پاسخ ده شود  ارائهبه نحو، رو سـعی شـ ه اسـا منال   در مقاله پیط

ها بوده و چگونه به موضوع مقاوما  امتألیف ش  ه 7391تا  هایی هه از ابت ا، قرن بیستمرمان

 ؟ان پرداخته

 پژوهش ۀپیشین .2. 1

ه ها، معتور عربی، اار، ها، و سایاها، انجام ش ه و جستجو در م ابع هتابخانهبا بررسـی

ــنیه پیط از  طوربه ــ ، بلکه منال  در خلال  7391مجزا به رمان فلس ــ  یافا نش پرداخته باش

 ۀنوشت «رحلۀ الروایۀ الفلسنی یۀ» ۀمقالمان    گذار ع وان ش ه اسا و طورهلیبهسـایر منال  و 

ــاهیه و مقال ــت« الفلســنی یۀ للروایۀ تاریخی م خ » ۀعمر ش  واد، فاروق، همن یه هتا  ۀنوش

ــنی ی الح ی » ها،هتا و  أحم  أبو منراار « الروایۀ فی الأد  الفلســنی ی»  حیاۀ الأد  الفلس

 هه عو الرحمه یاغی ۀنوشت« فی الأد  الفلســـنی ی الحـــ ی »و « ال کوۀمه اول ال هضۀ حتی 

 بوده اسا  7391معنوف به رمان فلسنیه پس از  ، صورت گرفته در آنهابیشتر پژوهط

 اریخیت و سیاسی حوادث به پرداخته ب ون ملا، یک ادبیات از تصویر، دادن ههازآنجایی

مورد  ۀسـیاسی، اقتصاد، و اجتماعی فلسنیه در دور، در ابت ا به شـرایط نیسـا پذیرامکان آن

گیر، نهضا ادبی مورد بررسی قرار گرفته و پس نمر پرداخته شـ ه اسـا، س س عوام  شک 

 بررسی ش ه اسا  7391تا سال  7311 ازاز آن سیر رمان فلسنیه 

 1918تا  1911شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فلسطین از  .2

تحا  ورفا ن ام راطور، عثمانی بخشــی از شــام به شــمار میســرزمیه فلســنیه در زما

یع ی سال اعلام قانون  7311ها، بسـیار، را متحم  شـ ن  هه تا ســال ها رنجاسـتو اد عثمانی

به زبان عربی در ایه م نقه، ع م  توجهیبیاسـاسی ادامه داشا  رسمیا دادن به زبان ترهی و 

ــتقلال به اعرا  در تمام زمی ه ــیهها در حاهمیا م اطق عر تر  هارگیر،بهها، اعنا، اس ، نش
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ها و افسـران ارتط،  لم و ستم ایه افراد به مردم عر ، نوود آزاد، رؤسـا، ادارات و سـازمان

حکوما عثمانی در  ها، لم ازجملهها، ادبی و علمی و انتشار منووعات برا، تشکی  انجمه

امی ،  ۀبارق 7311لام قانون اساسی در سال ( گرچه اع97: 7393، حق مردم عر  بود )الشهابی

عثمانی چ  ان تغییر، ن اشا  اعرا   ، حکومارا در دل اعرا  ایجاد نمود اما م ط اسـتو اد

تا  7377ها و از ســال مســاوات میان اعرا  و تر  برقرار، برا، 7377تا ســال  7311از ســال 

 ( 79: 7313،، ن اشا )السوافیر ، دربرا، اما نتیجهموارزه هردن  برا، هس  استقلال 7379

 به اشغال خود درآورد، س س ادعا، ، مصـر راان از، به هانال سـوئزانگلیس باه ف دسـا

از سمنرح ساخا تا زمی ه در ق  « صهیون»به هوه  بازگشا محق بودن درمو ی بر  را یهودیان

س در انگلیتوانسا حامی م افع چ یه هشـور، می تشـکی  دولا اسـرائی  در فلسـنیه شـود 

گرد  پازل سوئیسها، یهود، در شهر میلاد، ص ها نفر از شخصیا 7131سـال   م نقه باشـ 

 شــروع ج ب با زگشــا یهودیان به فلســنیه اعلام هردن  هم آم ن  و موافقا خود را برا، با

فرانسه، آمریکا و دیگر هشورها،  همراهیبا بالفور را  ۀبیانی 7371اول، انگلیس در سال  جهانی

ه ب بود تا در فلسنیه قوم یهود ایجاد ه  انگلیس متعه   ،  بر اسـا  ایه بیانیهغربی صـادر هرد

زمی ه مهاجرت یهودیان را ه فلسنیه فرستاد تا بهربرت صاموئی  را  7371در سال  همیه خاطر

له ها به مقابیس و صـــهیونیســـااز همان آغاز امر با انگللســـنی یان   فبه فلســـنیه فراهم ه  

به اق امات عملی ها، عمومی ، تماهرات و اعتصــا ها، جهاد،گروه با تشــکی  و برخاســت  

از ایه سـال به بع  قیام مردم فلسنیه و مهاجرت یهودیان به فلسنیه ادامه داشا   دسـا زدن 

 رد و یکقنع امه تقسیم فلسنیه را صادر ه ،سازمان مل  متح  7391 در سال درنهایاتا ای که 

 ایه سال، در أسیس هشور اسرائی  را اعلام هرد تاز رهوران صهیونیستی،  ،به گوریونسـال بع  

سنی یان فل، سابق ها، غربی و شورو،ربرخی هشو توسط به رسمیا ش اخا اسرائی  رغمعلی

هشورها، مصر، اردن، سوریه،    ودر ایه سـال ج گی میان اسرائیمقاوما خود ادامه دادن   به 

آواره ش ن   هزاران فلســنی یشـکسـا خوردن  و به دنوال آن  درگرفا هه اعرا لو ان، عراق 

 ( 1-4: 7119السهلى، ؛ 999-997: 7331؛ شوفانی، 49-91 :7313 )السوافیر،،

بیط از هفتاد درصـــ  مردم فلســـنیه به در زمـان حکوما عثمانی از لحـاظ اقتصـــاد،، 

  شاشتغال داشت    هشاورز، س تی، با ادوات ق یمی و متکی به آ  باران باع  می هشـاورز،
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چ  ان عای اتی برا، هشـاورزان ن اشته باش ، حتی پس از اعلام قانون اساسی نیز تغییر چ  انی 

رونقی نوود، ص ایع هوچک از  چ  اندر وضعیا هشاورزان ایجاد نگردی   از لحاظ ص عتی نیز 

ــا حمایا برخوردا ــ ایع ج ی  نیز وجود ن اش ــویق برا، ایجاد ص ج ب میان  ر نوودن  و تش

هه  7377اما از ســال  ؛تر ســاخامعیشــا نابســامان مردم فلســنیه را وخیم سعثمانی و انگلی

هردن  روزهبانگلیس ش ، به دلی  استفاده از ابزارها، پیشرفته هشاورز،،  الحمایهتحافلسنیه 

اغات ، ایجاد بها، زیر هشا، ت وع در محصولات هشاورز،میهسن  ز افزایطسیستم آبیار،، 

-919 :7319 )أویه، ها، آ  شــرایط هشــاورزان را بهوود بخشــی چاه ۀوســیلبهو آبیار،  میوه

تولی  برق، ص عا ایه هشور هم  ۀواسنبه همن یه  (774-777و  91-99: 7339؛ عکاشۀ، 917

 فتادسالهپیشرفا هرد  انگلیس دو امتیاز مهم را به یهودیان داد، یکی امتیاز تولی  برق به م ت 

ـــال هفتادوپ جم ـ ، از م ابع دریا، مرده )الوحر المیا( به م ت و دیگر، بهره ـــۀ،  س )عکاش

ان از، شـ  و فلسنی یان صـ ایع زیاد، در فلسـنیه راهاز لحاظ صـ عتی هم،   (11-17: 7339

ویژه حمایا  طوربهها، از ص ایع یهود، مشـغول به هار شـ ن ، اما انگلیسی هاآنبسـیار، در 

صاد، ، شرایط اقتحالباایههردن  و حتی دسـتمزد فلسـنی یان نصـف دستمزد یهودیان بود  می

: 7339عکاشــۀ،  ؛44-49: 7313الســوافیر،، بهوود پی ا هرد ) ا،ملاحمهقاب فلســنی یان به نحو 

799-793 ) 

 فی فلســنیه فی التعلیم»( در هتا  7119محم  عو الله الشــل  و محم  صــ قی ال جانی )

 دره   ؛ وضـعیا آموزش در فلسنیه را چ یه توصیف می« 7371- 7974العثمانیۀ  ال ولۀ عه 

مسیحیان  (،%11ها، ساهه در فلسنیه شام  مسلمانان )گروه تریهمهماواخر حکوما عثمانی 

ــا  قانون عثمانی هریک از ایه گروه%1(، یهودیان )71%) ــتقلال  مذهوی ها،( بودن   بر اس اس

ـــت ـ   آموز اواخر حکوما  در ایه دوران تابع ام یا و اوات م نقه بود  شداخلی خود را داش

 ،هه بر اســا  آن دربرگرفانمام آموزشــی را نیز  وعثمانی با اصــلاحات اســاســی همراه بود 

ــتفاده از زبان ترهی در م ار  و  7143در ســال  ش اجوار، و رایگان شــ  آموز قانون الزام اس

پس از آن زبان فرانسـه، باع  شـ  تا اعرا  رو، خوشی به ایه قانون نشان ن ه   تا ای که در 

ایه قوانیه تلنیف ش  و به پیشرفا آموزش در فلسنیه همک  7379ه فرانس پاریس در سـال 

 اعرا م رسه آن متعلق به  979م رسه داشا هه  114ایان حکوما عثمانی هرد  فلسنیه در پ
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ــلمان،  ــ 791مس ــه متعلق به مس ــه متعلق به یهودیان بود 779حیان و یم رس ــوا  م رس هه نس

ده  هه اعرا  مسلمان تا ح  زیاد، از تحصی  جمعیا ساهه در فلسنیه به م ار  نشان می

 محروم بودن  

وود   نه اساا فره گی و علمی نیز وضـعیا نابسامانی داشتوضـعی»ده  هه ایه نشـان می

 «ســواد، ن اشاا، جز جه  و بینتیجه 7371م ار  در بیشـتر م اطق ایه سـرزمیه تا سـال 

ــوافیر،، ) ــت   با تغییر رویکرد خود از تعل77 :7313الس ات می( در ایه میان م ار  دی ی توانس

ر غی ههازآنجاییاما  ؛آموز، داشته باش  جها علمها، ج ی  گام مهمی در صرفاً دی ی به آموزه

اشت   آموز، دعلم ۀبیشتر، در عرص ۀمسـلمانان از شرایط اقتصاد، بهتر، برخوردار بودن  بهر

به همیه خاطر اسـا هه در اواخر حکوما عثمانی تع اد نویسـ  گان و خنوا، مسیحی بیشتر 

ــا ) ــلمانان اس ها، مجلاتی م ار  نوای  از نقط چاپخانه(  در ه ار 77: 7391الحصــر،، از مس

هایی همنون الق  ، الأخوار، الحریۀ و نمیر ال فائس العصـریه، الأصـمعی و ال ستور و روزنامه

 ( 7331:919؛ شوفانی، 717-39: 7319الکرم  در توسعه علم و فره ب غاف  بود )السوافیر،، 

 در فلسطین عوامل نهضت ادبی .3

 مطبوعات .1. 3

ــانی هه در روزنامه ههیازآنجای ــ فکر و ها و مجلات، مقاله میاغل  هس ــت   افراد روش نوش

اجتماعی و  ویژهبهها، مختلف ، ضــمه آگاهی بخشــی به مردم در عرصــه هرده بودنتحصــی 

سـیاسـی، در نوع نثر رایج نیز تأایرگذار بودن   سـوک نویس  گی تغییر هرد و محس ات لفمی و 

 ســاده داد  ادبیات ها،عوارتو بیان مع ی در  نویســیسـادهخود را به گرایی در نثر جا، تکلف

نیز به بنه زن گی مردم راه یافا و پرداخته به مشـکلات و مسائ  مردم و جامعه از اه اف آن 

تکلف را به امر، گریزناپذیر ب ل ســاخا  در ه ار آن، گردی  و همیه امر رواج نثر ســاده و بی

ها، جامعه را با لغات و سایر عرصه ادبیات ۀموضوعات ج ی  در عرص بهپرداخته ادبا و ناق ان 

 آاار مختلف بود  ۀترجم ۀساخا هه نتیجو اصنلاحات ج ی ، آش ا می

ــریف اولیه روزنامه ــال الق   الش ــنیه در س به دو زبان عربی و  7114ا، بود هه در فلس

و  7314در سال « م رسـۀ صـهیون»(  مجله 73: 7331یاسـیه، )شـ  ترهی و ماهیانه م تشـر می

عنفی در  ۀنقن 7311اما اعلام قانون اساسی در سال ؛ م تشـر ش  7311در سـال « الترقی»مجله 
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 ها و مجلاترود و تا ابت ا، ج ب جهانی اول روزنامهانتشار منووعات در فلسنیه به شمار می

  ، بو شافلسنیه اشاره هرد )توان به الق  ، الکرم  و می هاآن ۀازجملزیاد، م تشر ش ن  هه 

، اانگلیس در آم ، انگلیس برا، ارائه چهره یگیالحماتحافلســنیه به  ازآنکهپس(  73: 7334

آن انتشــار روزنامه و مجلات نیز  توعبهموجه از خود برا، فلســنی یان، به آموزش اهمیا داد و 

م تشر ش   7379ه در سـال بود ه« The Palestinian News»افزایط یافا  اولیه آن روزنامه 

روزنامه و مجله م تشر ش ن   7797، تع اد 7391تا  7373ها، (  بیه سـال99: 7334)الورودی ، 

 ( 97: 7334)ابوش  ، 

از نخسـتیه مجلاتی اسـا هه به انتشار آاار داستانی چاپ ش ه از « ال فائس العصـریه»مجله 

لات مج ازجملهجله اصمعی و مجله ال ستور پرداخا  مها و آاار داسـتانی تألیفی میدیگر زبان

ها، الق  ، الکرم ، الاخوار، الحریه و تـأایرگـذار در عرصـــه ادبیـات بودن   همن یه روزنامه

 الجامعۀ المستقیم، الصراط توان بهم تشر ش  می 7391 تا 7371 از ییهاروزنامهفلسـنیه  سـایر 

اشــاره نمود و همن یه ســایر  اللواء و ال فاع العربیۀ، الوح ۀ الاســلامیۀ، الجامعۀ العر ، العربیۀ،

ــ ن  می 7391 تا 7371 از ی ههمجلات ــر ش ــتقو ، الم ت ،، الفجر، توان بهم تش  و الأدی  المس

  (97)همان:  اشاره هرد الثقافۀ

 مدارس. 2. 3

ــال  ــی در س ــاس از ســو، حکوما عثمانی، وضــعیا نمام  7311تا پیط از اعلام قانون اس

ان، ها، ق یمی هه مسلمانخانهلتی در فلسنیه، وضعیا نابسامانی بود و جز مکت آموزشـی دو

ــم نمی ــی به چش ــت  ، مراهز آموزش ــیحیان و یهودیان داش نیز ها خانهخورد  آموزش مکت مس

ــته،  ــی بود هاییهتا  آموزشم حصــر به خوان ن و نوش اما م ار   ؛مذهوی و تا ح ، ریاض

متعلق به غیرفلســنی یان وضــعیا متفاوتی داشــت   و از نیمه دوم قرن ا، مذهوی و م ار  فرقه

تا ابت ا، ج ب جهانی اول وضــعیا به  7311نوزدهم م ار  مختلفی تأســیس شــ   از ســال 

ــیس نمود، اما  ــنه را تأس ــ  و دولا تع اد، م ار  ابت ایی، راه مایی و متوس ــوا بهتر ش نس

ــایر  عموماًشــ   م ار  غیردولتی هه آموزش در ایه م ار  به زبان ترهی انجام می توســط س

توانســـت   زبان خود و ها، آموزشـــی خاخ خود را داشــت   و میشــ ، روشادیان اداره می

ـــی خـاخ خود را بکـروش  در ابت ا اگرچه هاآن  (991: 7319 ار گیرن  )اویه،هـا، آموزش
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  همگام ش ه و علوم ها، آموزشی ج یبا روش سرعابهرفت   اما م ارسی مذهوی به شمار می

ــا هه نو را تعلیم می ــو  اس ــوا به  رغمعلیدادن   به همیه س ــیحیان نس هم بودن تع اد مس

  برخی دیگر نیز برا، هســ  علم راهی دیگر بیشــتر، داشــت   ۀهردتحصــی ، افراد مســلمانان

یگر دها ش ن ، برخی به عراق و سوریه رفت  ، برخی به مصر، برخی به آستانه و برخی سرزمیه

  (44: 7313 )السوافیر،، فرانسه ویژهبهبه اروپا و 

فره گی هشور را متحول ساخا  انواع م ار  دولتی،  ۀقیمومیا انگلیس بر فلسنیه عرص

ه ها، فره گی متع د، تأسیس گردی  هر، در فلسنیه تأسیس ش  و انجمهشیخصـوصی و تو

تمام ایه عوام  به گسترش داستان و  سه هزار تا ص  هزار نفر بوده اسا تع اد اعضا، آن بیه 

ـــاهیه،  بعـ  از ج ب جهانی اول  ( 77: 7311رمـان و اقوـال عمومی بـه آن مؤار بود )عمر ش

ـــی دچار تحول گردی ، م ار ،  الحمـایگیتحـافلســـنیه بـه  انگلیس درآم  و نمام آموزش

 979ه به م رس 799از  7371ها و دانشـسـراها تأسیس ش  و تع اد م ار  در سال آموزشـگاه

اما با ایه تع اد م ار  ان   بود، و به همیه سو  مردم نیز در  ؛رسی  7399م رسـه در سـال 

به هردن  و بسـیار، از روسـتا از ایه طریق مجهز به م رســه ش ن   سـاخا م ار  همک می

هردگان برا، ورود به دانشــگاه به هشــورها، عربی یا تحصــی دلی  نوود دانشــگاه، بســیار، از 

ــفر میاروپا ــوافیر، هردن یی س ــاززمی ههه خود  (71: 7313، )الس ــ س ادبیات  ۀتحول در عرص

 گردی  

 ترجمه .3. 3

معاصـر در فلسـنیه از اواخر قرن نوزدهم و اوای  قرن بیستم بوده هه  ۀآغاز ترجمه در دور

ـــتر  از م تی تمام علوم را  اما پسمذهوی بود  ها،هتـا فرد، و معنوف بـه  صـــورتبـهبیش

ـــ  و دربرگرفـا   ـــتانی م تق  ش بـا چـاپ روزنـامه فعالیا ترجمه از متون دی ی به متون داس

یکی از عوام  نهضـا ادبی،  ع وانبهشـ  هه ها، مختلفی ترجمه ها و پژوهطها، رمانداسـتان

ش ا در آآاار داستانی  ۀترجم  را در پی داشاها، نویس  گی ول شـ ن زبان عربی و سـوکمتح

همن یه     تسهم بسزایی داش ها و ادبیات غر سـاخته فلسـنی یان با سـوک نویس  گی غربی

، پروتستان و تزار روسیه نیز در آموزش ی مسـتقر در فلسـنیه، م ار  هاتولیکم ار  خارج

ها، دانشـــجویی به روســـیه، انگلیس ها، خارجی مؤار بودن  و زمی ه را برا، اعزام گروهزبان
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خلی  بی     (971 :7179، شوملی   )فرانسـه و آش ایی با فره ب اروپا را فراهم ساخت آلمان و

ـــا  او ـــال  یکی از ایه افراد اس را م تشـــر هرد هه از « ال فائس العصـــریۀ»مجله  7311در س

 ها،رفا و در آن داستانمشهورتریه مجلات علمی و فره گی در هشورها، عربی به شمار می

 آاار ازجملهد  هرمانی، انگلیسی و فرانسو، چاپ میاز زبان روسـی، آلو مقالات ترجمه شـ ه 

 «ها، اســتو ادتر »نوشــته الکســان ر پوشــکیه، « دختر ســروان»توان به رمان ا، او میترجمه

ویس ننوشــته مار، هورالی )رمان« رنج حاهمان»تولســتو،، رمان  نیکولایویچ نوشــته آلکســیی

 القوزاقی»و « طوی  حاذق»و « عرش و عشق»ها، رمان ۀمانگلیسـی( اشـاره هرد  همن یه ترج

 ه   اشاره نمی هاآن، اما بی   به نویس  ه «الولهان

را از ترهی به عربی ترجمه « حذار الاجتماعیۀ»حســه صــ قی ال جانی رمان  7377در ســال 

هه در آشـ ا سـاخته اعرا  با ادبیات روسیه  بودانی مهمن یه سـلیم قوعیه از دیگر مترج  هرد

 تألیف« الحکم أنشــودۀ» تولســتو ، لئو تألیف« جه م محکمۀ» ترجمها، داشــا  ســهم عم ه

همن یه   ها، اوســافعالیا ۀازجمل پوشــکیه تألیف «العربی الأهور بنر  ربی »گی ف و رتو

ــوی  الح »اننوان بلان رمان  ــال « فی س ــال  و ترجمه هرد 7377را در س جمی  الوحر، در س

ــاخا و در آن به ترجمه رمان از زبان« الزهرۀ»مجلۀ  7377 ــر س   ها، مختلف پرداخارا م تش

را « ه ه یومیات»و « للفار  الفتاۀ»را از زبان فرانسه و « الحس اء غورییلا»اسک  ر الخور، رمان 

ان به عربی ترجمه نیز دو رم زیادهمی ( 971-973: 7179)شــوملی،  از زبان روســی ترجمه هرد

 عشق» انگلیسی رمان ترجمه و 7379 سال در برادا نوشته «موج بازگشا» هرد  رمان فرانسـو،

)خلی  حم ،  بود The Refugees انگلیسی به اار اصلی نام هه دوی  هانه آرتور اار «عذا  در

7179 :71)  

سه پیر را به سال  دو برناردَن اار ژا  آنر،« سـورات خانهقهوه»احم  شـاهر الکرمی هتا  

ــال ترجمه هرد  7377 ــ س رمان « و بهار می یا پاییز»رمان  7377و در س ــر، س اار جفر، چاس

ها، بارز او در ترجمه رعایا امانا بود، اار ماریون هرفورد را ترجمه هرد  از ویژگی« جاودان»

ـــ عصـــران او همتر دی ه میهم ۀا، هه در ترجمنکته بی   برا،  زیرا افراد، چون خلی  ؛ش

دخ  و تصـــرف هرده و برا، مقوول افتادن در ذهه مردم  هاآنها، در ایجاد جذابیا در ترجمه
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ان رم یکی دیگر از مترجمانی اسا هه زدن   رشی  ال جانیدسـا به حذف و اضافه ترجمه می

  (41: 7317)واد،،  بان روسی ترجمه هردزرا از « دختر هاهه»

 چاپخانه .1. 3

ها، توشیر، در ها، قرن شـانزدهم میلاد، با ص عا چاپ آش ا ش   گروهنیمهفلسـنیه از 

 ۀمتحول ســاخته ایه صــ عا در قرن نوزدهم مؤار بودن   پاپ فرانســیســکان در ق   چاپخان

ان از، هرد هه ابزارها و حروف آن از اتریط آورده شـــ ه بود  ایه راه 7194عربی را به ســـال 

ـــتم ـــمار می تریهمهم چاپخانه در ابت ا، قرن بیس  ها،هتا رفا و چاپخانه جهان عر  به ش

دن  اما ها مذهوی بوها، چاپ هرد  با ای که بیشتر ایه هتا زیاد، را به زبان عربی و سـایر زبان

سی ش   تع اد، انگلیدرسـی، ادبی، تاریخی و فره ب لغا نیز م تشر می ها،هتا در ه ار آن، 

 ها،ان از، هردن   در همیه سال ارم یچاپخانه ق   را راه فرانسـیسکان توعبه 7191در سـال 

ـــال گریگوریون چاپخانه ا، در مجاورت دیر خود در ه ار هوه صـــهیون به راه ان اخت    در س

هرد  در اواخر مذهوی چاپ می ها،هتا ا، تأسیس هردن  هه موشـران مسـیحی چاپخانه 7113

ها، تجار، در ق  ، حیفا و یافا تأسـیس ش   نهقرن نوزدهم و اوای  قرن بیسـتم برخی چاپخا

از ســو، دولا عثمانی و اعلام قانون آزاد، منووعات،  7311با اعلام قانون اســاســی در ســال 

ونس اشاره هرد هه آلف« المنوعۀ الوط یۀ»توان به می هاآن ۀازجملها توسعه یافا فعالیا چاپخانه

تأسیس هرد و مجله ال فائس متعلق به خلی  بی   و اننون آلونسو آن را در اواخر قرن نوزدهم 

ـــتیه روزنامه الکرم  متعلق به نجی  نصـــار را م تشـــر می ـــاخا  جورجی ح انیا از نخس س

ـــال نگارانی بود هه چاپخانهروزنـامـه به راه ان اخا و در آن روزنامه الق   و  7311ا، در س

در  لعیسی و برادرش داود العیسی نیزمجله اصـمعی متعلق به ح ا العیسی را م تشر هرد  عیسی ا

    ساختا، در یافا تأسـیس هردن  هه روزنامه فلسـنیه را در آن م تشر میچاپخانه 7377سـال 

تأســیس شــ  هه مجلات و « الســوریۀ الأیتام دار»و « الإســلامیۀ الأیتام دار»ها، در ق   چاپخانه

ـــهر یافا نیز روزنامه ـــان   در ش ان از، گردی  ها، دیگر راهچاپخانهها، زیاد، را به چاپ رس

با آغاز ج ب در فلســـنیه ؛ المنوعۀ العصـــریۀ، الحریۀ، ال فاع و الفجر  صـــ عا چاپ ازجمله

جهانی متوقف و پس از آن از سـرگرفته شـ ، اما به دلی  وخاما اوضـاع اقتصـاد، و سـیاسی 

 عا چاپ به (  صــ974-971: 7344نتوانســا همگام با ف اور، روز پیشــرفا ه   )صــابات، 
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انتشار آاار داستانی ترجمه ش ه و بعضًا تألیفی همک هرد  آن توعبهگسـترش روزنامه و مجله و 

از ایه طریق توانسا در نزد مردم از مقوولیا برخوردار گردد و به پیشرفا  ادبیات داسـتانی و

 برس  

 فلسطین سیر تحول رمان .1

ســایر هشــورها، عربی همنون عراق،  با تاریخ زمانهمگیر، رمان فلســنیه، تاریخ شــک 

ج رواسـوریه، لو ان و مصـر اسـا، فضا، فره گی پذیرا، ایه محصول وارداتی از غر  بود؛ 

ــتان و رمان را  و ها، اروپاییترجمه، اقتوا  و تلخیص رمان ــار روزنامه و مجلاتی هه داس انتش

ـــمار می ۀها نتیجدادنـ   بـا ای که ایه تلاشمورد توجـه قرار می رفا و اغل  عم  فرد، به ش

سرگرم هردن مردم بود،  ه و گ جان ن مفاهیم و فره ب شرقی با ه فبا حذف و اضافها ترجمه

نیمه   اما توانسـا مورد توجه بسیار، از مردم قرار گیرد و روش فکران را به ایه عرصه بکشان 

ر دون اسا زیرا ایه نوع ادبی زمآاول قرن بیسـتم در ادبیات داسـتانی فلسنیه مرحله تجربه و 

ـــخ فعالیا نویســـ  گان تازه ۀآغاز هار خود نتیج هار، بود هه به عوام  تأایرگذار خارجی پاس

اســتانی ادبیات د ههازآنجاییو تمای  داشــت   هه ادبیات داســتانی را متحول ســازن    گفته بودن 

به ایه عرصه نیازم   شجاعا ا، در ادبیات عر  ن اشا، ورود )داسـتان هوتاه و رمان( پیشی ه

ــارت بود تا بتوان  از ایه قال  ادبی ج  ــتفاده ه  و جس ــاهی ی  در ادبیات عربی اس ه، )عمر ش

7311 :77 ) 

ــو،از  ــتانی افزود هه چ   عام  دیگر نیز به رو،توان می دیگر س آور، مردم به ادبیات داس

شرایط سیاسی حاهم در  ؛برا، ادبیات جهان عر  عمومیا داشـته و مختص فلسـنیه نیســا

ه ار افزایط آگاهی و سـواد مردم نسـوا به گذشته  مردم از  لم و استو اد ق رت حاهمه آگاه 

  در چ یه شــراینی، افراد روشــ فکر به بودن م   خود دغ غه ۀو نســوا به شــرایط جامع هشـ 

از   مســلماً ادبیات یکی داشــت  دهی به مردم بخشــی و جهاطرق مختلف ســعی در آگاهی

 وبیخبهتا مسئولیا خود را در قوال مردم  هردها، بارز، اسا هه به ایه افراد همک میعرصه

ته باش   قرابا را با مردم داش تریهنزدیک   ن  تا بتوانبودانجام ده  ، لذا به دنوال بهتریه گزی ه 

ـــ ـایی پیـ ا هرده ـــتانی را بهتریهبودنـ  و چون بـا ادبیـات غر  نیز آش   انتخا ، ادبیات داس
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 سرعاهبا شرایط حاهم سرگرمی داشته، ام ۀها، ابت ایی بیشـتر ج و  گرچه داسـتان دانسـت می

 ها، جامعه در قال ه واقعیارا مشـخص ساخا تا به ابزار، ب ل گردد برا، تویی هاآنمسـیر 

 داستان 

ربی عها، شـروع پرداخته به ادبیات داسـتانی در فلسـنیه همنون سایر سرزمیه حالباایه

ـــتانی مورد توجه قرار گرفا و اولیه تلاش ا در هبود، یع ی در ابت ا، قرن نوزدهم ادبیات داس

الی از خ آاار تألیفی ها با ترجمه آاار غربی آغاز شــ  شه تلانخســتی  ایه عرصــه نمود پی ا هرد

ــاخص ر یانگب نوعیبهو    تقلی  داشــت ۀبیشــتر ج و ،ها، اصــلی و ف ی ایه نوع ادبی بودن ش

خلی  بی  ، احم  الشــاهر الکرمی و جمی  الوحر، از   رفت  به شــمار میواقعیا جهان عر  

  آنان از سـه جها شـ ن نویسـ  گانی بودن  هه ق م در ایه عرصـه نهاده و پیشـگام  هنخسـتی

ــئولیا آنان از، هرده بودادبی راه ۀمجل هاآنابت ا ای که هریک از تأایرگذار بودن ؛   ار ن  هه مس

وم در دپرداخت    ها، هه اغل  ترجمه ش ه بودن  میانتشار داستان به بر عه ه داشـت   و در آن

هردن  و سوم ای که هر سه آنان بر لزوم توجه به ادبیات داستانی ترجمه ادبی فعالیا می ۀعرصـ

همن یه با دخ  و تصرف در متون ترجمه ش ه،   (77: همان) در جامعه فلسـنیه تأهی  داشت  

 هردن  به جذابیا آن بیفزای   با حذف و اضافه و وارد هردن ابیات شعر، سعی می

ســه رمان م تشــر شــ ؛ رمان  7371در ســال ســاز نگارش رمان گردی  و ها زمی هایه ترجمه

اار  «الحیاۀ بع  الموت»اار خلی  بی   و رمان « الوارث»اار یوح ا دهرت، رمان «  لم الوال یه»

ــک  ر الخور،  ع و  (49: 7319دان  )یاغی، را اولیه رمان می«  لم الوال یه»و الرحمه یاغی اس

ـــن  ف ی آن، اولیه رمان « الوارث»احمـ  ابو منر رمـان  را بـا وجود اختلـاف نمر در مورد س

توان ارائه داد زیرا از یک سو تحلی  خاصـی از ایه آاار نمی  (97: 7339شـمارد )ابومنر، برمی

ن اشت   و فقط نمرات برخی خوان  گان ابت ایی ایه آاار وجود داشا و دوم در دسـتر  قرار 

ـــار ایه رمان ـــ  وجود  هاآنها و پس از آن، آاار، هه به نق  ای کـه در زمـان انتش پرداخته باش

 7377دان  هه سال می« الضحیۀ»اما حسیه الم اصرۀ، اولیه رمان را  ؛(71: 7119)صال ،  شان ا

تحلی  مست  ، در مورد ایه  ،حالباایه(  77: 7117م تشـر شـ  )م اصرۀ، « ،»با نام مسـتعار، 

ـــو  نمی توان از لحاظ زمانی و ف ی اار، را بر دیگر، مق م هرد آاار وجود ن ارد، به همیه س

 (71 :7119صال ، )
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م تشــر شــ ن ، ولی  آاار دیگر،« الحیاۀ بع  الموت»و « الوارث»انتشــار رمان گرچه پیط از 

، همنون؛ ادبیات داســتانی به شمار آورد ۀتوان آن را در زمرو نمی بی زیاد، ن اشـت  ارزش اد

نوشــته میخائی  عورا و « م تهی العج  فی اخوار أهلۀ الذه »نوشــته محم  تمیمی، « ام حکیم»

(  77: 7311نوشته بولس عو ه السمعانی )عمر شاهیه، « السیاحۀ الم صوریۀ فی الأمصار الغربیۀ»

ــال بی   رما ــور، به نام  7371ن الوارث را به س به نگارش درآورد  او در ایه رمان جوانی س

ه   هه به تجارت مشـــغول عزیز حلوی را قو  از ج ب جهانی اول و در خلال آن، تصـــویر می

 شود  رقاصه باا، یهود، به نام إستیر میدر آنجا عاشـق رقاصه  ه  اسـا و به قاهره سـفر می

به همیه خاطر شود  جوان را فری  داده و تمام دارایی او را صـاح  می عمویط راحی همک 

جوان ورشـــکســـته ه  ، اما پس از م تی به قرض گرفته پول از تاجران یهود، می داراو را وا

اروت عمو، عزیز را صــاح  شــود، او را وادار به ازدواج با دختر   اســتیر برا، ای که شــودمی

اروت به عزیز برس  اما ایه اتفاق با سلامتی عمو، عزیز محقق  ه   تا با مرگ عمو،مویط میع

 گردد با جسمی بیمار به میان خانواده بازمی شود و اونمی

توجهی به عالم ســیاســا و ج ب ن ارد و با  هه ه  نویســ  ه جوان را فرد، توصــیف می 

 دارد می حذر بر اهیهود،دوستی با  ۀتصویر رقاصه یهود به شک  خون آشام، اعرا  را از نتیج

ده  هه شخصیا یهود، برا، به دسا آوردن اروت از او با تصـویرگر، از ایه زن نشـان می

 تصــویرپرداز،ایه   ن ارددر درون خود احســا  ان هی گ اه  و ه  انجام هیچ عملی دریغ نمی

اار شـکسـ یر اسا، زیرا شکس یر در ایه اار شخصیا « تاجر ونیز،» اهراً متأار از نمایشـ امه 

ه   هه برا، برگزار، مراسـم عروسی خود از یک یهود، رباخوار به نام بسـانیو را تصـویر می

ط را ه   هه اگر بسانیو نتوان  قرضه    شایلا  شرط را چ یه تعییه میمیشایلا  پول قرض 

ـــا ب نط را پس ب  امه نقرض بگیرد  با ایه تفاوت هه در نمایط ع وانبهه  بخشـــی از گوش

خورد اما در رمان الوارث، قهرمان محکوم به شکسا شـکسـ یر شـایلا  یهود، شـکسـا می

 ایی آش ر  روسی در فلسنیه واتحصی  بی   در م  د گردشود و رقاصه یهود، موفق میمی

ا در او ر تفکرات همونیســتی و چ ، ار پوشــکیه و تولســتو،با ادبیات روســیه و ترجمه آا او

ـــرمایهتوان دی می تقویا هرد هه نمود آن را در ایه رمان  دار برا، چ اول؛ یع ی تلاش طوقه س



 شماره نوزدهم                              مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 19  

 

یاسا  ادبیات بوده و نه س ۀالوته ایه تأایرپذیر، صرفاً در عرص  توسعهدرحالاروت هشـورها، 

 از لحاظ سیاسی دولا روسیه تا پس از ج ب جهانی دوم خصومتی با یهودیان ن اشا  چراهه

ده  هه نویســ  ه چ  ان به اغراض و محتوا، اار و نوع نگاه نویســ  ه نشــان می، حالباایه

ها، انگلیس و صـهیونیسـم آش ا نووده و نتوانسته فلسنی یان را از خنر، هه در آی  ه سـیاسـا

عنوف ماو در ایه اار نگاهی قومیتی اسا و بیشتر  شـ  آگاه سازد  بلکه نگاهگریوانگیر آنان می

تا رژیمی به نام صــهیونیســم  حتی نویســ  ه تلاش نکرده تا داســتان را در  بودهبه قوم یهود 

 و وادث آن در مصـر و سوریه قرار دادهسـرزمیه فلسـنیه روایا ه   بلکه مکان داسـتان و ح

وذ یهود و خنر نف ۀتوطئ ۀگر نویس  ه ان   نگاهی نیز به مسئلهمیه امر باع  شـ ه اسـا تا ا

 ها، دیگر نتوان  خوان  ه را متوجهصـهیونیسـم در فلسنیه داشته باش ، به خاطر انتخا  مکان

ها ع م انتشــار، در ســال ایه رمان پس از ســال ( 79-71: 7319ض خود ســازد )واد،، ایه غر

  ؛ هفلسنی ی ادبیات عربی در مق مه هتا  ع وان میچاپ شـ   عادل الأسنۀ از استادان  7177

شـای  امروزه موضوع و سوک ایه اار عاد، باش ، اما برا، پژوهشگران ادبیات فلسنیه، س ب »

 « رمان رش  و تعالی پی ا هرد اار، رود هه پس از ایهب ا، رمان فلسنیه به شمار می

  چ انکه خود خور، در را نوشا «الحیاۀ بع  الموت»رمان  در همیه سـال اسک  ر الخور،

ـــاره می ـــ ا بوده و از مقـ مـه رمان ب ان اش ـــیه آش ه   او با ادبیات فرانســـه، انگلیس و روس

هایی همنون پوشــکیه، تولســتو، و شــکســ یر تأایر گرفته اســا  او در ایه رمان شــخصــیا

 اسـا هه در اواخر حکوما عثمانی بر ســر مردم آم ه اسا  در ایه اار هاییمصـیواروایتگر 

ه ارتط شود بور میفقر مجو فشـارتحاه   هه پ ر خانواده ا، فلسـنی ی را تصـویر میخانواده

وانه د  پ ر شد هه قصـ  داشـا با حمله به مصر آن را از چ گال انگلیس آزاد سازعثمانی ب یون 

ه    او در ج ب به خود را طی یادداشتی به همسرش اعلام میو تصـمیم  همسـر را تر  هرده

ها، عربی انقلا  هاآن  شودافسـر، سـور، به نام سـعی  آش ا می رسـ  و بادرجه افسـر، می

تجو، به جس زنتوان   بگریزن   در طی ایه م ت شون ، اما میمی یردستگ   آنانه   شرها می

بار ج ب شــود  نویســ  ه پیام ها، اســفمتحم  میها، بســیار، را پردازد و رنجهمســر می

 ه   جهانی اول را بر رو، ایه خانواده ترسیم می
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م تشر ش  هه اغل  جز یک نام چیز، از  ها، دیگر،رمان 7391تا سـال لاوه بر ایه آاار، ع

 در« فی ذمۀ العر »نجی  نصار صاح  روزنامه الکرم ، رمانی به نام  باقی نمان ه اسـا  هاآن

رود و در رابنه با ج ب ذ، قار اســا  م تشــر هرد هه رمانی تاریخی به شــمار می 7377ال ســ

ـــ ـ ه در ایه رمان نمرات و آرزوها، خود را بیان می ه    همن یه نجی  نصـــار رمانی نویس

به نگارش درآورد و در آن فضا، سیاسی و فکر، فلسنیه « سانیغمفل  ال»به نام  ا،نامهزن گی

ها و عادات اجتماعی به تصـویر هشـی ه و س ا 7371تا  7379ج ب جهانی اول از را در زمان 

ـــیم می ذهر  گونهایهع وان رمان  هاچاپبه همیه خاطر در برخی  ه  اعرا  م نقـه را به ترس

 ال عمان وفود»رمان   «العالمیۀ الحر  صفحات مه صـفحۀ او - الغسـانی مفل  روایۀ»شـود؛ می

به نگارش درآم  و همن یه  7377در ســال  دروزۀ وشــته محم  عزّۀن« أنوشــروان هســر  على

  نویس  ه در رمان اول (19: 7317)واد،،  م تشر ش  7399 سال هه به« السمسار والملا »رمان 

ــ ــونالیســتی دارد و ه فط متح  یم شــی ناس ــار » و در رماناخته قوم عر  اســا س الســمس

دان   در ایه رمان یک هشــاورز میها یهود،، نویســ  ه قهرمان داســتانط را قربانی «والملا 

عرفی او م رود  سمسار زن جوانی را بهویو میفلسـنی ی به تشـویق یک سمسار یهود، با ت  آ

ـــاورز دارایی خود را برا، آن زن هزی ــه میمی گیرد و ه ــ  و حتی پول قرض میه ــ  و هش

هایط زمی ط را بفروشــ  و ســرانجام ســر از شــود برا، پرداخا ب هیمجوور می یادرنها

 آورد بیمارستان روانی درمی

زیرا  ؛ه  ها اشاره میها در خری  زمیه فلسـنی ییهود، ۀبه حیل نوعیبهدر واقع نویسـ  ه  

اجران با مهودیان به فلسنی ی در سنحی مح ود و عاد، بود و هی مهاجرتبالفور  ۀپیط از بیانی

 تیهودیان را در مهاجر ۀبالفور انگیز ۀبیانی ص وراما  ؛پرداخت  خری  زمیه به هشـا و زرع می

ــنیه به ــ  یکاها،» بالا برد  هازمیه خری  و فلس ــته س  یگرد و روچیل  برادران بانک به وابس

شون  و   صاح را یانفلسنی  حاصلخیز هشاورز، ها،زمیه از وسیعی ۀگستر ها توانست  بانک

ـــاورزان عر  فلســـنی ی را  جلوگیر، از فروش مج د  م موربه از آن بیرون ه     اجواربههش

 پول با زمیه خری ن برا، را هلیمیان ملی صـــ  وق یهود،، نمای  گی ،هـا به اعرا زمیه

ــ ه گردآور،  ،یمل صــ  وق پول با هه را هاییزمیه  نهاد ب یاد فلســنیه، بیرون یهودیان از ش
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ــ نمی خری ن ،می ــال 93 تا 99 ها به م تایه زمیه زیرا فروخا؛ ش ان، یهودی مهاجران به س

  (71: 7941فوبلیوهف و دیگران، ) «ش ا، واگذار میزمیه اجاره ع وانبه

ــی ی رمان خلق رمان،  ۀدر ادام ــکۀ الحجاز»جمال الحس ــال « علی س و رمان  7397را در س

به موضوع فروش « علی سـکۀ الحجاز»نویسـ  ه در رمان  هرد م تشـر  7399را در سـال « اریا»

ها در پایان حکوما پردازد، ایه مؤسسات و شرهاها و مؤسسات یهود، میشرهاها به زمیه

 ولکم»رمان  عرفات عمرو أنور 7399در سال  همن یه  هور گذاشته بودن   ۀعثمانی پا به عرص

 لیس لماذا»رمان  7393در سال  سع   أبو جورائی م تشر هرد   را در بیروت« حیاۀ القصاخ فی

را م تشر « السفاحۀ»رمان  7391در سال و « الع ل أخوات أو أنیسـۀ»رمان  7397، در سـال «أنا

 ۀبه چاپ رسی  نقن 7399اار اسـحاق موسی الحسی ی هه به سال « مذهرات دجاجۀ»رمان  هرد 

 ها رمان ایه دوره اسا هه در زمان انتشار رود زیرا تعنفی در تاریخ رمان فلسنیه به شمار می

، 7399ها، ایه رمان در سال(  77: 7311ا، مواجه شـ ن  )عمر شاهیه، خود با اقوال گسـترده

ــال 7317، 7399 ــله س ــی   7317تا  7399ها، و یک بار ب ون درج تاریخ در فاص به چاپ رس

قو  از  را فلســنیه ۀامعایه رمان اار، ســمولیک اســا هه واقعیا ج ( 17: 7117)فاعور،، 

ها از شود هه به همراه سایر مرغه    داستان از زبان مرغی روایا میترسـیم می( 7391نکوا )

ا، هشود و با آم ن مرغها شراینشان سخا میبرن ، با فوت همسـر مرغفقر و بی وایی رنج می

یام علیه بیگانگان ق گیرن  ههگردد  مرغها، ق یمی تصـــمیم میبیگانه، عرصـــه بر آنان ت ب می

 ه   اما مرغ دانا م ام به صل  و دوستی دعوت می ؛ه    تا آنان را شکسا ده  

در ایه اار، نویسـ  ه به دلی  ع م امکان توییه حقایق به شـکلی صری ، از رمز و نماد بهره  

ق  حیوانات ننویس  ه با تقلی  از هلیله دم ه، داستان را از زبان   (99: 7339)ابومنر،  برده اسـا

با  ( 13: 7317ه   )واد،، ه   و آننه را هه در ذهه و فکر خود دارد از زبان حیوان نق  میمی

بیانگر یک دوره تاریخی از زن گی مردم فلسـنیه اسا، اما تأهی  بیط از  نوعیبه ه اارای ای که

 هاپرداز،نمریها، از وعهممع و، زن گی انسـان باع  شـ ه اسا هه مج -ان ازه بر ابعاد نمر،

ایه مرغ عاق  و »نویســ : رمان می ایه ۀطه حســیه در مق م  (94: 7339)ابومنر، شــک  گیرد 

ده  و در مورد آن حکیم اسـا، فیلســوفی هه مســائ  اجتماعی را عمیقاً مورد بررســی قرار می

گیرد، شــاعر، با دردها و لذتها، عشــق و دارا، عواطف مختلف، مهربانی هه با تصــمیم می
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فقیران و ضـعیفان مهربان اسـا    ایه مرغ فلسـنی ی اسـا و دوسـا داشته خیر و دشم ی با 

ی هراما بخش و المللیئالها را در ع الا اجتماعی و بیهبغض و هی ه و آرزو، رسـی ن به ای ه

عزتی  دان  و ای که حق هر عر  فلســنی ی و هر شــرقی عربی اســا هه امروزبه عربیا می

  «باش  ههمنون گذشته داشت

ود بهره خاخ خ ۀئالیسا اسا هه از فلسفمکت  ای ه ۀاسحاق الحسی ی نویس  در ایه اار، 

برده تا امور سـیاسی و اجتماعی خود را عمیقاً مورد بررسی قرار ده   او از رمز استفاده هرده تا 

سا  اگویی در آن وجود ن اشته چیز، را بر زبان آورد هه به خاطر شرایط سیاسی امکان صری 

ــا )یاغی،  ــاح  خرد اس ــا و ص ــ  ه ای ئالیس (  971-973: 7341او در ایه رمان یک نویس

ا، باش  هه حوادث داستان آن را پیط بورد، نه ای که بل  گو، شخصیا در داستان بای  به گونه

، گیرها، بیگانه موضــعافکار و نمرات نویســ  ه باشــ   در ایه رمان موضــع مرغ در برابر مرغ

ن ، ایسـا اسا هه با واقعیا جامعه همخوانی ن ارد  بیگانگان سرزمیه او را غص  هردهئالای ه

رسـ  نویسـ  ه از نمرایه مکت  ای ئالیسم گوی   به نمر میاما او از ع الا گسـتر، سـخه می

موـانی انقلـا  فرانســـه تأایر پذیرفته به همیه خاطر قهرمانط را از ن ذیرفته، آزاد، و  ویژهبـه

 ( 99: 7117علیان، )ه   ع میم مقاوما 

محم  « فی الســریر»رمان  ازجملهم تشــر شــ ن ،  دیگر چ   ســال قو  از نکوا چ   رمان 

پرحاداه بودن، وجود هلمات غری  و نامأنو ، آوردن م تشــر شــ    7394الع نانی هه به ســال 

ه معلوماتی اار باع  شــ ه اســا هه اار ب ۀابیاتی مت اســ  با جریان داســتان و غلوه داشــته ج و

را « فی الصمیم»نیز اسـک  ر الخور، رمان  7391در سـال هتا  خاطرات شـویه باشـ  تا رمان  

ــوعی را برا، پرداخته انتخا  هرد هه مورد توجه اهثر خوان  گان آن دوره  ــر هرد و موض م تش

اار، هه به چ یه موضـــوعاتی آاما نویســـ  ه نتوانســـته بود اار خود را چهارچو  تقلی   ؛بود

ها، معروف تاریخی و نق  مته سـخه گفته از عشق توسط شخصیاپرداخت   رها سـازد  می

افراد مشــهور باع  شــ ه اســا تا ایه رمان اار، دارا،  لشــ اســی و نق  قوجامعه ها،هتا 

عجی  ایه  ( 97: 7331ابومنر، )ها، از رمان باش  تا یک رمان ف ی به مع ا، دقیق هلمه نشـانه

سوکی ناپخته و ضعیف دارد  داستان مربوط به « فی الصمیم»خور، در رمان الاسا هه اسک  ر 

ش با اشود و با وجود مخالفا خانوادهجوانی اسـا به نام فؤاد هه عاشق دختر، به نام لیلی می
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ارت ه تجه   و ببه نیویور  مسافرت می ،داردبرمی را ه  ، نیمی از اروت پ رشاو ازدواج می

 گذارد وبه وخاما می وه   و شرایط او رشود  در آنجا به زن دیگر، علاقه پی ا میمشغول می

توان  برگردد  ه   هه او را بخشــی ه اســا و میشــود  پ رش پیام ارســال میورشــکســا می

ــ  ه در ایه اار به نمریات مختلف جامعه ــفی در رابنه با زادواج و روابط نویس ــی، فلس ــ اس ش

و حتی سـخ رانی یکی از رؤسـا، جمهور آمریکا را آورده اسا  در واقع ایه  پرداخته ج سـی

ــاهیه، ــا )عمر ش ــال (  71 :7311 رمان مواحثه در مورد ازدواج در قال  رمان اس در همیه س

 رغمعلیرا م تشـر سـاخا  سـرگذشا جوان معلولی هه « مرقص العمیان»عارف العارف رمان 

ه    ایه رمان علاوه بر ای که ها، بســـیار، را هســـ  میموفقیاها زیاد، معلولیا و ســـختی

دهی مشخص به ساختار ف ی رمان پیشرفا شک  ۀها، آاار گذشـته را داراسا، در زمی ویژگی

الوته فاروق واد، طوق بررسی هه انجام داده اسا ایه  ( 94 :7331ابومنر، )نسـوی داشـته اسا 

تواه خود مرتک  اشــ ه   هه برخی در آاارو بیان می دان میاار را متعلق به عارف العارف لو انی 

 ( 11: 7317)واد،،  ده  رف فلسنی ی نسوا میاش ه و ایه اار را به عارف الع

ـــنحی از  هایی به نگارش درآم ، اما ایه آااررمـان 7391 تـا پیط از رغم ای کـهعلی  به س

ها ر سالنویسی دمیراث یاد هرد تا بتوان  رون  رمان ع وانبه آنهه بتوان از  ن پیشـرفا نرسـی 

م تشر ش  به  7399تا  7371ها، هایی هه بیه سالرمان ( 17: 7317)واد،، بع  را شـک  ده  

به ه گام انتشار و پس از  هاآنها در مورد ها و همن یه ع م وجود تحلی دلی  نوود در هتابخانه

  (71 :7119صال ، ر نگرفت   )ها، بع  مورد نق  قراآن، در دوره

 گیرینتیجه .5

ده  هه سیر تحول ایه نوع ادبی چ  ان نشـان می 7391تا  7311بررسـی رمان فلسـنیه از 

ن  و اواضـ  نیسـا، بلکه ادبا و ناق انی هه به بررسـی آن پرداخته، به گفته هلیات بس  ه هرده

شود هه چرا ایه سـؤال در ذهه ایجاد میحتی در تعییه اولیه رمان نیز اختلاف نمر دارن   حال 

 توضی  وا، از ابهام قرار دارد؟ و دیک اسا، در هالها، نزایه دوره، با ای که مربوط به گذشـته

دلی  اصلی آن را شرایط تفصـیلی روشـه در مورد ایه دوره اشـاره نشـ ه اسـا؟ شـای  بتوان 

رن  هه ببرخی گمان می گوی ؛یدر ایه رابنه م موسی اسحاق الحسی ی سیاسی فلسنیه دانسا 

ان   مردم ایه سـرزمیه هوچک با جایگاه بزرگ سـیاسی و مذهوی هه دارد، در عصور گذشته 
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ــا هه واقعیا موجود آن را نقض آاار ادبی خلق نکرده ــوع توهمی اس ان   از نمر او، ایه موض

ـــلام تا به امروز همواره ادیوانی را در آغومی ـــا  ه  ، زیرا از زمان فت  اس ش خود پرورده اس

نیه دان ؛ اول ای که فلسچ   عام  را در اسـتقلال پی ا نکردن ادبیات فلسنیه مؤار می حالباایه

ـــرزمیه عر  بوده و به گونه ع وانبـهدر طی دوران مختلف  ا، نووده هه فرد، بخشـــی از س

وده اسا  ها بحاهم بر ایه م نقه حاهمیا داشته باش ، بلکه همواره تابع سایر سرزمیه ع وانبه

دوم ای که ایه سرزمیه ت ها در دو دوره بسیار هوتاه در رمله و بیا المق   دارا، امیر و حاهم 

ــکوفایی بوده و م ت زمان آن به ان ازه ــویق و جذ  ادبا بی جام  و ش ا، نووده هه بتوان  به تش

ها همنون سـوم ای که ایه سـرزمیه از رفاه و نعمتها، سایر سرزمیه و ؛بیات را سـو  شـوداد

م   نووده اسا  لذا عجی  نیسا هه بسیار از ادبا، ایه سرزمیه عراق، شام، مصر و ان لس بهره

 ( 94: 7331به دیگر م اطق برون  )الحسی ی، 

مومیا انگلیس بر فلســنیه نیز ادامه داشــا و حتی قی 7391مذهور تقریوا تا ج ب شــرایط 

ـــتر م ابع بر ایه تأهی  دارن  هه با آغاز »نتوانســـا چ  ان تحولی در ادبیات آن ایجاد ه     بیش

ــه ادبیات ر  ن اد بلکه همان ت اوم  ــمگیر، در عرص ــنیه، تغییر چش قیمومیا انگلیس بر فلس

 ها وســعا پی ازنامهرون  گذشــته و تقلی  اواخر حکوما عثمانی بوده اســا و ت ها انتشــار رو

تفــاوت ب یــاد، در  7391(  در ادبیــات فلســـنیه تــا پیط از 73: 9ج ، 7331)عوــا ،  «هرد

موضوعات شعر، آن با ادبیات سایر هشورها، عربی وجود ن ارد  ادبیات ایه سرزمیه پیط از 

هشـورها، همسـایه خود همنون مصــر، سوریه،  ویژهبهارتواط محکمی با ادبیات عربی  7391

ــا ادبی و فره گی اارگذار بوده لو ــته و همیه ارتواط در ایجاد نهض  ان، اردن و حتی عراق داش

ــت   و آن را دنوال اســا  فلســنی یان توجه بیشــتر، به جریان ها، ادبی هشــورها، عربی داش

 ها، تحول ادبی داشـت   و به شــایستگی بههردن  و موضـع مثوتی نسـوا به عوام  و انگیزهمی

 ( 711: 7319پرداخت   )یاغی، ارزیابی آن می

سازد ارتواط آن با زمان و مکان و ها متمایز میویژگی هه ادبیات فلسـنیه را از سایر ادبیات

زیرا ادبیات ایه سرزمیه چ ان با سیاسا در آمیخته و  ؛پرداخته به موضـوعات سـیاسـی اسا

اما  ؛ارتواط قائ  ش توان میان ادبیات و سیاسا ج ایی و ع م عجیه اسـا هه به دشـوار، می

ــتم، ایه موضــ ــی محتوایی اســا   7391پس از  ویژهبهوع مشــخصــا مربوط به قرن بیس بررس
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ــ ه 7391هایی هه پیط از رمان ــته ش ــان مینوش ــ  گان ایه آاار چ  ان با ان  نش ده   هه نویس

با هشورها، مستعمره،  هاآنتعام   ۀها در جهان و نحوباز، ابرق رتمسـائ  سـیاسی، سیاسا

ها، سـنحی در آاار خود بس  ه ان  و به ارائه تحلی در حال توسـعه و جهان سـوم آشـ ا نووده

نان را آ نوعیبهان  و همیه انعکا  مسائ  سنحی سیاسی، خود ناشی از تحولاتی بوده هه هرده

ـــ  ه به  ـــا هاآنناگزیر از پرداخته نویس ـــاخته اس ـــرایط  7391اما پس از ؛ س تغییر هرد و ش

غل  آاارشان را ا ۀمایتر به مسـائ  سیاسی داشت   و اساساً سیاسا بهنویسـ  گان نگاه تیزبی انه

 داد تشکی  می

  دلی  ضعف تحلی بتوان شای  ها، اشاره ش ه در ایه مقاله،رمان بررسی اجمالی محتوا،با 

نویسان رمانآش ایی  ،7391در رمان فلسـنیه تا پیط از  را موضـوعات سـیاسـی و انعکا  آن

وده، و ســاختار، از آاار آنان ب با ادبیات غر  و روســیه و تلاش برا، تقلی  محتوایی فلسـنی ی

ها، در رمان گیر، ایه نوع ادبی شــ ه اســا ب ون توجه به رســالا اصــلی هه موج  شــک 

عکا  انارد تا پرداخته به جامعه و مسائ  اجتماعی نمود بیشتر، د نویسـ  گان غربی و رو ،

زیرا ؛ وجود دارد 7391پررنب مســـائ  ســـیاســـی و همیه نکته در رمان فلســـنیه تا پیط از 

نویســ  گان بیط از ای که به اغراض و پیام ها، ســیاســی حضــور یهود در فلســنیه ب ردازن ، 

آزاد غر   ۀیع ی حضور افراد، از جامع؛ ها، اجتماعی و اخلاقی بودنگاهشان معنوف به ج وه

نحوه حضور زن در  ویژهبهلمانان هه قواع  خاصی در رابنه با تعاملات اجتماعی مسـ ۀدر جامع

دیگر ای که راضــی نگاه داشــته مخاط  و ســرگرم هردن او  ؛ وجامعه و تعام  با مردان دارد

 توان  یکی دیگر از دلای  ع م صراحا نویس  ه به مسائ  سیاسی باش  می

 «حمایا ش ه اسا 3411797937نویس  ه از طرف دانشگاه هوار با شماره قرار داد »
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