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Abstract 
Postmodernism refers to a wide range of opinions that emerged in the second 
half of the twentieth century. The Day of the Assassination of the President 
by Naguib Mahfouz, a contemporary Egyptian novelist, is an example of a 
postmodernist novel and a metanarrative that seeks to encompass the 
historical atmosphere of Egypt in its story. In spite of containing 
manifestations of realism and reflecting some contemporary Egyptian 
realities, this novel is imaginative in essence. Thus, the purpose of this study 
is to study the novel as postmodernist fiction and a metanarrative. The 
findings of the research indicate that, influenced by the school of 
postmodernism, Naguib Mahfouz seeks to describe the anxieties and 
bewilderment of contemporary man and his civil disobedience against the 
current conditions, so that others hear his voice through his fiction. Among 
the various components of postmodernism, he makes use of paradox, 
uncertainty, intertextuality, and short circuit more frequently. Intertextuality 
is particularly evident in the eloquent speech of Mohtashami Zayed because 
of his exemplary faith. Short circuit is another significant component that is 
used by Mahfouz when narrating historical events. And incoherence and 
uncertainty can be seen in every part of the novel. Naguib Mahfouz’s works 
are the mirror of the Egyptian society since time, place, and historical 
characters in his story are more eminent compared to fictional characters. 
Using various postmodern components, he attempts to describe and criticize 
the inappropriate social, economic, and political conditions of the Egyptian 
society indirectly, and consequently depicts the organic connection between 
literature and society and crystallizes social disorders through this genre. By 
selecting postmodern components, he can illustrate the incompetency of the 
rulers and the unpleasant socio-economic conditions of Egypt, specifically 
the issue of poverty. 
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 اثر نجیب محفوظ یوم قتل الزعیمگرایی در داستان های پسانومؤلفه
 

 *صادق عسکری
 ادبیات عربی دانشگاه سمنان دانشیار گروه زبان و

 د خدادادیانناهی
 ، تهرانادبیات عربی دانشگاه خوارزمی زبان و کارشناسی ارشد آموختهدانش

 پرویز جهانشاهلو
 عربی دانشگاه سمنانادبیات  زبان و ی کارشناسی ارشددانشجو

 (120تا ص  101)از ص 
 18/08/1398، تاريخ پذيرش: 28/11/1397تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
 نیمه دوم قرن بیستمگردد که از ای اطالق میمختلف و گسترده آرا و نظريات ةبه مجموع مدرنیسمپست

نجیب محفوظ  وشتةن)روز قتل رئیس جمهور(  يوم قتل الزعیمداستان  .گذاشت پا به عرصه ظهور

صدد در که  است فراداستان مدرنیسم وای از يک داستان پستنمونهنويس معاصر مصری، داستان

ياد شده،  بررسی داستاناين پژوهش هدف  .باشدیممصر  خود بر فضای تاريخی گشودن عرصة داستانِ

هايی از جلوهجود اينکه با و اين داستان .باشدیفراداستان با ماهیتی پسانوگرايی م در پرتو تکنیک

حاوی برخی از و داستانی است که ماهیتی تخیلی دارد ، اما را در خود گنجاندهم رئالیسواقعیت و 

در اين اثر با حفوظ منجیب  يافته های پژوهش بیانگر آن است که. باشدمیمعاصر مصر نیز  هایتواقعی

مبارزۀ و انسان معاصر  یهاها، سرگردانیاضطرابدنبال توصیف ه مدرنیسم، بپذيری از مکتب پستتأثیر

از تناقض، اتصال کوتاه، عدم  یسم،مدرنپست متعدّدهای مؤلفه بین از. است بودهمنفی بر ضد شرايط 

های بازتاب بینامتنیت بويژه در صحبتها استفاده نموده است. قطعیت و بینامتنیت بیش از ساير مؤلفه

ديگری  توجهقابلنی او بیشتر آشکار شده است. اتصال کوتاه، مؤلفة زدمحتشمی زايد به دلیل ايمان مثال

از آن مدد جسته است. عدم انسجام و قطعیت از ديگر  است که محفوظ در حین بیان وقايع تاريخی

بیان شده است. آثار نجیب  «يوم قتل الزعیم»ی داستان جایجاپیامدهای اين نظريه است که در 

های تاريخی در داستان وی ی که زمان و مکان و شخصیتاگونهبه ،تمحفوظ آيینة جامعة مصر اس

متعدد پسامدرن،  یهامؤلفهوی با بهره گرفتن از  .شوندهای داستانی ديده میتر از ساير شخصیتپررنگ

مصر را  ةاقتصادی و سیاسی جامع اجتماعی، شرايط نامناسب ،طور غیرمستقیم بهدر پی آن است تا 

های اجتماعی را در اين تبلور نابسامانی در نتیجه پیوند انداموار ادبیات با جامعه و و دنماينقد  توصیف و

کفايتی مدرن توانسته تا حدودی بیهای پستوی با گزينش مؤلفه ها به تصوير کشد.نوع داستان

 د.مسئلة فقر را به تصوير بکش ژهيوبهسیاسی کشور مصر و -روايان و شرايط نامناسب اقتصادیفرمان
 

 .نقد داستاننجیب محفوظ، يوم قتل الزعیم، پسانوگرايی،  یهامؤلفه، مدرنیسمپسا های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

چند دهة در تأثیرگذار  و البته يکی از مکاتب انگیزشگفترويکردهای يکی از پسانوگرايی 

شته است و اثر گذا نويسیرود که در بسیاری از هنرها از جمله داستاناخیر به شمار می

 مدرنپستة فلسفگیرد. که از نامش پیداست چیزی فراتر از مدرنیسم را در برمیچنان

بر دگرگونی  ،هويت منسجم فرد و اجتماع تکیه داشتند ةبرخالف مکاتب قبلی که بر پاي

آثار  مکتبی چنین ةکند. هنرمندی که در حیطکید میثباتی هويت فرد و جامعه تأو بی

اعتنايی، از پوچی و ، با نگاهی آمیخته به مزاح و بیآوردیدرمتحرير خود را به رشته 

در فضايی  مدرنپستانسان  رونيازاآورد. معنايی دنیای معاصر سخن به میان میبی

 ۀاين سرگردانی به خوانندای که به گونه است، سرگردان یناآرامو  یباوریبآکنده از 

های سنتی که دارای درن برخالف داستانهای پسامکند. داستانداستان سرايت می

خواهد خواننده را در روند گويی نويسنده می .اند، بدون پايان هستندهای قطعیفرجام

 داستان مشارکت دهد و او بنا به میل باطنی خويش، پايان داستان را رقم زند.

م قد -آمريکا و اروپا  -از زادگاه اولیه خويش  مدرنپستبا گذشت زمان، جنبش 

توان ردپای اين مکتب که امروزه می آنجاها وارد شد، تا برون نهاد و به قلمرو ساير قاره

های نويسندگان اقصی نقاط دنیا مشاهده نمود. لذا در میان برخی از را در نوشته

از آن جمله  .کتب ادبی مشهود استهای اين مو آثارشان، بارقه زبانعربنويسندگان 

هاست توجه ناقدان و اديبان عرب و ا نام برد؛ زيرا آثار وی سالوظ رنجیب محف توانیم

 عرب را به خود معطوف نموده است. غیر

صدد گشودن  که در است 1ایهيک فراداستان تاريخ نگاران «یوم قتل الزعیم»داستان 

واقع هدف  در .باشدیمبه شکل بینامتنی  ،خود بر فضای تاريخی داستانِة عرص

بلکه اين  ،های تاريخی به زمان حاضر نیستتنها انتقال شخصیت نگارانهفراداستان تاريخ

 «سفر با ماشین تاريخ»برد تا آن را با موضوع حاضر را نیز به گذشته می زماننوع ادبی، 

اين هدف  .های دور منتسب هستندها و مکانها به زمانتقويت کند و در آن شخصیت

ن با فراداستا در پرتو تکنیکنجیب محفوظ اثر  «یوم قتل الزعیم» بررسی داستانپژوهش 

م و رئالیس هايی از واقعیتجلوهبا وجود اينکه  اين داستان .باشدیمماهیتی پسانوگرايی 

حاوی برخی از واقعیات  و استانی است که ماهیتی تخیلی داردداما  ،را در خود گنجانده

 . باشدمیمعاصر مصر نیز 

 باشد:زير می هایپرسش گويی بهبه دنبال پاسخ خوانشی پسانوگرابا اين پژوهش 
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برده  را به کار مدرنپستهايی از مؤلفه چه زعیماليوم قتل داستان در نويسنده  .1

 است؟ 

 است؟ داشتهنمود بیشتری پست مدرنیسم در اين داستان  یهایک از مؤلفهکدام. 2

 ؟نقش داشته است مانراين  در مدرنیستیپست هایهچه عواملی در کاربرد مؤلّف. 3

هايی که در آغاز به ذهن نويسندگان خطور کرده است، بیانگر آن است که فرضیه

تناقض،  از قبیل را پسامدرنیسم های لفهمؤ اغلب ،الزعیم قتل يوم داستان درمحفوظ 

به خدمت  های متعدد روايتشیوه اتصال کوتاه، عدم قطعیت، بینامتنیت، عدم انسجام و

عدم انسجام نمود  و پیچیدگی و تناقضکاربرد  ،هافهاز بین اين مؤلکه  است هگرفت

 .بیشتر داشته است

غیر  ها وعرب نزدشهرت نجیب محفوظ در در خصوص پیشینه موضوع بايد گفت که 

موجب شده که پژوهشگران بسیاری به بررسی آثار او از جهات گوناگون بپردازند  هاعرب

ترين از مهماما  ،اين پژوهش وجود ندارد ر حیطةها دکه امکان اشاره به تمامی آن

  موارد زير اشاره کرد: توان بهمی «يوم قتل الزعیم»در رمان گرفته های صورت پژوهش

شناسی محفوظ بر اساس نظريه ريخت نجیب «زعیماليوم قتل »رمان ی بررس». مقالة 1

اند جه دست يافتهبه اين نتیکه نويسندگان  (1395) نوشتة مشايخی و میرسیدی «پراپ

اگرچه برخی از کارکردهای آن به  ،که اين رمان با توالی کارکردهای پراپ همخوانی دارد

 طور پیوسته و دقیق اتفاق نیفتاده است.

ری و تفتحی نوشتة نظ «لنجیب حمفوظ روایة یوم قتل الزعیمدین و تعالیمه فی لأثر ا»مقالة . 2

  اند.آن در اين داستان پرداخته ين و اثرنويسندگان در آن به واکاوی دکه  (1396)

املشحونة ابالندهاش و  ةافراز اللحظ قراءة يف روایة جنیب حمفوظ یوم قتل الزعیم»مقالة . 3
رمان محفوط که  (1989) أبوالعال اثر عبدالرزاق« سقوط الربجوازیة الصغریة فی حفرة االنفتاح

 داند. را بازتابی از محیط و جامعة وی می

بررسی تطبیقی ارتباط غیرکالمی در داستان معاصر مطالعه موردی »نامه ارشد يانپا. 4

که با رمزگشايی  (1397)نوشتة منصوری  «ینی باشکوه و روز قتل رئیس جمهورنششب

، رمان روز قتل رئیس جمهور را به دلیل احساسی بودن رفتارهای غیرکالمی در دو اثر

های تغیرکالمی از نوع حرکات چشمی و ژس هایدارای بسامد باالتری از رفتار ،رمان

 داند.بدنی می



  105  1399 زمستان ،4 شمارۀ ،12 سال عربی، ادب

ها، روز قتل دزد و سگ ی عناصر داستان در چهار رمان گدا،بررس»نامة ارشد پايان. 5

که  (1393)نوشتة کريمی  «جمهور و رادوبیس دلدادۀ فرعون از آثار نجیب محفوظرئیس

 ای رئالها، محفوظ را نويسندهدر اين پژوهش با بررسی عناصر داستان در اين رمان

دانسته که زمان و مکان در آثارش مشخص و پیرنگ داستان بر اساس روابط علی و 

 .معلولی است

 مدرنیسم ومحفوظ يا پست بنجی شود که علی رغم کثرت آثار پیرامونمالحظه می

ها راهگشای ما در اين پژوهش آن ، که همةيوم قتل الزعیمون داستان حتی پیرام

بر اساس رويکرد  نجیب محفوظ يوم قتل الزعیمِرمان  در خصوص بررسی ،انددهبو

روش تکیه بر با  پژوهش حاضر ،بر اين اساس .است شدهنانجام پژوهشی  مدرنیسمپست

 .پردازداز اين منظر می مذکور داستانبررسی تحلیلی به  -توصیفی
 

 سمیمدرنپستماهیت  مفهوم و. 2

 و سمیان فارسی به فرانوگرايی، پسانوگرايی، فرامدرندر زبمدرنیسم اصطالح پست

نقاش  1870 ةمدرنیسم را نخستین بار در دهواژۀ پست»ت. نوگرايی ترجمه شده اس

توصیف  برای (John Watkins Champman) چاپمن جان واتکینزبه نام  انگلیسی

خودش يعنی های زمان تر از نقاشیهايی بکار برد که از لحاظ تکنیک، پیشرفتهنقاشی

 ،، هنرفرهنگاما امروزه در مورد  .(219: 1388)تدينی، « های امپرسیونیستی بودنقاشی

 صورتبهها یستمدرنپسترود. سخن کار میه اخیر ب هایدهه اتیادبتکنولوژی و 

نبايد خود را محدود به استفاده از ابزار و امکانات عصر مدرنیسم »خالصه اين است که 

 ۀبه عقید. (320 :1383)شمیسا،  «توان استفاده کردهای پیشین هم میرهبلکه از دو ،کرد

جريان فکری فراگیری است که به بسیاری از اصول و  مدرنیسمپست» 2سسايمون مالپا

 ،اخیر بر تفکر و حیات اجتماعی جامعه غرب حاکم بودند ةفرضیاتی که در طول چند ده

اعتقادی به  ،مدرنیسم هستندنگ بنای نگرد، اين فرضیات که سبا ديدی شکاکانه می

و پايبندی به اصالت در های فعالیت بشر، قدرت ناپذيری پیشرفت در تمام حوزهاجتناب

به  مدرنیسمپست .(9: 1388)مالپاس، « شوندتفکر و بیان هنری را شامل می ۀهر دو حوز

. لیوتار ستا بلکه نقد مدرنیسم و تداوم جريان مدرنیسم ،معنای پايان مدرنیسم نیست

تواند مدرن شود که ابتدا پسامدرن يک اثر هنری، تنها در صورتی می»دارد اظهار می

 «بلکه در وضعیتی مکرر است ،باشد، از اين منظر پسامدرنیسم در پايان مدرنیسم نیست

اين مقاله معتقدند که جريان  به همین دلیل است که نويسندگان .(49 :همان)
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رويکرد مدرنیستی او به شکلی نوتر  ةز آثار نجیب محفوظ ادامدر برخی ا مدرنیسمپست

 عنوانبه نگاه به آن، مدرنپستشايد بهترين راه برای شناخت »و جديدتر است. 

: 2002)الرويلی و البازعی،  «اشدبجريان مدرن و دستاوردهايش  ضدواکنشی متعارض بر 

رمان مدرن را  یسازیغنبات نهايتًا موج مدرنپستجنبش  ،گريد یعبارت به .(225-224

 اتیادبرا در  یگذاربدعتپسامدرنیسم نوعی جديد و افراطی از »بنابراين ؛ فراهم آورد

ها را مطرح تر از نگرش مدرنیستشکاکانه مراتببهدهد، نگرشی داستانی رواج می

از:  ندعبارتهای آثار پسانوگرا ترين ويژگیمهم اما ؛(202: 1386 الف، ،پاينده) «سازدمی

، یختگیگسازهمنظمی زمانی در روايت رويدادها، اقتباس، محتوای وجود شناسانه، بی»

گونگی، دور باطل، اختالل زبانی، نداشتن ها، پارانويا يا شیفتهتداعی نامنسجم انديشه

های زبانی و شکلی، عدم قطعیت، پراکندگی و عدم مرکزيت، نبود طرح يا پیرنگ، بازی

وصف يا بیان نشدنی، ترکیب، کارناوالیسم يا شیر تو شیر،  رقابلیغ، يا خود را نديدن

، )تصاوير(، اتصال کوتاه، بازنمايی سلطه ايماژها یروادهيزتناقض، جابجايی، فقدان قاعده، 

پردازی، بینامتنیت، تغییر ، آشکار کردن تصنع، نقیضههاتيروابازنمايی فروپاشی فرا 

 .(27: 1388، )تدينی« ...ديد و راوی و ةزاوي
 

 یوم قتل الزعیمداستان  ۀخالص. 3

آيد به شمار می روانشناختی و تماعی، اقتصادی، سیاسیاجی، حماس ینوعبهداستان اين 

های علوان را در قالب شخصیت خودمعاصر جوان نسل های دغدغه ،نويسندهکه در آن 

ة نمون ،رنده سلیمانو  علوان فواز .به تصوير کشیده است فواز محتشمی و رنده سلیمان

ترين هستند که در پی تحقق يافتن ساده ایگشتهگمو  فاقد قدرت، غريب نسل سرکش،

سیاست  آنچهة در ساياما  ،باشندیميعنی ازدواج  شانیانسانمشروع  یاهايرؤآرزوها و 

مديگر عاشق ه هاآن. شوندمشکالتی روبرو میبا  شده،اقتصادی مصر نامیده  گشايش

قرار  فشارتحتاطرافیان مدام  سویهای زيادی است که نامزدند و از لهستند و سا

 هاآنشرايط وحشتناک اقتصادی مصر به ولی  ،گیرند که بايد زودتر ازدواج کنندمی

 به اعمالی ،از اين وضعیتبرای رهايی شوند مجبور می هاآن و دهدای را نمیچنین اجازه

 آفرينش. در حقیقت نجیب محفوظ با دهندتن  است شانیباطن میل برخالفکه 

به تصوير  ارپیش روی جوانان مصری های ، بسیاری از واقعیتهای متفاوتشخصیت

 کشیده است.



  107  1399 زمستان ،4 شمارۀ ،12 سال عربی، ادب

ة ترور رئیس جمهور مصر، محمد انور به حادث میرمستقیغ یااشاره استان محفوظد

اکتبر  ششمهرچند در اين داستان واقعة  دارد.  1981ششم اکتبر سال روز السادات در 

علوان فواز به دست  انور عالم توان کشته شدن غیر عمداما میذکر نشده است، 

کند. اشاره می اسییس-ای نمادين دانست که به اين جريان تاريخیحادثه ،را محتشمی

است که مورد تنفر  پیشین مصر( جمهورسیرئ) محمد انور الساداتهمان  انور عالمگويی 

 رسد.توسط وی به قتل می یرعمدیغ صورتبه و دهشواقع  علوان فواز
 

 های پسانوگرایی شاخص .4

 شیوۀ زعیمال قتل يوم رمان در محفوظ نجیب گفت بايدبر اساس مقدمات فوق، 

اثبات و تبیین  هدف اب ما و است ساخته نزديک پسامدرن هایداستان به را خود نگارش

 و تحلیل مورد اين رمان را رنیستیمدپست هایمولفه ترينمهم مدرنیستی،پست رويکرد

 .دهیممی قرار ارزيابی
 

 تناقض .1-4

راوی  ،. در اين ويژگیهای ادبیات پسامدرن، تناقض در گفتار استگیترين ويژاز مهم

معنای خود را از  ، عبارت سابقجديد کند و با بیان عبارتیسخنان خود را نقض می

های داستان، از سوی شخصیت هر کنشی در ل الزعیميوم قتداستان در  دهد.دست می

 .باشیممیپايی از تناقض  شاهد رد

به اين معنا  ؛تناقض است ،مدرنپستهای داستان يژگیويکی از بنابراين بايد گفت 

است. مايه تعجب  برای خوانندهچنین امری که  کندیمی خود را نقض هاحرف که راوی

 یستمدرنپستو محوری آثار های مهم يژگیويکی از  تناقض راپسامدرن،  نظرانصاحب

را  تناقض، مدرنپستهای آثار داستانی يژگیوديويد الج ضمن برشمردن »دانند. می

یسم مدرنپستبرد. از نظر او تناقض شالوده نگارش یماولین ويژگی اين آثار نام  عنوانبه

محکوم ير ناپذسازشگیرد که در آن راوی به مردد ماندن بین امیال و ادعاهای یمقرار 

 .(127: 1394، ديگرانيعقوبی و )« است

در آن به شکل نقض  هايی است که تناقضجمله داستان از يوم قتل الزعیمداستان 

محفوظ  کردن کالم پیشین و عدم هماهنگ بودن با بافت متن نمود پیدا کرده است.

اقض سازد. در تناکثر تناقضات خود را در جامة تناقض لفظی يا واژگانی پديدار می

 کنند.يکديگر را رد می ،جوارها يا جمالت همواژگانی، مفهوم واژه
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که  یاگونهبه های موجود در اين داستان تناقض واژگانی است،از بارزترين تناقض

محفوظ بین برای نمونه، . بردبه تناقض موجود در آن پی می ،عبارات خواننده با خواندن

اند. دو واژۀ متناقض شناخته شده عنوان بهر دو که هکهنه و نو در نوسان است  و واژۀد

پارادوکس را به خوبی به  ،و نوی بد کهنه نیکدر ادامه با به کار بردن ترکیب متناقض 

 . أي  ئيءم سَ  دیدم د جَ وجَ لی  فَ  نم سَ حَ  دیم د قَ وجَ  ی  . إن لَ ای لیمونة   ین  وخ  د  » گذارد:میعرصة نمايش 
 .(9 :د.ت وظ،)محف «يءٍ ن ال شَ م   ریٍ يٍء خَ شَ 

و يا روز کهن و يا هر داستان، منظورش روز ن ۀدر اين عبارت مشخص نیست که نويسند

خصیت و گونه را برای بیان حالت شسبکِ تناقض محفوظ گريد عبارت به .هاستآندوی 

 کار برده تا همواره خواننده را بر سر دو راهی قرار دهد.دوگانگی ذهن خواننده بيا 

ديگر در اين خصوص می توان به اين عبارت در داستان اشاره کرد:  به عنوان نمونة

َق الدنیا وَ إنَّ األنساَن َیَ ب  أن یَع» يع دع بود یَت ها يف آن. و  أَن یَ تََّحَرَر م نش  کثر ما أ ت  أق ول  ل َنفس 
 «بَنیها؟! ًا عاشرهتم طویاًل يف هذه الدنیا الدائبة  علی َأکل  َهل حق  األحباَب الذیَن َذَهب وا، و 

 .(56 :محفوظ، د.ت)

در قسمتی ديگر از داستان، شک و شبهه که در تضاد با انديشیدن است به جان 

قطة مقابل آن را نیز پذيرفته ن ن آنکه انديشیدن را آموخته،افتد و او در عیراوی می

 :)همان «ل   َشيءٍ َأن أش ک  يف  ک  َشيٍء وَ َتهنَی ب ک ل   َعلََّمن  َزَمن  َأن أ َفک  َر. َعلََّمن  أیضًا َأن َأس» است:

23). 

که ظهور است  بیانگر آن استان مورد بررسیدتناقض  شواهد متعدد از کاربرداين 

 است از تناقض و ینمود و جلوهخود ، مدرنیسمهای پستبه عنوان يکی از مؤّلفهتناقض 

سم به ادبیات أعم مدرنیپستکه با ظهور  افکار مردم جامعه آشفتگی موجود در رفتار و

 محفوظ آن را به خوبی به تصوير کشیده است. نفوذ کرده و (داستان شعر و) نثر از نظم و
 

 بینامتنیت .2-4

ها و رمان يا داستان، تکه ۀاست که نويسندای شیوهويسی ندر داستانبینامتنیت 

 کهچناننآبرد. میکار ه در کتاب خود ب را از متون و نويسندگان ديگر يیهاقولنقل

بینامتنیت در مفهوم کلی، »پساساختگرای فرانسوی اولین بار مطرح کرد،  3اژولیا کريستو

غیرمستقیم از  طوربهدر تمام متون مکتوب بشری وجود دارد و هیچ متنی نیست که 

بنابراين بینامتنیت در ساختار  .(298: 1388)تدينی،  «تون پیش از خود بهره نبرده باشدم

بلکه با بهره  ،سازدمعنايی را نمی خودی خود بهشتاری ارد؛ زيرا هیچ نوزبان وجود د
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به عبارت ديگر هیچ متن مستقلی وجود ندارد » .گرددها معنادار میجستن از ساير گفته

ای از واژگان است که در طول تاريخ دست به دست نقل زيرا هر متن متشکل از مجموعه

توان بینامتنیت پسامدرن را يکی از نمودهای ع میدر واق). 297: 1990)حمود، « اندشده

صوری میل خواننده به از میان برداشتن فاصله بین گذشته و حال و نیز میل به 

بینامتنیت اغلب »توان اذعان داشت که می بازنويسی گذشته در زمینه جديد دانست.

که خود آنیبرد، بای که دست به قلم میگیرد و هر نويسندهمیناخودآگاهانه صورت 

 «زند و حاصل کار او وامدار متون قديم استمتوجه باشد به میراثی ادبی تکیه می
 .(34: 1386، الف)پاينده، 

. از بینامتنیت مدد جسته است ،داستاناين ی از های زيادقسمتمحفوظ در نجیب 

پا  محتشمی در ابتدای داستان زمانی که صبح زود برای خواندن نماز به ،به عنوان نمونه

ک ل  یَوم  الأَزداد ف یه  ع لمًا یَقر بن م َن هللا  َفال »کند: خیزد اين جمله را بر زبان جاری میمی
روزی که نیاموزم چگونه به خدا نزديک شوم، خورشید آن ) (5 )همان: «الیوم كيل ف ی مشس  ذا كَ ب ور 

: (16) )طه ْل َرب   ز ْدِن  ع ْلًماَوق  گويی محفوظ با تغییر اندکی در آية . (ز بر من نامبارک بادرو

َمر الله َم إ ِن  »و يا با بیان جملة  .توانسته مفهوم خويش را منتقل کند (114 َو  كَ  َأََنَم ِب 
: (4-3) )آل عمران ق ل  اللَّه مَّ َمال َك اْلم ْلك  آية  )همان( «ک ل شیءٍ   َو أنَّك مالك كَ ر  مَأصح و ِب َ 

کارهای حین اينکه  د دراين داستان، شخصیت محتشمی زاي درکند. را تداعی می( 26

به کار را سوره بقره  286در میانة کالم آية  ،کندروزمرۀ خود را برای مخاطب بیان می

 .(19: د.ت)محفوظ،  «هاسعَ  و  فساً إالَّ نَ  هللا   ل  ف  کَ ال ی  » :بردمی

برای  ماجرای زندگی خود و فوت همسرش شرحدر حین تشمی محدر جای ديگر 

با استفاده از و  انداخته)ص( ، مرگ همسرش او را به ياد حديثی از پیامبر خواننده

  هللا  بدَ ای عَ » دهد:میادامه داستان خويش را واقتباس حديث نبوی،  مستقیم بینامتنیت
 يف   كَ فسَ د نَ اعد  ، وَ سبیلٍ  ر  ، أو عاب  ریبم غَ  كَ أنَّ نیا کَ الد   يف   نک  

َ
عبداهلل در  ای) (9 :)همان «یوتَ  امل

 .(نده و خودت را برای مرگ آماده کندنیا چنان باش که گويی غريبی يا عابری گذر

که کند اشاره میچنین ديده است  در جايی ديگر از داستان به خوابی که حتشمیم

چرخند و او اکنون به اين مادر و خواهرش در بالنی هستند که بر فراز سرش می پدر،

در نظر او تندرستی  .ر اين خواب ممکن است مرگ باشد يا خیرکند که آيا تعبیفکر می

 و برای تکمیل اين سخن خويش، از گفتةنعمت بزرگی است  ،به کوری چشم ديگران

 .(دردی است تندرستی هم) (75 :)همان «داءً  ة  حَ لص   ی اب  فَ کَ » جويد:مدد می پیامبر
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ث به دو صورت مستقیم حاديآيات قرآن کريم و ا»نگر آن است که شواهد مذکور بیا

 .(12: 1396)نظری و تفتحی،  «اندو غیرمستقیم در متن روايت مورد استفاده قرار گرفته

 ه خوبی توانسته به وقايع سیاسی دهةب ،در کنار مضامین دينیديگر محفوظ از سوی 

در عصر اسماعیل و ملک فؤاد تا زمان قتل انور السادات اشاره کند. طوالنی شدن  1970

و فقر در  که تورمرا  1981-1970های سال، علوان و رنده به مدت يازده سال نامزدی

در ذهن خواننده مجسم  بازتاب داده و ،بودبه اوج خود رسیده عهد حکومت السادات 

  .(66: 2012)امین،  کرده است

گاهی با الهام از  وبه صورت بینامتنیت دينی  غالباً بینامتنیت در اين داستان  بنابراين

گراهام آلن چه خوب در اين خصوص و  نمود پیدا کرده است اع سیاسی يا اجتماعیاوض

در دوره پسامدرن ديگر امکان سخن گفتن از اصالت يا يکتايی اثر هنری » گفته است:

های هنر زيرا که آثار همگی به صورتی بسیار آشکار تلفیقی از خرده و پاره؛ وجود ندارد

 .(17 :1385)آلن، « قبل از خود هستند
 

 هاتصال کوتا .3-4

و خواننده را گیج و رود مدرنیستی مرز واقعیت و داستان از بین میهای پستدر داستان

داند که در حال خواندن داستان است يا که خواننده نمی یاگونهبه کند،سردرگم می

بین ة برد تا فاصلهای پسامدرنی بکار میاين اصطالح را در توصیف رمان 4جال»تاريخ. 

واقعیت و تخیل را به نحوی غريب از بین ببرد و خواننده موقع خواندن رمان نداند که آيا 

 ب، پاينده،)« راخواند يا متنی رونوشت برداری شده از واقعیت داستانی تخیلی را می

ن واقعی با جهان داستانی توانیم اتصال کوتاه را تداخل جهامی نبنابراي ؛(70: 1386

های اتصال کوتاه در کتاب نجیب نمونه میان اين دو جهان معلق است. گويی وی ،بدانیم

شود و در خواننده دچار دوگانگی می ،محفوظ بسیار زياد است و در بسیاری از موارد

های اتصال گردد. از نمونهبودنش دچار شک و ترديد میداستانی بودن متن و يا واقعی 

 بطال  ن أَ اً( م  نَ مَ )زَ  کانَ َیک وَن م َهند َساً!   أَنكنه و أَمآه لَ » توان موارد زير را برشمرد:میکوتاه 
 یونیة و اختفاء البطل املنهزم. حائر ال موقف له. 5 ل   یضًا حیة أَ حاایه. و ضَ ن ضَ ال م   تاح  نف  اال
از  بود! در اين صورت، زمانیاگر محبوب من مهندس می آه،) (16-15: د.ت)محفوظ،  «؟یتَ ی مَ تَّ حَ 

قهرمان شکست ژوئن و ناپديد شدن  5، نه از قربانیان آن. او قربانی رفتیمبه شمار موفق قهرمانان 

 (باشد؟ گونهنياتصمیم است. تا کی بايد خورده است. گیج و بی
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شود که در دنیای خارج با گاهی حوادثی واقعی بیان می ،هاداستان گونهنيامتن در 

نويسنده به  ستان تاريخی را برای آنان برگزيد.رو هستیم و شايد بتوان نام داها روبهآن

 ،کنداشاره میی شدن مسلمانان و رهبران احزاب زندانمه و در پی آن،  15وقايع 

کند که آيا راوی و نويسنده در حال گفتن داستان که خواننده تعجب می یاگونهبه

 15يف  ثورةً  ن  عل  ؟! ت  ها الرجل  ما هذا القرار أی  » يا در حال بیان حقیقت و واقعیت. هستند
قباط و الرجال األو  املسلمنیَ  نَ یعًا م  صرینی جَ مل  اب   جن  الس    يفج  ز  ؟ تَ تصفیها يف سبتمرب   مایو ث َ 

مرد اين چه ) (65 :)همان «ای مصر   الرمحة   كلَ ف َ إال اإلنتهازیون  احلریة    یعد يف میدان  فکر؟ لَ ال

را روز انقالب اعالم  ]رت گرفتم که کودتا صو 1971 هم 15اشاره به [ مه 15تصمیمی است؟ روز 

آن را در  ]روشنفکران دارد اشاره به حمله سراسری طرفداران انور سادات علیه[ سپتامبرکنی و در می

آزادی،  ةعرص؟ در یافکنیمو انديشمندان را به زندان  ان، قبطیاناز مسلمان مصريان کوبی؟ همةهم می

 (!ده است. ای مصر خدا به دادت برسدنمان طلبانفرصتکسی جز 

را از  داستان ها و حوادثهای خود بیشتر شخصیتنويسندگان پسامدرن در داستان

ها در حین رسیدگی به آنکنند. ها را با تغییر و تحريف بیان میولی آن ،گیرندتاريخ می

وظ نام دارند و گاه همچون نجیب محف اشاره ع تاريخی نیزبه وقايع داستان خود، وقاي

نا عمائ  ز   یع  جَ » گنجانند.می ويشخدر بطن داستان  همهای تاريخی را اين شخصیت
 شهید   سعد زغلولاملنفی،  ، حممد فرید شهید  املرض   وَ  اجلهاد   کامل شهید  : مصطفی  شهداءم 

 املعجباِن   أما هذا املنتصر   .یونیة 5، جال شهید اإلضطهاد   النفی أیضاً، مصطفی النحاس شهید  
رهبرانمان شهیدند: مصطفی کامل شهید جهاد و  همة) (80 :د.ت)محفوظ،  «ن القاعدة  ذَّ عَ د شَ قَ ف َ 

ید سرکوب و جمال بیماری، محمد فريد شهید تبعید، سعد زغلول شهید تبعید و نیز مصطفی نحاس شه

 استثنايی در اين قاعده است(. ،مشتاق شخصیت. اما اين ژوئن عبدالناصر شهید پنجم

های پسامدرنیستی، اشتباه گرفتن دنیای درون متن با دنیای بیرون به تاندر داس

 «يوم قتل الزعیم» داستان اگرچه شايع است. کامالً اين دو  میاندلیل اتصال و تلفیق 

به آن اما در بسیاری از صفحات  ،های ديگر زايیده تخیل استهمچون داستان

است تا دنیای تخیل و حقیقت  و همین موجب گشته ميخوریهايی واقعی برمشخصیت

که شخصیتی مراسم سالگرد پیروزی انورالسادات  شوند. دهیتندرهم شگرف یاگونهبه

د که در شوبه تصوير کشیده می یخوببهدر رمان محفوظ  ،واقعی در تاريخ مصر است

 »رسانند. را به قتل می جمهورسیرئدنبالة آن در میان مراسم، 
َ
حی ثری یو  العام   ر  نظَ امل

 «كصوجلان املل ه  و بید   القیادة   . علیه بزة  القدر   کلیلة    الءة  أل   هالة    يفالرئیس   دوم  . ق  الشامل   ح  رَ لفَ اب  
ای درخشان، در هاله جمهوررئیسانداز عمومی مراسم نشانگر شادی فراگیری است. چشم) (77 همان:)
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عنیف  وقت   بعدَ » .(ی شاهی به دستشاندهی بر تن و عصاآورند. جامة فرمبسان شب قدر، تشريف می
 لَ عأ

َ
 األمن   قواتَ  نَّ أَ  وَ  احلفلَ  رَ غادَ  الرئیسَ  ن  فاشلة و أَ  ت حماولة لالعتداء  لَ صَ حَ  ه  أن   ذیع  ن امل

 قصد سوءگزارشگر راديو اعالم کرد که طوالنی پس از مدتی ) (81: همان) «متاماً  مسیطرة علی املوقف  

امنیتی بر اوضاع کامالً  مراسم را ترک کرده است و نیروهای جمهوررئیسنافرجامی صورت گرفته و 

 .(ندمسلط

اما در  ،کشدهستند که محفوظ آنان را به تصوير می هايیشخصیتهمگی  هانيا

 انورالسادات با اسم داستان تخیلی اسمِ  ختنیدرآم ،نويسی ویشگرد داستان ادامة

موجب  ،بر قلبش فواز محتشمی علوانو مرگ وی با ضربة مشت  المع انور، محفوظ

ن  َمساَء الیوم أماَم فیلال تَوَجد» گردد:تنیده شدن اين دو جهان واقعی و تخیلی در هم می
. یت  أَ و أول من رَ ه   کانَ ،  إلی الداخل   عت  فَ ندَ ان َو سیارة أنور عالم املنتظرة، و دوَن دعوة  ا  تجولس

نا . و ه  رض  فرتنح و هوی إلی األَ  وة  ق  ب   ه  در  لکمته يف صَ  و« ای قذر»مفقود الرشد  یح  ص  و إذا بی أ  
د قَ ؟ لَ نون  ای مَ  لتَ عَ اغرورقت عیناها و متتمت: ماذا ف َ  ..ها.جود  إلی و   جولستان ة  رخَ صَ  تن  هَ بَ ن َ 
امروز خودم را در مقابل ويالی گلستان يافتم. اتومبیل انور عالم هم آنجا بود.  عصر) (84)همان:  «!ه  لتَ تَ ق َ 

نخستین کسی بود که او را ديدم. ناگاه کنترلم را از دست دادم و  م. انور عالبدون دعوت وارد ويال شدم

رياد . در اينجا فاو سست شد و بر زمین افتاد .اش زدمو مشت محکمی به سینه« کثافت»داد زدم 

 چکار کردی؟اشک از چشمانش سرازير شد و با لکنت گفت: ديوانه،  متوجه حضورش کرد. گلستان مرا

 (!کشتیش

گیرد و در نتیجة آن فقر سیاست اقتصادی درهای باز که انور السادات در پیش می

محفوظ فقر واقعی حاکم  يابد.يابد نیز در داستان محفوظ بازتاب میجامعه رواج میدر 

 کشد:بر مردم مصر را در روزگار سیاست درهای باز انور سادات بسیار دقیق به تصوير می

. االنفتاح   أو ق. ا. أی قبلَ  ابئدم  هدم عَ  كو املربی، ذل   و البسطرمة   و اجلب   البیض   هد  عَ ل   اً قیَ سَ »
دوران  و پنیر و گوشت و مربا؛ مرغتخم زمانخوشا ) .(6 همان:) «جن   دقَ  یءٍ شَ  ل  ت، ک  نَ جَ  سعار  األَ 

آور سرسام زیچهمهست. آمیز اها جنونيعنی قبل از سیاست درهای باز. قیمت« ق.ا»يا  ۀشدیسپر

 است(.
 

 عدم انسجام و یختگیگسازهم .4-4

 عبارت به .دنآينمی حساببهترين لوازم داستان مهم عنوان بهامروزه عناصر داستان 

مکان و شخصیت، ديگر جايگاه  ،، زمانمدرنیسمپستنويسندۀ  گاهامروزه در ديد گريد

های ديگری را ای گذشته را رد کرده و شیوههسابق خود را ندارند. اين نويسندگان شیوه



  113  1399 زمستان ،4 شمارۀ ،12 سال عربی، ادب

ای توقع برند. انسجام از جمله خصوصیاتی است که از هر نوشتهدر داستان به کار می

يک بار اين موضوع را  5اما پسامدرنیسم به انسجام بدگمان است. جان هوکس ،داريم

رمان دشمنان واقعی »کرده است که اش تصور میفاش کرد که در آغاز نويسندگی

مکان و مضمون. جای ترديد نیست از عناصر آن، يعنی: طرح، شخصیت، زمان،  اندعبارت

تا اين  اندبرده کاربهکه پس از هوکس نیز بسیاری از نويسندگان حداکثر توان خود را 

بری لويیس تأکید  .(91: 1383، پاينده)«  ادبی را به زور از يادها ببرندچهار عنصر بنیادينِ 

های سنتی بدگمان پسامدرنیست به يکپارچگی و تمامیت داستان ۀنويسند» کند کهمی

 .(27: 1386)الج، « سازد ساختارمند را های ديگری روايتشدهد از راهاست و ترجیح می

تبديل به وقايع پراکنده و  ،به اعتقاد لويیس در آثار نويسندگان پسامدرنیست، طرح»

 العادهفوقها ناپايدار هستند و زمان و مکان یتشود، شخصبدون رابطة علت و معلولی می

اهمیت هستند شود، مضامین نیز به شکل مضحکی پیرامون مسائل بیرنگ و محو میکم

 .(63: 1379 )يزدانجو،« گردنداغلب مصداق هیاهوی بسیار برای هیچ می کهیطوربه

یستند. های کالسیک از انسجام برخوردار نمدرن برخالف رمانهای پسترمان

مطلب  ،ایترين خاطره يا حادثهها با يادآوری کوچکنويسنده در اين نوع از داستان

متن  ،اين نبود انسجام گريدعبارتبهپردازد. اصلی را رها کرده و به واقعة جديد می

 ومرجهرججهان داستان و وقايع آن نیز پر از آشفتگی و »ريزد. داستان را به هم می

در عناصر  ومرجهرجبا  ،جهان واقعی است یهایآشفتگکه بازتاب است، اين آشفتگی 

های داستانی شود، خواننده نیز همراه نويسنده و شخصیتداستانی بهتر نمايانده می

« توان گفت اين داستان پیرنگ مشخصی داردآشفته و سرگردان است، اما در نهايت می

های مختلف را در هم سبک ،نیستی. معموالً نويسندۀ داستان پسامدر(23: 1388)تدينی، 

کند و همین امر سبب عدم انسجام در متن آمیزد و از ژانرهای متضادی استفاده میمی

 شود.وی می

مواقع سعی دارد متن خود را  ایدر پاره يوم قتل الزعیمنجیب محفوظ در داستان 

ای ديگر اخهای به شمدام از شاخه رونيازاو بدون انسجام نشان دهد،  ختهیگسازهم

رود و میان موضوعات مختلف در جريان است و شايد اين عدم انسجام را جهت لذت می

در حین  نه در قسمتی از داستاننموبرای کار برده باشد. ه بردن از پیچیدگی داستان ب

ذهن راوی را درگیر  ،های روی آنرو و چالهمقدمه پیادهبیسخن گفتن از عشق، 

فضای شهر و  اًبلکه مجدد ،کنداکتفا نمین میزان از عدم انسجام همیکند. محفوظ به می
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پردازد و مدام از اين شاخه بدان می شد و به توصیفکننظر او را جلب می ،های آنزباله

ر . هذا الطوار  املهرتیء  َهل ََتلف   َعجیبم أن خیل دَ » پرد.شاخه می نتش 
 
احل ب  يف ظ ل  الف ساد  امل

ألرکان  ََتر س  الع  ة ؟ و غارة  جوی َعن سون فی دکَ شاَق. َصباح  اخلری  أی ها املأکوام  القمامة  رابضة  اب 
. و ج وه ک مَ تط ل  م ن َوراء  الز جاج  املشروخ  مثل املساجنی يف یوم  الزایرة   . و اجلسر  املکتظ  الباصات 

لعابرین پر  روادهیپجاودانه شود. اين  ریگهمه فسادِ ةيساشگفتا که عشق در ) (10 :د.ت )محفوظ، «اب 

عاشقان  متراکم زباله در گوشه و کنار شهر آيا یهاکپهاست؟ و  يک حمله هوايی ۀماندپس، آيا چولهچاله

شکسته هم چون  یهاشهیشاز پشت  تانيهاچهرهدر اتوبوس،  شدگانانباشته! صبح بخیر ای نديپایمرا 

 .(آکنده از عابران است یداست و پلیزندانیان در روز مالقات پ

برای علوان  خانة ريشگاه اين عدم انسجام تا چندين سطر ادامه خواهد داشت. قهوه

در حین اينکه در اين مکان نشسته، اصل او  هايش است.مکانی برای رهايی از تنهايی

پردازد و مطلب اصلی را به فراموشی به مطالبی پراکنده و آشفته میکرده، داستان را رها 

املیاه  املعدنیة  علی موائد   اب  َو مثریةم ل ألعصاب  أیضاً أضواء  املیدان  قویةم مثریةم ل ألعص» سپارد:می
. ماذا َنشر ب  حنن ؟ و أغرب  اأَلغاِن  تَنطَل ق   . الیَبَقی علی  م نالسیاح  التاکسیات  يف رادیو اجملاذیب 

وی خطبة من رادیو فی مکان  ما فتنتشر حالة  التی کاَن علیها إال الشجر و العمائر. و تد
ور برق )ن 6(47: د.تمحفوظ، ) «األکاذیب  يف اجلو  مع الغبار . تعب... تعب... فَلَنع د  إلی الکالم  

روی میزهای جهانگردان نیز اعصاب را تحريک  یمعدنآبهای است و شیشه زیبرانگاعصابمیدان، قوی و 

سر  زیچچیهشود. ها از راديو ديوانگان پخش میها در تاکسیترانهترين کنند. ما چه بخوريم؟! عجیبمی

کند و اکاذيب همراه سخنرانی می سوترآن و درختان. کسی در راديويی جای اولش نیست جز ساختمان

 .(... به صحبتمان برگرديم، کوفتگیشوند. خستگیغبار در فضا منتشر می

راوی مراسم نامزدی رنده سلیمان  محتشمی در قسمت ديگری از داستان در حالیکه

اش و با عجز و ناله، فقر و بدبختی در روزگارش را دلیل نرسیدن علوان به معشوقه ،است

در ادامه با بیان روزگار زنان فاحشه و  کند. اوبر هم خوردن مراسم نامزدی او بیان می

گذارند، م مايه میگذارند با حاکمانی که از جان مردمقايسة آنان که از جان خود مايه می

 زمردة  » شود.مطلب اصلی و پديد آوردن عدم انسجام در داستان میشدن رها موجب 
 یث  و املنبوذین بال ذنب، حَ  و اجملون   العربدة   نصی، لیالیَ  لت  ص  حَ  غنی املیة  و تَ  شبه عاریة   ص  رق  تَ 
م ک  ب   م  رحَ ا أَ سنَ لَ أَ  تواضع   ل   ک  نا ب  لَ  لنَ ق  ، ی َ و القوادات   رات  العاه   جباه   فوقَ  الصدق   وَ  لی احلکمة  جَ تَ ت َ 
 .(55 :همان) «؟م العظام  ک  کام  ن ح  م  
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 عدم قطعیت. 5-4

شناختی نشأت گرفته است. تجربه پسامدرن، از نوعی احساس عمیق عدم قطعیت هستی

دت نايی دارد و نه خود. همه چیز به شديگر نه جهان، وحدت و انسجام و مع»

هايی عدم قطعیت يکی از مؤلفه. (224: 1384)سلدن و ويدوسون، « تمرکززدايی شده اس

هايی مؤلفهحاصل مدرن جلوه و نمود فراوان دارد. اين مؤلفه است که در رمان پست

 یختگیگسازهم های متفاوت روايت وشیوه یریکارگبهاتصال کوتاه، تناقض، همچون 

یستی بیش از آن که با ابهام مدرنپستهای در رمان»شود. است که بر کل اثر حاکم می

و عدم قطعیت در  زیچهمهداريم. عدم قطعیت در  سروکاربا عدم قطعیت  ،مواجه باشیم

ها گويی قطعات قطعات اين داستان .(322: 1383)شمیسا، « کندپايان داستان غوغا می

ن عدم است و همی ختهيرهمبه هاآنهستند که تقدم و تأخر میان  يک پازل ةختيرهمبه

زيرا داستان تبديل به  ؛کندداستان پسامدرنیستی مشکل ايجاد میۀ قطعیت برای خوانند

يوم قتل »با بررسی داستان  .ماندمی پايانبیفرجام آن و شود می سردرگمکالفی 

عدم برای نمونه در عبارت زير،  .مياافتهي دستن آبه مواردی از عدم قطعیت در  «الزعیم

وی کامالً نمايان است، گويی وی دچار دوگانگی شده و بر سر دوراهی راقطعیت از کالم 

حوادث و  تواند با اطمینان دربارۀکند و نمیقرار گرفته است، در هر چیزی شک می

ت رَ کَّ فَ تَ د إلیه بعد؟ ف َ تَ  نَ نا لَ ت  لَ مشک  ل   حل   د  وج  ی   ه  أنَّ  قنیَ د  صَ ل ت  هَ » :اتفاقات پیش رو نظر دهد
 «لی األبد  ه إی علی حال  بقَ یَ شيٍء سَ  لَّ ک    کأنَّ   وَ  ر  ک   فَ ن    ، حنن  کبری    هللا   : أملي يفتقالَ  قلیاًل ث   

  .(14: د.ت )محفوظ،
آيد و او را در مورد محبوبش به راوی می به سراغ وبارهداين دوگانگی و شک و ترديد 

دار ن دين. راوی توانايی اينکه صحبتی از روی قطعیت بزند ندارد و بیداردیوامشک 

و لکن »سئول بودن و مسئول نبودن او. بین م کند،دينی محبوبش ترديد میبودن و بی
 .(17 :همان) «؟!لیا مسیح؟... حممود احملروقیلتزم؟... عال دین؟... ال م   ...ین؟دَ تَ م   بیيب؟ما حَ 

 ،برانگیزیبسیاری از عوامل راهبر به سمت عدم قطعیت و در نتیجه تشکیک يا شک

راوی نتواند به هیچ چیزی در داستان  تاشود درنیستی است. اين عوامل موجب میپسام

به ديده قطع و يقین بنگرد و از سوی ديگر خواننده نیز همواره با نگاهی مشکوک، 

 .کندمی دنبالداستان را 

رود تا به خواننده متذکر شود که عدم قطعیت در چنین مواردی تا بدان جا پیش می

حقیقت قطعی وجود ندارد. چنین عدم قطعیتی از ابهام و پیچیدگی متن  هیچ واقعیت و
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گیرد. خواننده شايد بتواند ابهام موجود در متن را برطرف کند، اما مشکل نیز نشأت می

او عدم قطعیت است. اين عدم قطعیت تمام متن داستان را در برگرفته و بیش از هر 

 وی خود را نشان داده است.در سطح روايت و تغییر زاويه ديد و را ،چیز
 

 های متفاوت روایتشیوه یریکارگبه .6-4

منسجم در يک روايت  فقداندر مبحث عدم انسجام گفته شد،  قبالًکه  طورهمان

 و هاتيرواو اين بدان دلیل است که خواننده  ودهبرايج  های پسامدرنیستیداستان

های متعدد خود را از میان روايت رداشتببخواند و  متفاوت را از يک حادثه یهابرداشت

هايی که موجب آشفتگی و عدم انسجام آثار از ديگر تکنیک»انتخاب کند.  یدرستبه

 یریکارگبههای متفاوت روايت است؛ از جمله شیوه یریکارگبهشود، پسامدرنیستی می

. اين ايرؤزاويه ديدهای مختلف، جريان سیال ذهن با استفاده از خواب، خاطره، تداعی و 

)تدينی، « مدرن آغاز شده و در پسامدرنیسم به اوج خود رسیده است اتیادبها با تکنیک

1388 :224). 

سبک نجیب محفوظ در اين داستان چنین است که از سه راوی استفاده نموده: 

. گويی صداهای )رنده سلیمان(و دختر  )علوان فواز محتشمی(، پسر )محتشمی زايد( پدربزرگ

خرده  يک هرکدامکنند که ای را بیان میهای جداگانهين کتاب، روايتمختلف در ا

از موارد  سازد.می روروبهروايت هستند و همین امر دنبال کردن داستان را با دشواری 

زمانی ، گاه موجب آشفتگی متن گرديده های متفاوت روايت در اين داستان کهشیوه

ش و يان مشغول روايت و توضیح اوضاع خويکی از راويان داست عنوانبه رندهاست که 

روايت را به دست شخص  نويسنده ناگهان موفق بودن ازدواج پدر و مادر است؛تحلیل 

وجةم ز أما اباب ماما » کشد:متفاوت روايت را به تصوير می شیوۀ گونهنيادهد و غايبی می
؟ كحماسبتأَتذکرین  !موفقةم َرغَم فارق  السن  بیَنها و بنَی اباب و َرغم الدینیة اباب  له يف الزمان  األول 

اسب  أابهاا - یقول  ضاحکاً: اباب ل َ ال َتصوم مثلنا؟ - محفوظ . (16: د.تمحفوظ، ) «لصغریة َت 

 ،از راويان کدامديدگاه هر  تابا انتخاب سه راوی برای داستانش سعی کرده در اين رمان 

 .ی و نقد شوندمعرف یاز سوی راوی ديگر

کند، در بک به گذشته نمود پیدا مییال ذهن که گاهی به صورت فلشال سجري

های گوناگون روايت نقش اساسی و مهمی دارد. محتشمی که در اين گیری شیوهشکل

، به را بر عهده دارد آن تدر قسمتی از داستان که راوي ،پدربزرگ را داردخانواده نقش 
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فؤاد املدرَسَة  كامللَتَتَح ع ندما إف»تند: می ياد دوران گذشته افتاده و گذشته و حال را درهم
لقاء  کلمة املدرسنی. یوَم مد. أثلج صدري هبتاف األوالد  ا نَتَدبت   « و حییا سعد كیعیش املل»إل 

ت األغاِن إنفَ  هنگامی که ملک فؤاد مدرسه را ) (8)همان:  «َجَر أخریًا الغالءتَ َغریََّ اهلتاف و َتغری 

 هاگزيدند تا از طرف آموزگاران سخنرانی کنم. روز باشکوهی بود با اين شعار که بچهافتتاح کرد، مرا بر

و گرانی  ها تغییر يافته استدلم خنک شد. اکنون شعارها و ترانه .گفتند: زنده باد شاه و زنده باد سعدمی

 .(به حد انفجار رسیده است

شود و کل یده مهای متعددی مشاهروايت ،همانطور که مالحظه شد در اين رمان

ها خواننده را به شماری است که هر کدام از آنهای بیروايتداستان متشکل از پاره

خواننده را  ،هايک از آندهند و هیچسوق می هابرداشتطريقی به تشکیک در قطعیت 

ها در يک خط يابیم که روايترسانند. با خوانش رمان درمیبه سر منزل مقصود نمی

روايت قبلی باشد و حتی  روايت جديد به مثابه ادامه دهندۀ نیستند تا هرروايی مستقیم 

توان آيد. لذا میکنیم که روايت جديد در پی نقض روايت قبلی برمیگاه مشاهده می

گرايی و عدم قطعیت بر شود تا نسبیاذعان داشت که تغییر راوی و زاويه ديد منجر می

بدان می شود تا خوانندگان نتوانند به ديدی داستان سايه افکند و چنین امری منجر 

 جامع در مورد کل داستان برسند.
 

 نتیجه. 5

را  خاطبم ،هاناپیدای واقعیت ة، میل به کشف جنبنجیب محفوظهای در دنیای داستان

و تمسک جستن  «يوم قتل الزعیم»با بررسی  کند.می مندعالقهخواندن آثارش ة به ادام

توان اذعان نمود که نجیب پسامدرن در اين داستان، می یهافهمؤلبه وجود حجم زيادِ 

ها، اضطراب بازگوکنندهنجیب محفوظ  .پسامدرن است یاسندهينو در اين اثر، محفوظ

انسان معاصر است؛ زيرا دلیل اصلی نويسندگان برای ۀ های پیچیدها و ابهامسرگردانی

را با  رايط حاکم است تا صدايشانمنفی بر ضد شۀ ، مبارزمدرنپست ةوارد شدن به حیط

نمود  «يوم قتل الزعیم» داستانبه گوش همگان برسانند و اين امر در  هايشانداستان

بینیم دال بر آن است که نجیب می داستاناين هايی که ما در ويژگی پیدا کرده است.

ره شناخته و در برخی آثارش از آن بهمی یخوببهفکری و ادبی را  سبکمحفوظ اين 

آن دهد تا اين امکان را به ما می ،های پسانوگراتحلیل اين داستان و شاخصه است. برده

 با استفاده از نويسنده هايی به وقايع حقیقی بدانیم.تخیلی با اشارهفرايک داستان  را

 .کفايتی رهبران حکومتی را بیان کندپسانوگرايی توانسته است بیمکتب 
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های محتشمی زايد به نامتنیت بخصوص در صحبتهايی همچون بیبازتاب مؤلفه

ديگری  توجهقابلمؤلفة  ،بیشتر آشکار شده است. اتصال کوتاه اوزدنی دلیل ايمان مثال

است که محفوظ در حین بیان وقايع تاريخی از آن مدد جسته است. عدم انسجام و 

 «تل الزعیميوم ق»داستان  یجایجاکه در  ودهبقطعیت از ديگر پیامدهای اين نظريه 

که زمان و مکان و  یاگونهبه ،محفوظ آيینة جامعة مصر استآثار نجیب بیان شده است. 

های داستانی ديده تر از ساير شخصیتهای تاريخی در داستان وی پررنگشخصیت

روايان کفايتی فرمانتوانسته تا حدودی بی مدرنپستهای شوند. وی با گزينش مؤلفهمی

 مسئلة فقر را به تصوير بکشد. ژهيوبهسیاسی کشور مصر و -تصادیو شرايط نامناسب اق
 

 نوشتپی
های ترين انواع داستانفراداستان از رايج»: (historiographic metafiction) نگارانهتاريخفراداستان . 1

، نفراداستا شود. يک نوعپسامدرنیستی است که در آن فرايند نوشتن داستان به سوژۀ داستان تبديل می

گیرد و نويسنده سعی دارد با نگارانه است. در اين نوع، تاريخ مبنای کار نويسنده قرار میفراداستان تاريخ

ها، قطعیت رويدادهای تاريخی را به پرسش های واقعی و ساختارزدايی آنانتخاب رويدادها و شخصیت

پردازانی است که در اين زمینه يهبکشد و خواننده را به تأمل دربارۀ تاريخ وادارد. لیندا هاچن از نظر

 (.166-165: 1393)پیروز و ديگران، « هايی را ارائه نموده استديدگاه
مورد عالقه وی: رمانتیسیسم،  سرشناس انگلیسی است. از جمله حوزه های سايمون مالپاس: نويسندۀ. 2

 ادبیات، فرهنگ عصر روشنفکری. مدرن، نظريات ادبی،پست
-بلغارینويس رماناو، فمینیست و فیلسوف، منتقد ادبی، روانک ،1941ژوئن  24متولد  :ژولیا کريستوا. 3

کند. او يکی از پیشگامان ساختارگرايی در در فرانسه زندگی می 1960 ةفرانسوی است که از اواسط ده

 هنگام اوج اين نظريه در علوم انسانی بوده است.
دانشگاه بیرمنگام  ادبی و رمان نويس معاصر انگلیسی دردر لندن، منتقد  1935متولد ديويد الج الج: . 4

ربوط به زبان کاربرد مباحث م ياکوبسن دربارۀ نظرية انگلستان و شايد بتوان گفت مشهورترين طرفدار

 های ادبی است.پريشی در بررسی سبک
نويس ، رمان1952( متولد Clendennin Burke :)نام مستعار (John Hawkes)جان هوکس  .5

 .ريکايیآم

و... اشاره  78 ،77، 54، 35، 24ت موجود در صفحات اتوان به عباراز ديگر موارد از هم گسیختگی می. 6

 ها نیست.ل محدوديت نويسنده، مجال بیان آنجا به دلیکرد که در اين
 

 منابع

 .، قاهره: دارالشروققصة االقتصاد املصری(، 2012) امنی، جالل
 .مرکز ترجمة پیام يزدانجو، تهران:، تنیتبینام(، 1385) گراهام آلن،
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 .روزگار :، تهرانگفتمان نقد(، 1383)پاينده، حسین 

 .هرمس :، تهرانرمان پسامدرن و فیلمالف(، 1386) ــــــــــــــ

 .نیلوفر :تهران، های رمان ديويد الج، ايان وات، ديويد ديچزنظريه(، ب1386) ــــــــــــــ

 نگارانه؛ مطالعة موردی:فراداستان تاريخ»(، 1393)سروناز ملک،  ان، قديسه،رضوانی ز، غالمرضا،پیرو

 .186-163 ، صص27بهار، سال هشتم، ش ، ادب پژوهی، «مارمولکی که ماه را بلعید

 .علم :، تهرانپسامدرنیسم در ادبیات داستانی(، 1388) تدينی، منصوره

، دمشق: اَتاد عال جربا ابراهیم جربا الروائی مضمرات النص و اخلطاب دراسة يف(، 1990) محود، ماجده
 .الکتاب العرب

 الدار البیضاء، الطبعة املرکز الثقايف العريب :، املغربدلیل الناقد األديب(، 2002) سعد ،البازعی ،الرویلی، میجان
 .الثالثة

تهران: طرح عباس مخبر،  ترجمة، راهنمای نظريه ادبی معاصر(، 1384)پیتر ويدوسون، سلدن، رامان و 

 .نو

 .فردوسی :، تهراننقد ادبی(، 1383) شمیسا، سیروس

افراز اللحظة املشحونة  /روایة جنیب حمفوظ یوم قتل الزعیمقراءة يف »(، 1989) عبدالرزاق أبوالعال، امحد
 .50-37، صص 59لعدد ، القصه، ا«ابالندهاش و سقوط الربجوازیه الصغریة فی حفرة االنفتاح

ها، روز قتل رئیس جمهور بررسی عناصر داستان در چهار رمان گدا، دزد و سگ»(، 1393) کريمی، زهرا

آبادی، دانشگاه کارشناسی ارشد، محمود حسن ،«و رادوبیس دلدادۀ فرعون ار آثار نجیب محفوظ

 .سیستان و بلوچستان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

 ترجمة و گزينش ،مدرنیستی پست رمان: رمان نظريه ،(1386) ديويد ديچز، وات، ايان، ديويد، الج،

 .نیلوفر نشر: تهران پاينده، حسین

 .وسققن :بهرام بهین، تهران ةترجم پسامدرن،(، 1388) سايمونمالپاس، 

  .دار مصر للطباعة :القاهرة یوم قتل الزعیم، ،(د.تجنیب )حمفوظ، 
وم قتل زعیم نجیب محفوظ بر بررسی رمان ي»(، 1395)ی، حمیدرضا، میرسیدی، سیده هانیه مشايخ

 .159-137، صص 25سال هشتم، ش  پايیز،، لسان مبین، «شناسی پراپاساس نظرية ريخت

بررسی تطبیقی ارتباط غیرکالمی در داستان معاصر )مطالعه موردی »(، 1397) منصوری، زهرا

 اه رازی.الیاس نورايی، دانشگ کارشناسی ارشد، ،«جمهور(نشینی باشکوه و روز قتل رئیس شب

دراسات ، «أثر الدین و تعالیمه يف روایة یوم قتل الزعیم لنجیب حمفوظ»(، 1396)جنت  تفتحی، ،نظری، علی
 .33-9، العدد الثالث و الثالثون، األدب املعاصر

 .مرکز :(، تهرانادبیات پسامدرن )گزينش و ترجمه، (1394) يزدانجو، پیام

وجوه عنصر »(، 1394) سید محسن، محمدی، خديجهيعقوبی جنبه سرايی، پارسا، حسینی مؤخر، 

، «انی پور، خسروی و کاتبی پسامدرن فارسی بر مبنای آثار براهنی، روهارمانسبکی تناقض در 

 .150-125، صص 49 ، ش12سال پايیز، ، ی ادبیهاپژوهش
 



120  محفوظ نجیب اثر الزعیم قتل یوم داستان در پسانوگرایی هایمؤلفه 

References 
Abdol Razagh Abou al-Ala, A. (1989). Reading Naguib Mahfouz’s Novel The Day 

of the Assassination of the President/ Illustrating the Moment of the Fall of the 

Petty Bourgeoisie into a Widening Hole. Story, No. 59, 37-50. [In Arabic]. 

Allen, G. (2006). Intertextuality. (P. Yazdanjou, Trans.) Tehran: Markaz. [In 

Persian]. 

Amin, J. (2012). The Story of the Egyptian Economy. Cairo: Dar al-Shorouk. [In 

Arabic]. 

Hamoud, M. (1990). A Study of Text and Discourse, a Study of Jabra Ibrahim 

Jabra, the Novelist Scholar. Damascus: the Arab Writers Union. [In Arabic].  

Karimi, Z. (2014). Investigating Story Elements in Four Novels: The Beggar, The 

Thief and Dogs, The Day of the Assassination of the President and Rhodopis, the 

Lover of Pharaoh, Works of Naguib Mahfouz. Sistan and Balouchestan 

University, the Faculty of Literature and Human Sciences. [In Persian]. 

Lodge, D, Watt, I., & Daiches, D. (2007). Theories of the Novel. (H. Payandeh, 

Trans.) Tehran: Niloufar. [In Persian]. 

Mahfouz, N. (n.d.). The Day of the Assassination of the President. Cairo: Dar al-

Mesr. [In Arabic]. 

Malpas, S. (2009). Postmodern. (B. Behin, Trans.) Tehran: Ghoghnous. [In Persian]. 

Mansouri, Z. (2018). A Comparative Study of Non-Verbal Communication in 

Contemporary Stories (A Case Study of The Magnificent Dinner Party and The 

Day of the Assassination of the President). Razi University. [In Persian]. 

Mashayekhi, H., & Mirseiedi, S. H. (2016). A Study of the Novel The Day of the 

Assassination of the President by Naguib Mahfouz Based on Propp’s Theory of 

Morphology. Lesan Mobin, fall, 8(25), 137-159. [In Persian]. 

Nazari, A., & Taftahi, J. (2017). The Impact of Religion and Its Instructions on the 

Novel The Day of the Assassination of the President by Naguib Mahfouz. 

Studies in Contemporary Literature, No. 3 and 30, 9-33. [In Arabic]. 

Payandeh, H.  (2004). Critical Discourse. Tehran: Rouzegar. [In Persian]. 

 .Postmodern Novels and Movies. Tehran: Hermes. [In Persian] .(2007) ــــــــــــــ

 .Theories of the Novel by David Lodge, Ian Watt, David Daiches .(2007) ــــــــــــــ

Tehran: Niloufar. [In Persian]. 

Pirouz, G., Rezvanyan, G., & Malek, S. (2014). The Historical Metanarrative; A 

Case Study of A Lizard that Swallowed the Moon. Literary Research, spring, 

8(27), 163-186. [In Persian]. 

Al-Rowili, M., & Al-Bazeye, S. (2002). A Guide to Literary Criticism (3rd ed.). 

Morocco: The Arab Cultural Center of Dar al-Bayza. [In Arabic]. 

Selden, R., & Widowson, P. (2005). A Guide to Contemporary Literary Theory. (A. 

Mokhber, Trans.) Tehran: Tarh-e-Now. [In Persian]. 

Shamisa, S. (2004). Literary Criticism. Tehran: Ferdowsi. [In Persian]. 

Tadayoni, M. (2009). Postmodernism in Fiction. Tehran: Elm. [In Persian]. 

Yaghoubi Janbe Sarayee, P., Hoseini Moakher, S. M., & Mohammadi, K. (2015). 

Aspects of the Stylistic Element of Paradox in Postmodern Persian Novels 

According to the Works of Brahani, Ravanipour, Khosravi and Kateb. Literary 

Research, fall, 12(49), 125-150. [In Persian]. 

Yazdanjou, P. (2015). Postmodern Literature. Tehran: Markaz. [In Persian]. 


