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  چكيده
 وي هايي اكثر داستانمايهرونترين داستان نويسان و طنزپردازان جهان عرب است. دتامر، از برجسته

است كه گاه نمادين و رمزگونه و گاه صريح  و اجتماعي جامعه خويش حقايق پنهان و آشكار سياسي
 تحليل و» ببرهاي روز دهم« اين مقاله در نظر دارد با واكاوي ابعاد اجتماعي داستان د.گردميبيان 

گيري يأس، چون فرا مشكالت زندگي و كثرت سوريه ـين  جامعدبنيار ساختا ،نماديني از زندگي ببر
اي از ادبيات داستاني معاصر  خواري و فقر و گرسنگي را تبيين نمايد. اين داستان كوتاه، به عنوان نمونه

 د.گردميدنياي عرب، با رويكرد تحليل گفتمان انتقاديِ نورمن فركالف بازخواني 

موانع شكوفايي  به طنز اجتماعي، به آميخته و رسمي زباني از گيري بهره با داستان اين تامر در    
يأس و خواري انسان عربي به طور عام و  شدنگيربا همه هبارزمسوري و  -استعدادهاي ذاتي انسان عربي

 زبان داستان صريح نويسنده، طبع انتقاديپردازد. با وجود ذلت و شكست انسان سوري به طور خاص مي
نقد و تفسير  به از رموزگيري با بهره بد،آسيب حاكمان مستاز ، به علت در امان ماندن هلكب نيست رك و

متن و  هاي رمزگونهتوان به كشف اليهرو، با گفتمان انتقادي فركالف، مي. ازاينپردازدميجامعه خويش 
  .دست يافتمراحل تقسيمات دهگانه زندگي ببرهاي روز دهم، 

 ، ببرهاي روز دهم، زكريا تامر: گفتمان انتقادي، فركالفواژگان كليدي

  
 دانشگاه گيالنيعربيار زبان و ادبياتانشد. 1

 

d.hoseini54@gmail.com 

تان،دوم، دورهدومسال ز و ز ماره ایپپی   ١٣٩٦پا  ،٤ 
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  مقدمه -1
كه از لحـاظ  -اين رويكرد «تحليل گفتمان انتقادي جديدترين رويكرد در تحليل گفتمان است. 

گرايي  در نظر دارد كه نگرش صورت -فلسفي متأثر از نظرات ميشل فوكو، فرويد و ماركس است
شـناس   ا به مسائل اجتماعي ارتباط دهد و آن را به جهتي سوق دهـد كـه زبـان   نسبت به زبان ر

تحليـل  ). 228: 1385زاده،  آقاگـل ( »خود را عنصري مسؤول نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعي بــداند     
تحليل متن از سطح كفايت توصيفي به سـطح كفايـت تبيينـي و     يگفتمان انتقادي با ارتقا

واقعيــت اريخ در ارتبــاط بــا زبــان، تــ و ي، قــدرتدادن عــواملي همچــون ايــدئولوژ دخالــت
 . كندلحاظ ميتري در امر تفسير متن  جامع شناختي زبان

كنـد كـه تحـت    را مطالعه مـي اي شرايط اجتماعي ،توان گفت كه گفتمانمي ،از سوي ديگر
 ،گيـرد قرار مي  اجتماعي را كه متن در آن موقعيتهمچنين،  ؛شـودخلـق مـي يمـتن تأثير آن،

نظـام اجتمـاعي و از    شـناختي  زبـان  همطالعـ  ،يك سو ترتيـب، گفتمـان از بـدين .دكنتفسير مي
عقيـده دارد كــه  نورمن فركالف  ،در ايـن زمينه شناختي زبان است. جامعه همطالع ،سوي ديگر

و ســاختارهاي كــالن جامعــه    شناســي)  هـاي زبـان (ويژگـيميـان ساختارهاي خـرد گفتمـان 
از نظر  ؛)97-96: 1379 (فركالف،وجود دارد  ياي ديالكتيكرابطهولوژي و ساختارهاي اجتماعي) (ايـدئ

دي، پيشنهادر ايـن طـرح    توصيف، تفسير و تبيـين اسـت.   هلتحليل گفتمان شامل سه مرحو، ا
  .)21 :همان( داندميتبيين و تفسير ض پيشفررا توصيف ف فركال

هاي عربي در سرزمين 20و آغاز قرن  19ر قرن شرايط جديد زندگي عربي و مشكالتي كه د
تـا جـايي كـه شـاعران و      ؛ل و مشكالت جامعه شدئاديب با مسا هبروز كرد باعث ارتباط گسترد

 تـرين وظـايف خـويش   ها و پايبندي به طرح آن را از اصـلي نويسندگان، پرداختن به اين دغدغه
ادبيـات بتوانـد بـه عنـوان نقـد و       منجر به گشودن مجالي شد تـا  همين شرايط .كردندتلقي مي

هاي به جريان نويسندگان ادبا و . از اين رو)232: 1984 (الورقي،تفسيري بر زندگي وارد عمل شود 
ادبي پيوستند تا ژانرهاي مختلف ادبي را براي بيان مشـكالت و دردهـاي مـردم انتخـاب كننـد      

ي اــ ههــ خطابن اــ ه بيــ منحصر ب هنر هيفـ ظو به اين نتيجه رسيدند كه و ؛)18: 1995(الصمادي، 
در  آن.ر ــ تغييدر كت رمشان و فهم جهااي ست برافرصتي  بلكه ؛نيست كيژدئولوـيو اي ـسياس

راهي پيدا  ،يگرد فرهنگي همانند هر پديداي از هنر، به به عنوان شاخه ستانيت دابيااين ميان، اد
يـات  را با تأمـل در برخـي آثـار ادب   زد و اين نكته نعكس ساـمرا  هـين جامعدبنيار ساختاكرد تا 

  .توان دريافتداستاني مي
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آلـن پـو در    د. اولين بار ادگـار ش نوزده پيدادر قرن  ،داستان كوتاه، به شكل و الگوي امروزي
. داستان كوتاه، در مقايسه با رمان )24: 1385 (ميرصادقي، داستان كوتاه را تعريف كرد 1842سال 

هم از لحاظ نويسنده و هم از لحاظ و اين نكته،  انعطاف بيشتري دارد و ديگر انواع ادبي، قابليت و
فردي  هتجرب و بازتاب روح زمانه است داستان كوتاه ،واجد اهميت است. به عبارت ديگر ،خواننده

  ).8-7: 1373 (بهارلو،كند ترسيم ميجامعه را  ههاي زندو اجتماعي آدم
است كه در گذر  موجب شده فناين  كهچنان ؛استبار تان كوتاه سوريه، بسيار غني و پرداس
و افكار مختلـف از خـود تقابـل     مينمضا ،مذاهب ،هادر مقابل جريان ،ها و اشكال متنوعتكنيك

سود جستن نويسندگان  سوريه، هاي بارز داستان كوتاهاز ويژگي .)108: 1997 (الحسين،نشان دهد 
و مشـكالت   نمايـد صـحبت   -تناقضات آن هبا هم-ا هاز واقعيت ،ين شيوها اتا ب آن از رموز است

سوريه را به تصوير كشد. اين نويسندگان به دليـل تعـدد مشـكالت زنـدگي و نيـز عـدم        هجامع
چـار بـه اسـتفاده از    نا ،گويي و بيان صريح عقايد و نظرات خودقدرتشان در صراحت لهجه و رك

به تصـوير نكشـيده و بـه تحليـل      ،ه هستطور كها را آنهرگز واقعيت تامر زكريا .اندرموز گشته
، بلكه افكار خود را ضمن حوادثي خيالي عرضه داشته و از شـفافيت  نپرداخته هامستقيم واقعيت

 زمينـه ايـن   به همين سبب، تامر از نويسـندگان پرفـروغ داسـتان كوتـاه در     است. كاسته قيحقا
  .)282: 1982 (االطرش، شودمحسوب مي

 .)23: 1995(الصـمادي،   شـر كـرد  تمن 1960اني خـود را در سـال   داسـت  هاولـين مجموعـ   تامر
به زباني ساده نوشـته   ها برجسته است ودارند و عنصر طنز در آن هاي او فضايي سوررئال داستان

 -ببرهـاي روز دهـم  - »النمور في اليوم العاشر«جمله هايش و ازغالب داستان هماياند. دست شده
سياسي است كه گاه نمادين و رمزگونه و گاه صريح و نامستعار حقايق پنهان و آشكار اجتماعي و 

تامر به سبب تناقضي كه بين دنياي آرمـاني خـود و جهـان    هاي داستانقهرمانان  شود.طرح مي
گاه بـدون تالشـي    و برند رماني خويش به عالم رؤيا پناه ميآ هبراي ايجاد جامع بينند،بيرون مي

  .  شوندگر، تسليم ميعيت سركوببراي ايجاد تغيير در مقابل واق
  

  قتحقي هپيشين -2
»لط هالتّجليات الجماليا تامر الساثر عبيـر بركـات و هنـاء     »أنموذجاً هللقبيح في قصص زكري

، »ببرها در روز دهـم «داستان  هدربارباشد. اين تحقيق مي هپيشين هدر زمر )2007( اسماعيل
و  نيا(طاهري» استان كوتاه النمور في اليوم العاشراسي در دنرمزش« هتوان به مقالمي همچنين
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لزكريـا  » النمور في اليـوم العاشـر  «دراسه أسلوبيه للرتابه التعبيريه في « همقال ؛)1385، رئيسي
توسـط    هاي كوتاه زكريـا تـامر  رسي داستاننوان براي تحت عنامهو پايان )1392(بيـانلو،   تامر

  .اشاره كرد در دانشگاه تهران )1385(الدين عبدي صالح
  
  »روز دهم يببرها«داستان كوتاه  و موضوع همايدرون -3

اي كه در خالل اثـر   مايه، مضمون يا تم، فكر اصلي و مسلط هر اثر ادبي است. خط يا رشتهدرون
مايه را به عنـوان  دهد. درون هاي داستان را به هم پيوند مي و موقعيتشود و وضعيت  كشيده مي
كند؛ و به همـين جهـت    اند كه نويسنده در داستان اعمال مي حاكمي تعريف كرده هفكر و انديش
 دهـد  اش را نشـان مـي   جهت فكري و ادراكـي نويسـنده   ،هر اثري همايگويند درون است كه مي

  ).174 :1385ميرصادقي، (
هـاي  ان دغدغـه بـراي بيـ   را فردي منحصربه هشيو ،خود هاي كوتاهداستان همايدرونر تامر د

به شـكلي هنـري،    است، توانسته» النمور في اليوم العاشر«در  او. بردكار مي به اجتماعي -انساني
توصيف ساده و تـوأم بـا دقـت و     تلفيقي از واقعيت، تخيل و رؤيا را به تصوير كشد. عالوه بر آن،

  .هاي اين مجموعه استهاي بارز داستانجزئيات از ويژگي بيان
حكايـت   ،)النمور في اليوم العاشر( ي با همين عنوانهايداستانمجموعه  از »ببرهاي روز دهم«

ه و در تشـ گدور  -داشـت سـيادت و سـروري    بر همـه در آن مكاني كه -از جنگل كه ببري است
واهمه و بـا كنجكـاوي بـه    ر قفس حلقه زده و بيبه كساني كه دو. ببر قفسي اسير و زنداني است

اش رام رفـه كسـي كـه ح  - بود مروض يكي از آنها كهاست.  نگرند، خشمگينانه خيره شدهوي مي
مرا ياد بگيريـد، نبايـد    هخواهيد حرفگويد كه اگر ميبه ديگران مي -استكردن حيوانات وحشي 

به اين ببر نگـاه كنيـد، ببـري اسـت      .تحريف اولين هدف شماس هگاه فراموش كنيد كه معدهيچ
 (تـامر،  زودي عـوض خواهـد شـد    ولي بـه  ؛نازدبه آزادي و قدرت و صولت خود مي .تندخو و مغرور

 آزمايد مي مروض آن ببر را بارها از طريق شكم و غذايي كه بايد بخورد، اولين روزها، . در)54: 1981
وگرنـه از   ،شده را انجام دهـد  خواستههاي كار ،ددهخواهد در قبال غذايي كه به وي ميو از او مي

ن شـنيد واهد كه هنگـام حركـت در قفـس بـا     خم مروض از ببر ميدر روز سو غذا خبري نيست.
كـه   برم، اما چيزي نگذشـت گاه از تو فرمان نميهيچببر در ابتدا گفت كه  .متوقف شود »بايست«

، از مـروض خواسـت   روز چهارم ببر، خود داد. در تنمروض  و به فرمان گرسنگي بر وي غلبه كرد
ا مروض براي دادن غذا كار ديگـري را از وي  ام ).56: همان(م از من بخواه تا بايستم ا كه من گرسنه
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ببر  به غذا دست نخواهي يافت مگر اينكه صداي گربه را تقليد كني. و به او گفت كه امروز خواست
مروض شد. در روز  هبعد از زمان كوتاهي تسليم خواست شدت از اين كار تنفر داشت، كه در ابتدا به
گربه  سرعت صداي كه مروض غذايي به او بدهد، بهشد، براي اينرسنگي بر ببر غالب ششم وقتي گ

كه خواست  بار مي يناست. مروض ا جديدي براي او كشيده هكه مروض نقشرا تقليد كرد؛ غافل از آن
ه ببـر  ديري نپاييد ك اما .ريختهيبت ببر را فرو ،. اين پيشنهادخر را تقليد كند »عرعر«صداي  برب

همـه غـرور و    ر، بـا آن ببـ ، چند روز در نهايت، طي آورد.نيز سر تسليم فرود در مقابل اين خواسته
 لرزد و مطيع دسـتورات ر بادي ميبه ه شود. اكنونمينرم در دستان مروض  قدرت، همچون موم

كرد به هيچ عنوان از دستورات كسي اطاعت كه در ابتدا ادعا مي هيبتببري باد. گردكننده مي رام
  شود.كس نخواهد بود، به فرمانبري مطيع تبديل مي هيچ كند و تحت فرماننمي

هيچ  ،اشاره كندبه ناكارآمدي اجتماعي و سياسي نظام موجود  سعي داردتامر  كه رونآاز
 هجامعـ  مـردم  يابد تـا بتوانـد  نميباني رمزگونه به زهاي تلخ اي جز بيان اين واقعيتچاره راه
ا و اقتصـادي ر  اجتماعي، سياسـي فرهنگي، هاي تا دغدغهدارد تالش  وي. را بيدار كندش خوي

سـاخت كلـي داسـتان حـول امـور       توان گفـت ژرف بنابراين مي با كالم طنز به نمايش بگذارد.
ه متـأثر از عوامـل و تبعـات آن    گردد و مشكالت جامعه را كـ اجتماعي مي سياسي، اقتصادي و

، اصالح جامعه و آگـاهي مـردم از ايـن    مستبدانكشد و در پي محكوم نمودن است، به نقد مي
 مـروض  وشـهروندان)   (نمـاد  ببـر  نمادين از زندگي يكي وساخت داستان، بيانر ها است.بحران
هـا،  يك از شخصيت هاي هرل و كنشئمسا موضوع آن و، دوران) قدرتمند و مزدور حاكمان (نماد

    .براساس واقعيت زندگي در سطح جامعه است
  

  تحليل گفتمان انتقادي -4
  در سطح توصيف » روز دهم يببرها« تحليل داستان -1 -4
 هاي متنيِ در نظـر گرفتـه   شود؛ البته ويژگي ه ميتحليل متن پرداختبه ، تنها سطح توصيف در

شوند  هايي مي ته از ويژگيارند و شامل آن دسگزينشي د هشده براي تحليل، تا حد زيادي جنب 
اي  هـاي صـوري   مجموعه ويژگي«هاي ديگر تأثيرگذارند. بيشتر از گزينه تحليل انتقادي دركه 

هـاي خاصـي از ميـان     تواننـد بـه عنـوان انتخـاب     شـوند، مـي   كه در يك متن خاص يافت مـي 
كند. به منظـور   ها استفاده ميآنهايي تلقي شوند كه متن از  انهاي موجود در انواع گفتم گزينه

هايي كه به صورت بالفعل در يك متن وجود دارند، معمـوالً مـد نظـر قـرار دادن      تفسير ويژگي
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اي انـواع   هـاي گزينـه   هاي ممكن نيز ضروري است؛ يعني انتخـاب از ميـان نظـام    ديگر انتخاب
حليل متون، كانون توجه در ت اند. درنتيجه هاي موجود از آنها اخذ شده هايي كه ويژگي نگفتما

ها اسـتفاده  هايي كه متن از آن انواع گفتمان دائماً بين آنچه در متن وجود دارد و نوع گفتمان يا
در ايــن ســطح، مــتن براســاس  ،درواقــع ).169: 1379(فــركالف، » كنــد، در نوســان اســت مــي
  ).129: 1385 زاده، (آقاگلشود  موجود در گفتمان توصيف مي شناختي خاص هاي زبان خصهمش

اي و  هـاي رابطـه   هاي تجربي و روابط معنايي واژگان از ديدگاه ايدئولوژيك، ارزش (ارزشواژگان 
ا و (فرايندهدستور ؛ ها) هاي بياني و استعاره اي بودن و ارزش بررسي عبارات از نظر رسمي يا محاوره

پرسشـي، امـري،    ها، جمالت معلوم يا مجهول، جمالت مثبت يا منفـي، وجـوه خبـري،   مشاركين آن
هاي متني از مباحثي است كـه   و ساخت استفاده از ضميرهاي ما و شما، جمالت ساده و مركب)

  .)171-170: 1379فركالف، نك. (گيرند  در سطح توصيف مورد بررسي قرار مي
گفتماني دوگانه و تقابلي  هدهند توصيف متن، نشان هدر مرحل» ببرها در روز دهم«داستان 

شـويم: يكـي    در اين داستان با دو گفتمان متضاد مواجـه مـي   ،واقعدر .ض و ببراست ميان مرو
  :  شود توصيف مي خاصاست كه با كاربرد واژگاني  گفتمان استبداد

: أ تامرني و انت سجيني؟ يا لك من نمر مضحك! عليك ان همصطنع هفقال المروض بدهش«
كننـده بـا تعجبـي     ؛ رام)55: 1981مر،(تـا  »تدرك أني الوحيد الذي يحق له هنا اصدار األوامر

تـو عجـب ببـر     كه زنـداني مـن هسـتي؟!    دهي درحاليگفت: آيا به من دستور مي ساختگي
   دهم.مضحكي هستي! تو بايد بداني كه اينجا من تنها كسي هستم كه دستور مي

  : نازد و آزادي خود مي ، هيبتببري است تندخو و مغرور كه به صولت ،گفتمان طرف ديگر
توانـد  كس نمي هيچ؛ )55: همان( »حد يأمر النمر/ لن أكون عبدا ألحد/ ال أريد طعامكال أ«

  خواهم.تو نخواهم شد/ غذايت را نمي هبه ببر دستور دهد/ هرگز برد
خـر داسـتان، ببـر مجبـور بـه      ماند و در آباقي نمي تا انتها ابتدا ازقابل گفتماني البته اين ت

ببر، تماشاي  ههاي واژگاني نگاه خشمگينانشود. كاربرد گروهض ميروم هتسليم در برابر خواست
ايدئولوژيك  هصولت و غرور ببر و ارتباط اين واژگان با مضمون داستان رابط شاگردان، هواهمبي

، ياين تقابـل واژگـان   د و با درككنميبيان  را نآوضعيت نامساعد  و سازدداستان را آشكار مي
، هدور شـد  از آن داستان با وصف جنگلي كه ببـر  دريافت.ن اين متن را گفتما هتوان شاخصمي

  :  گردد آغاز مي
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رحلت الغابات بعيدا عن النمر السجين في قفص، و لكنه لم يستطع نسيانها و حدق غاضـبا  «
؛ )54: همـان ( »إلي رجال يتحلقـون حـول قفصـه و أعيـنهم تتأملـه بفضـول و دونمـا خـوف        

هـا را فرامـوش كنـد و    قفس دور شده؛ ولي ببر نتوانسـت جنگـل   ها از ببر زنداني درجنگل«
    ».چشمانش را غضبناك به مرداني دوخت كه اطراف قفس با ترس حلقه زده بودند

سـازي   نوعي فضاسازي و زمينـه  ،رفتن ببراز  اشبخشي به جنگل و بيان نگراني نويسنده با جان
ها و روابط ايدئولوژيك آنان را  و شخصيت بار جامعه فكند تا وضعيت اسبراي خواننده ايجاد مي

را سـطح وسـيعي از جامعـه    كـه  - را اضطراب و نگراني ناشي از نبـود امنيـت   وبه تصوير كشد 
  ملموس سازد. -فراگرفته

، بـدور از لفـاظي و   بيان داستان سـاده  .شود اي روايت مي محاوره هداستان به شيوهمچنين 
و قصـد دارد بـا مخاطـب خـود بـه صـورت        م برخاسـته  نويسنده از دل مرد زيرا ؛ستاابهام  بي

شـخص و   خودماني، واقعي و دوسـتانه ارتبـاط برقـرار كنـد. ضـماير بيشـتر بـه صـورت سـوم         
استفاده  اير محترمانهتحكمي است، كمتر از ضم رود و چون لحن داستان به كار ميشخص  دوم
خواهـد   نمـي  -ناي كـل اسـت  كه دا–زيرا راوي  ؛هاي داستان از نوع معلوم است . جملهشودمي

هاست و روشني گوياي افكار و عواطف آن بهها  چيزي را مجهول بگذارد. اعمال و رفتار شخصيت
به مكنونات و تيـپ   راحتي شود، به بدل مي و گوهايي كه بين افراد ردوالي گفت خواننده از البه
  .برد ها پي ميشخصيتي آن

قطعيت ماجرا  هتواند نشان است كه مي اده شدهبيشتر از وجه اخباري استف ،در اين داستان
از جانب راوي باشـد؛ چراكـه بسـامد بـاالي وجـه اخبـاري بيـانگر ارتبـاط نزديـك راوي بـا           

هـايي اسـت كـه    تيـپ ند: ببـر نمـاد   دو گروه متضاد اي داستان نيزه رخدادهاست. شخصيت
 نمـاد  شاگردانض و شـ شـود؛ و مـرو  مجبور به پذيرش اموري هستند كه بر آنان تحميل مي

خـود   ه، مـردم را بنـا بـه خواسـت    كه با سـخت نمـودن اوضـاع جامعـه     سردمداران حكومتي
  :پرورانند مي

في اليوم الرابع، تابع المروض موجها كالمه إلـي نمـر: لـن تأكـل اليـوم إال إذا قلـدت مـواء        «
القطـط   القطط/ فكظم النمر غيظه و قال لنفسه سأتسلي إذا قلدت مواء القطـط/ و قلـد مـواء   

مـواء القطـط لكـن المـروض      هفعبس المروض و قال باستنكار تقليدك فاشل/ فقلد النمر ثاني
قال باذرداء اسكت اسكت تقليدك ما زال فاشال/ سأتركك اليوم تتدرب علـي مـواء القطـط و    

و  غدا سأمتحنك/ في اليوم الخامس قلد النمر مواء القطط فصفق المروض و قال عظيم انت!!!
من اللحم/ في اليوم السادس قال المروض قلد نهيق الحمار/ قال النمر  هكبير هبقطعرمي اليه 
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باستياء انا النمر الذي تخشاه حيوانات الغابات. أقلد الحمار؟! سأموت و لن أنفـذ طلبـك/ قـال    
المروض اللحم الذي تاكله له ثمن. انهق كالحمار تحصل علي الطعام/ فحاول النمـر فـأخفق و   

مـن   همغمض العينين فقال المروض نهيقك ليس ناجحا و لكنني سأعطيك قطعاندفع ينهق 
و امـروز غـذا   كننده به ببـر گفـت: تـ   در روز چهارم، رام .)58-56: همان( »اللحم إشفاقا عليك

بـرد و بـا   كني./ و ببـر نيـز خشـم خـود را فرو     صداي گربه را تقليد كهنخواهي خورد؛ جز اين
نم هنگامي كه صداي گربه را تقليد نمايم./ و (متعاقبـاٌ)  كخودش گفت به غذا دست پيدا مي

كننده، اخم كرد و با انكـار گفـت كـه تقليـد تـو خطاسـت        رام اي گربه را تقليد نمود؛ اماصد
(خوب نتوانستي صداي گربه را دربياوري)/ بنابراين، ببر دوباره صداي گربه را تقليد كرد؛ امـا  

ساكت شو! ساكت شو! هنوز هم تقليدت اشـتباه اسـت./   كننده با تمسخر به او پاسخ داد: رام
كنم تا در تقليد صداي گربه تمرين كني و فـردا تـو را امتحـان    غذا) تو را ترك ميامروز (بي

تو چقـدر  كننده برايش كف زد و گفت كنم/ در روز پنجم ببر، صداي گربه را درآورد و راممي
كننده گفت: صـداي  رام/ در روز ششم .بزرگ از گوشت برايش انداخت هو قطع بزرگ هستي!

دربياور!/ ببر با شرم و خجالت گفت: من ببري هستم كه حيوانات جنگل از من وحشـت   االغ
/ .كـنم ميرم ولي دستورت را اجابـت نمـي  دارند. صداي االغ را تقليد كنم؟/ (از گرسنگي) مي

دربياور تا به غـذا دسـت   خوري، بهايي دارد. صداي االغ را  گوشتي كه تو مي كننده گفت:رام
يابي/ و ببر نيز (بعد از مدتي) تالش كرد؛ اما نتوانست و دوباره بـا چشـمان بسـته (از شـدت     

ولـي مـن بـه جهـت      ،آميز نيسـت كننده گفت كه تقليد تو موفقيتاما رام ،شرم) تالش كرد
    .اندازماي گوشت برايت ميترحم به تو، قطعه

اسـت نـام ايـن مجموعـه      نآرد اين داسـتان عنـوان   ف هاي منحصربهيكي ديگر از ويژگي
انتخاب متناسب عنوان داستان است؛  معرفي شده» الكل باسم الجزء هتسمي«داستاني از باب 

نويسـنده در   .حائز اهميتي است كه بايد مورد توجـه قـرار گيـرد    ه، نكتبا مفهوم آن در متن
اي شكلي و مفهـومي داسـتان و   هقالب هتوانست هم انتخاب عنوان داستان، با مهارتي خاص

بـه ديگـر سـخن، تمـام مـتن و       محورهاي اصلي متن را با عنوان داسـتان هماهنـگ سـازد.   
با كمي تأمل در عنوان اين  كند.نمايي ميمحتواي آن در خدمت عنوان اصلي داستان قدرت

واني تامر به صورت نمادين نام حيـ  -كه مجموعه داستان نيز به اين نام است- داستان كوتاه
ه بـه  كـ  دور از وطن اسـت  نماد و تصويري از انسان سرگردان است. آن حيوان را به كار برده

در اين راستا، سران حكومتي نيـز   دهد.ت و خفتي ميگونه ذلدليل فقر و گرسنگي تن به هر
، مـردم را  سـخت نمـودن اوضـاع رفـاهي و اجتمـاعي     و فشار قرار دادن افراد جامعه  تحتبا 
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براي در امـان مانـدن از   كه خود خواهان آنند و مردم مجبورند  آورندبه بار مي ايگونههمان
  ند:گردمطيع و فرمانبردار ، آنان تنگناهاي

انّه نمرٌ شرس متعجرف، شديد الفخر بحريته و قوته و بطشه ولكنـه سـيتغيرُ و يصـبح وديعـاً و     «
ي المرّوض و تالميذه و النمـر و القفـص،   و في اليوم العاشر، اختف ...،هلطيفاً و مطيعاً كطفل صغير

كننده گفـت همانـا او ببـري تنـدخو و      رام .)58: 1981(تامر، »هفصار النمرُ مواطناً و القفص مدين
ا تغييـر خواهـد كـرد و نـرم و مطيـع،      ام ؛مغرور و مفتخر به آزادي و قوت و صولت خويش است

انش بـود و نـه   شـاگرد كننـده و   امنه خبري از ر ،همچون طفلي كوچك خواهد شد. در روز دهم
  خبري از ببر و قفس، ببر شهروند شده بود و قفس شهر.

 -كه زمان شكست ببر و پيروزي سياستمداران اسـت -را » ببرها در روز دهم« نويسنده رو ازاين
كنـد كـه در برابـر ايـن جهـان،      تامر احساس مـي  درواقع .كندعنوان نام داستان انتخاب مي به

تـوان  مـي ت و ازخودبيگانگي و تنهايي وجود دارد، تسليم و سازش بايد نمود و نمادامي كه غرب
  اين واقعيت تلخ را به تصوير كشد. د. تامر توانسته با ابزار طنزبر آن غلبه كر

مشخص ، اييــ ه فضـبود دـمحرا ها نستااق دامصد، هانستادابيمكاني و ماني زبينويسنده با 
ي شخصيتها اسـت؛ كـرده انتخـاب ن  نتاـسي دااـيتهـصشخاي رـب نام خاص ،همچنين .دنكر
د گرـين شا .ميشونداري نامگذ ،هستندم امي عاـساكه ض، شاگردان ببر، مروبه شكل ن ستادا

ين ، و املي توصيفافردي و فراجايگاهي فررا در الت ــ سروعي ــ ه نـب ،يتـشخصدازش رـپدر 
هر در ست كه مخاطب ع در آن اوضوين ماهميت اايي ميكند. ــ نمزر باـبشكل اي بران را بحر

اري و پنديكسانين شخصيتها ابا افراد زيادي از همنوعان خود را  تواندمي ،جايگاهي كه باشد
  كند.  ترسيم ي شخصيتي ن قالبهاـياز اي ـيكاين شرايط را براي خود در هر لحظه 

  
   تحليل داستان در سطح تفسير -2 -4

اي  زمينه هنيت مفسر است. منظور از ذهنيت مفسر، دانش تفسير، تركيبي از محتويات متن و ذ
 همنزل د. از نظر مفسر، ويژگي ظاهري متن در حقيقت بهرب كار مي  در تفسير متن به وي است كه

سازد و محصول ارتباط ديالكتيك  را فعال مي شاي ذهن زمينه  كه عناصر دانش است هايي سرنخ
  ).215: 1379(فركالف، خواهد بود فسيرت ،اي مفسر زمينه  ها و دانش اين سرنخ

-موضـوع يـا موضـوع هپيوست آنان از سـويي و مطالعـ هقضاياي اصلي متن و نحو هبا مطالع

 اياشاره در مـتنبا آنكه شود كه باورهايي كشف مي ههـاي اصلي در متن از سوي ديگر، مجموع
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در سـطح   .)251-249: 1377نيكي،(خـا  شونداست؛ اما نقاط اتكاي متن محسوب مي ها نشدهـه آنب
 شود: هاي زير پاسخ داده مي تفسير به پرسش

ست؟ چه كسـاني  تفسير مشاركين گفتمان از بافت موقعيتي و متني چيست؟ ماجرا چي -1
  ها چيست و نقش زبان در پيشبرد ماجرا چيست؟درگير ماجرا هستند؟ روابط ميان آن

نتيجه كدامين قواعد، نظام و اصول در ود و درمان مورد استفاده خواهد بچه نوعي از گفت -2
ها به  هاي معنايي يا كاربردي و چارچوب اي، واژگان، نظام نظام آوايي، دستور، انسجام جمله هزمين

  ).244: 1379(فركالف،  شود؟ كار گرفته مي
 بـا مضـمون   بايد گفت كـه ايـن داسـتان مـاجرايي    » ببرها در روز دهم«در تفسير داستان 

 تامراست.  جامعهبه نوعي نمايانگر گفتمان اجتماعي و سياسي موجود در  وسياسي  -اجتماعي
 كشـد.  به نقدرا و معضـالت آن  ت مشكالدر اين متن، در نظر دارد كه  است،ن طو هتباخ دلكه 

جبور مگردد و خود دور مياصلي اين داستان ماجراي ببري است تندخو و مغرور كه از ماهيت 
ماهيـت  اد انسـاني اسـت كـه وي را از    نمـ  شود. اين شخصـيت، مي آن ماهيتي ضدرش به پذي
گيـري از توصـيف رويـدادها و     اند. نويسنده بـا بهـره  دور كرده ،انسانيت خويش اش، يعنياصلي

  كند: ها، خواننده را با فضاي داستان و ماجراهاي مربوط به آن آشنا مي حاالت شخصيت
كردن حيوانان وحشي را يـاد بگيريـد، در   امر گفت اگر خواستيد شغل من، يعنيمييكي «

اي نبايد فراموش كنيد كه شكم دشمن (وحشي) هدف اول شماسـت. بـه ايـن    هيچ لحظه
زادي و قـوت و صـولت خـويش    ببر نگاه كنيد: همانا او ببري تندخو و مغرور و مفتخر به آ

نگـاه   ا، تغيير خواهد كرد و نرم و مطيع، همچون طفلي كوچك خواهد شد. پـس است؛ ام
سي كه غذا و خوراك در اختيار دارد و كسـاني كـه از آن   ك ميان افتدكنيد چه اتفاقي مي

  .)54: 1981(تامر،» محروم است. ياد بگيريد!
وگوهـايي كـه بـين     اسـت. ايـن ويژگـي را در گفـت     آميزطنز و مطايبهزباني  ،زبان داستان

بـا زيركـي و هوشـياري تمـام      نويسـنده بينـيم.   خـوبي مـي   شود، بـه  بدل مي و ها رد شخصيت
طنـز   جامعـه  مشـكالت  بيـان  براي تيغ برنده كه در عصر حاكميت استبداد، تنها است دريافته
موضوعاتي چون امور سياسي و اجتماعي را به زبان رمزآلود و طنز بيـان   به همين سبب،است. 

طنـز تـامر، طنـز     .)13: 2012(سـلماوي،  كند تا از پيامدهاي انتقـاد مسـتقيم در امـان بمانـد     مي
داستان ريشـه   همايساخت و درون در ژرف بلكه ؛گرفته از روساخت قصه نيست سطحي و نشأت

دهـد  هاي طنز و مطايبه سـوق مـي  داستانملي كه تامر را به بيان ها و عواانگيزه همجموع .دارد
هاي حاكم مانيو نابسا فساد و نيز مقابله با زورگويان و ظلم و جور كارگزاران حكومتي استبداد
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هـاي  هاي هنـري ماننـد انگيـزه    او با اتكا به انگيزه بر جامعه، و خفقان و نبود آزادي بيان است.
در تمـامي امكانـات بيـاني    خود ي توان هنرجويي، به اثبات  خواهي و كمال شناسانه، آرمانزيبا

ار عمـومي نسـبت   او طنز را راهي براي هوشيارساختن افك )؛182ـ181: 1380(نيكوبخت، آيد برمي
  .)416ـ417: 1377فخرايي، نك. ( داند مي ل اجتماعي و ارتقاي شعور اجتماعيبه مسائ
 هشيودر ايـن   .)13: 1378(پـالرد،   اسـت  كه تبديل به هنر شدهاست اعتراضي  هغريز هزاد ،طنز

ــامر، ز  ــاني ت ــدبا نيشخأم با لحني تو، جتماعيدي و افري هايپليدو شتيها بي و گزتمسخر باو  ن
ــده ــم، اگاهي تمو آبا شجاعت داز طنزپر، سياسين يط خفقااشراســت. در  گردي ــتي هلب ــز تيـ غ ـ

 .)6و 5: 1378 دي،هجروندادي ا(بهزكنـد  همگاني ميو جمعي ي نقصهاو عيبها جه متورا ويش ـخ
را بيـان   مسائل بزرگ انسانيها و  چالشبرد تا مي گرسنگي قهرمان داستانش بهره هاز مسأل تامر
  .كنددار ميرا لكهشرف و انسانيت  ،فقر و گرسنگي از راهد كه نماي

وجود دارد يك نوع  تامر هايرياض عصمت معتقد است كه دو نوع گرسنگي در داستان
دو نوع اين  ؛)86: 1979 (عصمت، (معناي باطني)نوع ديگر معنوي و  (معناي ظاهري) يماد

را به پرتگاه يأس و خشونت  شخصد و شوهاي خوب و نيك ميارزش منجر به انكار گرسنگي
آميز زنند كه خشونتدهد و گاهي قهرمانان سرگشته دست به كارهايي ميو ناكامي سوق مي

  .)120: 1385 (عبدي،آورند است يا پناه به رؤيا و كابوس مي
نويسنده در  كه طلبددروني قائل است. اين امر مي - ت زيادي به عوالم فرديتــامر اهمي

چنان نگاه به حادثه آن ،اي ذات و درون خويش را نيز دخيل سازد. بدين ترتيبلهطي معاد
(لهجه افتد، نيست. به هر حال طي چنين مراحلي است كه زبان ميكه در واقعيت اتفاق 

   .)292ـ291: 1982 (االطرش،شود هاي او چيره ميداستان برشاعري) 
 (خالي كردن از زوائد)مك آن به تجريد در حقيقت رمزي است كه به ك» ببرها در روز دهم«

يابي به فني است كه بر عناصري تالش نويسنده در اين داستان، دست لذا؛ شودنزديك مي
   چون، خياالت و اوهام، نجوي، كابوس و گاهي نيز اسطوره و خرافات تكيه دارد.

را با اعمال با توجه به صورت ايدئولوژيك داستان در نظم گفتماني، زماني كه مروض، ببر 
در ابتدا ببر، رابطه تقابلي در برابر  كند.هاي خود ميبه پذيرش خواسته گرسنگي، مجبور

اما به مرور  دهد و حاضر به پذيرش قدرت و سلطه نيست.رفتار مروض از خود نشان مي
 ايدئولوژيك زمان، فشار سلطه قدرت بر اين قشر از طبقه اجتماعي، منجر به بازتوليد كردار

نشيني تدريجي مجبور به عقب -درغم ذات فطري و دروني خوعلي- گردد كه ببرماعي مياجت
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پذيرد. از اين شود و برتري قدرت مروض را برخود ميمي -در طي ده روز- در مدت زمان معيني
در نظريه فركالف،  گانههاي سهمايهتوان گفت نويسنده در اين داستان با توجه به درونرو، مي
هاي داستاني را توليد اي ذهن و تجربه اجتماعي خود به همراه توليد متن، شخصيتمينهدانش ز

گانه در  سه يها هيما داستان با توجه به درون نيدر ا سندهيگفت نو توانيرو، م نياز ا .كرد
(نك. فركالف،  متن ديخود به همراه تول يذهن و تجربه اجتماع يا نهيفركالف، دانش زم هينظر

بر  و جامعهدر  يكه متأثر از روابط تعامل كندمي ديرا تول ي ايداستان يتهاي، شخص)22: 1379
 يو صورتها يرينوبتگ يداستان، نظامها يتهاياز شخص كيهر  يفرد يهااساس جنبه

كه تامر ميتواند از راه دهند مي را از خود نشان  ايي شدهكيدئولوژيا هايخصلت ،يشگانياند
 درسلطه  يبر مبنا ي رااعمال گفتمان ميو قدرت تنظ يگفتمان ينظمها جاديقدرت ا ترسيم آنها

؛ بنابراين ايدئولوژي حاكم بر اين داستان بر ساختار و رخدادي توجه دارد كه داستان اثبات كند
مبناي فكري و انديشگاني تامر است؛ بر اين اساس، حقيقت ايدئولوژيك و تاثيرات آن در جريان 

هايي چون مروض، ببر و هن سيال نويسنده منجر به پيدايش شخصيتذ بر رخدادهاي گفتماني
هاي اين داستان ساختار فكري متفاوتي دارند و بر شاگردان وي شده است. هر يك از شخصيت

همين امر، عامل  و دندهخود، نمودهاي مختلفي نشان مي وار، ازاساس نظم گفتماني و زنجيره
در انديشه تامر، مروض فردي قدرتمند در  شود.ميرخدادهاي گفتماني مختلف در داستان 

برد؛ ببر با توجه به ساختار فكري جامعه است كه با قدرت سلطه خود، ببر را زير يوغ خود مي
مواجه با رخداد  دركند و حاضر به پذيرش سلطه مروض نيست؛ اما خود در ابتدا مقاومت مي

  شود. رش اعمال شاقه ميآيد و مجبور به پذيحقيقي گرسنگي به زانو در مي
بينامتنيت  كردار گفتماني مفهوم بينامتنيت است. همفاهيم مهم در حوزديگر  از
تنهايي و بدون اتكا به متون  توان بهمندي متون است. هيچ متني را نميتاريخ هدهند نشان
وعي رويدادهاي ارتباطي به ن هآن است كه هم هدهند زيرا بينامتنيت نشان تحليل كرد؛ديگر 

اي در يك  توان حلقه يك متن را مي	گيرند. ند و از آنها بهره ميا به رويدادهاي پيشين مربوط
اي از متون كه در آن هر متن عناصري از متن يا  بينامتني دانست، يعني مجموعه هزنجير

در تحليل بينامتني به عنوان . )107: 1390 (رضايي، كند متون ديگر را در خود تعبير مي
. مد نظر است دو نوع بينامتنيت صريح و سازندهشناختي، روري براي تحليل زبانمكملي ض

بينامتنيت ؛ ها كارگيري مستقيم يك متن در متن ديگر مثل نقل قول بينامتنيت صريح به
باشد. گاه از سازنده، استفاده از عناصري از يك نظم گفتماني ديگر در يك متن مي
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كنند كه با چارچوب فكري گفتمان سازگارتر ل ميشده، آن قسمت را نق هاي نقل صحبت
 و نظام قدرت يكيدئولوژياها نيز در راستاي سازوكارهاي  راني ها و حاشيه سازي باشد. برجسته

   گيرند.ها بهره ميبراي به چالش كشيدن يكديگر از آنها  است كه گفتمان
نگاران گفتار روزنامهدر توليد متن اين داستان عواملي چون تعدد مشكالت و عدم صراحت 

در نقد مشكالت جامعه و وجود خفقان سياسي و فقر و گرسـنگي عـام مـردم و نيـز باورهـاي      
 تمـدن مـدرن   صيان برعنوعي  واقع، اين داستاندر اجتماعي تامر تأثيرگذار بوده است. -انساني

 درشدت  ا به، تمدني كه انسان رآميزد اين مضامين را در متن داستان درمي كند ورا تبيين مي
اسـت، عصـياني كـه     زندگي مبتذل خود محصور نموده و او را از آزادي حقيقـي محـروم كـرده   

  هاي روح و شرايط زندگي است.  يك بين قدرتدحاصل برخورد تراژ
هـايش را   تحليل و بررسي دقيق نوشته ههايش نه تنها اجازتامر در داستانرمزگونه  بيان 

هـاي  حقايق و واقعيـت ، را در كنكاش و تحليل مسائل ويكه بل ؛دهدآساني به محقق نمي به
توان اين شكل بيان داستان را دليل بر امتنـاع و دوري  مي .سازد، با ابهاماتي مواجه مينهفته

 هايش را به صـورت نمـادين و سمبليسـم بـه    داستان گويي تامر دانست كه خواستهاز صريح
هاي تامر اسـت، بـه زمـان و    هاي مهم داستاندر اين شيوه، كه يكي از ويژگيكشد. بتصوير 

كه نويسـنده در آن   را ايدهد؛ ولي، با تبحر خاصي، تاريخ و زمانهمكان مشخصي ارجاع نمي
اي مشخص را در دوراني مشـخص  هاي جامعهچگونگي و حالتو  دهدزندگي كرده نشان مي

خـويش   هتعريف هنري جامعـ كند و اين نشان از آن دارد كه نويسنده در به خواننده القا مي
   است. موفق بوده

  
  مان انتقادي داستان در سطح تبيينتحليل گفت -3 -4

، در سطوح نهادي، اجتماعي به عنـوان عنصـري در   »ببرها در روز دهم«داستان  در اين مرحله،
توان به موقعيـت داسـتان از نظـر    كه در اين مرحله ميشود. ضمن اينفرآيند جامعه بررسي مي

ير به تبيين با توجه بـه  تفس هز مرحلا« نيز توجه نمود. حضور مسائل اجتماعي و فرهنگي ميزان
هاي تفسيري در اي به عنوان شيوههاي دانش زمينهگذر بايد نمود كه با بهره از جنبه اين نكته

توليـد، مراحـل گونـاگون تفسـير و     ر متن، دانش يادشده بازتوليد خواهد شـد. باز توليد و تفسي
اي در پـردازش  جستن از دانش زمينـه  دهد. تفسير چگونگي بهرهرا به يكديگر پيوند ميتبيين 

اي و نيـز  تغييرات دانش زمينهاجتماعي و  هدهد. تبيين به شالودگفتمان را مورد توجه قرار مي
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تبيين، توصـيف گفتمـاني بـه     ههدف از مرحل. پردازددر جريان كنش گفتماني مي توليد آنباز
    ).245: 1379 ،(فركالف »از يك فرآيند اجتماعي استعنوان بخشي 

توان گفت به تعيـين   اجتماعي بستگي دارد. درواقع، مي ميان تعامل و بستر هتبيين به رابط
، عوامل سطحاجتماعي فرآيندهاي توليد، تفسير و تأثيرهاي اجتماعي آنها مرتبط است. در اين 

دهـد كـه   يو نشـان مـ   )26: 1390حمـدپور،  (م اجتماعي و ايدئولوژي مورد بحـث و سـؤال اسـت   
د؛ تأثيري كه به حفـظ  نبگذار اجتماعي-ي سياسيد بر ساختارهانتواني ميها چه تأثيرگفتمان

  شود.يا تغيير آن ساختارها منجر مي
ي هـاي  ها و تأثيرات آن در جامعه پرسـش يتبيين در سطح عوامل اجتماعي، ايدئولوژ هدربار

شود: چه نوعي از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، اجتمـاعي  مطرح مي مانند اين موارد
اي كـه مـورد   عناصـر از دانـش زمينـه    كدامدادن اين گفتمان مؤثر است؟  و موقعيتي در شكل
؟ جايگاه اين گفتمان نسبت به مبـارزات در  دارنداند، خصوصيت ايدئولوژيك  استفاده واقع شده

چيست؟ آيا اين مبارزات علني است يا مخفي؟ آيا  سطوح مختلف نهادي، اجتماعي و موقعيتي
اي هنجار است يا ناهنجـاري؟ آيـا در خـدمت حفـظ      گفتمان مورد نظر نسبت به دانش زمينه

  ).250: 1379(فركالف، كند؟ روابط موجود قدرت است يا در جهت دگرگون ساختن آن عمل مي
ژي يدئولون و اگفتما، جامعهاز كه ست انديشهها و امفاهيم از نظامي د، نموزباان به عنون باز

؛ طي تجلي مييابدتباار اربزان ابه عنور نوشتار و گفتان بازقالب د و در حاكم شكل ميگير
  ).2: 1389 زاده و همكاران،گل قا(آ تساتحقيق و مطالعه اي موضوعي شايسته بر ارههمورو ينازا

اجتماعي در ظرف مناسبات  هبه تحليل متن به عنوان جزئي از روند مبارز در اين مرحله
بيان شود كه چه نوعي از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهـادي،   شود وقدرت پرداخته مي

 اجتماعي و موقعيتي در شكل دادن اين گفتمان مؤثر است؟

در سطح تبيين اين داستان، عوامل فراگيري يأس و خواري انسان عربي به طور عام و ذلت 
و هـيچ عامـل     خاص، گرسـنگي و فقـر عمـومي معرفـي شـده      و شكست انسان سوري به طور

مردم در مناسـبات قـدرت، بـا     هاست. بنابراين، عام بازدارندگي براي آن جز تسليم معرفي نشده
  .همه توانايي نتوانستند بر قدرت حاكم جامعه غلبه كنند آن

بـا   در داشتن زنـدگي صـحيح و متناسـب   و نيز عدم توانايي  به دليل شرايط سخت زندگي
كنند و ايـن  گي ميپوچي و بيهود ،احساس عبثمردم هاي انساني، شخصي و اجتماعي، ارزش

دارد و ميهرگونـه تـالش و حركتـي بـاز     ايشان را ازه، شدت در آنها نفوذ كرد به نوع از رويكرد،



 1396133پاييز و زمستان ، دوم هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  ...بر اساس »روز دهم در ببرها«تحليل 
 

هـاي  كشـد و ارزش آن را تا سطح حيوانـات پـايين مـي   با   مرتبطكردارهاي  ،ديدگاهغلبه اين 
    برد.را زير سؤال ميانساني 

اند و سرنوشت آنـان را  هاي زكريا تامر محكوم به پذيرش شرايط اجتماعيقهرمانان داستان
هـا و  شخصـيت  بنـابراين  .)187: 1967(العبـاس،   كندهمين اوضاع و شرايط اجتماعي تعيين مي

ن هـيچ  اك، بـدو ترسـن  هاسـت و بـه شـيو    ها وارد شدهشوند كه به آننان تسليم ظلمي ميقهرما
  پذيرند:مقاومتي، اين تسليم را مي

من الحشائش و ألقي بهـا للنمـر و قـال: كـل. قـال       هفي اليوم التاسع، جاء المروض حامال حزم«
 النمر: ما هذا؟ أنا من آكلي اللحوم. قال المروض: منذُ اليوم لن تأكل سوي الحشائش. و لما إشتد

و  ها و ابتعد عنها مشمئزا و لكنه عاد إليها ثانيجوع النمرِ حاول أن يأكل الحشائش فصدمه طعمه
 و تالميذُه و النمرُ و القفص و في اليوم العاشرِ إختفي المروض . إبتدأ يستسيغُ طعمها رويداً رويداً

علفـي آورد و آن   هدر روز نهم، مروض بست ).58: 1981(تامر، »هفصار النمرُ مواطنا و القفص مدين
كننـده گفـت: از   خوارم. رام ببر گفت: اين چيست؟ من گوشت فت: بخور.را براي ببر انداخت و گ

هـا را  امروز جز علف چيزي نخواهي خورد. وقتي گرسنگي ببر شدت يافت، تالش كرد كـه علـف  
برايش دردناك بود و از آن بيزاري جست. ولي، دوباره خوردنش را آغاز كرد و  طعمشبخورد اما 

كننـده و شـاگردانش و ببـر و قفـس (همگـي)      روز دهـم، رام  آرام به طعمش عادت كرد. در آرام
  مخفي شدند و ببر همشهري گشت و قفس نيز شهر شد.

از  يچـه عناصـر  آن است كه  يكي ديگر از مواردي كه بايد در سطح تبيين به آن پرداخت،
داراي خصوصيت ايـدئولوژيك اسـت؟ تـامر كـه بـه عنـوان آهنگـري        نويسنده اي دانش زمينه
و  آغازينش را هرگز رهـا  هدمشق به نويسندگي روي آورد، حرف »بحصه« هه از محلپرخاشجو ك

ا در وطنـي از سـفال؛ هـيچ چيـز بـه جـا       همچنان آهنگر و پرخاشجو ماند. امنكرده و  فراموش
 ايـدئولوژيكي در  هاي اجتماعيِبنديرو، كردارها و گروهازاين .هم شكستگذاشت و همه را درن

از مـردم  تقـابلي   شهـاي داسـتان  انقهرمان كه كردي وي نمود پيدا ناگنديشا هايتفكر و ديدگاه
 با يابد كهد. كردارهايي در اين روابط تعاملي و تقابلي تبلور ميبودن(مروض) و ظالم  (ببر)مظلوم 

گفتمـاني   محكوم به پـذيرش شـرايط  شخصيتها را ناچار  به انساني، هاي ارزشبردن زير سؤال 
  د.كنميقدرت حاكم 

انـد  ه احمق بـوده ن« اند،نويسندگاني مثل تامر كه فن طنز را تنها ابزار بيان آثارشان دانسته
رنـج و فرهيختـه و فرزانـه و    مردماني حساس، زود زبان و تندخوي؛ آنان غالباًو نه طبيعتاً بد

فسـاد اخالقـي   هاي اجتماع خـود و رواج رياكـاري و   نابساماني هاند و با مشاهدسنج بودهنكته
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هنجاري اجتماع و ضعف اخالقـي قهرمانـان،   برد آمده و با ديدن پريشاني و نارجال، دلشان به د
  ).11: 1364(حلبي، » ساختنددر آثار خويش با پوشش طنز منعكس مي خشم و نفرت خود را
و هستند رت بط قدو روافرهنگي ، جتماعيم اپيااز هايي دمتن نمون و باز از آنجـــايي كـــه

ر با، برسانندري يارت بط قدرواتأثير يا تضعيف ، مي كه به حفظداما، گفتمانيي هارفتار
 و جتماعيئـل ا نمايي مسازبابه همين سـبب،   ؛)111: 1379، (فركالفشت داهند ايك خوژيدئولوا
ــين، ستادر داخالقي ا ــد م ــديك ژيدئولوي امعنا هندداربردرتوان ــتان، ينكه انشانگر و  باش داس

 .م داستان روي همين مسائل تأكيد داردپيا، نهايتست و در ايك ژيدئولواي ارزهمبان كانو
جايگاه ايـن گفتمـان نسـبت بـه مبـارزات در سـطوح مختلـف نهـادي،         نكته ديگر بيان 

 أتار بيان اين مطلب است كـه سرمنشـ  تامر در اين داستان، خواساست. اجتماعي و موقعيتي 
هـاي نظـامي   پاشـيدگي  زهـم هـاي سياسـي و ا  سـاماني هاي اجتماعي و نابتمام اين آشفتگي

شود كه مردم براي رفع آن، به هرگونـه خفـت و   . فقر باعث مياستفقر و نداري  ،اشجامعه
  ذلتي تن دهند.

ي كه با توجه به تأثير كردارهاي اجتماعي و كردارهاي گفتماني بر داستان و رمان بيان انكته
در گفتمـان غالـب اوضـاع    نـد  كسعي مـي كه  ايشود اين است كه داستان و رمان اجتماعيمي

گروهي از حاكمان وقت، كه كردن  هاي آن را به تصوير بكشد، به دليل محكومجامعه و ناهنجاري
تواند  گردد، نمي مسائل و مشكالت اجتماعي فرهنگي مي هها در جامعه باعث رواج و اشاعقصور آن

ثر موارد، بـه نقـد و بررسـي    فضاي گفتمان غالب آن دوره را بنويسد و به نقد بكشد؛ بلكه، در اك
از زبـان  » ببرهـا در روز دهـم  «پردازد و يا به صورت تمثيلي مثل داستان قبل مي هگفتمان دور

كنـد و  قالب خاطره بيان مي گيرد. در اين داستان نيز كه راوي، داستان را درحيوانات كمك مي
هـا و  طنز، پريشـاني  زبان باپردازد و خود مي هبه نقد و تحليل موقعيتي و اجتماعي جامع در آن

 دارد.هاي انسان عربي را با توجه به مقتضاي موقعيت، بيان ميسامانيناب

داسـتان   مواقـع،  هرچند ذكر اين نكته الزم است كه اگر انتقاد از وضع موجود باشـد، اغلـب  
 ع بسته،در جوام زماني، نمادين و استعاري است. مكاني، همه زمان، همهمكان، بييا بي نگرگذشته
پردازد و داستان حول يمدافع وضع موجود باشد، به صورت ضمني به مسائل سياسي م اگر ناقد
عموماً ، تحت سـتم ي هاركشوت بياي اديژگيهااز ويكي گردد.  هاي اجتماعي ميسامانيمحور ناب

د انتقرا اشكاآنند اتومي كه نميدمر اير؛ زستنهان آميادر مسخرگي و شوخي ، وـهج، زـطنرواج 
آور و هخندو غيرصريح ، پهلودوسخن ر ظهاو از راه انند زطنزگويي ميو گي دبه لود را خو، كنند
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نيز از  ببرها در روز دهمداستان  ).16: 1377 ،(حلبيكنند مير ظهاد را اخوي هادنتقاه، اگاهي گزند
هـا و  رفتنبه تمسـخر گـ   ها وكاريافتاين داستان، مملو است از ظر .اين قاعده مستثني نيست

هاي خود، پاشيده، از حاكماني كه با زور و اجبار و تحميل خواسته اي ازهمطعنه و طنز از جامعه
سروساماني سـران حكـومتي و    ست كه بيا كنند و از روزگاريمردمان را تابع و اسير خويش مي

و رفـاه و آسـايش هـر فـردي در گـر      و نظامي به اوج رسيده؛ تا حدي كـه هاي سياسي آشفتگي
بـراي بيـان و تفسـير ايـن      طنـز  زباناز او  ها است.اكمان نظامي و فرمانبرداري از آناطاعت از ح

به خواننده القا كند و مخاطبش را به  را جامعه كند تا بتواند دردهاياستفاده مي معضل اجتماعي
  . وادارد و تغيير و دگرگوني انديشه

سـاخت و   در ژرف نيسـت؛ بلكـه   گرفتـه از روسـاخت قصـه    طنز تامر، طنز سطحي و نشأت
هـاي  دار و مبتني بـر واقعيـت  هدفداراي طبع انتقادي،  طنز وي .داستان ريشه دارد همايدرون

برد كه چون به ناكارآمـدي اجتمـاعي و سياسـي نظـام     سر مي تامر در دوراني به .تاجتماع اس
اي، اه حل و چـاره رسد در پي اصالح جامعه و آگاهي مردم جامعه است. وي هيچ رموجود، مي

اش اي در هوشياري و بيـداري جامعـه  يابد تا شايد بتواند ذرههاي تلخ نميجز بيان اين واقعيت
در و  كنـد ن بيارا  زمـان خـود  نسل ان هايش بحرنستاست در دادد اصاو در كمك كرده باشد.

ر موقعيت و را دها پي آن است كه ساختار و حقايق تاريخ را دوباره زنده كند و بسازد و قهرمان
بسنجد. وي در مواردي با صراحت لهجـه و قاطعيـت، افكـار درونـي      شرايط نوميدي و شكست

ريـا و نفـاق اسـت، نقـد      هخود را بيان و وضع اجتماعي موجود در كشورهاي عربي را كه بر پاي
د، نـ كپروايي را تحمل نمـي كند و به علت مكان و فضاي كشورهاي عربي، كه صراحت و بيمي
ها را به عنوان اديبي متعهد، با بياني غيرمسـتقيم ولـي   ئل و مشكالت موجود در اين كشورمسا

  گذارد.تلخ و گزنده به نمايش مي
  

  گيرينتيجه -5
هـاي  نوشت كه حـاكي از واقعيـت  با استناد به خاطره ه، نويسندببرها در روز دهمدر داستان 

عربي به طور عام و انسان سوري بـه   و اقتصادي پيرامون زندگي انسان اجتماعي سياسي تلخ
را بازتـاب   و ذلـت و خـواري آنهـا    است، برخي از مشـكالت فـردي و اجتمـاعي     طور خاص

است كـه  (ببر) و مظلوم كننده) (رامتقابل ظالم اي از داستان، نمونه . شخصيت اصلياست داده
وجـود عـزت و    د؛ ببر در اين داستان بانشومحسوب ميخاصي  اجتماعي هطبق نماد هر يك،
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بــه زنــدگي  دهــد ومــي را از دســت (آزادي) اش، هويــت اصــلي و ذاتــيبزرگــي ذاتــي خــود
   آورد.ميروي  آميز اسارت در قفس و گرسنگي و اطاعت محض ناشي از نياز حقارت

سـازي  و برجسـته  گفتگو و استفاده از سطح توصيف، با كاربرد واژگان خاصدر  هنويسند
با دورشـدن  ، ه. در بخش تفسير نيز نويسندكندمي ماني را برجستهبرخي از لغات، تقابل گفت

با را  جتماعيدي و افري هايپليدو شتيها ز بـازگوكردن قصـد   ،ببر از شخصيت اصلي خـود 
 بزرگ انسـان  داستان خود، چالشگرسنگي قهرمان  همسألبيان  طنز دارد. او بابا أم لحني تو

بـه  -و نمـاد   و رمـز استعاره، كنايه،  تشبيه، هاي ادبي چوناستفاده از آرايه عرب معاصر را، با
به تصوير  درآوردن آنها، بخشي به حيوانات و به حرفجان -آور اجتماعيشرايط خفقان سبب
كشــيدن  بــه چــالش همينــ، زجانبــهدو همچنــين، از طريــق گفتگوهــاي متعــدد. كشــدمــي

   .كندميفراهم  را هاي دوگانهايدئولوژي
تـرين ديـدگاه ايـدئولوژيك    يل گفتمـان انتقـادي در بخـش تبيـين، مهـم     از ديدگاه تحل

ي  گرسنگي و فقر عموم سوري، -يأس و خواري انسان عربي شدنگيربا همه هبارزم ه،نويسند
نمـايي  ها و بزرگها و آشكاركردن فرومايگيكشيدن پوسيدگيتامر سعي دارد با بيرون است.

نمايد تا با نمايش انحطاط نظام اجتماعي انسان عربي شدگي انسان عربي را تبيين آن، مسخ
  .توليد كرده باشدتأثيرگذار  يداستان ،در روند مبارزات اجتماعي
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