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تحليل رئاليستي رمان فلسطين براساس نظريه 

 رجال في الشمس :(نمونه موردي جورج لوكاچ
  غسان كنفاني)اثر 

  **ريديحطاهره  /*حمدعلي آذرشبم

  
  چكيده
اي است كه شناسي ادبيات دانشي نوپا و بين رشتهجامعه

ادبيات بر  تأثيرجامعه بر ادبيات و برعكس،  تأثيردر آن 
شناختي رمان به تعامل . نقد جامعهشودبررسي مي جامعه

 پردازد.متقابل آن دو بر يكديگر مي تأثيررمان و جامعه و 
پردازاني كه با ارائة نظرية رمان، سهم از جمله نظريه

بسزايي در پيشرفت اين علم دارد، جورج لوكاچ است. 
پردازد و نظريه انتقادي او به نقد شكل و محتواي اثر مي

اند ترين آنها عبارتداراي معيارهاي خاصي است كه مهم
نوعي، رابطه علي و معلولي و از: رئاليسم، شخصيت 

رجال في محتواي اجتماعي. در جستار حاضر، رمان 
ترين آثار نويسنده مشهور يكي از برجسته، الشمس

براساس رئاليسم در اين نظريه مورد كنفاني فلسطيني غسان
 گرايي و رئاليسم انتقادي،نقد واقع شده است. مردم

اين جستار با هاي بارز رئاليسم لوكاچ است كه در ويژگي
رجال في تحليلي به بررسي آنها در  -روش توصيفي

پرداز پرداز، پژوهشگر و نظريهكنفاني داستان غسان الشمس
پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان  ادبيات عرصه

به حقايق جامعه فلسطين  اين رماندر دهد كه نويسنده مي
للفظي آن ازبان جامعه فلسطين را به معناي تحت پرداخته و

- ها و گفتگوييها در تكبازتوليد كرده است. شخصيت
 گوهاي دو نفره و در قضاوتشان، واكنشي نقادانه و زاويهو

احساسي و روحي به وضعيت ناگوار فردي ، ديدي عاطفي
هاي دهند و بدين ترتيب ويژگيو اجتماعي بروز مي

  رئاليسم لوكاچ در اين رمان نمود بارزي يافته است. 
  

 نظريه رمان، ،الشمسفيرجالكنفاني، غسان: هاكليدواژه
  ، جورج لوكاچ.شناختينقد جامعه
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Abstract 
Sociology of Literature is a new and 
interdisciplinary science that examines the 
impact of society on literature as well as the 
impact of literature on society.The sociological 
critique of the novel deals with the relationship 
between the novel and the society and This 
science examines the interaction of these two 
on each other.Hungarian critic György Lukács 
is one of the theorists who has contributed 
greatly to the advancement of this science 
Because he presented a theoretical critique of 
the novel and promoted this science. His theory 
is based on a critique of the form and theme of 
literary work. His theory includes realism, 
typical personality, causal relationship, and 
social content. In this study, we 
investigate  Ghassan Kanafanis Rijāl fī ash-
Shams ( Men in the Sun)novel based on this 
theory.The results of the research show that 
Ghassan Kanafanis storyteller, researcher and 
theoretician of the field of literature in his 
novels devoted to the facts of the Palestinian 
community. He posed topics such as race, 
ethnicity, war and immigration in his works and 
He tried to criticize the problems and to cure 
the political-social problems and depict real 
life. Therefore, the features of György Lukács 
realism are clear in this novel. 
 
Keywords: Ghassan Kanafani Rijāl fī ash-
Shams (Men in the Sun), Literary Criticism, 
Sociological Critique, György Lukács. 
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  مقدمه

 ياـهبـاب مكتـاصح ژهيوهـ، بياريبسافراد 

 ريجدا از سا يادهيرا پد اتيادب ،يشناسروان

 يو برآمده از نبوغ فرد ياجتماع يهادهيپد

در  ؛اندقلمداد كرده يآثار ادب دآورندگانيپد

 يرهايمتغ تأثيرانگاشتن  دهيكه ناد يصورت

نادرست بوده و چه  يبر آثار ادب يشناختجامعه

از  شتريآثار، ب نشيدر آفر رهايمتغ ازدسته  نيبسا ا

پرواضح دخالت داشته باشند.  يشناختعوامل روان

بسياري از آثار ادبي، مسائل جامعه در است كه 

كه در  يخالق يهاشده و  ذهن انسان ينيبازآفر

. با ه استآنها را ساخت ،كننديم يجامعه زندگ

با در نظر  نيو همچن اتيبه ادب ينگاه نيچن

و  يستيمطالعات فرمالتوجه به  نكهيگرفتن ا

يكي  ر،ياخ يهاخصوص در دهههب انهيگراشكل

 يشناختبه مطالعات جامعهاز داليل عدم اهتمام 

در  ياريبس ةنخورددست يهاو حوزه بوده است

 افتيبا ره توانديمكه وجود دارد  اتيادب

، بررسي رديمورد كاوش قرار گ يشناختجامعه

 يبررسيابد. شناختي آثار، ضرورت ميجامعه

 يادر جهان، از سابقه يآثار ادب يشناختجامعه

و فقط حدود  ستيبرخوردار ن يچندان طوالن

 يشناسجامعه«. گذردياز عمر آن م دهس كي

 لسوفيو آثار ف هاشهيبا اند ستميدر قرن ب اتيادب

عطف خود  ةبه نام لوكاچ به نقط يمجارستان

 شيچون ارهم ي. عالوه بر لوكاچ، متفكرانديرس

 كيهر  ن،يباخت ليئخايگلدمن، م نيكوهلر، لوس

رشته  نيا ييو شكوفا يريگخود در شكل ةبه نوب

. )١١: ١٣٨٧ (پارسانسب، »داشتند ييبسزاسهم 

به  زيرمان ن يمحتوا يشناختجامعه ينقد و بررس

 رياخ يهادر دهه ديجد يقالب ادب كيعنوان 

قرار گرفت. رمان با ورود  يمورد توجه خاص

 يو فرهنگ ياجتماع يمند خود به زندگروش

و  يمردم، عالوه بر انعكاس دادن مسائل اجتماع

 انيدر بفراواني  تيفظر ،يو فرهنگ ياسيس

مختلف از خود نشان داد.  يهاهيو نظر هاشهياند

 ةشاخ نيتربه مهم ليتبد» رمان يشناسجامعه«

 نيشتريشده و ب اتيادب يشناسجامعه يپژوهش

 يشناسگرفته در حوزه جامعهمطالعات صورت

را به خود اختصاص داد. هر چند با تمام  اتيادب

شاخه از  نيا نوزشده، هانجام يهاتالش

 در آغاز راه خود قرار دارد. اتيادب يشناسجامعه

است  يكس ني) نخست١٨٨٥- ١٩٧١( جورج لوكاچ

رمان را مطرح كرد و  ةشناسانكه ارزش جامعه

مربوط به آن را بنا نهاد.  يشناسجامعه يهابحث

 تاريخ و آگاهي طبقاتيهاي وي دو كتاب با عنوان

، از خود برجاي پژوهشي در رئاليسم اروپايي و

گذاشت كه در آنها مكتبي نقدي را در باب 

ريزي كرد. در پژوهش ايهشناسي رمان پجامعه

رمان رجال في حاضر سعي بر آن است كه 

غسان كنفاني، بر مبناي يكي از   ِ الشمس

يعني رئاليسم با  ؛نقدي لوكاچ معيارهاي مكتب

 و دشوتحليلي بررسي  - استفاده از روش توصيفي

هاي ذيل كه بر اساس اين معيار طرح الؤبه س

  ده پاسخ داده شود:ش

يروزي رئاليسم، در اين اثر واقعيت بر مبناي پ .١

 چگونه انعكاس يافته است؟

رئاليسم انتقادي چگونه از تضادها و تناقضات  .٢

 اجتماعي پرده برداشته است؟
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  پيشينه پژوهش

نقد  ةزبان و ادبيات عربي، در زمين ةدر حوز

االدب شناختي آثاري نوشته شده است كه جامعه

آنهاست. سالمه موسي در اين  ةاز جمل للشعب

كتاب به ارتباط بين ادبيات و جامعه پرداخته و بر 

ضرورت بررسي مشكالت جامعه در اثر ادبي 

كند. انور عبدالحميد الموسي نيز در مي تأكيد

منهج سوسيولوجي  - علم االجتماع االدبيكتاب 

طي شش فصل به بيان  ،في القراءة و النقد

يات و همچنين معرفي شناسي ادبجامعه ةتاريخچ

پردازان اين حوزه پرداخته و سپس به نظريه

گرفته در هاي نظري و تطبيقي صورتپژوهش

اتجاهات جهان عرب اشاره كرده است. كتاب 

اثر عبدالباسط عبدالمعطي  االجتماعفي علم نظرية

 علم اجتماع االدب مناهج و تطبيقاتو كتاب 

هايي هستند كه اهللا نيز از كتابابراهيم فضل ةنوشت

شناختي در ادبيات به بررسي پيدايش نقد جامعه

روايات نجيب «پردازند. غربي و ادبيات عربي مي

 صةخا یةمحفوظ في ضوء النقد االجتماعي مع عنا

اي است كه در عنوان مقاله ،»"أوالد حارتنا" یةبروا

، في األدبين العربي والفارسي یةإضاءات نقد ةمجل

به چاپ رسيده است و به  ١٣شماره  ٤ ةدور

هاي نجيب محفوظ از منظر نقد بررسي رمان

  شناختي پرداخته است.جامعه

اي وجوه نيز از پاره رجال في الشمسرمان 

مورد اعتناي پژوهشگران بوده است كه به عنوان 

 شيوه در راوي كاركرد« ةتوان به مقالمثال مي

 رمان كاوي (مورد پايداري رمان گريروايت

 كرد اشاره »)كنفاني غسان اثر »الشمس في رجال«

 ٦ شماره ،٣ ةدور پايداري، ادبيات نشريه در كه

 نويسندگان است. رسيده چاپ به )١٣٩١ سال(

استفاده از تمام  راوي، نوع به مقاله اين در

رجال في هاي آن در پيشبرد روند روايت كارايي

در پرورش خمير مايه  توفيق نويسندهو  الشمس

عنوان  باديگري  ةاند. مقالاشاره كردهداستان 

شگردهاي روايت زمان در ادبيات پايداري «

 دوره ،ادبيات تطبيقي ةنامكه در كاوش »فلسطين

به به چاپ رسيده  )١٣٩٠تابستان ( ٢ ، شماره١

در  گيري از ابزارهاي روايت زمان،بهرهچگونگي 

غسان كنفاني اشاره كرده است.  هايداستان

تحليل ساختاري مكان روايي در ادب پايداري «

 ةمقال» باقيماندهو  مردان آفتاب :بررسي موردي

 ةادبيات پايداري دور ةديگري است كه در نشري

به چاپ رسيده و ) ١٣٩٤تابستان ( ١٢شماره  ،٧

مكان روايي را مورد پژوهش قرار داده است. 

هاي شناسي داستانريختعنوان  بااي نامهپايان

رجال في الشمس و عائد الي حيفا غسان كنفاني 

در  ١٣٩٤، در سال براساس الگوي كلود برمون

دانشگاه مازندران به راهنمايي حسن گودرزي 

آن بر  ةلمراسكي نوشته شده است كه نويسند

را ها رفتها و پيتوالي ،اساس الگوي برمون

با مذكور به تطابق دو داستان  شناسايي كرده و

برده است.  پي ويشناسي الگوي ريخت

ترجمه و نقد كتاب عنوان  باي ديگري نامهپايان

توسط نرگس  الشمس غسان كنفانيفيرجال

رمضاني گيوي به راهنمايي جواد اصغري در سال 

نوشته شده كه به بررسي عناصر داستاني  ١٣٨٧

 تأكيداين رمان پرداخته و به رئاليستي بودن آن 

تطبيق اصول مورد كرده و توضيحاتي مختصر در 

رئاليسم با آن داده است. بنابراين از عناوين 
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آيد كه ن برميچنيهاي مذكور نامهمقاالت و پايان

شناختي ة جامعهتاكنون از زاوي رجال في الشمس

لوكاچ مورد نقد قرار نگرفته  با تكيه بر آراي

  است.

 - گفتار حاضر مبتني بر روش توصيفي

شناختي رمان جامعه ةتحليلي و بر مبناي نظري

خالصه آن، ابتدا  ةلوكاچ، ضمن معرفي اثر و ارائ

اجتماعي  - تاريخي ةخاستگاه نويسنده و زمين

كند. آنگاه ضمن بررسي زمانه او را بازگو مي

محتوايي رمان، از روابط آن با ساختارهاي 

  آورد. سياسي سخن به ميان مي - اجتماعي

ت تحقيق در سؤاالبراي پاسخ دادن به 

 ةترين مقولادامه، ضمن توضيح مختصر مهم

به تحليل رمان » رئاليسم«يعني  ،لوكاچ ةنظري

  پردازيم.ن مقوله ميمذكور بر اساس اي

  

  چارچوب نظري

) منتقد مجارستاني ١٨٨٥- ١٩٧١جورج لوكاچ (

فلسفه، مطالعات خود در  ةپس از تحصيل در رشت

شناسي و ادبيات را زير نظر ماركس جامعه ةحوز

وبر ادامه داد و با طرح نظرياتي ارزشمند تحول 

شناسي ادبيات به وجود شگرفي در علم جامعه

ترين ناقد ادبي معاصر آورد، تا جايي كه نام بزرگ

: ١٣٧٢، لوكاچ (جورج را به خود اختصاص داد

-ترين معيارهاي مكتب نقدي او عبارت). مهم١٣

ي و علّ  ةاز: رئاليسم، شخصيت نوعي، رابطند ا

- ١٠: ١٣٨٤ ،همان( معلولي و محتواي اجتماعي

). اساس كار اين مقاله بررسي رئاليسم در رمان ٦

در ميان  ،رواز اين .است رجال في الشمس

معيارهاي مذكور فقط اين مقوله شرح و توضيح 

  داده خواهد شد.

او با گرايش محسوس به رئاليسم، آن را 

تنها امكان براي بيان زمان و مكان و شرايط 

سياسي و اجتماعي و انعكاس زمان معرفي 

به اعتقاد او فقط رئاليسم است كه  كند.مي

تواند اهميت واقعي و محسوس تاريخي را به مي

 كه خوبي بازتاب دهد. بر اين اساس او معتقد بود

تنها هنر و ادبياتي سزاوار عنوان رئاليستي است 

ن، زندگي انسان به تماميت، آن هم به كه در آ

كند، پيوند مي يادمفهومي كه ماركسيسم از آن 

). رئاليسم ٣٢٩: ١٣٨٧ (كوالكوفسكي، يافته باشد

از نگاه لوكاچ عبارت است از حجم سه بعدي 

اي كامل كه از موهبت خصوصيات زندگي دايره

مستقل و روابط انساني برخوردار است. اين 

از آن با عنوان رئاليسم راستين  چنين رئاليسمي كه

 ةلئشود، رئاليسمي است كه مسو بزرگ ياد مي

دن متناسب تماميت شخصيت كرمركزي آن باز 

انسان است و انسان و جامعه را همانند هستي 

 نه آنكه منحصراً  ؛دهداي نشان مييكپارچه

 چند خصوصيت از هر دو باشد ةدهندنشان

  ). ٨- ٩: ١٣٨٤(لوكاچ، 

هايي لوكاچ داراي خصيصه ةنظريرئاليسم 

سازد. ها  متمايز مياست كه آن را از ديگر نظريه

واقعيت بر عقايد و افكار نويسنده كه لوكاچ  ةغلب

از آن با عنوان رئاليسم ياد كرده است، يكي از 

هاي بارز رئاليسم اوست. وي در مورد اين ويژگي

بديهي است كه صداقت كامل « گويد:ويژگي مي

 ةلئه در بيان واقعيت، ما را با يك مسنويسند
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ن ـد. ايـكنرو ميـهي روبـشناختاييـدي زيبـج

اي است كه تا اعماق آفرينش هنر رئاليستي لهئمس

ريشه دوانده است. اين امر جوهر رئاليسم واقعي 

بزرگ براي  ةتشنگي نويسند .كندرا لمس مي

او براي واقعيت يا در  ةحقيقت و آزمندي متعصبان

اصطالح اخالقيات، صميميت و پاكدلي 

نويسنده... اين شرط اساسي رئاليسم بزرگ است 

بايد با دليري و بدون حب و بغض كه نويسنده 

صادقانه  ،بينددر اطراف خويش ميرا كه هر آنچه 

  ). ١٣ (همان: »گزارش كند

هاي ترين خصيصهيكي ديگر از مهم

تقاد منطقي از شرايط نامطلوب رئاليسم لوكاچ، ان

جامعه است كه به رئاليسم انتقادي معروف شده 

گرا بايد تضاد و او اثر واقع ةاست. به عقيد

: ١٣٨٥ (شميسا، تناقضات اجتماعي را آشكار كند

و شخصيت داستاني از نظر او ر). از اين٢٥٤

هاست و تضاد ميان حقيقت و ارزش ةكنندآشكار

 (زرافا، ضاد را حل نمايدكند كه اين تتالش مي

١٨٢: ١٣٨٦ .(  

مردمي بودن، ديگر ويژگي رئاليسم لوكاچ 

مردمي بودن حقيقت ادبيات « گويد:است. او مي

بزرگ بايد بر اين واقعيت استوار باشد كه مسائل 

اصيل را در برترين سطح ممكن بيان كند و به كنه 

هاي درد، احساس، انديشه و ترين ريشهعميق

  ). ٢٦٣: ١٣٨٤(لوكاچ،  »اه يابدعمل آدمي ر

توان دريافت كه مل در عبارت فوق ميأبا ت

اي از مسائل لهئتواند هر مسرئاليست حقيقي نمي

جامعه را به هر شكلي در اثر خود نشان دهد، بلكه 

بايد مشكالت اساسي برخاسته از مسائل مردم را 

  گزينش كرده و آن را به بهترين شكل بيان كند. 

هاي به آنچه در مورد ويژگيبا توجه 

اين نتيجه به دست  ،رئاليسم لوكاچ بيان شد

هاي مذكور نقش آيد كه هر يك از ويژگيمي

اي در خلق يك اثر رئاليستي واقعي ايفا ويژه

ارزش اثر را كم  ،كنند و عدم توجه به آنهامي

دهد. دوم تنزل مي ةآثار درج ةكرده و آن را به رد

لوكاچ اثري ارزشمند  ةنظريبر مبناي  ،بنابراين

  است كه موارد مذكور را مدنظر قرار دهد.  

  

 رمان معرفي 

ترين رمان اولين و معروف مرداني در آفتاب

م. ١٩٦٢غسان كنفاني است كه آن را در سال 

م. در بيروت ١٩٦٣نوشته و در اوضاع آشفته سال 

وي در زمان  .)٥٣: ١٩٧٨(القاسم،  كردمنتشر 

سال داشت. عواملي  ٢٣نگارش اين اثر فقط 

ها و چون انتشار به موقع اين رمان كه رنجهم

كه  راهاي سه نسل متوالي ملت فلسطين دغدغه

م. را پشت سر گذاشته ١٩٤٨ده سال از فاجعه 

 همچنين پردازش و به تصوير كشيد ،بودند

 ي كه حامل آن بود،مؤثراين اثر و پيام  هنرمندانه

 شايد مجموعه عواملي باشند كه نام آن را تقريباً 

ها از شرق تا غرب جهان عرب بر سر زبان

كه بسياري معتقدند  .)١١٢: ١٩٨٦ (آلن، انداخت

نظيرش را كه تا امروز امتداد كنفاني شهرت بي

اي يافته، مديون اين رمان است كه وي را نويسنده

: ١٩٧٨(القاسم،  پيشگام و نوگرا معرفي كرد

مورد  مرداني در آفتابهر چند رمان  .)١١٤

اي از سوي مخاطبانش قرار سابقهاستقبال بي

ولي از آنجا كه نخستين تجربه جدي  ،گرفت

نسبت به آثار بعدي او  ،نويسندگي كنفاني است
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از پختگي  سعدامو  ؟چه برايتان مانده همچون

 تكنيكيهاي فني كمتري برخوردار است و اشكال

و محتوايي آن از نظر منتقدان رمان دور نمانده 

، برخي اين اثر را يك رمان نمونه رايب .است

 ندانسته بلكه آن را با توجه به حجم اندكش

تر صد صفحه) به داستان كوتاه شبيه (حدوداً 

منتقدي غربي بعد  .)٥٣: ١٩٧٨(القاسم،  انددانسته

 نمادين اين رمان را نامطبوع و آشكارتر از حد

رمان مذكور،  .)١١٣: ١٩٨٦(آلن،  داندالزم مي

 ،اجتماعي جامعه- سياسي عالوه بر روايت تاريخ

كند. نويسنده فقط را محكوم ميوضعيت موجود 

گشتگي قصد به تصوير كشيدن حالت فقر و گم

بلكه به فعاليت سياسي  ،فلسطيني را ندارد ةآوار

ي هايي ثابت به سوي تفكر انقالببرخاسته و با گام

رود. ساختار و زبان اين رمان كه از ميان صد مي

پنجم قرار گرفته، از  ةرمان برتر عربي در رتب

 هاييويژگي پرداختي هنرمندانه برخوردار است و

همچون رمزوارگي و نمادپردازي را در خود دارد. 

نه  ،توان رئاليسم سوسياليستياين اثر را نه مي

مدرن نه پست و سمبليك نه كامالً  ،رمانتيك

گراي واقع«هايي را خواند. ميرصادقي چنين رمان

 .)٤٤٣: ١٣٧٩ (ميرصادقي، خوانده است» نمادين

  

 رمان خالصه

 تهاي پس از نكبتصويرگر سال الشمسفيرجال

م. و سخن از آوارگي و مرگ است. در ١٩٤٨سال 

م. بر مردم فلسطين ١٩٤٨شكست  تأثير اين رمان

به  هاي مختلفتوسط چهار شخصيت مرد از نسل

 ،»ابوقيس«. شده استنشان داده  شكلي نمادين

همان مردان در آفتاب هستند كه » مروان«و» اسعد«

پناه  هاشان به اردوگاهبه دليل اشغال شدن سرزمين

 آنجاهايي كه در اما در پي درد و رنج ،هبرد

به كويت كه  در صدد گريختن ،دشونمي متحمل

. اين سه آيندرميسرزمين نفت و سرمايه است ب

شوند و شخصيت در سه فصل اول معرفي مي

ها به كويت به طور مفصل بيان دليل رفتن آن

كند. د. نويسنده ابتدا ابوقيس را معرفي ميشومي

سال ده بعد از گذشت  آورد كهابوقيس به ياد مي

 كاري جز منتظر ماندن نكرده از اشغال سرزمينش

گويد: ده سال گرسنگي الزم با خود مي وي است.

جواني ، خانه، هاداشتي تا باور كني ديگر درخت

 .)٨اي...(همان: و روستايت را از دست داده

 ،ياهايشؤگيرد به سرزمين رتصميم مي ،بنابراين

قهرمان دوم داستان،  اسعد يعني كويت برود.

يت باهوشي كه تالش اول او جواني است در نها

براي رفتن به كويت با شكست مواجه شده و اين 

دومين تالش وي براي رسيدن به آنجاست. 

ه ب ،تر استسنسومين نفر، مروان كه از همه كم

اش، مدرسه و تعليم را رها كرده و خاطر خانواده

ناكامي است. مروان پس از  به فكر زندگي بهتري

چاقي كه قاچاق آدم  مرد و سرخوردگي از سوي

، با ابوالخيزران آشنا شده كنداز بصره به كويت مي

 سفانه اينأاما مت ،يابدو او را تنها راه نجات مي

ابوالخيزران  د.شواميد آخر، تبديل به قاتل او مي

شخصي دانيم، كه او را شخصيتي محوري مي

از دست  راه وطناش را در مردانگياست كه 

در اختيار دارد سوء استفاده  كه تانكريداده، از 

در  آنتعميركردن  ةكرده و در حالي كه به بهان

بصره است، افراد را به صورت قاچاقي به كويت 

برد. وي با آنها به شكل فردي و گروهي وارد مي
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جلوه آنها بخش صحبت شده و خود را رهايي

برد اما نه تنها آنها را به سوي مرگ مي ،دهدمي

  ربايد. هاشان را ميبلكه بعد از مرگشان دارايي

  

اجتماعي حاكم بر  -بررسي اوضاع سياسي

  هاي داستان سال

موضوع فلسطين و رانده شدن مردم بومي آن از 

سرزمين آبا و اجدادي خود، دست كم پس از 

 ئلةترين مسجنگ جهاني دوم، به عنوان اصلي

هاي همگاني جنگ اورميانه مطرح بوده است.خ

جنگ «يهوديان براي تشكيل دولت اسرائيل كه به 

شد.  آغاز م.١٩٤٧در سال  ،شهرت يافت» استقالل

هاي يهوديان براي ارعاب و بيرون يكي از تاكتيك

 ةعام دهكدراندن اعراب از دهات و شهرها قتل

م. بود. در جريان اين ١٩٤٧در سال » ديرياسين«

اين دهكده، اعم از پير و  ساكناناقعه، كليه و

زن و مرد و كودك به قتل رسيدند و به  ،جوان

د كه چنانچه در شدنبال آن در بين اعراب شايع 

بمانند و نيروهاي يهودي برسند، شان هاخانه

ين تبليغات تعداد ا ةدر نتيجعام خواهند شد. قتل

كثيري از اعراب از ترس كشته شدن، خانه و 

 (رولو، نه خود را رها كرده و گريختندكاشا

يهوديان با استقرار خود در . )١٥-١٨: ١٣٦٠

شان هاي بعديسرزمين فلسطين و اعمال سياست

كردن چندين ميليون فلسطيني،  عالوه بر آواره

مانعي اساسي در راه بازگشت آنها به سرزمين 

. خانم گلداماير در مقام ايجاد كردندشان مادري

م. طي ١٩٦٩ژوئن  ١٥اسرائيل در وزير نخست

چيزي به نام « تايم اعالم كرد:اي با سانديمصاحبه

وي اظهار  .»فلسطينيان وجود خارجي ندارد

چنين نبود كه مردمي فلسطيني در « داشت:

اند كه خود را فلسطيني فلسطين وجود داشته

دانستند و ما آمديم و آنان را بيرون رانديم و مي

آنها اصال وجود  ؛ا گرفتيمكشورشان را از آنه

ترتيب، بدين .)١٦٠: ١٣٧٢ كوئيلي،(جان» نداشتند

درصد از مردم  ٧٠رژيم اشغالگر قدس حقوق 

م. به دور از خانه و ١٩٤٨ه از سال كفلسطين 

آوارگان را پايمال كرد. شدند كاشانه خود آواره 

و هرگز باور دانسته  موقتي و گذرا خود را خروج

. آنها قرن به طول انجامدنيم نداشتند كه بيش از

پس از رانده شدن از سرزمين و سكونت در 

ها و كشورهاي همسايه بارها مورد تهاجم اردوگاه

 ةوضع ناگوار آوارگان در حاشيند. قرار گرفت

سامان دو و نيم هوضعيت نابو مرزهاي فلسطين 

هجرت اجباري از فلسطيني و  ةميليون نفر آوار

فراق در آثار و اندوه  ميان خويشان و دوستان

شاعران و نويسندگان عرب و غير عرب به 

اصلي  ةمايصورتي گسترده نمود يافته است. درون

. او در هاستبيان آالم فلسطيني آثار غسان كنفاني

 كرده استآوارگاني را توصيف  الشمسفيرجال

كه از يك سو از حق بازگشت به وطنشان محروم 

دست آوردن ه راه بدر از طرف ديگر  و اندشده

به آن  حقوق شهروندي در كشورهايي كه

متحمل خطرات فراواني شده و  ،اندمهاجرت كرده

 ميرند. در نهايت مي

  

 تحليل نمادين 

با توجه به نقش نماد در گسترش و انتقال معنا و 

اين رمان، شايسته  ةپررنگ بودن وجه نمادپردازان

پيش از هرگونه نقد و بررسي به كه است 
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اختصار، تحليلي نمادين از رمان به دست داده 

شود تا در درك معناي كلي اثر و نقد و بررسي 

توان ه بيراهه نرويم. به طور مختصر ميـآن، ب

ان، تكنيك نمادگرايي، ـن رمـدر ايكـه  تـگف

نظر قرار داده و هاي مرد رمان را مطمحشخصيت

اما  ،آنها به وضوح به كار رفته است در مورد

قيس، زكريا، اميعني ام ،هاي زن رمانيتشخص

هايي تنها به شكل شخصيت ،شفيقه، ندا و كوكب

اند. چهار درجه دوم پس از مردان ظاهر شده

توان در دو محور شخصيت اصلي رمان را مي

نمادين توزيع كرد. محور اول ابوقيس، اسعد و 

هستند  شدهمروان كه نماد مردم ضعيف و تسليم

پيدا  ،كندكه به ذهن آنها خطور ميو تنها چيزي 

حل فردي براي مشكالت است. محور كردن راه

دوم ابوالخيزران، نماد رهبران ذليل و حريصي كه 

مردم ضعيف را به اوج مصيبت كه همان مرگ 

اند. زمان و مكان نيز در اين اثر رسانده ،است

آغاز سفر كه  ة. از لحظعناصري نمادين هستند

خاطر عبور از نقاط ه ب سه شخصيت فلسطيني

 و شوندشده و در آن پنهان مي مرزي وارد مخزن

 آن - گرچه به صورت موقتي- مكان زندگي آنها 

و  خانماني استنماد بيمخزن است.  مخزن

، حال و هواي داستان را آن گيري نمادين ازبهره

ز و دردناك كرده و در واقع اوج آوارگي ـانگيغم

ك فلسطيني را ـي انيـخانمارگي و بيـو بيچ

نيز عنصري  زمان. )٥٠ (همان: كندتصويرگري مي

است كه به شكلي دقيق از آن استفاده شده است. 

كه چندين بار در مقاطع » پنج يا شش دقيقه«

مختلف اين رمان مورد استفاده قرار گرفته است، 

گوياي مدت زمان محدودي است كه فلسطيني 

. )٥٠ :همان( آواره فرصت زنده ماندن دارد

كه بعد از عبور از ايستگاه بازرسي اول و چنان

گفتم گويد: ابوالخيزران مي، مخزناز افراد خروج 

 . )٥٥ (همان: »هفت دقيقه... شش دقيقه بيشتر نشد

  

 لوكاچ ةنقد رمان بر اساس رئاليسم در نظري

هاي رئاليسم در مكتب نقدي بر اساس ويژگي

رئاليسم، رئاليسم  ةلوكاچ، واضح است كه غلب

بارز رئاليسم  ةگرا بودن سه مشخصانتقادي و مردم

اوست. اكنون بر مبناي اين سه خصيصه، رمان 

نقد و تحليل قرار  ةدر بوت الشمسرجال في

  گيرد: مي

چگونگي انعكاس تصوير جامعه در رمان، 

ت و هنگام بررسي دو عنصر داستاني شخصي

. در رمان شودتر نمايان ميدرونمايه واضح

با افراد مختلفي از جامعه الشمس فيرجال

شويم كه هر كدام نمادي از فلسطين آشنا مي

ند. اين رمان هست هاي واقعي تاريخ اين كشورآدم

هاست و قهرمان خاصي رمان شخصيت اساساً 

اجتماعي و  - اين اثر، سياسي ةندارد. درونماي

 آن است. نويسنده ةبرآمده از ايدئولوژي نويسند

 ،٢١و  ٢٠ترين موضوعات قرن به يكي از مهم

پناهندگان فلسطيني پرداخته است.  ةلئيعني مس

وضعيت دردناك آوارگان فلسطيني و ضعف 

عملكرد سياسي حكام عرب در اين رمان با 

هاي نمادين با دقت به تصوير استفاده از شخصيت

  كشيده شده است.

  

 هاشخصيت. ١

  در  تـان، شخصيـي رمـشناسهـامعـدگاه جـاز دي
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گيرد كه بزرگ و كليت وسيعي قرار مي ةمجموع

رمان تعبير كنيم.  ةتوانيم از آن به جامعمي

شخصيت رمان در درون اين كليت است كه با 

عناصر ديگر رمان و نيز با نويسنده و خواننده، 

 محققانياز نظر «سازد. اي متقابل برقرار ميرابطه

نظير جورج لوكاچ، شخصيت مانند تمامي جهان 

رمان، در تسلط نويسنده است و از خويش هيچ 

تواند نشان دهد، رمان نمي ةدر صحن ايتوانايي

: ١٣٨٥ حسنكلو،(عسگري »نويسنده ةمگر با اراد

 رجالرمان ها در . بررسي شخصيت)١١٢

شواهدي دالّ بر پيروزي رئاليسم،  الشمسفي

هاي دي و مردمي بودن را كه ويژگيرئاليسم انتقا

دهد. غسان نمايش مي ،لوكاچ هستند ةاصلي نظري

كنفاني در جاي جاي داستان با كمك گرفتن از 

ها سخن بار فلسطينيها از وضعيت رقتشخصيت

  راند.مي

داستان با معرفي ابوقيس آغاز  ابوقيس:

ها از طريق شود. معرفي وي و ساير شخصيتمي

ها صورت گوييو همچنين تك راوي داناي كل

پذيرد. ابوقيس پيرمردي است كه روستايش در مي

) و ١٠ها نابود شده (همان: يافا به دست يهودي

اي قديمي در روستايي اش را به خانهخانواده

 (همان: ديگر، دور از خط مقدم منتقل كرده است

او نماد نسل اول پس از اشغال و پر از . )١٦

فقر است، همه چيز را تيره و  تزلزل و نااميدي و

 (همان: گريستن است ةتار يافته و هر لحظه آماد

پناهندگان در  بيشترمثل  اشو خانواده . ابوقيس)٢

اند. وي پسري گرفته هاي حلبي جاچادرها و كلبه

به نام قيس دارد و همسرش دوباره باردار است. 

 ،شودسخناني كه ميان زن و شوهر رد و بدل مي

فلسطين  ةرزي از تفكرات سنتي جامعنمود با

است. پيرمرد فلسطيني بر اساس بافت سنتي 

اش فقط منتظر به دنيا آمدن فرزند پسر جامعه

) و هنگامي كه همسرش دختر ١٥ (همان: است

فالكت و فقر موجود و  تأثيرتحت  ،زايدمي

چه « گويد:پروري و تنبلي خود ميهمچنين تن

زاييد؟ حاال اري ميشد زن بعد از صدماه باردمي

. غسان كنفاني )٧ (همان: »وقت زاييدن است؟؟

هاي جامعه فلسطين صادقانه به بيان واقعيت

واقعيت بر عقايد و افكار وي،  ةپرداخته است. غلب

ها، شهامتش در نشان صداقت او در بيان واقعيت

ترين اركان واقعي اجتماع مهم ةدادن چهر

ديدگاه لوكاچ  پيروزي رئاليسم از ةدهندتشكيل

 ةدن اوضاع موجود نيز نمونكرهستند. منعكس 

از طرف  .بارزي براي پيروزي رئاليسم است

در مورد خود ارائه ابوقيس  توصيفاتي كه ،ديگر

نمود واضحي از رئاليسم انتقادي است.  ،دهدمي

وي از شرايط نامطلوب به شكل واضحي انتقاد 

هويتي، بي ابوقيس نشان از كند. توصيفاتمي

كفايتي، فقر و نداري و دست روي دست بي

در اين ده سال كاري « يابافي است:ؤگذاشتن و ر

اي... ده سال گرسنگي الزم جز منتظر ماندن نكرده

ها و خانه و داشتي تا باور كني ديگر درخت

اي... در اين جواني و روستايت را از دست داده

ند و تو همه سال مردم راه خودشان را پيدا كرد

اي... اي محقر چمپاتمه زدهمثل سگ پير در خانه

ات ثروت از وسط سقف خانه منتظر چه بودي؟

ابوقيس مرگ را  .)٨ (همان: »بريزد روي سرت؟

كند كه داند و آرزو ميبهتر از زندگي با ذلت مي

معلم روستايش،  اي كاش همچون استاد سليم،
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 . )٥ن: (هما هنگام سقوط روستا در آنجا مرده بود

 ياستؤبا اينكه كويت براي ابوقيس همچون ر

از اين سفر طوالني هراس دارد و وي  ،)٨ (همان:

در پاسخ دوستش سعد كه مشوق او براي سفر به 

راه طوالني است، من هم « گويد:مي ،كويت است

شايد  توانم مثل شما راه بروم...پيرمردم، نمي

بلد راهي حتي ابوالخيزران،  .)٩ (همان: »ردم...مُ

 كه قرار است او را به كويت برساند، معتقد است

اش را به قمار گذاشته و ابوقيس زندگي كه

در نهايت . )٤٨ (همان: آخرش هم خواهد باخت

هاي خود غلبه كرده و ابوقيس بر تمام ترس

سازد كه او را به اين سفر اميدهايي براي خود مي

ست ديگر خواهيم توان« :گويد. وي ميكشاندمي

دو شاخه  - قيس را به مدرسه بفرستيم و يك

زيتون بخريم، شايد اتاقكي براي خودمان بسازيم، 

 »من پيرمردم، شايد رسيدم شايد هم نرسيدم...

. نويسنده از طريق شخصيت ابوقيس، )٥٩ (همان:

گذارد كه تصوير كاملي از نسلي را به نمايش مي

 هيچ غرور و افتخاري برايش نمانده است. وي از

جواني  ةعزت و شرف و سرماي ةنسلي كه هم

خود را بر باد رفته ديده و در ركود و سستي فرو 

به شدت انتقاد  ،رفته و هر لحظه منتظر مرگ است

ها در لوكاچ اين بخش ةكند و بر طبق نظريمي

داستان حاكي از رئاليسم انتقادي حاكم بر آن 

  است. 

 (همان: جواني از اهالي رمله است اسعد:

) كه در اولين تالش خود براي مهاجرت از ٢٠

 - رزم سابق پدرشهم - اردن به كويت، با ابوالعبد

آاليشي اما ابوالعبد از سادگي و بي ،همراه شده

وي استفاده كرده و در ازاي بيست دينار او را تا 

 آتشفور رسانده و سپس او را رها كرده است:

نقاط مرزي  ةاي؟ اسمت در همچه فكر كرده«

توطئه عليه  ة، نه گذرنامه نه ويزا، سابقهست

داني اگر با تو بگيرندم حكومت هم كه داري...مي

. كنفاني با ساختن )١٥ (همان: »شود؟چه مي

هاي جوانان مبارز و شخصيت اسعد از محروميت

مقاوم فلسطيني پرده برداشته و با عباراتي دردناك 

آنها را به  ةشدعزت، شرف و شخصيت پايمال

گذارد كه يكي از شواهد قابل ذكر در نمايش مي

اسعد نماد  مورد رئاليسم انتقادي لوكاچ است.

خود و وطن خاطر هويت ه جواناني است كه ب

اما چيزي جز ناكامي عايد آنها نشده  ،مبارزه كرده

پليس او را جلوي افسر هل داد و گفت: « است:

ك مشت ي ةاي قهرماني كه روي شانفكر كرده

كنيد؟ تفي به قاطر در خيابان تظاهرات مي

اش صورتش انداخت، تف خيلي آرام از پيشاني

عموي او حاصل عمر . )٦٠ (همان: »پايين آمد

در اختيارش قرار داده  ،دينار است ٥٠خود را كه 

گويد بايد پس از و با رفتاري تحقيرآميز به او مي

 بازگشت از كويت با دخترش ندي ازدواج كند.

نارضايتي اسعد فقط به نارضايتي از  ،بنابراين

بلكه  ،شرايط سياسي و اجتماعي محدود نشده

شكاف موجود بين نسل او و نسل گذشته، براي 

آورده او نارضايتي از شرايط فرهنگي را به بار 

خواهد با ندي ازدواج كند؟ كي گفته مي« :است

فقط چون پدرش در روزي كه هر دوشان به دنيا 

 (همان: »برايشان حمد و سوره خوانده بود؟آمدند 

١٨( .  

طور كه در عبارات فوق مالحظه همان

كنيم، كنفاني ضمن بيان اوضاع ناگوار سياسي مي
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هاي فكري موجود بين و اجتماعي، به تفاوت

نسل گذشته و نسل جديد اشاره كرده و به 

بررسي موضوع ازدواج در بين دو نسل پرداخته 

فلسطين درگير جنگ و  ةهر چند جامع ؛است

اما گسترش ارتباطات و اطالعات  ،انتفاضه است

و تغييراتي همچون مدرنيته، ساختارهاي سنتي 

اين جامعه را به هم ريخته است. كنفاني با بيان 

عباراتي از زبان جوان فلسطيني به وضوح نشان 

ها، الگوهاي رفتاري ها، نگرشدهد كه ارزشمي

هاي ن با نسلهاي زندگي نسل جواو سبك

قديمي تغيير كرده است. جوان فلسطيني براي 

خود حق انتخاب سبك زندگي را داده و 

هاي خود را دارد. به تصوير آلها، ايدهذهنيت

كشيدن چنين مسائل اجتماعي نيز از ديگر 

شواهدي است كه بر پيروزي رئاليسم داللت 

  كند.مي

 (همان: اي استنوجوان شانزده ساله :مروان

پدرش بدون هيچ علتي مادرش را با «) كه ٢٣

چهار بچه طالق داده و با دختري چالق ازدواج 

چون تمام آرزويش اين « .)٢٧ (همان: »كرده است

اي گِلي كه از ده سال پيش در بود كه از خانه

سيماني منتقل  ةاردوگاه در آن بود به يك خان

تر مروان هرماه دويست شود. زكريا برادر بزرگ

اما ، )٢٧ (همان: »فرستاده براي آنها ميروپي

اي كوتاه برايش نوشت كه ازدواج كرد و نامه

مزخرف را كه  ةنوبت اوست و بايد آن مدرس

رها كند و خودش را  ،دهدهيچ به آدم ياد نمي

 ةداغ بياندازد... هم هاي ديگر در روغنمثل خيلي

عمرش قطب مخالف زكريا بود... حتي از هم 

نوجوانان  ةمروان نمون .)٣٢ (همان: دآمبدشان مي

وليتي پدر و ئمسخاطر بيه فلسطيني است كه ب

تر با اينكه هنوز فكر كردن برايش زود برادر بزرگ

است، از كالس درس خارج شده و خود را در 

 نسبت به مسير نويسندهاندازد. روغن داغ مي

تفاوت نبوده و فلسطينيان بيمهاجرت غيرقانوني 

به طوري  ؛ضوح به تصوير كشيده استآن را با و

توسط مرد چاقي كه كارش قاچاق آدم كه مروان  

ه و سپس با از بصره به كويت بود، تحقير شد

دهد با گرفتن د كه قول ميشوابوالخيزران آشنا مي

  .)٣٠ (همان: پنج دينار او را به كويت برساند

شاهد ديگري كه بر وجود پيروزي رئاليسم 

موضوع مهاجران فلسطيني است.  ،كندداللت مي

غسان كنفاني پرداختن به موضوع مهاجرت 

قانوني را رها كرده و علل گرايش به مهاجرت 

غيرقانوني را به شكلي ملموس و بسيار واقعي به 

تصوير كشيده است. وي عللي را كه باعث به 

هاي مناسبي براي سازمان بازار وجود آمدن

جرم و  برشمرده ،جو شدهدو افراد سو بزهكار

است. كانون توجه قرارداده  دررا قاچاق مهاجران 

تمامي مراحل اين  دهد كهوي به وضوح نشان مي

بشر و  هتك حرمت به نوعانواع  ةسفر دربردارند

  . زيرپاگذاردن كرامت انساني است

) و ٣٤ او نيز فلسطيني (همان: ابوالخيزران:

م. پنج سال در ١٩٤٨اي بود. قبل از ورزيده ةرانند

اما  ،فلسطين براي ارتش بريتانيا كار كرده بود

(همان:  ارتش را رها كرده و به مجاهدان پيوست

). وي در راه مبارزه براي وطن، مردانگي خود ٣٧

 را از دست داد و هيچ وقت هم به آن عادت نكرد

ز و هم وطنش را ا ). او كه هم مردي٤٦ (همان:

دست داده، از همه چيز اين دنياي لعنتي بيزار 
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هر بار كه كسي از او  ،رو). از اين٤٦ (همان: است

كني؟ همان حس پرسيد: چرا ازدواج نميمي

گشت. وي تمام زشت در ميان پاهايش به او برمي

رفته ديده جوديت خود در اين دنيا را از دستمو

به  ؛به خدا از دست داده استرا و حتي اعتقادش 

طوري كه هنگام عبور از ايستگاه بازرسي اول در 

 كند:اوج تنش و اضطراب قرار گرفته و نجوا مي

خدايا! خداوندا، تو كه هيچ وقت هوايم را «

شود ام، ميوقت به تو ايمان نداشتهاي، هيچنداشته

 »يك بار هم كه شده اينجا باشي؟ فقط يك بار؟

ت فقط به ). وي در اوج پستي و حقار٥٤ (همان:

به مروان  ،رو). از اين٤٩ (همان: دنبال پول است

فهمي اول پول گويد: وقتي به كويت برسي ميمي

كند: ) و با خود نجوا مي ٣١ (همان: بعد اخالق

 ةپرستي به چه كارت آمد؟ همحاال اين ميهن

عمرت را به خطر كردن گذراندي و حاال از 

 خوابيدن كنار يك زن هم عاجزي! چي گيرت

گور پدر افتخار. من حاال فقط پول  آمد؟

). با اينكه ارتباط ٦٠ (همان: خواهم... فقط پولمي

با يك زن براي ابوالخيزران يك آرزوست، وي در 

ايست بازرسي دوم توسط ابوباقر در مورد 

 گيرد:قرار مي سؤالاي به نام كوكب مورد رقاصه

روي بصره با كشي و ميجلوي ما سجاده آب مي

و همين  )٦٧ (همان: كنيها كه نميقاصه، چهآن ر

بدون  را شود كه آن سه مردمعطلي باعث مي

اينكه صدايي از آنها خارج شود، در درون مخزن 

اي از جان دهند. او جسد دوستان را بر روي كومه

) و در نهايت به هدف ٧٢ (همان: ها افكندهزباله

 ،)٧٢ (همان: خود كه همان پول بود دست يافته

 ةچرا به ديوار«زند: اما با صداي بلند فرياد مي

ان ـرا؟ ناگهـچ د؟ـرا نگفتيـد؟ چـديـمخزن نكوبي

پژواك صدايش را از سراسر بيابان شنيد: چرا 

 ةچرا به ديوار هاي مخزن را نكوبيديد؟ديواره

  ). ٧٣ (همان: »چرا؟ چرا؟ چرا؟ مخزن نزديد؟

جمالت ابوالخيزران تضاد و تناقضات 

در جامعه را به شكلي واضح نشان موجود 

هايي را بر زبان اين دهد. نويسنده شكايتمي

هايي كند كه بيانگر واقعيتشخصيت جاري مي

از جمله پشيماني از  ،در ميان مردم فلسطين

مبارزه در راه وطن و فكر كردن به منافع شخصي 

نمادين از اين  ةاست. وي همچنين با استفاد

تك افراد و از تكشخصيت به انتقاد شديد 

  والن جامعه برخاسته است. ئمس

  

  مايهدرون ٥-١

پيشتر مردمي بودن به عنوان سومين ويژگي 

د و گفته شد كه رئاليسم شرئاليسم لوكاچ تشريح 

هاي درد و ترين ريشهعميق ةبزرگ بايد دربردارند

با  .رنج مردم و حادترين مشكالت جامعه باشد

توان مي الشمسفيرجالرمان  ةمايمل در درونأت

كه آنچه  ةدربار يبه شواهد و مصاديق گوناگون

نامد، دست يافت. براي لوكاچ مردمي بودن مي

شرح  رمان مذكوركه اين موضوع بايد گفت  تأييد

هايي است كه آوارگي فلسطينيان و وصف راه

اما در نهايت به  ،گيرندبراي نجات در پيش مي

ه حل اين رنج را د. نويسنده راشومرگ ختم مي

 ةغيرت و مردانگي سردمداران و همت و اراد

مايه بر تمام عناصر داند. اين درونجمعي مردم مي

ها و ديگر عناصر) شخصيت (زبان، فضا، داستان

  مسلط است. 



  ١٩         جورج لوكاچ تحليل رئاليستي رمان فلسطين بر اساس نظريه       

هاي داستان، كساني هستند گويي شخصيت

كه به تصوير كشيدن مشغله فكري نويسنده را بر 

كه  هاي كالسيكداستاندارند. برخالف عهده 

اين  شاهد تغيير مداوم زمان و مكان هستيم، در

كند و حركت در رمان، زمان و مكان تغيير نمي

هايي از افتد. در بخشعمق داستان اتفاق مي

داستان زبان محاوره به كار رفته كه رئاليستي 

مايه عيني بودن آن را قوت بخشيده است. درون

سياسي  - اجتماعييعني مسائل  ،است تا ذهني

هاي سودايي پردازيجامعه فلسطين جاي ذهنيت

  را گرفته است. 

هاي فرعي ديگري نيز در اين داستان مضمون

هاي كهنه و از جمله: مبارزه با سنت ؛وجود دارد

هاي تحميلي و ترجيح دادن پوسيده مثل ازدواج

فرزند پسر بر دختر، تقويت اراده براي مبارزه با 

ا توهين و تحقير صورت گرفته از فقر، مقابله ب

موران و سربازان حكومتي و ... كه همگي أسوي م

  يابد. اصلي معنا مي ةمايبا محوريت همان درون

  

  گيري نتيجهبحث و 

يك دهه پس لشمس افيرجالتاريخ حوادث رمان 

گراي نمادين م. است. اين رمان، واقع١٩٤٨از 

توجه همزمان غسان كنفاني به چرا كه  ؛است

از مسائل و مشكالت جامعه و همچنين استفاده 

باعث شده كه رئاليسم و سمبوليسم در  نمادها

تركيبي هماهنگ و زيبا در اين رمان، حضور داشته 

بدون اينكه ردپايي از افكار و باشند. نويسنده 

با دروني كردن عوامل عقايد خود برجاي بگذارد و 

هايي باورپذير و واقعي شخصيت شناختي،جامعه

 ةگروه و طبق ةآفريده است كه هر كدام نمايند

هر چند كه دروني شدن اين عوامل  ؛هستندخاصي 

او در قالب ، ها شدت و ضعف دارددر شخصيت

هاي رمان خود به طرح موضوعاتي مانند شخصيت

با انتقاد قوميت، نژاد، جنگ و مهاجرت پرداخته و 

علت بروز فلسطين  ةمعمشكالت جا شديد از

عدم همبستگي، عدم مقاومت و  مشكالت را

كفايتي سردمداران يكپارچه و همچنين بي ةمبارز

حل پيشنهادي او براي اين كند. راهيابي ميريشه

معضل، همبستگي صادقانه مردم و رهبران فلسطين 

يعني  ،دومين ويژگي مكتب لوكاچ ،بنابرايناست. 

اش مصداق پيدا كرده نوشتهرئاليسم انتقادي نيز در 

جزئيات زندگي تنها در متن اين روايت، نه است. 

كه سرنوشت كلي او بل ،هاي انسانو كار و كوشش

اي در جهان و جامعه با وضوح و دقت ريزبينانه

 الشمسفيرجال گيرد. رمانمورد بررسي قرار مي

هاي فردي در حلدهد كه تمام راهنشان مي

شوند و به مقصد فلسطين به بيراهه ختم مي

رسند و به رهايي ملت فلسطين از چنگال نمي

شود. اين اثر و ساير آثار صهيونيسم منجر نمي

نشانگر  ،فكر اوغسان كنفاني و نويسندگان هم

پذيري نويسندگان آنها در برابر مردم خود وليتئمس

راه را براي مبارزاتي كه فلسطين در و  بوده

با اين فراهم ساخت.  ،هاي بعد شاهد آن بوددهه

يعني مردمي  ،تفاسير سومين ويژگي مكتب لوكاچ

  گر شده است. بودن نيز در اين آثار جلوه
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