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 های سحر خلیفهشرقی در رمان-های فرهنگ اسالمیتجلی بن مایه
 9/ علی خطیبی5/ احمدنور وحیدی4منصور نیک پناه

(236-93) 

 چکیده
عنوان یکی از پرچمداران نویسندگی عرب و فلسطین فلسطینی بهو مسلمان سحر عدنان خلیفه نویسنده مشهور 

به مضامینی چون زن شرقی و فلسطینی و همچنین مفاهیم گسترده وطن و پایداری در مقابل رداختنست. او با پا
تاکید دارد. در آثار او چیستی انسان عربی  فرهنگ اصیل اسالمی و مذهبی و در عین حال شرقیبر  ،ظلم و اشغال

شوند. زن شرقی و هویت شناخته می هایترین جلوهعنوان مهمسطینی و نیز شناخت و تعریف زن بهو فل
که به دهد و نیز هنگامیخود را نشان میهای مختلف مثبت و منفی دارد که به همان میزان هویت فلسطینی چهره

های پردازد جز در خدمت هویت ملی گام برنداشته است. در این جستار چگونگی جلوهوطن و پایداری می
تهیه و تدوین گردیده است و در  ینوع توصیفی و تحلیل ازه لگیرد. این مقاهویتی یاد شده مورد بررسی قرار می

 های مورد نظر را تنظیم نماید.نماید دادهی و مراجعه به اسناد و مدارک معتبر تالش میاعین حال با روش کتابخانه
هرگز از تمدن و فرهنگ رغم تحصیل در ممالک غربی بهبیانگر آنست که ها با نقد و بررسی آثار سحر خلیفه یافته

 اسالمی و شرقی خود دوری نگزیده است.
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 مقدمه
-است که بیانگر هویت افراد است. انتظار میای از اعتقادات و عادات فردی اجتماعیفرهنگ مجموعه

فرهنگ را ادوارد تایلور  استحاله فرهنگی نشود.رغم تحول جغرافیایی، دچار رود مسلمان واقعی علی
که قوانین، اخالقیات، عادات و هرچه ها، باورها، هنرها،ای از دانش، مجموعه پیچیده(م2926-2132)

فردی  هاییژگیمجموعه و»هویت نیز  .کندتعریف می ،گیردعنوان عضوی از جامعه خویش فرامیفرد به
شود و از فاده از آن فرد در یک گروه اجتماعی خاص شناخته میکه با است است و خصوصیات رفتاری

توان از انواع هویت جمعی دانست و به معنی گردد. هویت ملی و قومی را میها متمایز میدیگر گروه
گاهی از آن و احساس وفاداری به احساس همبستگی و تضامن با اجتماع بزرگ تر ملی و وطنی است و آ

-. هویت ملی و قومی در میان تصور ما از هم نوعان ما شکل میشودیآن معنی مآن و فداکاری در راه 

بر فرهنگ فرهنگ غالب عموماً فرهنگ در جوامع مختلف متفاوت است و  (22: 2362)اشرف،  .گیرد
-ها باباشد که در برخورد فرهنگ ایرود غنای فرهنگی اسالم به اندازهنماید. انتظار میضعیف غلبه می

در گردد، تکامل فرهنگی افراد سبب می.. تعمیق فرهنگی مسلمانان دچار نوسان و اعوجاج نشوند بهتوجه
وجود داشته است.. اما این  های مراحل مختلف ارتباطهر مرحله دارای هویتی بوده و بین هویت

رسیده  یک در مرحله شدن بودند ولی حاال زمان بودناند زیرا هراز نوع آزمایشی بودهها همیشه هویت
، سیر مراحل تکامل فرهنگی در مراحل رشد، منظور نویسنده آنست (26: 2367)اکبرزاده،  .است

های اسالمی و تجارب مختلف اکنون به مرحله تثبیت موقت و گذرا است، لیکن با عنایت به آموزه
 فرهنگی باید برسیم.

ه میهن و داشتن حس وطن پرستی در پایداری در برابر ظلم و ستم مستبدان پایبندی ب یهایکی از جنبه
تعهدی که در  اند وعده مستثنی نبودهنیز از این قا هاون است؛ و در این میان، فلسطینیمیان اقوام گوناگ

دهند در میان مردم، روشنفکران و شاعران این سرزمین به قبال میهن و خاک وطن از خود نشان می
سبب رنج شکنجه، تبعید و زندان را به ری فلسطینشود. بسیاری از شاعران پایداوضوح دیده می

)کنفانی،  .فداکاری در راه وطن شدند ۀخریدند و با پیوستن به جمع، آمادبه وطن به جان  شانیوفادار
ای پیوند عمیق شهیری مانند سحر خلیفه فلسطینی با چنین دغدغه ۀ( در این میان نویسند222م،  2917

 فرهنگزند تا اوست. سحر خلیفه فریاد می فرهنگیترین نماد هستی و دارد و فلسطینی بودن او بزرگ
گوشزد کند. او از تاریخ کهن  نخود را که برگرفته از تاریخ و ملیت اوست به همگا اسالمی -ملی

شدت به هویت به شاخصه راسرزمین خود و هم نژادان خود در مصر و سوریه و بغداد جدا نیست و این 
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در آثار سحر  اسالمی-فرهنگ ملیهای . در این پژوهش برآنیم تا به جلوهسرزمینش همبسته است
 .در نظر او بپردازیم آنهای خلیفه نگاهی داشته باشیم و ضمن تعیین این مصداق به بازشناسی جلوه

رود. شمار میفکری بشر در طول تاریخ به یهاها یکی از دغدغهافراد و ملت هویت فرهنگیپرسش از 
های گوناگون و از زوایای متفاوت با این پرسش مواجه بوده و لمان و عرب نیز در قالبمتفکران مس

که هویت شرقی و عربی چیست و از چه ارکانی تشکیل شده و چه اند. اینهای متفاوتی به آن دادهپاسخ
های هویت در میان متفکران عرب بوده و پاسخ سحر گیری و نشو و نمای شاخصهعواملی سبب شکل

هایی است که ها و دغدغهیکی از این روشنفکران به این موضوع چه بوده است؟ پرسش عنوانبهلیفه خ
 فرهنگهای این نوشتار در صدد تبیین آن است تا از این طریق بستری برای عبور موفقیت آمیز از شاخصه

 شرقی عربی سحر خلیفه فراهم آید.
های چندی او و آثارش، پژوهش ۀاست. دربارعرب سحر خلیفه از نویسندگان معروف فلسطین و جهان 

المکان  اتیجمال»است. از میان آنها مقاله بسام ابوبشیر با عنوان در داخل و خارج کشور انجام شده
بررسی کارکردهای مکان در رمان پرداخته و به این نتیجه به( است که م2336« )روایه باب الساحهفی

های مکان، گویای ها، ابعاد و زیباییه و زمان پیوند خورده و ویژگیرسیده که در رمان، مکان با حادث
کبری  (213-212: م2336  )ابوبشیر، .های اسرائیل بر مردم فلسطین استو ستم هایسهتمام دس

در سومین همایش بین المللی « الثوره النسویه فی مذکرات امراه غیر واقعیه»ای با نام روشنفکر، مقاله
دبیه نوشته است. الدرسات اللغویه و األ يف یةثاتجاهات الحداإلی مالزی با عنوان دانشگاه اسالم

به مسئله زن و جامعه است، وی، رمان را با طرح حقیق، گویای موضع سحر خلیفه نسبتت هاییافته
و با نشان دادن ازدیاد مشکالت  کندیمشکالت فردی زن )ظلم پدر، برادر، و همسر بر زن( آغاز م

، به اعتقاد پژوهشگر راه رهایی زن از سلطه بردیی زنان فلسطینی، در سایه اشغال به پایان ماجتماع
 یهاجلوه»با عنوان  یاصالح الدین عبدی مقاله. استپدرساالری، آزادی وطن از تجاوز دشمن 

ر ( نگاشته و به استخراج مضامین پایداری در دوگانه سح2391« )پایداری در برخی آثار سحر خلیفه
به حضور زن در قیام و غیره پرداخته و به این نتیجه آزادی، توجه به فرهنگ بومی، دعوتخلیفه، مانند 

پرستی، آزادی، ایجاد امید،  سحر خلیفه را تشکیل داده و وطن هاییترسیده که زن و وطن، جانمایه روا
های سحر خلیفه در روایتترین مضامین پایداری به فرهنگ بومی و دعوت به بیداری زن، از مهمتوجه
 .است
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مفهوم الوطن و تجلیات الوطنیه و الوحده عند سحر خلیفه من » ةمحمد صالح شریف عسکری، مقال
( نوشته و به بررسی نمودهای وطن و وحدت در دوگانه 2393«)خالل ثنائیتها: الصبار و عباد الشمس

م فلسطین برای حفظ وطن در مقابل رژیم سحر خلیفه پرداخته و به این نتیجه رسیده که تمام اقشار مرد
 .غاصب اسرائیل با هم متحد و یکرنگ هستند

از: پایان نامه فریده جان محمدی اندنامه نیز نوشته شده که عبارتدرباره سحر خلیفه، چند پایان 
های رمان الصبار نوشته سحر خلیفه و ( در دانشگاه تهران، با عنوان ترجمه و تحلیل شخصیت2361)

وان پایان نامه گویای ترجمه بودن اثر است. مونا توسلی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات عن
با عنوان نقد و بررسی آثار سحر خلیفه )دو اثر شاخص وی باب الساحه و  یافرهنگی پایان نامه

نامه نوشته نوشته است. در کشورهای عربی نیز درباره سحر خلیفه، دو پایان « مذکرات امراه غیر واقعیه»
به نگارندگی علی وائل قالح « صوره المراه فی روایات سحر خلیفه»شده است که یکی با عنوان 

م در کتابی با عنوان در دار دروب عمان منتشر  2323که در ساال  لصمادی در دانشگاه آل البیت اردنا
ن طوالح در دانشگاه صوره المراه فی روایات سحر خلیفه، توسط غدیر رضوا»شد_ و دیگری با عنوان 

بیرزیت فلسطین انجام یافته است. این سه اثر ذکر شده، به بحث درباره بعد زنانگی آثار سحر خلیفه 
 اند.پرداخته

دنبال ها بهگردد. از دیرباز، انسانمیبه آغاز تاریخ انسان باز  فرهنگ و هویتمساله  ۀروی پیشینهربه
-اند. افراد و گروهملیت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بودهتعریف و شناسایی خویش، قبیله، قوم و 

که به چه  کوشیدند برای شناسایی خود و تبیین تمایزاتشان با دیگران، نشان دهندهای اجتماعی می
های سیاسی و اجتماعی هایی تعلق دارند. آنان با قرار گرفتن در درون چارچوبو چه ارزش یاجامعه

کردند. اما در رابطه با موضوع هویت شرقی عربی در شعر تفاوتی را دریافت میهای ممختلف، پاسخ
الذکر های فوقنامهبا بررسی مقاالت و پایان سحر خلیفه تاکنون هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است.

 از منظر جایگاه زن یا وطن یا ...به مثالً شویم که زوایای آثار محدود به محوری خاص است. متوجه می
ه هویت و تمدن که نشاندهند مقاله از زوایای مختلف آثار این نویسنده نگریسته شده است. در این

 به آثار سحر خلیفه پرداخته شده است.عرب است و تنوع نگرش  اسالمی و ملی جامعۀ
 ی استفاده شدهابه اهداف مورد نظر از روش توصیفی و تحلیلی از نوع کتابخانهدر این پژوهش برای نیل

 عربی در آثار سحر خلیفه-هویت شرقی هایی که ما را برای رسیدن به مقصود که همان است. کلید واژه
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مفاهیمی مانند وطن، زن مسلمان عرب، پایداری در مقابل ظلم و تجاوز را آویز بودند دست است،
 .دهدل میهای هویت شرقی و عربی سحر خلیفه را تشکیترین جلوهها مهمدهد. این مولفهپوشش می

 
 زندگی و آثار سحر خلیفه

در نابلس چشم به جهان گشود. او که نوشتن را  م2902سحر خلیفه، نویسنده مشهور فلسطینی، در سال 
-رمان منتشر کرده و بیشتر نوشته 23تا به امروز  م2960آغاز کرد از سال  م2976پس از شکست ژوئن 

 اند.لیایی، اسپانیولی، مالزیایی و انگلیسی ترجمه شدهفرانسه، آلمانی، هلندی، ایتا یهاهایش به زبان
سحر خلیفه مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی خود را از دانشگاه بیرزیت در کرانه اردن دریافت کرد و 
سپس به دانشگاه کارولینای شمالی رفته و در آنجا موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی 

های زنان در نهایت مقطع دکترا را در دانشگاه آیوا و در رشته پژوهش (229 :م2996)جیوسی،  .شد
است. لم نعد جواری گذراند. سحر عدنان خلیفه اکنون مدیر مرکز رسیدگی به امور زنان و خانواده نابلس

(، باب م2917(، مذکرات امراه غیر واقعیه )م2113(، عباد الشمس )م2967) (، الصبارم2160لکم )
(، م2330(، ربیع حار )م2332) یم(، صوره و ایقونه و عهد القدم2996(، المیراث )م2993الساحه )

 .هستند که تاکنون از او منتشر شده است ییها(، رمانم2323(، حبی االول )م2339اصل و فصل )
به کسب جایزه "نجیب محفوظ" شد و در ( موفقم2332او برای رمان "صوره و ایقونه و عهد القدیم" )

درصد آرا به خود اختصاص داد. جایزه  63میالدی جایزه ویژه خوانندگان فرانسوی را با  2337سال 
، از ها"آلبرتو مورافیا" برای ترجمه ایتالیایی آثار او و جایزه "سروانتس" برای ترجمه اسپانیولی این رمان

قیقت آرزوی هر است. جایزه سیمون دوبوآر هم که در حدست آوردهسایر جوایزی هستند که او به
 .ای است به وی تعلق یافت ولی به دالیل ملی از دریافت آن امتناع کردنویسنده

 
 در آثار سحر خلیفه فرهنگ و تمدن شرقی اسالمی

هایی از باب سطینی ویژگیویژه فلهشرقی و ب یک شخصیت و هنرمند مسلمان عنوانبهسحر خلیفه 
 .ها پی بردتوان به این دغدغهطالعه آثار وی تا حد زیادی میم ادارد که ب فرهنگ دینیبه مسئله پرداختن

عربی در چارچوب عناصر پیشرفت و تجدد، دین،  -های سحر خلیفه پیرامون هویت شرقیاندیشه
، فرهنگ اسالمی، زبان عربی، ملیت فلسطینی، دفاع از سرزمین قابل نقد و بررسی است. در رمانیآزاد



 2033 ن در اسالم / سال سوم )دوره جدید(/  شماره نهم / پاییزتمد علم و 

  
 

 91  

یک جریان روایت زن است و نبردی که زنان با جامعه سنتی و فرهنگ هایش دو جریان وجود دارند؛ 
 .شوند" دیده میةغیر واقعی ةدهند که در "لم نعد جواری لکم" و "مذاکرات امراپدرساالرانه انجام می

و جریان دوم، مساله فلسطین و اشغال آن است که در روایات "الصبار"، "المیراث"، "عبادالشمس" و در " 
است. منظور سحر خلیفه از آزادی، مفهوم بنیادین آن یعنی خوبی به تصویر کشیده شده" بهةحباب السا

هایش بر آزادی فردی و جمعی استوار هستند. تعریف آزادی در باور او استقالل فلسطین است و رمان
او  یهان. قالب داستاکندیکید مأآزادی فردی در کنار آزادی جمعی تآزادی مطلق فردی نیست بلکه به 

های های خود و جاودانه کردن سلحشوری و قهرمانیعنصر پایداری است و از این طریق به بیان اندیشه
 .پردازدیجوانان میهن م

 
 های سحر خلیفهزن در رمان

و حتی وجوه متمایز آن  فرهنگیصورت پیوسته و متصل با وجوه مختلف هایش بهسحر خلیفه در رمان
سازی زنانگی او که اساس تمدن رویکردنظر شاید بتوان این دیدگاه او را که آشنایی با  ارتباط دارد و از این

اصلی" وجود  بازتابشرقی است به راحتی پذیرفت؛ چراکه به نظر او فرض این نگرش این است که یک "
ررسی تواند اساس این تفکر باشد. بدارد که پی بردن به آن و تعهد و تقید به آن و وطن فلسطینی، می

 .اش در دو عرصه خانواده و اجتماع میسر نیستموضوع معیشتی
شرایط حاکم بر زندگی زنان در این دو رمان، زاده جو فرهنگی و تبعات ناشی از اشغال است. دو عامل 

های زن داشته؛ تحولی که میزان آن از شخصیتی به شخصیت یاد شده، نقشی مهم در تحول شخصیت
رتیب ها از دیگر اهداف این پژوهش است؛ بدین تبراین میزان تحول شخصیتدیگر در نوسان است. بنا

خواه  -اساس چگونگی تعامل با وضع موجود و میزان تحول پذیریهای مورد بررسی برکه شخصیت
 .شوندتقسیم بندی و بررسی می -منفی و خواه مثبت

ین ت. سحر خلیفه چنشرقی و مورد عالقه سحر خلیفه زن متمدن شرقی اس تمدنیکی از مظاهر 
را همین  یشهاکه بخش اعظم رماننحویالگوپذیری نموده است به یشهاخوبی در رمانشخصیتی را به

این پرداخت حداکثری به آن دلیل است که او  رسدینظر مغدغه به خود اختصاص داده است. بهد
 (293 :م 2990)حمود،  .ندکخودش سخن گفته است و در این آثار شخصًا چنین زنانی را نمایندگی می

یک الگوی کامل او را معرفی  عنوانبهدنبال کشف ابعاد هویتی چنین زنی است تا بتواند سحر خلیفه به
نماید. برای او بسیار اهمیت دارد تا بداند که هویت زنی مسلمان شرقی چگونه است؟ زن واقعی 
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شته باشد؟ چگونه ابراز وجود کند و به تواند نقش فعالی در مقابل حوادث اطراف داکیست؟ چگونه می
گاهی کامل دست یابد؟ و چگونه میان آرزوها و همچنین موفقیتش ارتباط برقرار نماید؟ و در این میان  آ

 کنند؟مردان چه نقش و جایگاهی برای آزادی زن ایفا می
است؛ همچنان هایش را به خود اختصاص داده های زیادی از رمانهایی هستند که بخشها دغدغهاین

که مباحثی مانند مسائل زنان، آزادی، عشق، ازدواج، کار و وابستگی آنان در این چیستی و هویت نقش 
سحر خلیفه همواره در پی آن است تا فشارهای اجتماعی بر زنان  (293 :م 2990)حمود،  .آفرین هستند

 .تحمیل نشود و جامعه خشن فلسطین این چیستی را از زنان سلب نکند
هایی است که از کودکی با کند همچنین دچار بحرانمتمدن شرقی که سحر خلیفه او را نمایندگی می زن

ها بحران سازد که در رأس همه این بحراناو همراه است و در نوجوانی و بزرگسالی نیز او را رها نمی
ین زنان با تقلید صرف سازد و از سویی اهویت قرار دارد که جامعه این بحران هویت را همواره تشدید می

افزایند که سحر خلیفه در رمان "خاطرات یک زن و دامن زدن به این هرج و مرج بر پیچیدگی مسئله می
 (292 :م 2990)حمود،  .غیر واقعی" به آن پرداخته است

از خود بیگانه است و نوعی غربت زدگی او را فرا گرفته است. همسری تاجر دارد  یاچنین زن بحران زده
ن آن است؛ دنبال ارزیابی جوانب سود و زیاداند که بهای میز همچون معاملهه ازدواج با او را نیک

دانستم که اوقات سختی دارم و حصارهای تنگی مرا احاطه کرده است اما می»گوید: همانگونه که می
دی و سرور و رقص و ای در سرم باز کنم و به جهانی پر بگشایم که پر است از شاتوانم پنجرههمچنان می

های داستان به افرادی واقعی و های خندان و عواطف پاک قرار دارد و شخصیتآواز و در مقابلت چهره
 (232 :م 2917)خلیفه،  «ها همزاد پنداری کرد ...ن با آنتواشوند که میزنده مبدل می

ت و جز وشحالی محروم اسکند و از شادی و خزندگی می ،زندگی هایهویت آسیب دیده زنی که با تلخ
دنبال زیبایی و به یاای ندارد که در عالم خیال و رؤرو نیست و چارههرفته روبهای در هم فروبا چهره

پردازد و او به آنها ها به خوشی میسازد و با آنهای قهرمان اما خیالی میآرامش باشد و گاهی چهره
( همچنین به مشکالت این زن 292 :م 2990حمود، ) .تر از افراد واقعی اطراف اوستبسیار نزدیک

که شود شود و او به شخصیتی تبدیل میآن نیز اضافه می گری چون اشغال و خشونت ناشی ازمسائل دی
 بیشتر از همه از اشغال سرزمینش در عذاب است.

ود انتقادی زنان متمدن روزگار خ فرهنگسحر خلیفه با بیان چنین وضعی شاید در پی آن است که از این 
نیز داشته باشد که با تقلید از روزگار نورسیده هویت کهن خویش را فدای تقلید از دنیای ناشناخته و 
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مرموز جدید کرده است و با این از بین بردن حجاب خود قدم در راه پر خطری قرار داده است و با تقلید 
 (293 :م 2990)حمود،  .بدیایاز فکر دیگران در پی تغییر خود است و به آنان نیز دست نم

مظهری از مظاهر زن  عنوانبه« سهی»با معرفی شخصیت « لم نعد جواری لکم»سحر خلیفه در رمان 
زندگی کند؛ اما  اکند مانند زنان غربی آزاد و رهمی شران رسیده پرده برمی دارد که تالعرب تازه به دو

کند که هرگونه زندگی عادی یک زن را فکر میشود، زیمی فرهنگیتالش او بی فایده است و دچار بحران 
در نهایت او را خواهد کشت و از اینکه از دست یک زندگی عادی و روتین بگریزد از ازدواج طفره 

یا این تازگی به خروج از چاررودیم به این مقصود چوب اجتماعی مرسوم نیازمند است. برای رسیدن، گو
کنم زیرا اینگونه زیستن به آزادی ی بندگی مردان انتخاب میبندگی زندگی متفاوت را به جا»گوید می
 (23 :م 2911)سحر خلیفه، « .انجامد اما بندگی برای مردان جز ذلت نیستمی

 ناشیو کاستی ها به مشکالترا کرده که چشم زنان را نویسنده تمام تالشش  ( نیزعباد الشمس)در رمان 
گیرد. از خود شما نشأت میتنها تغییر د که روشن کن و گاه کند.تواند آنها را آکه میجاییباز کند و تا

در این رمان تغییر رویکرد زنان از منفعل به تأثیر گذار قابل مشاهده  وتنها ازین راه امکان پذیر است.
-دختری روشنفکر وتحصیل (رفیف)اصلی داستان سه زن هستند که بارزترین آنها  هاییتشخص است.

دومین شخصیت مهم این رمان  کند.روزنامه نگار کار می عنوانبهکرانه باختری  (البلد)کرده که در مجله 
شود که آستین باال و مجبور می شودیشهید م هایونیستاست که شوهرش در مبارزه با صه (سعدیه)

های بارز این داستان یکی دیگر از شخصیت بزند وهزینه زندگی خودش وفرزندانش را تأمین کند.
 گیرد.است زنی روسپی که در تمام مقاطع زندگی خود مورد ظلم و ستم مردان قرار می (خضرة)
 

 عربی در آثار سحر خلیفه نماد
 ملیت وعشق به وطنوطن،
سحر خلیفه وطن و ملیت اوست. مقصود از هویت ملی و  یهاعربی در رمان فرهنگنماد  ینتربزرگ

گاهانه اوطنی این است که در یک حالت سیاسی و همواره ب صورت گروهی و دسته فراد بها انتخاب آ
 (2 :)محیسن، بی تا .جمعی با هم در یک جامعه زندگی کنند و از یک استقالل کامل برخوردار باشند

تمام نما از یک نویسنده عرب شرقی و  اییینهیکی از نویسندگان شهیر عرب آ عنوانبهسحر خلیفه 
هایی است که در سبک زندگی یژگاو انعکاس دهنده تمام وی هایمسلمان است. به این معنی که رمان

های فکری، ذهنی دیگر او به مضامین پرداخته است که دغدغهعبارتتوان یافت و یا بهشرقی وعربی می
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به این ترتیب او چیستی و هویت مورد نظر خود را با مرکزیت قرار  داده است وو اعتقادی او را تشکیل می
)مناصره،  .رود او را غم دیگری نیستنماید و جز آنچه بر فلسطین میوطن بازگو میهای دادن دغدغه

 (20 :م2322
های سحر خلیفه رموز مختلف شرقی عربی رمان تمدندایره مرکزی  عنوانبهدر حقیقت مفهوم وطن 

تعهد دارد  دهد، به وطنکه به هنر اهمیت میاست. او همچنانشعر او پیوند زدهرا در  فرهنگیهای جلوه
ها به های زنانگی نیز در آثار او پررنگ است این تلفیقکه جلوهو از آنجا بردیو قضیه میهنی را از یاد نم

-هایی که از وقایع تلخ اما حقیقی پرده بر میدهد و سحر خلیفه با روایتآثار او رنگ وبویی گسترده می

سحر خلیفه با نفوذ به عمق زندگی  طین پدید آورد.ای در ادبیات عربی و فلسدارد توانسته است فصل تازه
دغدغه وطن و اتحاد را فریاد می زند. او بزرگترین رمز و نماد اتحاد میان آحاد افراد را  ،مردم جامعه خود

که وطن نزد او از یک چارچوب در سایه آن به این هدف یافت و تاجاییداند تا بتوان حفظ هویت ملی می
 (2 :م 2992)معتصم،  .روداتر میمکانی صرف بسیار فر

ای دارد و شامل زمین ملی برخاسته از یاد و مفهوم وطن در آثار و افکار سحر خلیفه ابعاد گسترده فرهنگ
ها را در سینه دارد و همچنین در یک حس ها زیسته و هم و غم آنکه با آن شودیو انسان فلسطینی م

کشد که وطن رنگ و بوی آرامش بیشتری را به تصویر میدوران کودکی خود  ،نوستالژی همراه با غم
 (0 : 2393)شریف عسگری،  .داشت

های و در نوشته نهدیملی خود را ارج م فرهنگبه دور از هرگونه پیچیدگی و سحر خلیفه با نگاهی ساده 
نزد او گرید و این وطن دهد. او گاهی بر وطن میرا تشکیل میویر پردازی یک مضمون اصلی او این تص

که صحبت از دفاع از های داستان او آنجادارد و شخصیتهمان سرزمین مکانی است که فلسطین نام 
 (27 :م 2999)خلیفه،  .غم وطن را در سر دارند ،سرزمین اوست

های داستان خود با محوریت میان شخصیت یگر از جمله با ایجاد گفتگوهای داو همچنین به شکل
و به دنبال ایجاد اتحاد و  (10 :م 2999)خلیفه،  .دهدبه مخاطب انتقال می وطن، این دغدغه خود را

سوی وحدت در گی و غیر فرهنگی و ... ملت را بهیکپارچگی میان طبقات مختلف جامعه اعم از فرهن
چه در درون خود خالی از اختالفات هم نیستد. به نظر نویسنده دهد، اگربر دشمن غاصبشان سوق میبرا
کید ورزید زیرا تنها راه برون رفت از تمامی مشکالتی است که اشغالگران پدید أوحدت و اتحاد تید بر با

میهن  یدی و اندوه و سرخوردگی، سپس احیاآوردند. البته در کنار این اتحاد، امید به آینده، زدودن ناامی
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ثیرگذار برای أتمهم و نظر نویسنده از عوامل شده و فداکاری برای میهن همگی بهدوستی پژمرده 
 (0 : 2393)شریف عسگری،  .آزادسازی میهن فلسطین است

 عشق به فلسطین
است. با دیدی زیبایی به تصویر کشیده شده سیارن نویسنده عرب، عشق به فلسطین، بهای ایدر رمان

را خلق  آمیزد و آثار ارزشمندیهایی را که خود در آن زیسته با تجربه ملت در هم میملی گرایانه، تجربه
دهد و های اصلی را شکل میهای سحر خلیفه در حقیقت این خواننده است که ایدهکند. در رمانمی

ست که سخنانش را آشکار و های مهم او این ا. از ویژگیشودیعامل اصلی برای نوشتن وی محسوب م
ه که فضای ادبیات معاصر را های او از رمز و اسطورنه پیچیده و پر استعاره. در نوشته بردیکار مساده به

زند مانند زرقاء یمانه، ابوزید هاللی، و میراث کهن عربی می تمدنپر کرده خبری نیست. گاه گریزی به 
کهن عربی  تمدنهزار و یک شب و ... که این هم بیانگر توجه و اهمیت وی به میراث و  یهاداستان
 .اوست

کند که گاهی به ری آنچنان رابطه عمیقی ایجاد میسحر خلیفه میان هویت ملی و هویت انسانی و بش
-هایی داستانیخصیتهایش وضعیت شتوان مرز این اتحاد را از هم بازشناخت. او در داستانسختی می

هایی که گرفتار آن هستند در نتیجه ها و مصیبتکشد که بیان کند سرنوشت آنتصویر میاش را چنان به
 ۀینی و زندگی سراسر غم او در نتیجبه اشغال آلوده دارد و کودک فلسطسرنوشت وطن آنان است که دامن 

و این چیستی که نوع انسان فلسطینی را  (201 :م 2993)خلیفه،  .بار آمدهمین اشغال فلسطین به
 .آیددست میهاز باز تعریف وطن او ب ،کندتعریف می

که غم ایام زند آنجاری نیز پیوند میدیگ سحر خلیفه هویت ملی خویش را با هویت انسان شرقی به نحو
گردد و گاه او را با حس نوستالژی به گذشته مشتاق و ویژه ایام کودکی بر انسان شرقی چیره میهگذشته و ب
سحر خلیفه بیشتر  یهاوطن در رمان .داردسازد و گاه اشتیاق او را به وطن خویش افزون میدلتنگ می

 مفهوم فلسطین دارد.
یمت یا شیخ، مازال معي في هذا القلب وفلسطین في القلب یا نیرودا في بؤبؤ العین في لب جیفارا لم »

جیفارا نمرده است یا شیخ پیوسته با من ودر قلب من است. نرودا فلسطین  (54: 4333)خلیفه، «الحیاة
 در قلب من، در مردمک چشم من و در درون زندگی من است.

: 4333)خلیفه، «بعد شرف البلد واألرض ال قیمة ألي شرف»ید: گودیگر از زبان باسل میدرجایی و
 بعد از وطن و سرزمین، چیز دیگری عزیز و شریف نیست. (12
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 غربت واغتراب
در  (622: ق2020)ابن منظور،  .گیری از مردم آمده استغربت و اغتراب به معنی عزلت گزیدن و کناره

ای گونه، بهشودیبتی است که بر شخص مستولی ممعنای احساس غم غرنگاهی دیگر غربت زدگی به
کند و به او احساس غریب بودن بین گردد که فرد را با قید و بندهایش اسیر میکه دنیا به زندانی تبدیل می

شاید بتوان گفت اولین احساس غربت ( 17: م2910)عبدالنور،  .دهداش دست میهم وطنان و خانواده
کند. حس می راغربت شود ، هنگامی که نوزاد از مادر خود متولد میشوداز لحظه والدت شروع می

بار آورده شده به هاییفیلسوفان از اولین افرادی بودند که بعد از عصر رنسانس و انقالب صنعتی و خراب
 (7: م2999)جعفر،  .فردی و اجتماعی پرداختند هاییجهانی به بحث غربت زدگ یهاتوسط جنگ

داشتن تعهدات فکری و اعتقادی باعث ایجاد حس غربت در  نیز یژه در نوع متعهد آنودر ادبیات و به
کند شود که سحر خلیفه از این قاعده مستثنی نیست. آنچه سحر خلیفه بیان میادبا و نویسندگان می

این  (02 :م2999)خلیفه،  .دنبرای برانگیختن غیرت مردم است تا به روزگار گذشته خویش بازگرد
های متفاوتی لوههمچنان در وجود او هست و هر اندازه زمان به عقب رود خود را در مظاهر و جاحساس 
)جزائری،  .خالف تنهایی و دل بریدن که در پیچیدن با خواست غربت چنین نیستدهد. برنشان می

 نماید:گری میصورت عالی در شعر موالنا جلوهاین غربت به (037 :م2960
 کندها حکایت میکند از جدایییت میبشنو این نی چون شکا
 انداند در نفیرم مرد و زن نالیدهکز نیستان تا مرا ببریده

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق
 (91: 4935...)مولوی، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

( که هم دارای مفاهیم متفاوت و 63م، 2911اند )فیومی، ستهمحققان از زوایای مختلف به غربت نگری
مبنای غربت رواج مه این معانی در اندیشه معاصر براست. مفهوم جدایی در میان ههم معانی متنوع شده

 (02 :م2916)شقیرات،  .استبیشتری یافته
دل بریدگی آثاری ی و کند و این گسیختگغربت با همین معنا از جدایی میان انسان با محیط حکایت می

افتادن از مسیر حیات  عبارتی درکمبود و از شکل افتادگی و یا به چون ،گذاردجای میدر وجود آدمی بر
شوند که راه گریزی برای آن نیست تک تک در درون او موجب پارادوکس می هاینو همه ا طبیعی آدمی
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بت در طول تاریخ میان انسان و حقیقت او غر (66 :م2911)هالل خالد،  .افزایندعوامل بر شدت آن می
 یهانتوانسته خواسته دلیل آنکه اوجامعه، یک واقعیتی بوده و همه بهمیان نویسنده و زبان او، میان فرد و ، 

 .دیگری را برآورده کند و یا میان آن دو آشتی دهد
 کند:ازگشت به وطن را توصیف میباز زبان باسل این چنین بیرون آمدن از زندان و 

حین خرجت من السجن لثمت تراب األرض و عبدت الشمس و طارت السیارة فأنساب قلبي و لفح »
 (22: م5992، )خلیفه« الهواء وجهي، فعشقت و انهملت دموعي

هنگامی که از زندان بیرون آمدم، خاک را بوسه زدم وخورشید سرزمینم را عبادت نمودم. ماشین به 
مد، هوا صورتم را نوازش کرد پس عاشق شدم واشکم جاری اپرواز در هسرعت حرکت کرد وقلبم گویی ب

 گشت.
که جاییکند، تارهای گوناگون استفاده میملی و وطنی از ابزا تمدنبه الی پرداختنهسحر خلیفه در الب

به فرهنگ بومی و دستاوردهای فولکلوریک و مردمی سعی در توجیه باورهای خود به توجهسحر خلیفه با
 .رمان دارد صورت

نویسی، مواج بودن حس عاطفی در ادبیات داستانی مقاومت رمان ۀاز علل محبوبیت خلیفه در عرص
ها و نویسی را وسیله عینیت بخشیدن به اندیشهکند زبان و رماناست. او که در روزگار خفقان زندگی می

دارد تا گامی به خود وا می هنگفردهد و خواننده را به اندیشیدن پیرامون تولیدات فکری خود قرار می
ملی خودش را به  فرهنگهای وی تعصب او به رمان (60 :م2993)خلیفه،  .سوی زندگی متعال بردارد

 و وطن، بیشترین کاربرد را درطلبی در راه آرمان کنند و آزادی، میهن دوستی و شهادتخواننده القا می
 .دهدا شکل میترین مظاهر هویتی او رادبیات او دارند که مهم

 
 پایداری

نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر »ادبیات پایداری 
آید و هدفش جلوگیری از انحراف در کند، به وجود میها را تهدید میآنچه که حیات مادی و معنوی آن

 (27 : 2311 ،)بصیری« .ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است
نظر طبع و لطافت احساس آنها بیشتر مدبه ظرافت توجهادبیات پایداری در زنان شاعر، بابازتاب عناصر 

ین، جامعه یا نهاد و این هویت، احساسی است که تعلق خلیفه را به وطن او یعنی فلسط گیرد.قرار می
 .دهدجوه این هویت را تشکیل میدهد. پایداری در برابر اشغال نیز از جمله ونشان می مجموعه او
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دارای بعدی سلبی یعنی جداکننده، تمایز دهنده و شناساننده خود از  فرهنگ (20 :م2999)خلیفه، 
-گوناگون غیر، بیگانه، رقیب، مخالف و دشمن متبلور می یهادیگری نیز هست. این دیگری در قالب

هایش از رموز ایستد و با رمانبرابر او می گیرد و سحر خلیفه درقرار می این فرهنگشود و در مقابل 
 کند.خود دفاع می تمدنی

پندارد تا فرصتی می عنوانبهبه مسئله پایداری در برابر ظلم و اشغال فلسطین را سحر خلیفه پرداختن
چه ممکن است اشغال م کشورش دست یابد. به نظر او اگربتواند به اهداف خود در راه اتحاد مرد

شود تا هویت فلسطینی مردم کشورش با را بر مردمش تحمیل کرده باشد اما سبب می مشکالت زیادی
 (29 :م 2331)خلیفه،  .این مقاومت و پایداری تقویت شود و نابودی ظلم در سراشیبی قرار بگیرد

 کشد:سحر خلیفه پایداری و استقامت مردم فلسطین را در تشییع جنازه شهدا به تصویر می
زت البلد هزا. آالف الناس طفحت في الشوارع و نخیل و أعالم و شباب ملثمین علی طلعت مظاهرة، ه»

تظاهرات به پا شد، شهر یک صدا به پا برخواست، هزاران نفر در ( 22: م4333)خلیفه، « أکتاف یهتفوا
 خیابان سرازیر شدند ونخل وعلم همراه داشتند وجوانان با نقاب به چهره شعار دادند.

مبارزه است آنجایی که شیخ قسام در مسجد جامع قیام نموده، به مقاومت، دعوت نماد ینترمهم
« ونيبعهذا هو الوقت للثورة، هلموا للجهاد، ات» ودر پی من راه افتید : بشتابید وجهاد کنیدگویدیم

 (929: م5993)خلیفه، 
 

 گیرینتیجه
 به نتایج زیر دست یافت:توانیبه ادبیات موضوع و نیز بررسی آثار سحر خلیفه متوجهبا
عربی و شرقی از نظر سحر خلیفه همان است که انسان عربی و فلسطینی را از مبارزه با ظلم  . فرهنگ2

 صهیونیستی باز ندارد.
 تمدنی یهاشاخصه ینترو استقالل و پیشرفت را از مهم سحر خلیفه زن، سرزمین، مردم متحد. 2

 داند.شرقی عربی می
دنبال رسیدن به یک هدف به جوانب مختلف آن بهملی و عربی و پرداختن فرهنگیان سحر خلیفه از ب. 3

 بزرگ است و آن اتحاد میان همه مردم فلسطین است.
بی آنکه همه  پردازدیسحر خلیفه با الهام از زندگی شخصی خود به بیان هویت زن شرقی م. 0

 کند. ییدآن را تأ هاییتواقع
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اسالمی و فرهنگ اخالق  تمدناست که به  ییدنظر سحر خلیفه مورد تأ شرقی تا زمانی در . فرهنگ2
حد و حصر برای زنان و بی بندوباری آنان را مورد که آزادی بیجاییار و سنتی شرقی عربی لطمه نزد تامد

 دهد.انتقاد قرار می
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