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رحمانی©1

استاديار زبان وادبيات عربي مركز مطالعات وتحقيقات هرمز  ،دانشگاه هرمزگان ،
هرمزگان ،ايران

امینه

زرگر2

دانشجوی دكتری زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران

زهرا گرمه

ای3

دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه عالمة طباطبائي (ره) ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت 3 :تير 1398؛ تاريخ پذيرش 18 :آبان 1398؛ تاريخ انتشار 9 :آذر )1398

پوپولیسم اصطالحی سیاسیست که با ظهور انقالبهای مردمی در روسیه و فرانسه ظهور کرد و پس از
آن وارد ادبیات شد .این اصطالح در سیاست به جانبداری از تودهی مردم پرداخت و در ادبیات نیز
همین روند را درپیش گرفت و به بیان مفاهیمی میپردازد که با عامهی مردم درارتباط بوده است .این
مکتب ادبی در فرانسه به اوج خود رسید و به بیان شرح حال مردم طبقهی ضعیف و زندگی آنها در
زاغهنشینیهای اطراف شهر پرداخت و مانند سایر مکتبها به سایر سرزمینها انتقال یافت .توفیق
حکیم ،نویسنده و نمایشنامهنویس و دارای آثار متعدد به سبکهای گوناگون ادبیست .توجهبه قضایای
اجتماعی از مهمترین شاخصههای نمایشنامهها و رمانهایش است .او نویسندهای متعهد است و به
ثبت و نقد تحوالت جامعه میپردازد .بهخاطر روحیهی اجتماعی و مردمپسند توفیق حکیم و تعهد و
التزامی که او درمقابل همین مردم دارد ،بهعنوان نویسندهای مردمی که موضوعات پوپولیستی را در آثار
خود به قصد آگاهی و حرکت مردم بهسوی مسیر درست برمیگزیند ،شناخته میشود .اثر «المسرح
المجتمع» که حاوی مضامین مختلف سیاسی و اجتماعیست ،بهعنوان شاهد مثال سبک پوپولیستی
توفیق حکیم بررسی شد .پساز تعریفهای ارائهشده از پوپولیسم و تطبیق آن با نمایشنامههای وی،
این نتیجه بهدست آمد که توفیق حکیم نویسندهی مقلد بیچونوچرای مکتب پوپولیسم در غرب نبوده
است .او در انتخاب مضامین و مفاهیم ابتکار و ابداع داشته است ،و درونمایهی آثار را متناسب با
اقتضائات جامعهی مصری خود انتخاب کرده است.
واژههای کلیدی :پوپولیسم ،توفیق حکیم ،تودهی مردم ،نمایشنامه.
__________________________________________________________________
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مقدمه
اوضاع سیاسی جهان و پیدایش حکومتها و تغییرات و تحوالت آن در ادبیات و بالطبع در ادبیات
هرکشوری نقش عمدهای را ایفا نموده است .در طول تاریخ ادبیات جهانی ،شاهد پیدایش سبکها و
اسلوبهایی بودهایم که متأثر و وامگیرنده از این شرایط بودهاند؛ اما تحقیق و پژوهش دربارهی آنها در
ادبیات و همهی حوزههای هنری آن دیرزمانیست که موردتوجه منتقدان و فعاالن عرصهی ادبیات قرار
گرفته است.
مکتبهای ادبی با نگرش به یونان و روم باستان پا به عرصهی ظهور نهادند و در قرنهای بعداز آن
انواع متفاوت مکتبهای ادبی بهوجود آمد که از نظر موضوعی و ساختاری باهم تفاوت داشتند و
بهدنبال برخورد با شرق در این سرزمین جایگاهی درخور پیدا کردند مانند مکتب کالسیک،
رومانسیسم 2و سمبلیسم.

1

3

یکی از این مکاتب که تابهامروز در غرب طرفداران بسیاری داشته است مکتب «پوپولیسم» 4است.
پوپولیسم ساختاریست که در سیاست و اقتصاد عمل میکند و براساس پژوهشهای نوین ،از
عنصرهای فعال و پویای آن در این حوزه است و اما بنابر همان اصول ساختاری خود ،قابلاجرا در
دیگر حوزهها و نهادها ،ازجمله حوزهی ادبیات است که گاه صبغهی سیاسی میگیرد .این مکتب
برپایهی مردم و با اتکا به آنها بنا شده است؛ طبقه و قشری که این مردم را در برمیگیرد کارگران،
دهقانان و فقیرانی هستند که رنجکشیدگان جامعه بهشمار میروند.
توفیق حکیم نویسنده و نمایشنامهنویس بزرگ جهان عرب ،از سیاست حاکم بر قشر مردم بیزار
است و درد و رنج مردم را حس میکند .او بسیاری از رمانها و نمایش نامههایش را با ایدهگرفتن از
همین مردم نوشته است.
ما دراین پژوهش سعی بر آن داریم که میان آثار وی و پوپولیسم ارتباطی بیابیم و به این نتیجه
برسیم که آیا میشود او را بهعنوان نویسندهای مردمی و آثارش را آثاری پوپولیستی معرفی کرد یا خیر؟
منابعی که دربارهی این مکتب ادبی در مصر یا جهان عرب بحث کنند ،بسیار محدود است .روش
پژوهش ما کتابخانهایست و مقالهای پیرامون این موضوع درحال حاضر وجود ندارد .در مسیر مطالعه
و پژوهش در آثار این نویسنده و تطبیق پوپولیسم به پرسشهایی برخوردیم که در این مقاله سعی
کردیم پاسخی برای آنها دریابیم.
__________________________________________________________________
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 .1پوپولیسم چیست و چه ارتباطی با ادبیات دارد؟
 .2آیا سفر توفیق حکیم به فرانسه در تغییر نگرش او بهسوی این مکتب تأثیرگذاربوده است؟
 .3آیا اندیشههای توفیق حکیم در جهتدهی او بهسوی این مکتب مؤثر بوده است؟
 .4آیا موضوعات بهکاررفته در این مکتب در غرب با موضوعات بهکاررفتهی آن در جامعهی توفیق
متفاوت است؟
.۵آیا زبان بهکاررفته در آثار او برای طبقهی خاص جامعه است یا عامهی مردم نیز میتوانند از آنها
استفاده کنند؟

پوپولیسم چیست؟
پوپولیسم از کلمهی التین «  »populبهمعنای مردم گرفته شده است؛ و تودهگرایی ،مردمگرایی و
عوامزدگی ترجمه میشود.
بسیاری از نظریهپردازان سیاسی از آن بهمعنای «مردمباوری»« ،عوامگرایی» و «عوامزدگی» یاد
میکنند و دراصطالح آن را اینگونه تعریف میکنند« :بهمعنای مردمباوری و نام جنبشهای مردمی و
عمومی تودهها میباشد( ».حیدریخوئی )84 ،1380
پل تاگارت 1آن را یکی از مفاهیم علوم اجتماعی میداند که در سیاست کشورها داخل شده است.
در همهی جنبشهای این مکتب ،مردم نقش تعیینکنندهای در روند پیروزیها ایفا میکنند .آنها
هستهی اصلی تشکیلدهندهی این مفهوم اجتماعیسیاسی هستند.

ظهور پوپولیسم
پوپولیسم را میتوان برگرفتهاز آرا و نظریات الکساندر هرتسن 2در روسیه دانست .او طبقهی نخبه
و روشنفکر روسیه را به رفتن میان مردم دعوت نمود که برنامهی آنها با شکست روبهرو شد .وی
خواهان حرکت و انقالب در میان مردم دهقان بود« :پیش بهسوی مردم ،پیش بهسوی مردم ،آنجا جای
ماست ،از پشت نیمکتهای خود برخیزید ،نشان دهید که جنگجویان مردمِ روسیه هستید( ».تاگارت
)78 ،138۵

پوپولیسم ادبی
بیشتر جریانهای سیاسی ،اقتصادی ،فلسفی و اجتماعی که در بطن تاریخ رخ داده است ،دارای
نمونهای ادبیاند که تحتعنوان مکاتب ادبی از آن یاد میکنند« .پوپولیسم بهعنوان مکتبی ادبی و هنری
در سال 1929م بهوجود آمد و هدف آن بیان احساس و رفتار مردم عامی بود و به ترسیم فرهنگ
__________________________________________________________________
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عامیانه میپرداخت که در نقطهی مقابل ادبیات بورژوایی قرارداشت .بنیانگذاران این مکتب را «لئون
لومونیه» 1و «آندره تریو » 2میدانند.
در این حوزهی هنری و ادبی بیشترین توجه به داستانها و رمانهاست؛ رمانهایی را که در این
مکتب نگارش مییابد بهعنوان «رمانهای مردمی» و ادبیات آن را «ادبیات مردمی» معرفی میکنند که
میتوان به «بینوایان» ویکتور هوگو 3و «در اعماق» ماگسیم گورکی 4اشاره کرد.
«رماننویسان مردمی بهمضامین عام ازجمله زندگی دوچرخهداران حملونقلگر و کودکان
تحتحمایت مددکاری اجتماعی توجه داشتند( ».ساجدی )10 ،1388
ادبیات مردمی که منظور از آن همان پوپولیسم ادبیست ،در هرکشوری نویسندگان خاص خود را
دارد و آثار زیادی را در این زمینه ثبت کردهاند .بیشتر این نویسندگان برآمده از خود این مردم بودهاند
و از دردورنج آنها آگاهی داشتهاند و توانستهاند مردم و اهمیت آنها را در آثار خود بیان نمایند
(صمدی .)1387
اما باید دقت داشته باشیم که پوپولیسم و ظهور آن محدود به یک کشور یا یک منطقهی خاص
نمیشود« ،اندیشههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که درقالب ’پوپولیسم‘ شناخته میشدند ،بسیار
متفاوت بوده و در هرجامعه و کشوری شکل خاص خود را دارد( ».آشوری )300 ،1382
توفیق حکیم
«توفیق حکیم در سال ( »1898منصوری )111 ،1380و یا «در سال1902م» (عبدالصبور ،1997
 ) 181در روستای دلنجات در بحیره یکی از توابع مصر پا به عرصه وجود نهاد .پدرش مصری األصل و
دوستدار علم و تعلیم بود .مادرش زنی ترکنسب و دارای ثروت فراوان بود .وی بهخاطر اینکه از
سرمایهداران بود ،مانع همبازیشدن فرزندش با همسنوسالهای خودش میشد؛ اما عرق هممیهنی او را
به عموها و دوستانش متصل میکرد.
درسال  1924م بعداز گرفتن مدرک لیسانس ،والدین او برای اینکه بتوانند وی را از محیط مصر و از
عالقهاش به ادبیات دور کنند ،او را به فرانسه فرستادند تا در رشتهی حقوق ادامه تحصیل دهد .اما وی
درسال  ،1928با اندوختههایی از ادبیات ،بدون دکترای حقوق ،به مصر بازگشت.
«او بهعنوان یک متفکر برجسته عضویت هیچ حزبی را نپذیرفت ولی این به آن معنا نبود که از
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مشکالت جامعهی خود دوری بجوید( ».کاهه )34۶ ،138۵
یکی از انواع نثر ،نمایشنامه است که یعقوب صنوع 1اولین کسیست که درسال1870م در مصر
نمایشنامه ی عربی را برپا کرد .بعداز او نیز دیگران راه او را درپیش گرفتند تا نوبت به پدر
نمایشنامهنویسی عرب ،توفیق حکیم ،رسید .او گامی مهم در ساختن نمایشنامه براساس اندیشه و هنر
برداشت و بعداز او محمود تیمور 2راه او را پیمود.
توفیق حکیم برجستهترین نویسندهی جهان عرب است که با آثار متعدد خود درزمینهی
نمایشنامهنویسی ،آن را بهعنوان یک قالب ادبی با اصول و قواعد معین معرفی کرد .اولین اثر نمایشی
او «مهمان سنگی» است که درسال 1919م به سبکی رمزگونه علیه استعمار انگلیس و با زبانی عامیانه
نوشت .اوج شهرت توفیق حکیم با نمایشنامهی «اهل الکهف» است که در آن داستانهای اسرائیلیات و
داستانهای قرآن را بههم آمیخته است .احیاکنندهی ادبیات نمایشی مصر (نمایشنامه) سرانجام درسال
1987م چهره در خاک فروکشید.
وی درطی سفر چهارسالهایی که به اروپا داشت ،به تفاوت بسیارچشمگیر میان فرهنگ و هنر مصر
و فرانسه پی برد .بهنظر میرسد که جریانهای رایج آن روز فرانسه و غرب بهطور عام در بیداری توفیق
سهم بسزایی داشته است.
تحلیلونقد پوپولیسم ادبی در نمایشنامههای وی ،مسلماً خالی از نتیجه نخواهد بود؛ زیرا در
بیشتر آنها میتوان رگههایی از این مکتب ادبی نوظهور درغرب را بهخاطر آشنایی او با ادبیات غرب
و نیز سازگاری کامل آن با اندیشهها و تفکرات اسالمی یافت .اما ازمیان نمایشنامههای متنوع او ،ما
کتاب «مسرح المجتمع» را برگزیدهایم ،او در مقدمهی همین کتاب بیان میکند که این موضوعات و
اشخاص برگرفتهاز جامعهی مصری درزمان جنگ جهانی دوم هستند.
تأثیر پوپولیسم ادبی برآثار توفیق حکیم
پوپولیسم ادبی موضوع و مکتبیست که به طبقات مردم وابسته است بهجز طبقهی حاکم که با آمدن
لفظ آن ،این اصطالح نیز ضایع میشود؛ پس ادبیاتِ آن در درجهی اول ،هنر طبقات ستمدیده ،کارگران
و کشاورزان است.
موضوعاتی را که پوپولیسم ادبی دربرمیگیرد به بخشهایی تقسیم میکنند :ادبیات روستا ،ادبیات
دهقانی ،ادبیات کارگر ،خرافات ،اسطورهها ،حکایات مردمی و سرودهای مردمی .باید درنظر داشته
__________________________________________________________________
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باشیم که موضوعات این مکتب محدودبه این تقسیمبندیها نیست؛ بلکه میتوان اختیار و گزینش
موضوعات را به شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردم متصل نمود .تغییر اوضاع سیاسی
در سیر تحول ادبیات نیز تأثیرگذار بود و آن را بهسمتوسویی کشاند که هدف از آن تنها رضایت
حاکم نبود .ادبیات و ادیبان به موضوعاتی توجه نمودند که شاید هیچ جایگاه اجتماعی نداشته باشند.
بررسی این مکتب ادبی در رمانهای توفیق حکیم دارای جایگاهی روشن و قابلفهم است .او
بهخوبی توانسته به طبقات اجتماعی در این رمانها نزدیک شود و درد و رنجهای آنها را لمس کند.
«عصفور من الشرق» و «یومیات نائب فی األریاف» نمونههایی برای این سخن هستند (پرستگاری
« .)3 ،1382مسرح المجتمع» شامل  21نمایشنامهی نسبتاً کوتاه است که واقعیت جامعهی عربی را
مطرح میکند و غالباً دارای رنگ و صبغهی مصریست و در آن به بیان مشکالت مصر در نیمهی اول
قرن بیستم میپردازد« .توفیق در سالهای 1942تا 19۵8با ’دار اخبار الیوم‘ قراردادی منعقد کرد و
تصمیم گرفت یک سری نمایشنامه با نام «المسرح المجتمع» و ازطریق روزنامهی «اخبارالیوم» به
خوانندگان ارائه دهد( ».پرستگاری  )9 ،1382بهنظر میرسد موضوعات بهکاررفته در نمایشنامهها از
دید توفیق حکیم مسائل و مشکالت مردم آن روز است .در دورههای تاریخ ادبیات تحولی بهوجود آمد
بهنام پایبندی به ادبیات .این تعهد و التزام به هنر نمایشنامهنویسی نیز رخنه کرد و نشان داد که «مؤلف
نمایشنامه برای عرضهکردن آن هدفی دارد تا بتواند بهوسیلهی آن به مردم خدمتی کند و امور آنان را
اصالح کند و عقیدهی آنها را صیقل دهد و اخالق آنها را نیک گرداند( ». ...آخوندی )147 ،1381
هدف از بررسی نمایشنامههای توفیق حکیم نیز همین مقوله از ادب است .التزام و تعهد این
نویسندهی بزرگ بهعنوان فردی نخبه و روشنفکر در جامعهی مصر و تأثیر افکار و اندیشههای او
بهخصوص نمایشنامههایش درمیان تودهی مردم و بیداری آنان و آگاهیبخشیدن به آنها تا بتوانند در
مسیر جامعه و اهداف متعالی گام بردارند.
برای تأیید این مکتب در نمایشنامه نمیتوان تنها بر سخن تکیه نمود؛ لذا چند نمایشنامه از این
کتاب انتخاب شده تا نمودهای آن را با ذکر نمونه بیان کرده باشیم .تطبیق پوپولیسم ادبی در داستان و
رمان از دیرباز در غرب موردتوجه بوده است .اما ظهور آن در ادبیات عرب در عصر جدید بازتاب
داشته است؛ باوجوداینکه این مکتب با اندیشههای اسالمی ازنظر موضوع کامالً سازگار است.
نمایشنامهی «آواز مرگ»

خالصهی نمایشنامه
این نمایشنامه تصویر زنی را بهنمایش میگذارد که در سالیان دور همسرش به دست مردی کشته
شده و اکنون پساز گذشت سالیان پسرش بزرگ شده و با طیکردن مراحل تحصیل و نائلشدن به
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درجهی دینی به روستایش برمیگردد و مادر از او درخواست میکند که قاتل پدر را به قتل برساند و
ازآنجاکه پسر یک شخصیت تحصیلکرده و فرهیخته شده است حاضر به انتقام مرگ پدر نمیشود و
مادرش او را بهوسیلهی خواهرزادهاش بهقتل میرساند .درانتهای نمایش مادر پشیمان میشود؛ اما
پشیمانی دیگر سودی ندارد.

تحلیل نمایشنامه
در این نمایش توفیق حکیم یکی از عادات شایع در جامعهی مصر و بهخصوص درمیان روستاییان
را بهتصویر میکشد .قصد ما از بیان این نمایشنامه این است که نشان دهیم او به موضوعی اشاره دارد
که بسیارشایع است و حتی ممکن است بسیاری از مردم یا حتی نویسندگان بهراحتی از کنار آن عبور
کنند .موضوع آن انتقام است که یکی از مضامین اجتماعیست .البته نمیتوان اظهار کرد که این مسئله
تنها درمیان طبقات متوسط یا پایین جامعه رخ میدهد؛ بلکه موضوعیست که در تمامی قشرهای جامعه
و در همهی فرهنگها ممکن است یافت شود .چنانکه رمان «بینوایان» اثر ویکتور هوگو که آن را رمانی
مردمی محسوب میکنند ،یکی از موضوعاتش که تا آخرین قسمتهای داستان ثابت میماند ،حس
انتقامجویی ژاندارم از ژان والژان است.
هرخوانندهای میتواند این نمایش را در ذهن خود بپروراند و حتی عاقبت امر را نیز حس کند و از
آن متأثر شود .منظوراز هرخواننده اینست که هرقشری با هرسطح فرهنگی میتواند با این موضوع
ارتباط برقرار کند بهاینخاطرکه موضوع آن موضوع ناشناختهای نیست.
عنوان در این نمایشنامه مانند دیگر نمایشنامههای توفیق حکیم راهنمای خوبی برای دریافت
موضوع اصلی نمایشنامه است بهطوریکه خواننده را از همان ابتدا تا انتهای داستان مشتاق به خواندن
نمایشنامه میکند .از نکتههای جالب دیگر اینست که توفیق حکیم درنهایتِ چیرهدستی و با هنرمندی
تمام در عنوان ،دو موضوع عامیانه را که همان انتقام و آوازخواندن که در این داستان نشانهاییست برای
انتقامگیری ،خالصه کرده است.
توفیق حکیم با بهتصویرکشیدن یک فضا و محیط خانوادگی که شامل مادر و پسر و خاله و
خواهرزاده میشود و همچنین ذکرِ علت قتل که خودِ مقتول قبلاز کشتهشدن قاتل بوده است بر
موروثیبودن روحیهی انتقام بین تکتک اعضای یک قبیله و شاید هم اعضای یک جامعه تکیه میکند.
توفیق حکیم با انتظار هفدهساله برای گرفتن انتقام و باقی گذاشتن چاقوی آغشته به خون در تمام
این سالها شدت حس انتقامجویی و خونخواهی را به خواننده منتقل میکند .اکثر شخصیتهای این
نمایشنامه و افرادی که به دنبال انتقاماند ،زن هستند و این خود بیانگر حساسبودن روحیهی زنانه
است.
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از نکتههای بارز دیگری که در این نمایشنامه برخالف سایر نمایشنامههای توفیق حکیم بهچشم
میخورد ،این است :با آنکه زبان و موضوع نمایشنامه عامیانه است؛ اما توفیق حکیم در نگارش این
نمایشنامه از اسلوب بالغی علیالخصوص استعاره و تشبیه بهوفور استفاده کرده است و عنوان
نمایشنامه خود دلیل واضحی بر این مسئله است .از نمونههای دیگر اسلوب بالغی میتوان به «قمیص
الذل ،ضرع الدهر» اشاره کرد.
یکی از زیباییهای این نمایشنامه این است که پسر مقتول که نمایندهی قشر تحصیلکرده و
فرهیختهی جامعه است باوجود خویشاوندی بسیارنزدیک حاضر به انتقامگرفتن نمیشود و این بیانگر
عامیبودن مسئلهی انتقام و دوریگزینی انسانهای فرهیخته از این موضوع است تاجاییکه حتی بعضی
از این افراد ممکن است بهخاطر تنندادن به خواستهی انسانهای عامی ،قربانی آنها شوند.
گفتگوهایی که در این نمایشنامه انتخاب شدهاند ،بسیارزیبا هستند و احساسات و عواطف و
برخوردها را بهتصویر میکشند .دیالوگهای کوتاه باعث میشود خواننده خسته نشود و نمایش را تا
آخر دنبال کند .شخصیتهای آن باشا ،بک و سعادت نیستند؛ بلکه خانوادهای روستاییاند بدون هیچ
عنوان ،لقب و موقعیت اجتماعی.
اگر به تعریف و کاربرد پوپولیسم در ادبیات بازگردیم ،خواهیم دید که توفیق حکیم در بهکارگیری
این موضوع پوپولیستی موفق عمل کرده است .در این نمایش زبانی را برمیگزیند که زبان همین مردم
است ،آنها به زبان عامیانهی خودشان صحبت میکنند مانند صحنهی آخر که از «ترانهی محلی
روستاییان و هنگام غیرت نابجا ،پشیمانی از عمل خوانده میشود( ».دادخواه )1۵ ،1388
«یاخلّ کم عذر

جدمناإلیک والتوب

لومک لمازاد

مزجناالجمیص والتوب

انالملسمعت باألب

خجلی مایجیش وصفه

وعینی اإلثنین صبوا

علی الخدیدوصفوا»
(الحکیم )۵23 ،199۵

(ای دوست ،چقدر بهانه و توبه به درگاه تو آوردیم!
وقتی که نکوهش و مالمتت زیاد شد ،اشک و توبه باهم آمیختیم.
و وقتی امتناع تو را شنیدم ،دگر شرمندگیم قابل وصف نبود،
و دو چشمانم برروی گونههایم اشک ریختند و بیاشک ماندند).
نمایشنامهی «میخواهم بکشم»

خالصهی نمایشنامه
84
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توفیق حکیم در این نمایشنامه داستان زن و مردی را بهتصویر میکشد که ظاهراً بهشدت به
یکدیگر عالقهمند هستند بهطوریکه هرکدام حاضر است جان خویش را فدای دیگری کند .اما این
نمایشنامه چنان تنظیم شده که با ورود دختر همسایه به منزل آنها که از بیماری روانی رنج میبرد و
تصمیم دارد با کشتن یکی از آنها بهوسیلهی تفنگی که در دست دارد به بیماری خود پایان دهد ،از
چهرهی حقیقی این رابطهی صمیمانه پرده برمیدارد.

تحلیل نمایشنامه
این نمایشنامه دروغینبودن روابط اجتماعی را که هریک از زن و شوهر نمایندهی آن هستند،
آشکار میکند .نویسنده قصد دارد که موضوع نفاق آن هم از نوع اجتماعی و خانوادگی را در جامعهی
مصر آن روز ترسیم کند که حتی به عواطف و احساسات نیز نفوذ کرده است.
او برای بیان مقصود خود از تصویری کاریکاتوری برای نقد عمیق انسانی بهره برده است .این نوع
قربانی ها درطول تاریخ بوده و شاید بیان این موضوع و اهمیت آن از جانب توفیق حکیم برای این
است که او خواهان صلح و آسایش است.
بهنظر میرسد مراد آن موضوعاتیست که بنیان خانواده و اجتماع را میلرزانند ،این موضوع نهتنها
نوآوری محسوب نمیشود؛ بلکه معضل و مشکل جامعهی امروز است که با ورود غربیان به مصر و
آمیختگی آنها با جامعهی مصری بهوجود آمده است.
شخصیتهای این نمایشنامه بهمانند نمایشنامهی قبلی مردم مصر هستند (هرچند که این
موضوعی عام و کلیست و قابلتعمیم به همهی طبقات است) ،موضوعی مردمی که زندگی مردم عادی
بارها شاهد این نفاق و دروغ در همهی ارکان بوده است.
توفیق حکیم این نمایشنامه را طوری تنظیم کرده است که از همان ابتدا و در پشت پرده بهصورت
مبهم و در جایجایش میتوان نفاق و دورویی و دروغینبودن محبت زن و مرد را احساس کرد.
نویسنده عنوان نمایشنامه را در هالهایی از ابهام قرار داده است بهطوریکه خواننده از همان ابتدا با
سؤالهایی در ذهنش روبهرو میشود .نویسنده در عنوان ،علتِ کشتن و یا مهمتراز آن شخص یا شیء
یا حتی حیوانی را که تصمیم به قتل آن گرفته ،مشخص نکرده است؛ بلکه با صراحت و با قطعیت تمام
میتوان گفت نویسنده با انتخاب این عنوان ابهامبرانگیز نویسنده را مجبور میکند تا انتهای نمایشنامه
پیش برود .درواقع نویسنده تصمیم دارد نفاق و دورویی را در خانواده که نمایندهی یک جامعه است ،از
بین ببرد .او میخواهد نفاق و دورویی را بکشد نه شخص یا شی را .حال ،به نمونههایی از اتفاقاتی که
نفاق و دوروغینبودن رابطهی زن و مرد را در این نمایش نمایان میسازد ،میپردازیم:
 .1مرد از نمایندهی تأمین اجتماعی درخواست میکند که بههیچعنوان همسرش از تصمیمش آگاه
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نشود و عالقهی شدید او به همسرش را دلیل این کار میداند؛ درحالیکه با اتفاقی که در جریان
نمایشنامه رخ میدهد ،مشخص میشود که این تصمیم مرد آنی و لحظهایی بوده است و تمام اصرار او
برای مطلعنشدن همسرش این است که هرزمان خواست بدون هیچ مشکلی این تصمیم را لغو کند.
 .2زن تازمانیکه مرد درقید حیات است از اموال او هیچ بهرهایی ندارد و بهرهبردن زن از اموال مرد
منوطبه مرگ مرد است و این شرایط میتواند بیانگر دستودلبازنبودن مرد و عالقهی شدید او به
داراییاش باشد.
 .3مرد تمایل خود را به بچهدارشدن ابراز میکند؛ اما هنگامیکه زن از این موضوع ناراحت میشود،
مرد با زن همعقیده میشود .درحالیکه این ظاهر قضیه هست و مرد بههیچعنوان این تمایل خود را
فراموش نکرده و در کشاکش داستان و در رویارویی با دختر بیمار همسایه ،دوباره این خواسته را
مطرح میکند.
نویسنده درابتدا نفاق و دورویی را در محیط خانواده بهتصویر میکشد؛ اما با ورود دوبارهی مأمور
تأمین اجتماعی به صحنهی نمایش و درگیری ،نمایان میکند که تکتک اعضای جامعه از محبت عاری
هستند و حاضر نیستند نسبتبه یکدیگر ایثار و ازخودگذشتگی نشان دهند.
اوج هنرمندی توفیق حکیم آنجاست که مرد و زن را مختار میکند که خودشان انتخاب کنند
کدامیک کشته شود و این بهترین و جنجالیترین راه برای پایان است؛ چون از همان ابتدا مرد و زن را
با نفس خود درگیر میکند و تالش میکند نفاق و دورویی را در وجودشان و بهوسیلهی خودشان به
اثبات برساند و آنها را از ویژگی ناپسند نفاق و دورویی که در درونشان نهفته است ،آگاه کند.
نمایشنامهی «گرسنگی و فقر»

خالصهی نمایشنامه
این نمایشنامه ماجرای مردی را بهتصویر میکشد که در رستوران همیشگی منتظر معشوقهاش که
یک خانم متأهل است ،نشسته؛ بعداز اینکه ساعتها از نیامدن معشوقهاش میگذرد ،همسر معشوقه
سراسیمه و هراسان از راه میرسد و ازآنجاییکه با آن مرد آشنایی قبلی داشته به او میگوید که
همسرش را در یک رستوران با یکی از دوستانش مشغول خوردن کباب دیده است .بعداز آنکه
دیالوگهایی بین آنها ردوبدل میشود و اطالعات جدیدی از آن معشوقه دراختیار مرد قرار میگیرد،
همسر زن با اطمینان و اعتماد کامل نسبتبه پاکدامنی زنش رستوران را ترک میکند؛ اما آن مرد وقتی از
ماهیت حقیقی زن آگاه میگردد ،از او متنفر میشود .دراینحین ،وجود کودک فقیر به نمایشنامه و
نشاندنش بر سر میز غذا و دیالوگهایی که بین آن کودک و مرد ردوبدل میشود ،موضوع اصلی
نمایشنامه را بهتصویر میکشد.
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تحلیل نمایشنامه
نویسنده در این نمایشنامه ،فقر را که یکی از معضالت و مسائل اجتماعیست و تمامی جوامع با
آن دستوپنچه نرم میکنند ،بهتصویر کشیده است .توفیق حکیم برای بهنمایشگذاشتن فقر و پایینبودن
سطح مالی ،عدم توانایی تهیهی مواد غذایی را که یکی از ابتداییترین نیازهای یک فرد است ،انتخاب
کرده است .او برای بهتصویر کشیدن این موضوع از سه شخصیت بهره گرفته است:
زن :در ابتدای نمایشنامه چنین بهنظر میرسد که زن موضوع اصلی این نمایشنامه است؛ اما اندکی
که از دیالوگهای نمایشنامه میگذرد ،متوجه میشویم توفیق حکیم از شخصیت زن بهره گرفته است
تا بهوسیلهی آن دو موضوع اصلی و مهم را در جامعهی مصریان بررسی کند :موضوع اول تهاجم
فرهنگی و غربزدگیست؛ شخصیت زنی که توفیق حکیم در این نمایشنامه بهتصویر میکشد زنی
است که تعهد خود را به خانواده به فراموشی سپرده است و بیمحابا با مردان مختلف مشغول است و
همین آزادی و بیتعهدی و بیتفاوتی به تعالیم دینی ،ثمرهی تهاجم فرهنگی و استعمار است .درمقابلِ
این زن ،همسرش هم بیبهره از تهاجم فرهنگی نبوده و بیخیالی این مرد و قانعشدن او با دالیل
کودکانه ،نشانی از تهاجم غرب بر فرهنگ اسالمی مصر است .توفیق حکیم ،عالوهبراینکه تهاجم
فرهنگی را بهوسیلهی شخصیت زن بهتصویر میکشد ،با بهنمایشگذاشتن مکرر زن در رستورانها و
خوردنِ کباب بر نیاز مادی و فقر او تأکید میکند و شاید همین نیاز مادی او باعث ایجاد رابطههای
ناپسند با دوستان همسرش شده باشد!
کودکان فقیر :توفیق حکیم از همان ابتدای داستان کودکان فقیری را وارد نمایش میکند که درحین
اینکه با کمیِ سن خویش مشغول کار هستند؛ از نیازهای اولیه که همان آب و نان است ،بهرهایی ندارند.
توفیق حکیم در این نمایشنامه به یک کودک فقیر بسنده نکرده است؛ بلکه بارهاوبارها در جایجای
داستان از اسم کوچک آنها نام میبرد که این مسئله بیانگر همگانیبودن فقر در جامعهی آن زمان مصر
است .دردناکتراز فقر و نیاز مادی این کودکان ،بیتوجهی دولت مصر و ثروتمندان جامعه به آنهاست
و حتی تحقیر آنها و همطرازدانستن آنها با حیوانات .نویسنده برای بیان این تصویر مردی را وارد
صحنهی نمایشنامه کرده است که درابتدای داستان حاضر نیست تکهنانی دراختیار کودک گرسنه قرار
دهد؛ اما پساز آگاهی از خیانت زن ،گویی وجدان او بیدار شده باشد به این نتیجه میرسد که کمک به
نیازمندان ارزشی بس واالتر از هوسهای گذرا داشته و میز غذای خود را دراختیار او قرار میدهد.
توفیق حکیم در این نمایشنامه بهخوبی و باصراحت تمام این ماجراها را بهتصویر کشیده است .از
رفتارهای تحقیرآمیزی که توفیق حکیم نسبتبه فقرای جامعه ذکر میکند ،دادن پسماندههای غذا و
میوهایشان به آنهاست .از نکتههای بارزی که در این نمایشنامه بهچشم میخورد ،دیالوگهاییست
که بین کودک فقیر و مرد ردوبدل میشود و محتوای تمام این دیالوگها پرده از علل فقر برمیدارد.
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سگهای ولگرد :نویسنده در این نمایشنامه برای بیان مسئلهی فقر بهطورگذرا به سگهای ولگرد
و گرسنهایی که در جامعه هستند ،اشاره میکند .هرچند توفیق حکیم اطالعات چندانی از آنها در
اختیار خواننده قرار نمیدهد؛ اما همین اشارهی گذار بیانگر فقر و پایینبودن سطح فرهنگی جامعه
است.
نمایشنامهی «این مرد را میخواهم»

خالصهی نمایشنامه
نویسنده در این نمایشنامه زنی را بهتصویر میکشد که شیفته و دلباختهی یک وکیل معروف شده
است و ازآنجاکه این دلباختگی امری یکطرفه است ،تصمیم میگیرد خود برای ابزار عالقه نزد وکیل
برود و درخواست ازدواج بدهد.

تحلیل نمایشنامه
موضوع کلی که توفیق حکیم درذیل آن به موضوع زن و تغییر رفتار و آزادیش میپردازد ،تهاجم
فرهنگیست و این از نتایج استعمارست که تمرد بر حجاب را برای زن مصری بهارمغان آورده است .او
به بیان این مسئله میپردازد؛ زن مصری که تا دیروز در حجرهی خانهاش بود و حضور او در اجتماع
کمرنگ بود ،امروز بهلطف همین استعمار و آگاهی و بیداریش ،از آزادی اندیشه و انتخاب بهره میبرد
و حقوقی مساوی با حقوق مرد میخواهد.
نویسنده در این نمایشنامه برخالف نمایشنامهی «میخواهم بکشم» که همهچیز را در هالهایی از
ابهام قرار داده بود ،صراحت را انتخاب کرده است .این صراحت و سخنگفتن بیپرده از همان عنوان
قابلفهم است؛ نویسنده در عنوان بیپرده و باصراحتِ تمام خواستهی یک زن شرقی ،یعنی درخواست
ازدواج از یک مرد معروف ،را بیان میکند .خواستهایی که بیان آن ازجانب زنان تا زمان حال یک امر
غیرمعقول و غیرمتعارف قلمداد میشود.
درست است که هدف توفیق حکیم در این نمایشنامه بیان غربزدگی زنان و فراموشکردن
اعتقادات و آموزههای دینی ازجانب آنان است؛ اما توفیق حکیم بههیچعنوان این مسئله را فراموش
نکرده که اینچنین زنان تنها نمونهی اندکی از زنان جامعهی او هستند و هنوز هم اکثر زنان پایبند به
اعتقادات دینیاند و برای بیان این مسئله زنی را بهتصویر میکشد که درمقابل شخصیت اصلی
نمایشنامه قرار دارد و از تصمیم دوست خود بیخبر است و بهمحض آگاهی از تصمیم او صحنه را
بهسرعت ترک میکند.
شخصیت اصلی این نمایشنامه از همان ابتدای داستان از اعتقادات دینی و مذهبی که باعث شده
زن در پشت پردهی حجب و حیای خویش پنهان بماند و باید منتظر باشد تا درابتدا مرد او را برای
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ازدواج انتخاب کند ،نارضایتیاش را بیان میکند و دالیلی که زن برای این انتخاب و خوبیهای این مرد
وکیل ذکر میکند همه دالیل مادی هستند و میتوان بهصراحت بیان کرد فقر و بهره نداشتن از سطح
فرهنگ باال دلیل بیان این درخواست آن هم صراحتاْ و بیپرده ازجانب شخصیت اصلی نمایشنامه
است؛ حتی زن برای متقاعدکردن دوستش و دینی جلوهدادن این کارش از الگوی دینی ،حضرت
خدیجه سالم اهلل علیها ،مثال میآورد.
بررسی عوامل غربزدگی و تهاجم فرهنگی در نمایشنامهی «این مرد را میخواهم» به قرار زیر است:
 .1صراحت داستان :نویسنده در تمامی مراحل داستان از عنوان گرفته تا انتهای داستان از موضوع
اصلی تا موضوعات فرعی که شامل درخواست نوشیدنیست صراحت بیان و کنارگذاشتن تعارفات را ،
که یکی از ویژگیهای بارز غربیان است ،انتخاب کرده بهطوریکه منشی آقای وکیل از این صراحت
بیان تعجب میکند.
 .2فراموشکردن حیا ازجانب شخصیت اصلی نمایشنامه است و همین بیحیایی و بیدینیست که
باعث میشود درخواست ازدواج خویش را بهصراحت بیان کند.
 .3درخواست لمسکردن دست مرد ازجانب زن ،پیراستن خویش که شامل آراستن مو ،الکزدن
ناخنها و داشتن آیینه در کیفش برای آگاهی از وضع ظاهریش است.
بهنظر میرسد توجه توفیق حکیم به مسئلهی زن،که در بسیاری از آثارش محور کلیدی داستان
است ،به این سبب باشد :همانگونه که در پوپولیسم ادبی در غرب ،فقر و حرفهها موضوع اصلی
رمانها بودهاند ،در شرق «زن» مهمتراز شغل است .زن موضوع عامیست که با پرداختن ریزبینانه به آن
قصد دارد افکار زنان و مسیری را که در آن قدم برمیدارند ،روشنکند؛ هرچند ممکن است در برخی
قسمتها بهدیدهی اغماض به آن بنگرد.
موضوعات پوپولیسم ادبی لزوماً ،همان موضوعات جامعهی غربی نیست؛ بهخاطراینکه شرایط
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در هرجامعهای متفاوت از جامعهی دیگر است .مصر نیز از این موضوع
مستثناء نیست.
مصر بهخاطر وجود استعمار و تغییر فرهنگ ،از آزادی زن رنج میبُرد ،و این به موضوعی مبدل شد
که بسیاری از نویسندگان در این زمینه قلمفرسایی کردند .پس میتوان موضوع زن را به دیگر
موضوعات پوپولیسم ،آن هم در ادبیات مصر ،اضافه کرد .هرچند که موضوعات این مکتب همانطور
که پیشتر بیان کردیم در جهان ثابت شده است.
در بررسی نمایشنامههای «المسرح المجتمع» ویژگی مشترک همهی آنها ،زبانیست که توفیق
حکیم برای بیان آنها بهکار گرفته است .این سبک را میتوان در دیگر آثارش نیز مشاهده کرد؛ لیکن در
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این اثر نمود بارزتری داشته است« .وی با بهکارگیری جمالت کوتاه و مؤثر درقالب گفتگو و مونولوگ
و نقل ،داستان را به خواننده القاء میکند( ».صادقی )184 ،1389
نمایشنامهی «المسرح المجتمع» توفیق حکیم بهرغم دربرداشتن مفاهیم ژرف انسانی از متنی ساده
و روان برخوردار است بهگونهایکه خوانندگان عادی هم بهراحتی میتوانند مفاهیم آن را بفهمند .زبان
نمایشنامهی وی آمیزهای از زبان رسمی و زبان عامیانه و محلیست ،این ویژگی سبب شده است تا
الیههای گوناگونی از طبقات اجتماعی مردم بتوانند نمایشنامهی وی را بخوانند( ».دادخواه )3 ،1388
این مطلب دلیل بر پایینبودن سطح دانش و فرهنگ وی نیست؛ بلکه این نشان از همفکری او با همهی
مردم و توجه او به جامعه و مردمانش است .او بهعنوان یک روشنفکر و نخبهی مصری سعی در
آگاهکردن مردم از محیط اطرافشان دارد؛ لذا در انتخاب شخصیتها از همهی اقشار جامعه استفاده
میکند :از باشا ،بک ،سعادت ،وکیل ،طبیب و طفل و. ...
یکی از شاخههای پوپولیسم ادبی «پوپولیسم دهقانی» است که در آن به کشاورزان و دهقانان و
مشکالت آنها توجه میشود .هرچند توفیق حکیم در این اثر ،به این شاخه از پوپولیسم نپرداخته است.
دلمشغولی توفیق حکیم در این اثر کارگران و کشاورزان نبودهاند و به موضوعات آنها توجهی نشان
نداده است .البته نمیتوان گفت که او این مسئله را نادیده گرفته است؛ چراکه او در نمایشنامهی
«حمارالحکیم» به این موضوع پرداخته و علت تنگدستی و گمراهی کشاورزان را استعمار و سلطهی
ترکان قلمداد میکند .بهنظر وی استعمار و تأثیر آن در جامعهی مصر عامل مهمیست در اینکه توانسته
است نظر بسیاری از نویسندگان را به خود جلب کند .این موضوع کلی ،بسیاری از موضوعات جزئی را
در دل خود نهفته که هرکدام از آنها درد دل مردم رنجدیده و ستمدیده است.
او در آثار خود بیتأثیر از فرهنگ و ادبیات غرب بهویژه فرانسه نیست؛ اما گرایش او بهسوی
تودهی مردم را اگر تقلیدی از غرب بدانیم ،تنها بهخاطر این تأثیرپذیری نیست .او مسلمان است و
بازتاب اندیشههای اسالمی و دینی را میتوان در بسیاری از شاهکارهایش مشاهده نمود« .توفیق حکیم
بهعنوان یکی از چهرههای برجسته و بااهمیت ادبیات دراماتیک مصر میتواند دورنمایی از زمینههای
اندیشهی اسالمی بازتابیافته در تئاتر اسالمی و عربی را نشان دهد( ».عثمان  )34 ،1384با خواندن آثار
او بهسادگی میتوانیم روح دینی و شرقی او را حس کنیم که دربرابر مسائل جامعه سکوت نکرده است.
«او بهعنوان یک متفکر برجسته عضویت هیچ حزبی را نپذیرفت چرا که آن را دور از شأن یک نویسنده
میپنداشت؛ ولی این به آن معنا نبود که از مشکالت جامعهی خود دوری بجوید و کنج عزلت
برگزیند ...توفیق حکیم توانست بااستفادهاز قالب نمایشنامه انتقادهای گزندهای را متوجه حکومت
زمانهی خود کند و دروغینبودن نظام انتخاباتی دموکراسی حکومت را فاش نماید( ».کاهه )34۶ ،138۵
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهند که میتوان توفیق حکیم را بهعنوان یک نویسندهی
مردمی و ادبیات او را ادبیات مردمی معرفی کرد .او شاخصههای پوپولیسم ادبی را مستقیماً از غرب
نگرفته و درنزد او امری ملی و فطری بوده است و دربرخی از موضوعات نیز با غربیان متفاوت است
که این مطلب تأکیدی بر ابتکار و توجه بیشتر نویسندهی عرب برجامعه و مردم خود را نشان میدهد.
او به عوامگرایی و تودهی مردم عالقه نشان میدهد با اینکه خود را وابسته به طبقهی بورژوایی میداند.
ارتباط مکاتب سیاسی یا اقتصادی و ...با ادبیات باعث گسترش موضوعات آن میشود .ظهور
مکتب پوپولیسم ادبی در ادبیات بهعنوان یک مکتب موضوعی و مضمونی ،ادبیات را از قیدوبند عدهای
خاص بهویژه طبقهی فئودالیسم رها کرد و آن را دردسترس عامهی مردم قرار داد .موضوعاتی که مکتب
پوپولیسم درپیش میگیرد ،عجینشده با باور مردم است و با استقبال آنها مواجه شده است.
توفیق حکیم بهعنوان یک نویسنده و نمایشنامنویس در هردو حوزهی ادبی توانسته است مردم را
بهصحنهی داستانهایش بکشاند .ابتکار توفیق حکیم استفاده از قالب گفتگو بوده است که البته گاهی
زبان سادهاش با رمز آمیخته میشود .زبان نویسنده برای بیان در نمایشنامه ،زبانی ساده و بسیط و
قابلفهم برای تودهی مردم است و مخاطبانش تنها روشنفکران و طبقات باالی جامعه نیستند.
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Populism is a political term appeared with the rise of popular revolutions in Russia
and France. Afterwards, it penetrates into literature. This term signifies advocating
common people in politics, it follows the same trend in literature, too. The populist
criticism culminates in France, because French critics were concerned with the
literary works which treat low classes, undergrounds and miserable people. Tawfiq
al-Hakim is an Egyptian prominent writer who studied law but devoted his life to
literature and writing. He was a prolific writer who wrote in different styles. His
works are characterized with commitment with the social problems and criticism of
the social changes. Since the drama is written in dialogical form, it can deal with
common people's concerns better than novel. Moreover it has no limitation in
choosing the topics. This popular social spirit as well as his commitment to common
people have made al-Hakim a popular writer. He exploited these themes to increase
people's awareness and help them in managing their social problems. Applying the
populist criticism, this article shows that Tawfiq al-Hakim's work was not a mere
imitation of Western populistic works. His innovations can be found in selection of
the themes and concentration on local problems.
Keywords: Populism, Tawfiq Al-Hakim, Common People, Drama.
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