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انعکاس غزلهای حافظ در رمان «ملحمه الحرافیش» نجیب محفوظ
دکتر فرامرز میرزایی

*

ابوالفضل رحمنی

**

چکیده
داستان ملحمه الحرافیش(حماسه عیاران) ،نوشته نجیب محفوظ 31 ،بیت از غزلهای حافظ
شیرازی را ،به زبانفارسی ،دربر دارد واین شگفت انگیز مینماید که ابیاتی از غزلهای حافظ ،دست-
مایه یکی از برجستهترین داستانهای این نویسنده مشهورمصری و برنده جایزه نوبل 3811م گردد،
داستانی که تاکنون هفت فیلم سینمایی از آن ساختهاند .این ابیات که از زبان خلوت نشینان «تکیه»
و به زبان فارسی شنیده میشود و در سماع صوفیانه خود آن را زمزمه میکنند ،نوعی هنجارشکنی
در ادبیات داستانی عرب بهشمار میرود و بیانگر آشنایی بزرگترین داستاننویس عرب با شعر حافظ
میباشد ،اماپرسش اساسی این است که این ابیات چه تناسبی با فضای داستانی دارد؟ با روش
کتابخانهای وتحلیلی – توصیفی که در آن ،اصل این ابیات در دیوان حافظ با شکل کاربرد آن در
داستان ،سنجیده شده است میتوان دریافت که این ابیات مناسب با فضای صوفیانه داستان به کار
،

رفته و با بهرهگیری از آن ها ،داستان زیباگونه اوج گرفته است.

واژگان کلیدي :حافظ شیرازی ،نجیب محفوظ  ،ملحمه الحرافیش.
مقدمه
حافظ با مضامین شععری «عارفانعه ،عاشعنانه و رندانعه»(اسعتعممی )۶۵ :3111 ،و واژگعانی
آهنگ عین ،از نظععر روحععی و عم ع اندیشععه ،مشععربی گسععتردهتععر از مشععرب صععوفیه دارد
یعنی:اندیشهنکته سنجش محدود به اصول سنتی تصوّف نیست و در «تشعخی
استاد گروه زبان وادبیات عر ب دانشگاه بوعلی سینا
دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا

تاريخ دريافت33/3/21:

و ضضعاوت»

mirzaei.f@basu.ac.ir

*Email:

Email:abolfazlrahmani@yahoo.com

تاريخ پذيرش33/21/7:

**
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9383اندیشه و دل خود مدد میگیرد نه «از مبانی مسلّمه و چون و چعرا ناپعریر تصعوّف
نیروی
ازتابستان
خانناهی»(مرتضوی .)3۶۶ :3131،درونمایه غعزلهعای وی آمیختعهای از فلسعفه و عرفعان

7
اسممی است که شعرش را جاودانه و جهانی و ورد زبان صوفیان خانناهنشین کرده است.

در باره «نجیب محفوظ»( )111۵ -3833نویسنده مصری هم گفتهاند که همچون « متنبی بیامد
ودنیا را پر کرد و مردم را سرگرم» (مرینی .)11 :111۵،در جهان عرب ،ناضدی را نمیتوان
یافت که پیرامون این برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 3811م ،سخنی ننوشته باشد .وی
بیش از پنجاه داستان نوشته که یکی از مشهورترین آن ها ،بعد از داستان سهگانگی (بین-
النصرین -ضصرالشوق -السّکریّه) ،ملحمه الحرافیش یا حماسه عیاران نام دارد.راز پیروزی
نجیب محفوظ در داستاننویسی ،اندیشه فلسفیاش بود .وی سالهای  3811تا  3811در
دانشگاه ضاهره  ،ادبیات و فلسفه آموخت(عنانی .)۶ :1111،از دیدگاه وی ،با وجود دگرگونی
همیشگی زندگی ،ایمان نیاز ثابت انسان است و مکاتب مادی بشر توان حل مشکل بشر
امروز را ندارد .از اینرو به فلسفه معنوی گرایش داشت که آثار آن هم در داستانهایش
نمایان است(بدر .)13 - 13 :3813،محفوظ میکوشد در داستانهایش ،تغییری نمادین را در
زمینههای اضتصادی ،فکری ،علمی و ارزشهای اخمضی ،در ذهن مخاطب مجسم
کند(عبدالمعطی .) 1 :3881 ،این تغییر نمادین در رویکرد وی به مکتب آرام بخش صوفیان
نهفته است که در دنیای بحران زده ضهرمان داستانهایش جایگاه درخوری دارد ،تا آن جا که
به صوفی سوسیالیست معروف شده است(.زیاده .)3۶ :38۵1 ،رمان"ملحمهالحرافیش" نمونه
بارز چنین رویکردی است.
 -1چرایی وجود غزلهای حافظ در رمان حماسه عیاران
آن چه این داستان را شگفت انگیز مینماید ،تعداد  31بیت از اشعار حافظ میباشد که
عینا به زبان فارسی(بجز حروفی مانند «پ ،چ ،ژ،گ »که معرب شدهاند) در البمی داستان و
هماهنگ با فضای آن،روایت شده است .تمام این ابیات به شکل سرودهایی از تکیه (خانناه)
محله در نزدیکی ضبرستان شنیده میشود ،مکان مندسی ،که در کنار مسجد رأس الحسین(ع)،
بههمراه این سرودها الهام بخش پهلوانانی میشود که میخواهند عدالت را در محله برضرار
نمایند .این سرودها از پشت دیوار خانناه شنیده میشود و اهل خانناه آن را به زبان فارسی
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زمزمه میکنند (محفوظ،بیتا )11 :آن جاست که وظیفه خود را مییابند.این ابیات فارسی در
یک داستان عربی ،هنجارشکنانه و پرسشبرانگیز است :آیا محفوظ زبان فارسی میدانسته و
آن ها را از دیوان حافظ آورده است؟ آیا بیانگر این واضعیت است که گروهی از صوفیان
این ابیات را به عنوان سرودهای مرهبی خود گزیدهاند؟ آیا معانی آن راهم میدانستهاند یا
فنط آن را ترنم کردهاند؟ پاسخ به این پرسشها ،پژوهشی جداگانه میطلبد ،اما این پژوهش
درپی پاسخ به این پرسش است که این ابیات چه ننشی در ایجاد این فضای داستانی دارد؟
آیا مضمون آن ها متناسب با فضای داستان است؟ شواهد نشان میدهد که فرهنگیان مصر با
دیوان حافظ آشنا بودند .ضدیمیترین چاپ دیوان حافظ در سال 3111ق(3181م) درچاپخانه
بوالق در زمان حمله ناپلئون به مصر در ضاهره انجام شد(مصری .)3۵1 :1113،در سال
3811م ابراهیم امین شواربی دیوان حافظ را به عربی برگرداند ونخستین بیت هر غزل را هم
عینا به فارسی آورد(.شواربی )1۵-1 :3888،منایسه ابیات فارسی داستان حماسه عیاران با
ابیات فارسی ترجمه شواربی نشان میدهد که محفوظ این ابیات را از آن جا گرفته
است(.غیطانی 38 :3813،نناش )311 :388۶ ،این ابیات نشاندهنده عمضه شدید محفوظ به
حافظ شیرازی است.
 -2پیشینه ی تحقیق
درباره نجیب محفوظ پژوهشهایی درخوری انجام گرفته است از جمله :محمد بدوی
درمنالهای با عنوان «مملکه اهلل دراسه فی ملحمه الحرافیش» ،مجله ی فصول ،این رمان را
یک رمان اخمضی میداند که با «ظهور مصلح ،جامعه نجات مییابد و آروزی فنرا محن
میشود»(بدوی .)311 :3881،دسوضی شتا در مناله «الحرافیش :الحلم،العهد،النبوءه» در مجله
ی عالم الکتب ،با روشن نمودن واژه «حرافیش» أبیات فارسی این داستان را تحلیل می-
کند(،دسوضیشتا .) 311 :3881،نور محمد ضضاه ،و عارف احمد زغول در منالهای با عنوان
«رمزیه األبیات الفارسیه فی ملحمه الحرافیش» ،مجلة الدراسات األدبیه ،با بیان اهداف فلسفی
نهفته در این ابیات ،شیوه به کارگیری ابیات فارسی در رمان عربی را ،تازه و نشانهای از
رموز زیبا ی ادبی دانستهاند(ضضاه .)3۶1 :3881 ،جمال فاضل شحات در منالهای با نام «عن
العداله و المجد و آل الناجی فی ملحمه الحرافیش» ،نشریه ابداع ،عنصرهای زمان ،مکان،
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وشخصیت را بررسی مینماید(شحات .)3۵ :311۶ ،منالههای فراوانی هم در ایران
حوادث
9383
تابستان
در باره نجیب محفوظ نوشته شدهاست« :تحلیل مکتب ادبی سهگانه نجیب محفوظ» از

7
میرزایی و اکبری مفاخر که در آن ،مشکمت اجتماعی ،فکری و سیاسی جامعه مصررا

براساس واضعگرایی در سهگانگی بررسی کردهاند (میرزایی ،)33۶ :3111 ،ایندو در مناله
دیگری با عنوان «بحران فکری وروحی ضهرمان دررمان الثمثیه نجیب محفوظ» بحرانهای را
مانند دوگانگی دین ودانش ،احساس غربت و بیهویتی ،سرگردانی در شناخت ارزشها و پوچی،
بررسی کردهاند(میرزایی ،)3۵1 :3113،مناله «مظاهرالواضعیه التفاؤلیه فی أدب نجیب محفوظ
و تداعیاته» ،از طهماسبی و اصغری ( ،)13 :311۶بهویژگیهای اصلی خوش بینی واضع-
گرایانهِ آثار محفوظ ،و «التناص النرآنی فی روایه الل

و الکمب لنجیب محفوظ»  ،از

پروینی و همکارانش ( ،)13 :3111به استفاده مثبت محفوظ از ضرآن کریم در داستانهایش،
پرداختهاند .با وجود پژوهشهای بسیار درباره آثارمحفوظ ،در باره ننش ابیات فارسی در
ایجاد فضای داستانی این داستان ،پژوهش درخوری نشده است.
 -3داستان محلمه الحرافیش (حماسه عیاران)
واژه ملحمه که «جمع آن ممحم است به معنای رخدادی که کشتاری بزرگ دارد» (ابن
ماده ل.ح.م) و در اصطمح ادبی ،داستانی است پر از امور خارق العاده و اسطورهای (جوکار،
 )۶3 :3111یا ضصیدهای دراز با رویدادهای پر از شرف و بزرگی(رخاوی ،)3۶۶ :3881،اما
در ترکیبی که محفوظ درعنوان رمانش آورده است ،میتوان آن را حماسه یا ستیز معنا کرد.
«حرافیش» از واژه «احرنفش الدیک :تهیأ للنتال» یعنی «آماده شدن برای جنگ» است(.ابن
منظور ،ماده حرفوش) مفردش «حرفوش» به معنای بداخمق ،مبارز و جنگجو و سارق
است(.نجار )31 :3813،و در ترکیب به کار رفته ،معنایی «عیار» یا« لوطی» میدهد و ترکیب
محلمه الحرافیش را میتوان به «حماسه عیاران» یا «ستیز لوطیان» برگرداند اما بهخاطر
درونمایه مثبت داستان ،بهتر است آن را به حماسه عیاران ترجمه کرد .حرافیش گروهی
سرکش بودند که در زمان ایوبیان شکل گرفتند .در آغاز ننش مثبتی در سپاه صمح الدین
ایوبی داشتند و پیشاپیش سپاه به دشمن یورش میبردند ،اما بعد از اننراض دولت ایوبی،
بیکار شدند و به خانناهها ،و مساجد پیوستند ،از اینرو نام حرافیش به « صوفی ،درویش یا
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فنراء» نزدیک است(نجار )31۶ :3813با توجه به رفتارهای اینان ،گاهی نماد عدالت
اجتماعی با دو هدف :رهایی از حاکمیت و سلطه بیگانه و رهایی اجتماعی از ستم
خودکامگان شدند(.همان )111،موضوع اصلی داستانِ حماسه عیاران ،تضاد دوگانگیهایی
مانند :خیر و شر ،زندگی و مرگ ،آزمندی وبینیازی(عکیلی،بی تا )331 :و درگیری
همیشگی بین فنر و ثروت است(.شحات )3۵ :311۶ ،که توزیع نامناسب ثروت ،به عنوان
اهرم سلطه ثروتمندان ،آن را به وجود میآورد به طوری که محرومان در مرتبهای پایینتر
ضرارمیگیرند(.وادی )11 :3811 ،محفوظ در این رمان ،از یک رویداد تاریخی ،داستانی زیبا
میآفریند تا مشکل «داری و ناداری» جامعه امروز مصر را بیان کند .درونمایه اصلی آن هم،
انتظار گشایش امور با برضراری عدالت است که در پایان ،یکیاز شخصیتهای اصلی داستان
به نام «عاشور ناجی دوم» ،آن را محن سازد .رمان «حماسه عیاران» (ملحمه الحرافیش ) به
سال 3833م منتشر شد .طولی نکشید که از آن فیلمهای  :فراری (المطارد ،) 381۶شهد
الملکه (  ،)381۶گرسنه (الجوع  ، )381۵توت و گرز(التوت والنبوت  ، )381۵عیاران (
الحرافیش  ،)381۵سیره عاشور  (3السیره العاشوریه "الحرافیش" الجزء األول  )1111و سیره
عاشور  (1السیره العاشوریه (الحرافیش)  )111۶ ، 1ساخته شد  .و همین امر به تنهایی برای
اثبات ارزش هنری این رمان کافی است .این رمان در ده حکایت با عناوین" :عاشور
الناجی" "شمس الدین"" ،الحب والنضبان"" ،المطارد" " ،ضره عینی" " ،شهد الملکه"،
"جمل صاحب الجمله"" ،األشباح"" ،سارق النعمه" و"التوت والنبوت" بخشی از تاریخ
مصر را در دوره ممالیک ،در خمل سرگرشت چند نسل از خانوادهای به نام «ناجی» روایت
میکند .سراسر داستان روایتی صوفیانه از درگیریهای مردان این خانواده است که در محله
فنیرنشینی از ضاهره زندگی میکنند.عبارت آغازین و شاعرانه داستان بیانگر نگرشی صوفیانه
به هستی است« :فی ظلمه الفجر العاشنه ،فی الممر العابر بین الموت و الحیاه ،علی مرأی من
النجوم الساهره ،علی مسمع من األناشید البهیجه الغامضه ،طرحت مناجاه متجسده للمعاناه و
المسرات الموعوده لحارتنا» (محفوظ،بیتا«:.)۶ :درتاریکی عاشنانه سپیده دم ،وگرر مرگ و
زندگی ،دربرابر دیدگان ستارگان بیدار ،و شنیدن سرودههای شاد و مبهم ،مناجاتی که نشان
از رنجها و شادیهای موعود محله ما بود ،شنیده شد» .عبارت «درگرر مرگ وزندگی» نشان
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9383مرگ هم مانند زندگی بخشی مهم از حنینت هستی انسانی به شمارمیرود.حکایت
دهد که
می
تابستان
اصلی این داستان ،حکایت «عاشور ناجی» است :کودکی سرراهی که شیخ عفره زیدان ،شیخ
7
نابینا و متدین او رامییابد و با روشی انسانی و جوانمردانه تربیتش میکند و از او میخواهد

که نیرویش را در خدمت مردم ضرار دهد (بدوی .)311 :3881،این حکایت ،که اولین
حکایت از حکایتهای دهگانه "ملحمه الحرافیش" است با گزارشی از سلطه تجار واشراف
بر"حرافیش"  ،ومناومت در برابر فساد وستم آغازمیشود و در پایان با رهبری عاشور ناجی،
محله از سلطه زورگویان ثروتمند رهایی مییابد و عدالت برضرار میگردد .اما درپایان آن ،عاشور
ناجی غیبش میزند و مردم منتظر ظهور دوباره وی هستند .این انتظار تا پایان داستان ادامه
دارد ،تا این که در آخرین حکایت ،پهلوانی همنام وی واز نوادگانش ،با همان ویژگیهای
روحی و جسمی ،ظهور میکند و عدالت را برضرا میکند.
 - 4تحلیل اشعار حافظ در حماسه عیاران
تحلیل ابیات غزلی حافظ در این داستان و بیان هماهنگی آن با فضای آن ،میتواند ما را
در درک بهتر داستان کمک کند و نشان دهد که نجیب محفوظ با معانی این ابیات آشنا بوده
است درغیر این صورت نباید با فضای داستان چنین تناسبی داشته باشد:
-3-1ای فروغ ماه حسن ازروی رخشان شما

آبروی خوبی از چاه زنخدان شما( محفوظ ،بیتا)3۵:

این بیت ،که در مدح شاه یحیی ،فرمانروای یزد است ،جلوهگاه زیبایی (استعممی،
 )311:3111و بیانگر امید و خوشبینی است .این بیت در آخر فراز ششم از نخستین حکایت
ضرار دارد که عاشور ناجی ،پدرخوانده خود را ازدست میدهد و برادرِ پدرخواندهاش ،که
فردی عیاش و زورگو است ،وی را درفشار ضرار میدهد تا دربرابر خواستههایش تسلیم
شود .در غروبی غمانگیز عاشور ناجی ،خانه را ترک میکند و به خلوت گورستان پناه
میبرد ،درحیاط «تکیه» آن را میشنود ...« :مصمم شد که غم واندوه را کنار بگرارد و با خود
گفت :غمگین مباش ،ای عاشور در دنیا برادران بیشماری داری آن گاه صدای سرودهها،
گوشش را نوازش داد(».محفوظ،بی تا )3۵ :این بیت با فضای داستانی نخستین حکایت این
رمان تناسب دارد زیرا در آغاز این حکایت ،پشتیبان عاشورناجی عبداهلل میمیرد و وی
آینده را تیره و تار میبیند ،که سرودهها به گوشش میرسد که ای عاشور ،به زودی غم و
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اندوهت از بین میرود .فضای داستان در این فراز بیانگرشرایط نامساعد شخصیت اصلی
داستان همراه با باورعمی وامید وی است و «نشانگراین است که محله نیاز به کسی دارد که
باور عمی و گرسنگی را با هم تجربه کرده باشد .گویا محفوظ میخواهد بر ثبات عنیده
ضهرمانش در دو حالت نیاز وبینیازی تأکید کند و از سرودههایی که آن را مبهم میداند،
یاری میجوید(».ضضاه وزغول )3۵3 :3181 ،محفوظ تأثیر این بیت را بر عاشور ناجی این
گونه بیان میکند« :با اندوه و عش تمام به سرودهای تکیه گوش میداد ...معانی آهنگین آن
در پشت الفاظ غیرعربیاش پنهان شده بود... ،شاید روزی زنی ،مردی یا معنایی بیابد و
شاید راز سربسته را بگشاید یا اشک شادی بریزد یا یکی از آرزوهایش برآورده
شود(».محفوظ،بیتا )11 :این امید وخوشبینی نشان میدهد که محفوظ این مصرع را
آگاهانه در داستانش گنجانده است.
 -1-1زگریه مردم چشمم نشسته درخونست (همان)13 :
این مصراع در دیوان حافظ به این شکل است:
زگریه مردم چشمم نشسته در خونست

ببین که در طلبت حال مردمان چونست

منظورحاف ظ از این بیت ،آن اشک و ماتمی است که مردم به خاطر سوگ فرزندش
ریختهاند و خود نیز سخت اندوهگین است(.جملیان)113 :3138،این مصراع در پایان فراز
سیزدهم از حکایت اول است که در آن عاشور ناجی درکنار تکیه به سرودهای مبهم گوش
میدهدووضتی که میبیند درویش زیدان شرور (برادرپدرخواندهاش) از زندان آزاد شده است
و به کمک مالی نیاز دارد ،به او کمک میکند« :درویش به طرف در ورودی تکیه رفت در
همین هنگام از تکیه ،صدای زیبا و شیرینی شنیده شده که میخواند « :زگریه مردم چشمم
نشسته در خونست( ».همان )13،فضای داستان نشان میدهد که عاشور ناجی از شرایط
نامساعد و نامطلوب ،نداری ،دزدی و زندگی سخت حاکم بر مردم آزرده است(.محفوظ،
بیتا 11:و  )13وبه این فکر بود که چگونه میتواند محله را از این شرایط برهاند.
 -1-1جز آستان توام در جهان پناهی نیست

سر مرا بجز این درحواله گاهی نیست(همان)۵1،
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حواله گاه» یعنی محل بازگشت و در این جا آستان معشوق است ،تنها ننطهای که
تابستان« 9383
عاش به آن پناه میبرد .حافظ این غزل را در آغاز حکومت شاه شجاع سرود و از ستم

7
گرشته نالید و دوست داشت به مردم توجه بیشتری بشود (جملیان،3138،ج.) 183-181 ،3

این بیت در آغاز فراز  13از حکایت نخست است که بیماری وبا فراگیرمیشود و
عاشور ،که حکومت هم با او میانه خوشی ندارد ،با احساسی دردناک والهام بخش ،آنجا را
به همراه زن و فرزندش ترک میکند تا خود را نجات دهد ،بازهم صدای آواز زیبایی از
تکیه میشنود ،غمگینانه ،به آن گوش میدهد ... «:بر باالی گاری ،همسرش «فله» ،فرزندش
شمس الدین را در آغوش گرفته بود  ....وضتی گاری به حیاط تکیه رسید ،صدای زیبای
ترنم آخر شب از تکیه شنیده شد :جز آستان توام در جهان پناهی  ......همسرش گله کنان
گفت :دیگر محله ای وجود ندارد! و عاشور ناجی پاسخ داد :ولی خدا که هست»
(محفوظ،بی تا .)۵1 :این پرسش وپاسخ کامم با معنای بیت هماهنگ است .در فراز ،13از
همین حکایت ،نجیب محفوظ با بیان عبارتی نشان میدهد که با مفاهیم ابیات فارسی که از
غزل های حافط برگزیده آشناست« :وضتی به سر گرر رسید و سرودهایی شنید که چشمها را
گریان میکرد و میگفت که همه چیز مانند گرشته خوب خواهدشد»(همان .)۵۵ ،داستان
عاشور ناجی ،اولین عیار محله ،با پیروزی وی بر باجگیران و برضراری عدالت پایان مییابد:
«عاشور ناجی پهلوان بیرضیب محله شد و همان گونه که پهلوانان انتظار داشتند پهلوانی را
بر اساس اصولی که تا آن زمان شناخته نبود ،ضرار داد .و همان شغل کرایه کشی را درپیش
گرفت و همه یارانش را وادار کرد که از شغل خویش درآمد داشته باشند .در محله عدالت
و آرامش را برضرار کرد و شبها به کنار تکیه می رفت و دعا میکرد :خدایا ضدرتم را نگهدار
و برآن بیفزا تا آن را در خدمت بندگان خوبت ضرار دهم» (همان.)11 ،
اما حکایت دوم داستان« ،شمس الدین » با غیبت ناگهانی عاشور ناجی بزرگ آغاز می-
شود که به نظر میآید مهم ترین گره افکنی داستان به شمار میرود ،غیبتی که معلوم نیست
چه پایانی دارد ،وی دریکی از شب زنده داری هایش در کنار تکیه ،غیبش میزند و دیگر
برنمیگردد ،برخی گمان می کنند که درویش زیدان فاس او را ناجوانمردانه کشته است ،اما
مردم اصرار دارند که او روزی برخواهد گشت (همان )81 -18 ،وگروهی هم از سر اندوه
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بسیار ،میپندارند که پنهان شدنش نوعی از کرامات اولیاء است(.همان )8۵ :از این جا به بعد
درون مایه انتظار برضراری عدالت بر داستان سایه میافکند .توصیه عاشور ناجی به فرزندش
شمس الدین ،پیام اصلی این داستان را تشکیل میدهد «:زرق وبرق این زندگی در منایسه
با پاکی درون و عش به مردم و شنیدن سرودها،هیچ ارزشی ندارد»(:همان)81 ،
 -1-1صمح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا(همان)311 :

حافظ در این بیت رفتار سیاسی و ریاکارانه شاه شجاع را با رویه یکرنگی خود ،منایسه
میکند .مصلحت اندیشی در کارهای زندگی نیاز به حزم و دوراندیشی دارد ،و من که رند و
بی پروا هستم ،از صمح اندی شی به دورم میان روش زندگی من با مصلحت اندیشی فاصله
بسیار است( جملیان،3138،ج.)311-311 ،3این بیت در آغاز فراز  ۶1از حکایت دوم،
«شمس الدین» ،که آغازی غمانگیز دارد،آمده است .ضهرمان داستان نمیداند اوضاع چگونه
پیش خواهد رفت و با آن بخش از داستان تناسب دارد که در آن ،شخصیت اصلی این
حکایت پس از گرران روزگاری پراز دو ویژگی ثابتِ متضاد :تدیّن و دمدمی مزاجی ،اینک
بیمارو ناتوان و منتظر لحظة ضیام برای دفاع از ستمدیدگان است که سرودههای پراز اندوهی
را میشنود(.دسوضیشتا .)311 :3881،اگرچه "عاشور ناجی" فردی مصمم واصمحگر بود
در منابل "شمس الدین" ،نمونه بارز"مرگ داخلی انسانی" فاضد اراده اصمح طلبی
است(همان .)313 ،گویی این بیت در انتناد از رفتار "شمس الدین" آمده است.این بخش،
آشکارا فلسفه نجیب محفوظ را بیان میکند که معتند بود انسان همیشه گرفتار حالتهای
متضاد است ،در حکایت دوم ،شمس الدین هم مانند پدرش گرفتار همین تضادهاست ،با این
تفاوت که این باردنیاخواهیوی بردینخواهیاش چیره میگردد.
 -۶-1آنان که خاک را بنظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی بما کنند(محفوظ ،بیتا)111:

این بیت درفراز چهارم از حکایت چهارم به نام «مطارد»(فراری) ضراردارد .شخصیت
اصلی این حکایت یکی از نوادگان عاشور ناجی بزرگ به نام سماحه است .جوانی نیرومند
که به گروه لوطیان ناجوانمرد به سرکردگی «فللی» میپیوندد .پدرخوانده سماحه «خضر
سلیمان ناجی» ،از این امر نگران میشود زیرا فردی دلسوز و بیزار از خشونت است (همان،
 )113-111از اینرو شبهای بسیاری را در برابر دیوار بلند تکیه به صبح میرساند تا پیامی
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 9383شبی که در آن«خضر در حیاط تکیه بیدار ماند ...وبا احترام به سایه دیوار ضدیمی
تابستان .در
بگیرد
نزدیک شد و در کنار درگاه بلند تکیه زاری نمود .نگاهی اندوهناک به گرر کرد و به

7
درختان توت سممی داد و مشتاضانه یادی از ساکنان گورستان نمود  ....آرزوهایی که در

ابدیت فرورفتهاند ورؤیاهای رهاشده دراین آرامش که چون شهاب سنگند و عرشی که در
میانه خیر وشرسرگردان است .از خود پرسید :فردا ،آبستن چه حادثهای است؟ چرا رؤیای
هدایت فنط شامل عاشور شد؟ سپس متوجه سرودی شد که آرام آرام اوج میگرفت :آنان
که خاک را ( »....همان .)113،این بیت کامم با فضای داستان هماهنگ است زیرا فضای
رویارویی خیر وشر ،وحاکمیت ترس ونگرانی در محله ،مردم را در آرزوی بازگشت دوره
"عاشور ناجی" بزرگ ضرارداده است و خضر سلیمان هم منتظر گوشه چشمی است که
خوبان به او بنمایند وراه نجات را به وی نشان دهند.
 -۵-1درین زمانه رفینی که خالی از خللست

صراحی می ناب وسفینه غزلست(همان)111،

در دیوان جامع وکامل حافظ در این بیت به جای واژه(ناب) ،لفظ(صاف) آمده است.
منظور شاعر این است که در این دنیای نفسانی ،که هر کس به فکر خود است ،رفی و
دوست یکرنگ وبا وفا کم پیدا میشود (عطاری کرمانی.)311 :3118،این بیت در فراز 31
حکایت چهارم است که درآن سماحه در حیاط تکیه منتظراست که نامزدش « مهلبیه» بیاید
وبا هم فرار کنند زیرا سرکرده لوطیان ناجوانمرد« فللی» که ضبم با او دوست بود ،میخواهد
او را بکشد اما نامزدش«مهلبیه» به او خیانت میکند و ننشه فرار هم شکست می-
خورد(.محفوظ ،بیتا )111-138 :از اینرو این بیت هم هماهنگ با فضای داستان است زیرا
سماحه تنها وبی کس فرار می کند و رفی شفینی هم نمی یابد تا به او پناه برد.
 -3- 1درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث(همان)1۵3،

مفهوم بیت این است که مدد کنید زیرا درد ما را درمانی نیست واین جدایی وهجران
هم پایانی ندارد .این بیت در آخرین فراز از حکایت چهارم ضراردارد که بیان سختی شرایط
سماحه است .وی که همیشه فراری بوده بعد از مرگ سرکرده لوطیان ناجوانمرد تصمیم
می گیرد که باز گردد اما با یکی از مأموران حکومت درگیر میشود و او را میکشد وناچار
میشود دوباره فرار کند(همان )1۵3-1۶8،راوی لحظه فرار سماحه را این چنین توصیف
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مینماید« :چندر آرزوی لحظهای را داشت تا زندگی نوی را آغاز و فرومایگان را ادب کند
و زندگی گرشته را زنده نماید .اینک شب ،فرارسید :آغاز دوباره یک سفرطوالنی در دنیای
رنج وفرار .بازخواهد گشت اما پیری فرتوت خواهد بود!! به طرف گرر رفت و صدای ترنم
ترانه را در شکوه شب شنیده شد :درد ما را نیست درمان  (»....همان .)1۵3 ،شخصیت اصلی
حکایت ،این بیت را شبانگاه میشنود که در ناامیدی ورنج و نگرانی کامل به سرمیبرد .لرا
این بیت کامم با شرایط پایانناپریر فضای درد ورنج داستان هماهنگ است.
 -1-1نندها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعه داران پیکاری گیرند (همان)11۵،

این بیت به شکلی رندانه آرزوی معیار سنجش خلوص را دارد تا پاکی بندگی از
ریاکاری زاهدان دروغین روشن شود .این بیت در فراز  11ازحکایت پنجم با نام «ضرة عینی»
است« .ضره» فرزند سماحه شخصیتی مهربان وجوانمرد دارد واز رفتار ناپاک دوبرادر دیگرش
رنجیده خاطراست اما مردم از گرشت وفداکاری ضره بیخبرند .وی نوزاد خود را شبانه به
تکیه میبرد وبرایش دعا میکند« درآغاز ازسرودها بهره برد و از خدا خواست تا این فرزند
را شاخهای از درخت تنومند پهلوانی وبرکت ضرار دهد که بتواند رؤیاهای پاک را ،ونه
هواوهوسهای شرورانه را ،محن سازد .....زمزمه کنان گفت« :خدایا به من نیروبده» ودر
صدای سرودی که میشنید ،فرورفت :نندها بود آیا (»....همان .)11۵ ،توصیف راوی از
ضره شخصت مثبت داستان ،ونگرانی وی از ناشناخته ماندن کار خوب جوان مردان ،نشان می-
دهد که این بیت متناسب با فضای بیم وامید داستان ،در این فراز گنجانده شده است.
 -8-1هر آنکه جانب أهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بم نگه دارد(همان)131،

تعبیر«اهل خدا» به معنای دیندارانی است که عاش حنند .فعل«نگه دارد» به معنای
«وفاداربودن»است و مفهوم بیت این است که هر آن کسی که جانب اهل وفا را رعایت کند،
خداوند آن شخ

را از جمیع بمیا حفظ میکند (جملیان،3138،ج.)۵81-۵83 ،1این بیت

دضیناً مناسب فضای داستان است .سماحه که سالیان درازی آواره بوده اما منحرف نشد ،در
پایان حکایت پنجم به محله آباء واجدادیش باز میگردد و میفهمد که فرزندش وحید،
پهلوان محله شده است ،خدا را شکر میکند که رحمت الهی شامل محله شده است «:سپاس
خدای را که من را در کنار پدرم شمس الدین دفن خواهد کرد ،سپاس خدای را که رحمتش
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تابستان ما9383را فراگرفت تا سایه عدالت در آن گسترده شود .سپاس خدای را که بهترین میراث
محله
یعنی ضدرت وبرکت را به فرزندم داد .شکرگزاریش درسایه ترنم این سرود ادامه داشت:

7
هرآنکه جانب  ( »....محفوظ ،بیتا.)131:

 -31 -1صبحدم مرغ چمن باگل نوخاسته گفت

نازکمکن که درین باغ بسی چون تو شکفت
(همان)181 ،

حافظ بیان میکند که از آن چه از دست رفته ،مغموم نیستم وآن را ضضای وضدر الهی می-
دانم که بر هر چیزی جاری میشود .این بیت در حکایت هفتم با عنوان «جمل صاحب
الجمله ی» و در فراز  1۵ضرار دارد .این حکایت با مرگ زهیره شروع می شود ،زنی که با
زیبایی سحرانگیز و ازدواجهای مکرر ،دردسرهای زیادی برای محله ایجاد کرده بود .محمد
انور همسر دومش ،او را به بدترین وجه ممکن در برابر دیدگان فرزندانش کشت .آن جا که
«جمل ناجی» شخصیت نیرومند محله از مردم کناره میگیرد و کار تجارت را به وکیلش
میسپارد و به تکیه می رود تا به سروده های شیرین مبهم گوش دهد« :شبانگاه در برابر
تکیه ایستاد،آوازهها شنید .با حنیر در تکیه را زد اما پاسخی نشنید و میدانست که چرا پاسخ
نمیدهند ،زیرا آن جا مرگ ابدی فراتر از پاسخ ،حاکم بود .از خود پرسید :آیا همسایه حنی
ندارد؟ سپس فنط به صدای شیرین سرود گوش داد :صبحدم مرغ چمن ( »...محفوظ ،بیتا:
 .)181فضای داستان در این حکایت بیانگر جریان مرگ وزندگی همیشگی انسانهاست که
با معنای بیت حافظ تناسب دارد.
 -33-1بی مهررخت روز مرا نور نماندست

وز عمرمرا جز شب دیجور نماندست(همان)۶3۶ ،

حافظ روی معشوق را به خورشید مانند کرده است تا بفهماند که بیخورشید روی
محبوب ،از عمر وی جز شب تاریک چیزی باضی نمیماند.این بیت در فراز هفتم از حکایت
دهم با عنوان «التوت والنبوت» ضرار دارد .درون مایه این حکایت که آخرین حکایت داستان
است در یک جمله تکرار می شود «حتما سیجیء ذات یوم» (محفوظ )111 ،اما او که میآید
و عدالت را برضرار می کند کیست؟ عاشور ناجی نام دارد ،سرسلسله جنبان عیارها که با
رفتار و ضدرتش عدالت را حاکم کرد اما ناگهان ناپدید شد و عده ای تصور می کنند مرده است
اما منتظرانش چنین تصوری ندارند .این بیت دضینا زمانی در حکایت گنجانده شده است که

انعکاس غزلهاي حافظ در رمان «ملحمه الحرافیش» نجیب محفوظ

422

دكتركرمعلي قدمياري

فرزندان حلیمه از سیلی خوردن مادرشان به دست ضلدر محله باخبر میشوند وعاشور ناجی،
همان فردی که مردم منتظر وی هستند ،از این اهانت آزرده میشود ،به کنار تکیه میرود
وغمگینانه با جدش عاشور ناجی اول ،درد دل میکند که این بیت را میشنود(همان.)۶3۶ ،
 -31-1دیدی که یار جز سرجور وستم نداشت

بشکست عهد وزغم ما هیج غم نداشت
(همان)۶11 ،

این بیت با اندکی تغییر در «ملحمه الحرافیش» آمده است و منظور حافظ از تعبیر «سر
چیزی داشتن» تصمیم انجام کاری داشتن است (جملیان،3138،ج .)۶11-3،188این بیت هم
دضینا با فضای انتظارِ پایانِ ستم که در این حکایت وجود دارد هماهنگ است .عاشور ناجی
در این بخش به یاد جد نخستش میافتد که اخمضی نیکو و مردمی داشت ،از این رو به
تکیه میرفت و مناجات میکرد و از خدا میخواست که ستم و خواری نابود شود .شرایط
عاشور ناجی بدتر میشود وبه ناچار در گورستان زندگی میکند و به تکیه پناه میبرد،
شبانگاهان که به تکیه میرفت وبه ستارگان می نگریست ،از خود می پرسید چرا مردان خدا
به آن چه که بر سرخل خدا میآید توجهی نمی کنند؟ ...واین سرود را میشنود« :دیدی که
یار جز( »...محفوظ،بیتا.) ۶11 :
 -31-1دوش وضت سحر از غصه نجاتم دارند

ج

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دارند
(همان)۶۵1،

در دیوان حافظ ،بهجای«دارند»« ،دادند» ثبت شده و یکی از عارفانهترین بیتهای
اوست.گشایشمعنوی در سخن حافظ همیشه در خلوت سحرگاهی صورت میگیرد .در این
بیت ،در تاریکی شب یا تاریکی سحرگاه ،آن چه به حافظ میدهند ،آب حیات است،
زندگانی روحانی تازهای که او را از غصه دیرینه ،نجات میهد ،شبی که أهل معنا آن را شب
ضدر نامیدهاند .آب حیات که زندگی جاودان میبخشد ،مطاب روایات جز خضر کسی به آن
دست نیافته ،امّا در کمم صوفیان،گاه بناء به بناء ح است که با فنای نفس وخواسته های
این جهانی به آن میتوان رسید ( جملیان،3138،ج.)818-81۵ ،1این بیت ،آخرین جمله از
فرازپایانی داستان و مانند نتیجهگیری آن است .عاشورناجی دوم که عدالت را برضرار میکند
و با ساختن کتابخانهای ،از عیاران نیرویی شکستناپریر میسازد شرایط امیدوارکننده ای
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این بیت هم با فضای داستان و هم با درونمایه آن کامم هماهنگ است .شگفت آن
می
یابد9383.
تابستان
که رمان حماسه عیاران با همین بیت هم پایان مییابد .عاشور ناجی ،همان فردی که مردم
7
منتظرند تا بیاید وعدالت را برضرار نماید ،همیشه در پی آن است که علت سنوط خاندان

خود را بیابد که چرا برخی از آنان سنوط کردند و عدالت را در محله برضرار ننمودند .او می-
فهمد که مالدوستی و ضدرت طلبی دوعامل اساسی سنوط خاندان وی در گرشته بوده است و
شیطان همیشه از طری این دو ضعف به درون آنان رخنه میکرد( محفوظ،بیتا ) ۶1۶ :و
اعتناد دارد که« :عدالت بهترین درمان هرج و مرج است» (همان .)۶۶8 ،لرا با خودسازی
میکوشد تا بر هوای نفس پیروز شود .این پیروزی ،بزرگترین پیروزی اوست ودر پایان
عدالت حاکم میشود وداستان عیاران با این بیت زیبای حافظ پایان مییابد (همان.)۶۵1 ،
بند پایانی داستان ،شاعرانه و زیبا واخمضی نوشته شده است« :وتم له أعظم نصر ،وهو
نصره علی نفسه ....وعنب منتصف اللیل ذهب إلی ساحه التکیه لینفرد بنفسه فی ضوء النجوم
و رحاب األناشید .تربع فوق األرض مستنیما إلی الرضی ولطافه الجو .لحظه من لحظات
الحیاه النادره التی تسفر فیها عن نور صاف .الشکوی من عضو أو خاطره ی أو زمان أو
مکان .کأن األناشید الغامضه تفصح عن أسرارها بألف لسان.وکأنما أدرک لِمَ ترنموا طویمً
باألعجمیه وأغلنوا األبواب ........عاد إلی دنیا النجوم واألناشید واللیل والسور العتی  .ضبض
علی أهداب الرؤیه فغاصت ضبضته فی أمواج الظمم الجلیل .وانتفض ناهضاً ثممً باإللهام
والندره فنال له ضلبه ال تجزع فند ینفتح الباب ذات یوم تحیه لمن یخوضون الحیاه ببراءه
األطفال وطموح الممئکه.هتفت حناجر شادیه( :همان)۶۵1،
«بزرگترین پیروزی را به دست آورد :پیروزی بر نفسش ......،پس از نیمه شب ،به حیاط
خانناه رفت تا در نور ستارگان ،وشنیدن سرودهها ،تنها باشد .چهار زانو وبا شادمانی و لرت
از نسیم هوا ،برزمین نشت .لحظهای از لحظههای کمیاب زندگی که منجر به نوری پاک
میگردد .نه از کسی  ،شکوه داشت و نه از یادی و نه از زمانی و ونه از مکانی ..گویا
سرودهای مبهم به هزار زبان رازش را فاش میکند و گویا فهمید که چرا آنان مدت زیادی
به فارسی زمزمه کردند ودر را بستند ..... . . . . ..به دنیای ستارگان و سروده ها ،شب و
دیوارهای ضدیمی بازگشت .دامن رؤیای خود را گرفت وعمینا در دل امواج تاریکی باشکوه
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فرو رفت .سرمست از الهام و ضدرت ،به خود ،تکانی داد و بلند شد و دلش به او گفت:
بیتابی نکن ،سرانجام روزی این در برای کسانی باز میشود که با پاکی کودکان،
وبلندپروازی فرشتگان وارد زندگی شوند .لبها زمزمه کنان میخواندند:
دوش وضت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

نتیجه
شگرد نجیب محفوظ در گنجاندن ابیاتی چند از غزلهای حافظ شیرازی در داستانش با
عنوان حماسه عیاران(ملحمه الحرافیش) شگردی نو وهنجارشکنانه در ادبیات داستانی معاصر
عرب به شمار می رود .وی به زیبایی از غزلیات حافظ متناسب با متن داستان بهره برده
است .این امر بیانگر جایگاه درخور حافظ شیرازی در میان اهل فرهنگ مصر وروابط
نزدیک فرهنگی دو ملت ایران و مصر است .نجیب محفوظ ابیات غزلی حافظ را با همان
شکل و آهنگ پارسی و ریتم غنایی صوفیانه ،در داستانش میگنجاند و هربیت را متناسب با
فضای داستان و حادثه آن ،ضرارداده که نشان میدهد وی با معنای فارسی ابیات آشنا است.
محفوظ در بهرهگیری از شعرفارسی در نثر داستانی خود ،توانسته است میان دو جنس ادبی
در زبان فارسی وعربی پیوندی نوآورانه برضرارنماید و با آن ،شرایط اجتماعی ،سیاسی و
دینی را با زبانی رمزگونه بیان کند ،با این نگرش که دین عنصری سازنده و آرام بخش است
ولی منبع اصلی آن ،رازآلود و وباالتر از درک عادی بشرمیباشد.ابیات غزلی حافظ شیرازی
در ایجاد فضای داستانی ننش مؤثری دارد به ویژه آخرین بیت آن« :دوش وضت سحر از
غصه نجاتم دادند  ».....که در ایجاد فضای خوشبینانه ،اخمضی وصوفیانه پایان داستان بسیار
مؤثراست ،زیرا داستان بابرآورده شدن آرزوی مردمِ منتظر ،یعنی تحن عدالت ،پایان مییابد
و بیت گنجانده شده حافظ هم در پایان داستان ،بیانگر رهایی از اندوه و پایان ظلمت
وتاریکی ودست یابی به زندگی وحیات با معنا است.
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تابستانمنابع
9383
7

 -3ابن منظور ،أبوالفضل جمال الدین محمد بن المکرم األنصاری ( .التا) ،لسان العرب،
دارالمعارف ،مصر.
-1استعممی ،محمد ، .درس حافظ ،نند وشرح غزل های حافظ ،سخن ،تهران.3111 ،
-1بدر ،عبد المحسن طه ، .نجیب محفوظ ،الرؤیه واألداه ،ط ،3دارالثنافه ،الناهره.3831 ،
-1بدوی ،محمد ،مملکه اهلل دراسه فی ملحمه الحرافیش ،مجله الفصول ،المجلد السابع
عشر ،العدد  ،1القاهره،صص.1771 ،124-79
-۶پروینی ،خلیل و «،.....التناص القرآنی فی روایه اللص و الکالب لنجیب محفوظ»،
مجله اللغه العربیه و آدابها ،السنه السادسه ،العدد  ،33ص

.3111 ،13-13

-۵جملیان ،عبدالحسین ، .شرح جاللی بر حافظ ،چاپ اول ،یزدان ،تهران.3138 ،
 -3الجندی ،أحمد ،.الجانب الروحی و البعد الصوفی فی حیاه و أدب نجیب محفوظ،
صحیفه النهار ،العدد  ،3311الثمثاء ،مصر .الناهره،ص.1133 ،11
 -1جوکار ،منوچهر ، .شاهنامه ،ملحمه یا حماسه ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،شماره  ،۵8ص
.3111،۵8- ۶۵
- 8حافظ ،شمس الدین محمد  ،دیوان ،بر اساس نسخه ی خلخالی و منابله با نسخه بادلیان و
پنجاب،تصحیح :بهاء الدین خرمشاهی،چ،1تهران :نیلوفر.313۶ ،
-31الدسوضی شتا ،ابراهیم ، .الحرافیش :الحلم ،العهد ،النبوءه ،مجله عالم الکتب.3881 ،
-33الرخاوی ،یحیی ، .الواقع األدبی (تجربه نندیه) ،ملحمه الموت ،و التخل فی الحرافیش،
مجله الفصول ،العدد  11و  ،11ص

.3881 ،33۶-3۶1

-31زیاده ،معن  ،نجیب محفوظ و الفلسفه ،مجله اآلداب ،السنه العاشره ی ،العده . 38۵1 ،
-31شحات ،جمال فاضل ،عن العداله و المجد و آل الناجی فی ملحمه الحرافیش ،نشریه
ابداع ،السنه الثانیه ،العدد .311۶ ،31
 -31شواربی ،ابراهیم امین ،مقدمه بر دیوان حافظ شیرازی ،چاپ اول ،مهر اندیش للنشر ،با
همکاری مؤسسه فرهنگی رازی در دبی ،تهران.3888 ،
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-3۶طهماسبی ،عدنان ،اصغری ،جواد ،مظاهر الواقعیه التفاؤلیه فی أدب نجیب محفوظ و
تداعیاته ،مجله اللغه و األدب لجامعه طهران ،کلیه اآلداب و العلوم اإلنسانیه ،العدد  ،331ص
.311۶ ،1۵-13
-3۵عبد المعطی ،فاروق ،نجیب محفوظ بین الروایه و األدب الروائی ،ط ،3دار الکتب العلمیه،
بیروت.3881،
-33عطاری کرمانی ،عباس،دیوان کامل وجامع هدیه حافظ ،نشر آسیم ،تهران.3118،
-31العکیلی ،حیدربرزان ،التقابالت النصیه فی روایه ملحمه الحرافیش ،مجله کلیه اآلداب ،جامعه
ذی ضار ،العدد .313
-38العنانی ،سلوی ،نجیب محفوظ ،امیر الروایه العربیه ،مکتبه الدار العربیه للکتاب ،الناهره.1111 ،
-11الغیطانی ،جمال ،نجیب محفوظ یتذکّر ،أخبار الیوم ،الناهر.3813 ،
-13فتحی ،ابراهیم  ،نجیب محفوظ و إکتشاف الحاضر ،مجله الفصول ،المجلد السادس عشر،
العدد.3883 ،1
-11النضاه ،نورمحمد ،الزغول ،عارف أحمد ،رمزیه األبیات الفارسیه فی ملحمه الحرافیش ،مجله
الدراسات األدبیه ،العدد .3181 ،31-3۵
-11محفوظ ،نجیب( .بی تا) ،ملحمه الحرافیش ،دار مصرللطباعه.
-11مرتضوی ،منوچهر ،مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی ،ستوده ،تهران.3131 ،
-1۶مرینی ،محمد ،نجیب محفوظ فی النقد الحدیث (النقد االجتماعی ) ،مجله النند االدب
فصول ،العدد . 111۵ ،۵8
-1۵مصری ،حسین مجیب ،صالت بین العرب والفرس و الترک ،دراسه تاریخیه أدبیه ،دارالثنافه
للنشر ،الناهره. 1113 ،
-13میرزایی ،فرامرز ،اکبری مفاخر ،مظفر ،تحلیل مکتب ادبی داستان «سهگانه» نجیب محفوظ،
مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،شماره  ،33ص

.3111 ،31۶-33۶
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