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  چکیده

ها برخی از سازه مندو نظام واره تکرار موسیقیادبی معاصر ب واژگان نقد یکی از پربسامدترین "موتیف"

دهی به محتوا و سبک اثر نقش شود که در شکلح در متن اطالق میاز قبیل جمله، عبارت، واژه، اصطال

کارگیري هب همچنین و بردک اثر پیسبمایه و توان به درونبا شناخت موتیف می در متون روایی. دارد

در تالش است موتیف  پژوهش حاضر. موتیف روشی براي ایجاد انسجام و پیوستگی در متن است

از رمان نویس  "الحرب فی برّ مصر" آن را در رمان مشهور ها و کارکردهاي جلوه، )زمین( "أرض"

نقشی که در رمان  و کارکرد ون زیرین آهاي اللتهد تا دمورد بررسی قرار د "یوسف قعید"مصري 

تحلیلی در سه محور به بررسی  – این پژوهش با اتکاء بر روش توصیفی .کشف نماید را کندایفا می

ور این موتیف را به بدهد قعید در رمان مزنشان مینتیجه  .پردازدکارکرد موتیف أرض در رمان می

یان داستان با این موضوع گره واو دیدگاه ر هاي رمان قرار دادهیافته در تمامی بخششکلی سازمان

گیري مفهوم که جمعاً باعث شکل دهدارائه میایده خاص خود را از أرض و هر راوي  خورده است

 . است هاي رمانگردد و آن ارزش حیاتی زمین براي شخصیتواحدي می
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  پیشگفتار

نویس یابد ودر آن رمانمی بروزاي رکرد موتیف به طرز هنرمندانهدر رمان معاصر کا

کارهاي  و تا بواسطه آن ساز کنددر متن تکرار می واررا موسیقی هاتعمداً برخی سازه

ها هاي کهن و یا قصهدر حکایت چنین کارکردي گرچه .خاصی در متن پیاده کند

مان معاصر از از سر کارگیري آن در رگردد اما بهاي مالحظه میاي و افسانهاسطوره

پرداز قدیم از سر ذوق و که قصه ایفاي برخی از کارکردها است حال آنتعمد و به قصد 

درون  سبک یا ،حادثه مرتبط باهاي مهم ها از سازهسازهاین  .گیردعادت آن را به کار می

لبته ا. آیدیا کم اهمیت داستان به شمار نمی و هاي فرعیاست و از سازه داستانمایه 

مثالً در آثار فمنیسیم موتیف . ها بستگی به سبک و نوع اثر داردمیزان اهمیت این سازه

هایی مکن است در ادبیات پوچی موتیفو یا اینکه م. زن، عشق اهمیت فروانی دارد

هایی سم موتیفیلدر ادبیات رئا. اهمیت داشته باشد شکست ونظائر آننظیر ظلمت، 

نویس باید وص رماندر این خص. استمند ، کار، نان، از اهمیت زیادي بهرهنظیر زمین

انتخاب کند در  نویسی خودو رویکرد داستانهایی متناسب با سبک سعی کند موتیف

ت پوچی بر به عنوان مثال اگر رمان ادبیا .ریزدمنطق داستان درهم میصورت غیر این 

ا اگر رمان مدرن غرق در بیان و تفسیر شفق خورشید در ه کند و یموتیف نان تکی

هاي ناهمگونی میان موتیف -برندکار میبهها مانتیسمگونه که رآن -غروبی زیبا کند

جانبه موتیف با سبک دوالبته ارتباط  .شودگرفته شده و سبک داستان ایجاد میبکار

نوع موتیف نیز در شناخت  ،م استگونه که نوع سبک در تعیین موتیف مه همان؛ است

  .سبک داستان مهم است

الحرب "در رمان ) زمین( آنچه در این پژوهش اهمیت دارد بررسی موتیف أرض

هاي برجسته یوسف قعید است که با استفاده از این رمان از رمان. است"	فی برّ مصر

 .گرددیروایت مدر آن  ،پسر پاسبان ،به نام مصري ییتشخصسرگذشت چندین راوي 

بازگو کرده و به خود رویداد زندگی مصري را  هرکدام از راویان در داستان بخشی از

أرض به شکل در این رمان  .شودبراي بیان سرگذشت خود، داده نمیمصري فرصتی 
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کردي هنري در رهاي هنري داستان کاگردد و در کنار دیگر جنبهمی وار تکرارموتیف

  .آیدیفنی این رمان زیبا به شمار مهاي و از جنبه داستان دارد

  

  سوال پژوهش

کارکردهاي آن را  ،هاي این موتیف در رمانجلوهکند تا با بررسی میاین مقاله تالش 

  :تا جوابی براي سوال زیر بیابدکشف و بررسی کرده 

  هاي موتیف أرض در رمان چگونه است؟جلوه

  کند؟میالقاء  رمان الحرب چه کارکردهایی را در) زمین( موتیف أرض

  

  تحقیق ي پیشینه

ي معدودي صورت گرفته است، و این قلیل هاپژوهش "احلرب يف بّر مصر"درباره رمان 

و در ایران تاکنون پژوهشی از آن صورت صورت گرفته ي عربی شورهاکدر  هاپژوهش

اءة يف أعمال امليتاقص، جتريبًا روائياً، قر " ؛)2013(مقاله : هااز جمله این بررسی. نگرفته است

، حيدث يف مصر اآلن، وثالثية شکاوي مصري احلرب يف بّر مصر :يوسف القعيد الروائي املصري

هاي روایت در رمان ااین مقاله به قضیه میت. سمیۀ الشوابکۀنگاشته شده توسط  ."الفصيح

پردازد و قضایایی نظیر چند صدایی، مؤلف ضمنی و زمان پریشی و مزبور قعید می

يوسف القعيد والرواية "، )1984(همچنین مقاله . مورد بررسی قرار داده است خیال را

است به  این مقاله که در مجله فصول نشر یافته. از فدوي مالطی دوجالس ،"ةاجلديد

   .پردازد که رمان الحرب نیز یکی از از آنهاستهاي قعید میهاي پسامدرنی رمانویژگی

هاي زیادي صورت پژوهش نثر معاصر عربیدر شعر و  درباره موتیفدر مجموع 

؛ از "موتیف نهر در اشعار بدر شاکر سیاب"، )1394(آنها مقاله  گرفته است از جمله

این مقاله که در مجله نقد ادب معاصر عربی یزد . الدین عبدي و نسرین عباسی صالح

  .ها متعدد رود پرداخته استانتشار یافته است به تجلّی

 کارکردهايو پردازد می "الحرب"در رمان  "رضأ"ه موتیف مقاله حاضر تنها ب

  .گردداز این حیث پژوهشی نو قلمداد می دهد ومختلف آن را مورد بررسی قرار می
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 سخنی درباره موتیف

اي برخوردارند، این برجستگی ها از برجستگی قابل مالحظهدر یک اثر برخی از سازه

دهد که براي شناخت اندیشه متن و ک موتیف میمند خود در اثر تشکیل یبا تکرار نظام

تأثیر  همچنین. اندیشه پدیدآورنده متن مؤثر است سبک آن و همچنین شناخت سبک و

  . بسزایی در انسجام و یکپارچکی اثر ادبی دارد

عمده گردد و دلیل وزه تعریف دقیقی از آن ارائه نمیاین واژه پربسامد نقدي که امر

و  مایه و مضمونی است که با واژگان دیگر نظیر بنط معنایآن همسان انگاري و خل

موتیف یعنی اینکه . فرق جدي دارد هاکند در حالی که موتیف با آنموضوع پیدا می

وعه اي ایماژ، واژه، عبارت، جمله، کنش یا صحنه اي که در یک اثر ادبی معین با مجم«

این اصطالح از موسیقی به . دآفرین و پیاپی تکرار شولتاز آثار ادبی به نحوي دال

د که در یک رواي به کار میو در موسیقی براي اشاره به ملوديادبیات راه یافته است 

توان ابزار شناخت بدین سان موتیف را می ).373: 1394پاینده، (» شودقطعه تکرار می

فی کارکردهاي مختل دتوانموتیف می. ه معناي خود درون مایهدورن مایه دانست نه ب

اي، زیباشناختی، ساختاري و غیره که یکی از قبیل کارکرد سبکی، درون مایه داشته باشد

از آنها کشف و بررسی درون مایه است زیرا بکارگیري متکرر یک سازه در متن مسلماً 

  .در پی القاء اندیشه خاصی از ناحیه نویسنده به مخاطب است

در قرون وسطا ) Motivus(اسم  و) movere(ریشه واژگانی موتیف را فعل التین 

دانند، که هر دو به حرکت کردن و یا حرکت دادن به سمت جلو و اصرار، انگیختن یم

زیتونی در تعریف این اصطالح ). 698: 1978آکسفورد، (» و به فعالیت واداشتن اشاره دارد

دارد،  هر عنصري از عناصر اثر ادبی که بتوان صرف نظر از کارکردي که«: بیان می دارد

موتیف یک کلمه و یا یک جمله یا حالت و یا تصویر یا فکري . آن را جدا تصور کرد

در  ).69: 2002زیتونی، (» کندشود و نقش خاصی را ایفا میدبی تکرار میاست که در اثر ا

هاي معاصر هاي پربسامد رمان یري موتیف یکی از شگردها و تکنیکمجموع بکارگ

  .گیردهاي مختلفی در رمان بکار میا به شکلباشد که نویسنده آن ر می
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  "الحرب فی برّ مصر"گفتاري پیرامون رمان 

در آن را  "اتحاد الکتاب العرب"هاي عربی است که ترین رماناین رمان یکی از برجسته

. جهان عرب قرار داده است و مطرح صد رمان برترردیف چهارمین رمان در فهرست 

قعید در این رمان به . مصر در جریان است 1973ان جنگ این رمان در زم يرویدادها

پردازد و داستانی گیرا و خواندنی اي متفاوت به این جنگ میز زاویهاي جذاب و اونهگ

جاي  گردد که بهرگذشت فردي به نام مصري روایت میدر این رمان س. آوردپدید می

از آنجایی که هویت و . دگردشهید می نبردود و در رفرزند کدخدا محله به جنگ می

شناسنامه مصري پسر پاسبان فقیر به اسم پسر کدخدا تغییر یافته است، کدخدا به جاي 

پدر  ،و پاسبان ،گرددمند میشهید بهره و امتیازات مادي و معنوي پاسبان از حقوق

  .برداي نمیشهید بهره از مزایا ،قیقی شهیدح

 ، متعهد، خفیر)کدخدا یا شیخ محله( عمده: اوي به ترتیباین رمان توسط شش ر

 از زندگی خاصی گردد و هرکدام زاویهروایت می ، صدیق، ضابط، محقق،)پاسبان(

ها به در این داستان اسم حقیقی شخصیت. کنندمصري و رویدادهاي او را روایت می

نها با صفات شغلی و همه آ. شودمند است گفته نمین هم اسمی داللتجز مصري که آ

تکنیک چند . شده استنو نگاشته این رمان به شکلی نو و پسا. شوندشناخته میخود 

اي نیست که هرکدام از راویان بنابر دیدگاه خود یک حادثه را متکرراً راوي به گونه

برند به جلو می با رعایت ترتیب زمانیشرح دهند بلکه هر کدام بخشی از حادثه را 

 شود و قعید به شکل هنرمندانه ووایت دیده نمیبیان حوادث راي که تکراري در گونه

  . گرفته است هنو و متفاوت از تکنیک چند راوي بهر

  

  جایگاه موتیف زمین در رمان

که به گرا دانست توان نزدیک به جریان ادبیات واقعان را از جهت مضمونی میاین رم

ک موضوع زمین در پیرو این سب. پردازدمی ي،اي مصرهاي خانوادهبیان مشکالت و رنج

هاي رئالیسم برخی در رمانالزم به ذکر است که . رمان از ارزش زیادي برخوردار است

به زمین  توانها میی برخوردار است از این دست موتیفها از اهمیت دوچندانموتیف
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م دانست که در هاي رئالیستوان یکی از موضوعات مهم رمانزمین را می. اشاره نمود

پذیري رویدادهاي آن شگیري داستان و کننشیند و در شکلآن می صدر موضوعات

نظر کنیم خواهیم دید  "زینب"اگر به اولین رمان مدرن عربی یعنی . نقش بسزایی دارد

هاي عربی به این کارکرد در نویسحتی رمان . که این محور در آن بسامد باالیی دارد

من شرقاوي رمانی به نام سطح موضوع و موتیف کفایت نکردند بلکه عبدالرح

  .داردنشان از اهمیت حیاتی این موضوع  که آوردپدید می "األرض"

 حوادث داستان الحربوار بکار گرفته است و قعید در رمان حاضر زمین را موتیف

گوید و خود ترین موضوع انسان سخن میاهمیت موضوع زمین به عنوان حیاتیاز 

این رمان  در .جنگ در خشکی و کرانه مصر. ین استعنوان نیز القاء کننده مکان و زم

هاي زیادي دارد مطابق با شخصیت عمدة که زمین. چرخدهمه چیز بر سر زمین می

هاي حکومتی که در آن اصالح اراضی منحل شده تمامی زمین هامنآیین جدیدترین

در ي دیگري در توازي با این موضوع، قضیه. ردآوبازپس گرفته شده را بدست می

او که سه زن . ه خدمت برودد بجریان است و اینکه پسر او به سن سربازي رسیده و بای

ها برقرار ي اینکه عدالت را میان زنو این آخرین پسر او از آخرین زن اوست برا دارد

کند قصد دارد این پسر را از خدمت معاف کند همانطور که براي پسرهاي دیگر انجام 

  .داده است

معافیت این فرزند ندارد؛ او  دلیلی برايکه عمده  گیردنگامی شکل میگره داستان ه

 او را راضی سازد تا پسرش را غیر قانونیتحویل مقادیري زمین به پاسبان،  قصد دارد با

بخاطر نیاز  ،کدخدا پس از موافقت پاسبان .دبه جاي پسر کدخدا به خدمت بفرست

کارهاي  ،کمک شخصی به نام متعهد ضرروي به زمین براي تهیه مایحتاج زندگی، با

در  مصري. شودبه جاي پسر کد خدا روانه خدمت میدهد و مصري اداري را انجام می

گردد، زیرا با تحقیقات کدخدا واگذار میتمامی امتیازهاي شهید به شود جنگ شهید می

. ستآید گرچه حقیقتاً پسر پاسبان اي قانوناً فرزند عمده به شمار میعمل آمده مصر

-هم از او دریغ میرا آن د براي پاسبان بماند زمین است که عمده تنها امتیازي که بای

   .دارد
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 کارکردهاي موتیف أرض در رمان

 "الحرب فی برّ مصر"هایی موتیف أرض در رمان در این بخش از مقاله به نقش

- هاي آن به تحلیل کارکردها این موتیف میشود و ضمن بررسی جلوهپرداخته می

 :پردازیم

  

  کارکرد انسجام بخشی

یف ابزاري موت«. بخشی به اثر استهاي موتیف در یک اثر انسجامیکی از کارکردهاي

ن یشاها وار در ساختار رمانحدت اندامتوانند به منظور ایجاد واست که رمان نویسان می

هاي ر فصلمند داگر یک موتیف بصورت قاعده). 373 :1394پاینده، (» به کار برند

 .گردندبر اثر آن به هم متصل و متحد می هاي رمانبخش مختلف رمان تکرار گردد،

 براعت استهالل، ،افکنیواسطه سازوکارهایی از قبیل ایجاد توازي، گرههب معموالً موتیف

  .کندساختار دورانی، نمادسازي در داستان ایجاد انسجام می

 )هافصل( هاي مختلفکه حلقهاست  یبه عنوان رشته وصلدر رمان قعید أرض 

رمان قعید  .آوردو منسجم پدید میبافته اي به همکند و زنجیرهرمان را به هم متحد می

راوي در . بردمیآغاز خواننده به اهمیت آن پی شود در همانبا موضوع ارض شروع می

ر رمان دمند آن تر تکرار قاعدهسپس ؛شودش حیاتی این موضوع را متذکر میارز آغاز

کند و وقع تکرار افاده میتشکیل موتیف داده و با توجه به کارکردهاي یکسانی که در م

و سبب ایجاد هارمونی  ،گیري پیرنگ مؤثر استها و شکلپذیري شخصیتدر کنش

  . گرددهاي مختلف رمان میمیان فصلنظم 

  :گویددر صفحه آغازین فصل اول راوي می

األرض اليت . کرامتنا عادت إلينا. تلمس نفسي السعادة منذ سنوات مضتأول يوم يدخل قليب الفرح و «

  ).۷: ۱۹۹۶القعيد، (» أخذوها مّنا سنة أربع و مخسني رجعت

روزي است که شادي در قلبم هاي مدیدي که گذشت، اولین  امروز بعد از سال«

زمینی . به ما بازگشت ،احترام رفته. کندو وجودم خوشبختی را لمس می کندرسوخ می

   »دوباره به ما واگذار شد از ما سلب شده بود 54در سال  که



    نقد ادب معاصر عربی  182

شادي، سعادت، کرامت از جمله واژگانی هستند که راوي با استفاده از آنها در پی 

از بس اهمیت دارد که مسلماً این قضیه . کندزگشت زمین، حالت خود را توصیف میبا

قعید این اهمیت . استرمغان آورده به اراوي /ي شخصیتبرا هاي مثبتی راچنین برآیند

 شخصیتاي که کند به گونهچیزي را همسان با آن قلمداد نمی دهد ورا گسترش می

  :از خوشی همان لحظه جان دهد کندمیزمین آرزو  بازگشتهنگام  )کدخدا/راوي اول(

  ).7، همان(» عتهاألن سعاديت بعودة األرض ما بعدها سعادة أخری يف العامل کله، متنيُت أن أموَت سا«

ن سعادتی در دنیا ه بسان آک اي استبه اندازهبا واگذاري مجدد زمین خوشبختی من «

  »نیست، آرزو داشتم همان لحظه از خوشحالی جان دهم

هاي دیگر نهد و فصلمیي در ابتدا با اهتمام به این موتیف ستون اول را وار

که در مجموع این گره با کارکرد  آیندبه شمار می هایی از اهمیت این موتیفپژواك

 ،هاهخورد و در نتیجه این گرموضوع أرض در فصلهاي بعدي گره میبا همسان خود 

ان در فصل اول رمان بسیاري از حوادث فرعی داست. آیدانسجام براي داستان پدید می

ارزش این موضوع حیاتی را نویسنده به طوري . گرددبه قضیه بازگشت زمین مربوط می

گیرد مانند داستان جنبه طنز آمیزي به خود میاي از اوقات زرگ انگاشته که در پارهب

  :داردزمانی که بیان می

أثناء صالة الفجر أوشکُت أن أخطئ يف تالوة الفاحتة والتحيات، کان من الصعب علّي أن أرکز يف أمر «

  ).9: 1996قعید، ( »من األمور

ار لغزش در قرائت سوره حمد و سالم دچبود که نده هنگام اقامه نماز صبح چیزي نما«

  .»من دشوار بود که بر کارهایم متمرکز شومبراي و اشتباه شوم؛ بسیار 

هاي آغازین داستان ن بخشبراعت استهالل و ایجاد تناسب میا قعید مطابق با تکنیک

ها، در فصل اول به ویژه صفحات آغازین آن تالش زیادي براي نشان با دیگر بخش

چه بسا اگر این . کند تا پیوند منطقی با حوادث بعدي برقرار گرددزمین میدن اهمیت دا

فت زمین، اشارات داللتمند نبود، تسلیم زودهنگام مصري و خفیر در مقابل پیشنهاد دریا

پارچگی متن در معرض گسست قرار نمود و در نتیجه یککاري غیر منطقی جلوه می

  .گرفتمی
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ل داریم نه موتیف؛ همچنین در آغاز فصموضوع سروکار به اینجا ما با یک تا

چه بسا اهمیت این . بخشی این موضوع سخن گفتتوان درباره کارکرد انسجام نمی

اي راوي. هاي بعدي افول کند ودیگر موتیفی در داستان شکل نگیرد موضوع در فصل

نیز که در فصل اول خوشحال و خوشبخت بواسطه بازگشت زمین است در فصل دوم 

راوي دوم  ،و براي متعهد کندبرگزار میدر پی این بازگشت زمین است که سور بزرگی 

  :این قضیه براي دستیابی به برخی امتیازات مهم استرمان، 

قلُت إنه مادام أرض العمدة عادت إليه، البّد وإن شريف ووظيفيت واعتباري يف الطريق إّيل، احلکاية « 

  ).31: 1996القعید، (» مسألة وقت فقط

با خود گفتم، تا زمانی که زمین عمده به او واگذار شد، شرف و کار و اعتبار و زندگی «

  .»من وابسته به اون شده، مسأله اساسی االن وقت شناسی است

دارد که باید ارزش وقت را پاس بدارد و در این در نمونه مزبور راوي بیان می

اه و این موضوع در فصل دوم با همراز این ر. ببرد "عمده"هنگام سود بیشتري از 

کند با توازي پیدا می ،آوردبه ارمغان میاینک براي متعهد شادي و سرروي که 

توان گفت که در برخی بنابراین می. اي که در فصل اول ایجاد کردبرآیندهایی مشابه

ا هتوانند بین اشخاص، وقایع و صحنهسازي نیز میبا ایجاد قرینه« هامواقع موتیف

سازي براي  اینجا نیز قعید از سازوکار قرینهدر  ).76: 1386اسالمی، (» کندارتباط برقرار 

دستمایه و ابزاري برقراري انسجام توسط موتیف استفاده کرده است و موتیف أرض 

ت براي شده براي امتیازات و ومقداري زیادي پول که متعهد در قبال کاري که قرار اس

در حقیقت اندیشه نفرستادن خدمت سربازي براي پسر . کند عمدة انجام دهد دریافت

پس از بازگشت به زمین و اعاده قدرت و قوت  -که در انزواء قرار گرفته بود- کدخدا

زیادي دست یابد و  و مکنت زمین سبب شده تا کدخدا بر ثروت. آیدکدخدا پدید می

را داشته باشد  )راوي دوم( ت عمل کاري غیر قانونی توسط متعهدبا استفاده از آن جرأ

رض بینیم موضوع أچنان که می. کندطلب می کدخدال آن هزینه هنگفت از که در قبا

بلکه همچان بسامد دارد و با  ،شود نه تنها معدوم و نادیده انگاشته نمیر فصل دوم د

  .ارکردهاي یکسان و متوازي در پی القاء این موضوع حیاتی استک
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 کند آن را روایت می "خفیر"به نام  يوم که راوي دیگردر فصل بعدي یعنی فصل س

این فصل را  ،ندشمینیم و این موتیف با تکرار قاعدهبتغییري در کارکرد این موتیف نمی

زیرا خفیر قرار است در قبال دریافت زمین پسر . وصل نموده است ي پیشینهابه فصل

به خاطر  سوم یعنی خفیر راوي. خود را به جاي پسر عمده به خدمت سربازي بفرستد

  :کنداد عمده را کاري دشوار قلمداد میرد پیشنه ،این موضوع

  .)76، همان( »جلعُت رفض املوضوع ليس أمراً سهالً کما تصورُت، خاصة األرض« 

برخالف تصورم نپذیرفتن پیشنهاد عمده کار بسیار مشکلی بود، به ویژه پیشنهاد «

  .»واگذاري زمین

اهمیت خود را  و ارزشزمین، گردد در این فصل نیز ظه میگونه که مالح همان

 شزرا اوزمین براي کدخدا که . حفظ نموده و رمانویس تعمداً آن را تکرار نموده است

به خفیر واگذار آید، قصد دارد این را براي او واالترین چیز به شمار میو  داردحیاتی 

نظیر پول و غیره  ين موضوع دیگرنویسنده از قرار داد. کند تا پسرش به خدمت برود

در این فصل خودداري نموده تا تا ضمن ارتباط و تناسب با ارزشی که رمانویس در 

موتیف بدهد و در نتیجه  براي زمین متصور شده، تشکیل هادیگر بخش و آغاز رمان

برقرار و تناسب انسجام ها به شیوه براعت استهالل آغازین و سایر بخش میان بخش

   .نماید

ترین موضوعات مزمین به عنوان یکی از مه -فصل سوم  به ویژه –در کل رمان 

ن دو قضیه، گردد و خفیر مردد میان ایمطرح می يمطرح شده در کنار سربازي مصر

اگر چه قضیه «. پسرش را به خدمت بفرستند ،در ازاي أخذ آنزمین را ترجیح داده، تا 

راوي جزئی از زندگی او را را روایت کرده  باشد و هرقضیه مرکزي میمصري در رمان 

و استعداد و نبوغ باالیی  پسري که در درس یگانه است، )648: 2013شوابکۀ، (» است

اما زمین آنقدر اهمیت دارد که خفیر ذکاوت و استعداد پسرش را نادیده می گیرد  دارد؛

 و .خود عمل کند زیرا احتیاج و نیاز مبرم او به زمین سبب می شود برخالف میل باطنی

است را در بخش آغازین رمان نویس تمهیدات چنین تصمیمی که ظاهراً خالف انتظار 

و قرار دادن آن به عنوان موتیف با  هاي رمان با اعتالي ارزش رمانو سایر بخش

  .ایجاد کرده استرکردي حیاتی کا
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ر کند توسط عناصآن را روایت می ،وست مصري در خدمتفصل چهارم که د

در این فصل . خورد که یکی از آنها موتیف زمین استها پیوند میتلفی با دیگر فصلمخ

د، شخصیتی که بیان می دارد در بیشتر حدیث نفس مصري در داستان شنیده می شو

نامه جدید حکومتی باید به عمده برگردانده شود به ازاي بقاء ارض که طبق آیین

  : خدمت فرستاده می شود

فرح البيت کّله ل بقاء األرض معکم، قبل الوالد و أتت حکاية التجنيد وقال العمدة أليب ابنک مقاب«

  ).92: 1996القعید، (» بدون مناقشة هد رفضُت األمر کلّ �ذا احلل أما أنا فق

ماجراي سربازي را پیش کشید و عمده به پدرم گفت که پسرت را در مقابل ابقاي «

اهالی خانه خرسند شدند اما من این موضوع را . پدر پذیرفت .زمین به سربازي بفرست

  .»مناقشه و گفتگویی نپذیرفتم گونههیچبدون 

که کامالً مؤید ارزشی است که رمان براي زمین قائل شده است،  در این نمونه

، اما این مناقشه به سرانجام مناقشه مصري اندکی از این اهمیت موضوع کاسته است

  :ی غیر از این براي مسأله حاضر وجود نداردرسد زیرا حلنمی

وملاذا أمسيها تضحية،  . قالت يل نظرات أهلي أن رفضي سببه أنه مطلوب مين القيام بالتضحية« 

  ).92، همان(» کان املطلوب حالً 

گفت که بهترین روش آن است که من خودم را م به من میا هاي خانوادهنگاه«

  .»گذارم قربانی بلکه من حالل مشکل بشومقربانی آنها کنم، چرا اسمش را ب

آنها بر  شود ورمان مشاهده می اننزد راوی ششمو  پنجمأرض در فصل  موتیف

گذارند و عمل مصري را در ازاي آن کاري ممکن و اهمیت این موضوع صحه می

اي مقصر بیشتر دانسته و خفیر را به گونه محتمل دانسته تا جایی که ارزش زمین را

آنها . یقاتی استبه ارض نگاهی تحق) ضابط و محقق(دو راوي  نگاه این. کنندقلمداد 

مقادیري زمین فرزند خود را به جاي خفیر در ازاي دریافت رسند که به این نتیجه می

مله که ، از این رو این قضیه هم به عنوان یک معاپسر کدخدا روانه خدمت نموده است

یکی از طرفین را مقصر  توانگرفته و نمی اند انجامهر دو طرف در آن سود برده

   :دانست
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العمدة ترک هذا األرض نظري اخلدمة اليت تطوع ابن اخلفري وطلب القيام �ا، دون أن يطلب أحد «

  ).142: 1996القعید، (» منه ذلک، ّمث أن ابن اخلفري کانت أمنية عمره أن يذهب إلی اجلهادية

مت سربازي که پسر پاسبان به آن گردن نهاد عمده این زمین را در مقابل انجام خد«

  .»سپس پسر پاسبان به سربازي فرستاده شد. به آنها واگذار نموده است

 زمین به عنوان یک انسان در برابرمصري  و زندگی در اینجا یکسان انگاري حیات

از ارزش واالي  ی دیگرنشان و أخذ آن توسط خفیر و عادالنه دانستن چنین معامله اي

بار دیگر موتیف أرض  کمتنی یدرون مان در این جا نیز با ارجاع ر .استر رمان آن د

  .گرداندکند و نگره پیشین را درباره أرض تقویت میرا تداعی می

گانه رمان به عمل آمد نامیدن وانی که از موضوع ارض در فصول ششبعد از بازخ

دیدیم این موتیف  این موضوع به موتیف ممکن و قابل بررسی است و همانطور که

اول عمده در فصل  .توانست سبب یکپارچکی و ارتباط فصل هاي ششگانه رمان گردد

ك عمده کاري غیر متعهد بخاطر این ثروت و امال .گرددبواسطه زمین ثروتمند می

خفیر بخاطر این موضوع پسر خود را  .کالن بستانددهد تا از او مزدي قانونی انجام می

کار کند و  ايزمین گسترده فرستند تا بتواند درخدمت میسر عمده به به اکراه به جاي پ

راوي چهارم که حدیث نفس مصري در آن تبلور می یابد . مقداري زمین بدست بیاورد

بیانگر این مطلب است که او خود را قربانی خانواده نموده تا آنها به مستغلّاتی دست 

مربوط به قضیه مصري هستند اشاراتی به  راوي پنجم و ششم که کارمند و بازرس. یابند

دام ارزش زمین را گوشزد پردازند و م و به تحلیل این قضیه میاین موضوع دارند 

  .کنند می

اي در رمان پدید آورد نسته است ساختاري دورانی و دایرهاین موتیف توا بنابراین

م یاگر بخواه .گردد و آن أرض استرمان به یک نکته ختم میمه أجزاي که در پی آن ه

خواهیم دید که  ،مثابه زنجیري به هم بافته در کنار هم قرار دهیمحوادث داستان را به

رویدادهاي اصلی داستان دارد ومنشأ اي بین کرد متصل کنندهرموضوع زمین در آن کا

  :گیري بسیاري از آنها نیز زمین بوده استشکل
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موضوع زمین حلقه وصل حوادث توان دریافت که با توجه به نمودار حاضر می

در حوادث جزئی داستان نیز دخالت داشته است و  اینکه کما. کلیدي داستان است

   .کندآفرینی میهمانند یک موتیف در تمامی اجزاء داستان سرایت کرده و نقش

بخشی را افاده  کارکرد انسجام "الحرب فی برّ مصر"در رمان  "أرض"موتیف 

موتیف « رو از این. گانه رمان است انسجام میان فصول ششکند وعامل وحدت و  می

کمک می کند تا نویسنده به طرزي لطیف و بدون استفاده از شرح و توضیح و توصیف 

اگر این موتیف را نادیده بگیریم و ). 108: 1388دهقان، (» زیاد از حد، اثر را انسجام بخشد

شت و یک موضوع به شکل هر فصلی براي خود بر سر موضوعاتی مختلف جریان دا

ها برقرار گشت دیگر ارتباط میان این بخشهنرمندانه در تمامی فصل ها تکرار نمی

گونه که عناصري نظیر  از این رو همان. نمودگردید و قابل گسست و انفصال مینمی

آیند  می هاي مختلف یک رمان به کار ه جهت پیوند میان فصول و بخشزمان یا حادث

  .بخشی ندارد شی کمتر از این عناصر در پیوندموتیف نیز نق

  

  ایفاي سبک رئالیسم

. سبک نویسنده داردو شناسایی تعریف ک سازه در متن نقش مهمی در دار ینشان تکرار

ک اثر سبک حماسی به آن اثر به عنوان مثال تکرار موتیف گونه واژه شمشیر در ی



    نقد ادب معاصر عربی  188

. ستا مانتیسم در اثر دخیلنکه موتیف طبیعت در شکل گیري سبک رای کما بخشد می

اخت سبک آن هاي یک اثر راهی براي شنمی توانیم بگوییم که شناخت موتیفبنابراین 

مدرن رمانی پسا "قعیدالیوسف "از  "الحرب فی برّ مصر"رمان . اثر و نویسنده آن است

و کی خاص این نوع روایی از قبیل شکل جدید بس و ساختار هابا ویژگی) الرواية اجلديدة(

روایت و عدم پایبندي به عناصر مشخص از قبیل مکان و زمان است اما بودن غیر خطی 

سازد هاي رئالیسم نزدیک میمان آن را از جهت مضمونی به رمانموتیف زمین در این ر

داران  القعید از طالیه« .هاي رئالیسم متفاوت استرچه از جهت ساختار با عمده رمانگ

را براي بیان  هایش برخی از داستانوي . نویسان است  تاندر میان داسرئالیسم سبک 

آورده و با تکیه بر  دراوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادي جامعه خود به رشته تحریر 

: 1393گندمی، (» است گرایی اسلوبی جدید و مضامینی نو را به تصویر کشیدهمکتب واقع

3.(  

به عنوان  نخست ممکن است گرچه میان مضمون و سبک رمان حاضر این دوگانگی

گرا در ین ادبیات واقعتوان گفت که مضاممیاما  بروز پیدا کند،هاي رمان یکی از ضعف

اي دارد و بکارگیري آن برجستهویسی حضور نها و ساختارهاي ادوار رمانتمامی سبک

در یک رمان مدرن آنگونه که قعید انجام داده است نشانه ضعف و رویکرد پاردوکسی 

ویسی ممکن است با استفاده از ساختار خاصی به پردازش نهر رماننویس نیست؛ انرم

همچنین باید متذکر شد که نامیدن رمان پسامدرن بیشر با . مضمون رئالیسم بپردازد

توجه به ویژگی ساختاري آن است در حالی که رویکرد رئالیسم بیشتر با توجه به 

پذیر در هاي تکراربه عنوان ایده هاي مهمگردد و اندیشهص مضمونی اطالق میخصائ

  .اي داردی از ادوار حضور برجستهویسی حضور دارد گرچه در برخنتمامی ادوار رمان

نگاشت در حالی که مضامین و  افول سبک رئالیسم رمان خود را یوسف قعید در زمان

رو از این ؛شتهمچنان ادامه داو فاصله طبقاتی ض هاي رئالیسم از قبیل فقر و تبعیسوژه

و با جدید و نو  هاي برجسته رئالیسم در شکلیموتیف زمین از موتیف اتخاذبا  او

پسند تا شاید با این سبک جدید و مخاطبرمان معروفش را نگاشت اسلوبی جذاب 

مخاطبینی  .ن غافل نشوندده مرکزي رمان بکند تا از اهمیت آرا متوجه این ای مخاطبین
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رض زمانی موتیف أ .1اندرئالیستی به ستوه آمدههاي کراري رمانکه از ساختار خطی و ت

کند که صاحب قدرتی آن را از گیرد و کارکرد سبکی القا میجنبه رئالسیم به خود می

  :گرددنکه در نمونه زیر مشاهده میاید کماستم دیده و مظلومی دریغ بدار

أخذ األرض منه . مل يعط والدي األرضيف البلد عرفُت أن العمدة، بعد ذهايب إلی اجليش ماطل و «

أوًال حبکم القانون اجلديد، ّمث سّلمه قطعة منها زرعها بنظام املزارعة أو املشارکة ورفض حتی کتابة ورقة 

  ).95: 1996القعید، (» �ذا الوضع الظامل علی طول اخلط

ه دانستم که عمده بعد از رفتنم به وعده اش عمل نکرد و زمین را بدر سرزمین «

پدرم نداد، ابتدا زمین را پیرو قانون جدید از ما گرفت، سپس قطعه از آن را به عنوان 

مناصفه کاري به واگذار کرد اما هرگز آن را در اختیار ما قرار نداد و از نوشتن خطی 

  »مبنی بر تقدیم آن به ما خودداري نمود

اي که ف وعدهخالشود که کدخدا محله بربا توجه به بند روایی مزبور مشخص می

اي زمین به او واگذار مبنی بر اینکه مقدار قابل مالحظه -پدر مصري داده ،به پاسبان

. عمل ننموده است -کند در صورتی که مصري به جاي پسر کدخدا به سربازي برودمی

رغم عهدي که با او بسته، نوعی لب زمین و عدم واگذاري به او علیدر حقیقت س

د و احساسی که به کنطب نسبت به پدر مصري ایجاد میمخاترحم و دلسوزي در 

با که  دهد مطابق با احساسی است که خواننده رمان رئالیسم داردخواننده دست می

احساس . آوردگونه آثار بدست می هاي طبقه پایین در اینمطالعه آالم و رنجهاي انسان

 یري این موتیف استزمینه بکارگ خواهی و دادخواهی و احقاق حقوق مظلومانعدالت

. گیردواقع گرا به خود میتیجه چنین درك و احساس و رویکردي، رمان جنبه در نو 

همچنان . ستوتیف أرض در رمان پدید آورده ارمان نویس این سبک را با استفاده ازم

 پایداريحماسی و  یسبک همین موتیف در یک اثري دیگر ممکن است القاء کننده که

همچنین در  .خن از دفاع از زمین و حفظ آن در مقابل دشمنان باشدسهنگامی که باشد، 

کدخدا آیند و از ده زیادي از کشاوزان نزد محقق میجاي دیگري از رمان زمانی که ع

  :کندرا القاء می سبک رئالیسمبه شکلی دیگر  موتیف أرضکنند گالیه آغاز می

: 1996قعید، (» مل العمدة اليت التنتهييل من مظا اشکو . حضر إلی عدد کبري من فالحي البلد« 

46 .(  
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ها پایان ناپذیر جمع کثیري از کشاورزان ناحیه حاضر شدند و از مظالم و ستم«

  »عمده گالیه کردند

هاي کشاورزي به کدخدا از وضعیت کشاوزان در حقیقت پس از واگذاري زمین

سته از مردم وابسته به نان و این د. کنندد و زبان به گالیه از او آغاز میخود راضی نیستن

اند و سیطره فردي ضحاك منش به مثابه عمده باعث رنج و آزار آنها شده است زمین

حال آنکه در این رمان به مثابه بسیاري از رمانهاي رئالیسم خبریث از ظهور پهلوان و 

  .یابدناجی فریدوان وارد نیست و داستان با سرنوشتی تراژدیک خاتمه می

  

  ون مایهشناخت در

معنا و توازي دارد اما موتیف در مایه یا اندیشه اثر همموتیف از جهات زیادي با درون

م، 2000طه، (» گرددمعناي فکر اصلی و موضوعی که در کارکرد ادبی تکرار می«ادب به 

توان آن را هم در تر است و میبنابراین موتیف از اندیشه کلّی. )78: 1394؛ عبدي، 208

اي در متن است و آن سازه ممکن مند سازههمچنین بیشتر به معنا تکرار نظام بربگیرد و

  .است جزو ابزارهاي مضمونی متن هم باشد

یکی از اهداف و کارکردهاي موتیف شناخت اندیشه حاکم در اثر است در مجموع 

هاي واره در بخش تکرار یک طرح. به ویژه زمانی که موتیف از ابزارهاي مضمونی باشد

تواند براي ایجاد و القاء هاي گوناگون و احیاناً مشابه میتلف یک اثر در وضعیتمخ

زیرا بعید . سازي استدیشهترین کارکرد چنین تکراري اناي باشد و محتملاندیشه

اي تکرار کند اما این سازه در جهت تقویت و القاي ایده اثر نماید که نویسنده سازه می

طب به اندیشه و هایی هستند که با تکرار آنها، مخایا نشانهها، سرنخ و موتیف«. نباشد

داراي ) هاموتیف( هر کدام از این عناصر تکرار شونده متن. بردمیمایه اثر پیدرون

مایه اصلی داستان ونردیابی این عناصر ما را به در مایه اصلی هستند وبخشی از درون

  ).103: 1388دهقان، (» رساندمی

شوربختی و وضعیت  این رمان: گونه بیان کرد توان اینان قعید را میمایه رمدرون

دهد که در اثر یک تصمیم اجباري یکی از فرزندان آن اي فقیر را نشان میغمبار خانواده
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مضامینی نظیر بدبختی،  از این قضیۀ. شودخذ هیچ امتیازي قربانی ماجرا میابدون 

کند مسبب فراهم شدن چنین د تالش میقعی. گرددسادگی، فقر، ظلم استنباط می

مشکالتی را از دو طرف بررسی کند اول تصمیمات ناعادالنه سیاسی که مردم هنوز در 

چنبره کدخدا و قدرتش گرفتارند و عدم اجراء تقسیمات ارضی سبب افزایش قدرت 

 دوم فالکت و ناآگاهی خانواده فقیر مصري از. شوداین فرد در محله و سودجویی او می

به تصمیم کدخدا بدون  و تسلیم زودهنگام آنها چگونگی رهانیدن خود از مشکالت

زندگی  مسلماً افق ذهنی محدود آنها که در روستایی کوچک .و مخالفتی هیچ مقابله

هاي رمان حاضر با استفاده از راوي .ایجاد چنین مشکالتی شده است کنند زمینهمی

یک موضع مصر و انحالل . اسی مصر داردگانه دو موضع در مقابل جریان سیچند

کند که براساس ضعف و ناکارامدي حکومت قلمداد میسیستم تقسیم اراضی را نشانه 

بیانگر این  "خفیر"صري به چنین فالکتی دچار می گردد که راوي سوم آن خانواده م

بینیم که شوربختی مصري با دستان خویش است و در موضع دیگر می .ایده است

زند باشد زیرا عدالت در جامعه موج میضرب المثل از ماست که برماست می مصداق

موضع دوم را راوي چهارم دوست مصري . توانست از حقوقش دفاع کندصري میو م

  :ششم محقق اذعان دارندو راوي 

قعید، (» ساحة احملاکم متسع للجميع والکل يعيش اآلن يف أزهی العصور العدل اليت عاشتها مصر«

1996 :92.(  

مایه و اندیشه حاکم در رمان تشرح گردید حال باید به این بنابر آنچه گفته شد بن

اي مؤثر و مفید است و قضیه که چگونه موتیف ارض در شناخت چنین نگره و اندیشه

الزم به ذکر است که . هاي تقرّب و شناخت درون مایه باشد تواند یکی از راهچگونه می

شدن یک نفر در شوربختی یک خانواده و قربانی. ستبه زمین ا درون مایه رمان وابسته

عدم تملک مقدار زیادي زمین تا با آن امرار : اثر یک ماجرا به یک عامل بستگی دارد

ن کارها که ایست آوردن آن باید به کارهایی بپردازد معاش کنند از این رو براي بد

  :سبب بدبختی آنها می شود

قبل الوالد و فرح البيت  . ل العمدة أليب ابنک مقابل بقاء األرض معکمأتت حکاية التجنيد، وقا«

  ).92: 1996القعید، ( »کّله �ذا احلل
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در رمان قعید موتیف ارض در پی افاده مضمون وابستگی انسان ها به آن است که 

است و ارزش ن مهمترین دغدغه زندگی آنها به حساب آید و از قدآبدست آوردن 

از این رو قعید با نشان دادن این قضیه و تکرار آن  .مند استبهره باالیی نزد آنها

عمده براي  هايهمچنان که تالشداند و پذیر و قابل باور میصري را تحققعملکرد م

از اهمیت زمین در رمان خود سخن  هموارهاو . بدست آوردن زمین دور از انتظار نیست

زش باالي برخوردار گردید و شته از ارمی گوید، زمینی که در قرن بیستم بر خالف گذ

او زمین را به مثابه معشوقی دست نیافتی فرض  .ها بیش ازهمه به آن وابسته شدندانسان

نموده که وصالش آرزوي همه است و هجران و از دست دادنش باعث نابودي انسان 

اینجاست که پدر عمده همچون دلدادگان عذري، حزام و جمیل و مجنون . گرددمی

  :گرددهاي ناگوار دچار میخاطر از دست دادن زمین به مصیبتب

يقدر علی مل. األمين کّله أصيب بشلل، شل نصفه. يوم نزع ملکية األرض مّنا، مل يتحمل والدي املوقف«

  ).18: م1991القعید، (» نصفه ی، حتی فمه مل يقدر علی حتريک سو حتريک يده اليمين أو قدمه اليمين

نیمه راست . زمین از ما سلب شد، پدرم بیخود گشته و فلج شد روزي که مالکیت«

توانست دست راست و پاي راست خودش اي که نمیبدنش به کلی از کار افتاد به گونه

  »توانست نصف دهانش را تکان دهدحتی دهانش؛ او فقط می. را تکان دهد

تا حدود زیادي  خواهد آن را بیان کنددرك این حادثه تراژدیک که قعید میتفهیم و 

در  .به عنصر زمین وابسته است که به شکل موتیف وار در رمان گنجانده شده است

مضمون فقر، سادگی، شوربختی و نظیر این واژگان و مفاهیم نزدیک به آن را مجموع 

ایده شود و نویسنده با استفاده از چنین سازوکاري داده میموتیف زمین نشان توسط 

  . دهدرائه میمرکزي رمان خود را ا

  

  گیري نتیجه

  :توان در موارد زیر بیان نموداز این پژوهش بدست آمد را میآنچه 

 هاي سبکی و مضامین و معانی اثردر انتقال ویژگیاي و سازندهکرد مؤثر رکاموتیف  .1

 .وار در اثر استهمچنین راهی براي ایجاد انسجام و وحدت اندام .دارد
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اي از موتیف أرض بهره سف قعید به طرز هنرمندانهرمان الحرب فی برّ مصر از یو .2

در اثر بکار  گرفته است و آن را براي دستیابی به اهداف و اعمال کارکردهاي مهمی

 .گیرد می

ترین کارکردهاي موتیف أرض در رمان قعید، برقراري انسجام و وحدت یکی از مهم .3

توجه شایانی در وصل  یسنورمان. هاي مختلف رمان استاندام وار میان اجزاء و فصل

هاي رمان تمامی فصلاین اجزاء با استفاده از موتیف أرض نموده است و در آن  نمودن

مند موتیف أرض ند و این اتحاد مرهون تکرار نظامابه هم متصل و متحد شدهزنجیروار 

 .هاي اثر استدر تمامی بخش

نویسنده . مهمی داردمایه در رمان مزبور نقش موتیف أرض در تبیین سبک و درون .4

از شیوه مستقیم در شرح و تفسیر سبک و مضامین اثر خود پرهیز نموده بلکه با استفاده 

در . مایه رهنمون کرده استاز سازوکار موتیف خواننده را به شناخت سبک و درون

رمان حاضر موتیف أرض در ایجاد سبک رئالسیم و مضامینی نظیر فقر و تبعیض بکار 

 .تگرفته شده اس

  

  ها نوشت پی

هاي رئالیستی از یک راوي همه چیز منظور از این سبک تکراري همان برخورداري رمان -1

برد و از دادن که رمان خود را با استفاده از ساختار خطی نقطه آغاز، میانه و فرجام به پیش می

  .گیردمقدار مشخصی کشکمش و حل بهره می

  

  و مآخذ منابع
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دراسة موتيف األرض في رواية الحرب في بّر مصر ليوسف قعيد   

 

 

1سید اسماعیل حسینی أجداد
 

 2شهرام دلشاد

 

ّخصالمل  

کلمة موتيف من أکثر الکلمات تداوالً يف ا�االت النقدية احلديثة وهو يطلق علی تکرار متسق ومتجاوب لبعض 

دراسة املوتيف يف النص . فهو يلعب دورًا فاعًال يف إيفاد املعاين وافرازها. الرتکيبات والکلمات يف النص األديب

. خلق نظمًا هارمونيًا يف األثريل يونلروائا هو طريقة استخدمها االروائي تعد مفتاحًا لفهم فکرة األثر واسلوبه کم

فهي  ليوسف قعيد "احلرب يف بّر مصر"رواية يف قصد هذه الدراسة أن تدرس مجاليات موتيف األرض ووظائفه ت

 ذهت واخلصائص األسلوبية التی خلقت هکشف الدالالتتنوی الدراسة أن . من أشهر رواياته علی اإلطالق

وقد تبّني من خالل هذه الدراسة أن الروائي وّظف هذه . التحليلي-من خالل منهج الوصفي ة يف النصالتقني

الرواة يف النص کما تساهم يف  ينشرهاالتقنية علی شکل متناغم بسائر املکّونات السردية خاصة األفکار اليت 

  .تشکيل األسلوب الروائي القعيدي
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