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 گیالن علمی دانشگاه هیأت عضو رجبی فرهاد دکتر

 گیالن دانشگاه علمی هیأت عضو  نیا رخشنده اکرم سیدهدکتر 

 نور پیام دانشگاه علمی هیأت عضو  رنجبر جواد دکتر

  رازي علمی دانشگاه هیأت عضو  وند زینی تورجدکتر 

 مشهد فردوسی علمی دانشگاه أتهی عضو  سیدي حسین سیددکتر 

  علمی دانشگاه کاشان هیأت عضو  دکتر محسن سیفی

 ایالم علمی دانشگاه هیأت عضو  رضا شیرخانی محمددکتر 

  اهواز چمران شهید علمی دانشگاه هیأت عضو  عموري نعیمدکتر 

 آذربایجان مدنی شهید علمی دانشگاه هیأت عضو غیبی عبداألحددکتر 

 یزد دانشگاه علمی دانشیار هیأت عضو دريقا فاطمهدکتر 

 شیراز علمی دانشگاه هیأت عضو  کیانی حسیندکتر 

 
 
 
 
 
 
 

  

 ار نشریات کشوربراساس راي کمیسیون بررسی اعتب

ازشماره  "عربینقدادب معاصر"مجله  25/08/1390 مورخ

  .پژوهشی شناخته شد–علمی  حائز درجه 1390پاییز 



 

  راهنماي تدوین و نگارش مقاالت

  :باید» نقدادب معاصر عربی«مقاله ارسالی به نشریه 

مقاالت ترجمه شده . تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد -الف

  .شودپذیرفته نمی

زمان براي سایر مجالت داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 .باشد

، کلید )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(اي واژه 250–150اي داراي چکیده -ج

 .، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیري و فهرست منابع باشد)واژه 5 -3(ها واژه

نده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه در مقاالتی که بیش از یک نویس -د

 مشخصات نویسندگان ضروري است  

در مورد مقاالتی که توسط دانشجویان . مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است -ذ

شود، ضرورتاً دکتري و کارشناسی ارشد با همکاري استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 .ء استاد مربوطه به نشریه ارسال شودبایست با مسئولیت علمی و امضامی

  .باشد A4صفحه  20حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

  .شوندشوند ترتیب اثر داده می ارسال )http://mcal.yazd.ac.ir(نشریه 

ه توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه هاي رسید مقاله -2

  .داوري خواهد شد

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

  .بود

نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت را براي خود  -4

  .یافتی معذور استدارد و از بازگرداندن مقاالت در محفوظ می

نویسندگان اهدا / پس از چاپ مقاالت تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده -5

  .خواهد شد

  



  
 

 

 

 
 

 

  الگوي فنی تنظیم مقاالت

  در نشریه  علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی 

  ها قلم -  1

 . نوشته شود Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

  :به شرح زیر باشدها قلم اندازه

  .سیاه نوشته شود 16با : عنوان مقاله-

 .سیاه  نوشته شود 13با : چکیدهکلمه  -

 .سیاه نوشته شود 13با : ها واژه کلید کلمه -

 .نازك نوشته شود 12نازك  و عربی با  11فارسی با قلم : ها متن چکیده و کلید واژه -

 .نوشته شودسیاه  14با قلم : در متنعناوین اصلی  -

  .سیاه نوشته شود 5/13با قلم فرعی در متن   عناوین -

  . نازك نوشته شود 14نازك  و عربی با  13فارسی  با قلم : متن مقاله -

 12نازك و عربی با  11فارسی با قلم ): هالل(ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز  -

 .نازك نوشته شود

 .نوشته شود 11نگی با متن، با قلم کلمات و حروف التین به خاطر هماه -

 و کلمه. شود ، غیر ایتالیک نوشته میهمان ي جز کلمه  تمام ارجاعات داخل متن، به-

نام : (شود نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می .شود ایتالیک نوشته می همان 

 ).، سال انتشار، جلد، شماره صفحه نام نویسنده خانوادگی،

  .سیاه نوشته شود 14با قلم منابع نتیجه و  هاي کلمه-

نازك نوشته 11شیوة نگارش نقد ادب معاصر براي مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

  :می شود ، بدین شرح است

تاریخ انتشار داخل (، )نویسندگان/ نویسنده(نام خانوادگی، نام : براي کتاب) الف

  نام ناشر: محل نشر) بعددوم به ( ، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ)پرانتز



 

تاریخ (، )نویسندگان/نویسنده(نام خانوادگی، نام : براي مقالۀ مندرج در مجالت) ب

، دوره و شمارة مجله، صفحۀ  ، نام مجله»عنوان مقاله داخل گیومه«، )انتشار داخل پرانتز

  . آغاز و پایان مقاله

/ نویسنده(، نام  ام خانوادگین: ها براي مقالۀ مندرج در مجموعه مقاالت یا دانشنامه) ج

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا »عنوان مقاله داخل گیومه«) تاریخ انتشار) (نویسندگان

  . نام ناشر، صفحۀ آغاز و پایان مقاله: ویراستار، محل نشر

تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و (نام خانوادگی، نام نویسنده : اینترنتی هاي سایت) د

 .سایت اینترنتی ، نام و آدرس»عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه«، )یا تاریخ رؤیت

و در ) متن عربی( Traditional Arabicو ) متن فارسی( 11BLotusصفحه با قلمسر-

  .، عنوان مقاله نوشته شودصفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد

 

  ها فاصله - 2

  :ها به شرح زیر باشد فاصله

 .سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 .سانت باشد 2فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 .سانت باشد 5/1نام نویسنده  فاصله چکیده با -

یک اینتر اضافه (با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد ها  واژه فاصله کلید -

 ).زده شود

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

   ).یک اینتر اضافه زده شود(

شود، اما  طراز متن وبدون تورفتگی نوشته می اولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 .ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود ر پارگرافسای

  .شود طراز متن نوشته می هم  عناوین اصلی و فرعی، ها کلیدواژه، کلمه چکیده -

  .شود متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 



  
 

 

 

 
 

 

  )ها حاشیه(طول و عرض متن  - 3

. سانت باشد 5/4هرکدام  حاشیه راست و چپ: سانت باشد؛ یعنی 12عرض متن  -

حاشیه باال و : سانت باشد؛ یعنی 18سانت و بدون سر صفحه 19طول متن با سر صفحه 

  .سانت باشد 5پایین هرکدام 

  .سانت باشد footer25/1 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -

  

  استقاللساختمان   –دانشگاه یزد -خیابان پژوهش –یزد : نشانی مجله

  می پژوهشی نقد ادب معاصر عربیدفتر نشریه عل

  035-31232096: فاکس            035-31232433: تلفن

  Email: jmcal@journals.yazd.ac.ir 



 

  پژوهشی نقد ادب معاصرعربی فصلنامۀ علمی  دو برگ درخواست اشتراك                 

  مشخصات مشترك

  00000000000000000000000000000000000000000خانوادگینام    00000000000000000000000000000نام

  0000000000000000000000000000000000: میزان تحصیالت0000000000000000000 :یاسمت شغل

  000000000000000000000000000000000000000): اشخاص حقوقی(نام سازمان 

  00000000000000000000000: کد پستی00000000000000000000000000000000000000000000000: نشانی

  0000000000000000000000000000000000000000000000000: شماره تلفن

Email: 0000000000000000000000000000000000000000000000000 

از آخرین    �:  آغاز اشتراك00000000000000000000000000000000000: شماره و تاریخ فیش

  0000000000000000000000000000: از شماره �.         شمارة منتشر شده

  :توضیحات

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
 

است کـه الزم  ) چهل و پنج هزار ریال(هاي پستی  بهاي هر شماره با احتساب هزینه

بانـک   2007518687ارة  به حساب جـاري شـم  است حداقل براي دو شماره مبلغ الزم 

گردد و اصل فیش بـانکی  ز واری درآمد انتشارات دانشگاه یزدبه نام تجارت دانشگاه یزد 

  . همراه با فرم اشتراك تکمیل شده به نشانی دفتر مجله ارسال شود

 -خیابـان پـژوهش   –صـفائیه    89158-13149کدپستی  – یزد :فصلنامهنشانی دفتر 

 پژوهشـی نقـد ادب معاصـر    فصـلنامۀ علمـی    دفتـر دو  -لاستقالساختمان  دانشگاه یزد

  .عربی

  035-31232433: تلفکس                 035- 31232433: تلفن

Email: jmcal@journals.yazd.ac.ir 



 

  فهرست مطالب                                            

  

  صفحه                          عنوان  

   حنامینه »الزرق لمصابیحا« رمان در روایت سرعت بررسی

  زاده خسروي سرباز، سودابه نژاد، حسن رسول اهللا عبد

1  

 هلیدي گراي نقش رویکرد براساس جویده فاروق اشعار بینافردي و اندیشگانی ساختار خوانش

   )قصیده ده: پژوهانه مورد مطالعه(

  نادري نادري، سمیه فرهاد

25  

 با االعرج واسینی اثر »الفراشۀ مملکۀ« رمان رد اسپیواك گایاتري »فرودست« مفهوم تحلیل

  زنان موردي مطالعه

  فاتحی حسن سید سبلی، سن راحیل بی بی

55  

 کلودبرمون الگوي اساس کنفانی بر غسان »حیفا به بازگشت« داستان شناسی ریختت

  اسدي لمراسکی، مهدي گودرزي حسن

77  

 اسمالق سمیح شعر در »جنگ و کودکی« هاي نشانه و نمادها

  کالهچیان وند، فاطمه زینی تورج عابدي، حسین

101  

 محفوظ نجیب قصرالشوق در »تجدد« و »سنت« بازتاب

  کرمی کیانی، مدینه پور، حسین حسام سعید
127  

   کمبل جوزف الگوي اساس بر القاسم سمیح شعر در اوزیریس اسطورة بازخوانی

  صدري ایوکی، اعظم نجفی علی
155  

 القعید یوسف از "مصر برّ فی الحرب" رمان در "أرض" موتیف بررسی

  دلشاد اجداد، شهرام حسینی اسماعیل سید

175  

  »فوده علی« از »سندباد ةعود« سروده در زبانی هاي رمزگان شناسی نشانه

  عقدا افخمی قادري، رضا میمندي، فاطمه وصال جمشیدي، فاطمه

197  

  سعداوي نوال اثر »الصفر نقطۀ عند ةإمرأ«داستان  قهرمان شخصیت در حقارت عقدة بازنمایی

  صاعدي احمدرضا

227  

  

           





     پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

 )1396(علمی پژوهشی  13/ انزده پیاپیپ/ سال هفتم   

 

 

  حنامینه» المصابیح الزرق«بررسی سرعت روایت در رمان 
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  06/04/1395: تاریخ پذیرش  20/12/1394: اریخ دریافتت

  

  چکیده

ارتباط یگر، د یانواع ادب با یسهداستان درمقا و رود یبه شمار م یسینو داستان هنر از عناصر مهم در زمان

توان چارچوب اساسی داستان نامید که حوادث در طـول آن پیشـرفت    را می زمان .داردزمان  با يبیشتر

هایی که ژرار ژنت منتقـد   یکی از جنبه .شود ي آن مراحل مختلف داستان شناخته می وسیلهکنند و به  می

یـا   )دیرش زمانی( ، بحث تداومکرده استساختارگراي فرانسوي در مورد عنصر زمان در رمان بررسی 

  .گیرد قرار میبررسی  موردمتن  زمانداستان و  زماني میان  رابطه ،روایت است که در آن سرعت

المصـابیح  «ي سـرعت روایـت در رمـان     تحلیلـی مقولـه   -با استفاده از روش توصیفی ،این پژوهشدر 

از  آننتوانســته اســت در  حنامینــهکــه  و روشــن شــده گرفتــهمــورد بررســی قــرار  حنامینــه» الــزرق

گـاهی بـا    ،بلکـه در البـالي روایـت حـوادث    دور بماند،  هاي بین زمان داستان و زمان متن ناهماهنگی

هـاي مختلـف رمـان، بـا      وي در بخش .سرعت و گاهی با کاهش سرعت روایت مواجه هستیم افزایش

مثـل حـذف و تلخـیص موجـب افـزایش سـرعت روایـت و بـا بکـارگیري           یهای گیري از تکنیک بهره

 موفقیت میزان بررسی .است شده روایت سرعت کاهش موجب گفتگو و توصیفی درنگ مثل هایی تکنیک

  .است پژوهش این اهداف از آن گیرایی و رمان زیبایی جهت ها تکنیک ینا بکارگیري در نویسنده
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  مقدمه

و از جملـه   گیـرد  مـی هـا و حـوادث را در بـر     ي پدیده زمان، مانند ظرفی است که همه

و ادیبـان را بـه خـود جلـب      ن، اندیشـمندا هایی است که از دیر باز، توجه فالسفه پدیده

اند تا ماهیت آن را شناسـایی کننـد و    ي خود در تالش بوده کرده است و هر یک به نوبه

ست که انسان قادر به دیدن و لمس کـردن آن  ا اي پدیده. فسیر و تشریح آن بپردازندبه ت

  .کند گذارد درك می جاي می برنیست، بلکه تنها اثراتی را که از خود 

توان در هر فن و هنري مشاهده نمود؛ اما این مقولـه در  ي زمان را میولهتوجه به مق

اسـت؛ چراکـه بـه     ي برخـوردار بیشـتر ي ادبیات به ویژه ادبیات معاصر از اهمیت حوزه

ي زمان دارد و نویسندگانی ادبیات جدید میل زیادي به مساله« )20: 1997( ي مندوال گفته

ف دارند، در سرگرم بودن به این مقوله باهم مشترك که در مسائل دیگر با یکدیگر اختال

  .»هستند

ارچوب اساسی داستان نامید که حـوادث در طـول آن پیشـرفت    هتوان چرا می زمان

اي هر داستان از لحظه. شودمراحل مختلف داستان شناخته می ،ي آن کنند و به وسیلهمی

قـه، یـک سـاعت،    شود و پس از طی زمانی که ممکن است یـک دقی مشخص شروع می

توانـد وجـود   داستانی بدون زمان نمی یچدر واقع ه. رسدباشد به پایان می... یک روز و 

  .)246: 1387بارونیان، (داشته باشد 

بوده عنصر زمان با توجه به اهمیتی که در هر متن داستانی دارد از دیرباز مورد توجه 

  .)84: 1394و همکاران،  سرباز( است آن شکل گرفتهمختلفی پیرامون  هاينظریهو 

شناسانی است که در ترین روایتمنتقد ساختارگراي فرانسوي از برجسته 1ژرار ژنت

دهـد  هایی که بین زمان داسـتان و زمـان مـتن روي مـی    ي زمان و ناهماهنگیباب مؤلفه

وي در این زمینه سه نوع رابطه را بین زمـان مـتن و زمـان    . مباحثی را ارائه نموده است

  .4بسامد -3 3تداوم -2 2نظم -1: ن مطرح کرده استداستا

) روایـت (مـتن  زمان در جهان داستان، به روابط زمانی میان داستان و تداوم ي مقوله

مـواد خـام و    ،داسـتان . داسـتان و مـتن  : دارد ءهر روایـت داسـتانی دو جـز    .اشاره دارد

حـري،  ( ه اثـر اسـت  ي اولیـ چگونگی نقل دسـتمایه  و متن، ي اثر استي اولیهمایه دست
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ي داسـتان بـه مـتن    و طـرح اولیـه   نویسنده به انتقال مواد خامیک که زمانی .)126: 1388

شود که بتواند این امکان براي وي فراهم نمینماید، پردازد و نوشتن رمان را آغاز می می

دهد، در متن خود وارد کنـد و چـه بسـا    در واقعیت روي میگونه که آنرا  تمام داستان

بـا چنـد ثانیـه و چنـد      در رمان فقط برابر ؛ها به طول انجامیده استسالهایی که ویدادر

هایی که براي انتقال کامـل یـک داسـتان    ي چنین محدودیتدر نتیجه. کشدبدقیقه طول 

آیـد کـه در   به سمت جلو، نوساناتی به وجود مـی  روایت وجود دارد، در جریان حرکت

  .ثیر نیستأتسرعت زمان روایت بی

ي سوري است که تا به امروز آثار داستانی زیادي از  نویسان برجسته، از رمانحنامینه

، 1954در سـال  الـزرق  یحالمصـاب  را با نوشتن رمان  یسینو رمان وي. وي به جا مانده است

ـ  یندر ا ینهم. است جهانی دوم رمان، بحران جنگاین  یاصل موضوع. آغاز کرد  یشاثر ب

 یـه شـهر الذق  یفقهرمان بپردازد، به توصـ  یایکشخص  یکاستان د یتکه به روا یناز ا

رمـان،   یـن در واقـع ا . پرداختـه اسـت   سـاکنان آن  یو زنـدگ  جهانی دوم جنگ اثنايدر 

، »فـارس « یتشخصـ . کنـد  یمـ  یانزمان ب جامعه را به طور هم یکقهرمان و  یکداستان 

  .دچرخن یاو ممحور حول  ها یتشخص یرداستان است و سا یاصل یتشخص

ي سرعت  مقوله یتحلیل -شود با استفاده از روش توصیفی در این پژوهش تالش می

مـورد بررسـی قـرار    بر اساس دیدگاه ژرار ژنـت   حنامینه المصابیح الـزرق روایت در رمان 

  .و به سؤاالت زیر پاسخ داده شود گیرد

ه کـرده  چگونه از تداوم یـا دیـرش زمـانی اسـتفاد     المصابیح الزرقدر رمان  حنامینه -1

  است؟

افزایش سـرعت روایـت اسـتفاده    هایی براي  از چه تکنیک المصابیح الزرقدر رمان  -2

  شده است؟

کاهش سـرعت روایـت اسـتفاده     هایی براي از چه تکنیک المصابیح الزرقدر رمان  -3

  شده است؟
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  ي تحقیق پیشینه

در ادبیـات   هـاي روایـت   عنصر زمـان و تکنیـک  ي هاي زیادي در زمینهتا کنون پژوهش

نیـز  » سـرعت روایـت  «ها به موضـوع   روایی فارسی و عربی صورت گرفته که ضمن آن

، عنصـر زمـان در   »زمـان و روایـت  «ي  در مقالـه  )1387(قاسمی پور . هایی شده است اشاره

ي ترتیـب، دیـرش و بسـامد مـورد      روایت را با رویکرد روایت شناختی و در سه مقوله

درآمدي بر رویکرد روایت شناختی به داستان «ي  در مقاله )1387(حري . بررسی قرار داده است

هـاي   ،رویکرد روایت شناختی و مؤلفه»هاي دردار هوشنگ گلشـیري  روایی با نگاهی به رمان آینه

 )1388(همـین نویسـنده   . ي زمان را در رمان مذکور بررسی کرده است آن از جمله مؤلفه

، دو عنصر زمان و »مان و مکان روایی در قصص قرآنیهاي ز مؤلفه«ي دیگري با عنوان  در مقاله

مکان را بر اساس رویکرد روایت شناختی در قصـص قرآنـی مـورد بررسـی قـرار داده      

بررسـی سـرعت روایـت در رمـان جـاي خـالی       «ي  در مقاله )1389(حسن لی و دهقانی . است

 )1389(ی نژاد فاضلی و تق. اند پرداختهبررسی سرعت روایت در رمان مذکور،  به، »سلوچ

را ، عنصر زمان در رمان مـذکور  »روایت زمان در رمان از شیطان آموخت و سوزاند«ي  در مقاله

تـداوم یـا سـرعت    ي  اند، مقوله اند و از جمله موضوعاتی که به آن پرداخته بررسی نموده

  .است روایت

انی لحمیـد : هاي ادب عربی نیز می توان به ایـن مـوارد اشـاره کـرد     در میان پژوهش

، در بخش نظام زمانی، بـه موضـوع   النص السردي من منظور النقد األدبی بنیۀدر کتاب  )1991(

، در بحـث  فی نظریـۀ الروایـۀ  کتاب نیز در  )1998(مرتاض . است اشاره نموده سرعت روایت

ي  در پایـان نامـه   )2008(المـري  . ها، به این موضوع اشاره نموده اسـت  تداخل بین زمان

، ضمن بررسی سـاختار روایـی در   الروایۀ السعودیۀ فیالبنیۀ السردیۀ  عنوان دکتري خود تحت

  .را هم بررسی کرده است تداوم و سرعت روایتي  سعودي، مقوله  رمان

شگردهاي روایت زمان در ادبیـات پایـداري فلسـطین،    «ي  در مقاله )1390(میرزایی و مرادي 

عنصـر زمـان و   » از غسـان کنفـانی   "بقـی لکـم  مـا ت  "و  "رجال فی الشـمس "مطالعه مورد پژوهانه 

شگردهاي روایی آن از جمله زمان پریشی را در دو رمان مذکور مورد بررسی قـرار داده  

النبـی   قصـۀ فی توظیف االسترجاعات فـی   دراسۀ نقدیۀ«ي  در مقاله )1392(کیانی و همکاران . اند
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سـرباز  . اند ریم پرداختهبه بررسی عنصر زمان در داستان یوسف پیامبر در قرآن ک» یوسف

ي زمـان   مقولـه » حنامینـه هـاي آبـی    زمان پریشی در رمان چراغ«ي  در مقاله )1394(و همکاران 

پریشی در رمان مذکور را به دو صورت گذشته نگري و آینده نگري مورد بررسی قـرار  

، ضمن »لسالمۀاالفضاء الروائی فی روایات عبداهللا عیسی «ي  هم در مقاله )2001(حمدي . اند داده

هم پرداخته  سرعت روایتي مذکور، به بحث  هاي نویسنده بررسی عنصر زمان در رمان

 حنامینـه در آثـار   سـرعت روایـت  ي جا که تا کنون هیچ پژوهشی در زمینـه از آن. است

ي روایـت شـناختی در    صورت نگرفته است، در این پژوهش تالش می شود این مقولـه 

  .رد بررسی قرار گیردوي مو المصابیح الزرقرمان 
  

5تداوم
  

کنـد، بحـث تـداوم    هایی که ژنت در مورد عنصر زمان در رمان بررسی مـی  یکی از جنبه

ي زمان داستان با زمان متن مطرح اي که در رابطهمساله. در روایت است) دیرش زمانی(

منظور از تـداوم، طـول مـدت روایـت     . است، طول زمان داستان با طول زمان متن است

به عبـارتی  . )12: 1389فاضلی،( دت زمان وقوع داستان برابر نباشدکه امکان دارد با م است

ي میان حوادث سطح داستان و مدت قرائت حوادث مذبور در سطح تداوم رابطه«دیگر، 

دهـد کـه چـه انـدازه از زمـان سـطح       در واقع تداوم به این پرسش پاسخ می. متن است

شناسـان، بـر اسـاس    روایـت «. )58: 1387حـري، ( »کند؟داستان در سطح متن نمود پیدا می

ها براي روي دادنشان نیـاز  کنند که رخدادمفهوم دیرش، ارتباط میان زمانی را بررسی می

: 1387پـور، قاسـمی ( »ها اختصاص داده شده استدارند و مقدار یا حجمی که از متن به آن

135(.  

هایی بـین  پردازیم، با ناهماهنگیکه به خواندن یک رمان میدر اغلب موارد، هنگامی

این امر بدین معنی اسـت کـه   . شویمرو میبهزمان متن و زمان داستان رو) طول(دیرش 

هایی را در مـتن رمـان وارد نمـوده    نویسنده با توجه به مهارتش در روایت رمان، تکنیک

هـا  رمـان  البته ایـن حالـت در  . ها را فراهم نموده استهماهنگیاست که موجبات این نا

هـایی نیـز پـیش     کل رمان را در برگیرد، بلکه حالـت امري حتمی و همیشگی نیست که 

  .شوندآید که در آن، دیرش زمان متن و داستان با هم برابر میمی
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مـان مـتن و داسـتان بـا هـم برابـر       که دیرش زتوان گفت، هنگامیبر این اساس، می

تعبیـر  ) سرعت ثابت(ژنت از آن به شود که شوند، حرکت روایت متوقف و ثابت می می

کند و از این حالت براي سنجش میزان سرعت و حرکت زمان حوادث سطح داستان می

ائت متن، افزایش یا کـاهش  بر اساس همین معیار، سرعت قر. برددر سطح متن، بهره می

» رمعیـا «را » سرعت ثابـت «کنان اگر این  -ي ریمون و به گفته )131: 1388حري، ( یابد،می

شـتاب  «ي کوتاه از متن به مدت زمان درازي از داسـتان،  ا در نظر بگیریم، اختصاص تکه

 7»شتاب منفی«ي بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان، ا تکه و اختصاص 6»مثبت

  )74-73: 1387کنان، -ریمون. (نام دارد

. دانـد مـی وجود روایتی را که هیچ تغییري در سرعت آن رخ ندهد، غیرممکن  ،ژنت

بندي این پریشی عمل کند، اما بدون زمانتواند بدون زمانوي معتقد است که روایت می

پس، ما با دو حالت در بررسی سـرعت زمـان   ). 102: 1997جنیت،(شود امر ممکن نمی

شـکل در  ایـن  . گیـرد یا زمان داستان بر زمان متن پیشی می :رو هستیمبهدر یک رمان رو

گیـرد و ایـن   و یا زمان متن بر زمان داسـتان پیشـی مـی    شودمی خالصه و حذف آشکار

بـه   ؛)96: 2008المـرّي،  (یابـد نمود مـی ) گفتگو(هاي نمایشی  و صحنهشکل در توصیفات 

  .شود و یا با کاهش آنرو میبهعبارتی دیگر، زمان روایت یا با افزایش سرعت رو

  

  روایت افزایش سرعت

هـایی اسـت کـه    حرکـت روایـت، یکـی از ابـزار     کاهش زمان براي سرعت بخشیدن به

نویسـنده  . یابـد شناسی مـتن دسـت مـی   نویسنده به کمک آن، به برخی از اهداف زیبایی

  .کند براي افزایش سرعت روایت از دو ابزار تلخیص و حذف استفاده می معموالً

  

  تلخیص

ـ این ابزار در خالصه کردن حوادثی به کار می عبیـدي،  ( داردرود که جزئیات آن اهمیتی ن

تـر   پس، تلخیص، یک حکایت کوتاه است که در آن زمان متن، خیلی کوتـاه . )247: 2011

هـایی از حـوادث و   ي خالصـه هـاي روایـی در برگیرنـده   ساختار. از زمان داستان است
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یابنـد و بـه صـورت    هـا، جریـان مـی   وقایعی هستند که بدون فرو رفتن در جزئیـات آن 

تـوان  با این وجود، می. )224: 2004قصـراوي، ( آیندتاه روایی میهاي کواشارات و در دوره

گفت که نویسنده براي سرعت و زیبایی بخشیدن به اثر روایی خـود، اقـدام بـه روایـت     

کند که ممکن است در طی چند سال یا چند ماه و یا چند سـاعت  حوادث و وقایعی می

و یا فقـط چنـدین کلمـه     سطرد ها را فقط در چند صفحه، چنرخ داده باشند، اما وي آن

  .کند میبیان 

  

  حذف

این اسلوب روایی، نوعی از کوتاه کردن سریع زمان روایت اسـت و اولـین تکنیـک، در    

هـاي زمـانی طـوالنی را    که حـذف، دوره  چرا شود؛میسرعت دادن به روایت محسوب 

نشـدن بـه    و بـه معنـاي وارد   شود منتقل میدیگري هاي زمانی  دورهگذارد و به کنار می

بـه   اکتفـا کـردن  و  واقـع شـده  ي زمانی طوالنی جزئیات حوادثی است که در یک دوره

گذشتن از برخی مراحل به تعبیر لحمیدانی،  و؛ )114: 2009السعودي، (ها است  به آن اشاره

چون، دو سال گذشت یا  تعابیريو معموال به ذکر  استبدون اشاره کردن به آن  داستان

  .)77: 1991، لحمیدانی( شودگشت، اکتفا میشت و پهلوان از غیبت باززمانی طوالنی گذ

عت بخشـیدن بـه حرکـت    این تکنیک، قطع نیز نام دارد و با تکنیک خالصه، در سر

هـایی  ي یک رمان، گاهی اوقات در روند روایت بـا دوره پس نویسنده. روایت مشترکند

ها زمان روایـت را بسـیار طـوالنی    هشود که با ذکر کردن تمام این دوررو میزمانی روبه

آید و رمان زیبایی خود را از نموده، از این رو خواننده از دنبال کردن داستان به ستوه می

در چنین مواقعی، نویسنده به منظور جلوگیري از این امور و براي زیبـاتر  . دهددست می

هـا  ها بـه گذشـت آن  پوشی نموده و تنهاي طوالنی چشمنمایاندن متن خود، از این دوره

  .کردنوع تقسیم  توان به دو میتکنیک حذف در روایت را . کنداي میاشاره

  

  حذف آشکار 

به صورت واضح است، بـه  حذف شده ي زمانی منظور از این حذف، آشکار کردن دوره

تواند، زمانی که از ساختار روایت حذف شـده اسـت، تشـخیص    اي که خواننده میگونه
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هایی که سـاختار زمـانی تتـابعی دارنـد، بـیش از سـایر       حذف در رمان این نوع از. دهد

که در این نوع ساختار، نویسـنده سـعی    چرا ؛هاي زمانی ممکن است ایجاد شودساختار

هدف نویسنده . )233: 2004قصـراوي،  ( دارد که آن پیوستگی و تسلسل زمانی را حفظ کند

ي براي داشتن درکـی دقیـق از دوره   در این نوع حذف، زدودن ابهام و کمک به خواننده

  .باشدپس، درك این نوع حذف براي خواننده بسیار ساده می. زمانی حذف شده است

  

  حذف ضمنی

توان گفت  میکه  تا جایی خوردهاي روایی به چشم میي متناین نوع از حذف در همه

توانـد  چراکـه راوي نمـی   ؛شـود  میبدون وقوع حذف ضمنی در آن، یافت ن هیچ روایتی

. بـرد همواره به پیوستگی زمانی تقویمی پایبند بماند، در نتیجه به حذف ضمنی پنـاه مـی  

، در بیشـتر هاي روایی معمول در نویسـندگی اسـت و   ، از نوع تقلیدبیشترحذف ضمنی 

هـایی  تواند به آسانی، خألساختار زمانی پیوسته قابل تشخیص است؛ چراکه خواننده می

این حذف در  .)236 :همان( زمانی بوجود آمده است، مشاهده کند را که در این پیوستگی

اي هم براي تشخیص آن وجود نـدارد، و خوانـده فقـط    متن واضح نیست و هیچ اشاره

دهـد آن را  هایی کـه در رونـد پیوسـتگی زمـانی رخ مـی     تواند از طریق دقت در قطعمی

  .تشخیص دهد

  

  کاهش سرعت روایت

 بهـره  خـود  مـتن  در رمـان  سرعت افزایش جهت هاآن از سندهنوی که هاییتکنیک کنار در

 روایـت  حرکت سرعت رمان، در هاآن از استفاده که دارند وجو نیز هاییتکنیک جوید،می

 رمان در گفتگو و توصیفی درنگ رتصو دو به هاتکنیک این .سازندمی مواجه کندي با را

  .دنشومی دیده

  

  درنگ توصیفی

ابـزار  «شـود و  بسیار مهم کندي سـرعت روایـت محسـوب مـی    توصیف، یکی از دالئل 

بـه   ،توصیف. هاستپردازي مستقیم و بیان کیفیت رویداداصلی نویسنده براي شخصیت
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برخـی  . سـازد بخشد و آن را زنـده، واقعـی و ملمـوس مـی     جهان داستان بعد و فضا می

اي مستقل به شمار دانند و برخی دیگرآن را مقولهمیوصیف را جزئی از نقل و نمایش ت

: 1389حسـن لـی،   (» عنصر ساکن در روایت اسـت  ،اما در هر صورت، توصیف. آورندمی

48( .  

هر عمل روایی، شامل تصاویري ازحرکات و حوادث است و همین تصـاویر اسـت   

چنـین هـر عمـل روایـی شـامل      دهند و هـم روایت را تشکیل می ،که به مفهوم دقیق آن

گـر آن چیـزي   هاست و همین تصـاویر اسـت کـه نشـان    و شخصیت ءتصاویري از اشیا

  .)249: 1998مرتاض، (هستند که امروزه توصیف نام دارد 

هاي توصیفی در متن رمان وارد شوند، سـیر حـوادث داسـتان را دچـار     هرگاه درنگ

ي هاي توصیفی به نوبـه این درنگ. سازندوقفه نموده و روند زمان روایت را متوقف می

هـا در روایـت از حـد بگـذرد،     اما اگر حضور آن. بخشندایی زیبایی میخود، به متن رو

  .دنهاي هنري متن را نیز از بین ببرممکن است حتی زیبایی

  

  گفتگو

ي افکـار و عقایـد اسـت و در    به معناي مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادلـه  ،گفتگو

ی دیگـر، صـحبتی را کـه در    به عبارت. شودبه کار برده می... نامه و شعر، داستان، نمایش

تر، در افکار شخصیت واحدي در اثر ادبی صورت ها و یا به طور گستردهمیان شخصیت

بخشـد و بایـد معـرف    گفتگو به داسـتان نیـرو و زنـدگی مـی    . نامندگیرد، گفتگو میمی

جسمی، روانی و اجتمـاعی را در  : هاي داستان باشد که اغلب، سه خصوصیتشخصیت

هدف از گفتگو، پـیش بـردن حـوادث داسـتان،     . )323-320: 1367ر صادقی، می(گیرد بر می

شخصیت داستان، وارد کـردن حـوادث در   ) توصیف عملی(کشف شخصیت و سرشت 

هـم چنـین کـار گفتگـو،     . ي صحنه و دادن اطالعات الزم به خواننده استداستان، ارائه

  .)351: 1384یونسی، (نمایی داستان است افزودن به راست

ي  گو برخالف خالصه است؛ زیرا این تکنیک بر توضیح و شرح حوادث با همـه گفت

عت زمـان در روایـت بـه شـدت کـاهش      پس در این تکنیک، سر. جزئیات استوار است
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ظـاهر  گفتگو در رمان بـه دو صـورت   . شودتوان گفت که متوقف مییابد و حتی می می

  .شود می

  )دیالوگ( بیرونیگفتگوي  -الف

این تکنیک در . کندا بیان میي وجودي زبان رد ارتباط با دیگري، فلسفهدیالوگ و ایجا«

هاي خاصی کـه نویسـنده اعمـال    هاي سنتی، ساده و به دور از پیچیدگی و با شیوهرمان

آسـان و بـراي خواننـده قابـل فهـم      کند، همراه است و این مسئله رونـد دیـالوگ را    می

شـود؛  زدایی به کار گرفته نمـی سازي و ابهامشکاراما در رمان نو، نه تنها براي آ. سازد می

کند، رمـان از حالـت خطـی    بلکه به طور جدي از شکل سنتی فاصله گرفته و تالش می

اي بـه خـود   نماید خارج شـده و یـک حالـت دایـره    بودن که درك خواننده را آسان می

  ).1: 1379اللهی، اسد(» بگیرد

در خـالل ایـن نـوع گفتگـو،     . گیـرد مـی گفتگوي بیرونی بین دو یا چند نفر صورت 

هاي داستان به طور غیر ارادي به معرفی شخصیت خود و بیان عقاید و تبـادل  شخصیت

ها، ي همین گفتگوشود، به وسیلههنگامی که خواننده با متن درگیر می. پردازندافکار می

کنـواختی دور  متن وي را از حالـت ی  ،شود و همین امرها آشنا میبا ذهنیات و افکار آن

  .کندساخته، خواننده را براي پیش رفتن در داستان تشویق می

  )مونولوگ( درونیگفتگوي  -ب

 پـس در خـالل ایـن گفتگـو،    . افتداین نوع گفتگو، بین شخصیت و درون وي اتفاق می

شخصـی خـود را بـراي مخاطـب آشـکار      هاي داستان، درونیـات و عواطـف   شخصیت

  .کنندی خود براي خواننده صحبت میو از تجربیات درون نمایند می

بـدین صـورت کـه در ایـن     . گوینـد در اصطالح، به این نوع گفتگو مناجات هم می

هـر دو یـک طرفـه     ،گفتگو، هیچ مشارکت بیرونی شرط نیست و ارسال و دریافت پیـام 

است، به عبارتی دیگر، یک فعالیت تک نفره اسـت از یـک فرسـتنده، در حضـور یـک      

یا وهمی و خیالی و یا عبارت اسـت از نشـان دادن حـاالت درونـی و     ي حقیقی شنونده

هـا و خودشـان اسـت و    پس، یک گفتگوي صادقانه بین شخصیت. هاآشکار کردن نهفته

نشان دادن یک حالت روحی و روانی است که فقط نویسـنده و خـود شخصـیت بـا آن     
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هـاي درونـی و   گفتمان باختین، معتقد است که حتی. )288: 2010الزهراء،  فاطمۀ(آشناست 

زیرا در این نوع دیالوگ، گوینـده  . گویی نیز، داراي ابعاد دیالوگی استروحی چون تک

  ).2: 1379 اسداللهی،(با مخاطبی مجازي و ذهنی سروکار دارد 

  

  8المصابیح الزرقدر رمان تداوم و سرعت روایت 

ي زمـانی واقعـی   سـتره اشاره شد، عامل تداوم در رمان، به بررسی گ پیشترطور که همان

ها در مـتن رمـان اختصـاص داده    حوادث و میزان حجم و مساحتی که به هر یک از آن

توان میزان سرعت و شتاب را در یک متن روایـی  از این طریق می. پردازدشده است می

کـارگیري  شـود کـه بـه   یی ممکن میهامحاسبه نمود که این امر از طریق بررسی تکنیک

ها، گاه باعـث افـزایش   این تکنیک. دهدم بر متن را تحت تاثیر قرار میها، شتاب حاک آن

  . دهندشوند و گاه آن را کاهش میسرعت حرکت روایت می

که موجب کـاهش و یـا    شود پرداخته میهایی در این بخش، به بررسی انواع تکنیک

هـا  د از آندر موارد متعـد  حنامینهو  شده المصابیح الزرقدر رمان  روایت افزایش سرعت 

  .بهره جسته است

  

  المصابیح الزرقروایت در رمان  افزایش سرعت

 استفاده کرده که موجب در مواردي از دو تکنیک تلخیص و حذفرمان این در  حنامینه

  .شده استافزایش سرعت حرکت روایت 

  

  تلخیص

زمانی ، مربوط به قسمتی از رمان است که در آن تکنیک در رمان مینهي این اولین نمونه

حوادثی را که در طـول   شود وصبح از خواب بیدار می» فارس«که  کشد به تصویر میرا 

  :کنددر ذهن خود مرور می استروز گذشته بر وي گذشته 

 ... أحالمـه صـفحة علـی الباطين عقله عکسها فةيخم مشاهد يف ورآه ل،يالل طوال بوالده حلم قد کان«

ــه( »..ةيــواحلکا الــزرق، حياملصــاب و واملتجــر مــهومعلِّ  احلــرب :بــاألمس معــه مــر مــا دقــائق، لخــال رتــذکّ  ، مین

2002 :39( .  
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در خالل چند دقیقه، بـه یـادآوري   » فارس«کند که در این عبارت، نویسنده اشاره می

حالی است که این حوادث، در تمام طول یـک روز بـراي   پردازد؛ این دراین حوادث می

کنیم که نویسنده از ذکر تمام حـوادث یـک روز   میپس، مشاهده . وي اتفاق افتاده است

اي از آن در طـی چنـد کلمـه پرداختـه     در متن صرف نظر نموده و فقط به ذکر خالصـه 

گیـرد و  مـی واضح است که در این حالت، زمان گفتمان بـر زمـان داسـتان پیشـی    . است

  .یابدحرکت روایت شتاب می

ار شـد و ایـن کـار را بایـد هـر روز      واگذ» فارس«به از نانوایی مسئولیت گرفتن نان 

  :نویسنده، در عبارت زیر بدین صورت به این موضوع پرداخته است. دادصبح انجام می

 وجعــل بــز،اخل اعيــبابت بنــها إلــی عهــد األفــران، أمــام ليــالطو  نتظــاراال مغبــة زوجتــه أبوفــارس نــبجي ولکــي«

 ســنأح علــی هيــإل املوکلــة باملهمــة لشــهرا وبعــض شــهر خــالل فــارس، قــام وقــد ومي،يــال شــغله کــل املهمــة هــذه

  .)109 :همان( »طةيالبس األسرة هذه يف اةياحل ریجم ّري غ ذلک بعد وقع حادثا لکن وجه،

ي تواند حوادث را بـه همـان صـورت و در همـان گسـتره     نویسنده نمی ،در حقیقت

زمانی واقعیشان در رمان خود به تصویر بکشـد، بـه همـین سـبب وي تنهـا خالصـه و       

به همین سبب اسـت کـه   . کنداي از موضوع مورد نظر را براي خواننده مجسم میدهفشر

در رمان، که در واقـع بـه مـدت    » فارس«ي موضوع مسئولیت جدید نویسنده براي ارائه

ي یـک مـاه و انـدي را بـه     یک ماه و اندي به خوبی به آن پرداخته بود، تمامی این دوره

از حوادث مهمی که در این دوره رخ داده است و بـا  یکی به کشد؛ بلکه تنها تصویر نمی

  . کند اشاره میمتن وي در ارتباط است، 

 تکنیـک  از اسـتفاده  بـا  ،حنامینـه  کـه  کنـیم مـی  مشاهده یادشده، هاينمونه به توجه با

 بـه  رمـان،  در زمـان،  از طـوالنی  هايدوره به کم هاییگستره دادن اختصاص با و تلخیص

   .است بخشیده سرعت خود رمان سراسر در روایت حرکت

  

  حذف

 بهـره  آن از خـود  رمـان  بـه  خشـیدن ب سـرعت  براي نویسنده که هاییشگرد از دیگر یکی

 قابـل  صـورت  دو بـه  الزرق المصابیح رمان در نیکتک این که است حذف تکنیک جوید، می

  :است مشاهده



 13  حنامینه» المصابیح الزرق«بررسی سرعت روایت در رمان 

  حذف آشکار

 حـذف  بـه  اقـدام  رمـان،  شـدن  طـوالنی  از جلوگیري براي نویسنده حذف، از نوع این در

 خواننـده  بـراي  شـده  حـذف  هـاي دوره این زمان که نمایدمی رمان در زمان از هاییدوره

  .است آشکار و مشخص

 بـه  را اشـغالگر  انسـویان فر علیـه  الذقیه مردم تظاهرات ندهنویس که رمان از بخشی در

 ایـن  در نویسـنده،  چراکـه  ؛هسـتیم  رمان سرعت تصاعدي افزایش شاهد ،کشد می تصویر

  :است نموده اقدام مختلف زمانی يدوره سه حذف به مقطع

 الشـارع عـرب هري مسـ يف ةيـقان محراء ملهاحيو  الدماء غسلي ليالس وتدفق املظاهرة، قيتفر  مکنأ ساعة بعد«

 سـواقاأل فتحـت مث ام،يـأ مخسـة طـوال مغلقـة تيبق مضربة، فظلت نةيملدا ماأ .. البحر إلی القلعة من ليو طال

  .)148: 2002مینه، ( »... و دکانه وفتح کامال، أسبوعا ايمتوار  بقی يالذ احلليب حممد وعاد ...

 را رمـان  سرعت ایگاه،ج سه در حذف تکنیک کارگیريبه با رمان از خشب این در مینه

 هـاي مـدت  بـا  را زمـانی  يدوره سه جایگاه، سه این در وي .است داده افزایش سرعت به

 سـرعت  در را تصاعدي حالت یک سوم، سمت به اول جایگاه از که نموده حذف متفاوت

 یـک  از بعـد  تظاهرات که کندمی اشاره ابتدا که ترتیب بدین .آوردمی وجود به رمان، زمان

 سپس، است؛ گرفته صورت ساعته یک حذف یک جااین در یعنی شود،می راکندهپ ساعت

 5 مـدت  به شهر مردم که کندمی اعالم دیگر بار و نمایدمی طی را خود عادي تحرک رمان

 پـنج  يدوره یک که است معنی بدین این و بستند را هایشانمغازه و کردند اعتصاب روز،

 و بـازار  شـدن  بـاز  از وقفـه بـی  پسسـ  اسـت،  دهشـ  حذف داستان حوادث از دیگر روزه

 نیز این و گوید می سخن بود، شده متواري هفته یک مدت به که »الحلبی محمد« گشتباز

 نظرگرفتـه  در خـود  حـذف  در را دیگر يروزه دو يدوره یک نویسنده که معناست بدین

 داسـتان  ثحـواد  از را روزه هفـت  زمانی يدوره یک مینه عبارت، این کل در پس، .است

 مشـخص  را مـتن  در شـده  حذف زمان مدت نویسنده مورد سه هر در .است نموده حذف

  .است نموده

 اشـاره  »فـارس « گیـري دسـت  زمان مدت طول به رمان، از يدیگر بخش در نویسنده 

  :کندمی
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 قصـرية مـدة إّ�ـا .اميـأ بضـعةو  ونصـف سـنة ،فـارس هيـف أوقـف الـذي وميـال علی مرت السنة ونصف سنة«

  .)159 :همان( » الناس حساب يف کذلک تکن مل لکّنها الزمن، حساب يف

 و نمـوده  حـذف  داستان حوادث از را بلند زمانی ي دوره یک نویسنده عبارت، این در

 قبلـی  هاينمونه در که هاییحذف به نسبت اما است، گفته سخن زمان این گذشت از تنها

 در رمـان  خـاطر  همـین  به و گرفته بر در را تريطوالنی يدوره حذف این است، داده رخ

 حـذف  زمـان  مدت شود می مشاهده که طورهمان .است هیافت يبیشتر سرعت قسمت این

  .است شده مشخص عبارت این در شده

  

  ضمنیحذف 

 بـه  »فـارس « گـام، هن شـب  کـه  است زمانی رمان، این در ضمنی حذف هاي نمونه از یکی

 یـک  هنگـام  این در و شود خانه وارد زور به دارد قصد و رودمی خود معلم همسر يخانه

  :شودمی درگیر وي با اوست مهمان که نظامی افسر

 مـنفعال الضـابط ائهـاوور  خائفـة، معلمتـه وظهـرت البـاب وفـتح أقدام، وقع ومسع ... بعنف، الباب طرق«

 نشـــالي اءحـــذ وراح ،األرض علـــی فتمـــدد معدتـــه، يف برکلـــة أحـــس لکنـــه ده،يـــ فـــارس رفـــعو  املـــرأة وانزاحـــت ..

  .)289-288: 2002، مینه( »أطرافه وکل ورأسه صدره علی نحطيو 

 شـده  کشیده تصویربه شب، هنگام به وافسر »فارس« بین درگیري يصحنه بند، این در

  :نمایدمی آغاز گونهاین را رمان بعدي بند مینه، .است

 قـــذرة ةري صـــغ غرفـــة يف رضاأل لـــیع نفســـه فوجـــد ص،يالقمـــ قممـــزّ  الوجـــه، مـــدمی التـــايل وميـــال يف أفـــاق«

  .)289 :همان( »السجن يف أنّه أدرک .وباردة

 در کـه  بعـدي،  بنـد  بـه  است داده روي شب در که اول بند حوادث از مینه، کههنگامی

 نویسـنده،  کـه  معناسـت  بـدین  رمان در حالت این کند،می پرش است، داده روي بعد روز

 بیان به و است نموده حذف باشد، چند یساعات است ممکن که را بند دو این بین يفاصله

 بـه  سـاعت  و مـاه  سـال،  چون، عباراتی از استفاده با حتی وي .است نپرداخته آن جزئیات

 طریـق  از توانـد مـی  خواننـده  وجـود،  ایـن  بـا  .است ننموده اشاره زمانی يدوره این گذر

 را رمـان  تسـرع  افزایش و داده تشخیص را حذف این رمان، بند دو در موجود هاي قرینه

  .نماید احساس حذف همین سبب به
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  المصابیح الزرقروایت در رمان  کاهش سرعت

 بهـره  خـود  مـتن  در رمـان  سرعت افزایش جهت هاآن از نویسنده که هاییتکنیک کنار در

 روایت تحرک سرعت رمان، در هاآن از استفاده که دارند دوجو نیز هایی تکنیک جوید،می

 رمـان  در گفتگو و یتوصیف درنگ صورت دو به هاتکنیک این .دزسامی مواجه کندي با را

  .شودمی دیده

  

  درنگ توصیفی

 گردد می باز گذشته به »فارس« که است زمانی ،رمان در توصیفی درنگ هاي نمونه از یکی

  :آورد می یاد به را جنگ به او رفتن و خانواده از استادش شدن جدا ي لحظه و

 ن،يلســوداو  ا هيــنيوع ،نيضــتيالعر  هيــوکتف لــة،يالطو  بقامتــه معلمــه، صــورة الحقــهت وامجــاً  طريقــه يف ومضــی«

 لبکـاء هلعـا والـده، لکآبـة دهشـا حوهلا، دوري وطفلها تبکي، صدره علی ارمتت دوق معلمته صورة له وترتاءی

   .)20: 2002، مینه( »...والدته،

 ظـاهري  هايویژگی از رمان، راوي زبان از مختصر و کوتاه بسیار نویسنده، ،جا این در

 و عقب سمت هب روایت حرکت با زمانهم نویسنده، .آوردمی میان به سخن »فارس« معلم

 جدا روایت ساختار از که آفریندمی کوتاه توصیفی درنگ یک نگري،گذشته یک خالل در

 توصـیف  بـه  خـود  مـتن  در نویسنده، که هنگامی .دارد قرار رمان روایت بطن در و نیست

 کـه  دهـد  می اختصاص داستان حوادث از کمی بخش به را متن از زیادي حجم زد،پردامی

 کـه  اسـت  ایـن  ماننـد  درست و درسمی حداقل به روایت حرکت سرعت حالتی چنین در

  .شود متوقف حرکت

 پیرامـون  نویسـنده  کـه  اسـت  یهـای صحنه توصیفی هاي درنگ این از دیگري ي نمونه

 ارائـه  ،ردنـد کمـی  زنـدگی  آن در هایشـان همسـایه  و »فـارس « که ايمحله و کوچه خانه،

داده صفحه از حجم رمـان را بـه خـود اختصـاص      10ات در حدود توصیفاین  .دهد می

  .)35-28: همان( است

ي اول، آشـنا  هاي توصیفی در این بخش از رمان، در وهلههدف مینه از چنین درنگ

یابـد و  ن جریـان مـی  ساختن خواننده با مکانی اسـت کـه حـوادث اساسـی رمـان در آ     



  نقد ادب معاصر عربی  16

هـاي محـوري   سپس، با شخصـیت . آورندهاي مهم رمان از درون آن سر برمیشخصیت

آخـر رمـان، خواننـده را همراهـی      ها کـه تـا  هاي شخصیتی و ظاهري آنرمان و ویژگی

هـا در طـول   هاي شخصـیت ها و رفتارنمایند؛ تا هرگونه ابهام و پیچیدگی را که کنش می

  .آفرینند، روشن و برطرف سازدرمان در برابر وي می

 مشـاهده  قابـل  مینـه  رمـان  در گسـترده  صورت به توصیفی، درنگ تکنیک کارگیريبه

 عنـوان  بـه  توصـیفی  هايدرنگ از رمان، این در نویسنده، که گفت توان می  واقع در .است

 خواننـده  اطالعـات  باالبردن بر عالوه که است جسته بهره خواننده براي هاییتفریح زنگ

 منظـور،  ایـن  بـا  نویسـنده  .سازدمی ترمانوس هاآن با را وي رمان، اساسی عناصر مورد در

 روایـت  شـتاب  از ها،آن ينتیجه در که نموده ایجاد روایت حرکت مسیر در را هاییمکث

 توصـیفی،  هـاي درنگ این ،دیگر بیانی به .رسدمی خود حد ترینپایین به و شودمی کاسته

 تـازه  نفـس  روایـت  هـا آن در که یابندمی حضور رمان در استراحتی هايایستگاه عنوان به

   .دهدمی ادامه خود حرکت به دوباره ،آن از پس و گیردمی

  

  گفتگو

 کاهـد، مـی  خـود  روایـت  شـتاب  از رمان در آن کارگیريبه با نویسنده که دیگري تکنیک

 یکسـان  تقریبـا  ایـت ور زمـان  بـا  داستان زمان تکنیک، این در .است گفتگویی هايصحنه

  .است گرفته صورت درونی و بیرونی شکل دو به رمان این در گفتگو .شود می

  )دیالوگ(گفتگوي بیرونی  -الف

 از بسیاري صفحات در مینه، .گیردمی صورت نفر چند یا دو بین اصوال وگو،گفت نوع این

 عقایدشان و افکار گفتگو، طریق از تا گذاردمی آزاد را خود رمان هايشخصیت ،رمان این

 خواننـده  بـه  بیشـتر  را خـود  راوي، حضـور  از دور بـه  و طریق این از و کنند بدل و رد را

   .بشناسانند

 »صـفتلی « و »فـارس « گفتگوي شود، می دیده رمان در که گفتگویی يهاصحنه از یکی

  :است ماهی صید حین در

 فإذا ... قربه، فجلس فارس وجاء اء،امل يف صنارته وألقی جلس النهر من موضعه الصفتلي سوی وإذا«

  :وصاح هلا حد ال بغبطة صفق مسکة قفزت
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  .. آه   -

  :الصفتلي زجرهيف

  .. تصرخ ال   -

  :الصفتلي حيصيو  صرخ،يف عودي فارسا لکن

  .. الشرط؟ کان هکذا أ   -

  .. علقي ال السمک ولکن   -

  : قائال الصفتلي فأوضح

  .. أکلي ال إنه   -

  . أکل؟ي ال وملاذا   -

  :النصوح الرفق من ئايش صوته أعطی وقد صمت بعد أضاف مث ...

  .. أکلي ال فإنه أکلي مل إذا   -

  : وأضاف الليق وسکت

  .. ع؟ينستط وماذا   -

  : وشتم رأسه الصفتلي فهز املاء، يف ةري کب مسکة قفزت وفجأة

  : فارس إلی لتفتاو  .. البوري علی اهللا لعنة البوري، .. الکلب رزق اي

   قبل؟ من ديالص علی رحت   -

  :اجلدي التساؤل بلهجة ةري األخ العبارة لفظ

  ... ال   -

   :ناصحا الصفتلي قال

  .)59 -57 :همان( »... الصرب فتعلم إذن   -

 میـان  کـه  را چهآن خود، متن نمودن ترجذاب براي دارد سعی نویسنده ت،عبار این در

 بـان ز از بلکـه  راوي، زبان از نه ،است داده روي ماهی صید هنگام در »صفتلی« و »فارس«

 بـراي  را خـود  رمـان  تـا  بکشـد،  تصـویر  بـه  مستقیم، صورت به و شخصیت دو این خود

 خـود،  رمان يخواننده براي گفتگو، این در وي .دهد جلوه ترملموس و ترواقعی خواننده

 بـودن  اسحسـ  صـید،  هـاي کـار راه و اصـول  بـه  »فـارس  «دنبو آشنانا پیرامون اطالعاتی

 هـاي ویژگـی  و »فـارس « جانـب  از آن قـوانین  رعایـت  و ماهی صید يمساله به »صفتلی«

 شـتاب  گفتگوهـا،  در کـه  گفـت  تـوان می .دهدمی ارائه خوانند به را ...و »صفتلی« مزاجی
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 زمـانی  بـا  است، الزم داستان در گفتگو یک ایجاد براي که زمانی یعنی است؛ ثابت روایت

 در و کنـد مـی  برابـري  حـدودي  تـا  است، الزم متن در آن هاينوشتآوا خواندن براي که

 بـراي  نویسـنده  .شودمی کاسته آن سرعت از و ماندمی ثابت رمان حرکت امر این ينتیجه

 زبـان  از را خـود  رمـان  مهـم  حـوادث  و هـا کـنش  خـود،  رمان در پویایی و تحرك ایجاد

 و نمـوده  ترسـیم  هـا آن میـان  گفتگویی هايصحنه قالب در و رمان مختلف هايشخصیت

  .است داده اختصاص روایی، تکنیک این به را متن از فراوانی حجم جهت بدین

  

  )مونولوگ(گفتگوي درونی 

 افکـار  بـازگویی  و هـا شخصـیت  گونـاگون  عواطـف  و احساسات بیان به گفتگو، نوع این

 طریـق  از تنهـا  و یـد نمانمـی  هاآن در دخالتی گونههیچ نویسنده که پردازد می هاآن درونی

 زوایـاي  و درونـی  زندگی با را خواننده چند، جمالتی طی در مختلف معانی کردن تداعی

 ایـن  از رمـان  مختلف هاي بخش در مینه .سازدمی آشنا آنان عواطف و احساسات مختلف

  .است ساخته مواجه کندي با را روایت سرعت روند و کرده استفاده تکنیک

 کند، می بازگو ها،همسایه براي را ازپادگان خود فرار اطراتخ »فارس« پدر که هنگامی

 چنـین  ایـن  را آن از ناشـی  وحشـت  و رعـب  و ناشناس افراد دام در شدن گرفتار ي لحظه

  :کند می توصیف

 أن وأمتنّـی أريـده، وال املـوتَ  أخـاف کنـتُ ... انري واجلـ البلد ويف کميف وفکرت !وداعا :نفسي يف وقلت«

  .)26: 2002مینه، ( »عةبسر  شيء کلّ  ينتهي

 لحظـه  آن در کـه  ترسـی  از ،»وداعـاً « ،ي واژه طریـق  از و کوتـاه  و مختصر بسیار مینه،

 و احساسـات  بـا  را خواننـده  و داردمـی  بـر  پرده بود، گرفته را »فارس« پدر وجود سراسر

   .سازدمی آشنا او عواطف

 از را افکـار  ایـن  و آوردیمـ  یاد به را رنده است، نشسته خانهقهوه در »فارس« کهزمانی

 گاهآن .زندمی لبخند نیز او و زندمی لبخند او به ،بیاید بالکن به فردا اگر  که گذراندمی سر

  :گویدمی خود با

 لــو آه .. فتنــزل هــايإل ري،أشــ فارغــة، والــدار الشــغل، يف مــيأ وســتکون تبتســم، أن البــد :نفســه يف وقــال«

  .)50 :همان( »... ونتحدث الصندوق، يف ما کل هايعل ضعر سأ !تنزل أن دثحي
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 و گذردمی فارس درون در چهآن با را خواننده درونی، گفتگوي این طریق از نویسنده

 همـان  ایـن  و سـازد مـی  آشـنا  ،»رنده« اش معشوقه به نسبت او عواطف و احساسات با نیز

  .کندمی دنبال گفتگویی هايصحنه چنین ایجاد از نویسنده که است هدفی

 درونیـات  و عقاید و افکار و مهم هايکنش از بسیاري نویسنده که نکته این به توجه با

 است کشیده تصویربه رمان متن در گفتگویی هايصحنه ایجاد طریق از را هایششخصیت

 گرفـت  نتیجـه  توانمی رمان، صفحات اکثر در هاصحنه این یافتن حضور به توجه با نیز و

 نویسـنده  البته .رسدمی خود میزان حداقل به روایت سرعت ن،رما از ايعمده بخش در که

 اجـازه  و نموده ایجاد را پویایی و تحرك خود متن در زمانی هايتکنیک دیگر از استفاده با

  .شودآور شدن رمان در برابر خواننده مالل و رکود باعث امر این که است نداده

  

  گیري نتیجه

موجـب  گـاهی  ،مختلف هـاي گیـري از تکنیـک  با بهـره  قالمصابیح الزردر رمان  حنامینه -

 .شده استو گاهی موجب کاهش آن افزایش سرعت روایت 

تـوان بـه   می یی که موجب افزایش سرعت روایت در این رمان شده استهااز تکنیک -

تلخـیص   هاي مختلف رمـان، ازتکنیـک  نویسنده در بخش. حذف و تلخیص اشاره نمود

هاي زمانی طوالنی در چند کلمه و چند سـطر،  صه نمودن گسترهبرده است و با خالبهره

 یـک  روایـت،  سرعت افزایش براي هم گاهی. به افزایش سرعت رمان کمک نموده است

 نمـوده ن اياشـاره  هـیچ  دوره آن جزئیـات  بـه  و کرده حذف را بلند یا کوتاه زمانی يدوره

  .است یافته تجلی نرما در ضمنی حذف و آشکار حذف شکل دو به تکنیک این .است

 از ،برده کار به رمان این در روایت سرعت افزایش براي حنامینه که هاییتکنیک کنار در -

 اسـتفاده  روایت سرعت کاهش براي گفتگو و توصیفی درنگ مانند نیز دیگري هايتکنیک

مینه با هنرمنـدي و مهـارت،    .بیاید وجود به روایت سرعت در تعادل که این تا است کرده

هـا و  هاي توصـیفی بـراي معرفـی شخصـیت    اي از متن رمان از درنگدر سطح گسترده

اي کـه  بـه دلیـل توصـیفات گسـترده    . هاي مختلف بهره جسـته اسـت  ها و رویدادمکان

سرعت روایـت کـاهش    رمان، هاي مختلفنویسنده در رمان به کار برده است، در بخش
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نیز از جمله  صورت بیرونی و درونیگفتگو به دو .است شدهو حتی گاهی متوقف  یافته

 کـه  جاآن از و است برده بهره آن از روایت سرعت کاهش براي مینههایی است که  تکنیک

 در آن هـاي نوشـت آوا خوانـدن  بـراي  الزم زمان با داستان، در گفتگو یک براي الزم زمان

 سـرعت  از آن دنبـال  بـه  و ماندمی ثابت رمان حرکت نتیجه در ،استبرابر حدودي تا ،متن

 .شودمی کاسته روایت کلی

هـایی از رمـان را شـتاب    هـاي مختلـف زمـانی، بخـش    گیري تکنیککارنویسنده با به -

شـتاب روایـت را کـاهش     ،هاي دیگـر  و در بخش تا از خستگی خواننده بکاهد بخشیده

آن، توان گفت که سرعت روایت در این رمان از ابتـدا تـا انتهـاي    می ، بنابراینداده است

این که حجم زیادي از رمان را توصیف و گفتگو با توجه به . داراي نوسان سرعت است

توان گفت کاهش سـرعت روایـت در ایـن رمـان بیشـتر بـه چشـم         دهد، می تشکیل می

  .خورد می

  

  ها نوشت پی

1- Gerard Genette 
2- Order 
3- Duration 
4- Frequency 
5- Duration 
6- Acceleration 
7-Deceleration 

 ینهم. ، بحران جنگ استالمصابیح الرق رمان یاصل موضوعگفت که  توان یم یبه طور کل -8

شهر  یفقهرمان بپردازد، به توص یایکشخص  یکداستان  یتکه به روا یناز ا یشاثر ب یندر ا

در . پرداخته است کردند یم یکه در آن زندگ یمردم یوزندگ جهانی دوم جنگ اثنايدر  یهالذق

. کند یم یانزمان ب جامعه را به طور هم یکقهرمان و یکرمان، داستان  یناواقع 

  .چرخند یاو م محورحول  ها یتشخص یرداستان است وسا یاصل یت، شخص"فارس"یتشخص

اش در  او به همراه خانواده. استسال را تمام نکرده  16 هنوز است که نوجوانی"فارس"

مجتمع  یکرا در  اي یرانهفق ی، زندگ"فارس" ي خانواده .کند یم یزندگ ،"یهالذق"شهر 

، انجامعه مانند کارگر ی ازمختلف يها ، گروهمجتمع مسکونی یندر ا. گذرانند یم ساده مسکونی

 ی یکط. کردند یم یزندگ از روستا به شهر مهاجرت کرده بودندکه  یانیوروستائ یکارانب
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 یروهايبا ن یريدرگ یککه به  شیدکن یطول و گرفت نانوا واهل محل در ینکه ابتدا ب یريدرگ

  .شود میزندان  راهی و  یردستگ "فارس"شد، یلتبد ويفرانساشغالگر 

ي  یابد وپس از رهایی از زندان همهاي مینزد اهل محل جایگاه ویژه "فارس"با این اتفاق 

چنین  کنند وبه خاطر اینکه براي دفاع از وطنشمردم به ویژه پدرش، به گرمی از او استقبال می

دختر همسایه  "رنده"عاشق  "فارس".نمایندحرکتی از خود نشان داده بود به او افتخار می

داند که  براي ازدواج وي می. گاه مشغول به کار بودنددر یک کار "فارس"شود که با مادر  می

ش ي سابق ، نزد زن صاحب مغازهدست آورد؛ بنابراین براي پیدا کردن کاربا او باید پولی به

 "فارس"وي در قبال پیدا کردن کار براي . رود که همسرش را در جنگ از دست داده بود می

 "فارس"از وي،  "فارس"گردانی اندازد وپس از مدتی با رويهاي خود میاو را در دام وسوسه

شود، به نیروهاي متفقین چون از پیدا کردن کار ناامید می دهد، وبار دیگر کارش را از دست می

ي کسانی را که روزي به او شود، خشم همه این بار با این خیانتی که مرتکب می. پیونددمی

در غیاب . شوندها در مقابلش بسته میي افقبدین ترتیب همه انگیزد و کردند، برمیافتخار می

 همزمان با پایان رود وخود او نیز به دور از مردم وبه دنبال یک بیماري از دنیا می "رنده"او 

ها وزیر شکنجه وعذاب فرانسوي یافتن جنگ جهانی دوم واستقالل یافتن سوریه، به دست

  .بردپدرش را در اندوهی بزرگ فرو می میرد وها می آن
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 فلسطین، پایداري ادبیات در زمان روایت شگردهاي« ،)ش1390( میرزایی، فرامرز، و مرادي، مریم -

د و ادبیات ، فصلنامه نق»کنفانی غسان از "لکم تبقی ما" و "الشمس فی رجال" پژوهانه مورد مطالعه

 .206- 175، صص2، شماره1تطبیقی، دانشگاه رازي کرمانشاه، سال

  .، تهران، انتشارات شفا، چاپ دومداستان عناصر ،)ش1367( میرصادقی، جمال -
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 .ي انتشارات نگاه، چاپ هشتمران، موسسه، تهنویسیداستان هنر ،)ش1384( اهیمیونسی، ابر -



 

 

  

  مينه لحّنا »الُزرق المصابيح« رواية في السرد حرکة حول دراسة

  

  

  1عبداهللا رسول نژاد

  2حسن سرباز

  3زاده سودابه خسروي

  

  الملخص

 يالقصصــ األدب عالقــة و القصصــي الفــن يف األحــداث خالهلــا مــن تتطــّور الــيت األساســية العناصــر مــن الزمــان يعتــرب

 دراسـة يف جنيـت، جـريار الفرنسـي، الناقـد إليهـا تطـّرق الـيت اجلوانـب مـن و .األدبيّـة الفنـون بقية من بکثري أکثر بالزمان

  .الّسرد زمن و القّصة زمن بني العالقة خالهلا من تدرس اليت »املدة« السرد حرکة هي الرواية، يف الزمان عنصر

 يف إبطائــه أو الســرد تســريع بصــورة »الســرد حرکــة« دراســة إلــی وصــفيال املــنهج مــن باالســتفادة البحــث هــذا يهــدف و

  .مينه حلّنا »الّزرق املصابيح« رواية

 زمـن و القّصـة زمن بني االنسجام عدم من الرواية هذه يف يتخّلص أن يستطع مل »مينه حّنا« أنّ  الدراسة أظهرت قد و

 القصـة زمـن يفـوق قـد حبيـث الـزمن مـن النـوعني هـذين بـني زمنيّـة مفارقـة الروايـة أحداث خالل من نواجه قد بل السرد،

 القّصة زمن علی السرد زمن يفوق قد و التلخيص، و احلذف تقنييت يف ذلک يظهر و »السرد تسريع« السرد زمن علی

 إلــی يــؤّدي الفنّـّيــة التقنيــات هــذه اســتخدام و .احلــوار و الوصــف تقنيــيت اســتخدام خــالل مــن ذلــک و »الســرد إبطــاء«

  .القاريء من التعب و امللل رفع إلی يؤّدي کما الرواية مجال

  

  

  

  

 .الُزرق املصابيح مينه، ،حّنااملّدة الزمان، السرد،:الرئيسية الکلمات

                                                   

  کردستان بجامعۀأستاذ مساعد  -1

  کردستان بجامعۀأستاذ مشارك  -2

 کردستانبجامعۀ و آدابها اللغۀ العربیۀ  فیجستیرة ام -3



پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

)1396(علمی پژوهشی  13/ پانزده پیاپی/ سال هفتم    

 

   

ساختار اندیشگانی و بینافردي اشعار فاروق جویده براساس رویکرد خوانش 

  )ده قصیده: مطالعه مورد پژوهانه( گراي هلیدينقش

  

  دانشگاه آزاد واحد کرج ،، دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی1فرهاد نادري

  هدانشگاه رازي، کرمانشا ،دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی ،سمیه نادري

  

15/04/1395: تاریخ دریافت 13/07/1395: تاریخ پذیرش   

  

  چکیده

 که علیه ستفکر روشنشاعري طلبانۀ هاي مبارزهفاروق جویده بازنمود اعتراض، انتقاد و اندیشه اشعار

از این رو، با عنایت به اهمیت به  ؛است هخود قد برافراشتۀ جامعهاي سیاسی و اجتماعی نابسامانی

 بررسیبه  ،تحلیلی -به روش توصیفی ، این پژوهشون ادبیت علمی در فهم بهتر متکارگیري نظریا

اخته پرد ي هلیديگرانظریه نقشبر اساس  ی و بینافرديدر دو سطح اندیشگان اشعار فاروق جویده

. بود، مورد بررسی قرار گرفت طلبانه مبارزه یهایاندیشهه داراي قصیده ک دهبه منظور تحلیل بهتر  .است

به خوبی اندیشگانی  و بینافردي  از نقشِ خویشدر اشعار  فاروق جویده دهد کهتایج پژوهش نشان مین

، بر قطعیت دیدگاه شاعر نسبت به هاي خبريبند ازفراوان  در سطح بینافردي، استفادة بهره برده است؛

بسامد  خبري، دارد، پس از جمالتداللت  مصر در سایۀ خفقان و استبداد مردمسامان نابهوضعیت 

طلبی  که در تمامی موارد روح مبارزهبر ارزش هنري اشعار وي افزوده است، چنان التزامیجمالت  باالي

 بیرون، با جهان عررویارویی شا و اما. کنددمد و او را به انقالب دعوت میرا در وجود مخاطب می

ترین  پربسامد ماديگانه، فرآیند  شاي که در بین فرآیندهاي ش است؛ به گونه واقعی و کنشگرانه غالبا

  .ندراوانی نسبتا باالیی برخوردارنیز از ف ذهنی و کالمیفرآیند  پس از آن شود،قلمداد میفرآیند 
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  پیشگفتار

ن شاعران متعهد ادبیات پایداري در فاروق جویده در میاجایگاه ارزشمند   به  توجه  با

هاي اخیر و با عنایت به زبان سلیس، روان و در عین حال متین و محکمی که براي سال

آثار وي در   پژوهش  هرگونه ،کار گرفته استبرد روند مبارزاتی در اشعار خویش بهپیش

 شناختی وزبانۀ مقولویژه اگر خواهد بود، بهبرخوردار  واالییقطعا از ارزش و اهمیت 

و  پژوهشی جديآن  ةجاست دربارهکه باین اشعار اساس تحلیل قرار گیرد  دستوري

  .جانبه انـجام پذیرد مهه

شناسی گرا، یکی از سه نگرش مسلط زبانشناسی نظري، یعنی زبانزبانشناسی نقش

 نحويکه هر یک به )28: 1393قاسمی، ( شناسی شناختی استگرا و زبانصورتگرا، نقش

 متنیا  گفته ن ارتباطتبیی و فکشدر آن اعمال و مناسب کاري و ساز ایجاد در جستجوي

عبارتی تحلیل گفتمانی متن و به )143: 1383 یارمحمدي،( اجتماعی -فکري اي کارکرده با

  .هستند

وجود آن که هرآنچه در ا یک دستور طبیعی استساسا ي هلیديگرا نقش رویکرد

عنوان   به  دستور  زبان در این؛ شود کاربرد زبان توصیف می با اشاره به چگونگی دارد،

هایی را دربردارد و معانی از  که به همراه خود صورت شود تلقی میانی نظامی از مع

براساس رویکرد مورد نظر، نظام  .)188:م1997روبنز،( دنیاب تبلور می  ها صورت  ریق این ط

شود که در ، بینافردي و متنی ارزیابی میها در سه فرانقش گذراییمحتوایی تمام زبان

این پژوهش که تحلیل . کنندتري از متن را براي خواننده فراهم میکنار هم درك عمیق

 طلبانۀ مبارزه هایی از بهترین قصایدنمونه ساختار گذرایی یا اندیشگانی و بینافردي

مثن ( معا... ه حکايتناهذلصبح حلم ال جيئ، املغنی احلزين، الصوص العصر، « فاروق جویده

إغضب وال تسمع وحدی علی الطريق،  عتاب من القرب، بائع االحالم، ،)يشرتی لنا خبزا الرصاصة

گراي دستور نقش را اساس کار خود قرار داده، »ةأحد، االرض قدعادت لنا، تأمالت باريسي

استفاده از  هلیدي را به عنوان ابزاري کارآمد براي تحلیل متن به کار گرفته است و با

و وجهیت در ساخت بینافردي،  فرایندهاي فعلی مطرح شده در ساختار اندیشگانی

در ي را شعرهر بند بهتر،  ۀبراي رسیدن به نتیج هاي معنایی این اشعار را بررسی و الیه
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دهد تا نشان دهد که شاعر می و سپس به صورت آماري ارائه هایی بررسیجدولغالب 

طلبانۀ خویش را در  انتقادي و مبارزه هايهاي زبانی، اندیشهفرانقشچگونه با استناد بر 

 .کند طلب می ، آزادي مردمان سرزمینشبراي  و قالبیک اثر ادبی زیبا و منسجم گنجانده

شناسی افزاید، اینست که در زمینه زبانآنچه بر ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر می

لیدي، تا کنون پژوهشی صورت نگرفته گراي هبر اساس دستور نقش آثار این شاعر،

است، لذا بررسی ساخت گذرایی و بینافردي این اثر براي دانشجویان ادبیات عرب و 

  .ک ادیب و روشنفکر مفید خواهد بودهاي یدرك بهتر اندیشه

  

  1گراي هلیدي شناسی نقش زبان

از جمله  پایی اروگرا نقشمکتب  پردازان از نظریه متأثرهلیدي گراي شناسی نقش زبان

که زبان را ) 131: ش1387ابوالحسنی و میرمالک ثانی، (است  4و پراگ 3، یلمسلو2جان فرث

هاي تو در تو افادة دانند که از رهگذر گزینشها میاي در هم تنیده از سیستمشبکه

و در نتیجه، نهادي  کند و ابزاري براي برقراري ارتباط میان افراد جامعهمعنی می

شناسی، به اي از جامعهشناسی همچون شاخهدر این راستا زبان .شودداد میاجتماعی قلم

واسطۀ زبان مبتنی پردازد که بر انتقال معنا بههاي اجتماعی میبررسی آن دسته از واکنش

  .)124: ش1388الدینی، ةمشکو( هستند

وط هاي اجتماعی که زبان به آن مربهاي زبانی را تنها از راه بافتهلیدي ساخت

رانقش اجتماعی عمده را در نظر داند، لذا در نظریۀ خویش سه فاست، قابل بررسی می

نقش -1 :دهدگیرد که در هر ارتباطی، اساس نظام دستوري زبان را تشکیل می می

هاي درونی و بیرونی که با بررسی فرایندهاي فعلی تجربه اندیشگانی، گذرایی یا بیان

هاي زبانی و کاربرد صورت نافردي یا بیان احساساتنقش بی -2 .یابی استقابل دست

سازي که گوینده را قادر جمله نقش متنی و -3 .مناسب در برخوردهاي اجتماعی

اي منسجم و سازمان یافته در قالب بند ارائه خواهد بگوید به گونهسازد، آنچه را می می

داند و هر حلیل متن میچرا که وي بند را واحد تجزیه و ت ؛)37-35: 1386صالحی، ( دهد

در  .)318: م1997روبنز،( دهدها را در سطح بند مورد بررسی قرار میفرانقش یک از این
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فرانقش گذرایی و بینافردي و تحلیل بندهاي  بخش اصلی پژوهش به ذکر جزئیات دقیق

بر اساس آنها خواهیم پرداخت؛ و اما به علت گستردگی فرانقش متنی از بررسی  شعري

  .کنیممتنی اشعار خودداري کرده و آن را به پژوهشی مستقل موکول میبافت 

  

  زندگی و شعر فاروق جویده

م در کفر شیخ مصر 1946و شاعر متعهد در سال  نگار، نویسندهروزنامه فاروق جویده

نگاري، در وي پس از اتمام تحصیالت آکادمیک در رشتۀ روزنامه .دیده به جهان گشود

صر مشغول به کار شد و از آن زمان به طور مستمر در اتحادیۀ روزنامۀ االهرام م

الملل حضور و نقشی فعال هاي شعري ملی و بیننگاران، نویسندگان و فستیوالروزنامه

م از سوي سازمان 2001شاعري است که درسال  15فاروق جویده یکی از . داشته است

از میان آثار . انتخاب شدالمللی شعر یونسکو به عنوان اعضاي موسسه آکادمی بین

شیء سیبقی «، »ألنی أحبک«، »فی عینیک عنوانی«هاي شعري توان به مجموعهشعري وي می

ها اشاره کرد که ویژگی اصلی این مجموعه... و » لن أبیع العمر«، »کانت لنا أوطان«، »بیننا

زبان روان و سلیس و روحی جسور و انقالبی است که شاعر آن را در خدمت 

دخواهی و مبارزه با خفقان، فقر و محرومیت، دعوت به مبارزه با ظلم و ستم خاکمان آزا

  .)312: ش1393 و دیگران، غیبی( مستبد قرار داده است

  

  شپیشینه پژوه

هاي پژوهش و بینافردي متون شناختی و بررسی ساختار اندیشگانیتحلیل زبان در زمینۀ

با  )1394( نژادن به مقاله زوزنی و پهلوانتوامختلفی صورت گرفته است که از جمله می

» گراالبالغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقشنهج 27گذرایی در خطبه  بررسی ساختار«عنوان 

هاي درد جاودانگی قیصر بررسی شعر یادداشت«در مقاله  )1394(زاده و مرادي  ایران. اشاره کرد

تحلیل این شعر با توجه به سه فرانقش به » گراي هلیديپور بر اساس نظریه نقشامین

نیز به  )1390(قبادي و رضایی. انداندیشگانی، بینافردي و متنی مورد نظر هلیدي پرداخته

اند پرداخته» نقشی -شناسی سیستمیهاي زبانبررسی و تحلیل چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه«
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ار فاروق اشعاما در ارتباط با  گنجد وو چندین اثر دیگر که ذکر آنها در این جستار نمی

د با توجه به رویکر پژوهشیکار  هیچ، تاکنون در ایرانجویده در کشورهاي عربی و 

به بررسی مضامین برد که   نام  توان از تحقیقاتى تنها مى ؛ صورت نگرفته استمورد نظر 

  :زیمپردادر ذیل به ذکر مواردي از آن میاند؛ سیاسی و اجتماعی شعري وي پرداخته

به تحلیل اشعار » فاروق جويده بني الرومنسية و الواقعية«در مقالۀ  )ش1391( نظري و اونق -

  .اندگراي فاروق جویده پرداختهرومانتیک و واقع

» احلب و الوطن فی شعر فاروق جويده«نامه خود با عنوان در پایان) م2006( ابراهیم خلیل ابراهیم -

  .است در شعر وي بررسی کرده مضامین عشق فردي و اجتماعی را

بررسی مضامني سياسی اشعار فاروق جويده در جريان «در مقالۀ ) ش1393( قائمی و دیگران -

  .اندمبانی تعهد و التزام سیاسی را در شعر وي جسته» مصرم  ۲۰۱۱انقالب

الوزير «) م1981( هو حمود» الوزير العاشق بني مسخ التاريخ و االسقاط الساذج ةمسرحي«) م1985( أبوأحمد -

  .انداي وي پرداختهنامه، به بررسی اشعار نمایش»العاشق بني الشعر و املسرح

چندین مقاله دیگر نیز هست که به این صورت، تنها مضامین شعري فاروق جویده 

گنجد؛ اما تا کنون هیچ اند و ذکر همۀ آنها در این مختصر نمیرا مورد توجه قرار داده

شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار بر اساس یک نظریۀ علمی و زبان یک از اشعار وي

آید شمار میشناختی از اشعار وي بهنگرفته است، لذا این پژوهش نخستین تحلیل زبان

طلبانه دارند، را اساس کار خویش که بررسی ده قصیدة مشهور وي که مضمونی مبارزه

  .افزایدقرار داده است و همین بر ارزش کار می

  

  اشعار فاروق جویدهی و بینافردي ساختار اندیشگان چارچوب نظري

 و با گرارویکرد نقش شناختی در این پژوهش با استفاده از مفاهیم و ابزارهاي زبان

مفاهیم چگونگی بـازنمود  )وجهی(بینافردي  و ) یگذرای( اندیشگانی  بررسی دو مؤلفه

و در دو بخش مجزا مورد تجزیه و اده شده نشان د طلبانۀ در اشعار فاروق جویدهمبارزه

  :تحلیل قرار گرفته است
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  اندیشگانی ساختار

مربوط به این است که اعمال «، بـودن فـعل  ناگذرا  یا گذرا یا  ساخت اندیشگانی،

کسی انجام ةچه دهد و دربار ها را انجام می شوند، چه کسی آن چگونه نمایش داده مـی

ها  اي از انتخاب اساسی این است که مجموعه ۀ، نکتختسا ۀ ایندر مطالع. اند شده

صورت دیگري تولید  و هر متنی کـه تـولید شده، امکان این را داشته که به وجود دارد

کنندگان یک رویداد، نمایش داده شوند و  یعنی انتخاب بین اینکه، چگونه شرکت ؛شود

ي، هلید( ».گردد منعکس می  روهگ  لیصخود آن رویداد چگونه باز نمود شود؛ در فعل ا

خود فرایند که  -1: در هر عملی سه مؤلفه قابل تغییر وجود دارد )102- 101: م1985

هاي آنان در قالب کنندگان فرایند که نقششرکت -2. یابدتوسط گروه فعلی عینیت می

هاي مـربوط به آن عمل  مـوقعیتعناصر پیرامونی که  -3. شودگروه اسمی مشخص می

و شوند  اي، نشان داده می هاي قیدي و حرف اضافه توسط گروه العموم است و

  .)47: ش1376مهاجر و نبوي، ( حضورش در متن ضروري نیست

 ملزومات خاص و هر فرآیندى، تیندى اسفرال فعهر  ،گرارویکرد نقشاساس رب

و ذهنى  ى،دما  هاى هـلیدى سه نوع فرآیند اصلى با نام اساس، همینبر  .خود را دارد

 کند لفظى و وجودى مـعرفى مى هاى رفتارى، ربطى و سه نوع فـرآیند فـرعى با نام

هایی از انواع نمونه در این بخش از پژوهش، ضمن تعیین که )107:م1985هلیدي، (

فرایندهاي فعلی قصاید، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی هر یک رادر قالب جدول 

  :دهیمارائه می

  

  فرایند مادي

شامل همۀ بندهایی است که به تجربه ما از دنیاي بیرون مربوط است و عنوان  این«

دهد؛ همانند اتفاق افتادن، نوشتن، ساختن، رفتن ثه یا انجام عملی را نشان میرخداد حاد

نامند؛ حال اگر این عمل از یک عنصر به عنصر گر میانجام دهنده این عمل را کنش ...و

 )42: ش1376 ،نبويمهاجر و ( ».شوددیده می نیز در بند» هدف«دیگر گذر کرده باشد، یک 

ترك، نعود، فتح، صلب، قطع، : هايفعل هاي این فرایند در این مجموعه عبارتند ازمونه



  31 ...ساختار اندیشگانی و بینافردي اشعار فاروق جویدهخوانش 

که عالوه بر ... و ، أترك، یضرب، یشتري، یکسرجمعدفع، یصید ،أقرع، یلقیه، حملت، ت

  :اندگر به عنصر هدف در بند گذر کردهکنش

  

لمي يف حُ  ومحلتُ /نحَ املِ  وقِ يف سُ  فهاءِ كالسُّ /الوهمَ  أبيعُ أن أمضي  فضتُ ورَ / منالثَّ  لمِ للحُ  فعتُ دَ  ◌َ مثُّ -

 نيتُ بَ و /ْاجلمال دتُ يّ شَ طين و يف وَ  األصنامِ  معابدِ  كلَّ   متُ حطَّ /ْمنللزَّ   .. ساباً حِ  ْمل أحسب/العمرِ  باقِ سِ 

٥اللا اجلَ رهَ يغمُ / شقِ لعِ لِ  ي كعبةً عر شِ  علتُ وجَ / ضراءَ خَ  نةً جَ  مامةِ القَ  منِ يف زَ 
  )104: م1997جویده، (

  الزمنِ  وافلَ قَ  فإنَّ  -
ُ
 العارَ  فإنَّ / ْاغضب/...../ عنيالضائِ / ـارِ غالصِّ  نيِ ىف عَ / األحالمَ / .. قُ ـرِ حتُ / ثِ لوَّ امل

٦ننياحلَ / ناواِحنُ ىف جَ يقتـُل / رحَ الفَ / لـونالناسِ  يونِ من عُ  /سرقويُ / ناـنُ كـسي
 .www. digital:م2011 ،همان(

ahram.org(  

 طوفُ يَ / يفاً خمُ  شيئاً  يلِ يف اللَّ  وأملحُ /كريهٍ   صوتَ  متِ يف الصُ  عبثُ ويَ / بييت اصرُ حيُ ي األفاعِ  حيحُ فَ -

 لصوصَ  أنَّ أيقنتُ ين لكنَّ  )٣٤٦-٣٤٥: م١٩٩١مهان، ( المِ الكَ  كلُّ   متِ يف الصُ  يسقطُ و / ..صويتخينقُ و / رأسيبِ 

  )106: م1997جویده، ( ٧اللع احلَ مَ  رامَ احلَ  ـوارقسَ  قد/ هذا العصرِ 

۸دارلى اجلِّ ه عَ قو لَّ عَ ساين، لِ  لبواصَ ... اينِلسا عو طَّ قَ 
  )408: همان(

  

روییم؛ در تمام این بندهایی که فرایند فعلی آنها مادي است، با دو نوع مشارك اصلی روبه

گر دارند و با ظلم نقش کشاین مشارك در بسیاري از مواقع حاکمان و نظام سلطه هستند که 

تعبیر . اندپذیرند، زمینۀ حزن و اندوه را فراهم آوردهو ستم بر مردم مصر که در این بندها کنش

گر در مواردي مستقیم است و در بسیاري از مواقع نمادین، بدین شاعر از این نوع کنش

حتی به قافلۀ روزگار ها و ها، دزدان زمانه، کالغها، موشصورت که نقش فاعل را به افعی

طلب و مقاوم و اما مشارك دیگر فرایندهاي مادي در این قصائد مردم مبارزه. دهدنسبت می

  مصرند که در پی براندازي نظام حاکمند و شاعر نیز نمایندة آنان است 
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  موقعیتی عناصر  فرایند درفرایند و نقش کنندگانشرکت  فرایندمادي  بند

امللوثتحرقاألحالمفى عني فإن قوافل الزمن  -

  الصغـار الضائعني

  اويسرقمن عيون الناسلونالفرحننفإن العـار يسكــ-

  يقتـُل ىف جواحننـا احلنني

  حتـرق

  

  اويسرقننيسكـ

  يقتـُل

  هدف: ألحالم+کنشگر: قوافل الزمن

  

  هدف: نا+ کنشگر: العـار

  هدف: لونالفرح +کنشگر: لعـارا

  هدف: احلنني+ کنشگر: لعـارا

ني الصغـــــــــــار ىف ع

  الضائعني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من عيون الناس

  ىف جواحننـا

  فحيح األفاعي حياصر بيتيو

  ..خينق صويت

  ويسقط يف الصمت كل الكالم

  لصوص هذا العصرقد سرقـوا احلرام مع احلالل

  صلبوا لساين، علقوه على اجلدار... قطعوا لساين

  حياصر

  خينق

  يسقط

  سرقوا

قطعوا و 

  صلبوا و علقوا

  هدف: بييت+کنشگر:فحيح األفاعي

  هدف: صويت +کنشگر):مرجع فحيح افاعی(هو

: كل الكالم  +کنشگر):مرجع فحيح افاعی(هو

  هدف

: احلرام و احلالل+ كنشگر):لصوص(واو مجع 

  هدف

  هدف: لسانی+ كنشگر:واو مجع مذكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يف الصمت

  هذا العصر

  علی اجلدار

  مث دفعت للحلم الثمن

ورفضت أن أمضي أبيع الومهكالسفهاء يف سوق 

  احملن

  ومحلت حلمي يف سباق العمر

  حطمت كل معابد األصنام يف وطين

  مالوشيدت اجل

  لوبنيت يف زمن القمامة جنة خضراء تزهو بالظال

  

  للعشق وجعلت شعري كعبة

  دفعت

  أبيع

  

  محلت

  حطمت

  شيدت

  وبنيت

  

  جعلت

  گري�ره: للحلم +هدف: الثمن+کنشگر: تُ 

  هدف :الوهم +کنشگر: أنا حمذوف

  

  هدف: حلمي+کنشگر: تُ 

  هدف: كل معابد األصنام+کنشگر: تُ 

  هدف: مالاجل+کنشگر: تُ 

  هدف: جنة خضراء +کنشگر: تُ 

  

  گري�ره: للعشق +هدف: كعبة  +کنشگر: تُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالسفهاء يف سوق 

  احملن

  يف سباق العمر

  يف وطين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -يف زمن القمامة

  لتزهو بالظال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  فرایند ذهنی

حسى و  اصل به امور ذهنى، تجربه ما از جهان خودآگاهی خودمان یعنی این فرایند به

آموختن، ترسیدن، خواستن، : از قبیل، ربوط استم شناختی و ادراکات انسانی ،کرىف

این فرایند دو مشارك تحت عنوان مدرك و . است... دوست داشتن، از دست دادن و

الی که در اشعار فاروق جویدهاز و نمونۀ افع )43: ش1376 هاجر و نبوي،م( پدیده دارد

تحب، أرید، أحلم، أعرف، ضاع، خشیت، : فرایندي ذهنی برخوردارند از این قرار است

  ...: أعتقد، أتمنی، أکره، تأنس و

  

٩يهامِ راًحا دَ جِ وتَرى /يهواهِ  وباً لُ قُـ  تَرىو  /اويهخَ  ونـاً طُ بُ  َسرتى/انـوَ حنَ  رأنظُ . اصُ نّ َها القَ يا أيـُّ 
 :م2000، همان(

64(  
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 د كنتُ لقَ ... األرضِ  دودَ حُ  يال أدرِ / ةالمَ السَّ  یو سِ  ريدوال تُ / جونالسُّ  ضبانِ قُ  لفَ خَ  اعتضَ اسُ والنّ -

ماذا  أعرفُ  زلتُ ما/ أريدُ اذا مَ  أعرفُ زلت فما/...جيبٌ عَ  مانٌ ماين زَ زَ  وأنَّ /  ريبٌ أين غَ  فُ أعرِ 

 مازلتُ / ضب الكبارمن غَ  ُتشيخَ /هوٍل،ُيف ذُتنظرِلساين ُجَثْة َخرساء ىرَ أ..../أريدُ 
َ
لى امي عَ ه الدَ يفَ طَ  حُ أمل

١٠داراجلِ  درِ صَ 
  )408: م2010، همان(

ياة احلَ  هرِ كَ / هفسِ بنَ  اقَ ضَ ديك ني يَ بَ  عبُ الشَ ...وانللهِ  تأنسُ الظلم  عمَ طَ  بُ حتُ / ئيبِ الكَ  منِ يف الز  الناسُ _ 

١١رعوندي الفِ زينة يا سيّ نياه احلَ و مل دُ 
  )411:م1991، همان(

  

، داشتن و نفرتها، دوستاسات، ترسبا استفاده از فرایند ذهنی از احس شاعر

انسان معاصر در سرزمین شاعر، از . گویدوطنانش سخن میهاي خویش و همخواستن

روزگار پر از رنج و حتی از زندگی کردن بیزار گشته، اما از ترس نظام سلطه یاراي 

فاروق جویده از . کندو خواري خو مییابد و به تحقیر اعتراض را در خویش نمی

هاي گر صحنهخواهد، نظارهستمگران که شکارچی زندگی این مردم هستند می

  .دردآوري باشند که بانی آنند

 

  فرایندذهنی  بند
 نقش و درفرایند کنندگان شرکت

  فرایند
  موقعیتی عناصر

  يا أيَها القناُص أنظر حنونـَا

  ـ خاويهوناَسرتى بط

  واهيهوتَرى قلوبا 

  وتَرى جراحا داميه

  وال تريد سوي السالمة

لون النـاسأو   .. ال أدرحيدود األرض

  دمع الشجن

  أنظر

  ترى

  ترى

  ترى

  تريد

  أدري

  پديده:ْحنونـَا+ مدرک:القناصُ 

  پديده: بطونـًا خاويه +مدرک:)قناص(انت

  پديده: قلوبًا واهيه+ مدرک:)قناص(انت

  جراحا داميه +مدرک:)قناص(انت

  پديده: السالمة+ کمدر :الناس

لون و  حدود األرض +مدرک:أنا حمذوف

  پديده: دمع الشجنو  النـاس

  ندارد

  ــــــ

  ـــــــــ

  ـــــــــ

  ـــــــ

  ـــــــــ

  

  لقد كنت أعرف أين غريب

  .. فما زلت أعرف ماذا أريد

  أرى لساين جثة خرساء

  تنظر يف ذهول،

  و خشيت من غضب الكبار

على صدر مازلت أملح طيفه الدامي 

  اجلدار

  أعرف

  أعرف

  أرى

  تنظر

  خشيت

  أملح

  پديده: أين غريب+مدرک:تُ 

  پديده:ماذا أريد +مدرك:أنا حمذوف

  +پديده أنا حمذوف:لساين+مدرك:أنا حمذوف

  مدرك:حمذوف)لساين(هي 

  پديده:غضب الکبار+مدرک:ضمري تُ 

  پديده:طيفه الدامی+مدرک:أنا حمذوف

  ـــــــ

  ــــــ

  جثة خرساء

  يف ذهول

  ــــــ

  على صدر اجلدار
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  فرایند رفتاري

پردازد، رفتارهایی چون شناختی میبه بیان رفتارهاي جسمانی، فیزیولوژیکی و روان

کننده یا رفتارگر نشستن، خوابیدن خندیدن، پچ پچ کردن، آه کشیدن که تنها یک شرکت

: ی عبارتست ازهاي مورد بررسهاي عربی آن در قصیدهنمونه)  248: 1985هلیدي، (. دارد

  ....یسترخی، أنام، ترتجف، یبصق، أصفق، یقهقه، یلکز، أمضغ، أبلع، جلس، یرکب و

حني  حتزنُ / ضُ األر /فنيُ الدَّ /ــزنُ واحلُ  وفُ اخلَ /ويهاتَ وحيَ / ورسُ النُّ / ـــــفُ جتِ رتَ حينَ  حتزنُ /األرضُ -

١٢معالنهايةعاجزين/الرجالُ /يسرتخــــى
  ))www. digital. ahram.org :م2011، همان(

 حتتَ  اجلماجمُ  ترتعدُ / .. عبِ الشَّ  هرَ ظَ  الدجالُ  ريكبُ يومٍ  يف كلِّ   ..    صيحُ مث يُ / الناس يونِ يف عُ  ويبصقُ -

١٣عالالنّ  أصواتِ 
 )112-111:م1997، همان(

١٤ينامُ ال أحدٌ  ، يف اخلوفِ ينامُ ال أحدٌ  يف اجلوعِ 
  )www.digital.ahram.org: م2011،همان(

قلعة األصنام يف هذا  هيا حنطمُ  /اب دموعهايف الرتُّ  لتنزفَ  لستُ جَ / جدارٍ .. عن ات أحبثُ قرُ يف الطُ  أدورُ 

يف  أمضغُ ف/ميقُ عَ  خوفٌ  لبِ ويف القَ  وأصحُ و /أنامُ  فأوهم نفسي بأين/كبريٌ   ثقبٌ  ويف العنيِ أنامُ / الضفاف

  الكالمِ  عضَ بَ  متِ الصُ 

١٥هاأبلعُ يف جويف و  لماتَ الكَ  أمضغُ يف كل وقتٍ 
  )411: م1991، همان(

  

  بند
فرایند 

  رفتاري

 و فرایند در کنندگانشرکت

  فرایند نقش
  موقعیتی عناصر

  ترجتــــــفالنسور

ـــىالرجاملعالنهايةعاجزين   يسرتخـ

  ترجتــــــف

ـــى   يسرتخـ

  رفتارگر:النسور

  رفتارگر: الرجال

  ـــــــ

  معالنهايةعاجزين

   .. ويبصق يف عيون الناسثم يصيح

   .. الدجال ظهر الشعب يف كل يوم يركب

  

يف اجلوع ال أحد ينام، يف اخلوف ال أحد 

  ينام

  ترتعد اجلماجم حتت أصوات النعال

   يصيح و يبصق

  يركب

  

  ينام

  ترتعد

  رفتارگر: هو مسترت

  رفتارگر:الدجال

  

  رفتارگر: أحد

  رفتارگر:اجلماجم

  يف عيون الناس

الدجال ظهر +يف كل يوم 

   الشعب

  يف اخلوف - يف اجلوع 

  أصوات النعال حتت

  أدور يف الطرقات

  جلست لتنزف يف الرتاب دموعها

  أنام ويف العني ثقب كبري

  وأصحو ويف القلب خوف عميق

  فأمضغ يف الصمت بعض الكالم

يف كل وقت أمضغ الكلمات يف جويف 

  وأبلعها

  أدور

  جلست

  أنام

  أصحو

  أمضغ

  أمضغ و أبلع

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  رفتارگر:تُ 

  در بافت موقعيتی حمذوف أنا

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  يف الطرقات

  يف الرتاب دموعها

  ويف العني ثقب كبري

  ويف القلب خوف عميق

  يف الصمت بعض الكالم

يف كل وقت و الكلمات 

  يف جويف
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  اي فرایند رابطه

گیرد که به همۀ افعالی را در بر میو  مرتبط است این فرایند به توصیف یا شناسایی

این فرایند . کنندرا بیان می» بودن، شدن، تبدیل شدن، به نظر رسیدن«اي از نوعی شیوه

اي به نام شاخص که مشخصه یا ویژگی را بیان کنندهنیز دو شرکت کننده دارد، شرکت

مشخصه به آن نسبت  کنندة حامل آن چیز یا کسی است که صفت یاکند و شرکتمی

 نمود عینی ندارد، گاهی» بودن«در زبان عربی فعل  .)102:م 1985هلیدي، ( شودداده می

به خبري -در قالب ساخت مبتدایعنی فعل یکون یا وصفکائن در متن محذوف است و 

» بودن«یابیم که در اشعار فاروق جویده این نوع خاص از مفهوم آن در متن دست می

  :کار گرفته شده استصار و اصبح در موارد چندي به در کنار افعال

  

 نا زَمنٌ مانُ فزَ / سيلُ تَ  اً أ�ار / حبدَماُء الصُّ صارتأو / ض الكْونخفاشـًا بَعر  /َوْجُه الشـَّْمسَصاَر إن/ َجىب تعال-

الوردة ُ و / ةً لوع رصاصَ ىف الضُ أصبَح الناُى /... الشـَّريدريـكالطَّ   /.ىف َعينيكِ  أصبحتُ  لكنىنِّ / يلخبَ 

١٦زاِىن من أح ُحزُن هذا الكونِ َبحَ سأليىن كيَف أصمل تَ  -تيلقَ   َعيىنِ ىف/ .ضاءُ البي
  )53:م2000جویده، (

ار غنائي صَ / حزينٌ  حزينٌ  حكيكائي وضَ بُ / ..وجهي تقاطيعُ / دران بييتوجُ / زينٌ زماين حَ /  زينٌ ليب حَ قَ -

بني / وريحٌ .. مارٌ دران بييت دِ جُ ف/ بيحٌ قَ  زمانٌ .. ينمازَ  ألنَّ / جريحٍ  إليكم بلحنٍ  أتيتُ / نحزيٌ .. حزيناً 

١٧غارالصِّ  طعامِ  كلَ    أكلُ ت وداً سُ ارت أُ ئران بييت صَ وفِ ...بيحٌ ذَ  قلبٌ  وانحُ اجلَ 
  )345-344: م1991،همان( 

.. حلمي عنيدٌ ولكنَّ / غنائي حزينٌ .../ْنال إنسابِ  ...إنساناً  سأصريُ / ينأنَّ  يومٍ  ذاتَ  احسبُ  ما كنتُ -

٨١يليف اللَّ  ك ضائعٌ عبُ شَ  رعوندی الفِ يا سيِّ /  دٌ نيعَ 
  )www.digital.ahram.org: م2011جویده، (

  

کار رفته در این بندها جنبۀ توصیف دارد و بر رابطۀ یک چیز و یک اي به فرایند رابطه

تري دارد که شاعر اردي حضور پررنگکند، کارکرد این فرایند در موویژگی داللت می

گوید، تا آنجا که وطنانش به رنج و اندوه سخن میهاي هماز تبدیل شدن تمام خوشی

در این فرایند شاعر براي . به تعبیر شاعر دیگر هیچ شباهتی به یک انسان ندارند

 گیرد، چهرة خورشید خفاش شبهاي زیبا نیز بهره میاز تصویرپردازي توصیف بهتر،

 هایی شبیهنداندوزي به موششود، مردمانش پرندگانی آواره و حاکمان ظالم در مالمی

پر از  زا ودر فضاي وحشتلذا . خورندشوند و سهم کودکان مصري را میکه شیر می
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اي غمگین سردهد، زیرا غم نام دیگر پایان، ترانهبا اندوهی بی شاعر،خفقان کشور

ترانه و آهنگ، دیوار خانه و قلب شاعر همگی از  زندگی شاعر است، گریه و خنده،

  :گویند که مسبب آن سران حکومتندحزنی سخن می

  

  بند
 فرايند

  ایرابطه
  کنندگان و نقش در فرايندشرکت

عناصر 

  موقعيتی

  َصاَر َوجُه الشـَّمس خفاشـا بَعرض الكون

  صارْت دَماءُ الصُّبح أ�ارا تسيل

  فزماننا زَمن خبيل

  ُت ىف َعينيِك كالطري الشريدلكنِىن أصبحْ 

  صار

  صارت

  يکون

  أصبْحتُ 

  

  شاخص:خفاشا+حامل:َوْجُه الشمس

  اخصش: أ�ارا+ حامل:دَماءُ الصُّبح

  شاخص: زَمن خبيل + حامل: زماننا

  اخصش: الطري الشريد+ حامل:تُ 

  بَعرض الكون

  ـــــــــ

  ـــــــــ

  ىف َعينيكِ 

البْيضاُء ىف الناُى أصبَح ىف الضلوع رصاَصةوالوردةُ  

  َعيىن قتيل

  كيَف أصَبَح ُحزُن هذا الكون من أْحزاِىن 

  أصبحَ 

  

  أصَبحَ 

الوردة  و شاخص :رصاَصة+ حامل:الناىُ 

  اخصش:قتيل+ حامل:البْيضاء

  شاخص: أْحزاِىن  +حامل: ُحزُن هذا الكون

 -ىف الضلوع

  ىف َعيىن

  كيف

  زماين حزين-قليب حزين

حزين  كيكائي وضحب تقاطيع وجهي ،وجدران بييت

  حزين

  

  ..صار غنائي حزينا

  ألن زمانيزمان قبيح

  جدران بييت دمارف

  يکون

  يکون

  

  صار

  يکون

  يکون

  شاخص: حزين+ حامل:زماينحامل، :قليب

و  كائيو ب تقاطيع وجهي و جدران بييت

  شاخص:حزين+  حامل:ضحكي

  شاخص:حزينا +حامل:غنائي

  شاخص:زمان قبيح+ حامل: زماين

  شاخص:ردما +حامل:جدران بييتف

  ــــــــــــ

  ــــــــــــ

  ــــــــــــ

  ــــــــــــ

  ــــــــــ

  ـــــــــــ

بال ..ما كنت احسب ذات يوم أننيسأصري إنسانا

  إنسان

  

  عنيد.. ولكنحلمي عنيد حزين غنائي

  صريأ

  

  يکون

إنسانابال + حامل:أنا در بافت موقعيتی

  اخصش: إنسان

  شاخص:حزين+حامل:غنائي

  شاخص:يدعن+حامل:حلمی

  ــــــــــــ

  

  ــــــــــــ

  وفئران بييت صارت أسودا

  شعبك ضائع يف الليل يا سيدی الفرعون

  يتحول

  يکون

  اخصش: أسودا+ حامل: بيتی فئران

  شاخص: ضائع+ حامل: شعبك

  ـــــــــــــ

  يف الليل

  

  فرایندکالمی

ار دادن و دستور دادن گفتن، اعالم کردن، پرسیدن، هشد: این فرایند شامل افعالی از قبیل

است که گوینده  موضوع/کنندگان این فرایند گوینده، گیرنده و گفتهشرکت . است

کار رفته در متن فرایندهاي کالمی به .)248: 1985هلیدي، ( ترین مشارك استاصلی
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یحکی، یصرخ، تنادي، تقرأ، أقص، تشکو، تحدث، تقول، تشتکی، أسائل،  :عبارتند از

  ...تعلن و

  

  عربیبند

١٩شاءما يَ كَ قولَ يَ أن / صرخو يَ  كيحيَ  أن/ يا باريس طقَ ميه النُّ لِّ عَ / يومٍ  جيء ابين ذاتَ سيَ -
، همان(

  )411: م2010

 بحِ كالصُّ   جرِ ند الفَ عِ  أشرقتُ /ينبأنَّ  قولُ تَ أمي / سعيدٍ  يف يومٍ  ئتُ قد جِ /ينبأنَّ  قولُ يَ أيب  عتُ مسَ  يوماَ 

نا دينتِ و يف مَ  لدتُ ين وُ بأنَّ قالوا /بيعتاء مع الرَّ قيا الشَ يف لَ  ئتُ قد ج/بأنين يقولتاريخ ميالدي /ليدالوَ 

٢٠...اعةجمََ 
  )239-238: م1991، همان( 

كيف   قوُل اخلضرُ هذا احلُ : ئلُ أساكا�نـُون ىف ُحزن مازلتُ  مْك؟اسِة أسـلَ خَ َمن إىل ُسوق النّ ينـِىخربِ تُ مل

٢١؟كسرت فيَها الَسنابلتَ 
  )69:م200،همان(

٢٢منٍ ن زَ مِ  عٍب ماتَ ى لشَ شرَ البُ  نُ تُعلِ اللقيطةُ  حفُ و الصُّ  مذياعُ الِ  خيرجُ  يومٍ  يف كلِّ -
  )110:م1997، همان(

  

  بند
فرايند  

  کالمی
  عناصر موقعيتی  کنندگان در فرايندشرکت

يوما مسعت أيب يقول بأننيقد جئت 

  يف يوم سعيد

أمي تقول بأننيأشرقت عند الفجر  

  كالصبح الوليد

قول بأننيقد جئت تاريخ ميالدي ي

  يف لقيا الشتاء مع الربيع

قالوا بأنين ولدت و يف مدينتنا 

  ...جماعة

  يقول

  

  يقول

  

  يقول

  

  قالوا

  موضوع: بأننيقد جئت يف يوم سعيد/ گوينده: أيب

  أنا در بافت موقعيتی: گرينده

: بأننيأشرقت عند الفجر كالصبح الوليد/ گوينده: أمي

  يتیأنا در بافت موقع: گرينده/ موضوع

بأننيقد جئت يف لقيا الشتاء / گوينده: تاريخ ميالدي

  أنا در بافت موقعيتی: گرينده/ موضوع: مع الربيع

  گرينده: گفته، ضمري ياء: بأنين ولدتگوينده، : واو

  ـــــــ

  

  ــــــ

  

  ـــــــ

  

و يف مدينتنا 

  ...جماعة

مل ْختربينـِىَمن إىل ُسوق النخاسِة 

  أسـلمْك؟

  

باريس أن حيكي و  ميه النطق ياعلّ 

  يصرخ أن يقول كما يشاء

: ئلكا�نـُون ىف ُحزن أسامازلت  

تكسرت كيف   قوُل اخلضرُ هذا احل

  ؟فيَها الَسنابل

يف كل يوم خيرج املذياع و الصحف 

اللقيطة تعلن البشرى لشعب مات 

  من زمن

  ْم ْختربينـِى

  

عّلميه 

حيکی 

يصرخ 

  يقول

  أسائل

  

  

  تعلن

/ موضوع:َمْن أْسـلمكْ  /يندهگو : انت در بافت موقعيتی

  ضمري ياء متکلم: گرينده

  پاريس: گرينده/ گفته: نطق ما يشاء/ گوينده:شاعر

  

تكسرت فيَها كيف   قوُل اخلضرُ گوينده، هذا احل:أنا

  گفته: الَسنابل

  گرينده:و خماطب مفروض

  

: گفته، شعب: گوينده، ُبشری:مذياع و صحف

  گرينده

  إىل ُسوق النخاسةِ 

  

  ـــــــــ

  

كا�نـُون ىف مازلت  

  ُحزن

  

يف كل يوم و مات 

  من زمن
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  فرایند وجودي

پردازد، بلکه وجود مطلق ا نمیهها و رویدادفرایند وجودي، فرایندي است که به کنش

شود؛ و معموال یک عنصر در این فرایند شرکت کننده، موجود خوانده می. رساندرا می

نسبت به  ،قصائد فاروق جویدهن فرایند در ایکاربرد . محیطی نیز در متن مشارکت دارد

  :دیگر فرایندها، ناچیز و کمرنگ است

  

فاألرُض  -وال َرَجاءٌ . ديكال أمٌل لَ  .ُعُيوىن ِك عناآلن قلبُ / اآلَن وجُهك ىف ُعيوىن/ اآلن صدُرك ىف ُعُيوىن

٢٣ليَس ىل فيَها َسند...ناحولَ  أمنٍ  ياجُ ال يکون سِ مَ لِ / اقتضَ 
  )408: م1991جویده، (

ال  )21: همان( ال كتابٌ ...عندي ال رفيقٌ  ال شيءَ /عتابٍ ...من  شيءٌ  لبِ يف القَ ... نيدٌ عَ  مي قيدٌ يف فَ 

٢٤.ربانى الغِ وَ يا أمي سِ  شیءَ 
  )241:همان(

  

  عناصر موقعيتی  نقش در فرايند کنندگان وشرکت  فرايند وجودی  بند

اآلن صدُرك ىف ُعُيونىاآلَن 

 آلن قلبكِ ا ك ىف ُعيوىنهوج

  ُعُيوىن فی

  ال أمٌل لديك وال َرَجاء

  يوجد

  يوجد

  يوجد

  موجود:وْجُهك و صدُرك

  موجود:قلبكِ  و

  موجود: و رجاء: أمل

  ىنعيو ىف 

  فی عيونی

  لديک

  ال يکون سياج أمن حولنا

  لْيَس ىل فيَها َسند

  ال يکون

  لْيسَ 

  موجود: سياج أمن

  ور�ره:ىل/ موجود: َسندْ 

  حولنا

  فيَها

  يف فمي قيد عنيد

  عتاب...يف القلب شيء من 

ال ...ال شيء عندي ال رفيق

  كتاب

  ال شیء يا أمي سوى الغربان

  يوجد

  يوجد

  يوجد

  يوجد

  موجود: قيد عنيد

  موجود: شيء من عتاب

  موجود: شيء و رفيق و كتاب

  موجود: شيء و غربان

  يف فمي

  يف القلب

  عندي

  ـــــــــ

  

در هر  یا همان اندیشگانی گذراییگراي هلیدي، ساختار بر اساس رویکرد نقش

کار گیرد که ، تا افعالی را در کالم خویش بهآیدکمک سخنگویان آن زبان میزبان، به

باید پذیرفت انتخاب  سازد؛ لذامتناسب با محتوا و موضوعی است که بر زبان جاري می

 مند وفرایندهاي مختلف در یک بند، هرگز تصادفی نخواهد بود؛ بلکه هر فرایند جهت

شود و در قالب کار گرفته میدر راستاي بازنمود افکار، احساسات و تجارب گوینده به

اي براي بررسی این فرایندها دریچه یابد، چنانکههاي مختلفی در متن تجلی میفعل
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جدول زیر فراوانی انواع . نهدروي خواننده میدرك بهتر باورها و عقاید نویسنده، پیش

  :دهدرا نشان می ورد بررسی در قصاید مورد بررسیهاي مفرایند در قصیده

  

  

  

  

  

دهد که فرایند نشان می هاي موجود در قصائد مورد بررسیو مقایسه فعل شمارش

است که با توجه به محتواي این اشعار، کارکرد  شترین کارکرد را در متن داشتهبیمادي 

، معطوفبه شاعراین اشعار بیشترین توجه  نماید، زیرا دراین فرایند کامال طبیعی می

پس از آن با بسامد . اندایست که سران قدرت بر عامۀ مردم روا داشتهاقدامات ظالمانه

کارگیري افعال قابل توجه فرایند ذهنی و کالمی مواجهیم؛ به این صورت که شاعر با به

ستایی و رکود ذهنی احساسات و نارضایتی خویش از رنج و اندوه مردم و وضعیت ای

خواهد لب هاي بیانی از آنان میکند؛ و با کمک فعلوطنانش را به صراحت اعالم میهم

به اعتراض بگشایند و سکوتی که جز دامن زدن بر خواري و ذلت هیچ برآوردي در پی 

  . نخواهد داشت را کنار بگذارند

  

  ديساخت بینافر

بنا  که اجتماعی است یو حفظ روابط گر چگونگی تعامل با دیگران انبی  فرديبینامعنی 

و یا  طالعاتا ارائه، هاي خود اهگدید گذاري بر مخاطب، القايثیرات همچونبه مقاصدي 

فرانقش بینافردي، ارتباطی زبانی است که به  در نتیجه، . شود می  قراربر طالعاتگرفتن ا

رتباط در نظریۀ این ا«پردازد؛ برقراري تعامل دوسویه در جهت ایجاد روابط مناسب می

شود این مفهوم قابل بررسی است که آنچه میان دو طرف رد و بدل میدر قالب هلیدي 

یا یا اطالعات است یا خدمات، به این صورت که در رابطۀ میان گوینده و شنونده 

تقاضا و در قالب وجه پرسشی  اینکه، یا شودی در قالب وجه خبري ارائه میاطالعات

نواع ا  

 فرایند

 مادي

٣۴٠ 

ايرابطه ذهنی  وجودي رفتاري کالمی 

١٧۴ ۶۶ ١۴٩ ۴۵ ۴٠ 
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 التزامیدر قالب وجه  شود، و یا در نهایت خدماتیی میعاتگرفتن اطال درخواست

ابتدا  ،براي تحلیل متن در سطح بینافردي لیديه .)46: 1385زاده، آقاگل(» شودمی دریافت

حاصل جمع نما وجه«کرده است؛  و باقیمانده تقسیم نمابند را به دو جزء اصلی وجه

دن بینافردي را اساسی در عملی کر نقشفاعل در هر بند  .جزء خودایستا و فاعل است

به عبارتی . شودتبار بقیۀ جمله بر آن بنا میاعبرعهده دارد زیرا رکن اصلی کالم است و

خواهد در این رویکرد تعیین کنندة عنصري از جمله است که نویسنده می بهتر فاعل

و اما جزء . شود را به آن منتقل کندمسئولیت اعتبار ادعایی که در بند مطرح می

: 1382یورگنسن و فیلیپس، (» دهد؛خودایستا، نقش اصلی زمان و قطبیت بند را نشان می

مانی بند را برعهده دارند، حال اینکه در زبان در زبان انگلیسی افعال کمکی تبیین ز )129

 .شوداستنباط می »فعل اصلی«عربی این نقش خودایستا در خود بند مستتر است و از 

در مورد مفهوم قطبیت بند باید گفت که بند یا داراي ساختاري مثبت است یا منفی، که 

در ادامه،  .)50: 1376، بويمهاجر و ن( کنداین حالت غالبا در جزء خود ایستا نمود پیدا می

نمود هر یک از مفاهیم خودایستا، فاعل و  در ذیل وجوه خبري، پرسشی و التزامی،

  :کنیم هاي ارائه شده مشخص میباقیمانۀ بند را در قالب جدول

  

  خبري وجه

که بسامد باالي آن بیانگر است » دادن اطالعات«کاربرد این وجه براي بیان خبر یا 

اروق جویده در این ف .)287: ش1390فتوحی، ( وینده با رخدادهاستارتباط نزدیک گ

اشعار اطالعات و گزارشی از وضعیت مردمی که گرفتار ظلم و ستم حاکمان عربند و 

  :دهدرنج و اندوهی که برآنان سایه افکنده است، به مخاطب ارائه می

  

 يسقطُ  والبعضُ /..انَ بعضُ  يهربُ /األحياء طاردُ يُ  الدموعِ  �رُ /قيعدينتنا صَ على مَ  والزمانُ /من ألف عامٍ 

 مغشوشةً /همرِ خبَ  رين الزمانُ يا حبر أسكَ /ري أماينغَ نيا بِ الدُّ  ما أتعسَ /يف األماين كلها عربدُ يُ  زمنٌ  -واقفاً 

٢٥ساينلِ  احلديثِ  عندَ  كم أمسكتُ /ظالهلا المِ عتين يف الظَّ م خادَ كَ /ياينكِ   بكلِّ  ْصفتعَ 
: م1991جویده، (

238(  
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حنن  املرُ  اخلريفُ  حننُ  /امتونى الصَّ احليارَ  حننُ / كونٍ و منضي يف سُ / متٍ يء يف صُ ذين جنَ الّ  نُ حن -

 
ُ
و ليس  /يف احلياةِ  نعلمُ  ال شيءَ  /..نايف أعمارِ  اآلالمُ  تجسدُ تَ  /.نايف أعماقِ  األحزانُ  رتبعُ تَ / تعبونامل

٢٦نتهاهمُ  مث يبلغُ .. بدأيَ  فالعمرُ  /احلياةُ .. عنيناتُ 
  )33:همان(

  

  

اجزاء 

اصلی بند  

از منظر 

ساختار 

  بینافردي

  

  

  قطبیت  باقیماندة بند) + خودایستا و فاعل( نماعنصر وجه

  على مدينتنا صقيع)کان(الزمانو من ألف عامحلم ) کان( الصبح

  باقیمانده بندفاعل  خودایستا               باقیمانده بندفاعل  خودایستا  

  مثبت

  

  لبعضيسقطواقفاوا/..عضناب حياءيهربيطارداألع �ر الدمو 

  باقیمانده بندخودایستا  فاعل   فاعل  خودایستا     باقیمانده بندفاعل   خودایستا  
  مثبت

  عصفتبكل كياين،ةزمانبخمرمهغشوشال سكرينأزمنيعربديف األماين كلها

ل باقیمانده بندخودایستا و فاعخودایستا  فاعل     باقیمانده بندخودایستا   فاعل

  دبن مستترباقیمانده

  مثبت

  أمسكتعند احلديث لساينكم خادعتنيفي الظالمظالهلا كم 

  خودایستا و فاعل باقیمانده بندفاعل      باقیمانده بندخودایستا
  مثبت

  احليارى الصامتون)اکون(نحننمنضيفي سكو و جنيءيف صمتالذين  نحن

فاعل /  قیمانده بندبا  باقیمانده بندخودایستا وفاعل مستترخودایستا  فاعل

  خودایستاباقیمانده بند

  مثبت

  

اشعار فاروق جویده جز روایت رنج و اندوه، کارکرد دیگري نیز دارد؛  وجه خبري

 شود کهطلبی ملتی میخواهی و مبارزهاین اشعار در بندهاي بسیاري بازنمود آزادي

یادي که در وضوح شان به آسمان برخاسته، فر صدا فریاد اعتراض، خشم و نارضایتییک

شاعر به اینچنین ملت مبارزي که سر تسلیم . شبیه است و رسایی به انفجاري مهیب

  :شودبالد و خود نیز با سالح شعر و ترانه با آنان همراه میآورد، میفرود نمی

يف  �تفُ  اسِ النّ  و رأيت كلَّ  /احلياةِ  رةُ فخَ مَ  نا سيظلُ و كفاحُ  /زاةِ الغُ  قربةُ مَ  الشعبُ  /:نفجرُ يَ  جهريٌ  صوتٌ 

 حوةِ هتفون لصَ و يَ .. صونتهامِ يَ  /تيقالعَ  صرِ طباء يف القَ اخلُ  و تواردُ /ةً فاحُ  .. هم جاءواو مجيعُ  /الطريقِ 

 يـــــــــــــرُ خَ / كانت / ــــــةٍ ألمَّ / ــــــوانال يرضى اهلِ / .. اهللاَ  فإنَّ  )الرفيقُ (ما قالَ  طباءُ اخلُ  لُ رتّ و يُ  /العريقِ  الشعبِ 

٢٧تستكني /عوبــــــــــاً شُ  ْمل خيلق/ .. فاهللاُ / العاملني/ ..
  )38: م1991جویده، (

 لم فوقَ باحلُ  وحلقتُ / ..منكم وأصبحتُ .. فيكم يتُ نَّ وغَ / ناءعىن الغِ مَ  أعرفُ  وما كنتُ / ..إليكم أتيتُ -

  أصرخُ  وما جئتُ / تيالى راحَ عَ  مجيالً  إليكم زماناً  محلتُ / ..ماءالسَّ 
ُ
 فيكم رسوالً  وما كنتُ / عجزاتبامل

  )344: م1991جویده، ( ..۲۸موينقتُ دّ وصَ / ا خفياً سرَّ  أمحلُ  وما كنتُ / ناءذي كان عندي غِ الّ / فكلُّ / نبياً 
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اجزاء 

اصلی بند  

از منظر 

ساختار 

  بینافردي

  

  

  قطبیت  بند ةباقیماند) + خودایستا و فاعل( نماعنصر وجه

  سيظلمفخرة احلياة ناكفاحو   مقربة الغزاة)يکون( الشعب

  فاعل  خودايستا مسترت در فعل متممفاعل خودايستا مسترت در فعل  متمم

  مثبت

  رأيتكل الناس �تف يف الطريقو 

  متمم      خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  مثبت

   القصر العتيقيف حفاةو توارداخلطباء.                               ..جاءوا

  متمم  خودايستا مسترت در فعلفاعلمتمممسترت در فعل، ضمري واو فاعلخودايستا 

  مثبت

  صحوة الشعب العريقليهتفونو ..يتهامصون

  متمم      خودايستا و فاعل مسترت در فعلخودايستا و فاعل مسترت در فعل    

  مثبت

  )..قالرفي(يرتالخلطباءما قالو 

  متمم خودايستا مسترت در فعل فاعل

  مثبت

  مل خيلقشعوبا تستكني... اهللافال يرضىاهلـوانألمةكانتخيــرالعاملين...اهللا فإن

  متممفاعل خودايستا مسترت در فعل  متممفاعل خودايستا مسترت در فعل  

  مثبت

  وما كنت أعرفمعىن الغناء

  متممخودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  منفی

  ..نكممصبحتوأ.. يكمفوغنيت

    خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعلمتمم       ر فعل، ضمري ُت فاعلخودايستا مسترت د

  متمم

  مثبت

  كم زمانا مجيال على راحتيايال                       لتمحوحلقتباحللم فوق السماء

  متمم    خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعلمتمم   خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  مثبت

  كم رسوال نبيافي وما كنت عجزاتباملجئت أصرخوما 

    خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعلمتمم       خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  متمم

  منفی

  كانعندي غناءي  فكاللذ

  متمم     فاعل خودايستا مسترت در فعل

  مثبت

  

  زامیوجه الت

اجراي یک عمل از نوع درخواست، گیري و حالت گوینده نسبت به این وجه، جهت 

وجه التزامی در اشعار فاروق  ، )287: 1390فتوحی، ( رساندتوصیه، اجبار و فرمان را می

الیی طوري که پس از وجه خبري بسامد باجویده از کارکرد خوبی برخوردار است، به

  :را به خود اختصاص داده است

 ماراً أو دِ ..  ريقاً حَ  كونوا/ ةغاجه الطُّ يف وَ  ا األكفانَ قو أحرِ / او ور وثُ كم قابِر من مَ وموا قُ / لمَ احلُ سألونيال تَ 

 ةٌ ى حيايس اآلن للموتَ ولَ / ..ىلنا موتَ كُ /..... .. موعاأو دُ ..  متاً صُ / كل الناسِ ربي كَ قَ  لواعَ ال جتَ / ...

ا و هيَّ .. ةغاالطُ  أقدامِ  حتتَ  وتواال متَ / قوفاً وُ  وتوامُ / ..... ةبااجلُ  ال حتنوا/.. .. ميقاً ربى عَ قَ  ولتحفروا/ ...

٢٩فافيف هذا الضَ  األصنامِ  لعةَ قَ  حنطمُ  اهيَّ  .../ريقِ كاحلَ   زأرُ تَ  االنسانِ  ثورةَ  ورواثُ 
  )406: م2010جویده، (
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  وا�دَ /  العهرَ  زمانَ /  ضفِ ار -
ُ
 / غاةالطُ  أقدامِ  حتتَ / سدنِ امل

ُ
مل خيلق  اهللاَ  فانَّ  بغضِ ا/ باغضِ  /دينعتَ امل

 تالٍ حمُ  كلَّ   ةِ العروب انَ هّ كُ   اذا شاهدتَ  باغضِ / بنياضِ ها للغَ ىن رأسَ حتُ  األرضَ  فانَّ / باغضِ  /كنيستَ تَ  عوباً شُ 

/ باغضِ  /ضبها  الغَ آخرُ ...األشياء و �ايةَ / ضبِ ا الغَ أوهلُ ... األشياءِ  فان بدايةَ / باغضِ / فقٍ فى يف نَ ختُ 

٣٠غدوَ  أليّ  باعُ أو تُ / كفىاء أرضِ  اما متوتُ / املوتِ  مل يبق غريُ 
 .www. digital: م2011، همان(

ahram.org((  

ال / الصغري ريِ للطَ  قاتِ رُ لى الطُّ يئا عَ شَ كوا ُرت ال تَ :/ دينيتمَ  فوقَ  صيحَ تُ لِ / ماءِ السّ  رتقُ ختَ  الغربانِ  وطالئعُ  -

٣١...هورفيها الزُّ  وارِمح تَ 
  )34: م1991، همان(

  

به انگیزة شاعر از تمسک جستن توان با نگاهی به این بندهاي شعري به وضوح می

وطنان با مخاطب قرار دادن هم برآنستبرد، وي به وجه التزامی براي بیان مقصودش پی

، آنان را از در قالب امر و نهی دارافعالی محکم و لحن صریح و جان کارگیريو به

شاعر از . سکوت و پذیرش خواري و ذلت باز دارد و به مبارزه و انقالب وادار کند

پا خیزند، حتی خواهد، براي دست یافتن به آزادیدر برابر دشمن خونخوار بهمردم می

هابه غدر شرایطی که به تعبیر شاعر کال. اگر به قیمت از دست دادن جانشان باشد

کنند، مردم تنها دو راه در پیش دارند؛ یا با عزت و نمیپرندگان کوچک و گلها رحم 

بار تن فدا کنند و یا همچون بردگان به زندگی ذلت فداکاري در راه وطن جانشان را

  :دهند

  

  

  

  

  

اجزاء اصلی 

بند  از منظر 

ساختار 

  بینافردي

  

  

) + خودایستا و فاعل( نماعنصر وجه

  بند ةباقیماند

خودایستا و (نما عنصر وجه  قطبیت

  باقیماندة بند) + فاعل

  قطبیت

  تسألونياحللمال 

  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعل   

كفان يف وجه األ        وثوروا أحرقوا  منفی

  الطغاه

خودايستا مسترت در فعل و فاعل        

  متمم

  مثبت

  ن مقابركمم              ومواق

  متممخودايستا و فاعل             

  ..ولتحفرواقربى عميقا  مثبت

  خودايستا مسترت در فعل و فاعل      متمم

  مثبت

  كفان يف وجه الطغاهاألا            حرقو 

  متممخودايستا و فاعل             

  جلباها                         ال حتنوا  مثبت

خودايستا مسترت در فعل و فاعل      

  متمم

  مثبت

  ...اراأو دم...كونواحريقا

  متممخودايستا و فاعل            

  قوفاو                            موتوا  مثبت

 در فعل و فاعل      خودايستا مسترت

  مثبت
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  متمم

ربي ككل الناس صمتا أو ا        قال جتعلو 

  دموعا

  متممخودايستا و فاعل      

ت أقدام حت                  متوتوا ال  منفی

  الطغاه

  متمم خودايستا و فاعل 

  منفی

  ورة االنسان تزأر كاحلريقث           ثوروا

  متممخودايستا و فاعل      

  مدييديك ايل  مثبت

خودايستا و فاعل مسترت در فعل     

  متمم

  مثبت

  هيا حنطمقلعة األصنام يف هذا الضفاف

  فعل   متمم٢خودايستا و فاعل مسترت در 

عفي ي                      ضولرتمح  مثبت

  جنوين

خودايستا و فاعل مسترت در فعل    

  متمم

  مثبت

م ان العهر وا�د املدنس حتت أقدازم ارفض

  الطغاة

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل   متمم

  مثبت

  

سد اجل                       ارمحيو 

  اهلزيل

خودايستا و فاعل مسترت در فعل   

  متمم

  مثبت

  اغضب

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل

  كفنيه  مثبت

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل

  مثبت

  سماءلا                رتقخت وطالئع الغربان

 خودايستا مسترت در فعل      فاعل     

  متمم

  ال ترتكيهلنشوة القناص  مثبت

خودايستا و فاعل مسترت در فعل    

  متمم

  منفی

  :تصيحفوق مدينيتل

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل  متمم

  ال ترتكي  االبن القتيل  مثبت

 خودايستا و فاعل مسترت در فعل   متمم

  

  منفی

  يئا على الطرقات للطري الصغريش    ال ترتكوا

  متمم    خودايستا و فاعل 

  ميوت   موجوعا بنشوة قاتليه  منفی

  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعل   
  مثبت

  فيها الزهورة أرى صغار الطري ال ترمحوا

  باقيمانده بندخودايستا و فاعل 

  ولرتمحي    وجهي  منفی

  در فعل   متممخودايستا و فاعل مسترت 

  بتمث

  

  وجه پرسشی

در اشعار فاروق جویدهاگر چه در قیاس با وجه خبري از بسامد نسبتا  وجه پرسشی

آور شدن جمالت خبري کاسته و کمی برخوردار است، اما حضور مؤثر در متن از مالل

با ، که بنابر ارزش زبانی آن عمدتااین وجه  .تنوعی و تحرکی به متن بخشیده است

در شعر فاروق کارکردهایی  ،یابدمخاطب در متن حضور میهدف گرفتن اطالعات از 

قتل و  ،جنایات نظام حاکم اندوه و نگرانی وي نسبت به گیرد، و بیانگرخود میهنري به

  :شودمینارضایتی مردم  و فقر فساد، کشتار مردم،
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تأكلِىن  كيفَ /َجوعاً  مل تسأيلَِ َجسدًا َهزيًال ماتَ / مِه الِغناء؟يف فَ  ميوتُ  كيفْمل تْسأَيل العصفوَر 

ا مَ / سأليىنتَ  مل/ ؟تبُدو كاَجلرَاد جرِ الفَ  يف َجبنيِ / الِذى َجَعَل الفراشاِت اَجلميلةا مَ / أليِىن تسمل / ظاِمى؟عِ 

فتــُوَن يكُسوُه السَّواد األبيضَ / َجَعل الصََّباحَ  الذى
َ
 منةُ أز /رتنبُت ىف بالِد الطـُّه كيفَ /سأليِىن تَ  ملَ / ؟امل

٣٢كان املاُء َجيري فوَق َعيين؟  كيفمل تسأليين  / الفَساْد؟
  )66: م2000جویده، (

٣٣ك؟ربَ قَ  ئبُ الذِ  و استباحَ / ك؟أرضَ  رُّ الشَ  استباحَ  كيفَ   -
  ))www. digital. ahram.org: م2011،همان(

لى عَ  األمهاتِ  زنَ حُ ... قرِ الفَ  لَ ذُ / األطفالِ  عاسةَ تِ ... جوهالوُ  سخطَ / ارعايا أشالءَ  دتَ شاهَ هل -

  )همان( ۳۴بايا؟الصَّ 

  

  

اجزاء اصلی بند  

از منظر ساختار 

  بينافردی

  

  قطبيت  )متمم و ادات( بند دهباقيمان) +خودايستا و فاعل( مناعنصر وجه

  فمه الغناء فيالعصفوركيفيموت

  فاعل      ادات موقعيتی  عنصر خود ايستا مسترت در فعل   متمم

  مثبت

  كيَفتأكلِنىعظاِمى؟

  متمم       مسترت در فعل خودايستا و فاعلعيتی          ادات موق

  مثبت

  اَجلرَاد؟كتبُدو  جر الف يف جبنيما الِذىَجَعَاللفراشاِت اَجلميلة 

خودايستا و متمم                            خودايستا و فاعلمسترت در فعلادات موقعيتی  

  متمم   فاعلمسترت در فعل

  مثبت

فتــُوَن يكُسوُه السَّواد؟َجَعاللصَّ ىما الذ
َ
  َباَح األبيَض امل

  متمم        خودايستا و فاعل مسترت در فعلادات موقعيتی 

  مثبت

اجزاء اصلی بند  

از منظر ساختار 

  بينافردی

  

  منة الفَساْد؟أز ر كيَفتنبُتفى بالِد الطـُّه

  متمم               فاعل    خودايستا مسترت در فعلادات موقعيتی 

  مثبت

  ق عيينفو  املاءجيريكان   كيف

  عنصر خود ايستا مسترت در فعل    متمم فاعلادات موقعيتی 

  مثبت

  ؟تكسرتفيَها الَسنابليفكقوُل اخلضُر هذا احل

  متمم    مسترت در فعل )حقول( خودايستا و فاعلمتمم              ادات موقعيتی 

  مثبت

  كيفاستباحالشر أرضك؟

  فاعل    متمممسترت در فعل  خودايستا ادات موقعيتی 

  مثبت

  ستباحالذئبقربك؟و ا

  فاعل   متممخودايستا مسترت در فعل  

  مثبت

  ... ..هلشاهدتأشالء ارعايا سخط الوجوه

  ادات موقعيتی خود ايستا مسترت در فعل و ضمري ُت فاعل    متمم

  مثت

  

اندوه،  عالوه بر انعکاس حزن و کارکرد وجه پرسشی در اشعار فاروق جویده

اعتراض و انتقاد به نبود امنیت و آرامش، ویرانی، چپاول اموال ملت، اقتصاد ضعیف و 

فقرمردم در کشور ثروتمندي است که منافعش نصیب مردم نیست و آنان در این خاك 
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شاعر معتقد . هیچ سهمی ندارند، جز رنج و اندوه و گرسنگی و سایۀ سنگین استبداد

وطنانش عشق در دل همسر ویرانی است، نه تنها است در چنین کشوري که سرا

بیزار و تسلیم ظلم خودکامگان  تواند زنده بماند، بلکه آنان از زندگی خود نیز نمی

  :پذیرندمیستمگران را شوند و زیستن در فضاي ناامن و بیابان  می

  

 دتُ ين ما عُ لكنّ / مار؟لدِّ يا يف احيَ  احلبُ  فكيفَ يأوينا  ال شيءَ /جدارٍ .. عن قات أحبثُ رُ يف الطُّ  أدورُ 

  )238: م1991جویده، (35بيع؟يف الرَّ  قاً حَ  شتُ قد عِ / هل ترىأذكرُ 

/ لنـَا؟ قاَ رابُه حَ يكوُن تُ ال ملَِ /نا؟لكـًا لَ ارُه مِ ال تكوُن مثِ مَ لِ / ؟ا الوطنُ هذ/ َحولنا ياَج أمنٍ كون سِ يَ  ِملَ ال

األشجاُر  هُ تكرَ / غريةَ الص صافريَ العَ  علَ جَ  ذيا الّ مَ -/ى؟وأغَرقِىن ظالمِ / غاَب ضوُء الشَّمس عن َعيىناذا مَ لِ 

٣٦أوي للَعراء؟تَ 
  )64: م2000، همان(

  

  

 اصلی اجزاء

 از بند

 منظرساختار

 بینافردي

  

  قطبیت و زمان  باقیماندةبند) + فاعل و ایستا خود( نماعنصروجه

  أغَرقِنىظالِمى؟ و عن َعيىنسوُء الشَّمضاذاغابَ مل

خودايستا و فاعل مسترت متمم     دايستا مسترت در فعل   فاعل   خو ادات موقعيتی 

  متممدر فعل   

  مثبت

  تكرهاألشجارة   جعاللعصافري الصغري ي ذما ال

 خودايستا و فاعل مسترت در فعل  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعلادات موقعيتی 

  تأوي       للعراء؟متمم   

  متمم  خودايستا و فاعل مسترت در فعل   

  مثبت

  

  مثبت

  فكيفاحلبيحيايف الدمار؟

  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعل    متمم            ادات موقعيتی 
  مثبت

  عشتحقا يف الربيع؟ قدرىهل تُ 

  ادات نگرشی متمم خودايستا مسترت در فعل  و فاعل ضري ُت  ادات وجهي
  مثبت

  ؟هذا الوطنا ِملَ ال يكونسياَج أمن َحولن

  فاعل  متمم               خودايستا مسترت در فعل   دات موقعيتی ا

  منفی

  

  ؟ارُمهلكـًا لنامث ال تكونُ مل

  متمم           خودايستا مسترت در فعل   فاعلادات موقعيتی 
  منفی

  مل اليكوُنرتاُ�حقالنـَا؟

  متممخودايستا مسترت در فعلفاعلادات موقعيتی 
  منفی

  

مورد نظر در سطح بینافردي حاکی از این  هاي شعري قصایدو شمارش بند بررسی

بند بر گزارش و روایت درد و زندگی پر حزن و اندوه  560با  که وجه خبرياست 
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به خود در این اشعار بیشترین بسامد را  کند کهمردم مصر در سایۀ استبداد داللت می

بند قرار گرفته  76با  بند و استفهام 194؛ پس از آن وجه التزامی اختصاص داده است

. انداست که ضمن تنوع بخشیدن به شیوة بیان مقصود، مانع یکنواخت شدن بندها شده

در این مجموعه، با توجه به ساختار جمالت عربی ) زمان و قطبیت(ایستا  عنصر خود

بند نهفته است؛ زمان در بندهاي مختلف بین سه حالت گذشته، حال و » فعل اصلی«در 

وسان است که با توجه به شاخصۀ روایی ابیات و گزارش واقعیت زندگی آینده در ن

شرحی از درد توان گفت فاروق جویده در این اشعاروطنانش، میروزمرة شاعر و هم

، دردیکه از گذشته آغاز شده، هنوز هم ادامه کندمشترك مردم را به زبان خویش نقل می

اي به دور از ردم به مبارزه، زمان آیندهدارد و اینک شاعر برآنست با تحریک و تشویق م

و اما غالب این بندها، قطبیتی مثبت دارند و در مواردي از . ظلم و ستم ستمگران بسازد

  .سازي ساختار بندها استفاده شده استبراي منفی» لم، ال و لیس«

  

  گیري نتیجه

و  اندیشگانیر ساختا خوانش«که با عنوان   دست آمده از این پژوهشترین نتایج به مهم

گراي بر اساس رویکرد نقشطلبانۀ فاروق جویده هایی از اشعار مبارزهنمونهبینافردي 

  :بندي کردتوان به این شکل دستهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ می »هلیدي

دهد که بیشترین نوع ، نشان میهابندبر اساس ساختار گذرایی  تحلیل اشعار مورد نظر -

ی ذهنی وکالمو پس از آن به ترتیب  مادياز نوع  کار رفته در این بندهاي بهفرایندها

به علت حضور دو کنشگر متقابل در  ،ماديبه کارگیري درصد نسبتا باالي فرایند . است

و مشارك اصلی بند را دارد که » کنشگر«اي از بندها دشمن نقش متن است، در پاره

خود قرار داده و در » هدف«گی مردم مصر را امنیت، آزادي و در واقع نابود ساختن زند

اند که براندازي کیان ظاهر گشته» کنشگر«خواهان در نقش قطب مخالف شاعر و آزادي

هاي ذهنی نیز بسامد قابل توجه فعل .مبارزات آنان است» هدف«ظلم و خودکامگی 

اي انتقال هاي زبان برها و توانمنديهنرمندانه از ویژگیحاکی از این است که شاعر 

استفاده از و با استفاده نموده  خود و مردم مصر اشتیاق و اندوهاحساسات درونی، 
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خواهی و عصیان در برابر دشمن را در هاي کالمی و دستوري روح مبارزه و آزادي فعل

  .وجود آنان دمیده است

-ی و پرسشی تقسیم در سطح بینافردي، بندهاي شعري را به سه نوع خبري، التزام -

و است التزامی و پرسشی بندهاي هاي خبریبیش از ردیم که در این میان بسامد جملهک

زندگی مردم مصر و درد مستمر و انکارناپذیر تبیان واقعی هباشعار این  کهبا توجه به این

نماید؛ بسامد پردازد، فراوانی بندهاي خبري کامالطبیعی میآنان از گذشته تا کنون می

دار و کوبنده مردم را به سشی نیز از این حیث که با بندهایی جانبندهاي التزامی و پر

دارد، داراي ارزش و پذیرش ظلم و خوکردن به آن وا میز روزمرگی تکاپو و خروج ا

قطبیت افعال غالبا مثبت است و زمان این بندها، چه با صیغۀ ماضی و  .واالیی هستند

تا کنون در وضعیت بغرنجی  چه مضارع، حکایت حال مردم مصر است که از گذشته

آینده در  زمان کارگیريبا بهخواهان وطن عنوان نمایندة آزاديبرد و شاعر بهسر میبه

کند که این مبارزات به جان مردم زنده میهاي بیبندهایی از شعر خویش امید را در دل

  .زودي به ثمر خواهد نشست

 

  ها پی نوشت

گـراي  اس بریتانیایی و توسـعه دهنـدة دسـتور زبـان نقـش     شنمایکل الکساندر هلیدي، زبان -1

  .مند است نظام

2- Firth 
3-Ylmslf 
4- Prague 

ها، معاملۀ سپس بهاي رؤیا را پرداختم و نپذیرفتم که همچون نادانان در بازار مصیبت -5

رؤیایم را در مسابقۀ عمر در آغوش کشیدم، و براي زمان اهمیتی . فروش خیال را امضا کنم

 ل نشدم، تمام معبدهاي بتان را در وطنم در هم شکستم و زیبایی را بنا کردم و در روزگارقائ

هاي پست و فرومایه بهشتی سرسبز ساختم و شعرم را کعبۀ عشقی قرار دادم که بزرگی  انسان

  .آن را فراگرفته است

خشمگین باش  ...سوزاندهاي این زمان آلوده، رؤیاها را در چشم کودکان سرگردان میقافله -6

دزد و اشتیاق را در ها، شادي را میکه ننگ و عار در میان ما ساکن شده و از چشمان انسان

  ..کشدهاي ما میسینه
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فاصله دارد، من خواب دیدم و  هادانستم دامنۀ کوه خیلی از کوهمن خواب دیدم و نمی -7

آیند اما من به رقص در میهاي سیاه افتد دسته کالغدانستم هربار که آهویی زمین می نمی

  .اطمینان داشتم که دزدان این روزگار حرام و حالل را با هم دزدیدند

شود، در شب کند و در سکوت صداي کریهی پخش میام را محاصره میصداي مارها خانه -8

ها در و تمام حرف... کندچرخد و صدایم را خفه میمیبینم که دور سرم ز ترسناکی میچی

  .زبانم را به دار آویختند و بر دیوار آویزانش کردند ...زبانم را بریدند./ کندط میسکوت سقو

هایی سست و ضعیف هایی خالی را خواهی دید و دلاي شکارچی به سمت ما بنگر، شکم -9

  ...هایی خونینو زخم

ین مرزهاي زم./ خواهندهاي زندان تباه شدند و جز سالمتی چیزي نمیو مردم پشت میله -10

هنوز هم میدانم ./ فهمیده بودم که غریبم و اینکه روزگارم روزگار عجیبی است ./دانمرا نمی

بینم زبانم مانند جسم اللی در حیرت نگاه می./ خواهمدانم، چه میخواهم،  هنوز میچه می

  .امکند، از خشم بزرگان ترسیدم، هنوز به خیال خونینش بر سینۀ دیوار خیرهمی

- برند، طعم ستم را دوست دارند و با حقارت انس میروزگار افسرده به سر می مردم در -11

اند، از زندگی متنفر و از سرورم فرعون مردم در مقابل تو از خودشان به ستوه آمده... گیرند 

  .انددنیاي اندوهگینشان خسته

را فراگیرد، زمین ها بلرزند و ترس و اندوه نهفته آنها شود آنگاه که عقابزمین غمگین می -12

  .شود وقتی که مردان در نهایت ناتوانی نرم و سست شونداندوهگین می

هر روز دجال بر پشت . زندکند، سپس فریاد میآب دهانش را در چشم مردم پرت می -13

  .لرزندها میها در زیر صداي نعلجمجمه. ..شودمردم سوار می

  .خوابدمیخوابد، با ترس کسی نبا گرسنگی کسی نمی -14

او نشست تا اشکهایش را در خاك جاري ./ گردمدر مسیرها در جستجوي دیواري می -15

خوابم و در چشمانم شکاف می/ ها در هم فرو شکنیمها را در این کرانهبیا قلعۀ بت./ کند

شوم درحالیکه در قلبم ترسی عمیق کند که من خوابم و بیدار میبزرگی است، جانم گمان می

جوم و فرو هر زمان کلماتم را در درونم می./ جومدر سکوت بخشی از کالمم را میاست و 

  .برممی

- هاي صبح رودهايتعجب نکن اگر چهرة خورشید در پهنۀ هستی خفاشی شد، یا خون -16

اما من در چشمان تو همچون ... گشت که در جریان است، روزگار ما روزگاري خسیسی است
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نپرسیدي ../ اي شداي شد و گل سپید در چشمم کشتهها گلولهدر سینه نی./ اي آواره شدمپرنده

  .چه شد که اندوه این هستی جزئی از دردهاي من شد

اشکم و ... امام، خطوط چهرهقلبم غمگین است، روزگارم غمگین است و دیوارهاي خانه -17

ام زیرا روزگارم ان آمدهخورده نزدتبا لحنی زخم ...ام غمگین گشتهلبخندم غمگین است، ترانه

-ام شیر شدههاي خانهو موش ...ام ویران و طوفانی استروزگار زشتی است و دیوارهاي خانه

  .اند

ام غمگین است اما رؤیایم کردم روزي انسانی شوم که انسان نیست، ترانههرگز گمان نمی -18

  .اندبوديسرورم فرعون ملت تو در ظلمت شب در حال نا./ سرسخت ...سرسخت است

روزي پسرم خواهد آمد، اي پاریس به او سخن گفتن بیاموز تا بگوید و فریاد سر دهد  -19

  ..خوهد حرف بزندآنچنان که می

گوید من مثل گفت من در روز مبارکی به دنیا آمدم، مادرم میروزي شنیدم که پدرم می -20

در مالقات زمستان و بهار  گوید که مندم طلوع کردم، تاریخ تولدم میصبح نورس، سپیده

  ...که در شهرمان قحطی بود گفتند که من به دنیا آمدم در حالی. امآمده

با  فروشان تسلیم کرد؟ همواره همچون دیوانهخبر ندادي چه کسی تو را به بازار برده -21

  هایش شکست؟هاي سرسبز چگونه خوشهاین باغ: پرسماندوه می

هاي دور ریخته، براي ملتی که دیرزمانیست ازگرسنگی مرده، از هر روز رادیو و روزنامه -22

  .دهندخبري خوش آگهی می

اکنون قلب تو در  .اکنون سینۀ تو در چشمان من است، چهرة تو در چشمان من است -23

چشمان من است، نه رؤیایی نزد تو هست و نه امیدي، زمین به تنگ آمد، چرا حصار امنیتی در 

  .گاهی ندارم، در دهانم بند سختی استن در این وطن تکیهاطراف ما نیست، م

اي مادرم . و نه کتابی... من چیزي ندارم نه دوستی... در قلب چیزي از نکوهش هست -24

  .ها وجود نداردچیزي جز کالغ

نهر . ریزداز هزار سال پیش روزگار بر شهر ما همچون تگرگی گشته که شبانه فرو می -25

... افتندکند و برخی دیگر ایستاده میکند، برخی از ما فرار میعقیب میاشک، زندگان را ت

کشد، دنیا بدون آرزو چه ویران است، اي دریا، زمانه مرا روزگاري که بر تمام آرزوها عربده می

هایش چقدر مرا در تاریکی سایه. با شرابی ناخالص که تمام اندامم را به لرزه افکند مست کرد

  .ر در وقت سخن گفتن مانع زبانم شدفریفت، چه بسیا
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هاي سرگردانِ رویم، ما انسانآییم و در رکود میما کسانی هستیم که در سکوت می -26

نشیند، در هایمان میایم و حزن و اندوه در عمق جانساکتی هستیم، ما پاییز تلخیم، ما خسته

دهد، نمی دنیا به ما اهمیتی.. دانیمچ نمیدر این دنیا هی ...شوندزندگیمان دردها نمایان می

  .رسدسپس به پایان می.. شودعمرمان شروع می

صداي بلندي در حال انفجار است، ملت مقبرة افراد سرکش است، مبارزة ما افتخاري  -27

زدند، و همه پا برهنه آمده بودند، براي زندگی خواهد شد، مردم را دیدم که در راه فریاد می

کردند و براي بیداري این ملت کردند، پچ پچ مییم رفت و آمد میخطیبان نیز در قصر قد

کردند که خداوند به گفتند، قرائت میخطیبان نیز آنچه را که یاران می...دادنداصیل شعار می

اینم . شود و خداوند هیچ ملتی را خوار خلق نکردخواري امتی که بهترین خلقند راضی نمی

  عربیشو کامل ندارم

دانستم، و براي شما خواندم و یکی از شما ا آمدم درحالیکه معناي ترانه را نمینزد شم -28

روزگاري زیبا را با کف دستانم برایتان آوردم، .. و با رؤیا بر بلنداي آسمان چرخیدم..شدم

فریاد برآورم و من درمیان شما رسول و پیامبري نبودم، همۀ آنچه که دارم  نیامدم که به معجزه

  .کردم و شما مرا باور کردیدو راز پنهانی با خود حمل نمی ترانه است،

ها را در مقابل ستمکاران از قبرهایتان برخیزید و انقالب کنید، کفن رؤیا را از من نپرسید، -29

همۀ ما ... بسوزانید، آتش و جنگ باشید، قبرم را مانند قبر دیگرا با سکوت و گریه نسازید

ان زندگی نیست، قبر من را عمیق حفر کنید، و ایستاده دفنم کنید ایم، و اکنون براي مردگمرده

برخیزید و قیام  .هاي ستمگران جان ندهیدتا میان مردم فریاد بزنم، ایستاده بمیرید، زیر قدم

ها را در این کرانه در هم کشد، بیایید قلعۀ بتکنید انقالب انسانی که همچون آتش زبانه می

  .فروشکنیم

هاي ستمگران متجاوز آلوده گشته را نپذیر، ر فاسد و شکوهی که در زیر قدماین روزگا -30

خداوند هیچ ملتی را خوار خلق نکرده است، زمین دربرابر افراد خشمگین سر  .خشمگین باش

گرانی تصور آورد، خشمگین باش زمانی که کاهنان عرب را همچون حیلهتعظیم فرود می

و آخر هرکاري نیز به خشم  روع هر کاري خشم استشوند، شکردي که در زمین مخفی می

خشمگین باش دیگر جز مرگ راهی باقس نمانده است، یا باید در راه سرزمینت . شودختم می

  .فدا شوي، یا اینکه به عنوان برده فروخته شوي
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در مسیرها چیزي : شکافند تا بر فراز شهر من فریاد برآرندها آسمان را میهاي کالغدسته -31

  ..راي پرندگان کوچک مگذارید، به گلها رحم نکنیدب

نپرسیدي چرا نور خورشید از چشمانم پرسیدي چه شد که ترانه در دهان گنجشک مرد، ن -32

رفت و تاریکی مرا فرا گرفت، از جسم الغري که از گرسنگی جان داد نپرسیدي چگونه 

هاي زیبا در پیشانی صبح هخوري، از من نپرسیدي چه چیزي باعث شد پرواناستخوانم را می

را بپوشاند،  دلباختهملخ به نظر رسند، نپرسیدي چه چیزي باعث شد، سیاهی بامداد سفید 

نپرسیدي چه شد که اشک در . رویدهاي پاکی زمانۀ فساد مینپرسیدي چگونه در  سرزمین

  .چشمانم جاري شد

تجاوز به قبرت را مباح ها حتی چه شد که شرارت خاك سرزمینت را مباح شمرد و گرگ -33

  تلقی کردند؟

... ذلت فقر را... بدبختی کودکان را... هاهاي اجساد مردم را دیدي خشم چهرهآیا تکه پاره -34

  . اندوه مادران بر کودکانشان را دیدي

دهد، عشق چگونه گردم، هیچ چیزي ما را پناه نمیدر مسیرها در جستجوي دیواري می -35

  ام؟کند؟ اما من به یاد ندارم آیا به نظرت واقعا در بهار زیستهدر ویرانی زندگی می

شود؟ اش نصیب ما نمیچرا حصار امنیتی در اطراف ما نیست؟این وطن است؟ چرا ثمره -36

هایی خونین، چرا بینی و قلبهایی غمین و زخمهاي خالی میچرا خاکش حق ما نیست؟ شکم

اریکی من را فرا گرفت؟ چه چیزي باعث شد نور خورشید از چشم من رخت بر بست؟ و ت

  هاي کوچک از درختان متنفر شوند و به بیابان پناه برند؟گنجشک
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  على ضوء نظرة هاليداي الوظيفية قصائد فاروق جويدةفي ة دراسة البنية التجريبية و التواصلي

  »دراسة عشر قصائد نموذجا«

  

  

  1فرهاد نادري

   2سمیه نادري

  

  الملخص

و تعد قصائد فاروق جويدة صدى للنقد و املعارضة و حتديات شاعر مثقف قام يف وجه تدهورات السياسية 

حياول هذا املقال من خالل ، نظرا ألمهية استعمال النظريات العلمية يف وعي النصوص األدبية، االجتماعية، من مثّ 

التی �تم  نظرة هاليداي اللسانية الوظيفيةالتحليلی أن يدرس قصائد فاروق جويدة مستعينًا ب –املنهج الوصفی

اقتطفنا عشر قصائد يف هذا الصدد للحصول على أفضل حتليل، . البنية التجريبية و التواصلية: بنيتني أساسيتنيب

من النتايج التی توصلنا اليها عرب هذا البحث هی ان فاروق جويدة تستفيد . من أشعاره اليت ذات الوجهة التحدية

كثرة يف مستوى التواصلية ميتاز نصها ب. من البنية التواصلية و التجريبية يف أشعارها االجتماعية استفادة جيدة

العناصر السردية كما ميتاز بكثرة استخدام الفقرات االخبارية اليت تشري اىل موقفها احلاسم جتاه واقع استخدام 

إن للفقرات االلتزامية من جراء   اجلدير بالذكر أن نقول ومن. املواطنة العربية يف ضوء الكبت و احتكار السلطة

و أما . ية يف حتريض و تشيح املناضلني و بعث روح احلياة يف كيا�مالفقرات االخبارية  فائدة فنية  و أمهية رئيس

وبعد ذلك للعملية الذهنية و مواجهتها مع العامل اخلارجي مادية يف كثري من األحيان،  التجريبية،يف املستوى 

  .   عمليات التجريبية أكثر شيوعا من باقيالتعبريية 

  

  

  

  

  

  قصائد فاروق جويدة، ةالتواصلي ة،لبنية التجريبياملدخل الوظيفية، ا :الكلمات الرئيسية
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اثر » مملکۀ الفراشۀ«رمان در گایاتري اسپیواك  »فرودست« تحلیل مفهوم

  با مطالعه موردي زنان واسینی االعرج

  

  بوعلی سینادانشگاه  ،دانشکده ادبیات ،یات عربیدانشجوي دکتراي زبان و ادب، بی بی راحیل سن سبلی

  دانشگاه بوعلی سینا  ،اتدانشکده ادبی ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1سید حسن فاتحی

  

20/12/1394: تاریخ دریافت 26/08/1395: تاریخ پذیرش   

  

  چکیده

اي براي رمان را وسیلهقالب ادبی ، »مملکۀ الفراشۀ« نویس معاصر الجزائري در رمانواسینی االعرج، رمان

 ان رازن یتبر آن است شخصپژوهش حاضر،  .استدهنمو بازنمایی مشکالت فرودستان و از جمله زنان

پسااستعماري -همزمان رویکردي فمنیستی وي .نمایدبررسی» گایاتري اسپیواك«گاه از دید در این رمان

خانمان، که در آن افراد بی است» مطالعات فرودستان« ي هاي برجستهدارد و یکی از شخصیت

اما تمرکز  ،اندشدهرفیمع» فرودست«ي کشاورزان فقیر، کارگران روزمزد و زنان به عنوان مصادیق واژه

بازنمایی  و از جمله اسپیواك، هدف مطالعات فرودستان. اسپیواك بر فرودست مونث و یا زنان است

تحلیلی است و نتایج  -توصیفیي مبتنی بر شیوهپژوهش این . ا، عاملیت و ذهنینت فرودستان استصد

از  روایت رمان از طریقن نات به زاعطاي مرکزی باعرج در این رمان واسینی االحاکی از آن است که 

فعالیت  هایی چونویژگیاعطاي و با  ودهصداي آنان را منعکس نم ؛یک زني دید و زاویهنگاه 

عاملیت آنان را  ،به زناننوشتن  ق، حق انتخاب همسر، توانایی دیدن و، روابط متکی به منطاجتماعی

و فرودست جنسیتی واقع شدن زنان را در اموري  هکرد را واسازيذهنیت رایج پیرامون زنانو نشان داده 

همسري مردان و اعطاي حق طالق به مردان،  چون ازدواج اجباري به دلیل ترس از باالرفتن سن، چند

  .استهدیشبه تصویر ک... پسردوستی و 

  

 واسینی االعرج، مملکه الفراشه، فرودست زنان ،گایاتري اسپیواك ،مطالعات فرودستان :ها واژه کلید

                                                           
 Email: Shfatehi43@gmail.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.7.13.55
 



     نقد ادب معاصر عربی  56

 مقدمه 

ي آن استقالل سیاسی و است که دغدغه ادبیات معاصراي از نقد پسااستعماري شاخه«

گر قبال آنها را تحت انقیاد خود درآورده رفرهنگی مردمی است که امپراتوري استعما

خصوصا  ،پردازد که مستعمرات کشورهاي دیگراست و به ادبیات کشورهایی می

 ،1393، سپهوند( »نداهقبیل بریتانیا، فرانسه و اسپانیا بودهاي استعمارگر اروپایی از قدرت

اي منتقدان پسااستعماري به دنبال مرکززدایی و جلب توجه افراد به صداهاي حاشیه .)76

ي سرکوب که در نتیجه به کسانیامکان سخن گفتن را تا .)131، 1389شاهمیري، (هستند 

 اي از نقدشاخه. دن، فراهم نمایاندبه حاشیه رانده شدهفرهنگی، سیاسی، اقتصادي 

هاي در حاشیه از جمله زنان ان، به انس»مطالعات فرودستان«پسااستعماري موسوم به 

شنیده  تریبونی براي احقاق حقوق و یابه ند نتوازد و معتقد است متون ادبی میپردا می

یکی از ماري پرداز نقد پسااستعنظریه ،گایاتري اسپیواك. دنشدن صداي آنان تبدیل شو

ي زنان فرودست پرداخته مطالعه بهي مطالعات فرودستان است که اعضاي برجسته

  . است

. م1870(ودوسال حضور استعمار فرانسه وسیي صدالجزائر با پیشینه معاصر ادبیات

فرهنگ پسااستعماري کنونی خود، موضوع جامعی براي مطالعات و ) م1962–

هاي عربی، جایگاهی عالی ر توانسته است در بین رمانرمان الجزائ. پسااستعماري است

آن  هايبهترین نمونهاز هاي واسینی االعرج رماندر این میان و ارزنده کسب کند و 

نویسی که دوران هاي االعرج به عنوان رمان این امر ناشی از آن است که رمان. است

وي در . ز این دوران استا واقعیاي استعمار و پسااستعماري را تجربه نموده، نمونه

و مسائلی چون  را در دوران پسااستعماريزنان الجزائري استتوانسته »مملکه الفراشه«رمان 

و تالش آنان براي ها و به خصوص زنان آن بر خانوادهتاثیرات ناگوار جنگ داخلی و 

  .کشدبتصویر  به و احیاي زندگی پیامدهاي آن فراموش کردن
  

  هدف پژوهش

پردازان نقد گایاتري اسپیواك یکی از نظریهاز دیدگاه برآن است  این پژوهش 

در  ي فرودست،زنان را به عنوان یکی از مصادیق واژه 1ي بازنمایینحوه پسااستعماري؛
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ي با ارائه یک نمونه اثر واسینی االعرج بررسی نماید و مخاطبان را» شهمملکه الفرا«رمان 

  .به متن آشنا نماید و مطالعات دتطبیقی با چگونگی نگرش این نوع نق

  

  سواالت پژوهش

  :شود هاي زیر پاسخ دادهشود به سوالدر این پژوهش تالش می

از آن جا که مطالعات فرودستان در پی انعکاس صدا، عاملیت و ذهنیت فرودست  -

  ؟استاین سه مسئله چگونه بازنمایی شده  مملکه الفراشهرمان است، در 

 ؟ نداه مواردي از نظر جنسیتی فرودست واقع شدهزنان در این رمان در چ -

  

  روش پژوهش

اطالعات با تکیه بر منابع تحلیلی است و  -توصیفی  يبه شیوهروش پژوهش 

در ابتدا چارچوب و هدف  .است آوري و سپس تحلیل شدهجمع اي و اینترنتی کتابخانه

رمان مملکه الفراشه، و پس از معرفی واسینی االعرج و  همطالعات فرودستان تبیین گشت

ش مورد خوانبا توجه به مطالعات فرودستان؛ هاي زن در این رمان شخصیت

 بودن آنانفرودست جنسیتی و  نیت زنانذه صدا، عاملیت،و  هپسااستعماري قرار گرفت

  .است هدش بررسی

  

  پژوهش  پیشینه

کارشناسی ارشد نامهبه یک پایان توان میدر ایران پیرامون واسینی االعرج و آثار او، 

نوشته واسینی شناختی رمان اصابع لولیتا تحلیل جامعه« در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان

 یکو ملیحه سادات دائیان،  ينوشته ،)1393(، »ظریه چندآوایی باختیناالعرج با تکیه بر ن

یبه سیفی و طاز  »نوشته واسینی األعرج »ارابیا جملکیۀ« بینامتنیت در رمان« با عنوان مقاله

پیرامون نقد پسااستعماري،  و اشاره نموددر همایش بینامتنیت ، ملیحه سادات دائیان

  :گرددذیل معرفی می هايپژوهش، فرودستانمطالعات 
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فی نظریۀ االستعمار و مابعد «، شاهمیري هآزاداز ) 1389(» نظریه و نقد پسااستعماري«: کتاب

از  )2010(» المفاهیم الرئیسیۀ -دراسات مابعد الکولونیالیۀ« ،مباآنیا لواز ) 2007(» االستعمار االدبیۀ

شناسی علوم انسانی در گفتار دیرینه«: مقالهن، ث گریفیث و هلن تیفی، گارِبیل أشکروفت

 »درآمدي بر مطالعات فرودستان« ،نیامسلم عباسی و مسعود آریاییاز ، )1388( »پسااستعماري

هاي فرودست واکاوي جلوه« ري و امیرعلی نجومیان،باس ذوالفقاغالمعاز ، )1389(

 نامهپایانو سمیه حاجتی و احمد رضیاز  ،)1394( »پسااستعماري در رمان جاي خالی سلوچ

به همراه واکاوي تأثیر ) از نظریه تا تطبیق(قد پسااستعماري رمان عربی ن« :دکتري در دانشگاه تهران

نامه پایانکمال باغجري و ي، نوشته)1392( »عربیاستعمار بر فرایند پیدایش و تحول رمان 

نقد پسااستعماري رمان واحه الغروب بهاء طاهر « :نتهرا خوارزمیدانشگاه کارشناسی ارشد در 

  .ناهید خدادادیان ي، نوشته)1393(» بر اساس رویکرد ادوارد سعید

هاي  که در هیچ یک از پژوهشپژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت است 

هاي شخصیتانعکاس صدا، عاملیت و ذهنیت رایج پیرامون با توجه به  این رمان سابق،

 بیانگرکه این امر است بررسی نشدهاسپیواك  گایاتري مطالعات فرودستانزن طبق 

  .باشدرو میپژوهش پیش ضرورتتازگی و

  

  مطالعات فرودستان و اسپیواك 

م 1959م، در کلکته متولد شد و در سال 1942در سال  »2اسپیواكگایاتري چاکراورتی «

ي ادبیات بنگالی و انگلیسی ي اول در رشتهي ممتاز و رتبهاز کالج کلکته با کسب درجه

. ال، هند را براي کسب مدرك فوق لیسانس ترك کرداو در این س. فارغ التحصیل شد

کمبریج انگلستان را دریافت کرد و پس از پایان مدت بورسیه به آمریکا  وي بورسیه

مشغول به کار شد و همزمان به تکمیل پرژه » آیووا«رفت و به عنوان استاد در دانشگاه 

  ).15و  13صص : 1392مورتون، (» دکتري خود پرداخت

 یک را خود و شد »فرودستان مطالعات« مجموعه جذبم 1980ي  ههاسپیواك درد

 در برجسته شخصیت به یک و نموده معرفی »ساختارشکن و مارکسیست، فمینیست«

 مقاالتی: دیگر هاي جهان در :از عبارتند او آثار. شد تبدیل پسااستعماري مطالعات حوزه
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 بگوید؟ خنس دتوان می فرودست آیا ،)1987(فرهنگی  هايسیاست خصوص در

ذاکري، ... (و ) 1999(پسااستعماري  عقل بر ، نقدي)1990(پسااستعماري  نقد ،)1988(

اي که به باور او همواره نادیده گرفته وي با پرداختن به زنان مستعمره« 62ص : 1392

کس نرسیده است، رویکردي همزمان فمنیستی و اند و صدایشان به گوش هیچشده

آیا «ي او با نگارش مقاله. )140ص : 1389شاهمیري، ( »کندال میپسااستعماري را دنب

به فردي مطرح در نقد پسااستعماري و مطالعات » تواند سخن بگوید؟فرودست می

  .شدفرودستان تبدیل 

اللفظی، یعنی کسی که مقامی پایین دارد و در نظام ، در معناي تحت»3فرودست«

اسپیواك این اصطالح را که . گیردراتب جاي میتر سلسله مهاي پایینمناسبات در رده

تر هاي پاییني توصیف الیهبرخاسته است، برا» 4آنتونیو گرامشی«هاي از اندیشه

خانمان، کشاورزان فقیر، کارگران ي استعماري و یا پسااستعماري، یعنی افراد بی جامعه

از . دست مونث استروحال تمرکز اسپیواك به فبا این. گیردروزمزد و زنان به کار می

 نظر وي انکار زنان به دلیل فرهنگ استعماري و پدرساالري مضاعف بوده است

مطالعات فرودستان برآن است از  ).16و  15، 1386کریمی، و  319اشکروفت و اآلخرین، (

فراهم آورد  گفتن را براي مردمگرایانه، امکان سخننگاري نخبهخالل صفحات تاریخ

و  6، ذهنیت5ي اصلی مطالعات فرودستان بازیابی صدادغدغه. )10: 1388گاندي، (

اسپیواك مطالعات فمینیستی  ).111، 1389ذوالفقاري و نجومیان، (باشد  فرودست می 7عاملیت

ي جهان آمیزد تا تصویري روشن از شخصیت زن ستمدیدهو پسااستعماري را در هم می

و ر استعما ؛ي آنهاکند که به واسطهب میهایی جلتوجه ما را به راه وي. ارائه دهد سوم

گیري فردیت زنانه سلطه دهند تا بر شکلتعصبات جنسیتی دست به دست یکدیگر می

بازنمایی «در نظریاتش و ازجمله در مقاله  اسپیواك .داشته و صداي زن را خاموش کنند

رودست یاد از متن ادبی به عنوان جایگزینی براي بیان تاریخ زنان ف »ادبی فرودستان

با توجه به آن که رمان نیز یکی از انواع متون ادبی است این  ).90، 1392، ونمورت( کندمی

ي بازنمایی صدا، ذهنیت و عاملیت زنان را به عنوان یکی از برآن است نحوه پژوهش

  .  مورد خوانش پسااستعماري قرار دهد »مملکه الفراشه«ي فرودست در رمان مصادیق واژه
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  »مملکۀ الفراشۀ«االعرج و رمان واسینی 

وي . الجزائر متولد شد» تلمسان«در استان  8/8/1954دکتر واسینی االعرج در تاریخ «

اکنون با درجه استادي در دانشگاه سوربون پاریس و دانشگاه مرکزي الجزائر مشغول به 

است و » الجمعیۀ الجاحظیۀ«و عضو موسس » اتحاد الکتّاب الجزائریین«کار است و جزو 

تاکنون . بوده است» شیخ زاید«ي جزو هیئت مشورتی جایزه 2010تا  2007هاي در سال

االعرج، (» ها و آثار نقدي وي منتشر شده استداستانو شش رمان به جز مجموعهبیست

نگاشته  2013بیستمین رمان وي است که در سال » مملکه الفراشه«رمان  ).464، 2012

از آن خود ساخته و  2015ي رمان عربی را در سال »8کتارا«ه این رمان جایز. شده است

هزار دالر جایزه نقدي، ترجمه رمان به پنج زبان خارجی و عالوه بر کسب دویست

 2013شایان ذکر است این رمان از سال . ساختن فیلم سینمایی از دیگر مزایاي آن است

  . ، پانزده بار تجدید چاپ شده است2015تا پایان 

رخ  )م2002تا  1992(جنگ داخلی  هاي پس ازدر سال الجزائر ت رمان دراتفاقا

پدر (یا زوربا  ، زبیر)شخصیت اصلی( یاما :ي رمان عبارتند ازهاشخصیتدهد و می

برادر ( ، رایان)خواهر دوقلوي یاما(یا کوزت  ماریا ،)مادر یاما(یا ویرجینیا  ، فریجۀ)یاما

الخیر سیرین ام، )هبر گروه موسیقی دیپوت جازنوازنده و ر(یا دیف  ، داوود)یاما

ي فادي که برادرزاده(رحیم ، )نویس و بازیگرنمایشنامه(یا فاوست  فادي )دوست یاما(

در ادامه . ...و) خود را در فیسبوك با نام فادي معرفی نموده و یاما را فریب داده است

  : گردداي از این رمان ارائه میخالصه

وحشتناك آن  کوشند کابوسمیجنگ داخلی سپري کردن یاما، با  نفره پنجخانواده 

زبیر  .روزگار را به فراموشی بسپارند اما جنگ به صورت خاموش همچنان ادامه دارد

 يدر پی عدم همکاري با مافیاي داروو است  و کارشناس واردات دارو داروساز

 گردد، ي قلبی اعالم میتوسط آنان سکته و علت مرگ اونان کشته شده آتوسط  ،الجزائر

به پدر، مادر  مرگ بعد از. دهدراه پدر را ادامه میو یاما دانشجوي داروسازي است 

دچار از هم  ها،آمیختگی دنیاي واقعی و دنیاي رمانپناه برده و در پی درهم دنیاي رمان

و رایان به  کندترك میبه مقصد کانادا ماریاکشور را  .شودگسیختگی هویتی می
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یاما و داوود . گرددو محکوم به اعدام می شخصی لو متهم به قت هآوردروي مخدروادم

ي خیابانی، به صورت اتفاقی هابه یکدیگر عالقمند بوده اما داوود در یکی از درگیري

و  یاما در پی این اتفاقات به فیسبوك. شودمی کشته اي به او برخورد کرده وگلوله

 »فادي«بازیگر تئاتر به نام  ي یکشیفته ،ر این دنیاي مجازيبرد و دپناه مینوازندگی 

به دلیل جنگ داخلی، الجزائر را ترك کرده اما پس از ده سال براي اجراي گردد که می

 پایاندر یاما پس از گذشت چهار سال . اي، قصد بازگشت به کشور را داردنمایشنامه

ي برادرزاده ، نامش رحیم بوده وي که با او در ارتباط بوده استد فردوشمتوجه می

خود را نباخته  دادن اعضاي خانواده و فهمیدن حقیقت،از دستاو با وجود  .استفادي 

  . گیردبزندگی خود را دوباره از سر  گیردو تصمیم می

  

  بازنمایی صداي زنان 

خیل عظیمی از  هاي خود توجه ما را به سوياسپیواك قصد دارد تا در پژوهش

و نشان تاریخ جلب کند که یا مجاز به رساندن صداي خود به  نامگان بیاستعمارشد

موضوع این رمان زنان و مسائل آنان در . انداند و یا عاجز از آن بودهگوش دیگران نبوده

االعرج فرم رمان را به عنوان بستري براي بازنمایی واسینی دوران پسااستعماري است و 

اب زاویه دید اول شخص و سپردن روایت به شخصیت صداي زنان قرار داده و با انتخ

کوشد از یاما می موجب صعود زن به مرکز روایت شده است بنابراین) یاما(اصلی رمان 

صدا مرگ را به آغوش زنان و مردان خاموشی که در تاریخ الجزائر بی طرف خود و

هاي پر از شبیاما شهرزاد معاصري است که روایتگر روزها و . اند سخن بگویدگرفته

جنسانش، زبان ترس و نگرانی الجزائر پس از جنگ داخلی است و از طرف خود و هم

ردهاي نیمی از جامعه الجزائري ها و دگشاید و به بیان تنگناها، سختیبه سخن می

کند و زاویه یاما بیننده واقعیت است و صدایی است که حقیقت را روایت می. پردازد می

وگوي مستقیم با نوعی تحکم همراه است وي را در مقام گفت دید اول شخص که با

است و به عبارت دیگر روایت و خواننده و از سویی در مرکزیت روایت رمان قرار داده

  . واسطه استشنیده شدن صدا در این رمان بی
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زنان در این رمان حضور چشمگیري  ،شخصیت یاما زبانبه دلیل روایت رمان از 

به یامازاویه دید رفاً از زبان و ، صچه مرد و زن ها خصیتش تمامیدارند و 

خاطرات  تبدیل بهو  در متن حضور فیزیکی ندارند مردان و شوند میکشیدهتصویر

و داوود در درگیري کشته شده و رایان در دنیاي  ي داروزیرا زبیر توسط مافیا اند شده

 روایت رمانروند  غیبت مرد درو غلبه نگاه زنانه  بنابراینجنون و دیوانگی گرفتار است

خود  آن گونه که را خویشدنیاي در این رماناز همین روست که زنان  ،است کامالً بارز

  .کشنداند به تصویر میکردهتجربه 

 

  بازنمایی عاملیت زنان

اي خاص  به مفهوم کسی یا چیزي است که به منظور تولید نتیجه »agency« عاملیت یا«

نیز به معناي کسی یا چیزي است که نقش فعالی را بر  agent یا کند و عامل اقدام می

در واقع معناي عاملیت با توانایی و اقدام براي رفع نیازها و ترجیحات . گیرد عهده می

طالعات مفاهیم اصلی م«و در کتاب  )5http://www.anthropologyدودانگه،(» پیوند دارد

اشاره به قدرت عمل و یا انجام عاملیت اصطالح «: چنین آمده است »پسااستعماري

آیا افراد  معاصر، بر این سوال متکی است که يعملی دارد و این اصطالح در نظریه

ي یکی از ها به واسطهعملی را انجام دهند و یا اعمال آن ،توانند آزادانه و با استقالل می

، 2010اشکروفت و اآلخرین، (» شودد، تعیین میدهها را تشکیل می آن هایی که هویتمعنا

  ).55و  54

در این رمان  .دانست و توانایی کنترل توان کنشگريتر میعاملیت را به زبان ساده

چون فعالیت اجتماعی و  يهاي رایج پیرامون عاملیت زنان در مواردانگاره 9واسازي

 ...ونوشتن، تغییر نام  انتخاب همسر، توانایی دیدن واشتغال، روابط متکی به منطق، حق 

  .که در ذیل شرح و تفصیل آن خواهد آمد شودمشاهده می

  

  اشتغالفعالیت اجتماعی و 

درون، مرد با بیرون و زن با /زن و بیرون/ي مردهاي دوگانهدر گفتمان مسلط در تقابل«

این همبستگی . اندنسبیاین دورن و بیرون مفاهیمی . شودپنداري میدرون همذات



  63... اثر واسینی» مملکۀ الفراشۀ«رمان در گایاتري اسپیواك  »فرودست« تحلیل مفهوم

و  85، 1391ساسانی، (معنادار بین مکان و جنسیت؛ با تقسیم کار پدرساالرانه همسو است 

بیرون قلمروي مردانه نیست و زن بودن در چارچوب خانه » مملکه الفراشه«در ). 86

گیرد و حتی تعریف نشده است و هویت زن در درون و بیرون از خانه شکل می

در دوران پسااستعماري و جنگ . شودزن در خارج از خانه عملی می استقالل هویتی

زنان به . داخلی، رواج ناامنی موجب برهم زدن این تناظر و گفتمان مسلط شده است

خانه فقط محل حضور زن نیست . کنندمیحرکت خانه خارج از خانه و مردان به درون

د و زبیر بعد از تهدید شدن از آورنمی بلکه مردان در این رمان به فضاي درون روي

  ). 65، 2013االعرج، (شود هاي مافیاي دارو، مجبور به انتقال کار به خانه میسوي شرکت

هاي در این رمان کار مخصوص مردان نبوده و زنان مدرن و حتی زنان در خانواده

سب رسیدن به این امتیاز و کدوست یاما، نیز در پی -»الخیرسیرین ام«سنتی همچون 

زنان به تنهایی در محل کار، خیابان، نزد دوستان، بانک، مدارس، . استقالل مالی هستند

شدن یاما با دریافت اخطاریه بسته. حضور دارند... ها، مراکز پرداخت مالیات و فروشگاه

آورده و با وجود بحران تهیه دارو، دستداروخانه، به تنهایی امتیاز داروخانه را به

یا جاد که او نیز داروساز است، داروخانه را افتتاح و سرپا » جویدة«کمک سرسختانه به 

یاب را پیدا کند و شخصا به هاي کمکوشد تحت هر شرایطی داروياو می. داردنگه می

و این امر حاکی از آن است که مساله اشتغال از  )372 همان،(دست بیماران برساند 

اند آزادانه مشغول فعالیت در خارج از منزل توانحصار مردان خارج شده و زن نیز می

  .خانواده استو بیانگر عاملیت اجتماعی و فردي زن در  باشد و استقالل مالی بیابد

  

  روابط متکی به منطق

رحیم در  -یاما با فهمیدن این حقیقت که به جاي فادي، در واقع با پسرعموي وي

اش، خود را نباخته و ي خانوادهارتباط بوده است و با وجود از دست دادن تمام اعضا

او در پی این اتفاقات به درون پناه . گیرد زندگی جدیدي را از سر بگیردتصمیم می

اي با رحیم داشته باشد، به صورت کامال منطقی و به دور از نبرده، و بدون آنکه مشاجره

) 488 ،همان( کندي احساسات، سخن خود را به او گفته و با وي قطع رابطه میغلبه
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و ویژگی منطقی بودن،  دهدوي با رحیم به او عاملیت و استقالل می گسست رابطه

  .سازدباورپذیري و معقول بودن وي را پررنگ می

  

  حق انتخاب همسر

را و شرایط مورد نظر همسر الخیر، انتخاب ي سنتی سیرین امو حتی خانواده پدر یاما

ر این زمینه مهم ر خانواده نظر دختر را دو در کنار نظ به دخترانشان واگذار نموده

دانند که این امر نیز راهی براي بازنمایی حقوق زنان براي انتخاب همسر و بازنمایی  می

  ).104، 2013االعرج، (است  عاملیت زنان

  

  10توانایی دیدن

رخورداري از این به واسطه بزن قرار دارد و  در اختیار زن قدرت نگاهدر این رمان 

واسینی االعرج با استفاده از فضاي . دهد را انعکاس می دنیایی زنانهاز صویريقدرت، ت

برد رمان، برخی از نیازهاي روانی زنان را به صورت بوك در پیشمجازي فیس

عاملیت و نه (یاما در فیسبوك از توانایی نگاه کردن به همه . غیرمستقیم بیان نموده است

اي برد و احساس تبدیل شدن به یک الههذت میدر حین نامرئی بودن ل) زیرنظر بودن

کوچک دارد که به همه نظارت دارد و اینگونه توانایی دیدن را عالوه بر سخن گفتن به 

طرفه است و هر چند که این دیدن، دیدي کامال ناقص و یک. بخشدشخصیت یاما می

ازه زبیر فرصت االعرج بار دیگر در مراسم تشییع جن ).58 ،همان(دهد فرد را فریب می

کند؛ یاما قصد شرکت در تشییع جنازه پدرش را دارد اما دیدن را به زن، اعطا می

فریجه سخن . کند فقط مردان حق شرکت در این مراسم را دارندپیشنماز، گوشزد می

او لباس پدربزرگش را به . کنداي به ذهن یاما خطور میپذیرد، اما نقشهنماز را می پیش

هدف او این است که تا آخرین لحظات . گذاردال طوارقی را بر سر میکند و شتن می

تواند همه را ببیند او از اینکه می. اندبا پدرش باشد و ببیند چه کسانی به مراسم آمده

کند اما آنچه زن بودن او را آشکار می. بیند احساس رضایت داردولی کسی او را نمی

دهد و چشمان او که شباهت بسیاري به می صداي اوست بنابراین خود را گنگ نشان
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شود، آن مرد نیز زبیر دارد، حقیقت را آشکار کرده و یکی از دوستان پدرش متوجه می

کند سکوت، این عمل او را تایید میگرفتن در پیشکند و با این حقیقت را فاش نمی

  ).119 همان،(

  

  نوشتن و ثبت کردن

توانایی ثبت صدا، نوشتن اتفاقات روزمره،  یاما با وجود آنکه نویسنده نیست اما

ي خود به هاي عاشقانهاو قلم به دست گرفته و نامه. درونیات و احساسات خود را دارد

یاما، اکنون در غیاب فادي از طریق نوشتن، . نویسدفاوست را با قلمی بنفش رنگ می

به دست ها را کند و مطمئن است روزي این نامهحضور و سخن خود را ثبت می

سوزاند که ها را میفاوست خواهد سپرد ولی با پایان داستان و فهمیدن حقیقت، نامه

خواهد زندگی جدیدي را این امر بیانگر عاملیت و نشانه اولین تغییر اوست که می

ش کرد و تاکنون نتوانسته است توان گذشته را فرامواو که معتقد است نمی. شروع کند

ها راهی براي خلی را فراموش کند، اکنون با سوزاندن نامههاي بعد از جنگ دا سال

   ).496، همان(یابد فراموش کردن چهار سال گذشته می

  

  تغییر نام

ي بسیاري به تغییر اسامی ي زندگی در دوران پسااستعماري، عالقهیاما با تجربه

گري و کنشاو با تغییر اسامی از سویی عاملیت . عربی به اسامی غربی دارد -الجزائري

خود را در ایجاد تغییر اعالم نموده و از سویی دیگر در نوسان بودن هویت خود را در 

زبیر : ها عبارتند ازموارد تغییر نام از جمله. گذاردغربی به نمایش می  -فضاي اسالمی

س و ي به فاوست و نورالدین به دیدالوداوود به دیف، فاد ،به زوربا، فریجه به فیرجینیا

ها و اسامی غربی او مهارت بسیاري در یافتن شباهت بین اسامی واقعی شخصیت... 

ها را خوانده است بنابراین طبق ها و اسطورهها و نمایشنامهاو بسیاري از رمان. دارد

تغییر . یابدها میو اسطوره هاهاي اشخاص، اسمی مناسب حال او را از رمانویژگی

الوه برآنکه بر تغییر هویت اشاره دارد، بیانگر نوعی ها و گرایش به اسامی غربی ع نام
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ها، بردن به دنیاي خیالی داستانشناختی یاما مبنی بر گریز از واقعیت و پناهحرکت روان

  .ها و آثار ادبی استرمان

عاملیت و » مملکۀ الفراشۀ«در رمان ان زنان و دختران جوشایان ذکر است که 

حالی است که زنانی که مادران این این در  انواده و جامعه دارنداختیارات بیشتري در خ

با وجود عدم رضایت از زندگی و  از جمله شخصیت فریجه دختران جوان هستند

عاملیت دختران جوان هر چند موجب  و باشندداشتهچندانی عاملیتی توانند همسر نمی

والدین در ش نقشده است اما موجب کمرنگ شدن  آنانرشد فردي و اجتماعی 

  .خانواده شده است که مطلوب نیست

  

 واسازي ذهنیت رایج پیرامون زنان

ذهنیت از لحاظ معنایی ارتباط بسیار نزدیکی با واژه «، »دونالد هال«بر اساس تعریف 

ها، عقاید و شود؛ منظور از هویت، ویژگیدارد و بیشتر به جاي آن استفاده می» هویت«

کوتاه یا بلندمدت به ما شخصیتی ثابت و یا نوعی هاي ماست که در سرسپردگی

در حالی که ذهنیت به میزان فکر و خودآگاهی ما از . دهدشخصیت اجتماعی می

در این رمان واسازي ذهنیت و  ).22، 1389رضایی، (» کندهویتمان اشاره می

زنان، نقش . شودهاي قدیمی فمنیسم غربی از زنان جهان سوم مشاهده می بندي صورت

هایی داري، آشپزي، فرزندآوري و نگهداري از آنان را نداشته بلکه با مؤلفهسنتی خانه

رانندگی و  چون تحرك، آزادي، مدیریت، مطالعه، استقالل مالی، تحصیالت، نوازندگی،

  .شوندشناخته می... 

ي معلم مرد خود را که معتقد کوشد عقیده، می)ساز بادي(یاما با آموختن کالرنت 

کالرنت؛ یک ساز مردانه است و زنان باید ادوات موسیقی دیگري چون نی و دف  است

ي انتقام من از مرگ و کند که آموختن کالرنت وسیلهرا بیاموزند، نپذیرفته و اعالم می

و  16، 2013االعرج، (استادم و تنها سالح دفاعی من در دوران پس از جنگ داخلی است 

شخصی درصدد است در موارد ضروري از خود دفاع  و از سویی با آموختن دفاع) 18

زداید و کند و ضمن اثبات عاملیت خود ذهنیت ضعیف و ناتوان بودن زنان را می
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ي فادي، پل او براي تماشاي نمایشنامه). 71 همان،(بخشد اش را پایان میهاي زنانهترس

ها در ب درگیريکند و اغلخطرناکی را که شمال و جنوب شهر را به یکدیگر متصل می

کند و اینگونه ذهنیت ترسو بودن زنان را واسازي دهد؛ شجاعانه سپري میآنجا رخ می

این پل، پلی است که یاما بر این باور است با گذر از آن و دیدار با  ).52 همان،(کند می

یابد اما در پایان با فهمیدن واقعیت، بار دیگر از آن پل فادي، به آرزوهایش دست می

این پل درواقع . گیرد با دیدي تازه از آن پل عبور کندور کرده و تصمیم میعب

با گذر از آن  ه یاما براي خود ساخته است وي دنیاي واقعی و خیالی است کجداکننده

  .گرددبه دنیاي واقعی برمی

هاي فرانسوي، عربی، کرده و روشنفکر است و با اینترنت و رماناو زنی تحصیل

ها، اشعار، موسیقی و نوازندگان و همینطور با ، نمایشنامه...ن، اسپانیایی و آمریکاي التی

با توجه به افکار و رفتارهاي . ها، آشنایی دارد و داراي استقالل اقتصادي استاسطوره

توان او را فمنیست دانست و این امر به صورت غیرمستقیم در متن رمان نمود یاما، می

نویسد و براي ي خود را با رنگ بنفش، رنگی زنانه میقانههاي عاشیافته است او نامه

او نیز بنفش است که  رنگ اتومبیلپوشد و روز دیدار با فادي لباسی بنفش رنگ می

انتخاب این رنگ نمایانگر بیرونی شدن و ظهور یافتن عقاید فمنیستی است زیرا رنگ 

   ).119 همان،( ها استبنفش رنگ مورد عالقه فمنیست

در . شودمی ت کلیشه و ذهنیت روابط بین پدر و دختر در این رمان مشاهدهبرساخ

- سال پنجم انقالب الجزائر یا بررسی جامعه«در کتاب خود » 11فرانتس فانون«این باره 

تر ي الجزائري، دختر همواره یک قدم عقبدر خانواده«: گویدمی» شناسی یک انقالب

پدر . شود تا نوزاد دختراق بیشتري تبریک گفته میتولد نوزاد پسر با اشتی. از پسر است

نوزاد ذکور را به عنوان یک مددکار براي خود، یک وارث خانوادگی و بعد از مرگش 

اما زبیر پدر یاما، . )129تا، فانون، بی(» کندیک سرپرست براي مادر و خواهرانش تلقی می

شود و به جاي ل قائل نمیگونه تفاوتی بین فرزندان دختر و پسرش در امر تحصیهیچ

پدر یاما از بین فرزندانش، . خواهد راه و شغل او را ادامه بدهدانتظار از رایان، از یاما می

این در حالی . سازدیاما را بسیار دوست دارد و یاما نیز پدر را محرَم اسرار خود می
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گونه دختر ایناست که به نظر فانون تا پیش از انقالب الجزائر وضعیت رابطه پدر با 

دختر الجزائري از حرف زدن با پدر و نگاه کردن به او شرم دارد و پدر نیز «نبوده است 

دهد که پدر در کشد و در واقع تحلیل عمیق روانی نشان میاز مواجهه با او خجالت می

کند کند و دختر در وجود پدرش مرد را مشاهده میوجود دختر خود، زن را مجسم می

ها با مبارزه رهایی بخش ملی تغییر یافت و زن الجزائري از این محدودیتاما تمامی 

هر «: گویدیاما می). 131و  130همان، (» دهدپرده درآمده و شخصیت خود را پرورش می

کوچکش در طبقه پایین  آزمایشگاهشد به طرف بابا در وقت عرصه بر من تنگ می

و روي فرش پشمین کوچک کرد ا رها میدید، همه چیز ررفتم و او هر وقت مرا می می

: گفتگذاشت و به آرامی در گوش من میاش مینشست و سرم را روي سینهمی

دانم در قلب کوچک تو، می. فهمم، خوب نیستیاز چشمان تو می. مهربانِ من، بگو

کشید و به موهایم دست میزدم، کردم، حرف میکمی گریه می...  ي شکسته استچیز

 گویی. شدم در اوج خوشبختی بودمو هنگامی که بیدار می ....رفتمخواب میکم به کم

االعرج، (کند که تمام دردها را برطرف می نوازش بابا، نیرویی مغناطیسی عجیبی داشت

2013 ،81(12  

  

  13فرودست جنسیتی

ي زنان جهان سومی و زنان کشورهاي استعمارزده را از دیگر زنان جدا اسپیواك مساله«

اند، یکبار به داند، چرا که باور دارد این زنان دوبار استثمار و به حاشیه رانده شدهمی

ي خود و دیگر بار از سوي نیروي خارجی دست نظام پدرساالر خانواده و جامعه

زنان در این  14هایی از فرودستی جنسیتیدر اینجا جلوه).140، 1389شاهمیري، (» استعمار

  : گرددانجامد به عنوان نمونه ذکر مینان میرمان که به خاموشی صداي ز

شدن ها به نام، بشیر یا شارلی، با این عقیده که بعد از کشتهپسر یکی از همسایه

هاي عدم ازدواجش نجات دهد وي را از پدرش تواند یاما را از قیل و قالداوود می

اً به یاما بگوید این سخن خود را شخص: گویدولی زبیر به بشیر می. کندخواستگاري می

شود با این حرف زبیر، بشیر کنار کشیده و یاما بعدها متوجه می. و خود، او را قانع کند
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دخترعموي بشیر با وجود آنکه بشیر لکنت زبان داشته از ترس ازدواج نکردن و 

فرانتس فانون در این . )257، 2013االعرج، (دهد باالرفتن سنّش، تن به ازدواج با او می

هاي زودهنگام که در الجزائر رایج است ناشی از این نگرانی ازدواج«: گویدمیباره 

دختر جوانی که موقعیت زن بودن . در خانه نداشته باشند» وضعیتبی«است که یک زن 

براي هر خانواده، داشتن دختر بزرگ و . دار شودکند باید ازدواج کند و بچهرا پیدا می

زیرا وي در معرض تصرف است و لذا باید دقیقاً . ستسن باال در منزل بسیار مشکل ا

فانون، (» در کانون خانواده نگهداري شود و سهولت ازدواج او نیز ناشی از این امر است

  ).129تا، بی

آید که تمام شرایط فرد مورد نظر الخیر، میاز سویی فردي به خواستگاري سیرین ام

را دارد اما او مردي است ..) از خودش و مندي، بزرگتر بودن بودن، ثروتمسلمان(وي 

آن مرد همسران . کندکه تا کنون نُه بار زن گرفته است و فعال با چهار زن زندگی می

واسینی االعرج در قالب . دهد تا بتواند با زنی جدید ازدواج کندپیشین خود را طالق می

یاز حق طالق براي کشد و امتزبان طنزآمیز یاما، سیطره مردساالري را به تصویر می

  ).104، 2013االعرج، (دهد جهت رفع نیازهاي جنسی آنان را مورد انتقاد قرار می مردان در

گوید که در واسینی االعرج در این رمان از زبان یاما، از هزاران مادري سخن می

سوزي در بیمارستان و ي آتشیاما حادثه. مقابل نظام ظالمانه باید سکوت پیشه کنند

شود فرزندانشان در باخته اعالم میهاي افراد جانکند که به خانوادهرا تعریف می زندان

اما پدر و مادري . شوداند و تابوتی حاوي جسد به ایشان تحویل داده میحادثه سوخته

را باز نموده و فقط با یک تکه  ها، آنبا وجود تاکید مسووالن بر بازنکردن تابوت

د که شباهتی به استخوان انسان ندارد، یاما با اشاره به این نکته شونرو می استخوان روبه

شده از طبقات و روشنفکران و افراد کشتهفرزندان طبقات باال  که افراد نجات یافته

و بیماران از طریق این بهانه فرودست جامعه هستند از تجارت اعضاي زندانیان 

گوید که جز سکوت رودستی سخن میدارد و از پدران و مادران فسوزي پرده برمی آتش

از  ).308 -304 همان،(شوند اي در پیش رو ندارند و به جرم نبش تابوت محکوم میچاره

شوند، نظري برخی از مردان میگناهی که در جنگ خاموش قربانی تنگکودکان بی
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ي شفایافتن کند که به شکرانهاي را روایت مییاما داستان دختربچه. گویدسخن می

کند هر روز به هنگام غروب به کبوتران مقبره ، نذر می»سید الخلوي«مادرش توسط 

روزي مردي غریبه به سراغ وي آمده و کودك را به خاطر حضورش در این . دهدگندم 

کند و آرامگاه و فاسد نمودن مقبره و نمازنخواندن با وجود مکلف نبودن بازخواست می

کُشد و از آن زمان است که کبوتران از آرامگاه را میتیري به سوي او شلیک کرده و او 

  ).235 همان،(اند رفته و بازنگشته

برخالف زبیر، فریجه، پسردوست است و هنگامی که رایان گرفتار اعتیاد است براي 

گوید اینجا جاي من است یا این کند، ماریا میگرفتن پول با چاقویی به ماریا حمله می

کارد و اي همیشگی در دل ماریا میگونه کینهدهد و اینترجیح میمجرم؟ مادر رایان را 

ما در این رمان شاهد عدم . دهد به خارج برودماریا در اثر این اتفاقات ترجیح می

هاي جنسی و جنسیتی از سوي پدر یاما هستیم اما مادر یاما با وجود زن بودن تفاوت

  .)250و 0 9همان،(! گذاردها صحه میخود بر این تفاوت

این رمان داستان زندگی یاما به عنوان یک دختر و یک زن است که در مقابل 

ي تشریفاتی فوت پدر جلسهشود و باید به اجبار، صورتچشمان او، پدرش کشته می

او عالوه بر بازنمایی صداي زنان، . را که به دلیل سکته قلبی فوت کرده است امضا کند

 گویدحظات پایانی حیات پدرش میکند او از لیندگی میمردان را نیز در این میان نما

کند و یاما با خود با لبان باز فوت می اما کوشید چیزي را به وي بگویددر حالی که می

  ).116 همان،(به او بگوید  ه استخواستاندیشد که به راستی پدرش چه میمی

از استقالل درگیر  زنان در این رمان هر یک به نحوي با پیامدهاي جنگ داخلی بعد

رنگ اند، یاما از واقعیت سیاه و تلخ به مملکت آبیهر یک به جایی پناه برده. هستند

و رنگی زنانه استو سیرین به دنیاي  معنویت، رویا، حمایتفیسبوك که رنگ صلح، 

رویاهایی با فرشتگان درگاه خداوند و فریجه که معلم و مدیر مدرسه آموزش زبان 

شدن مدارس آموزش زبان فرانسه از سوي حکومت؛ ت به دلیل تعطیلاسفرانسه بوده

برد و در این میپناه 16»بوریس ویان«و » ویرجینیا وولف«هاي بعد از مرگ زبیر به رمان
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بین االعرج بین فریجه شرقی ساکن الجزیره و ویرجینا وولف غربی ساکن لندن شباهتی 

  . کندبرقرار می

ي انگلیسی در جریان جنگ جهانی اول نویسنده) م1941 -1882(ویرجینیا وولف «

اش دچار بیماري روانی شده و باالخره در درپی والدین و اعضاي خانوادهو مرگ پی

در لندن » اوز«هاي خود از سنگ در رودخانه سالگی با پر کردن جیب 59سن 

با استفاده از  واسینی االعرج). 141، 2013و االعرج،  22، 1388دهباشی، (» کندخودکشی می

سوم الجزائري بازنمایی تکنیک نقاب، وولف را در شخصیت فریجه به عنوان زن جهان

پر نموده » بوریس ویان«هاي یاما معتقد است مادر او قلب خود را از رمان. نموده است

از سویی فریجه از زندگی  ).169، 2013االعرج، (و در رودخانه جنون غرق شده است 

هاي و عدم مهاجرت از الجزائر در سال وي هاي کاري بسیاردلیل سفر خود با زبیر به

کند زبیر در سفرهاي خود با رضایت ندارد و گمان می) 2002 -1992(جنگ داخلی 

او معتقد است زبیر مسبب اصلی . ازدواج نموده است» امایا شیسوتو«زنی چینی به نام 

صورت مهاجرت، زبیر زنده بود، و اتفاقاتی است که براي خانواده افتاده است و در 

بیند، که خواب میفریجه پس از آن ).165همان، (ماریا و رایان نیز در خانه حضور داشتند 

هاي خود با زبیر را سوزانده و ي ازدواج را به او پس داده است، تمامی عکسزبیر حلقه

رج شده است، به یاما او اکنون که از انقیاد زبیر خا ).24، همان(سپارد دل می» ویان«به 

دانم پدرت را دوست داري اما باالخره تصمیم گرفتم پدرت را گوش کن، می«: گویدمی

ي زمانی که زنده بود از او خسته شدم و االن نیز، از مرده. از زندگی خودم حذف کنم

او ... اش را به نهایت رساندآخرین بار سنگدلی... من جزء اشیاء او نیستم. اماو خسته

ماشینی که در آن زنی سمتنگشتري را که به من هدیه داده بود از انگشتش درآورد و به ا

17»است دوید رسید ژاپنی آسیایی که به نظر می
فریجه که پیوسته در انتظار ). 170 همان،( 

پرورانده است و خیال خیانت زبیر را در سرمیپذیري است به سربردهکه نوعی کنش

هایش را ها نگرانیتوانسته است سخن بگوید و پس از سالاکنون بعد از مرگ زبیر 

، از نقّاشی اوجدایی از مرگ زبیر و اعالم طالق و او بعد از . بگوید درباره زن ژاپنی

هایش، وي را با هاي ویان با معشوقهخواهد با توجه به عکسمی) عمو مراد یا میرو(
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براي یاما از سفرهاي  ،د از آنفتوشاپ، به جاي آن زنان به تصویر بکشد و فریجه بع

کند که خود با ویان به آمریکا و مالقات خود با نویسندگانی چون سارتر تعریف می

او با وجود عدم . ناشی از ضمیر ناخودآکاه فریجه و آرزوهاي برآورده نشده وي است

اما . هددو عاملیتی از خود نشان نمی) 165 همان،(رضایت از زبیر، اقدام به متارکه ننموده 

. سازدي خود را عملی میبعد از مرگ زبیر به دلیل غرق شدن در دنیاي توهم، خواسته

آمیختن واقعیت و رویا او در منزل احساس شیء بودگی دارد، اما اکنون به دلیل درهم

شناختی عملکرد و واکنش هر البته بررسی روان. کندخود را اعالم می» 17بودگیشخص«

  .طلبد، خود پژوهشی مستقل را میشناسیز طریق نظریات روانها، ایک از شخصیت

  

  گیري نتیجه

 واسازيو  عاملیتواسینی االعرج به بازنمایی صدا،  ، اثررمان مملکه الفراشه -

عرج با سخن واسینی اال. ي رایج پیرامون زنان متکی استهابنديیا صورت ها ذهنیت

ق زاویه دید اول شخص و اعطاي از طریگفتن درباره دیگري و از جانب دیگري، 

صداي  استزنی به نام یاما که شخصیت اصلی رمان است توانستهروایتگري به 

  .بازنمایی کند ان را پس از جنگ داخلی الجزائرخاموش زن

اشتغال و فعالیت هاي زن را در اموري چون عاملیت شخصیتاالعرج، واسینی  -

نشان داده  و تغییر نام، نوشتن توانایی دیدن، همسر انتخابحق ، استقالل مالی، اجتماعی

و دفاع شخصی، عبور از نواحی  نوازندگی ،با اموري چون آموختن کالرنت واست 

برساخت  ها،ها، نمایشنامهي رمانآشنایی با اینترنت و فیسبوك، مطالعه خطرناك،

سوم را  هاي رایج پیرامون زنان جهانذهنیت ؛ایج بین روابط دختر و پدرهاي رکلیشه

  . استکرده واسازي

ازدواج اجباري به دلیل ترس از هاي زن توسط اموري چوندر این رمان شخصیت -

 ...و  حق طالق به مردان، پسردوستیچندهمسري مردان و اعطاي  باالرفتن سن،

  .اندفرودست جنسیتی واقع شده
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  ها نوشت پی

1 - Representation :یان چگونگی، بازنمایی،تصورنمایش، نمایندگی، تصویر، توضیح، ب.  

2- Gayatri Chakravorty Spivak 
3- Subalten 

4- Antonio Gramsc فیلسوف ایتالیایی      .  م1937 - 1891  

5- Voice 
6- Subjective 
7- Agensy 

  عربی متحده امارات کشور در روستایی نام -8

9- Deconstruction: ارزدایی، واسازي وبنیان ساخت شکنی، شکنی، شالوده ساختارشکنی، ساخت

 .فکنی

10- Power of the gaze 

 ي جبهه عضو که فرانسوي شناس جامعه و پزشک روان ،)م1925-1961( فانون فرانتس -11

 ،»زمین روي دوزخیان«. درگذشت الجزائر استقالل از پیش ماه چند و بود الجزائر بخش آزادي

  .باشند¬می وي آثار دیگر از ؛» سفید هاي¬صورتک سیاه، پوست«

 عندما يراين. الطابق السفلی من البيت خمربه الصغري، يف احلال، انسحبت حنوه، و هو يف ما ضاق يبکان کلّ -12

  :أذنی ء و جيلس علی الصوفة الصغرية، و يضع رأسی علی صدره و يهمس يفييرتک کل ش

  .أعرف من عينيک أّنک لست مرتاحة. حّنونتی يل ياحک-

  .قلبک الصغري مکسورا ا يفأعرف أن شيئا م. ياحک-

ملسته  کأّن يف. قمة سعاديت و عندما أقوم، أکون يف.... حتی أغفو قليال  يميسعلی شعر . يأحک. قلياليأبک

  .....حالة مغناطيسّية غريبة متتص کل اآلالم

13- Subordinategender 
جنس، . دانتفاوت قائل شده )Gender(و جنسیت ) Sex( ها بین دو واژه جنسفمنیسم -14

اي شناختی بین زن و مرد اشاره دارد اما جنسیت مسئلههاي زیستاي است که به تفاوتواژه

و  25، 1383فریدمن، . (شودبندي اجتماعی مذکر و مونث مربوط میفرهنگی است و به طبقه

27.(  

15- ) Boris Vianفرانسهقرن بیستم میالدي اهل آهنگسازو نقاش، دان موسیقی، خواننده، شاعر، نویسنده 

  )1959https://fa.wikipedia.org -1920  .است

تعبت منه حيًا و تعبانة . ين صممت علی ازالته من حياتی �ائياامسعي، أعرف أّنک حتبني والدک و لکن -16

نزع خامت الذی أهداه يل، ّمث رکض حنو سّيارة  ... يف آخر مّرة رفع القسوة الی أقاصيها ..... لست أثاثه. منه ميتاً 

  ...�ا امرأة من شکلها اآلسيوی تبدو يابانية

17- Personhood 
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  منابع و مآخذ

المفاهیم  - الکولونیالیۀ، دراسات مابعد )م2010(جاریث جریفیث و هیلین تیفین أشکروفت، بیل و  -

المرکز القومی : االولی، القاهره الطبعۀاحمد الروبی، أیمن احلی، عاطف عثمان، : ، ترجمهالرئیسیۀ

 . للترجمۀ

 .، دبی، دار الصدي للصحافه و النشر و التوزیعاصابع لولیتا، )م2012(االعرج، واسینی  -

 . الصحافۀ، مملکۀ الفراشۀ، دبی، دار الصدي للنشر و التوزیع و )م2013(االعرج، واسینی  -

 )https://fa.wikipedia.org/wiki/%Dبوریس ویان      -

 .چاپ اول ، شناختنامه ویرجینیا وولف، تهران انتشارات نگاه ،)ش1388(دهباشی، علی  -

انداز اندیشه، در ضرورت طرح و سنجش مطالعات پسااستعماري، ، چشم)ش1392( ي، آرمانذاکر -

 .64 -59انداز ایران، صص چشم

، درآمدي بر مطالعات فرودستان، فصلنامه علمی )ش1389(ذوالفقاري، غالمعباس و امیرعلی نجومیان  -

 .125 -110، صص 17پژوهشی تاریخ، دوره پنجم، شماره 

تبار در رمان هاي آفریقایی، سوبژکتیویته آمریکایی)ش1389(رضایی، اعظم و سید محمد مرندي  -

 .41 -21، صص 59محبوب اثر تونی موریسن، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 

مقاالت مقدهاي ادبی هنري، تهران، سخن،  شناسی مکان، مجموعه، نشانه)ش1391(ساسانی، فرهاد  -

 .چاپ اول

ي موهیکن مدرن؟ همراه با نقد آخرین بازمانده - استعمار یا پسا-پسا، )ش1393(سپهوند، حاجیعلی  -

 .، تهران، انتشارات نارنجستان کتاب، چاپ اولاثر فنیمور کوپر

 .، نظریه و نقد پسااستعماري، تهران، نشر علمی، چاپ اول)ش1389(شاهمیري، آزاده  -

شناسی یک انقالب، ترجمه نورعلی جم انقالب الجزائر یا بررسی جامعه، سال پن)تابی(فانون، فرانتس  -

 .پاینده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 .انتشارات آشیان: ، فمنیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، چاپ دوم، تهران)ش1383(فریدمن، جین  -

سال یازدهم، شماره ، فصلنامه زریباراي بر مطالعات پسااستعماري، ، مقدمه)ش1386(کریمی، جلیل  -

 1386، بهار 63

مریم عالم زاده و همایون کاکا سلطانی، تهران، : ، پسااستعمارگرایی، ترجمه)ش1388(گاندي، لیال  -

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 بیدگل،، ترجمه نجمه قابلی، تهران، نشر ، گایاتري چاکراورتی اسپیواك)ش1392(مورتون، استفان  -

  .اول چاپ



 

 

  

  

لواسيني االعرجمن » مملکة الفراشة«فی روايه سبيفاكغاياتري رؤية على » التابعين«مفهوم تحليل

  خالل دراسةالنساء نموذجا

  

  

  1بی بی راحیل سن سبلی

  2سید حسن فاتحی

  

  الملخَّص

اة للتمثيل أد، الشكل األديب للرواية» مملکة الفراشة«أخذ واسيين األعرج، الروائي اجلزائرياملعاصرة، فی رواية 

أن تدرس شخصية النساء يف هذه الرواية من وجهة نظر  هذه الدراسة�دف . النساءمشاكاللتابعني، مبا يف ذلك

من الشخصيات البارزة  إحدیو هي ما بعد االستعماريةو  سبيفاك يف نفس الوقتذو�ج النسوية.سبيفاكغاياتري 

املزارعينو العّماالملأجور و النساء كما واحدة من  فقراءو  بال مأوىلدراسات التابعني اليت تشمل أشخاص 

مبا يف و هدف دراسات التابعني و و لكن تركيز سبيفاك علی التابع املونث أو النساء»التابع«مصاديق کلمة 

التوصيفي و التحليلي و  أسلوبتستند هذه الدراسةعلى . لصوت و القوة و الذاتية للتابعنيهو متثيل ا ذلكسبيفاك

و  من خالل سرد الروايه من روية املراةإعطاء املركزية هلنّ مع انعکس صوت النساءتائج إلىأّن واسيين االعرج تشري الن

مع اعطاء خصائص مثل النشاط االجتماعّی و االشتغال يفکک القّوة و الذاتية املتدوالة حول النساءقداستطاع ان

وقوع املراة الزوج و قدر�ا للروية و الکتابة و أن يصّور و العالقات املعتمدة علی املنطق و حق املراة فی انتخاب 

انب الرجال و بوصفها التابع اجلنسّی فی شوؤن مثل االزدواج القسرّی خمافة من العانسة و تعددية االزواج من ج

  .... م و حّب االوالد و اعطاء حق الطالق هل
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  چکیده

ادبـی ارائـه    لی جهـت تحلیـل آثـار   هایی است که یک الگوي کادبی ازشیوه شناسانه به آثارنگاه ریخت

شناسی به معناي شناخت شـکل و سـاختار یـک اثـر و چگـونگی تـاثیر آن بـر         که ریخت ؛ چرادهد می

وي مناسـب  ارائـه یـک الگـ    شناسی داستان، افراد بسیاري بـراي زمینه ریختدر .مضمون و محتوا است

 .کرد شناس فرانسوي اشارهروایتزبان شناس و مون، برتوان به کلودها می که از جمله آن اندکردهتالش

 یهاساس نظربر کنفانی،غسان از آثار مشهور نویسنده فلسطینی »حیفابهبازگشت«داستان در این پژوهش، 

شـود  گیرد و اثبات میمورد بررسی قرار میکارکرد امکان یا استعداد، فرآیند و پیامد سه  در برمون کلود

ي، اه و مرکـب، زنجیـره  هـاي مختلفـی چـون سـاد    هـا وتـوالی  رفتنویسنده با کنار هم قراردادن پی که

 ،نتـایج پـژوهش  . گـردد پیرنگی منسجم در داسـتان مـی   آمدن طرح وانضمامی و پیوندي، باعث بوجود

با استفاده از امکان و فرآیند و  ابقت دارد و نویسندهالگوي برمون مط این داستان باکه حاکی از آن است 

 ناگون، انواع شخصیت، قدرت انتخـاب هاي گوتوالینظم  ،ها تغییر موقعیتبه عناصر روایی مانند  نتیجه

  .است داشتهتوجه  و شکست قهرمان دادن به قهرمان
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  بیان مسأله

و تحلیل آثار  جدید در زمینه نقدو دیدگاهی  1لیسمشناسی برگرفته از مکتب فرما ریخت

. اسـت  کرده یاري از پژوهشگران را به خود جلبادبی است که در قرون اخیر توجه بس

از قالـب و  شود و تأثیر پذیري مضمون  می دگاه ساختمان یا قالب آثار بررسیدر این دی

  .)7ص ،1388 ،اسماعیلی( ددگر حتوا آشکارمیساختار از م

-1895( ، مردم شناس روسـی 2شناسی نخستین بارتوسط والدیمیر پراپعلم ریخت

شناسی خود عالوه بر مکتب پراپ در روش. شد در حوزه مطالعات ادبی مطرح )م1970

 پـذیرفت  تاثیر 5و ژوزف بدیه 4وسلووسکی ،3هاي کسانی مانند آرنه پژوهش فرمالیسم از

بـه   "هـاي پریـان   شناسی قصه ریخت "مشهورخویشوي در اثر . )23ص ،1386خراسانی، (

 ،1376 ،صـفوي ( شناسی پرداخـت  هاي پریان از دیدگاه ساختاري و ریخت بررسی داستان

شناسان،  بر فولکلورانگلیسی تاثیرعظیمی  کتاب پراپ به زبانی ترجمه واقع در .)735ص

. و منبع الهام بسیاري از مطالعـات شـد   گذاشتدان ادبی شناسان و ناقشناسان، مردمزبان

هاي عامیانـه  داستان شیوه پراپ را در که داشتند ها سعی پژوهشاین مطالعات وبرخی از 

 داشتند شـیوه پـراپ را تعـدیل   در حالی که برخی دیگرقصد  ؛کننداعمال هادیگر فرهنگ

 7، برمـون وگرمـاس  6د تئودوروفمانن يبعد از پراپ افراد .)Hammond, 2011, 47( نمایند

دادنـد  لیـل را تقکـارکردي او  یـک  و کردنـد، سـاختار سـی    اصالحطرح وي را تعدیل و

سـی  شناپژوهشگران عرصـه ریخـت   .)50،ص1391خدیش،( افزودندبرآن وعناصرجدیدي 

داسـتان  آثـار ادبـی ازجملـه    کلی وجهـانی بـراي تحلیـل    در واقع به دنبال یافتن منطقی 

  . باشند می

ـ شـکُّ علـم التَّ ( مورفولوجیـا ادبیات عربـی  شناسی در ریختاژه و ل والصخوانـده   )غی

ان عـرب وارد  در دوره معاصر تعدادي ازنویسندگان ومنتقـد  .)(arab-ency.com شود می

هـا   ازجمله آن .اندتالیف زدهو در این زمینه دست به ترجمه وشناسی شده حوزه ریخت

شناسـی قصـه   کتاب ریخت 1988که در سال  کردهاشاردکتور ابراهیم خطیب به توان می

دکتـر   .)7ص ،1996 ،بـروب ( کـرد  ه الخرافه ترجمهپریان اثر پراپ را با عنوان مورفولوجی

نقد الروایـه العربیـه   کتاب آلیات المنهج الشکلی فی  شعبدالرحمان مبروك به نگارمراد 
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کتـابی را بـا عنـوان     دکتر رضوان ظاظا ودکتر المنصف الشنوفی .)2002مبروك،( پرداخت

ناسـی  شند که در بخشی از آن دیدگاه ریختا ی مناهج النقد االدبی ترجمه کردهمدخل ال

جـا کـه در ایـن پـژوهش      از آن .)1978رضـوان ظاظـا،  ( استپراپ مورد بررسی قرارگرفته

 .شودمیاست؛ لذا در ادامه به آن پرداختهالگوي برمون مدنظر 

شـناس سـاختارگراي فرانسـوي، صـاحب دو      ایـت شـناس و رو  ، زبـان 8کلود برمـون 

از دیگـر   »منطـق قصـه  «و نیـز کتـاب   » هاي داسـتانی  منطق ممکن«و » پیام داستانی«مقالۀ

یافتن منطقی جهانی براي داسـتان، بـه الگـوي    پی هشگران ساختارگرایی است که درپژو

سـتان  طـرح دا در ایـن سـه اثـر خـود بـه      وي . یافـت فراگیر و ثابتی در این زمینه دست

کرد به جاي آنکـه کـارکرد در معنـاي مـورد نظـر      او پیشنهاد. کردهاي آن توجهوویژگی

روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چنـد کـارکرد   ترین واحد  راپی را به عنوان کوچکپ

 9رفـت  کارکرد را پـی او این توالی منطقی چند. به عنوان واحد اساسی مدنظر قراردهیمرا 

هاي داستان واحدهاي کوچکی هسـتند کـه   رفتدر واقع پی .)66ص ،1371 اخوت،( نامید

  .گیردپی رنگ داستان شکلگیرند تا طرح وترتیب در کنار هم قرارمی بانظم و

نتیجـه رسـید کـه از     که در نظریه پـراپ داد بـه ایـن    برمون با تغییراتیبدین ترتیب 

قصـه هـم   یـد وطـرح   آمیرفت به دستیک توالی یا پی) کارکرد( ویژهاجتماع سه نقش

معموال ایـن سـه نقـش ویـژه بایـد از سـه       . هاي مختلفچیزي نیست مگر تجمع توالی

ایـن سـه    )67ص ،1371اخوت، ( .مرحله منطقی بگذرند تا بتوانند تشکیل یک توالی دهند

این برمـون  بنـابر . نتیجـه  و )حادثه( ، فرایندامکان یا استعداد: رد عبارتند ازمرحله یا کارک

 ،1994، بورایـو ( دهـد مـی سه مرحله طـرح قصـه را تشـکیل   که مجموعه این معتقد است 

امکـان  : به نظر او ما باید در یک روایت سه مرحله را از یکدیگر تفکیـک کنـیم   .)72ص

این اصطالحات به طور کلی به معناي مراحلی است کـه امکـان   . بالقوه، فعلیت و تحقّق

 .)83ص  ،1384برتنس،( کندبیان می کنش، گذار به کنش و نتیجه کنش یا دستاورد را

رفت را ناشـی از حرکـت از موقعیـت تعـادل بـه سـمت عـدم تعـادل و          هر پیبرمون

همچنـین در دو   وي .)141-138ص ،1383 اسکولز،( داند میازگشت مجدد به سوي تعادلب

دارد، ممکـن  امکان وجـود شرایط بازگشایی رفت  که در یک پی کند می مقاله خود اشاره
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ممکن است منجربـه موفقیـت    ،یابداگر تحقق. نیابد یابد یا تحقق امکان تحقق است این

رفت بر سـه   دیدگاه او هر پیبنابر 	نتیجهدر. )Claude Bremond,1964,21( ویا شکست شود

  :پایه استوار است

  )امکان یا استعداد( خود دارددر  که امکان دگرگونی راوضعیتی . 1

  )یا حادثه یندفرآ( دهد میحادثه یا دگرگونی رخ. 2

  )نتیجه( آید می، پدیداستوضعیتی که محصول تحقق یا عدم تحقق آن امکان . 3

  .)41ص ،2002 فالیت،(

هر . هاي فرعی وجود دارند ها و به عبارت دیگر، روایت رفت در طرح هر داستان، پی

 ،1380احمـدي،  ( رفت کلی یا اصلی است ر داستان پیرفت، داستان کوچکی است و ه پی

رفت با وضـعیت پایـدار و متعـادل     براساس این نظریه، هر داستان و نیز هر پی .)166ص

 ؛شود اما این وضعیت آغازین که در خـود امکـان دگرگـونی و تحـولی را دارد     آغاز می

پـس از گـذر از ایـن رویـداد،     . کنـد  اي همه چیز را دگرگـون مـی   ناگهان با بروز حادثه

دوبـاره حالـت پایـدار و    آیـد و   میاست به وجود د که محصول آن حادثهوضعیتی جدی

اي کـه پـس از حادثـه    البتـه وضـعیت تـازه    .)145ص ،1378 سلدن،( گیرد میمتعادل شکل

اشـخاص  زیـرا   رفـت نیسـت،   پیگیرد، مانند وضعیت آغازین داستان و می داستان شکل

ی را بـراي  یـا نـامطلوب  حادثه نتایج مطلوب  ایناند وذاشتهگاي را پشت سر داستان حادثه

  :کند می ون توالی را به دو دسته تقسیمبرم .)154ص ،1388 فروزنده،( است ایشان داشته

  توالی ابتدائی یا بسیط .1

  توالی مرکب یاپیچیده  .2

هـاي عامیانـه کـه سـاختار نسـبتاً      لی مورد نظر پراپ بیشتر براي قصـه به نظر وي توا

بلکه نیاز بـه   ؛بردکاربراي داستان به وانتاست وهمین توالی را نمیاي دارند، صادق ساده

 لـذابرمون  .)20ص ،1371 اخوت،( شودمیاست که از چند توالی ساده تشکیلتوالی مرکبی

  .معتقد است که توالی قصه بر سه نوع است

رفـت سـاده پدیـد    این توالی از پشت سر هم قرارگـرفتن چنـد پـی   : اي توالی زنجیره) 1

سوم یک توالی منجر به مرحله اسـتعداد یـا کـارکرد نخسـت     آید؛ یعنی پیامد کارکرد  می
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، مانند میثاق یا آزمونی که قهرمان باید انجام دهد، به عبـارت دیگـر   شودتوالی بعدي می

رسـد یـا شکسـت     هاي پی در پی که قهرمـان بـه میثـاق مـی     ها و واکنش از طریق کنش

 .)38ص،1391،نبی لو( گیرداي شکل میخورد، توالی زنجیره می

هـاي   تـوالی ور حضـ ر تبلور یک توالی نیاز به کمـک و اگ ):یامحاطی( توالی انضمامی) 2

یـابی بـه   براي مثال قهرمان قصه بـراي دسـت  . گوییمبه آن انضمامی می دیگرداشته باشد

هر مرحلـه ازماموریـت خـود    ي دهنده دارد ودر نیاز به نیروهاي یار ف موردنظرخودهد

بنابراین یک توالی به منزله نـوعی خـاص یـا     .)20،ص1371اخوت،( بگیردآنها یاريباید از

-ریمـون ( گیـرد جزئیات یکی از کارکردهـاي خـود، در داخـل تـوالی دیگـر جـاي مـی       

 .)37،ص1387کنان،

ونـدي بـه   کنیم، توالی پیلی انضمامی دیدگاه رقیب را اضافهاگر به توا :توالی پیوندي ) 3

) قهرمـان  ضد یا( ان در پیوند با قهرماناین توالی کنش قهرم درحقیقت در. آیددست می

 دیـد قهرمـان بهبـود وضـعیت تلقـی      به عبارت دیگر آنچه کـه از . شودمییدیگر ارزیاب

 .)27ص ،2016 ،بودالی( شدن وضعیت یا انحطاط استشود از نظر نیروي خبیث بدتر می

ر د«نکته دیگري که باید در مورد نظریه برمون مورد توجه قراردهیم ایـن اسـت کـه    

ـ    ان همیشه برضدآدم خبیث به پا نمیدستگاه ومنطق وي قهرم ه خیـزد واگـرهم دسـت ب

  .)21ص ،2011مشري، ( »بخورد یا شکستشود وچنین کاري بزند ممکن است پیروز

  

  شخصیت از نگاه برمون

او بر خالف پراپ بـر اهمیـت   «. شخصیت ها از نظر برمون اهمیت روایی خاصی دارند

هـر   ؛کرده و نقش ویژه ي آنها را چندان مهم ندانسته اسـت  هاي داستان تأکید شخصیت

تواند تا حدودي به پیـروزي یـا شکسـت برسـد و تکامـل روانشناسـیک یـا         رفت می پی

بدین سان قهرمان داسـتان صـرفاً ابـزار یـا مـوردي در      . اخالقی شخصیت را نمایان کند

 ،1382احمـدي،  ( »ال هم ابزار و هم هدف داستان استاو در عین ح. خدمت کنش نیست

  ).170ص 

کـارگزاران و  « .کنـد نی را بـه دو نـوع بنیـادي تقسـیم مـی     هـاي داسـتا  برمون نقـش 

در .... شـود  دهند و آنها که اعمـالی برآنهـا واقـع مـی    ، آنها که کاري انجام میرپذیرانکا
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انتهاي شود و اغلب دردا کارپذیراست و بعد کارگزار میها فاعل یا قهرمان ابتاغلب قصه

  .)153ص  ،1383 اسکولز،(» کندا میکایت باز شأن کارپذیر پیدح

  

  سواالت پژوهش

  ؟چگونه استبا الگوي روایی و ریخت شناسانه برمون  ،مورد نظر داستان تطابق. 1

  هاي الگوي برمون، چگونه در بافت داستان قابل مشاهده است؟  کارکردها و توالی. 2

  برد؟ هایی بهره می ه شخصیتبر اساس الگوي برمون، نویسنده از چ. 3

  

  پیشینه تحقیق

نظران، چـه در زبـان عربـی وچـه در      کنفانی از جوانب مختلف توسط صاحبآثار غسان

 األم :کـرد توان به موارد زیـر اشـاره  است که میبررسی قرارگرفتهزبان فارسی مورد نقد و

راسـات و التـراث   مرکـز السـنابل للد  کـه   )1998إدریس جرادات، ( فی روایات غسان کنفانی

هـاي غسـان   در ایـن کتـاب جایگـاه زن در داسـتان    است؛ آن را به چاپ رساندهی بالشع

مـورد بررسـی   ... الـی حیفـا و    رجال فی الشمس، مـاتبقی لکـم، عائـد   : کنفانی از جمله

هیام عبد الکاظم ابراهیم، عدد ( کنفانیفی قصص و روایت غسان هشخصیال. گیردقرارمی

در ایـن  اسـت،  ه در دانشگاه قادسـیه آن را منتشـرکرده  جله کلیه التربیکه م )الحادي عشر

جملـه شخصـیت عربـی    ؛ ازگیردرسی قرارمیمقاله انواع شخصیت درآثارکنفانی مورد بر

هاي تحلیل نمادهاي زنانه در رمان. فلسطینی، شخصیت یهودي و شخصیت صهیونیستی

به قلم عزت مـال ابراهیمـی و    )1391ار ، به1مجله زن در فرهنگ و هنر، شماره ( غسان کنفانی

جمله رجال زنانه در رمانهاي غسان کنفانی ازآزاده مونسی، این مقاله به بررسی نمادهاي 

ان و تـم در  رابطه ي زم. پردازدئد الی حیفا و اُم سعد میفی الشمس و ما تبقی لکم و عا

به قلـم   )1392ار و تابستان ، به8شماره ( از غسان کنفانی» ي پرتقالسرزمین غم زده«روایت 

یداري کرمان آن دکتر حسن گودرزي لمراسکی و علی باباپور روشن که نشریه ادبیات پا

 –در این مقاله انواع زمان ازجمله زمان تقـویمی، زمـان حسـی    . استرا به چاپ رسانده

با توجه بـه جسـت و    .شودي پرتقال بررسی میسرزمین غم زدهدر داستان ... عاطفی و 
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شناسـی داسـتان و حکایـت    هـاي بسـیاري در زمینـه ریخـت    شده پژوهشوهاي انجامج

کنفـانی ازجهـت   غسـان » حیفـا بـه بازگشـت «ال داسـتان  حـ است امـا تابـه  صورت گرفته

ت کـه  اسنگرفتهمورد تجزیه و تحلیل قرار شناسی، آن هم بر اساس الگوي برمون ریخت

  .شودمیدر این جستار به آن پرداخته

جدیـدي  یکی اینکه از الگوي نسـبتا  : باشدش از دوجهت داراي اهمیت مین پژوهای

گیري ایـن الگـو بـراي تحلیـل     بـرد و دیگـر اینکـه، بکـار    براي تحلیل داستان بهره مـی 

هـایی  یافتن به الگویی کلی بـراي چنـین داسـتان   عربی، موجب امید به دستهاي  داستان

  .گرددمی

  

  »حیفا به بازگشت«خالصه داستان 

 -» حیفـا «آرامش در شـهر داستان ماجراي زن وشوهري جوان است که با آسودگی واین 

یکـی از روزهـا کـه سـعید،     در . کردنـد  می زندگی –یکی از شهرهاي سرزمین فلسطین 

همسر صفیه در مرکز شهر سرگرم کـار خـودش بـود و صـفیه درخانـه کنـار فرزنـدش        

 هآمدعید از محل کار خود بیرونس. آوردمید؛ ناگهان دشمن به شهر حیفا هجومبونشسته

هجـوم دشـمن، موفـق بـه ایـن کـار        کند خود را به خانه برساند اما به خاطرمی سعیو

نجام بـه تنهـایی از   وي سـرا . از طرفی صفیه در خانه مضطرب ونگـران اسـت  . شود نمی

شـود و  ناخواسته وارد سیل جمعیـت مـی  . ابدآید تا بتواند همسرش را بیمی خانه بیرون

سـعید همچنـان در   . نـدارد  کان بازگشت به خانـه بـراي او وجـود   برد که دیگر اممیپی

ها به دنبال راهی اسـت کـه بتوانـد خـودش را بـه فرزنـد وهمسـرش        ها وخیابانکوچه

معیتـی کـه آنهـا را بـه سـمت سـاحل       سـرانجام آن دو یکـدیگر را در میـان ج   . برساند

از شـهر حیفـا بـه جـاي      کـرده و وار قـایق نیروهاي دشمن آنها را س .یابند می د،کشان می

  . دنکن می دیگري تبعید

یه بـا وجـود تـالش فـراوان     سـعید و صـف  . گذرداکنون بیست سال از این ماجرا می

کننـد  میگر فرزندانشان با آرامش زندگیآنها در کنار دی. اند فرزند خود را بیابندنتوانسته

 سـرانجام تصـمیم  . اسـت  نرفتـه  یـرون ن خلدون از ذهن آنها بشااما هنوز فرزند گمشده
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بـه  آن دو وارد شـهرحیفا شـده و  . گردنـد براي یافتن فرزندشان بـه حیفـا بر   گیرند که می

هري یهـودي فرزندشـان   برند که زن وشومیو صفیه پیسعید . روندسمت خانه شان می

ف سعید دو. نشینندوگو میفرزندشان که دوف نام دارد به گفتآنها با . اندرا بزرگ کرده

مشـروب  رود واو کـه بـه کلیسـا مـی    . پـذیرد مادر خـود نمـی  و صفیه را به عنوان پدر و

بـدین ترتیـب سـعید و    . من پدر و مادري جز ایفرات ومیریام نـدارم : گویدنوشد؛ می می

  . گردندمیفیه بدون فرزندشان به خانه برص

  

  داستان  تحلیل

بیـان  رگذار کنفانی است کـه در آن بـه   هاي تاثی حیفا از جمله داستان به داستان بازگشت

حـال وگذشـته   در ایـن داسـتان نویسـنده از   . پـردازد هـاي مـردم فلسـطین مـی     گرفتاري

حوادثی کـه برایشـان   وشرایط این خانواده  ،واقعدر . گویدمی اي فلسطینی سخن خانواده

کـه در   اسـت هـاي فلسـطینی   احـوال بسـیاري از خـانواده   گویاي اوضاع و دهد؛رخ می

 جـایی زمـان  ه حائز اهمیـت در ایـن داسـتان جابـه    نکت .اندآواره شده هاي دیگرینسرزم

 داده وسـمتی از داسـتان در زمـان گذشـته رخ    گذشته وحـال اسـت زیـرا ق    داستان میان

باتوجــه بــه الگــوي بــدین ترتیــب، . باشــدســمتی از آن مربــوط بــه زمــان حــال مــیق

. گرفـت والی براي این داستان در نظریا ترفت توان دو پیمی ،برمون شناسی کلود ریخت

رفـت دیگـر   پـی اسـت و  داده گذشـته رخ  اي است که در یک پی رفت مربوط به حادثه

تان باید سـه مرحلـه را مـدنظر    هاي داسرفتبراي بیان پی. باشد مربوط به زمان حال می

رصت یند که با فاست، مرحله فرآ مکان که با پایداري موقعیت همراهمرحله ا« دهیم؛قرار

نبـی  (» شـود  مـی  له پیامد که به تغییـر موقعیـت خـتم   خورد و مرح می تغییر موقعیت گره

  .)36ص ،1391لو،

  

  رفت نخست پی

  10امکان

. نـد ک مـی  زمینه را بـراي وقـوع حادثـه آمـاده     آید که می شرایطی بوجود ،در این مرحله

 شـود؛  مـی  مرود که امکـان وقـوع حادثـه فـراه     می اي پیشواقع روند داستان به گونهدر
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رفت نخست مربـوط  از آنجا که پی .ندهد رخدهد یا  ممکن است حادثه رخ که بطوري

هاي داسـتان  الي خاطرات شخصیترا در البه به همین دلیل آن ؛گذشته است حوادث به

هـا  بخـش اول داسـتان را از زبـان شخصـیت     نویسـنده  ترتیببدین. کنیموجو میجست

  . کندمی روایت

در ایـن  . دهـد ر حیفا ارائه میداي داستان تصویري آرام و ساکت از شهدر ابتکنفانی 

  .کنندشان زندگی میکوچکزن وشوهري جوان بنام سعید وصفیه همراه فرزند ،آرامشهر

ة التّـی املنطَقـ لـکَ فـی تِ  غريَ يَتُه الصَّـبَ  رَ ، واستأجَ فيةن صَ کان قد تزّوَج قَبل عاٍم وأربعة أشهر مِ «

ا َستکو  پیش با صفیه یک سال وچهار ماه ( .)14ص ،2001 کنفانی،( »...ُن أوفَر أمناً َحَسَب أ�َّ

؛ کـرد امنیـت بیشـتري دارد   مـی  خانه کوچکش را در آن منطقه که گمانکرده و  ازدواج

  ).بود کرده اجاره

کنـد و  این شرایط از جهتی زمینه را براي توان بالقوه و امکان کنش روایی فراهم می

  .گر وجود تعادل و پایداري در دیباچه داستان استاز جهتی دیگر بیان

در پـس  گویـد امـا   مـی  ا وجود اینکه از جوي آرام سخننویسنده بدر ادامه داستان، 

  .کندکلمات امکان وقوع حادثه را گوشزد می

ــــ رغــــمَ ...ع شــــيئاً وقـَّــتَ التَـ  حيفــــا مدينــــةٌ تکانَـــ«  .)12ص ،همــــان( »ضٍ غــــامِ  بتــــوترٍ  ا حمکومـــةٌ أ�َّ

 وجود اینکه محکوم بـه تنشـی پیچیـده   با...  را نداشتبود که انتظار چیزي حیفاشهري (

  .)بود

داسـتان در   گـردد و و دلهره مـی  خواننده دچار ترس ،با سخن گفتن از تنشی پیچیده

ي بالقوه و فعلیت نیافته روایـت اسـت و امکـان گـام     مرحله«گیرد که اي قرار میمرحله

  .)41ص ،1391 نبی لو،( »ن به آن وجود دارددر فعلیت بخشیدبرداشتن یا انصراف 

  

  )حادثه( 11فرایند

 .گـردد قهرمان داستان دچار عدم تعـادل مـی  زندگی  دهد ومی حادثه رخ ،مرحله در این

تغییـر وضـعیت    حق انتخاب دارد؛ بطوریکه براي دست یابی به هـدف و  قهرمان داستان

، عناصـري بـه روایـت افـزوده     رحلـه در دومـین م « .یا ندهـد  دهد وکنشی انجامتواندمی
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 در این صورت اتفـاقی رخ شوند ویا افزوده نمی اندازند وآن را به جریان می شوند و می

کننـده بـوده و   ها تعیـین معموال این مرحله از داستان .)83ص ،1384 بـرتنس، (» داد نخواهد

  .دهدمیرا به خود اختصاص بخش عمده داستان

  .بزندرا برهم رامش زندگی سعید وصفیهآاي ممکن است حادثههر رخداد و

ــفَ و املتَـ  صــاصِ الرَّ  دأت أصــواتُ بَــ حــنيَ ، املدينــةِ  يف قلــبِ ) س. ســعيد ( کــانَ «  اءَ َمســ ألُ َمتــ راتِ جِّ

 هنگـامی کـه صـداي گلولـه و    ؛ شـهربود عید درمرکـز  س( .)13،ص2011کنفانی،( »...حيفـا

   .)کردانفجار آسمان حیفا را پرمی

  .برساندبه خانه خود را کند میتالشفجار با شنیدن صداي ان سعید

 ةَ ســــتحالَ إفَ شَ کتَ أن إ ثَ بِــــمــــا لَ  هُ ه ، إال أنَّــــارتِ يّ َســــبِ  إلــــی البيــــتِ  عــــودَ األولــــی أن يَ  لوهلــــةِ لِ  لَ حــــاوَ «

در مرحله اول تالش کرد که با ماشینش به خانه برگردد امـا او بـه   ( .)13،همان( »...ذلکَ 

  .)تغیر ممکن اس این کارپی برد که  زودي

در واقـع، وقـوع   . باشـد داده در داستان می فرایند رخکننده حادثه واین شرایط بازگو

 .گرددقهرمان داستان میدر زندگی تغییر وضعیت خوردن تعادل واین حادثه باعث برهم

  .باشدضعیت به سمت بدترشدن شرایط زندگی او میکه این تغییر و

هاي زند که با واکنشهایی میکنش یابی به هدف دست بهقهرمان داستان براي دست

کنـد امـا هـر    می سعید براي بازگرداندن تعادل به خانواده تالش. گرددمی دیگران مواجه

  .شودبرو میبار با مانعی رو

با شدت مـانع او  ( .)16 ،همان( »ا راِ�ـو أحيانـاً ِحبِ  نادقِ البَ  فوهاتِ ، أحياناً بِ نفٍ عُ ه بِ رونَ زجِ يَ «

  .)دهانه تفنگ وگاهی با سرنیزه گاهی با شدند،می

هـدف و   یـافتن  و قطعیـت  فعلیـت  قهرمان داستان در جهت ،بنابراین در این مرحله

 اوبـراي   یـافتن خـانواده و نجـات آن،   فرصـت   که بطوريدارد میتغییر موقعیت گام بر

  .آیدمی فرآهم

 ازجمله تـالش بـراي رفـتن    یابی به هدف دست به اقدامات زیاديسعید براي دست

هـر   تـوان می ترتیببدین. زندمی ...و ، یافتن صفیهبه خانه، تالش براي عبور از ماموران

یـا ابتـدایی در    سـاده جهت رسیدن به اهدافش را توالی یک از مراحل اقدامات سعید در
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رفـت مـذکور یـک    دیگر، پـی به عبارتی .آوردداستان به شمار رفت مرکبپیودل توالی 

 از جهتـی ایـن  .دارد ابتـدایی وجـود  هاي ساده ون آن توالیدر درو توالی مرکب است که

  .باشدگذار به کنش می هاي صورت گرفته توسط قهرمان داستان بیانگر مرحله کنش

  

  )شکست یا موفقیت( 12پیامد

بنـابراین یـا   . گـردد مـی مشخص و نتیجه کنش قهرمان، مرحله قبلنتیجه  ،در این مرحله

از دستیابی بـه  خورد ومییابد یا شکستمیفش دستبه هدف یا اهداشده وقهرمان موفق

  .سعید و صفیه در میان انبوه جمعیت هستند .ماندهدف بازمی

 »...تَـــدَفعُهما َحنـــو الّشـــاِطئ ...خـــریإلـــی اُ  ةٍ َهـــن جَ مـــا ِمـــهُ فَـ قاذَ تَ تَـ  رِ َشـــالبَ  ســـيولُ  تْ َضـــمـــا مَ حوهلَُ و«

تـاد و آن دو را ازجهتـی بـه    آن دو بـه راه اف سیل جمعیت پیرامون ( )20ص ،2011،کنفانی(

  .)بردمی به سمت ساحل و... دادمیجهت دیگر هل

وجود مانع در مقابل قهرمان داستان نشانگر این است کـه کـنش قهرمـان داسـتان بـراي      

یـابی  ترتیب شـرایط بـراي عـدم دسـت    بدین .شودبازگشت با واکنش دیگران مواجه می

  .شودمیقهرمان به هدف، فراهم

  بشِ ُغـ راءَ وَ  غـيمُ ت حيفـا تُ کانَ   حيثُ  ئاطِ لی الشّ را إظَ و نَ «
َ
 )20،همـان ( »موعِ الـدُّ بشِ و ُغـ سـاءِ امل

پنهـان   هـا  اشـک پشـت  شـامگاه و  تیرگیبه سوي ساحل نگریستند آنجا که حیفا پشت (

  .)شد می

این شرایط سخت، سعید و صفیه همچنان در فکر رسـیدن بـه خانـه هسـتند امـا       در

، شـرایط  ایـن  در. شـوند مـی  به مکانی دیگـر تبعیـد   بلکه بروند توانند به خانهنمی ها آن

 )حیفـا زنـدگی آرام در (اما این تعادل با تعـادل اولیـه   اند رسیده آرامشتعادل و بهاندکی 

اشانه خـود را ازدسـت   فرزندشان در کنار آنها نیست وخانه وک است زیرا اکنون متفاوت

دچـار شکسـت    نیـافتن بـه هـدف،   دست استان به دلیلاینجاست که قهرمان ددر .اندداده

  .شودو در نتیجه کنش قهرمان منجر به تغییر موقعیت نمی گردد می

  

  



    نقد ادب معاصر عربی  88

  رفت دوم پی

  امکان 

به نامهـاي خالـد وخالـده    عید وصفیه با دیگر فرزندانشان اکنون سپس از گذشت سالها، 

 .و روند داستان در موقعیتی متعادل و پایدار است کنندمیآرامش زندگیدر

 ليبِ الصَّـــ صـــصَ قِ  عـــرفنيَ و تَ !نـــاقْ قَّ م حَ م ســـألنا و َکـــَکـــ  عـــرفنيَ تَ  أنـــتَ ...ةنَ شـــرين َســـعِ  والَ ِطــ... «

در ...( .)23 ،همــان( »نــاکم إلـی هُ نـاهُ عثْ ذين بَ الَّــ األجانـبِ  ، و األصـدقاءَ  ةدنَــاهلُ  ، و رجـالَ األمحـرِ 

هـاي  داسـتان  از کـردیم و  چقدر تحقیق دانی چقدر پرسیدیم وتو می ...طول بیست سال

 آگـاهی ودوستان خارجی که به سوي آنجـا فرسـتادیم،    صلح طلبصلیب سرخ ومردان 

 ) !داري

جـا برونـد و فرزندشـان را    تواننـد بـه آن  مـی آنهـا  اي اسـت کـه   شرایط حیفـا بـه گونـه   

 . کنندجستجو

ـــه َصـــفيُة، ومهـــا فـــی منزهلمـــا فـــی رام اهللاقَبأل«  ـــم يـــذهبون إلـــی کـــل مکـــا: ســـبوٍع قاَلـــت َل ٍن، إ�َّ

یک هفتـه پـیش در خانـه شـان در رام اهللا، صـفیه بـه       ( .)21 ،همان( »ب إلـی حيفـا؟ذهَ أالنَ 

 ) رویم؟روند، آیا ما به حیفا نمیآنها به همه جا می :گفت] سعید[او

اي دیگر و امکـان کـنش روایـی فـراهم     بدین ترتیب نویسنده زمینه را براي وقوع حادثه

  .ن است براي یافتن فرزندش به حیفا برگرددکند بطوریکه قهرمان داستان ممک می

 

  )حادثه(فرایند 

در جهت  قهرمان داستان .آیدعدم تعادل بوجود میدهد ومی اي رخدر این مرحله حادثه

با همراهـی همسـرش   سعید  .)42ص  ،1391 لو،نبی( کوشدایجاد تعادل میتغییر وضعیت و

 .بیابند فرزند خود را تابرگردند گیرند به حیفا تصمیم می

باید فـردا  ( .)24ص ،2011 ،کنفـانی ( »ناکنا هُ يتِ بَ  ربَ قُ  و قد منرُّ ...ذهب غداً إلی حيفا،نَ لِ «

 .)رویممان میخانه بهآنجا درو... به حیفا برویم

بـرهم خـوردن   دهنـده  از جهتی نشـان بازگشت قهرمان داستان به حیفا  بدین ترتیب،

. دهنده مرحله گـذار بـه کـنش اسـت    نشان و از جهتی دیگر خانواده فلسطینیتعادل در 
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یعنی یافتن فرزنـد و   یافتن هدف و قطعیت ا به سمت فعلیتکنشی که قهرمان داستان ر

  .بردمیپیش بازگرداندن او،

آنها در  .علوم نیست چه اتفاقی بیفتدم .نگران واکنش فرزندشان هستند سعید و صفیه

 .مانندمی) خلدون( دوف شان منتظرخانه قبلی

، افذةِ النّ  کانت الّساَعُة قد قاَرَبت ُمنَتصَف اللَّيِل، وتـََقدََّمت العجوُز الَقصريَُة ِخبُطٍی َبطيئٍة حنوَ «

جـاَءت اخلُطـواُت ! ...َلَقـد جـاءَ . هـا هـو دوفٌ : ، مثَّ أعَلَنت ٍبصوٍت  ُمرجتفٍ تار برفقٍ ت السٍّ فأزاحَ 

ــان( »...واحـــدًة بعـــد األخـــری»س.ســـعيد«، وتَتبَـُعهـــاعلـــی الـــدَّرِج شـــابًَّة، ولکنَّهـــا متعَبـــةً   .)59 ،همـ

سـته بـه سـمت    با گامهایی آه ]میریام[ پیرزن کوتاه قامت ساعت نزدیک نیمه شب بود،(

! ... آمـد  .او دوف اسـت  :می پرده را کنار زد وباصدایی لرزان گفتپنجره جلو آمد، به نر

کی پس از دیگري ی سعید گرفت جوان اما خسته بود وهایی که بر روي پله قرار می گام

   .)کرد آنها را دنبال می

کشـد وذهـن   یر مـی آمدن دوف را به تصو در این قسمت از داستان به زیباییکنفانی 

؛ حادثه اي که در آن فرصـت تغییـر موقعیـت    کندنده را براي وقوع حادثه آماده میخوان

ندشـان  وهمسرش صفیه بازگردانـدن فرز سعید هدف . براي قهرمان داستان پیش می آید

  .کار شوند ویا موفق نشوندآنها ممکن است بتوانند موفق به این . به حیفا است

بـادوف   گفتگودر حیفا، قبلی ، رفتن به خانه ازجمله بازگشتن به حیفا اقدامات سعید

بـه   .دارنـد  وجـود  مـذکور رفت استان هستند که در دل توالی و پیدساده  هايتوالی... و

هاي ساده والیرفت بیان شده، حوادثی در درون خود دارد که تپی، توالی یاعبارتی دیگر

  .آیدداستان به شمار می

کننـده  که در روند داسـتان تعیـین   رودمیلحظه اي حساسنویسنده به سراغ ، در ادامه

، بعـد از  )خلـدون (رسیم؛ جایی که دوف به نقطه اوج داستان میاینجاست که  در .است

  .بیندا میمادرش رگذشت بیست سال پدر و

 هِ أنَُّه فـََقَد ثقتَـُه بنفِسـ وبدا جأةً فُ  هُ غريَّ لونُ ، وتَ إلی األمامِ  طيئةً طوة بَ خُ  القامةِ  ويلُ الطَّ خطا الّشابُ «

ُق . دفعـــًة واحـــدةً  مث َنظَـــر إلـــی بزّتِـــِه وعـــاَد ينظُـــُر إلـــی ســـعيد، الـَّــذی کـــان واقفـــاً مـــايزال أماَمـــُه ُحيـــدٍّ

او ] چهـره [ ناگهـان رنـگ   قامت به آرامی قدم به جلو نهاد،جوان بلند ( .)61 ،همان(».إلَيـهِ 
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 توجـه  )یـونیفرم ( سپس به لباسش. دادیکباره اعتماد به نفسش را از دسته کرد و بتغییر

  ).شد می به او خیرهبود ومقابلش ایستاده کرد که هنوز دردوباره به سعید نگاهو کرد

همـه منتظـر واکـنش دوف     آیـد؛ که فرصت تغییر موقعیت پـیش مـی   در این شرایط

آیـا قهرمـان    پـذیرد؟ و یه را به عنوان پـدر و مـادر خـود مـی    سعید و صف ،آیا او. هستند

االتی است کـه در  این سوکند وبه خانه ببرد؟  خود همراه تواند فرزندش را باداستان می

  .خواهیم بردآن پی پاسخ رفت بهمرحله پایانی پی

  

  )شکست یا موفقیت( پیامد

. گـردد مشـخص مـی   کنش قهرمان در جهت فعلیت یـافتن هـدف  نتیجه  ،حلهدر این مر

 .)43ص  ،1391 لو، نبی( نیابدیا دستیابد وداستان ممکن است به هدف خود دست قهرمان

 سـعید . کشـد فرزندش را به تصـویر مـی   کنفانی در انتهاي داستان گفتگوي میان سعید و

پـس از   .ببـرد رزندش را با خود به خانـه  به حیفا آمده است تابتواند فبعد از بیست سال 

ـ دوف یا همـان خلـدون    ،توسط میریام معرفی سعید و صفیه را بـه عنـوان پـدر     را دوآن

  :گویددوف به میریام می .پذیردمادر خود نمیو

ـــاً غـــريَکَ « ـــ، أّمـــا أبـــی فَـ أنـــا ال أعـــرُف أُّم  »ال أعـــِرُف َغريُکمـــا، و نةً َســـ۱۱فـــی ســـينا قبـــل  تـــلَ د قُ َق

سـال قبـل در    امـا پـدرم یـازده    شناسم، من مادري غیر از تو نمی( .)61ص ،2011 ،کنفانی(

  ).شناسم نفر کسی را نمیاست وغیر از شما دو صحراي سینا کشته شده

  :گویدز داستان خطاب به سعید و صفیه میهمچنین وي در قسمتی دیگر ا

ــــــــنا،إنَّنــــــــی إنتمــــــــی إلــــــــی هُ «  مــــــــا کُ إزاءَ  رُ ماوالأشــــــــعُ کُ فُ عرِ أمــــــــا النتُ أّمــــــــی، و هــــــــی اُ  ةُ دَ يِّ هــــــــذه السَّ

را شـما  این خانم مادر مـن اسـت،   من متعلق به اینجا هستم،( .)68 ،همـان ( »خاصٍّ عورٍ شُ بأيِّ 

  .)نسبت به شما احساس خاصی ندارم شناسم ونمی

گفتگو میان سعید و دوف  .گردد موجب ناامیدي قهرمان داستان میدوف  این سخنان

  .ندارد اي در بر نتیجهیابد اما ادامه می

تنهـا نقطـه آرامـش آنهـا     و  گردند میو صفیه بدون خلدون به خانه بر سرانجام سعید

  .باشد خالد به خانه رفتهشان دیگر فرزند این است که



  91 الگوي کلودبرمون اساس بر کنفانی غسان»حیفا به بازگشت« شناسی داستان ریخت

 

إلی  رَ ظَ نَ ...  هِ تِ ارَ يّ إلی سَ  هَ اجتََّ ...بل ن قَ وثوقاً مِ  أکثرَ  ةَ فيَّ طی صَ خُ  أصواتَ  عُ سمَ يَ  کانَ   هُ راءَ ووَ «

اهاي صفیه را صداي پ در پشتش( .)79 ،همان( »بَ َهـقـد ذَ  خالدُ  کونَ أرجو أن يَ  و قالَ  هِ تِ وجَ زَ 

گفـت   کـرد و به همسـرش نگـاه  .... مت ماشینش رفتبه س... شنیدمطمئن تر از قبل می

  ).باشدامیدوارم خالد رفته

شود امـا ایـن تعـادل بـا     دل تبدیل میابدین ترتیب حادثه وعدم تعادل به آرامش وتع

که بتواند فرزندش را بـه   کرددر ابتدا قهرمان داستان گمان می .ه متفاوت استتعادل اولی

  .پذیر نیستامکانتغییر شرایط و موقعیت  برد کهاما پی گرداندخانه بر

رفت شاهد آن هستیم که قهرمان داستان وهمسرش به هـدف اصـلی   پیامد این پی در

هـاي  گفتـه  .یابنـد نه دست نمـی بردن او به خاخود یعنی پذیرش آنها توسط فرزندشان و

فعلیت ر در نتیجه قهرمان داستان دو  بردامید قهرمان داستان را از بین می) خلدون(دوف

خواننده شاهد تغییـر   بنابراین .گردددچار شکست می ،هدف خود و قطعیت بخشیدن به

  .موقعیت نیست

  

  رفت یا توالی در این داستان پیانواع 

زند کـه بـا   هایی میدست به کنشقهرمان داستان  ،نوع ازتوالیدر این  :اي توالی زنجیره

 بـه هـدف خـود برسـد و    شکست بخـورد ویا  هایی روبه رو است وممکن استکنشوا

سـعید بـه عنـوان قهرمـان،     بازگشت به حیفا در داستان .)69ص  ،1371اخوت،( شود پیروز

 .گـردد  من مـی دشـ هایی از سمت رقیب وزند که منجر به واکنشهایی میدست به کنش

د را د خـو کندر میان ازدحام جمعیت سعی می هجوم دشمن و در آغاز سعید: بطور مثال

  .شوندمی اواما سربازان دشمن مانع  ،ددر حلیصا برسان اشبه خانه

 جــالَ ری الرِّ يَــ وصــارَ ... هِ تِ ارَ ســيّ بِ  يــتِ لــی البَ إ االولــی أن يعــودَ  ةِ َلــهللوَ  لَ ط حــاوَ َقــها فَـ نــدَ وعِ ... «

ــ ةِ ئيســيَّ إلــی الرَّ  ةِ رعيـَّـالفَ  وارعِ مــن الشَّــ فعونَ نــدَ يَ  حنيَ لَّ املَســ آن ( .)13ص ،2011 کنفــانی،( »العکسِ وِب

مـردان مسـلح را   ... کرد که با ماشین خود بـه خانـه برگـردد   در مرحله اول تالش،هنگام

  .)شدندبالعکس روانه میهاي اصلی به فرعی و دید که از خیابان می
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در ادامـه هـم    ،واربـه صـورت زنجیـر    هاآن هستیم که توالی ددر این داستان ما شاه

 یـا  گیري مرحله استعدادسوم یک توالی منجر به شکل کارکرد )نتیجه( آیند زیرا پیامد می

یابی بـه  راي دستهاي قهرمان داستان بدر واقع کنش .شودکارکرد نخست توالی بعد می

 وسـعید   .گـردد هـا مـی  پـی رفـت   هـا یـا  اي از تـوالی گیري زنجیرههدف منجر به شکل

ایـن  . رسندتعادل میحیفا اندکی به آرامش وشدن بر قایق ودورشدن ازسوار همسرش با

گردد که همان بازگشت دوباره آنها به حیفـا  امکانی دیگر می آمدنمنجربه بوجود مطلب

 موجـب  ،هـا رفـت ها یا پـی توالیمیان  وارارتباط زنجیر این .استیافتن فرزندشان براي 

  .شاهد آن هستیم این داستانگردد که در اي میهاي زنجیرهآمدن توالی بوجود

در این نوع از توالی قهرمان داستان براي رسیدن بـه هـدف خـود    : توالی انضمامی

از مهمتـرین   .)20ص ،1371 اخـوت، (دهنـده دارد  نیروهـاي یـاري  ابزار و نیاز به استفاده از

باشد که تا پایـان داسـتان در   ید همسر او صفیه میآافرادي که به یاري و کمک سعید می

. هاي داستان همراهی صفیه با سعید قابل مشـاهده اسـت  در بررسی توالی. کنار او است

  :گویدسعید به همسرش می

 باید فردا به( .)24ص ،2011 کنفانی،( »ناکَ نا هُ يتِ بَ  ربَ قُ  رُّ و قد منَُ ...داً إلی حيفا،غَ  بْ ذهَ نَ لِ «

  .)رویممان میوآنجا نزدیک خانه. ..حیفا برویم

 .گیـرد یابی به هدف از همسرش کمک میه عنوان قهرمان داستان، براي دستسعید ب

شـود،  آن قهرمـان آزمـایش مـی   در «وآزمون قهرمان نـام دارد   ،نظریه پراپ این توالی در

را بـراي  زمینـه  ایـن شـرایط،   شـود کـه   یرد، مورد حمله واقع میگمورد پرسش قرار می

اسـتفاده از   ،ترتیـب بـدین  .)86ص  ،1392 پـراپ، ( »کنـد گر آماده میدریافت کمک از یاری

تـوان در  ریگر، تنهـا منحصـر بـه تـوالی هـاي برمـون نیسـت بلکـه آن را مـی         نیروي یا

  .عملکردهاي پراپ نیز یافت

فتن کـه در گذشـته، بـراي یـا     این دارد در قسمتی از داستان اشاره به سعیدهمچنین 

  .را بیابند اند اواند اما نتوانستهدست به هر کاري زدهفرزندشان 

، و  ةِ دنَــاهلُ  ، و رجــالَ األمحــرِ  ليبِ الصَّــ صــصَ قِ  عــرفنيَ و تَ !قنــام حقَّ ألنا و َکــم َســَکــ  عــرفنيَ تَ  أنــتَ «

دانـی چقـدر   تـو مـی  ( .)23ص  ،2011کنفانی،( »نـاکم إلـی هُ عثنـاهُ بَ  ذينَ الـَّ األجانبِ  األصدقاءَ 
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دوسـتان   هاي صلیب سرخ ومردان آتش بس وقصهاز  یق کردیم ووچقدر تحق پرسیدیم

  .)داريآگاهیبیگانه که به آنجا فرستادیم، 

 براي دسـت یـابی بـه هـدف از     داستاناین در این مطلب بیانگر آن است که قهرمان 

هـاي دیگـر   ی در دل توالیتوال نوع این .گیرددهنده کمک مینیروهاي یاريانواع ابزار و

در  خـود، کردهـاي خاص یا جزئیات یکی از کاریک توالی به منزله نوعی « .دآیپدید می

  .)37،ص1387 کنان، -ریمون( »گیردمی داخل توالی دیگر جاي

یعنـی آنچـه در    ،گیـرد میالی در پیوند با عملکرد رقیب شکلاین تو :توالی پیوندي

یـک نقصـان    احوال یک شخصیت بهبـودي وپیشـرفت اسـت، بـراي شخصـیت دیگـر      

 ومیریام وهمسـرش   ،آورده به حیفادشمنان هجوم .)38ص  ،1391 نبی لو،( آشفتگی استو

 .انـد کـرده  ستند که در مقابل سعید و صـفیه قـدعلم  نیروهایی ه در انتهاي داستان دوف،

 ؛یابندپیروزي دست میگیرند در واقع به اختیار می زمانی که نیروهاي دشمن شهر را در

عـالوه بـراین، آن زمـان     .گردندسرگردان می آواره و ،ه فلسطینیاین خانوادامادر مقابل، 

ر رنـج  داستان زندگی سراس ،او به عنوان رقیب. دنروصفیه به خانه میریام میکه سعید و

دشمنان ( بنابراین در برخورد قهرمان داستان با رقیبانش .کندخود را براي آن دو بیان می

با یکـدیگر مقایسـه   ت قهرمان ورقیبانش شخصی )آورده، میریام وهمسرش ودوفهجوم

  .گردد می

اسـت امـا رفتـه رفتـه      داستان اگرچه هدف قهرمان بازگرداندن دوف به خانهاین  در

 اي یهودي رقیب ونقطه مقابل اودهبه خاطر پرورش در خانوا برد که دوفقهرمان پی می

  :گویدهمسرش میدوف در انتهاي داستان به سعید و .استگردیده

ــانی،( »ربِ احلَ ليإهُ تُـ ســـويَـ تَ  تـــاجُ حتَ  نا،فـــذلک شـــیءٌ يتِ موقتـــاً فـــی بَ  قـــاءَ البَ  طيعانِ ســـتَ تَ «  ،2011 کنفـ

ست که تسویه اش نیـاز  چیزي ا ]موضوع[ آن توانید موقتا در خانه ما بمانید، می( .)79ص

  ).به جنگ دارد

ــدگاه ، بیانگرایــن ســخنان ــه پــدر وتفــاوت دی . باشــد مــادرش مــی دوف نســبت ب

رقیـب  ه قهرمان داسـتان بـا جایگـاه    شود که جایگا این نوع توالی باعث می ،ترتیب بدین

  .گیردمورد مقایسه قرار
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  هاي داستان	شخصیت

بـا  پـذیر دارنـد زیـرا    صفیه در ابتـدا شخصـیتی کار  سعید و  حیفا به بازگشتدر داستان 

و تحت تـاثیر شـرایط موجـود قـرار      گردددچار دگرگونی می شانهجوم دشمن زندگی

دهنـد و بـه اجبـار    و فرزند خود را ازدست می شوندآنها از شهر خود آواره می. ردگی می

  .کنندجاي دیگر سکونت میدر 

گیرند که براي یافتن فرزند خـود بـه حیفـا    در ادامه داستان سعید و صفیه تصمیم می

کـه خودشـان دسـت     کند بطورياینجاست که شخصیت کارگزار آنها بروز می. برگردند

هـاي داسـتان، چـون بـا شکسـت      انتدر. زنند نه اینکه کنشی برآنها واقع شودبه کنش می

حوادث، شخصـیتی  دوباره تحت تاثیر ؛توانند خلدون را برگردانندنمی شوند ومواجه می

  . گیرندد میکارپذیر به خو

خـود بـراي   هنگـامی کـه او از آوارگـی    . ازدیگر شخصیت هاي داستان میریام است

همچنـین هنگـامی   .شودیبرجسته م ،شخصیت کارپذیر او ؛ویدسعید وصفیه سخن می گ

در  ؛گیرد که دوف را بـزرگ کنـد  کند و تصمیم میکه میریام زندگی جدیدي را آغاز می

گیـري را بـه   تصـمیم ان انتهاي داسـت در  میریام. نمایدرخ می ،واقع شخصیت کارگزار او

نشان دهنده این است کـه   این مطلب .شودتسلیم خواسته او می گذارد وعهده دوف می

  .گیردداستان شخصیتی کارپذیر به خود میدر پایان 

  

  گیري نتیجه

  .گرددبراساس الگوي برمون نتایج زیر حاصل می» حیفا به بازگشت«از بررسی داستان 

حیفـا بـه دلیـل برخـی     بـه کنفانی در داستان بازگشـت پردازي غسانهاي داستانشگرد. 1

در ) قهرمـان داسـتان  (شناسانه، از جمله ناکامی سعید ریختهاي خاص روایی و ویژگی

خورنـد  له الگوي پراپ به ابهاماتی بر مـی ، در غالب الگوهاي دیگر از جمرفتدو پیهر

توجیـه هـم    شـده و بلکـه حـوادث آن معنـادار و قابـل     که در غالب الگوي برمون حـل 

  .شوند می
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رفت این داستان بـه  ي توالی یا پیهدهندد مورد نظر برمون در اجزاي تشکیلکارکرسه .2

  . قابل پیگیري و مشاهده است صورت امکان، فرایند و پیامد

هـاي سـاده و   بط و معنـاداري اسـت و انـواع تـوالی    هاي مرتاین روایت داراي توالی. 3

اي، انضمامی و پیوندي در آن قابل استخراج هستند که این مسئله حـاکی  مرکب، زنجیره

  .القیت نویسنده استاز ذوق سرشار و خ

ایـن  . رودمـی گزیند و روایت پـیش موقعیت را بر می ،به انتخاب خود قهرمان داستان .4

  .باشدمطلب بیانگر قدرت انتخاب قهرمان داستان در تعیین موقعیت، می

سـی موفقیـت یـا عـدم     هـا و برر ها و توالیرفتبرمون با تقسیم داستان به پیالگوي . 5

  .گرددلیل بهتر آن میتح باعثموفقیت قهرمان 

ول و بالعکس، شاهد تغییر نقـش  ها از فاعل به مفع باتوجه به تغییر وضعیت شخصیت. 6

  .زار و کارپذیر و بالعکس هستیمبه کارگ قهرمان اصلی داستان

 دهنـده دیـدگاه رئالیسـم انتقـادي او    نده به شکست قهرمان از جهتی نشانتوجه نویس. 7

و از جهتی دیگر دلیل انطبـاق نظریـه    زندي کنفانی موج میها در اغلب داستاناست که 

  .برمون با این داستان است

  

  ها نوشت پی

هاي نوآور سده بیستم در حوزه ادبیات اسـت کـه در   گرایی یا فرمالیسم یکی از مکتب شکل -1

آن نه تنها شکل وصورت بلکه جنبه زیبایی شناختی وعناصر ساختاري اثـر مـورد توجـه قـرار     

  .ردگیمی

2-Vladimir prop ،گـراي بـزرگ روس کـه بیشـتر عمـر خـود را صـرف        ، شکل1895، متولد

 .نمود سرو) folklore(شناسی وفولکلور مطالعات مردم

4- Tzvetan Todorov  
5- A.j.Greimas 

3- Aarne،  ــدي اســت ــب فنالن ــذاران مکت ــات   .یکــی از بنیانگ ــب اوج مطالع ــن مکت ــار ای آث

 .در روزگار ماست هاي مربوط به قصه وبررسی

4-Alexander Veselovskij ادیب ومحقق ادبیات، بیشتر آثار او درباره ادبیات تطبیقی است ،.  
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5-Joseph Bedier       وي از جمله کسانی است که پـراپ در شـیوه پرداخـت قصـه از او تـاثیر ،

  .پذیرفت

6-Tzvetan Todorov  کـه  نخسـتین کسـی بـود     شـناس بلغـاري،وي  روایـت  شـناس و ، زبـان

  .دانست صطالحدرواقع باید اورا مبدع این ا. بردکاررا به» شناسیروایت«اصطالح

7-A.j.Greimas شناسـان عصـر   فرانسه که از برجسته ترین نشانه ، نشانه شناس لیتوانیایی مقیم

  .حاضر است

8-Claude Bremond  شناسان فرانسوي است، وي از منتقدین و روایت1929، متولد. 

 
 اسـت  هترجمـه کـرد  » رفتپی«و بابک احمدي»سلسله«را عباس مخبر »Sequence« اصطالح .9

 .)818ص  ،1385 جعفري،( شودجمه مینیز تر» توالی«اصطالح این  .)113ص  ،1391 کریمی،(

10- Possibility/ فی الفعل رغبۀ  

11- Process/إنجاز الفعل 

12- Outcome/ الفعل نتیجۀ  

 

  منابع و مآخذ

  .، مرکز، چاپ هشتمتهران ،ساختار تأویل متن ،)ش1380( ، بابکاحمدي -

  .فردا، چاپ اول ، اصفهان،دستور زبان داستان، )ش1371( اخوت، احمد -

، تهران، آگاه، ترجمه فرزانه طاهري، گرایی در ادبیاتدر آمدي بر ساختار ،)ش1383( ، رابرتاسکولز -

  .چاپ دوم

چـاپ   ،ماهی ،تهران ،ي محمدرضا ابوالقاسمیرجمهت ،ي ادبیمبانی نظریه ،)ش1384( برتنس، هانس -

  .اول

اي، تهـران، تـوس،   هاي پریان، ترجمه فریـدون بـدره  شناسی قصه، ریخت)ش1392( پراپ، والدیمیر -

  .چاپ سوم

  .دانشیار، چاپ دومفارسی، تهران، -، فرهنگ کوچک نشرنو انگلیسی)ش1385( جعفري، محمدرضا  -

شـرکت انتشـارات علمـی    ، تهـران  ،هـاي جـادویی  ناسـی افسـانه  شریخـت  ،)ش1391( خدیش، پگاه -

  .، چاپ دوموفرهنگی

، تحقیقـات نظـري   ،اصفهان ،یک شبشناسی هزارودرآمدي بر ریخت ،)ش1386( خراسانی، محبوبه -

  .چاپ اول
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 ،ي ابوالفضـل حـري  ترجمـه  ،روایت داستانی بوطیقـاي معاصـر    ،)ش1387( شلومیتکنان ، -ریمون -

  .چاپ اول ،نیلوفر ،تهران

  .، چاپ سومطرح نو ،تهران،ترجمه عباس مخبر. راهنماي نظریه ادبی معاصر ،)ش1378( رامان سلدن، -

سـازمان چـاپ و    ،تهـران ،)2(دانشـنامه ادب فارسـی    ،شناسـی  ریخـت  ،)ش1376( کورش صفوي ، -

  .، چاپ اولانتشارات

، مجله »هاي فرج بعد از شدتانشناسی داستریخت«، )ش1388( اسماعیلی، عصمت و نبی زاده، نیره -

  .20-7ص ،28دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره 

، مجله »هاي کودکاناي از داستاننقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده«، )ش1388( فروزنده، مسعود -

  .172-151، صفحه9ادب پژوهی، شماره

تاري دو حکایـت از بوسـتان سـعدي    تحلیل سـاخ «، )ش1391( کریمی، پرستو و جهانگیري، صفري -

  .114-101، ص38شماره ، فصلنامه پژوهشهاي ادبی، »براساس نظریه برمون

، »برمـون بررسـی داسـتان رسـتم و اسـفندیار بـر مبنـاي دیـدگاه کلـود        «، )ش1391( نبی لو، علیرضـا  -

  .52-33، صفحه4شناسی ادب فارسی، شماره متن

 ،دمشـق  ،بـن عمـو   ةعبدالکریم حسن و سـمیر ترجمۀ  ،ۀصلقامورفولوجیا  ،)م1996(فالدیمیر، بروب  -

 .ولیالطبعۀ اال ،شراع

، آلیات التحلیل النقـدي عنـد عبدالحمیـد بورایـو، مـذکره مقدمـه لنیـل شـهاده         )م2013( بسو، حمزه -

 .، کلیه اآلداب و اللغات2ه سطیف الماجستیر، جامع

 دراسـۀ ( للحبیـب السـایح  » المحبـۀ تلک « روایۀفی ال النَّموذج العاملی ، اشتغ)م2015( بودالی، محمد -

  .اآلداب و الفنون کلیۀ، 1و هران بلۀاحمد بن  جامعۀالماجستیر،  ةلنیل شهاد مقدمۀ ة، مذکر)سیمیائیۀ

  .، الجزائرالجامعیۀان المطبوعات ، منطق السرد، دیو)م1994( بورایو، عبد الحمید -

، ترجمه عبـد  )للتحلیل األدبی ةلی المناهج و التقنیات المعاصرمدخل ا( الرّوایۀ، )م2002( فالیت، برنار -

  .، الجزائرالحکمۀید بورایو، دار الحم

: اسـکندریۀ  ،ةالمعاصر العربیۀ الروایۀنقد آلیات المنهج الشکلی فی  ،)م2002( عبدالرحمانمبروك، مراد -

  .االولی طبعۀ، دارالوفاء

  .المعرفۀ دار العلم و ،لسطینف ،لی حیفاإد عائ ،)م2011( انغس ،کنفانی -

المجلـس   ،کویت ،رضوان ظاظا ترجمۀ ،نقد االدبیالمدخل الی مناهج  ،)م1978( ابمجموعۀ من الکتّ -

  .والفنون واآلداب للثقافۀالوطنی 

و  الوظیفـۀ لواسینی األعـرج  » شرفات بحر شمال« روایۀفی  الشَّخصیۀ، سیمیاء )م2011( مشري، احمد -

  .اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀالماجستیر، جامعۀ الحاج لخضر،  درجۀلنیل  مۀمقد، مذکر الداللۀ
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- Children’s Story Authoring with prop’s Morphology, Sean Hammond, Doctor of   
Philosophy, University of Edinburgh, 2011     
- Bremond Claude. Le message narratif. In: Communications, 4, 1964. pp. 4-32. 
- Bremond Claude. La logique des possibles narratifs. In:Communications, 8, 1966. 
Recherches sémiologiques : l'analyse,structurale du récit. pp. 60-76. 

  عشرالمجلد الحادي  ،دمشق -سوریۀ ،)فی االدب الشّکلیۀ( العربیۀ الموسوعۀ ،القضمانی، رضوان-
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 بريمونکلود  معتمدا علی نظريةن غسان کنفانی مِ » حيفاعائد إلی «مورفولوجيا قصَّة 

 

 

 1حسن  گودرزي لمراسکی

 2مهدي اسدي

 
  

  الملخص

ــــة؛ رِق الّتــــی ی األعمــــاِل االدبيَّــــِة ِمــــَن الطّــــالنظــــرة املورفولوجيــــة إلــــ ــــا منوذجــــاً عاّمــــاً لَتحليــــل األعمــــاِل األدبّي ُم لَن  وتُقــــدِّ

وحنتی كثري لحــاوَال قــد .علـى املوضــوع واحملتــوى يــِةتأثريهايفکَ   ثر واألنيــةِ وبُ  لِ شــكُّ فهـم التَّ  املورفولوجيـُة هــذه، حتمــل معنــی

دف هــذا املقــال إلــی دراســة يهــ.الَفرنســيالسرديّ اللغــوی و  ل؛ ِمــنهم کلــود برميــون،قــدموا منوذجــا مناســبا يف هــذا ا�ــاي

برميـون،  کلـود  يـةنظر معتمـدا علـی  -الکاتب الفلسـطينی -غسان کنفانیمن شهريةلعماالألل»عائد إلی حيفا«قّصة 

فـی هــذه الّدراسـة نســعی أن .رغبــة فـی الفعــل و إجنـاز الفعــل و نتيجـة الفعــل :منهـاثـالث وظــائف والتـی تتجلـی فــی 

ــو ب مة، مســـتعيناً ثبـــت أنَّ الکاتـــَب خيلُـــُق حبکـــًة منســـجنُ  تواليـــة البســـيطة و املرکبـــة، املتواليـــة املاملتواليـــاِت املتعـــدِّدِة حنـ

نة ـــلة و املتضـــــمِّ ـــع منـــــ تشـــــري نتــــائج البحـــــث الـــــی تالئـــــم.و امللصـــــقَّة املتسلسـ ـــد هـــــذه القصَّــــة مــ ـــون و الکاتبقــ وذج برميــ

بال الشخصـية و إعطـاء قـدرة اإلختيـار إلـی  انـواعالظـروف و نظـم املتواليـات املتعـددة و  غيريحنو ت ةعناصر الروائيإهتمَّ

  .مع إستخدام الرغبة فی الفعل و إجناز الفعل و نتيجة الفعل الَبطل و هزمية الَبطل

  

  

  

  

  

  برميون، املتواليةإلی حيفا، کلود عائدمورفولوجيا، :الرئيسهالکلمات 
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  شعر سمیح القاسمدر » کودکی و جنگ« هاي و نشانه نمادها

 
  رازي دانشگاه، دکتراي زبان و ادبیات عربی، 1حسین عابدي

  رازي دانشگاه، دانشیار زبان و ادبیات عربی، وند تورج زینی

  رازي دانشگاه، استادیار زبان و ادبیات فارسی، فاطمه کالهچیان

 
11/03/1395: تاریخ دریافت 23/01/1396: یرشتاریخ پذ   

  

  چکیده

هاي اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی    شاعران پایداري فلسطین در تبیین جلوه اساسییکی از شگردهاي 

تـرین  ایـن ویژگـی کـه از وزیـن     .هاي مربوط بـه کـودك جنـگ اسـت    نشانهو  هانمادمقاومت، کاربرد 

عر سـمیح القاسـم نمـودي    رود، در شهاي تشخّص معنا و فرم شعر مقاومت فلسطین به شمار می محمل

تـرین  توصـیف و تحلیـل برجسـته   بر ایـن اسـاس، موضـوع پـژوهش حاضـر،      . کننده داردارز و تعیینب

. هـاي روایـی اسـت   شخصـیت  و مکـان  زمان،هاي شعر سمیح در این راستا؛ اعم از عنوان اشعار،  نشانه

انـد؛ نـه   سـروده شـده  » کـودك  رهدربا« دهند، در اشعار سمیح القاسم که تماماًهاي تحقیق نشان مییافته

و بازگشت به زادبوم،  از دست رفتهکودکی، زمان  هاي وابسته به زمان در سه شاخه ، نشانه»براي کودك«

هـاي عـام و   هاي مربوط به شخصیتهاي مکان؛ مانند قدس، مدرسه، وطن و زندان، در کنار نشانهنشانه

در رویکرد کلّی شاعر بـه  . ها هستندبسامدترین نشانهخاص؛ نظیر پدر، مادر، کودك شهید و اشغالگر، پر

این نگـرش، تکـرار    نتیجه. یدي و پایداري مشهود استواقعیت کودك جنگ، مقارنت مفهوم اندوه، ناام

 . مقاومت تراژیک در محتواي این دسته از اشعار اوست مولّفه

  

  

  

  القاسمسمیح، نفلسطی پایداريجنگ، شعر  ی و، کودکنشانه ،نماد: ها هواژ کلید

                                                           
 Email: Hs.abedi@yahoo.com :ده مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسن -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.7.13.101
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  مقدمه

ر امبا نگر بی و پایداري که با روشی ژرفدر بیان شور انقال اساسیهاي یکی از اندیشه

 همای اي است کهاندیشههماهنگ گردیده است،  مبارزه در کشورهاي محور مقاومت

در پیوندي کند و کودکان ساخته و پرداخته می هاصلی خود را با حال و هواي ویژ

زیرا  ؛گیردمیقرار شاعران و مبارزان  هبه شور آمیختهاي واکنشفتارها و استوار با ر

به صورت آید، می براندوه عمیق و تلخی که از سرنوشت آدمی در این جهان 

اجتماعی مبارزه از آغاز هاي سیاسی و اندیشهپذیري با کودکی، عجین شده و  گسترش

. گردیده است نوا ا هم همراه و همره باهموپی، در هاي پیتموقعیزمانی تا  هآن نقط

هاي ذهنی فراگیري را در شعر شاعران تمشغولی ،حماسه و شکست کودکی هدایر

شوربختی  نمودي از تلخی درون، ،با بازگشت به گذشتهاینان کند و مقاومت مطرح می

با خشم، نفرت و نفرین نسبت به را  وز خود و امروز کودکان سرزمینشانو حال دیر

با دو ، بیشتر »گذشته«و زندگی در این درد  .زنندفریاد می تاین موقعیدگان پدیدآورن

شاعر بر خاك نشسته، با و  دنکنمفهوم خویشتن را ارزانی می ،»مکان«و » زمان«رنگ 

ریشه در زمین و تاریخش ماند و ها و آرزوهایش همچنان استوار میهمه ارزش

 . گسترد می

اند و با بازي با برده ها بهرهنشانهنمادها و خوبی از به  آثار خوددر  مقاومت اعرانش

 گاه کودکانهد در نظر داشته است، در قابی شاعرانه و گهمتعه هنرمنديآنچه را  آنها،

فلسطینی  انسان عالوه بر روشنگري و بیدارسازي هدف این شاعران  .اندمطرح کرده

به بخشی آگاهیآن وطن،  او به عالقهوتقویت  شوطن بزرگ عربی و اسالمی نسبت به

، برانگیختن او در پایداري به ، تثبیت این تعلقدخوویژه وطن  در زمینه کودك فلسطینی

 شودکه به او ارائه میاست هایی گداخته شدن در جایگزینعدم ذوب و  و خاطر آن

نوآورترین شاعران پرکارترین و سمیح القاسم را باید یکی از  .)220: 2009الحبازي، (

ی از حجم فراوانو ا .علیه آنها به شمار آورد و عصیانکودکی ومت در نمود دردهاي مقا

نشان آمیزد و در هم می» کودك« همایرا با  هاي مبارزهگیر و دارهاي پرشور و هیجان

و » کودکی«و » اشغال« هفاجع هدربارفراوانی  آلودو حزندهد که تأمالت شاعرانه می
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فلسطین » ي کودکانبرا«سمیح القاسم بیش از آنکه . دارد هاچرایی و چگونگی آن

آنجا سروده است و از زوایاي مختلف به زندگی کودك در » کودکان هدربار«بسراید، 

بیشتر براي  ،بارهدر این ويشعر . معرض جنگ و اشغالگري آن سرزمین پرداخته است

 انکودکبزرگسال نوشته شده، هر چند بخشی از آن مناسب خوانش و درك  هخوانند

  . است

ها، مواضع و ها، رخدادها، اولویتآفرینش هنري، به یک اعتبار، محصول واقعیت

کننده ها به هیچ وجه، تعییناین مؤلفه. فراز و فرودهاي روحی و روانی خالق آن است

گذاري و ترین ابزارهاي ارزشنهایی در نتیجه خوانش نیستند؛ اما یکی از کلیدي

این است که بعضی از پژوهشگران و . روندبه شمار می قضاوت در پیش روي اثر

شناخت زندگینامه و حاالت روحی و تجربی آفریننده آن، براي فهم «منتقدان معتقدند 

سمیح القاسم یکی از کودکان سال اشغال  )12: 1999ی، المؤمن(» .اثر مورد نیاز است

َب يُکْنُت أْمَتصُّ َحل/آنَذاك ُکْنُت ِطفالً «: خودش زعمبه . م است1948، یعنی سال فلسطین

ه شیر نُ /زمان کودکی بودمآن: ترجمه( )161: 1ج ،2004القاسم، ( ».َب اْلَفاِجَعهْ يَوَحلِ /التَّاِسَعهْ 

  ...)و شیر فاجعه را  /نوشیدمسالگی را می

؛ او هاي غالـب شـعر خـود قـرار داده اسـت     وي پرداختن به کودکان را یکی از مایه

بخشند و نیروهـاي پـر جاذبـه و    کودکان هستند که به شعر او جان می پندارد که این می

 »ا أغـاينَّ يَـ.. أنْـتِ /... ِمـْن َضـِحَکاِ�ِم.. ِمـْن ُدَمـی األْطَفـال« :کنندکشش شعر او را تأمین می

  !) هاي مناي ترانه... تو/ .. هایشاناز خنده.. هاي کودکان هستیاز عروسک: ترجمه( )67: همان(

از شعرهاي مقاومت با بازنمون کودکـان و نوجوانـان، شـاعران از خـود      در بسیاري

ها و تعامالت خود در کودکی و با کودکان و اشـخاص پیرامـون   کنند؛ تجربهحکایت می

هاي ها و شناساییها و کشفمندينظرات، عالقهکنند؛ آگاهانه نقطهخود را بازآفرینی می

دهند؛ در چنین شرایطی، خواننده به عر عبور میهاي مختلف از وادي شخود را با انگیزه

دهد، در خالل خوانش متن و گذر از آن به بیـرون  تعریفی که شاعر از خود به دست می

  . خوردمؤلف پیوند می یابد و با دنیاي تاریخی، دست میاز متن
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 تحقیق هپیشین

که ) 1388: شکیبويمدنی و خسر(» شناسی زبان در شعر کودكنشانه« هبه جز مقال در ایران

بـه بررسـی   ...) بـودن زبـان و  پردازي، بیرونیتموسیقی، شخصی(هاي زبانی تنها از جنبه

: شـعیري و همکـاران  (» معناشناختی شعر بـاران  -تحلیل نشانه« هشعر کودك پرداخته و مقال

شناختی گفتمـان ادبـی شـعر    ادراکی و زیبایی -یند حسیاگیري فرکه نحوه شکل) 1392

ـ گلچین گیالنی را بررسی می هسرود ،»باران« سـت  ه دکند، تحقیق دیگري در این زمینه ب

رزمجـو و مقـدم   (» سیماي کودك و نوجوان انقالبی در شعر نزار قبانی«مقاله . نیامده است

: حسـنی و سیدرضـایی  (» تصویر جنگ در شـعر کودکـان و نوجوانـان   «و مقاله ) 1392: متّقی

انـد کـه ارتبـاطی بـا     ر کودك در شعر جنگ نوشـته شـده  با موضوع بازتاب تصوی) 1391

طلبـی در  هـاي امیـدواري و مبـارزه   نخست، بارقـه  مقاله. اندپیدا نکرده شناسیماد نمقوله

کوشـد  دوم می دهد و مقالهکودکان نشان میشعر انقالبی نزار را از پس تصویرسازي از 

ازان و مشکالت آنهـا، بمبـاران   شهیدان، جانب(از زوایاي مختلف و مسائل جنگ تحمیلی 

دوسـتی، ذکـر نـام برخـی شـهدا،      بـاران، کـاربرد اصـطالحات نظـامی، مـیهن     و موشک

هـاي موجـود در ایـن اشـعار را     به شعر کودك نگاه کند، سپس ضعف.) ..گرایی و آرمان

، عمدتاً شاعران گمنام و کمتـر شـناخته   شاعران مورد بررسی در این مقاله. دهدنشان می

تند؛ شـاعرانی ماننـد کیـومرث باغسـتانی، نوشـین نـوري، منـوچهر ترکمـان،         شده هسـ 

پـور و افشـین عـالء از شـاعران     تنها قیصر امین.... . غالمرضا بکتاش، حسین احمدي و

-کودکانه«واکاوي تطبیقی «مقاله  .روندمشهور کودك و نوجوان در این پژوهش به شمار می

تأملی در شعر جنگ و بازتاب مظلومیت کودکـان در  (سم پور و سمیح القاقیصر امین» هايسروده

به موضوع بازتـاب تصـویر کـودك در     نیز با روش توصیفی) 1391: سلیمی و عابدي( »)آن

  . انداند که ارتباطی با رویکرد مقاله پیش رو پیدا نکردهشعر جنگ، اختصاص یافته

کـودك  «شناسـی  شـانه ننمـاد یـا   در جهان عرب نیز به مقاله یا پژوهشی که در حیطه

: شـبلول ( »ةيّـة العربيّ فضاء الشِّعر  الّطفل واحلرب يف« مقاله .دست پیدا نکردیم ،نوشته شده باشد» جنگ

بـا  » بـراي کودکـان  «و شـعر  » کودکان درباره«جنگ را در شعر کوشد تصویر  می ،)2004

لمنعم عـواد  عبـدا «، »یمحمد منذر لطفـ «، »أحمد زرزور«استفاده از دیوان شاعرانی مانند 
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و شـاعرانی از ایـن دسـت،     »ةفـاروق جویـد  «، »أمل دنقل«، »يإبراهیم شعراو«، »یوسف

بـا چهـار    نیـز ) 2009 :الحبـازي (» اّجتاهـاُت شـعر الطّفـل يف الشِّـعر الفلسـطيّين املعاصـر«مقالـه . بررسی کند

رویکرد ملّی و میهنـی، اجتمـاعی، آموزشـی و سـرگرمی، شـعر کـودك را در سـرزمین        

اسـکندر  «شاعران ایـن پـژوهش نیـز افـرادي ماننـد      . دهدین مورد ارزیابی قرار میفلسط

ـ «، »وجیـه سـالم  «،»مازن دویکـات «، »يالخور ـ محم بـراهیم  إ«، »توفیـق زیـاد  «، »اهرد الظّ

و به سـراغ شـاعران    گیردرا در بر می... و  »یفاضل عل« ،»عبدالحکیم جاموس«، »طوقان

: أبوسـلطان (» شـعر فـدوی طوقـان أبعـاد صـورة الطِّفـل يف«شی با نـام  پژوه. نرفته استمقاومت  برجسته

تأثیر کودکی در شعر طوقان، ابعـاد میهنـی و انسـانی     دربارهاي کوشد با مقدمهمی) 2013

شناسانه تحلیل شعر او را بررسی کند و سپس شعرهاي برگزیده را از نظر ساختار زیبایی

بخش بسیار کوچکی از آن » مقاومت«و » نگج«شعرهاي این پژوهش با موضوع . نماید

به هر روي، رویکرد آن تحقیق با تحقیـق پـیش رو تمـایز آشـکاري     . دهندرا تشکیل می

  .دارد

  

  نماد و نشانه 

رود و معانی فراوانـی بـراي آن   که در زبان فارسی نیز به کار می است عربی ايرمز واژه

أّمـا الّرمـز فُهـَو مـا و «: نگونه تعریف کرده اسـت را ای) نماد(بن جعفر رمز  مۀقدا. اندکردهذکر 

سـتعمُل املـتكّلُم الرَّمـَز ِيف كالِمـِه ِفيمـا يَ الَيكـاُد يُفَهـم، وإّمنـا  أصُله الصَّـوُت اخلَِفـّي الـذيو . ِمَن الكالم یأخف

 رمز آن بخش از سـخن اسـت کـه پوشـیده    [ ».يُريُد إخفائه َعن كاّفِة الّناِس واإلفضـاء بِـه إَيل بعِضـِهم

گوینـده تنهـا زمـانی    و  شودیپنهانی است که به سختی فهمیده م يشده است و در اصل، صدا

از  یگیرد که بخواهد چیزي را از عموم مردم پنهان سازد و به برخـ در کالمش به کار می رمز را

ز آن رمـ « :گویـد راجع به رمـز مـی   »زمن الشعر«در هم ادونیس  .)61: 1982(] آنها بنمایاند

پس  ؛دهد در وراي متن، در جستجوي چیز دیگري باشیمکه به ما اجازه میچیزي است 

نشانه چیزي است همچنین  .)160: 1986( »پنهان و اشاره است یرمز، قبل از هر چیز، معن

ها این امکان را نشانه«کند؛ رود و بر معنایی داللت میکه به جاي چیز دیگري به کار می

از آنچـه   ،دهـد ري کـه نشـانه ارائـه مـی    ک ظن و تصوآورند تا بر اساس یبه وجود می
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) 56: 1388سـن و الرسـن،   یوهـان ( ».ناآشکار، مخفی و یا ناپیداست، چیزي را استنتاج کنـیم 

ـ  ترین عواملی کـه مـتن شـاعرانه را از سـایر متـون جـدا مـی       یکی از مهم ت سـازد، قابلی

 1به قول امبرتو اکـو  )10: 1390 ،زاده و همکارانغالمحسین( .هاي آن استپذیري نشانه تأویل

)Umberto Eco( آنهاست »تأویل«ها؛ بلکه شناسی نه بررسی نشانهموضوع اصلی نشانه .

کلـی رابطـه    نتیجـه «نشانه را  )Ferdinand de Saussure( 2سوسور )365: 1389 ،احمدي(

 3پیـرس بـه عقیـده   و دانـد یا همـان دال و مـدلول مـی    )98: 1392( »میان صورت و معنی

)Charles Sanders Peirce( شک ها است، بیاگر نگوییم جهان سراسر متشکل از نشانه

محسـوس   نشانه به عبارت دیگر از طریق مطالعه )62: 1390کـالر،  (. ها استو از نشانهممل

هـاي  هـا بـه شـکل   ایـن نشـانه  . شویمراهنمایی می) مدلول(به سوي معناي پنهان ) دال(

هـا بـا تأویـل خواننـده، آفـرینش      اند و معناهـاي آن نشـانه  راکندهمختلفی در میان متن پ

شـناختی، توجـه بـه    هـاي روش نشـانه  تـرین ویژگـی  از مهـم به همین جهت، . شوند می

به عنوان شریک مرکزي در این کنش روشمند اسـت؛ خواننـده بـر مؤلّـف و     » خواننده«

در امـر خـوانش،    گـذارد؛ بلکـه از راه مشـارکت پویـا    اهداف او در مـتن انگشـت نمـی   

صابر عبید، ( .شودتبدیل می» شناسنشانه خواننده«سازد و به خود را می هاي ویژهرمزگان

) تفسـیر (اش شناسانهآرمانی با کنش زیبایی از دیدگاه امبرتو اکو، خواننده )19و  18: 2010

ضیمران، ( .ایداي تأویل کند که معنایی ملموس از دل آن بیرون بیقادر است اثر را به گونه

با تعاریف و توضیحاتی که ارائـه شـد، رابطـه تنگاتنـگ و گـاه یکسـانی دو       ) 222: 1385

ویژگـی  تـوان گفـت کـه    می از این رو. یابدمفهوم نماد و نشانه بیش از پیش اهمیت می

بـه بیننـده یـا    ها داللتگري آنها و انتقـال مفهـومی فراتـر از مـتن     مشترك نمادها و نشانه

تواننـد   د که مـی نبا تمام چیزهایی سروکار داراین دو و است ا هدفی خاص بخواننده و 

در ایـن  هـا کـه تحلیـل   ناگفتـه پیداسـت  . به جاي چیزهاي دیگر بر معنایی داللـت کننـد  

کارهاي از پـیش  ساز واین نه به صورت دلخواه و افسارگریخته، بلکه بر اساس  پژوهش

  .اندها را یافتهمتننمونه ت تطبیق باشده و نظریاتی است که قابلیتعیین
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 بحث

 مهمی از بار سنگین مقاومت در سرزمین اشغالی بر دوش کودکان آن نهاده شده بخش

سمیح  .نمایددر نتیجه، حضور آنها در ادبیات و شعر فلسطین حضوري ناگزیر می است؛

 رویکرد فراوانی به در شعرهاي خویشنیست؛ اما » کودك«القاسم اگرچه شاعر مصطلح 

شعرها و داللت آنها و » شناسینام«این شعرها ابتدا از منظر . دارد» کودك پایداري«

این پژوهش . ، بررسی و نتایج آن ذکر گردیدشخصیتبعد زمان، مکان و سه  سپس از

  :هاي زیر پاسخ دهدکند به پرسشکوشش می

 وی کودک«هاي سبکی موضوع ترین شاخصهمهم ،توانایی، عالقه، میزان اهمیت .1

- سمیح القاسم  هدر نگاه شاعران نمادمیزان فراوانی و نوع کارکرد هر نشانه و ، »جنگ

 چگونه است؟

شه یا ه اندیاو با این مقوله، به چي شعر و نمادها هاتأویل و تفسیر نشانهبا  .2

 خواهیم یافت؟در وراي این شعرها دست  هاي پنهانی اندیشه

  

 عنوان شعرها

 4کیهو ياز نظر لو
)Loe Hoek(  واژگان،  متشکل ازهاي زبانی مجموعه نشانه«عنوان

و کند بر آن داللت هم شود تا متن ظاهر می هها یا حتی متونی است که بر آستانجمله

: 2008بلعابد، (» .دسوي خود بکشاند و خوانندگان را به نبه محتواي کلی آن اشاره کهم 

هاي متنی است که براي ی و الیههاي کالمترین رمزگانعنوان یا نام، یکی از مهم )67

آنها به خواننده به واکاوي نیازمند  هو کنکاش مضامین پنهان آن و ارائ درك معناي متن

 لدر جدوو داللت آنها » کودکی و جنگ« هدربارسمیحمستقل شعرهاي عناوین . است

  :زیر آمده است
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  داللت  عنوان  داللت  عنوان

جُهول«  زمان -شخصیت  »۱۹۴۸أْطفاُل َسَنة «
َ
  شخصیت  »الطِّْفُل امل

  شخصیت - مکان  »؟نيا ُمنتَـَهی َتْذَهبيَن يإلی أ«  شخصیت  »عُقوبيَ ْفُل طِ «

  شخصیت  »َوأطفاِيل ... األْطفالُ «  شخصیت  »َمزُموُر أْطفاِل اْلعاملَ «

  شخصیت- توصیف  »ةيّ ليِظالُل طائرٍة ِاْسرائ«  شخصیت  »الطِّفُل الَّذي َضِحَك ألمِّه املقُتوَلة«

  مکان  »أْطَلس«  شخصیت  »ُمْعَجُم الشَُّهَداء«

  شخصیت  »أيب«  شخصیت - مکان  »أْمالُك ِجِنرال«

  توصیف  »السِِّجلُّ الرَّابع َوالِعشُرون«  توصیف  »ُصنا البايليَقم«

  توصیف  »السِِّجلُّ العاِشر«  مکان -شخصیت  »أطفاُل رََفح«

  زمان - توصیف  »ثاِء الطُُّفولةَوقاَل يف رَ «  شخصیت    »حَني َبَکْت ِطفلٌة َمسْراء«

  شخصیت  »بَراِعُم الَفْحم«  توصیف  »َقصيَدة ِاستثائّية«

      شخصیت  »اءيَ َمزُموُر أحفاِد إشعِ «

  

زمان، هاي گوناگون و بیشترین بسامد در عناوین شعرها با داللت از منظر داللتی،

ا رفته، اشغالگري و کودکی به فن، بیش از هر چیز بر و توصیف تشخصی ،مکان

 الزم استاز این رو  ؛فلسطینی تأکید دارند هدیدسرزمین فلسطین و انسان مظلوم و رنج

هاي شعر کودك مقاومت را در شناخت مناسبات میان نشانه هبخشی از معناي مقول

  . پیگیري و تحلیل نمود پایداري،

 ،)»أيب«و » سأطلَـ«(جزئـی  تـک به جـز دو عنـوان   ساخت زبانی و نحوي نیز نظراز 

نُـه عنـوان از    .انـد تشکیل شـده ) اسمی یا فعلی(د جزئی هاي چنها از گروهعنوان بیشتر

کـه   اندبهره برده) فالة، األطْ فولَ ة، الطُّ فلَ الطِّ (هاي همگرا با آن یا یکی از واژه» فلالطِّ «هواژ

بـه صـورت گـروه واژگـانی     سه عنوان  .کودکی است هشاعر به مقول هحاکی از نگاه ویژ

 يف الَ قَـوَ «، »؟نيبذهَ ی تَـَهـنتَـ ا مُ يـنَ يی أإلَـ«، »راءَمسْـ فلـةٌ طِ  تْ َکـبَ  نيَ حـ«: هفعلی هجمل(زئی چند ج

 يذالـَّ فـلُ لطِّ ا«: هاسـمی  هجملـ (چنـد جزئـی   گروه واژگـانی   بایک عنوان ، )»ولـةفُ الطُّ  ثـاءِ رَ 

، »عقوبيطفُل «(متون دینی داستان پیامبران و عنوان با الهام از سه ، )»ةولَ ه املقتُ ألمِّ  كَ حِ ضَ 

هاي کتاب مقـدس  مزمور نام یکی از بخش؛ »اءيإشـعِ  أحفادِ  ورُ زمُ مَ « ،»أطفال العاملَ  ورُ زمُ مَ «
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و ) کودکان است شخصیتکه ناظر به »مْحـالفَ  مُ راعِ بَـ«(یک عنوان با وجه استعاري ،)است

اشـغال سـرزمین   سـال  اشـاره بـه   ؛ »۱۹۴۸ة نَ َسـ فـالُ أطْ «(یتـاریخ  بازتـاب یک عنوان با 

هاي جملـه  در چینش واژه »؟نيبذهَ ی تَـَهـنتَـ ا مُ يـنَ يی أإلَ «در عنوان  .اندساخته شده) لسطینف

وحرف نـدا   منادا ؛اي رفتار شده که آن را از حالت طبیعی خود خارج کرده استبه گونه

ـ آیدر آغاز جمله می معموالً سـامان  بـدین شـکل   را چیـدمان طبیعـی ایـن عبـارت     ود ن

، بالغـی  ایعصندر بحث تقدیم ارکان جمله در که » ؟نيبذهَ تَـ نَ يی أإلَ ! یهَ نتَـ ا مُ ي«: دنده می

هر نوع نظمی از یک گروه «. نظر استمد ،م شدهمقد رکنسازي تأکید بر معنا و برجسته

قـرار  جملـه   یک عنصر زبـانی کـه در آغـاز    معموالً .حامل معنایی متفاوت است هاواژه

: 1391فتـوحی رودمعجنـی،   (» .گیـرد تأکید قرار مـی  شود و موردجایگاه آن واالتر میگیرد، 

ـــ كَ حِ َضـــ يذالَّـــ فـــلُ الطِّ «در )272 ـــاملقتُ ه ألمِّ ـــايلُصـــنا يَقم«، »ةوَل ـــةٌ طِ  تْ َکـــبَ  نيَ حـــ«، »الب ، »راءمسَْ فل

 ُال فْ الطِّ «، »ِاســتثائّيةَقصــيَدة «
َ
ــفت » ةيّ ليرائْســاِ طائرةٍ  اللُ ِظــ«و  »ولجُهــمل ، »وبعُقــيَ لُ فْ طِ «در و ص

نمــاي اضــافه نقــش» بَــراِعُم الَفْحــم« و »حفَــرَ  أطفــالُ « ،»أْمــالُك ِجنِــرال«، »اءدَ هَ الشُّــ مُ َجــعْ مُ «

حـروف اضـافه و حـروف ربـط در اصـطالح آنـدره       «. کار رفته استبه ) اضافی هکسر(

نمـا  نقـش . شوندخوانده می» نمانقش«شناس فرانسوي، ، زبان)André Martinet( مارتینه

 هدادن نقـش و رابطـ  واژه یا کلمه یا گروهی که براي نشـان در نظر مارتینه، یعنی هر تک

مرکزي آن، یعنی محمول یا مسند و یا با هر جـزء   هجزئی از جمله با خود جمله یا هست

نمـاي  نقش نیز »رثـاء الطفولـة يف قـالَ وَ «در عنوان ) 441: 1349صادقی، (» .دیگري به کار رود

، پیونـد میـان دو یـا چنـدواژه،     »واو«ف حـر  زبانی نقش. در آغاز آمده است» واو«پیوند 

زدایی در با این ساخت جدید، به یک آشنایی شاعراما در اینجا  ؛عبارت و یا جمله است

نیـز از تکنیـک حـذف     »وأطفـايل... األطفـال«در عنـوان  . نحو عبارت دسـت زده اسـت  

آن  در پـر کـردن   ايواژههـر  تـوان از  مـی (...) چـین  است و به جاي نقطـه  استفاده شده

ن اي اسـت میـان کودکـا   زیرا شعر مقایسه ؛)أطفـايلوَ  ]ناآلخـرو [األطفـالُ : مثال(کرد استفاده 

و آسـودگی  امنیـت  از نعمـت  کـه   هـا فلسطین و کودکان دیگر سرزمین هدیدفقیر و رنج

  . برخوردارند
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 در شعر روایی جنگ زمان

به .استآنها انی مز هاي، مبحث زمان و نشانهمتون روایی هشناساننشانهیکی از عناصر 

هایی است که با رخداد شماريگاهآن  ههم، ی شاعران مقاومت از زمانتلقی، صورت کل

را در  م تا به اکنون1948از  زمانی محدودي، هاند و دورارتباط یافته) غالاش(اصلی 

 ؛هاي شعر را برجسته کردهداللتنه تنها تلفیق این زمان با شعر در واقع،  .دنگیرمی بر

در این . فراوانی تبدیل شده است هايانگارهها و رمزگانخاستگاه  لکه نوعاً خود بهب

صورت عمده، آن میان، زمان روایی یکی شگردهاي غالب شاعران مقاومت است که به 

خالصه کرده و » بازگشت به سرزمین«و » بازگشت به کودکی«، »دتول«را در سه بخش 

 »زمان فرجامین«گم شده و  کودکی ، یعنی»رفتهزمان از دست «بر دو  هااین هدر هم

 .اندکودکی است، تأکید کرده هدوبار میالدکه مصادف با آزادي و یعنی زمانی 

  

 تولد

هاي سروده بربه زیبایی آن دوران و احساسات سنگین شاعرانه نسبت تولد کودکی 

برابر آن  درونی وي درهاي از این زاویه، کنش اوبررسی شعر سایه افکنده و  سمیح

با پاي سمیح القاسم . کندتبیین میبهتر را هاي تلخ و ترسناك آن و تجربهنقطه معین 

صد رسیدن روزي است که بتواند پرده از حقیقت تراژیک خود متر ،خاکی هنهادن بر کر

. دادن هستی خود باشدري براي افشاگري، به بهاي از دستی اگر این پافشاحت؛ بردارد

حاضر است با پاي خود به قربانگاه را به خالق خود سپرده و او سرنوشت خویش 

: به صلیب بکشد شا پیش از آن باید دژخیم خونریز را در قربانگاهام ؛خویش بیاید

 ءُ يأضِ /ةيّ ة األرضرَ کُ لْ وأمًا لِ و تَ أغدُ ومَ يَ وَ /تِّ السِّ  هاتِ اجلِ  و يفأمنُ ُت حْ رُ وَ /انمَّ الرُّ  ةِ بَّ حَ  ثلَ ُت مِ دْ لِ وُ «

 دِ قاعِ ی مَ لَ عَ /والقتُ مَ  تُ دْ ُوجِ  إنْ  ال بأسَ /ها،دَ عْ بَـ وَ /ةقَ يدا صَ يكِ يْ نَـ ين عَ عَ  وعَ مُ الدُّ  حُ سَ أمْ وَ /ةقَ يقاحلَ بِ 

جهت در هر شش /اناري به دنیا آمدم هسان دانه ب: ترجمه( )242: 1، ج2004القاسم، ( »ةقَ يداحلَ 

ها را کنم اشکك میو پا/کنمحقیقت را برمال می/زمین شوم هو روزي که همزاد کر/رشد کردم

هاي بر نیمکت/ا کشته بیابنداگر مر داشتایرادي نخواهد /بعد از آن/!از دیدگانت اي دوست

طَاراِت «: دنبال کرددر قطعه زیر توان بیان پیشین را میاي مشابه با تجربه).پارك
َ
ِيف امل
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واِينء/َلْن َمنُوتَ .. لِکنْ /نـَْعِرُف الِقصََّة،/ُوِلْدنَا،
َ
ها به دنیا در فرودگاه: ترجمه( )243: همان( »!ِيف امل

  !)  در بندرها/نخواهیم مرد.. اما/ه را از بریمقص/آمدیم

دوشی مردم بهبر آوارگی و خانه دالومکانی  هدو نشان »ءواينمَ «و » اتطارَ مَ «

آوارگی را با بخش بزرگی از شعرهاي خود درآمیخته  هقص ،شاعر. هستند فلسطین

ست که بینی و امیدي اخوش آن نیز هیمان دارد و نشانشت به وطن ابازگولی به  ؛است

/ ... فَاْسَتْبِشري أيـَّتُـَها األْرضُ / يَوَم ُوِلْدنَا ُوِلَد الرَّْفضُ «: توان دیددر پایان این مقطع شعري می

یز متولد روزي که متولد شدیم، انکار ن: ترجمه() 389: همان(» فَاْهَدأي.. َحنُْن ُهَنا.. َحنُْن ُهَنا

  .)پس آرام باش.. ما اینجاییم.. ما اینجاییم/ .. مژده باد بر تو اي زمین/ شد

  

 مان از دست رفته ز

در  »يْلُء َغدِ مِ «به لحاظ هنري، واژه  .اندیشدو یادبود آن می خردسالیهمواره به  ،سمیح

میق ي نسبت به بحران عدهنده رویکرد اساسی وو نشان کلیدواژه احساس اوشعر زیر، 

فرداي  ههم: ترجمه( )53: 2، ج2004اسم، الق( »ابْ َوالشَّبَ  وَلةُ الطُّفُ  يَفِمْلُء َغدِ «: زندگیش است

 ،از یادهاي تلخ و آزاردهندهبیشتر این کودکی براي وي . )من کودکی و جوانیم است

آن با دیگر  هت موجود و مقایساحساس وضعی هشکستی که در نتیج. استسرشار شده 

ا َمبُتورًَة  يَ  /...تُـَها الطُُّفوَلهْ يَـ أ. َدَماً  كِ ِك َوأْضَحکُ يَدَمًا أْبکِ «: شودن حاصل میکودکان جها

َنة َتَحفِّزَةيَ /َکِقْطَعِة اجلُبـْ
ُ
ا َمْلُعونًَة إَلی َدْهِر يَ /ا َمْلُعونًَة ِيف الطُُّفوالتيَ  /...ا طُُفوَلَة األْحزاِن امل

خندم براي تو اي گریم و با خون میخون می: ترجمه( )24-26: 4، ج2004القاسم، (».نيالدَّاِهرِ 

شده در اي نفرین/...برانگیخته شدههاي غم اي کودکیِ/پنیر هه شده همچون قطعاي تک!/کودکی

  ) .شده براي همیشهاي نفرین /هابین کودکی

از همان سرزمین  ،نویسدبراي مادرش نامه می) م1971(در غربت مسکو  کهیزمان وا

اینچنین احساس زند و تمام نمادها و یادبودهاي با عظمت سرزمینش بوسه میبر غریب 

فـََعْفُوِك ...«:کندبا این تعابیر تکرار میمیان امروز و دیروز خود را چندپاره و کشمکش 

  - لِلذِّْکَری–ُد يَوأُر / َوبـُْرتَِقاَلهْ ْنيِ تـُفَّاَحتَـ /َوأْرِسلي يل/ليُتوِن اجلَليَل ُسُقوِط زَ يُتوٍن قـُبَ يَحبَّاِت زَ /أْرِسلي يل

َوَمنَْت /َن َعاميَوَمنَْت َمِعي ِعْشرْ /تِْلَك الَّيت ُصِنَعْت تُناِسُب ِمْعَصَميَّ ِمَن الطُُّفوَلهْ /َشَيت اَجلميَلهْ َکَلبْ 
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هاي زیتون، کمی پیش از افتادن دانه/لطفا بفرست برایم: ترجمه( )99: همان( »َمِعي َحتَّی اْلُکُهوَلهْ 

بند دست -براي یادگاري -خواهممی/ دو سیب و یک پرتقال/و بفرست برایم/»لیلالج«زیتون 

با /بندي که از کودکی برایم ساخته بودند و درست با دو مچ دستم جور بودآن دست/زیبایم را

  .)و تا پیري با من ماندند/من بیست سال همراه بودند

و پرتقال سرزمینش هاي او زیتون، سیب ، تنها دلخوشیاین حالت نوستالژيدر 

اي از هایی که گشوده شدن مفهوم آنها و کشف رابطه با مدلولشان خالصهدال. هستند

ي و صلح مرگی، پربارند؛ زیتون، نماد فلسطین و رمز بیکنمطلوب شاعر را ارائه می

کوپر، (. کندآن را به مفهوم بشارت حمل می هاعظم، شاخ هاست و گاهی جبرئیل، فرشت

و پرتقال که  ی مرگ استم نماد باروري، عشق، شادمانی وحتسیب ه) 187 و 186: 1386

و  68: همان(. گذارندبر سر می ت باروريآن را به نی هنشین سوري، شکوفعروسان بادیه

) زیتون، سیب و پرتقال(خیزي  باروري و حاصل هگانشاعر نمادپرداز با این سه) 214

کند که در راه دشواري قرار دارد نمیفراموش آفریند؛ ولی شعري پر امید و پر نور می

بند، به دست. هاي اسارت، یکی از دیوارها و موانع اساسی آن استکه زندان و زخم

ی تا  جوانی و رساند که از کودکي از دستان بسته و زندان را به ذهن مینمادروشنی، 

ادي او را سلب شود و آزمرگ، بر دست انسان فلسطینی بسته می هی پیري و آستانحت

  .کندمی

  

 به سرزمین  بازگشت

بازگشت و تکرار نو  همقولشعر مقاومت، پویایی و رشد یکی از محورهاي اساسی در 

تجاوز به خاك  هکسانی است که در نتیج هبخشیدن به هم انگیزهآن در  يبه نو

دگی اند و اکنون در کشورهاي عربی یا اروپایی زنسرزمینشان، مجبور به ترك آن شده

گیري از هنر خویش، زبانی و بهره هاعر و هنرمند آن است که با مبارزش هوظیف. کنندمی

ها و آنان را در فهم ریشهو خردهاي آنان را بیدار سازد و ت به قهقرا برده شده مل

و  داندبازگشت آن روزها را نزدیک میسمیح القاسم، . ندانقالب راستین یاري رسا

ِلَکي /اً يّ وِقَفنا ِعْشروَن ُشْرطِ يُ ُدوَن أْن /ئاً ممُِْکناً يُتْصِبُح النـُّْزَهُة شَ /ةيَ ا َصبيباً يَقر وَ « :گویدآن می هدربار
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چیز  ،گردش!/و به زودي اي دخترك: ترجمه() 75و 74: 2،ج2004القاسم، ( ».ةيَّ َن ُهوِ ينـُْربَِز ِعْشر 

نشان آنها بیست هویت به تا ما /سازندبدون اینکه بیست پلیس ما را متوقف /ممکنی خواهد شد

  ).بدهیم

سنگینی مصیبت ذبح کودکی در فلسطین براي هر انسانی کمرشکن است و براي 

 ،این مغاك پر بال با وزش نسیمی خوشگوار. شاعران، دوچندان سخت و سهمناك

اَهلُُموُم الَِّيت «: »بازگشت«بخش تاباند؛ نسیم روحها میاندکی نور امید و زندگی را به دل

َواْشَهُدوا َعْوَديت ِيف /احيَ فَاْمسَُعوا َصْرَخِيت ِيف الرِّ /... َمَسَخْتِنی َحَجر/َقَلْت َکاِهلي ِيف الطُُّفوَلةأثْـ 

َطر
َ
مرا به /دردهایی که سنگین ساختند پشتم را در کودکی: ترجمه( )269: 1، ج2004القاسم، ( »امل

  ).شاهد باشید بازگشتم را در باران و/پس بشنوید فریاد مرا در میان بادها/...سنگ بدل کردند

فرزندان فلسطین اگر در نوجوانی مجبور به ترك وطن خویش شوند، روزي به آن 

هاي این زمین امتداد یافته و از صخرهرحم هاي آنها در زیرا ریشه ؛باز خواهند گشت

 ِيف  لِ يْ اللَّ  ولَ ِت طُ يْ کَ بَ وَ /ديعِ تَ سْ يَ وَ  نيَ نبَ الْ  يطِ عْ يُـ يذِ الَّ  انَ حَ بْ سُ فَ «: سخت، نیرومندتر گردیده است

 يفِ قُ فِ خْ يَ امَ ا دَ مَ /ايلبَ الْ  هُ صَ يمِ قَ  أنَّ  رِ دْ يَ مْ لَ /ايلغَ الْ  كِ ريُ غصَ وَ .. يمِ هَ فْ تَـ  ملَْ /المالظَّ  وتِ ابُ تَ ًة بِ قَ دِّ حمَُ /تٍ مْ صَ 

است خدایی که فرزند  منزه: ترجمه() 280: همان( »ةودَ عَ الْ  ةُ يارَ  قُ فِ ختَ  لُّ ظِ تَ سَ /ةدَّ الشِّ وَ  نِ زْ احلُْ  احِ يَ رِ 

م دوخته چش/طول شب را گریستی در فراق فرزندت )!مادرم(/گیردبخشد و بازپس میمی

هنوز /اشدانست که پیراهن کهنهنمی/و کوچک گرانقدر تو.. دانستینمی/بودي به تابوت سیاهی

  ).پرچم بازگشت در تپش باقی خواهد ماند/لرزددر بادهاي غم و خشونت می

  

 ر روایی جنگ در شع مکان

هاي مکانی، ترکیب کاملی از فضا و محیط را بـه وجـود   هاي زمانی به همراه نشانهنشانه

ها در عنصر روایـت از  مکان« .آورند که تحلیل هر کدام، در گرو تحلیل دیگري استمی

اند؛ و بخشی ها و باورهاي انسانی وابستهباشند؛ آنان به ارزشاقتدار و معنا برخوردار می

 ،مکـان  .)33: 1391کـورت،  ( »گیـرد اند که وقایع و رویدادها را نیز دربر میانسانجهان  از

ت سـوژه مـرتبط   هیچ مکانی نیست که به نحوي به هوی«. ت داردمستقیمی با هوی رابطه

  شـناختی،  تی، مکـانی اسـت معنـادار، عـاطفی، شـناختی، انسـان      نباشد و هر مکـانِ هـوی
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ادراکی و  -یشناختی، حسشناختی، هستیبخش، زیباییامشانگیز، آرکاربردي، اضطراب

دلیل حضور فیزیـک مکـان؛ بلکـه بـه سـبب       معنادار است و این نه به ،پس مکان. غیره

مکان در شـعر مقاومـت،    .)232: 1392شعیري، (» باشدو آمیختگی انسان با مکان میتعامل 

ها به عنوان نشانه، با کودکی شاعر و همسـاالن او  این مکان. اي یافته استنمود برجسته

هـایی کـه در   مکان. اندپذیري باالیی به خود گرفتهارتباطی معنادار دارند و قابلیت تأویل

ـ  عینی هستند و نسبتی با فرا ذات خود واقعی و ترکیـب ایـن   . ت و خیـال ندارنـد  واقعی

در نتیجـه   .اسـت » وطن«تأویل معناي هنفضاها در یک کادر کالمی یا ذهنی واحد، پشتوا

زادگاه، وطـن، شـهرهاي مقاومـت همچـون     مختلفی از ابعاد سیاحت در تاریخ خویش، 

نمـودي آگاهانـه و   در شعر سـمیح  ... و زندان ، مدرسه، وادي الصلیبقدس، غزه، رفح، 

نی و این همخـوا . دارندپرده برمیو مالحظات او هاي ذهنی اندیشهاز یابند و متعادل می

هـایی حقیقـی   بـه هاي امروزین حکایت از تجراي از مکانرشتهاتحاد موضوعات شعر با 

به احتمال فراوان، روستاي شـاعر  نمونه زیر از شعر او بیانگر این موضوع است که . دارد

ها اشغال و ویران شده اسـت  مانند هزاران روستاي دیگر فلسطینی به دست صهیونیست

 ِيت يَ إلَـی قـَـرْ  يلَـيَمـْن َدل«: شـده اسـت  در یـک پرسـش خالصـه     فراینـد بازگشـت تنهـا    که

چه کسی مرا به : ترجمه() 259: 1، ج2004القاسم، ( »؟ميالَقـدِ  يِت َجدِّ يْ إَلی بَـ  يدِ يَمْن ُمعِ /ة؟يَ النَّائِ 

  )گرداند؟قدیمی پدربزرگم بازمی هچه کسی مرا به خان/کند؟روستاي دورم راهنمایی می

اي را به گونه دردروزگار شکست و توصیف اهنگ،  بشاعر با حفظ همین ضر

و حضور ابدي و رشک برانگیز  روح نیاز، شوق شگفت خواهشکشد و دیگر پیش می

از در بریده شعري زیر او . کندبه سرزمین مادریبه عیان بازگو میدر پاي عشق درا وخ

ُت يْ َبکَ «:گویددهد و میا گریه سر میههاي گذشته بر آنخوشیدن مرگ پدر و نابود ش

ْغُدوِر يف َدوَّاِر قـَرْ 
َ
گریستم بر پدرم که  :ترجمه( )188: همان( »َقِتَنايُت َعَلی َحدِ يْ َبکَ /ِتَنايَ َعَلی أيب امل

  ) .مانگریستم بر باغستان/ر میدان دهمانبدو خیانت شد د

دهد و ده را بر زندگی در غربت برتري میبا وجود این، سمیح القاسم وطن نابودش

زیرا مقاومت و پایداري در  ؛بمیرددر غربت و فلسطین را ترك کند شود ر نمیحاض

 .وطن براي او با ارزش است و نه فرار به بیرون و آنگاه شعار مقاومت سر دادن
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معتقد است همانگونه که دین، عنصر و نیاز  )Johann Gottlieb Fichte(5فیخته

م و بنیادین براي زندگی ائیاز دن همهمیشگی براي زندگی روحی ماست، عشق به وطن 

زمان  .)76و  75: 2006صدیق، ( رود ها به عنوان یک شهروند به شمار میمتمدنانه ما انسان

فیاي تاریخی و سیاسی آن قابل ، در نام وطن و در جغراسمیحو مکان حقیقی براي 

ت تواند همچون موجودي آزاد و با نفوذ در آن زیسق است و اینجاست که او میتحق

 :آورد یز مرگ و در خاك شدن را فراهم مید و زندگی و نتول همحیط آنجا زمین. کند

َکان/ُکوِين ابِْتَداَء الزََّمان/أْصرُُخ إينِّ أِحبُّكِ .. أمهُِْس أينِّ أِحبُّكِ /أِحبُّكِ «
َ
 القاسم،( »..وَُکوِين انِْتَهاَء امل

دوستت : زنمفریاد می.. تت دارمدوس: گویمآهسته می/دوستت دارم: ترجمه( )292: 2، ج2004

 »الزَّمان ابتداء«، )Paradigmatic( »محور جانشینی«در .) و پایانش/آغاز زمان باش/دارم

6چندلر هبه گفت. همان قبر است »کانانتهاء امل«د و همان تول
)DanielChandler(  روابط

: 1387(غایبند  شود که در آن متنهایی مربوط میجانشینی به روابط بینامتنی و به دال

او روزي به این وطن بازخواهد گشت تا کودکی متالشی خود را در آن گرد هم  .)128

َالِجيء/تُ يْ نَادَ «:آورد
َ
َوأْعِجُن أْرِغَفِيت ِمْن /َلَعلِّي أملَُّ َشتَاَت الطُُّفوَله/كَ يْ َوُعْدُت إلَ /ُردَّ الصََّدی ِيف امل

: 2، ج2004القاسم، ( »..َلهي اْلَقلِ نيَ َلَعلَّ السِّنِ /كَ يْ دَ يَ َعمُِّر ِيل ُغْرَفًة ِيف ِظالِل َلَعلِّي أُ /َلهيَرَماِد الزُُّهوِر اْلَقتِ 

شاید گرد آورم /ه سویت بازگشتمب/ها پیچیدپژواك صدا در پناهگاه/صدا زدم :ترجمه() 291

وباره بسازم شاید د/هاي شهیدرا با خاکستر گُل هایمپارهْنانو در هم بیاویزم /هاي کودکی راهتک

  .)شاید سالیان اندکی/سار دستانتبراي خویش، اتاقی در سایه

؛ در آن اسـت هـا  فراوانی نام مکـان  ،هاي نوآوري در شعر معاصر عربیکی از جنبه

 .مشـهودتر اسـت  عـرب  هاي اماکن در شعر امروز در مقایسه با شعر پیشینیان، کاربرد نام

در  فلسـطینی  و منـاطق  رها، به ویـژه شـهرها  حضور نام شهرها و کشو) 90: 1381اسوار، (

نخستین و یکی از پربسامدترین نام شهرها در . رنگی استشعر سمیح القاسم، حضور پر

قدس با رنگ خـون همـراه   کودکی در هاي او از هقص.شعر مقاومت، قدس شریف است

ــَوارِعِ يْــَرأَ /... َقــهيِمــَن اْلُقــْدِس اْلَعتِ «:اســت َوألْــَف ِطْفــٍل /ْبُکــونيَـ َوإْخــَوًة /ونِ يُــاْلعُ  ًال ِمــنَ يْ لَــ/ُت ِيف الشَّ

َزنـْبَـَقٌة /... َنهيَزنـْبَـَقٌة َحزِ /... َقهيِمَن اْلُقْدِس اْلَعتِ /أْلَوانـَُها ِدَماء/َزنَاِبٌق َمحْرَاء/َقهيا َصدِ يَ َلَديَّ /... َضائعٍ 

: 1، ج2004القاسـم،  ( »!أنَـا َعْطَشـانَه! َمْهالً /َقهيا َخلِ يَ : حُ يَتصِ /ِمْن ِطْفَلٍة َحمُروَقه/انَهيَّ َزنـْبَـَقٌة رَ /...َئهيبَرِ 
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و برادرانـی  /هـا را شـبی از چشـم  /هـا در خیابان/قدیمیو کهن من از قدس : ترجمه() 146-144

که رنگشان از خـون  /هایی سرخزنبق/من دارم! اي دوست/را دیدم شدهو هزار کودك گم/گریان

کـه  /از کـودکی سـوخته  /زنبقـی سـیراب  /ناهگزنبقی بی/زنبقی غمین/اممن از قدس قدیمی/است

  !)اممن تشنه! اندکی درنگ!/اي مخلوق: زندفریاد می

شعر بلند . کندبه کودکان شجاع رفح و با نام اشاره می »أطفاُل َرَفح«و در شعر ا هم

اسم این شعر را در سمیح الق. شعري پیچیده با ضمایر ارجاعی ناپیداست ،»أطفاُل َرَفح«

هار بند تشکیل شده شعر از چ. سروده است) م1991 -1987(فلسطین  هنخستین انتفاض

ن الدیبند دوم به عالء. فی کودکان رفح استدرآمدي در معربند نخست، پیش. است

بند . ، کودکان مبارز رفح، اختصاص یافته است)سالههشت(و بند سوم به آمنه ) سالهده(

براي این شعر یک » رفح«بدون تردید . پردازدنام میساله و بیچهارم به کودکی نُه

شعر روایی و ؛ این کودکان و مناطق فلسطینی است هگذاري عام و قابل تعمیم به هم نام

دار و چند موضوعی نخست، دنباله هیعنی انتفاض الهام خود هشممانند سرچ چند بخشی،

که در شعر  هاي معتبر و تجربیصهیفی با مشخاست؛ بازنمایی این مدل فراگیر توص

ات خصوصیکنند که این شود، این احساس را ایجاد میتکرار می نهایتمقاومت، بی

آشنایی با این واحدهاي قابل  شوند که عالوه برمصداقی، تنها به این دلیل بازتولید می

هاي بشري را به تپش وادارند و با چند حرکت ساده، نمایی از کودك تشخیص، وجدان

السِّجلُّ الرَّابُع «شعر  .واقعی یک سرزمین را بر مبناي نوعی رمزگان قابل فهم، ترسیم کنند

َواِدي «ْطَفاِل ِأل « :کندرا ترسیم می »بيواِدي الصَّل« هکودکان منطقنیز  »َوالِعشُرون

اَذا؟/ُك أْحزَاَ�ا ِيف ُسَؤاليالشََّبابِ ي َوُختْفِ /َقاليُـ تـَُقوُل اْلَقَناِطُر َما ال /»بيالصَّلِ 
َ
ْسُقُط ِطُفٌل ِمَن يَ /(مل

إَلی /الزَ يَـ َسالُمل َتْصَعُد ِمْن أَزٍل َال /»بيَواِدي الصَّلِ «ِألْطَفاِل )/هيَ إَلی َعْتَمِة اهلَاوِ /هيَ الشُّْرَفِة اْلَعالِ 

ًدا ُخطَاُه يُمعِ /َهايْـ ْصَعُد ِطْفٌل َعلَ يَ وَ /َوَتْصَعُد فـَْوَق الرَُّکام/َوَتْصَعُد َحتَْت الرَُّکام/اليَ أْو خَ .. َواِقعٍ /َحَجرٍ 

َها إلَ ميَ اْلَقدِ  . ا. ل. س: ُحُروفُ /ةيَّ َوأْمجَُل َما أْعَطِت اْألْجبَدِ /ةيَّ َويف اْإلْبِط ُکرَّاَسٌة َمْدَرسِ /َهايْـ ة ِمنـْ

 /»وادي الصلیب«براي کودکان  :ترجمه() 314: 3، ج2004القاسم، (»»بيَواِدي الصَّلِ «ِألْطَفاِل /م

 /کنندهاي خویش را در پرسشی پنهان میها غمو پنجره /هاي ناگفتنیها حرفگویند پلمی

-هپل/ددارن» وادي الصلیب«کودکان /در ته تاریکی دوزخ/افتد از بالکنی بلندکودکی می/(چرا؟

رود به زیر ابر و باال می/واقعی یا خیال/به سمت سنگی/رودآغاز باال میهایی که از زمانی بی
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به /کشدش را به آن سو بازمیایهاي قدیمگام/رودکودکی بر آن باال می/و باالي ابر توده/توده

راي ب) ي هستند.ت.ش.حروف آ/و زیباترین چیزي که الفبا داده است/مدرسه هزیر بغل جزو

  .)»وادي الصلیب«کودکان 

این  هغلب) م. ا. ل. س(آشتی و صلح  هنگارش واژ ههنجارگریزي نوشتاري در شیو

نیافتنی است و ارکان آن از هم دست د دارد که این پدیده، اکنون،نکته را در خو

این واژه که در خارج از بافت خود قرار  هدورافتاده است؛ درست مثل حروف ساد

  . شأن و مقامی ندارند گرفته و دیگر

از بسامد زیادي براي ترسیم فضاي شهادت کودکان و نوجوانان نیز » مدرسه« نشانه

و  طعنه( )Irony(آیرونی کالمی با  سمیح. برخوردار است» کودك مقاومت«در شعر 

َرُؤوَن َعَلی َنْسِف َداٍر جيَ «:ستا هادر پی افشاي رفتارهاي غیر انسانی صهیونیست )طنز

: ترجمه() 233: 2ج ،2004القاسم، ( »..َرُؤوَن َعَلی َغْزِو َمْدَرَسةجيَ /اءيأْصَبُحوا أْقوِ /ِد ِطفلٍ يرِ َوَتش

به مدرسه /اندنیرومند شده/اي را ویران کنند و کودکی را آواره سازندشهامت دارند که خانه

  .)کنندحمله می

با دو تابلوي مشابه  در شعر سمیحجستجو کرد که  »زندان«نشانه پایانی را باید در 

گاهی، زندانی، کودکان مظلومی هستند که بی هیچ گناهی در چنگال : شوندترسیم می

افتند و گاه، بزرگساالنی هستند که در تنهایی و ظلمت دشمن گرفتار شده و به زندان می

کنند و براي ایشان، کودکان یکی از زندان، فضا و جغرافیاي بیرون را مرور می

ُل َوأْحَداُق الصََّغاِر يَواْلَقناد... « :هاي برخورد ذهن با اشیاء بیرونی استکانونترین  اصلی

ا الُقَبل يَ َوَزَوا/أْشَجارِي َوأْبواُب املَداِرسَبايت وَ يَوَحب/صييُد أمِّي َعَلی َصْدِر َقمِ يَ وَ /اخلائَِفة

وِت جتَِيءُ ../جتَِيءُ /الصُّْغَری
َ
ها و چراغ: ترجمه( )491و  490: 1، ج2004، القاسم( »ُکلُّها ِمْن ُکوَِّة امل

و /و دوستانم و درختانم و درهاي مدارس/امدست مادرم بر سینه/ و چشمان کودکان ترسیده

   .)آیندمرگ می ههمگی از روزن../هاي کوچکهاي بوسهگوشه

  

 اشخاص روایی

دي از آن هاي متعده به هنگام بررسی شعر پایداري به گونهک روایتهاي حاضر در  آدم

یا هاي واقعی ، شخصیتدر شعر مقاومتهاي بدیهی یکی از نشانه. خوریمدر شعر برمی
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این نشانه با . بخشند، سامان میانهاي شاعرها و ایدهبه انگیزههستند که  ايبرساخته

هاي راستین شعر این شاعران شخصیت .شونداي ترسیم میهاي ویژهها و خصلتگزاره

توان آنها را صل هستند و میاي به کودکی متی، هر یک به گونهزندگمحسوس  هدر دامن

و بد ) مادر، پدر، کودکان شهید، کودکان مبارزمانند (هاي خوب به دو دسته شخصیت

 )123: 2،ج2004القاسم، ( »اييَ إنَّ أُمَِّي َخال/أُمِّي َمِعي دائَِماً «: تقسیم کرد) رگاشغالمانند (

 هخاطر، »شمادر«او با  ).مادرم ذرات وجود من است/من است مادرم همواره با: ترجمه(

َعَلی َصَرَخاِت /ْوَم أفـَْقُت َمْذُعورًايَـ ا ُکْنُت ريً َصغ«: کندشب اشغال فلسطین را مرور میهولناك 

.. لِ يْ ِذئَاُب اللَّ /َفَخْلَف اْلَباِب َما زَاَلتْ /ا َوَلِدييَ تـََعاْل إيلَّ ../َوَشدَّْتِين /َماَت أبُوَك َمْغُدورًا -آهِ :/أمِّي

با /کوچک بودم روزي که ترسان بیدار شدم :ترجمه() 186: 1، ج2004القاسم، ( »!َوالِغْربَان

پشت در !/با من بیا فرزندم/و مرا با کشید/پدرت ناغافل کشته شد - آه:/فریادهاي مادرم

  !)هاهاي شب هستند و کالغگرگ/هنوز

ت شخصی دارند و چه رهایی که ماهیچه در شعنیز  »پدر«عر به شا/کودك هعالق

! ا أيبيَ «:نمود آشکاري در شعر سمیح دارد ،اندمقاومت را برگزیده هشعرهایی که هست

َهلَفُة الرُّوِح تـَْقَطُع اْلمْوَت /قي َوفَارِسي َوإَماِمييا َصدِ يَ /َك َوحَّْدتُ يفِ /َوبَابَا! أبُويَ ! واِلِدي

 )118: 3، ج2004القاسم، (»»!أْمُرك«: َوَجَوايب َلَدی نَِداِئكَ /»ا اْبِين يَ «أَتَشهَّی نَِداَءَك اْلَعْذب /إثـَْرك

افسوس !/اي دوست و قهرمان و پیشواي من/در تو یگانه شدم!/آقاجان! آقا! بابا! پدر :ترجمه(

و پاسخ من به گاه /»پسرم«: عاشق نداي شیرین تو هستم/روح مرگ را در پشت سر تو می برد

  ) »!بله پدر«: صدا زدنت

پدرانی که کودکان . پدر در شعر سمیح القاسم با عنصر مبارزه نیز عجین است هچهر

به ظاهر اي نابرابر و با دستان خالی به مصاف با دشمنی نهند تا در معرکهخود را وامی

فـَْوَق /َمَة نَاٍر َعائَمةيْ َوْألَُکْن غَ /َها نَائَمةيأُتـْرُکِ /أُترُِکي ِطْفَلَتنا، َضمََّة أْحالٍم َوَزنـَْبق«:قدرتمند بروند

َوإذا َما /َها نَائَمةيأتْـرُک/َوإَلی بـَْعِض الدُُّروِب الَقامتَة/إَلی بـَْعِض الشََّوارِع/ك،يْ ِمْن ِذرَاعَ /أْطرَاِف اْألَصاِبع

َحلماً .. رَاِجع/عَها، أنَِّين ِيف اْلَفْجِر رَاجِ يَطْمئنِ /»!يتيَ َسَرُقوا ِيل ُدمْ «:/ةيَ ْت ِمْن ُحْلِمَها بَاکِ ظَ قَ يْـ اْستَـ 

کودکمان را واگذار، دسته  :ترجمه() 469: همان(»!فـَْوَق أْطرَاِف اْألَصاِبع/أْو ِشَعارًا،/َوَصْوتًا َوَدًما

در /دستان تو/بر باالي انگشتان/من باید ابري از آتش باشم شناور/بگذار بخوابد/گل زنبق را

و آنگاه که گریان از /اگذار تا بخوابداو را و/هاي تاریکدر برخی از راه/هابرخی از خیابان
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به او اطمینان بده که من در سپیده بازخواهم /»عروسکم را دزدیدند«:/خوابش برخاست

   .)بر باالي سرانگشتان/یا رمزي/با گوشت و فریاد و خون.. بازخواهم گشت/گشت

و شکل هنري و  »کودکان«در گزارش شهادت شاعر در میان شاعران مقاومت سهم 

ین رنگارنگی از خون و گلچ هاي شعري اونمونه. استفراوان  بخشیدن به آنبار  اندوه

ْدُروَن َما اْحلَْرُب َوَما َسْفُك يَ َوِصَغاُر اْلَقْوِم ال«:م در سرزمین فلسطین استنابودي مجس

َماء دانند که جنگ چیست و خونریزي کدام و کودکان قوم نمی :ترجمه( )141: همان( »الدِّ

  )  است؟

هاي یکی از شعرهایی است که به بمباران خانه »ةيّ ليْسرائإِظالُل طائَرة «عر ش

در این شعر، کلمات و عبارت کوتاه، هر کدام به خوبی، نابودي و . پردازد فلسطینیان می

، ايبی هیچ توضیح اضافه. اندها و اشیاء را به تصویر کشیدهقطعه شدن انسانقطعه

شرحی کامل از پایان یک بمباران را بر ) ...، خُبز، فَم، ذراع وهاب، طهفتر، دمید(ها واژه تک

ِيف َوْمَضِة /ْني نَـ يْـ ٌة َجاِحظَُة العَ يَ ُدمْ /فْ ِه أيَّ َحرْ يَما َخْرَبَش األْطفاُل فِ /َدفْـتَـرٌ « :اندعهده گرفته

ٌز ُمبَـْعَثر/طَابَةٌ /َخْوف َدوَّر/ُخبـْ
ُ
أْحُرٌف /َلهيَوَجد/َوِذرَاعٌ /َلهيُه َحَلَمَة اْألُمِّ اْلَقتنُزَِعْت لَلتـَّوِّ ِمنْ /َوَفُم الطِّْفِل امل

ِمْسَنُد /أْمساٌل ِسَناجٌ /ُکَتُل اإلمسِْْنت/ايَ َمجٌر ُدَخاٌن َوَشظَا/قـُْنبُـَلٌة َمْوُقوتَةٌ /ةٌ يَّ ِعربْ 

اِن َحنَْو اِهللا ِيف َشْکِل َصلِ ميَْ /ان،يَّ دِ يَباِن َحدِ يَوَقض/ايَزَوا/أنّاتٌ /اْلُکْرسيّ  ْشِبُه يُ َواْمِتَداٌد /يبْ َتدَّ

که کودکان تندتند در /دفتري :ترجمه( )10و  9: 3، ج2004القاسم، ( »بْ يَکالنَّحِ .. َوَشْيءٌ /الشَّْيءَ 

و /هنانی تکه تک/توپی/در درخششِ ترس/آمدهعروسکی با چشمانی بر/آن حرفی ننوشته بودند

و /فته شده استراز دهانش برگ مادر کشته شده هکه به یکباره سین/اي شکل کودکیدهان دایره

هاي پاره/هاییاخگري، دودي، و ترکش/ بمبی ساعتی/حروفی عبري/و گیسوانی بافته/بازویی

 هو دو میل/هاییگوشه/هاییناله/ بالش صندلی/هاي ترازوهایی کهنه و سنگجامه/سیمان

شبیه هق و چیزي /و کششی شبیه به چیزي/اندکه به شکل صلیب سوي خدا کشیده شده/آهنی

  .)هق

م متن را ها در ساحت منظبند پشتیبان واژه، کمر)واو(نماي پیوند حذف نقش

- مانده پس از حادثه را به کمال می گشاید و پراکندگی و گسست اشیاء بر جاي می

چرخد و وار، این سو و آن سو میبیرونی و صور انسانی، پروانه مواد هرساند؛ روان هم

  . خواندین فرصت، به یک مائده فرا میزمان و مکان را در کمتر
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 ازمتفاوتبه عنوان مدلی » کودکان شهید«در کنار چهره به چهره و » کودکان مبارز«

زیبایی از جریان طبیعی  برداشتدر شعر سمیح القاسم پرتکرار بوده و  ،سطح مبارزه

.. َو َحَلْفنا/أنَا َمجَّْعُت الصَِّغار/...اَرهِش اِحلجَ يْ ارَِة اجلَ يَّ ُت َعَلی سَ يْ أنَا ألقَ «:اندرقم زدهانتفاضه را 

من : ترجمه() 435: 1،ج2004القاسم، ( »..نيَعْن َعْشِر ِسنِ /نيزِْد ُعْمُر َعالِء الدِّ يَ ملَْ /... أْن ُنَکاِفح

که ..و سوگند یاد کردیم/من کودکان را گردآوردم/..سنگی پرتاب کردم به سوي ماشین دشمن

این کودکان فته غالی شکري گبه ) .از ده سال نبود/الدین بیشترعالء سن... /پیکار کنیم

میرند؛ زیرا دانند؛ و میآن می جوهر زندگی و نیروي گردانندهجنگند؛ زیرا مبارزه را  می

. زندگی ندارند اند، حقی ایشان را به زور گرفتهدر عرف قانونیِ کسانی که خانه و زندگ

ها را چون نارنجکی این سنگ ،شاعرانه و امیدوارانهاو در نگاهی ) درآمدپیش 5: 1366(

این » الوصولُ إلَی جبل النَّار«بخشی از شعر . داند که دشمن را به گور خواهد فرستادمی

َوَجْلَجَلِت الصَّْرَخُة /َقَظِت اْألُمُّ أْطَفاَهلايْـ َوأَ «: آوردشور و شعور انقالبی را به همراه می

امِ  -َمنُوتُ /كيْ ا َعَلی َساِعدَ يَ لَِنحْ /كيْ َلی َساِعدَ َمنُوُت عَ :/ةيَ اْلَقانِ  ئْـَبُة الدَّ َوأَْعَطی !/ةيَ َوَلْن تـَْعبُـَر الذَّ

ُة َحْوَل ريَ َتَکمََّشِت الَقَبَضاُت الصَّغ/وِت َو ُمنَعطََفاِت الشََّوارِعيُ َويف ُشرُفاِت البُـ /هالنـََّهاُر اإلَشارَ 

َوَمسِّْم َسَنابَل /َناُصوُر الَغِيبُّ َحتَرَّكْ يها الدِّ يُّ َحتَرَّْك إَذْن أ!)/...ارَةال بَأَس ـ َحْوَل اِحلجَ /(الَقَناِبلِ 

ِبِظْلَفَك أْنَت، َسَنْحِفُر َحنُْن، َسَنْحِفُر /َحتَرَّكْ /رَِك السُّوِد أْطرَاَف أْقَداَمنايَوُدْس ِجبَنازِ /أْحَالَمنا

َرك َعَث آبَاَء أ/قـَبـْ و /و مادر کودکانش را بیدار کرد: ترجمه() 213: 2،ج2004القاسم، ( »!..َتاَمنايَونـَبـْ

تا زندگی کنیم بر /میریم بر روي دستانتمی:/رنگ را به لرزه درآوردفریاد سیاه

و /روز انگشت اشاره نشان داد !/ولی هرگز عبور نخواهد کرد گرگ خونین -میریم می/دستانت

گرد  !باشد/(ها فشرده شدگرد نارنجکهاي کوچک مشت/هاها و پیچ خیابانهاي خانهدر بالکن

و به زیر /هاي آرزوهاي ما را مسموم کنو خوشه/ابله، بیا حرکت کن اي دایناسورِ!)/.. هاسنگ

خواهیم کند ما خواهیم کند، با پاي خودت بیا، /بیا/پا افکن با زنجیرهاي سیاهت پاهاي ما را

  !)ردو پدران یتیمانمان را دوباره زنده خواهیم ک/ت راقبر

نیز غافل نبوده »اشغالگران«از بازگویی سیرت سمیح القاسم ها در کنار این شخصیت

تی که به نوشته است؛ شخصی »شارون کاری«توصیف در را  »نرالج كأمال«شعر و 

ْزَهر /ةيَّ َعَلی َمائَِدِة اْجلِِنرَاِل َمْزَهرِ «:است گردیدهکُشی در فلسطین و لبنان معروف کودك
َ
 ةِ يَّ ِيف امل

بَّابِّة ِطْفٌل ِيف اخلَاِمَسة/َعَلی َدبَّابَِة اجلِِنراِل َمخُْس ُفوَهات/َمخُْس َوْرَدات َعَلی َکِتِف ./َوَوْرَدة/َحتَْت الدَّ
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َمخُْس َوْرَداٍت َوَمخَسةُ /َحتَت َدبَّابَِته/ِتِه َمخَْسُة أْطَفاٍل َوَوْرَدةيَّ ِيف َمْزَهرِ /اجلِِنراِل َمخُس َجنْماٍت َوِطْفل

بَّابَِة ُفوَهاٌت َال ُحتَْصی/َفال،أطْ  در /ژنرال، گلدانی است هروي سفر :ترجمه( )89: همان( »...لِلدَّ

و /زیر تانک، کودکی پنج ساله هست/بر تانک ژنرال، پنج دهانه هست/گلدان پنج گل هست

در گلدان، پنج کودك هست و یک /بر دوش ژنرال، پنج ستاره هست و یک کودك/یک گل

  .)شمار داردهاي بیتانک، دهانه/پنج کودك پنج گل و/گل

خد و در گلدان، تانک و دوش چررا که به هر سو می» پنج«عددي  هبازي با نشان

توان در شکل زیر شود، میشود و هر بار با عددي از کودکان، ضمیمه می ظاهر میژنرال

  :نشان داد

  

  

  

  

  

راه به  گنجاند این است کهعداد، در شعر بآنچه که شاعر خواسته از راه بازي با ا

فراهم شده است؛ ) هاگل(با ریختن خون کودکان ! هاي شجاعت ژنرالآمدن مدالدست

ورزد و از کشتن انداز از افتخارات، به هر جنایتی تکیه می او براي رسیدن به این چشم

را  ، همه)کودکان(هاي انسانی تا کشتن گُل) ينابودي بافت عینی و ماد(ي طبیعی هاگُل

  . آورددر کنار هم گرد می

  

  گیري نتیجه

چه آن دسته از شعرهایی که به صورت مستقل به کودکی  سمیح شعرهاي در .1

کلی و عام مورد توجه  هند و چه آنهایی که اشاراتی به آن دارند، یک مسألا مربوط

این محتوي و مظروف شعر  ؛»اشابعاد نو و کهنه هتراژدي کودکی با هم«: شاعراست

هاي تلخی هستند که از حنجره زخمی او فریاد ها و تجربه، حاصل شکستسمیح

  . است گردیدهو ستم  بیدادامواج کودکیشان نثار کنند که خونین نسلی را بازگو می

پنج گل= گلدان  

پنج دهانه= تانک  

پنج مدال= دوش ژنرال  

 پنج کودك  / سالهکودکی پنج

 یک کودك

 +   پنج کودك        

  + 

  + 
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و » تشخصی«، »مکان«، »زمان«که عناصر  این نکته به دست آمد ي اوهادر نقد عنوان .2

هاي میح القاسم، زمان کودکی، مکانسباالترین بسامدها را دارا هستند؛ » توصیف«

هاي شعر گرفتار ا در پیچ و خممرتبط با کودکی و اشخاص درگیر با محیط آن ر

به آسمان بلند  انگیزغم اکنون، فریاد و فغان از آن فقدانسازد و در مصاف با جهان  می

 . کندمی

احد یعنی زمان و مکان، باید گفت که این دو و روایت در بحث دو عنصر مهم .3

کنند؛ به این معنی ریزي میاساسی، ساختارهاي گسترده و بنیادین شعر مقاومت را پی

ها، بر روبنایی و زیربنایی نزدیک به این ا استفاده از این دو سازه و موادب سمیحکه 

بازگشت به «، »کودکی از دست رفته«: ها از جملهها و مکانترین زمانشاخص

هاي زندگی در معناي اجزاي سرزمین و مکان» وطن«م و به معناي عا» وطن«، »سرزمین

. دپاشهاي برجسته و نمایان میرنگ ...)و  الصلیبالنار، واديجبل، رفحقدس، غزّه، (او 

ایر عالیم راهنما و کند و ساي شعر مقاومت از این دو مسیر عمده عبور میشاهراه نشانه

اساسی، کاربرد و نمود   اط با این دو خطت و معنا با ارتبدر صور رسانالعهاي اطنشانه

 . یابندمی

و وابستگی به خاك وطن همراهی  همیشه با تصویري از سرزمینت پدر شخصی .4

مادران فلسطینی . پذیر نیستاي که جدایی این دو از یکدیگر امکانشوند؛ به گونه می

بخش عظیم . ندنیز نمادي از رنج و پایداري در برابر آتش بیداد در وطن خویش هست

یابد؛ نوزادان، کودکان پیش از ها در کودکان شهید تبلور میتدیگري از نمود شخصی

را به سمیح اي از نگاه میزان گسترده... آموز، نوجوانان مبارز و مدرسه، کودکان دانش

 . اندسوي خود معطوف داشته

  

  ها نوشت پی

 )م1932 ( است؛ایتالیایینویس رمانو منتقد ادبی، قرون وسطی، متخصص فیلسوف، شناس نشانه -1

 )م1913-1857( دانند؛شناسی نوین میشناس سوئیسی که او را پدر زبانزبان -2

 -1839( اسـت؛ شناسی نشـانه گذاران و از بنیان دانودانشمندآمریکایی دان،ریاضی وف، منطقفیلس -3

 )م1914
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 )م1945( ؛آمستردام هلند متولد، ان تیترولوژيپردازاز نظریهشناس، منتقى ادبى و نشانه -4

 )م1814 -1762( ؛فیلسوف آلمانى -5

 )م1952(شناس انگلیسی؛ نشانه -6

  

  و مآخذ منابع

  . چاپ دوازدهم، مرکز ،ساختار و تأویل متن، تهران ،)ش1389(احمدي، بابک  -

 .بیروت، دارالفکر، چاپ پنجم، زمن الشعر، )م1986( ادونیس-

، از سرود باران تا مزامیر گل سرخ؛ پیشـگامان شـعر امـروز عـرب، تهـران،      )ش1381( اسوار، موسی -

  . چاپ اولسخن، 

 مجلـۀ ، »نی المعاصـر یالشعر الفلسط یاتجاهات شعر الطفل ف«، )م2009( الحبازي، مشهور عبدالرحمن -

  .215 -262، صص 15، العدد المفتوحۀالقدس  جامعۀ

  . 1، طةبیروت، دار العود مجلدات، 4، الکاملۀ ۀالشعری، األعمال )م2004( القاسم، سمیح -

 . 1للدراسات والنشر، ط العربیۀ المؤسسۀالنص، بیروت،  ة، فی قراء)م 1999( المؤمنی، قاسم -

ناشرون  للعلوم العربیۀ، الدار )جیرار جینیت من النص إلی المناص(، عتبات )م2008( بلعابد، عبدالحق -

  .1ومنشورات االختالف، ط

  .2014/ 8/ 19الثالثاء، اإللکترونیه، » الرأي«، صحیفه »الشاعر سمیح القاسم ةوفا«، )م2014( منابی -

  . شناسی، ترجمه مهدي پارسا، تهران، سوره مهر، چاپ چهارم، مبانی نشانه)ش1387( چندلر، دانیل -

، مسهـر  ،شناسی عمومی، ترجمه کورش صـفوي، تهـران  دوره زبان ،)ش1392(دو سوسور، فردینان  -

 .چاپ چهارم

معناشناسی دیداري؛ نظریه و تحلیـل گفتمـان هنـري، تهـران،      -، نشانه)ش1392( شعیري، حمیدرضا -

  .چاپ اولسخن، 

  .، ادب مقاومت، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران، نشر نو، چاپ اول)ش1366( ، غالیشکري -

محمـد القیسـی،   تجربـۀ  فـی   ة؛ قراءشعریۀالسیمیاء الموت؛ تأویل الرؤیا  ،)م2010(صابر عبید، محمد  -

  . دار نینوي ،دمشق

مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم      ،»حروف اضافه در فارسی معاصر«، )ش1349( اشرفصادقی، علی -

  .441 -470 صص،  96و  95انسانی تبریز، شماره 

  . 71 -80، صص 6 حولیات التراث، العدد مجلۀ، »الوطنیۀ والهویۀالطفل  لغۀ«،)م2006( صدیق، فضیلۀ -

  . 217 -226 صص ،52، بخارا، شماره »شناسیامبرتو اکو و نشانه« ،)ش1385(ضیمران، محمد  -
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بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر « ،)ش1390(زاده، غالمحسین و همکاران غالمحسین -

 . 7 -23 صص ،15 پژوهی، شماره، ادب»شناسی ققنوسنشانه

هـا، تهـران، سـخن،    ها، رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک) ش1391( جنی، محمودفتوحی رودمع -

  . چاپ اول

 .العلمیۀ دارالکتب، بیروت، نقدالنثر،  ،)م1982( بن جعفرقدامۀ  -

لیال صادقی و  شناسی، ادبیات، واسازي، ترجمهها؛ نشانهدر جستجوي نشانه ،)ش1390(کالر، جاناتان  -

 .چاپ دوم، علم ،رانتینا امراللّهی، ته

تهـران، فرهنـگ    ، فرهنگ مصور نمادهاي سنتی، ترجمه ملیحه کرباسـیان، )ش1386( کوپر، جی، سی -

 .نشر نو، چاپ دوم

ه فرنــاز گنجــی و محمــدباقر ، زمــان و مکــان در داســتان مــدرن، ترجمــ)ش1391( کــورت، وســلی -

  .تهران، آوند دانش، چاپ اول پور، اسماعیل

  . ، مبانی داستان کوتاه، تهران، مرکز، چاپ چهارم)ش1387( مستور، مصطفی -

، ادبیات داستانی؛ قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان، تهران، سخن، چاپ )ش1390( میرصادقی، جمال -

  . ششم

سـیدعلی   شناسی چیست؟، ترجمهنشانه ،)ش1388(الرسن  سون، یورگن دینس و سوند اریکیوهان -

  . چاپ دوم، دورجاون ،میرعمادي، تهران

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  في شعر سميح القاسم »الطفولة والحرب«عن تسماالرموز وال

  

  

  1يحسین عابد

  2وند یتورج زین

  3فاطمه کالهچیان

  

  الملخص

قضـية  ناملرتتبـة عـ عند شعراء املقاومـة الفلسـطينية يف شـرح اآلثـار االجتماعيـة والسياسـية والثقافيـةأهم التقنيات من 

من أقوى الطرق لتحديد املعىن  کانتهذه امليزة اليت  .املتعلقة بأطفال احلرب عالماتالرموز وال استخداماملقاومة هو 

عــاجل هــذا يلــذلك،  وفقــاً . األســاس يف شــعر مســيح القاســم يف زةً يــمتمتتجلــی املقاومــة الفلســطينية، دة يقصــوشــكل ال

 ح القاســــم عــــن أطفــــاليعر مســــشــــ دراســــة أبــــرز الســــمات والرمــــوز يف يالتحليلــــ –يضــــوء املــــنهج الوصــــف البحــــث يف

القامســاملکتوب ل هـذا املقـال إىل أن شـعر توّصــ. مثل عنـوان القصـائد، والزمــان، واملكـان، والشخصـية الروائيـةاملقاومـة

بثالثــة روافــد (الســمات املتصــلة بالزمــان ومــن مثّ  »لألطفــال«وال » يف األطفــال«تمثلبأســره يين يعــن الطفــل الفلســط

األمــاكن اخلاصــة واملرتبطــة بــالوطن مثــل املولــد والســجن (واملكــان ) د والعــودة إىل األرضهــي الطفولــة والــزمن املفقــو 

مثـــل األب واألم (يف صـــعيد املقاومـــة العامة و والشخصـــيات اخلاصـــة) واملدرســـة واســـم مـــدن املقاومـــة كالقـــدس وغـــزة

حقيقــة  مســرية شــعره عــن يفالعــام الشــاعر يف اجتــاه  .يف شــعره مــن أكثــر الســمات تــردداً ) واألطفــال الشــهداء واحملتــل

عنصــــر املقاومــــة املأســــاوي يف  صـــمودبعامة ونتيجــــة لــــذلك يتكــــرراحلــــزن واليــــأس والتقــــرتن مالمــــح احلــــرب الطفولـــة و 

  .الطفولة واحلرب مشاهد منالقائمة على  مضمون قصائده

  

  

  

 ، الطفولة واحلرب، شعر فلسطني املقاوم، مسيح القاسممةالرمز، الس :الكلمات الرئيسية

                                                           
بکرمانشاه رازي جامعۀ، دکتوراه -1  

بکرمانشاه رازي جامعۀ، مشارك أستاذ -2  

بکرمانشاه رازي جامعۀ ،مساعدة أستاذة -3  





پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - و فصلنامۀ علمی د    

)1396(علمی پژوهشی  13/ پانزده پیاپی/ سال هفتم    

 

  

  نجیب محفوظقصرالشوق  در »تجدد«و  »سنت« بازتاب

  

 دانشگاه شیراز ،استاد بخش زبان و ادبیات فارسی ،پور سعید حسام

  دانشگاه شیراز ،دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،حسین کیانی

  ان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشجوي دکتري زب1مدینه کرمی

  

15/04/1395: تاریخ دریافت 02/04/1396: یخ پذیرشتار   

  

  چکیده

 تمدن با ناپلئون ي حمله دنبال به ،18 ي سده انیپا در دار شهیر هاي سنت و چندهزارساله یتمدن با مصر،

. کـرد  فـراهم  کشور نیا در را »تجدد« و »سنت« ییارویرو ي مقدمه ،ییآشنا نیا. شد آشنا ییاروپا نینو

ـ ا از حاصل یِفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع تحوالت بازتاب  یداسـتان  آثـار  در تـوان  یمـ  را ییارویـ رو نی

 گانـه،  سـه  ي مجموعـه  از رمـان  نیدومـ  عنـوان  به محفوظ، بینج قصرالشوق. کرد یبررس مصر معاصر

 و يمردساالر تقابل.دیکاو آن در را تهیمدرن و سنت جدال از حاصل يامدهایپ توان یم که است یداستان

 و يفـرد  ي،آزادیـی گرا-غـرب  روشـنفکر،  یسرگشتگ و تیوه بحران اجتماع، در زن حقوق و حضور

 اسـاس،  نیبـرا . اسـت  شـده  پرداختـه  آن بـه  حاضر پژوهش در که هستند ییامدهایپ ن،ید و علم تقابل

 و عقل اشراف، و متوسط ي طبقه تقابل صورت به که جامعه روشنفکر عنوان به کمال، یروح يتضادها

 و) سنت( استبداد تقابل ي جهینت ابد،ی یم بروز اسالم نید و ییاروپا علم ها، آرمان و یواقع يایدن عشق،

 تقابل نیا یمنف امدیپ ،یزندگ ییمعنا یب و گرایی پوچ ،یاخالق انحراف و است مصر در) تجدد( استعمار

 تجـدد  و سـنت  بـرزخ  در را شداد ي خانواده و کمال ،گرایی غرب. اوست چون یروشنفکران یزندگ در

 بـه  نسـبت  قصرالشـوق  در تجـدد  مثبت جینتا از زن حقوق و يفرد يآزاد شرفتیپ. است کرده گرفتار

  .است نالقصری نیب

  

  محفوظ بینج قصرالشوق، تجدد، و مصر،سنت یداستان اتیادب: ها واژهکلید

                                                           
 Email: hafez_m@ymail.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.7.13.127
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  همقدم

 شـده  رو روبـه  »سـنت « نام به سرسخت یبیرق با گذاشته پا که يکشور هر در »تهیمدرن«

 و هـا  سـده  یطـ  در کـه  داشته یزندگ يبرا یاصول و ها تعاد رباز،ید از یملت هر. است

 خـود  کـنش  و نگـرش  يالگو را آن و شده بندیپا ها آن به آزمون و تجربه ها هزاره دیشا

 از همـواره  ،)تجـدد (تـه یمدرن و سـنت  تقابـل  نـام  بـه  يا مسـأله  نیبنابرا. است داده قرار

 فرهنـگ  عمـر  هراندازه انیم نیا در. است بوده امروز انسان یزندگ هاي جدال نتری مهم

 دتریشـد  آن در تجدد و سنت تعارض باشد، تر محکم آن سنت هاي شهیر و تر شیب یملت

  .بود خواهد دارتر دامنه و

 و فـراز  از پـس  کـه  دار شهیر هاي سنت و چندهزارساله یتمدن با است يکشور مصر

 دنبـال  بـه  ،هـا  یعثمان و کیممال ي دوره در رکود و سکون ها¬سال و یخیتار يفرودها

ـ ا. شـد  آشـنا  دیجد يایدن با ،18 ي سده انیپا در ناپلئون ي حمله  ي همـه  بـا  ییآشـنا  نی

ـ ا در را یفرهنگـ  و یاجتمـاع  ،یاسیس نیادیبن تحوالت خود، یمنف و مثبت هاي جنبه  نی

 اعـم ( رفتیپذ صورت راه نیا در که هایی تالش و تحوالت نیا از. داشت یپ در کشور

  .برد نام تجدد و سنت ییارویرو عنوان به توان یم) ها فتمخال و ها موافقت از

 تـوان  یم را یاجتماع-یفرهنگ ییارویرو نیا از حاصل هاي تعارض و ها جدال نمود

 کـه  محفـوظ  بینج ي گانه سه. گرفت سراغ بارز یشکل به مصر معاصر یسنوی داستان در

 معاصـر  هـاي  داسـتان  نیتررگذاریتأث از یکی است، دار دنباله و یاپیپ رمان سه ي مجموعه

 و کهنـه  هاي تقابل و تضادها طرح آن ي همای درون نتری مهم گفت توان یم که است یعرب

  .است تهیمدرن و سنت و غرب و شرق نو،

 هـاي  مؤلفـه  از یبعضـ  یبررسـ  به محتوا لیتحل ي وهیباش که است برآن پژوهش نیا

ـ تأک بـا  محفوظ، بینج ي گانه سه در سنت با تقابل در تهیمدرن  قصرالشـوق  رمـان  بـر  دی

ــردازد ــه. بپ ــایی مؤلف ــوق طــرح چــون ه ــر در زن حق ــاالر براب ــنت يمردس  ،يآزاد ،یس

 که اجتماع روشنفکر عنوان به قهرمان یروح هاي جدال و نید و علم تقابل ،ییگرا غرب

  :که داد پاسخ ریز هاي پرسش به بتوان تا انجامد، یم تیهو بحران به



  129نجیب محفوظ قصرالشوق  در» تجدد«و » نتس« بازتاب

 و افتـه ی نمـود  چگونه مصر ي جامعه در تجدد و سنت ازتابب داستان، نیا اساس بر -1

  است؟ ساخته ریدرگ را هایی مؤلفه چه

 بـه  روشـنفکر  یسرگشـتگ  و تیهو بحران دیتشد و يرگی شکل موجب یعوامل چه -2

  ؟شود یم داستان قهرمان در تهیمدرن و سنت تقابل امدیپ عنوان

  

  ي پژوهش پیشینه

اش به ي او به دلیل شهرت و جایگاه نویسندگی»انهگسه«آثار نجیب محفوظ و از جمله 

بـراي  . ي نوبل بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت ویژه پس از کسب جایزه

به معرفـی و نقـد   )1378(سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ نمونه محمد سعید در کتاب 

قفـص  در کتـاب   1یوي رمزگرایی و الگرتو دیولنویسی محفوظ از زاویههاي داستاندوره

. انـد هـاي محفـوظ پرداختـه   به تحلیل جایگـاه زن و نقـش آن در رمـان   )2011(الحریم 

اي از مجموعـه ) 2012( نجیب محفوظ، من الجمالیه الی نوبـل چنین األلفی در کتاب  هم

هاي محفوظ ي زندگی، آثار و اندیشهمقاالت علمی و ادبی نویسندگان مختلف را درباره

  .اگون جمع کرده استهاي گوندر دوره

بحـران فکـري و   «هـاي  هایی با عنوان، میرزایی و اکبري مفاخر مقالهگانهسه يدرباره

تحلیـل مکتـب ادبـی    «و ) 1387(» ي نجیـب محفـوظ  روحی قهرمـان در رمـان الثالثیـه   

ي نخست به یکی از موضوعات مـورد  مقاله. اندنوشته)1388(» ي نجیب محفوظگانه سه

گانـه پرداختـه   ي سهدر مجموعه) کمال(عنی سرگشتگی قهرمان داستان بحث این مقاله ی

اما به ابعاد گوناگون آن، از جمله تقابل سنت وتجدد و پیامدهاي آن توجه نکـرده  . است

ي نجیـب محفـوظ و   )گانهسه(تطبیق محتواي «ي نصر اصفهانی و همکاران، مقاله. است

را بـا  ) 1392(» گاه عناصـر داسـتانی  پـور از دیـد  شهرنوش پارسی) طوبی و معناي شب(

جنيـب حمفـوظ فـی ضـوء  ةثالثيـي رنجبـران بـا عنـوان    نامهپایان. اندرویکردي تطبیقی ارائه داده

هـیچ  . گانه نظر داشته استي سهبا رویکردي فمینیستی به مجموعه) 1388(ي النقـد النسـو 

هـاي  مؤلفـه  و»تجـدد «و » سـنت «هاي انجام شده به بررسـی رویـارویی   یک از پژوهش

  .اندنپرداخته قصرالشوقمدرنیته در رمان 
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  مبانی نظري پژوهش

دانـد کـه از   هایی از زندگی یـا سـازمان اجتمـاعی مـی    را شیوه» مدرنیت«آنتونی گیدنز، 

. )3: 1392گیـدنز، ( ي هفدهم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذي جهانی یافت سده

داري بخشد، سرمایهنی که جهان مدرن را شکل میي دگرگو از نظر مارکس نیروي عمده

و وبِـر   دانسـت گرایی مـی دورکیم ماهیت نهادهاي مدرن را اساساً متأثر از صنعت. است

هاي بشـري و دیوانسـاالري   متجلی در تکنولوژي و سازمان فعالیت» عقالنیت«بیشتر بر 

م را پایان یافتـه تلقـی   مدرنیس برخالف نظر اندیشمندانی که. )10-11: همان( تأکید داشت

، مدرنیته یک 2موقعیت فرهنگکنند، به نظر هومی بابا در فصل نهم اثر معروف خود، می

ي مشخص و ثابت نیست که فرجام خاصی داشته باشد؛ بلکه مدرنیته فرآینـدي بـاز   ایده

گونه که گیدنز نیـز قبـول نـدارد کـه مـا وارد      همان. )1393قائمی نیک،: رك( و ناتمام است

بـریم و هنـوز   به نظر او ما در دوران تشدید مدرنیته به سر می. ایممدرن شدهصر پستع

از نظر هانا آرنت دوران مدرن با علـوم  . )7: 1386 صفري،( ایمي دیگري نشدهوارد مرحله

ي نوزدهم آغـاز  ي هجدهم و صنعتی شدن سدههاي سدهي هفدهم، انقالبطبیعی سده

هـایی کـه از   فاجعـه ي ي بیستم قرار گرفت که با رشتهسده شد و در مقابل دنیاي مدرنِ

دوران «درواقـع آرنـت بـه دو مفهـوم     . جنگ اول جهانی آغاز شدند، شکل گرفته اسـت 

  .)26: 1390احمدي،( قایل است» دنیاي مدرن«و » مدرن

گراییِ رنسانسی قرن شانزدهم و جنـبش روشـنگري قـرن    بین انسان» فرد برتر«تولد 

برخی معتقدند کـه ایـن گسسـت    . بسیار مهمی با گذشته را بیان نمودهجدهم، گسست 

بسـیاري از  . را بـه حرکـت واداشـت   » مدرنیتـه «موتوري بـود کـه کـل نظـام اجتمـاعیِ      

از . ي غربی در ظهـور ایـن مفـاهیم مـؤثر بودنـد     هاي بنیادي در فرهنگ و اندیشه جنبش

هـاي  ، انقـالب 4گرایـی ، انسـان که وجدان فردي را از کلیسا رهانید 3جمله؛ پروتستانتیزم

 هـال، : رك( عقالنی و انسان علمی تأکیـد داشـت   که بر وجه 5علمی و جنبش روشنگري

ي  سـده تحول اندیشگانی، فیلسـوف فرانسـوي    از جمله پیشگامان این حرکت و. )1394

ي ي فلسـفه نماینده .»اندیشم، پس هستممن می«، رنه دکارت بود که با شعار معروف 17

از طـرف  » اصل انـواع «یا » تکامل بشر«ي نیز نظریه 19ي درسده. رودشمار می مدرن به
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» اصالت وجود«ي اجتماعی مارکس و انگلس و نظریه-ي اقتصاديچارلز داروین، نظریه

هایی بودند که به نوعی بر اصالت انسان و خودمحوري او تأکید سارتر و هایدگر، فلسفه

هـا بـه شـکلی    ایـن فلسـفه  . دینی در تعارض بودندداشتند و تا حدي با بینش و نگرش 

  .ي مدرنیته بودندمقدمه

ــت انســان ــداري، دموکراســی، عقالنی ــزاري(م ــل اب ــردي)عق ــی، آزادي ف ، ، فردگرای

از جمله دسـتاوردها و  ... شهرنشینی، ماشینیسم، سکوالریسم، حقوق زن، روشنفکري و 

ي استعمار مستقیم و غیرمسـتقیم  اصول مدرنیته به وسیله .روداصول مدرنیته به شمار می

شناسـان، تأسـیس   هـاي شـرق  ها در کشـورهاي شـرقی، تـالش   چون حضور اروپاییهم

به شرق راه یافـت  ... مدارس نوین، داد وستدهاي فرهنگی، علمی و اقتصادي، ترجمه و 

  .آور تحوالت بنیادین در کشورهایی چون مصر شدو پیام

نیته، بحث از دموکراسی، آزادي فردي و حقوق به دنبال آشنایی جوامع شرقی با مدر

. یابـد گرفـت، اهمیـت مـی   تر در حاشیه بود و چندان مورد توجه قرار نمـی زن که پیش

هـاي  گیري جریـان ترین دستاوردهاي مدرنیته است، به شکلي انتقادي که از مهماندیشه

جوامـع سـنتی،    ویژه دراین نگرش همراه با شک روشنفکران، به. انجامدروشنفکري می

جا که میـان  تا آن. شودها میدر بسیاري موارد موجب سرگشتگی و بحران هویت در آن

مندي از مظـاهر غربـی   هاي خودي و علم اروپایی و حدود بهرههاي دینی و داشتهسنت

  .مانندمتحیر می

  

  ي داستان قصرالشوق چکیده

اسـت  سکّریه و قصرالشوق ،قصرینالبینهاي ي سه رمان به ناممجموعه) گانهسه( ثالثیه

کنـد کـه روح زمـان و فضـاي     ي مصري را تصویر میزندگی سه نسل از یک خانوادهو 

اجتماعی و به ویـژه مناسـبات فرهنگـیِ هـر نسـل بـا دیگـري        -حاکم بر شرایط سیاسی

هاي روحی هر نسل نسبت بـه نسـل   ها و تناقضها، آرمانبنابراین اندیشه. متفاوت است

، دومـین رمـان از ایـن مجموعـه،     قصرالشـوق  . بسیار تغییـر کـرده اسـت    پیش از خود

ــت   مناســب ــه اس ــدهاي مدرنیت ــی پیام ــراي بررس ــتان ب ــرین داس ــلی. ت ــیت اص  شخص
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گیـري و  ي تصمیمدر این مرحله به سن جوانی رسیده است؛ یعنی مرحله) کمال(داستان

ي بایـدها و نبایـدها،   ي تحصیلی، مقایسـه انتخاب، مقایسه و نقد، ازدواج، انتخاب رشته

گزیند؛ نه عقایدي کـه خـانواده و   هایی که خودبرمیها، انتخاب اندیشهها و نیستهست

، بیانگر زندگی سنتی، حضور القصرینبیناگر. محیط، پیش از این بر او تحمیل کرده بود

ي هدهندنشانقصرالشوق ها و اعتقادات ناگزیر بود، پدرساالري مستبدانه، تأکید بر ارزش

بـه عبـارت دیگـر،    . تـر اسـت   تـازه هاي پیشین و رویارویی با دنیاهاي بازبینی در نگرش

  . بیانگر تقابل سنت و تجدد استقصرالشوق 

رونـد تـا معنـاي    داستان از چند اپیزود تشکیل شده که به موازات یکدیگر پیش مـی 

تناقض زنـدگی  یک اپیزود به معرفی شخصیت پدر و ترسیم ابعاد م. داستان را کامل کنند

هـا،  اپیزود دیگر بر زندگی یاسـین، پسـر بـزرگ سـید احمـد و شـبگردي      . پردازداو می

زندگی خدیجه و عایشه، دختران سید احمد، . هاي مکرر او تأکید داردها و طالقازدواج

امـا خـط سـیر    . اند، اپیزود دیگر داستان اسـت که با دو برادر از آل شوکت ازدواج کرده

بـرد و  ماجراهاي زندگی کمال، پسر کوچک سید احمـد، بـه پـیش مـی     اصلی داستان را

  .آینددیگر اپیزودها در جهت تکمیل و معنا بخشیدن به این بخش از داستان می

عشـق او بـه عایـده معنـاي دیگـري از      . بنددکمال به عایده، خواهر دوستش، دل می

ي قـدیمی  چون او در محلـه . سازدآورد و او را با دنیایی تازه آشنا میزندگی برایش می

اي مذهبی و سنتی بزرگ شده، در حـالی کـه عایـده و حسـین     القصرین، در خانوادهبین

هـایی از  هاي معتبر و بانفوذ، از وابستگان به خدیو هستند که سـال بیگ فرزندان یکی از

موجـودي فرازمینـی    کمـال در ذهـن خـود از عایـده    . اندعمرشان را در پاریس گذرانده

ایـن  . کنـد مـی  ي زندگی آل شـداد مقایسـه  د و پیوسته میان زندگی خود و شیوهساز می

ي شداد که آشنایی با خانواده.شودها موجب ایجاد شک و حیرت در وجود او میمقایسه

ي غـرب، علـم، هنـر و    اند و به دنبال آن گرایش به فلسفهبسیار متأثر از فرهنگ اروپایی

و . سـازد هاي دنیاي کودکی دور مـی روز به روز از آموزهها کمال را مطالعه در این زمینه

امـا  . شود که شباهت چندانی با کمـال دیـروز نـدارد   میانسانی تبدیل در این میان او به 

  . یابدگر او یک لحظه آرام نمیذهن فلسفی و پرسش
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  بحث و بررسی موضوع

  پدرساالري /مردساالري

ن داسـتان مـنعکس شـده، مردسـاالري در     ي مصر که در ایترین عنصر سنتی جامعهمهم

، )1986( ظهـور پدرسـاالري  مطابق با نظر جِردا لرنر در کتـاب  . خانواده و اجتماع است

هـا  ي مرد بـر زن و بچـه  ترین تعریفش به معناي آشکار شدن سلطهپدرساالري در وسیع

: 1388 جاویـد، ( باشـد ي مرد بر زن در جامعه به طور کل میدر خانواده و گسترش سلطه

89(.  

گونه ي قطعی اینچون و چراي زن از مرد، نتیجهتنهایی، ترس، انتظار و فرمانبري بی

 ي احمـد، چیز را دربـاره  همهامینه . جوامع است که در این داستان نیز وجه بارزي دارد

نسـبت بـه   بـا ایـن حـال    . داندمی ن دیگر و شرکت در مجالس لهو شبانهروابطش با زنا

در نخستین سال زنـدگی مشـترك، یـک بـار     . کندتراضی نمیترین اعککوچکارهاي او 

هاي همسرش داشته و پاسخی که شنیده براي همیشـه او  گردياعتراضی مؤدبانه به شب

هیچ اعتراضی را بـر رفتـارم   . امر و نهی کننده. من مردم« :را وادار به سکوت کرده است

 »باش که مرا وادار نکنی ادبت کنم پس مواظب. پذیرم و تو هم ناچاري اطاعت کنینمی

ي سـنتی مردسـاالر تنهـا بیـرون رفـتن زن از خانـه       در خانواده. )328-329: 1991محفوظ،(

شود، چون ارتباط مستقیم با شرف و حیثیت مرد و خانواده دارد، اما پاك بودن کنترل می

ی کـه  در جـوامع . )105: 2011الجریتـو دییولیـو،  ( مرد به آبروي زن و خانواده مرتبط نیسـت 

در تار و پود ذهن افـراد رسـوخ کـرده، هـر     » رمگی-شبان«و » رعیتی -ارباب«ي اندیشه

  .قدرتمندي در ستم به زیردست، براي خود حقی مسلّم قایل است

  

  ، طالقزنان گرایش به معاشرت ،چندهمسري

و ي مـرد بـا زنـان    ارتبـاط آزادانـه   ، چندهمسري،ي مردساالرهاي جامعهیکی از ویژگی

هاي مرد بـا  هر یک از شخصیتقصرالشوق در  .استتسلیم زن در پذیرش این واقعیت 

ا تنهـ . هاي زودگـذر اسـت  برخاسته از هوس ي مردان به زنانزنانی در ارتباطند و عالقه

ها پیش مادر امینه سال .متعالی وحتی فراواقعی است عشق کمال به عایده است که پاك،
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همسر اولش را طـالق داد بـا تـو    ] احمد[که بعد از آن« :وددر مقام نصیحت به او گفته ب

توانست او را برگرداند، یا به جز تو همسر دوم، سـوم  خواست میازدواج کرد و اگر می

بسیار ازدواج کرد، پس خدا را شکر کن که تـو   د، در حالی که پدرشو چهارمی برگزین

   .)329:محفوظ( »ه استرا به عنوان تنها همسرش نگه داشت

چنـان در مجـالس   سالگی است، همي شصتسید احمد در آستانهکه قصرالشوق در 

ها مراوده با زبیده و جلیله، این بار چشم طمـع  پس از سال. یابدمیي فسق حضور شبانه

در ایـن مجـالس    -زبیـده -اشي جوانی که به همـراه خالـه  مطربه. به زنّوبه دوخته است

اعتباري که نزد دیگران دارد، پس از شنیدن پاسـخ   ي غرور وسید با همه. شودحاضرمی

  . شود او را از آنِ خود سازدمنفی از زنوبه، سرانجام با پرداخت بهاي الزم موفق می

م قانون محدودیت تعدد زوجات 1945مصر، نخستین کشور اسالمی بود که در سال 

از ایـن رو در ایـن   ). 167: 1384 رمضان نرگسی،(ضع و آن را منوط به اذن قاضی کرد را و

زمان چند همسر ندارند و اگر زنـی از ارتبـاط شـوهر بـا زنـان      داستان مردان به طور هم

بنابراین در این داستان، مـرد سـنتی   . شوددیگر باخبر شود، آن را تاب نیاورده و جدا می

ي چندهمسري اندکی فاصله گرفتـه و بـه دلیـل محـدودیت در انتخـاب چنـد       از پدیده

که یاسین پـس از  چنان. اشرت نامشروع با زنان و معضل طالق دچار استهمسر، به مع

هـا  دارد و همین امر موجب جـدایی آن برنمی ازدواج با زینب دست از معاشرت با زنان

ازدواج بـا مـریم نیـزاو را     .پیش از ازدواج با مریم، مدتی با مادرش مراوده دارد. شودمی

. کنـد مـی  اش، طرح دوستی تـازه دوست دوران جوانیکه با زنوبه، سازد، تا اینقانع نمی

  .کندگیرد و یاسین با زنوبه ازدواج میمریم هم از او طالق می

تنها پدري داشته که اهـل  او نه. گردداش برمیدیدگاه یاسین نسبت به زنان به گذشته

ي زن و شراب است، بلکه در کودکی نیز شاهد طالق مادر، سرکشـی او و  مجالس شبانه

ي همـه « :نگاهش نسبت به زنان بسیار منفـی اسـت  . با نامحرمان بوده است فت و آمدر

داند مگر وقتی که اسباب زنا برداشـته  هیچ زنی معنی عفت را نمی. زنان ملعون و پلیدند

... داند که اگر پدرم نبـود چطـور زنـی بـود    حتی زن پاکدامن پدرم، فقط خدا می... شود

کـه یاسـین در فسـق و فجـور یگانـه      با این). 366: همان( »فندهاي این دنیا کثیآدم ي همه
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چون در نگاه مرد مستبد، هر عملی کـه  . تواند نادیده بگیرداست، اما گناه مادرش را نمی

  .شود، براي او مجاز و حق طبیعی استبراي زن گناه محسوب می

  

  استبداد پدرانه

. شـود در جامعه توزیـع مـی   مراتبوامع استبدادي، قدرت و تسلط به شکل سلسلهدر ج

رود، در خانواده نیـز پـدر   روا در جامعه کاري از پیش نمیمشیت فرمانگونه که بیهمان

  . ي مطلق داردفعال مایشاء است و اراده

در نتیجه به ازاي . افکنداي از زور و ترس نیز فرو میهمیشه هر حق و حرمتی، سایه

: 1378مختاري، ( رودشود، یا که از میان میمیارزش هر فرد، ارزش دیگري نادیده گرفته 

ي صرف صبحانه همراه بـا پـدر   پسران خانواده اجازهي احمد عبدالجواد، در خانه. )110

سـکوت، سـر بـه زیرافکنـدن و در     اي هستند؛ را دارند، اما ناگزیر به رعایت آداب ویژه

ا ندارند، مگر زمـانی  ي حضور در کنار سفره ردختران اجازه. چشم یکدیگر نگاه نکردن

اي دورتر و مادر در فاصله. که مردان خانواده صبحانه خورده و خانه را ترك کرده باشند

نشیند تا اگر حضورش الزم شد براي انجام خدمت فراخوانده از سفره، نزدیک به در می

 با ازدواج فهمی و مـریم . ي نهایی استگیرندهي امور فرزندان تصمیمپدر در همه .شود

. که با زینب، دختر محمـد عفـت، ازدواج کنـد   کند یاسین را مجبور می. کندمخالفت می

دختـران مـن بـه    « :گیـرد در ازدواج خدیجه و عایشه نیز مستبدانه برایشـان تصـمیم مـی   

ي او بـراي  روند مگر زمانی که بـرایم ثابـت شـود اولـین انگیـزه     ي هیچ مردي نمی خانه

  .)404: محفوظ(»...من... من... من .مادي من باشدي خالصش براي داازدواج، عالقه

کـاري اسـت و   پدر بر خانواده، پناه بردن فرزندان به دروغ و پنهـان  يي سلطهنتیجه

حقیقت، علت دیگـري  کتمان .ماننداین عادتی است که خانواده تا پایان داستان بر آن می

او که در میان دوسـتان  . ریاکار پدر استفتارهاي دوگانه و شخصیت و آن هم ر نیز دارد

نگیـز و  ااي هـراس مشـهور اسـت، در خانـه چهـره     باشیگویی و خوشصمیمی به بذله

هـا  آن گـذارد و رزندان تأثیر مستقیم مـی کاري و تظاهر، بر فاین پنهان. ظاهرالصالح دارد

بـراي حضـور در خانـه خواهنـد      اياي براي پنهان کردن و چهرهچون پدر چهرهنیز هم
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ي شـوهر و  هاي یاسین، تمایل عایشه به شـراب و سـیگار در خانـه   بندوباريیب. داشت

ي پدري، نزاع خدیجه با مادرشوهر و پنهان سـاختن  پنهان کردن این موضوع از خانواده

مقدسـات از جانـب کمـال، رو آوردن بـه      عبادات و اعتقـاد بـه   آن از پدر و بعدها ترك

  .  حقیقت تلخ است هاي فحشا گویاي اینشراب و حضور در خانه

  

  حضور زن

تـر  ورود مدرنیته به مصر و تأثیرپذیري از غرب، حضـور زن در جامعـه پررنـگ   پس از 

اي شود، در نتیجه پرداختن به موضـوع زن و مشـکالت او در ادبیـات اهمیـت ویـژه     می

اگـر هـم حضـوري    . پیش از آن صداي زن خاموش و خودش نیـز غایـب بـود   . یابد می

حقـوق زن و آزادي او از نتـایج مسـتقیم    . ي رمانتیک مـردان بـود  هداشت، همان معشوق

. رونـد هاي اساسی مدرنیته به شـمار مـی  است که از مؤلفه» مداريانسان«و » دموکراسی«

هـاي محفـوظ   داسـتان  در. هاي نجیب محفوظ اسـت ترین موضوعات داستانزن از مهم

انـد،  خود و نیاز مـردان شـده  هاي مهربان، زنانی فاسد که قربانی خواست حضور مادري

تـرین عامـل   در دیدگاه محفوظ، زن اگر مهم. شوددیده می خیانتکار و زنانی مطیع زنانی

  .تردید یکی از عناصر مهم مؤثر در اجتماع استبی ،تأثیرگذار در جامعه نباشد

هاي مورد ي مصر در سالبستر مناسبی براي نشان دادن وضعیت زنان جامعهگانه سه

ترین اهداف محفوظ از نگـارش ایـن تریلـوژي، ترسـیم     یکی از مهم. ویسنده استنظر ن

هـا در  سیر تطور جایگاه زن در خـانواده و اجتمـاع، حقـوق و وظـایف زن، تفـاوت زن     

  .ها استطبقات مختلف جامعه و آزادي تدریجی او از قیود سنت

  

  ؛ حقوق و وظایفو زن متجدد زن سنتی

مـرد را سـوژه و   ) 1949( جنس دومر اثرگذارترین کتابش، نخستین بار سیمون دوبوار د

به باور او جامعـه و گفتمـان حـاکم بـر آن وجـود مـرد را       . تعریف کرد» دیگري«زن را 

دوبـوار اصـطالح    .شـمارد محوري و مطلق و وجـود زن را بیگانـه و غیرضـروري مـی    

عـامري و  ( بـرد را براي بیان عدم تـوازن قـدرت میـان مـرد و زن بـه کـار مـی       » دیگري«
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هـایی اسـت کـه از او انتظـار     ي ویژگیهمه امینه تصویر حقیقی مادر با .)78: 1390میاحی،

زن دیگـر  جاست که توانسته یاسین را، که پسر سـید از  مهربانی و تدبیر او تا آن. رودمی

  . احترامش را برانگیزد ندارد، از خود راضی نگه دارد وبه زنان  اوست و نگاه مثبتی

شود میمد از قدرت روانی و گذشت او ناشی اش با سید احیش از اندازهسازگاري ب

او بـرخالف  . بخشـد و تنها عشق شدید او به حفظ موجودیت خانواده بـه او تـوان مـی   

هـاي او را  نقـص  يو از آنجـایی کـه همـه    دهـد پسرانش، به سید صفات الوهیت نمـی 

 با نقـاط ضـعف او آشناسـت و    نگرد، بلکه کامالًداند، به او به چشم خداي خود نمی می

  .)147-148:محمدسعید( خود را با آن سازگار نموده است

هاي محفوظ، مهربان، محکم، پناه و ستون خـانواده  تر داستانشخصیت مادر در بیش

  . توان دیدهم می اخلليلیخانوبداية و �ايةهاي این شخصیت را در داستان. است

جـا  د یکی پشت بام است که فضاي آنکن اهم میچه نشاط و دلخوشی امینه را فرآن

زندان خانه تبـدیل   ها و پرندگان خانگی به بهشتی کوچک در خارج ازرا با پرورش گل

و دیگري مجلس قهوه اسـت کـه هـر     بردن به آن از عذاب اسارت بکاهد با پناه کرده تا

مع خـانوادگی  این تج«. کندبا حضور فرزندان برگزار می احمد، روز عصر در غیاب سید

ي مسایلی چـون  نتایج اجتماعی مهمی در تحکیم احساس امنیت و ثبات فرزندان درباره

 الجریتـو ( »برابري میان زن و مـرد در ارتبـاط بـا هریـک از پـدر و مـادر بـه همـراه دارد        

به ویـژه کمـال، بـزرگ و    شخصیت احمد عبدالجواد در نظر فرزندان . )123: 2011یولیو،ید

ي ایـن سـلطه در چشـم فرزنـدان کوچـک      جا که مـادر در سـایه  آن و از پرهیبت است

کوشد با سیاست زنانه، تدبیر امور منزل و بـه ویـژه تشـکیل مجلـس قهـوه،      میشود،  می

  .ها حفظ کنداقتدار خود را به عنوان مادر خانواده نزد آن

 اياو بـا آزادي نسـبی  . با مادرش بسیار متفاوت است دختر بزرگ خانواده، خدیجه،

پیوسته با شـوهر و  . دهدکه براي خود قایل است، در برابر ستم دیگران واکنش نشان می

ایـن   شـاید مسـبب اصـلی   . در مشـاجره اسـت  اهمیـت  مادرشوهر بر سر موضوعات کم

مشاجرات خدیجه نباشد، اما نگـاه سـنتی حـاکم بـر اذهـان از او انتظـار دارد در مقابـل        

 در بسـیاري از منازعـات جانـب او را    حتـی مـادرش نیـز   . همسر، تسلیم محـض باشـد  
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کنـد؛ در  افزاید که چرا مادر از او دفاع نمـی گیرد و این موضوع بر خشم خدیجه می نمی

امینه در پاسخ خدیجه . گیردمی اي طرف پسرش راحالی که مادرشوهرش در هر منازعه

 »بـودم؟ آید که مـن در برابـر پـدرت چگونـه     مگر یادت نمی« :کند کهبه او یادآوري می

ي امـور  در اداره منـد و بهـره  اشحق طبیعـی زنانـه  خواهد از خدیجه می .)669: محفـوظ (

از این رو با مادرشـوهر بـه    .نظارت بر آشپزخانه و اثاث منزل مستقل و آزاد باشدمنزل، 

مادرشـوهر   .ن آزادي نسبی را به دست آوردشود ایخیزد تا باألخره موفق میبرمیستیزه 

دانـد، دسـت   هـا بـرایش جـایز مـی    ي خود که سنتاز حقوق تثبیت شدهنیز به سادگی 

هـا برقـرار اسـت؛ جـدال سـنت و      بنابراین جـدال و تنـازع پیوسـته میـان آن    . کشد نمی

پیـروزي  . هاسـت در واقع سرکشی خدیجه نوعی بدعت و خروج از سنت. تجددخواهی

ز رسیدن به هدف کامـل  ي پدر او را اکه بار دیگر سلطهنسبی از آن خدیجه است تا این

  .کندسازد و خدیجه را ناچار به عذرخواهی از مادرشوهر میمحروم می

سـازگاري و تسـلیم در   بـا  . تر اسـت از نظر اخالق و سازگاري به مادر شبیه عایشه،

ي شـوهر از آزادي  با این حال در خانه. برابر مادرشوهر توانسته رضایت او را جلب کند

رفت و آمد با همسایگان، آواز خوانـدن و آمـوزش رقـص و     در. نسبی برخوردار است

 کشـد و گـاهی بـا شـوهرش شـراب     سیگار هـم مـی   .، نعیمه آزاد استترانه به دخترش

ي پدري گنـاهی نابخشـودنی و   در حالی که انجام هر یک از این امور در خانه. نوشد می

، شـاهد تـالش   )سنتیي نسل دوم این خانواده( بنابراین، در قصرالشوق. امري محال بود

در خانواده و حقوق شهروندي خود در جامعـه  خود فردي زنان براي دستیابی به حقوق 

  .هستیم

. اطالع بـود میالدي، نسبت به امور خارج از منزل بی 19ي زن شرقی تا پیش از سده

هـا  هـا را فراگرفـت، بـراي آن   اما با آمدن تمدن غربی، شرق آموزش زنان و تهـذیب آن 

شود و این پیشرفت اجتماعی بزرگی بود که زن، آزادي و حقوقش را بخواهد مدارسی گ

  .)98: 2010ابوشاهین،( و کم کم به آن دست یابد

 20و  19هـاي  در راه آزادي زنان مصري و رسیدن به حقوقی مشابه مـردان در سـده  

شدیاق، عبداهللا ندیم و محمـد  رفاعه طهطاوي، احمد فارس . هایی صورت گرفتتالش
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اما قاسـم امـین کسـی بـود کـه در ایـن راه بیشـترین        . ه پیشگامان این نهضت بودندعبد

ها را متحمل شد و با نوشتن مقاالت تند انتقادي که بعـدها در قالـب دو کتـاب    مخالفت

رواج یافت، سرانجام توانست همراهان بسیاري بیابـد و   املـرأة اجلديـده و حتريراملـرأة با عنوان

  .)18-19: 1996وادي،( یدهایش به نتیجه رستالش

متفـاوت از   گفتار، رفتار و پوششی. اندي تجدد و آزاديي شداد نمایندهزنان خانواده

ي شداد شده، رفتـار زنـان و   ي زندگی خانوادهکمال که به شدت شیفته.زنان دیگر دارند

   :کندي خود را با رفتار پدر و مادر عایده مقایسه میمردان خانواده

تصویر عبدالحمید بیگ شداد و خانمش سنیه خانم به خاطرش آمد در  بدون مقدمه«

. شـأن نه آقا و نه زیردسـت، بلکـه دو دوسـت هـم    ... رفتندحالی که شانه به شانه راه می

خانم بازوي شوهرش را گرفته، تا به اتومبیل رسیدند، . کردندتکلف با هم صحبت می بی

مـادر  ( تـر از مـادرش  هرچنـد خـانم جـوان    ...بیگ کناري ایستاد تا اول خانم سوار شود

پوشی بود، و بها پوشیده بود که نشان ذوق و سلیقه و شیکنبود، اما پالتویی گران) کمال

  .)669: محفوظ( »شدو پیرامونش عطر خوشبویی پخش می... رفتبدون روبند راه می

ـ  . شودکالم میآزادانه با دوستان برادرش همعایده  ه گـردش  با حسین و دوسـتانش ب

تنها از خانـه بیـرون   . کندها مباحثه میي مسائل فرهنگی و اجتماعی با آندرباره. رودمی

در . پوشـد هاي اروپایی مـی لباس. خواندهاي فرانسوي مینوازد، داستانمی پیانو. رودمی

ي کمال غیـرممکن و  حالی که حتی تصور این آزادي و سبک زندگی براي زنان خانواده

  .ستدار اخنده

ي اشـراف بـه   پوشش زنان مصري در داستان، چادر و روبند است و تنها زنان طبقـه 

اما نویسنده به طور ضمنی به تغییراتی کـه در جامعـه در   . پوشندسبک اروپایی لباس می

جا که یاسین پس از مدتی طوالنی با زنوبه دیـدار  آن. کندحال رخ دادن است، اشاره می

در مشکی و روبند دیگر خبـري نیسـت؛ بلکـه پـالتوي سـفید      کند، در حالی که از چامی

  .پوشیده و ظاهري متفاوت دارد
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  سرگشتگی روشنفکربحران هویت و 

ي هـاي مدرنیتـه و الزمـه   تـرین ویژگـی  و تفکـر خردمـدار از مهـم   » عقل خودبنیاد نقاد«

ـ  ي ایـده گر و پیـرو فلسـفه  روشنفکر مقایسه کمال به عنوان. روشنفکري است ه آلیسـم، ب

ها تواند دیدهاکنون به سنی رسیده که دیگر نمی. اندیشدفکار میو هدایت اسازي روشن

براي معلمی و رسالت آن  او. هاي خود را بدون تشکیک و تفکر انتقادي بپذیردو شنیده

در حالی که پدر و دوستانش به دلیل ظاهرپرستی و توجه بـه  . ل استاي قایویژهارزش 

شـغلی  و معلمـی را   خواننـد ي حقـوق فـرا مـی   و را بـه رشـته  ا هاي اجتمـاعی موقعیت

کنـد و  براي نخستین بار در برابر خواست پـدر ایسـتادگی مـی   کمال . دندانمی رتبه پایین

  .شود نظر خود را عملی سازدموفق می

  

  روشنفکر آغاز بحران

ي اجتمـاعی و  او به دختري دل بسته که طبقه. شودبحران روحی کمال با عشق آغاز می

ي دیگـري  ي شداد با شـیوه کمال با دیدن خانواده. بسیار متفاوت است اش با اوفرهنگی

اي که الهام گرفته از سبک زنـدگی اروپـایی و حضـور در    شیوه. شوداز زندگی آشنا می

از یـک طـرف و پایبنـدي بـه      ل نسبت به ایـن سـبک زنـدگی   شیفتگی کما. غرب است

گیري تناقضی در وجود او شکل از طرف دیگر موجب سنتیي زندگی اعتقادات و شیوه

از آن نفـرت داشـت، در    ماندگی بود کـه عقبالقصرین رمز در نظر کمال، بین«. شودمی

: محمدسـعید ( »به آن چشم دوختـه بـود   ي شداد، رمز تمدن بود کهحالی که قصر خانواده

  .ت و تجدد استاین بحران در حقیقت رویارویی شرق و غرب یا تقابل سن. )153

هر فرد، دو عنصر دخالت دارد؛ تعریف فرد از خود و تعریـف   6دهی هویتدر شکل

» غیـر «ي قابل توجه آن است که هویـت در هـر سـطحی در مقابـل     نکته. فرد از دیگران

عباسـیه، داللـت    ياشتیاق کمال بـه محلـه   ).13: 1392 آزاد ارمکی و وکیلی،( شودمطرح می

او به دو دلیل عباسیه را در حد . ها داردي سنتی آنمحله دلزدگی ازجذابیت مدرنیته و بر

هـاي آن و  یکی پاکیزگی، معماري نوین و آرامش حـاکم بـر خیابـان    پرستد؛قداست می

نزدیـک بـود از   « :مقدس است ي معشوق برایشخانه. که منزلگاه معشوق استدیگر آن
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طور که به ضـریح  خانه بکشد، همان اجالل آن بایستد، یا دستش را براي تبرك به دیوار

  .)657: محفوظ( »ریح جز رمزي نبوده استکه بداند که ضکشید، پیش از آنحسین می

را بـه  » 7سـازي درونـی «اي فرآیند فرانتس فانون بر این باور است که امپریالیسم گونه

 گرفتنـد، ي آن، کسـانی کـه در معـرض ایـن فرآینـد قـرار مـی       راه انداخت که به واسطه

کردنـد،  فرودستی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را تنها در ابعاد بیرونـی آن تجربـه نمـی   

بنـابراین فرودسـتی   . کـرد بلکه این فرآیند درك آنان را از هویت خودشان نیز متأثر مـی 

  .)80: 1387ویک،ادگار و سج( آوردمادي نوعی فرودستی نژادي و فرهنگی را نیز به بار می

ی فرهنـگ، هنـر و کمـال    ري مثالی در ذهن خود ساخته که تجلاز عایده تصوی کمال

روابطی ظریف و دقیق میان عایده و میـان دیـن، روح، اخـالق، فلسـفه و دیگـر      «. است

بنابراین  .)607 :محفـوظ ( »دیداش بود میمعارف و علومی که مشتاق نوشیدن از سرچشمه

. کندپشیمان شده، استغفار می هکند، از این مقایسمقایسه می وقتی او را با خواهران خود

گوینـد و کمـال   خواهرانش از زندگی متأهلی، امور خانه و وظـایف مـادري سـخن مـی    

در بـاغ و تفرجگـاه و   دانـد؛ بلکـه او را تنهـا    عایده را فراتر از این امور و وظـایف مـی  

ي این شیفتگی افراطی نسبت به زندگی غربی و دلزدگی از شـیوه  .کندمیاتومبیل تصور 

ي مصـري  هاي پنهان جامعـه ي مستقیم نفوذ استعمار در الیهي خود نتیجهسنتی خانواده

  .بود

  

  روشنفکرشدت بحران 

ي بـه دسـت   قدر سنگین نیست، زیرا از آغاز هم در اندیشـه درد از دست دادن عایده آن

را  اش با زمینیـان او نشینیآوردنش نبود؛ بلکه افول و نزول معبود آسمانی به زمین و هم

چگونه ممکن است معبودي چون عایده مانند دختران و عروسان دیگر تن بـه  . آزاردمی

. اما نه روشنفکر عاقل مآل انـدیش . کمال نماد روشنفکري است لذات جسمانی بسپارد؟

البتـه وجـه   . گرایی است که نظري به عقل و نظري به احسـاس دارد بلکه او بیشتر آرمان

شود به دختـري  آلیست که موجب میوجه احساسی ایدههمان . احساسی او غالب است

ما نسبت به عقـل حسـابگر   ا. زمینی ببینداي غیري اشراف دل ببندد و او را فرشتهاز طبقه
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در نظر او پدرش، فؤاد، حسن سلیم، اسماعیل و هرکسی کـه از  . موضعی انکارآمیز دارد

زند، افرادي ر حرف میمشاغل سیاسی، وکالت، قضاوت، وزارت و جایگاه اجتماعی برت

دنبـال   در حالی که باید به. کننداندیش عمل میطلبند که بر اساس عقل مصلحتمنفعت

منـد بـه   از طرفـی بسـیار عالقـه   . هاسـت اما او به شـدت درگیـر تنـاقض   . اصل علم بود

از طرفـی  . هاسـت گرایی، سعد زغلول، گروه وفد و خواهان بیرون رانـدن انگلیسـی   ملی

ي شـداد او را فریفتـه، از طرفـی وابسـته بـه اعتقـادات و احکـام        خانواده فرهنگ غربیِ

اگـر بـا نیـروي عقـل،     . اسـت ) ع(ي قدیمی و ضریح حسـین شرعی، آداب سنتی، محله

و را دچـار حیـرت و تردیـد    باشـد، ا  ش مغـایر ها و اعتقاداتچیزي را دریابد که با آموزه

ریح حسـین تنهـا سـمبل اوسـت نـه      ضـ «مثال زمانی که از معلم تاریخ شنید که . کند می

) ع( کرد کـه حسـین  باور نمی .بسیار متأثر شد و گریست .)618: همان( »چیزي غیر از آن

جسـته  بوسیده و از او مـدد مـی  ها تنها، رمزي را میها نیست و او سالدر همسایگی آن

  . است

تـه و  به تعبیر داریوش شایگان، سه هویت ملی، دینی و مدرن چنان در هم جاي گرف

او ایـن موقعیـت   . شوند و اغلب با هـم ناسـازگارند  تر میتداخل دارند که هر دم پیچیده

ي ایـن  نتیجه. )163: 1393شایگان،( کندتعبیر می» اسکیزوفرنی فرهنگی«سرشار از تضاد را 

دوگانگی و آشفتگی، فاصله گرفتن و دورماندن کمال از وقایعی اسـت کـه در خـانواده    

کنـد راضـی   دهد که او از محیطی که در آن زنـدگی مـی  وع نشان میافتد و این موضمی

شـود و بـه عـالم خیـال و     دچار مـی » بحران هویت«کم به از خودبیگانگی یا کم. نیست

ها یکی پـس از  آلها و ایدهشود وقتی اسطورهبحران کمال شدیدتر می .بردکتاب پناه می

ها مقدساتی که از کودکی به آنو ) ع(ضریح حسین شوند؛دیگري در ذهنش شکسته می

شنود عایده که فراتر از دختران معمـولی بـود، بـراي بـرانگیختن     میوقتی . ایمان داشت

داده اسـت و در شـب   روي خـوش نشـان مـی   ) کمـال (حس حسادت حسن سلیم به او

شنود که عایده باردار کند و بعدها میي دختران زمینی ازدواج میچون همهعروسی، هم

  .آوردچون خواهرانش فرزندي به دنیا میزودي هم است و به
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وقتـی کـه از یاسـین    . ار و درسـتکاري ي دیگر کمال، پدر اسـت؛ نمـاد اقتـد   اسطوره

هـا پنهـان   ي شخصـیت خـود را از آن  شنود که پدرشان اهل فساد است و ایـن نیمـه   می

  . دشوشود و پدر نیز در نظر او خرد میکرده، یک بار دیگر دچار تزلزل می می

 يتـرین اسـطوره  و باألخره در پایان داستان با شنیدن خبر مرگ سعد زغلول، بـزرگ 

رود و او را بـا دنیـایی از انـدوه و بالتکلیفـی بـاقی      ي ذهن کمال از میـان مـی  برساخته

ها و دردهـا آن را لبریـز سـاخته اسـت، رنـج      شود که رنجبه قلبی تبدیل می«. گذارد می

کـار در  . )762:محفـوظ (» ي در حالِ احتضـار رنج عقیدهخورده، رنج شک، عشق شکست

ي ابتـدایی  خواننده، در مکانی تاریک و نمـور و معلمـی در مدرسـه   اي حقیر و کممجله

چه پیش از این انتظـار داشـت،   اش با آنشود که پیوسته میان موقعیت کنونیمی موجب 

ه بــود و آن را دهــایش معلمــی را انتخــاب کــربــراي رســیدن بــه آرمــان. مقایســه کنــد

ي اجتمـاعی بسـیار   و فؤاد حمـزاوي کـه از نظـر مرتبـه    . دانستمیارزشمندترین کارها 

ي قضاوت بـا دختـر   تر از او بود، اکنون وکیل شده و منتظر است تا با کسب درجهپایین

اش نیـز دچـار   هاي سیاسیدر اندیشه. اندهایش شکست خوردهآرمان. وزیر ازدواج کند

شود و او را به گسیختگی تر میپاسختر و بیاش بیشهاي فلسفیپرسش .شودتردید می

  .این همان رنج انسان عصر جدید است و سازدروانی دچار می

دهنـد، از درك  که ایمان به خـدا را از دسـت مـی   پس از اینقهرمانان نجیب محفوظ 

، در نتیجـه  گیـرد اضطراب و نگرانی وجودشان را فرا می. شوندي هستی عاجز میفلسفه

کوشند بـه زنـدگی خـود معنـا و     شود و به شکلی میمعنی میزندگی برایشان پوچ و بی

  .)105: 1977محمد عطیه،( مفهوم ببخشند

مدار بـود، بـا دعـوت دوسـتش بـه      کمال که پیش از این یک دیندار متعهد و اخالق

و بـراي   شـود اي دعـوت مـی  خانـه نوشد و بعد هم به فاحشـه رود، شراب میمیخانه می

شـکند و  هایی را که تاکنون براي خود ساخته بود، یکبـاره مـی  ارزش ينخستین بار همه

  . شودپس از آن شب ارتکاب این اعمال برایش امري عادي می. ریزدفرو می

انگاري و خوشباشی بی بند و بار، بیان احوال نسلی است که اعتماد خود را به نیست

ها در یک دوران انتقالی، زمینه را براي پرداختن ایی ارزشجبهجا... از دست دادهزندگی 
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. کنـد آمـاده مـی   -به عنوان تنها معناهـاي زنـدگی  -هاي تنبه الکل، مواد مخدر و هوس

ارزشـی  سرکشی این تمایالت نشانی از آشفتگی درونی روشـنفکرانی اسـت کـه چـون     

. )369: 1387میرعابـدینی، ( شـوند ي روزمرگی میغرقه... بینندمتعالی در دور و بر خود نمی

و ناتمام بـر شـرایط آن حـاکم اسـت، بـه زودي      » ي متأخرمدرنیته«در جوامع سنتی که 

شوند، تمـامی روابـط   می ي روابط ثابت و ایستا، عقاید کهنه و محترم کنار گذاشته همه

خت چه سـ هر آن. شوندمی که بتوانند استقرار یابند، منسوخ گرفته پیش از اینتازه شکل

. )هـال  ، بـه نقـل از  70: 1973نگلـس، مـارکس و ا ( رودشود و به هوا میمیو استوار است دود 

. اسـتعمار  اد وي مصـري اسـت در دوران اسـتبد   کـرده ي جوانـان تحصـیل  کمال نماینده

  :گویدها میي جوانان نسل خود و جزئیات شخصیتی آنعبدالرحمن شکري درباره

استبداد اسـت کـه   اش دوران طوالنی ت بدبینیجوان مصري بسیار بدبین است و عل

خیلـی  ...هـایش فـراوان اسـت   آرمـان اش ضـعیف امـا امیـدها و    اراده... بر مصر گذشته 

اش خرافـات  هـاي قـدیمی  داند کدام عادتنمی...متحیر و مردد است... احساساتی است

د، رسـان قـدیم بـه او زیـان مـی     و کدام افکار جدیـدش حقـایقی مفیـد اسـت؛     آورزیان

زند و او در میان گرداب قدیم و جدید در حال غرق شدن میطور که جدید ضرر  همان

-294: 1992بـدر، (! است یا مثل توپی در پاي تقدیر، تا تقدیر او را به کجـا پرتـاب کنـد؟   

293(  

نسل پدر، آرامش خود را از روح زمان خود میگرفت که با اضـطراب و تحیـر آشـنا    

زیرا . گشتبا همین دو ویژگی اضطراب و تحیر، متمایز می در حالی که نسل پسر،. نبود

ه نسـیم  این نسل، نسلی است که بر سر دوراهی شرق و غـرب قـرار گرفتـه، نسـلی کـ     

 اش وزیده و او را در این میانه بـه رنـج افکنـده اسـت    ماندگیعقبپیشرفت و ترقی بر 

بیـدارباشِ   در«و نسـل پسـر  » در خـواب خرگوشـی سـنّت   «نسل پـدر  .)154 :محمدسعید(

  )13: جاوید( !»ي تجدد آشفته

پـذیرد،  بست روحی کمـال در اوج بحـران پایـان مـی    با سرگشتگی و بن قصرالشوق

یابـد تـا   ادامـه مـی  سـکریه  گشایی در داستان اتفاق بیفتد؛ جریان داستان در که گرهآن بی

  .اش مشخص شودوضعیت برخورد کمال با مشکالت و مسائل فلسفی
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  گرایی غرب

ترین پیامـدهاي هجـوم اسـتعمار و حضـور تجـدد در      زدگی از مهمو غرب گراییغرب

رایش بسیار بـه مظـاهر   ي شداد به دلیل حضور در پاریس، گخانواده. جوامع سنتی است

در ... . اریسی، عطر پاریسی، کلمات فرانسوي، غذاهاي غربی و هاي پلباس. غربی دارند

چون عروسی خواهران کمال، زنان مطرب قاهره مجلـس را بـه   مراسم عروسی عایده هم

 .بخشـد می رسمیت رسانند؛ بلکه ارکستري بزرگ به سبک اروپایی به مجلسشادي نمی

شـود و بـا ارکسـتر غربـی و صـرف      اي از قرآن آغاز میمجلس عروسی با تالوت سوره

حتـی زیبـاي   ! چـه لطیـف  ! قـرآن؟ « :اندیشـد و کمال با خود مـی . یابدشامپاین ادامه می

گونـه ازدواج او بـا قـرآن و    و این! تواند بدون عاقد و قرآن ازدواج کندپاریسی هم نمی

ي شداد نه چندان پیداست که خانواده .)749: محفوظ( »شودگار میشامپاین در ذهنت ماند

 آورنـد و ها را از سر عـادت و شـاید اجبـار بـه جـا مـی      سنت. سنتی و نه کامالً مدرنند

  .کوشند خود را متجدد نشان دهند می

منـدي از  ي حقـوق، رفـتن بـه پـاریس و بهـره     رؤیاي حسین پس از انتخـاب رشـته  

از نظر او پاریس مهـد هنرهـا اسـت و زنـدگی     .. هاي دانش و هنر نوین استسرچشمه

. کمـال نیـز بـا حسـین موافـق اسـت      .وجو کردجا جستتوان آزادانه در آنآل را میایده

کـه  دانـد و ایـن  هاي نـوین مـی  ا دانشهدف خود را از پیوستن به تربیت معلم آشنایی ب

... و» فکر«، »فلسفه«، »ادبیات«چون  بتواند از طریق استادان انگلیسی براي کلمات مبهمی

. با این حال نگران حدود و مرزهاي ورود به تمدن غـرب اسـت  . معانی مناسبی پیدا کند

هـاي   نامهنمایشها و از نظر او خواندن داستان. کنداما حسین چنین نگرانی احساس نمی

ي یونـان و شـرکت در   هایی مانند فلسفهسیقی غربی، خواندن کتابفرانسوي، شنیدن مو

ي دیگر نیازي به اندیشیدن دربـاره . بخش و پرفایده استهاي هنري برایش لذتنشست

  . حد و مرز ارتباط با غرب نیست

گراست و نسبت به اتفاقات جاري مصـر  پرست و ملیبرخالف کمال که بسیار وطن

ش تمایلی به پیگیري اخبار و حوادث سیاسی و اجتمـاعی  دهد، دوستانواکنش نشان می

که گرایش بـه حـزب   خیال است تا اینتر فردي الابالی و بیاسماعیل بیش. کشور ندارند
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تـو در  « :گویدگرایی کمال با تمسخر به او میي ملیخاصی داشته باشد و حسین درباره

  .م در فرانسه باشم تا در مصرتر دوست داشتاما من شاید بیش... پرستیحد بیماري وطن

جـا  آن:کـرد گفـت  که دردش را در پشـت لبخنـد کمرنگـی پنهـان مـی     و کمال در حالی

پرسـتی یـک مـرض    بلـه، وطـن  -/!ترین ملت زمین خواهی دیدپرستفرانسویان را وطن

هایی از فرانسویان را دوسـت  فرانسه را دوست دارم، و مزیت جهانی است، اما من خود

   .)676: نهما( »پرستی ندارددارم که هیچ ربطی به وطن

ي آثار نویسندگان فرانسوي چون عایده نیز شرط پیشرفت کمال در نویسندگی را مطالعه

عایده و حسن سلیم پـس از ازدواج بـه   . داندبالزاك، مادام دو استال، لوتی و دیگران می

  .پیونددها میروند و حسین نیز مدتی بعد به آناروپا می
  

  آزادي

از » خـرد «نگري اهمیت ویـژه یافـت و در کنـار    تقریباً با آغاز عصر روش» آزادي«مفهوم 

انسان در انتخـاب، تصـمیم و   . رفتي زندگی جدید و انسان نو به شمار میاصول اولیه

عقالنیـت را کـه   . بـرد دهـد و مفـاهیم را بـه کـار مـی     اندیشد، واکنش نشان میعمل می

ه خودآگاهی بدین ترتیب آزادي ب. کنددهد یا بیان میي اساسی اوست، بروز میمختصه

  .)49: مختاري( ز آزادي استو این همان تعریف هگل ا. وابسته است

. در تغییر اسـت سکریه تا القصرین بیناز  حمد عبدالجواد، جریان قدرتي ادر خانه

رفتـه رفتـه از عظمـت    قصرالشوق مظهر آزادي محض است، در القصرین بینپدر که در 

کمال با انتخاب  دهد؛تاحدي از دست می ستین خود رایابد و اقتدار نخکبریایی تنزل می

هایش و به ویژه ازدواج با زنّوبه، خدیجـه بـا   ها و طالقجیاسین با ازدوا ي دلخواه،رشته

ناسازگاري با مادرشوهر و بیماري که براي نخستین بار طعم ضعف و ترس از مـرگ را  

پـروا بـاز   هـاي بـی  آزاديهاي شـبانه و  مدتی او را از وسوسه چشاند وبه سید احمد می

هـاي  جا که بسـیاري از عـادت  یابد تا آنادامه میسکریه این تحول تدریجی در  .دارد می

سـید احمـد کـه بسـیار رنجـور شـده، تـرجیح        . کندتغییر می خانواده و حقوق افراد آن

ها پیش سال کند و امینه کهرهگذران را تماشا  ،تر در خانه بماند و از پنجرهدهد بیش می

بـه خـاطر رفـتن بـه زیـارت      ش از خانه خـارج شـود و   ادراجازه نداشت براي دیدن م
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به شدت تنبیه و از خانه بیرون رانده شده بود، اکنون هر روز براي عبـادت و  ) ع(حسین

  .رودزیارت به مسجد می

اي اي تالش براي برانداختن این تسلط بخش عمدهي مبتنی بر تسلط طبقه در جامعه

هـا بـا آزادي دسـت بـه عمـل      ت که انساندر این تالش اس. از تالش براي آزادي است

  .)44: همان( بخشندزنند و مرزهاي آزادي انسان را گسترش می می

شـاهد شخصـیت   سـکریه  جـا کـه در   آزادي زنان داستان رو به فزونی اسـت، تـا آن  

ي زن پـردازد و نماینـده  هاي اجتماعی میزنی که آزادانه به فعالیت. سوسن حماد هستیم

بـا احمـد شـوکت، همکـار     » االنسان الجدیـد «ي در مجله. است متجدد فعال در اجتماع

سوسن که از نظر طبقاتی . گذارداست و تأثیر زیادي بر نگرش سیاسی و اجتماعی او می

 اي اسـت کـه احمـد بـه آن تعلـق دارد، بـا بحـث        ي بورژوا یعنی طبقـه تر از طبقهپایین

یت احمد را نسبت به حقیقـت  ي سوسیالیسم، حقوق برابر و عدالت اجتماعی ذهندرباره

  .داندمی فتن مسیر خود را بسیار مدیون اودهد و احمد نیز یاتغییر می

  

  تقابل علم و دین

ابزاراندیش شـدن تفکـر، ریاضـی    : گاه این چهار حرکت قرار داردانسان مدرن در تالقی

 کـه ایـن حرکـت آخـري،    . دایـی از زمـان  شدن جهان، طبیعی شدن انسان و اسـطوره ز 

  .)187: 1387شایگان،( کندي زمینی کردنِ مشیت الهی را طرح می مسئله

روزي . شوددیدگاه کمال نسبت به دین در جریان داستان بسیار دستخوش تحول می

 هـا وگوي میـان آن گفتروند، در که کمال به همراه حسین و عایده به تماشاي اهرام می

که کمال در حالی« :شودي شداد به خواننده نشان داده میتفاوت دیدگاه کمال و خانواده

/ !سـبحان اهللا العظـیم  . واقعـاً زیباسـت   :زده گفتکرد، شگفتبه اطراف نگاه میبه دقت 

 - /...بینی یا سـعد زغلـول  تو هم که پشت همه چیز یا خدا را می: حسین با خنده گفت

ولی این که عادت داري مـدام   -/ .ي اولی اختالفی با هم داشته باشیمگمان نکنم درباره

هر چنـد  ... دهد، انگار که از مردان دین هستیبه تو می از او یاد کنی ظاهر دینی خاصی

  .)676: محفوظ( »ي دینیبه هر حال تو از محله. عجیب نیست
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به دنیا آمـده و  » )ع(مقام حسین«و » األزهر«نزدیک به  ي قدیمی قاهرهکمال در محله

را بیشتر مدیون مادرش اسـت   او اعتقاد دینی خود. در هواي مذهب و سنت بالیده است

اما . آموختهاي اخالقی به او میهاي پیامبران و قصهکه از کودکی معارف دینی، داستان

گـرا و متجـدد شـکل گرفتـه و چنـدان در گـرو       ي غـرب اشخصیت حسین در خـانواده 

  . ي تمدن نوین استتر به سبک اروپاییان شیفتهبیش. ي دینی نیستاندیشه

ي شداد به اصول و فروع دین چندان پایبند نیستند، خوردن گوشت خوك و خانواده

د و دهني ماه رمضان اهمیت میاما به روزه. ها امري عادي استنوشیدن شراب براي آن

هاي احیاي رمضان را پدرم شب« :گویدکه حسین میچنان. کنندآن را باشکوه برگزار می

هایی که پـدربزرگم پیـرو   کند به خاطر عشق و بزرگداشت و پایبندي به سنتبرگزار می

هـاي خـانواده از   بچه. اندها هنوز در برزخ سنت و تجدد ماندهآن .)686: همان( »ها بودآن

ها در کودکی زنی یونانی بوده؛ بنـابراین  مربی آن. دانندچیز زیادي نمی دین و احکام آن

  .)685: همان( عایده با مسیحیت بیشتر از اسالم آشنایی دارد

هاي فرهنگی غـرب اسـت، بلکـه    هاي وارداتی و جذابیتنه تنها کمال قربانی اندیشه

هـاي  امـا تعـارض  . ي شداد نیز دچار دوگانگی شخصیت و بحران هویت اسـت خانواده

تـري نسـبت بـه حسـین و     ي سـنتی عمیـق  تـر اسـت؛ چـون پیشـینه    درونی کمال بیش

شود کـه  دگی درونی موجب میپاشیهاي فکري و از همهمین وسواس .اش دارد خانواده

  .ي مقدسات و باورهایش پشت کند و همه را افسانه بداندکمال یکباره به همه

نوشـته و در آن  » اصل انسـان «اي با عنوان کمال براساس مطالعات فلسفی خود مقاله

ي دارویـن کـه انسـان را    بر اسـاس نظریـه  . هاي پیدایش انسان بحث کرده استریشهاز 

هـیچ بحـث و   بیند کمال بـی سید احمد از این که می. دانداي از میمون میشکل پیشرفته

ي خود مطرح کرده است، سـخت ناراحـت شـده و از    اعتراضی این موضوع را در مقاله

گویند؟ لعنت خدا بر علـم و  آیا این چیزي است که امروز به آن علم می« :پرسدخود می

و آدم « :پرسـد و در برابر  دفاع کمـال از نظریـه، بـا خشـم از او مـی      )761: همان( »!علما

ي علمـی  ایـن نظریـه  ابوالبشر که خدا او را از گـل آفریـد و از روح خـود در او دمیـد،     

  )762: همان( »گوید؟ي او چه میدرباره
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کند، اما در باطن بـه  از نوشتن این مقاله از پدر و مادر عذرخواهی میکمال که با این

در نظر او دین حقیقی چیزي جز علم نیست و علم تنها راهی است کـه  . آن معتقد است

ي آن بـا گذشـته و رؤیاهـاي فریبنـده، آرزوهـاي دروغ و دردهـاي       تواند بـه وسـیله  می

  .)764: همان( شدیدش خداحافظی کند

سازي با رشد و گسـترش تـدریجی خـرد نقّـاد، کـه      در جوامع اروپایی فرایند مدرن

 ي مـدنی، همـراه بـود   مالزم تحقق تدریجی خودمختاري فردي بود و با پیدایش جامعـه 

نایافتـه نسـبت بـه    ذهنیـت بلـوغ  «شـرقی  ، اما در بسیاري از کشـورهاي  )8: 1385اتابکی،(

  .شدي کارآمد از آن میو استفاده مانع از درك صحیح موضوعات روز» مدرنیته

  

 گیري نتیجه

 يمصـري بـا همـه    ي متوسـط ، تالشـی اسـت بـراي ترسـیم زنـدگی طبقـه      گانـه سه-1

 قصرالشـوق و  ي طبقاتی بـه آن گرفتـار اسـت   هایی که بورژوازي در یک جامعه ویژگی

هاي روحی و شخصیتی این طبقـه کـه کمـال    بستر مناسبی براي نشان دادن اوج تعارض

ي تضادهاي فکري کمال که بـه شـکل تقابـل عقـل و عشـق، محلـه      . ي آن استنماینده

وپایی و ها، علم اري واقعی و آرماني متوسط و اشراف، دنیاه، طبقهالقصرین و عباسی بین

در ) تجدد( و استعمار) سنت( استبدادي تقابل بروز یافت، در حقیقت، نتیجه دین اسالم

ي مصر و استبداد پدري کـه بـر   استبداد سیاسی حاکم بر جامعه. استخانواده و اجتماع 

دکی شـاهد  ي کمال حاکم بود، در رویارویی با استعمار انگلیس که کمال از کـو خانواده

البتـه نـه   . ي شداد که بر او تأثیر گذاشته بـود آن بوده و تجلی فرهنگ فرانسه در خانواده

آشـنایی و  تواند بـود، بلکـه   یک به طور کامل مفید یا مخرّب نمیسنت و نه تجدد، هیچ

و  ي حقیقی خـود غافـل  کمال را از گذشته و آینده ،اروپایی مظاهر تمدندرك ناقص از 

  .ان هویت دچار ساخته بوداو را به بحر

شـاهد پیـروزي   تجدد رو به فزونی است و مصـر   هايمؤلفه ،گسترشدر قصرالشوق -2

، آزادي فـردي پیشرفت دموکراسی و . هاي جامعه و خانواده استنسبی مدرنیته بر سنت

ود یابی به حقوق خ، تالش زنان براي دستساالري به جاي پدرساالريجایگزینی انسان



    نقد ادب معاصر عربی  150

انحرافـات   و قصرالشـوق دهاي مثبت تجـدد در  و در مقابل، کاهش قدرت مردان از پیام

عنــایی در زنــدگی مبــیگرایــی وهــاي مــذهبی، پــوچاخالقـی، فاصــله گــرفتن از ســنت 

گرایـی، کمـال و   غرب. ي تفکر انتقادي، از پیامدهاي منفی آن استروشنفکران در نتیجه

 ي شداد را در برزخ سنت و تجـدد گرفتـار کـرده، امـا ایـن بـرزخ بـراي کمـال        خانواده

. ي شـداد اسـت  تـر از خـانواده  هـاي سـنتی کمـال عمیـق    شدیدتر است؛ چون پیوستگی

ادامه یافته و به تحوالت بنیـادین در اجتمـاع منجـر     سکریهدر حاصل از تجدد تغییرات 

  .شودمی

  

  ها نوشت پی

1- Allegretto Diiulio 
2-The  location of culture 
3- Protestantism 
4- Humanism 
5- Enlightenment 
6- Identity 

7- Internalization 

  

  و مآخذ منابع

  .رالعربی فی عصر النهضه، بیروت، بیسان للنشر والتوزیع و اإلعالم، النث)م2010( ابوشاهین، سامی -

  .خواه، تهران، ققنوسي مهدي حقیقتد آمرانه، ترجمه، تجد)ش1385( تورج اتابکی، -

  .معماي مدرنیته، تهران، مرکز، چاپ هفتم ،)ش1390( احمدي، بابک -

ي مهـران مهـاجر و   ترجمه ي فرهنگی،همفاهیم بنیادي نظری، )ش1387( ویکادگار، اندرو و پیتر سج -

  .محمد نبوي، تهران، آگه

. الهیئه المصریه العامـه للکتـب  من الجمالیه الی نوبل، القاهره،  نجیب محفوظ، )م2012( األلفی، أسامه -

  .الطبعه األولی

ه العامـه  الهیئه المصریالقاهره، ترجمه محمد الجندي، ، قفص الحریم، )م2011( ألجریتو دییولیو، بامیال -

  .للکتب

القـاهره، دارالمعـارف، الطبعـه    ، تطور الروایه العربیه الحدیثه فی مصر، )م1992( بدر، عبدالمحسن طه -

  .الخامسه

  .، صادق هدایت، تاریخ و تراژدي، تهران، نی، چاپ اول)ش1388( جاوید، رضا -
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، چـاپ  ان، فـرزان روز نازي عظیمـا، تهـر   هاي جهان،ترجمۀزیر آسمان ،)ش1387( شایگان، داریوش -

  .پنجم

ي فاطمه ولیانی، ترجمهال، تکه و تفکر سیزدگی جدید، هویت چهل، افسون)ش1393(ـــــــــــــ  -

  .، چاپ هشتمتهران، فرزان روز

  . ي محسن ثالثی، تهران، مرکز، چاپ هفتم، پیامدهاي مدرنیت، ترجمه)ش1392( گیدنز، آنتونی -

  .ؤلفات الکامله، المجلد الثانی، بیروت، مکتبه لبنان، الطبعه األولی، الم)م1991( محفوظ، نجیب -

ي نجمـه رجـائی،   ، سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ، ترجمـه )ش1378( الزهراءمحمد سعید، فاطمه -

  .مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول

  .طبعه الثانیه، مع نجیب محفوظ، بیروت، دارالجبل، ال)م1997( محمد عطیه، احمد -

  .، انسان در شعر معاصر، تهران، توس، چاپ دوم)ش1378( مختاري، محمد -

  .تهران، چشمه، چاپ پنجم، 2و1نویسی ایران، جلد صد سال داستان، )ش1387( میرعابدینی، حسن -

  .الطبعه الثانیه، هیکل رائد الرّوایه، القاهره، دارالنشر للجامعات، )م1996( وادي، طه -

بیـروت،   ؛ من سـلیم البسـتانی الـی نجیـب محفـوظ،     ، فی الجهود الروائیه)م1999( الرحمنعبدیاغی، -

  .دارالفارابی، الطبعه األولی

ي کارشناسـی  نامـه ، پایـان ثالثیه نجیب محفوظ فی ضوء النقـد النسـوي   ،)ش1388( رنجبران، نسرین -

  .علی گنجیان، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران: ارشد، استاد راهنما

شناختی تعریف مفهوم هویت ملی میان ي جامعهمطالعه«، )ش1392(آزاد ارمکی، تقی و عارف وکیلی -

  .9-35صص ،1ي دوم،شفرهنگی، دوره -ي اجتماعیي توسعه، فصلنامه»اندیشمندان ایرانی

، 7ي، مطالعات راهبردي زنان، دوره»بازتاب چندهمسري در جامعه«، )ش1384( رمضان نرگسی، رضا -

  .145 -174، صص27ش

نویسان نقد پسااستعمارگرایی و انعکاس آن در آثار داستان«، )ش1390( عامري، حیات و الهام میاحی -

مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نظریـه و نقـد ادبـی در    ( ي نقدشده در نامه، چاپ»مهاجر ایرانی

  .ي کتاب، تهران، خانه)ایران

ي بحران فکري و روحی قهرمان در رمان الثالثیـه «، )ش1387( فاخرمیرزایی، فرامرز و مظفر اکبري م -

  .153-164، صص11ي ادب غنایی، ش ، پژوهشنامه»نجیب محفوظ

ي نجیــب گانــهتحلیــل مکتــب ادبــی داســتان ســه«، )ش1388( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  . 115-136، صص11ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش، مجله»محفوظ

تطبیــق محتــواي «، )ش1392( نــژادنصــر اصــفهانی، محمدرضــا و مــریم ایــرانمنش و زینــب عــرب -

، ادبیـات تطبیقـی، سـال    »از دیدگاه عناصر داسـتانی ) طوبی و معناي شب(ي نجیب محفوظ و )گانه سه(

  .129-154، صص 9پنجم، ش
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گرفتـه شـده از   ، )pdf( کـی ي الکترونی، گیدنز و پیامدهاي مدرنیته، نسـخه )ش1386( صفري، بهروز -

  5/1/1395پایگاه اطالعاتی زیر در تاریخ

ketabnak.com/book/7344  
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  محفوظ لنجيب قصرالشوق رواية في »ديالجد« و »ميالقد« انعکاس

  

  1بورسعید حسام

   2حسین کیانی

   3مدینه کرمی

  

  الملخص

مصـــر حبضـــار�ا الـــيت اســـتغرقت آالف الســـنوات وتقاليـــدها املتجـــذرة، يف �ايـــات القـــرن الثـــامن عشـــر وإثـــر هجمـــة 

يف » اجلديـد«و»القـدمي«هذه املعرفة مّهدت األرضية املناسبة للصـراع بـني. نابليون تعّرفت على حضارة أروبا احلديثة

الثقافيـة الناجتـة عـن هـذا الصـراع يف األعمـال القصصـية هذا البلـد ومتكـن معاجلـة التحـوالت االجتماعيـة والسياسـية و 

لنجيب حمفوظ كالرواية الثانية من جمموعته القصصية الثالثة حقالً خصباً للفحص  قصرالشوقوتعدُّ رواية . املعاصرة

 ؛ تقابـل سـيادة الرجـال واستحضـار النسـاء وحقـوقهن يف ا�تمـع، أزمـة اهلويـة»اجلديـد«و» القـدمي«عن نتاج جدليـة 

وحرية املثقف، التغريب،احلرية الفردية وتقابل العلم والدين من املواضع اليت تطرقت هذه الدراسة إليها وكشفت عـن 

الطبقيــة بــني طبقــة األشــراف كمثقــف للمجتمــع يف التضــادات» كمــال«فعليــه تتجلــى التضــادات الروحيــة لـــ.ســاقيها

واآلمـال اخلياليّـة، العلـم األرويب وديـن اإلسـالم وهـذه هـي والطبقة الوسطى، العقل واحلـب، عـامل احلقيقـة وعـامل القيم

مثـــة الشـــذوذ اخللقـــي، العدميـــة وعبثيـــة احليـــاة، مـــن التبعـــات أو اإلرهاصـــات . حصـــيلة تقابـــل االســـتبداد واالســـتعمار

. لالتغريـب أوقـع كمـال وأسـرة شـداد يف جحـيم هـذاالتقاب. السلبية للتقابالت املتواجـدة يف حيـاة املثقفـني مـن أمثالـه

ما التقليديةتسعى العلوم األروبية لتحل حمل األفكار الدينية    . وجنحت يف نواياها إىل حدٍّ

  

  

  

  

  قصر الشوق، جنيب حمفوظ مصر، القدمي، اجلديد،األدب القصصي يف  :الرئيسيةالكلمات 
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سمیح القاسم بر اساس الگوي جوزف اسطورة اوزیریس در شعر  بازخوانی

  کمبل 

  

 دانشگاه کاشان ،، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی1علی نجفی ایوکی

 دانشگاه کاشان ،اعظم صدري، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

  

  29/05/1396: تاریخ پذیرش  23/08/1395: تاریخ دریافت

  

  چکیده

هایی که با بارمعنایی رستاخیز و خیزش دوباره در شعر معاصر عربی حضوري ترین اسطورهز مهمیکی ا

چشمگیر دارد و حجم انبوهی از دفترهاي شعري شاعران را به خود اختصاص داده، اسطوره اوزیـریس  

در سـه  از جمله شاعرانی اسـت کـه   ) 2014-1939(سمیح القاسم شاعر معاصر فلسطین  .مصري است

گانه الگوي سفرِ تک اسـطوره  با مرحله سهاي که است به گونه توجهی نشان دادهه به این اسطوره مرحل

 شـاعر اي که سه مرحله. قابل تطبیق و اعمال استپرداز مشهور آمریکایی نظریه »جوزف کمبل«قهرمان 

تجلی  »اوزیریسالجدید«و  »العارحواریۀ«،»االمبراطورعلیقلعۀ«از اسطوره یادشده الهام گرفته در سه سروده 

. همخـوانی دارد » بازگشت«و » تشرف«، »عزیمت«گانه الگويِ پیدا کرده است که به ترتیب با مرحله سه

چگـونگی  ضـمن بررسـی   تحلیلـی   -با روش توصـیفی کوشد پژوهش حاضر میدر پرتو این شناخت، 

، میـزان  شاعرشعر در  نی و به کارگیري آن راهاي فراخوااي اوزیریس و شیوهحضور شخصیت اسطوره

 برداشـت ایـن اسـت کـه سـمیح      .قرار دهـد و تحلیل به الگوي مورد نظر را مورد واکاوي  ويپایبندي 

 جامعـه  نیـاز  و خـود  خـاص  نگـاه  به باتوجه که است مادري سرزمین به پایبند و متعهد شاعري القاسم

 .است کرده رینیآف باز و انگاري همانند را وزیریس اسطورها نمادین، بیانی با معاصر،

  

 اشغالجوزف کمبل، فلسطین، ، اوزیریساسطوره، ، سمیح القاسم: ها واژهکلید

                                                           
  Email: najafi.ivaki@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.7.13.155 
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  مقدمه

 و »گـب « ارشـد  فرزنـد  عنـوان  به »اوزیریس« که است آمده چنین اسطوري منابع در

 بسـیارکهن،  هـاي زمـان  از وي. بـرد  ارث به را مصر سرزمین بر حکومت حق »نوت«

 هماننـد  و دادمـی  یاد کشاورزي مردم به زیرا بود؛ نیل رودخانۀ خداي و غالت خداي

 خشک بعد و کردمی طغیان نیل که گونه همان درست. کردمی تغذیه را حیات همۀ ،نیل

 جـان  بعد و کردمی زندگی شیوه همین به نیز اوزیریس ،نمود می طغیان دوباره و شدمی

 شـدن  خشـک  هنگـام  بـه  هایروییدن مرگ  نماد او مرگ. شدمی زنده دوباره و سپردمی

 رود بهـاري  طغیان هنگام به گیاهان دوبارة زایش دهندة نشان او شدن زنده دوباره و نیل

  .)182 :2009 ابوعلی،و  291-284: 1386 بریلین، .ك.ر( بود نیل

 اوزیریس، همسر و خواهرقرار دارد؛ او  »ایزیس«در کنار اوزیریس، شخصیتی به نام 

 السواح،( ،»هانیکی و خیر بانوي« ،»بانوینان« که رفتمی شمار به رمص ایزدبانوي بزرگترین

 برکـت  بانوي« و »مادر بانوي ایزد« کرد، کشف را جو و گندم که کسی همان )320: 2002

 و مـادر  عشـق  نمـاد  نیـز  و همسـر  به وفاداري و عشق نماد وي. شدمی خوانده »بخشی

  .)35 :1381 رزنبرگ،( اوست شیردهی جنبۀ

 یـا  »ست«باستان  مصر بزرگ ایزدان از یکیاي دیگر و در مقابل اوزیریس، هدر جبه

 عالم، در شر نماد. بود بیابان ایزد و اوزیریس دشمن و برادروي  گیرد؛قرار می »تایفون«

آن  ).همانجـا ( اسـت  مرگ و تاریکی توفان، زلزله، همچون آسمانی بالهاي آورندة پدید

 کشـاورزي،  خـود  مردم به و کردمی حکومت مصر بر هشا هیأتیک در اوزیریس زمان که

 ازطریق مردم زیرا بود؛ خشمگین اوزیریس دست از ست ،دادمی یاد را...  و هنرها انواع

 قلمـرو  کـاهشِ  مسـئول  را اوزیـریس  وي رو ایـن  از کردنـد؛ می احیا را هابیابان آبیاري،

 1ویش را کشـید دانست و به همین دلیل نقشه قتل برادر خمی خود بیابانی
: 1386 بیـرلین، (

   .2گیردفرزند ایزیس و اوزیریس انتقام پدر را می» هورس«بعدها  )285

 شناس معروف آمریکایی با طرح الگوي تـک اسطوره »جوزف کمبل«از سویی دیگر 

 تبعیـت  معینـی  الگـوي  از قهرمـان  اعمـال  توالی« بر این باور است که 3 قهرمان اسطوره

 تـاریخی  گونـاگون  هـاي  دوره در جهـان سراسـر   هايداستان ن را ازتوان آمی که کند می
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 دارد وجـود  الگـویی   کهـن  ايِ اسطوره قهرمان یک گفت بتوان شایدحتی . استخراج کرد

 بـرداري  نسـخه  مردم از کثیري هاي گروه توسط ،گوناگون هايسرزمین در او زندگی که

 دین تازه، عصر یکبنیانگذار  –ستا بنیانگذارچیزي معموالً اي افسانه قهرمان. است شده

  .)206-205: 1380 کمبل،( »زندگی از اي تازه شیوه یا و تازه، شهر تازه،

 و سیرتحول کمبل. پردازد می سفر به خود شناخت و وجو جست در قهرمان بنابراین

 جـدایی : از انـد  عبـارت  که کند می تقسیم اصلی مرحلۀ سه به را قهرمان اسطورة تک سفر

 آن شـرح  در و نامـد  مـی  گانـه  اسـطورةي  هستۀ را آن و بازگشت؛ و تشرف ،)عزیمت(

 حیطـه  بـه  آمیز مخاطره وسفري کشد می دست روزمره زندگی از قهرمان یک«: نویسد می

 شـود  می رو روبه جا  آن در شگفت نیروهاي با: کند می آغازرا  الطبیعه ماوراء هاي شگفتی 

 قهرمـان  رمـز و راز،  پـر  سـفر  این از زگشتبا هنگام. یابد می دست قطعی پیروزي به و

  .)40: 1392،کمبل( »کند نازل وفضل  برکت یارانش به که دارد را آن نیروي

قهرمان خود را شـامل ایـن   گانه سیر مراحل سه» قهرمان هزار چهره«کمبل در کتاب 

مرحله عزیمت که در برگیرنده دعوت به آغاز سفر، رد دعوت، امدادهاي : داند موارد می

مرحله آیین تشرف که شـامل جـاده   . شودغیبی، عبور از نخستین آستان، شکم نهنگ می

گر، آشتی و یگانگی با پدر، خـدایگان،  ها، مالقات با خدابانو، زن در نقش وسوسهآزمون

هـایی همچـون امتنـاع از بازگشـت، فـرار      آخـرین مرحلـه واکـنش   . برکت نهایی هست

آستان بازگشت، ارباب دو جهان و آزاد و رهـا  جادویی، دست نجات از خارج، عبور از 

  ).245-59: همان.ك.ر( پوشانددر زندگی را می

گراتـرین نظریـه اسـطوره     الزم به ذکر است نظریه تک اسـطوره کمبـل، از سـاختار   

بـر  . ورزدمـی تاکیـد   ايراکات اسطورهتشناختی است؛ زیرا بیش از هر نظریه دیگر بر اش

هاي گوناگون آنها وجـوه  با تمام ویژگی هاهمه اسطورههمین اساس، تک اسطوره براي 

قهرمـان را  شود همگی یک اسطوره بزرگ یعنی اسـطوره  یابد که موجب میمشترکی می

قهرمان از نظر کمبل فراتر از یک اسطوره ساده بلکـه اسـاس اسـطورگی    . کنند بازنمایی

ونـاگون ایـن   هـا، صـرفاً تجلیـات گ   هـاي تمـام فرهنـگ   همه اسطوره. شودمحسوب می

  .)246: 1392نامور مطلق، ( گردندابراسطوره تلقی می
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 مـرتبط  هايشخصیت و اوزیریس اسطوره در نهفته متعدد مفاهیم وجودبه هر روي، 

 بـراي  بتوانـد  تـا  بـود  القاسـم  سـمیح  فلسـطین  معاصر شاعر براي خوبی دستمایه آن با

 ذهنـی  مفـاهیم  نمـادین  رتصـو  به و بگیرد الهام آن از پیشروي هايازچالش رفت برون

و » حواريّـة العـار«، »علـی قلعـة االمرباطـور« سـروده  سـه  در او. نمایـد  القـا  مخاطب به را خود

 الگـوي  گانـه سـه  بامرحلـه  که است داشته ايویژه تمرکز ناسطوره براي »اوزيـريس اجلديـد«

احـد  با اتخاذ روش کیفی و بر مبناي واین پژوهش دارد که البته  همسویی کمبل جوزف

 آن نیـز یابی است و روش داده سه سروده از این نظرگاهو توصیف تحلیل دار عهدهمتن، 

مـورد   اي است که شاعر در آنها از اسطورههمان سه سرودهتحلیل مفهومی بر محوریت 

الزم به ذکر است تحقیق پیش روي، در گام نخسـت بـه صـورت    . الهام گرفته است نظر

و در گـام بعـدي بـه صـورت      پرداختـه وهش و فرضیه پژ مبانی نظري، پیشینه بهقیاسی 

  .است اقدام نمودهگیري از آن ها و نتیجهاستقرائی به تجزیه و تحلیل متن سروده

  

  تحقیق هاي پرسش پیشینه و

باره اسطوره به کار رفته در شعر سمیح القاسم به رشته هایی که درترین پژوهشمهم

  :تحریر درآمده از قرار زیر است

در قاهره به  1978که به سال » علی عشري زايد«از » احلديثةبناء القصيدة العربّية عن «-

در مورد سروده » آمیختگی قالب شعر کهن و شعر آزاد«مولف در بحث . چاپ رسید

شده پرده برداشته  سخن گفته و از تعدد اصوات موجود در سروده یاد »حوارية العار«

  .است

 در 2009 سال به که»رقيه زيدان« از »الفلسطيين املعاصر أثر الفکر اليساري يف الشعر«-

 دو» األسطوره الفرعونّية« دربحثحاضر  کتاب مولف. است رسیده چاپ به دارالهدي

 مضمون به را خود پارگراف یک و »حوارية العار« سروده مضمون به را خود پارگراف

  .است  داده اختصاص »اوزيريس اجلديد«

جملة کلية در  2010که به سال  »ساميه عليوي«از  »شعر مسيح القاسمالتناص األسطوري يف «-

نگارنده در این مقاله از . یده استبه چاپ رس اآلداب والعلوم االنسانّية واالجتماعّية
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سدوم، اودیب، عروس نیل، اولیس و پنه لوپه، سیزیف و شداد بن  هایی همچون اسطوره

  .اوزیریس ننموده استاي به اسطوره عاد سخن گفته است و اشاره

در  2010که به سال  »ابراهيم منر موسی«از » شعرية املقدس يف الشعر الفلسطيين املعاصر«-

مضمون سروده  کتاب یادشده به 349 صفحه نویسنده در. اردن به چاپ رسیده است

  .اشاره کرده است »علی قلعة اإلمرباطور«

حسین «از » صر فلسطینسمیح القاسم و شعر معا«در کشور نیز صرفاً کتاب 

» العار حواریۀ«خود را به مضمون سروده  281یک پارگراف از صفحه » ابویسانی

  .باشداختصاص داده است که آنهم نقل قول از کتاب مورد اشاره علی عشري زاید می

حضور اسطوره  که تاکنون میابی یدرم ادشدهییها پژوهش يو محتوا نیعناو یبررس با

ه ویژه سمیح القاسم به آن مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته و اوزیریس به رغم توج

کوشد براي  لذا پژوهش حاضر می .نمایدهمین امر اهمیت تحقیق را دوچندان می

تطبیق آنها با  و هاسروده به نقد» اوزیریس«بار با گسترة دید قرار دادن اسطورة  اولین

هدف سمیح القاسم : ها پاسخ دهدگانه الگوي کمبل بپردازد و به این پرسشمراحل سه

هایی، در نگاه ادیبانه شاعر، چه شخصیتاز بازخوانی اسطوره اوزیریس چه بوده است؟ 

اي که در دو جبهه کنند؟اند و نقش بازي میاي شدههاي اسطورهجایگزین شخصیت

  ؟هستندهایی چه ویژگی داراي اند،گرفتهدر مقابل یکدیگر قرار  هاسرودهاین 

  

  »علی قلعة اإلمبراطور« سرودهله عزیمت اوزیریس معاصر بامرح

دالیل متعددي براي جدایی و ) سمیح القاسم( اوزیریس فلسطینی ،در گام نخست

دهد تا به نوعی از نظر دیگران اقدام وي براي سفر قابل عزیمت فرادید مخاطب قرار می

رود خوانندگان است، توجیه باشد؛ شعرش رونقی ندارد و باب دل منتقدان نیست و مط

تر در مسیر هدف خود اند و وي با شوریده حالی هرچه تمامدوستانش به او پشت کرده

همه امید دارد که از قبر زمانه برخیزد و براي تحقق  با این .یکه و تنها مانده است

  :هایش آتش به پا کندخواسته



  نقد ادب معاصر عربی  160

رمبا يطرح قرائي / ستعاراٍت جديدهقادي ارمبا يشجب ن!/ حِف من شعري قصيدهالص رمبا َترفض بعضُ 

ُفُض مين الکفَّ رمبا ينقلب األنصاُر أعداًء و / رمبا تکسد يف األسواق ُکْتيب...!/ اجلريده / بیحْ صقد يـَنـْ

/ أنأسوقالنارمنکلطريق/ ... لکّنيأقسمباحلرفامللّيب .. رمبا/!دربیأنا واحلزن و ../ رمبا أبقی وحيدًا 

  .)115 -114: 1993 القاسم،( رماداًعنحريقيوأذّريك

توجهی و خیانت به اوزیریس معاصر که در لباس شاعري متعهد و روشنفکر بی

 هویدا گشته به نوعی دعوت به آغاز براي سفر است که کمبل به آن اشاره کرده است

که در نظر ) حاکم دست نشانده(از سویی دیگر ست زمانه  )66-59: 1392کمبل،(

البته انگیزه وي را  کند ودر برابرش قد علم می ،است گرجلوهبیابان خداي  ،اوزیریس

؛ ست زمانه غرق در ناز و نعمت است و با نمایدمیبراي جدایی و عزیمت دوچندان 

را تبدیل به بازار برده فروشی ساخته  اي نادرست و ناکارآمد خویش، کشورهسیاست

تر وي هرچه تمام خندریشراند و با اوزیریس فلسطینی با زبان طعن با او سخنمی. است

واژه ایمان در « نماید؛ چه کند کهمیدعوت اش را به ادامه دادن شاهکارهاي حکومتی

  !!:پس صد افسوس بر مرگ اوزیریس در مصر باستان 4»روم گناه است

حتت / تنّعم.. الرب الرتايب فتنّعم أيها!/ بعيدة نقميت عنك/ اّيب الذي خيشی عبيَدهالرت  أيها الرب

واحکم .. فُکن ما شئَت .. أيها الرب!/ محاقات سياسة حتت نعليك/ اتيح ألسواق النخاسةنعليكمف

  .)۱۱۵، مهان( !!فی مصر القدميه.. آه يا مصرع أُوزيريس !/ کلمُة اإلمياِن يف روما جرميه!/ وحتّکمْ 

کوشد تا آید سمیح القاسم به عنوان اوزیریس معاصر میکه از متن برمی همچنان

از یاد نبرده و براي رهایی آن ام انسان آواره باشد؛ کسی که میهنش را تصویرگر قی

طعن، ست زمانه را امپراطوري  با همان زبان لذا )349 :2010 نمرموسی،( کوشد می

دهد؛ اویی که چون وحشی شمارد و خبر از زایش جدید به وي میمی بر خداگونه

ناه مشغول است، باید بداند که گاي نقاب بر چهره دارد و به دریدن مردم بیخرافه

رستاخیز و خیزش جدید در راه است و اوزیریس دوباره از قبر برخواهد خاست و 

مطابق میل این عمل، خواهد گرفت، هر چند که  سرشتانتقام را از آن ست بد 

نباشد؛ ... نگاران، منتقدان، خوانندگان و روزنامهبرخی از خوارانی چون مزدوران و جیره

باید صداي رویا و اراده و هلهله تولد جدید را به گوش بشنوند و باید به این ابلهان 

  هیچگاه میهنش  -که اینک آواره گشته است-رسان اصل باور داشته باشند که کبوتر نامه
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  !!:را از یاد نخواهد برد

رؤيا  صوتَ ! ../ يتحطم/ صوَت قمقم!/ صوَت ُحبلی تتوجع/ أتسمْع؟.. أيهذا األمربطور اإلهليُّ 

رغم بعض / نقميت ليست بعيده/ فتطلع... ان يف الشمس خماضًا / أيها الوحش اخلرايفُّ املقنع../ وإراده 

وزغاريد والده / رادهإصوَت رؤيا و !/ فامسع.. ون فأيها املأ/ والقراء ما عادت بعيده.. والنقاد .. الصَّحف 

  ).116: 1993،القاسم( !!الينسی بالده.. احلمام الزاجل املنفیُّ ../ 

کار همگانی و عادي اوزیریس معاصر در وهله نخست مثل هر شاعري دیگر،  باري،

اما بروز مشکالت گوناگون همچون طرد وي از سوي ... صرفاً سرایش شعر است و

نماید و وي را براي می» دعوت به آغاز سفر«به نوعی او را ... رونقی شعر ومنتقدان، بی

که خودکامگی در پیش گرفته فرا ) ناالیق و هیوال صفت حاکم(نبرد با ست زمانه 

  .خواند می

  

  »العار حوارية« سروده مرحله تشرف اوزیریس معاصر با

 بـا  مالقـات  هـا، آزمـون  جاده شامل »جوزف کمبل« تشرف آیین در قبل گفته شد مرحله

 شـود  می نهایی برکت پدر،خدایگان، با یگانگی و آشتی گر،وسوسه نقش در زن بانو، خدا

این مرحله که به نوعی مرحلـه کشـمکش و نبـرد بـا جبهـه       )245-59: 1392 کمبل،. ك.ر(

 .حی پیـدا کـرده اسـت   نمـود واضـ   القاسـم  سـمیح  »حواريـة العـار«مقابل است در سروده 

آید شاعر از مرحله نخستین، به مرحلـه کشـمکش   که از عنوان این سروده برمی  همچنان

بتـه بـا حالـت    یابد، النیروي مخالف و نماد شر راه می و درگیري با ست زمانه به عنوان

خـدمتکار،  چهار شخصیت همچون صداي سازي مناسب و دخالت دادن نمایشی و فضا

  .برده، اوزیریس و شاعر که هر یک نماینده گروهی هستند

دار گیرد ابتدا صداي خدمتکار یا همان پـرده اي که فرادید مخاطب قرار میدر معرکه

گوید همگـی در برابـرش سـر تسـلیم     آید؛ او خطاب به حاکم میمی گوش به) السادن(

را  »مـزدور «این خدمتکار که به نوعی نقـش  . فرود آوردند و به دستوراتش گردن نهادند

: انـد خواند که مردمان سه دسـته گونه به گوش حاکم می کند، ایندر این معرکه بازي می

 و انـد  خورده را فرومایه اوزیریس نانسخ فریب کهنخست قشر بدبخت و شوریده حال 
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هاي پرگل والي هستند و البته درخور لطف آن ها بر تن دارند و ساکن خندقپاره پرچم

دوم طرفداران سینه چاك ایـن اسـکندر زمانـه    . هاماندهحاکم واال مقام براي بخشش پس

نکـر  مخـورده کـه   هاي لشکر شکسـت سوم بازمانده. که درخور خروار خروار بخششند

  : لطف حاکمند و لذا درخور رگبار آتش

والعبــُد عــن کــرم، يبــيح الســيَد املعبــوَد / والــدموع.. والــدم.. اخلــزي/ مــوالي يتمثــل اجلميــع: »الســادن«

و�افـت اخلصـيان، فـامنحهم فتـات / وقعهـا القطيـع.. الـذلّ  هـذی صـکوك!/ ويبيحـه إن شـاء عرَضـه/ أرَضه

ــَزُق البيــارق/ يــاح العائــدةواغفــر ملــن مــاتوا علــی درب الر / املائــدة إغفــر / وقبــورهم وحــل اخلنــادق/ أکفــا�م ِم

يـا بـاري الغيـوم / مـوالي يـا االسـکندر العصـري !/مبرشـات احلـروف احلاقـدة/ ضـللهم! فالَوِغُد اوزيريس! هلم

هـن ور / زمـان، کمـا تشـاءهـذا ال!/ ونريانـاً، علـی زمـر الفلـول اجلاحـدة../ أمطر علـی األتبـاع ياقوتـاً !/ الواعدة

  )177-176: 1993القاسم، ( ..وا�د لك!/ يا متوزنا/ واخلصب يف کفيك/ شهوتک الفلك

زدور، حـاکم وقـت بـا خـدا برابـري      دهد که در نظر این ممتن بر این امر گواهی می

کند و مرگ و زندگی به دست اوست؛ اوست که باید ببخشد و اوست که باید جـان   می

ا�ـُد «عبـارت  بیان رسد که صرفاً به به گوش می) بیدالع(در این فضا صداي برده ! ستاند

نماد طبقه پایمال شده است که کاري جز «او ! کندبسنده می )177: همان(» !!ا�ـد لـک! لک

اینکـه شـاعر   ) 176: 2002عشري زایـد، (» برداز پیش نمیتکرار صداي حاکم و مزدورانش 

ه است، به ایـن دلیـل بـوده تـا بـه      براي برده صرفاً به بیان تکرار یک عبارت بسنده کرد

صورت نمادین و غیر مستقیم محیطی پر از ترس و هراس را به تصـویر بکشـد؛ اینکـه    

حال و بدبخت جرأت بیان حقایق را ندارند و به ناچار در برابر ست زمانه مردم شوریده

  .انددم فرو بستند و سر تسلیم فرود آورده

نمـاد فـداکاري و جانفشـانی    «در این فضـا  ري اوزیریس که بنا به تفسی ،در این میان

کشـد و  نـوعی زبـان از نیـام برمـی    گـردد و بـه   وارد صحنه کارزار می )جا همان(» است

هـاي تیـره و تـار، طوفـان خـون، خـواري، خیانـت، بـدبختی،         از آنسوي قرن: گوید می

هاي دوردست، هزاران قتلگاه، آنسوي شکست سرزمین دجله و حوادث، خطرها، فاصله

مردم الجزائر، با هزاران امید بازگشته است تا وطن خویش را از تیرگـی  هاي فرات و غم

  :و ظلمت برهاند و پرچم پیروزي را به دست گیرد
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َذلَّة، واخليانة، والشقاء/ عرب القرون الدامسات، وعَرب طوفاِن الدماء: »أوزيريس«
َ
عرب الکـوارث / عرب امل

/ وعـــرب أحـــزان اجلزائــــر/ عـــرب انکســـار الرافــــدين،/ عـــرب آالف ا�ــــازرعـــرب املســــافات الســـحيقة، / واملخـــاِطر

َکبَّــل/ ومــل ء ِشــفاهنا،.. عــدنا/ ومــل ء قلوبنــا، وهــج النُّبُـــوَِّة والفــداء../ عــدنا
ُ
/ للضــياء... تســبيحة األفــق امل

  )178 -177، 1993القاسم، (!! وإما لِلِّواء!/ يا شعيب... فإما للزوايا الدکن.../ عدنا

وجود خیانت، خـونریزي، شـوربختی، شکسـت    : نمونه شعري باید گفت در توضیح

را بـراي   »جـوزف کمبـل  «و تالش براي گذر از آنها به نوعی همـان نبـرد قهرمـان    ... و

شود؛ اوزیـریس معاصـر بـا    کند که در مرحله تشرف با آن روبرو میمخاطب تداعی می

ـ جانفشانی و فداکاري خود می و زورگـویی حـاکم   دبختی کوشد جامعه فلسطینی را از ب

او بنا بـه تفسـیري در   . ست صفت برهاند و سایه ظلمت را از آن سرزمین دور نگه دارد

هـایی را کـه بـر    کوشد رنجاین بستر شعري نماد عدالت اجتماعی و انسانی است که می

زیـدان،  (سر مردم فلسطین آمده از آن مرز و بوم دور کند و فاصله طبقاتی را از بین ببرد 

2009 :300.(  

هاي مورد نظر خـود را از زبـان اوزیـریس بیـان نمـوده      سمیح القاسم گرچه خواسته

سـخنان آن  گیري صریح خود را نسبت بـه  است، اما به همین حد بسنده ننمود و موضع

دارد؛ اینکه آزادي و رفع اشغال فلسطین براي او بسیار اهمیت خدمتکار مزدور اعالم می

طلبـی و  دتها بر تن داشته باشـد و از شـها  هایی قدس، زخمو حاضر است براي ردارد 

  :دلیرمردي آنان بگوید

  

  ِجراِحنا النُقسمُ  َوبَِغري َصكّ     َغَري اللِّواءاُحلرِّ ال نـََرتسَّمُ 

  َوبَِغري َوحِي الشَّعِب النـََتکلَّمُ     َولَِغِري ُقدِس الشَّعِب َلسنا نَنحين

مُ     فَلَتشرب الرّاياُت ُخنَْب ِجراحنا   کأساً يُفيُض علی جوانِبها الدَّ

  )179-178، 1993القاسم، (

الزم به ذکر است که حضور شاعر در این متن شعري القاگر بعد پایـداري و اصـرار   

وي بر تسلیم ناپذیري است؛ در پرتو همین مسأله سمیح القاسـم مطلبـی را کـه از زبـان     

تـا بـه صـورت غیـر مسـتقیم      یک شاعر بیان داشته در قالب شعر کالسیک آورده اسـت  

  )179-178: 2002عشریزاید،( استحکام و صالبت خود را در این مسأله به رخ بکشد
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زیـدان،  (اشـغال فلسـطین اسـت     نمایندهرگو که ودر این معرکه، حاکم خودکامه و ز

کند، تحمـل شـنیدن سـخن مخالفـان را نـدارد و      را بازي می» ست«نقش و ) 300: 2009

، خواسـت سرکشـان را بـه بـدترین شـکل بسـتانند؛ چـرا کـه         دهد کـه جـان  دستور می

زند؛ لذا باید با فرومایگان و اوباش سر سـتیز  اوست و اوست که تاریخ را رقم میخواست

  :اش له کندداشته باشد و آنان را زیر چکمه

ی مشــيئيت وليصــلب املتمــردون علــ/ أعــدوا الِنطــع للصــوت الغريــب علــی فنــائي!/ بــامسي: »الســلطان«

حــّر يف / أنــا صــانع التــاريخ کيــف أشــاء!/ وعــدة املــوت املريــده/ واجلــوع املــذلّ / ولتحشــد األســالك/ يــدهالوح

  )179: همان(!! يف إمائي.. عبيدي

پـردازد و مخالفـان   به تحریک حاکم میدوباره خدمتکار مزدور آن  ،در چرخه بعدي

از سـت زمانـه   ؛ او اسـت فریـاد  کارشـان تنهـا   شـمارد کـه   مـی توان بـر هاي بیرا فراري

هاي زندان را نصیبشان کند و نمک و گوگرد و گل خواهد تا حسرت تبعید و بیماري می

چنان با قدرت عمل کند که بـا خـواري   ،در برخورد با آنانو  شان سازدهایرا مرهم زخم

ایـن مـزدور خیانـت پیشـه بـه حـاکم        درپایان،. و زبونی، در برابر حاکم به خاك بیفتند

  :خواهد شد جهنمیهاي اگر حاکم دستور دهد وي تازیانه، گیوتین و نفرین: گوید می

ألِّــب علــيهم حســرَة / وال ذراع.. فــم يصــيح.. اآلبقــون التــافهون/ مــوالي املطــاع! مــوالي: »الســادن «

لـــرتی / بقـــدرتك اجلليلـــهواضـــرب / واجعـــل ضـــماد جـــراحهم ملحـــاً وکربيتـــاً وطـــني/ املنفـــی وأوبـــاء الســـجون

فـــإنين .. وإذا أمـــرتَ / فـــإنين ســـوط، ومقصـــلة وســـيفُ .. واذا أمـــرتَ / ، خاشـــعًة ذليلـــةليـــكجبـــاههم علـــی نع

  )180: همان(...لعناُت جامحة وبيله

بـه   -ر مردم شوریده حال و بدبخت بودکه نماینده قش-» برده«در گام بعدي صداي 

کوتـاهی   کنـد؛ بسـنده مـی  » !كماشـئَت لـ ،كماشـئَت لـ«رسد که صرفاً با عبارت گوش می

خن برده نشان از عدم جایگاه مناسب مردم دارد؛ اینکه حاکم براي آنان ارزشـی قائـل   س

با عنایت به همین موضوع است که صداي . دهدنیست و اجازه سخن گفتن به آنان نمی

است و گویا چیزي به گوش  در میان صداهاي متعدد متن، ناچیز و ناکارآمد) مردم(برده 

  .)178: 2002عشریزاید،(رسد نمی

بار دیگر وارد صحنه  -ان و جانفشانان در راه عقیده بودکه نماینده فداکار-اوزیریس 

هـاي حـاکم را   هـا و خودکـامگی  شود و سکوت مردم در برابـر زورگـویی  و کارزار می



  165بازخوانی اسطورة اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوي جوزف کمبل 

 انـد یدهنماید؛ اینکه آنان بسانِ کرم هستند که در منجالب سکوت آرامسخت محکوم می

کـه   بداننـد انـد؛ امـا بایـد    اند و پیمان شـکنی کـرده  دهو روحشان را به دست ابلیس سپر

وزش هـاي عقـاب بـه رغـم     هاي سرکش از آنِ خورشید و دیدگان جسور است، بال قله

آن گروه جانفشان و فـداکار  ! تنومند هانیاز گشت و ریشهبیها باد، بالیدن گرفت و قلب

  !:بازگشتند وکاري با بخل و بخشش زمین ندارند

َمـن بـاع للشـيطاِن جذوتـُه، وخـان عهـود / فليقنـْع بصـمته.. تنقعات الصمِت للديدان مس: »أوزيريس«

يــا ... فتهيَّئــي للقائنـا!/ للشـمِس، والبصــِر اَجلُسـور/ والقمـم العصــيَّه../ مســتنقعات الصـمت للديــدان / بيتـه

!/ ا ظلـــت قويـــهوجـــذورن!/ وقلوبنـــا عـــادت غنيـــه!/ أجنحـــة الُنســور.. نبتـــت بـــرغم الـــريح / واحــة اهللا القصـــيَّه

  )181-180، 1993القاسم، (! إن شحَّت، وإن کانت سخيه! رجاَل األرض! عدنا

دیشه و افکار خـود را از زبـان شخصـیت    انقبل، چرخه همچونگرچه سمیح القاسم 

دهـد در آخـرین چرخـه ایـن سـروده در      اي اوزیریس بیان نمود، اما ترجیح میاسطوره

صادر کند؛ اینکه او تا جـان در  خود را  بیانیه قالب همان شعر کالسیک به نوعی آخرین

هاي رزمندگان سخن خواهد راند و به آنانی کـه تـا   ها و جانفشانیبدن دارد از فداکاري

واپسین دم در میدان ایثار به پیش تاختند، وفادار خواهد ماند و درفش آزاد را به نقاشـی  

  :خواهد نشست

  

  مانَو�دمُ وبصحوٍةتبنيالز     قسماًبأطاللٍلناتتکلمُ 

  تقدموا: منهمبميدانالفداء    قسماًمبنَأهَوْوا،وآخرشهقةٍ 

  !النرتسَّم..  غريَاللواءاحلرِّ     قسماًبأعراساجلراحوفجرها

  )181: همان(

گفتد و مهري اطرافیان سخن میاز بی) عزیمت(باري، اگر قهرمان در مرحله نخست 

گشـت،   ويموجب عزیمت سفر ها هم همانالبته  کهاز ظلم و ستم حاکم شکوه داشت 

وارد آزمـون و صـحنه کـارزار    از مـرگ پیشـین برخاسـته و    او  )تشرف( در این مرحله

هـاي  گیريایستد و موضعدر مقابل ست زمانه و طرفداران سینه چاك وي میشود و  می

دهد؛ او با صراحت بیان داشت که هستی ایـن سـت زمانـه    تند و تیزي از خود نشان می

آمیز این قهرمان با القابی همچون سلطان، مولی، اسکندر زمانه، آفریننده نهکه در نگاه طع
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ان، هبرباد خواهد رفت و به رغم خواست بـدخوا  معرفی گشته... ابرها، تموز، بزرگوار و

  .گرددهایشان تنومند میها رشد خواهد کرد و ریشههاي عقاببال

ت که سمیح القاسم در کاربسـت  آید این اسنکته دیگري که در اینجا بیانش الزم می

 دو دارايکـه   »انگـاري دوگانه« یا »گراییتقابل«از شگرد اسطوره، همچون مرحله پیشین 

 /راسـت،خیر /منفی،چـپ  /روز،مثبت /شب سفید، /سیاه زیبا، /زشت خوب، /بد صورت

گشته  برآن حاکم اندیشۀ و متن انسجام موجببهره گرفته و از رهگذر آن استکه... شرو

 جملـه  از شناسانی واسطوره منتقدان وتاکید خواست موردچنین موضوعی  البته کهاست،

 مثـال  عنـوان  به) 94: 2003 ومحمودخلیل 285: 1388 شمیسا: ك.ر. (است »کلودلویاستراوس«

گیرند و طرف دیگر نیروي خیـر؛ سـلطان سـتم    یک طرف نیروي شر قرار می در متن او

گیرنـد و اوزیـریس و   ر یـک جبهـه قـرار مـی    پیشه و خدمتکار مزدور و وطن فروش د

پیشـگی،  از یـک طـرف خیانـت    .در جبهـه مقابـل  ) که البته هـر دو یکـی هسـتند   (شاعر

وجود دارد، و در طرف دیگـر پایـداري، جانفشـانی، ایثـار،     ... مزدوري، وطن فروشی و

در این فضاسازي ) بردگان(این نیز یادکردنی است که مردم . خواهی و ظلم ستیزيوطن

  . ایگاهی ندارند و کارشان جز تسلیم و پذیرش چیز دیگري نیستج

  

  »ریس الجدیدوزیا« سرودهمرحله بازگشت اوزیریس معاصر با

القاسم بعد از اینکه دو مرحله عزیمت و تشرف را پشـت سـر   سمیح اي قهرمان اسطوره

گـردد آنهـم در سـروده    مـی » بازگشـت «گذاشت، وارد آخرین مرحله سفر خـود یعنـی   

که البته نامگذاري این سروده بـا مرحلـه مـورد نظـر سـفر همسـویی و        »ريس اجلديديز و أ«

که در این مرحله نقاب اوزیریس را بر چهره زده و کـامالً   سمیح القاسم. همخوانی دارد

از تجربه سفر خود بـا وي  » اوزیریس«یکی شده است، در گفتگو با همسر خویش  اوبا 

  :گویدنشیند و میبه سخن می

/ حنيـا علـی النفايـات املقيتـه/ الشـمس العنيـده مذ کانـت األمطـار واألحـزان و../ والسيول املستميتةأنا 

...  حســـــو�ااملنفيَّ / حتينعيدإلياحلـــــدائق..  فيســـــفرةالتنتهي/ أناوالسيوالملســـــتميته!/ عـــــدُّ للـــــدنيا اجلديـــــدهونُ 

ــــــَدفياحلرائق َاالنسانأنقاَضاملدارسواملصــــــانع!/ ُجرحاخلنــــــادقفي/ حتييشــــــبَّالَلْوزوالَزيتونوالتفاح!/ واِجلْذراملرتمَّ / ويرممِّ

  )198 -1993،197القاسم،(! وختضرَّاملزارع../  اراً أ�وتفجِّرَاأللغامُ 
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هـاي سـفر   از انگیـزه  )سـمیح القاسـم  (آید اوزیریس معاصـر که از متن برمی همچنان

گـر  دی( هـراس از مـرگ  هـاي بـی  گوید؛ اینکه وي دیرزمانی بـه همـراه سـیل   سخن می

، چشم در راه رستاخیز جدید مانـده بـود و دسـت بـه سـفر و مـاجراجویی       )رزمندگان

برگردانـد و  ) فلسـطین (را به بوستان خـود  ) انسان فلسطینی(فراوانی زده تا سهره آواره 

هاي زخـم برداشـته درخـت بـادام،     هاي خاکستري را در آتش بیفکند و در خندقریشه

هـاي  او سفر کرده تا انسان بتوانـد خرابـه  . )بیاورد صلح به ارمغان( زیتون و سیب بکارد

هـا  ها به جاي تخریـب، چشـمه  او سفر کرده تا مین. ها را از نو بسازدمدرسه و کارخانه

  .ها سر سبز گردندجاري سازند و مزرعه

بـانوي  ایزداوزیریس در آخرین سخن خود با اطمینـان کامـل بـه همسـر خـویش و      

و ! ن به دست دزدان دریایی تکـه تکـه نخواهـد شـد    گوید که دیگر جسمشامحبوب می

شود با آن دنیایی پرنـور  بود، فردا روز تحقق یافتنی است و می رویاآنچه دیروز برایشان 

  :و جدید بنا نمود

!/ لنننتهيفيمسلخالُقرصانأشالًءشــــــــــــــــــــتيته/ آهلةمريــــــــــــــــــــده..  يازوجتيــــــــــــــــــــإيزيس/ أناوالسيوالملســــــــــــــــــــتميته

  )198 ،1993 القاسم،(!! جديده..  دنيامنوَّرةً ../  فياألرضنبعثهاغداً / دهأحالٌمشهي..  ماکامنناأمسياإيزيس

–اسـت  چیـزي  گـذار  بنیان معموالً اي افسانه قهرمان« آري، اگر در قبل گفته شده بود که

 کمبـل، ( »زنـدگی  از اي تـازه  شـیوه  یـا  و تـازه،  شهر تازه، دین عصرتازه،ه ک گذاري بنیان

 هنگـام . یابـد  مـی  دسـت  قطعـی  پیـروزي  بـه «قهرمـان   و اینکه در نهایت آن )1380:206

 فضـل  و برکت یارانش به که دارد را نیرویآن قهرمان راز، و رمز پر سفر این از بازگشت

آرمـان پهلـوان   گـریم؛  در اینجـا همـان موضـوع را نظـاره     .)40: 1392،کمبـل ( »کنـد  نازل

بـه پیـروزي   جامعه عمل پوشـانده شـده اسـت و وي     )سمیح القاسم( اوزیریس معاصر

برگشـته اسـت و تـوان آن را    پرماجرا و پرخطر خود  دست پر از سفرِبا  قطعی رسیده و

بـا ایـن سـیر و سـلوك      او بنـا بـه تفسـیري    .بنـا نمایـد   پرنور و جدیـدي  دارد تا دنیاي

ماجراجویانه قابلیت پیدا کرده تا کشـورش فلسـطین را از ظلـم و اشـغال آزاد نمایـد و      

تواند آرزوي فلسطینیان را براي برپایی یک دولت او می. گرداندهویت اصلی را به آن بر

-300: 2009زیدان، ( مستقل برآورده سازد و آوارگان را به سرزمین مادري خود بازگرداند
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گردد و بـا  ن گذشته پیروزمندانه بازمیهمچوتک قهرمان داستان است که  چنیناین .)301

  .آوردارمغان میاجتماعی را به  -خود سرسبزي و زایش سیاسی

  

  گیري نتیجه

رسیم که هسته و ساخت اصـلی و ثابـت سـه سـروده     از آنچه گفته شد به این نتیجه می

قهرمـان  تـک  مورد بررسی کامالً منسجم و به مانند تار و پودي درهم تنیـده اسـت کـه    

گانه خویش یعنی عزیمـت،  در پسِ مراحل سه) سمیح القاسم(اوزیریس معاصر  ،داستان

، یک هدف ثابت یعنی رهایی قدس و از بین بردن اشغال و اشـغالگر  بازگشتتشرف و 

اي که در بعد کهن خود نمـاد مـرگ و زنـدگی    با این نگاه، اسطوره .را دنبال کرده است

گیـرد؛  اجتمـاعی بـه خـود مـی     -سیاسـی  رنـگ اش خارج شـده و  از قاب گذشتهبوده، 

هاست که جسـمش توسـط سـت    ورهفلسطین در نگاه ادیبانه شاعر، همان اوزیریس اسط

لیاقت و نیروي اشغالگر تکه تکه شده و خاکش بـه اشـغال درآمـده    زمانه یعنی حاکم بی

کن کردن نیروي اشغالگر، سرنگونی آن ست دیکتاتور صفت و خودکامه، ریشه کهاست 

برگشت آوارگان بـه سـرزمین مـادري و یـافتن هویـت      استقالل فلسطین، آزادي قدس، 

اوزیـریس معاصـر در آخـرین    البتـه  کـه   و میالد جدید آن اسطوره اسـت زایش  ،اصلی

با این تفسیر، شاعر همـان اوزیـریس اسـت و     .مرحله سفر خود به آن دست یافته است

 مثلث شـاعر، اوزیـریس، فلسـطین در مـتن     وسیلهاوزیریس هم، همان فلسطین و بدین 

  .شکل گرفته است

افزون بر سمیح القاسم بنیان سه سروده ه بررسی نشان از آن دارد کدر نگاهی دیگر، 

هـاي  هـاي دوگانـه و دوشـاخگی   اساس سـاختارهاي دوگانـه یـا تقابـل     برشگرد طعن، 

اي شکل گرفته است؛ بدین گونه که یک طرف نیروي شر قـرار گرفتـه اسـت و    اسطوره

اهـل  طرف دیگر نیروي خیر؛ از یک سو با شـاعران و منتقـدان غیـر متعهـد، مـزدوران،      

طلبان، حاکم ناالیق و خودکامه، اشـغال فلسـطین، دشـمن    فروشان، فرصتوطن سازش،

خواهـان،  اي دیگربـا شـاعر متعهـد، وطـن    در جبهـه مواجه هسـتیم و  ... و ، ستاشغالگر

... ایثارگران، شهادت طلبـان، آزادي قـدس، اسـتقالل فلسـطین، اوزیـریس و      رزمندگان،
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شـده   انسـجام آن شـدن  تن و دوچنـدان  گیري از این تقابل، موجب درهم تنیدگی مبهره

و جدیـد اسـطوره مـورد نظـر ارائـه      جهت ترسیم بعد کهـن  جدول زیر  ،در پایان.است

  :گردد می

  

  داستانبعد ادبی   داستان اياسطورهبعد 

  لیاقتتقابل سمیح القاسم و حاکم بی  تقابل اوزیریس و ست

ظالم بر فلسطین و اشغال آن توسط حکومت حاکم   حکومت ست بر بیابان و تکه تکه کردن اوزیریس

  دشمن

  اشغال فلسطین و آزادي واستقالل دوباره آن  کشته شدن اوزیریس و زنده شدن مجدد

  همراهی مزدوران و خائنین در اشغال  ست در قتل اوزیریس مالزمانهمراهی 

  همراهی رزمندگان فداکار در آزادي قدس  همراهی ایزیس در برگرداندن اوزیریس

  

  ها تنوش پی

 زیبا، صندوقی بازخود نیرنگ مالزمان تناز 72 کمک به »ست« که است قرار این از داستان -1

. نمود دعوت بدان را همه و داد ترتیب ضیافتی آن از پس. ساخت اوزیریس بدن ابعاد اندازة به

 صندوقچه طرف به ست مالزمان سپس کرد، صندوق داخل را اوزیریس نیرنگ با آن، از بعد

 بدین انداختند؛  نیل رود در و کردند مهروموم داغ سرب با و میخکوب را آن و آوردند هجوم

 رسید قتل به ست خود برادر دست به حکومتش سال هشتمین و بیست در اوزیریس شکل

  .)416 ،1382 فریزر،(

 در صندوق. شد روانه صندوق جستجوي به و کرد برتن عزا لباس ایزیس هنگام این در

 به گز بوتۀ. بود گیرکرده »جبیل« نزدیک پاپیروس هايباتالق در گزو بوتۀ هايشاخه میان

 پادشاه پسند مورد درخت زیبایی. برد فرو نخود درو در را صندوق و شد بدل بزرگی درخت

. بسازند ستونی آن از کاخش براي و کنند قطع را آن تا داد دستور نتیجه در گرفت، قرار جبیل

 توانست و گذاشت ملکارت شاه کاخ به قدم ترفندهایی با و رساند آنجا به را خود ایزیس

 درب و ایستاد رسید، افتاده دور جاي به که هنگامی. گرداند باز مصر به آنجا از را صندوق

 کرد، زمزمه لب زیر سحرآمیز کالمی بود، آموخته پدرش از که دانشی با و بازکرد را صندوق

 او از و گرفت درآغوش را همسرش ایزیس. رفتگ دوباره حیاتی اوزیریس صورت بدین

  ).24-22 ،1381رزنبرگ،( شد باردار
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 ایزیس که برخورد صندوقی به ناگهان بود، شکار سرگرم بیابان در ست شبی مدتی، از بعد

 جسد وار دیوانه خشمی با و کرد باز را درش و شناخت را آن درنگبی. بود کرده پنهان

 در را او تن هايپاره و شد روانه مصر قلمرو سراسر به سپس. کرد قطعه چهارده را اوزیریس

 بار ایزیس. رسید ایزیس گوش به اوزیریس شدن کشته خبر. پراکند خواستمی که کجا هر

 شدة قطعه اندام همۀ شودمی موفق نهایت در و کرد همسرش جستجوي به شروع دیگر

  ).386 ،1383 ،برنودیگران( بیابد را او »جنسی اندام« جز به اوزیریس

 بازگشت؛ مصر به صلح دیگر بار آورد، گرد را اوزیریس قطعات تمام ایزیس که هنگامی

 بزرگ داور و مردگان پادشاه آنجا در و رفت مردگان قلمرو به اوزیریس روح هنگام این در

 »روسهو« را او و آورد دنیا به را خود فرزند ایزیس مدتی از بعد. )289 -288 ،1386 بیرلین،( شد

 وي جانشین و گرفت خواهد را پدرخویش انتقام فرزندش روزي که داشت امید وي. نامید

 مطرح مصر پادشاهی بر را خود ادعاي شد، بزرگ هوروس که هنگامی رو این از. شد خواهد

 دادگاه ست، و هوروس بین بسیار هايدرگیري و گوناگون حوادث از بعد سرانجام. کرد

 شوند؛می رأي متفقال پدرش برجاي او نشاندن و هوروس شناختن محق در خدایان

  .واگذارشد هوروس به مصر قانونی فرمانروایی بنابراین، .)380-375 ،1383 برنودیگران،(

 او نام. است »باز« شکل به خدایی آمد، دنیا به اوزیریس و ایزیس از که پسري »هوروس« -2

 ،1383 :همان(. است یافته بازاشتقاق گیري اوج تصور از که است »باال بسیار شخص« معناي به

 زمان در که را رفاهی و عدالت آرامش، و برد ارث به را پدر فرمان تحت سرزمین وي )374

  .ساخت برجا پا دوباره داشت، وجود پدرش

 همۀ کمبلجوزف  )horos journey monomyth(سفر قهرمان  اسطورة  تک نظریۀ اساس بر -3

 ویژه قالبی در مکان و زمان هر در که کنند می پیروي الگوها  کهن واحد هايگونه از ها اسطوره

 یکسان همواره و اند یکسان ها اسطوره اصلی مایۀ بن« که است باور براین وي. یابند می نمود

 که است اي جامعه راهنما، کلید کنید، پیدا را خود خاص شناسی اسطوره خواهید می اگر. اند بوده

 کرده رشد بسته اي درمحدوده و معین اي جامعه در شناختی اسطوره نظام هر. دداری پیوند آن با

 رابیان واحدي داستان اصل، در جهان هاي اسطوره تمام عبارتی، به ).48: 1380کمبل،( »است

 تمایزات وجه کمبل. هستند داستان از گوناگون هاییویرایش علت  به هاداستان تعدد و کنند می

 شدیدي هماهنگی و داند می کم بسیار را هافرهنگ و ها ملت هاي سطورها میان هاتفاوت و

 و بزرگ داستان یک :توان گفتمی بنابراین .)225و 201: 1392نامور مطلق، ( بیند می ها اسطوره میان
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و  است تکرار هاي دنیا در حالدر تمام اساطیر و داستان ضدقهرمان یک و اصلی قهرمان یک

ایات گوناگون از آنها، به علت شرایط محیطی و فرهنگی رشد یافته در آن تفاوت در آنها و رو

هاي گوناگون به ها وتمدنها با توجه به شرایط اجتماعی موجود در فرهنگاسطوره. است

بر چهره » لیهاي محنقاب«ها را این تفاوت کمبل. شودهاي متفاوتی متجلی میصورت

  .)70: 1393بهمن نامور مطلق ونسیم فخاري زاده، به نقل از  campbell،1988: 111(خواند الگوها می کهن

الزم به توضیح است در حالی که شاگردان حضرت مسیح به تعالیم وي از تورات و کتب  -4

دلهره و هراس داشتند؛ آنها در قلمرو  ،دادند، همگی آنها در مورد عواقب آن پیامانبیاء گوش می

ها تا حدي متحمل دیگر مذاهب بودند، اما قیصر را نیز رومی بردند،امپراطوري روم به سر می

راه «خودش را به عنوان ها مخالف این نبودند که عیسی رومی. به عنوان یک خدا قبول داشتند

داد مبنی بر اینکه معرفی کند، اما گفتن آنچه را که عیسی تعلیم می» دیگري براي رسیدن به خدا

مطابق با منابع خارج از . انداختزندگی آنها را به خطر میاو تنها راه رسیدن به خداست، 

کتاب مقدس، به جز یکی از یازده شاگرد اولیه مسیح، همگی به خاطر این پیام محکوم به مرگ 

یازدهمین آنان نیز تبعید . دنددانستند جان خود را از دست داشدند و به خاطر آنچه حقیقت می

س کالم شاعر مبنی بر اینکه سخن از ایمان نمودن در روم بر این اسا .)257: 2016کراس، (شد 

  . است جریان همین ناظربه گناه است،

  

  منابع و مآخذ

والنشـر،   الترجمـۀ ف والتکوین للتـألی دار فی شعر ادونیس، دمشق،  ةاألسطور، )م2009( ابوعلی، رجاء -

 .ولیاأل الطبعۀ

هاي یونانی، رومی، ها اسطورهجهان اسطوره ،)ش.هـ1383(وسیال و گاردنر، جین ف و دیگران برن، ل -

 اسکاندیناوي، مصري، سلتی، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز

 .هاي موازي، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، اسطوره)ش.هـ1386( ف. بیرلین، ج -

سـم  ش، ترجمـه ابوالقا اسطورة ایـزیس، اوزیـریس و حماسـه گیـل گمـ     ، )ش.هـ1381( رزنبرگ، دنا -

 .اسماعیل پور، تهران، نشر اسطوره

محمود درویش، سـمیح القاسـم،   : ، اثر الفکر الیساري فی الشعر الفلسطینی شعر)م2009(زیدان، رقیه  -

 . ولیاأل الطبعۀتوفیق زیاد، دار الهدي، 
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ء ، سوریه، دمشق، دار عالةأصل الدین واألسطورو المؤنثۀ ۀاأللوه، لغز عشتار )م2002( السواح، فراس -

 .الثامنۀ الطبعۀ، الترجمۀووالتوزیع  الدین للنشر

 .سوم میترا، چاپ نشر تهران، نقدادبی،، )ش.هـ1388(شمیسا، سیروس  -

  .الخامسۀ الطبعۀاآلداب،  مکتبۀ، ة، القاهرالحدیثۀ العربیۀعن بناء القصیده ، )م2002(عشري زاید، علی  -

شی در جادو و دین، ترجمـه کـاظم فیروزمنـد،    پژوه ،، شاخۀ زرین)ش.هـ1382(فریزر، جیمز جرج  -

 .تهران، نشر آگاه

 .سعاد الصباحالقاهره، دار  المجلد األول، ،الکاملۀاألعمال ، )م1993( القاسم، سمیح -

 .Goodseed internationalاند، ترجمه؟، ، آنچه انبیا گفته)م2016( .ر.کراس، جان -

 .ه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، قدرت اسطوره، ترجم)ش.هـ1380( کمبل، جوزف -

، قهرمان هزار چهره، ترجمه شادي خسروپناه، مشهد، نشـر گـل آفتـاب،    )ش.هـ1392( --------- -

 .چاپ پنجم

 ةإلـی التقلیـد، عمـان، دار المسـیر     ة، النقد األدبی الحدیث من المحاکا)م2010(محمود خلیل، ابراهیم  -

 .الطباعۀللنشر و التوزیع و 

ها و کاربردها، تهـران، انتشـارات   شناسی، نظریه، درآمدي بر اسطوره)ش.هـ1392( امور مطلق، بهمنن -

 .سخن، چاپ اول

هـاي گـیلگمش بـا    اي تصویر سـازي خوانش بینانشانه«، )ش.هـ1393( و نسیم فخاري زاده ------ -

 ).86-67(، صص12 ، فصلنامه کیمیاي هنر، سال سوم، شماره»تأکید بر مطالعه تک اسطوره ترامتن

المقدس فی الشعر الفلسطینی المعاصـر، عمـان، دروب للنشـر و     شعریۀ، )م2010( نمرموسی، ابراهیم -

  .التوزیع

  



 

  

  

  

  علی أساس نظرية جوزف کامبل سطورة أوزيريس في شعر سميح القاسمقرأة أخری منأ

  

  
  1علی نجفی إیوکی

  2اعظم صدري

  

  الملخص

ن أهــم األســاطري املوظفــة يف الشــعر العــريب املعاصــر حيــث اســتحوذت علــی مــاملصــريّة ســطورة أوزيــريس إإّن 

هــذا وإّن مســيح القاســم الشــاعر . الــدواوين الشــعريّة بشــکل الفــت مبــا حتتــوي علــی االنبعــاث واخلــري والربکــة

الثالثــــــة املعنونــــــة  قصــــــائدهاســــــتلهمها يف املعاصــــــرين الذي العــــــربحــــــد الشــــــعراء الفلســــــطيين املعاصــــــر مــــــن أ

ـــــ ّــــةالعار«، »قلعــــةاالمرباطورعلي«بـــ مراحــــل ســــفر البطــــل حيــــث ميکــــن تطبيــــق  »اوزيريســــاجلديد« و »حواري

املشــتملة علــی العزميــة، الرحلــة  جــوزف کامبــل الثالثــةاملنّظــر الشــهري اإلمريکــي أســفار مراحــل مــع الشــعري 

 ال حضــورالتحليلــي دراســة أشــک -صــفيحتــاول هــذه املقالــة مبنهجهــا الو  علــی ضــوء هــذه املعرفــة. العــودةو 

ــة اســتدعاءها يف  أســطورة اوزيــريس و مــدی مطابقتهــا مــع أســفار جــوزف  شــاعراملــذکورة للقصــائد الو کيفّي

الشــعري علــی أســاس  اوزيــريس يف نصــهمســيح القاســم مــال إلــی توظيــف شخصــية مــن املســتنبط أن . الثالثــة

  .ريات الوطن العريب وخاصة الفلسطنية وضرو لتزمرؤيته اجلديدة امل

  

  

  

  

  

 االحتالل، الفلسطني، جوزف کامبلمسيح القاسم، االسطورة، أوزيريس، : الرئيسيةات الکلم

                                                           

  جامعۀو آدابها فی  اللغۀ العربیۀاستاذ مشارك بقسم  -1

 کاشان بجامعۀو آدابها  اللغۀ العربیۀفی  ماجستیرة -2
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  از یوسف القعید "الحرب فی برّ مصر" در رمان "أرض"بررسی موتیف 

  

  دانشگاه گیالن ،زبان و ادبیات عربی دانشیارسید اسماعیل حسینی اجداد، 

  دانشگاه بوعلی سینا همدان  ،، دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات عربی1شهرام دلشاد

 
23/08/1395: تاریخ دریافت 02/02/1396: تاریخ پذیرش   

  

  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
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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
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. 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



  193 از یوسف القعید "الحرب فی برّ مصر"در رمان  "أرض"بررسی موتیف 

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

  .نشر نی: مفاهیم نقد فیلم، تهران ،)ش1386(اسالمی، مجید  -

، مجموعه 4، ج3فصول، ع والروایۀ الجدیدة، مجلّۀ، یوسف القعید )م1984(دوجالس، فدوي مالطی  -

  .202 -190: واألدب، صص الحداثۀ فی اللغۀ

  .مروارید: گشودن رمان، چاپ سوم، تهران ،)ش1394(پاینده، حسین  -

هاي صادق ها و کارکردهاي آن در داستانموتیف و گونه، )ش1390(دهقان، الهام، تقوي محمد  -

  .115 -91بهار،  صص  13، ش4هدایت، فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی، س
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  .1چاپ . دارالنهار للنشر: ، بیروتلروایۀ، معجم مصطلحات نقدا)م2002(زیتونی، لطیف  -

عمال الروائی المصري یوسف القعید؛ فی أ قراءةالمیتاقص تجریباً روائیاً،  ،)م2013(، سمیۀ الشوابکۀ -

  .667 - 639: ، صص)3( 27 مجلّۀ. مجلۀ جامعۀ النجاح لألبحاث: أرد

فصلنامه  ؛ دو»موتیف نهر در اشعار بدرشاکر سیاب« ،)ش1394(الدین؛ عباسی، نسرین عبدي، صالح -

  .100 -75پژوهشی نقد ادب معاصر عربی؛ سال پنجم، صص علمی

  .للدارسات والنشر المؤسسۀ العربیۀ: حدائق ابراهیم، بیروت ،)م2000(طه، متوکل  -

  .مدبولی مکتبۀ: قاهرةچاپ پنجم، . ، الحرب فی برّ مصر)م1991(القعید، یوسف  -

، ترجمه و نقد و بررسی داستان قطار الصعید اثر یوسف القعید؛ پایان )ش1393(گندمی کال، ناهیده  -

  .د مرکزي تهراننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واح

  .دارالمعارف: ، زینب، مصر)ش1392(هیکل، محمد حسین  -

- Oxford University. (1978). the Oxford English Dictionary. University press: Oxford. 



 

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  األرض، يوسف القعيد، احلرب يف بّر مصر، الوظيفةاملوتيف، : الرئيسيةالکلمات 
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     پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

 )1396(علمی پژوهشی  13/ پانزده پیاپی/ سال هفتم   

 

  

  »علی فوده«از » سندباد ةعود«سروده ي زبانی در هاشناسی رمزگاننشانه

    

 دانشگاه یزد ،دانشجوي مقطع دکتري رشته زبان و ادبیات عربی ،فاطمه جمشیدي

  دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،1وصال میمندي

  دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، فاطمه قادري

 دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،رضا افخمی عقدا

  02/02/1396: تاریخ پذیرش  13/08/1395: تاریخ دریافت

  

  چکیده

هاي ادبی که توجه بسیاري از ناقدان و پژوهشگران را به خود یکی از رویکردهاي جدید در بررسی

شناسی به دانش نشانه. نده متون ادبی استهاي تشکیل دهها و رمزگانمعطوف داشته، واکاوي نشانه

یکی از  شود وهاي وضعی اطالق میر و عالمتاي مختلف همچون زبان، تصاویهاي نشانهبررسی نظام

 جا کهاز آن. یابندها در آن معنا مییعنی رمزگان، به منزله چهارچوبی است که نشانه آنمفاهیم بنیادي 

و  هارمزگانشناسی از خدمات نشانهنیزناقدان ادبی نزدیک است، با علوم انسانی در ارتباط  تادبیا

از نوع کیفی است، به روش  که این پژوهش. ندنمانصیب نمیبی ،متون در بررسیها هاي تأویل آنشیوه

ترین مهم شناسیشده و با هدف نشانه نوشتهاي استفاده از منابع کتابخانه باتوصیفی تحلیلی و

ها با آن و میزان هماهنگی )م1982 - 1946(» علی فوده«از  »عودة سندباد« رودهس زبانی يها رمزگان

و در نهایت دریافته است  انجام شده، انداین سروده داشتهانسجام  ی که درنقش شرایط زندگی شاعر و

ي تجلّی یافته و رمزگان مربوط به صاحب متن و رمزگان اسطور عر و روحیات وي درکه شخصیت شا

میزان ادبیت آن مرهون دو  مزگان روایی حاصل گردیده واز رهگذر رمزگان فرم و ر سروده انسجام

در عنوان » سندباد«شایان ذکر است که آوردن واژه .رمزگان زیبایی شناختی و بینامتنی شعري است

سروده که سبب تداعی داستان این شخصیت اسطوري و کنکاش براي یافتن شباهت میان سراینده این 

لّت گزینش سروده مذکور جهت ترین عشود، مهمو سندباد اسطوري می) علی فوده(ده قصی

  .هاي زبانی آن استشناسی رمزگان نشانه

  »سندباد ةعود«نشانه شناسی، رمزگان، علی فوده، قصیده  :ها کلیدواژه

                                                           
   Email: Vmeymandi@yazd.ac.ir :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.7.13.197 
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  مقدمه

است  »هاتولید نشانه«و) کدها(» رمزگان«گذاري دو نظریه پایه ،وظیفه کلّی نشانه شناسی

 کندرا مطرح می» نظریه رمزگان«پردازد، شناسی خاصی که به داللت معنایی مینشانه و

تر است؛ به بدیهی است که داللت معنا از داللت لفظ بسیار عمیق. )13/ 1 :1372احمدي، (

بیان دیگر در بررسی داللت معنایی یک لفظ یا عبارت، مفهومی فراتر از اطالق لفظ بر 

اي همان پدیده ،گیرد و چه بسا منظور از این اصطالحخاص مدنظر قرار می یک معناي

به این صورت  ؛یاد کرده است» معناي معنا«از آن با عنوان » عبدالقاهر جرجانی«باشد که 

مارا به یک معناي  ،شود و آنگاه همان معنایک معنا برداشت می ی ابتدالفظ هر از«که 

که در  رمزگان .)263، م2004جرجانی، ( »دشو، رهنمون مینظر گوینده است مورددیگر که 

ترین عناصر ارتباط کالمی هایی همچون فرستنده، گیرنده و پیام از مهمکنار مؤلّفه

 ،هر پیامزیرا شود، از اهمیت باالیی در فرآیند انتقال معنا برخوردار است؛محسوب می

نه یک شعر در پیکر رمزگان موبه عنوان ن :شودرمزگانی ویژه ارائه می قالبدر 

 شود و به کاربردهاي ادبییعنی به زبانی خاص سروده می ؛گیردشناسیک جاي می زبان

زبان ادبی به طور عام و زبان شعر به طور خاص در «و شاعرانه آن زبان وابسته استو 

 :1388احمدي، ( »شناسیک استهاي زباندرك امکانات پنهان رمزگان و داللتابزار حکم 

اش ادبی قواعدبراي درك کامل این رمزگان نه تنها باید آن زبان و ؛ از این رو)138 -  136

با توجه به  .نیز آشنا بود آن ربمسلّط ها و عناصر ادبی بلکه باید با سنّت ،را شناخت

 از سوي کافیعدم توجه  و شناسی متون ادبی از این منظراهمیت نظریه رمزگان و نشانه

 همچنینهاي متون ادبی و شناختی رمزگاندبیات عربی به بررسی نشانها پژوهشگران

ضرورت بررسی شعر معاصر عربی با رویکرد مذکور، پژوهش حاضر تالش کرده است 

شناسی نشانه با هدف و ايز منابع کتابخانهتا با رهیافت توصیفی تحلیلی و استفاده ا

عالوه بپردازد تا  به تحلیل آن »فودهعلی «از » عودة سندباد«هاي مختلف قصیده رمزگان

هاي مربوط به این زمینه و هموار کردن راه فراروي بر پر کردن خأل موجود در پژوهش

هاي سروده ترین رمزگانمهم) 1: پاسخ دهد این سواالت پژوهشی سایر پژوهشگران، به

و شرایط کدام رمزگان بیشتر با شخصیت و روحیات شاعر ) 2کدامند؟ » سندباد ةعود«
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ی به آن بخش هاي این سروده در انسجامنقش رمزگان) 3زندگی وي هماهنگ است؟ 

  ؟چیست

  

  پیشینه تحقیق

عربی مقاالت زیادي نوشته شده است، اما تالش  ز در متونورمبررسی در زمینه 

عربی  قصاید هاي رمزگانیکه با محوریت بررسی نظام اثرينگارندگان براي یافتن 

علی «هایی که به بررسی شعر ترین پژوهشاز مهم. نتیجه ماندبی ،باشد شده نوشته

کرامات نفس در آینه شعر «مقاله ) 1 :باید به موارد ذیل اشاره کرد اندپرداخته» فوده

درنشریه چاپ شده » حسین کیانی«و » فضل اهللا میرقادري«نوشته  ،»شهید علی فودة

در  ؛ش1390 شماره چهارم، بهار ،دوم الس ،کرمان شهید باهنر ادبیات پایداري دانشگاه

صداقت بایی، شجاعت و شکی چونقالب صفاتی  در هاي کرامت نفسجلوه این مقاله

به تصویر کشیده شده  »عروة بن الورد« و» ل حبشیبال«هایی چون شخصیت در اعمال

اجلامعة «مجله  در چاپ شده» عماد عبدالوّهاب الضمور«از » املقاومة يف شعر علي فودة«مقاله ) 2.است

 ؛جلد بیستم ،شماره دوم ،م2012سال  ،اردن »البلقاء التطبيقية«دانشگاه  »اإلسالميةللبحوث اإلنسانية

دعوت به  و ، تقویت روح مبارزههایی چون بیان هویت فلسطینیفهبه مولّنویسنده  که

مرضیه «نوشته » ةعلي فود لشهيدر امظاهر املقاومة يف شع« يپایان نامه )3.ده استکراشاره آزادي 

در این پایان نامه، نویسنده به استخراج  ؛ش در دانشگاه شیراز1393در سال  »زیبنده

نی، اوضاع آوارگان فلسطی توصیفمظاهر مقاومت از جمله دعوت به پایداري و مبارزه، 

مقایسه «مقاله ) 4.پرداخته استمقاومت  نقش زن در اسارت، اشتیاق به وطن، شهادت و

 ،وهمکاران »حدیثه متولّی« از» هاي ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و سپیده کاشانیهجلو

اول، شماره یک،  سال ،ادبیات ملل زبان و هاي تطبیقیپژوهشچاپ شده در فصلنامه 

و سایر  داردنگاهی تطبیقی به مظاهر پایداري در شعر این دو شاعر  که ش1394 پاییز

شود که مشخص میسطور این به  توجهبا  .کرده استرا بررسی ن ويمضامین شعري 

بوده و  نویسندگانتوجه  مورد علی فوده يرشع تنها بررسی مضامین ،ها پژوهشاین در 

  .اندهاي وي را محور کار خود قرار ندادهنظام رمزگانی سروده، نشانه شناسی یک هیچ
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  و اهمیت آن در تحلیل متون ادبیرمزگان 

ن به دو تواها رامیرمزگان ؛مفهومی جدید است و ادبیات، شناسیباندر زگان مفهوم رمز

این است که  ،رسدبه نظر میآنچه مهم . غیرزبانی تقسیم کرد هاي زبانی ودسته رمزگان

؛ زیرا )277 :1387، سجودي( هاي دیگر استشدگی در زبان بسیار بیشتر از حوزهمیزان رمز

ز طریق انبوهی از روایات و حکایات انباشته شده هاي دیگر به واسطه زبان و ارمزگان

اگر بخواهیم تعریفی جامع  ).150 :1387، سجودي(در فرهنگ، قابل توصیف و بیان هستند 

شکل گرفته از عناصري است که ، زبان که باید بگوییم ،و مختصر از رمزگان ارائه دهیم

پیام را این عناصر که  ؛تندشوند و رساننده معنا هسهایی ویژه ترکیب میبر اساس قاعده

  ).39: 1388احمدي، ( شوندنامیده می» رمزگان«توان شناخت می هابه وسیله آن

ها وابط میان آنشناختی هر متن با در نظر گرفتن چندین رمزگان و رتحلیل نشانه

در ادبیات  نتواشناسی رمزگان را میهاي گونهیکی از حوزه ؛است پذیرامکان

 نیزهاي تشکیل دهنده متون ادبی رمزگان پیرامون .)221 :1386چندلر، ( افتشناسی ی نشانه

 شوند،متون ادبی می انسجامسبب  باید به این نکته اشاره کنیم که مراد از قواعدي که

و هم آن دسته از  استساختار کلمات و جمالت  يتشکیل دهندههم قواعد زبانی 

، استعاري و دارند تا در کاربرد مجازيآن میکه شاعر و نویسنده را بر ادبی  هنجارهاي

نسبی  ،در میان ادیبان این امرکه البته  ،نشان دهدخلّاقیتاز خود  ،الفاظ و عبارات کنایی

 فهمید که توانبا این توضیحات می .دارد بستگیهااست و به میزان ذوق ادبی آن

نظامی است  ،شعر هاز این جهت است کشناسی رمزگان در متون شعري اهمیت نشانه«

 کهآواشناسی  و واژگانی، نحوي، عروضی، ریخت شناسی ايهاز خرده نظام متشکّل

 .)248ش، ص 1386چندلر، ( »کندادبیات را اثرگذار و قدرتمند می ،هاآنروابط میان 

شوند که در هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر می نیز هانشانه«

متون همواره  هرچند که ،به بیان دیگر ؛انجامدها میود شدن معناهاي آناین کار به محد

 ما را به سمت خوانش ارجح ،هابراي تفسیر باز هستند، اما به کارگیري رمزگان

یا عبارت در یک لفظ  معنايبه عنوان نمونه  ؛)232 -  230: 1386چندلر، ( »کندراهنمایی می

شناسی تفاوت  آن در رمزگان نحوي یا زیبایی معنايمتن با  رمزگان مربوط به صاحب
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عبارت را با شرایط متن باید ارتباط لفظ یا  ؛ به این ترتیب که در رمزگان صاحبدارد

در رمزگان  اما ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر شخصیت ادیب در نظر گرفت روانی،

رمزگان از  ها که بخشیفعلکه در حال آن ؛در داللت دخیل هستند ، قواعد زبانینحوي

صبغه زبان شعر به خاطر . ها استها تعیین کننده داللت آن، ساختار واژههستند زمانی

اربرد شود، با کهاي آن دیده میکه در تصویرپردازي و گرایش به قوه خیال ادبی خود

یرمستقیم بیان ادبی تفاوت دارد و مفاهیم را به صورت غصریح و رسمی زبان متون غیر

فته شده نظام زبان پیروي زبان شعري از قوانین کلّی و پذیر« قیقتکند و درحمی

 »گوید و منظورش چیز دیگري استشعر چیزي می ه شدهگفت که اییکند تا ج نمی

ریشه در ساختار ادبی و به کارگیري فنون  ،که این داللت متفاوت )127: م2002الصباغ، (

توان به ، نمیارات و نوع ترکیبات، عبشاعرانه دارد و بدون توجه به ساختار واژگان

  .خوبی به مقصود و مراد گوینده پی برد

  

  »عودة سندباد«زبانی در سروده انواع رمزگان 

-به عنوان متن مورد تحلیل از منظر نشانه 1»عودة سندباد«در پژوهش پیش رو، سروده 

ذکر  بانی وهاي زترین رمزگانتببین مهمها انتخاب شده که در ادامه به شناسی رمزگان

ان در تعیین شایان ذکر است که نگارندگ. پرداخته شده استاز آنهاي شعري نمونه

از  ؛نیافتند ،دنباش کردهناقدان معرّفی بندي خاصی را که تقسیم ،هاي این قصیدهرمزگان

ها را هاي مختلف آن دست یافته و آنبه شناسایی رمزگان سروده،با کنکاش دراین رو 

  .اندقرار دادهمورد واکاوي 

  

  رمزگان مربوط به صاحب متن

براي گزینش  آنعنوان هر اثر ادبی نشان دهنده میزان تالشی است که خالق 

عالوه بر اینکه بخشی از ارزش ادبی  ،؛ زیرا عنوانداردمیترین واژگان مبذول  مناسب

 و در حقیقت هست زهایی از شخصیت ادیب نیدهد، بیانگر جنبهمتن را نشان می

تواند به گر متن به واسطه آن میکه تحیل شودمحسوب می ی اساسی و کارگشاسالح«
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را از آن برداشت  گیري شده، مفاهیم مختلفانشی جهتعمق متن وارد شود و با خو

بیش از  ،به همین دلیل است که گاه توجه صاحب متن به عنوان؛ )72: 1990مفتاح، (» کند

به خود متن است هتوج.  

شاعر معاصر فلسطین است، شاعري که » علی فوده«سروده » سندباد ةعود«قصیده 

هاي آغازین سال و به دنیا آمد» حیفاء«از توابع شهر » قنّیر«م در روستاي 1946در سال 

پس از شکست سال . زندگی او با به رسمیت شناخته شدن کشور اسرائیل مصادف بود

م در 1967اردن رفت و تا پیش از واقعه م همراه با خانواده به کرانه شرقی رود 1948

از در سنّ دو سالگی و اندوه از دست دادن مادر  يغم آوارگی از یک سو .آنجا بود

و پس از گذراندن عمري مملوء از  وي را به ورطه غربت و تنهایی کشاند ،سوي دیگر

 -  76: 2005خلیل، ( م به شهادت رسید1982در سال سرانجام  آوارگی، مبارزه و اندوه،

شعري این شاعر باید گفت با توجه به شرایط  موضوعاتدر رابطه با نبوغ ادبی و . )81

 آن، بیشتر به ادبیات مقاومت و مضامین وابسته به زندگی ويسیاسی اجتماعی حاکم بر 

هایی که در در برخورد با شرایط اسفبار سرزمین خود و دیدن نابسامانی. توجه داشت

جا حاکم شده بود، به شاعري سرکش و متمرّد گر بر آنغالنتیجه حضور دشمن اش

که در بدون آن ،دانستاو شعر را مجالی براي بیان حقیقت و عدالت می. تبدیل شد

 توان گفت؛ از این رو میترین تردید یا ترسی احساس کندوجود خود، کوچک

  .استاي جوشان و طبعی لطیف عاطفه قلبی آگاه،هاي او برخاسته از  سروده

این نتیجه  ،متن در سروده مورد بحث رمزگان مربوط به صاحبشناسی نشانه پس از

 توان نمود آوارگی و دوري ازبه خوبی می» عودة سندباد«عنوان  دیدنبا حاصل شد که 

و تداعی داستان این » سندباد«ذکر واژه  وطن را در شعر وي یافت؛ چراکه به دنبال

دوري از وطن را بیش از پیش در ذهن خوانندگان ویش و شخصیت اسطوري، غربت خ

این امر در درك معنا و مفهوم قصیده بسیار  و کندها معرّفی میترسیم و خود را به آن

اثر ادبی به طرق مختلف خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت «مؤثّر است؛ زیرا 

گی وي داللت ، بر زندگی شاعر، ساختار شخصیتی و محیط اجتماعی زندغیرمستقیم

به یکباره این سروده عنوان در یک کالم باید گفت  .)153: 1389فرهنگی و همکار، ( »کندمی
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به همان اندازه که در نگارش  »علی فوده« به تحقیقو شده و بدون تفکّر قبلی انتخاب ن

 مثابهبه  عنوان«؛ زیرا ه استبود ، براي انتخاب عنوان نیز حساسهبه خرج دادمتن دقّت 

گیرد، به اندازه خود که از یک متن در مقابل دیدگان مخاطب قرار می ولین عنصريا

در حقیقت یک گره و  صاحب اثر باشد روحی تواند معرّف شخصیت و حاالتمتن می

  .)71 :2008بلعابد، ( »و ارتباط هنري میان اثر و صاحب آن است

  

  زیبایی شناختی کالم ي جنبهمربوط به  رمزگان

اشکال بازنمایی واقعیت که هاي بیان ادبی و هنري یک متن زگان، شیوهدر این رم

برگیرنده دو  رمزگان زیبایی شناسی در ).95و  44: 1380گیرو،(ند شومی ، بررسیهستند

 ترینمهمجا که از آن ).98 :همان( هنريي هاهاي بالغی و نشانهنوع نشانه است؛ نشانه

است، باید اذعان ها هاي ضمنی آنو داللتبالغی هاي نشانه ،هاي این رمزگانهنشان

 تهاي بررسی متن در این رمزگان، محور جانشینی الفاظ اسیکی از جنبه داشت که

، مجاز و کنایه در مطالعات مفاهیمی چون استعارههمچنین  ).154: 1386چندلر، (

رین بارزت .)54: 1387، سجودي( نداي برخورداراز جایگاه ویژه رمزگانشناسی این  نشانه

در ابتداي » الزیتون«واژه عبارتند از  »عودة سندباد« سروده شناختیهاي زیباییرمزگان

د صلح که نما» من کبدي املصباحِ  شوکةَ  عدُت للزيتون من بالدي ألخلعَ « و در عبارت قصیده

همچنین درمورد ترکیب . اي برخوردار استجایگاه ویژهاست و در ادبیات فلسطین از 

 فلسطین گفت شاعر عقیده دارد که مردم باید ،ستهی اکه اضافه تشبی» ة املصباحشوک«

ها اند و آنهاي دروغین دشمنان اشغالگر و سیاستمداران غاصب را خوردهوعدهفریب 

 -چراغ دانند در حالی که این می شانرا همچون چراغی فراروي آینده خود و سرزمین

نیست که  یانفلسطین یزي جز خاري در چشمچ -استعاره از سخنان فریبنده دشمن 

ها را بر دیدن اوضاع نابسامان سرزمین خود نابینا کرده و چشم آن نسبت بهها را  آن

» الربد واجلوع عاشرنا البنادق يف کهوف«عبارت  دیگر این رمزگان، نشانه .حقایق بسته است

و در  گویدمی ،خطاب به مادر خود که منظور همان وطن است آن راکه شاعر است

أجنبنا الليوث « عبارتدر .است به کار برده سختی کشیدن و تحمل مشکالتمعناي کنایی 
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را استعاره از شیرمردان، جوانان شجاع و » أشباال«و » الليوث«دو واژه نیز شاعر»ّمث أشباالً 

جاز عقلی در کاربرد منیز»أمازال الربيع ُحييطُه بالّلوف والّشومر« جمله در وقرار داده است دلیر

است، دیده » الربيع«به فاعل غیر حقیقی خود یعنی » يطهحي«که اسناد فعل » بيعالر «واژه 

  .شود می

» جدائلها جناحًا للطيور لتنسج ِمن/ أمازالت تبيع الشمُس ِمن دمها« عبارت سخن شاعر در

أم «هاي روشنایی خود را از روشنگري ،خورشیدکه  به این صورت ؛معنایی کنایی دارد

همچون  توانندانان که میتا براي جو است گرفته ،هکه زنی بلیغ و سخنور بود» الخیر

هایی ببافد که این بال ،مند شوندآزادانه زندگی کنند و از حقوق انسانی خود بهره پرنده

ها نماد قدرت و امکانات الزم جهت مبارزه با دشمن و در نهایت رسیدن به صلح و بال

اضافه » حبر العار«ترکیب  »األرض أضناين حننيُ  العارِ  بُت حبرَ رکِ  فحنيَ «بارت در ع.آزادي هستند

شاعر اوضاع ننگین فلسطینیان تحت اشغال و سلطه  که در خالل آنتشبیهی است 

برد و دستاویز و می ها را در خود فرودشمن را به دریایی تشبیه کرده که هر لحظه آن

 ،است هامجاز از مردم یا مشکالت آننیز» األرض« واژه و ندارد وجودفراري از آن  هرا

در معناي استعاري  »یأم«کلمه»أضرمتا حناين كمها عينا.../يا أّمي كمها عينا«همانطور که در 

. به عنوان استعاره از آزادي و پیروزي وطن ذکر شده است »كعينا«سرزمین و لفظ 

استعاره از وطن است و  »أّمي«اژه که و» يا أّمي هزيال ليكإُعدُت « عبارتهمچنین است در

کنایه از اشغال چندین ساله فلسطین و » ّمث جيًال ّمث جيالً ... فوق کتفي غربة األجيال«عبارت 

کنایه از  نیز» بات عراُء قليب مستحيال« عبارت و است هاآوارگی طوالنی مدت فلسطینی

  .غیرممکن بودن فراموش کردن کینه دشمن

رأيُت « در عبارت» الليل«واژه یی شناختی این متن عبارتند از هاي زیباسایر رمزگان

 »...ينهشين... حيّدق يفّ «که استعاره از دشمن تجاوزگر است و نیز دو فعل » يل يرقبيناللّ 

اول در » األمّ «لفظ » حنان األّم يا أّمي«در آزار دادن هستند، همانطور که عملاستعاره از

این مفهوم کنایی » وحني رميُت قلبيبني أيدي سندباد«مله ج و نیزمعناي استعاري وطن است 

شوق «در » األرض«و واژه سندباد را الگوي خود قرار داده  ،»علی فوده«را دارد که 

توان فعل البته می .استه مجاز از مردم آن سرزمین با عالقه مکانی» ميّزقين... األرض
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 ترکیب و در نهایت دانست» حيزننی«یا » يعّذبين«یمزّقنی را استعاره تصریحیه از فعل 

کنایه از شرایط را »واجلوعِ  الربدِ  يف کهوفِ  رنا البنادقَ وعاشَ «عبارت در  »کهوف الربد واجلوع«

که در اینجا -ها را براي مادر خود که شاعر آن در نظر گرفت ییو طاقت فرسا سخت

  .کندبازگو می -همان وطن است

در این سروده از فنون بیانی به خوبی استفاده  »علی فوده«شود که مالحظه می چنان

که چون بسان رونوشتی از دنیاي  آفریده استبازنماهاي خیالینی را  ،کرده و با این کار

 هارمزگاننوع پیام این «و گیرندکنند، ارزش نشانه را به خود میآفریده شده جلوه می

هایی که از روابط عینی، واقعی هنشانیعنی همان هاي فنّی همانند واقعیتی است که نشانه

کاربرد  و )65 :1380گیرو، ( »از توصیف و توجیه آن ناتوانند ،پذیر حکایت دارندو اثبات

و آگاهی وي از کاربردهاي » علی فوده«دهنده توانمندي ها در این سروده نیز نشانآن

ر کنار ارزش ر دذاري متن این اثي که به غناي زبانی و شدت تاثیرگادبی زبان است؛ امر

مجاز شاعر از طریق به کارگیري این نوع رمزگان،  ،عالوه بر این .ادبی آن افزوده است

که این خود از فواید  دهدهاي ضمنی و تنوع تفسیرها را پوشش میشمردن داللت

دو  نیز مجازاستعاره و  .)250: 1386چندلر، ( شودشناختی محسوب میهاي زیباییرمزگان

 مطرح شده اتموضوعهر یک از؛ زیراهستندي این سروده انتقال معنا ن درمنش بنیادی

مورد درك  در و آیندمیسطه مجاورت، به دنبال موضوع دیگربر حسب شباهت یا به وا

تعیین کننده  ،که قطعاً رجوع به بافت درون متنیباید گفت  قصیدهات این معناي کنای

  .است کنایی يامعن

هاي آن است که در میان بخش» عودة سندباد«قصیده یکی دیگر از رموز زیبایی 

ارتباط بین واژگانی است  حقیقت در »آییهم«وجود دارد؛ » آییهم«رابطه  ،مختلف آن

که به یک حوزه معنایی تعلّق دارند و از طریق همین واژگان است که این پدیده در متن 

باشد؛ به  مرتبط تلفمخ اي باکلماتکه ممکن است کلمه ايگونه به ،کندظهور می

 ،دارند تعلق معنایی حوزة یک به که معینی واژگانی عناصر آمدن جا یک عبارت دیگر،

لطفی پور ( شودآن متن می انسجام به منجر که موضوعیک متن است چارچوب در

ها، در این سروده شاعر با در کنار هم قرار دادن برخی واژه. )114: 1371ساعدي، 
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هاي زبانی نزدیک به هم یا مراعات نظیر را به وجود آورده است که هاي از نشان زنجیره

/ الدوايل/ قرقرة النراجيل/ زهرة النرجس/ زيتون) ۱(: عبارتند ازاین واژگان به ترتیب هر بند 

فرخ / العنرب/ اجلماميز/ السنونو/ فراخ الطري والعبهر/ أشجار اجلوافا/ الشومر/ الللوف/ املاجنا

عريوض / احلديث عن األشباح والغولة/ املواقد/ احلکايا/ مسر الليايل) ۲/ (کمثریبستان  / النسور

رکب / سندباد/ زّواد/ زاد) ۴/ (أبطال/ مغاوير/ أشباالً / ليوثاً / السبع/ املخاطر) ۳/ (وسيف

شوق / حناين) ۷/ (ميزّقين/ يعّذبين/ ينهشين) ۶/ (طفل مرمي/ اجنيل) ۵/ (أسري أحزاين/ البحر

کنار هم قرار  با/.أنا قادم/ ليكننُت إحَ / عشق األرض/ ضللتُ / شوق األرض/ متّيم أزيل

 طریق از که ،هستیمعناصر با یکدیگر ارتباطآیی و شاهد پدیده هم گرفتن این الفاظ،

 هاي مختلفیبه شکل ی کهارتباط وهاي مشابه دارند بافت در نمود مشترك و مکرّري که

 و ، رابطه تضاد و تقابل، رابطه جزء به کل و بالعکسجمله اشتراك در موضوع و معنا از

 – 109: 2009شبل محمد، ( به وجود آمده است تعلّق داشتن به یک مجموعه منظّم نیز

 ،همیشگی و مداومی که هر یک از این کلمات با الفاظ مجاور خود دارند ارتباط. )110

شنیده و یا در ه خاص دیگر کلم رود کهذکر یک کلمه، انتظار می با که است ايگونه به

میان الفاظ مذکور و کلمات  ،و این ارتباط )111: 2007فرج، ( شود متن مورد نظر، دیده

شود و به خوبی با مفاهیم غالب بر ها که در سطور فوق بیان شده، دیده میمجاور آن

فکر و اندیشه شاعر که به ترتیب حسرت و یاد گذشته آباد سرزمین، خطرپذیري و 

ظلم  وطن و رهایی از دگی براي مقابله با ظلم و در نهایت عشق به بازگشت واصالحآما

 .و بیداد دشمن است، هماهنگی دارد

  

  مربوط به بینامتنی شعري رمزگان

-می ي متوناتصال شکل و محتوا بررسی به ،بینامتنیت روابط دیدگاه نشانه شناختی

 هر متن ،براساس این دیدگاه، )318: 1386چندلر، (دهد پیوند می ها را به همو آنپردازد 

 ؛ در نتیجه باید گفتاندگرفته شده ياز متون دیگر ،متشکّل از الفاظی است که هر کدام

شود، بلکه بسیار دیگر منحصر نمی ادیببر  ادیببه مسأله تأثیر یک  بحث بینامتنیت«

که در این پژوهش  )116: 1378مقدادي، ( »زندو در سطح زبان و نشانه قدم میاست غنی 
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مورد ارزیابی قرار  ،دارهاي نشانهاي مربوط به روابط بینامتنی با توجه به واژهرمزگان

است که » األم«هاي پربسامد این سروده، واژه یکی از واژهاند؛ به عنوان نمونه گرفته

که  ،است به کار برده» لوطنا«یا » األرض«شاعر در برخی مواضع آن را به جاي لفظ 

یعنی وطن و  نی مادر و هم بر معناي استعاريمل این واژه هم بر معناي حقیقی آن یعح

أنا يا أّم حني «: گویدجا است که مینمود این حالت آن. سرزمین مادري، صحیح است

و  )86: همان( »ولکن آه يا أّمي«در عبارتو نیز ) 86: 2003فودة، (» أخذُت ِمن زادي وزّوادي

شاید بتوان ). 87: همان(» رأيُت الليَل يرقبين/ ني رجعُت يا أّمي ملنزلناوح«عبارت  درهمچنین

حنان األّم يا «د، دو عبارت نکنکه صدق ادعاي فوق را تأیید می شواهديگفت بهترین 

ها و است که همسویی معنایی آن )88 - 87، همان( »وشوُق األرض يا أّمي ميّزقنی/ أّمي يعّذبين

به خوبی مؤید امتزاج معنا و مفهوم  ،»األمّ « در محور موازي با »األرض«جایگزینی واژه 

این کاربرد رمزگونه و ایجاد وحدت . است علی فودهدر ذهن ) وطن(مادر و سرزمین 

به ویژه  ؛هاي محمود درویش استهایی از سرودهمیان مادر و سرزمین، یادآور بخش

عبارت همچنین  ).291/ 1: 1944یش درو(» أنا أعرُف أّن األرض أّمي«گوید جا که میآن

تداعی  ،این سرودهدر  )88: 2003فوده، (» يف کّل املواسمليك ننُت إحَ / يا أّميليك ننُت إحَ «

/ أحنُّ إلی خبز أّمي«: سرایداست که می از سروده محمود درویش قسمتکننده این 

» علی فوده«نی سروده هاي پایاهمچنین مصراع).93: 1: 1944درویش » وملسة أّمي/ وقهوة أّمي

رابطه بینامتنی ) 88: 2003فودة، (» أنا قادم../ أنا قادم../ أنا قادم/ يا أّمي ليكإ.. ليكإ«یعنی 

زیبایی با خطاب محمود درویش به وطن خود دارد که آن را در قالب رمز مادر خطاب 

آَن يل أن أقّدم  أما/ عليكسالم  عليكسالم / وأنِت تعّدين نار الصباح عليكسالم« :کرده است

رسد که به نظر می ،)352/ 2: 1944درویش (» ؟ليكإأما آَن يل أن أعود / ؟ليكإبعض اهلدايا 

اسلوب استفهام موجود در کالم درویش از نوع استفهام تقریري بوده و از این طریق در 

  .است) وطن(صدد بیان قطعیت بازگشت خویش به سوي مادر 

مادهاي مختلف است که ، استفاده از ن»عودة سندباد« دهاز دیگر مظاهر بینامتنی سرو

 واژهشود؛ یکی از این رمزها شاعران مقاومت نیز دیده می دیگرها در شعر آنامثال 
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وقد / نيات عن الدّ حلَ مسعُت بأّ�ا رَ .. أّم اخلري يا أّميو«است که شاعر در عبارت » عقاب«

را  این پرنده علی فوده، است که )85: 2003فوده، ( »سورالنُّ  م ِمن فرخِ ت حبّبة عينها للشَّ أوصَ 

کند که فرزند خود را نصیحت می» أّم اخلري«داند و نماد مردم مقاوم و مبارز فلسطین می

را نماد مردم  نیز در قصاید خود عقاب یم جبراجبرا ابراهکه از آنها الگو بگیرد، همچنان

همواره در تالش براي رسیدن به  پذیرند وداند که هرگز شکست را نمیفلسطین می

محمود ). 41: 1990جبرا، (» مبنقاره الّشمسَ  صيدُ يَ  الّنسرُ «: گویدآزادي هستند؛ آنجا که می

اند که گرفتار ظلم دشمن غاصب درا رمز مبارزان فلسطینی می ز عقابنی درویش

ات ذیل این پروراند و در قالب عبارها را در جان میاند و شاعر همواره اندوه آن شده

مل يزل / ببَ يف األغالل ِمن دون سَ  الذي يرسفُ  أيّها الّنسرُ «: مفاهیم را بیان کرده است

از دیگر رمزهایی که بر  ).1/229: 1994درویش، (» بسيفًا ِمن هلََ / يف عيين األمحرُ  كمنقارُ 

است؛ » پرستو«کند، تاکید می هاي محمود درویشقصیده و سروده ارتباط میان این

-را نماد امید و صلح و آرامش می) پرستو(» السنونو« واژه» عودة سندباد«در » لی فودهع«

مقارن با فصل بهار و  ،داند و از آنجا که بازگشت پرستوها به مناطق خوش آب و هوا

نوید بخش رسیدن روزهاي تازه و سرشار از طراوت و رویش است، این مفهوم نمادین 

) 85: 2003فوده، (» ماميزاجلَ  يف دربِ  األفراحَ  نصبُ أمازال السنونويَ «در عبارت » السنونو«از واژه 

این پرنده را به عنوان نماد نیز گاهی  درویشمحمود شود، همانطور که برداشت می

الل بالظِّ  رُ تزخُ / األحالم حديقةُ «: چنین سروده استو  و آرام به کار برده زندگی آزاد

با نگاهی به .)58: نفس المصدر( »احلياةِ  کلُّ   احلياةُ / نونوالسّ  وسوسةِ و / أغنيِة الدوري/ واءوبالرّ 

، تا حدودي با آداب این سروده با مطالعهباید گفت  »عودة سندباد«هاي بینامتنی رمزگان

روزگار  فرهنگیو و رسوم و رفتارهاي اجتماعی و حتّی شرایط سیاسی و اقتصادي 

هاي بینامتنی متون ادبی بررسی رمزگان که این از دستاوردهاي شویمآشنا می علی فوده

 ازنامتنیت تنها میزان تأثیرپذیري بی نیز مطرح کرد،» روالن بارت« طور که همان ؛است

به  ؛)31: 2001ام، عزّ(کند هاي آن را نیز بازگو میها و قابلیتیک متن نیست، بلکه توانایی

مسائل مربوط به  بیانگر، »قابع«اده از رمزها و نمادهاي مشترك مانندعنوان نمونه استف

نشان  ،در معناي استعاري وطن» أم«کاربرد واژه  گاوري و دفاع از سرزمین است وجن
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دهنده ارزش و اهمیت سرزمین مادري براي شاعري است که از این واژه در معناي 

خود بیانگر اوضاع نابسامان سیاسی در محل زندگی شاعر  به نوبهمذکور استفاده کرده و 

  .ستا

  

  ياسطور هاينشانهمربوط به  رمزگان

یا » داللت«که م مرتبه معنا را ربوده و آن را به معنایی دو ،شناسی، اسطورهدر نشانه

مفهومی را به خود  حقیقت،و در )76: 1385آلن، (کند شود، بدل مینامیده می» معنادهی«

از اهمیت شناسی نشانه دانش ها دراسطورهدر نتیجه ؛ دهدگیرد و آن را انتقال میمی

ها و رمزها به نوبه ها و رمزها هستند و نشانهتولید کننده نشانه زیرا«برخوردارند؛  زیادي

جا که از آن و )90و  86: 1387، سجودي( »قرار دارند هاخود در خدمت حفظ اسطوره

ه خوبی شناسان را بکنند، توجه نشانههاي کهن، ساده و همگانی را توصیف میموقعیت

، شعر هاي اسطوري درارد با نقل داستاندر ادبیات معاصر شاعر قصد د .کنندجلب می

مردم عادي  ها و عواطف و تجربیاتتبدیل کند که میان آنها را به رمزهایی کلّی آن

ذکر آن در  کردن میراث اسطوري تنها بازنده «درحالی که ،نوعی یگانگی ایجاد کند

شاعر باید با الهام گرفتن از تاریخ و زندگی  ، بلکهیستهاي مختلف میسر نکتاب

ها را در دنیاي معاصر جستجو کند و حضور هاي اسطوري، ردپاي آنشخصیت

 - 21: 1984عشریزاید، ( »ها آشکار سازدها را در زندگی حال و آینده ملّتهمیشگی آن

22(.  

» سندباد«آن سروده، اسطوره را بر پایه » عودة سندباد«قصیده  اي که علی فودهاسطوره

سازي خود با این ران معاصر عربی نیز از طریق هماننداست که بسیاري از شاع

زیبایی پرداخته و اهداف خود را براي  هايچکامهبه سرودن  ،شخصیت اسطوري

جوانی » سندباد بحري«یا » سندباد دریایی«. اندهساختمخاطب ملموس و آشکار 

و در هر  دادداستان سفرهاي او در قالب هفت سفر رخ . اد بودماجراجو و از اهالی بغد

ها را پشت سر همه آن ،د ولی او با درایتاي وي پیش آمکدام حوادث خطرناکی بر

براي  و به شرح وقایع سفرا ثروتی فراوان به وطن بازگشتو در پایان هر سفر، ب گذاشت
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شاعران معاصر عربی با الهام  ).110: 2006و کیلیطو،  27: 1984عشریزاید، ( رداختمردم پ

-شعر روي ی خود درهاي فکري و اجتماعبه بیان تجربه ،گرفتن از اسطوره سندباد

به با زندگی خویش،  »سندباد« به فراخور تناسب بخشی از تجربیاتآوردند و 

  .)53: 1984عشریزاید، ( پرداختند نندسازي خود با این شخصیتهما

که  ،تحت تأثیر احساسات و اندیشه او است ی فودهدر شعر عل» سندباد«اسطوره 

ضور این شخصیت در شعر سبب ح ،تجربه غربت شاعر و دوري وي از سرزمین مادري

هاي معاصر در سروده مورد بحث، معادل خود شاعر است که تجربه» سندباد«. او شد

ر و د ه استو دردهاي روحی خود را با آن تطبیق داد هخویش را بر آن حمل کرد

هاي نوگرایانه و به بیان اهداف و اندیشه ،ت اسطوريحقیقت با گزینش این شخصی

ها در برابر و مقاومت آن مردم فلسطینو اقدام به بیداري  هطلبانه خود پرداختاصالح

شناسی و در هم بافته شدن اسطوره ،همچنین در این سروده .ه استظلم و ستم نمود

باورهاي  ،افکار همینزیرا «؛ آورده استمتن به وجود ایدئولوژي، حس واقعیت را در 

، سجودي( »دانندطبیعی می اموريها را طبیعی و موجه فرهنگی هستند و همگان آن

ها در این سروده اهداف خود را ملموس و واقعی جلوه شاعر با آوردن آن .)157 :1387

با استفاده از  علی فوده .داده و حس اطمنیان خاطر را در وجود خواننده برانگیخته است

هاي رمزگان فرهنگی، معانی ضمنی الزم زیرشاخهاین داستان اسطوري به عنوان یکی از 

ها و که این امر از قابلیت فراروي مخاطب قرار دادهبراي تکمیل قابلیت فهم متن را 

  .هاي اسطوري در متون ادبی استکارکردهاي رمزگان

، حضور وي به عنوان یک شخصیت صر عربیاز وجوه سندباد در شعر معا یکی

اجتماعی فاسد در  گر است که با تمام توان علیه اوضاع سیاسی وانقالبی و اصالح

و تحقّق عدالت، امنیت و ماندگی مقابله با ظلم و عقببراي کند و تالش می جامعه

با  و )60: 1984عشریزاید، (دست و پنجه نرم کرده است ترین مشکالت سخت، باآرامش

 ها را در شخصیت علی فودهویژگیتوان این به خوبی میدقّت در سطور این سروده 

می خود از این نتیجه ناکا ،به ویژه آنجا که پس از همانندسازي خود با سندباد ،یافت

 رأيُت شواهدَ / سندبادالميُت قليب بني أيدي رَ  وحنيَ « :عبارات ذیل آورده استآوارگی را در 
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العار  کبُت حبرَ َر  فحنيَ / آه يا أّمي.. ولکن/ هادمن دون اجلِ  البحرِ  علّي رکبُ  زَّ وعَ / يباآلثاِم يف در 

ك مها عينا/ يا أّميك مها عينا/ رّتانّمهي دُ  رفيقَ  رَ افص/ أحزاين فبتُّ أسريُ / ..األرض حننيُ / أضناين

» ّمث جيًال ّمث جيالً ًال جي... األجيال کتفي غربةُ   فوقَ / زياليا أّمي هَ ليك فُعدُت إ/ناينأضرمتا حَ 

هاي خود براي بازگشت که همان دیدن جا شاعر از انگیزهکه در این )87- 86: 2003فوده، (

ق آزادي و عدالت در سخن گفته و عشق به تحقّ ،خذالن و آوارگی حاکم بر وطن است

که اندوه آوارگی چندین ساله فلسطینیان هرچند  ن بازگرداند؛وي را به میه ،فلسطین

براي انجام وظیفه  ،گرت اصالحاما در قالب یک شخصی بود،راي وي بسیار دردآور ب

  .د از هیچ تالشی فروگذار نکردانسانی و انقالبی خو

  

  هاي مربوط به زمان و مکان رمزگان

اي هستند که باید مورد توجه گونههاي کالمنشانهدر متن، هاي زمانی و مکانی نشانه

ي زمان و مکان نیز در زمره ها، قیدهابندي انواع نشانهتقسیم در« ؛ زیراقرار گیرند

 ،مثالً یک شاخص آفتابی یا یک ساعت ،شونداي محسوب میهاي نمایه نشانه

واقعی میان نشانه و موضوع  يدهنده زمان در روز است و این وجه به یک رابطه نشان

هایی نمایش داده زیونی، مکانیگاه در تصاویر تلو ها نیزدر مورد مکان. ندکآن اشاره می

داللت  موضوعاتیاي بر به شکلی نمایه کهها استحاکی از آن ،اخبار که متنِشوند می

 »از میان«، »باالي«، »پشت« ،»روي«، »زیر«چون  قیدهایی ).77 - 75: 1386چندلر، (کنند می

: 1387سجودي،  و 122: 1380گیرو، ( آیندمکانی به حساب میهاي رمزگان يدر زمرهنیز 

 ،شود؛ به عبارت دیگر قلمرو مبدأسازي میمعموالً بر حسب مکان مفهومنیز زمان . )58

ما زمان را بر حسب  نیز شناسیمکان است و قلمرو مقصد، زمان و به لحاظ هستی

  ).65 :1387، سجودي(کنیم ها درك میمادي مانند اشیاء و مکان هايپدیده

 هژبه زمان افعال توجه وی ،هاي زمانیشناسی رمزگاندر متون ادبی براي نشانه

فعل و زمان  ساختار ناگسستنی ، پیوندداللت فعل ود؛ زیرا یکی از مباحث مهم درش می

» زمان بخشی از معناي فعل است«تا جایی که گفته شده ) 68: 2014حسن، (آن است 

؛ گروه اول یف شده استتعر دو گروه زمانیدر یک نگاه کلّی . )104: 1994السامرائی، (
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مطلق، استمراري،  آینده و ماضی نقلی است و گروه دوم در بردارنده ماضی ،شامل حال

 گروه دوم به حوزه حکایت تعلّق دارندو  گروه اول به حوزه تفسیر ؛بعید و شرطی

  .)159: 1389پور، فرهنگی و یوسف(

باید گفت که  »سندباد ةعود« هاي زمانی سرودهدر باب رمزگان با ذکر این مقدمات،

 10از افعال دال بر زمان حال استفاده کرده که البته  این سروده، عبارت 26شاعر در 

اند، بر معناي واقع شده» کان«به خاطر اینکه خبر براي افعال باب «ها مورد از این فعل

بار  4نیز  هاي مختلف زمان ماضیو از گونه )160: 2007نورالدین، (» گذشته داللت دارند

به کار برده  رابار فعل ماضی استمراری 18بار فعل ماضی ساده و  33فعل ماضی نقلی، 

فعل ماضی در زبان عربی، بیان حوادث گذشته در قالب به کار بردنیکی از موارد «. است

و یا ذکر حوادثی است که در نتیجه وقایع و ) 55: 1984همو، (» اسلوب روایی و داستانی

که  حال آن،)28: 1983و السامرائی،  136: 2007نورالدین، ( اندگري به وقوع پیوستهاتّفاقات دی

اند یا یوستهفعل مضارع در اغلب موارد براي تفسیر حوادثی که در زمان حال به وقوع پ

از دیگر موارد داللت فعل  ).33: 1983السامرائی، (رود داد، به کار میدر آینده رخ خواهند 

: 2014حسن، (استمرار، استحضار، تکرار، بیان حقایق و عادات اشاره کرد مضارع باید به 

علی «گفت  بایدماضی در این سروده  هايفعلبا توجه به بسامد باالي همچنین ).73

مردان و در دنیاي گذشته است و یاد بزرگ ايهشدهمچنان در جستجوي گم »فوده

ست و آبادانی گذشته فلسطین هرگز زنان سرزمین مادري، همواره در دلش زنده ابزرگ

گردد و همه این خاطرات در قالب افعال دال بر زمان از مقابل دیدگانش محو نمی

توان کاربست زمان ماضی افعال این اند؛ از این رو میماضی به تصویر کشیده شده

مل و عواویها در ایدئولوژي شاعر را اینگونه تبیین کرد که منبع الهام سروده و نقش آن

گیري اهداف انقالبی و عظیم وي چیزي جز گذشته سرزمین مادري و مؤثّر در شکل

که به صورت ناخودآگاه  ،میل به بازگرداندن شکوه و عظمت از دست رفته آن نیست

در مقابل، کاربرد اندك . شاعر را به آوردن افعال دال بر زمان گذشته راغب کرده است

 علی فودهیدي تواند بیانگر نااممی ،در این سرودههاي مضارع در مقایسه با ماضی فعل

 آنچنان خود را در راهی که پیش گرفته به او باشد و اینکه وطناناز یاري رساندن هم
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این امر با داللت فعل  و بیند که از تحقّق اهداف خویش ناامید استتنها می است

  .دارد مضارع بر مفهوم شک و تردید که در سطور فوق اشاره شد، همسویی

هاي زمانی این عالوه بر افعال دال بر زمان ماضی، قیدهایی نیز در تکمیل رمزگان

؛ با »يف کّل املواسم«و » قُبيَل املوت«، »لرّبيعا«، »يف الّشتاء«سروده نقش دارند که عبارتند از 

شود که می است،مشخّص ها به کار رفتهتأمل در عباراتی که این قیدهاي زمانی در آن

که از گذشته  کننداعمالی را توصیف می»  کّل املواسميف«و » الّربيع«، »يف الّشتاء«هاي قید

که داللت بر امري دارد » قُبيل املوت«و قید  ،اندتاکنون به صورت مستمر تکرار شده

در هر حال این چهار قید نشان دهنده وجه حکایت  .مربوط به زمان ماضی بعید است

در عین حال با ایجاد ارتباط میان عبارات مختلف در این  هکگونه این قصیده هستند 

گاه که نوعی توالی زمانی آن«اند؛ زیرا سروده، بر انسجام و پیوند نظام زبانی آن افزوده

میان رویدادهاي دو جمله برقرار باشد، این ارتباط زمانی از طریق قیدهاي زمان، سبب 

  .)115: 1371طفی پور ساعدي، ل(شود ها میایجاد رابطه معنایی میان آن

/ يف بلدي«: عبارتند ازنیز مورد بحثسروده مکان درهاي مربوط به بارزترین رمزگان

/ واجلوع هوف الربدِ يف کُ / واقدامل حولَ / زيتون اجلبال/ الدوايل بني أشواقِ / بأرض عّمي/ كقرب فوقَ 

/ بالدي/ بستان کّمثری/ َکَفر قاسم/ عاملراب/ يف بطن القبور/ قبور النّاس/ ور املقربةسُ  حولَ / كقرب

/ القرب/ فوق کتفي)/ بار ۵( ليكإ)/ بار ۴(األرض / حبر العار/ بني أيدي سندباد/ مبقربة مجاعّية

ها هایی که در این سروده از آنمکان. »بکأسي/ يف ظّلي/ بشارع األحالم/ حيّدق يفّ / منزلنا

هاي واقعی و نه همگی مکان ،مارش، جز چند مورد معدود و انگشتاستنام برده شده

که  ،اندخیالی و مجازي هستند و به خوبی در خدمت بیان ایدئولوژي شاعر قرار گرفته

ترین بیش. همین امر به یکپارچه و منسجم گشتن این قصیده کمک شایانی کرده است

ه است ک» ك«و ضمیر » ألرضا«مکانی در این سروده متعلّق به واژه نشانه بسامد تکرار 

جع اشود و مربه عنوان مکان و مقصد، شناخته می» إلی«با مجرور شدن به وسیله حرف 

هستند که در این متن شعري کامالً با یکدیگر » األرض«و » ألما«این ضمیر دو لفظ 

 هاي مکانیهر یک از این رمزگان. اندممزوج و به عنوان یک مفهوم واحد مطرح شده



    نقد ادب معاصر عربی  214

کمک کرده و در القاي مفاهیم مورد نظر وي  علی فودهف به نوبه خود به شناساندن اهدا

  .فتاده استنظام زبانی سازگار ا يدر محدوده

شاعر  که باید گفت»عودة سندباد«ها در قصیده در یک نگاه کلی به این نوع رمزگان

از عالم خیال  ،هاي زمانی و مکانیبا کاربست دقیق و مناسب رمزگان ،در این سروده

 سایر ادیبان گرایانه خود را به تصویر کشیده است و همچوناف واقعدور شده و اهد

مت سن مسیر روابط مجاورت، از طرح و ماجراي داستان به دبا دنبال کر«گرا واقع

پرداخته و به زمان و مکان  گذشتهپردازي ، از شخصیترفتهفضاي حاکم بر آن پیش 

  ).62 :1387 سجودي،( »است

  

  مهاي مربوط به فر رمزگان

متن هستند مورد بررسی قرار هایی که سازنده شکل ظاهري هدر این رمزگان نشان

یرونی چون موسیقی ب هاییمؤلّفه گردد؛ها در تحلیل متن ارزیابی میگیرند و نقش آن می

و )قافیه و ردیف(و موسیقی کناري ) آواییجناس و هم ،سجع(، موسیقی درونی )وزن(

همانند اغلب قصاید  »عودة سندباد« چکامه .هاصراعند بودن ملکوتاه و ب در نهایت

. سروده شده است» وافر«و از نظر وزن شعري در بحر »شعر نو«در قالب  ،معاصر عربی

 منداستعالقه اوزانی به بانشاط، ؛ شاعرِدندار تام ارتباط شاعر روحیات با ،شعري ناوزا

 بر را وزنی ،و دردمندشاعر غمگین  بالعکس، و دنساز را برآورده مقصود این که

 حالت در به عنوان نمونه ؛)91: 1380 ذوالفقاري،( تهی باشد شادي و نشاط، که از گزیند می

 هاي لهتفعی داراي بحور از جنگ به دعوت و حماسه مرثیه، فخر، شکوه، اندوه، حزن،

 بحرهاي از ،شاديهنگام  اما ،کندمی استفاده وافر و بسیط کامل، طویل، مانند زیاد

  ).442 و 441 :2001 غنیمیهالل،(گیرد می بهره متقاربورمل، و خفیف مانند مجزوء

اما وجود یک تفعیله  ،هستند» مفاعیلُن«هاي نخست هرچند که تفعیله ،در این سروده

» تبدیل کرده است» مجزوء وافر«آن را به بحر » هزج«هاي بحر در میان تفعیله» مفاعلَتُن«

پس از بحر طویل و بسیط در مرتبه  ،در این بحر که از نظر اهمیت و) 69: 1987عتیق، (

اما ناگهان شاعر کالم خود را قطع و  شوند،ار دارد، الفاظ به سرعت ادا میسوم قر
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شاعران رمانتیک قرار  مورد توجهاین وزنبه همین دلیل  ؛کندخواننده را غافلگیر می

  ).44: 1993البحراوي، ( گیرد می

از جمله واژگان  ،قوافی% 65یقی کناري قصیده مورد بحث باید گفت پیرامون موس

ها به حروف قافیه% 35و تنها مختوم به حروف کشیده و حروف مردوف هستند 

. ها داراي روي ساکن هستندنیز نیمی از قافیه% 35اند که از این کشیده ختم شدهغیر

باید گفت که  ،ر نقش دارندها که در فرم دهی به شعاز نظر میزان طول مصراعهمچنین

با  ي شاعرگفتگو شاملاین قصیده را در سه بخش سروده است؛ بخش اول ی فودهعل

در این . و حوادث آن روزگاران است فلسطینو یادآوري گذشته سرزمین  خودمادر

ها تقریباً ، مصراعاست از حجم قصیده را به خود اختصاص داده% 90بخش که حدود 

اما در بخش دوم و . گونه سروده متناسب هستندبا حالت روایتطوالنی و به خوبی 

پردازد و اهداف پیش روي خود را بیان سوم که شاعر به توصیف زمان حال خود می

أنا «تر شده است تا اینکه در پایان قصیده، عبارت ها به مراتب کوتاهکند، طول مصراعمی

  .را تشکیل داده استنی این سروده به تنهایی سه مصراع پایا» قادم

یکی دیگر از نکاتی که سهم بسزایی در تشکیل ساختار این سروده دارد، آن است 

أحّقاً «،»...تری هل تذکرين أميميت «ها تعابیري چون که شاعر در ابتداي برخی از مصراع

ها به را تکرار و عبارات متعددي را به عنوان معمول و متمم آن» أمازالت«و »...أنّ 

تکرار این سه تعبیر و از  ي،که از یک سو ،به یکدیگر عطف کرده است ،رممست صورت

هاي مختلف بند اول سبب پیوند بخش ،ها به یکدیگرهاي آنسوي دیگر عطف معمول

در بند . حفظ کرده است رغم طوالنی بودن این بند، انسجام آن راقصیده شده و علی

حالت شرط و  آغاز کرده،» َرَجعُت يا أّمي ِلَمنزِلنا وحنيَ «که شاعر آن را با عبارت  نیز دوم

شود و به دنبال آن ذکر جمالتی که جهت تکمیل این ها برداشت میانتظاري که از آن

در بند سوم نیز تکرار . اندگیري وحدت عضوي این بند شدهاند، سبب شکلمعنا آمده

، آغاز و پایانی نیکو به این هاي کوتاه و معدود آنفعل، جار و مجرور و اسم در مصراع

نکته قابل ذکر این است که عناصر بارز در ایجاد وحدت و انسجام . بند بخشیده است

گانه این قصیده، همگی با محور موضوعی و مقصود شاعر هماهنگ هاي سهبخش
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اما آنچه که سهم چشمگیري  ،اندقرار گرفته یويهستند و در خدمت غرض و اندیشه

یعنی عنوان  آنه این قصیده دارد، تناسبی است که میان مفهوم اولین تعبیر دهی بدر فرم

» دمق«از ریشه » قادم«وجود دارد؛ واژه » أنا قادم«و عبارت پایانی آن یعنی » عودة سندباد«

آن مربوط به زمانی  کاربرداست و بیشتر موارد  »پیش آمدن«و  »آوردنروي «به معناي 

در این » قادم«که ذکر واژه  ،قعیت پیشین خود دور شده باشداز مکان و مو است که فرد

از  زیرا اوبه خوبی تناسب دارد؛  هعلی فودو شرایط حاکم بر زندگی  اتمجال با روحی

- سرزمین خود دور افتاده بود و این واژه بهترین جایگزین براي واژگان دیگري که می

است و در » آتٍ «و یا اسم » جئتُ «از جمله فعل ،توانستند در این سروده قرار بگیرند

همچنین . در عنوان سروده دارد» عودة«همسویی بیشتري با لفظ  ،مقایسه با این دو واژه

و در نظر گرفتن توضیحات ذکر » أنا قادم«و » عودة سندباد«با راست آزمایی دو عبارت 

همان  باد،گفت مراد شاعر از لفظ سندتوان می ،»قادم«و » عودة«شده پیرامون دو واژه 

  .در عبارات پایانی سروده یعنی خود وي است» أنا«ضمیر 

از نظر وحدت موضوعی حاکم بر بندهاي این سروده نیز باید یادآور شد که شاعر 

یک موضوع واحد را دنبال کرده و این امر به ویژه در بند اول علی رغم  ،در هر سه بند

با گزینش واژگانی که همگی به همچنین وي . طوالنی بودن آن به خوبی محسوس است

 وطن هماهنگی دارند و قرارگرفتن نوعی با موضوع سروده یعنی بازگشت و عشق به

ها در عبارات مختلف به جاي یکدیگر، وحدت موضوعی سروده را تحکیم بخشیده آن

ترین این الفاظ و عبارات مهم ؛هاي درونی خود را یادآور شده استف و انگیزهاهداو 

أضناين / رأيُت شواهد اآلثاِم يف دريب/ عشقُت شيوَخ قريِتنا/ ُعدُت للزيتون يف بلدي/ عودة«: ازعبارتند 

وعشُق / وشوق األرض يا أّمي ميّزقين/ حنان األّم يا أّمي يعّذبين/ فوق کتفي غربة األجيال/ حنني األرض

هاي یکی از مؤلّفهه به اینکه و با توج» يا أّمي أنا قادم ليكإ/ يا أّميليك ننُت إحَ / األرِض ميلؤين

هاي متن، تکرار یک مفهوم در داخل آن متن است که به روش انسجام لغوي ایجاد

اي که شامل مترادف، تکرار واژهلفظیا تعبیرتکرار عین واژه، تکرار : مختلفی از جمله

ه باید گفت این پدید، )113: 1371لطفی پور ساعدي، (گیرد شود، صورت میواژه قبلی می
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اند که در سروده مورد بحث به خوبی محسوس است و در واقع واژگانی برگزیده شده

  .همگی بر مفهوم غربت، دوري و دلتنگی داللت دارند

  

  هاي روایی رمزگان

نخستین . شعر در جهان کالسیک تا امروز است هايویژگیترین روایت، یکی از کهن

، سروده یهاي موزون و مقفّایتشعرهاي بشري همگی با شگردهایی چون تمثیل و رو

 روایی شعر .بوده است هاآن اند و آهنگ کالم و عنصر روایت، ضامن ماندگاريشده

 دراین .پردازي یکی شعر ودیگري قصه: سخنوري هنر دو آمیختگی از است اي جلوه

 .بردمیبدیع، باال سطح شعر تا را شعري، قصه هاشار و الهام قدرت بر تکیه با شاعر فن،

 شعري الهام عامل، قدرت ترین پختگی، اساسی و زیبایی اوج در هنر این شکوفایی براي

از این  ؛)176: 1383رجایی، ( سازي است تصویرگري و اشاره در شاعر روحی استعداد و

وترفندهاي  بیان منظوم کند،را وارد حوزه شعر می یک داستان که چهآنرو باید گفت 

هدف « .کندشود و آن را تاثیرگذارتر میافزوده می داستاناي است که به اصل شاعرانه

سرگرم کننده است و گاه بیان نمادین و استعاري  داستانیگاه تنها نقل  از روایت،

گیرد و در پایان آن نقل میاي نتیجه ،از داستان منظوم خود که در نهایت اغراض شاعر

 از استفاده کند، می زیباتر را روایی شعر در یک کالم آنچه. )218: 1392باقی نژاد، ( »کندمی

 توان ایجاد مخاطب، استعداد و ذهن ظرفیت به توجه با که است ییهانمادها و اسطوره

سلیمی و یاري نظام ( کند کشف هاآن از ايتازه مفهوم بتواند تا وي ،باشند را داشتهمعنا

گرفت که در نشانه شناسی  جهتوان نتیبا توجه به آنچه گفته شد می ).115: 1393آبادي، 

عودة «طور که در سروده  همان ،بسیار کارآمد استهاي روایی بررسی رمزگانشعر نیز 

به درك مفهوم آن کمک شایانی  ،رمزگان واکاوي این ،که ساختاري روایی دارد» سندباد

این قصیده در حقیقت روایتی است از انسانی دورافتاده از سرزمین که از یک . کندمی

و از سوي دیگر ظلم و استبداد حاکم بر  ،سوي اندوه غربت و دوري از سرزمین

گذشته  اوضاع؛ در ابتداي این سروده علی فودهخراشدروح وي را می ،فلسطین

این  وکندسرزمین و حوادث دوران کودکی خود را خطاب به مادر خویش روایت می
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گرایانه نزدیک ونه و واقعگامر قصیده را از عنصر خیال دور کرده و به وجه روایت

به عنوان نمونه در این  ؛و این ویژگی در بیش از نیمی از قصیده محسوس است ساخته

ت، زمان و مکان، پیرنگ، زاویه دید و سروده بارزترین عناصر روایت از جمله شخصی

 ت اصلیشخصی. دنشوها برخوردار است، دیده میسایر عناصري که یک داستان از آن

شود و از آغاز تا پایان تی ایستا محسوب میخود شاعر است که شخصی عر روایی،این ش

 خود را با او است که شاعر بیشتر گفتگويت همراز شخصی ،مادر. تغییري نکرده است

 در یکبارها تنها از هر کدام از آنکه » أم خیر«، پدر بزگ شاعر و نیز دهدانجام می

؛قراردادي هستندهاي تسروده یاد شده است، شخصی افتاده و  تی جازیرا خصوصی

مکان داستان در این . بینی است شان قابل پیش هايآشنا و صحبت سنّتی دارند، ظاهر آن

اول  این شعر روایی، زاویه دید. زمان حال است ،سرزمین فلسطین و زمان آن ،سروده

علی «چرخد و شخص و پیرنگ آن نیز حول مفهوم بیداري و آگاهی ملت فلسطین می

 ،ايت سندباد اسطورهدر قالب شخصی خویشقصد دارد با تجسم احوال و اعمال  »فوده

ها و با خطرپذیري نیشرایط و حوادث حال حاضر فلسطدر قبال را مأموریت خود 

. ها برقرار کندهاي سفرهاي سندباد یکسان نماید و ارتباط ملموسی میان آنسختی

فه ن این قصیده گرفته آن است که به وطن بازگشته تا به وظیاي که شاعر در پایانتیجه

فلسطین از اشغال و آوارگی و استبداد جامه عمل بپوشاند و  انسانی خود مبنی بر رهایی

  .ت کندرا در راه خدمت به وطن ثاب خودآوارگی نتیجه 

معانی ضمنی  یا همانهاي روایی، رمزگان معنایی هاي رمزگانیکی از زیرمجموعه

با درنظر  که) 162: 1389فرهنگی و یوسف پور، (زبانی است  هاينشانهابل برداشت از ق

و فهم رمزگشایی متن  امکان ،زندگی شاعرفرهنگی و شخصی ، اجتماعی مسائل تنگرف

داللتی ضمنی به  ،شاعرانه و یک واژه عامیانه« .کنندتر مقصود شاعر را فراهم میصحیح

نقش  ،هاها متعلّق هستند که در آنات به آن دسته از پیامد و هنر و ادبیمدلول خود دار

و در » عودة سندباد«در سروده  ).47: 1380گیرو، ( »کنندهاي ضمنی ایفا میمسلّط را داللت

یعنی وطن و لفظ  خودبه معناي غیر حقیقی » األم«واژه » حنان األّم يا أّمي يعّذبين«عبارت 

تاکیدي » وشوق األرض يا أّمي ميّزقين«است و عبارت ) درما(دال بر معناي حقیقی آن » أّمي«
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که اولی داللت ضمنی و دومی داللت  ،است بر این دو داللت متفاوت از یک واژه

صریح داراي داللت غیر» ِمن کبدي املصباحِ  ألخلع شوکةَ «همچنین عبارت . حقیقی است

صریح را معناي غیراین » املصباح«به » شوکة«اضافه شدن واژه  است که از یک سو

رساند و از سوي دیگر با یادآوري شرایط اجتماعی و روحی حاکم بر زندگی شاعر،  می

» شوکة«توان بر این ادعا صحه نهاد و اینگونه ریشه یابی کرد که وي در ضمن واژه می

به سران استعمار اشاره » املصباح«مفهوم ظلم و اشغال را قصد کرده و از خالل لفظ 

همچنین با . دانندت که خود را افرادي خیرخواه براي سرزمین فلسطین میداشته اس

) 85: 2003فوده،(» َرنا البنادقوعاشَ / فأجنبنا ليوثًا ّمث أشباال/ بعالسّ  قنا حليبَ أنّنا ذُ «خواندن عبارات 

جاي نهادن شیرانی از نسل ن شیر درندگان، متولّد کردن و برشویم که نوشیدمتوجه می

اند که ي ضمنی به کار رفتهها، همگی در معناکردن با تفنگ زیستینهایت همخود و در 

هاي مربوط به زیبایی شناختی کالم بیان شدند و تماماً با زندگی در بخش رمزگان

عالوه بر این . هاي وي همسویی داردو تفکّرات و اندیشه» علی فوده«سیاسی اجتماعی 

ت وقد أوصَ / نيات عن الدّ لَ عُت بأّ�ا رحَ مسَ .. وأّم اخلري يا أّمي« :گویدمی» أم اخلري«جا که درباره آن

، پیداست که این عبارت در معناي حقیقی )85: 2003فوده، ( »سورالنُّ  خِ م ِمن فرَ ها للشَّ حبّبة عينِ 

خود کاربرد ندارد و داللت ضمنی آن یعنی آموختن شیوه بزرگی و در پی گرفتن 

با اشاره به  علی فودهدر جاي دیگري . بوده است شاعرمد نظر  ،اهداف واال و شریف

که از این  )86: همان( »ميُت قليب بني أيدي سندبادوحني رَ «: اسطوره سندباد چنین گفته است

 .به تصویر بکشد همچون سندباد خود را صورت ضمنی و در پرده قصد دارد منظر به

، هاي اجتماعیی به تداعیي ضمنهامعنا«همانطور که مالحظه شد در این سروده نیز 

چون طبقه اجتماعی، سن، همو عواملی  اندکردهنشانه اشاره  و عاطفی شخصی ،فرهنگی

  .)78 :1387سجودي، (گیري معانی ضمنی دخالت دارند جنس و نژاد مخاطب در شکل

هاي فرهنگی است که رمزگان» روالن بارت«هاي روایی از نظر یکی دیگر از رمزگان

در  ).217: 1379اسکولز، ( شودهاي یک متن، ذیل این عنوان جمع میگاه کل ارزش

در  علی فودههاي مرتبط با زندگی گذشته به کارگیري واژه »عودة سندباد« سروده

هاي فرهنگی آن را سرزمین مادري و توصیف جزئیات حوادث آن روزگاران که رمزگان
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هوم اشتیاق و میل و دلتنگی براي در کنار بسامد باالي الفاظ دال بر مف ،دهدتشکیل می

شاعر است، توجه فراوان وي به این وطن و مادر که مقصد و انگیزه اصلی بازگشت 

. دهدهاي ملّی و میهن دوستانه را نیز نشان میوحدت اجتماعی و اصل التزام به ارزش

ار به ک ونهقصیده غالباً در معناي رمزگدر این  که» األم«آن است که واژه  شایان ذکر نکته

از مقام یک نشانه فراتر «ت که از آن دسته واژگانی اس رفته و دال بر معناي وطن است،

ها را شوند که مفهوم و مدلول آنروند و مثل زبان اسطوره به رمزهایی بدل می می

بینی خاص وي و نیز مقصود مخاطب و بینش و ذهنیت او تصمیم گوینده و جهان

-که طبیعت و فرهنگ در اختیار وي می هاییر از رهگذر سنّتکند و این امتعیین می

در این سروده شاعر از طریق  ).149 – 148: 1382پورنامداریان، (» گیردد، صورت مینگذار

هاي دینی همچون و شخصیت هاي اسطوري همچون سندبادشخصیت بازآفرینی

هاي تاریخی شخصیت کند و نیزاز وي یاد می» طفل مرمي«که با تعبیر  )ع(حضرت مسیح

که از زنان فصیح و بلیغ عصر اسالمی و از اصحاب امام » أم اخلري بنت احلريش البارقي«مانند 

وابستگی خود را به میراث قدیم و دنیاي ، )233/ 70:تا ابن عساکر، بی(است  )ع(علی 

  .داده استگذشته نشان 

  

  گیري نتیجه

 ایج، این نتي زبانیهاشناسی رمزگانانهنش از منظر» عودة سندباد«با مطالعه سروده 

هاي مختلف مربوط به در این سروده با به کارگیري نشانه »علی فوده«حاصل شد که 

هاي نشانه) 4بینامتنی شعري، ) 3زیبایی شناختی کالم، ) 2متن،  صاحب) 1هاي رمزگان

د را به اهداف و مقاصد خو ،رمزگان روایی) 7فرم و ) 6زمان و مکان، ) 5اسطوري، 

کاربست دو رمزگان اسطوري و روایی بیش از سایر  ،خواننده انتقال داده و در این میان

و  ،شاعر مؤثّر بوده است اینها در معرّفی اهداف و مقاصد و روحیات درونی رمزگان

وجه روایت گونه و اسطوري آن به وضوح  ،آیدگونه که از عنوان این سروده برمی همان

، متجلّی است؛ به این صورت که از همان ابتدا با اشاره به برگزیدهعر در عنوانی که شا

ذهن  ،و معرّفی خود از طریق یکی شدن با این شخصیت »سندباد«داستان اسطوري 
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اهداف و  ،تا از این طریق سوق داده استها هاي آنخواننده را به سمت کشف مشابهت

اما آنچه که سبب انسجام . ه دهدایدئولوژي خود را بیش از پیش ملموس و طبیعی جلو

رمزگان روایی و رمزگان مربوط به فرم است که  ،هاي مختلف این سروده گشتهبخش

را در یک قالب کلّی قرار ...) زیبایی شناختی، زمان و مکان، بینامتنی و (ها سایر رمزگان

افکار شاعر  افزون بر این که بیان اهداف و. ها نظم و انسجام بخشیده استداده و به آن

 ،دگرددر قالب بحر وافر با آن موسیقی نسبتاً سریع و الفاظی که به شکل متوالی بیان می

گیري از عناصر داستان در متن و بهره این سرودهگونه در کنار ساختار داستانی و روایت

واننده نیز ن داده و به استقرار مفاهیم در ذهن خي به آچشمگیر پسندیده ونظم ،آن

که از رهگذر رمزگان  سرودههمچنین نباید از ارزش ادبی این . یانی کرده استکمک شا

زیبایی شناختی و رمزگان بینامتنی آن حاصل شده و به خوبی بیانگر احساسات لطیف و 

گرایش شاعر به مکتب رمانتیک و مضامینی چون عشق به وطن و مادر است، چشم 

  .بپوشیم

  

  ها نوشت پی

فوق  وأغرسَ / املصباح ِمن کبدي ألخلع شوکةَ / يتون يف بلديدُت للزّ ن يا أّمي بأّين عُ أما تدري :متن سروده -1

نا ريتِ قَ  قُت شيوخَ عشِ / عّين  درينَ أنا واهللا يا أّمي کما تَ / لرتوي قّصيت العذراء من فرد إلی فرد/ زهرة النرجس كقرب

  وأغنيةَ / يايلاللّ  ذکرين أميميت مسرَ تَ  هل..تری/ ناديلالغزال بأرض عّمي والقَ  نبوعَ ويَ / وقرقرة الّنراجيل
ُ
 هاجر بنيَ امل

 فاريتالعَ هل تذکرين أميميت صخبَ .. تری/ اجلبال بزيتونِ .. باملاجنا.. األرض دمعِ ٍز بِ بخ سرةِ وکَ / الّدوايل أشواقِ 

/ أحّقًا کّل هذا/ الحيّبون املخاطر واحملا/ مسعُت بأّ�م باتوا رجاال/ هريةالّشاي لألطفال يف عّز الظّ  وکوبَ / الصغرية

فأصبحنا / وعد واجلُ هوف الربَ يف کُ  نادقَ رنا البَ وعاشَ / فأجنبنا ليوثًا ّمث أشباال/ الّسبع قنا حليبَ أنّنا ذُ أحّقًا يا أميميةُ 

ما أ/ سور املقربة اجلوافا حولَ  وأشجارُ / رُحييطُه بالّلوف والّشومَ  أمازال الربيعُ / ..يا أميمة كوقرب/ غاويرًا وأبطاالمَ 

 رُ زهَ س يَ االنّ  زالت قبورُ أما/ رب اجلماميزيف دَ  األفراحَ  نصبُ نونو يَ أمازال السّ / ربهَ الّطري والعَ  ها فراخُ شُ عربِ زالت تُ 

أما زالت تبيع / طن القبوريف بَ  خضراءَ  وتزرع رايةً / للجنازة دُ زغرِ أما زالت تُ / ..اخلري يا أّمي وأمُّ / نربفوقها العَ 

ت وقد أوصَ / لت عن الدنياحَ مسعُت بأّ�ا رَ / ..أما زالت/دائلها جناحًا للطّيورج من جَ تنسِ ل/ هامِ الّشمُس من دَ 

لکي حتلو / مسعُت بأّ�م قد شّيدوا قصراً من العظم اإلهلي/ ..أحّقاً کّل ما قيال/ سوررخ النُّ م ِمن فَ حبّبة عينها للشَّ 

کوراً أحّقاً أّ�م دفنوا ذُ //...م سرقوا رغيفاً يابساً من طفل مرميأحّقاً أ�ّ / أحّقاً کّل هذا/.../ وامس واملقيلاملرابع للمَ 

ميُت قليب بني رَ  وحنيَ / حني أخذُت من زادي وزّوادي أنا يا أمُّ / هذا يا أميمة أحّقًا کلُّ / /..بّيةمن بالدي والصَّ 

 فحنيَ / آه يا أّمي.. ولکن/ هادکب البحر من دون اجلِ علّي ُر  زَّ وعَ / رأيُت شواهد اآلثاِم يف دريب/ سندبادالأيدي 
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 كمها عينا/ يا أّمي كمها عينا/ ّمهي دّرتان رفيقَ  رَ افص/ أحزاين فبتُّ أسريُ / ..األرض حننيُ / العار أضناين کبُت حبرَ َر 

وحني رجعُت يا /ّمث جيًال ّمث جيالً جيًال ... األجيال کتفي غربةُ   فوقَ / زياليا أّمي هَ  ليكإفُعدُت / أضرمتا حناين

 الوجهَ  َكح صدرألمنَ / األحالم يف ظّلي بشارعِ  كوآه لو أرا/ يننهشُ يَ  ..ق يفّ دِّ حيُ / ينرقبُ رأيُت الليَل يَ / ي ملنزلناأمّ 

دُت يا وها قد عُ / يناألرض يا أّمي ميّزقُ  وشوقُ / عّذبيناألّم يا أّمي يُ  حنانُ / ../قليب لو تالقينا دمعِ بِ  أودُّ / /..اهلاليل

فدمعک يا أميمة کــ / من حّيب  ألجرعه وأسقي األرضَ / الغايل بکأسي معكدفصّيب / لؤيناألرِض مي وعشقُ /أّمي

/ أنا قادم/ ي أنا قادميا أمّ  ليكإ.. ليكإ/ کم أنا نادم  –واهللا أعلم  –وکم / يا أّمي ليكإننُت حَ /عند شعيب» فتحٍ «

  .أنا قادم

  

  و مآخذ منابع

 .جو، تهران، نشر مرکزام یزدانپی :، ترجمه)ش1385( آلن، گراهام، روالن بارت -

علی : ، دراسۀ وتحقیق)ثمانون مجلّداً( ، تاریخ مدینۀ دمشق)تاریخدون (، بوالقاسم علیابن عساکر، ا -

 .دار الفکر ،شیري

، تهران، نشر مرکز، )ایینشانه شناسی وساختارگر(، ساختار وتأویل متن )ش1372( احمدي، بابک -

 .چاپ دوم

 .ا متن، تهران، نشر مرکز، چاپ نهمهاي تصویري تاز نشانه، )ش1388( ــــــــــــ -

 نشر ، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهري، تهران،)ش1379( اسکولز، رابرت -

 .آگاه

 .للکتاب ة، الهیئۀ المصریۀ العامۀالقاهر، العروض وإیقاع الشعر العربی، )م1993( البحراوي، سید -

ناشرون، –للعلوم العربیۀالدار ،)یرار جینیت من النص إلی المناصج(، عتبات )م2008( عبدالحق بلعابد، -

 .منشورات االختالف

 .اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیدار با سیمرغ، تهران، پژوهشگ)ش1382( پورنامداریان، تقی -

 .األولی الطبعۀ الشعریۀ،، المجموعات )م1990( جبرا ابراهیم جبرا

محمود محمد شاکر، مصر، مکتبۀ : ، دالئل اإلعجاز، تعلیق)م2004( الجرجانی، ابوبکر عبدالقاهر -

 .الطّبعۀ الخامسۀ، الخانجی

 .چاپ اولشناسی، ترجمه مهدي پارسا، تهران، نشر سوره مهر،، مبانی نشانه)ش1386( چندلر، دانیل -

 المؤسسۀ العربیۀ ،، بیروت)دراسات و شهادات(مرایا التذوق االدبی  ،)2005(خلیل، ابراهیم، واآلخرون  -

 .األولی الطّبعۀ، دارة الفنون، موسسۀ خالد شومان ،للدراسات والنّشر، األردن

 .ةالعود، الدیوان، بیروت، دار )م1994( درویش، محمود -

 .چاپ اول ،نجباانتشارات  قم، ،شعر موسیقی فرهنگ ،)ش1380( محسن ذوالفقاري، -
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 .سالۀ، الطبعۀ الثالثۀمؤسسۀ الرأبنیته، بیروت، زمانه و: ، الفعل)م1983( امرائی، ابراهیمالس -

 .دوم، تهران، نشر علم، چاپ اول ، نشانه شناسی کاربردي، ویرایش)ش1387( سجودي، فرزان -

 القاهرة، مکتبۀالعطّار،  سلیمان: ، تقدیم)والتطبیق النظریۀ(النّص  لغۀ ، علم)م2009( عزةمحمد،  شبل -

 .اآلداب

 .، دار الوفاء، اإلسکندریۀ)جمالیۀدراسۀ (، فی نقد الشعر العربی المعاصر )م2002( الصباغ، رمضان -

 .هضۀ العربیۀالن، بیروت، دار افیۀالق، علم العروض و)م1987( عتیق، عبدالعزیز -

، دمشق، اتحاد الکتاب )تجلیات التناص فی الشعر العربی(النص الغائب  ،)م2001( ام، محمدعزّ -

 .العرب

السندباد فی شعرنا شخصیۀ عن دراسۀ فنیۀ ( للسندباد الرحلۀ الثامنۀ، )م1984( د، علیعشري زای -

 .ثابت، دارةقاهر، ال)المعاصر

 .مصر نهضه قاهره، حدیث، األدبیال لنقدا ،)م2001( محمد غنیمیهالل، -

 ،قاهره، سلیمان العطار و محمود فهمی حجازي: ، تقدیم، نظریه علم النّص)م2007( رج، حسام احمدف -

 .اآلداب مکتبۀ

 .للدراسات والنشر العربیۀ المؤسسۀ ،بیروت ،الشعریۀعمال األ ،)م2003( فودة، علی -

 .الثالثۀ الطبعۀ، دار توبقال للنشر ،، مغربالغرابۀودب ، األ)م2006( کیلیطو، عبدالفتّاح -

 .نبوي، تهران، نشر آگه، چاپ اول محمد: ، نشانه شناسی، ترجمه)ش1380( یرگیرو، پی -

 .دانشگاهی نشر مرکز ،تهران ترجمه، روش و براصول ، درآمدي)ش1371( پور ساعدي، کاظملطفی -

 .األولی الطبعۀ، المرکز الثقافی العربی روت،بی النص،دینامیۀ ، )م1990( مفتاح، محمد -

، تهران، فکر )از افالطون تا عصر حاضر(، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی )ش1378( مقدادي، بهرام -

 .روز

 .العلمیۀهشام، بیروت، دار الکتب ، الفعل فی نحو ابن)م2007( نورالدین، عصام -

  .للدراسات والنشر والتوزیع امعیۀالج لمؤسسۀاالفعل والزمن، بیروت، ، )م1984( ــــــــــــ  -

فصلنامه (، روایت شاعرانه و شعر روایی اخوان ثالث، بهارستان سخن )ش1392( باقی نژاد، عباس -

 .236 – 217، صص 24، سال دهم، شماره )بیات فارسیعلمی پژوهشی اد

 مجلۀالمحدثین،  و ینالقدماءب زمنیۀ المضارعال اللۀفید النحویۀ الجدلیۀ، )م2014( أحمد حسن، هدى -

 .83 – 66، صص عشر الثانی العدد ،لعلمیۀا الرضا بخت جامعۀ

دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دهدانشک هعربی، مجلّ ادب در شعري هقص، )ش1383( رجایی، نجمه -

 .194 - 175، صص 145فردوسی مشهد، شماره 
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 وخلیل یوشیج نیما روایی شعر تطبیقی همقایس، )ش1393( سلیمی، علی، و بدري یاري نظام آبادي -

، 2، شماره 3بالغت، سال  و یادب نقد هنام شاعر، پژوهش دو هنري خلّاقیت درمیزان تأملی مطران با

 .131 -  113صص 

سروده قیصر » الفباي درد«شناسی شعر ، نشانه)ش1389( فرهنگی، سهیال و محمد کاظم یوسف پور -

 .166 -  143، صص 21شماره  ،نامه، سال یازدهمپژوهشی کاوش امین پور، فصلنامه علمی

  

  



 

  

  

  »علي فودة«لـ » عودة سندباد«سيميائية الرموز اللغوية في قصيدة 

  

  

  1فاطمه جمشیدي

  2وصال میمندي

   3فاطمۀ قادري

  4عقدا أفخمی رضا

  

  

  الملّخص

 ،وتأويلها الدارسون يف دراسة النصوص األدبيةسيميائية الرموز هي إحدی املناهج احلديثة اليت اهتّم �ا النّقاد و 

علم يف من املفاهيم األساسية . وهي الدراسة والبحث عن العالمات املختلفة کاللغة والصور والعالمات الوضعية

عالقة وثيقة بني األدب ك مبا أّن هنا. اخلاصاليت تکتسب مبوجبها العالماُت معناها  اللغوية السيمياء هي الرموز

نا علی عَ فَـ دَ ممّا فهذا اإلنسانية فهو ينتفع من نتائج السيميائية وأمناطها يف دراسة معاين النصوص ودالال�ا،  والعلوم

الرموز اللغوية، إضافة  سيميائيةمن منظور ) م۱۹۸۲ – ۱۹۴۶(» علي فودة«لـ » عودة سندباد«دراسة قصيدة 

نا علی لَ عَ جَ طر ببالنا هذه القصة األسطورية و اليت ذکرت يف عنوان القصيدة، خت» سندباد«إلی هذا إّن کلمة 

ي بالدراسة کيفيقوم هذا البحث ال. »علي فودة«بني هذه الشخصية األسطورية وبني حياة  كالفحص عن االشرتا

سك السيميائية هلذه القصيدة حبثاً عن أهّم رموزها اللغوية وتبيني عالقتها مع حياة الشاعر من جانٍب ودورها يف متا

قد أوحت . اخلطية واملکتبيةمن املصادر  حتليلّي، مستفيداً  –وفق منهٍج وصفيٍّ لك وذ،ة من جانب آخرلقصيدا

ق شخصية الشاعر ونزعاته الشخصّية  يف الرموز اخلاصة بصاحب الّنص، کما حتقّ  النتائج علی أنّه متثّلت مالمحُ 

اجلمالية والتناصية اليت قد أثّرت علی القيمة  الروائية، إضافة إلی الرموزالقصيدة بفضل الرموز الشکلية و ك سمتا

  .األدبية للقصيدة

 »عودة سندباد«، علي فودة، قصيدة السيميائية، الرموز اللغوية :الکلمات الرئيسة

                                                           
  یزد بجامعۀ اوآدابه العربیۀ اللغۀ فی الدکتوراه طالبۀ -1

  یزد بجامعۀ وآدابها العربیۀ اللغۀ فی كالمشار األستاذ -2

  یزد بجامعۀ وآدابها العربیۀ اللغۀ فی المشارکۀ األستاذة -3

 یزد بجامعۀ وآدابها العربیۀ اللغۀ فی كالمشار األستاذ -4



 

 

 

 

 

 

 

 



     پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

 )1396(علمی پژوهشی  13/ پانزده پیاپی/ سال هفتم   

 

  

  

  داستان قهرمان شخصیتحقارت در  عقدةبازنمایی 

  اثر نوال سعداوي »الصفر نقطۀ عند ةإمرأ« 

 
 اصفهان دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان گروه استادیار ،1صاعدي احمدرضا

 
  06/03/1396: تاریخ پذیرش  06/10/1395: تاریخ دریافت

 

  چکیده

و نویسنده پرکار ادبی و سیاسی مصـر،   پزشک روان، نوشته نوال السعداوي» الصفر نقطۀعند  ةامرأ«رمان 

قهرمان داستان، در سطح خـرد روایـت و   » شخصیت«است که  هایی حقارتروایتگر ناکامی، شکست و 

ـ بر این اساس در ا. مبتال گشته است بدانجامعه معاصر مصر، در سطح کالن روایی  ن نوشـتار تـالش   ی

هـا و   موتیـف  تـرین  مهـم ، یکـی از  »فرد نگـرِ آلفـرد آدلـر    یشناخت روان«رویکرد  بر تکیهشده است تا با 

قهرمـان داسـتان بـه    » شخصـیت «در پرداخت هزارتوهاي » حقارت ةعقد« این نظریه بنام  هاي مایه درون

اصـلی   سـؤال و در پـی پاسـخ بـه     رو این از. گیرد قرارتحلیلی مورد تحلیل و بررسی  -روش توصیفی

و چگونگی بازتاب آن در  »حقارت عقدة« گیري شکلدر  مؤثرامل عو ترین مهم پژوهش مبنی بر چیستیِ

نقـش دوران   با در نظر گرفتن کهدهد  تحقیق نشان می هاي یافتهداستان،  قهرمان» فردوس«منش و رفتار 

کـودك و   رهاشدگیبه خود «وي از  شدت احساس حقارت، قهرمان داستان روابط اجتماعیِ کودکی و

که به سمت  جویی برتري سوي بهنه  و این امر او را است گرفته نشأت »تمحرومیت او از محبت و تربی

  .است دادهبه خودکشی سوق  درنهایتو » جبران«عدم تالش براي متري و ک

  

  

  جبران حقارت، ، شخصیت، عقدهالصفر نقطۀعند  ةنوال سعداوي، إمرا :ها هواژکلید

                                                           
    Email: a.saedi@fgn.ui.ac.ir :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.7.13.227
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  قدمهم

و » فیزیـک «هژمونی دو علـم   تأثیرت تقریبا تا اواخر قرن نوزدهم تح شناسی رواندانش 

بـر نیازهـاي زیسـتی و     کـرد  مـی اهی را که نسبت به شخصیت اتخاذ گن» شناسی زیست«

در پیکـره و شـالوده فکـري ایـن رویکـرد شخصـیت از       . بود مبتنی خارجی هاي محرك

و اسـتعدادهاي درونـی و فطـري و عوامـل      هـا  غریزهطریق تعامل و تقابل دوسویه بین 

در . شـد  مـی تعریف و تفسـیر   ،ونی منطبق با نظریه تحول و تکامل داروینمحیطی و بیر

 »شناسـی  مـردم « و »شناسـی  جامعـه « علوم از متأثر شناسی روان اواخر قرن نوزدهم دانش

 رأس در و قـرن بیسـتم   شناسـان  روانبر ایـن اسـاس   . کرد تجربه را اي گسترده تحوالت

 اسـتعدادهاي  و غرایز محصول را شخصیت که خود پیشینیان برخالف »آدلر آلفرد« ها آن

 اتخـاذ  شخصـیت  بـه  نسبت را جدیدي رویکرد دانستند، می محیطی عوامل نیز و فطري

 اسـت،  معـروف  »آدلـر  نگـر  فرد شناسی روان« نظریه به که نوین رویکرد این در. کردند

   .)81 :1388سیاسی،(» کند می زندگی آن در که است اجتماعی نتیجه و دستاورد« شخصیت

و بر اساس رویکرد » متن محور«  ۀبا در نظر گرفتن نظری است تا آن برنوشتار  این

 هاي شخصیت نظریه  ةهاي مطرح در حوز ترین موتیف ، یکی از مهمشناختی روان

)personality theory( حقارت ةاحساس حقارت یا عقد«، یعنی« )Complex

Inferiority( نگر فرد شناسی روان« ۀدر چارچوب نظری را« )Individual psychology( 

محتواي  به روش تحلیل »إمرأة عند نقطة الصفر«آلفرد آدلر در شخصیت قهرمان داستان 

 سؤالاین نوشتار در پی پاسخ به دو  درواقع .دهد قراردر ترازوي نقد و تحلیل  متن

 ؟اند کدم فردوس حقارت عقده گیري شکل در مؤثر عوامل ترین مهم -1 :اساسی است

  کند؟ می خودنمایی چگونه فردوس رفتار و منش در حقارت عقده -2

  

  تحقیق ۀپیشین

ثار نوال سعداوي پرداخته است آخاص به تحلیل و بررسی  طور بهثاري که آ ترین مهماز 

 .اشـاره کـرد  » دراسة يف أدب نوال السعداوي على ضوء التحليـل النفسـي: أنثى ضد األنوثة«  به کتاب توان می

 آثـار محور را بکار برده اسـت و از تحلیـل    مؤلفاین اثر رویکردي  در شیجورج طرابی
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در نیـز   اي نامـه  پایـان  .اسـت  یافتـه  دسـت اسی شخصیت نویسنده این نویسنده به روانشن

ــوان      ــن عن ــا ای ــا  ب ــالمی جاکارات ــۀ اهللا االس ــگاه هدای و د نقطــة الصــفر عنــروايــة إمــرأة «دانش

Perempuan Berkalung Sorban بـر   نامـه  پایـان این . صورت گرفته است» القیلعبیدة خ

اساس مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی تالش کرده است از منظر ادبیـات و نظریـه نقـد    

دو اثر انتخابی در ترازوي نقـد قـرار    بر  تکیهاین دو نویسنده را با  تأثرو  تأثیر فمینیستی

اي  نزدیـک اسـت مقالـه    تاراین نوشـ عنوان به  ازنظر کهشاید بتوان گفت تنها اثري  .دهد

توسـط  » زوزنی بر اساس روایت بیهقی سهل بوارت در شخصیت قح ةبررسی عقد«است با عنوان 

در . دکتر ابوالقاسم قوام و آقاي احسان قبول در مجله ادب پژوهی به چاپ رسیده است

 قرارگرفتـه  بررسـی  مـورد  طلبـی  جـاه رشک  تکبر، حسادت،: این مقاله موضوعاتی مانند

 شـده ، دنبـال  اسـت  آمـده نچه در این مقالـه  آمتفاوت نسبت به  کامالًو رویکردي  است

عقده برتري یـا عقـده حفـارت؟ واکـاوي اشـعار خاقـانی بـر اسـاس         «نیز با عنوان  اي مقاله .است

کـه از   گونـه  همـان . در مجله متن پژوهی ادبی به چاپ رسیده اسـت » روانشناسی فرد نگـر 

، موردبحـث ایـن مقالـه بـر اسـاس اشـعار شـاعر       مشخص است نویسـندگان در   عنوان

 آدلـر و بـر اسـاس روانشناسـی فـرد نگـر       اند کرده شناختی روانشخصیت او را تحلیلی 

و  جـویی  برتـري اجتمـاعی،   ۀهاي ذهنی، عالق برداشت: هاي کلی این نظریه مانند موتیف

عمـده   نوشتار پـیش رو بـا دو تفـاوت    آنکه  حال. اند قرار داده بحث موردسبک زندگی 

ـ  موتیف و ها مضموناز بین انواع  که اینپیش خواهد رفت؛ نخست   ۀهاي مطرح در نظری

ایـن   کـه  ایـن و دیگر  دهد میقرار  موردبحثحقارت را  ةتنها عقد» روانشناسی فرد نگر«

اثـر   مؤلـف شخصیت و  ،نو شناسی روانرویکرد بر اساس رویکرد مدرن در نقد ادبی و 

هـاي اصـلی    کـه یکـی از شخصـیت    ،گیرد نمیقرار  شناختی روانمورد ارزیابی و تحلیل 

  .گیرد مورد ارزیابی قرار می داستان )protagonist( ، قهرمانرمان

  

  مبانی نظري تحقیق

نظر به اهمیت شخصیت و نقش آن در فرایند تحلیل اثر ادبی و با توجـه بـه گسـتردگی    

بـه   شود تـا در ابتـدا   هاي شخصیت در حوزه روانشناسی در این نوشتار تالش می نظریه
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منظور پرداخت هزارتوهايِ شخصیت قهرمـانِ داسـتان از منظـر نظریـه عقـده حقـارت       

مفاهیم کلیدي بحث مانند شخصیت، نظریـه هـاي شخصـیت، روان شناسـی فردنگـر و      

  :بررسی قرار گیرد وردعقده حقارت م

  

  عقده حقارت  و فرد نگر شناسی روان ،شخصیت هاي نظریهشخصیت، 

ولی . است قرارگرفته موردبحثمتنوعی  هاي شیوهاصطالح شخصیت به  شناسی نروادر 

به معنـاي   »Persona«از کلمه التین » شخصیت«که واژه  اند پذیرفته ها آناغلب  حال بااین

شخصـیت بـا یـک تعریـف      پـردازان  نظریه حال بااین .تسا شده  برگرفتهماسک نمایشی 

در  تـوان  میرا  شخصیت هاي نظریهگستردگی و علت . واحد از شخصیت، موافق نیستند

 »شخصیت«گفت  توان می حال بااین. در ماهیت وجود انسان دانست ها آن نظر اتفاقعدم 

به  اي اندازه تاکه  هایی ویژگییا  ،ها گرایشپایدار صفات،  نسبتاًالگویی «عبارت است از 

 تـوان  مـی را  شخصیت هاي نظریه ترین مهم .)12 ،2002فیسـت، ( »بخشد میرفتار افراد دوام 

ــه -1:بخــش خالصــه کــرد 4در  ــه -2یشــی؛ وروان پ هــاي نظری ــادگیري؛ هــاي نظری   ی

 هرکـدام است کـه   ذکر شایان .وجودي/گرایی انسان هاي نظریه -4آمادگی؛  هاي نظریه-3 

 هستند که در فرایند ییها نظریهاز  اي گستردهمجموعه  دربرگیرنده ذکرشده هاي نظریهاز 

امـا در ایـن نوشـتار از میـان انبـوه       .اهمیت هسـتند  حائزشخصیت  شناختی روانتحلیل 

  .گیرد میقرار  موردبحث آدلر در مورد شخصیتنظریه  ، اصولها نظریه

بلکه براي تعامل وي  گرفت میفرد را یک ارگانیسم کلی و واحد در نظر  تنها نهآدلر 

 پزشـکان  روانماننـد سـایر    او نیـز  ).145، 1389شـارف،  ( بـود  قائـل با جامعه نیز اهمیـت  

فـرق  «مطالعات خود را روي افراد نابهنجار متمرکز کرد و سپس با استناد این اصـل کـه   

نتایج آن را بر همه افراد بهنجـار و نابهنجـار   » نابهنجاري و بهنجاري کمی است نه کیفی

شهرت  » فرد نگر شناسی روان« او که به اساس نظریه ).83، 1388سیاسی،(جامعه تعمیم داد 

 درواقـع  .گیـرد  مـی قـرار   )Psychodynamics( روان پویشـی  هـاي  نظریهدر پیکره  یافت

معیـار شخصـیت و فـرد را     آدلـر  دارد، فردیت بر داللت نظر به که تسمیه وجه برخالف

شـالوده گفتمـان ایـن نظریـه     ). 170، 1990لعبیـدي،  ( دانـد  مـی اجتماع و بافت اجتمـاعی  
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 تأکیـد شخصـیت   گیـري  شـکل گذشته افراد در  تأثیرر فرویدي که ب کاوي روان برخالف

 بناشـده اجتمـاعی و تـالش بـراي برتـري      تأثیرهايحقارت،  هاي احساسبیشتر بر  دارد

آدلـر ذهنیـات و    ازنظـر . )87، 2005ساراسون،  و 2002،88فیست،؛ 1389،113پروچسکا، (است 

بـر   تبـع  بهو  دشو میو تکامل شخصیت  گیري شکلآینده موجب  دربارهباورهاي انسان 

احساس حقـارت  «نظریه وي  هاي سازه ترین مهمیکی از  .گذارد می تأثیررفتار انسان نیز 

   .است» یا عقده حقارت

حقارت را براي اولین بار فروید مطرح ساخت و آن را بـراي توضـیح و    ةتعبیر عقد

نسی و یـا  که از احساس نقص و ناتوانی ج ثرات بازدارندهأبیان آن دسته از هیجانات و ت

هر فردي داراي فروید  ازنظر ).10: 1372منوچهریان، ( کاربردشوند به ترس از آن ناشی می

تمـایالت   صـورت  بـه  )اوان کـودکی (بـد   و خـاطرات خـوب و   اسـت  شخصـی تاریخ 

و به شکل آزارهاي روحـی و   است شده انباشتهدر قسمت ناخودآگاه ذهن  شده سرکوب

او ناخودآگـاه را مخـزن تمـایالت وازده و    . گردنـد گـر مـی   هاي روانـی جلـوه  نابسامانی

آدلر عقیده داشت که احسـاس حقـارت    ).8: 1370پل شـاریه،  ( دانستهاي روانی می عقده

تواند بالقوه در شرایط خاص تولد و رشد هر انسانی موجود باشـد و علـل و عوامـل    می

توانند موجـب بـروز   جنسی، می و بدون ارتباط با غریزة مستقالًه بسیاري وجود دارند ک

وجه تشابهی  ).11: 1372، منوچهریان و Smother,2010, 14( چنین احساسی در شخص شوند

: 1996 النـدین،  ویلیـام ( ید یافت همان تاریخ شخصی فرد استتوان بین آدلر و فروکه می

  .د فروید بر اهمیت اوان کودکی موافق بودأکیآدلر با ت). 287

هــاي ظــاهري تمــامی انعکاســات و نشــانه ةرنــددربرگی »حقــارت ةعقــد«اصــطالح 

هاي درونی خاص از قبیـل فقـدان    ها در افراد نمایشگر علت بروز آن شخصیت است که

بـدبینی و   ، احساس تقصیر و گناه، عدم اعتقاد به لیاقت و کفایت شخصـی، نفس اعتمادبه

آگاهی به شرم از خویشتن،  ).10: 1372منوچهریـان،  ( استو سرخوردگی و نظایر آن  أسی

، احساس ناراحتی از عـدم لیاقـت   )بدنی، ذهنی، اجتماعی ازلحاظ( اي نقصداشتن گونه

، در مظان شکست بودن، همراه بـا اعتقـاد بـه در    "سطح باال"خود، اطمینان از نبودن در 

ي حقـارت اسـتنباط   معرض قضاوت، تحقیر یا تمسخر دیگران بودن، از اصطالح عقـده 
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ها براي بقاي خـود، زنـدگی را   انسان ۀآدلر هم ةبه عقید. )127: 1371موکی یلی، ( شوندمی

. حقارت یا ضعف دارنـد  د، و بنابراین، همه احساسنکنوابسته به دیگران آغاز می کامالً

بـراي کسـب قـدرت جهـت      سالی بزرگدر  بعداًافراد را ابتدا در کودکی و  این احساس

ت، رشـد شخصـی را برانگیختـه    حقـار  احسـاس  بااینکـه . دهدرتري سوق میکمال یا ب

را نـاتوان   هـا  آنبرخی افـراد،  برانگیخته کردن  جاي بهتواند کند و خوب است، اما می می

گیرنـد کـه پیشـرفت چنـدانی     ر مـی قـرا  این احساس أثیرتحت ت قدري بهاین افراد  .کند

احسـاس  . )694: 2009، گنهان هر( ي حقارت دارندعقده ها آنشود که کنند، و گفته می نمی

از حدي تجاوز نکند سبب پیشرفت است اما هرگاه شـدت زیـاده    که درصورتیحقارت 

ي حقـارت تبـدیل خواهـد    و به عقده. از حد پیدا کند، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آمد

: تواند در کـودکی شـکل گیـرد   به سه شیوه می  ،)16: 1369 منصور،( ي حقارتعقده .شد

  .در اثر نادیده گرفتن: در اثر لوس کردن، ج: ب در اثر حقارت جسمانی،: الف

  

  شخصیت فردوس و عقده حقارت

 ،روستایی اي خانواده از فردوس نام به است کودکی داستان »الصفر نقطۀ عند ةامرأ« رمان

 منـد  بهـره  پدر حمایت و مادري مهر از کودکی دوران در او. محبت و مهر از تهی و فقیر

 پس ولی گیرد، می عهده به را او سرپرستی عمویش مادر، و پدر مرگ از پس و شود نمی

 ازدواج بـه  را او و کنـد  نمـی  تحمل خانه در را فردوس وجود او همسر عمو، ازدواج از

 بـه  مـدتی  از پـس  اما دهد، می تن ازدواج این به اجبار به فردوس. آورند درمی پیرمردي

 ناچار وي و پذیرد نمی را او موع برد، می پناه عمو خانه به شوهر هاي اذیت و آزار خاطر

 دختـر  کـه  افتـد  می او براي اتفاقاتی گریختن این پی در .گردد می شوهر خانه از فرار به

 شـود  می صادر اعدامش حکم قتل جرم به پایان در و دهد می تن فساد به معصوم و پاك

  .رود می مرگ استقبال به و کرده داري خود عفو درخواست از فردوس ولی

 را آن و قـرارداد  خـود  نظریـۀ  اساس را کهتري احساس آدلر آلفردگذشت  چنان چه

 اطاعـت،  شـرارت،  ماننـد  نابهنجـاري  و غیرعـادي  رفتارهـاي  کلیـه  تقریبـاً  واقعی انگیزه

). 22،23 ،1369 منصور،( کرد قلمداد ..و رخوت کمرویی ،اعتمادي بی خودکامگی، استبداد،
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: از اند عبارت فردوس شخصیت در حقارت احساس بازنمودهاي ترین مهم اساس این بر

  .جبران و مشکالت از فرار اجتماعی، هراس مفرط، فداکاري

  

  فداکاراي مفرطتواضع و

 همراه تواضع این معموالً و است ازحد بیش تواضع حقارت احساس هاي نشانه از یکی

ه در آید که فرد نتواند هیجانی را کوقتی به وجود می رنج احساس تجدید .است ذلت با

ها اقبالیها و بدنامهربانی برابر دربریزد، و مجبور باشد  وي به وجود آمده است بیرون

ي دیگري براي باال بردن هیچ وسیله که وقتی خصوص بهاز خود محبت نشان دهد، 

از نو  مرتباًهیجانی که بدین ترتیب از بین نرود . ارزش خویش درکف نداشته باشد

انسان هر دیدي نسبت به خود داشته باشد دیگران  .)77: 1369منصور، (شود احساس می

 مورد دراگر شخصی این فکر را  که طوري به. همان دید را نسبت به او دارند متقابالًهم 

و اضافی است دیگران هم همین نگرش را  ارزش بیخود داشته باشد که او یک انسان 

فکر . مثبت بسیار اهمیت داردتفکر  ویژه بهنیروي اندیشه  .نسبت به وي خواهند داشت

عنصري زنده و خالق است، اگر ما ضمیر باطن خود را از امید و آرزو اشباع کنیم، 

راه  ،این قبیل افکار منفی و سیاه. شد عینی شاهد و ناظر خواهیم صورت بهآن را  ۀنتیج

ع امراض روانی و جسمی و حتی گشاید و در پی آن انوارا به روي احساسات منفی می

در حقیقت  .)1: 1369مورفی، ( آوردها را به همراه میها و سرخوردگی و ناکامی کستش

به دنیا هم  دارند خودکسانی که نگرش مثبتی نسبت به . است خویشتفکر  ةانسان زایید

این  .شوند ئلها ارزش قا نگرش مثبت دارند و از اطرافیان خود انتظار دارند که براي آن

 كنتُ " .هستند بخش رضایت، شادي و روابط محبت ۀه شایستکنند کاحساس می افراد

 ذ إالّ آخومل  ه األرنبَ أعطيتُ  أرنباً  بختُ وإذا ما طَ ، والذيلَ  الرأسَ  الّ نفسي إلِ  ذُ ال آخو ها كلَّ   كةَ مَ عطيه السَّ أُ 

عه  م ذهبتُ  ل ليلةٍ أوّ ").54: 2003السعداوي، (" أن أشبعَ  قبلَ  قعدي دائماً ن مَ مِ  أ�ضُ  كنتُ . الرأسَ 

 ، وذهبتُ رفضتُ  ّين لك". ى األرضِ أنا علَ  وسأنامُ  السريرَ  ذي انتَ خُ : ، فقال يلنيا شتاء وبرداً كانت الدّ 

  ).53: همان( ."ريرِ ى السّ علَ  كن أن أنامَ الميُ : قلتُ ...  لى األرضِ عَ  ومنتُ 
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با امتناع ورزیدن از خوابیدن روي تخت و یـا   فردوسبینیم که  در این چند جمله می

هاي با رفتارها و فداکاري پایینشبه دلیل عزت نفس  هاي دور ریز ماهی قسمتخوردن 

توانند بیشـترین انتظـار را از وي   که می دهدناخواسته به دیگران یاد می طور به ازحد بیش

 مقابــل در کــه ازآنجــاییداشــته باشــند و در قبــال آن کمتــرین حــق را بــه او ندهنــد و 

احساس رنج  شود حاصل نمی او شرایطو در جایگاه  ديو یا بهبو ها هیچ تغییر فداکاري

ـ   .شـود  مـی تشـدید   حقارتشاو تجدید و احساس  فـداکاري از کـودکی در    ۀایـن روحی

وتنتهـي اإلجــازة و يركـب عمــي احلمـارة وأمحــل فـوق رأســي " :شــود دیــده مــیشخصــیت فــردوس 

وأســـري وراءه حـــىت حمطـــة قطـــار  الكبـــري مليئـــا بـــالبيض واجلبنـــة والفطـــري ومـــن فوقـــه كتبـــه ومالبســـه،" الســـبت"

  ).19: همان( "الدلتا

که سن و سال کمـی   این باوجودشود عمو می ۀکودکی که وارد خان ةفردوس از دور

کند و جـایی  رفتار می گونه ایناو با میل خود . کنددارد شروع به انجام کارهاي منزل می

که  درواقع به دلیل این .کند میاز داستان نیامده است که عمویش او را مجبور به این کار 

بود و به کسی نیاز داشت کـه حـامی او    داده ازدستفردوس در کودکی خانواده خود را 

و  دیـد  نمـی جایی براي خود در آن خانه  شد میاي که وارد باشد و از طرفی به هر خانه

، قضاوت دیگـران بـرایش بسـیار مهـم شـده بـود و       دید میخود را یک شخص اضافی 

و  شـدن  واقـع کـه بـا مفیـد     کرد میبراي همین تالش . از طرد شدن داشت همیشه ترس

تنهـا راه زنـدگی در کنـار     کـه  ازآنجاییاما  ؛دیگران جایگاه خود را حفظ کند توجه جلب

را یاد گرفتـه   حدوحصر بیبندگی  کودکی ازها یافته و  دیگران را در خدمت کردن به آن

این در دست نداشت همچـون خـدمتکاري   بود و براي باال بردن ارزش خود چیزي جز 

تـب ي وأرّ ّمـعَ  ل مالبـسَ حه و أغّسـه و أمَسـألكنَسـ ىل البيتِ إ ن املدرسةِ مِ  أعودّ " .کردرفتار می توقع کم

ي لــــه قفطانــــه اجلــــاز و أكــــوّ  ها علــــى وابــــورِ ي مكــــواة حديديــــة ثقيلــــة أســــخنّ يل عّمــــ یواشــــرتَ . تبــــهســــريره وكُ 

ــان( "فأحضــر لــه عشــاءه ي مــن األزهــرِ عــود عّمــالشــمس بقليــل ي غــروبِ  وقبــلَ . وعمامتــه  نــتُ ك".)25: هم

 خُ طــبَ ي كانــت تَ زوجــة عّمــ. واملالبــسَ  ل الصــحونَ حه وأغّســوأمَســ س البيــتَ إىل املدرســة وأعــود ألكــنّ  أذهــبُ 

ــان(" فقــط ن دال ِمــيخ حممــود، وأصــبح يل ســرير مــريح بَــالَشــ ي إىل بيــتِ عّمــ ن بيــتِ ِمــ و انتقلــتُ ").28: هم

ـــدّ أمتَـــ ، ســـرير مـــا كنـــتّ ةِ اخلشـــبي نبـــةِ الكّ  ـــ ه ألســـرتيحَ د فوَق  ن عِ ِم
َ
 الكبـــريِ  البيـــتِ  وتنظيـــفِ  ســـلِ الغُ و  خِ طـــبَ نـــاء امل

مك، الَسـ على سـوقِ  طلّ تُ   يف حارةٍ غريتَني ني صَ بيومي شقة من حجرتَ وكان لِ ").48: همان(" الكثري واألثاثِ 
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: همـان (" هو أطبخ له طعامَ  أو حلماً  ي أرنباً أو أشرتَ  مكَ السّ  ن السوقِ هما، و أشرتي مِ هما و أمسحُ نسُ أكّ 

53(. 

بدن خود را در اختیـار مردهـا    که وقتیدر کم توقعی فردوس همین بس که او حتی 

اي در دست زنی به نام شـریفه  و تنها بازیچه. کردها پولی دریافت نمی داد از آنقرار می

ك نّـك ِأل يمتَـوا قِ عرفُـبيـومي مل يَ  بيـومي وأتبـاعِ : و قالـت يل شـريفةُ ".کردبود که از طریق او کاسبی می

 تسـاءلتُ ... هـاقيمتَ  دُ دّ يت ُحتـهـي الّـ ولكـن املـرأةُ  املـرأةِ  قيمـةَ  عـرفُ اليَ  يـا فـردوسَ  الرجـلُ .كفسِ نَ  يف قيمةَ عرِ تَ  ملَ 

دفعــه مـا يَ  عفَ ِضـ دفعَ أن يَـ دونَ  ك أحـدٌ أن يلمَسـ كــنُ الميُ : تقالَـ!... ؟ريفةُ يـا َشـ  قيمـةٌ ل ِيل وَهـ: يف دهشـةٍ 

... ذا هـو شـأنكَهـ ، لـيسَ يب شـيئاً طلُـال تَ : الـتقَ . شـيئاً  لِ ُجـن الرَّ ِمـ أن أطلـبَ  طيعُ  ال أسـتَ كّين لَ وَ : لتُ قُ . يل

  ).60-59: همان(" أين أناه شَ إنّ 

ثیر اساسـی دارد، در ایـن زمـان اسـت کـه      أکیفیت روابط در کودکی بر عزت نفس ت

فـردوس خـود وقتـی     کـه  ريطو به ).12: 1383شیهان، ( شودبذرهاي عزت نفس کاشته می

 ،کند که بیومی از او خواست روي تخت بخوابد و او قبول نکردشبی صحبت می ةدربار

کسی او را به خود تـرجیح نـداده    تاکنونکند که اشاره می اش کودکیبه خاطرات دوران 

ــبــل أن فَ ن قَ يــايت ِمــث يف حَ مل حيــدُ ". اســت يف  الفــرنِ  قاعــةَ  نفســهلِ  ه، أيب كــان يأخــذُ نفِســ یلــعَ  لين أحــدٌ ضَّ

ــ ــعَ ، وَ البــاردةِ  ين يف القاعــةِ يرتُكــوَ  تاءِ الشِّ ــ أخــذُ يَ  ي كــانَ مِّ ــعداوي، ( "يةِ بِ َشــاخلَ  الكنبــةِ  وقَ ين فَــيرتُكــوَ  ريرَ السَّ الس

2003 :53.(  

عـزت نفـس نقـش     گیـري  شـکل شود که مادر یا جانشین مـادر از لحـاظ   تصور می

یعنی کودك احساس کنـد کـه    سالم باشدي مادر و فرزند کند، اگر رابطهمحوري ایفا می

واکنش نشان دهد  ؤثرم طور بهو  سرعت بهمادرش قادر است به احساسات و نیازهاي او 

خـود و توانـایی برقـراري روابـط      مورد درها را درك کند کودك خواهد توانست،  و آن

شکسـت در ایجـاد   . ، احسـاس مثبـت داشـته باشـد    سـالی  بـزرگ شخصی صـمیمی در  

یا طـرد منجـر    توجهی بیناشی از  دائمیتواند به اضطراب طفی به مادر میعا بستگی دل

اي بـا فرزنـد   عاطفی هیچ رابطه ازنظرسفانه مادر فردوس أولی مت ).12: 1383شیهان، ( شود

ـ عرفـتُ ":گویـد کند، براي مثال مـی نداشت، فردوس بارها از مادرش ابراز نارضایتی می ا أ�َّ

انـت كَ . يندفئُ تَـ تـاءِ ي يف الُش◌ِ مِّـن أُ ُكـمل تَ . هادرِ ين يف َصـتـدفئَ إليهـا لِ  زحفـتُ وَ . يالأدرِ  رفـتُ عَ  فَ كيَـ. يأّمـ

   ).21: 2003السعداوي، (" ديفء أيبتُ 
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دکان از کو باتجربۀها، عقاید و رفتار والدین همراه  رشد عزت نفس در فرد به نگرش

وسـت داشـتن   عزت نفس حاصل د ).23: 1382 جانگسما،.اي( تسلط بر محیط بستگی دارد

  .و دوست داشته شدن و نیز داشتن احساس تعلق است

  

  فرار از مشکالت

اراده قوي باشد، آنجا  جا هرهر اخالق بزرگ و عالی است، و  ۀقدرت اراده اساس و پای

اراده نباشد ضعف و بیچـارگی و فالکـت حکـم     جا هرو : نشاط و زندگانی وجود دارد

گرفت چاره را در هر موقعیت سختی که قرار می فردوس ).90: 1370پل شاریه، (فرماست، 

هماننـد وي رفتـار    هرچند که شاید هـر کـس دیگـري بجـاي او بـود     . یافتدر فرار می

از او داشـت و آن، مانـدن، مقاومـت و مبـارزه      توان انتظار دیگـري نیـز  کرد، ولی می می

خانـه فـرار   شـنود از  ازدواج وي می ةکه تصمیم عمویش را دربار این محض بهاو  .است

نـومي  قمـيصَ  وضـعتُ ."گریزدکند و یا بهتر است بگوییم از روبرو شدن با این مشکل میمی

 ســـعديةُ ، وَ طـــبخُ تَ  ي يف املطـــبخِ عّمـــ كانـــت زوجـــةُ . غريةِ قيبـــيت الصَّـــي يف حَ قِ وُ َفـــتَـ  هادةَ َشـــوَ  شـــهاديت الثانويـــةِ وَ 

ـــ ُمثَّ  قةِ الّشـــ بـــابَ  تحـــتُ فَ . هـــمطعمُ تُ  األوالدِ  جـــرةِ يف حُ  اخلادمـــةُ  " ارعِ إىل الّشـــ رجـــتُ خَ وَ  ديدٍ َشـــ دوءٍ ه ِ�ـــأغلقُت

نــد دوبــاره بــه يبيط خانـه شــوهر را نابســامان مـيو پــس از ازدواج هنگـامی کــه شــرا.)۴۴: ۲۰۰۳السـعداوی، (

  ).51: همان("يمِّ عَ  يتِ  أذهب إىل بَ مله، وَ بيتَ  فرتكتُ "افتدفکر ترک مکان می

 العمل عکسهاي متعدد و مختلف تدر موقعی فردوس این است که توجه جالبنکته 

او . واحدي دارد و انتقال او از هر موقعیت به موقعیت دیگر همیشه با فرار همراه اسـت 

ن ِمـ خرجـتُ ".کنـد از خانه عمو، شوهر، بیومی، شریفه،اداره و حتی از خانه خود فـرار مـی  

. يفِسـنَ  كـلِّ ألقـي فيـه بِ ذي أجـري إليـه، وَ لّـاَ  اآلمـنُ  هو املكانُ  ارعُ الشَّ  أصبحَ . أجري ارعِ بيومي إىل الشَّ  بيتِ 

و 56: همــان( "أجــري ه بيــومي انطلقــتُ وَجــ لفــي فــإذا مل أرَ خَ  أنظــرُ  إىل حــنيٍ  ن حــنيٍ ِمــأجــري َو◌ِ  نــتُ كُ 

  ).56،66،89،99زین

اولین تمایل او به فـرار از   که چنانفکر ترك مکان از کودکی در فردوس وجود دارد، 

خواهد او را با خـود بـه مصـر ببـرد،     ه از عمویش میدهد کخانه وقتی خود را نشان می

 يركـبُ  حـنيَ ".اسـت  اطرافیـانش هدف اصلی او از این درخواست ترك موقعیـت و   درواقع
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ــعَ  أمســك بيــدِ أبكــي وَ ... عــك إىل مصــرَ ذين مَ لــه ُخــ أقــولُ أبكــي وَ  علــيّ  لمُ يّســوَ  ي القطــارَ ّمــعَ   القطــارُ ي وَ مِّ

  ).19: همان(" األرضِ  وقَ جهي فَ ى وَ لَ عَ  أقعُ ته فَ وَّ قُـ  لِّ كُ بِ  ديّ ن يَ ه مِ يدَ  دُ ه يشُ كنَّ ك لَ تحرَّ يَ 

ا دارد، و وقتـی عملـی را انجـام    دانیم که هر فردي رفتـار مخصـوص بـه خـود ر    می

، به نظـر فرویـد، ایـن دالیـل     باوجودایندهد، براي توجیه عمل خویش دالیلی دارد،  می

ما بـه رفتـار خـویش     مسلماًند، سازهمیشه حقایق و علل باطنی اعمال ما را روشن نمی

براي مثـال مـن   . آگاهی داریم، اما این آگاهی همیشه با شناسایی و معرفت همراه نیست

از پرخاشگري و خصومت خود نسبت به فالن دوست باخبرم، اما دالیل عمیق این امـر  

ره به دنبال بحث از دلیل اصلی فرارهاي فـردوس دوبـا   ).18: 1370پل شاریه، (دانم  را نمی

کسـانی کـه   . اسـت  نفسـش  عـزت شود و آن پایین بودن صحبت از مشکل اساسی او می

عـالوه بـر   . رادارنـد  هـا  جویی مبارزهایی تبدیل مشکالت به عزت نفس باالیی دارند توان

پایین بودن عزت نفس و ضعف اراده، دلیل دیگري که براي ناتوانی مقابله بـا مشـکالت   

  .د عدم وجود ابتکار و خالقیت استتوان مطرح کرها می و فرار از آن

عمو براي ازدواج نکردن با مردي که به او عالقه ندارد،  فرار از خانه جاي بهفردوس 

توانست انجام دهد این بود کـه بـا عمـویش صـحبت کنـد و بـا او       حداقل کاري که می

حـرف   ولـی او یـک کلمـه در ایـن مـورد     . اي نداشته باشدمخالفت کند حتی اگر فایده

که موضـوع ازدواج را فهمیـد پـا بـه      و بدون هیچ مقاومتی بالفاصله پس از این زند ینم

خـود را پیشـاپیش    او کهدید  مسئلهرا باید در این شاید دلیل این تصمیم . گذارد میفرار 

و  شکسـته  درهـم دید و هرگونه مقاومتی را از قبـل  در این مبارزه و مقاومت مغلوب می

همان خصلت افراد داراي احساس کهتري است کـه بـه دلیـل    دانست و این می فایده بی

  . بینند ، خود را در مظان شکست مینفس اعتمادبهو  جرئتکمبود 

  

  (Compensation) احساس کهتري و جبران

ي انسـان و نیـروي   }هـا {آدلر اعتقاد داشت که احسـاس حقـارت منبـع تمـامی تکـاپو     

ام پیشرفت، نمو، و رشـد فـرد ناشـی از    تم. انگیزانداي است که کل رفتار را برمی محرکه

ت خـواه ایـن حقـار    -دهـد خویش انجـام مـی   جبران حقارت منظور بهکه  است تالشی
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بـراین اسـاس  جبـران تالشـی      .)144-143: 1990شـولتز،  ( خیال واقعی باشد، خواه زاییده

 واقعـی، جسـمی،   خیـالی، (است که یک فرد براي چیرگی و غلبه بـر نقـص    ناخودآگاه

هـاي   جبـران  درواقـع  .)85، 2000فیصل،( گیرد میو یا احساس آن بکار ..) روحی ومادي، 

 ؛جبران پیروز شونده یا قهرمانی: الف: کردتقسیم  نوع وان به سه ت می را  احساس کهتري

  .بخش تسلیجبران  :یا کتمانی، ج کننده حمایتجبران : ، بنیز تعبیر شده است

  

  یجبران پیروز شونده یا قهرمان

ممکـن اسـت   . است بااهمیتکند، بسیار ی که فرد نسبت به نقایص خود اتخاذ مینگرش

بسیار مطلوب به جبران بپردازد، یا اینکه با اتخاذ تـدابیر   هاييارگفردي با برقراري ساز

ـ گاهی اوقات احساس حقارت مـی  حال بااین. با آن برخورد کند آمیز طفره د موجـب  توان

ـ (د تري شومطلوب هاي فعالیت وقتـی انسـان تـالش     ).131، 2009؛  یـم،  284: 1920دین، الن

صحیح و مطلوب بر ضعف خـود   هاي روشتوجه به استعدادهاي خود و با کند تا با  می

 »مسـتقیم  جبـران « بـه  آن از کـه  زده اسـت  غلبه کند، دسـت بـه جبـران پیـروز شـونده     

اعتالي ارزش  درراه احساس کهتريجبران  اصوالً .کنند مینیز یاد  )152، 1975 عبدالمنعم،(

انـد آن  شود، تا بتوي متأثر از احساس کهتري، تعقیب میزمینه جز بهاي شخصی در زمینه

فرد داراي ضعف جسمانی از  که چنان). 88: 1371 یلی، موکی( احساس را به تعادل درآورد

سـازد، کسـی کـه از لحـاظ ذهنـی احسـاس کهتـري        لحاظ معنوي خود را نیرومند مـی 

  .پردازدت به پرورش نیروي بدنی یا یکی از استعدادهاي هنري خود میاس پیداکرده

بـا   کنـد  میاحساس ضعف اجتماعی  ازنظري نابسامانش فردوس که به دلیل خانواده

را  کهتـري خـود  کـرد  مـی اي درخشان سـعی  درس خواندن و تالش براي ساختن آینده

ذي لّـاَ  حيـدُ يء الوَ و الّشـُهـ املسـتقبلُ  أصـبحَ حكيـه، وَ مـا أَ  يـايت املاضـيةِ فوليت أو حَ ن يف طُ مل يكُ ".جبران کند

ـــــه، أحيانـــــاً أن أحكـــــي عَ  طيعُ أســـــتَ  ـــــأختَ  ن ـــــةً  قبلِ تَ ُســـــيف امل أكونُ ين َســـــأنّـــــ لُ ّي أو  اميـــــةً أو حمُ  هندســـــةً ، أو مُ طبيب

فردوس از زندگی گذشته خود ناراضی اسـت ولیـدر صـدد     ).29: 2003السعداوي، ("قاضـيةً 

اي بهتـر بـه عنـوان مهنـدس، دکتـر و یـا        را با امید به ایندهاست تا گذشته نامیمون خود 

  .قاضی جبران کند
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هـاي دیگـر    هایی در قسمتفردي که کهتري جسمی دارد با پرورش دادن توانمندي

مثـال، فـرد   براي . تواند با ضعفی که در یک قسمت بدن خود دارد، سازگار شودبدن می

راه دیگـري بـراي   . اسـی را پـرورش دهـد   هاي شنوایی بسیار حس تواند مهارتنابینا می

تبـدیل کـردن ضـعف بـه نیرومنـدي       سازگار شدن با یک ضعف جبران مفرط است، که

در این حالت فـرد تنهـا بـه جبـران ضـعف خـود رضـایت         .)694: 2009هرگنهان، ( است

کند به برتري برسد که گاه ایـن خـود بـه یـک مشـکل روانـی       ، بلکه تالش میدهد نمی

  .کنندبرتري یاد می ةه از آن با عنوان عقدشود کتبدیل می

 علــى األخــصّ وَ  اسِ الّنــ يــعِ مجَ  ؤوسِ رُ  وقَ ي فَــأِســرَ  ين أرفــعُ عُلــيء جيَ ، َشــهوِ عــن شــيء ميــألين بــالزّ  أحبــثُ  كنــتُ "

 بـــريةٍ كَ   ظـــاهرةٍ يف مُ  ن املدرســـةِ ِمـــ رجـــتُ خَ  يـــومٍ  ذاتَ " و .)۱۰۵: ۲۰۰۳الســـعداوی، (" امّكـــاحلُ األمـــراء وَ امللـــوك وَ 

 مبحوحــةَ  إىل املدرسـةِ  عــدتُ وَ . احلكومـةِ  ســقوطِ بِ  أهتـفُ  بنــاتِ الَ  أكتـافِ  یعلــ مولـةفــإذا يب حمَ  كومـةِ حلُ ا دَ ِضـ

 أو رئيســـةَ  كبـــريةً   نفســـي زعيمـــةً  لـــتُ و قـــد ختيّ  الليـــلَ  ضـــيتُ  قَ لكـــّين  املالبـــسِ  قـــةَ زّ ممَُ  الشـــعرِ  منكوشـــةَ  وتِ الّصـــ

  لســـتُ وَ  النســاءِ كَ    لســتُ أنــّين  أحــسُ   كنــتُ كــّين ، لَ ولِ لـــدُّ لِ  رؤســاءَ  اليصــبحنَ  ســاءَ النّ  أنّ  أعــرفُ  كنــتُ  .دولــةٍ 

 ثنَ دّ َتَحـي نَّ ُهـلُّ كُ   والبنـاتُ . بِّ احلُـ نِ َعـ ثُ أنـا الأحتـدّ وَ  بِّ ن احلُـَعـ ثنَ تحـدّ يَ  هـنَّ لُ ويل كُ ن َحـِمـ ، فالبناتُ البناتِ كَ 

ـهُ ن يَـ ُكـمل يَ  نـاتِ البَ  مُّ ُهـلين، ومـا يَـ ن يشـغُ ُكـمل يَ  بنـاتِ الَ  شـغلُ مـا يَ .لِ ُجـن الرَّ عَ  ثُ دّ أحتَ  أنا الوَ  جلِ ن الرّ عَ   "ينمُّ

   ).29: همان(

اي از زندگی خود به فساد کشیده شده بود در سراسر داستان بـه  فردوس که در برهه

 ذاتـاً او کـه  . کنـد اي ناخشنودي قلبی خود را از این سبک زندگی ابراز میشکل پوشیده

را انسـان شـریفی نبیننـد    کـه اطرافیـان او    کرامت و شرافت انسانی است از این دوستدار

د قَـ كنـتُ   سٌ ومِ أنـا ُمـين وَ أنّـ" :گویـد از داستان مـی  درجایی که طوري به. شودبسیار ناراحت می

او از فاحشه بـودن خـود رنـج    . )90: همان("رين أكثَـهينُـد هنـاك مـا يُ عُ م يَـ زم، فلَ ن الالّ مِ  أكثرَ  تُ أهنَ 

 غـريُ  أنـتَ : قـال".س کهتـري داشـت  برد و از اینکه دیگران او را محترم نشـمارند احسـا  می

  لمـةَ الكَ  ، لكـنَّ أذينَّ  أخفيـتُ وَ   بسـرعةٍ تَني االثنَ  يَّ يد فعتُ رَ  َينَّ إىل أذُ " حمرتمةٍ  غريُ " كلمةُ   أن تصلَ  قبلَ . رتمةٍ حمُ 

  ).76 :همان( .." .يإىل رأسِ  همِ ت كالسَّ فذَ ت قد نَ كانَ 

ن دارد که خـود را بـه   کند و سعی بر آکهتري خود مبارزه می بااحساسبه این دلیل 

 أو وجبـةِ  ن عـالوةٍ َعـ اليزيدُ  جسدي خبساً  مل يكن مثنُ ."معرفی کند و ارزشمند دیگران زنی محترم

 رّ ، أو جمُ يلِ لى كورنيش النّ عَ  يارةِ بالسّ  زهةٍ عشاء أو نُ 
ُ
 أرفـضُ  نـتُ كُ ... ئيسِ الـرِّ  ضبِ غَ  بِ نُّ أو جتََ  ديرِ د إرضاء امل
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ــه بِ زّ نــداء أو التَ الَغــ دعــوةِ  دَ رَّ ُجمــ ــ أحــدُ  علــيّ  يعــرضُ  ةٍ رّ َمــ لِّ يف ُكــ... يــلِ لــى كــورنيش النّ عَ  ارةِ يّ السَّ
ُ
ــ ديرينَ امل ه دعوَت

 علـى إرضـاء أحـدٍ  مل أحـرص كثـرياً "... عـنهنَّ  رتفـعٌ ين مُ لكـن مثَـن زمـياليت وَ ِمـ أشـرفَ  لستُ : "دوءه �ِ لَ  أقولُ 

 بــأنّين  ركةِ يف الّشــ رت إشــاعةٌ تَشــانَ ى إرضــائي، وَ علــ نافســونَ يتَ  فــون الكبــارُ املوظّ  ، فأصــبحَ بــارِ الكِ  ن املــوظفنيَ ِمــ

  بــل أشــرفُ  شــريفةٌ  موظفــةٌ 
ُ
 فٍ موظّــ أكــربَ  أنّ كربيــائي، وَ   ســرِ مل يــنجح يف كَ  ن الرجــالِ ِمــ أن أحــداً فــات، وَ وظّ امل

او در واقـع در تـالش اسـت تـا از      .)81: همـان ("طـرقتُ  يـينّ نحـين أو عَ رأسـي يَ  ن أن جيعـلَ عَ  عجزَ 

بنـابراین ارزش بـدن وجسـم     .احساس کهتري خود را جبران کند طریق مکانیزم جبران

خود را در مقایسه با دیگر همکارانش به ناچیز نمی فروشد و با رفتارش کاري می کنـد  

تا مدیران و کارمندان صاحب منصب و مقام براي دستیابی به جسم او با یکدیگر رقابت 

در واقـع او در  . خود مـی دانـد   کنند و او این رقابت را دلیلیبر عزت نفس و ارزشمندي

   .صدد جبران شکست روحی و دنیاي آشفته درون خود است

  

  یا کتمانی کننده حمایتجبران 

تواند با کهتري خود به مبارزه برخیزد و بـر آن  برد نمیوقتی فردي که از کهتري رنج می

د، سعی چیره شود و یا در خود استعدادهایی را گسترش دهد که آن کهتري را جبران کن

در حملـه کـردن، اطرافیـان خـود را      دستی پیشکند با کتمان کردن کهتري خود یا با می

 شخص ضعیف است ۀاین کتمان اسلح. وي دارند فریب دهد ةنسبت به نظري که دربار

  ).27: 1369منصور، (

 عنـدَ  فٌ فَّ َصـشعري مُ ا، وَ ليالعُ  بقةِ من الطّ  ريفاتِ ساء الشّ النّ  ، كمساحيقِ وعِ النّ  دةَ جيّ  كانت مساحيقي مثينةً "

 عـن اخلالعـةِ  كشـفُ ال يَ  طبيعـي شـريفٍ  لـونٍ غتا بِ صـبَ  فتايَّ َشـ، وَ يف شعور نساء العـائالتِ  تخصصٍ مُ  قٍ حالّ 

 كبـريٍ   فٍ وظّـمُ  أيّ  كزوجـةِ . ضٌ و فيهـا رفـ داءٌ فيهـا نِـ تقنـةٍ مُ  طوطٍ تا ِخب رمسَ  ينايَّ عَ وَ . نفسه فيها يف الوقتِ ال خيُ وَ 

الســعداوي، ("مــنيِ ذائي الثَّ ِحــشــعري وَ مبســاحيقي وَ  ليــا إالّ العُ  بقــةِ مــي إيل الطَّ ن أنتَ مل أُكــ. ليــاالعُ  يف الطبقــةِ 

 فقدان از همیشه که او. داشت خود کهتري با مبارزه در سعی ابتدا در فردوس ).16: 2003

 کـه  داشت آن در سعی برد می رنج ایدئال خانواده بگوییم است بهتر یا و متعادل خانواده

 در همیشـه  کـه  طوري به کند، عوض را خود اجتماعی موقعیت تالش و واندنخ درس با

 بــه رسـیدن  درراه کــه آن از پـس  ولــی. شـد  مــی محسـوب  ممتــاز شـاگردان  از مدرسـه 

 بـود  آن درصـدد  خود آرایش و پوشش نوع طریق از شد، مواجه شکست با آرزوهایش
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زنـان اشـراف زاده و    او خـود را هماننـد   .دهـد  نسـبت  جامعه باالي طبقه به را خود که

در حـالی کـه در واقعیـت    . کند تا خود را به طبقه آنان منسوب کنـد  ثروتمند آرایش می

چنین نیست او با این کار در صدد است تـا واقعیـت و انـدوه درون خـود را از طریـق      

  .مکانیزمِ جبرانِ حمایت کننده کتمان کند و خود را در پس نقابی دیگر مخفی نگه دارد

  

  بخش لیتسجبران 

هاي اشتقاقی یا خیـالی   نوع آن جبران ترین پررنگ :است متعددياین جبران داراي انواع 

خواهد که در زنـدگی  انسان در زندگی رؤیایی و خیالی آن اقتدار و توانایی را می. است

که یأس و گریز بر فرد غلبـه   این جاي بهدر این حالت . تواند به آن دست یابدواقعی نمی

رانند و بـه   از ذهن وي می موقتاًآورد که فکر مشکالت را هایی روي میجوئیکند به کام

گردنـد  دهند که در یک فعالیت متداول و سازش یافته نصیب وي نمـی هایی می او لذت

ایـن محبـت را از    گـاه  هـیچ ي مهر مادري است امـا  فردوس که تشنه ).64: 1369منصور، (

ـ  خیـال جانب مادر دریافت نکرده است در  مـادر نامهربـانش را کـه هـیچ      خـود  ردازيپ

که درواقـع همـان مـادر    ( وجود مادر حقیقیبا کند و ي عاطفی با او ندارد نفی می رابطه

 أكنـتُ ".کنـد دردش را تسـکین دهـد   وجود عشق او به خود تالش می با و) خیالی است

حت ت و أصـبّ أو هـي الـيت تغـريّ ، و أنـا تغـريتُ  أمـي ولـدتين حقـاً  أخرى غـري الـيت ولـد�ا أمـي، أم أنّ  واحدةً 

 ل مـرةٍ هـا ألوُ أمـي احلقيقـي كمـا رأيتُ  ر شـكلّ أحاول أن أذكُ  ت أمي؟ كنتُ ها ليسّ ي لكنّ أخرى تشبه أمّ  امرأةً 

ـــان بالـــذات أذكُ . يف حيـــايت همـــا أومهـــا عينـــان بالـــذات أرقبُ . همامـــا وال أعـــرف شـــكلّ و�ّ لُ  الأعـــرفُ . ارمهـــعين

السـعداوي،  ("أمسـكتاين املشيّ  مُ وأنا أتعلّ  ا ترياين و تتبعاين، فإذا تعثرتُ عنهم فيتُ عينان وإن اختّ . ترقبانين

2003 :20.(  

و تمام هم و  مادر استفاده کند ي پیرایه بیطفل بیش از هرکس نیاز دارد که از محبت 

کند و اتکاي کودك به مادر نفس او را سرشار می. خود مبذول ببیند مراقبت او را در

 يف محلقُ أُ  العينني مفتوحةَ  ظللتُ ". )78: 1366قائمی، (سازد یراب میسراسر وجود او را س

 ،شّ القَ  فوقَ " اخلصّ " يف راقداً " حممدين" أرىوَ  ،فشيئاً  شيئاً  تظهرُ  لمةِ الظّ  يف غارقةٌ  بعيدةٌ  ورٌ صُ . المِ الظّ 

 فردوس ).30: 2003 السعداوي،("جسدي فوقَ  هأصابعَ  سأمل أستعيدُ وَ  أنفي، يف شِّ القَ  رائحةَ  أستعيدُ 
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 هایش خیال با گاه کرد،می کمبود احساس اطرافیانش هاي مهري بی و تلخ زندگی از که

 که اش کودکی بازي هم و دوست تصور با و گرفت می فاصله حقیقی زندگی از لحظاتی

 را زندگی مشکالت و کند کامجوئی لحظاتی کرد می تالش داشت دوست بسیار را او

از دوران  مانده برجاي هاي آسیبهاي و  محرومیت هدرنتیجفردوس . کند فراموش

  دنبال بهمادر است، اکنون و در خواب  بخش آرامحضور گرم و   آن جمله ازکودکی که 

 نبردهاي  از آن بهره و جبران لذت و ارزشی است که او در زنگی واقعی تصویرسازي

در تا بدان ما خصوص بهشدت محرومیت وي از محبت و حضور گرم خانواده و . است

 از ناتوان گونه خود رؤیاو خواب  رؤیاپردازياست که او حتی در  شده ترسیمحد 

و  .باید تجربه و لمس نشده است که چنانوقت  چ، مادري که هیمادر است تصویرسازي

در خواب تصویر یکی از دوستان گذشته  ،دسترس غیرقابل مادرِ جاي بهبه همین علت 

دردهاي دیروز و اکنون او  بخش تسلیتا  کند ادر میخود را جایگزین حضور گرم م

   .باشد

  

  گیري نتیجه

موجودي است که احساس حقـارت را   شناسی روان ازنظرزیستی و هم  ازنظرهم  انسان

 نویسنده وادیب معاصـر  یک پزشک عنوان بهنوال سعداوي بر این اساس  برد میبه ارث 

را  »شخصـیت  »روحی روانی هاي یدهپد ترین مهمسعی کرده است در رمان خود یکی از 

 تـرین  مهـم  .حقارت است در شخصیت فردوس به تصویر بکشـد  هاي احساسکه همان 

گرفته شـدن او در دوران   نادیده کند می خودنماییاحساس کهتري فردوس  بردلیلی که 

کودك و محرومیت از محبـت در   رهاشدگییا به تعبیري ناشی از به خود  .استکودکی 

نقش قاطع و  سالی بزرگ ةاین مرحله در تعیین رفتارها و منش دور است؛ دوران کودکی

نیازهـاي   گـاه  هـیچ و ه عاطفی در محیطی نامناسب رشـد کـرد   ازنظراو که . مؤثري دارد

حقارت شده   هاي احساس دچار است اکنون اش مانند محبت و امنیت محقق نشدهاولیه

اس رنج یا فداکاري مفـرط، هـراس   تجدید احس: بازنمود این احساسات در قالب .است

و سـرانجام   کنـد  مـی اجتماعی، ناسازگاري و طغیان و فرار در شخصیت وي خودنمایی 
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دلر مطرح شد، یـا سـبب پیشـرفت    آشناسی فرد نگر  درروانگونه که  آن این احساسات،

و سـرانجام دیـده شـد کـه شخصـیت      . یعنـی مـرگ   است و ترقی و یا سقوط و ویرانی

 ،درپـی  پـی هـاي   ناکامی درنتیجهروحی و روانی خود و  هاي کاستیبا فردوس در تعامل 

هـاي    و درنتیجـه ایـن احسـاس    شـد » حقارت ةعقد«هاي حقارت وي تبدیل به  احساس

سمت نیستی و مـرگ  به  را نوشت ويو سرشد  اثرگذاروي  »سبک زندگی«حقارت بر 

کشـور مصـر،    گرفـت بـراي   اي اسـتعاره  تـوان  مـی از طرف دیگر فردوس را . جهت داد

فرمایـان   حکـم  استبداد و بـی مهـري   و روزگار نامالیمات کشوري که پیوسته دستخوش

نیسـتی و مـرگ را تجربـه کـرده      سـوي  بـه گردیده است و همواره سرنوشتی نامیمون و 

یـا   )حاکمـان ( مـادر و پـدر   مسئولیتبررسی زندگی فردوس به ما نشان داد که   .است

تصـور   معمـوالً از آن چیـزي اسـت کـه     تـر  عظـیم و  تر مهم )جامعه( خانواده طورکلی به

فـرد اثـر    عـاطفی و اخالقـی   ،عقلـی  بنیـان  در رفتارهـاي خـانواده   تـک  تـک و  ؛شود می

 .گذارند می

  

  و مآخذ منابع

 و صـاحبی  علی ترجمه نوجوان؛ و کودك درمانگري روان ،)ش1382( دیگران و آرتور جانگسما،.اي -

  .نشر به: مشهد دیگران،

 یحیـی  ترجمـه  ؛درمـانی  روان هـاي  نظریـه ). ش1389( نـورگراس . سـی  جـان . او جیمـز  کا،پروچس  -

  .تهران،رشد سدمحمدي،

  .نکته: تهران محدث، علی سید ترجمه روانکاوي؛ و ناخودآگاه فروید، ،)ش1370( ژان شاریه، پل -

 و نجاریـان  بهمـن  ترجمـه . مرضی روانشناسی ،)م2005( ساراسون. آر باربارا ؛ جی اروین ساراسون، -

  .تهران رشد، انتشارات همکاران،

  .اآلداب دار: بیروت الصفر؛ نقطۀ عند ةامرأ ،)م2003( نوال السعداوي، -

  .تهران دانشگاه: تهران روانشناسی؛ مکاتب یا شخصیت هاي نظریه ،)ش1388( اکبر علی سیاسی، -

 تهران، بخت، فیروز مهرداد هترجم ،مشاوره و درمانی روان هاي نظریه ،)ش1389( اس ریچارد شارف، -

  .رسا فرهنگی موسسه

  .ارسباران: تهران دیگران، و کریمی یوسف ترجمه شخصیت؛ هاي نظریه ،)م1990( دوان شولتز، -

  .ویرایش: تهران گنجی، مهدي ترجمه نفس؛ عزت ،)ش1383. (ایلین شیهان، -
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  .مدبولی مطبعه القاهره، ،1ج النفسی، والتحلیل النفس علم موسوعه ،)م1975( حفنی عبدالمنعم، -

سـید محمـدي،    یحیـی شخصیت؛ ترجمه   هاي نظریه ،)م2002(فیست، جس و جی فست، گریگوري -

  .چاپ هفتم، تهران، نشر روان

  .العربی دارالفکر بیروت، ،1ط الفرویدیۀ، واالتجاهات النفسی التحلیل ،)م2000( عباس فیصل، -

 اسـالمی  جمهـوري  مربیان و اولیاء انجمن: تهران ابسامان؛ن خانواده و کودك ،)ش1366( علی قائمی، -

  .ایران

  .العالی التعلیم مطابع بغداد، الشخصیه، النفس علم ،)م1990( هاشم ناظم لعبیدي، -

  .گوتنبرگ: تهران حقارت؛ هعقد ،)ش1372( پرویز منوچهریان، -

  .تهران دانشگاه: تهران کهتري؛ احساس ،)ش1369( محمود منصور، -

 قدس آستان: تهران رضوي، شجاع محمدرضا ترجمه  روانی؛ هاي عقده ،)ش1371( روژه یلی، یموک -

  .رضوي

: تهران محمدي، سید یحیی ترجمه ؛شناسی روان هاي نظام و ها نظریه ،)م1996( رابرت الندین، ویلیام -

  .ویرایش

  .ارسباران: رانته محمدي، سید یحیی ترجمه  ؛شناسی روان تاریخ ،)م2009( آر.بی هرگنهان، -

  .دارالفکر االردن، آخرون، و کفافی الدین عالء ترجمه الشخصیه، نظریات ،)2009( اآلن یم، -

-Smothers, Melissa.K.(2010). Adler, Alfered. Encyclopedia of Psychology and Religion. New 
York:Springer 

 
 
 



 

  

  

 د نقطة الصفرتجليات عقدة النقص في شخصية بطلة رواية إمرأة عن

 

 

  1صاعدي رضا احمد

 

  

  الملخص

وعلم النفس،  املنتجة يف السياسة واألدب والناقدة لنوال السعداوي، الطبيبة املصرية والکاتبة» إمرأة عند نقطة الصفر«رواية 

توی الواقعي الرواية علی املس هذه حکاية عن الفشل، واخليبة، وُعَقد النقص اليت تعانی منها شخصية بطلة فی الواقع هی

التحليلي، -يتناول البحث احلايل علی أساس املنهج الوصفی هذا و .للرواية، وا�تمع املصری علی املستوی االستعاری للرواية

، وطريقة ظهورها يف متاهات الشخصية »عقدة النقص«نظريةدراسة فکرة من أهم افکار نظرية علم النفس الفردي، يعين 

ماهية االسباب املوثرة يف تکوين عقدة النقص، : صول علی إجابة علی سوال البحث الرئيسيوأخريا، وألجل احل. البطلة

البطلة توصل البحث إلی أن شدة عقدة النقص يف شخصية فردوس » فردوس«وکيفية إنعکاسها، وجتليا�ا يف تصرفات 

إلی اهلجر العاطفي وحرما�ا من احملبة والرتبية البطلة، علما و اعرتافا بدور ايام الطفولة و العالقة االجتماعية للبطلة، تعود 

نراها ا�ا منذ صغر سنها؛ هذا دون أن يودي �ا الی االستعالء و التمييز، بل جعلها تتجه حنو الدونية وال التعويض، حبيث 

  .أودت حبيا�ا �ائيافشلت فی واقع حيا�ا املر واجتهت حنو العدمية و اخلالء حبيث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ر، الشخصية، عقده النقص، التعويضنوال السعداوی، إمراة عند نقطة الصف: الرئيسة الکلمات
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Abstract 

The novel “Woman at Point Zero” by Nawal El Saadawi, an 
Egyptian psychiatrist and prolific literary and political writer, narrates 
the failures and humilities which have afflicted the protagonist of the 
novel at the micro level of the narration and at the macro level of the 
contemporary Egyptian society. The present study aims to analyze and 
investigate one of the most important motifs and themes of “Alfred 
Adler’s individual psychology”, i.e. inferiority complex, in 
exploration of the labyrinth of the protagonist. It answers the main 
research questions including ‘what are the most important factors 
affecting the formation of inferiority complex? ’and ‘how is this 
complex reflected in the manners and behaviors of “Ferdows” ?’.The 
findings of the research indicate that, considering the role of childhood 
and social relationships of the protagonist, the severity of his 
inferiority is caused by negligence of the child and his deprivation of 
affection and education. This has moved him not toward superiority 
but toward inferiority, lack of motivation for compensation, and 
finally suicide. 

 
Keyword: Nawal El Saadawi, Woman at Point Zero, 

Protagonist, Inferiority complex, Compensation. 
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Abstract 
A new approach in literary studies that has attracted the attention of 

many critics and researchers is semiotics, or the analysis of signs and 
codes in literary texts. Semiotics is applied to the study of different 
sign systems such as languages, images and symbolic situations. 
Codes are one of the fundamental concepts of semiotics that serve as a 
framework within which signs find a meaning. Since literature is in 
close relationship with human sciences, literary critics have had the 
benefits of semiotic methods in interpretation of texts. Semiotic 
research of codes has not been done on Arabic poems. Therefore, due 
to the necessity in this regard, the present study, which is qualitative 
and descriptive in nature, uses library resources to aim at the semiotics 
language codes of the poem "Odat Sinbad" and to explore the degree 
of correspondence between those codes and the poet’s living 
conditions as well as their role in the cohesion of his poems. It is 
found that the poet’s psychological character is embodied in the 
linguistic and mythical codes of the narrative writing. In addition, the 
literary entity of the poem is indebted to its aesthetic codes. 

 
Keywords: Semiotics, Codes, Ali Fodeh, Odat Sinbad. 
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Abstract 
Motif, as one of the most frequent terms in contemporary literary 

criticism, refers to the systematic and musical repetition of some 
structures such as sentences, phrases, words, and phrases which shape 
up the content and style of a text. In narrative texts, understanding the 
motif helps to understand the text nature, and using a motif is a way of 
creating coherence in the text. This study aims at the motif of "Land" 
and its functions in the novel "War in the Land of Egypt" by the 
Egyptian novelist "Joseph Qyd". The results show that this motifis 
usedin an organized form in all parts of the novel. It is also found that 
the perspective of the original narrator is tied to the motif, and every 
narratorprovides his own perspective on the issue of land. 
Thesevarious ideas revolve around one point, namely the vital 
significance of land for the novel characters. 

 
Keywords: Motif, Land, Joseph Alqyd, War in the land of Egypt. 
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Abstract 
One of the myths associated with the meaning of resurrection and 

rebirth is the Egyptian myth of Osiris. It has a prominent presence in 
contemporary Arabic poetry, and a massive bulk of poetry has been 
dedicated to it. The Palestinian poet Samih al-Qasim (1939-2014) is 
among those who have shown interest in three stages to this myth that 
are adaptable to the triple stages ofthe journey of the sole hero that is 
the myth model of Joseph Compbell, the famous American 
theoretician. The three stages that the poet is inspired byin the 
mentioned myth are manifested in three the poems of "Over the 
Emperor Fortress", "Hvaryh Alar" and "Osiris aljadidi". These stages 
are consistent with thethree stages of "departure", "initiation" and 
"return". In the light of this recognition and using a descriptive-
analytic method, this study seeks to examine and analyze  the mythical 
character of Osiris, the way it is applied by the poet, and his adherence 
to the corresponding model. It is concluded that Samih al-Qasim is a 
poet committed to his motherland, who has recreated the myth of 
Osiris with a symbolic expression by considering his own specials 
outlooks and the needs of the contemporary society.  

 
Keywords: Samih al-Qasim, Myth, Osiris, Joseph Compbell, 

Palestine, Independence. 
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Abstract 
At the end of the 18th century, following the Napoleonic invasion, 

Egypt got familiar with modern European civilization. This familiarity 
paved the way for the confrontation of "tradition" and "modernity". 
The reflection of social, political and cultural developments of this 
confrontation can be observed in Egypt's modern fiction. Naguib 
Mahfouz’sQasr El-Shauqis a story that can be scanned for the 
consequences of the struggle between tradition and modernity. 
Conflict of patriarchy and women's rights in the society, crisis of 
identity and intellectualperplexity, orientation to the West, freedom 
and conflict of science and religionare the consequences that are 
addressed in this study. Kamaal’s spiritual contradictions, that 
appearas a contrast betweenthe middle class and the aristocracy, 
wisdom and love, the real world and ideas, as well as European 
science and Islam, are the result of opposition of tyranny and 
colonialism in Egypt. Moral perversion and nihilism are the negative 
consequences of this opposition in the life of intellectuals. Orientation 
to the West postulates Kamaal in a limbo between tradition and 
modernity. European science seeks to replace traditional religious 
ideas, and it has partly succeeded. Enhancement of freedom and 
women's rights is the positive result of modernity in Qasr El-Shauq 
versusBayn El-qasrain.  

 
Keywords: Egypt, Tradition, Modernity, Qasr El-Shauq, Naguib 

Mahfou. 
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Abstract 
One of the essential techniques applied by the poets of Palestinian 

resistance to explain the effects of social, political and cultural aspects 
of resistance is the use of symbols and signs related to children of war. 
This feature, as one of the most powerful means of determining the 
meaning and form of Palestinian resistance poetry, is so blatant in the 
poetry of Samih al-Qasim. The present study aims to describe and 
analyze the most prominent signs of Qasim's poetry, such as the 
names of poems, time, place, and narrative characters. The results 
show that Samih al-Qasim's poems are written about children not for 
children, and the most frequently used signs are those of time such as 
childhood and lost time, return to the birthplace, places such as Qods, 
school, homeland and prison, as well as general and specific 
characters such as father, mother, child martyr and the occupation. In 
his general approach to the children of war, contingency of sadness 
and despair with resistance is evident. This attitude has led to repeated 
occurrence of tragic resistance in the contents of his poems. 

 
Keywords: Symbol, Sign, Childhood and war, Palestinian 

resistance poetry, Samih al-Qasim. 
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Abstract 
The study of literary works from a morphological viewpoint 

presents a general pattern for analyzing them. This is because 
morphology is the science which deals with the form and structure of 
a work and its influence on the concept of that work. Many scholars 
have tried to present a comprehensive method on the morphology of 
stories, such as Claude Bremond, a French linguist and narratologist. 
The novel ''Return to Haifa'' is one of the known works of Gassan 
kanafani, who is a Palestinian writer. In this study, the novel is 
explored and analyzed using Bremond’s method of morphology in 
three functions of possibility, process and outcome. As it has emerged; 
the author has created a coherent plot by bringing together different 
collocated sequences such as simple and compound, consequent, 
adhesive and conjunctive moods. The results of the research suggest 
that the Bremond pattern is practiced in this novel, and the writer has 
noticed narrative elements such as change of conditions, various 
sequences of order, personality types, giving the right of choice to the 
hero, and failure of the hero. All this has been done by using 
possibility, process and outcome. 

 
Keywords: Morphology, Returning to Haifa, Claude Bremond, 

Sequence. 
 
 
 

                                                           
1- Corresponding Author Email: h.goodarzi@umz.ac.ir 



3 The Journal of New Critical Arabic Literature 

 

 
 

Analysis of the concept of ‘subaltern’ for Gayatri Spivakin 
the novel "Country of butterflies" writing by Wasini Al-

Araj: A case study of women 
 

Bibirahil Sensebli, PhD student of Arabic Language and Literature Faculty 
of Literature Bu-Ali Sina University 
1Seyyed Hasan Fatehi, Assistant Professor, Department of Arabic Language 
and Literature Faculty of Literature Bu-Ali Sina University 
 

Received: 10-03-2016                                                            Accepted: 16-11-2016 
 

Abstract 
Wasini Al-Araj, an Algerian contemporary novelist, has used the 

literary form of novellas a device to represent the problems of 
subalterns including women. The aim of this study is to check the 
character of women inhisnovel "Country of butterfly" from the 
perspective of Gayatri Spivak. Spivak has a postcolonial feministic 
approach, and she is one of the leading characters in "Subaltern 
Studies" that introduce homeless people, poor farmers, daily paid 
laborers, and women as examples of subalterns. However, Spivak 
focuses on subordinate females. The purpose of "subaltern studies", 
including Spivak, is to reflect the voice, activity, and mentality of 
subalterns. This study is based on a descriptive-analytical method. The 
results indicate that wasini Al-Araj has adopted a reconstructive 
approach in his novel by giving centrality to women through the 
narratives of the novel from the perspective of a woman. Also, by 
granting women agency, social activity, relationships based on logic, 
choice of spouse, and the ability to see and write, Al-Araj seeks to 
reconstruct the common subjectivity about women. He has portrayed 
the gender subordination of women in matters such as forced marriage 
because of aging, polygamy, men’s right to divorce, loving boys, and 
so on.   

Keywords: Subaltern Studies, Gayatri Spivak, Subaltern women, 
Wasini Al-Araj, Country of butterflies. 
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Abstract 
The intellectual poems of Farouk Jweideh are the reflection of 

objections and criticisms raised against unfavorable political and 
social situations. Given the importance of using a scientific theory for 
better understanding of literature, this descriptive-analytical study 
seeks to examine both cognitive and interpersonal poems of Farouk 
Jweidehon on the basis of Halliday's functional theory. In order to 
better analyze his combative ideas in poetry, the ‘Ten Odes’ was 
picked to investigate. The results show that Farouk has drawn upon 
interpersonal and cognitive roles very well. The abundant uses of 
news stanzas denote his certainty about the oppression and tyranny 
against Egyptians exerted by the despotic government. His works 
owes their artistic value not only to declarative sentences but also to 
subjunctive statements of high frequency. Also, the poems invariably 
inject the spirit of defiance into the audience, invites them to 
revolution. The poet’s confrontation with the outside world, is, 
however, often real and reactive, and of the six processes, the material 
process is considered the most frequent one followed by the mental 
and verbal processes, which are of relatively high frequency. 
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Interpersonal structure, Poems, Farouk Jweideh. 

                                                           
1- Corresponding Author Email: farhadnadri1354@gmail.com 



1 The Journal of New Critical Arabic Literature 

 

 
 

A study of the speed of narration in the novel‘Al-Masabih 
Al-Zurq (Blue Lamps) by Hanna Mina 

 
1Abdollah Rasoulnejad, Assistant Professor of Arabic Language & 

Literature, University of Kurdistan 

Hassan Sarbaz, Assistant Professor of Arabic Language & Literature, 

University of Kurdistan 

Soodabeh Khosravizadeh, M.A in Arabic Language & Literature, University 

of Kurdistan 

 
Received: 10-03-2016                                                             Accepted: 26-06-2016 

 
Abstract 
Time is regarded as a major and basic element in the art of fiction. 

Therefore, story, in comparison with other literary types, is more 
dependent on time. In fact, time is the main framework of story in 
which events develop and different stages of story are identified. One 
of the components that Gérard Genett, a French structuralist critic, 
has examined in relation to time is duration of time or narration speed 
in which the relationship between time of the story and time of the text 
are considered. This study, a using descriptive-analytic method, tries 
to examine the speed of narration in the novel of Lamps Glaucoma, by 
Hanna Mina. Through the novel, it can be found that the novelist has 
not been able to avoid inconsistency between the time of the story and 
the time of the text. For this reason, through the events of the novel, 
from time to time, there is a decrease or an increase in the pace of 
narration. Employing some techniques, like omission and 
summarization, has led to a rise in the speed of narration. On the other 
hand, techniques such as descriptive delay and dialogue have resulted 
in a decreased speed of narration. Appropriate use of these techniques, 
however, has made the story beautiful and attractive, prevented the 
reader from being bored. 

Keywords: Narration, Time, Duration, Hanna Mina, Al-Masabih 
Al-Zurq (Blue Lamps). 
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