
 دو فصلنامة علمی نقد ادب معاصر عربی

    
(6931علمی ) 61سال نهم/ هجدهم پیاپی/   

 

 
( از كأشتاق الی يألن)  «هستم ظرتمنت من» در رمان تعلق مکانیواکاوی حس 

 ابوشرار ءسنا
 

 عربی، دانشگاه تربیت مدرس  ، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات1زادهنسرین کاظم

 دانشگاه تربیت مدرس ،فکر، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربینکبری روش

 دانشگاه تربیت مدرس ،ادبیات عربیفرامرز میرزائی، استاد گروه زبان و 

 دانشگاه تربیت مدرس ،وسفیان، دانشیار دانشکده هنرمحمد جعفر ی

 
93/99/6931تاریخ دریافت:  91/93/6931تاریخ پذیرش:    

 

  چکیده

 ارزشمند قرارگاهی را آن که است مکان و شخص بین معنا پر و عاطفی ایرابطه مکانی، تعلق حس

 ابعاد که باشدمی هامکان دیگر به نسبت فرد یک برای مکانی ویژه شاخص حس، این. سازدمی

 هایجنبه بر داستانی مکان هایپژوهش بیشتر. گیردمی بر در را اجتماعی حتی و کالبدی شناسانه،روان

 کالبدی و احساسی روانی، گوناگون هایتوانایی حس این پرتو در داستانی مکان اما دارد، تکیه توصیفی

 توصیفات از و گرددمی دوطرفه تعامل و آن به هاشخصیت شدید تعلق موجب که گیردمی ودخ به را

 نقشی ابوشرار سناء از «هستم من منتظرت» رمان در مکان. گیردمی فاصله زیادی حد تا مکانی صرف

 آن رکزتم عمده که محیطی، شناسیروان رویکرد بر تکیه با توانمی و دارد افراد تعلق در رنگ پر بسیار

 هایقابلیت تا کرد تحلیل متفاوت شکلی به را داستانی پدیده این است، فرد با آن ارتباط و مکان بر

 به تحلیلی-توصیفی روش به است برآن پژهش این. گردد روشن پیش از بیش داستان، در مکان هنری

 این در مکانی قتعل دهدمی نشان نتایج. بپردازد رمان این در مکانی تعلق حس گیریشکل چکونگی

 احساس آن بدون قهرمانان که نحوی به شده مکان با هاشخصیت شدید "همانی این" به منجر  رمان

 فردی، مکانی تعلق بعد سه شاهد همچنین. کنندمی تعریف مکان یسایه در را خود و کنندنمی وجود

 .دارد افراد مکانی تعلق جادای در بارزتری نقش مکانی بعد که هستیم شناسانهروان فرایند و کالبدی

 .، سناء ابوشرارهستم من منتظرت تعلق مکانی،حس : هاهکلید واژ

                                                           

 kazemzade@yahoo.comEmail: n :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1
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  مقدمه

شناسی در روان تخصصییکی از موضوعات (sense of location)  حس تعلق مکان

و  عامالت و روابط پیچیده میان مردمبا تشناسی محیطی . روانباشدمحیطی می

زیرا به محیط  ؛شناسی تفاوت داردا شاخه اصلی روانمحیطشان سر و کار دارد و ب

شناسی به طور کلی تاکید روان .(1: ش1931)تی. مک اندرو،  پردازدفیزیکی روزمره می

ثیر محیط فیزیکی ونه رفتار و احساسات انسان تحت تأمحیطی بر این بوده است که چگ

 گیرد.قرار می

 "آبراهام مازلو"حیطی قابلیت مدل شناسی مهای انجام شده در حیطه روانپژوهش

 جزء وی نظر از تعلق حس نماید.ئید میتاهای انسانی معروف است، را که به هرم نیاز

 امنیت و ایمنی هاینیاز جسمانی، هاینیاز: مثل ینیازهای کنار در و بوده اساسی هاینیاز

 قابل زندگی دوران طول تمامی در کالبدی هایمحیط درکه  آمده احترام به نیاز و

 نیاز نوعی از برگرفته تعلق حس انسانی، هاینیاز تئوری منظر ازاست.  مشاهده

 با ارتباط جهت در محکم پای جای یافتن دنبالبه انسان آن، طی که باشدمی اجتماعی

 .( 941ش: 1939شولتز و شولتز،) باشدمی آن با صمیمانه وندپی و محیط

 ؛باشدمیشناسی محیطی خته شده در روانموضوعی شنا یهر چند حس تعلق مکان

 ،است آن گذارتأثیر و کلیدی عنصر مکان که رمان در آن بررسی و موضوع این اما

 و مهم نقش و مکان بررسی که چرا باشد؛می کنکاش و تأمل خور در و جدید نسبتاً

 بدین نیداستا مکان اهمیت. است مانده مهجور افراد مکانی تعلق ایجاد در آن گذارتأثیر

 از و عناصر همه و شودمی اثر وجودیِ عنصر به تبدیل موارد برخی در که است خاطر

 در ادبی ناقدانعمده تمرکز  چند هر. دهدمی قرار خود تأثیر تحت را شخصیت جمله

 در را آن ندرت به و است داستانی مکان توصیف و یبازنمای مکانی، هایپژوهش

 . دهندمی قرار بررسی مورد محیطی شناسیروان مثل علوم دیگر با ارتباط

( م1391)ابوشرار عبدالقادر محمد سناء که گفت باید "أبوشرار سناء" خصوص در

:"أننی جمله از متعددی هایرمان دارای االصلفلسطینی نویسرمان و نویسنده
جل (، "رحلة ذات ر م5002(، "أساور مهمشة" )م5002(، "رائحة املریامیة" )م5002املدینة")
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(، "حالة روح ألمرأة ما بعد اخلمسنی" م5022")كأشتاق الی (، "ألينم5022" )يشرق
 (.2: م5025)املشایخ، باشد. می (م5022(، "اسرتداد احلیاة" )م5025)

 نجوی هاینام به شخصیت دو یدرباره و مکانی رمانی ،"هستم من منتظرت" رمان

 نجوی،. اندبوده زندان در سال پانزده قتل، جرم دلیل به کدام هر که باشدمی جمیله و

. است زندانی شده همسرش قتل خاطر به که باشدمی عمان اهل و راهی سر دختری

 عاشقش که پسری قتل به جرم  وی ،باشدمی عمان "رمیمین"روستای ساکن نیز جمیله

بر  نجوی. شوند آزاد زندان از خواهندنمی دالیلی به بنا دو این. ، در زندان استبوده

 دیگری جرم مرتکب یتنهایدلیل  به دوباره است ممکن شود آزاد اگر این باور است

 کشته مقتول خانواده یا خودش خانواده توسط زندان از بیرون ترسدمی نیز جمیله .شود

 اشخاص مشتاق آنکه از بیش افراد پیداست، آن عنوان از که گونههمان رمان این. شود

 فعلی مکان که زندان همچون متعددی هایمکان. هستند هانمکا دلبسته و مشتاق باشند،

 هایاندازچشم باهمراه  "رمیمین" روستای و هاخانه ها،خیابان با عمان شهر و باشدمی

 .کنندمی سفر جاآن به حافظه طریق از اشخاص و است گذشته مکان زیبایش،

 در آن هایقابلیت نمایش و داستانی مکان به متفاوت نگاهی حاضر تحقیق از هدف

 پی در و باشدمی  آن کلیدی عناصر از یکی مکان که است محیطی شناسی روان پرتو

  :هستیم سواالت این به پاسخ

 به منجر عواملی چه از متأثر و چگونه "هستم من منتظرت" رمان در مکانی تعلق -1

 مکانی لقتع در هامکان کدام و است؟ گردیده مکان و شخص بین شدید تنیدگیدرهم

 باشند؟می بارز قهرمانان

 بعد کدام و است گرفته صورت ابعادی چه از متأثر رمان این در مکانی تعلق حس -1

 دارد؟ افراد مکانی تعلق در گیرتریچشم نقش

 

 پژوهش یپیشینه 

 که است گرفته صورت آن ابعاد و مکانی تعلق حس خصوص در متعددی هایپژوهش 

 :شودمی اشاره آنها از برخی به ذیل در
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 منظر، کریمی، مهرداد( ش1933) ،"کارکردی و مفهومی بررسی ؛مکانی دلبستگی"-1

 اصلی بعد سه در را مکان به دلبستگی ابعاد نویسنده. 11 -19صص ،11 شماره

-می دلبستگی مکانی جنبه بر نوشتار این تاکید. داندمی مکانی و شخصی روانشناختی،

 با طرفی از. شودمی مکانی دلبستگی موجب محیط البدیک کیفیت بهبود که چرا باشد؛

 انسجام و هدفمندی امنیت، قبیل از آن کارکردهای سایر مکانی دلبستگی رفتن دست از

  .رودمی بین از مکانی و زمانی

 جوان علی ،(ش1931)آن، یدهنده تشکیل عوامل و مکان به تعلق حس مفهوم -1

. 92-12 صص پنجم، سال هشتم، شماره شهر، هویتی مجله مطلبی، قاسم فروزنده،

 مختلفی رویکردهای با شهری طراحی و معماری در مکان به تعلق حس بررسی به مقاله

. است پرداخته موضوع ادبیات تبیین به شناسانهمعرفت و شناسانههستی همچون

 سدرمی نظر به که داندمی اجتماعی و کالبدی بعد دو شامل را مکان تعلق حس نویسنده

  .کندمی ایفا مکانی تعلق در تریمهم نقش مکان اجتماعی بعد

 مسکونی هایمجتمع و سنتی هایخانه در مکان به تعلق حس کالبدی بعد تحلیل -9

 هنرهای نشریه، فروغ نگین تاجو  حیدری، قاسم مطلبیعلی اکبر  ،(ش1939) امروزی،

 کالبدی بعد نویسندگان. 39-21 صص ،9 شماره ،13 دوره شهرسازی، و معماری -زیبا

 و داده قرار بررسی مورد جدید هایمجتمع و سنتی هایخانه در را مکان به تعلق حس

 و شکل ویژگی دو در کالبدی عناصر در تعلق. اندنموده پوشیچشم آن ابعاد دیگر از

 روابط ویژگی اما. دارد بیشتری نمود سنتی هایخانه در تزئینات و بافت و عناصر اندازه

 جدید مسکونی هایمجتمع در( خانه داخل محیط به خیابان از دسترسی مثل) چیدمان و

  .است باالتری میانگین دارای

 شناختیروان رویکرد با شهری مطالعات در مکان به دلبستگی فرایند بررسی -4

 فصلنامه ،نامعلی زهرا بگلو، قره مینو ،بابائیپیر تقی محمد ،(ش1934) شناختی،

 ابعاد میان از. این پژوهش 13-49 صص ،1 شماره ،12 سال شناختی، علوم هایتازه

. را بررسی کرده است مکانی تعلق شناختیروانفقط  فرایند، و مکان شخص، گانهسه
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 عناصر دارای شناختی شناختیروان در مکان به دلبستگی فرایندالزم به ذکر است 

 . باشدمی رفتاری و شناختی عاطفی،

و  آراسته مهدی( م1119) مکان، به تعلق احساس بر تاثیرگذار کالبدی یفاکتورها -1

 و مکان تعلق حس بر گذارتأثیر کالبدی عوامل شناخت به مقاله این. هیرو فرکیش

 بعد این به توجهیکم نویسنده، زعم به که چرا ؛است پرداخته آن دهندهتشکیل عوامل

 دو به کالبدی فاکتورهای نهایت در .دشودر فرد می بالتکلیفی و سردرگمی نوعی باعث

  . است شده تقسیم مکان اجتماعی فاکتورهای و مکان فیزیکی فاکتورهای کلی دسته

 فیزیکی و کالبدی بعد بر آنها بیشتر که است آن فوق مقاالت در ذکر قابل نکته 

 ادابع به کمتر و اندپرداخته ،دارد مکان بخشیهویتدر  مهمی نقش که یمکان تعلق حس

 .اندنموده توجهآن  شناسانهروان و شخصی

شناسانه و توصیفی مکان داستانی یهای زیبایواقعیت آن است که در خصوص جنبه

های ی زیادی انجام شده است از جمله کتابهادر ادبیات عربی و فارسی پژوهش

، النصرییاسنی ( م1339) "املکانالروایة و "استون باشالر، غ(، م1334) "مجالیات املکان"

(، م1334) "الروایة العربیة لیات املکان يف"مجا ،یوری لوتمان(، م1333) "مشکلة املکان الفين"

ی بررسی زیبای"(، احمد اخوت، مقاله ش1931) "دستور زبان داستان" ،يالنابلسشاکر 

، جواد اصغری، نشریه دانشکده ادبیات و (ش1933) "شناسی عنصر مکان در داستان

و . همه موارد ذکر شده اشاراتی گذرا به بعد روانی 19وره جدید، شماره علوم انسانی، د

نشده است. این پژوهش خاصی از آن اما عمال تحلیل و تبیین دارد مکان داستانی هنری 

شناسانه مکان نگاهی متفاوت به مکان داستانی دارد و آن را از دیدگاه یکی از ابعاد روان

 دهد. ییعنی حس تعلق مورد بررسی قرار م

در منابع ی انجام شده در پایان این بخش الزم به ذکر است که طبق جستجوها

ی تحقیق مجزایهیچ گونه  ،"هستم من منتظرت" رمان خصوص دراطالعاتی مختلف 

: السجن املالذ كأشتاق إلی روایة ألين”عنوان با معتصم محمد که نقدی جزمشاهده نشد به
 سناء،که  . وی معتقد استاست نوشته  www.thaqafat .com م1111 السجن العقاب"و 
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 که چرا است؛ نموده بررسی دیگر هایرمان از متفاوت ایگونه به رمان این در را زندان

 .شودمی مطرح شخص پناهگاه و حامی عنوان به زندان

 در ادامه مروری به ادبیات موضوعی حس تعلق مکان خواهیم داشت:

 چارچوب نظری پژوهش

 احساسی، هایپیوند مجموعبه و   باشدمییکی از سطوح حس مکان ن مکاتعلق حس 

 با شانرابطهاساس  که اشاره دارد شانزندگی مکان و هاانسان میان رفتاری و شناختی

 بیشتر پیوند با. دهدمی شکل را جامعه و فرد هویتی چارچوب و آوردمی فراهم را مکان

 فرد برای امنیت و اساسی هاینیاز کننده تأمین عنوان به مکان زمان، گذر در مکان با فرد

 آن با پیوند در و مکان از جزئی را خود فرد که ایگونه به یابد،می ایویژه اهمیت

 حس است ذکر به الزم .آیدمی پدید او در مکان تعلق حس نهایت در و کندمی تعریف

 دیدگاه این در .شودمطرح می مکان شخصیت یا مادی غیر هایویژگی معنای به مکان

 .(13: ش1933)پاکزاد،  است مکان ادراک در رکن تریناصلی تجربه،

 مکان یک با افراد ارتباط مدت چه هرشناسان محیطی، معتقدند ، روان"آلتمن و لو"

 امکان و یافته افزایش مکان آن از هاانسان ادراک و شناخت نسبت همان به ،باشد بیشتر

به عبارت  ((altman, &low,1992:240 .یابدمی افزایش نیز محیط در تعلق معنای ایجاد

ی تنگاتنگی وجود ارتباط فرد با مکان و میزان تعلق به آن رابطه دیگر بین مدت زمان

 دارد.

 مهم موارد جمله از آن هایویژگی و مکان شناخت تعلق، حس به پرداختن از بعد 

انسان  و طبیعی اشیاء از ترکیبی را مکان ،شناسدان پدیدارجغرافی ،"لفر".باشدمی

 اتاق یک از وسیع مقیاس در تواندمی آن تجربه که داندمی معانی و هافعالیت ،ساخت

 ضرورت و مکان از مفهومی تعریف این. باشد داشته بر در را قاره یک تا کوچک

 مکان حس از بعدی به زمان،طول  در انسانی ادراک و تعامل از ناشی معنای گیریشکل

 داللت افراد تجربه خاموش هایالیه ادراکی و ناآگاهانه بعد به عمدتاً که نمایدمی ارهاش

. باشدمی مکان در عاطفه با توام که حسی ،شودمی تعبیر تعلق حس به آن از که دارد

 فرد اتکای امن نقطه عنوان به و گرددمی تجربه دارریشه صورت به حس این در مکان
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 نتیجه خاص، مکان به فرد روانی -روحی مهم تعلق کهشود میتعبیر  اطراف دنیای از

 .(11: ش1933 رلف،) است احساس این

 هایاست. واژه هادرگمی واژهگستردگی و سر بیانگر ،حس تعلق ادبیات مرور

 Place)مکان به وابستگی (Place Attachment) مکان به دلبستگی نظیر متعددی

Dependence) مورد درطور کلی هب. باشدمی هاواژه این جمله زا مکان به دهیاولویت 

 این به شده پرداخته علمی مطالب اما است، نشده حاصل توافقی مکانیتعلق  تعریف

  نماید.می تایید مکانی هایمؤلفه از یکی عنوان به را آن اهمیت موضوع،

چه در ادبیات حس تعلق به مکان مفهومی چند وجهی است که با توجه به آن 

 و "شولتز"، "رلف"، "شامای"، "آلتمن" ،"لو"، "فریزر استیل"حققین این حوزه نظیر م

شناسانه آمده است ابعاد متفاوتی از محیط کالبدی و معماری تا عوامل روان "توآن"

 اند. فردی و اجتماعی را در ایجاد حس تعلق مکانی سهیم دانسته

در یک میالدی  1111در سال  (scannel & Giford)در این میان اسکنل و گیفورد  

شناسانه بندی جامع حس تعلق مکان را به سه بعد فردی، مکانی و فرایند رواندسته

رائه شده از ابه دلیل شمول تمامی معانی این سه بعد بندی نمودند. به زعم آنان تقسیم

ه ک ستفاده قرار گیردتواند در حوزه تحقیقات تجربی و تئوری مورد اتعلق مکانی می

 نیز بر اساس این تقسیم بندی نگارش شده است.  مقاله حاضر

 

  مکان به تعلق حس ابعاد

 اسکنل شود،می تقسیم گروه و فرد دسته دو بهبعد شخصی تعلق به مکان  :شخص  -1

 شخصیتی رشد و زندگی عطف نقاط شخصی، تجربیات چون عواملی فردی دسته در

 عوامل از را تاریخی و مذهبی نگی،فره معانی مثل عواملی گروهی دسته در و فرد

 :Scannell & Gifford, 2010). داندمی شاخه این در مکان به تعلق حس در تأثیرگذار

4) 
این بعد برگرفته از عناصر و اجزاء کالبدی مکان به عنوان بخشی از فرایند : مکان -1

 بدیکال یا فیزیکی و اجتماعی دسته دو به خودباشد که شناخت و هویت انسانی می

 تعامل حاصل که فاکتورهاست از دسته آن شامل اجتماعی هایعرصه .شودمی تقسیم
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 مکانی و کالبدی عناصر با جمعی و گروهی هایویژگی مرز و باشدمی مکان و اجتماع

 هایکیفیت یا و مذهبی هایآئین جمعی، هایخاطره ها،نماد ها،سمبل مثل ؛هستند

که کالبد و ...  و مکان بهداشت جمعی، ارتباطات ی،پویای سرزندگی، همچون اجتماعی

 .(1همان: ) گیری و تقویت آنها مؤثر استفیزیک مکان در شکل

  عوامل اول شاخه. شودمی تقسیم شاخه زیر دو به خود مکان کالبدی بعد

 شانمداخله یا نیستند دخیل فاکتور این در هاانسان که گیردمی بر در را طبیعی -کالبدی

 دوم شاخه زیر در...  و طبیعی مناظر طبیعی، مخاطرات هوا، و آب مثل ؛است کم بسیار

 آن در مستقیماً هاانسان که دارند قرار کالبدی فاکتورهای از دسته آن ،فیزیکی عوامل

 اندازه، رنگ، محصوریت، ی،خوانای مکان، بصری هایویژگی مانند هستند؛ دخیل

 (.9: همان)... و پذیرینفوذ و مقیاس

 . دنکنمی تقسیم دسته سه به نیز را روانی فرایند "و گیفورد اسکنل": روانی فرایند-9

مکان بدون شک شامل یک  -وابستگی شخص : (Afect) الف( بعد احساس و عاطفه

 (Topophilia)برای مثال واژه  (Tuan)ارتباط احساسی به یک مکان خاص است. توان 

تعلق مکان را به  (Relph)رلف  .اط ابداع کردرا برای این نوع ارتب "عشق به مکان"یا 

داند که نیازی اساسی از انسان عنوان یک پیوند قابل اعتماد و احساسی با یک محیط می

 ،افتخار ،این بعد با اثرگذاری مکان بر فرد با عواملی چون شادی، غرور کند.را تأمین می

 .(3: همان) عشق و عالقه به مکان در ارتباط است
باشد. مکان شامل عناصر شناختی نیز می -پیوند شخص : (knowing)تب( شناخ

د. کنها را اصالتاً مهم میها دارند، آنخاطرات، عقاید، معانی و دانشی که افراد از مکان

ی که نزدیکی به هایباشد و نیز شناختمکان می پیوند با معنایاین گونه شناخت شامل 

 .(3: همان) دکنمیبرای فرد امکانپذیر مکان را 

که شناختی تعلق مکان، سطح رفتاری است وجه سوم از بعد روان :(Behavior)ج(رفتار

های وسیله رفتارهتعلق مکان بدر این بعد شود. ها بیان میدر آن تعلق از طریق فعالیت

به عنوان  فرد و مکانی خاص بین پیوند عاطفی مثبت "کهشود حفظ مجاورت نمایان می

 .(11: همان) "کندنزدیکی به چنین مکانی را حفظ می ،ای مهمشاخصه
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 و ابعاد مختلف آن آورده شده است: "اسکنل و گیفورد"در زیر جدول تعلق مکانی 

 شناسانهفرایند روان مکان شخص

 رفتار شناخت عاطفه اجتماعی فیزیکی گروهی فردی

 تجربه وقایع مهم
 مذهبی

 تاریخی

 طبیعی

 مصنوع

 سمبل اجتماعی

 عرصه

 اجتماعی

 شادی

 غرور

 عشق

 خاطره

 دانش

 معنا

 حفظ حریم

 پاکسازی مکان

 ((Scannell &Gifford,2010  مأخذ بعدی چند مفهومی عنوان به مکانی تعلق جدول-

 

 بعد ترینمهم :توان گفتیم ه به ابعاد سه گانه اشاره شدهبا توج طور کلی و با کههب

های ملموس و را این بعد مربوط به ویژگیاست؛ زی مکان خود به مربوط مکان به تعلق

و در نتیجه نقش مهمی در  شوندباشد که به وسیله حواس درک میفیزیکی مکان می

 و مکانی تعلق تحقیقات بیشتر اما متمایز شدن مکان و به تبع آن تعلق بدان دارند.

 .اندکرده تأکید روانی و اجتماعی هایجنبه بر غالبا آن، با مرتبط مفاهیم

 به که است "مکان با همانی این" مکانی، تعلق خصوص در مهم موضوعات از یکی

 اهمیت حائز مکان مندیهویت نتیجه در و مکانی تعلق گیریشکل مقدمه عنوان

 .باشدمی

 تلقی مندهویت پدیده شودمی حاصل انطباق آن ذهنی تصویر و عینیت میان وقتی 

 حالت این در. پنداردمی جمع "مای" یا "ودخ" ،"من" از قسمتی را آن فرد و گرددمی

 ذهنیت به تبدیل را عینی دنیای از بخشی عینیت ،کرده تجاوز خود حد از فرد ذهنیت

. (111: ش1921 پاکزاد،) داندمی خود هویت از بخشی را آن دیگر معنای به. کندمی خویش

 با همانی این" نآ مکان به مورد در که شودمی تعبیر "همانی این" به مسأله این از

 همانی این تواند نخستین پیامد احراز هویت یک مکان باشد.و می شودمی گفته "مکان

 این ثانیاً و باشد اولیه آگاهی دارای مکان به نسبت انسان اوالً که گرددمی زمانی ایجاد

 نوعیکه در نتیجه منجر به  گردد آمیخته اشروزمره زندگی با و تکرار مرتباً آگاهی

 و امنیت احساس خاطر، آسودگی مسئله این .شودمی ذهنی تسلط و آشنائی اخت،شن

 .(114و119: ش1939پاکزاد، ) دارد دنبال به مکان از استفاده در را نفس به اعتماد
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 محیط یک با الفت نوعی باعث کندمی پیدا تریوسیع دامنه "همانی این" وقتی

از دیگر تبعات احراز هویت و  گرددمی تعبیر "مکانی تعلق" به آن از که شودمی خاص

 خاطره مانند عواملی تأثیر تحتو  کند پیدا تعلق به مکانی نسبت انسان اگر حال است.

گردد که می تبدیل خاطر تعلق به مکانی تعلق گیرد، قرار هاخاطره این تداعی و مکان در

 .(23 همان:) است هویت احرازاین خود نیز از دیگر تبعات 

 سطحی در و مکانی تعلق به منجر مکان با همانی این: گفت توانمی لیک طوربه

در و انجامد می شخص هویت احراز به موارد این همگی که شودمی خاطر تعلق باالتر

 توان آن را بیان نمود:قالب پیوستار زیر می

 تعلق خاطر= احراز هویتتعلق مکانیاین همانی به مکان

که جوهره  "برون" و " درون"دیالکتیک یا دوگانگی  ،همانی با مکاندر کنار این

 همذات و تعلق منزله به بودن مکانی . درونِنیز حائز اهمیت است باشدحس تعلق می

 مکان با هویت در باشد مکان درون در ترشخص عمیق چه هر ،باشدمی آن با پنداری

 بودن، درون" که است نوشته( م1321) شولتز نوربرگ .(91: ش1933رلف، ) تراستقوی

 بیرون آنچه از دور یجای در بودن یعنی یاشد؛می مکان مفهوم ورای در اصلی هدف

 آشوب، و نظم خطر، و امنیت میان تفاوت حکم و "است کجائید، اینکه دانستن و است

 که است مسافری مثل شخص بیرون، از. دارد را آنجا و اینجا صرفاً یا آشکاری و اختفاء

 که کندمی تجربه را مکانی درون، از اما کند،می نگاه بدان و رددگمی شهری اطراف

 .(93: ش1931شولتز، ) است آن از جزئی و شده محاصره آن توسط

 نشان اساسی ولی ساده، دوگانگی صورت به را خود برون و درون بندیتقسیم این

 دست به را مکان جوهره و ضروریست امری زندگی فضای از ما تجارب در که دهدمی

 آن خواهیم پرداخت.بیشتر به تبیین  هاکه در بخش تحلیل دهدمی

 

  بخش تحلیلی

این  دارد، وجود مکان به وابستگی اغلب ها،مکان از ما شخصی و اجتماعی تجربه در

یک رابطه روحی و  منجر به وابستگی ممکن است به خانه، اتاق، شهر و ... باشد که
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های ما را در این شود و در نتیجه ریشهی مشخص میهاشناختی با معنا در مکانروان

  .(11: ش1933)رلف،  دهدها شکل میمکان

توان آن را جوهره حس تعلق به مکان و یک تجربه درونی می که است خانه مکانی

و بدون تأمل و  اصیل ،ناخودآگاه ذهنی ارتباط یکچرا که  ؛بودن عمیق با آن دانست

 آسایش، امنیت، مرکز وشکل گرفته  آن در انسان هاییشهر که دارد وجود آن باتفکر 

 .(193: ش1934)لینچ،  رودمی شمار به یابیجهت نقطه و توجه ،اهمیت سرزمین

 اندازچشم و طبیعی محیطدوران کودکی جمیله در روستای رمیمین همراه با  خانه 

شده  ویدر ی آرامش و احساس زیبای تعلق،منجر به حسی عمیق از  وی کودکی دوران

 .است

 ا قریة  حي، كأن  يف رو   دىً نیناً وص  هلا ر   يت ألن  فول  ط   ها منذ  اس   بت  د أحب  ق  ل  و  میمنی  يت ر  ری  ق   اسم  "
حويل  تد  ت   الواسعة   أرى اجلبال   كنت    غری  ي الص  أهل   بیت   رفة  ، من ش  واملكان   الزمن   من حدود   خارجة  

أبدو  یوم   ويف كل   جدید   وغروب   جدید   روق  ه ش  كأن  ا  وغروب   مس  الش   شروق   ب  أراق   یوم   ويف كل  
 .(22: م5022بوشرار، أ)"اإلهلي   أمام ذلك اجلمال   ةً ر  ه  نب  م  

آهنگ و چرا که  ؛از زمان کودکیم دوستش داشتم و نام روستایم رمیمین است" 

از بالکن خانه ی روستائی فراتر از زمان و مکان بود، انعکاسی در جانم داشت، گوی

خورشید را دیدم، هر روز طلوع و غروب گسترده در برابرم را میکوچکمان کوههای 

الهی  یزیبایبرابر آن  های جدیدی بود و هر روز دری طلوع و غروبگوی ،دیدممی

 ."شدمشگفت زده می

 در صریح طور به که )رمیمین(عشق و عالقه بیش از حد جمیله به روستایش 

از آشکار و تأثیر این نام بر روح و جان وی بیانی است  آمده "أ حب بت  اس ها ل ق د" عبارت

از همان دوران کودکی در وی که باشد میحس تعلق به مکان احساسی و عاطفی بعد 

 ین عالقه به مکاناز طرفی ا". با عنوان عشق به مکان شناخته شده استشکل گرفته و 

 گردیدهانگاری مکان فرا جر به نوعی احترام و من و بدان استصرف فراتر از وابستگی 

را طوری )رمیمن و بالکن خانه(  داستانی مکان جمیله یعنی .(19: ش1929)هاگت،  "است

 به تبدیل و شده خارج خود معمول و مکانی پوسته ی ازتوصیف نموده که گوی
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 که چرا ؛بخش و خارج از حد و مرز دنیای واقعی است زندگی هایویژگی با موجودی

 هایمکان از متفاوت کندمی مشاهده بالکن این از که خورشیدی غروب و طلوع یگوی

 نیز را هستی کل باشد، نو و تازه مکان از تصویر این که زمانی " رو این از. است دیگر

 این مکانی اجزای بین که ارتباطی دیگر عبارت به .(93 ، م1334باشالر،) "کندمی تازه

 مرزهای و حد است شده باعث ،دارد وجود و غروب خورشید( روستا )کوهها و طلوع

 و روانی طبیعی، غیر مرزهای روی به شودمی توصیف حافظه طریق از که آن طبیعی

 .کندمی القاء را مکان بودن نهایتبی احساس در نتیجه که شود باز شناسانه یزیبای

)کوهها وطلوع و بالکن خانه که حد واسط بین درون )خانه(  و برون از طرفی  

غروب خورشید( است به عنوان کانونی در نظر گرفته شده که دیدگاه هستی شناسانه 

روان شخص و دهد که مکان )بالکن( در و نشان می دهدخاصی را به شخص می

، باشدمیی الهی انا زیبا دیدن محیط اطراف و زیباینگرش مثبت وی به هستی که هم

 باشدمیشخص های درونی ل مکان بیانی از ویژگیسخت مؤثر بوده است. در عین حا

مثل تماشای ای های سادهگی زندگی است و به چیزی، صفا و سادزیبای رکه دوستدا

کند. این امر بیان قانع است و او را خوشحال میکوهها و طلوع و غروب خورشید 

 باشد.واضحی از تأثیر متقابل مکان و شخصیت می

 فرد سکونت مدت شدنطوالنی با مکان، به وابستگیره شد گونه که قبال اشاهمان 

 بر و ناخودآگاه صورت به گاه و زمان طی دلبستگی این .یابدمی افزایش محل یک در

 و هاگروه یا اشخاص بین شناختی و احساسی رفتاری، مؤثر و مثبت هایپیوند اساس

 .(31: م1933 ،رلف) است گرفته شکل آنها کالبدی محیط

 نداشته وجود (زندان) به مکان وابستگی در ابتدا "هستم من منتظرت"ن رمادر  

 ،باشدمیمکانی تنگ، محدود، بسته و خفقان آور  چرا که زندان به طور معمول ؛است

دو شخصیت  در ناخودآگاه صورت به وی با مکان و آشنای انس با و بتدریج اما

 در فرد اقامت زمان مدت گردی عبارت به ؛است آمده وجودبه ه()نجوی و جمیلاصلی

 حسی، در واقع تأثیر" .دارد افراد مکانی وابستگی حس ایجاد در مهمی نقش مکان،
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-می انسان که چرا ؛است مکان دلبستگی تفکر مرکز برشخص، مکان درونی و عاطفی

 .(934: ش1934صفاری نیا، )" شود زندان جذب ساختمان و  خانه، شیء، یک به تواند

کند در زندان وابستگی به مکان را از ی ورود به زندان گمان میابتدا نجوی در 

ها به طور ناخودآگاه رابطه خاصی با دست خواهد داد، اما بتدریج و پس از گذشت سال

این وابستگی چه اگر .کندش برقرار مینهای آهنیندان و حتی با در و دیوار و میلهز

 کند: اس خوشبختی میپذیرد، احساما زمانی که آن را می نیست شدید

من  نوات  س   ين بعد  ، ولكن  جن  يف الس   للمكان   االنتماء   قد  أفت  ين س  بأن   دت  ين اعتق  ن  أل   یت  ك  ب  " 
َ  يت حت  إراد   ن  دو  خاصة   القة  رت ع  طو  ي هنا ت  قائ  ب   َ  ، حت  جن  هذا الس   دران  ج    م ه ضبان  ق    م

ه ذور  ولكن ب   عور  الش   دود  حم إن كان انتماءً و  انتمائي للمكان   شدید   طء  بب   عدت  است  و  دیدیة  احل  
خرى بذا أ   ين سعادةً ح  ن  ه م  لت  ب  ق   ، وحنی  ي هلذا االنتماء  فض  ر   غم  دري ر  ت يف ص  ن    ة  اجلاف   غریة  الص  

 .(64: م5022بوشرار، أ) "الوجود  
ن را از دست خواهم بر این باور بودم که در زندان دلبستگی به مکازیرا  ؛گریستم"

ها اقامت در اینجا، ناخودآگاه ارتباط خاصی با دیوارهای زندان و داد ولی بعد از سال

های آهنینش شکل گرفت و بتدریج برای دلبسته شدن به مکان آماده شدم، حتی با میله

اما بذرهای کوچک خشکش علی رغم  ،بود یبا احساس کمهمراه هرچند دلبستگی 

بستگی در قلبم جوانه زد و زمانی که آن را پذیرفتم خوشبختی دیگری نپذیرفتن این دل

 ."نسبت به این هستی به من داده شد

 که باورند این بر "تیلور و شوماخر " مکان به تعلق تدریجیگیری شکل فرایند در

 سپس و آورده در ادراک به را آن کالبدی، محیط با مواجهه در شخص اول مرحله در

 در. آوردمی در شناخت مرحله به را آن ارتباطات، و هافعالیت طریق از و زمان مرور به

 مکان از تصویری شناسنامه یک حقیقت در و گیرندمی شکل ذهنی تصاویر مرحله این

 ایرابطه حاصل که است مکان به نسبت احساس بعد مرحله. بنددمی نقش ذهن در

 & Hidalgo شودمی منجر یمکان تعلق به احساس این امتداد و بوده مکان با عاطفی

Hernandez,2001: 273) (. 
 آنمرحله اول چون درک درستی از در ابتدای ورود به مکان )زندان( و در  نجوی

تواند رود و در نتیجه نمیکند که وابستگی مکانی در زندان از بین میگمان می نداشته
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ط با دیگر ها و ارتبالیتاحساس خوبی داشته باشد. اما به مرور زمان و از طریق فعا

، شناخت وی تا حدی از مکان بهبود از زندان شو شیرین خاطرات تلخنیز زندانیان و 

گیرد که ممکن است با از مکان شکل میجدیدی در این مرحله تصاویر ذهنی  .یابدمی

در حقیقت مکان زمانی معنا " .تفاوت زیادی داشته باشد )زندان( تصویر اولیه از مکان

 . (124:)همان "ابد که ابتدا درک حسی و سپس تصویر ذهنی از خود بر جای بگذاردیمی

با  ای عاطفیگیرد که منجر به رابطهدر مرحله آخر احساس نسبت به مکان شکل می

توان طور کلی میبهشود. به تعلق مکانی منجر می سامتداد این احسا وگردیده زندان 

از فرایند روانی تعلق مکانی یعنی ادراک،  گفت در این مقطع ما شاهد سه مرحله

 شناخت و احساس هستیم. 

، درون بودن عمیق مکانی است که کات جالب توجه در بحث تعلق مکانییکی از ن

خود را جزئی از به نحوی که  ؛شودمیپنداری شدید شخص با مکان منجر به همذات

باعث درهم تنیدگی  ،علقای نیست. این تبین وی و مکان هیچ فاصله وداند مکان می

ند خود را توادر نتیجه نمی کان و اشیای موجود در آن گردیده وم ،روحی بین شخص

  .(111: ش1931،  کربالئی نوری)بدون مکان تصور کند 

-می آن اشیای و خانه از ایتکه یگویکه  است حدی به جمیله نزد درخانه  به تعلق

  :باشد

ماها د  ق   تجاوز  أن ت   ض  رف  ت  ، هت ب  رب  ت به وت  د  ل  يت و  ال   یت  ر الب  غاد  أن ت   ض  رف  خرى ت  األ   تلك  "
 اكرة  الذ  و  ها من املكان  رد  لوا ط  هما حاو  ه، وم  دران   ج   بنی  یا إال  ها أن ت  أنفاس   ض  رف  ، ت  یضاء  ه الب  تبت  ع  
: م5022بوشرار،أ) "هدیقت  يف ح   تراب   فنة  ح  ه، و يف أركان   ة  ی  نس  م   زاویة  ه، و دران  يف ج   جر  ح   ناك  ي ه  ه  ف  

65). 
در آن رشد کرده را  را که در آن بدنیا آمده و ایپذیرد خانهآن دیگری )جمیله( نمی"

هایش فقط زندگی در سفید رنگ آن عبور کند، نفس دروازهپذیرد که از ترک کند، نمی

او  .طرد کنند هر چند تالش کنند او را از مکان و حافظه ،پذیردمی بین دیوارهایش را

  ."ستسنگی در دیوار آن خانه، کنجی فراموش شده و مشتی خاک باغچه آنجا
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و در رابطه  )خانه( های خود را در مکانکند ریشهجمیله در مقطع فوق تالش می

انس و  ،امنیتمکان درک مفاهیمی چون حس ماندگاری، "چرا که  ؛با آن جستجو کند

 .(Brown & perkins,1992: 281) "آوردالفت را برایش فراهم می
 آن ورای در که را آنچه هر است خانه بر اینجا در شخص تمرکز چوناز طرفی 

 در معموالً مکان به تعلق و بودن درونی از نوع این. وردآمی حساب به بیرون ،باشد

 آن با و شناسدمی جزئیات تمام با را آنجا چون ؛شودمی تجربه شخص زادگاه یا خانه

 .آشناست

 ازحسی که  ،شودمی اصیل مکان حس تشکیل موجب وجودی بودن یدرون این  

 و عمیق پنداری همذات احساس از ناشی یا هامکان به نسبت کامل هشیاری یک

 بودن درونی به اول درجه در اصیل مکان حس یک. گیردمی نشأت مکان با ناخودآگاه

-می مربوط جامعه از عضوی مه و فرد یک عنوان به هم آن، به تعلق و مکان به نسبت

 کند صدق مملکت یا منطقه یا تولد محل شهر خانه، مورد در است ممکن امر این. شود
 .(13: ش1933رلف، )

که ترین نوع تعلق به مکان و درون بودن آن در نزد نجوی قابل مشاهده است شدید

 با و شناسدمی خود مادر و پدر و خانواده مانند راها و خانهخیابان ای ندارد و خانواده

  :داردو همذات پنداری عمیق  مشترک هویت احساس آن

 كل    عد  ب  ي؛ اآلن و أهل   خریة  الص   یضاء  ها الب  أحجار  ب   یوت  أيب والب   شجار  ي واأل  م  أ   ع  وار  الش   كانت    " 
  حاد   ين شوق  ك  ل  ت  ي   نوات  ه الس  ذ  ه  

 
أن  كن  ي   كیف  ف   دران  جل  ا هذه   لف  يت خ  سر  أ   دت  ق  ين ف   يت كأن  دین  مل

 .(24: م5022بوشرار، أ) ؟" وأشجار   ادات  عنه مج   ما یقولون  ل   اشتاق  
، بعد هستندام خانواده ،های سنگی سفید رنگپدرم و خانه ،درختانو مادرم  ،هاخیابان "

ام را از ها خانوادهی پشت این دیوارنگ شهرم هستم گویبه شدت دلتاز این همه سال 

 "جان و درختان باشم؟ ، چگونه ممکن است مشتاق اشیای بیامادهدست د

 بدین ؛کنندمی ایفا اشخاص که کنندمی بازی را نقشی همان انسان خیال در هامکان

 نبض به تبدیل ثابت و حسبی شیئی از و گیردمی خوده ب جدیدی بعد مکان که معنی

 طرفی از. کندمی برقرار ارتباط نآ با و کندمی حس را آن شخصیت که شودمی ایتپنده
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 که است گرمی آغوش همچون و باشدمی مؤثر انسان احساسات و عواطف در مکان

 .(141: م1111، ی) نجم کندد و محافظت میتاکی را انسان صفات

 هستیم، شخص و حل شدن یکی در دیگری و درآمیختگی مکان شاهد اینجا در

 احساس آن با نجوی که رسیده سطحی به و هیافت ارتقاء زنده موجودی به که مکانی

 جزئی را مکان هموی نج که است مکان و شخص میان تبادل نوعی این. دارد وحدت

-هاین امر به صورت هنری و ب .مکان از جزئی را خود هم و داندمی خود خانواده از

 ی روایت صورت گرفته است.هارت نویسنده در تصویرگری و زیبایواسطه م

 بهمکان  برون و درون بین دوگانگی واقع درکر این نکته الزم است که در پایان ذ

 خانه بهشخص  عالقه اگر. نیست مشخص دهد،می نشان اول نگاه در که اندازه همان

 عالقه اگر. آیدمی حساب به بیرون باشد آن ورای در چه هر ،)مثل جمیله( باشد متمرکز

 حساب بیرون باشد آن فراسوی چه هر صورت این در باشد متمرکز محلی ناحیه بر

در  .شودمی عوض درون و برون میان مرز منویات، تغییر با خالصه طور به. شودمی

تعلق به آن است، درون اینجا چون تمرکز نجوی بر خیابان است کل خیابان و هر آنچه م

و خود را جزئی  کندایجاد میدر وی را حسی از امنیت و آرامش آید که به حساب می

به عبارت دیگر درون یابد. گونه که جمیله این حس را در خانه میداند هماناز آن می

-نمی)خانه( همیشه مکان انس و الفت نیست و بیرون نیز دائماً مکان تبعید و بیگانگی 

 .  باشد
 

 ابعاد حس تعلق مکانی 

به تطبیق  با توجه به تقسیم بندی سه بعدی فرد، مکان و فرایند روانی اسکنل و گیفورد

 پردازیم:می "هستم من منتظرت"این ابعاد در رمان 

و ی ناپذیر، درهم تنیده جدایعنصر  از آنجا که شخص و مکان دو بعد فردی و مکانی:

 دهیم. دو بعد را با هم مورد تحلیل قرار میاین مکمل یکدیگرند از این رو 

های ا مکانر ارتباط باشخاص دمثبت و لذت بخش بعد فردی شامل تجربیات 

، از استها ی بیش از حد شخص با مکاناین موضوع ناشی از آشنای .باشدمختلف می



 669 ابوشرار سناء از( الیك أشتاق ألنی)  «هستم منتظرت من» رمان در مکانی تعلق حس کاویوا

به را  هاآنکنند و شان سفر میهای مورد عالقهطرفی افراد با کمک حافظه خود به مکان

  آورند.یاد می

، وارع  الش   عب   ری  أس  .قت  ر  وفا قت  ش  ع  و  بت  يت أحب  ال   األماكن   تلك  ين ل  ذ  أخ  يت أن ت  من ذاكر   ب  وأطل  "
َ  ب   ل  ، وآك  األشجار   الل  ظ   تت   س  وأجل    یت  ب  ل   ة  ل  املقاب   ة  ل  ى الت   ل  ع   س  ، وأجل  نی  ن الت  ات  م  ب  ح   ض
َ  الن   ذلك   دي من ماء  ی   لء  م   ب  ي، واشر  أهل    دران  ج   ضراء  اخل   باتات  الن   ت  ق  سل  ت   حیث   هناك  .البارد   ب
 .(52-54، م5022أبوشرار، )" فراء  ص  و  راء  هوراً ح  ت ز  ع  وأین    دية  ق  ال یوت  الب  

 در ببرد، کردم، ترکشان و داشتم دوست که یهایمکان به مرا خواهممی امحافظه از "

 یتپه روی و خورممی انجیر دانه چند نشینم،می درختان سایه زیر روم،می راه هاخیابان

 از هابوته که جاآن نوشم.می خنک چشمه آن از آب تیمش نشینم،می مانخانه مقابل

 ."اندداده زرد و قرمز هایشکوفه و رفته باال قدیمی هایخانه دیوار
 عبارتند از: مکان تعلق و ادراک در مؤثر کالبدی عوامل ترینمهم "سالواسن" نظر از

 خصوصیاتی ،بصری تنوع ،صدا بو، رنگ، بافت، فاصله، ،محصوریت درجه مکان، اندازه

 گیاهان، آب، مانندعناصر طبیعی ) سرزندگی، امنیت، شگفتی، تاریخ، هویت، نظیر

هستند  مکان دهنده تشکیل اجزای. این موارد جمعی و خصوصی فضاهای و (خورشید

  ، (salvesen,2003: 12)  شودو تعلق به آن می مکان با متمرکز رابطه برقراری موجب که
عناصر  :در جمیله شده عبارتند از تعلقکه منجر به  مکان یکیفیز و کالبدی هایویژگی 

ها و کوه ،تپه چشمه، ،درختان :خانه و نیز عناصر طبیعی چون ها،مصنوع مثل خیابان

ویژه درختان و هب به خاطر وجود عناصر طبیعی سرزندگی مکان و یپویای ها،صخره

مندی از بهرهمثل دهد )ر می، امکاناتی که مکان در اختیار شخص قراگیاهان رنگارنگ

بدین معنا که فرد مکان را  ؛ی و شفافیت مکانخوانایتنوع رنگ، سایه و میوه درختان(، 

 کند.  بدون واسطه و با حواس به طور مستقیم درک می

چرا نمود؛ یاد توان میدر مکان شخص داری با عنوان ریشهرا بعد کالبدی تعلق مکانی 

معنای گیری در شکلآن که همراه تمامی عناصر کالبدی را به  مکانفرد که بر اساس آن 

  .آوردسپارد و به یاد میبه خاطر میباشد را به مکان مؤثر میتعلق 
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نسبت  ، شناخت و رفتاراحساس و عاطفه : این بعد شامل سه مرحلهد روانیفراین -1

 پردازیم.که به تحلیل هر کدام میبه مکان است. 
های تعلق مکانی، عاطفه، هیجان و احساس یکی از نشانه: الف( احساس و عاطفه

 و عشقدر قالب و کند مرکزی مکان عمل می نسبت به مکان است که همانند هسته

 از عنواناین موضوع  تجلی یافته است. زندگیش مکان به جمیله حد از بیش عالقه

 خود خاطر به هبلک ،نیست افراد خاطر بهش اشتیاق و شورچرا که  ؛نیز پیداست رمان

به . دارد وجود )روستای رمیمین( نظرش مورد مکان و وی میان کهاست  نسبتیو  مکان

فرد که شود در این بعد تبدیل به لنگرگاهی روانی میمکان  " زبراون و پرکین"بیان 

 خود درباره که هنگامی .کندو تعریف می شناسدمیآن  با فقط را خودش مکانی هویت

و  داندمی خودش از بخشی نیز را مکان و داندمیبدان  متصل را دشوجو ،کندمی فکر

 .(Brown& Perkins,1992: 280)داند هویت میخود را بدون مکان، موجودی بی
ن م جل  ي أل  بك  د أ  أنا مل أع  ف   ،بیوتك  و  أحجارك  و  ألشجارك  ، و ك  وارع  لش  و  لك   ، أشتاق  مان  "ع  
  بأن   ة  د  البار   دران  اجل   هذه   نا فقط بنی  ه   وطين، وأدرك  ل   ين أشتاق  ولكن   ،راقيف   بكون  ی  م الن  هم أل  قت  فار  
م ل  ها، ف   ذور  ت من ج  ع  ل  قت  ا   نا روح  ين ه  ، إن  األرض   زءاً من تلك  ج   وى أن أكون  س   لیس   ةً ی  ن  وين أرد  ك  
 .(52-54م: 5022أبوشرار، )"ة  ی  خص  يت الش  طاق  ب  و  يمیالد   هادة  وى ش  س   ةً ی  ن  وين أرد  ن ك  م   ق  ب  ت  ی   
دیگر به هایت هستم. هایت و خانههایت، درختانت، سنگعمان مشتاق تو، خیابان "

گریند، ولی نمییم کنم؛ چرا که آنان از دورکسانی که ترکشان کردم، گریه نمی خاطر

خاطر  دانم که اردنی بودنم بدینهای سرد میدلتنگ وطنم هستم، اینجا بین این دیوار

ودنم ام هستم، از اردنی باینجا روحی کنده شده از ریشه، سرزمینمکه جزئی از آن است 

 ."ام را دارمفقط تاریخ تولدم و شناسنامه

شدید  تعلقهم  ،در شخص هستیم متمایزگانگی احساسی اینجا شاهد نوعی دودر 

که دادن مکان ناشی از دست و هم انفصال مکانی ناشی از عشق و عالقه به مکان مکانی 

 "هویت جلوه کند.بیاو را موجودی  ،شده است فقدان مکان مورد عالقه جمیله باعث 

یابد که شخص برای مدت زمان طوالنی از مکان دور این موضوع بیشتر زمانی نمود می

  .(Altman,I& Low,S 1992:88) "باشد و آن را از دست رفته بداند
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رد از یک مکان از شروط اولیه برای ایجاد شناخت و ادراک ف :و رفتار ب( شناخت

باشد؛ زیرا هر اندازه آگاهی و شناخت فرد از مکان بیشتر باشد، حس تعلق به مکان می

فروزنده و  )جوان "شودبار معنائی و تعلق خاطر نسبت به آن نیز بیشتر میبه همان اندازه 

 .(99 :ش1931 ،مطلبی

ز مکان در این رمان شده است، خاطرات از جمله عواملی که منجر به شناخت فرد ا

 باشد. مکان، اطالعات و دانش دقیق فرد از مکان و معانی شکل گرفته می

سفرهای وی با خاطرات ناشی از قبل از هر چیز شناخت مکان در نزد جمیله 

بیش از های متعدد عمان و در نزد نجوی به خاطر انس و الفت یافتن پدرش به مکان

 اشد.ببا مکان میحد 

  أماكن   ف  ، بل وأعر  ق  دائ  واحل   وارع  ه يف الش  ضع  و   ت   رسي  ك  ل   ك    كان  ت م  ح   ة  ف  األرص   ل  ك    ظ  أحف   " 
 ور  خ  ص   كان  م   ف  أعر   .دائق  احل   لك  م إ ى ت  هات  م  أو  األطفال   هاب  ذ   ید  واع  وم   ة  العام   ق  دائ  احل   ل  ك  
، م  الناع   س  منها األمل  و  شن  نها اخل  ، فم  أساءً  ور  خ  لص  ل   حت  ن  د م  ق  ل ل  ها، بأشجار  ا و باهل  ج   و يت  دین  م  
 .(26: م5022أبوشرار، ) "نهانا م  اقرتاب   د  ر  ه م  كر  منها من ی  لیها و ع   س  ل  أن ن   رغب  منها من ی  و 

ها و ها و زمان رفتن بچهپارک ،هاهای خیابانروها و حتی جای صندلیهمه پیاده" 

 حتی دانم،می را شهرم درختان و هاکوه ها،صخره جای دانم.ها مینشان را به پارکمادرا

 دوست آنها از برخی نرمند، برخی و خشن آنها از بعضی ام،گذاشته اسم هاصخره برای

 ."شویم نزدیک آنها به حتی ندارند دوست برخی و بنشینیم رویشان که دارند

تعلق  این .مکان همانند خانواده وی است در عوضولی  ای نداردنجوی خانواده 

-های مختلف شهر عمان و جزئیات آندر نتیجه تعامل بیش از حد وی با مکانبه مکان 

ها و تعداد های داخل پارکو حتی جای صندلیها تمام این مکانکه باعث شده هاست 

تصویری  ایگیری شناسنامهشکلمنجر به بداند. این شناخت در دراز مدت آنها را هم 

که ناشی از ارتباط مستمر است  گردیده آنو پیوند با معنا با در ذهن فرد از مکان 

 . باشدمیشخص با مکان 

یادآوری آن در قالب شود مییکی از دالیلی که باعث حفظ مکان در ذهن شخص 

 :گویدمیچنین  دریا ساحل و "عقبه" مورد دراز سفرش جمیله  .خاطرات است
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 ة  ی  رب  ه الع  ت  هو  ق   شرب  ، ی  ئة  اف  الد   مال  ر  ي على اللق  ست  ي ی  د  وال   ... حر  الب   ىء  ...شاط   ة  قب  ...الع  كان  "امل
ف   دوء  ب   البحر   ل  تأم  وی   مت  ص  ب   َ  ر   َن   ة  میق  الع   فر  احل   لك  يف ت   س  ل  ون   مال  يف الر   یقةً م  اً ع  ر  ف  يت ح  إخو   م

 نا يف الفضاء  كات  ح  و ض  عل  وت   املیاه   ودة  بب   الرمال   حرارة   ط  تل  وت   ه  ا باملیانأجسام   ر  غم  فت   أيت األمواج  مث ت  
 .(92 :همان)" فء  يف الد   وغایةً  عادة  يف الس   غایةً  بدو الكون  وی   حب  الر  

 در را اشقهوه و کشیده دراز گرم هایشن روی پدرم... دریا ساحل... عقبه.. مکان"

 حفر هاشن در عمیقی هایگودال برادرم همراه نگرد،می ریاد به آرام. نوشدمی سکوت

 با هاشن گرمی پوشانند،می را ما و آیندمی هاموج سپس ،نشینیممی آن در و کنیممی

و هستی در نهایت  رودمی بیکران فضای به ما هایخنده و شودمی مخلوط آب سردی

 ."رسدخوشبختی و گرمی به نظر می

 زمانمندتنها رویدادهائی ، خاطرات انسان شودره مکان تشدید میتعلق مکانی با خاط

چارچوب مکان و  ،، بلکه به مکان نیز وابسته هستند. در هنگام تداعی خاطرهنیستند

ادراک و در پی این امر که  شودهای خاص آن نیز به همراه اتفاق یادآوری میویژگی

گیری نشان دهنده موضعینی آن ی خاطره مکان و بازآفریشناخت کامل آن است. از سو

که منجر به  باشدکیاحساسی فرد در برابر مکان و تعامل میان وی و مکان مورد نظر 

 .(42: ش1932)حبیبی،  شودحسی از تعلق و وابستگی در شخص می

جمیله ناشی از تداعی مکان با نزد کان و در نتیجه دلبستگی به آن درشناخت م

ورزد. این امر مؤلفه ه پدرش است که به طبیعت عشق میژویهاعضای محبوب خانواده ب

عینی و  های دقیقگیری ارتباط مثبت جمیله با مکان و شناخت ویژگیمهمی در شکل

در پی تجارب متنوع و این ارتباط و شناخت  .باشدمی شبا تمام جزئیات بصری آن

سکوت،  کان را سرشار از معانی چوناش بوده و مدر سراسر زندگی وی گسترده

عامل مهمی در ایجاد  امر این .حرارت و احساسی از رضایت نموده است ،شورآرامش، 

؛ زیرا حس تعلق به زادگاه به دلیل شناختی که فرد از مکان دارد، باشدمیتعلق به مکان 

 ایمنی بخش و خوشایند است.
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 گیرییجهنت

  د که حاکی از پیوند محکم و روشمار میهای اساسی انسان بهمکان یکی از نیازبه حس تعلق

 غیر قابل انکار شخص با محیط پیرامون خود است. 

  و مهم تر از آن گونه که از عنوان رمانی سراسر مکانی است و همان "هستم من منتظرت"رمان

اشتیاق مکانی که قبل  .آنتا افراد در هستند مشتاق مکان  انآنپیداست  نجوی و جمیلهگفتار 

به مکان در نزد اشخاص تعلق شناسانه فرایند روانبعد احساسی و عاطفی  بیانی از از هر چیز

شهر روستای رمیمین و نیز از خانه پدری و  جمیله های مورد عالقهمکان که شامل است

 باشد. هر طبیعی و مصنوع آن در نزد نجوی میا و دیگر مظاهخیابان ،هاعمان به همراه خانه

 گیرد اما این موضوع طی مراحل صورت ناخودآگاه صورت می افراد به مکان هر چند به تعلق

 تعلقدرست مانند  ادراک، شناخت و در نهایت احساس و عاطفه مکان تجلی یافته است.

 گیرد. انجام می و بعد از پانزده سال صورت تدریجی هبه زندان که بنجوی و جمیله 

 جذاب و  ،ی زندهبه موجود بلکه تبدیلطرفی نیست در این رمان شیء بی )بالکن( مکان

روستای فرامکانی و فرازمانی انگاری از طرفی  گردیده است،تأثیرگذار در روان شخص 

که این خود  شدهمکان جمیله باعث منحصر بفردی  توسطرمیمین به همراه مظاهر طبیعی آن 

 باشد.میمکان و شخص و محکم میان ناشی از ارتباط متقابل 

 های داستان شده است، اعث ایجاد تعلق مکانی در شخصیتاز جمله عوامل مهمی که ب

و درون در نزد نجوی  (خیابان) کان بیرونباشد که در قالب مدیالکتیک یا دوگانگی مکانی می

و بیرون نیست صورت درون ه کند. این دوگانگی همیشه بنمود پیدا می)خانه( در نزد جمیله 

به شخص  ونسبت به مکان نهفته است در توجه و تمرکز شخص  بلکه قبل از هر چیز

 دهد.احساسی از امنیت و رضایت می

 شخص با مکان هستیم؛ جمیله  همانیاینیعنی ترین بعد تعلق مکانی در این رمان شاهد شدید

منجر به این امر  داند.خود را جزئی از خاک خانه و نجوی نیز خود را جزئی از خیابان می

هویت مکانی احساس و در نتیجه  دگی شدید شخص و مکاندرهم تنی ،پنداری مکانیهمذات

 و تعریف خود در سایه مکان شده است. 
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  فرایند  -مکان _به مکان )فردیتعلق شاهد هر سه نوع بعد   "هستم من منتظرت"رمان در

-ویژه نجوی از مکانه و بهلبعد فردی ناشی از شناخت و اطالعات دقیق جمی. روانی( هستیم

ترین عوامل مهم ی و شفافیت آنی و سرزندگی مکان، خوانایپویایباشد. می های متعدد عمان

این بعد نسبت به دیگر ابعاد تعلق مکانی نمود بیشتر  هاست.ثر در تعلق کالبدی شخصیتمؤ

های مورد عالقه نجوی و جمیله واسطه توصیفات متعدد مکانهتری دارد که بو نقش پر رنگ

و شور و اشتیاق  عاطفه مکانی که ناشی از نسبت عاطفی بعد احساس و شود.مشاهده می

منجر به بازیابی هویت مکانی و تعریف پایگاه باشد و مکان می بیش از حد میان قهرمانان

 وجودی شخص از خود شده است.

 گیرد بیش از هر چیز ناشی از خاطرات مثبت شناخت مکان که بدون آن تعلقی صورت نمی

هستیم. آن که در سراسر این رمان شاهد تداعی باشد میمستمر با آن و ارتباط  از مکان افراد

و نیز خاطرات مکانی خاطرات متعدد جمیله از سفرهایش با خانواده و روستای رمیمن 

  های آن حاکی از این موضوع است. جوی از عمان و خیابانن
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 الملخص

سة ل املکان الی موضَ غال. هذا الشعور یعتب یتحو  هو عالقة عاطفیة بنی الشخص واملکان و  کانباملالتعلق 
ادیة واالجتماعیة. املکان املاالبعاد السایکولوجیة و  يالی األمکنة االخری وحیتو  املکان اخلاصة للفرد بالنسبة

الی االنتماء  يؤدی ت متعددة: النفسانیة، الشعوریة واملادیة اليتإمکانیااکتسب ضوء هذا الشعور  يف يوائالر 
. یبعد کثریا عن التوصیفات املکانیة البحتةو  بنی املکانبینها و العالقات املتبادلة الشدید للشخصیات و  املکاين

 له يفیستطیَ أن حیل  و يف تعلق األفراد ار له دور بارز " لسناء أبوشر كروائی فی روایة " ألنی أشتاق الیاملکان ال
ل هذه الظاهرة الروائیة بشکل حیل   يز علی املکان وعالقته مَ الشخص لکک  یز  ذيالعلم النفس البیئی ضوء منهج 

رس کیفیة أن ید التحلیلي -وصفيهذا البحث یهدف باملنهج الخمتلف حتی تضیء اإلمکانیات الفنیة للروایة. 
الی  يهذه الروایة یؤد يف کانباملالتعلق  أن  عن  يج البحث تکئنتاهذه الروایة. لتعلق باملکان يفتشکیل ا

ضوءه.  ف نفسها يفتعر  و  دونه تشعر بوجودهاالشخصیات الروائیة ال " مَ الشخصیات حیث أن  "االمتزاج املکاين
عملیة النفسانیة. للبعد املکانی دور بارز يف وأیضًا نشاهد ثالثة أبعاد من التعلق باملکان أي الفردي واملکاين وال

 التعلق باملکان عند األشخاص. 
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