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Introduction:  Since the advent of the genre of novel in the eighteenth century, the 

technical element of setting has been a component to determine the plot; however, 

its role has become much more important in modern novels, and it is not simply a 

field for the actions of the heroes and the occurrence of the events. Sometimes, with 

its usual function, this element has played an independent and effective role in the 

course of the events and the relationship among the characters. The novel of Alam 

bi-la Kharait is coauthored by two great Arab world novelists, Jabra Ibrahim Jabra 

and Abdolrahman Mounif. It reflects a social theme, and a picture of Arabic 

societies in 1979 has been displayed. Since the title of this novel implies the setting, 

it is absolutely important to investigate the element of setting in this novel and to 

discover its dimensions and functions. 

Methodology: This essay, through a descriptive-analytic method, investigates and 

classifies the most important settings in the novel Alam bi-la Kharait jointly written 

by two famous Arab novelists, Abdul Rahman Munif and Jabra Ibrahim Jabra. The 

procedure, in the first place, is to introduce and find examples of open and closed as 

well as private and public settings and then to investigate the bases of those 

examples and their technical functions. According to the results of the research, 

except the city of Amorium which plays the usual role of a setting and is symbolized 

as the main setting of the novel, the rest of the open and closed as well as public and 

private places, such as the multiple houses, villages, restaurant, sea and university, 

had often functioned as the tools of characterization. However, when these settings 

are described in detail, they can serve to make the events believable, create an 

emotional atmosphere, and convey the sentiments of the characters of the novel to 

the reader.  

 Results and Discussion: The denouement and even the discovery of the mysterious 

character of Najva, the heroine of this story, is only possible through the element of 
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setting. Another notable point regarding Amorium is that, through a monologue and 

based on the psychological analysis of the women characters in communication, 

Aala calls them Amorium or Madineh, ranging from Naeleh, his teenage love, to 

Najva and then Mayadeh. The narrator wishes to make the reader understand the 

symbolic secret that Najva is his homeland which he has lost for many reasons and 

is now in the hands of strangers, and Aala, tired and wandering in search of another 

homeland, opens his heart to beautiful Mayadeh. So, he may replace his lost love 

with her love and affection. It is directly pointed that “Mayadeh is another Amorium 

of mine and I cannot lose her.” Mayadeh (the substituted homeland), although 

beautiful, never replaces Najva (the main homeland). So, he says “Mayadeh should 

forgive me forever, because Najva isn’t forgettable.” The mysterious presence of 

women characters in this novel not only provides an appropriate basis for expressing 

female emotions and a romantic content but also is mixed with the concept of the 

homeland (Amorium). These women characters appear in the novel as complicated 

and mysterious characters. Through analyzing these women characters, we can 

figure out the importance of the setting of “Amorium” and the deep relationship 

between them. In the end, with the mysterious murder of  Najva, the novel, just like 

postmodernist stories, comes to an open end, and the investigators of the truth steep 

themselves in the ambiguities of her case, just like Amorium which had vanished in 

the history. 

Conclusion: In the novel Alam bi-la Kharait, it is deduced that the setting of 

Amorium with all its symbols, such as streets, sidewalks, neighborhoods, and their 

houses, has at least two important functions. First, the technical functions of 

characterization have been selectively dealt with. Second, there is the symbolic 

function meaning that this place is the main setting of the events of the novel and is 

simultaneously the symbol of the whole Arab world due to its indeterminacy. So, 

two advantages can be gained. First, the discussed events and mental and social 

matters regarding that place can be generalized to the whole Arab world. Second, a 

wide range of readers from the Arab world can consider themselves as its direct 

addressees and have a deep communication with the content. Otherwise, if the 

setting had been determined to be Beirut or Baghdad instead of Amorium, the extent 

of the generalization of the discussed matters would have declined to be restricted to 

the same cities and their residents, and the number of the addressees would have 

declined too. 
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 چکیده 

به پیرنگ  ن بخشینقش بارزی در فرآیند تعیا ، در قرن هجدهم تاکنونژانر رمان ابتدای پیدایش  از فنی مکان عنصر
جوالنگاهی برای جنبش عنوان بهصرفًا  دیگر نقش آن بسیار فراتر رفته و امروزیمدرن های رمانا در اما . داشته است

تی مستقل و اثرگذار بر سیر بسان شخصیا گاهی همگام با نقش همیشگی، بلکه  ،رودمینقهرمانان و رخدادها به شمار 
 –جستار با استفاده از روش توصیفی این عمل کرده است. هاشخصیت روابط میانحوادث و رخدادهای رمان و نیز بر 

نویس مشهور ک دو رمانمحصول مشتر "خرائطعالم بال"ن ارمدر انواع مختلف مکان  یبندبررسی و طبقهتحلیلی، به 
های بسته و مکانترین مهمابتدا  که است بدین صورت است.پرداخته عبدالرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا  ،عرب

فنی  کارکردهایترین به بیان مهم ،سپسو یابی کرده مصداقمعرفی و  ،آن خصوصی و عمومیشکل دو  دررا رمان باز 
کارکردهای عادی  ، در کنارهامکانی از برخ جزئیات یبا توصیف ماهرانه رمان این نویسندگانپرداخته است. ها آن

 .است فضای اصلی رمانبه عنوان  ة،شهر عموریا ها آنکه بارزترین ، اندبخشیدهها آنبه  نیزنمادین  ی، جنبهاین عنصر
 یعنصر مکاناین ا از طریق تنه ،استداستان این  قهرمان زنکه نجوی گشایی داستان و کشف شخصیت رازآلود گره

به منظور یا  هابرای پرداخت شخصیت ابزاری به عنوانصرفًا فراخوانی مکان موارد، بیشتر  دراما گردد. میممکن 
 کمک کرده است.به خواننده ها شخصیتل عواطف و احساسات اقتنا به ده ووبحوادث  ردنباورپذیرک

 
 .عالم بالخرائطرمان ، برا ابراهیم جبرا، جعبدالرحمن منیفمکان،  عنصر: هاکلیدواژه
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 مقدمه
مشخص یا  ایگستره. مکان باشدمیعنصر مکان  ،یکی از عناصر بسیار مهم زبانی در رمان

که  است جهانی ،به عبارتی دیگر ؛کنندزندگی میدر آن  اشخاص داستانیکه است نامشخص 
مکان در  یویژهاهمیت  کند.جا سفر میندنیایی است که خواننده بداداستان در آن اتفاق افتاده و 

به این دلیل بیشتر  کهدر ظرف آن جریان دارد، بلرمان  که حوادث نیست به این خاطر فقطرمان 
ناصر تمامی عشود که به فضایی تبدیل می برجستهعنصر در برخی از آثار همین یک که است 
گیرد میخود در بر ا را همیان آنده پیچیو حوادث گرفته تا پیوندهای  هاشخصیتنویسی از داستان
اصلی  یدر پیشبرد ساختار رمان و طرح دیدگاه قهرمان و نویسنده کنندهبه عاملی تعیین یو گاه

اش را از هنری باشد، اصالتنداشته مکان ثر ادبی هرگاه اعقیده دارند که  نیزبرخی  شود.بدل می
  دهد.دست می
بخشی به پیرنگ که به منظور از جمله تعین ؛است نوعیدر رمان دارای کارکردهای مت مکان

فضای  یکنندهایجادیا داشته و  پردازانهنقش شخصیتاینکه یا  ؛است نمایی رویدادهای رمانواقعی
که دقیقًا چه کارکردی در یک داستان داشته باشد و چه مفاهیمی را القا . اما ایناست احساسی رمان

توان گفت مکان در اثر هنری و ادبی اما در هر حال می .ن داردبستگی به سایر عناصر آ ،کند
شود تا بیانگر مفهومی فراتر از مکان به نمادی بدل میانگیز صرفًا یک مکان نیست، بلکه تأمل

شخصیت اصلی باشد، یا نمادی از  ینیافتهآرزوهای تحققاز تواند نمادی میباشد. این عنصر 
 رسیدن بهکه باشد موانعی و یا نمادی از  اش به تاراج رفتهوطن از ا نمادی او، ی ناامیدی احساس
 کنند.میرا با مشکل مواجه  هایشخواسته

محصول مشترک عبدالرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا است که از این  «عالم بالخرائط»رمان 
 دارایمان که عنوان این رجا آن نظیر است. ازکم -دست کم در جهان عرب-لحاظ در نوع خود 

تواند از بررسی عنصر مکان در آن و کشف زوایا و کارکردهای آن میمطمئنًا ، است یمکان مفهوم
محوری ار بر اساس موضوعاین جست سؤالبنا بر توضیحات فوق،  ای برخوردار باشد.اهمیت ویژه

  است: ذیل آن، مورد
فراخوانی  آیا و  چیستئط عالم بالخرارمان  هایمکانساختاری  مهمترین کارکردهای فنی و

  این اماکن، مفهومی نمادین و فراتر از مکان داشته است؟
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 پیشینه پژوهش
، به نگارش در آنو نه منطبق بر  چند در ارتباط با موضوع این جستار و پیرامون آن هاییپژوهش

 : ستا قرار زیر بهها آن بارزترین اند کهآمده
خرائط جبرا ابراهیم جبرا و ة؛ قراءة في عالم بالخطاب المدین» یمقالهصالح ولعة در 

عنصر مکانی  پردازش یشیوه(، 3102 :4 العددالتواصل األدبي، مجله ) «عبدالرحمن منیف
 سیبرر رمان یاز دیدگاه هریک از دو نویسندهرا  «نجوی العامري»و عنصر شخصیتی  «عموریة»

را این دو عنصر  ،هنگا نسبتًا همات اما وظرگاه متفااز نها آنکه هر یک از  کرده و به این نتیجه رسیده
  اند.به خوانندگان رمان معرفی کرده

الملح لعبدالرحمن داللة المکان في روایة مدن » ی خود با عنواننامهپایانابراهیم بغدادي در 
الگوی بندی آن بر اساس و تقسیمآن  کارکردهای ه بررسی تفصیلی عنصر مکان،ب ؛(3102) «منیف

نویسنده در  هرچند پرداخته است.در رمان  های باز و بسته خصوصی و عمومیمکانهار وجهی چ
منیف تبیین دیدگاه کلی  ، ولی درر کنونی نداشتهبه رمان موردنظر جستاای هاشار نامهاین پایان

 است. بوده رسان نگارندگان هایش، روشنگر و یاریرمانمکان  یدرباره
، از عباس «هایات لعبدالرحمن منیف )دراسة في الشخصیة والمکان(روایة الن» یدر مقاله

دو عنصر  ؛(0421 :2 مجلة اللغة العربیة وآدابها، العدد)گنجعلی و سید محمد احمدنیا، 
از پیوند فرهنگی و  نویسندگان و شدهگرفتهشخصیت و مکان در این اثر منیف مورد بررسی قرار 

 اند.، پرده برداشتهباشدمین این دو عنصر برقرار عاطفی عمیقی که از دیدگاه منیف بی
حسن گودرزی لمراسکی و  ینوشته ،«عالم بالخرائطرئالیسم جادویی در رمان » یمقالهدر 

تنها واکاوی  نویسندگان ؛(0234 :00 شماره، 1 دوره ،پژوهشنامه نقد ادب عربی) شراهیآسیه 
قرارداده و به اقتضای موضوع  ذکور وجهه همتتکنیک رئالیسم جادویی و کارکرد آن را در رمان م

مگر در حدی که به تبیین بیشتر رئالیسم جادویی  ،به عنصر مکان نکردهای هاصلی مقاله، هیچ اشار
 .است مربوط

جای آثاری که به  ،در این میانشود که شده، مشاهده میهای انجامپس از بررسی پژوهش
آن پرداخته باشند، کاماًل  هایو کارکرد لم بالخرائطعاان در رمان مشهور بررسی عنصر فنی مک

به رمان این در  مکان ی بررسیبارهپژوهش حاضر اولین جستار در ی،روهمین ازخالی است. 
به فارسی برگردانده  جستارنگارش این  یتا لحظه این رمان قابل ذکر است کهآید. حساب می

 خواهد بود.  متن اصلی رمانهمان به استنادات آن لذا  ،نشده
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  جبرا ابراهیم جبرا
در بیت لحم، زادگاه حضرت مسیح از  0331در سال » ی کهنویس، شاعر و ناقد فلسطینرمان

مجبور به  ،های فلسطیندرگیریدر پی  0321جبرا در سال ای بسیار فقیر به دنیا آمد. خانواده
از سرایندگان داد زندگی کرد. او در بغ( 0334)مهاجرت به عراق شد و با اخذ تابعیت تا پایان عمر 

های او رمان آید.شعر منثور در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در عراق و فلسطین به شمار می
( 0313) (، السفینة0311(، صیادون في شارع ضیق )0341صراخ في لیل طویل ) عبارتند از:

 .(3-03 :3110)خلیل،  «(0313عالم بالخرائط ) (0391والبحث عن ولید مسعود )
  

 عبدالرحمن منیف
عمان پایتخت اردن زاده شد. در سال  مادری عراقی در از پدری سعودی و 0322در سال » وی

و  های حزبی و سیاسیو همزمان به فعالیت غداد رفتهحقوق به ب یبرای تحصیل در رشته 0323
النفط " یمنیف سردبیری مجله» .(31: 3112)جرار،  «مشخصًا به حزب بعث عربی پیوست

طور تمام وقت سرگرم که به 0310این کار را تا سال  به عهده گرفت و 0392را در سال  "والتنمیة
آثار بزرگانی چون توفیق حکیم، نجیب  او» .(111: 0332)الزعبي،  «نویسندگی شد، ادامه داد

)منیف،  «ذیرفتبسیار تأثیر پها آنو از  نمودمطالعهرا  نویسندگان برجسته سایر محفوظ، سیاب و
: های اورمان تریناز مهم. بدرود حیات گفتدر دمشق  3114در سال عاقبت  و (20: 3112

(، شرق 0393(، حین ترکنا الجسر )0394(، قصة حب مجوسیة )0392)األشجار واغتیال مرزوق 
 (0314-0313مدن الملح )و( 0313(، عالم بالخرائط )0399النهایات )(، 0392المتوسط )

 .(032: 3112 )جرار،
 
 «عالم بالخرائط» رمان یخالصه 

بر  .استبه چاپ رسیده صفحه  212و در قالب در بیروت  0313این رمان، نخستین بار در سال 
های اجتماعی دانست در شمار رماناین رمان را توان می ،آن درهم تنیدگی اشخاص متعدد اساس

شود. راوی، شخصی به نام روایت می دید اول شخص یگویی از زاویهخاطره یکه به شیوه
اتفاق  «عموریة»در شهری خیالی به نام  ،آنعمده حوادث  و است «دین نجیب سلومعالءال»

و به  «المعتصم بالله»عباسی  یافتد که در ابتدا یادآور شهری تاریخی است که در زمان خلیفهمی
تواند هریک از شهرهای این شهر مییابد که می دستور وی بنا شده بود؛ اما خیلی زود مخاطب در

زمان و به دنبال اکتشاف نفت،  اشد که ساختار بنیادین آن به مروردر عصر حاضر بجهان عرب 
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اما به اصرار  ،های سیاسی داشتهعالء در گذشته فعالیت. شده است چشمگیری ستخوش تحوالتد
کار سیاسی را  کامالً  از انگلستان، رود. او بعد از بازگشتتحصیل به انگلستان می یپدر برای ادامه

شده و با خود و آرمان هایش دست به گریبان رها کرد و به تدریس و نویسندگی رمان مشغول
 طوالنیای هاین سرآغاز سلسل شود وآشنا می «نجوی»به طور اتفاقی با استاد عالء روزی شود. می

 نجوی. اما دگردمیها آنگداز میان  وز وآمیز و پر سجنون -و به قول راوی -از ماجراهای عاشقانه
دست  عالءعشق از تواند مین با این حال ؛ امادآیمیدر « خلدون» به عقد در پی تعلل محبوب،

و شود میهایی جر به رسواییاین دو من شدت عشق .دهدمیادامه  او با به ارتباطو همچنان بردارد 
ایی های رعالء براما  شودمیو ازدواج با عالء  دونترک خل م بهمصم رود که نجویمیپیش جا آن تا
نجوی به شکل در پایان داستان،  .کندمیباز  «ةمیاد» درهای قلبش را به سوی این عشق ناممکن، از

های پست رمان به سبک داستان شود وبه ظن قتل او بازداشت مینیز عالء ، رسدمرموزی به قتل می
در پی یافتن  . مخاطبان نیز،ماندپاسخ میبینجوی ی قتل مدرنیستی پایانی باز دارد و معما

 یدر صفحه عموریةشهر که طوری مانشوند هحقیقت، در دریای ابهامات پرونده او غرق می
  .محو شده استتاریخ 

 
 عنصر مکان و اهمیت آن در رمان

ا حوادث در آن به وقوع از این رو، هر روایت به مکان نیاز دارد ت و افتدهر رمانی، در جایی اتفاق می
ندارد که این اشخاص و وجود امکان  این های داستانی در آن به حرکت در آیند.پیوندند و شخصیت

حوادث در خأل رخ دهند. اهمیت مکان در دنیای رمان، از زمان و اشخاص کمتر نیست؛ زیرا 
یقی است و یا ساخته و توان هیچ رویدادی را خارج از قلمرو مکان تصور کرد، مکانی که یا حقنمی

 ي. حسن بحراوکشدنویس که آن را به مدد کلمات به تصویر میذهن و تخیل رمان یپرداخته
هم تنیده است که رویدادها در آن جریان های درای از روابط و چارچوبمکان شبکه»گوید: می
مکانی با  .شوندش میبا همان دقتی پرداخته شود که سایر عناصر رمان پرداز بایستمییابند و می

رمان گشاید. مکان در روی عناصر دیگر تأثیر گذاشته و از مقصود نویسنده پرده می ،این وصف
شود و متضمن مفاهیم متعددی است. های مختلفی ظاهر میدر شکلعنصری زیادی نیست، بلکه 

وان گفت که تبنابراین می ؛(22: 0331، ي)بحراو« مکان حتی گاهی هدف اصلی از خلق اثر است
پیوندند، ی حوادث در بستر مکان به وقوع میهمهجا که ال است و از آنعنصر مکان یک عنصر سیا 

کند و مفاهیم و کردن رمان خود استفادهتواند به خوبی از این عنصر در جهت غنینویسنده می
دست به  ،در متننویس برای فراخوانی مکان اغراض موردنظر خود را به خواننده انتقال دهد. رمان
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آفرینش فضا و محیطی است که حوادث  ،توصیف در واقع یزند. وظیفهتوصیف حسی آن می
توصیف مکان یا »آید و این توصیف با روایت در آمیخته است. داستان در آن به حرکت در می

از ها باشند یا با هماهنگی نمادین، تواند علت و معلول اعمال و سکنات شخصیتآرایی میصحنه
هایی شباهت پیدا کند. با این اوصاف، آنچه در روایت برخی جهات به شخصیت یا شخصیت

پردازی ان در پیشبرد کنش داستان و شخصیتز کمال اهمیت است، کارکرد و نقش مکئداستانی حا
ی، « است  .(431: 0233)حرا

ادبی است و در  یبنا به آنچه گفته شد، مکان به مثابه یکی از محورهای اساسی نقد و نظریه
بلکه  ؛بنددای نیست که حوادث رمان بر ساحتش نقش میدیگر صرفًا پس زمینه ،های اخیردهه

تا جایی که گاهی  ؛شودعنوان عنصری از عناصر ساختاری اثر ادبی بدان نگریسته میامروزه به
دهد تشکیل می عدی تازه، کالن و مستقل راتعامل میان عناصر مکانی و تضادشان، روی هم رفته ب  

 گیرد.  ها قرار میدیالکتیک با آن یکه هم در کنار دیگر ابعاد ساختاری اثر داستانی و هم در رابطه
 

 در رمانآن های بندیو دستهمکان انواع 
بندی انواع مکان در رمان آشکاری در تعیین و طبقه رمان، اختالف یپردازان حیطهناقدان و نظریه

شود. میها آنعلت و منشأ تقسیمات بر سر  و هم ل اختالف بر سر نامگذاریشامهم  این دارند و
 مبدع یکی از این درباره انواع مکان در رمان ارائه شده است؛های مختلفی بندینتیجه تقسیم در

ها بر اساس سطح و نوع کنترل و تسلط شخصیت بر»وی است.  «یوری لوتمن» هابندیتقسیم
مکان .2.مکان دیگران 3مکان من .0ا به چهار نوع تقسیم نموده است: های رمان، مکان رمکان
 قائل «گریماس» .(321: 3102)جنداري،  «مکان المتناهی.4)تحت سلطه دولت یا مردم( انی همگ

.مکان عارضی یا 3.مکان اصلی )یا صمیمی( 0» ی است:متفاوت به وجود سه نوع مکان با عناوین
ق بهتقسیم (.321)همان: « المکان.2موقت  نویس و ناقد ، رمان«غالب هلسا» بندی بعدی متعلا

به وجود حداقل سه نوع اصلی از مکان در معتقد ها نااردنی است که بر اساس جنس مکان در رم
که »؛ های عربی را پوشش دهدرمان اغلبتواند مصادیق مکانی می های عربی است کهرمان

 .(1: 0313)هلسا،  «مکان تجربی.2مکان هندسی .3 رضی )یا مجازی(مکان ف.0عبارتند از: 
آن و بندی از مکان قرار داده تقابالت مکانی را مبنایی برای نوعی تقسیم «عبداللطیف محفوظ»

 طبق اصل-های رمان بندی، مکانبر طبق این تقسیم»؛ ه استنامید را تقسیم تقابلی یا دوگانه
و به ترتیب ذیل بهتر قابل شناسایی بوده تضاد خود مکان م یواسطهبه -«عرف األشیاء بأضدادهات  »

مکان .2 مکان خصمانه ≠مکان صمیمی.3 مکان پیوند دهنده ≠ مکان ورودی.0شوند: معرفی می
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 ≠مکان تئاتری.1 مکان آنی ≠مکان تاریخی.2 ن جمعیمکا ≠مکان فردی.4 مکان خیالی ≠واقعی
 . (21التا:  )محفوظ، «طبیعیمکان 

گری وجود دارد که به ظن این جستار، بنا به برخورداری از مزایایی چون بندی دیاما تقسیم
های دارد، در سالها نارممصادیق مکانی تری که با پذیری افزونبه سبب انطباق شفافیت، عینیت و

 است.مبنای کار قرار گرفته نیز در پژوهش حاضر رو ؛ از اینپژوهان بودهاخیر بیشتر مورد اقبال رمان
شده در رمان براساس های استفاده، مکانشناخته نیستآن چندان  یاولیهبتکر که م تقسیم ایندر 

بودن و نیز بر اساس بافت هندسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مهمی همچون خصوصی و عمومی
بندی طبقه عمومی خصوصی و یهای بستهعمومی و مکان خصوصی و های بازظاهریشان به مکان

 .(049-043: 3112، يرب)الح اندشده
 

 «خرائطعالم بال»در رمان  آن هایکارکردمکان و انواع بررسی 
بر اساس آنها  ترینمهم که نمودرا مشاهدهدی های متعدا مکان توانمیرمان این دقیق  بررسیبا 

 : ندهست بندیدر موارد ذیل قابل طرح و تقسیم ،ن جستارایبندی مطلوب طبقه
 

 «خرائطعالم بال»رمان در  یباز عمومهای مکان
 تردد دارند. اماکن در این مشخص اهداف خاطره و ب در رمان زندگی اقتضای به داستانی اشخاص
 از هاجاده و هاکوه ها،گردشگاه و هاپارک ها،کوچه و هاخیابان روستایی، و شهری عمومی فضاهای

 زیر است: که مصادیق آن در این رمان به قرار هستند هااین نوع مکان
 

 عموریة شهر
 091 ،در طول رمان کهاست در این رمان  بسامدترین اسم مکان از نوع مکان باز عمومی پر ةعموری

 یرمانی است درباره «عالم بالخرائط»مرتبه از آن نام برده شده است. گزاف نیست اگر گفته شود 
، فضای ةتر این که عمورییقو دق ةاز تجلیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر عموری ایهگزید

همان شهری است که در  -از لحاظ تاریخی- ةعمده رویدادهای این رمان است. عموری اصلی  
را از  آنتوانست  المعتصم بالله،و  وری روم قرار گرفتطمورد یورش امپرا ،خالفت عباسیان یدوره

 طن راوی داستانشهری خیالی و مو عموریةدر این رمان، ا اما  .ها خالص کندچنگ رومی
بارش کند با نوشتن رمان، آن را از وضع فالکتخود تالش می یالدین نجیب است که به نوبهعالء

عندما صدرت روایتي الثانیة، لم یرض عنها النقاد » کند:هر چند جز ناکامی درو نمی ؛خالص کند
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یة کما یعرفونها بقدر ما تمثل کثیرًا، وقالوا إنها مألی بالغموض والتناقض، وادعوا أنها ال تمثل عمور
 :1991، )منیف وجبرا 0«محاوالت مؤلفها خلق مدینة ال یمکن أن توجد في رقعه معلومة من األرض

19). 
نه چندان دور به صمیمیت، شجاعت و اتحاد  ایدر گذشته عموریةطبق توصیفات رمان، 

در  هااز آنکه آمریکاییه پس ؛ به ویژرا حفظ کند اصیل خودهویت  هولی نتوانست مردمش شهره بوده
ت هیأکرد و به  دند. در نتیجه ظاهر آن تغییرنمو آن نفت اکتشاف کردند و ساکنانش را از راه بدر

شده نیز کریه و بدمنظر بلکه بسیار  ،نداشتآن درآمد که نه تنها هیچ تناسبی با هویت اصلی  غریبی
َرت کثیرًا.» بود: َرت. أَجل، تغیَّ کبر  مدینٍة مشوهٍة  لکن عموریة تغیَّ في العالم. إنها تشبه لعلها اآلن أ

 لتي ترید تقلید نساء المدن...ال تشبه أیة مدینة. عموریة اآلن تشبه العروس القرویة اکل المدن و
تحتفظ بالماضي وال استطاعت أن تدخل  جاءت األموال السهلة لتفسدها، لتشوهها، فلم

ن عنوا مانند درست ؛ل شدبدنقشه هویت و بیبه شهری بی به این ترتیبو ( 31: همان) 3«المستقبل
 یشهابقیه ویژگی بودن این شهر،خیز که به رمان داده شده است. به استثنای نفت «عالم بالخرائط»

به بیان دیگر، تراژدی  .کندمیمهم جهان عرب صدق های شهرها و پایتختتمام  یتقریبًا درباره
ت و موشکافی  گیردمیشهرهای عربی را فرا  مامیت چنان گسترده است که عموریة و با اندکی دقا

 توان این مسأله را به خوبی در این رمان درک کرد. می
در  .اندبه شهرهای عربی نگریسته ،عموریةشهر  یرسد که منیف و جبرا از دریچهمیبه نظر 

و ها تمام پایتخت زنمادی اچون قرار است  ؛در نقشه وجود ندارد عموریةشهری به نام  واقع
هرچه بتوان با مهارت »گوید: شهرهای مهم جهان عرب امروز باشد. در همین خصوص باشالر می

 «توان با مهارت بیشتری مالکیت و اداره آن را در اختیار گرفتمی ،بیشتری دنیا را کوچک کرد
کید و تمرکز از ط نویسندگان رمانو ظاهرًا این همان چیزی است که  (141: 1111باشالر، ) ریق تأ

 بداناند و حتی گاهی اشاره معناداری هم درصدد تحقق آن بوده ،عموریةروی خصوصیات 
شود: گفته می هایشمصیبتو ها و بیان کاستی عموریةاند؛ چنانکه در فرازی از توصیفات داشته

)منیف وجبرا،  1«وإنها بهذا الوجه المتفرد الملیء بالندوب، بمقدار ما هي واحدة، هي الکل أیضاً »

ور به طمعاصر،  هایدر این رمان، همانند بسیاری از رمان عموریةطور کلی مکان به .(31: 1991
توانند در هر جای دیگری میشده در آن شرح رویدادهایالقا شود که  گونهاینتعین ندارد تا  عمدی

چرا که  ؛ن به این مکان استنمادی یمعنای دادن جنبهاز جهان عرب رخ دهند و این به عبارتی به
و هم مظهر  خودشجان یا موجود جانداری است که هم نماد در ادبیات، شیء بی»طبق تعریف، 

 .(: ذیل نمادگرایی1131)داد،  «است مفاهیمی فراتر از خودش
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روها و پیادهها مظاهرش از خیابان تمامبا  عموریةشهر  «عالم بالخرائط»بدین ترتیب در رمان 
 کم دو کارکرد مهم دارد:  موجود در آن، دستهای ا خانهگرفته ت

پرداخته ها پردازانه که به صورت موردی به هرکدام از آنکارکرد تکنیکی و شخصیت :نخست
 .شده است

دوم: کارکرد نمادین بدین شرح که این مکان به عنوان محیط اصلی رویدادهای رمان و همزمان 
شهرهای دنیای عرب هم قرار گرفته است تا دو فایده حاصل  تمام ، نمادآن با آن، به علت عدم تعین

شهرهای جهان  یشده در خصوص آن، بر همهشود؛ اول اینکه مسائل فکری و اجتماعی مطرح
تری از مخاطبان از سراسر دنیای عرب عرب قابل تعمیم باشد و دوم اینکه طیف بسیار گسترده

 .و با مضمون آن ارتباط عمیق بگیرند بتوانند خود را مخاطب مستقیم آن دانسته
و پیوند عمیق  «نجوی»شخصیت  یحضور رمزگونه ،خصوصاین قابل تأمل دیگری در  ینکته

بر اساس تحلیل و  حدیث نفس در قالب عالءکه چناناست.  عموریةآن با عنصر مکانی 
 آمیخته و چنین «ةینالمد»یا « عموریة»وم با مفه را آن ،شخصیتاین روی برخود ی روانشناسانه

ما لم افقدها بعد.: »دگویمی ها فأستردها؟ ربَّ ني سأسمح لها أن تنزلق من بین. نجوی هل فقدت   أم أنَّ
المدینة ! کانت المدینة؟ آه، أن تنزلق لعموریة صابعي، وحیاتي لم تمتلیء بها بعد، کما َسمحتا

جزٍء مني بعضًا من کل جزٍء  في کل ارق الذي یجب  أن احتویه، أن اجعلالخ هي الشيء الرائع
ها أحب  ..منه حقها.... هل کانت نجوی طریقي إلی المدینة، وهي مثل   :1991منیف وجبرا، ) 4«ها وأرید  م 

111) 
این راز پنهان و  استمشتاق ، رمان شخصیت اصلی زن رایب «نجوی»گزینش نام  راوی با

و به  لغزیده الی انگشتانشهاز البوطن اوست که  نمادنمادین را به مخاطب بفهماند که نجوی 
آشنا  «میادة» با دختری زیبا به نامدر پی وطنی جایگزین، ناچار عالء دست بیگانه افتاده است و 

اشاره  به صراحت ویاش سازد. تا شاید عشق و محبت او را جایگزین عشق گمشده ،دگردمی
 ...آلن، میادةوا» :دبلغزدستانم میان ز دیگر من است و نباید اجازه دهم ا عموریة ،ةکه میادکند می

نبثَقت من قلب  المدینة   أم أنها ... إنها عموریتي الجدیدةوی... جاءت، کنج میادة ..ها.نفسمیادة ا 
 (111 همان:) 1«نجوی أخری؟

و قابل قیاس با ارزش میهن را نداشته هرگز باشد،  نظیرجذاب و بیبیگانه هرقدر هم کشور 
ده و لب عفو نموط ةبه صراحت از میاد ،راوی در قالب خودگویی رویاز این ؛دخواهند بون وطن

نجوی هي الماضي، » کند:)وطن اصلی( نجوی  جانشیناو را گاه هیچ که نتوانستهکند میاعتراف 
ر لي میادة  هذا الکالَم إلی  تغف  ، ولقلت  أیضًا هي المستقبل  لو کاَن لي بعَد مستقبٍل. ول  وهي الحاضر 
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 عجین مفهوم وطنبا در رمان که زن  هایاین شخصیت یحضور رمزگونه .(44: همان) 1!«األبد  
 عاشقانه، هایمناسب برای ابراز احساسات زنانه و درونمایه ینمودن زمینهعالوه بر فراهمشده، 

 کند. میزوایای پنهان داستان مفاهیم و مخاطب را وادار به تفکر در 
 

 روپیادهخیابان و 
خیابان و »چون  ؛امروزی حضور چشمگیری دارد هایدر رمان ،روپیاده و همزاد آن خیابان

شد آنان  و آمد و هاشخصیتجنب وجوش  یهای اصلی عبور و مرور بوده و صحنهمکان ،هامحله
ات رمان این در  .(93: 0331 )بحراوي،« مابین محل سکونت و کارشان هستند و از خیابان به کرا

باورپذیرکردن  بر عالوهذیل  مورددر اما  .بخشی ندارندکه کارکردی غیر از تعیین شدهردهرو نام بپیاده
چرا ؛ ای برای عالء داشته باشدپردازانهشناختی و شخصیتتواند کارکرد روان، میداستانی رویداد

وت و تفادهد که نسبت به همگان بیزمانی نشان می یکه حالت روحی و روانی او را در این برهه
نزلت إلی رصیف یعج بالبشر، ولیس فیهم واحد عالء: » :دلدادگی نجوی استعشق و غرق در 

ي إلی حیث ال أدري ...أرید أن أراه. استمررت  في السیر بین الناس ن 
ف منی) 9«وبقیت نجوی تشد 

 .(22: 0332وجبرا، 
 

 روستا 
های خاص خود را دارد؛ ویژگی ،انهای متنوع رمروستا به عنوان یک واحد مکانی باز در بین مکان

دوران  یشباهت زیادی به رحم مادر دارد و خانه؛ های بشری استاز نخستین زیستگاه»چرا که 
عالم »با وجود اینکه راوی رمان  .(010: 0334)النابلسي، « کودکی بسیاری از شهرنشینان است

دار در اعماق عنوان مکانی ریشهبهکنند، روستا مین آن در شهر زندگی ناو دیگر قهرما «بالخرائط
   .برند و یا به دامن آنمییا به یاد آن پناه  ،بخش مادرآنان جلوه کرده که همچون آغوش آرامش

روستای آباء و اجدادی قهرمان اصلی  ،«ةطلا م»، از آن نام برده شدهبارها نخستین روستایی که 
 چنینبخشی با کارکرد هویت «سوالمه»گ خاندان بزر یرمان است که به عنوان خاستگاه اولیه

نحن في األصل من المطلة. ولکننا نزحنا إلی عموریة. أقصد أن أبي نزح إلیها، » :شودمیمعرفی 
 .(034: 0332منیف وجبرا، ) 1«منذ حوالي خمسین سنة. أنا وإخوتي، کلنا، ولدنا في عموریة

تنها به عنوان موطن ، اییو جغرافی، بدون توصیف مادی ةروستای مطل ،شودمیچنانکه مالحظه 
خاطر اوضاع غیرقابل اند بهپیش مجبور شده یکه پنج دههشود میخاندان سلوم معرفی  یاولیه

 عموریةآن را ترک کرده و به ، همراه بسیاری دیگر از اهالیجنگ و قحطی  در زمان ،آنجا تحمل
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از منظر  0341 نگ اعراب در سالهمخوانی این رویداد داستانی با دوره تاریخی ج .کنندکوچ
ن و تشخص زمان داستان کمکزمانمندی داستان اهمیت ویژه کرده و ای دارد. این همخوانی به تعیا

، روستایی خیالی بیش رماندر بافت این  ةمطل هر چندبخشد. عد اجتماعی سیاسی میبه آن ب  
القاگر شباهتی آشکار به  ،زمانی یاز آن برهه ای توصیفات دیگرپاره ترک آن و یاما شیوه ،نیست

 برند.تراژدی کوچ فلسطینیان از موطنشان است که پیوسته در آرزوی بازگشت بدان به سر می
 گواه این مدعاست: ،هاناگوار آنو پیامدهای  0319و  0341 هایگجن بر راوی فراواناشارات 

ف   کیَف ... الجثث   رائحة  . الجثث   منظر   أوه،» ؟الجن أیامَ  أص  ، أیامَ  ون  ، العطش  ؟ والصراخ   کاَن  والقتل 
، َعَزا  في هناك القتل   هم َیقتلوَنهم الصهاینة   کان ،0319 و 0341 في... الشمس   عزا  في النهار  . بأیدی 

ا ، فَیقتلوَنهم اآلَن  أما ، األقرباء   بأیدي بالواسطة   ( 321 همان:) 3 .«..البعیدة   بالَسیطرة   واألخوة 
واقع در  ،عموریةدهی است در سی کیلومتری  «عین فجار» ،رمان دومین روستای مهم

بازسازی و آن را خلوتگاه جا آن را درای هصعب العبور و کوهستانی که عالء خانه کهنای همنطق
ذات مرة، وکنت قد قررت أن أغادر البیت إلی الکروم في عین فجار، لکي اقضي »: استخود کرده

شاید القای  .(012: 0332منیف وجبرا، )01«في الجبل بضعة أیام، بعیدًا عن ضجة عموریة ومتاعبها
اینجا بر  باشد که درای هترین وظیفاش از هیاهوی شهر، مهمطلبی قهرمان داستان و بیزاریانزوا

 .مستقیم وی کارگر افتدپردازی غیرشده تا در راستای شخصیتگذاشته عنصر مکانیاین دوش 
ارائه شده  خانه باغ عین فجاریعنی در  ،خصوصی یدر مکان بسته های تکمیلی این عنصرتحلیل
 است.

   
 جهان عرب 

 در اًل تصادفیجا که عالء به طور کام؛ آنه استدشنام برده  این مکانتنها یک بار از  ،رمان تمام در
و نامزد ایرلندی او  « دحسام الرع»اش، شهر لندن و هنگام خروج از یک مغازه، ناگهان با دایی

ختي الذي ودعیني أقدم لك ابن أ» :کندمیچنین به نامزدش معرفی  و دایی او راکند میبرخورد 
منیف )00«م العربي...الدین بال مصباح. سیکون یوما أکبر روائي في العالحدثتك عنه کثیرًا. عالء

هزار و یک » هایدر یکی از داستان «عالءالدین»کاراکتر معروف  به عالء را ،او .(013: 0332وجبرا، 
قبل از تحقق آرزوهایش، چراغ جادویش  و انگاریطی سهل که یالدینعالء ؛نمایدمیتشبیه « شب
فرا روزی »گوید: می داستان، همینن پایا به بینانهبا نگاهی خوشدر ادامه اما  .داده استدست را از 

طور آشکار بهاین مکان  کرذ «.نویس جهان عرب خواهد شدبزرگترین رمان خواهد رسید که عالء
های شخصیت دوستیبه وطن عربی بوده و بیانگر حس وطننویسندگان رمان  تعلق خاطر ینشانه
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خود و وسته نسبت به آینده پی که با وجود تمامی نامالیمات، باشدمی در غربت رمانساکن 
      دارد.پردازانه جنبه شخصیتفراخوانی این مکان پیداست که  رند.امیدواسرزمینشان 

 
 «خرائطعالم بال» رماندر باز خصوصی های مکان

با وجود جستجوی دقیق در رمان، به جز اشاره به باغ شخصی نجوی، اثری از مصادیق دیگر مکان 
 قرار زیر است: بهیح تنها مصداق یافت شده توض ؛خصوصی یافت نشد باز
 

  باغ شخصی نجوی
ش، رطب بارپرهای خوشهو  ی بلندکشیده های سر به فلکنخل با این مکان فضای هندسیتوصیف 

قداست  ،شیرین آن در میان اعراب یو میوهاین درخت . اومت استو مقستادگی ای نمادی از
بخشی به ضمن تعین هیأت این باغ،تصویرکشیدن به باخواهد میراوی در واقع خاصی دارد و 

ولکن ذلك کان في سیارتها هي، » :باغ را به خواننده بنمایاند صاحبهویت و اصالت رویدادها، 
عندما زعمت أنها تأخذني إلی بستانهم في الضاحیة الشرقیة من عموریة. دخلت بي من خالل بوابة 

وأذکر عشوق التمر وهي تتدلی من أعالیها، صفراء - عریضة مفتوحة، بین صفین من أشجار النخیل
 (30: 0332)منیف وجبرا،  03«.ور من مصباحي السیارة..تتوهج، حین وقع علیها الن

 
 «خرائطعالم بال»در رمان  خصوصی یهای بستهمکان

 یگونه این تعدد مدعا این گواه است و خانه ،خصوصی و بسته هایمکان بسامدترین پر از یکی
، ادامه در. است بالخرائط عالم رمان درشت و ریز حوادث اغلب در محوریتش و آن کثرت ،یمکان

 است: هشد اشاره ،این مکانبارز دیق مصابه 
 

 پدری عالء  یخانه
دار  و الدار بیت عالء،بیتنا،  البیت،»چون  با تعابیر متنوعی بحث بارها مورد رمان از این مکان در

فصل سی و  ،حتی راوی از آن نام برده شده است و «ةقلع»با عنوان  هم و چند بار «نجیب سلوم
 :است و چنین گفته یات زیادی از آن اختصاص دادهجزئذکر هشتم رمان را به توصیف تاریخچه و 

 والحسد...والتعلیقات واالهتمام  لخصاممنتصف األربعینات، وکان سببًا ل البیت الذي بناه أبي في»
منیف وجبرا، ) 02«، بدأ مع الوقت في التغیر والتحول...یدًا وبعیدًا وکبیراً هذا البیت الذي کان جد

1991: 111).  
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بسامدترین یکی از پراست،  رمان اصلیسکونت شخصیت اصلی که محل  جاآن این مکان از
یک  در مجموع آن را به هیأتاین مکان  توصیفات .است شمار رفتهبه بسته خصوصی آن هایمکان
مورد توجه و زمان خود در  کند کهمعرفی می با مصالح بسیار مرغوبو قدیمی  بزرگ یخانه

بخشی به خانواده این مکان در اصالت و هویت فته است.رقرار گاری از مردم شهر یاعجاب بس
قلعه نام برده که  داستان از آن خانه قدیمی با عنوان یراوی در ادامه عالء نقش مهمی داشته است.

 :اندکرده حراست همواره از آن قلعه ،اشو عمه خواهر به همراهیعنی وی  ،آنآخرین ساکنان 
لنا، بعَد وفاة  أبي، أنا وصبا والعمة نصرت، » ما  ...القلعةس  هذه نحرظلا فإن َصبا هي األولی، وربا

هني أیضًا إلی أن هذه القلعة، لم الئمًا لال الوحیدة التي انتبهت، وحاوَلت أن تنبا قامة تعد مکانًا م 
د... ؤکا حراست از »مفهوم   .(231 )همان:04«والسکن.... أصبَحت وکرًا للبوم کما کاَنت تقول وت 

اصرار راوی و است.  شانمرز و بومگر حراست سربازان در دوران گذشته از تداعی ،«قلعه
شان تعلق خاطر شدید آنان به میراث گذشته و تعصب یسکونت در آن، نشانه یبر ادامهاش خانوده

با توجه به  ؛دارد، در حقیقت نقشی سمبلیک این مکاننقش ظاهرشده برای باشد. نسبت به آن می
هر چند در گذشته محل تحسین همگان که  ای استوطن اشغال شدهنماد  های آن،ویژگی توصیف

 و های اشغالگر( گشتهشوم )صهیونیست جغدان   یسال است مبدل به النه سالیان  اکنون اما  ،بود
    .باشددیگر مناسب اقامت نمی

 
 عالء شخصی  کاردفتراتاق یا 

توصیف چندانی . رودشمار میتر وی بهمکان خصوصی (غرفة عالء، مکتبة عالء، مکتبتي، غرفتي)
لباس  استراحت، عبارت است از انجام امور روتینی چونآن لب اغکارکرد  از جزئیات آن نشده و

 :ین دستا و اموری از ، پاسخ دادن به تلفنداخل آن حریرپشت میز تراوی نشستن  پوشیدن،
هذه کانت الساعة تقارب منتصف اللیل، وأنا في مکتبتي، أقرأ. دق جرس التلفون. من یخابر في »

متن رمان ر مکان دوجود این  (191: 1991منیف وجبرا، ) 02«هلو؟-الساعة؟ رفعت السماعة، وقلت: 
یکی  هاکتابخانه»جنداری نیز معتقد است که  ضروری است.وی  یامور روزانه کردنبرای باورپذیر

 .(141: 1111)جنداری،  «جبرا هستند هایاصلی رمان هایاز ملزومات شخصیت
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  فجار عیندر دهکده عالء روستایی باغ  خانه
تحت جای رمان جای  درراوی داستان  دوم و کوچک یعنوان خانهخصوصی به یاز این مکان بسته

 نام برده «عین فجار»و در اکثر موارد با عنوان کلی  «بیتي في عین فجار، صومعه»عی اوین متنوعن
، کردنوتگرا داشته و اهل خلخصیتی درونشطبق مضمون رمان، که است. عالء نجیب شده 

روستایی قدیمی  یاین خانه ،شدهگزینی از شلوغی شهر و مردمانش معرفیدوری نوشتن و ،مطالعه
کارکرد  .رده استکبازسازی  به همین منظور ،آیدحساب میبه اشماترک خانوادگی ءجزرا که 

 یجنبهاین تا  شودمیمعرفی  عالء عزلتمیل به ، آنوجودی این مکان و علت اصلی بازسازی 
، إلی ونا، نحن وهؤالء األصدقاءَ قالت: ألن تدع   نجوی(») :بر خواننده آشکار گرددوی شخصیتی 
 .(021: 0332)منیف وجبرا،  01«. إنها للعزلة. صومعة  معة..! الصوسف  آ-/ ًا؟یومصومعتك 

از  ابتدا، بردفجار میعینبه نجوی را بار عالء برای اولین جا کههماناز رمان،  یدیگر در بخش
که بدون هیچ نظمی، در میان تاجی از درختان زیتون قرار آنجا را فضای هندسی منازل  خود زبان  

 یهویت و بقا، شده با درختان زیتون، نمادی از اصالتکند. این تصویر ارائهمی توصیفد؛ انگرفته
 به درستی  روستایی  یهمه خانهآن  را از میان او ینجوی خانه سپس .سرزمین آباء و اجدادی است

الدار، علی أشارت بیدها، وکلها ثقة، وهي تقول: تلك هي  ]نجوی[» :زندحدس میانگیزی حیرت
ك  قالت: حدس؟ أبدا.فرحًا: وما هذا الحدس الرائع؟/  فقلت  ك الرابیة الصغیرة!/ تل شبه  منطق. إنها ت 

وخاصة ذلك الماء المتساقط علی  سیما األبجور األزرق علی النوافذ. ثم المنظر کله،تمامًا. وال
 . (903: همان) 09«الصخور التي قربها

 ،به خصوص رمان در بسیاری از مواقع ،ستانیهای داذکر محیط و توصیف جزئیات آن در گونه
 شدهارائهجزئیات این لذا  .(11: 1111 ،ة)قسوممستقیم آن را دارد  پردازانه از نوع غیرکارکرد شخصیت
و  گریزروستایی، فردی تجمل همچون این عزلتگاه عالء کند کهمیچنین القا از سوی نجوی 

یکی از معیارهای سنجش شخصیت  به هارنگ ،امروزه در روانشناسی نوین است. زیستساده
آبی در انسان نوعی رنگ »د: گویمی شناختی و نمادین دارند. لوشرروان یمفاهیمبیشتر و شده مبدل

ندیشد. طبق اگردد انسان به خود و احساساتش بیآورد و سبب میقضاوت درونی به وجود می
)لوشر، « آوردتفکر و اندیشه به وجود می ترین محیط را برایرنگ آبی، مناسب ،روایات سنسکریت

نشانی از  ،پیرامون آن و محیط عالء یی خانهاهرنگ آبی کرکرهتوان گفت رو میاز این ؛(94: 0291
به خاطر آبشار  ی؛باشد و البته کمی عصیانگرمی او طلبیآرامشجویی، صلحگرایی، درون

  اش جاری است.خانه ینزدیکدر ای که صخره
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 المیزان یچاپخانه یگوشه اتاق

. باشدعمرش میهای پایانی در ماه حسامدایی ، محل زندگی این مکان که دو بار از آن نام برده شده
عبرنا باحة مضاءة بأنبوب » :چنین بیان شده استاز زبان راوی وجود دارد، ین مکان ا از هتوصیفی ک

وفي رکن منها غرفة ...فایا اآلالت والعددنیون، یلقي نوره البنفسجي األشبه بشحوب الموتی علی ن
تهافت الصبغ القدیم علی جدارها األمامي وهبط سقفها المصنوع من صفائح الزنک فوق الباب 

ی این مکان بستهدقیق توصیف  ،چنانکه پیداست  .(111: 1991)منیف وجبرا،  01«...الحدیدي
اما  ،هم نیست انگاریو واقعی یخشبعینیت مهم در راستای هایبار، هرچند خالی از جنبهرقت

و کم نور نئونی های المپ رو به زوال حسام با آنی خانه پردازانه دارد.شخصیتبیشتر کارکردی 
و بیانگر حال و  خود این شخصیت از زوال  ای هن، نشای آنار بستهدرهای زنگو  خوردهترک دیوارهای

 است.  اشساعات پایانی زندگی دراو  اسفناک   روز
 

 صفاء یخانه
به حساب  آن های فرعیاز شخصیت ، ویرماناین در )برادر عالء(  رنگ صفاءخاطر حضور کمه ب

 مجلل میهمانی برپایی مناسبت به و آن هم بار سهفقط بسته خصوصی  از این مکانآید. می
 و جتماعیا و تجاری وگوهایگفت تبادل استفاده شده است که غالبًا مکانی برای کاری و خانوادگی

الزم به ذکر  .است نشده آن جزئیاتای به شارهاگاه هیچ ولی ها بوده است سیاسی شخصیت گاهی
 شخصیت بیانگر مکان که بطوري آید،می وجود به تأثر و تأثیر رابطه شخصیت و مکان بیناست 

 هنتیج در. دهدمی ارزش آن به مکان، یک در خود تجربه کسب طریق از نیز شخصیت و شودمی
 آوردمی روي شخصیت خصائص و ویژگیها با آن دادن مطابقت به مکان طراحی هنگام نویسرمان

القاگر یک می تواند ، در این مکان دمتعدمجلل و  هایهمانییمچنین برگزاری  .(3: 3101بتقه، (
بورژوایی  یبه طبقه اوو آن تعلق  باشد (صفاء نجیب)برای صاحب خانه پردازانه شخصیت موضوع
ت» باشد.میمغضوب راوی داستان هم  یاست که از قضا طبقه عموریة یجامعه  أن قبَل  أیام وَمرَّ

لَّ  ه   شرف   علی ورفیعة   صفاء   أقاَمها آلتی العشاء   حفلة   موعَد  َیح   أنَّ  لوال الذهاَب، أرفض   کدت  . شریک 
ا ونبیل صبا رافَقهما أن علیَّ  أصرَّ  (119)همان:«...إلیها أ 
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 خرائط عالم بال در رمان های بسته عمومینمکا
توانند در آن و یا می دارند آمدو رفت آن به همگان که هستند مسقفی غالباً  و محصور هایمکان

که به قرار  را مشاهده نمود از آن بارز داقمصدو  توانمی رمان متن با جستجو درتردد داشته باشند. 
  :ذیل است

 
کادمی هنرهای زی  باآ

بار نام  03 از این مکان .است الدینعالءمحوری رمان  ، محل کار و تدریس شخصیت  مکاناین 
کید برکه غالبًا  شدهبرده ]صادق أخذ» کاربرد دارد: و فرهیختگی شخصیت راوی هنری یجنبه تأ

الرمحي[ یطالبني بکتابة المقاالت لجریدته إلی جانب عملي محاضرًا في أکادیمیة الفنون 
از زبان دایی همین مکان  ،در بخش دیگری از رماناما  .(043 :0332منیف وجبرا، ) 13«...الجمیلة

قال: وحسبت أنني سأری هنا فنًا، إبداعا، خلقًا. » گیرد:قرار میشدیدی  تمسخر و انتقادمورد حسام 
ل هذا فماذا رأیت؟ ما رأیت إال کل ما یدعو إلی الغثیان... مسکینة امتکم، إن کنتم التحسنون إال مث

اما انکم تضحکون علی اساتذتکم، وتلک مصیبة، او ان اساتذتکم  النقیق، وهذا النهیق...
ی که از سوی مفاهیم متضادتعامل میان این عنصر مکانی و  (092 همان:) 30«یضحکون علیکم...

ده به آن بخشیای عد تازهب   ،در کنار دیگر ابعاد ساختاری اثر داستانیشود، این شخصیت ارائه می
نشان از تعهد اجتماعی نویسندگان و  این نوع انتقادات تلخ از زبان اشخاص، است.

 ند.تفاوت از کنارش گذر کنتوانند بینمیه ک باشدمی پذیری آنها نسبت به اوضاع جامعهمسئولیت
 

 رستوران
ن توصیف بدوای اشاره آنها بیشتربار به این مکان اشاره شده که در  3 اً مجموعتمام رمان، در  

، میان راوی و سایر اشخاص رمان درگرفتهجا آن محتوای گفتگوهایی که دربه تنها و بوده  جزئیات
دقیقی نسبتًا توصیف  روستای عین فجار است،در مسیر که جاد ستوران ابوراست. اما در اشاره شده 

من  أو أربع   ث موائَد دخلنا إلی غرفة فیها ثال ر، هنا مطعم!...نجوی: انظ  » آن شده است:جزئیات از 
یکن في لم  ...منه البخار   د  یتصاَع  قدیم   معدني   علی رأسها إبریق   نفطیة   ها مدفأة  ط  توسَّ الحدید، تَ 

في الحائط رادیو  ا علی مسمارٍ َق لَّ وقد َع  ین، أبي جاد و زوجتهثَ م  نا، باستثناء العجوزین الَد المکان غیر  
از رمانتیک توصیفات هرچند که  .(191: 1991)منیف وجبرا،  33«منه أغاني الصباح ترانزستور تنساب  
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تواند به می طور همزمانبه هانآز ا یبیان جزئیاتاما  ،استعاشقانه  فضایی رستوران برای خلق این
   کمک کند.اشخاص رمان  گوهایها و گفترویدادتر بیش یباورپذیر

 
  گیرینتیجه

 وجودبه در آن عد مستقلی، ب  رمان عالم بالخرائطای هو شخصیت مکانتعامل میان انواع مختلف 
 های انجامبررسیبه  با توجهاست.  متضمن مفاهیم متعددیکه در کنار کارکردهای عادی،  آورده

 و گاهی بهبخشی برای عینیت ای مواقعی رمان در پارههامحل زندگی شخصیت توصیفشده، 
در کل  امااست.  کارکرد داشته رمان احساسی خلق فضای برایپردازی و یا عنوان ابزار شخصیت

تواند روشنگر میها( رمان )جهانی بدون نقشهاین عنوان  مفهوم مکانی   توان اذعان داشت کهمی
که عمده حوادث رمان در آن اتفاق  عموریةشهر  د.باش اثرهدف اصلی نویسندگان از خلق این 

 یصفحهزمان در  با مرور   یا همان مؤلفان است کهراوی  ینمادی از آرزوهای تحقق نیافته ،افتاده
تمام  نمادقرار است  ونچ ؛شودیافت نمیای در هیچ نقشه ،نام این شهر. محوگشته است تاریخ

، گانآن بر هم سیاسی و اجتماعیقضایای عرب باشد و امروز  ها و شهرهای مهم جهان پایتخت
با اشاره به فقدان متعهد این رمان نویسندگان  .باشدداشته یآموزو عبرت بخشیعمومیت یتقابل

و  دنخورمیتأسف  های از دست رفتهبر فرصت ،عرببصیرتی روشن نسبت به آینده جهان 
  .گرددمخاطبان  ی بهبیداری و ایجاد تلنگرامیدوارند رمان آنان موجب 

داستان پیش او، راز سر به مهری را در برای گزینی با خلق شخصیت نجوی و نام جبرا و منیف
مکان و شخصیت، علت و معلول حرکات و  دو عنصر تعامل و تشابه بینو سعی دارند با  کشندمی

راوی مشتاق است این راز پنهان و نمادین را به  .کنندگشایی را پردهها شخصیت سکنات برخی از
ن به نام ای جاودابه دست بیگانه ،مخاطب بنمایاند که نجوی همان وطن اوست که در پی تعلل

. نمایدمی ةجایگزین، روی به سوی میادوطنی  جستجویدر  ناگزیر و درمانده عالءافتاده و  خلدون
مناسب برای ابراز احساسات  یزمینه ایجاد در رمان، عالوه بر ةو میاد نجوی یرمزگونه حضور

 است. نویسندگان تفهیم زوایای پنهان داستان شده عاشقانه، موجب رمزگشایی و یزنانه و درونمایه
تا خواننده با واکاوی آنها اند دهاستفاده نمورمان در  یرازآلودو  پیچیده هایچنین شخصیتاز 

  .گردد هاو داللت معنایی و نمادین آن متوجه اهمیت عنصر مکانی
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 هانوشتپی
از ابهام و گفتند این رمان پر وقتی رمان دومم منتشر شد، به مذاق ناقدان چندان خوش نیامد. می -1

گر شناسند، نمایانها میای باشد که آنکه نماینده عموریةبودند که بیش از آنگویی است و مدعیتناقض
 مشخصی از زمین وجود داشته باشد. یتواند در هیچ نقطهتالش مؤلف برای آفرینش شهری است که نمی

هر دنیا باشد. به همه شهرها شبیه ترین شولی عموریة عوض شد بله خیلی تغییر کرد و شاید حاال زشت -1
خواهد ادای ی کنونی شبیه عروس روستایی شده که میاست و به هیچکدامشان هم شبیه نیست... عموریة

زنان شهری را دربیاورد... اموال بادآورده او را به فساد کشانده و زشتش کرده و این شد که نهایتًا، نه توانست 
 نست وارد آینده شود.اش را نگاه دارد و نه تواگذشته

 اش، همان اندازه که یکی است، همه هم هست.این شهر با این چهره خاص و مصیبت زده -1
ام، یا اینکه خودم اجازه عالء: آیا نجوی را گم کردم تا باز پس گیرمش؟ شاید هنوز او را گم نکرده -4

ه است، همانطور که به عموریة خواهم داد، از میان انگشتانم بلغزد، درحالیکه زندگیم هنوز از او پر نشد
ای است که باید آنرا با تمام العادهاجازه دادم که بلغزد، رها شود. آه. شهر؟ این شهر همان چیز زیبا و خارق

وجودم در برگیرم. تا در هر جزئی از وجودم بخشی از آن را قرار دهم... آیا نجوی راه من به سوی شهر است. 
 خواهم...م و میمن او را مانند شهر دوست دار

ی جدید من است... یا اینکه نجوای عالء: واکنون میاده... میاده از دل شهر برخاست. او عموریة -1
 دیگری است؟

ای در انتظارم باشد. میادة باید مرا به خاطر نجوی گذشته و حال، حتی آینده من هست، البته اگرآینده -1
 این حرف تا ابد ببخشد!

لو از مردم بود. کسی که بخواهم ببینمش، میانشان نبود. به راه رفتن در رویی شدم که مموارد پیاده -1
 دانم.کشاندم که نمیمیانشان ادامه دادم... و همچنان نجوی مرا به جایی می

ایم. منظورم این است که پدرم جا به عموریة مهاجرت کردههستیم، بعد، از آن نه ما اصالتًا از مطله  -3
 ایم.مان در عموریة به دنیا آمدهینجا مهاجرت کرد. من و خواهر و برادرهایم همهحدود پنجاه سال پیش به ا

آنجا قتل  ؟را اد و قتلیف کنم؟ عطش و فریوصتجنون را  یهازاجساد چگونه رو یآه صحنه اجساد، بو -9
ها با ستیونی، صه1911و  1943 یدر سالها.. .بودد در آسمان، یبه هنگامه اوج خورشو در روز روشن، 

کان و برادران، با کنترل از راه یله نزدیکشند به وسیکشتند. اما االن با واسطه میها را مآن ستان خودد
 ..«دور.

فجار تا چند روزی را به های عینیک بار، تصمیم گرفتم که از خانه بزنم بیرون و بروم به تاکستان -11
 دور از هیاهوی عموریة و مشکالتش، در کوهستان سپری کنم.

الدین بی چراغ. روزی ام را معرفی کنم. عالءاش زیاد برایت گفتهام را که دربارهبده خواهرزادهاجازه  -11
 نویس جهان عرب خواهد شد...ترین رمانبزرگ
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ی خواهد مرا به باغش در حومه شرقی عموریة ببرد. از دروازهمیسوار اتومبیل او بودیم. ادعا کرد  -11
خرما کاماًل یادم است که از  هایرخت خرما وارد باغ شدیم. خوشهباز خیلی بزرگی، از میان دو ردیف د

 درخشیدند...میافتاد، ها آنباالی نخلها آویزان بودند و وقتی نور چراغهای ماشین روی 
های دهه چهل ساخته بود و باعث کدورت، فضولی، توجهات و ای که پدرم در نیمهخانه  -11

ه هم نو بود و هم بزرگ و وسیع، به مرور زمان شروع کرد به تغییر ای کحسادتهایی هم شده بود... این خانه
ل...  و تحوا

بعد از وفات پدرم، من و صبا و عمه نصرت به حراست از این قلعه ادامه دادیم... اما صبا اولین و  -14
شاید تنها کسی بود که متوجه شد و کوشید مرا هم متوجه کند که این قلعه دیگر جای مناسبی برای سکونت 

کید می  گفت آن مکان، النه جغدها شده است.کرد و میو زندگی  نیست... و مرتبًا تأ
تواند این ساعت ساعت نزدیک نصف شب بود و من در دفترم بودم. تلفن زنگ خورد. کی می -11

 زنگ بزند؟ گوشی را برداشتم و گفتم: الو؟   
متأسفم! صومعه،  -ی؟/ کنات دعوت نمیگفت: آیا ما و این دوستان را، یک روز به صومعه -11

 صومعه است. برای خلوت و تنهایی است.
با دستش اشاره کرد، در حالیکه کاماًل مطمئن بود، گفت: آن خانه است، بر باالی آن تپه  -11

کوچک!/ با شادی گفتم: عجب حدس زیبایی؟/ گفت: حدس؟ هرگز. کاماًل منطقی گفتم. آن خانه کاماًل 
شبیه توست و مخصوصًا آن آبی که بر  منظره هاست. همهه بر پنجرهشبیه توست و به ویژه کرکره آبی ک

 ریزد.های نزدیک خانه، فرو میصخره
 ها که شبیه رنگنئونی روشن شده بود گذشتیم. نور بنفش المپ هایما از حیاطی که با المپ -13

از  ایهافتاد. در گوشمیو پال بود،  جا پخشبود، روی ابزارآالت و چوبها و اوراقی که همه هاپریده مرده
های روی بود، کنده حیاط، اتاقکی بود که رنگ قدیمی دیوار جلویی آن پر از ترک بود و سقف آن که از ورقه

 شده و بر روی درب آهنی اتاق افتاده بود...
بودند، ترتیب داده  ءبه افتخار شریک صفاو رفیعه که  ءصفاشام میهمانی  روزها گذشت تا زمان  -19

   اصرار صبا و نبیل نبود کم مانده بود که حضور در میهمانی را نپذیرم.... اگر فرا رسید
محی( از من می  -11 کادمی هنرهای زیبا، برای روزنامه او هم )صادق ر  خواست در کنار کار تدریس در آ

 مطلب بنویسم.
ی ]حسام[ گفت: گمان کردم اینجا هنر، خالقیت و آفرینشی خواهم دید. پس چه دیدم؟ من چیز -11

شود، ندیدم. بیچاره ملت شما، اگر تنها پیشرفتتان همین سر و صدا و غوغا کردنتان  جز آنچه موجب تهوع
خندید که این االصوات است،... یا شما به اساتیدتان میباشد که همچون صدای قورباغه یا صدای انکر

 خندند...فاجعه است؛ یا اینکه اساتیدتان به شما می
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یک غذاخوری هست!... وارد اتاقی شدیم با سه، چهار میز آهنی. یک بخاری نجوی: ببین، اینجا  -11
کسی جز  آنجا شد.نفتی وسط اتاق بود که یک کتری فلزی قدیمی روی آن قرار داشت و ازش بخار بلند می

 ما نبود، البته به استثنای آن پیرمرد و پیرزن مهربان، ابوجاد و همسرش. از میخی که به دیوار کوبیده شده
 کرد.های صبحگاهی پخش میبود، یک رادیوی ترانزیستوری آویزان کرده بودند که ترانه

 
 منابع ومآخذ

، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات 1ترجمه غالب هلسا، ط  جمالیات المکان،(، 1111باشالر، غاستون، )
 والنشر والتوزیع.

 خیضر، محمد جامعه المخبر مجلة ،الروائی العمل یف وأهمیته المکان فی نظریة تلمسات ،(1111) ،سلیم بتقه،
 .السادس العدد: الجزائر سبکرة،

 المک: دار البقاء والمرکز الثقافي العربي. بنیة الشکل الروائي،(، 1991بحراوي، حسن، )
 (، فرهنگ اصطالحات ادبی، چ چهارم، تهران: انتشارات مروارید.1131داد، سیما، )

 بیروت: المرکز الثقافي العربي.، لرحمن منیف سیرة و ذکریاتعبدا(، 1111جرار، ماهر، )
 دمشق: تموز للطباعة والنشر. الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا،(، 1111جنداري، إبراهیم، )

التکریتی، جمیل ، أطروحة دکتوراه المکان وداللته في الروایة العراقیة،(، 1111، رحیم علي جمعة، )يالحرب
 اآلداب، جامعة بغداد. نصیف،کلیة

ی، ابوالفضل، )  ، تهران: خانه کتاب ایران.جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی(، 1191حرا
 بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. جبرا إبراهیم جبرا األدیب الناقد،(، 1111خلیل، ابراهیم، )
 أربد، أردن: مکتبة الکتاني.، مقاالت في األدب والنقد(، 1991الزعبي، أحمد، )

 الجزائر: دار الجنوب للنشر. طرائق تحلیل القصة،(، 1111قسومة، الصادق، )
 پور، تهران: موسسه انتشارات فرهنگستان یادواره.، ترجمه منیرو روانیهاشناسی و رنگروان(، 1111لوشر، ماکس، )

رسالة جامعیة، کلیة اآلداب والعلوم  ث عن ولید مسعود،البناء والداللة في روایة البحمحفوظ، عبداللطیف، )التا(، 
  اإلنسانیة، جامعة محمد الخامس.

، الطبعة الثانیة، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات عالم بالخرائط(، 1991منیف، عبدالرحمن و جبرا إبراهیم جبرا، )
 والنشر.

لعربیة للدراسات والنشر والمرکز الثقافي بیروت/المغرب: المؤسسة ارحلة ضوء، (، 1111منیف، عبدالرحمن، )
 العربي للنشر والتوزیع.

 بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. جمالیات المکان في الروایة العربیة،(، 1994النابلسي، شاکر، )
 دمشق: دار ابن هانئ. المکان في الروایة العربیة،(، 1939هلسا، غالب، )



 

خرائط" لـ "عبد الرحمن منیف" و"جبرا ابراهیم في روایة "عالم بالدراسة عنصر المکان ووظائفه 
 جبرا"

 1فهیمه یگانه دیزج ور
 *1سید بابک فرزانه

 1يآباديحاج يلیال قاسم
ابراهیم  4يعزت مالا

 
ص َلخَّ  الم 

لعب العنصر الفني للمکان منذ بدایة نوع الروایة في القرن الثامن عشر وحتی اآلن، دورًا أساسیًا في 
لیة تجسید الحبکة؛ لکن في الروایات الحدیثة، یتخطی دوره ما سبق بکثیر فلم مجرد نقطة عم

انطالق لحرکة األبطال واألحداث، ولکن بالتوازي مع الدور المعتاد، یتصرف أحیانًا کشخصیة 
خرائط هي عمل مستقلة تؤثر في مجری أحداث الروایة والعالقات بین الشخصیات. روایة عالم بال

الثنین من الروائیین الکبار من العالم العربي: عبد الرحمن منیف وجبرا إبراهیم جبرا. تلجأ  مشترك
هذه المقالة إلی المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة مختلف العنصر المکانیة في هذه الروایة 

توحة وتصنیفها. وتتمث مراحل العمل فیمایلي: أواًل، یتم تقدیم وتحدید أهم األماکن المغلقة والمف
للروایة بشکلیها الخاص والعام، ومن ثم یتم التعبیر عن أهم الوظائف الفنیة لها. من خالل وصف 
تفاصیل بعض األماکن بمهارة ودقة، وباإلضافة إلی الوظائف العادیة لهذا العنصر، فقد أعطی کل 

ي للروایة. ویصبح فك منهما لها أیضًا جانبًا رمزیًا، أبرزه مدینة العموریة، باعتبارها الفضاء الرئیس
عقد القصة واکتشاف الشخصیة الغامضة لنجوی، بطلة الروایة، ممکنًا من خالل فهم هذا العنصر 
المکاني. لکن في معظم الحاالت، تم استدعاء المکان فقط کوسیلة لمعالجة الشخصیات، أو 

 قل مشاعر شخصیات الروایة للقارئ.لجعل األحداث قابلة للتصدیق بحیث ن
 

 خرائط.عنصر المکان، عبد الرحمن منیف، جبرا إبراهیم جبرا، روایة عالم بال: ت الدلیلیةالکلما
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