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Introduction: Some critics believe that Abd al-Wahhab al-Bayati was the only poet
with poetic innovations. After Badr Shakir al-Sayyab passed away prematurely and
Nazik al-Malaika resorted to ancient poetry forms, Abd al-Wahhab al-Bayati, who
believed in innovation, did his best to utilize innovative poetic devices (Abuahmad,
1991). Moreover, he was superior to the other two poets in terms of the extensive
use of symbols and their various meanings and functions (Abd Awda, 2006). He
enriched his poems by resorting to his extensive knowledge of Arabic and world
literature. He utilized different symbols, especially animals, to express many
political, social, and emotional concepts in his poems. Given that he was a fighting,
revolutionary and freedom-loving poet, Abd al-Wahhab al-Bayati exploited symbols
to talk about revolution-related subjects, e.g. love for revolution and perseverance to
gain victory. He used animals to entitle some of his elegies. Thus, it seems that he
has transformed animal-based symbols into one of the main branches of symbolism.
The present paper aims to study the use of animals in Abd al-Wahhab al-Bayati’s
poems. The primary objective is exploring the poet’s motivation in using various
animal-related symbols in his poems. The following are the research questions:
1. How are animal-related symbols connected to the themes of Abd al-Wahhab alBayati’s poems?
2. How have animals been used in creating images by the poet?
Literature review: Numerous books, theses and papers have been written based on
al- Abd al-Wahhab Bayati’s poems. For instance, “Symbolization in the poetry of alAbd al-Wahhab Bayati” is the title of a thesis completed by Hassan Abd Awda in
2006. Also, the book entitled “al-Abd al-Wahhab Bayati, his life and poetry: a
critical study” by Nahedah Fawzi (2004) is about al-Bayati’s poetry. In this book,
the author explores various poetic schools (including symbolism) in al-Bayati’s
poets. Moreover, two of the papers written about al-Bayati’s poetry include
“Obsessed with alienation and travel” written by Nahedah Fawzi (2010) and
“Outstanding myths in Abd al-Wahhab al-Bayati’s poetry” authored by Ali Najafi
Iwaki (2010). To date, no substantial research has been published about the
symbolic use of animals in al-Bayati’s poems. There are only a few reports that have
superficially examined symbolism in his poetry.
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Symbolic use of animals in al-Bayati’s poetry: Since Abd al-Wahhab al-Bayati
spent a considerable part of his life in exile or on trip, homesickness became a
dominant theme in his poems. To express this emotion, he has used animal symbols
like pigeon and chamois, which are always on the move. His symbols do not always
refer to the same thing. In fact, sometimes the same symbol is used in different
places to refer to totally opposite issues, indicating the poet’s distress. Utilizing
different, and sometimes opposite, symbols has given a lot of variety to his poetic
images. One of the most important reasons for symbolic use of animals in his poetic
images is stimulating audience’s feelings with bitter humor. In some cases, Abd alWahhab al-Bayati takes advantage of different symbols in various forms, which
apparently are not related to each other. Nonetheless, when the referents of these
symbols are discovered and interpreted in light of the poetic context, clear cohesion
is drawn between the used symbols. For example, in the elegy entitled “al-Qurban”,
which was composed for Pablo Neruda, the Chilean revolutionary and freedomloving poet, three symbols, namely butterfly, chamois and gazelle, are
simultaneously and frequently used to express the zeal for freedom. One of the
special symbols used by Abd al-Wahhab al-Bayati is deer, which connotes a mystic
code known as Aisha. His objective in using this symbol is to draw an analogy
between the oppression of this code and that of a deer hunted by the predator. He
introduces deer as the symbol for his superb love, i.e. mystic love. He claims that,
like mystics, he has found this deer hunted by the predator in his poetic discovery
and intuition.
Conclusion: Various and frequent symbolic use of animals in al-Bayati’s poetry has
linked his poems to everyday life. Through artistic illustration, he has turned social
unrest into tangible issues. He has selected particular animals to express any kind of
pain or sorrow. Wolves and hyenas embody the cruelty of the wicked. Displaced
pigeons and sparrows represent the oppression of defenseless people. The innocent
deer in the desert symbolize his legendary love for a dream called Aisha. The
frequent symbolic use of animals in al-Baati’s poetry (approximately 90 species of
animals’ names have been used 900 times in his poems) has given meaning and
variety to his works and made his poems sound like the surrounding environment.
Keywords: Abd al-Wahhab al-Bayati, Contemporary Iraqi poetry, Symbolism in
poetry, Animal in poetry.
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چکيده
کاربرد نماد در شعر

شاعر معاصر عراقي ،يکي از جلوههاي بارز سرودههاي او بهشمار

ميآيد؛ تکنيکي هنري و معناآفرين که به شعر وي تنوع و وسعت معنا بخشيده است .در جاي جاي
ديوانهاي شعري

 ،کمتر سرودهاي يافت ميشود که در آن از ذکر نام چندين حيوان به شکل

نمادين استفاده نشده باشد .اين خالقيت هنري با تجربيات مبارزاتي شاعر و هدف او که انقالب و
دستيابي به آزادي و عدالت است ،پيوندي ناگسستني دارد .اين پژوهش با روش تحليلي -توصيفي و با
استخراج  191مورد از  99گونهي مختلف نام حيوانات در شعر او ،توانمنديهاي هنري
کارگيري مناسب اين نمادها واکاوي نموده است .نتيجهي اين پژوهش گوياي آن است که

را در به
با

خالقيتي شاعرانه و غالباً نوآورانه ،پيوندي معنادار ميان ويژگيهاي خاص هر حيوان با وضعيت نابسامان
جامعه خويش برقرار نموده است .اين هنرنمايي شاعرانه بهگونهاي ميباشد که جلوهاي متنوع به
تصاويري شعري او بخشيده است .تنوع در مدلوالت اين نمادها سببشده که شبکهي وسيعي از معاني
در شعر او ايجاد شود و در نهايت به يکي از شاخههاي مهم نمادگرايي در شعر او تبديل گردد.

کليد واژهها:

 ،شعر معاصرعراق ،نماد در شعر ،حيوان در شعر.

 -1پست الکترونيکي نويسنده مسئولsalimi1390@yahoo.com :
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مقدمه
از ميان سه ضلع شعر معاصر عراق ،يعني
ناقدان معتقدند که تنها

است که وظيفهي نوآوري شعري را به مرحلهي نهايي و

عالي خود رسانده؛ چرا که
بازگشت .اما

،

و

 ،برخي

 ،عمر کوتاهي داشت و

نيز به قالبهاي کهن

با ايمان به اين نوآوري ،اشعار خود را سرود و آن را به اوج خود
عالوه بر آن،

رساند

از نظر استفادهي فراوان از نماد و

داللتها و وظيفههاي متعدد آن در شعر خود ،از دو شاعر ديگر بهتر ظاهرشده است
 .او هر آنچه از ادب عربي و ادبيات جهاني در اختيار داشته و
کسب نموده را در شعرش بهکار ميگيرد و اينگونه بر غناي شعرش ميافزايد.
يکي از مسائلي که در شعر

توجهها را بهخود جلب ميکند ،حضور پررنگ حيوان

در شعر اوست که اين حضور ،در سرتاسر شعر

بهچشم ميخورد؛ تاجاييکه او در

عنوانگذاري برخي از قصايد خود نيز از نام حيوانات استفاده نموده است .از اينرو به
نظر ميرسد که

 ،نمادهاي حيواني را به يکي از شاخههاي اصلي نمادگرايي خود

تبديل نموده است .اين مسأله انگيزهاي براي بررسي عنصر حيوان در شعر او شد .در
اين مقاله با استخراج  191مورد از  99گونهي مختلف حيوانات در شعر او ،به مهمترين
انگيزهها و اهداف

از اين کاربرد پي برده و سعي ميشود تا به سؤالهاي زير

پاسخي ارائه گردد:
.1کاربرد نمادين نام حيوانات چگونه با درونمايههاي شعر

پيوند خورده است؟

.2عنصر حيوان چگونه در تصاوير شعري نقشآفريني نمودهاند؟

پيشينهي تحقيق
با توجه به اينکه

يکي از شاعران برجستهي عراق و جهان عرب بهشمار ميرود،

اشعار او از نظر نماد ،اسطوره و نقاب بارها مورد بررسي پژوهشگران قرار گرفته و
کتابها ،پاياننامهها و مقاالت متعددي پيرامون آن نگاشتهشده است .از جمله اين
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" ( )2002از

پاياننامهها ميتوان به پاياننامهي "

اشاره نمود .اين پاياننامه که در چهار فصل به نگارش درآمده است ،به بررسي
رموز غربت ،مرگ و زندگي و زن ،در شعر
لوازم رمزگرايي بياتي را مورد بررسي قرار داده

پرداخته و در فصل آخر ساختارها و
است.

در زمينهي کتاب نيز ميتوان به کتاب "
( )1111از

"

اشاره کرد؛ نويسنده در اين کتاب ،مکاتب شعري مختلف

ظهوريافته در شعر

از جمله نمادگرايي او را بررسي کرده است.

از ميان مقاالت نوشتهشده نيز ميتوان به مقالهي "
از

که به بررسي انواع غربت در شعر

" ()2010
پرداخته و در مجلهي "

" شماره  22آن بهچاپ رسيده است.
"

همچنين مقالهي ديگري با عنوان "اسطورههاي برجسته در شعر

( )1119از علي نجفي ايوکي وجود دارد که به بررسي اسطورههاي برجسته در شعر
ميپردازد؛ اين مقاله در مجلهي دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد ،شماره 2
بهچاپ رسيده است.
در زمينهي بررسي نمادهاي حيواني در شعر معاصر نيز تاکنون مطالعاتي انجام شده
" ( )2002از

است؛ از جمله مقالهي "

صادق فتحي دهکري و روشنک جعفري است که به بررسي نحوه استفاده شاعران
فلسطيني از رمز پرندگان و حيوانات در شعرشان پرداخته و در مجله "
" شماره  2چاپ شده است.
مقالهي ديگر ،مقالهي "داستان پرندگان در شعر

با تأکيد بر جنبههاي نمادين،

تربيتي ،اجتماعي و سياسي" ( )1192از علياصغر روانشاد و محسن زماني است که به
بررسي پرندگاني که در شعر

بهکار رفته و جنبهي نماديني پيدا کردهاند ،ميپردازد.

اين مقاله نيز در مجله نقد ادب معاصر عربي ،شماره  2چاپ شده است .با اين حال،
تاکنون پيرامون نمادهاي حيوانات در شعر

پژوهشي صورت نگرفته و
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آنچه که در اينباره وجود دارد ،تنها اشاراتي است مختصر که در البهالي بررسيهاي
نمادي او گنجانده شده است.

بحث و بررسي
1

از کاربست نام حيوانات ،براي بيان معاني شعري بهره جسته که

مهمترين آنها عبارتند از:

بازتاب غربت و تنهایي شاعر
با استفاده از نمادهايي از پرندگان و حيوانات ،همواره غربت و
دلتنگيهاي خويش را مجسم مينمايد .در واقع ميتوان گفت که انتخابهاي وي
متناسب با وضعيت اوست« .کبوتر ،گنجشک و بز» از حيواناتي هستند که براي بيان
غربت و تنهايي خود از آنها استفاده نموده است:

«کبوتر» نمادي از یک تبعيدي پاک
بيشتر عمر خود را در سفر و تبعيد گذراند و همين امر سبب شد که احساس
غربت و تنهايي ،به يکي از احساسات بارز در شعر او تبديلشده و از راههاي مختلف
در شعرش تجلي يابد (

) .يکي از صورتهاي اين تجلي ،نماد کبوتر

است که اشاره به شاعر و آزادهاي دارد که با وجود بيگناهي و پاکي ،اما به تبعيد
فرستاده شده است:

»1
شاعر گرسنه در بهار و يا همان کبوتر دورشده ،داللت بر هر شاعر آواره از وطن از
جمله خود

دارد .بهنظر ميرسد که استفاده از کبوتر در اين معنا ،داللت بر آن
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داشته باشد که شاعر (انقالبي) بدون آنکه گناهي مرتکب شده باشد ،از وطنش دورشده
است؛ چرا که غالباً کبوتر پرندهاي زيبا ،بيآزار و سمبل پاکي است.
"

در قصيدهي

" که خود ،آن را به پناهندگان تقديم ميکند ،اين نماد را بار ديگر بهکار

ميگيرد .او بار ديگر صفت "

" را براي آن ذکر ميکند و اين موضوع را اثبات

ميکند که استفاده از نماد و نمادپردازي ،کاري بسيار حسابشده بوده که با عنايت
صورت گرفته است:
» (همان.)170 /2 :

«

) بيان ميشود؛ بهعبارت

سپس اين مفهوم در کاربردي گستردهتر ،در قالب پرنده (

ديگر ميتوان گفت که پرنده ،نماد هر تبعيدي دور از وطن است:
( »2همان.)272 /1 :

«

اين نماد با بسامد تکرار باال (حدود  90بار) ،بهعنوان يکي از نمادهاي اصلي ديوان
بهشمار ميآيد .نکتهي قابل توجه اين است که در بيشتر موارد ،اين واژه با کلماتي مانند
و

(تبعيدگاه) که داللت بر تبعيد و دوري دارد ،همراه ميشود.

«گنجشک» ،نمادي از انساني در آرزوي رهایي
از ديگر واژههاي پر بسامد در اين معنا،

(گنجشک) است .اين واژه نيز در مفهوم

عامِ کوچ و دوري بهکار رفته است؛ اما تفاوتي که اين واژه با موارد پيشين دارد در اين
است که اينبار مفهوم کوچ با فقر در ميآميزد؛ بهعبارت ديگر اين نماد بر افرادي داللت
دارد که بهخاطر شدت فقر ،امکان مهاجرت ندارند ،و کوچ و دوري از ستم براي آنان
تبديل به يک رؤيا گشته است:

زيرا که با کوچ و غربت ،از زندان ظلم و ستم رهايي مييابند:

 8نقد ادب معاصر عربي

«
(همان.)221 :
ازآنجاييکه گنجشک پرندهاي است که توانايي کوچ ندارد ،داللت اين نماد در قالب اين
معنا بسيار متناسب بهنظر ميآيد.

«بز گَر» ،نمادي از نهایت بيکسي
مفهوم تبعيد و غربت در شعر
قصيدهي "

با حيوانات ديگري نيز بهکار ميرود .وي در

" ،تنهايي خود و ديگر همنوعانش را اينگونه در بافتي

حزنانگيز تشبيه ميکند:
«
»7
کاربرد اين حيوان در قالب اين معنا ،بسيار به بيت
صاحب معلقهي مشهور ،نزديک است

 ،شاعر بزرگ جاهلي و

1

بدينترتيب ،از آنجاييکه غربت ،يکي از سه احساس اصلي تشکيلدهندهي شعر
محسوب ميشود

ميتوان شاهد بود که اين احساس ،در قالب

نمادهاي متعددي بيان شده است.

و عشق به وطن و آزادي
عشق

به انقالب و آزادي ،بهگونهاي است که او نمادها و نقابهاي مختلفي را
» در اشعار خود ،انقالب را

براي اين واژه در اشعارش ميآفريند؛ «
عشق نخستينش معرفي ميکند:
»10
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اين مفهوم در قالب نمادهاي متعددي از حيوانات «پروانه ،آهو و بز کوهي» نيز بيان شده
است:

«پروانه» ،نمادي از نجاتبخشي (تداعي خاطرهي
يکي از مهمترين ديوانهاي
نماد در شعر

"

"

)
 .در بررسيهايي که دربارهي اين

صورتگرفته ،مشخصشد که «

آزادي نيست (صدقي و عبداهللزاده .)90 :2009 ،اما

»ي

چيزي جز انقالب و

براي توصيف اين عشق خود ،از

نمادهايي حيواني مدد ميگيرد که هريک ،با اوصاف انقالب پيوندي محکم دارد .روح
در شعر او ،در قالب پروانهاي است که داللت بر نجاتبخش بودن انقالب دارد:
»11
و نيز:
«
(همان 71 :و .)72
خود «

» پيرامون اين نماد ميگويد« :پروانه در اعتقادات قديم ،نماد روح مرده است

که همچون دودي در حرکت است؛ (

) گاهي براي عاشقانش آشکار و گاه پنهان

ميگردد و آنان را وادار ميکند تا در جهنم اين عالم بهدنبال او باشند.

چيزي جز

روح عالم متجدد از ميان مرگ و به خاطر عشق و انقالب نيست» (همان .)29 :1991 ،بدين
ترتيب ميتوان اين نماد را اينگونه تفسير کرد که روح

(پس از مرگ او) دوباره

برانگيخته ميشود تا مرگ را از شاعر براند و او را در جهنم اين عالم هدايت کند و اين
چيزي جز نجات انسانها در اثر برانگيختهشدن انقالب (

) نيست تا انسانها در

اثر آن ،راه سعادت را بيابند .بههمين دليل است که بيشتر مواردي که اين صفت براي
به کار ميرود ،با مسألهي زندگي دوبارهي او پس از مرگش همراه ميشود .به
بيان ديگر ،منظور شاعر از اين نماد آن است که هرچند ظاهراً انقالب در جامعه مرده،
اما روح آن قدرت زندگي و زندگيبخشي مجدّد دارد.
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«آهو» و پيوند آن با رویاي
عشق

به

 ،عشقي عرفاني است .ناميدن

به غزال ،از آنجهت در ديوان

اهميت مييابد که او از اين نماد براي بيان زيبايي محبوب-چنانکه متداول است-
استفاده نميکند ،بلکه او در کاربرد اين نماد ،نظري عرفاني دارد (معروف و رحيميپور،

 112 :1191و  .)111بدينترتيب او بهدنبال اين است که با استفاده از اين نماد ،عالوه بر
اشاره به مظلوميت او ،آن را مظهر عشق واالي خود (چيزي همانند عشق عرفا) معرفي
کند .او همانند عرفا اين غزال را در کشف و شهودش يافته است:

اما اين عشق شاعر ،اسير ظلم و سياهي گشته است:
«
( »20همان:
.)221

بدين ترتيب ،کاربرد غزال در شعر

 ،تجسّمي از واالترين درجهي عشق عارفانهي

او از انقالب و آزادي است و پيوند نام
اين نماد رويايي است.

با اين نمادها در شعر او ،بيانگر عشق به

براي بيان يک نماد رويايي (

) ،از نمادهاي عيني نام

حيوانات استفاده نموده است.

«بز کوهي» ،نمادي از سختکوشي و پایداري
با توجه به زندگي سخت و صخرهاي بز کوهي،
درهم شکستن موانع پيروزي قرار داده است:

آن را نمادي براي پايداري و
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در برخي موارد ،از چندين نماد به شکلي پياپي استفاده ميکند که در ظاهر
ارتباطي ميان آنان نيست ،اما پس از کشف داللتهاي هر نماد به شکل جداگانه و
سپس تأمل در نمونهها ،بافت شعري ،صورتي بسيار منسجم و هماهنگ مييابد .براي
مثال در قصيدهي "

" که شاعر آن را بهنام "پابلو نيرودا" شاعر انقالبي و

آزاديخواه اهل شيلي سروده ،سه نماد پروانه ،بز کوهي و غزال را در کنار هم ،بهعنوان
ابزارهايي براي رسيدن به آزادي بهکار ميگيرد و در شعرش تکرار ميکند:
«
(همان.)121:

تجسم نفرت از ستمگران در شعر
استفادهي نمادين از نام حيوانات درنده ،انتخاب معنادار

براي وصف حال

ستمگران است .بهکارگيري نمادين نام گرگ ،گربه و کفتار ،خونخوارگي را به ذهن
مخاطب تداعي مي نمايد.

«گرگ» همخوي با ستمگران
با نمادهاي حيواني متعددي ،گاه با زبان طنز و گاه با زباني تلخ و غمبار ،به ظالمان
و حکومت آنان اشاره ميکند .يکي از پربسامدترين نمادها در اين معنا،

(گرگ)

است که حدوداً  20مرتبه ذکر شده است .اين واژه در مفهومي عام بر همه سران ظلم
در جهان داللت دارد:
»17
و نيز:
«
.)11

(همان:
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سپس اين نماد را در قالب در معنايي خاص ،براي داللت بر حاکمان ظالم وقت عراق
ذکر ميکند:
«

،
» (همان.)217 /1 :

«گربه» و خوي حقارت
از ديگر حيوانات نمادآلود در شعر

،

(گربه) است .وي در قصيدهي "

" ،با بياني طنزگونه ،به ظلم ظالمان و خودخواهي آنان در به بردگيکشاندن
" اشاره

انسانها و بيارزششمردن جان آنان ،با تعبير "
دارد:
«

»
درجايي ديگر ،اين نماد را پر رنگتر کرده و خودِ ظالمان را گربههايي کور ميداند
که با زاييدن گربههاي کور ديگر ،حکومت موروثي ظالمانهي خود را با مشتي دروغ
ادامه ميدهند:

(همان 221 /1 :و .)229

ميتوان مشاهده نمود که زبان و کلمات

در اين متن و مانند آن که در وصف

فرومايگي شاعران درباري است ،خيلي گزنده و آميخته به تحقير آنهاست.
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«کفتار» و کاربردي دوگانهاي
از ديگر نمادهاي بهکار رفته در کاربرد نمادين نام حيوانات،

(کفتار) است .اين واژه

در برخي از موارد ،بهعنوان نماد ظلم و دشمن بهکار ميرود:

– نيز در معنايي غير از مفهوم فوق و بهعنوان نمادي از

اما گاهي همين واژه –
انقالب و آزادي بهکار ميرود:
«

(همان.)219 :

ميتوان گفت که اين کاربرد دوگانه و تغيير و تضاد در مدلوالت نمادها ،تا حد بسياري
به شخصيت

باز ميگردد .او پيرامون خود ميگويد« :نميتوانم نيم ساعت در يک

مکان بنشينم؛ مگر آن که مجبور باشم .اما چنانچه آزاد باشم ،دائماً در حرکت خواهم
بدين ترتيب او خودش را ملزم به حفظ مدلوالت نميکند؛

بود»

بلکه به آنچه که احساساتش در هنگام سرودن شعر به او الهام ميکند ،نظر دارد.

بيان نابسامانيهاي اجتماعي در شعر
«

» براي بيان دردهاي اجتماعي ،از نمادهاي مناسب با آن مانند قورباغه،

شپش ،طوطي و خرگوش که ويژگيهايي بر مبناي خرافات دارند ،استفاده ميکند:

«قورباغه» ،نمادي از نفاق و دورویي
در شعر خود ،پيوسته از دردهاي مختلف اجتماعي سخن ميگويد و با زبان جد يا
طنز ،سعي در بهتصوير کشيدن و درمان آنها دارد .اما شايد هيچيک به اندازهي نفاق در
شعر او پررنگ نباشد.

موضعي بسيار سخت در برابر نفاق دارد و پيوسته با

نمادهاي مختلف و از زاويههاي متفاوت ،اين پديدهي زشت را بهتصوير کشيده و نقد
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(قورباغه)

ميکند .يکي از اين نمادهايي که نام يکي از قصايد او نيز ميباشد،

است .اين حيوان معموالً بهعنوان نماد شاعر منافقي قرار ميگيرد که از ترس قدرت
حکام و براي حفظ منافع خود ،به چاپلوسي ميپردازد:
«
/
»
و در جاي ديگري به مرثيهسراييهاي دروغين شاعران اشاره ميکند:
/
(همان.)212 /1:

اما در قصيدهي "

"« ،قورباغه» نماد حاکمان ظالمي قرار ميگيرد که با نيرنگ،

نفاق و سوءاستفاده از رنج و زحمت ملت ستمديده ،به کرسي خالفت مينشينند و خود
را جوانمرد مينامند:
«

( »22همان 11 :و .)19

تندترين انتقادها از تظاهر و دورويي ديده ميشود و در جاي جاي شعر

در شعر

او ،چهرهي اين گروه از انسانها بهشکلهاي گوناگون و با نمادهاي متفاوتي ترسيم
شده است.

«شپش» نمادي از فرومایگي
از شاعران منافق سبب شده که اشعار منافقان را نيز

نفرت
«
»27

(شپش) بنامد:
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در واقع ،شاعر با تشبيه مداحان به شپش ،نهايت حقارت آنها را بيان مينمايد که چون
انگل به تن ديگران ميچسبند و از آنها تغذيه ميکنند.

«طوطي» و وصف حال جيرهخواران چاپلوس
اطرافيان جيرهخوار پادشاه نيز که پيوسته او را تأييد و مدح ميکنند ،از ديد
همچون طوطيهستند .يکي از گوياترين شکلهاي کاربرد طوطي بهعنوان تملّقگوي
" در قالب طنز ،بهتصوير کشيده شده است:

پادشاه ،در قصيدهي "

»21

«خرگوش» باکاربردي دوگانه
نمونهي ديگر اين نوع از نمادها،

(خرگوش) است .اين نماد ،گاه نماد منافقي قرار

ميگيرد که رفتاري دوگانه دارد؛ از طرفي در برابر پادشاه اشکهاي دروغين ميريزد که
سبب عزت و مقام بلندي براي او نزد پادشاه ميگردد و از طرف ديگر ،در غياب پادشاه
در گِل ذلت ،خواري و دسيسه عليه او فرو ميرود:
«
/
(

اما در جاي ديگر ،همين واژه در قصيدهي "

" ،بهگونهاي تقريباً متضاد ،نماد انساني

ترسو و بزدل ميشود که از دشمن فرار ميکند ،اما در نهايت در چنگال او گرفتارشده و
با خونش انقالب را آبياري ميکند:
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(همان.)29 /2 :

پيوند احساس نااميدي شاعر با نمادها
حيواناتي مانند جغد ،کرم و سگ ،نمادي براي بيان احساس پريشانحالي شاعر در
زندگي و آوارگي اوست.

«جغد» نمادي از تباهي و خرابي
از جمله قصيدهي "

در شعر

" » « ،بهعنوان نماد نااميدي و ويراني بهکار

گرفته ميشود .شايد کاربرد اين حيوان در اين مضمون ،بر اساس ويرانهنشينبودن جغد
باشد:

»
در اين ابيات و مانند آن ،که در جاي جاي شعر

فراوان مشاهده ميشود خواننده،

شاعري را با روحي بهشدت افسرده در مقابل خويش ميبيند که در ويرانهاي بهنام
تبعيدگاه خاموش و بيکس آرميده است.

«کرم» نمادي از نابودي
مرگ و ترس از آن ،در شعر

در قالب حيوانات مختلفي بهکار رفته که هريک در

کنار مرگ ،بار معنايي خاصي براي خود دارند .در اين ميان «کرم» ،شايد از اين نظر که
جسد را پس از مرگ و در درون قبر ،طعمهي کرمها ميدانند ،در شعر
و نابودي قرار گرفته است:

نماد مرگ
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»

/

سپس اين واژه در معنايي برتر بهکار ميبرد؛ به اين معنا که مرگ ،اينبار داللت بر مرگ
زندگي ندارد ،بلکه منظور از آن ،زندگي ذلتبار و پر از ظلم و ستمي است که شاعر از
آن بهستوه آمده؛ پس اينبار از طوالنيشدن اين چنين زندگي مينالد:
«
( »12همان/2 :

،
.)12

عبارت اخير در اين قصيده ،پيوسته تکرار ميشود و شاعر از طوالنيبودن اين زندگي پر
از درد و رنج مينالد و اينبار کِرم را بهعنوان نشانهاي از طول زندگاني دردناکي که از
آن شاکي است ،بهکار ميبرد؛ زيرا او اين نوع زندگي را مرگ ميداند و آن را سختتر
از مرگ واقعي ميخواند:
( »19همان.)170 /2:

«

«سگ» ،نمادي از مرگ دردناک
هنگامي که سخن از مرگي سخت و دردناک باشد ،نماد

(سگ) ،با اشعار

همراه ميشود؛ اين نماد يکي از پر بسامدترين نمادهاي مرتبط با حيوان در شعر اوست
که حدوداً  79مرتبه ذکر شده است و در موارد بسياري داللت بر وقوع مرگي تلخ و
ظالمانه دارد:
«

/
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در واقع منظور از سگها که همان سگهاي شکاري هستند ،ابزارهاي حاکمان ظالم در
گرفتن جان انسانهاست:
«
( »17همان.)129 /2 :
در واقع درد و رنج شاعر ،صرفاً آوارگي نبود ،او در تبعيدگاه هم امنيت نداشت و
پيوسته در پي اذيت و آزار وي بودند .به همين سبب است که بياتي را سندباد
آواره و هميشه در سفرهاي پرمخاطره دانستهاند.

نتيجهي بحث
از اين بحث ،نتايجي بدين شرح قابل استنباط است:
 )1بسامد باالي نام حيوانات و استفاده از آن در مفاهيم مختلف شعري ،سببشده که
اين نمادها به يکي از شاخههاي اصلي نمادگرايي
)2

تبديل شود.

در بيان بسياري از مفاهيم سياسي ،اجتماعي و احساسات شاعرانهي خود ،از

نمادهاي حيواني استفاده ميکند و با توجه به اينکه شاعري انقالبي و آزاديخواه است،
اين نمادها را در طرح مسائل مربوط به انقالب چون عشق به آن و پايداري در راه
رسيدن به آن بهکار برده است.
 )1او در طرح مسائل اجتماعي بهخصوص نفاق و ريا بهعنوان اصليترين درد جامعه،
از نمادهاي حيوانات مختلفي چون قورباغه و طوطي استفاده ميکند.
 )2با توجه به اينکه

اکثر عمر خود را در تبعيد ،سفر و دور از وطن سپري کرد،

احساس غربت به يکي از محورهاي اصلي شعر او تبديل شد .او در بيان اين احساس
خويش نيز از نمادهايي در قالب حيوانات مانند کبوتر و بز استفاده کرده است.
 )9بسياري از مدلوالت نمادهاي حيواني

شکل ثابتي نداشته ،بلکه متغير يا متضاد

هستند که شايد دليل اين امر در اضطراب و روحيهي تغيير او باشد.
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 )2نمادهاي حيوانات به تصاوير شعري

جلوهاي خاص ميبخشد و عمقبخشيدن

به احساس مخاطب ،طنز تلخ و تجسم مفاهيم عقلي از مهمترين داليل کاربرد حيوانات
در تصاوير شعري اوست.
پينوشتها
.1

در سال  1922ميالدي ( 1109شمسي) در بغداد ،نزديک مزار صوفي معروف،
 ،در خانوادهاي فقير به دنيا آمد .تحصيالت دبيرستان و دانشگاه را در بغداد گذراند و در

سال 1129( 1990شمسي) از دانشسراي عالي بغداد ،ليسانس ادبيات عرب گرفت (شفيعي کدکني:1110 ،

 .)112اين دانشسرا ،عامل آشنايي او با شاعر جوان،

و شاعر بزرگ

شد.

اين سه تن از نسل دهه ي پنجاه بودند که انقالبي واقعي در شعر عراق بهوجود آوردند (شبستري:1111 ،

 .)11فکر انساني و استعمارگريز او ،وي را در صف مبارزان عليه رژيم فاسد عراق و حکومت
قرار داد .در سالهاي اوجگيري مبارزه ،حکومت ،مجلهي «فرهنگ نو» را که او و دوستانش آن را
منتشر مي کردند ،توقيف کرد و او و يارانش را آوارهي کشورهاي لبنان ،مصر ،سوريه و شوروي
ساخت .در اين گير و دار و آوارگي بود که انقالب  1991عراق روي داد و او به وطن بازگشت .وي در
دوران تبعيد و آوارگي خويش رنج هاي بسياري کشيد (شفيعي کدکني .)117 :1110 ،در سال
 1122(1921شمسي) حکومت وقت ،گذرنامه عراقي او را باطل کرد و تابعيت عراقي از وي سلب شد؛
اما در سال  1122( 1927شمسي) مجدداً تابعيت عراقي را به او بازگرداندند (همان 199 :و  .)192اين
زندگي سخت و آوارگي همراه با آشفتگيهاي زياد در اوضاع اجتماعي و سياسي عراق ،سبب شد که
او شعر خود را وقف مبارزه و آزادي خواهي کند تا بتواند در سايهي اشعار نمادي خود ،در جهت
اصالح جامعه گام بردارد.
 .2براي غربتم ،براي برف در تبعيدگاه ،براي اين تک ستاره  /براي شاعري که در بهار گرسنه است،
براي کبوتري رها شده /براي انقالب شهيد و ربوده شدهام /براي زحمتکشي از وطنم که در زنداني
دور ميميرد /براي اين قصيده /قسم خوردم اي جزيرههاي جديد من.
 .1با فرات جاري ميگردم /به سوي درياهاي دور دست /همانند کبوتري رها شده.
 .2ناظم بازگشت! چه کسي در ميزند؟ /او از تبعيدگاه با پرندگان و ابرها بازگشت.
 .0انجير احمق ،و خانهي قديمي /و تکان بالهاي پروانهها /و زنبقهاي سياه تشنه /پژمرده ميشوند ،و
دستههاي گنجشکان گرسنه /درحالي که سر به زير بال خود برده اند ،خواب کوچ را ميبينند.
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 .6گنجشکي آبي /در قفسي از زنبق /ترانهاي خواند /از آزادي خواند /:اي ماه آبيام /اي عشق
نخستينم /اي رود /که صحرايم را جان ميدهد /اي وطن دورم /.../من در شب سياهم ،يگانه ماه سبز ،و
گنجشک آبي در آن قفس زنبق بودم.
 .0و من  /...و تو؟ /من تنهايم! /مانند قطره باراني بيحاصل ،من تنهايم! /.../و من و تو و اينان /مانند
بز گري هستيم که گله او را تنها گذاشته /نميتوانيم.
 .8الزم به ذکر است که اين بيت و چند بيت ديگر از طرفة عيناً در ديوان بياتي به کار رفته است
 .1تا آنجا که همه بستگانم از من دوري گزيدند ،و مانند شتري گر ،تنها شدم.
 .21اي انقالب! اي عشق نخستين من! اي پرچمهاي سرخ آرزو.
 .22عايشه در زير شاخه نخل برانگيخته ميشود /در حالي که پروانهاي کوچک است /که در ظهر
پرواز ميکند /اين همان کسي است که نيلوفر قنماد به چهره مرگ ميکوبد /به من ميگويد بيا.
 .21عايشه مرد اما من او را ميبينم که باغ را ميپيمايد /در حالي که پروانهاي رها است /از ديوار عبور
نميکند و نميخوابد /اندوه و بنفشه پژمرده و رؤياها /غذاي او در اين باغ سحرانگيز است.
 .29و صاحب جالله /پس از اينکه بر من آشکار شد ،آهويي را به من هديه داد /اما من آن را رها کردم
تا در پس نور در عمق شهرها بدود /پس غريبهها آن را شکار کردند در حالي که در چراگاههاي وطن
گم شده قرار داشت.
 .20بر ساحل کرکسي را ميبينم که بر روي آهويي نشسته /و آشور بانيبال (پادشاه مقتدر فاتح بابل و
ايالم) را ميبينم /که با سرنيزهاش به خورشيد غروب ضربه ميزند ،و اسيران را بر چوبههاي اعدام مي-
بينم /در حالي که در تاريکيهاي سخت و ترسناک آويزانند.
 .20اي سرنوشت حتمي من /انقالب مانند پرندگان مهاجرت ميکند /مانند خورشيد باز ميگردد /مانند
ريشهها ميميرد /مانند بذرها جوانه ميزند /در درون زميني که دردها و گرسنگي آن را لگدمال کرده/
ديوار محال را /بزهاي کوهي شاخ ميزنند /در آن شکافي بزرگ ايجاد ميشود /که از بين آن ظهر رخنه
ميکند.
 .26از رودها ياد گرفتم که چگونه آتش را به اين زمانمان بکشانم /و براي تو پروانه_ بز کوهي_ آهو_
و ماه شکار کنم.
 .20اي جهاني که گرگها بر آن حکومت ميکنند /ما حقي  ،جز عبور از اين پلها ،نداريم /ميآييم و
ميرويم ،در حاليکه فقررا تا قبرهايمان با خود حمل ميکنيم.
 .28چقدر شب ترسناک است! هنگامي که چراغ خاموش شود /و دستههاي گرگها ،نان گرسنگان
زحمتکش را بخورند.
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 .21قطار گذشت؛ و تو در واگنهاي آن گرسنه و تنها هستي /به سوي بهار ،و به سوي خورشيد
سرزمين سرخت ،اي قلبم /،بر روي يخ ميروي /در حاليکه برهنهاي ،آگاه باش گرگها /با مردگان
زوزه ميکشند /هان! راهي که به سوي عراق است /را دستههاي گرگ بستهاند ،اي قلبم ،و تو بر
چنگهاي اين گرگها حرکت ميکني.
 .11اي سروران من اگر شما ميخواهيد زمين نميچرخد /وتاريکي نيم آن را نميپوشاند /و اين قبرها
جز عروسکها و اسباببازيها و شکوفهها را در خود جاي نميدهد /و هر آنچه که بوده و هست/
مقدر و نوشته شده است /فقط شما سروران و حاکمان هستيد /و ما در دربار شما آدمهاي بد اخالق و
خادماني هستيم که بايد از ما در آغل نگهداري کنيد /ما در جنگ سربازان شماييم /که به خاطر چشمان
گربههاي امير و درخشش طالي دزدها و تاجران در خندقهاي سوزان ميميريم /و ما در تشييع جنازه
غروب /ملتي فقير ،گرسنه و شکست خوردهايم که مغول ريختن خون آنان را مباح شمرده است.
 .12آب بر آب ريختند /بر دامهاي کلمات زرد رقصيدند /شاعرها ساختند /خليفهها گماشتند /پس
کلمات دروغين تهي /سيمرغ به وجود نميآورد /از شتر صحرا /گربههاي کور /گربههاي کور ميزايند.
 .11من اينجا هستم ،تنها ،بر صليب /راهزنان و مسخگشتگان و کفتارها گوشتم را ميخورند /اي سازنده
آتش /اي ملت دوست داشتنيام /من اينجا تنها بر صليبم.
 .19اي تمدن سقوط و گمگشتگي ،با چشم غيب ميبينم /سم اسبان ،و کفتارها را /که اين الشههاي
نفرين شده را ميخورند /شهر را جارو ميکنند /نسل عيب و شکست ،و جنايتکاران را از بين ميبرند.
 .10قورباغههايي که قلم به سمشان ميگيرند /آنچه را که ستمگران و فرومايگان ميگويند ،مينويسند/
_اين همان روزنامههاي تهي و منافق (توزرد) است /که سرکشي و جنايت را ميستايد /هر صبح ،اين
شهر را پر ميکنند /... /خليفهاي در قفس است و شاعري /با قلبش قمار ميکند.
 .10قورباغهها از هر سوراخي آمدند تا فقيد از دست رفته را رثا گويند /قورباغههاي ديگر شراب مي-
نوشند /تريد(آبگوشت) ميخورند /شعر استفراغ ميکنند.
 .16قورباغههايي که خودشان را "مرد" مينامند /آنها را در شهرهاي جهان ،در خيابانهاي مه ديدم/
در بازار ،در قهوهخانه ،در حاليکه وجدان نداشتند /آنها فردا و رؤياها و سرنوشت را جعل ميکنند/
براي خوداز عرق گرسنگان ،و خون زحمتکشان ،قلعه ميسازند( /قلعههايي) بلندتر از ابرها /تا آنجا
که چون سپيده دميد ،اين قورباغههاي کور را بر کرسي حکوت در ريا ديدم /که براي گرسنگان سخن
عاشقانه ميگويند و زمين را با گل و ريحان براي آنان فرش ميکنند.
 .10نامردان ،خادمان را مدح ميکردند _ پادشاهان در قفسها هستند  .../شپش _ خزه در اشعارشان
رشد ميکند.
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 .18طوطيها /:بله سرورم! خورشيد ،مجاني /از جيب تو ميدرخشد اي سلطان _ /جيره نان روزانه ما
را از نزدخودت ،به ما ببخش اي رحمن(نام خاص خداوند) _ /به زودي زمين را ميشوييم ،شبها را
جارو ميکنيم /به زودي برايت خادماني خواجه ميشويم /به زودي کتفها و کفشهاي گر را پاک مي-
کنيم_ /به زودي در غروب ميرقصيم /بر طنابها ،در حاليکه براي تو باصداي بلند دعا ميکنيم.
 .11زيرا او در حمايت آنها بطورمجاني مست زندگي ميکرد همچون مگسي که ريزه ها را لمس مي-
کند /يا خرگوشي ترسو  /که با سلطان نفاق ميورزد /هنگامي که مگس "فيروز" را بيدار ميکند،
خرگوش اشک ميريزد /... /اما او پس از لحظهاي در گِل پديدهها فرو ميرود /درحالي که آلوده و غرق
در عيب و عار است.
 .91خرگوش وحشتزده ،در راه تاريکي غرق در مِه /سگها او را ميدرند /اي شکارچي! سند تولد را
چند ميفروشي؟ /کاترين در حاليکه زندگي مي زايد /مُرد و اين خرگوش ترسيده /خونش چنگال
سگان و گياهان را رنگ ميکند /... /و خرگوش وحشتزده /در زير گام شکارچي ميميرد /در حاليکه
با خونش ،گُلها را رنگين ميکند.
يکي از پادشاهان قوم لوط که به ستمکاري مشهور بود و شهر "سدوم" نيز به نام او نامگذاري
شده است
 .91مسجد متروک ،و شب مزين با ستارگان /شبحها در اطراف آن خميازه ميکشند ،و بوم دور ميزند/
ويرانهها و بوم /و زبانه آتش تنور ،در سکوت ميرقصد_ /سدوم از من و ويرانههايم چه ميخواهد؟/
 /...به زودي بادها همراه با ابر جنازهام را حمل خواهند کرد /در امتداد خشکيها ،همراه با ابرها /.../اي
مردگان بيهوده براي گريختن تالش ميکنيم /بوم صدا ميکند و راههاي وحشتناک /در انتظار ماست/
اينجا ميمانيم؟ عجب ويرانياي! /بوم با پستي صدا ميکند.
 .99مرا در سرما رها نکن /که کرمها و سرما ،بهار مرا بخورند.
 .90آب گنديد ،و اين چاهها خشک شد /درختها برهنه گشت /و پاييز خاکستر بر جنگل پاشيد/.../
خيمهها تکهتکه شد /و دندانهايش افتاد ،و استخوانهايش خشک شد /و عروسهاي خواب و رؤياها،
از بيداري او ،به دور شدند /و کِرم بر صورتش به جنبش آمد و در کاسهها /بلبل و بادها به من گفتند/
_شب طوالني شد ،زندگي طوالني گشت.
 .90مرگ در زندگي /خوابي بدون برخواستن يا آرامش است.
 .96باد و کالغها در چشمان تو نوک ميزنند و خون /سنگريزههاي دشت را رنگين کرده است /... /و
بال عقابي در فضاي آبي دور ميميرد /ميميرد در چشمان تو /و کالغها آن را نوک ميزنند /و سگهاي
آنان پارس ميکنند و قاتل ترسوي تو /با فرومايگي ،خون را از سنگريزههاي دشت پاک ميکند /و با
پستي به شمشيري که تو را نابود کرد بوسه ميزند /... /باد و کالغها در چشمان تو نوک ميزنند و
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فضا /جنازهاي بدون گل /و تابوتي که بدون پوشش کشيده ميشود /و پشت سر آن سگها پارس
ميکنند /سگهاي آنان /سگها پارس ميکنند.
 .90بعد از هزار سال زنده ميشوم /در ميدان اعدام /و در خيمههاي پناهندگان و قهوهخانههاي
شهرهاي جهان ،بدون وطن يا خانهاي /سگهاي شکاري مرگ ،مرا دنبال ميکنند /دلقکهاي پادشاه و
خادمان خاقان ،در قبال اندک دست مزدي ،براي من دامها ميگذارند.
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Introduction: The literature of any society is deeply under the effect of the social
issues of that society. Hence, it is not possible to study the literature of a country
without studying the values and traditions of its society. On the other hand, the
humankind has always been attempting to be released from dystopia and achieve to
utopia.
Until now, many plans have been proposed for establishing utopia, but none of them
were successful. One of these utopic plans raised in sociology is structural
functionalism. Many sociologists and philosophers have studied this idea. Robert
King Merton is a structural sociologist who has accepted this idea, but he criticized
some elements of it which he thought were barriers for realizing utopia.
Methodology: In this article, we want to study the dystopic aspects of Frankenstein
In Baghdad, a novel by Ahmad Sa'adawi based on structural functionalism, and
especially Merton's criticisms on it. By using a descriptive-analytic method and
examining structural functionalism and Merton's criticisms on it, we have studied
and compared these elements in this novel. According to structural functionalism, a
society is like a system and different elements in it are components of this system
each of which has its special function and behavior.
Results and Discussion: The body of al-Shesmah, the main character of the novel,
is made up of parts of bodies of terrorism victims who are from different races and
classes. He is the symbol of a social system which is made up of different parts. The
goal of this system, which is a functional one, is taking revenge against the killers of
his parts and establishing a utopia in which there is no assassination. To achieve this
goal, he has some helpers and each of them has its special function.
The three principles of structural functionalism criticized by Merton and found in
the novel are as follows:
1. Functional unity: According to this principle the standard social activities and
cultural elements are functional for the whole system, and each of them has its own
function which is in harmony with other structural elements to create order and
balance in the society. But Merton believes that, in a society, traditions and
behaviors can be functional for some people but not for others. On the other hand,

1

- Corresponding Author Email: farhadrajabi133@yahoo.com

The Journal of New Critical Arabic Literature
Original Research Article/ Eleventh Year, No. 23, Fall and Winter 2021

any structural element can have more than the predictable and apparent functions,
and have also unpredictable and hidden functions.
Assassination is the way by which Al-Shesmah wants to establish his utopia and
considers it functional for the whole components of his system. At first, he just kills
the people who are guilty of assassinating parts of his body, but, later, he finds out
that by killing each of them, that part of his body which is related to that victim will
rot. He feels that, for living and ending his mission, he needs new parts of bodies of
new victims. The rotting of the body parts after punishment of assassinators is a kind
of hidden function which gradually turns the system to a horrible monster whose
only goal is its own survival. He must commit new crimes for survival and
substitution of his lost body parts.
2. Functional universality: This principle argues that all the standard cultural and
social forms and structures, in addition to being functional for the whole system,
have also positive functions for that element in order to maintain its harmony and
balance. However, Merton claims that, in today’s societies, any structural element
may have positive function for one micro system but negative function for others.
Assassination as the main way of achieving his goal is a standard social activity
which is done by the system. Although this social activity has some positive
functions like taking victim's revenge, it has also many negative functions like riot,
destruction, terror, as well as the corruption of the system members by entering the
endless cycle of murders.
3. Functional indispensability: According to this principle, some functions for the
society (groups or individuals) are necessary and not replaceable. In other word the
function of any structure is necessary for maintaining the balance and survival of the
society. But for Merton, the function of each structural element is not necessary. On
the contrary, by considering the different functions of any element and the
possibility of creating the same function by using different structural elements, we
can rebuild many structural elements or even eliminate them.
The system of Al-Shesmah which is functional introduces himself as the only
system which can confront assassination and establish justice. He imagines no
substitute for his own solution, assassination. This is because, after any criticism or
proposal, he feels in danger. He kills even policemen in spite of the fact that their
duty is making the society secure. He does this because they belong to the old
society.
Conclusion: By considering Merton’s criticisms of the three main principles of
structural functionalism, we find out that establishing utopia in the novel's functional
system is not possible. This is because, in the functional unity principle,
inattentiveness to the hidden function of the main components, i.e., their corruption
after revenge, made Al-Shesmah a cruel dictator. In functional universality principle,
dismissing the negative function of assassination and revenge and the devoted
members of the system allowed the system to kill the people who were not guilty. In
the functional indispensability principle, considering the assassination as the only
solution led the system to rotting and dictatorship. Finally, all these factors together
turned the utopia promised in the novel to dystopia.
Keywords: Frankenstein in Baghdad, Ahmad Sa'dawi, Structural functionalism,
Merton, Dystopia.
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مقاله پژوهشي /سال يازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

» بر اساس اصالحات مرتن بر

خوانش ديستوپيايي رمان «

ديدگاه کارکردگرايي ساختاري
فرهاد رجبي ،2دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه گيالن
سيد اسماعيل حسيني اجداد نياکي ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه گيالن
سارا اورجي الرسري ،دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه گيالن
تاريخ دريافت2922/11/12 :

تاريخ پذيرش2011/10/12 :

چکيده
ادبيات داستاني معاصر عربي ،به شدت تحت تأثير مؤلفههاي اجتماعي شکل ميگيرد و بر همين اساس،
نه تنها مطالعهي جريانهاي اجتماعي به فهم بهتر آن کمک ميکند ،بلکه عموماً اين نوو هنور ،بابليوت
خوانش بر اساس نظريههاي جامعهشناسي را نيز مييابد .از جملهي اين نظريهها ،نظريهي کارکردگرايي
ساختاري است که مرتن به سه اصل آن ،يعني وحدت کارکردي ،شمول عام و ضرورت کارکردي انتقاد
کرده است .بر همين مبنا در اين پوووهش،

اثور

جامعهشناختي و با ديدگاه کارکردگرايي ساختاري مورد توجه است.

از منظور
 ،شخصيت اصولي رموان و

نماد يک سيستم کارکردگراست که با هدف برپايي آرمانشهري که در آن ترور وجود ندارد ،ايجاد شده
و عدالت درمورد بربانيان ترور را به اجرا در ميآورد .با توجه به انتقادات مرتن به کارکردگرايي ،داليل
شکست طرح آرمانشهري

و بدلشدن آن به ديستوپيا مورد بررسي برار ميگيرد .نتايج بهدست

آمده نشان ميدهد که سه اصل مورد انتقاد مرتن ،شکافهايي دارد که مانع برپايي آرمانشهر در سيستم
کارکردگراي اجرا شده در رمان است.
کليد واژهها :کارکردگرايي ساختاري ،مرتن ،ديستوپيا،

-1پست الکترونيکي نويسنده مسئولfarhadrajabi133@yahoo.com :

.
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مقدمه
رابطهي ادبيات با دغدغههاي اجتماعي يا طرح مقولههاي جامعهشناختي ،از اصليتورين
مؤلفههاي ادبيات داستاني معاصر اسوت هور زموان کوه رمواننوويس دربوارهي جامعوه
مينويسد ،گويي جامعهشناسي است که نه از طريوق پوووهشهواي آمواري و توصويفي،
بلکه با آفرينش شخصيتها و ذکر وبايع گوناگون در اثرش ،نظريهاي جامعهشوناختي را
ميسازد و اين نظريه نشاندهندهي ارزشهايي است که بور آن جامعوه حواکم اسوت يوا
اينکه رماننويس آرزوي تحقق آنها را در سر ميپروراند (عسوگري حسونکلو.)111 :1831 ،

از اينرو ،مطالعه و شناخت ادبيات داستاني ،چيزي جدا از مطالعه و شوناخت جامعوه و
نظريهپردازي پيرامون ارزشهاي حاکم بر آن نيسوت (احمودي .)83 :1831 ،از ديگور سوو،
ارتباط متون ادبي با دريافتهاي انسواني کوه از ديربواز در بالو

رهوايي از دژشوهر 1و

دستيابي به آرمانشهر 2مورد نظر بوده را نيز نبايد از نظر دور داشت .تواکنون طورحهواي
زيادي براي برپايي آرمانشهر از سوي فالسفه و نويسندگان ريختهشده ،اموا هرکودام از
اين طرحها بهنوعي محکوم به شکست بودهاند زيورا عمووم طورحهواي آرموانشوهري
شکافهايي دارند که آن را به دژشهري دهشتناک بدل ميکنند .يعني درست همانجايي
که تالشها براي دستيابي به آرمانشهر بوا شکسوت روبورو مويشووند ،دژشوهر متولود
ميشود.
آرمانشهرها از لحاظ محتوا متفاوتند ،اما تفکر آرمانشهري چند ويوگي مشترک
دارد در وابع اين تفکر از نارضايتي اصولي نسبت به وضعيت موجود اجتماعي نشأت
ميگيرد و منبع جنبشي است که انسانها را به ايجاد هماهنگي براي بهدست آوردن
آنچه فکر ميکنند منصفانه است (جامعهاي مبتني بر عدل ،آزادي و برابري) بهجاي
زندگياي که هماکنون دارند دعوت ميکند .در آن ،امر مطلوب اجتماعي با جنبههاي
تجربهشده در زندگي وابعي مطابقت ندارد و نوعي فرافکني است که با آرمانيسازي
هدف ،به از هم گسيختن جامعهي کنوني دعوت ميکند .تفکر آرمانشهري خط مشي
گام به گام را براي رسيدن به وضعيت مطلوب رد ميکند يا اهميت کمي براي آن بائل
است و ترجيح ميدهد که بر تحقق آنچه در وضع کنوني موجود نيست ،تأکيد کند
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(بودون و بوريکو.)12 :1831 ،
يکي از طرحهايي که در جامعهشناسي براي دستيابي به آرمانشهر ريختهشده،
کارکردگرايي ساختاري 8است که جامعهشناسان و فيلسوفان زيادي نظير تالکوت
پارسونز ،4اميل دورکهايم ،1اگوست کنت 1و ديگران به آن پرداختهاند .رابرت کينگ
مرتن 1نيز يکي از جامعهشناسان کارکردگرايي ساختاري است که اين ديدگاه را پذيرفته،
اما به برخي از اصول اين طرح به عنوان موانع رسيدن به آرمانشهر انتقاد ميکند .در
"

اين جستار ،سعي بر اين است تا به بررسي وجه دژشهري رمان "

بر اساس ديدگاه کارکردگرايي ساختاري با تکيه بر اصالحات مرتن پرداختهشود ،لذا
ابتدا مکت

کارکردگرايي ساختاري معرفي ميشوند ،سپس انتقادات مرتن به اين مکت

بيان و تحليل ميگردند .اين پووهش سعيدارد تا ضمن بررسي موارد يادشده ،به
سؤاالت ذيل نيز پاسخي ارائه نمايد:
 -1رمان

تا چه ميزان براساس اصالحات مرتن بر نظريهي

کارکردگرايي ساختاري (که يک طرح آرمانشهري است) ،بابليت خوانش و تطبيق
دارد؟
 -2مؤلفههاي ديستوپيايي رمان

بر اساس اصالحات مرتن بر

نظريهي کارکردگرايي ساختاري کدامند؟

پيشينهي پژوهش
در مقالهي «

»(

) ،به بررسي نمادگرايي در اين رمان و عنوانش و تطبيق آن
با فرهنگ جامعهي عرابي پرداخته است .او شخصيتهاي داستان را به سه طبقهي
ضعيف و متوسط و مرفه تقسيمکرده و به بررسي هردسته با توجه به فرهنگ عرابي
پرداخته است .وي در نهايت به اين نتيجه رسيده که شخصيتهاي داستان ،بابي براي
شناخت شخصيتهاي فرهنگي حاضر جامعه هستند.
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ديگر پووهشي که در اين زمينه انجامشده ،مقالهي علي افضلي و نسترن گندمي با
» ميباشد

عنوان «بررسي مؤلفههاي پستمدرنيسم در رمان پستي و

که در شمارهي  3مجلهي پووهشهاي ادبيات تطبيقي ( )1831بهچاپ رسيده است.
نويسندگان اين مقاله ،برخي از مؤلفههاي پستمدرنيسم مانند بينامتنيت ،جابجايي،
روش چندصدايي ،بينظمي زماني و مکاني در روايت رويدادها ،فقدان باعده در
 ،بهطور

مضمون ،عدم بطعيت و تکگويي را در رمانهاي پستي و

تطبيقي بررسي کردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که وجوه اشتراک ميان اين دو داستان
در پارهاي از موارد ،ماهيتي تقليدي پيدا کرده اما در عين حال ،عناصري از مدرنيسم را
نيز در خود جاي داده است.
رضا افخمي و محسن زماني در مقالهي خود با عنوان «بررسي بيگانگي
براساس نظريهي وسيله-هدف مرتن «با تکيه بر بصيدهي
معاصر عربي ،ش ،)1831 :11به بررسي شخصيت

»» (نقد ادب
بر اساس سنخهاي

شخصيتي مرتن و بررسي مهمترين ابزار شاعر براي غلبه بر بيگانگي پرداختهاند .آنان در
نهايت به اين نتيجه رسيدهاند که شخصيت شاعر يک شخصيت ناهمنواست که
ساختارهاي اجتماعي را براي رسيدن به هدف ناکارآمد ميداند و با شيوهي تطابق
ناهمنوايانهي طغيانگري ،درصدد بيام مسلحانه عليه دستگاههاي حاکم است.
بدينترتي

چنانکه مشاهده ميشود ،پووهش حاضر در روش بررسي و هدف ،با

پيشينههاي خود متفاوت است.

کارکردگرايي ساختاري
کارکردگرايي ،شيوهاي براي تحليل ارتباط پديدههاي اجتماعي است که در حد طرح و
نقشه ،دستاوردي مثبت و اصيل است (بودون و بوريکو .)112 :1831 ،مهمترين بُعد اين
گرايش ،بائلشدن به تشابه بين موجودات زنده و جامعه است .اولين پيشفرض فلسفي
مکت

کارکردگرايي ميگويد« :تمام پديدههاي مورد مطالعه در جامعهشناسي ،عبارت

است از پديدههاي مجموعهاي يا پديدههاي سيستمي .به بيان ديگر ،پديدهاي مورد
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مطالعهي مکت

کارکردگرايي ساختاري در بال

سيستم و مجموعه و نظام ميگنجد»

(تنهايي .)14-11 :1813 ،بر اين اساس ،جامعه بهمثابه يک سيستم است و عناصر موجود
در آن ،اجزاي سيستم هستند که براي هرکدام کنش و رفتاري مشخص ،پيشبينيشده و
کارکردي خاص دارند .معناي کارکرد 3در کارکردگرايي« ،اثر يا پيامدي است که يک
پديده در ثبات ،بقاء و انسجام نظام اجتماعي دارد» (فصيحي .)118 :1833 ،در
کارکردگرايي ،جمع مهم است ،نه افراد .اگرچه تک تک افراد ،جمع را ساختهاند ،ولي
افراد بعد از ساختهشدن و بهصورت اجتما درآمدن ،ديگر فينفسه ارزشي ندارند تنها
اين کل است که ارزشمند ميشود و ميبايستي حفظ گردد ،حتي اگر ضامن اجرايي آن
زور باشد (تنهايي.)11 :1813 ،
در حدود سال  1313ميالدي ،جامعهشناسي کارکردگرا بهطور روزافزوني مورد
هجمهي مخالفان برار گرفت زيرا اين نو جامعهشناسي نوعي نقادي نابص از جامعه
تلقي ميشد که در آن ،جايي براي تفاوتها وجود نداشت و انسانها چرخدندههاي
ماشينآالت جامعه تلقي ميشدند که نقشهاي از پيش تعيينشده را با کارآيي کمتر و
بيشتر انجام ميدادند (ليوون.)111-111 :1831 ،
کارکردگرايي ،به تقويت مفهومي از جامعه کمک ميکند که نه تنها بر منظمبودن آن،
بلکه بر هماهنگياش تأکيد ميکند جامعهاي که خصومتها در آن ،چيزي جز
تنشهاي معصومانه نيستند و تنشها نيز تمهيداتي هستند براي رسيدن به نظمي بابل
فهمتر و رضايتبخشتر( .بودون و بوريکو )112 :1831 ،اين تنشها که اغل

همراه با

خشونت هستند ،يکي از ايرادهايي ميباشد که به آرمانشهر وارد است .از ميان تمامي
ابهامهاي آرمانشهري ،معنادارترين آنها ،جايگاه خشونت در تحققبخشيدن به اهداف
آرمانشهر است حال آنکه امتنا از خشونت بهعنوان يکي از مؤلفههاي اصلي نگرش
آرمانشهري تقديسشده است .با اين حال امکان دارد که ترور به عنوان شرط تحقق
آرمانشهر ،اخالبي بهنظر آيد و اين با آرمان اخالبياي که از آن هتک حرمت ميکند،
در تضاد است (همان .)14 :بدينترتي  ،گاه اجراييشدن طرحي آرمانشهري ،نيازمند
استفاده از ابزارهايي است که خود آرمانشهر آن را نکوهش ميکند.
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کارکردگرايي خصلتي ايدئولوژيک دارد که سب

ميشود از مشروعيت کل نظام

غفلت ورزد و بهخدمت اجزاء در ارتباط با کل بپردازد .از نظر کارکردگرايي ،معيار
تشخيص عناصر و ساختارهاي اجتماعي خوب ،ميزان کارکرد آنها در راستاي حفظ
نظام اجتماعي است (فصيحي . )123 :1833 ،در اين ديدگاه ،جامعه نسبت به انسان ،برتر
است و انسان خوب ،انساني است که تحت تاثير نيروي برتر از خودش باشد و وظايف
محولهي جامعه را بهخوبي انجام دهد.
نداشتن ضمانت اجرايي و شکافهايي که در کارکردگرايي ساختاري وجود داشت،
موج شد که مرتن برخي از جنبههاي افراطي و غيربابل توجيه آن را مورد انتقاد برار
دهد .بدين ترتي

ميتوان اعمال اصالحاتي از جان

مرتن بر برخي اصول و محورهاي

کارکردگرايي را مشاهده نمود.

اصالحات مرتن در کارکردگرايي
مرتن ( )1313-2338جامعهشناس آمريکايي بود که بيشتر به جامعهشناسي نظم ،ديدگاه
کارکردگرايي ساختاري و روش تحليل کارکردي گرايش داشته (عبداللهي )181 :1831 ،و
به سه اصل بنيادي کارکردگرايي کالسيک انتقاد داشت .البته بهنظر ميرسد که اين
اصول بههم پيوستهاند و حتي گاهي با هم همپوشاني دارند چنانکه در برخي از
شواهد ،تعيين مرز مشخصي بين آنها ممکن نيست .او مفاهيم تازهاي را به
کارکردگرايي اضافه ميکند و با توجه به اين مفاهيم ،سه اصل کارکردگرايي را مورد
انتقاد برار ميدهد.
بر اساس نظريهي مرتن ،اگر پديدهاي در اثر نيازهايي به وجود آيد که وظيفهاش
رفع آن نياز باشد ،آن پديده ،کارکردي 3است و اگر نتايج کارکرد پديدهاي در جهت
استحکام و انسجام جامعه باشد ،آن پديده داراي کارکرد مثبت

13

است( .تنهايي:1813 ،

 .)14اما اگر آن پديده ،پيامدهاي سوئي را نسبت به ديگر نهادها و نظام اجتماعي داشته
باشد ،داراي کارکرد منفي 11خواهد بود (ريتزر .)141 :1331 ،عالوه بر اين ،وبتي که نتايج
خاص هر جزء کارکردي از ببل طراحي شده باشد ،به آن کارکرد آشکار 12ميگويند اما
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اگر کارکردي ببالً از طرف سازمان منظور نشده و بصد و نيتي در انجام آن نباشد ،آن
کارکرد ،کارکرد پنهان 18خواهد بود (تنهايي .)214 :1813 ،کارکرد پنهان مشخصاً داراي بار
منفي و ضد نظام نيست در وابع پديدهاي که داراي کارکرد پنهان است نيز ميتواند
کارکرد مثبت يا منفي داشته باشد .از آنجاييکه کارکردهاي پنهان بدون برنامهريزي
ببلي انجام ميشوند ،ممکن است با برخي از برنامههاي ساختاري اجتماعي هماهنگي
نداشته و موج

اختالل و نابهنجاري شود (همان) .ديگر کارکرد ،کارکرد خنثي 14است،

که پيامدهاي آن ،ايجاباً و سلباً نسبت به نهادهاي ديگر فابد اثر و خاصيت هستند (ريتزر،

.)141 :1331
با توجه به مفاهيم ذکرشده ،سه اصل کارکردگرايي ساختاري و انتقادات مرتن
عبارتند از:
21

اصل وحدت کارکردي
به موج

اين اصل ،عناصر فرهنگي و فعاليتهاي اجتماعي معيارشده براي کل نظام

کارکردي هستند (روشه )23 :1834 ،و براي هريک از آنها ،کارکردي واحد در نظر گرفته
ميشود که هماهنگ با ساير عناصر ساختاري ،در جهت نظم و تعادل کل جامعه عمل
ميکند (عبداللهي .)183 :1831 ،از اين نظر چنان بر ميآيد که بخشهاي گوناگون يک
نظام اجتماعي تا حد زيادي يکپارچه هستند ،اما مرتن بر اين عقيده بود که هرچند
ممکن است اين امر در جوامع کوچک ،ساده و متجانس تا حدي مصداق داشته باشد،
ولي در جوامع توسعهيافتهي امروزي که تقسيم کار و تفکيک امور در بال
خردهنظامهاي عديدهاي گسترش و تعميق يافته ،ديگر نميتوان با مفروضپنداشتن
انسجام اجتماعي انتظار داشت که يک عنصر ساختاري معين مثل فالن حزب سياسي
براي کل جامعه کارکردي باشد (همان) .همچنين مرتن به درستي خاطر نشان ميکند که
درون يک جامعه ،رسوم و احساساتي ميتوانند براي برخي از گروهها کارکردي بوده اما
براي گروههاي ديگر ،کارکردي نداشتهباشند (روشه .)23 :1834 ،از طرفي در پديدههاي
کارکردي ،کارکردهاي هر عنصر ساختاري را نميتوان فقط به يکي از کارکردهاي
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آشکار و بابل انتظار آن محدود نمود و از کارکردهاي پنهان و غيربابل انتظار آن غافل
شد.
21

عموميت کارکردي

بنابر اين اصل ،استدالل ميشود که تمامي صورتهاي فرهنگي و اجتماعي معيارين و
ساختارها ،عالوه بر آنکه طبق اصل وحدت کارکردي ،براي کل نظام کارکردي هستند،
براي خود آن عنصر و حفظ هماهنگي و تعادل کل نظام ،کارکردهاي مثبتي دارند (ريتزر،

 .)144 :1331اما مرتن ميگويد که اين اصل با آنچه در جهان وابعي مييابيم ،سازگاري
ندارد .آشکار است که تمام ساختارها ،رسوم ،افکار ،باورها و نظاير آن کارکردي مثبت
ندارند (همان) .همچنين اگر اين اصل پذيرفته شود ،نميتوان انکار کرد که در اين نو
نظام ،برخي از پديدهها بهدليل کارکرد مثبتي که براي آنها تصور ميشود ،چنان جدي
تلقي ميشوند که جامعه بايد تمام توانش را براي حفظ و اعتالي آن به هر بيمتي که
باشد ،صرف کند .در اين وجه ،آرمانشهر مستعد سرريزشدن به تروريسم است ،زيرا
هيچ ارزشي با آن بابل معارضه نيست و تحققبخشيدن به آن ،امري الزامي و برحق
شمرده ميشود (بودون و بوريکو.)18 :1831 ،
به نظر مرتن در جوامع امروزي ،هريک از عناصر ساختاري ممکن است براي يک
خردهنظام نظير حوزهي ابتصادي کارکرد مثبت و براي يک خردهنظام ديگر مثل حوزهي
سياسي نظام موجود داراي کارکرد منفي باشد .لذا در ارزيابي مثبت يا منفيبودن کارکرد
هر عنصر ساختاري بايد اين پرسش را مطرح کرد که کارکرد مثبت يا منفي براي چه
گروهها يا خردهنظامهايي؟ (ريتزر.)144 :1331 ،
21

ضرورت کارکردي

برخي از کارکردها براي زندگي جامعه (يا يک گروه ،يک فرد) ضروري و
جايگزينناپذيرند( .روشه )83 :1834 ،بهعبارت ديگر ،کارکرد هريک از عناصر ساختاري
براي حفظ تعادل و بقاي کل نظام اجتناب ناپذير است( .عبداللهي )183 :1831 ،همچنين به
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موج

اين اصل ،هيچ ساختار کارکردي ديگري را نميتوان يافت که بهخوبي

کارکردهاي رايج جامعه عمل کنند( .ريتزر )141 :1331 ،اما برعکس براي مرتن ،معادلها
يا جانشينهاي کارکردي وجود دارند و يک نهاد ميتواند براي ايفاي همان کارکرد،
جانشين نهادي ديگر شود (روشه .)83 :1834 ،در وابع مرتن با طرح کارکردهاي آشکار و
پنهان و کارکردهاي مثبت و منفي ،که ملحقات مهم تحليل کارکردي هستند و بازنگري
در اصل وحدت کارکردي و عموميت کارکردي ،زمينه را براي نقد ضرورت کارکردي
و طرح کارکرد جايگزين فراهم ميسازد .به نظر او کارکرد هريک از عناصر ساختاري
ضروري نيست ،بلکه با توجه به تفاوتپذيري کارکرد هر عنصر و امکان ايجاد کارکرد
مشابه توسط عناصر ساختاري متفاوت ،ميتوان بسياري از عناصر ساختاري را بازسازي
و حتي برخي از آنها را حذف کرد.

و رمان
«

» نويسنده ،شاعر و فيلمنامهنويس عرابي ،متولد  1318در بغداد است.

«

» ،سومين رمان اوست که در سال  2318منتشر و سال بعد ،برندهي

جايزهي بوکر عربي شد .پيش از اين ،رمان ديگر

با نام

نيز

برندهي جايزهي بهترين رمان عربي سال  2331در دبي شده بود و رمان ديگرش با
عنوان

در سال  ،2313جايزهي بهترين رمانِ نويسندگان عرب

زير  43سال را در هايفستيوال بريتانيا از آن خود کرد (نبهاني .)1 :1831 ،همچنين وي دو
»و«

اثر ديگر خود را با عنوانهاي «

» در سالهاي

 2311و  2313منتشر نموده است.
در رمان

 ،عناصر عربي و محلي مانند غذاها ،فرهنگ يا حتي

نو خاص معماري که نويسنده آنها را توصيف ميکند ،ديده ميشوند و اين ،نشان از
آن دارد که او در رمان خود روايتگر جامعهاي است که در آن زندگي ميکند .به نظر
ميرسد وي رمان

را تحت تأثير رمان «فرانکشتاين» اثر «مري

شلي »13نوشته باشد .فرانکشتاين در اثر مري شلي ،دانشمندي است که انساني را
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شبيهسازي ميکند و بعد در اثر خطاي او ،آن انسان تبديل به هيواليي بزرگ ميشود که
نامي ندارد و بعدها با نام خالقش ،فرانکشتاين ،مشهور ميشود .در رمان
اين هيوال ،مخلوق دستِ دستفروشي است که تکههاي اجسادي که در اثر انفجارهاي
پي در پي بغداد تکهتکه شدهاند را جمعآوري کرده ،بههم ميدوزد و با آن هيئتِ انساني
را پديد ميآورد .شبي روحي سرگردان که متعلق به يکي از کشتههاي انفجار بغداد
است ،در آن جسم حلول ميکند و آن جسم به خانهي همسايه ،يعني «
ميگريزد.

»

مادري است که فرزندش در جنگ کشتهشده اما با ورود اين هيوال

به خانهاش ،گمان ميکند که پسرش

 ،برگشته است .اين هيوال با خود عهد ميبندد

تا انتقام تمام افرادي که بدنش از اجساد آنها تشکيلشده را بگيرد .او معتقد است که
تکههاي جسمش از اجساد بيگناهان تشکيلشده است .سپس متوجه ميشود که انتقام
هرکس را ميگيرد ،تکههايي که مربوط به آن شخص هستند ،ذوب ميشوند و ميافتند.
بدين ترتي
کامالً عوامانهي «

براي نامگذاري شخصيت اصلي رمانش از اصطالح

(«

» استفادهکرده که در وابع مخفف «

» بهمعني

«آنکه/چه نامش را نميدانم» است .اين اصطالح ،در گويش عاميانه ،به هر آن چيز يا
کسيکه نامش را به ياد نميآوريم يا نميدانيم اطالق ميشود که معادلهاي فارسي آن
«اسمش چيه» يا «اسمش چي بود» يا «يارو» و يا «چيز» هستند» (نبهاني ،))81 :1831 ،براي
بقاي خود دست به کشتن افراد بيگناه ديگري ميزند زيرا جسمش براي گرفتن انتقام
از بيگناهان به تکههايي از اجساد بيگناهان نياز دارد .او که ابتدا مأموريت خويش را
بربراري عدالت ميدانست ،به شخصيتي خونريز بدل ميشود که ديگر اثري از هدف
اوليهاش در او ديده نميشود.
در

نمونهاي از جامعهي انساني مشاهده ميشود که تمام آرمانها

و ايدههايي که براي سوقدادن به سعادت در آن ارائهشده بود ،شکستخورده و در
نهايت چيزي جز بتل و غارت و ويراني در پي نداشته است.
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تحليل رمان بر اساس انتقادات مرتن
در کارکردگرايي ،جامعه بهمثابه سيستم يا نظام درنظر گرفته ميشود (فصيحي:1833 ،

 .)118با توجه به مثال زير،

را ميتوان نمايندهي يک سيستم اجتماعي دانست .او

در وابع يک نظام اجتماعي زنده است يعني همانطورکه يک سيستم کارکردگرا ،جامعه
را در نظر ميگيرد:

اين سيستم اجتماعي از مردم ستمديدهاي تشکيلشده که برباني ترور هستند و
هدفشان ،برپايي آرمانشهري است که در آن ترور وجود نداشته باشد ،عدالت در مورد
تروريستها اجرا شود و انتقام خونهايشان گرفته شود.

 ،در رمان ،آرمانشهري

را توصيف ميکند که با آمدنش برپا خواهد شد:

(همان.)111 :

اين نظام را به داليلي که در ادامه ميآيد ،ميتوان يک نظام کارکردگرا در نظر گرفت
که براي برپايي آرمانشهر خود ،دستياراني دارد که اجزاي اصلي نظام هستند و هرکدام
بهدليلي با او همکاري ميکنند «

» مسير حرکت او را مشخص ميکند« ،

افکار جديد و ناشايستش را برايش توجيه ميکند« ،

»

» که افسر سازمان مبارزه با

ترور است ،اطالعات مهمي در اختيارش برار ميدهد و برايش نمونهاي زنده از يک
دشمن وابعي است.
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(همان)113-113 :

و

همچنين او سه دستيار ديگرش را معرفي ميکند.

 .ديوانهي کوچک ،او را شهروند عرابي درجه يک ميداند چرا که او از
نوادها و رنگها و طبقات مختلف جامعه تشکيل شده ،ديوانهي بزرگ ،او را مقدمهاي
براي ظهور منجي موعود ميداند و ديوانهي بزرگتر او را خودِ منجي موعود معرفي
ميکند.

(همان.)113-111 :
هر يک از اين سه ديوانه ،پيرواني نيز دارند که باهم در راستاي تحقق اهداف نظام
حرکت ميکنند .آنها شهرونداني هستند که هويتشان بهتنهايي اهميتي ندارد و
شمارهگذاري شدهاند و براساس شمارههايشان خوانده ميشوند
(همان.)281 :
چنانکه پيشتر اشاره شد ،در کارکردگرايي ،اعضاي جامعه بهطور يک به يک مهم
نيستند و چيزي که اهميت دارد ،خدمتي است که اين اعضا به نظام ميکنند (تنهايي،

 .)11 :1813در رمان ،پيروان ديوانهي بزرگتر،
ديوانهي بزرگتر را پيامبر اين دين جديد.

را شکل زميني خداوند ميدانند و

خوانش ديستوپيايي رمان «فرانکشتاين في بغداد» بر اساس اصالحات مرتن92 ...

(همان.)113 :

از آنجايي که مهمترين وظيفهي اين سه ديوانه ،جذب پيرواني از ميان مردم عادي
جامعه است که بهطور يک به يک براي نظام مهم نيستند ،اهميتشان کمتر از سه نفر
اول يعني

،

و

جلوه ميکند .اين سه نفر اول بهطور مستقيم به بقاي

نظام کمک ميکنند و با جذب آحاد مردم ،که اهميت کمتري در نظام کارکردگرايي
ساختاري دارند ،وظيفهي خود را در ببال نظام انجام ميدهند.
چنانکه گذشت ،نطفهي طرحهاي آرمانشهري ،در نارضايتي از وضع موجود بسته
ميشود (بودون و بوريکو )12 :1831 ،که اين نارضايتي ،عموماً در اوضا نابسامان بهوجود
ميآيد« .
خويش "

» ،يعني همان خالق

بعد از فقدان دوست و همخانهي

" در يکي از انفجارها ،دچار حاالت غير طبيعي ميشود.

.
در وابع آنچه باعث ايجاد اينگونه رفتارها در

شده ،نابساماني و اتفابات

ناخوشايندي ميباشد که در کشورش رخ داده است .حتي بهمريختگي هميشگي خانهي
با وسايل کهنه و بديمي و بهدرد نخور ،نمادي از نابساماني اوضا کلي ميباشد.
(همان)83 :

همچنين پيروان سه ديوانه ازميان کساني هستند که از وضعيت عمومي موجود و
اتفاقهاي اطرافشان ناراضي بوده و در جستجوي راه نجاتي هستند:
(همان:

.)113
در وابع اعضاي اصلي سيستم ،کساني را که براي رهايي از وضع موجود بهدنبال راه
نجات ميگردند ،با ترسيم آرمانهاي مقدس و مقدسنمايي سيستم ،به پيروي فرا
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ميخوانند و اين نظام هيواليي را چنان مقدس جلوه ميدهند که جاي هيچ شکي براي
پيوستن به آن بابي نميماند .کارکردها براي برپايي اين نو آرمانشهر به سب
مشروعيتي که برايش تصور ميشود ،همچون تکليفي اجتناب ناپذير به اعضايش تحميل
ميگردد( .بودون و بوريکو)18 :1831 ،

ميتوان اين موضو را مشاهده نمود که پدر و خالق

در رمان

" به دروغ شهرت دارد:

يعني "

 ،پدر و خاستگاه

است که به دروغ شهرت دارد و اين ميتواند نشان از

دروغبودن خاستگاه اتوپيا از ديد نويسنده باشد .در جايي ديگر نيز اين مطل
ميشود که

،

مشاهده

را دروغ ميداند:

(همان.)241 :

حال و روز و افکار

بهعنوان خالق

و دروغپنداشتن

حاليکه خواننده نميتواند تشخيص دهد که او وابعاً دروغ است يا اينکه

در
دوست

دارد اينطور فکر کند ،نشان از اساسِ مبهم و رازآلود اتوپياي رمان دارد .البته بايد به
اين نيز توجه داشت که الشسمه ،آنگاه که خودش را منجي بشريت معرفي ميکند بصد
نداشته که دروغ بگويد
(همان)111 :

اما اتوپياي خود را بزکشده به ديگران مينماياند و وظيفهي بعضي از معاونان او نيز
اين است که حقيقت

را جور ديگري به مردم جامعه ارائه بدهند.
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 ،که همان اجزاي نظام ساختارگرا هستند،

يکي از وظايف دستياران اصلي

عالوه بر توجيه افکار ناشايست او ،پوشاندن زشتيها و ايرادهاي چهرهي زشتش با
استفاده از لوازم آرايش و گريم است .تا اينکه بهصورتي که وابعاً هست ،به نظر نرسد.

(همان.)111 :

وبتي ايرادهاي نظامي پوشانده شود و آن نظام مقدس جلوه داده شود ،آرمانشهري
که وعدهي آن را ميدهند ،براي عموم اعضاي آن نيز باورپذير ميشود .به همين دليل
اعضا با ميل بلبي خود به آن ميپيوندند .گرچه در رمان مشاهده ميشود که خالق
دوست دارد که کار او زودتر پايان يابد و از ترس بدرتي که

يعني
دارد ،با او همکاري ميکند

(همان.)143 :

اما چنانکه در رمان مشاهده ميشود،
با فري

و دستيارانش ،اعضا را نه با زور ،بلکه

و وعدهي امنيت به سيستم فرا خواندند .در چنين نظامي ،مشکالت به اعضاي

آن بازميگردد ،با اين تلقي که اصل نظام از هر مشکلي بري است و اگر مشکلي هست،
بهدليل کوتاهي اعضا در انجام وظايف است .اعضاي گروههايي که دستياران
تشکيل دادهاند ،بهسب

مشروعيت و تقدسي که براي او بائلند ،چنان او را باور دارند

که حاضرند جان خود را براي بقاي وي تقديم کنند .يکي از آنها وبتي

را

ميبيند که نيازمند تکههاي جديدي براي بقا است ،خالصانه از او ميخواهد که او را
بکشد و از اعضايش براي بدن خود استفاده کند:

(همان)281-281 :
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از نظر کارکردگرايي ،اين شهروند يک شهروند خوب است زيرا وظيفهاي که نظام
به او محول کرده را بهخوبي انجام داده است .او خود را براي حفظ نظام فدا ميکند
زيرا در اين نظام ،همانند ساير نظامهاي اجتماعي کارکردگرا ،اصل نظام مهم است نه
تکتک اعضا و اجزاي نظام با توجه به کارکردي که براي بقاي سيستم دارند،
ارزشگذاري ميشوند.

اصل وحدت کارکردي
طبق اصل وحدت کارکردي ،تمامي اجزاي يک نظام اجتماعي براي يکديگر و همچنين
براي کل نظام کارکردي هستند .مرتن ،اين اصل را فقط در جوامع ساده و کوچک
صحيح ميداند و ميگويد اين اصل در جوامع بزرگتر امکانپذير نيست .از نظر او،
بعضي از پديدههاي اجتماعي داراي کارکردي خنثي هستند .او در مورد پديدههاي
کارکردي ،بحث کارکردهاي پنهان و آشکار را مطرح ميکند و ميگويد نميتوان فقط
روي کارکردهاي آشکار عناصر ،متمرکز ماند و از کارکردهاي پنهان غافل بود( .عبداللهي،
)183 :1831

در رمان ،اختالفهاي بين
گاهي بين

و

 ،درگيريهاي بين پيروان سه ديوانه و

و دستيارانش همه نشان از عدم وجود هماهنگي و يکپارچگي در اين

سيستم دارد.

(همان)111 :
(همان:
)113

طبق نظر مرتن وبتي در سيستمي انسجام اجتماعي وجود نداشته باشد ،نميتوان
گفت که تمامي عناصر براي همه اعضا کارکردي هستند.
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ترور ،شيوهاي است که

ميخواهد با اتخاذ آن ،آرمانشهر خود را برپا کند

لذا آن را براي تمامي اجزاي سيستمش کارکردي ميداند .در ابتدا او فقط کساني را
ميکشد که در ترور اجزاي بدنش سهم داشتهاند ،اما ديري نميپايد که مشکلي
پيشبيني نشده او را غافلگير ميکند با گرفتن انتقام هر برباني ،آن تکه از بدنش که
مربوط به همان برباني است ،فاسد ميشود و او احساس ميکند براي بقا و بهاتمام
رساندن مأموريتش ،نياز به تکههاي جديد از گوشت بربانيان بيگناه دارد:

(همان) 118-114 :

که پيش از اين ادعا کرده بود که جسمش از تکههاي بدن بربانيان بيگناه
تشکيلشده است:
(همان.)111 :
وبتي در شرايط اضطراري براي بقا نياز به بطعات جديد دارد ،دستيارانش تکههاي
جسد کسي را که مطمئن به بيگناهياش نيستند ،جايگزين تکههاي فاسد ميکنند.
(همان.)118 :
و اين سرآغاز رسمي جنايتهاي اوست .تکههاي جديد بدن

نيز فاسد

ميشوند و او ناچار است که مردم بيگناه را بکشد تا بتواند زنده بماند و اين چرخه
ادامه دارد .اين موضو نشاندهندهي سيستم فاسدي است که حتي اگر اعضايش عوض
و اعضاي سالم جايگزين آنها شود ،مادامي که روي هدفش (انتقامجويي) تأکيد دارد،
بازهم اعضا به طور سيستماتيک فاسد خواهند شد .فساد اعضا ،همان کارکرد پنهاني
است که مرتن در اصل وحدت کارکردي به آن اشاره ميکند .در کارکردهاي پنهان،
روابط علت و معلولي وجود دارد که در ذات هر سيستم نهفته است و منظور از کارکرد
آشکار ،کارکردهاي برنامهريزي شدهي نظام براي اعضاست( .فصيحي )123 :1833 ،از نظر
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مرتن بيتوجهي به کارکردهاي پنهان ،ممکن است موج

اختالل و نابهنجاري شود.

(تنهايي)214 :1813 ،

کارکرد آشکار اجزاي

 ،پديدآوردن شاکلهي اصلي اوست که با آن بتواند

انتقام تکتک تکهها را بگيرد .اما کارکرد پنهان و پيشبيني نشدهي اجزا ،يعني فسادشان
پس از بصاص ،رفته رفته سيستم را به هيواليي وحشتناک بدل ميکند که تنها هدفش،
بقاي خودش است و براي بقا و جبران اعضاي از دست رفتهي خود ،ناچار است که به
جنايتي جديد دست بزند:

اينگونه بيتوجهي به کارکردهاي پنهان ،سب

ميشود تا سيستم به موجودي

تبديلشود که هيچ چيز جز ميل به بقا در آن بابي نمانده است.

اصل شمول عام
در اصل شمول عام ،تمامي معيارهاي فرهنگي و اجتماعي و ساختارها ،کارکردهاي
مثبت دارند (ريتزر )144 :1331 ،اما بهنظر مرتن در جوامع امروزي ،هريک از عناصر
ساختاري ممکن است براي يک جزء کارکرد مثبت و براي جزئي ديگر کارکرد منفي
داشته باشد .بنابراين بضاوت صحيح راجع به مثبت يا منفيبودن کارکرد کلي هر عنصر
ساختاري ،به ارزيابي و مقايسهي کارکردهاي مثبت و منفي آن عنصر ساختاري در
سطح نظام اجتماعي بستگي دارد( .عبداللهي )183 :1831 ،بر همين اساس ،در رمان ،هريک
از دستياران

يک عنصر ساختاري اصلي هستند که کارکرد مخصوص خود را

دارند هرکدام از آنها به نوعي در حفظ نظام اصلي (

) تالش ميکنند .در وابع

اين عناصر تنها براي بقاي نظام ،کارکرد مثبت دارند .از درگيريهاي ميانشان پيداست
که حتي براي يکديگر نيز کارکرد مثبت ندارند .آنها اگرچه بهدليل کارکرد مثبتشان
براي نظام ،به بقاي آن کمک ميکنند ،اما خود نظام براي مردم آن جامعه چيزي جز
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ناامني و بتل و آشوب در بساط ندارد تا جاييکه وبتي يکي از اعضاي اصلياش به
کمک نياز دارد ،به کمکش نميشتابد.

در نظامي که برپايهي کارکردگرايي ساختاري استوار است ،اين اعضا هستند که بايد
به بقاي نظام کمک کنند و عکس اين موضو اتفاق نميافتد .به همين دليل جان اعضا،
حتي با وجود کارکردي بودنشان ،اهميتي براي نظام ندارد.
ترور که اصليترين وسيلهي

براي رسيدن به اهدافش است را ميتوان يک

فعاليت اجتماعي معيارشده از طرف نظام دانست .اين فعاليت اجتماعي گرچه کارکرد
مثبتي همچون گرفتن انتقام خون بربانيان دارد ،اما کارکردهاي منفي بسياري نيز دارد که
از جملهي آن ،آشوب ،ويراني ،ايجاد رع

وحشت ،فساد اعضاي سيستم با ورود به

چرخهي پايان ناپذير بتلها و مواردي از اين دست ميباشد:

(همان.)111 :

اين نظام ،برپايي آرمانشهر خود بر اساس عدالت و از بينبردن ترور را بسيار مهم
ميداند و براي رسيدن به آن ،از هر وسيلهاي ،حتي خود ترور ،استفاده ميکند .سپس،
مشروعيتي که اعضاي سيستم به آن دادند ،آن را به ديکتاتوري و ستمگري ميکشاند
تاجاييکه رفته رفته آنچه اهميت مييابد ،تنها حفظ نظام است.

بيگناهان را

ميکشد تا خودش زنده بماند و از اينجا به بعد براي سيستم فقط بقاي سيستم ،با هر
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براي حفظ بقاي خود و انتقامگرفتن از

هزينهاي ،اهميت دارد و تمام تالش

کساني است که براي بقاي سيستم خطرناک هستند.
(همان.)233 :

اينگونه ،کارکرد مثبتي که نظام براي ترور معين کرده بود ،يعني انتقام بيگناهان ،به
فراموشي سپرده ميشود و ترور به وسيلهاي براي حفظ نظام مبدل ميگردد .در وابع
کارکرد منفي آن ،يعني ريختهشدن خون بيگناهان ،جايگزين کارکرد مثبتش ميگردد
چرا که

استحقاق خود را براي زندگي ،بيشتر از ديگران ميداند و به خود اجازه

ميدهد که براي بقاي خودش ،بيگناهان را نيز ترور کند .اين حس از اعضاي سيستم
به سيستم داده شده اعضايي که وجودشان براي سيستم اهميت ندارد و در صورت
داشتن کارکرد منفي ،به راحتي حذف ميشوند.

ضرورت کارکردي
در اصل ضرورت کارکردي ،برخي از کارکردها براي تکتک عناصر جامعه ضروري
هستند و برخي از صورتهاي اجتماعي نيز براي تحقق اين کارکردها جايگزين
ناپذيرند .از نظر مرتن ،برعکس ،معادلها يا جانشينهاي کارکردي وجود دارند و يک
نهاد ميتواند براي ايفاي همان کارکرد ،جانشين نهادي ديگر شود( .روشه)83 :1834 ،

در رمان ،نظام

که يک سيستم کارکردگراست ،خود را تنها نظامي ميداند که

ميتواند با ترور مقابله کند و عدالت را برپا کند.

وبتي اين نظام براي خودش بديل و جايگزيني نميبيند ،بديهي است که در مورد
اعضاي خود و کارکردشان نيز اينگونه فکر کند .نظام

که سيستمي

کارکردگراست ،خود را تنها عدالت موجود و بيهمتا ميداند و هيچ جايگزيني براي
راهحل خود متصور نيست زيرا با ارائهي هر انتقاد يا راهحل جايگزيني ،بقاي خود را
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در معرض خطر ميبيند و تمام اعضاي جامعه را ملزم ميکند تا به او در رسيدن به
هدفش ياري رسانند.

(همان)111 :

او حتي پليسها را که وظيفهشان ايجاد آرامش در شهر است ،ميکشد

(همان)141 :

زيرا پليس متعلق به جامعهي ببلي است که

عليه آن بيام کرده .از نظر او اين

نظام ،براي بربراري امنيت و عدالت کافي است و پليس عنصر بيگانهاي است که به اين
جامعه تعلق ندارد و نيازي به آن احساس نميشود.

نتيجه
خواتش ديستوپيايي رمان

 ،براساس اصالحات مرتن بر نظريهي کارکردگرايي

ساختاري حاوي نتايجي بدين شرح است:
 تشکيلشدن از اجزاي مختلف و داشتن زير مجموعههايي که هدف برپاييشانحفظ و بقاي

است ،نشان از اين دارد که

يک سيستم است که عموماً با

توجه به ويوگيهاي طرحهاي آرمانشهري ،نظير نارضايتي مردم از وضع کنوني و
وعدهي بهترشدن در راستاي برپايي و حفظ آرمانشهر حرکت ميکند.
 تطبيق مؤلفههاي اين سيستم با کارکردگرايي ساختاري ،نظير اهميت بيشتر سيستمنسبت به تکتک اعضا و مشروعيت و مقدسنمايي آن ،حکايت از کارکردگرايي دارد.
 با توجه به اصالحات مرتن بر سه اصل بنيادي کارکردگرايي ميتوان دريافت کهبرپايي آرمانشهر در اين سيستمِ کارکردگرا امکانپذير نيست زيرا هرکدام از اين سه
اصل ،بهنوعي منجر به فساد و ديکتاتوري سيستم ميشوند.
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 در اصلِ وحدت کارکردي ،بيتوجهي به کارکردِ پنهانِ اجزاي اصلي ،يعنيفسادشان پس از انتقام ،موج

شد تا

و نظام او ،بدل به شخصيت و نظامي

خونريز و ديکتاتور شود.
 در اصل شمول عام ،بيتوجهي به کارکرد منفي ترور و انتقامجويي و اطاعتبيچون و چراي اعضا از نظام ،موج

شد تا سيستم خود را مستحق بداند که براي

بقاي خود خون بيگناهان را بريزد.
 همچنين در اصل ضرورت کارکردي ،بائلنبودن عناصر جايگزين براي ترور،زمينههاي فساد و ديکتاتوري سيستم را فراهم آورده است.
 با توجه اصول ذکرشده ،آرمانشهر وعده دادهشده از سوي سيستم ،بدل بهديستوپيا ميگردد که از مؤلفههاي آن ميتوان به شکلگيري و گسترش ترور ،نا امني و
آشوب اشاره کرد.
پينوشتها
Dystopia
Utopia
structural functionalism
Talcott Parsons
Emile Durkheim
Auguste Comte
Robert King Merton
Function
Functional
Eufunctional
Dysfunctional
manifest function
latent function
non-function
functional unity
functional universality
functional indispensability
Mary Wollstonecraft Shelley

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 .22از آنجايي که من از تکههاي انسانهاي مختلفي ساخته شدهام که از تشکيالت ،ريشهها ،ببيلهها،
نوادها و پسزمينههاي اجتماعي مختلف بودند ،نمايندهي اين ترکي

غيرممکني هستم که تاکنون سابقه

نداشته .من شهروند عرابي درجه يک هستم .او [ديوانهي کوچک] مرا اينگونه باور دارد.
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 .11من پاسخ نداي مسکينانم .من رهاييبخش آنانم و کسي هستم که انتظارش را ميکشيدند .من همانم
که آنان ميخواهند .من اميد آنانم .من پاسخ نداي ظلمستيزانه و انتقامجويانهي ايشانم که از بهشت
آمدهام .به ياري خداي آسمانها از همهي جنايتکاران انتقام خواهم گرفت .سرانجام عدالت را بر زمين
برپا خواهم کرد.
. .12من چند دستيار دارم که با من زندگي ميکنند و در طول سه ماه گذشته دور من جمع شده اند.
مهمترين آنها پير مردي است که او را ساحر ناميده ام ....نقش و وظيفهي او اين است که مسير حرکت
مرا مشخص کند ......دومين شخص مهم در ميان دستيارانم «سوفسطايي» است .او خودش را اينگونه
ناميده .او در توجيه و ترويج و شفافسازي افکار خوب براي بويتر شدن و واضح شدنشان ،تبحر
دارد .سومين شخص مهم کسي است که او را «عدو» مينامند ،او و افکار و رفتارهايش براي من نمونه
زنده يک دشمن است .همچنين او به دليل موبعيت حساسش ،اطالعات مهم زيادي را در اختيار من
برار ميدهد که در ابدامات دشوارم خيلي به درد ميخورند.
 .22از آنجايي که من از تکههاي انسانهاي مختلفي ساخته شدهام که از تشکيالت ،ريشهها ،ببيلهها،
نوادها و پسزمينههاي اجتماعي مختلف بودند ،نماينده اين ترکي

غير ممکن هستم که تا کنون سابقه

نداشته .من شهروند عرابي درجه يک هستم .او [ديوانه کوچک] مرا اينگونه باور دارد ....ديوانه بزرگ
باور دارد که من ابزار مخرب بزرگي هستم که همه اديان آمدنش را ببل از ظهور منجي موعود ،بشارت
دادهاند....اما ديوانه بزرگتر باور دارد که من خود منجي موعود هستم.
 .19در يکي از ش

ها ،شهروند شماره  841را در يکي از کوچه هاي محله الوزيريه ديد .او خودش

به الشسمه گفت که شهروند  841است .
 .10اما ديوانهي بزرگتر ...کتاب مقدسش را براي پيروانش ميخواند .در آن مشخصشده بود که من
تصوير جسماني خدا روي زمينم ،و او دري براي اين تصوير است .ديدار من بر آنها حرام شده بود،
بههمين خاطر وبتي از طبقهي سوم پايين ميآمدم و در راهرو يا کنار پله ها با من روبرو ميشدند،
سريع روي زمين سجده ميکردند و چهرههايشان را از ترس با دست ميپوشاندند.
 .52هادي بعد از اين حادثه از اينرو به آنرو شد .عصباني ميشد ،فحش ميداد و ميتوپيد و به
ماشينهاي هامر آمريکايي يا خودروهاي پليس و گارد ملي سنگ پرتاب ميکرد و با هرکس که

سرصحبت را در مورد زندگي ناهم عبدکي و سرگذشتش باز ميکرد ،گالويز ميشد.
 .... .11اگر دبيق ميشديم ،در حقيقت آن يک خانه نبود .بيشتر چيزهايي که در آن بود ،فرو پاشيده

بود....
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 .11هريک از دستياران ديوانهام انديشهي خود را دربارهي من ،بين گروهي از مردم ترويج ميکنند.
آنها از بين کساني که از وضعيت عمومي و آنچه در اطرافشان ميديدند خسته شده بودند و دنبال راه
نجات ميگشتند ،پيرواني جمع کرده بودند.
 .12همانطور که بقيه در موردش ميگويند ،او دروغگوست حتي اگر بسم بخورد که صبحانه نيمرو
خورده ،بايد شاهدهاي عيني بياورد تا حرفش را تاييد کنند ،جسم برهنهي ساخته شده از اجساد
کشتگان انفجارها که جاي خود دارد.
 .12او مستحق چنين سرنوشتي نبود ،در طول حياتش جرمي بهجز دروغگويي نداشت .دروغهايي
بيضرر .بهجز دروغ بزرگش "

" .بله ،وابعاً دروغ بود .االن بهتر است اينطور فکر کند .هر وبت

باور ميکرد او يک تجربهي وابعي بوده که از سر گذرانده ،مشکالت و دردسرهايش بيشتر ميشد .او
دروغي ترسناک و خوفناک است که ذهن پريشانش در لحظهاي مبهم از زندگياش ساخته است .بايد
همين االن کامالً فراموشش کند.
 .91من رهاييبخش آنها و کسي هستم که انتظارش را ميکشيدند .من همانم که آنها ميخواهند .من
اميد آنها هستم.
 .92ديوانهي بزرگتر اجزاي فاسد بدنم را جدا کرد ،سپس ديوانهي بزرگ و کوچک اجزاي تازه را
دوختند .باهم مرا به حمام طبقهي باال بردند .خون و چرک لزج روي تنم را شستند .خشکم کردند...
سپس

صورتم را با لوازم آرايش ترميم کرد .چهرهي مرا با اليهي ضخيمي از آرايش زنانه

پوشاند و آيينه را به من داد .به صورتم نگاه کردم و خودم را نشناختم .لبانم را براي پرسيدن تکان دادم
و فهميدم اين چهرهي من است.
 .91اما در وابع به چيز ديگري فکر ميکرد دوست داشت جسد الشسمه هرچه زودتر تحليل رود تا از
دست او خالص شود و ترسش پايان يابد.
 .99وبتي وارد حياط خانه شدند ،آن مؤمن به آشپزخانه رفت و با چابو برگشت و آن را به

داد،

به او گفت که فدايي اوست بايد او را بکشد و اجزايي را که الزم دارد ،مثل لوازم يدکي ،براي خود
بردارد .اين پيشنهاد غافلگيرش کرد ،بعد از چند دبيقه ترديد و تفکر ،به نظرش فکر خوبي آمد..
......
 .....- .84تو دروغ گويي ،ميخواهي ما رو بترساني .منجي نميميرد ...رو به ديوانه بزرگتر کرد و اين را
گفت.
 .81به همراهان و دستيارانم نگاه کردم و فهميدم ترس چهره هاشان را فرا گرفته .اما ساحر اينگونه نبود
و به چيز مشخصي فکر ميکرد
 .91او حسود است .ميخواهد که تحت سلطة خودش باشي .ميخواهد خوارت کند .لطفا به
حرفهايش گوش نده.

خوانش ديستوپيايي رمان «فرانکشتاين في بغداد» بر اساس اصالحات مرتن12 ...
.... .91روز بعد که بيدار شدم ،ديدم بسياري از اجزاي بدنم روي زمين افتادهاند و بوي عفن و تند مرگ
از آن به مشام ميرسيد ...اين نتيجهگيري غافلگيرم کرده بود ،نياز به بطعات جديد داشتم....
 .83من خيلي در مورد گوشتهايي که در ترميم جسمم استفاده ميشود مراب

هستم که دستياران

براي من گوشت «نامشرو » نياورند ،يعني گوشت جنايتکاران.
 .83وبتي فرصت کردم با ساحر به تنهايي صحبت کنم ،با اطمينان به من گفت که نصف جسمم از
گوشت گناهکاران تهيه شده است.
 .01هيچ چيز جز ميل به بقا بابي نمانده بود .ميکشد تا ادامه يابد...
 .02صدايي در ذهن

ميان موجهاي دردي که پيوسته در او شناور بود به او خبر ميداد که کارها

همچون فيلمهاي اکشن آمريکايي انجام خواهد شد .ناگهان بهرمان معجزه آسايش با هيکل تيرهاش ،از
باال ظاهر ميشود و باشتاب پايين ميآيد تا با ضربات بدرتمند دستش دشمنان را زمين بزند و دوست،
خالق ،سازنده و پدر پيرش را نجات دهد .اما اين اتفاق نيفتاد...
 ... .01بنابراين اسلحهام را باال بردم و پيرمرد بيگناه را نشانه گرفتم .او وابعا بيگناه بود ...وبتي همه
چيز داشت از جلوي چشمانم ناپديد ميشد ،شليک کردم .ديگر صدايي نشنيدم ...وبتي کامالً کور شدم
آرام آرام جلو رفتم تا کفشم به چيزي برخورد کرد .خم شدم و جسد گرم پيرمرد ترسان را لمس کردم.
گلوله کامال به کاسهي سرش خورده بود .با ترس دنبال منشاء مرگ در باالي ساختمانها و انتهاي
راههاي روبرويش ميگشت .اما مرگ از پشت سرش آمده بود .چابوي کوچکي درآوردم و کار خود را
شرو کردم.
 .09چارهاي جز اين نيست که به او هشدار دهي تا ديگر کار بدش را تکرار نکند .من حاال از همهي
کسانيکه به طور کلي به من بدي کردهاند انتقام ميگيرم ،نه فقط از کساني که به اعضايم بدي کرده-
اند..
 .00آنها مرا به بزهکاري متهم ميکنند و نميدانند تنها عدالتي که در اين کشور وجود دارد منم.
 .01طبق وظيفهي اخالبي و انساني ،همه بايد به ياري من بيايند و در صف من باشند تا عدالت را در
اين دنيا بربرار کنم .دنيايي که با طمع و جنون استبداد و شهوتِ بتل هميشه تشنهي خون است.
 .41يکي از آن دو افسر جوان توانست راه را بر اين مجرم خطرناک ببندد و بخشي از لباسش را بگيرد.
دبايق کوتاهي باهم گالويز شدند .افسر جوان ميخواست همکارانش هرچه زودتر برسند و در
دستگيري اين مجرم به او کمک کنند .اما الشسمه پيروز شد.
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Introduction: The story is a kind of literature which seeks to be effective and
involve the emotions and feelings of the reader primarily and then his or her mind
and wisdom. This type of literary genre is popular in the contemporary era due to its
coverage of topics. In order to influence the audience, it needs various factors. Story
writers make their impacts by creating strange and dramatic events, use of powerful
characters, the application of new themes and ideas. Among these features, poetry
can be a component of a story and an important factor influencing the audience. The
author of the story uses it with tools in a justified manner to have the ultimate impact
on the reader and attract the audience with the adventures of their story. Therefore, it
can be said that story and poetry are two separate literary genres, but this does not
mean that their paths are completely different and there is no similarly between the
elements of poetry and story. Sometimes, poetry observes the narrative elements
such as an accident, a personality, etc., and becomes a fictional poem. However,
among the types of stories such as novels, romance and short stories, short stories
are more poetic than the others; because this type of story is closely related to poetry
due to its shortness. Poetry itself requires smaller tools and components, including
the use of poetic images and selecting poetic titles and interpretations, using
techniques appropriate to the poetic world are such as the stream of consciousness
and monologue. Due to the structural affinity of this fictional genre and poetry, both
genres benefit from these cases.
Poetry in contemporary fiction or prose is considered as an issue that can be
proposed in research. It has been used in different styles since ancient times. But the
forms and characteristics that the contemporary writers use are very different from
the style of the past. Prose versus poetry and the order in the works of the ancients
can be examined only by being prose. But prose in our time is a literary category
called a story or fiction. So, there is no necessity in the story for the author to use
poetic component, unlike the old prose in which the use of poetry was a kind of
stylistic trick. Among the contemporary narrative works, fiction is selected to be
examined here along with its goals and functions.
Methodology: Among Arabic writers, Zakaria Tamer, a contemporary Syrian
writer, is one of the most prominent writers in the field of poetic narratives. He often
pays attention to features of poetry in his story collections. This is especially true
about his first collection “The Neighing of the White Steed”, which has different
1

- Corresponding Author Email: malihe.foroughi@yahoo.com

The Journal of New Critical Arabic Literature
Original Research Article/ Eleventh Year, No. 23, Fall and Winter 2021

poetic elements regarding social theme that create effects in special social contexts.
He intends to defeat the rule of sorrow, grief, and absurdity in the society. Through a
descriptive-analytical method, this study aims to come up with a theory related to
the relationship between prose and poetry by examining the elements of poetry in
the short story collection of Zakaria Tamer. In his story series, the author has used
many poetic elements such as poetic title, simile, pleasing images, stream of
consciousness, and temporal breaks. Each of these components is analyzed
separately in this study.
Results and Discussion: The results show that this work has different elements of
poetry. By adaptation from a scene of the short and transient life, it has a poetic
capacity. This plays a key role in the collection. The deployment of poetic elements
in this work proves it resemblance to poetry. The author uses poetic titles, poetic
images, similes, stream of consciousness, and temporal interruptions.
Thus, Zakaria Tamer's deliberate and artistic use of poetic elements is closely related
to text and language. These factors, with their high frequency in the collection, show
that the concept of poetry has emerged well in the collection of stories. The author
sticks to a combination of association and repetition to maintain unity and nondisintegration between the short stories, which has led to tangible fictional poetry.
The other poetic factors that make the poetry of the collection valuable are the
connection of poetry with elements such as perspective, place, and personality and
the theme, the existence of emotions and feelings, and the existence of multiple
sentences that have led to the overall coherence of the work. Also, these poetic
factors have made the work very effective in romantic and sensory terms and in
terms of inner concepts, whispers and feelings. It also makes the poem-loving
audience enjoy the story because narrative concepts such as storytelling and
characterization elements are less pronounced than poetic concepts and poetic
language and images.
Conclusion: This research is the descriptive and analytical investigation of the
elements of poetry in Zakaria Tamer’s short story collection “The Neighing of the
White Steed”. The results show that this collection has various elements of
versification, and the the stories of this collection are very close to poetry.
Keywords: Poetry elements, Short story, Versification, Zakaria Tamer’s, The
Neighing of the White Steed.
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"

بررسي عناصر "شاعرانگي" در مجموعهي داستاني"

علي قهرماني ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مليحه فروغي ،1دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
تاریخ دریافت2199/10/21 :

تاریخ پذیرش2011/11/21 :

چکيدهَ
داستان و شعر ،دو نوع ادبي جدا از هم هستند ولي اين بدين معنا نيست که مسير هر دو از هم کامالً
متفاوت و جدا است و هيچگونه قرابت و نزديکي ميان عناصر شعر و داستان وجود ندارد .شعر در پاره-
اي از اوقات ،عناصر داستاني از قبيل حادثه ،شخصيت و غيره را به عاريت ميگيرد و تبديل به يک
شعر داستاني ميشود .با اين وجود در ميان انواع داستاني از قبيل رمان ،قصه ،رمانس ،داستان کوتاه و
ديگر انواع داستاني ،داستان کوتاه بيش از بقيه از شعرگونگي برخوردار است؛ زيرا اين نوع داستاني به
خاطر کوتاهي قرابت نزديکي با شعر دارد .بنابراين اين مقاله در تالش است با روش توصيفي و
تحليلي ،عناصر شاعرانگي در مجموعهي داستان کوتاه "

"

را مورد

بررسي قرار دهد .به همين ترتيب در اين مجموعهي داستاني ،نويسنده در موارد زيادي عناصر شعري از
قبيل عنوان شعري ،تشبيه ،تصاوير دلانگيز ،جريان سيال ذهن و گسست زماني را مورد بررسي قرارداده
است .نتايج نشان ميدهد اين اثر از عناصر مختلف شاعرانگي برخوردار است و با اقتباس يک صحنه از
زندگي به صورت کوتاه و گذرا ،ظرفيتي شعرگونه دارد؛ اين عناصر با حضور و ايفاي نقش اساسي
خود در مجموعه در اين اثر ،دليل کافي براي اثبات مفهوم شاعرانگي بهشمار ميروند.

کليدواژهها :عناصر شعر ،داستان کوتاه ،شاعرانگي،

-1پست الکترونيکي نويسنده مسئولmalihe.foroughi@yahoo.com :

.
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مقدمه
داستان نوعي از ادبيات است و در وهلهي اول سعي ميکند تا تأثيرگذار باشد .اين ژانر
ادبي مشهور در دوران معاصر ،براي تأثيرگذاري به عوامل مختلفي نيازمند است.
نويسندگان داستان با ايجاد حوادث و رويدادهاي عجيب و غريب و دراماتيک و يا
بهکارگيري شخصيتهاي قدرتمند يا مضامين و ايدههاي نو و جديد ،فرآيند
تأثيرگذاري را ايجاد ميکنند .در ميان اين نوع گرايشها ،ميتوان شاعرانگي را بهعنوان
يکي از ويژگيهاي داستاني و از عوامل مهم تأثيرگذاري براي نويسنده تلقي نمود.
نويسندهي داستان ،اين عوامل و ابزار مهم را بهکار ميگيرد تا نهايت تأثير را بر خواننده
بگذارد و او را جذب ماجراهاي داستان خويش کند .وي براي انجام اين هدف ،از
شگردهاي مهم زباني بهره ميگيرد .آنچه در اين ميان حائز اهميت ميباشد ،بسامد باالي
مفهوم شاعرانگي در داستان کوتاه است .بهطوريکه ميتوان غالب نويسندگان داستان
کوتاه فارسي و عربي را به اين عنصر متصف دانست که در ادبيات عربي،
نويسندهي معاصر سوري ،از جمله اين نويسندگاني ميباشد که در مجموعههاي
» ،به اين

داستاني خود ،به ويژه اولين مجموعهي داستاني بهنام «

شاخصهي مهم توجه کرده است .ميتوان شاعرانگي در داستان يا نثر معاصر را يکي از
مسائل قابل طرح در پژوهشها دانست؛ الزم بهذکر است «شکل برخورد نويسندگان
روزگار ما با نثر و موازين و ويژگيهاي آن ،با گذشتگان ،بسيار تفاوت دارد .نثر در
برابر شعر و نظم در آثار قدما بهصرف نثر بودن ،قابل بررسي است .اما نثر در روزگار
ما ،بيشتر يکي از عناصر مقولهاي ادبي بهنام " داستان " است که در اصطالحات ادبيات
داستاني " ،لحن" داستان را ميسازد» (کاکاوند)42 :1313 ،؛ بنابراين برعکس نثر قديم ،در
داستان هيچ ضرورتي وجود ندارد که نويسنده ،مؤلفهي شاعرانگي را لحاظ کند و
هنگاميکه نويسندهاي اين عنصر را به کار ميبرد ،بايد مورد توجه قرار گرفته و اهداف
و کارکردهاي آن را مورد بررسي قراردهد .از اينرو اين پژوهش با توجه به کاربرد
فراوان مؤلفهي شاعرانگي در مجموعهي "

" ،نوشتهي

سعي در بررسي معيارها و کارکردهاي آن و پاسخ به اين سؤاالت دارد:

،

بررسي عناصر "شاعرانگي" در مجموعهي داستاني"صهيل الجواد األبيض" زکریا تامر 09

 در مجموعهي داستاني

از کدام عناصر شاعرانگي

استفادهشده است؟
 کارکردها و اهداف مؤلفههاي شاعرانگي در اين مجموعه چيست؟

پيشينهي پژوهش
پژوهشهاي زيادي انجام شده که از جمله آنها ميتوان به موارد

دربارهي
ذيل اشاره کرد:

در کتابي با عنوان «
 ،که توسط انتشارات

» ( )1191به قلم

بيروت منتشر شده،

نويسنده بعد از آنکه به طور مفصل درباره زندگي و آثار نويسنده صحبت کرده ،ساختار
ذهني و فني داستانهاي

را موردبررسي قرارداده است و از فضاهاي رايج و بنمايه

اصلي داستانهاي او که مملو از نااميدي و پوچگرايي مطلق است سخن گفته است.
» (1111م) ،به قلم امتنان عثمان

در کتابي ديگر با عنوان «

عمان .نويسنده به

الصمادي» منتشر شده در انتشارات
بررسي مضامين و بناء فني داستان کوتاه

پرداخته ،اما عوامل شاعرانگي در

اين مجموعه را مورد بررسي و تحليل قرار نداده است.
صالحالدين عبدي در پاياننامهي خود با عنوان «بررسي داستانهاي کوتاه
» (1391ش) ،مضمون و ساختار هنري و فني داستانهاي
همچنين وي در مقالهاي با عنوان «

را بررسي کرده است.
» منتشر در مجلهي

 ،به بيان کاربرد ميراث و کارکرد آن در ادبيات
داستاني

پرداخته است.
در مقالهاي تحت عنوان "

"،

منتشر شده در مجله عمان ،شماره  ،4002 :101صرفاً به بررسي عناوين شعري در
داستانهاي اين نويسنده پرداخته و سايرعوامل شعري را مورد بررسي قرار نداده است.
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حسنيه خزائي در پاياننامهي کارشناسي ارشد خود با عنوان «نقد و ترجمهي
» ( 1391ش) ،ضمن ترجمهي اين مجموعهي داستاني،

مجموعهي داستان
به نقد آن نيز پرداخته است.

فضه بيگدلو نيز در پاياننامهي خود تحت عنوان «نقد و ترجمه کتاب

اثر

» (1391ش) ،به ترجمه و بررسي اين داستان پرداخته است و عناصر داستان
و شيوههاي روايتپردازي اين مجموعه را در مقدمهاي مفصل مورد بحث و بررسي
قرار داده است.
همچنين سارا فروغي در پاياننامهي خود با عنوان «پديدههاي اجتماعي را در
» (1399ش) ،داستانهاي اين نويسنده را بر اساس رويکرد جامعه

داستانهاي

شناسي مورد بررسي قرار داده است .از نگاه محقق مسائل اجتماعي مهمي چون فقر،
بيکاري ،اعتياد ،از خودبيگانگي ،جنگ در داستانهاي زکريا تامر بازتاب پيدا کرده و
نويسنده با روشهايي چون طنز آنها را به کار برده است.
شکوه السادات حسيني در مقالهاي با عنوان «مقايسهي انديشههاي هستيگرايانه در
ادبيات داستاني ايران و سوريه» (1310ش) ،منتشر شده در مجله علمي پژوهشي علوم
انساني دانشگاه تربيت مدرس ،دوره  ،4شماره  .11به بررسي داستانهاي کوتاه دو
نويسندهي ايراني و سوري «صادق هدايت و

» پرداخته است و آثار اين دو

نويسنده را را از جهت مؤلفههاي مکتب اگزيستانساليم مورد تطبيق قرار داده است.
با توجه به بررسيهاي انجامشده ،ميتوان به اين جمعبندي رسيد که تاکنون
" صورت

پژوهشي دربارهي عوامل شاعرانگي در مجموعهي "

نگرفته است و اين مقاله از جهت پرداختن به اين موضوع ،پژوهشي جديد و بيسابقه
است.

بررسي عناصر شعري در مجموعهي «

»

در اين بخش از مقاله ،به بررسي عناصر مهم شاعرانگي در مجموعهي داستان کوتاه
«

»

پرداخته ميشود.
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عناوین شعري
از مهمترين عناصر شعري در مجموعهي

 ،برخورداري از

عنوانهاي شعري است« .يکي از مهمترين مؤلفههاي هر اثر در تمام زمينهها ،عنوان آن
است .همانگونه که نام شخصي سبب تفاوت او با ديگران ميشود ،عنوان نيز به اين
اثر تشخص ميبخشد و آن را از ديگر آثار متمايز ميسازد .ما بارها فقط با شنيدن يا
ديدن نام اثر (در هر نوع رسانه و هر نوع متني که باشد ،اعم از ديداري ،شنيداري،
نوشتاري) ،با آن ارتباط برقرار کردهاي م ،نام اثر ما را بر آن داشته است تا مشتاقانه آن را
ببينيم ،بشنويم و بخوانيم و يا از آن صرفنظر کنيم» (بشيري و آقاجاني .)11 :1312 ،عنوان،
اولين مدخل جهت ورود نويسنده به جهان داستان است و در صورت شاعرانهبودن،
ميتواند تأثيرگذار باشد و خوانندهي داستان را به مطالعهي اثر ترغيب کند؛ زيرا طرز
برخورد و رفتار شاعر با اشياء و احساسات ،به شعر شکل ذهني ميبخشد .اين شکل،
طرز حرکت محتوا و ارتباطي است که اشيا با يکديگر در شعر پيدا ميکنند .شکل ذهني
همان چيزي است که يا به يک شعر يا يکپارچگي ميدهد و يا آن را از وحدت و
استحکام ساقط ميکند؛ همان عاملي که شعر را ساده يا دشوار ،شفاف يا مبهم ،عميق يا
پاياب ميسازد (براهني .)33 : 1319 ،اين عنوان با اين اهميت اگر داراي هر ساختار و
ماهيتي باشد ،ميتوان آن را جزء يکي از شاخصههاي کل اثر موردبحث قرار دارد.
با نگاهي به عناوين مجموعه داستاني مورد بحث ،يعني مجموعه داستان
 ،از عنوان اصلي گرفته تا عنوان فرعي ،مفهوم شاعرانگي کامالً
هويدا است .نويسنده حتيالمقدور صورتي شعري و رويکردي شاعرانه را در انتخاب و
بهکارگيري عناوين اتخاذ کرده است .همانگونه که مشهود است ،عنوان اصلي اثر که
است ،با ترجمهي فارسي "شيههي اسب سفيد" ،بيش از آنکه
مناسب عنوان اثري داستاني باشد ،متناسب با اثر يا ديواني شعري است .اين عنوان
رمانتيک و شعري از مهمترين رکن شاعرانگي در مجموعه است .خواننده هنگام
برخورد با عنوان ،انتظار جهاني رمانتيک و شاعرانه را از نويسنده دارد.
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عالوه بر عنوان اصلي ،در گزينش عنوانهاي دروني مجموعه نيز از مؤلفهي
شاعرانگي بهره گرفته است؛ بهعنوان مثال عنوان داستان اول با نام
يا عنوان داستان هفتم با نام
با نام

و همچنين عنوان داستان پاياني

و عنوانهاي ديگر که عمدتاً عناويني رمانتيک و شاعرانه

هستند .نويسنده با اتخاذ چنين عناويني بيشتر از عقل خواننده ،با احساس او سر و کار
دارد و به تحريک احساسات و عواطف او ميپردازد .بنابراين يکي از عناصر شاعرانگي
در مجموعهي حاضر ،عناوين شعري است که خواننده را با جهاني شاعرانه و رمانتيک
آشنا ميکند؛ جهاني که خواننده را غرق در عواطف و احساسات و هيجانات خاص

خود ميکند .در واقع نويسنده با انتخاب عناوين شعري ،احساسات خواننده را
برانگيخته و تحت تأثير قرار ميدهد؛ زيرا هدف اصلي نويسنده در داستان ،ارائهي
تصويري واقعبينانه از جامعهي سوريه است که با فقر و مشکالت اجتماعي
مختلفي دست و پنجه نرم ميکند و نويسنده با انتخاب چنين سبکي در تالش
است خواننده را به مطالعهي اثر بکشاند تا خوانندهي سوري و عرب از شرايط
جامعهي سوريه آگاه شود.
تصاویر شعري
تصوير عبارت است از نحوهي خاصّ ظهور يک شيء در شعور انساني يا تصوير
طريقهي خاصّي که شعور انساني بهوسيلهي آن ،يک شيء را به خود ارائه ميدهد
(براهني .)113 : 1311 ،تصوير ،توصيف يا مقايسهاي تخيلي است که منجر به ايجاد نقشي
در ذهن خواننده يا شنونده ميشود .در مباحث ادبي ،خيال و تصوير در برابر ايماژ ،به
مجموعهاي از تصرفّات بياني و مجازي اطالق ميشود که گوينده با کلمات ،آن را به
تصوير ميکشد و نقشي را در ذهن خواننده يا شنونده به وجود ميآورد (داد: 1394 ،
 )131و صورتي است از طبيعت ،که در آيينهي ذهن منعکس ميشود (زرينکوب: 1332 ،

 .)119خيال و تصوير هنگامي رخ مينمايد که حادثهاي در منطق عقلي و عمومي کالم
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به وقوع پيوندد و جايش را به نوعي مجاز بدهد (احمد سلطاني .)9: 1310 ،با توجه به
رويکردهاي مختلف لغوي هنري ،رواني و زيباييشناختي ،ميتوان تعريفهاي
گوناگوني از تصوير شعري ارائهداد؛ اما در يک تعريف جامع ميتوان گفت که تصوير
شعري عبارت است از تأثير حسي و عاطفي انسان که با مشاهدهي پديدهها و ارائهي
تصويري از ادراک حسي (اميدعلي و همکاران )41 :1311 ،بهوجود ميآيد.

اين محور در مجموعهي "

" ،بهکرات مورد استفاده قرارگرفته و

نويسنده در مواقع بسياري ،چه در مقدمهي قصهها و چه در البالي قصهها ،از اين
تصاوير بهره گرفته است .از جمله اين تصاوير ،حسن مطلعهاي نويسنده است که
قصهها را معموالً با بندي بلند و شاعرانه آغاز ميکند؛ بهعنوانمثال اولين بند قصهي اول
مجموعه بهقرار زير است:

در اين بند ،نويسنده بهمانند شاعري که در ابتداي مجموعهي شعري و يا قصيدهي
خود بيتي شعري را در اوج بالغت و زيبايي ميسرايد ،با تأثيرگذاري بهسزا و چيدماني
شعري و لوازم حسي و عاطفي ،اين مقدمه را ذکر نموده است .در اين بند بهمانند يک
مقدمهي داستاني ،نه شخصيتي توصيف و معرفي ميشود و نه حادثهاي شکل ميگيرد؛
بلکه نويسنده با يک براعت استهالل و با جمالت و تعابير شاعرانه ،تصويري زيبا از
فضاي شعر را ايجاد نموده است .نويسنده در همان ابتدا با استفاده از ابزارهاي شاعرانه،
درصدد فضاسازي از شرايط وخيمي است که در جامعهي مصيبتزدهي سوريه در حال
رخدادن است .از اينرو براي اينکه ارتباط ميان خواننده با آنچه در ادامه از اين وضعيت
روايت ميشود را برقرار کند ،به زبان شعري روي آورده تا بهصورت نمادين ،خواننده
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را به تأمل و مطالعه اثر دعوت کند .تعابير شاعرانهاي که همگي بهطور نشانداري ذکر
شده است .به همين صورت در بند اول قصهي دوم ،داستان را با مقدمه و تصويري
شعري به شرح زير آغاز ميکند:

در اين بند نيز

از خورشيد ،بهعنوان ابزاري سودمند براي تشکيل تصوير شعري

استفاده کرده است .او در تصاوير شاعرانه همانند شعرا ،از عناصر طبيعي جهان چون
خورشيد ،ماه ،ستاره ،درخت و دريا استفاده ميکند .در اين تصوير نيز مشخص است
که

به خوبي از اين عناصر طبيعت براي تشکيل تصوير شعري بهره گرفته و آن را

در قالب گفتاري شاعرانه و جذاب براي خواننده ارائه داده است؛ تصويري که هيچ
نشاني از داستان و ماجرا و شخصيتهاي داستان ندارد؛ جز ارتباط ارگانيک مضموني
ميان اين تصوير که ريشهي خلق آن را بايد در ذهن و تفکرات نويسنده جستجو کرد و
مضمون داستان که چيزي فني و سازنده است و از اهميت اين تصوير شعري نميکاهد.
البته عناصر شاعرانه و رمانتيک مانند خورشيد در نثر داستاني او ،در خدمت رويکرد
سورئاليستي نويسنده قرار گرفته ،نه براي ايجاد صحنهاي دلانگيز و رمانتيک .از اينرو
نويسنده از فضاسازي طبيعت براي تجسم بيشتر شخصيت داستاني با اميال سرکوب
شدهاي که بهنوعي نمايندهي «منِ» سرکوبشدهي سوري يا انسان ماشيني و دورافتاده از
جامعه ميباشد ،بهکار گرفته شده است .غير از بندها و مقدماتي که

در ابتداي

داستانها ميآورد و کامالً شاعرانه ،رمانتيک و حسي است ،در البالي داستان نيز
بندهاي متعددي مشاهده ميشود که در قالب تصاوير شعري بهخواننده ارائه ميشود؛
مانند نمونهي زير از داستان چهارم:
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در اينجا معادل يک شاعر است تا فراتر از آن؛ او پيوندي با شعر در ذکر
احساسات و نجواهاي دروني خود ايجاد کرده است .نويسنده در اين تصوير شعري،
روايت و روايتگري را رها ساخته و فقط به بيان احساسات خود با استفاده از ابزارهاي
تصويري که به ايجاد تصوير شعري منجرشده پرداخته است .در اينجا ،عناصر طبيعت و
جهان نامحدودي مانند جهان نامحدود شعري قابل مشاهده ميباشد؛ زمانيکه

از

اسب خود ميخواهد که او را به افقي دوردست ببرد ،در واقع سعي ميکند تا بهوسيلهي
اين تصاوير ،تجربهي حسي خود را به ذهن خواننده منتقل نمايد تا به ايجاد نقشي در
ذهن خواننده منجر شود و در نتيجه تأثير تصوير شعري بر خواننده را عميقتر نمايد.
درصدد توصيف شخصيت داستاني ،متناسب با رويکرد اگزيستانسياليستي است،
شخصيتي که در منگي و گيجي بهسر ميبرد؛ در چنين حالتي ،خود را نيازمند به
توصيفات شاعرانه ديده تا اينگونه ،بهتر خلسه و رهايي از جهان واقعيت را مجسم
سازد؛ زيرا اينگونه تعابير کمک زيادي به او ميکند تا عمق بحران روحي شخصيت را
نشان دهد؛ تعابير شاعرانهاي که با نشاندادن يک فضاي بيپايان و هنجارگريز و خيال-
انگيز به درستي حالت شخصيت داستاني را منعکس ميسازد.
در راستاي کاربرد مؤلفهي تصاوير شاعرانه در مجموعهي
 ،از صنايع ادبي زيادي از قبيل تشبيه ،استعاره ،کنايه ،مجاز و انواع بديعيات
استفاده نموده تا اين جنبه از اثر را تقويت نمايد .در ميان اين صنايع ادبي ،تشبيه بيش از
بقيه و با شاعرانگي بيشتري در داستان حضور دارد .شاعر از اين صنعت بديعي
کالسيک براي تجسم بهتر حالتها و سوژههاي مورد بحث بهره گرفته؛ زيرا هدف
اصلي وي در اين مجموعه ،تجسم حالتها و انديشههاي موجود است و از اينرو
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تشبيه بيش از هر ابزار ديگري به کمک او ميآيد .از جمله موارد بهکارگيري تشبيه در
ديده ميشود ،آنجا که ميگويد:

اين بخش از داستان
«

( »2همان .)11:

در اينجا،

با استفاده از تشبيه دختربچه به خوشهي سبز شاليزار ،فضايي شاعرانه

در متن پديد آورده است .او براي تصويرسازي و خيالانگيزي متن خود و ايجاد ارتباط
آن با خواننده ،از تشبيه استفاده نموده تا بدين طريق دستيابي به معناي متن را بهويژه
زماني که تشبيه

کامالً نشاندار و درصدد تقويت ايدئولوژيک متن است ،براي

خواننده ممکن کند .در نمونهي مذکور ،تشبيه شدتِ خوردن و آسيب ديدن را نشان
ميدهد که با حالت شخصيتهاي بحرانزدهي داستان هماهنگ است .يا زمانيکه عقل
خود را در هنگام بنبست به تختهسنگي سخت تشبيه ميکند:
(همان.)91 :

در اين بخش از داستان،

از خود ميپرسد تکليف او چيست؟ وي از کار خود

بهغايت پشيمان است و بهدنبال راهحلي است ،اما قوّهي تفکرش راه بهجايي نميبرد .او
براي بيان اين موضوع فوراً يک تشبيه به کار ميبرد که اين تشبيه با محتوا و مفهوم
موردبحث همخواني دارد و شيوهاي شاعرانه در متن پديد آورده است .در اين تشبيه
شاعر با همانندسازي قوهي تفکر به سنگ خارا ،اوج بالتکليفي و سردرگمي را نشان
ميدهد که با فضاي سورئاليستي داستان منطبق است.

از طريق «شکستن زبان معيار

و ورود به زبان شاعرانه» (مورکافوسکي ،)23: 1192 ،تالش ميکند مفاهيم بنيادين انديشهي
خود را منتقل سازد .در اين فرآيند ،جلوههاي گوناگون طبيعت از نظر زبان و معني به
متن غني وگستردگي بخشيده تا با ايجاد تصويرهاي زنده و جذاب ،خواننده لذت
بيشتري از متن ببرد.
از جمله موارد بسيار جالب تشبيه در مجموعه ،تشبيه بهکار رفته در داستان
همان گنج است .در اين داستان ،شخصيتي بهنام

يا

در خواب به کندن زمين براي
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دستيابي به گنج مشغول است و نويسنده در توصيف او ،از صنايع ادبي از جمله تشبيه
بهره ميگيرد که در توصيف زير کامالً مشخص است:

(همان.)11 :

در اين داستان که رؤياي «

فقير در دستيابي به گنج روايت ميگردد ،نويسنده

هنگام توصيفِ ممارست او براي يافتن گنج و کندن زمين ،از تشبيهي شاعرانه بهره
گرفته است .او شوق وصفناپذير شاعر را در اين زمان با يک تشبيه مرکب به گلهي
ابري متراکم که در آسمان در حرکت ميباشد ،تشبيه نموده است .شوق بزرگ و عجيب
و ولع و حرص بسيار زياد

براي يافتن گنج با اين تشبيه بيانشده و جنبهاي

شاعرانه بهخود گرفته است .نويسنده با بهکارگيري اين تشبيه در تالش است تا خواننده
به شناخت شدت حالت شوق و اشتياق و حرص و طمع دست يابد .عالوه بر اين ،با
انتخاب اجزاي تشبيه از يک حوزهي معنايي نزديک به هم ،بر زيبايي متن افزوده است
که به انسجام و يکپارچگي متن کمک ميکند .اين تصاوير شاعرانه با استفاده از تشبيه،
تمايالت سيريناپذير و اميال سرکوبشدهي شخصيت داستاني را نشان ميدهد که به
نوعي نمايندهي شهروندان سوريه در اوايل نيمهي دوم قرن بيستم است.

تالش

ميکند با دوري از زبان معيار و روي آوردن به زبان شاعرانه ،از واقعيت بيروني فاصله
گرفته و به ترسيم واقعيت دروني شخصيتها بپردازد که اين کار ،نقش مهمي در
کنشهاي خارجي و پديدههاي اجتماعي دارد.

جریان سيال ذهن
يکي از شيوههايي که در روايت

براي ايجاد شاعرانگي مشاهده ميشود ،جريان

سيال ذهن است .سيالن ذهن« ،پرواز ذهن است ،بهگونهاي که خودآگاه و ناخودآگاه،
زمان حال و گذشته و آينده ،حوادث ،خاطرهها و احساسات در هم ميشوند و بههمين
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دليل يافتن رابطهها در آنها دشوار است .البته کسي که ذهنش چنين بازيهايي دارد،
تصور ميکند که زمانها و زبان سر جايشان هستند درحاليکه همهچيز در هم و برهم
است» (فلکي .)23 :1394 ،کاملترين تعريف از سيالن ذهن ،مربوط به رابرت همفري
است .بر مبناي تعريف وي ،سيالن ذهن ،روش روايي مدرني است که در آن ،تنها
دخالت نويسنده يا راوي داستان در اين فرآيند ،ارائهي توضيحات و توصيف است؛ اما
در همين حاالت نيز نويسنده تمايل دارد تا اينگونه به مخاطب القا کند که تمامي اين
محتويات ذهني ،بهطور مستقيم و سريع از ذهن شخصيت داستاني سرچشمه گرفته
است .براي بيان اين محتويات ذهني ،همواره از الفاظ و واژگاني صريح و مستقيم يا
الفاظ صوري و سمبليک استفاده ميشود .همين ارائهي مستقيم و سريع ذهنيات و
ارائهي سطوح مختلف آگاهي ،عامل متصفشدن داستانهاي سيالن ذهن به عدم
سازماندهي منطقي و قواعد دستوريشده است.

جريان سيال ذهن

گرچه غالباً در روايت به کار ميرود ،اما ميتوان از آن بهعنوان يکي از تکنيکهاي
شعري در روايت بهويژه در قصههاي کوتاه مطرح کرد که بر پايهي تکگوييها و
احساسات دروني پايدار است

) و اين در هم آميختگي در چنين

ژانري به کرات مشاهده ميشود.
شيوهي جريان سيال ذهن ،يکي از شيوههاي پرکاربرد در مجموعهي «
» است که نقش بهسزايي را در ايجاد و توسعهي مفهوم شاعرانگي ايفا کرده
است .با نگاهي کلي به مجموعه ميتوان مشاهده نمود که اين مجموعه به دو بخش
تقسيمشده؛ بخش اول از داستانهاي مجموعه که با ضمير متکلم و از زاويهي ديد
دروني روايت ميشود؛ در واقع راوي خود ،شخصيت است و يکي از شخصيتهاي
روايي بهشمار ميآيد که وضعيت و عواطف خود را نقل ميکند .کاربرد اين شيوه در
حضور ناخودآگاه شخصيت و ايجاد جوي شاعرانه بسيار مؤثر است .راوي و يا همان
شخصيت ،اين فرصت را غنيمت شمرده و از بيان احساسات دروني و موشکافي هواي
نفس خود خودداري نکرده است .بنابراين شناخت جريان سيال ذهن و بررسي دقيق و
تفکيک مستقيم و غيرمستقيم آن در اين بخش مطرح نيست ،بلکه مهم سيالن ذهن بر
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پايهي تکگويي دروني است که منجر به ايجاد مفهوم شاعرانگي ميشود؛ زيرا در
تکگويي و سيال ذهن ،نويسنده مانند يک شاعر از ذات خويش حرف ميزند .همچنان
که در نمونهي زير ،شخصيت /راوي بهتنهايي ،البته به شيوه معمول تکگويي
غيرمستقيم که جمله او با مقدمهاي کوتاه بعد از دو نقطه باال و پايين آورده ميشود،
سخن ميگويد:

پدر اينجا بعد از عبارت «

» ،عبارتي ميآيد که نويسنده از طريق جريان

سيال ذهن ،آنچه در انديشهي وي تراوش کرده و در ذهن او ميگذرد را با مخاطبي
فرضي در جريان ميگذارد .از آنجاييکه خودِ شخصيتِ راوي ،با ايجاد مقدمهاي
مشخص ميکند که اين عبارت از ذهن او تراويده ،از اينرو اين شيوه به تکگويي
دروني غيرمستقيم شباهت دارد .در اينجا نويسنده آشکارا تعبير "

" را بهکاربرده

که نشان از گفتن آن سخن در دل خود و پروراندن آن در ذهن دارد ،نه در بيرون .اين
شيوه که بهشکل تکگويي دروني ميباشد ،يکي از شيوههاي جريان سيال ذهن است.
در وراي شيوهي جريان سيال ذهن با استفاده از تکگويي دروني ،همان مفهوم
شاعرانگي نهفته است؛ يعني سرازيرشدن درون بر متن داستان که عملي شاعرانه است.
همانگونهکه شاعر بيشتر به تبلور و عرضهکردن ذات خويش ميپردازد،

نيز ذات و

درون خود را به بيرون انتقال داده است .او فرياد درونش را به هنگام خشم و عصبانيت
بيان ميکند ،به ساختمان کارخانهاي خيره ميشود که مدتها قبل از آن خارج شده بود
و با تبسمي به خود ميگويد اين کارخانه بهنام انسان زده نشده و روز نابودشدن آن نيز
فرا خواهد رسيد .نويسنده در اينجا ،واقعيت را همانگونه که در ذهن خود ميبيند،
روايت ميکند .در حقيقت بيان روايي به روش جريان سيال ذهن فضايي شاعرانه را
ايجاد ميکند و خواننده از اين طريق ،به معناي شاعرانگي در فرآيند خواندن متن دست
مييابد .با تأمل و درنگ در سخنان راوي که به شيوهي جريان سيال ذهن بازگوييشده،
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ميتوان به راحتي تصويري روشن از شخصيت وي را به دست آورد که شخصيتي
شکستخورده و نااميد است که با خود صحبت ميکند و در ذهن براي رسيدن به
آرامش دروني و رهايي از خشم ،از شيوهي تکگويي دروني استفاده کرده است .در
واقع او مدام با خود کلنجار ميرود تا از بنبست روحي رها شود.
با توجه به فضاي اندوهناک و شرايط وخيمي که شخصيتهاي داستان

در آن

رشد کردهاند ،کاربرد حداکثري شيوهي سيال ذهن طبيعي است .راويان و شخصيتهاي
داستان بيش از آنکه دغدغهي ديگري که امري مهم از داستان است را بيان کنند ،به
مانند يک شاعر به بازگفت تمايالت و دغدغههاي دروني خود ميپردازند .از جملهي
آنها شخصيت غمگين و افسردهي داستان سوم که ادامه شخصيت داستان اول و دوم
ميباشد؛ وي بيان ميدارد:
(همان.)41 :

در اينجا ،کامالً اين تکگوييهاي شاعرانه مشخص است .نويسنده بهمانند
داستانپردازان به محيط اطراف خود کاري ندارد ،بلکه آنچه که برايش اهميت دارد خود
و ذات خويشتن است و از جهت روانکاوي و نفساني تمايالت و عاليق و احساسات
خود را بيان ميکند .حضور اين تکگوييها و خودمحوريها ،از عوامل مهم شاعرانگي
در مجموعه ميباشد که بسامد آن را بسيار باالبرده است .در نهايت اين نتيجه حاصل
ميشود که در راهيابي به ذهن شخصيت داستان ،خواننده با ذهنيات وي نيز آشنا
ميشود و به اين نکته پي ميبرد که او در اينجا فردي ناتوان و ضعيف است .نويسنده
بهخوبي از تکنيک جريان سيال ذهن و شيوهي تکگويي در بازنمايي محتويات ذهني
شخصيت داستان استفاده کرده است .شخصيتهاي سرخوردهي جامعهي سوري از هر
فرصتي براي بيان مشکالت و دغدغههاي روحي خود استفاده ميکنند و

نيز با

استفادهي بجا و منطقي از اين شگرد شاعرانه ،به درونيات شخصيتها نفوذ ميکند و
سرچشمهي اين بحران را ميکاود .بهعنوان مثال در اين نمونه ،احساس عبثبودن و
پوچگرايي شخصيت با استفاده از همين تکنيک بيان شدهاست:
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(همان).

در اينجا ،راوي داستان آدمي اضافي و سربار خانواده و جامعه است؛ بهنحوي که
راهي جز خودکشي براي او باقي نمانده است .اين شخصيت با بهکارگيري روش
تکگويي دروني ،احساسات و افکار خويش را بيان مينمايد .در اينجا خواننده با
خواندن متن ،به عمق ذهن شخصيت فرو ميرود و به ژرفاي انديشهها و باورهاي
زندگي او پي ميبرد .پوچانگاري راوي اين موضوع را اثبات ميکند که وي تاحدي
خود را بيفايده ميداند که از خود سؤال ميپرسد .همچنين ميل مفرط شخصيت
داستان به مرگ ،قدري مخاطب را از شخصيت دور ميکند و اين موضوع باعث
ميشود که او با استفاده از شيوهي تکگويي دروني ،سواالتي از خود بپرسد .با اين
روش ،از زاويهي ديد دروني به حوزهي ناخودآگاه شخصيت دسترسي پيدا کرده و
زمينه را براي وارد شدن به دنياي ذهنيات و ناخودآگاه آن هموار کرده است.
در البالي بندهاي روايي مجموعه مدام تالش ميکند تا ناخشنودي شخصيت
داستان ،دلسردي و نااميدي او و روحيهي نامناسب و خستهاش را نمايان سازد .وي با
استفاده از شيوهي تکگويي دروني اين امکان را به خواننده ميدهد که همراه با
شخصيت داستان راه برود ،در ذهن او بيانديشد ،خياالت ذهن او را بشناسد ،تحت تأثير
احساسات و انديشههايش قرار بگيرد و او را بهتر درک کند .در نمونهي ذيل ،خلوت
کردن شخصيت با خود و بازگويي افکار پريشانش به شيوهي جريان سيال ذهن ديده
ميشود:

(همان.)13 :
در اين عبارت ،نويسنده بهصورت کنايي و در قالب يک تکگويي دروني ،به
ارزشهاي اجتماعي اشاره ميکند .در واقع خواننده با خواندن تکگوييهاي دروني
شخصيت ،از افکار و ذهنيات وي آگاه ميشود و به آن پي ميبرد؛ مثالً اين جمالت
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شخصيت داستان که به شکل تکگويي دروني در حين گفتگو با سياه زنگي راجع به
اوقات تنهايي بيان شده ،خواننده را مستقيم به درون ذهن شخصيت داستان ميکشاند و
خواننده با خواندن اين تکگوييها ،به ذهن شخصيت داستان راهيافته و به افکار وي
پي ميبرد .در اين نمونه ،ميتوان تنهايي و سرخوردگي شهروند سوري در شرايط
فالکتبار دههي  30ميالدي را مشاهده نمود که در آن ،شخصيتها از داشتن همراه و
همدم محروم هستند و علي رغم اينکه دچار فقر اقتصادي ميباشند ،از فقر روحي و
اجتماعي نيز رنج ميبرند و براي رهايي از بحران و داشتن دوست ،با شخصيتهاي
خيالي همصحبت هستند.

با هنرنمايي تمام با استفاده از شيوهي جريان سيال ذهن،

چنين تصويري از شخصيتها را ارائه داده و مسألهي غربت ،تنهايي و بحرانهاي
مختلف شخصيتي را به نيکي ترسيم نموده است.

گسست زماني
يکي ديگر از شاخصههاي شاعرانگي در مجموعهي «

»

،

گسست زماني است .زمان ،يک عنصر روايي است که در ايجاد روايتپردازي و
شکلدهي به داستان ،نقش بسزايي دارد« .زمان و ساختار زماني يکي از عناصر مهمي
است که بر چگونگي شکلگيري داستان و روايت اثر ميگذارد و با شناخت آن ميتوان
با جنبههاي عاطفي و رواني شخصيتها آشنا شد .اگر وقايع داستان به ترتيب وقوع و
در توالي يکديگر روايت شوند ،زمان داستان خطي و تقويمي است و چنانچه رويدادها
بر اساس تداعي آزاد و بازگشت به گذشته و سفر به آينده از طريق رؤيا و خيال در
يکديگر ادغام شوند ،زمان بر پايهي شالودهي رواني استوار است؛ بنابراين شخص
ميتواند در ذهن خود زمان را متوقف کند ،شتاب دهد يا حتي معکوس کند» (پاينده،
.)392 :1391

بايد به اين نکته توجه نمود که ساختار زماني متحد و غيرقابلگسست ،از
ويژگيهاي يک اثر داستاني است و هرچقدر اين عنصر زماني گسسته شود ،داستان به
شعر نزديکتر ميشود؛ زيرا در اين حالت ،داستان مهمترين رکن خود را که زمان است،
از دست ميدهد و به شعر که پارهاي از تعابير احساسي بدون نظم زماني است مبدل
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ميشود.

در مجموعهي

 ،از اين مؤلفه براي خلق

رويکردي شاعرانه بهره گرفته است .ميتوان گفت اثر او از جهت زماني ،از اتحاد و
درهم تنيدگي برخوردار نيست بلکه در بسياري از موارد ،همراه با گسست و آشفتگي
زماني است .زمان بهجاي اينکه از صيغهي غالب در داستان يعني زمان ماضي پيروي
کند و يا اين شيوه ،زماني مشخصي را در نظر بگيرد ،ميان زمانهاي متنوع و متناقضي
در جريان است .بهعنوان نمونه در بند ذيل ،صيغهي آينده نقش مؤثري در شکلگيري
ساختار داستان دارد:

همانگونه که در اين نمونه مشخص است ،شخصيت از آينده صحبت ميکند؛
آيندهاي که توأم با اوهام و خياالت است و فقط ذهن شاعرانه و غيرمنسجم شخصيت
باعثشده تا اينگونه زمان پريشي کند و از زمان حال به گذشته يا آينده پرش کند.
شخصيت در اين گسست زماني و آيندهنگري محوشده و گويي در زمان آينده حرکت
ميکند .آنگاه که ميگويد« :کارخانهها را ويران خواهم کرد و ابزارهاي آن را در مکاني
واحد جمع خواهم کرد؛ زيرا که شما از سرزمين بيگانه آمدهايد و بدبختي و شقاوت را
براي ما آوردهايد سپس به مردم فرياد ميزنم اي مردم بيعقل به زمين برگرديد تا
نفستان را از پليديها نجات دهيد» و موارد ديگر ،همگي از توالي زمان منسجم دوري
ميکنند .با بررسي وقايع در متن در مقايسه با ترتيب رخ دادن آنها در داستان ،ميتوان
شاهد نظم زمان در روايت بود .در اينجا وقايع در متن ،زودتر از ترتيب وقوع در داستان
بيان شدهاند .روايت با زمانپريشي شروع ميشود که اين زمانپريشي از نوع آيندهنگر
است ،يعني اتفاقي که در پايان ميافتد ،در ابتداي آن بيان ميشود .زمانپريشي آيندهنگر
حس تعليق را از ميان برده؛ زيرا پيشآمدهاي آينده را پيشتر از آنکه بر اساس ترتيب
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وقوع آنها در داستان بيان شوند ،بر خواننده آشکار کرده است .يا مانند نمونهي زير از
داستان «سياه زنگي»:

«
در اينجا زمانپريشي کامالً مشخص است و گسست زماني ميان گذشته و حال
وجود دارد .مردي که قبالً مرده ،اکنون سخن ميگويد و با اندوه بسياري فرياد ميزند
که اي کاش زنده بودم .ارجاع به گذشته همزمان با شروع روايت موجب شده تا زمان
گذشته با زمان حال ترکيب شود که به آن ،گذشتهنگري مرکب ميگويند .نويسنده به
شيوهي گذشتهنگري ،خألهاي داستان را پر کرده و از سوي ديگر ،رويداد را با ايجاد
تغيير در معناي آن و به گونه لذتبخش و پر اهميتتر از آن چه پيشتر خواننده گمان
ميکرد ،بهتصوير کشيده است .در نمونهي ذيل نيز حد و مرز ميان صيغههاي زماني از
بين رفته و روايت بهمانند يک خيال سورئاليستي غير منسجم شاعرانه در جريان است:

(همان.)19 :
در اينجا نيز ميتوان گسست زماني و زمانپريشي بين زمان گذشته و آينده را
مشاهده نمود؛ رفتن شخص نزد دوستش و گفتگو با او در زمان گذشته اتفاق افتاده
است و برندهشدن در قرعهکشي و صرفکردن پول آن براي کار خير که قرار است در
آينده رخ دهد ،به شکست زمان ميان گذشته و آينده منجر شده است.
نه تنها در اين نمونه ،بلکه در سراسر داستان چنين سبکي قابل مشاهده بوده و شاعر
بهطور توأمان ،از گذشتهنگري و آيندهنگري استفاده کرده است .برخالف گذشتهنگر يا
فالشبک ،آيندهنگري کمتر در روايت بهکار ميرود که «عبارت است از يادآوري
رخدادي داستاني در زماني پيش از بازگويي رخدادهاي پيش از آن .اين شکل از
اطالعات روايي ممکن است بسيار فشرده و موجود باشد» (اردالني .)11 :1319 ،اما در
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روايت

با توجه به سبک نويسنده و تمايل وي به گسست زماني ،اين شگرد به

وفور مشاهده ميشود؛ زيرا نويسنده با دخل و تصرف در نظم خطي داستان ،اسباب
غرابت داستان ،آشناييزدايي و تعليق در دريافت مضمون را فراهم ميکند .اينگونه
وي ،خواننده را از حالت انفعالي خارج کرده و او را به خوانندهاي فعال تبديل ميکند
که ميبايست براي فهم پيام و محتواي داستان ،پازلهاي هنري نويسنده را کنار هم
بچيند .شيوهي آيندهنگري عالوه بر از بين بردن حس تعليق ،موجب تحير و سردرگمي
خواننده دربارهي اين موضوع شده که چگونه در داستان ،شخصيتها و رويدادها از
موقعيت کنوني خود به موقعيت آينده ميروند.

اين سبک پريشان و در هم زماني را

مانند ديگر مؤلفههاي شاعرانه ،متناسب با شرايط وخيم حاکم در جامعهي سوريه بهکار
برده است.

وي چنين بينظمي را بهعنوان نشانههايي براي

شناخت بحرانهاي موجود در جامعه آورده ،همچنانکه با از ميانبردن مرزهاي واقعيت
و توهم سعي ميکند خواننده را بهطوري هنرمندانه در فضاي خلسه و خيالانگيزي رها
سازد .فضايي که علي رغم پوچي و سردرگمي ،بهترين روش براي دور شدن از غم و
اندوه است.

نتيجهگيري
با توجه به آنچه گذشت نتايج زير حاصل شد:
نويسنده در اين مجموعه ،از عوامل شاعرانگي مانند استفاده از عنوان شعري،
تصاوير شعري ،تشبيه ،جريان سيال ذهن و گسست زماني بهرهمند گشته است .بررسي
عوامل ايجاد شاعرانگي در داستان و تأثير شاعرانگي در ارتباط ميان نويسنده ،اثر و
مخاطب از دستاوردهاي اين پژوهش ميباشد .بدين ترتيب استفادهي سنجيده و
هنرمندانهي

از عناصر شاعرانه ،ارتباط تنگاتنگي بين متن و زبان شعري ايجاد

کرده است .اين عوامل با بسامد باالي خود در مجموعه ،بيانکندهي آن هستند که
مفهموم شاعرانگي در اين مجموعهي داستاني به خوبي پديدار شده است .نويسنده با
تالش براي حفظ وحدت و عدم از هم پاشيدگي بين داستانهاي کوتاه ،ارتباط ميان
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تداعي و تکرارها را رعايت نموده که اين روش ،منجر به سير منطقي شعر محسوس
داستاني شده است .از عوامل شاعرانگي ديگري که موجبات ارزشمندي شعري
مجموعه را فراهم آورده ،ارتباط شاعرانگي با عناصري چون زاويه ديد ،مکان و
شخصيت و درونمايه ،وجود عاطفه و احساس ،وجود جمالت متعدد ميباشد که به

انسجام کلي اثر منجر شده است.
عوامل شاعرانگي موردبحث سبب شده تا اثر از جهت رمانتيکي و حسي و ارائهي
مفاهيم دروني و نجواها و احساسات ،بسيار مؤثر جلوه کند .همچنين سببشده تا
مخاطب شعر دوست بيش از مخاطب داستان دوست از اين داستان لذت ببرد؛ زيرا
مفاهيم داستاني از قبيل روايتپردازي و داستانپردازي و شخصيتنمايي کمتر جلوه
گري ميکند تا مفاهيم شعري و بهکارگيري زبان و تصاوير شعري.
انتخاب داستان کوتاه در انتخاب روايتگري نزد

اين فرصت را به او داده تا

مجال وسيعي را به شاعرانگي اختصاص دهد و مانند بيشتر نويسندگان داستان کوتاه،
اثري شاعرانه داشته باشد که اين موضوع عيبي را بر او وارد نميکند؛ زيرا اگر رمان بود،
استفاده از اين ميزان شاعرانگي ،عيب تلقي ميشد .نبايد فراموش کرد که شاعرانگي
سبب کثرت مخاطبان اثر او شده و شهرت اين اثر تا حدود زيادي به همين شاعرانگي
مربوط است.
پينوشتها
 .1رود موجودات بشري به حالت طوالني در خيابانهاي پهناور و ناشناس با خورشيدي زيبا و
درخشان جاري ميشود ،جايي که ساختمانهاي سنگي با ساکنان غير واقعيشان از پنبه سفيد و نرم
بسيار مستحکم در قالبي خوب ميدرخشند .و رود از طريق کوچههاي تنگ و ميان خانههاي گلي در
هم انباشته شده با چهرهاي زرد و دستاني خشن جاري ميشود ،و در آنجا آبش با خون و اشک و با
زخم جراحي ابدي آميخته شده است ،و رود در انتهاي کوچش بر مناطقي پراکنده با مهارت جريان
مييابد ،در زمين هموار شهر پنهان ميشود ،آشغالها و باقيمانده آنها در آن ريخته ميشود.
 .4خورشيد اين روز من بسان حلقهاي دايرهوار و زرد تجلي يافت ،و در رگهاي پرتو آن چيزي
پيچيده و با اطمينان به تمام چيزهايي که لمس ميکند و با آن برخورد ميکند لکهاي از ثبات و آرامش
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اضافه ميکند .من چون انساني آرزومند و حريص به پيرامون نگاه ميکنم و بناهايي به خوابرفته را که
زير رنگ آبي آسمان به خوابرفته و پيرامون آن چندين ابر رقيق پراکندهشده را نظاره ميکنم ،و از راه
دور ماشيني را مشاهده ميکنم که به شکلي آرام و سبک و متين در حرکت است و درختان سبز که به
گونه پراکنده و دور از هم قابلرؤيت است.
 .3به خودم لرزيدم و من صداي شيهه آن را که مرا به خود ميخواند ميشنيدم ،اما قادر به پاسخ به او
نبودم و نميتوانستم نيازش را برطرف کنم ،من در آن زمان يک تنبلي و کسالت عجيبي را احساس
کردم گويي که من جسدي ناچيز بسان کااليي آب آورده بر روي آب رودخانهاي آرام بودم ،آه و
افسوس که دوست داشتم اسب سفيد و گريختهام برگردد و بر آن سوار شده و اسبسواري کنم و در
آن زمان افسارش را رها کرده تا مرا شتابان با دوندگي از بيابانهايي که هيچ افق و کرانهاي ندارد
بگذراند.
 .2مادرم بسيار گريه ميکرد و مگس چشمان دختري نوجوان را مانند خوشه سبز خورد و پدرم با
صدايي نافذ ميگفت :طارق از خنده دست بکش.
 .1تکليف چيست؟ عقلم فکر کردن را رد ميکند و به تودهاي از سنگ سخت و خارا تبديلشده است.
 .3احمد مدام با حرکات سريع و يکنواخت زمين را ميکند درحاليکه در آن زمان شوق و اشتياقش به
طال بسيار زياد شده بود و بسان تودهاي از ابرهاي سياه و متراکم که بر صفحه آسمان تابان با بقايايي از
نور زرد و شعلهور ديده شود در حال رشد و نمو بود .احمد کالم و سخنش را تمام نکرده بود که
احساس کرد دست انساني ،پيشانياش را با مهرباني لمس ميکند و صدايي شنيد که چيزي را در گوش
او زمزمه ميکرد .پس چشمانش را باز کرد و جسدش را بر باالي تختي بر اتاقي که ديوارهايش سفيد
بود يافت.
 .1شنيدم لحظهاي که درون من با خشم زوزه ميکشد .چشمانم را به ساختمان کارخانهاي که از
چندين ماه قبل از آن طردشده بودم دوختم .اما خنده کردم و با خود گفتم :اين کارخانه به نام انسان در
روزي از روزها نيست و نابود خواهد شد.
 .9اندوهي تلخ مرا در هم نورديد و احساس کردم که بينواترين مخلوقات هستم و توان گريه کردن
ندارم ،زيرا چشمان مادرم مدام با فضولي تمام مرا زير نظر دارد.
 .1چرا زنده باشم وقتي انگيزهاي ندارم که براي آن زندگي کنم و هيچ فايدهاي در هستي من نيست.
چرا خودکشي نکنم؟
 .10چند روز پيش در اتاق نشسته بودم و با او (سياه زنگي) صحبت ميکردم که مادرم به آرامي وارد
شد و من متوجه نشدم و با خنده به من گفت :ديوانه شدهاي؟ با خودت حرف ميزني؟ من يک کلمه
هم جوابش را ندادم چون اگر با او درباره دوست جديدي که حاصل اوقات تنهايي من است ،سخن
بگويم ،مرا درک نخواهد کرد.
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 .11کارخانهها را ويران خواهم کرد و ابزارهاي آن را در مکاني واحد جمع خواهم کرد سپس با صدايي
پرهيبت با جالل و جبروت ميگويم :شما اي ابزارها مخلوقاتي مجرم هستيد که از سرزميني بيگانه
آمديد ،و بدبختي و شقاوت را براي ما آورديد .من دستور به نابودي شما ميدهم که به نام انسان
ميخواهد که پاکيزه و پاک زنده بماند ،سپس در چهرههاي اين مردم جمع شده فرياد ميزنم :بشتابيد
اي مردم بيعقل ...به زمين بازگرديد...همانا تنها مادر شماست که به شما شادي و نان هديه ميدهد
بدون اينکه نفستان را با پليدي آميخته سازد.
 .14در اين لحظه صداي مرد زنگي را شنيدم که فرياد ميزد ،آه چه زيبا بود که زنده بودم.
 .13من رفتم پيش دوستم لوبيا خوردم ،لوبياپلو خوردم ،دست پختش افتضاح بود .احمد هم که نامزد
کرد .کي؟ احمد ديوانه؟ يک نخ سيگار بده بکشيم .امروز يک برگه قرعهکشي خريدم که قرار است
جايزه را ببرد .ميخواهم پولش را صرف يک کار خير کنم .ميخواهم کاري کنم که ديگر هيچ دختري
در دنيا عزب نماند .اگر بتوانم با همهشان ازدواج ميکنم.
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Introduction: There has been a special literature in each era, which shows the
beliefs, and political, social and economic conditions of that era. When a
catastrophic event happens, it can damage the mental, moral and spiritual health of
the society and make it disturbed. A fast transition from tradition to modernity and
its exposure to social-political changes make a fundamental development in culture
and ethics, which affects art, literature and philosophy. If these changes are negative
and catastrophic, dark literature with negative tendencies is formed. Sonallah
Ibrahim wrote some books studied, reviewed and analyzed by Arabs and Persians
using modern writing techniques. “That Perfume”) ) تلک الرائحةby Sonallah Ibrahim
is a modern story narrated fluently and expresses the social concerns of modern
humans. The story is full of ambiguity, nihilism, death thinking, tendency for inner
world, emotional helplessness, and other salient features of dark romanticism.
Although there exist other components and features of this type, we analyze the
factors that are more frequent in this story.
Methodology: With a descriptive-analytical method, this research analyzes the
manifestations of the current literature in the novel, including narration, story
elements, space, conversation, etc. It seeks to answer the questions ‘how can we
analyze the pessimism, death think, despair, and nihilism in “That Perfume”? And
‘how can the content analysis of this story help to better understand the concept of
this story according to the literary flow of dark romanticism?’
Findings: In this research, by analyzing the art of story and the way of writing, we
find a tendency for black romanticism in the dialectics of the elements and structure
of “That Perfume”. In this story, Sonallah Ibrahim shows the death of humanity and
wants to express that others do not value life. He describes the physical and evil
dimension of love in a detailed way. The main character of this novel is captivated
by evil fantasies; it is a kind of reminder of erotic illusions. Components such as
wandering, repetitive life, returning to the past, father and mother’s death, broken
loves, pessimism, and despair from existential world show nihilism in this story. The
frequent use of opium and narcotics is very evident in the story. The main character
of the story just smokes, which is a sign of destruction and darkness. By criticizing
the story according to the romanticism components, we can recognize Sonallah
Ibrahim as an eminent writer in the Arab world. Another point of criticizing is that
the reader can understand and analyze the motif, theme and main concepts of story
and characters fundamentally.
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Results and Discussion: Since dark romanticism is a new and special view of the
broad doctrine of romanticism, there is no precise component for it in any reference
book. However, with a precise analysis of this doctrine, we extract the most
important features of dark romanticism such as loneliness, death thinking, despair
and nihilism, using erotic themes ae well as opium and narcotics. In that story, death
has a prominent manifestation in material and psychological dimensions. Sonallah
Ibrahim portrays the death of the modern human, while he is alone in a crowd.
Sonallah Ibrahim portrays the death of humanity and shows no one values the souls
of others. The mentioned loneliness and death thinking can be the result of despair,
hopelessness and nihilism and also a base for this spiritual misery. We can see the
examples of hopelessness and nihilism throughout the story. When the main
character of the story is freed from the prison, he seeks an inner feeling, such as
happiness, but he cannot find anything. Another component of black romanticism is
evil love which is contrasted with virgin love in the Arabic literature. Today, the evil
love is defined as erotic literature. This feature is the most important component of
dark romanticism in “That Perfume”. We can see this feature in the social life and
fancies of the main character. When the main character meets Najva, the writer
describes the scene precisely and approaches the border of dark romanticism. In this
story, the main character just smokes, but the repetition of the same concept of
opium can be a motif to show the destructiveness and darkness throughout the story.
In addition to the protagonist's excessive use of cigarettes as a mental sedative, there
are his judgments about the use of opium by others, who look at it in a positive light,
a view that is contrary to rationality and logic. This is because we are talking about
the mentality of a character who has all the components of dark romanticism.
Keywords: Arabic short stories, Black romanticism, Pessimistic, That Perfume,
Sonallah Ibrahim.
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چکيده
اثرپذيري از مکتبِ رمانتيسم و نحلههاي فلسفي اروپا از يک سو و تحوّالتِ اجتماعي-سياسي اخير
جهان عرب از سوي ديگر ،دگرگونيهايي را در حوزهي ادبيات معاصر عربي بهوجود آورد .در اين
دوره ،نويسندگانِ عرب گاه از روي تقليد و گاه با نوآوريهاي خود در حوزهي مکتب رمانتيسم ،دست
به خلق آثاري زدند که در سايهي عواملي همچون شکستهاي نظامي ،حکومتهاي ديکتاتوري و غيره
جنبههاي منفي و سياه رمانتيسم در اين آثارشان قابل مشاهده است .از جملهي اين نويسندگان،
(1291م) است .او با استفاده از تکنيکهاي مدرنِ داستاننويسي ،آثاري را بهرشتهي تحرير
درآورده که هم در جهان عرب و هم در ميان تحليلگران و خوانندگان فارسي زبان ،مورد مطالعه ،نقد و
تحليل قرار گرفته است .اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي-تحليلي و بر اساس مؤلفههاي
رمانتيسم سياه ،جلوهها و نشانههاي اين جريان ادبي را در داستان «

رديابي و تحليل کند.

نتايج بهدست آمده در اين پژوهش حاکي از آن است که در اين داستان ،گرايش به رمانتيسم سياه از نوع
هيجانمداري و احساسگرايي صرف نيست ،بلکه با نگرشي ديالکتيکي و ارگانيسمي ،تمام اجزاء،
ساختار داستان و عناصر داستاني را در بر گرفته و از لحاظ مفهومي و محتوايي نيز ،نشاندهندهي
تنهايي ،انزوا ،ابهام ،پوچگرايي ،مرگانديشي ،روابط جنسي نامشروع و ناهنجار ،توصيفات اروتيک،
استفادهي مکرر از افيون و مواد مخدر خصوصاً سيگار و ديگر مشخصههاي بارزِ رمانتيسم سياه است.
کليد واژهها :ادبيات داستاني عربي ،رمانتيسم سياه ،بدبيني،

 -1پست الکترونيکي نويسنده مسئولnajafimehran@sku.ac.ir :
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مقدمه
در هر دوره ،ميتوان ادبيات خاصي را مشاهده نمود که نمايانگر کارکردهاي اعتقادي،
سياسي ،اجتماعي و اقتصاديِ همان دوره ميباشد .هنگاميکه حوادث سنگين و
مصيبتباري رخ ميدهد ،در اثر آشفتگيهاي برآمده از آن ،سالمت فکري ،اخالقي و
روحي از جامعه رخت برميبندد و فروپاشي ذهنيت کهن و تشتّت افکار حاصل مي-
شود .از سويي ،سير سريع يک جامعه از فضاي بسته به فضاي باز يا گذارِ جامعه از
سنّت به مدرنيته و قرارگرفتن در جريان تحوّالت اجتماعي–سياسي ،تحوّالت بنياديني
را در حوزهي فرهنگ و اخالق ايجاد ميکند که تأثير چشمگيري بر حوزهي هنر،
ادبيات و فلسفه خواهد داشت و در صورتيکه اين تحوّالت و دگرگونيها ،منفي و
مصيبتبار باشند ،ادبيات سياه با گرايشهاي منفي شکل ميگيرد.
«بنمايهي اصلي ادبيّاتِ سياه ،رمانتيسم است که پيشينهاي طوالني و گسترده در
ادبيات جهان دارد؛ امّ ا احياي اين نوع نگرش به عنوان يک جنبش ادبي و سپس در
قامت يک مکتب هنري با برخي ويژگيهاي جديدتر و افزونتر ،محصول دوران
مدرنيته است» (شيري و همکاران .)19 :1921 ،مدرنيته در کنار پيامدهاي مثبت ،تبعاتي منفي
نيز بهدنبال داشت که از جملهي اين پيامدهاي منفي ميتوان به نيهيليسم ،گرايش به
تنهايي ،شهرنشيني و مهاجرت از روستاها به حاشيهي کالنشهرها و مواردي از اين
دست اشاره کرد (ر.ک :احمدي .)54-99 :1919 ،ادبيات معاصر عربي نيز ،با اثرپذيري از
مدرنيته و تحوّالت اجتماعي-سياسي ناشي از آن و دگرگونيهاي فکري ،در برخي از
موارد ،رنگِ تيرگي و بدبيني بهخود گرفت؛ تا جاييکه کمتر ژانر ادبي را ميتوان يافت
که اين صبغهي بدبيني در آن موج نزند.
در قرن بيستم ،مهمترين گرايشهاي بدبينانه در ادبيات معاصر عربي ،از سويي با
مسألهي فلسطين و شکست اعراب از اسرائيل ارتباط دارد که استعمار مستقيم يا
غيرمستقيم بيشتر کشورهاي عربي را بهدنبال داشت و از سوي ديگر ،جهانشمولي
نظريات روانشناسي و فلسفي که توسط افرادي چون شوپنهاور ،1نيچه ،9کامو ،9کافکا،5
سارتر 4و غيره مطرح شد ،بر نويسندگان دنياي عرب نيز اثر گذاشت و آثار داستاني
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آنها را تحتالشّعاع خود قرار داد« .در دورهي رمان پسامحفوظي ،رمان نو عربي سعي
ميکند دروازههاي جهان را بکوبد و بهسوي نوعي رمان مدرنيستي و پسامدرنيستي
حرکت کند که نگاه پديدارشناسانه به اشياء و هستي مردمان در آن اهميّت دارد.

،

با رويکردي شکآلود به جهان نگاه کردهاند؛ جهانِ

و

تکهپارهاي که غيرقابل دسترس شده و فهمِ ذات و جوهرش ناممکن شده است»
(عطيه.)14 :1921،

 ،داستاني مدرن است که به شيوهي سيال ذهن روايت

اثر

ميشود و دغدغههاي اجتماعي انسان مدرن را بيان ميکند .اين داستان ،سرشار از ابهام،
پوچگرايي ،مرگانديشي ،پناهبردن به دنياي درون ،درماندگي روحي و ديگر
مشخصههاي بارزِ رمانتيسمِ سياه است .هرچند که ميتوان براي رمانتيسم سياه مؤلفهها
و شاخصههاي ديگري از ميان منابع استخراج کرد ،اما در پژوهش پيشِرو ،مواردي که
در داستان بسامد بااليي داشتهاند ،مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
اين پژوهش بر آن است با روشي توصيفي-تحليلي و بر اساس مؤلفههاي رمانتيسم
سياه ،جلوههاي اين جريان ادبي را بررسي و تحليل کند و به اين پرسشها پاسخ دهد
که بدبيني ،مرگانديشي ،نااميدي و پوچگرايي موجود در داستان

از چه

زوايايي قابل بررسي و کشف است؟ و تحليل محتوايي اين داستان بر اساس مؤلفههاي
جريان ادبي رمانتيسم سياه ،چگونه ميتواند به درک بهتر مفهوم داستان کمک کند؟

پيشينهي پژوهش
دربارهي

و آثار او ،پژوهشهاي قابل توجّهي نوشته شده است که بخشي

از آن به شرح ذيل ميباشد:
» نوشتهي ابراهيم آرمن و زهرا پاک نهاد

در پژوهشي با عنوان «

روايت در رمان «
جريان سيال ذهن نقد و بررسي شده است.

» ،تحليل و انواع تکنيکهاي

 20نقد ادب معاصر عربي

عليرضا کاهه در رسالهي خود با عنوان «
»( ،)1929به بيان
نوآوريهاي رماننويسان دههي شصت مصر پرداخته و دو رمانِ «
و

نوشتهي

را بررسي و تحليل

نوشتهي

نموده است.
خليل پرويني و همکارن در مقالهاي با عنوان «
به بررسي بُعد شخصيت و

»
شخصيتپردازي در رمان «

» پرداخته شده است.

پژوهش ديگري با عنوان «خوانش اگزيستانسياليستي رمان ستاره آگوست» ()1925
بهقلم علي افضلي و فاطمه اعرجي نوشته شده و در مجلهي ادب عربي ،شماره 1
بهچاپ رسيده است .در اين مقاله ،مشخّصهها و مؤلفههاي اگزيستانسياليسم در رمان
«ستارهي آگوست» مورد تحليل قرار گرفته است.
در مقالهاي با عنوان «

»

 ،روند حرکت قهرمان را بررسي و تحليل ميکند.
در حوزهي رمانتيسم سياه نيز مقالهاي با عنوان «بررسي تحليلي رمانتيسم سياه در
سرودههاي نصرت رحماني» توسط قهرمان شيري و همکاران (پژوهش زبان و ادبيات
فارسي ،شمارهي  )1921 :91نوشتهشده که در آن ،به بررسي برخي از عوامل پيدايش
رمانتيسم سياه و بازتاب آن در شعر نصرت رحماني بهعنوان شاعر شعر سياه پرداخته
شده است.
با توجّه به پژوهشهاي بهعمل آمده ،تاکنون پژوهشي در حيطهي تحليل داستان
که با عنوان «آن بو» توسط نيايش سلطاني به فارسي ترجمه شده ،با توجّه
به مؤلفههاي رمانتيسم سياه ،مشاهده نشد؛ اين در حالي است که داستان

با

آنکه در نگاه نخست مؤلفههاي رئاليسم را در خود دارد ،امّا با دقّت نظر و تحليل دقيق،
ميتوان دريافت که اين رمان ،داستاني رمانتيک است که نقد مؤلفههاي رمانتيسمِ سياه
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در آن ،هم به درک بهتر مفهومِ داستان کمک ميکند و هم راه را براي نقد و تحليلِ
سبکشناسانه و يا روانکاوانه ،پيشِروي پژوهشگران ميگشايد.

خالصهي داستان
داستان

به شيوهي سيال ذهن روايت شده است که اين نوع روايت ،از

شيوههاي روايي مدرن در دنياي ادبيات محسوب ميشود؛ از نظر

،

«توانسته [از] تکنيکهاي جريان سيال ذهن منجمله مونولوگ ،تداعي ،تکگويي
و ديگر ابزارها به خوبي استفاده کند»

بههمين سبب طرح در بيشتر

داستانهايش ،پراکنده و از زمان خطي و بيروني پيروي نميکند .اين داستان وصف حال
بحراني و زندگي شخصي است که بهتنهايي داستان را به پيش ميبرد؛ شخصيتي که از
درگيري دروني و رواني رنج ميبرد .داستاني که قهرمانِ بي نام و نشان ،با آزاد شدن از
زندان آن را آغاز ميکند .در ادامه ،اين قهرمانِ شکستخورده به همراهِ سرباز زندان به
خانهي برادرش ميرود ،اما او را نميپذيرند و مسافرت را بهانه ميکنند .به خانهي
دوستش ميرود ،که او نيز بهدليل حضور خواهرش در خانه ،دست رد بر سينهي او
ميزند و قهرمان به ناچار همراه با سرباز به زندان برميگردد .فضاي زندان را با
دشواريها و تباهيهايش توصيف ميکند و دوباره از زندان بيرون ميآيد تا شايد جايي
را پيدا کند .به خانهي خواهرش ميرود و سرباز آدرس او را ثبت ميکند؛ او هرشب
بايد رأس ساعتي خاص در اين مکان حضورش را اعالم و در دفترچه ثبت کند.
روزمرگي و نگاهِ منفي شخصيت اصلي به جهان بيرون ،در ارتباط با همه خود را نشان
ميدهد .او بهدنبال تعيين دقيق زمان و مکان مرگ مادر است ،پرسشي که پاسخش براي
او بسيار مهم هم نيست! در اين بين از طريق دنياي درون و ذهن ،به گذشتههاي دور و
دراز سفر ميکند .اين روند تا پايان داستان ادامه دارد امّا آنچه
داستان روايت ميکند ،تباهي ،شکست ،يأس و اندوه است.

در اين
تابلويي است

که نقاش آن ،تنها ،رنگ مرگ را بر آن پاشيده ،رنگي که گاهگاهي در اين داستان به
تيرگي بيش از حد ميرسد.

 22نقد ادب معاصر عربي

رمانتيسمِ سياه و ویژگيهاي آن
داستاننويسي جديد به معني واقعي آن ،در دورهي پيشرمانتيسم شکل گرفته و همين
امر اهميت عصر رمانتيسم در شکوفايي داستان را به اثبات ميرساند .در واقع« ،مکتب
رمانتيسم ،لوازم رشد و تکامل ادبياتي داستاني را فراهم کرد که تا به امروز نيز با
تحوّالت و دگرگونيهايي تداوم يافته است»

بهدليل گسترش

دامنهي مکتب رمانتيسم در ادبيات ،ارائهي تعريف دقيقي از آن ميسر نيست؛ چراکه
هرکدام از پژوهشگران ،ويژگيهايي را براي آن برگزيدهاند .اين مکتب در اواخر قرن
هجدهم در انگلستان پديد آمد و در قرن نوزدهم در ساير کشورهاي اروپايي گسترش
يافت .زرينکوب دربارهي درونمايهي اين مکتب ميگويد« :اين مکتب برعکس
کالسيسم که بر عقل تکيه دارد ،متکي به شور ،ذوق ،احساس و تخيّالت است و اساس
بينش و ادراک رمانتيک ها ،عنصر شخصي و فردي است و عقايد آنان بيشتر مشتمل بر
نسبي بودن زيبايي و هنر ،برتري احساس و عاطفه بر ساير قواي ذهني ،تأکيد بر وحدت
و هماهنگي شعر و موسيقي ،رهايي از قيد و بندها و پرداختن به عواطف فردي
است»(زرينکوب)594/9 :1932 ،؛ به عقيدهي

 ،رمانتيسم شورش و قيامي عليه

اصول خشک کالسيک بوده که هدف آن ،رهايي ادبيات از سيطرهي معيارهاي هنري
غيرقابلانعطاف است

رمانتيسم «داراي اصول زيادي از جمله:

آزادي بيان ،شخصيّت ،هيجان واحساسات ،گريز و سياحت ،کشف و شهود ،افسون
سخن [و مواردي از اين دست] است» (سيدحسيني .)139-131 /1 :1931 ،بررسي جنبههاي
منفي و بدبينانهي رمانتيسم سببشده تا منتقدان شاخهاي از رمانتيسم را با عنوان
رمانتيسم سياه و بهشکلي جداگانه تحليل نمايند و از آن با عناويني سياه و منفي همچون
بيماري قرن (همان )139 :ياد کنند و آن را داراي ابعادي شيطاني بدانند (جعفري:1913 ،

.)949
موريس پکهام ،3از منتقدان معاصر براي توصيف بيماري قرن و ديگر ابعاد
ناخوشايند و بيمارگونهي رمانتيسم ،اصطالحِ رمانتيسم منفي را وضع کرده است .او
«اصطالح جديد رمانتيسم منفي را جعل کرد که مراد از آن ،نوعي رمانتيسم مأيوس و
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نيهيليستي است» (ولک« .)93 :1919 ،منتقدان ديگر از جمله ولک ،اصطالح رمانتيسم منفي
را با معنايي معموليتر و مترادف با حالتهايي ذهني همچون بيماري قرن و بدبيني
بهکار ميبرند» (جعفري.)945 :1913 ،

از آنجاييکه اين شاخه از رمانتيسم ،نگاهي جديد و خاص به مکتب گستردهي
رمانتيسم بهحساب ميآيد ،مؤلفههايي دقيق و تعريفشده براي آن ،در هيچ کتاب
مرجعي يافت نميشود .امّا با بررسي دقيق و تاريخي اين مکتب ،ميتوان مهمترين
مشخّصههاي رمانتيسم سياه يا منفي را استخراج نمود که تنهايي و انزوا ،مرگانديشي،
نااميدي و پوچگرايي ،استفاده از مضامين اروتيک 1و همچنين افيون و مواد مخدر ،از
جملهي اين مشخصهها هستند.
يکي از مؤلفههاي بارز در داستانهاي رمانتيک و بهخصوص رمانتيسم سياه ،فرار
شخصيت اصلي داستاني از جهان واقعي و دنياي بيرون ،پناهبردن به عالم درون و
گوشهگيري از ديگران است« .تضاد ميان آرمان و واقعيت و ارتباط ناخوشايند فرد با
محيط اجتماعياي که در آن بهسر ميبَرَد ،رمانتيکها را دچار پريشاني و رنج ميکند و
آنها را هر چه بيشتر به سوي خودمحوري و انزوا ميکشاند» (جعفري .)949 :1913 ،مرگ
انديشي« ،مرگ زودرس و خودکشي ،يکي از جلوههاي ديگر رمانتيسم منفي است.
حس درماندگي و ناسازگاري با محيط پيرامون ،رنج و پريشاني ناشي از مواجهه با
ماديتِ جهان ،سرسختي غيرهمدالنهي جهان در مقابل احساسات رقيق ،درک شهودي
هنرمند رمانتيک و پارهاي مسائل ديگر ،بسياري از رمانتيکها را که قادر به برقراري
سازشي در ميان ذهن و عين نشدند ،به خودکشي وادار کرده است» (همان.)919 :
براي شخصيتهاي داستاني که در ساختار رمانتيسم سياه پرورش مييابند« ،همه
چيز در پيوند با منِ شخصيشان معني پيدا ميکند ،آنها نميتوانند از خود بهدرآيند و
همين درخودماندگي و عطف توجّه به خود است که تراژدي قهرمان رمانتيک را
ميآفريند و به افسردگي و پريشانياي منجر ميشود که در همان عصر با اصطالح
فرانسوي بيماري قرن مشخص شده است» (همان.)949 :
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رمانتيسمِ سياه همانگونه که از نام آن پيداست« ،حالتي افراطي دارد و عالوه بر
داشتن تمامي عناصر رمانتيسم ،بهجهت برخورداري از پارهاي ويژگيها ،با آنها متفاوت
است .اين ويژگيها عبارتند از :طبيعتگرايي در حدّ استحاله در آن و توصيف و تشريح
جزئيات مناظرِ طبيعي ،ايجاد فضاهاي آگنده از اشباح و ارواحِ دهشت انگيز،
مرگانديشي ،حزن و نااميديِ شديد ،خلق فضاهاي کابوسوار و پر از خشونت و
پرخاش ،پرداختن به مسائل اروتيک و زمينههاي گناه آلود و شيطاني» (خاکپور و اکرمي،

 .)995 :1932هرچند رمانتيسم نيز در بطن خود تنهايي ،انزوا و برخي ديگر از
مشخّصههاي فوق را دارد ،اما همانطور که گفتهشد رمانتيسمِ سياه با نوعي افراط و
شدّت بيش از حد به اين مؤلفهها ميپردازد.
يکي ديگر از مشخصّههاي بارز رمانتيسم و بهخصوص رمانتيسم سياه ،استفادهي
بيش از حد شاعر يا نويسندهي رمانتيست از افيون و مواد مخدر در شعر يا داستان
است« .استفاده از افيون و مواد مخدر نيز از مواردي است که بايد آن را از عوارض
رمانتيسم منفي بهشمار آورد .در قرن هجدهم ،افيون و فرآوردههاي آن بهعنوان دارو
مصرف ميشده است» (جعفري .)915 :1913 ،در ادامهي پژوهش ،به بررسي و تحليل
مولفههاي رمانتيسم سياه در داستان

پرداخته ميشود:

تنهایي و انزوا
در داستان

با توجه به زاويهي ديد اوّل شخص و همچنين تکنيک تکگويي

دروني ،3از آغاز مخاطب با فرديت و تنهايي شخصيت اصلي داستان روبرو ميشود.
«تکگويي دروني شيوهاي از روايت است که در آن ،تجربيات دروني و عاطفي
شخصيتهاي داستان در سطوح مختلف ذهن در مرحلهي پيش از گفتار نمايانده
ميشوند» (بيات .)13 :1931 ،در نخستين سطرهاي داستان ،خواننده با شيوهي تکگويي
دروني ،در ذهن شخصّيت اصلي داستان جا خوش ميکند .انتخاب اين شيوهي روايي،
بسيار به همذاتپنداري خواننده با قهرمان داستان کمک ميکند و خودمحوري
شخصيت را نشان ميدهد:
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) .نويسنده با استفاده از اين تکنيک ،تنهايي و انزواي شخصيت را هم در
عناصر داستاني و اليهي رويين داستان نشانداده و هم از نظر مفهومي ،اين مشخّصه را
در اليهي معنايي وارد کرده است .شخصيت اصلي داستان ،نه آدرسي دارد ،نه جايي
براي سکونت و نه کسي را که بعد از آزادي از زندان به همراه سرباز به آنجا برود .در
ادامه ،شخصيت داستان با رفتارِ سرد و زنندهي اطرافيان روبرو ميشود که بيش از پيش
نشاندهندهي تنهايي او است:
(همان) .در اين دو نمونه ،برادرش راهي سفر است و
دوستش نيز با بهانهتراشي مانع حضور او در خانه ميشود .شخصيت داستاني
تنها است و با همين تنهايي مجدداً به زندان بر ميگردد؛ چراکه کسي مشتاق
همراهي با او نيست.
يکي ديگر از شيوههايي که

انتخاب کرده تا تنهايي و انزوا يا

خودمحوري شخصيت داستاني را نشان دهد ،توصيفات جزئي و دقيق از محيط کم
اهميت اطراف است .اين توصيفها و صحنهپردازيها ،نشاندهندهي کمتوجهي انسان
تنها و منزوي معاصر است که چيزي براي انديشيدن ندارد؛ جامعه ،انسانها و خلقت و
آفرينش همه محو ميشوند و شخصيت داستاني در حمام ،مسير آب را با دقّت دنبال
ميکند ،شخصيتي که رنجهاي بسياري را در زندگي متحمل ميشود:

(همان.)99-91 :
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در جاي جاي داستان ،اين جزئينگريها را ميتوان مشاهده کرد و توجّه شخصيت
به اين جزئيات و تنهايي او تا جايي نشان داده ميشود که بر تخت دراز ميکشد و به
سقف اتاق فکر ميکند:
(همان.)99 :

«از آنجا که نويسندهي رمانتيک ،احساس تنهايي و تنفر نسبت به بيشتر مردم دارد ،در
و يا از نزديکشدن به پنجره دوري

تنهايي خود به فکر فرو ميرود»
ميکند:

چراکه پنجره ،نشاندهندهي مدنيت ،جامعه و انسانهاي
اطراف است و شخصيت اصلي

از تمام اين موارد گريزان است و در غار

تنهايي خود بين سالن ،آشپزخانه و اتاق راه ميرود و سيگار ميکشد؛ «نويسندهي رمانتيک
در زمانهي خود تنها و غريب است»

و اين غربت را از طريق

داستان و شخصيت داستاني به خواننده انتقال ميدهد.
تنهايي و انزوا که از آغاز تا پايان داستان ادامه دارد ،هم در بافت معنايي و محتواي
داستان ديده ميشود و هم با نگرشِ ارگانيسمي

 ،در عناصر داستان از

جمله زاويهي ديد ،طرح ،پيرنگ و غيره رخنه کرده تا خوانندهي داستان با
همذاتپنداري از طريق اين عناصر و تکنيکهاي داستاننويسي مدرن ،بتواند بهتر و
دقيقتر تنهايي شخصيت اصلي داستان و بهدنبال آن ،تنهايي ،انزوا و خودمحوري انسان
معاصر را دريابد.

مرگاندیشي
يکي ديگر از مهمترين مؤلّفههاي رمانتيسمِ سياه ،مرگانديشي است که هم در ميان
نويسندگانِ رمانتيک شايع است و هم از طريق شخصيتهاي داستاني در بافت
داستانهاي رمانتيک نمود پيدا ميکند .در اين نوع داستانها ،مرگِ انسان ،بسيار
بياهميت جلوه مينمايد؛ مرگ مادربزرگ راوي در رمان «در جستجوي زمان از
دسترفته» نوشتهي مارسل پروست 15يا مرگ «مادام بوواري» در رماني با همين نام از
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گوستاو فلوبر 14و يا در داستانهاي نويسندههاي روسي همچون «جنايت و مکافات»
داستايفسکي 13و يا خودکشي «آناکارنينا» در شاهکار تولستوي ،11تمامي تحت تاثير
مرگ و مرگانديشي شخصيتهاي داستاني شکل گرفتهاند.
لوکاچ 13دربارهي رمانتيکها مينويسد« :فلسفهي زندگي آنان جز فلسفهي مرگ
نبود و هنر زيستن آنان جز هنر مردن» (لوکاچ .)11 :1919 ،همچنين مرگانديشي را
ميتوان جزئي الينفک از داستانهاي رمانتيک بهويژه رمانتيسم سياه دانست؛ «مرگ
زودرس و خودکشي يکي ديگر از جلوههاي رمانتيسم منفي است .حس درماندگي و
ناسازگاري با محيط پيرامون و رنج و پريشاني ناشي از مواجهه با ماديتِ جهان و
سرسختي غيرهمدالنهي جهان در مقابل احساسات رقيق و درک شهودي هنرمند
رمانتيک و پارهاي مسائل ديگر ،بسياري از رمانتيکها را که قادر به برقراري سازشي در
ميان ذهن و عين نشدند ،به خودکشي وادار کرده است»(جعفري.)919 :1913 ،

در داستان

مرگ هم در بُعدِ مادي و هم در بعد روحي-رواني و

شخصيتي ،نمودي بارز و چشمگير دارد.

در اين داستان ،مرگ انسان

مدرني را بهتصوير ميکشد که در عين ازدحام جمعيت در جامعهي شهري مدرن ،تنها
و بيکس است؛ وي مرگ انسانيت را به تصوير ميکشد و اين موضوع را بيان ميکند
که کسي براي جان و روان ديگران ارزشي قائل نيست .زمانيکه شخصيت اصلي در
قهوهخانه نشسته و منتظر نوشيدني است ،جواني را ميبيند که در حال غرق شدن است.
آن جوان با ترس و نااميدي از دوستش کمک ميخواهد ،امّا پاسخي دريافت نميکند:

)؛ واکنش شخصيت اصلي داستان نيز
جالب است؛ وي با مشاهدهي اين وضعيت ،بدون توجّه به غرقشدن آن شخص ،به
فکر نوشيدن قهوهي خود است.
در

نيز رايحهي مرگ پراکندهشده که در گفتگوهاي زير به وضوح

ميتوان آن را احساس کرد؛ همگي با حالتي بسيار عادي از مرگِ اطرافيان خود سخن
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ميگويند که همين موضوع عادي نشاندادن مرگي است که بهعنوان يکي از مؤلفههاي رمانتيسم سياه
در اين داستان نمود دارد:
(همان.)43 :
ناسازگاري با محيط در

سبب ميشود تا شخصيت اصلي داستان ،گاه و بيگاه

به پدر خود فکر کند و در جريان داستان ،بارها با تکنيک جريان سيال ذهن به گذشتهها رفته
و روزهاي مرگ پدر را بهخاطر بياورد:

(همان:

 .)34-42سايهي مرگ و رايحهي آن تا پايان داستان ادامه پيدا ميکند ،گويا شخصيت اصلي
داستان در پي پاسخي است براي مرگ مادر؛ کوچهها و خيابانها را سپري ميکند تا بفهمد
مادر چه زماني و در کجا مرده است:
(همان.)33 :
مرگ و مرگانديشي در اين داستان ،از مؤلفههايي است که ساختارِ رمانتيکي داستان
را تقويت ميکند و نهتنها شخصيت اصلي داستان ،بلکه همهي شخصيتها در گفتگوها
يا حضور محدود و کمرنگشان ،با آن سروکار دارند .همانگونه که پيش از اين ذکر شد،
نمودِ مرگ نهتنها در روابط مادي و جسماني افراد جريان دارد بلکه فراتر از آن،
مرگِ هويت ،عاطفه ،انسانيت و مواردي از اين دست را در جامعهي معاصر مصر
و فراتر از آن ،با ديدي جهانشمول در دنياي خشک و بيروح مدرن نشان ميدهد.

نااميدي و پوچگرایي
را ميتوان از جمله نويسندگان و متفکرانِ يأسانديشي معرفي کرد که
چهرهي سياه و طاقتفرساي زندگي ،نگاهي سراسر مأيوسانه به آنها بخشيده؛ تا
آنجاييکه انديشهي آنها را با پرسشهاي فراوانِ فلسفي و عميقي دربارهي زندگي
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درگير ساخته است .اين دست از متفکّران در تنهايي بيمارگونهي خود ،انسان را
موجودي ناتوان و فرورفته در مصيبت نشان ميدهند .شخصيت اصلي در داستان
نيز از اين تنهايي زهرآلود رنج ميبرد .تنهايي و مرگ انديشياي که پيش از اين
تحليل شد ،هم ميتواند نتيجهي يأس ،نااميدي و پوچگرايي باشد و هم ميتواند
زمينهساز اين بيچارگي روحي باشد .در جايجاي داستان ميتوان نمونههاي نااميدي و
پوچي را احساس کرد؛ زمانيکه شخصيت اصلي داستان از زندان آزاد ميشود ،بهدنبال
احساس شادماني ،خرسندي يا هر احساس دروني است ،امّا در درون خود چيزي
نمييابد:
.
پيرنگ و طرح اين داستان از همان آغاز ،نوعي سرگرداني ،پوچي ،بيکسي و بدبيني را
به خواننده انتقال ميدهد .فضاي بيرون از زندان که قهرمان داستان بسيار انتطار آن را
ميکشيد ،هيچ تفاوتي با قبل ندارد و مردم بسيار عادي رفتار ميکنند .اين تنهايي،
احساس سرگرداني و «فرديت منمحور و خودآگاهي تشديدشدهي رمانتيکها ،سرانجام
آنها را به جانب اندوه و افسردگي ،بيقراري ،عدم ثبات عاطفي ،عدم رضايت از
واقعيت موجود ،گريز به روياهاي مبهم و اشتياقهاي نامفهوم و لذتبردن از رنج مي-
کشاند» (جعفري .)949 :1913 ،در ادامه ،شخصيت اصلي داستان به کتابخانهاش ميرود تا
قلم بردارد و بنويسد ،امّا توان اينکار را در خود نميبيند و بهدليل غلبهي نااميدي و
پوچي ،جانب روياها و تصاوير ذهني را ميگيرد:
(

او براي فرار از موقعيت اندوهبار و دردناکِ واقعي ،به افکار و روياهايي چنگ
ميزند که حتي در صورت محققشدن آنها تواني در خود نميبيند که بخواهد کاري
انجام دهد:

 00نقد ادب معاصر عربي

(همان.)45 :
شخصيت رمانتيک «خود را اسير سرنوشتي کور و قرباني تقديري شوم تصور
ميکند .بُعد فلسفي اين يأس و بدبيني در فلسفهي شوپنهاور بهصورت نظامي فکري
تدوين ميشود» (جعفري .)945 :1913 ،سرگرداني و زندگي روزمره و تکراري شخصيت
اصلي ،مالقات با همسر دوستش که بهشکلي نامعلوم کشتهشده ،بازگشت به گذشته و
مرگ پدر و مادر ،عشقهاي شکستخورده ،همه و همه نشانگر پيرنگ داستاني است
که در سراسر آن ،بدبيني ،يأس و سرخوردگي از هستي و عالم وجودي موج ميزند.
اين شخصيت دليلي براي خوشحالي نميبيند ،براي خوشگذراني وقت و زماني خاص

و طوالني ميخواهد که شايد هيچ وقت در خواب هم نبيند« :
»

حتي در

جاي ديگر نيز به صراحت اين مطلب را بيان ميکند که چرا و به چه دليل بايد
خوشحال باشد:

(همان.)51 :

همانگونه که گفته شد ،در جايجاي داستان بهخوبي ميتوان اين بدبيني و يأس را
احساس کرد که در برخي موارد ،زمينهاي اجتماعي در وراي آن است و گاهي تنشهاي
روحي-رواني نيز در آن دخيل است .براي نمونه ميتوان برخورد با سرباز را بررسي
کرد:
(همان .)92 :در اين عبارتها خواننده مستقيماً با ذهن شخصيت
اصلي داستان روبرو ميشود ،ذهني بدبين که ددمنشي و حس خصومت را در چشمان
سرباز ميبيند و شيوهي درمان اين درد را رشوه و پول ميداند؛ «براي چنين انساني
چيزي شايستهي خواستن نيست و هر کوشش و مبارزهاي بيهوده است .بسياري از
رمانتيکها ،از يک سو ،تحت تأثير اندوه و يأس ،انزوا و گوشهگيري اختيار ميکنند و از
سوي ديگر همين انزوا و گوشهگيري موجب خيالگرايي و يأس بيشتر آنان ميشود و
البته خودآگاهي بحراني و پرتب و تاب آنان را هم تشديد ميکند» (جعفري.)949 :1913 ،
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همانگونه که در مقدمهي پژوهش گفتهشد ،عالوه بر داليل سياسي-اجتماعي
جهان عربي ،جهانشمولي نظريات روانشناسي -فلسفي که توسط افرادي چون
شوپنهار ،نيچه ،کامو ،کافکا ،سارتر و غيره مطرح شد ،سبب گرديد تا نويسندگان
عربزبان ،دست به خلق آثاري فلسفي و روانشناسانه بزنند که در آنها ،دنياي درون و
ذهن شخصيتهاي داستاني ،بيش از عالم بيرون مورد اهميت باشد .بدبيني و يأسي که
موج ميزند را بايد تا حد بسيار زيادي ناشي از اين رويکرد دانست.

در

اين اثرپذيري را هم در بعد مفهومي داستان ميتوان يافت و هم در برخي موارد.
با استفاده از عنصر گفتگو و از طريق شخصيت داستاني ،مستقيماً اين
اثرپذيري را بيان ميکند؛ براي نمونه در بخشي از داستان که شخصيت اصلي نزد
ميرود ،از او ميپرسد آيا رمان طاعون را خوانده است؟ که در اين گفتگو اثرپذيري از
(ابراهيم.)51 :9449 ،

آلبر کامو به-وضوح قابل مشاهده است:

هر چند خود کامو -نويسندهي رمان طاعون -نيز اين نوع نمود فلسفه در نوشتهي ادبي
را نميپذيرد و اعتقاد دارد «در يک رمان خوب ،فلسفه در تصاوير محو ميشود ،امّا
همين که فلسفه در اشخاص و اعمال داستاني وارد شود ،مثل انگشت زخمي نمايان
ميگردد و طرح داستاني از اصالت ميافتد و رمان هم از زندگي» (کامو به نقل از دورانت،
.)999 :1933

اين بدبيني نه تنها در شخصيت اصلي داستان ،بلکه در همهي جهاني که
آفريده موج ميزند؛ جواني که در حال غرق شدن است ،يأس و نااميدي بر او
غلبه ميکند و پارو را رها ميکند:
يا تابلوي تبليغات سينمايي که فيلمي را به
نمايش گذاشته است و همهي دنيا را ديوانه نشان ميدهد:
(همان )39 :و يا حتي سگي که بر احساسات او ادرار ميکند:
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(همان)42 :؛ همه و همه نشانگر دنيايي بيارزش و پوچ است که
شخصيتهاي داستاني در آن بهدنبال لحظهي رسيدن مرگ سرگردان هستند.
99

پرداختن افراطي به مضامين اروتيکي

از ديگر مؤلفههاي رمانتيسمِ سياه که از ديرباز در ادبيات عربي وجود داشته ،استفاده از
عشق شيطاني است که گاه در مقابل عشق عُذري قرار ميگرفت و امروزه از آن با
عنوان ادبيات اروتيک ياد ميشود .در تعريف آن آمده است« :نوعي ادبيات که در آن به
عشق جسماني و جنبههاي جنسي عشق پرداخته ميشود .اروتيسم همهي جنبههاي
عشق جسماني و امور جنسي را ،از عشقورزيهاي لطيف تا نمايش و توصيفهاي
بيپرده را دربرميگيرد» (انوشه ،)95 :1913 ،که «مالمت خويشتن ،تظاهر به فسق و فجور،
افشاي اعمال شيطانيِ خود ،نظربازي و کامجويي ،بدنيات و نفسانيات ،وسوسهي گناه،
دفاع از شيطان و انتساب اعمال و صفات شيطان به خويشتن ،مهمترين مؤلفههاي آن را
تشکيل ميدهد» (خاکپور و اکرمي.)993 :1932 ،

اين مؤلفه را نيز ميتوان از جمله مؤلفهها و مشخّصههاي بارز رمانتيسم سياه در
داستان

بهحساب آورد .از آغاز داستان اين جريان هم در بُعد اجتماعي و

زندگي بيروني شخصيت اصلي قابل رديابي است و هم در خيالپردازيها ،توهّمات و
تنهايي سياه و تاريک او نمود بارزي دارد .هنگاميکه شخصيت اصلي داستان با
روبرو ميشود،

با صحنهپردازي دقيق و توصيفهاي جزئي ،به مرز

رمانتيسمِ سياه نزديک ميشود و گاهي در آن غوطهور ميشود:

در ادامهي همين توصيفها ،شخصيت داستان از بيعالقگي خود نسبت به سخنگفتن
پرده بر ميدارد .تمايل او بر اين است تا در دنياي سرشار از عشقبازيها و تصاويري
غرقشود که در تنهايياش به مرور آنها ميپردازد:
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(همان )93-91 :و يا در ادامه-
ي همين توصيفها ،درخواستهاي شيطاني و خارج از عرف و شرعي که شخصيت

اصلي بيان ميکند ،نوعي عشق جسماني محض را به خواننده القاء ميکند:
(همان)92 :؛ توجّه به جنبههاي
شيطاني رمانتيسم سابقهي طوالني دارد و «يک دليل انتساب رمانتيکها به شيطانگرايي
اين است که بسياري از آنان با تجليل و احترام با شخصيت شيطان در منظومهي بهشت
گمشده سرودهي ميلتون رويارو شدهاند» (جعفري.)944 :1913 ،

با توصيفهاي جزئي و دقيق ،بُعد جسماني و شيطاني عشق را
بهشکلي دقيق به خواننده انتقال ميدهد و تا جايي در اين صحنهپردازيها افراط ميکند
که به نوعي ميتوان گفت اين جنبههاي فرعي داستان ،به بدنهي اصلي داستان تبديل
ميشود .در همهي داستان اين تصاوير و توصيفها نمود بارزي دارد که به دليل حجم
زياد نمونهها و رعايت برخي داليل از آوردن آنها معذور هستيم .براي نمونه ميتوان به
وصف جزئي و دقيق و همچنين استفاده از تشبيهات در اين عبارتها اشاره کرد:

شخصيت اصلي

 ،اسير خيالپردازيها و رؤياهاي آلوده است و بهنوعي

يادآور توهّم اروتيکي است که فرويد 95مطرح ميکند« .فرد رمانتيک بيش از آنکه به
زن ،آنچنان که در عالم واقع هست ،توجّه داشته باشد ،اسير رؤياها و خياالت و
هوسها و بازيهاي ناخودآگاه خويش است» (پريستلي:)199 :1949 ،

شايد بتوان گفت که «فرد
رمانتيک عمدتاً با خيال معشوق سر و کار دارد .از همين روست که از ديدگاه
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روانشناسي فرويدي ،رمانتيسم نوعي درمان خيالي و فريبنده يا آن چيزي است که خود
فرويد ،اصطالح توهّم اروتيک را براي آن بهکار ميبرد» (جعفري .)943-941 :1913 ،عشق
پرشور شخصيت اصلي داستان به زن خيالي و آرماني ،هر چند از بُعد جسماني ،مي-
تواند نتيجهي تمايل او به آرامش و امنيتي باشد که به هر دليل اعم از سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و مسائلي اين چنيني از جامعه رخت بربسته ،اما از جهت ديگر ،اين عشق به-
خاطر منمحوري و درخودماندگي اغلب رمانتيکها ،در واقع نوعي عشقورزي به خود
نيز محسوب ميشود که يکي از پيامدهاي اين امر ،دلبستگي رمانتيکها به ايدهي عشق
آزاد و مخالفت آنان با نهاد ازدواج است« .عشقِ آزاد رمانتيکها در بسياري موارد ،چون
با دلزدگي از وضع موجود و بيزاري از نزاکت بورژوازي همراه ميشود ،آنان را به
رابطهي با روسپيان و زنان بدنام ميکشاند» (همان .)914 :نمود بارز اين رابطه را در
داستان

ميتوان در صفحهي  ،93صفحههاي  49و  49و با بياني مستقيم در

صفحهي  45مشاهده کرد؛ جاييکه شخصيت اصلي داستان بدون هيچگونه شرم و
خجالتي درخواست خود از حسن را بيان ميدارد:

استفاده از افيون و مواد مخدر
اين مؤلفهي رمانتيسم سياه تا حدّي در ادبيات معاصر نمود دارد که بهنوعي کليشه در
شعر و داستانهاي سياه رمانتيکي تبديل شده است .در

نيز استفادهي

شخصيت اصلي داستان از افيون ،به سيگار محدود ميشود؛ امّا استفادهي بيش از حد از
عبارتهاي مشابه ،هم ميتواند نشاندهندهي اعتياد شخصيت به سيگار باشد و هم
بهعنوان موتيفي در داستان جلوه دارد که رايحهي تباهي ،سياهي و دود ناشي از سيگار
را در همه جاي داستان پخش ميکند؛ تا جاييکه استفاده از سيگار تقريباً در همهي
صفحات داستان ديده ميشود .براي نمونه به موارد زير ميتوان اشاره کرد که مستقيماً
در آنها عبارتهايي مشابه آمده است:
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(همان )99 :و يا

،

(همان) .در برخي موارد ،روشن-
کردن سيگار بهسبب تنهايي شخصيت در فضاي جامعه است و گاهي بههنگام سيل
تراوشات ذهني او؛ تا جاييکه به همه چيز فکر ميکند در ظاهر به سقف خانه اما شايد
(همان) .او

با ديدي فراتر به سرپناه يا امنيت:
حتي با خواندن و مطالعه نيز سيگار ميکشد:

(همان )91 :و زمانيکه توان مطالعه و يا نوشتن را در خود نميبيند ،باز هم
سيگار ميکشد:
(همان )59 :و اين روند تا پايان داستان ،تکراري معنيدار دارد:
(همان،)55 :
(همان،)53 :

(همان،)53 :

(همان،)51 :
(همان،)44 :

(همان:

(همان)،

،)45
(همان،)34 :

(همان،)42 :
(همان )31 :و يا
(همان.)39 :

عالوه بر استفادهي بسيار زياد خود شخصيت اصلي داستان از سيگار بهعنوان
تسکين دهندهي ذهني ،قضاوتهاي او دربارهي استفادهي ديگران از افيون نيز مشاهده
ميشود که با ديدي مثبت به اين مسأله نگاه ميکند ،ديدي که خالف عقالنيت و منطق
است؛ زيرا صحبت از ذهنيت شخصيتي است که تمامي مؤلفههاي رمانتيسم سياه را
دارد .او در مواجهه با مصرف افيون توسط رانندهي تاکسي ،وي را فردي سعادتمند
تلقّي ميکند و مستقيماً از ذهنيات خود پرده برميدارد که البد او براي تحمّل زندگي
اين کار را انجام ميدهد نه تفريح و سرگرمي:
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(همان.)59:

نتيجه
در اين پژوهش ،با بررسي صنعتهاي داستاني و شيوهي نگارش داستان
اين نتايج بهدست آمد که گرايش به رمانتيسم سياه در داستان

،
 ،با نگرشي

ديالکتيکي و ارگانيسمي ،تمام عناصر و ساختار داستان را در بر گرفته است.
با آگاهي تمام از مشخّصههاي مکتب رمانتيسم و با اثرپذيري از نويسندگان
مدرن جهاني اين داستان را نوشته است؛ زيرا هم در بُعد مفهومي و درونمايهي داستان
و هم با اشاره به شخصيتهايي همچون آلبر کامو در متنِ داستاني ،اين اثرپذيري را به
ناقد و تحليلگر القاء ميکند .همچنين شخصيت اصلي داستان از نظر توصيفات و
شخصيتپردازي ،شباهت بسيار زيادي با شخصيتهايي داستاني نويسندگاني چون
کامو ،کافکا ،سارتر و ديگران دارد .بيشتر مؤلفههاي رمانتيسم سياه در اين رمان ديده
ميشود؛ همچنانکه عنوان داستان ،نمادين انتخابشده و منظور از

در عنوان،

مفاهيمي چون نااميدي ،تنهايي و مرگانديشي انسان مدرن است که از مهمترين
مؤلفههاي رمانتيسم سياه محسوب ميشود.
در اين داستان ،مرگِ انسانيت را بهتصوير کشيده و اين مطلب را
بيان ميکند که ديگران براي جان و زندگي ارزشي قائل نيستند .او با توصيفهاي
جزئي و دقيق ،بُعد جسماني و شيطاني عشق را بهشکلي دقيق بيان کرده است.
شخصيت اصلي اين رمان ،اسير خيالپردازيها و رؤياهاي آلوده بوده و بهنوعي يادآور
توهّم اروتيکي است .مؤلفههايي مانند سرگرداني ،زندگي تکراري ،بازگشت به گذشته و
مرگ پدر و مادر ،عشقهاي شکستخورده ،بدبيني ،يأس و سرخوردگي از هستي و
عالم وجودي ،نشاندهندهي پوچگرايي در اين داستان است .استفادهي مکرر از افيون و
مواد مخدر در اين داستان مشهود است و استفادهي شخصيت اصلي داستان از افيون،
به سيگار محدود ميشود که استفاده از سيگار ،ميتواند نشاندهندهي تباهي و سياهي
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باشد .در مجموع نقد اين داستان بر اساس مؤلفههاي رمانتيسم ،هم در شناخت سبک
داستاني

 ،بهعنوان يکي از نويسندگان مطرح در جهان عرب ،مؤثر است

و هم سبب ميشود تا خوانندهي داستان بهشکلي بنيادين بتواند موضوع ،درونمايه و
مفاهيم اصلي که داستان و شخصيتهاي داستاني حول آنها شکل گرفتهاند را دريابد و
آنها را تحليل کند.
پينوشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arthur Schopenhauer
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Albert Camus
Franz Kafka
Jean-Paul Charles Aymard Sartre
Morse Peckham
Erotic
8. Interior monologue

 .2افسر گفت :آدرس؟ گفتم :آدرسي ندارم .با تعجب به من خيره شد :کجا ميروي ،کجا زندگي
ميکني؟ گفتم :نميدانم .کسي را ندارم.
 .14به خانهي برادرم رفتيم .از باالي پلکان گفت عازم سفر است و بايد دربِ آپارتمان را قفل کند.
 .11لباسهاي تميز را برداشتم و به حمام رفتم .در را پشت سرم بستم .لباسهايم را درآوردم و برهنه
زير دوش ايستادم .با صابون بدنم را کف ماليدم و دوش آب را باز کردم .سرم را باال گرفتم و به
چشمهاي دوش خيره شدم .آبها از آن سرازير شد .مرا وادار کرد تا چشمهايم را ببندم .سرم را خم
کردم و کف صابون را دنبال کردم که از بدنم سرازير ميشد و ميرفت تا توي آبشي کف حمام .دوباره
بدنم را کف مالي کردم و باز هم آب را دنبال کردم که صابونها را برميداشت و درون لولههاي
فاضالب ميريخت...
 .19سيگاري روشن کردم .به سقف فکر ميکردم .بار ديگر سرباز آمد .بدون آنکه بخوابم ،روي تخت
دراز کشيدم و تا ميتوانستم سيگار کشيدم.
 .19بينِ سالن و آشپزخانه و اتاق مدام جابهجا ميشدم ،سيگار ميکشيدم و به پنجره نزديک نميشدم.
Marcel Proust
Gustave Flaubert
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Lev Nikolayevich Tolstoy
György Lukács

14.
15.
16.
17.
18.
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 .12پارو را به شکلي عجيب در دستش تکان ميداد .نااميدي در چهرهاش نمايان شد .ناگهان پارو را
انداخت و دو دستش را جلوي دهانش گرفت و دوستش را که در قايقي دورتر بود صدا زد .امّا
دوستش پاسخي نداد ،شايد صدايش را نشنيد .قهوهي من هم هنوز آماده نشده بود.
 .94خواهرم گفت :مادربزرگ نهاد مريض است و آنها تحملّش را ندارند .دخترعمهام گفت :قبل از
آنکه مادرم بميرد ،چندماهي در بستر افتاده بود ،از جايش بلند نميشد و جايش را خيس ميکرد.
خواهرم گفت که زن پسر عمويم بچهاش در ماه ششم سقط شد .گفتم :اين برايش بهتر بود.
 .91روي تخت دراز کشيدم و به پدر فکر کردم .شب بود و پدر از درد فرياد ميزد .ميخواستم بخوابم.
وقتي او را به بيمارستان بردند تنها در خانه ماندم .احساس خوشبختي داشتم .وقتي پيش او رفتم با
چشمهاي گرد و عصبانياش روبرو شدم .از من پرسيد چرا دور کردم و بعد از آن ديگر با من سخن
نگفت  ...ملحفه را از صورتش برداشتم امّا چشمهايش بسته بود.
 .99ميخواستم دقيق بدانم مادرم کي و کجا مرد  . . .کنارم نشست .به او گفتم :مادرم دقيقاً کي مرد؟
 .99اين همان لحظهاي است که سالها آرزويش را داشتم .درون خودم به دنبال حس تازهاي ميگشتم،
شادي ،ذوق يا هر احساسي ،پيدا نکردم .مردم ميرفتند و حرف ميزدند و بسيار عادي رفتار ميکردند،
گويا هميشه در کنار آنها بودهام و اتّفاقي نميافتاد.
 .95به کتابخانه برگشتم و قلم را برداشتم امّا توان نوشتن نداشتم .چشمانم را بستم و دختر جواني که
ديروز ديده بودم با آن بدن سفيدش را در کنارم تصور کردم.
 .94حسن آمد .به او گفتم بايد زني را براي امشب به خانه بياوريم .گفت :سعي خودم را ميکنم .از
خانه خارج شد .بعد از نيم ساعت به خانه بازگشت .گفت :برادرم در راه پله با زني ايستاده است...
حسن خارج شد و به من گفت :نوبت توست .او را کناري کشيدم و به او گفتم :نميتوانم .با تعجب
نگاهم کرد :چطور؟ گفتم :نميدانم .هيچ ميلي ندارم...
 .93به کازينو-قمارخانه -رفتيم .نامزد خواهرم گفت :ميخواهيم خوشحالت کنيم .به او گفتم :اين کارها
وقت ميبرَد .گفت :چطور؟ گفتم :عشق آسان نيست...آنها را ترک کردم و نزد سامي رفتم.
 .91چرا بايد شادي کنيم؟
 .93به خيابان برگشتيم .سرباز خشمگين شد و ميشد خشونت را در چشمانش ديد .با خودم گفتم
احتماالً ده قروش بخواهد.
 .92آيا رمان طاعون را خواندهاي؟
 .94پارو را به شکلي عجيب در دستش تکان ميداد .نا اميدي در چهرهاش نمايان شد .ناگهان پارو را
انداخت.
 .91در خيابان قصرالنيل به راه افتادم تا به سينما رسيدم .تبليغات فيلمي را ديدم که نشان ميداد اين دنيا
ديوانه است!

بررسي و تحليل مؤلفههاي رمانتيسمِ سياه در داستان «تلك الرائحة» از صنعاهلل ابراهيم 218
 .99سگ دخترعمهام به من نزديک شد در حالي که سرش را تکان ميداد .دستم را دراز کردم تا او را
نوازش کنم ،به پشت خوابيد و بر زمين ادرار کرد.
 .99در تحليلهاي اين بخش ،بنابر مالحظاتي از آوردن ترجمهي متنِ داستاني معذورم.
34. Sigmund Freud

 .94کيفم را روي زمين گذاشتم و سيگاري روشن کردم.
 .93لباسهايم را پوشيدم و از حمام بيرون آمدم .سيگاري روشن کردم.
 .91در حالي که سيگار دود ميکردم بين سالن ،آشپزخانه و اتاق قدم ميزدم.
 .93سيگاري روشن کردم و به سقف اتاق فکر ميکردم.
 .92نامه را به آرامي خواندم ،سپس سيگاري روشن کردم.
 .54سپس به اتاقم برگشتم .با حرص سيگاري روشن کردم .فقط فکر ميکردم ،نميتوانستم بنويسم.
 .51نهاد گفت :تو شخصيتي هستي .سيگاري روشن کردم.
 .59سيگاري روشن کردم .خواهرم آمد.
 .59عادل و همسرش آمدند .سيگاري روشن کردم.
 .55دفتر را بررسي کردم و کمي درنگ کردم تا اينکه سيگاري روشن کردم و پاکت سيگار را با خود
برداشتم.
 .54سيگاري روشن کردم و روي تخت دراز کشيدم.
 .53سيگاري روشن کردم و يکي به او تعارف کردم.
 .51سيگاري روشن کردم .رمزي آمد و به او گفتم که من نميتوانم با زن بخوابم.
 .53به اتاق برگشتم و سيگاري روشن کردم .در تخت دراز کشيدم و به پدرم فکر کردم.
 .52در سالن تاريک نشستم و سيگاري روشن کردم.
 .44چراغ سالن و آشپزخانه را روشن کرد و سيگاري روشن کردم.
 .41قهوه نوشيدم و سيگاري روشن کردم.
 .49راننده در راه ايستاد تا تکهاي افيون در دهانش بگذارد و چاي بنوشد .با خود گفتم که او خوشبخت
است چرا که راهي براي مواجههي با زندگي يافته است.
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Introduction: The theory of the Islamic literature is a new theory that considers a
literary work as a mixture of art and commitment. Purposefulness, adherence to the
Islamic principles, originality, comprehensiveness, independence of opinion, and
effectiveness are the most important features of the Islamic literature. Mahmoud
Mofleh (born 1943) is one of the most influential Palestinian poets. He has several
poem collections. One of his famous anthologis is "But You Are a Balm" which
contains the features and indicators of the Islamic literature. The purpose of this
article is to enumerate the characteristics of Islamic literature in the two dimensions
of form and content in that anthology to explain the depth of themes and the
expressive tricks and delicacies of the poems. Therefore, an attempt has been made
to discover the relationship between the poet's religious emotions and his thoughts
and imagination and to show how sincere the poet has been in his religious claims.
Methodology: The research method is descriptive-analytical in the light of the
indicators that have been listed for the Islamic literature. Based on these indicators,
the research focuses on three characteristics including purposefulness, religious
affiliation, and attachment to knowledge and love for the homeland. It proceeded to
extract appropriate poems and verses in the “But You Are a Balm” anthology. Then,
the degree of connection between the poet's claims and his linguistic and expressive
elements is determined. For this purpose, attention is paid to the semantic and
phonetic nature of words and phrases, the scope of the poet's imagination and the
quality of his arrangements are examined, his subconscious is unveiled, and it is
shown to what extent and how the poet's words correspond to his feelings.
Findings: The present study shows that the characteristics of the Islamic literature
such as purposefulness, emphasis on beliefs, adherence to Islamic teachings,
combining religion and knowledge and belonging to the Islamic homeland are
central in most of the poems in the anthology. They have given the poet's mind and
language an Islamic color and flavor. The structure of the poems is also related to
their Islamic themes. At the lexical level, the poet's influence taken from Qur'anic
words and interpretations is palpable. The music of the words is in harmony with the
meanings encoded in them, and their rhythm conveys their semantic features and
emotional charge. The poet's general imagination is sometimes present in the Saudi
1
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atmosphere, the homeland of revelation, and draws a picture of the desert.
Proportional metaphors and similes are also included within such a picture.
Results and Discussion: The Islamic literature wants the poet to serve as a
committed preacher of virtues and a propagator of the sublime Islamic ethics if the
poems are to be worthwhile. Poetry, however, must not only take on a media
dimension and sacrifice art to mission but poetry promote its religious message
artistically and directly. The condition for such an art is that the poet enjoys
emotional truth which means that such linguistic elements as words, phrases and
music of the poem should be in harmony with the poet's emotional mood and in line
with the atmosphere of joy or sorrow that prevails in the poem. Expressive elements
are also effective in showing the truth of the poet's feelings. In the Islamic literature,
when a poet's general and partial imagination creates paintings and images that are
in line with the cultural context of Islam and subconsciously follow the Qur'anic
teachings, they confirm the poet's emotional truth. However, in accordance with the
basic view of the theory of the Islamic literature, Mofleh's poem is a successful
poem. This is because the coherence of structure and content can be seen along with
emotional unity, and the principles and teachings of Islam have been promoted
artistically and indirectly. The presence of emotions in most of the poems in "But
You Are a Balm" has caused a variety of styles and the entanglement of
compositional and narrative styles. The emotional unity has also given these poems
a thematic unity, making them integrated. These characteristics prove Mofleh's
artistic glory as a committed Islamic poet. The coherence of the structure and
content and the integrity of the emotional space in the artistic context of the poems
help the reader reach emotional coexistence with the artistic experience of the poet.
Keywords: Characteristics of the Islamic literature, Contemporary poetry, Religious
feeling, Artistic imagination, Mahmoud Mofleh, But You Are a Balm.

دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال يازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

» از

بررسي محتوايي و هنري سرودههاي ديوان «

بر

اساس شاخصههاي ادبيات اسالمي
خداداد بحري ،1استاديار گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه خليج فارس بوشهر
علي اكبر ماليي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
تاريخ دريافت2911/21/21 :

تاريخ پذيرش2011/11/21 :

چکيده
نظريهي ادبيات اسالمي كه پس از نظريههاي ادبي معاصر شکلگرفته ،ادبيات را ابزاري براي نشر
انديشههاي اسالمي ميداند اما در عين حال ،اثر ادبي را در قالبي منجمد شبيه ادبيات تعليمي نميپسندد.
ادبيات اسالمي ،عاطفهاي گرمابخش را ميجويد و از خيالي خروشان براي رسيدن به اهداف خود بهره-
مند ميشود.

شاعر فلسطيني ،از شاعراني است كه آثار وي را در زمرهي ادبيات اسالمي

شمردهاند .نويسندگان در اين مقاله تالش كردهاند تا با روش توصيفي -تحليلي ،شاخصههاي ادبيات
اسالمي را در يکي از ديوانهاي شاعر بهنام

نشان دهند و ويژگيهاي هنري و

شگردهاي بياني آن را بيان نمايند .پژوهش حاضر نشان ميدهد كه شاخصههاي ادبيات اسالمي از قبيل:
هدفمندي و برجستهسازي عقيده ،پايبندي به آموزههاي اسالمي و تلفيق دين و دانش و تعلّق به ميهن
اسالمي در بيشتر سرودههاي ديوان ،محوريت دارند و به ذهن و زبان شاعر ،رنگ و بوي اسالمي
بخشيدهاند .گاه موسيقي واژگان با محتواي مندرج در آنان ،چنان هماهنگ است كه گويي آهنگِ واژه،
هويت معنايي و ساحت عاطفي آن را در تارهاي صوتي گوينده ،بهنمايش ميگذارد .بسياري از
آرايههاي بالغي ،هنرمندانه بر زبان شاعر روييدهاند و همواره شور و گرمي احساسات ديني شاعر را در
پيوندهاي هنري خويش نهفته دارند .اين ويژگي ،برآيند حضور راستين عاطفه در فرآيند تخيل است و
از صدق باورهاي ديني سراينده و توازن روحي وي پرده بر ميدارد .انسجام ساختار و محتوا و وحدت
فضاي عاطفي در بافت هنري سرودهها ،موجب ميشود كه خواننده ،با تجربهي هنري سراينده ،به
همزيستي عاطفي برسد.
کليد واژهها :شاخصههاي ادبيات اسالمي ،شعر معاصر،

-1پست الکترونيکي نويسنده مسئولBahri@pgu.ac.ir :
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مقدمه
نظريهي نقد و ادب اسالمي ،پس از ظهور مکاتب ادبي معاصر ،شکل گرفت .برخالف
ساير مکاتب ادبي معاصر كه غالباً اصولي غيرديني يا ضدديني دارند و بيشتر بر جنبهاي
خاص از ادبيات تمركز يافتهاند ،نظريهي نقد و ادب اسالمي همان ادب متعهد ديني
است كه اثر ادبي را در خدمت نشر و بهتصويركشيدن اهداف ديني و ارزشهاي انساني
ميخواهد .در عينحال ،ادبيات خشک و بيروحي همانند ادبيات تعليمي قديم را
نميپسندد؛ بلکه آن را آميزهاي از هنر و تعهد ميداند كه عالوه بر ترويج انديشههاي
اسالمي ،روان آدمي را نيز از لذت آن برخوردار ميكند .هدفمندي ،التزام به مباني
اسالمي  ،اصالت ،جامع بودن ،مستقل بودن در آراء ،و اثرگذاري ،مهمترين ويژگيهاي
ادبيات اسالمي را تشکيل ميدهد.
(متولد 1491م) ،از شاعران رسالتمدار فلسطيني است كه چندين ديوان
شعري دارد و مهمترين آنها عبارتند از:

» و

و

» .عالوه بر اينها ،وي داراي چندين مجموعه داستان است كه از
بين آنها ميتوان به

و

اشاره كرد.

»و

از اين شاعر ،قصائد فراواني در مجالت مختلف بهچاپ رسيده است.
يکي از مهمترين ديوانهاي وي ديوان

» است كه وزارت اوقاف

دولت كويت آن را در سال 0212م1911 /ق چاپ كرده است و هدف پژوهش حاضر
آن است كه اين ديوان را بر محور شاخصههاي ادب اسالمي بررسي كند ،ميزان
هدفمندي شاعر و پايبندي وي به آموزههاي اسالمي را در بيان شاعرانه و هنرياش،
تبيين نمايد و رابطهي بين هنر كالمي و باور ديني او را نمايان سازد .همچنين نشان
دهد كه چگونه عناصر شکلي و محتوايي شعرآفرين در بستر احساس ناب ديني با هم
تلفيق شدهاند و بافتي از هنر متعالي خلق كردهاند .اين پژوهش ضمن بررسي اين موارد
سعي دارد تا به سؤاالت ذيل نيز پاسخ دهد:
 -1چه شاخصههايي از ادبيات اسالمي را ميتوان در ديوان «

» يافت؟

بررسي محتوايي و هنري سرودههاي ديوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح229 ...

 -0شاعر به منظور بيان اغراض خويش چگونه از اسلوبهاي سخن بهره برده و
درونمايهها را به پردهي خيال كشيده است؟

پيشينهي پژوهش
در رابطه با شاخصههاي ادبيات اسالمي ،كتب فراواني نگاشته شده كه از ميان آنها
ميتوان به موارد زير اشاره داشت:
نوشتهي
نوشتهي
نوشتهي
نوشتهي
تا آنجاييكه بر نگارندگان ،معلوم است ،پژوهشهاي زير ،به بررسي آثار

يا

نظريهي ادبيات اسالمي پرداختهاند:
در مقالهي «نظريهي ادب اسالمي معاصر در آينه نقد و بررسي» از خليل پرويني،
فرامرز ميرزايي و صديقه زودرنج (فصلنامه ادبيات ديني ،شماره 1141 :1ش)،
نويسندگان هشت شاخصه براي ادبيات اسالمي برشمرده و دو ركن :بيان هنري و جهان
بيني اسالمي را شرط اساسي ادبيات اسالمي بهشمار آوردهاند.
مجيد صالحبک و نجمه حسينيان در مقالهي خود با عنوان «نقد عناصر داستان
«

»

بر اساس رويکرد ادبيات اسالمي» (نقد ادب معاصر

عربي ،شماره  ،)1141 :11با بررسي درونمايه ،شخصيت ،گفتگو ،صحنهپردازي و
توصيف مجموعه داستان ذكر شده ،به اين نتيجه رسيده كه

با بهكارگيري برخي

نمودهاي ادبيـات اسـالمي ،بـه داسـتانهـاي خـود رنگ و بوي اسالمي بخشيده است؛
از اينرو،
آورد.

را ميتوان بهعنوان يکي از نمونههـاي داستان اسالمي بهشمار
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فاطمه تسليمي در مقالهي «بررسي و نقد زيباشناختي شعر كودكان در ديوان
» (اولين همايش ملي ادبيات داستاني و ترجمه ،شيراز،)1141 :
در ديوان مذكور پرداخته است.

به بررسي ساختاري و محتوايي شعر

از

در مقالهي

(

) نويسنده ،شکلهاي مختلفِ تجلي زن در شعر
و نگاه وي به جايگاه و شخصيت زن را بيان كرده است.
با وجود پژوهشهاي ياد شده ،باز ضرورت چنين اقدامي احساس ميشد؛ چراكه
تاكنون پژوهشي به بازشناسي شاخصههاي نقد ادب اسالمي در ديوان
نپرداخته است .از اينرو بديهي ميباشد كه كوشش حاضر در راستاي بازشناسي شعر
» اثر

«

كه تلفيقي از انديشه ،احساس و تعهد در سامانهي

خيالي نوپرداز است ،گامي مفيد خواهد بود؛ وانگهي پژوهش حاضر از دو جهت تازه
مينمايد :نخست آنکه اين پژوهش از كارهاي اوليه در بررسي سرودههاي شاعران
براساس شاخصههاي ادبيات اسالمي بهشمار ميرود و دوم آنکه از نخستين
پژوهشهايي است كه دربارهي مؤلفههاي ادبيات اسالمي در شعر

انجام

ميگيرد.

تعريف و شاخصههاي ادبيات اسالمي
با وجود قدمت تعبير ادبيات اسالمي ،اطالق آن برگونهاي خاص از آثار ادبي ،تازگي
دارد و سابقهي آن ،به نيمهي دوم سدهي پيشين باز ميگردد .اين نوع ادبيات ،معيارها و
شاخصههايي دارد كه آن را از ساير مکتبهاي ادبي قرن گذشته متمايز ميسازد.
منظور از ادبيات اسالمي ،ادبياتي است كه تابع اصول اسالمي و در خدمت آن اصول
و آموزههاست (

1491م بهكار برد

 .اين اصطالح را نخستين بار

در سال

وي تعبير ادبيات اسالمي را برآمده از انسانهايي

دانسته كه آكنده از احساسات اسالمگرايانه هستند

كه
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از ادبيات اسالمي بهعنوان هنر اسالمي تعبير ميكند ،آن را هنري ميداند كه هستي را از
منظر ديدگاه اسالمي بهتصوير ميكشد .از نظر او هنر اسالمي تعبيري زيبا از هستي،
آن را ادبياتي ميداند

حيات و انسان از منظر اسالم است

كه در برابر جاهليت ميايستد ،امّا نه جاهليتي با عنوان يک دورهي تاريخي؛ بلکه
جاهليت بهعنوان همزادي براي بشريت ،آنگاه كه از مسير خداي هستيبخش و
نقشآفرين دور ميافتد

در تعريفي ديگر آمده است كه ادبيات

اسالمي «تعبيري زيبا از برداشتي است كه اسالم نسبت به هستي ،حيات ،انسان،
ارزشها ،آرمانها و هدفِ آفرينش دارد ،ادبياتي كه درونمايهاي به گسترهي هستي دارد
و در مورد هر مسأله ،از ديدگاه ادبي ممتازي برخوردار است كه نوآوري بنيادين و
تدبيرِ اديب مسلمان ،آن را در سطحي واال به نمايش ميگذارد»
شاخصههايي كه براي ادبيات اسالمي بر شمردهاند ،جملگي ريشه در باورمندي به
خداوند و دين اسالم دارد و برآيند تصور اسالم از هستي است .ويژگيهاي تصّور
اسالمي با وجود تنوّع ،همگي بر بنيادي ربّاني استوارند و مرجع ساير ويژگيها نيز
همين مبنا ميباشد .انسان اين تصور كه با تمام ويژگيها و عناصرش از جانب خدا
آمده را بيهيچ كم و كاستي دريافت كرده و با آن بدون ايجاد هرگونه نقصان يا زيادتي،
سازگارشده و مقتضياتش را در زندگي خويشتن بهكار بسته است
سيد قطب ،افزون بر ربانيت ،كالنترين شاخصههاي تصور اسالمي را پابرجايي ،شمول،
توازن ،مثبتنگري ،واقعگرايي و يگانگي ميداند (همان .)184 ،194 ،111 ،114 ،41 ،11 :بر
پايهي چنين تصوري ،ويژگيهاي ادبيات اسالمي را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
 -1هدفمندي :بر مبناي نظريهي ادبيات اسالمي ،ادبيات وسيلهاي است براي
دستيابي به اهدافي چون تثبيت ايمان به خدا در دلها ،تحکيم ارزشهاي برتر و شکوفا
كردن استعدادهايي نيک كه در سرشت بشر نهادينه شده است -0 .پايبندي به اسالم،
ارزشها و آرمانهايش -1 .توجه به اصالت و پاکبازي امّت اسالمي و ترويج ارزشها
و مزاياي آييني اين دين -9 .اصل تکامل ،كه تنها از هماهنگي بين شکل و مضمون
حاصل ميشود -1 .اصل استقالل ،با توجه به اين موضوع كه اديب مسلمان بر پايهي
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آن ،از تاثيرپذيري از ناقدان پرآوازه و مورد تقليد ،دوري ميكند -9 .اصل كنشگري و
اثرگذاري .اين اهداف به همت اديبي تحقق مييابد كه اسالم ،مهد دل و غذاي فکرش
بوده و غم و شادي مسلمانان را تجربه كرده باشد .چنين اديبي در صورتي كه اثرش،
احساسات واالي خوانندگان را تحريک كند ،انديشههاي تابناكي را بر انگيزد و روح
اسالمي را در آنها جاري سازد ،در زمرهي اديبان اسالمي بهشمار خواهد آمد
ادبا براي اثربخش ساختن كالم خويش همواره ميكوشند كه محتوا و مغز سخن را
در كسوتي آراسته و در ساختاري هنري عرضه كنند .شکل هنري همان چارچوبي است
كه با محتواي خود ،همسرشت است و نويسنده يا شاعر ،آن را براي بيان مضمون هنري
مورد نظر بر ميگزيند

 ،به اين منظور كه خواننده را در مسير عواطف

خود قرار دهد و او را به لذّت هنري برساند .اين لذّت همان تجربهي هنري است كه
بيشتر به واسطهي تصويرهاي هنري ،منتقل ميگردد.

شاخصههاي ادبيات اسالمي در شعر
بيشترِ ويژگيهايي كه براي ادبيات اسالمي برشمرده شد ،در ديوان
ديده ميشود ،اما تفکيک آنها از يکديگر امکانپذير نيست؛ زيرا آنچه در ديوان ديده
ميشود ،تلفيقي است از خصوصياتي كه در راستاي يک هدف معين حركت ميكنند.
با اين وجود ،شاخصههاي زير در ديوان

به وضوح نمايان است:

هدفمندي و برجستهسازي عقيده
ادبيات اسالمي معادلهاي است دو سويه كه يک سويش هدف است و ديگر سويش،
هنر و اين معادله از هر دو طرف ،متوازن و متعادل است .تکامل چنين ادبياتي مرهون
توجه به درونمايهاي متعالي و حکيمانه و نيز ساختار هنري شکوهمندي است كه
جمال و جالل را وحدت ميبخشد.
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در مسير عقيده ،عزم خويش را نميبازد .آنگاه كه ستارگان خفتهاند ،او بيدار
است و بيدارگري ميكند .شمشير را نزد مقتول رها نکرده و در شهر

 ،كمان عقيده را

استوار ميدارد و پرچم شجاعت را بر خالف ميل بزدالن زمانه بر فراز دستان خود
ميگيرد.

در قصيدهاي با عنوان:

با آرمان اسالمي و

انساني خويش تجديد ميثاق ميكند و ميسرايد:

وي اشکها را به

ميبخشد و با آيات نيروبخش قرآن كريم ،خوني دوباره در

رگهاي ارادهي خويش جاري ميسازد و به آرمان و اعتقادش اعتباري دوچندان
ميبخشد:

(همان)

و در فرجام ،دروازهي شهادت را ميكوبد ،باشد كه عزّت ورود يابد:
(همان)

همانگونه كه پيشتر اشاره شد ،هر ادّعايي كه به آموزههاي اسالمي شباهت دارد،
در چارچوب ادبيات اسالمي نميگنجد؛ بلکه مضمون ،تنها يک سوي معادله است و
سوي ديگرش جنبهي هنري ابيات شعري و برخورداري آنها از اصالت تصوير ،صدق
عاطفي و شکوه هنري است .باري ادبيت متن ،شرطي اساسي ميباشد و ادب اسالمي،
محصولي است كه جامع شرايط هنري است ،و گرنه هرچند متعهّد به امر الهي باشد،
نميتواند وارد حوزهي ادبيات شود
موضوع ابيات يادشده ،هدفمندي ،تقويت اراده و تجديد ميثاق با آرمانهاي بلند
دين اسالم است .درونمايه در بيت اول ،استواري در عقيده و به اهتزاز درآوردن پرچم
اسالم است .درونمايهي ابيات دوم و سوم نيز ميثاق شاعر با ارادهي خويشتن است كه
ديگر اشک نميريزد و آيات عزيز قرآني را تالوت ميكند تا رخوتي كه در ارادهاش رخ
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داده را از بين ببرد و عزمش را جزم كند .در بيت پاياني ،شهادتطلبي ،مضمون يا
درونمايهي بيت است .پس ميتوان مشاهده نمود كه شاعر يک موضوع را در چهار
بيت با چهار درونمايه ،پرورانده و براي تعبير از اين مضامين ،از زبان تخيل و تصوير
مدد جسته است .آرايههايي هم كه براي تعبير آمدهاند ،بوي اصالت هنري را در تار و
پود خود دارند .عبارات

،

 ،ريشه در ادبيات عربي و

و

دين اسالم دارند؛ كمان از ابزارهاي جنگي است كه بسيار در شعر سنّتي عربي ،بازتاب
داشته و

 ،شاعرهي نامدار عربي است كه اشکهاي ريزانش ضرب المثل است.

شهادت نيز كه دروازهي سعادت ابدي است ،از آموزههاي مقدس و مؤثر مکتب اسالم
ميباشد .از آنجا كه تخيل ،ريشه در ناخودآگاه دارد و پيوندگاه تصاويرش را در
ناخودآگاه شاعر ميجويد ،بنابراين بايد ذهن و ضمير مفلح در تسخير اصالت خويش
باشد تا بتواند اين تصاوير متناسب با الگوهاي قومي و دينياش را اينگونه طبيعي و
مؤثّر عرضه كند.
صدق عاطفي موجود در اين ابيات را ميتوان با تأملي در ابيات ياد شده دريافت.
لحن

كامالً حماسي است و نشان ميدهد كه شاعر عالوه بر اينکه سخنگويي

است كه دم از ايمان ميزند و كالف كالم را منظّم ميبافد ،چون سربازي پاکباز در
سنگر پرخطر اراده و ايمان ،آمادهي رزم است .جدّيت و استواري عزمش را ميتوان در
بيشتر لمس كرد.

موسيقي و معناي واژگان مشدّد

تشديد موجود در حروف پاياني اين واژگان ،قاطعيت و شدّت عمل سراينده را به -
زيبايي انتقال ميدهند؛ گويي تمام نيروي شاعر در زبانش گره خورده و صوت را با
شدّت يک گلوله از كام به بيرون پرتاب ميكنند و عواطف خروشان خويش را با شدّت
تلفّظ ،تعبير ميكند .حتي تشديد « » در «

» ،در موقعيتي قرار گرفته كه شدّت

لحن و ارتباطش با استواري اراده و عاطفهي ديني را تداعي ميكند و نشان ميدهد كه
شهادت هدفي بلند است و ارادهاي آهنين و مصمّم را ميطلبد .گويا تشديد حرف « »،
تکيهگاه عاطفي اين آرزومندي عميق قلبي است .بهعبارتي «
سخت ،ميل به «بايد» شدن دارد .اسناد افعال «

»و«

» به

»« ،شايدي» است كه
در اين بيت:
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حاصل استعارهي ملزومات گياهي براي اعضاي بدن انسان است .پيوند بين تالوت
آيات و سبزشدن و جان گرفتن عضوي كه چون شاخهي خشکيده است ،تلميح پنهان و
ظريفي به اعجاز مشهور «دَم اعجازگون مسيحايي» است كه زندگي را در بافتهاي مُرده
جاري ميساخت .از سويي اين معني با صفت مشبّههي
«

 ،ارتباط مؤثري دارد.

» بهمعني شکست ناپذير و سرسخت است و اين سرسختي معجزهآسا ،در فرآيند

روئيدن و طراوتيافتن اعضاء در عين خشکي و خمودي ،بهگونهاي مبالغهآميز قابل
برداشت است .وانگهي روندگي و رفتار و رويش مندرج در فعل «

» را ميتوان در

تکرار ارتعاشگون و جنبندهي حرف «ر» مشدّد ،لمس كرد ،همانطوركه ايستايي و
جمود فعل «

» را ميتوان در تلفّظ بسته و راكد حرف مشدّد «ف» ،دريافت؛ جايي

كه لب و دندان روي هم قفلشده و در يک بنبست آوايي ،بر هم فشار وارد ميكنند.
حرف رويّ قصيده نيز كه با صداي بلند و اشباع شدهي «اي» تلفظ ميشود ،با كشش
خود ،امتداد مسير عقيده و استمراريبودن آن را بهگونهاي غيرمستقيم ،در پايان هر بيت
تکرار ميكند كه اين موضوع ،با مضمون سروده كه پا برجابودن بر عقيده و اراده است،
همسو ميباشد.
البته چنين لحن جهادي و آتشين از شاعر متعهدي كه اراده را برترين مدال ميداند،
دور از واقعيت نيست:
(همان)89 :

پايبندي به اسالم و آموزههاي واالي آن
اعتقاد ديني ،اعتبار خويش را از استمرار و پايبندي مداوم شخص معتقد ،كسب ميكند.
پايبندي به آرمانهاي دين اسالم در بسياري از ابيات و عبارات

 ،امري روشن

است .وي در باب حرفهي شاعري خويش ،در بيتي اين التزام را گوشزد ميكند و از
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تالش خود در راستاي پاكسازي لفظ و معناي شعر و آراستنش به تقوي و طهارت
چنين ميگويد:

بنا بر اين تعبير ،شاعر از شعر خود چون گنجينهاي ارزشمند يا يکي از نواميس و
محارمش ،در دژي استوار از جنس طهارت و پارسايي ،پاسداري ميكند و به حرمت
حروف پاكيزه و برگزيدهاش ،شمشير ميكشد .در جوهر و جمال اين بيت ،عزّت يک
شاعر مسلمان ،نهفته است.
عنوانهاي بسياري از قصيدههاي موجود در ديوان

 ،رنگ و بوي اسالمي دارند

و نشاني هستند بر پايبندي شاعر به دين؛ عناويني مانند« :ابتهال»« ،مناجاة»« ،
»« ،

»« ،

» و غيره .

شاعر گاه در خالل اشعار خويش ،به پايبندي خود به احکام الهي اشاره كرده است.
وي در قصيدهاي كه دربارهي زيارت بيت اهلل الحرام سروده است ،اين چنين به پرهيز از
نوشيدن شراب اشاره ميكند:
(همان)114 :

عالوه براين ،وي در ابيات فراواني مردم را به پايبندي به دين و قرآن فرا ميخواند.
در ابيات زير فرزندان امت اسالمي را به پايبندي به قرآن كريم دعوت ميكند و آن
را مايهي عزت و شرف و رهايي از آالم روحي ميشمارد:

(همان)108 :

در دفتر منظوم خويش از ستايش شأن پيامبر (ص) غافل نميمانَد و منش و
منزلت بيمانندش را هنرمندانه ميستايد .باري عنوان ديوان ،نخستين واحد تعبيري
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است كه اعتقاد شاعر به دين اسالم و نبوت پيامبر اسالم (ص) را گوشزد ميكند .شاعر،
نام ديوانش را از بيت زير برگرفته است:
(همان)11 :

اين بيت ،برگرفته از قصيدهاي از شاعر در مدح نبيّ اكرم (ص) با عنوان:
» (فداي تو اي دواي جانها) است .اين عنوان نيز ،بُرشي از بيت زير
ميباشد:
(همان)11 :

شاعر در اين ديوان ،همانند بسياري از شاعران مسلمان ،نخستين قصيدهي خود را به
مدح پيامبر(ص) اختصاص داده است .وي در اين قصيدهي سي بيتي ،از عشق خود به
آن حضرت و از خلق وخو و اثر پيامبر اسالم بر روح و جان آدميان سخن ميگويد:

(همان11 :و )19

شاعر در ابيات فوق ،احساس خويش را در قبال پيامبر اكرم (ص) ،بيان كرده و هنر
را براي ترسيم آن بهكار گرفته است .وي در بيت نخست ،جهان پس از ظهور اسالم را
دنيايي سبز بهتصوير كشيده؛ رنگي كه نماد بيداري زندگي است (شواليه و گربران:1180 ،

 )111/1و «براي مسلمانان نشانهي سالم و سالمت و نماد تمام ثروتها اعم از مادي و
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معنوي است» (همان .)102/1 :باز در اين مجال ،شاعر بين تالوت قرآن (
و رويش

) و سبز شدن

ارتباط برقرار ميكند و تالوت را سبب سرسبزي و خرّمي برمي-

شمارد؛ گويا در ناخودآگاه شاعر بين اين دو ماهيت كه يکي كنشي معنوي و ديني است
(تالوت قرآن) و ديگري فرآيندي طبيعي و مادّي (

) ،پيوندي ژرف برقرار است.

شايد سبزي عالَم نماد و نشاني از بهشت قرآني باشد كه در قرآن كريم ،به صالحان،
وعده دادهشده و فعل (

) ،كليد آن بهشت سبز برين است كه لحظهاي از خيال

شاعر جدا نميشود.
شاعر در بيتهاي دوم تا چهارم ،براي نشاندادن عظمت كارهاي پيامبر اسالم(ص)
از اسلوب پرسشي بهره جسته ،تا آموختن وفا به مردم ،هدايت آنان بهسوي نيکي،
درمان دردهاي روحي آنان ،زدودن ناداني و ستم فراگير ،دادگري با مستضعفان و
بنيانگذاري صلح و برادري در جامعهي ستمزده را در ذهن و جان مخاطب نيک بنشاند
و او را به اعتراف وا دارد .در بيت پنجم و ششم از ميراث فرهنگي عرب بهره برده و
يک مصراع و يک بيت از قصيدهي
هدف از تضمين همانگونه كه در

در مدح

را تضمين كرده است.

آمده ،تأكيد يا ترتيب نظم است.

شاعر با اين تضمين ،عالوه بر دلنشينتر ساختن شعر خود ،بر اين امر تأكيد
كرده كه دليل بيبهره ماندن دشمنان پيامبر (ص) از نور نبوت ،بيلياقتيشان بوده و
علت نابوديشان نيز ،ستيز با پيامبري است كه عنقاي وجودش سر سركشان را زير
سنگ آورده است.
صورتهاي هنري در اين چند بيت فراوان است .شاعر پيامبر خاتم كه رنجهاي
گوناگون جامعهي جاهلي را زدوده را چونان پزشکي بهتصوير كشيده كه زخمها را
درمان ميكند و مرهم ميگذارد .استعارهي الليل البهيم (شب ديجور) براي بيخردي و
ستم و نور براي هدايت و ستارگان براي مستضعفاني كه به قلهي دانش و حکمت
رسيدند ،از نمونههاي استعارهي مصرّحهاند .بهتصويركشيدن فراگيري شب در قالب
خيمهاي كه هر چه درخود دارد را ميپوشاند ،نماياندن بنيانگذاري صلح و برادري در
ميان مسلمانان به مانند برپاساختن ساختمان ،استحکامبخشيدن به آن و نشاندادن دل به
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صورت انساني سركش ،از نمونههاي استعارههاي مکنيه است .تشبيه عشق به رسول اهلل
(ص) به عزت و سربلندي نيز نمونهاي از تشبيه بليغ ميباشد .اين صورتهاي خيالي
همگي در راستاي نماياندن احساسات و افکار شاعر ،نقش هنري خود را ايفا كردهاند.

تلفيق دين ،دانش و تعلّق به وطن
از عنوان ديوان يعني عبارت« :

» كه خطاب به پيامبر(ص) است ،سه ارزش

ديني اميد ،عشق و خوشبيني را ميتوان دريافت .وي خطاب به پيامبر ميگويد:
وَما كُنتَ فظّاً إنّما كُنتَ بَلْسما

وَما جِئتَ للموتور إالّ تَوَدُّدا

تو نوشدارويي و براي ترويج عشق آمدهاي نه براي انتقامجويي و كينهورزي .آنچه اين
عنوان را با موضوعات مختلف مندرج در ديوان مفلح ،تناسب ميبخشد ،عشقي است
كه شاعر به خدا ،پيامبر اسالم ،وطن ،دانشمندان ،آموزگاران و به زيبايي و جمال
ميورزد

شاعر در ديوان ،به موضوعات مختلفي پرداخته و مسائل

خرد و كالن را از پردهي خيال گذرانده است .مسألهي جهل و دانش ،واپسماندگي و
پيشگامي و وطنپناهي و آوارگي ،در سرودههاي وي جلوهگر است .با اين حال ،همواره
رشتهاي نامرئي ،درونمايههاي اين سرودهها را بههم مرتبط ميسازد كه آن ،وحدت
عاطفي و يکپارچگي جوّ رواني حاكم بر انديشه و خيال سراينده است .مهمترين
موضوعي كه ذهن و ذوق شاعر را در سرايش و آفرينش ،مشغول كرده ،مسألهي دانش
است كه به زعم او سيادت و سعادت ميآورد .ديگري وطن است كه هوايش ،هويت و
زمينش ،زندگي است .عشق به دانش و تعلّق به وطن در سرودههاي

با عاطفهي

ديني گره خورده و تخيل را همواره در اقليم معرفت اسالمي ،طهارت بخشيده است.
نگاه به دانش و تعلّق به وطن در پرتو معنويت ،درونمايههاي عمدهي موضوعات ديوان
را رنگ و رايحهاي اسالمي بخشيده ،چنانكه گويي شاعر همواره مبلّغي است كه با زبان
هنر ،پيامهاي بلند اسالمي را در عصر حاضر ترويج ميكند و از ركود ،نوميدي ،بطالت
و بيزاري برحذر ميدارد.
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جلوهي دانش در عاطفة ديني شاعر
نقش دانش در زندگي بشر بر كسي پوشيده نيست .در دين مبين اسالم به نقش دانش
توجه فراوان شده است و قرآن كريم ،بارها از آيهي
 ،به نقش خردورزي و خردمندان اشاره كرده است .پيامبر
اسالم (ص) نيز آموختن دانش را براي هر زن و مرد مسلمان واجب دانسته و به
فراگيري آن در دورترين نقاط عالم توصيه كرده است.

در ديوان «

» ،عقبماندگي جهان اسالم را در نتيجهي دورشدن از دانش دانسته و به شکلهاي
مختلف ،امت اسالمي را به فراگيري دانش دعوت كرده است .وي گذشتهي درخشان
مسلمانان را در يادها زنده ميكند و از امت اسالم در قرون اوليه سخن ميگويد:

همانگونه كه پيداست ،شاعر براي تحريک مسلمانان و هدايت آنان بهسوي دانش
تالش ميكند و بدين منظور ،از عزّت گذشتهي امت اسالم سخن ميگويد؛ امتي كه
دشمنانش بسيار تالش كردند تا شيرازهي وحدتش را از هم بگسلند؛ ولي در برابر
دشمنيها خم به ابرو نياورد و استوار به شکوهش ادامه داد .از صحراي بي آب و گياه
عربستان سخن ميگويد كه درنورديدن آن ،رادمردان را به ستوه ميآورد و مردمانش نام
و نشاني در بين ملتهاي هم عصر خود نداشتند؛ اما با همت پيشگامان دين اسالم ،آن
صحراي خشک ،قلب جهان شد و آن مردمان ،قطب فرهنگ و دانش شدند .شاعر از
زبان شيواي عربي ميگويد كه آيات الهي به اين زبان ،نازلشده و حرف به حرفش،
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تصويرآفرين است .از پيغمبري ميگويد كه آيات الهي را بر دل سخت كافران ،تالوت
كرد و آن دلهاي سخت و سنگصفت را نرم كرد .از دانشمنداني ياد ميكند كه چشم
جهانيان به ويژه غربيان را خيره كردند.
شاعر در ابيات ياد شده ،وجههي ادبي متن را رعايت كرده است .وي با رويکردي
بالغي ،چندين بار از سبک پرسشي استفادهكرده كه غرض از آن ،اعترافگيري از
مخاطب است ،به اين هدف كه وي با پذيرش پيام شاعر ،بهسوي پيشرفت گام بردارد.
اين امر در عبارتهاي
 ،مشهود است .در عبارات:

و

نيز پاسخ روشن است و هدف از پرسش،

و

تعظيم مسئولعنه يعني پيامبر اكرم (ص) و افتخار به آن حضرت است .اسلوب استفهام
در اين ابيات ،سرشار از اندوهيادي تاريخي است كه چون بخاري گرم از درياي
عواطف دردمند شاعر بر ميخيزد و مانند مِهي از اندوه و دريغ ،در فضاي سينهي
خواننده مسلمان ،پرده ميكشد .با اين حال ،تعادل عاطفي شاعر ،مانع از آن شده كه
حالِ دريغ و حسرت جاري در سروده به مرز نکوهش و عتاب و عصيان تجاوز كند.
عاطفهي درد در بستر اسلوب مکرّر پرسشي ،چون رودي آرام از فراز قلههاي مغرور
عزّت تاريخي تمدن اسالمي جاري ميشود و سرانجام در التهاب قرنها به درّههاي
فرودست و بينشان اكنون ،منتهي ميگردد و آه از نهاد هر مسلمان صاحبدلي بر
ميانگيزد.
شاعر در اين ابيات ،از ميراث تاريخي نيز بهره برده و شخصيتهاي برجسته علمي
،

و ادبي يعني

را در پيشگاه نظر مخاطب،

و

مجسم كرده است تا نهتنها در برابر فرنگيها ،احساس حقارت نکند ،بلکه در آلبوم
رنگارنگ تمدنسازان ،چهرههاي پرصالبت رفتگان خويش را مشاهده نمايد .ابيات باال،
از تصويرهاي جزيي خالي نيست .وي در تركيب

از تشبيه بليغ استفاده

نموده و شخصيتهاي امت اسالم را در روشني و برجستگي به كوه تشبيه كرده است.
در

و

از استعاره استفاده كرده است؛ بدين
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صورت كه در جملهي نخست ،امت اسالمي را به دريايي ژرف و سرشار از مرواريد
مانند كرده و در جملهي دوم ،آنان را به كوههاي سر بهفلک كشيده تشبيه نموده است.
نيز از استعارهي مکنيه استفاده كرده و بدين وسيله ،امت

در

اسالمي را بهشکل يک كشتي مجسم نموده كه دكلي دارد و دشمنان با وجود تالشهاي
فراوان ،از شکستن آن عاجز ماندهاند .كلمهي «
و كلمهي «
است و

» بهمعني دكل كشتي بادباني است

صفت براي « »

» در مصراع اوّل« :
به قرينهي «

» در مصراع دوم ،به كشتي تشبيهشده است .اگر با توجه

به اين تصوير خيالي » « ،همچون كشتي فرض شود ،با صفتش «

» كه بهمعني

ميانه است ،ايهام تناسبي خواهد يافت و تصوير يک كشتي بادباني در وسط دريا را
تداعي ميكند كه ارتش دشمن قصد شکستن دكلش را كرده ،ولي نتوانسته است .از
سويي دكل كشتي را درست در وسط و روي خط تقارن كشتي نصب ميكنند تا وقتي
كه بادبانها را به آن ميبندند ،تعادل كشتي حفظ شود .با اين وصف ،يک رابطهي
فيزيکي نيز بين كلمههاي «
عبارت «

»و«

» در ارتباط با كشتي برقرار ميگردد .وانگهي

» نيز اقتباسشده از قرآن كريم است( .بقره)191 /

شاعر در ابيات يادشده از عروض خليلي استفاده كرده و بحر بسيط را براي وزن
موسيقايي آن برگزيده است .حرف «رَوي» قصيده نيز « » مطلقه است كه با محتواي
اسالمي و حركتبخش ابيات ،پيوند آوايي دارد.

عشق به دانشوران و فرزانگان
به گمان

 ،يگانه راه رشد امت اسالم و تنها راه رهايي آنان از مشکالت ،دانشوري و

علمآموزي است .قصيدهي

 ،در حکم فراخواني است كه

فرزانگان را به ميدان سازندگي و بالندگي وطن دعوت ميكند:
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شاعر در اين قصيده از سويي فضاي جامعه را آمادهي پذيرش سخن فرزانگان به
تصوير ميكشد و مردمان را مشتاق و تشنهي سخن آنان نشان ميدهد و از ديگر سو،
مشکالت را بهتصوير ميكشد .جهان اسالم از ديدگاه شاعر ،پرآشوب و غرق در اندوه،
رنج ،جهل و ستم است و بارقهي اميدي در آن نميدمد .زندگي بر مردمان ،سختگشته
و مردم را به شدّت در تنگنا قرار داده است .ايمني از دسترفته و ناهنجاري و
دوچهرگي ،حکمفرماست .مسلمانان ،بابت خون بر زمين ريختهي همكيشان خود ،بهايي
نميپردازند و بياعتنا به رنجهايشان به شادي مشغولند .شاعر ،تنها طريق رهايي از اندوه
و يگانه راه شادي و نشاط مردم را آگاهيبخشي دانايان و فرزانگان ميداند .او بر مبناي
رسالتي كه بر دوش خويش مييابد ،براي درمان درد مسلمانان ،تنها دانشوران را به
حضور ميخواند تا سکان اين كشتي در هم شکسته و بيسامان را عالمانه در دست
گيرند و از گرداب تفرقه و نفاق و نکبت برهانند.
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد ،شعر اسالمي ،محصولي خشک ،بيروح و تهي از
اسلوبهاي برجستهي سخنوري نيست؛ بلکه بافتي است هنري كه گرماي احساس و
جهش خيال ،همچنان در تار و پودش باقيست ،و شيوههاي گوناگون سخن ،لحن و
طرازش را با تنوعّي دلخواه آراسته است.
 ،قصيده را در چارچوب شعر عمودي سروده و براي ايجاد وزن و آهنگ ،بحر
كامل ،قافيهي مردوفه و رَوي «قاف مطلقه» را برگزيده است .در بُعد پيامرساني نيز ،از
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شيوههاي مختلف سخن ،استفاده نموده؛ از آن جهت كه اسلوب سخن ،امري و
فرمايشي ميباشد ،شاعر در اين ابيات بر آن است كه نيروي عاطفي ناشي از دريغ
تاريخي خواننده را با استفاده از افعال امري و كنشي ،بهحركت در آورد ،گويي قصد
دارد كه قوّه را به فعل و حسّ را به حركت تبديل كند .شايد آشکارترين اسلوبي كه وي
در اين قصيده بهكار گرفته ،تکرار است .وي در قصيدهي خود ،مجموعاً هشت بار از
» استفاده نموده كه اين امر ،بر اهميت «

كلمهي «

» بهعنوان يک كنش ويژهي

انساني داللت دارد؛ زيرا «تکرار در حقيقت ،اصرار بر جنبهي مهمي از عبارت است كه
شاعر بيشترين عنايت را به آن دارد .تکرار در حقيقت ،برجستهكردن نقطهاي حساس از
عبارت است و توجه متکلم به آن را روشن ميسازد»
كلمهي «

 .سبب تکرار
تنها راه رهايي

» كه خطاب به علماست ،به اين امر بر ميگردد كه

امت از رنجها را گفتگوي عالمانه ميداند و گسترش دانش را جز از مسير سخنگفتن
دانشمندان ،ممکن نمييابد؛ بنابراين پي در پي از آنان ميخواهد كه سخن بگويند و به
نشر معرفت بپردازند .تعبيرات ديگري كه شاعر براي بيان انديشهها و احساسات خود
و

برگزيده ،سرشار از تخيل است .وي در تعبيرات

از تشبيه ،بهره جسته است .استعارهآوردن
« » براي جامعه و ترشيح آن با استفاده از كلمات «
« » براي ناداني و ستم ،بيان «

»« ،

»و«

» ،استعارهي

» بهصورت استعاري براي انسان گرفتار و «

»

براي حالوت ،از ديگر صورخيال موجود در اين ابيات برگزيده از قصيده است .عالوه
بر اين ،شاعر از ظرفيت استعارهي مکنيه نيز بهره گرفته و در
از جانبخشي استفاده كرده است .در تعبير
درآميخته است؛ بدين توصيف كه
المسه ادراک ميشود ،به
و

چند حسّ را باهم

(تپيدن) را كه امري حركتي بوده و غالباً با حس

 ،اسناد كرده است .همچنين تعبيرهاي
كنايه از دورويي و نفاق است .تعبير
نيز كنايه از شادي و فرخندهحالي است.
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خيال كلّي شاعر در اين ابيات ،تابلويي با پسزمينهي جغرافياي كوير ،مانند شبه
جزيرهي عربستان را خلق كرده است .كلمات:
 ،از عناصر و نشانههاي زندگي در
بيابان ،بهويژه بيابان عربستان است كه اقليمش بهعنوان الگوي تصوير شاعرانه ،همواره
در ناخودآگاه شاعران عرب ،جايگاهي درخور داشته است .عناوين و عناصري چون:
صحرا و تشنگي ،برق اميدبخش ابر و زايش باران ،درخشش فريبندهي سراب در
مسيرهاي بينشان بيابان ،شب و اسطورههاي خوفناكش ،ناامني ،شبيخونها و سرقت-
هاي قبيلگي و خونريزي و خونخواهي ،جستجوي آب و چراگاه در چرخهي زندگي
ناپايدار عشايري ،كه در ابيات باال بهكار رفتهاند ،بدون هرگونه تأمّلي ،تداعيبخش
سرزمين عربستان ،موطن وحي و نبوت اسالمي هستند .در چنان شرايط زيستي و
فرهنگي ،آموزههاي قرآن كريم توانست ،قومي وحشتزده و سرگشته را رهنمون شود
و پرچمداران تمدّني اصيل نمايد .در خالل ابيات يادشده و در بستر چنين تابلوي
تداعيبخشي ،فعل امر «

» ،بازگوكنندهي نقش تربيتي قرآن كريم ميباشد كه زماني

با توصيههاي آسماني خويش ،اسالف گمراه و سيهروز شاعر را نجات بخشيد .در اين
ابيات ،شاعر با لحني آمرانه و سرشار از اطمينان ،از مخاطب فرهيختهاش ميخواهد كه
بذر سخن را در دلهاي قومي بپاشد كه در جاهليت مدرن بهسر ميبرند .در چنين
فضايي معلوم است كه منظور شاعر از سخن ،آن سخني است كه از نور ايمان و
معرفت ،بارور باشد .گويي سخنِ دانايان و دينداران ،قرآني است كه درد جاهليت زمانه
را با اعجاز خويش ،درمان ميكند و صحراي وحشتزدهي دلها را با آب دانش ،جاني
دوباره بخشيده و شکوفا ميسازد.
شاعر در اين تجربه ،با پيوندزدن اسلوبهاي گوناگون سخن ،قصيدهاي در راستاي
اهداف خويش برساخته كه برخوردار از وحدت انداموار است .لذّت پايداري كه از
خوانش اين ابيات به ذائقه ارزاني ميشود ،برآيند تلفيق همگون و همنشيني تعبير
مجازي و محتواي اسالمي آنهاست .تجانس و تلفيق بين شکل و مضمون ،تعادل هنري
را بنيان مينهد و لذّت هنري ميآفريند .همانندسازيهاي هنري ،جانبخشيها و كنايات
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و رموز ،معاني بلند اخالقي و اسالمي را چون سايهروشنهايي از يک تصوير دو بُعدي
در تابلويي تاريخي ،نمايش ميدهند و ذهن خواننده را در يک بستر نوستالژيک به
اصالت تاريخي و اقليمي خويش پيوند ميدهند .بهعالوه ،تصاوير جزئي ،معمايي كالمي
برساختهاند كه در برابر فهم سادهي سخن ،مقاومت ميكند و ذهن خواننده را به چالش
ميكشد .اين خواننده است كه بايد در ابيات يادشده ،با قدري تأمل ،مدلول راستين
رموزي چون :دريا ،شب و تشنهكامان صحرا را بفهمد و يا تصوير فيض عروق در جسم
نزار را دريابد و اين كه چگونه نبض نور در عبارات شعري ،ميتپد و شاعر را در برابر
تنميقي كه در كلماتش طغيانكرده ،سهمگين ميسازد؟
در اين قصيده ،شاخصههاي ادبيات اسالمي كامالً هويداست .خيزش انقالبي و
ذلّتستيزي ،هدفمندي ،تعهد ،اثرگذاري بر مخاطب و هماهنگي شکل با مضمون ،از
جمله ويژگيهاي اين سروده است .تمام اين معاني زير نفوذ عاطفهي عشق معنوي،
احساس اصالت تاريخي و ديني و اميد و آيندهنگري ،رقمخورده و به تعبير درآمدهاند.

تعلّق به وطن در خيال شاعر
از ديگر جلوههاي عشق معنوي

 ،عشق به وطن ميباشد .وي اهل فلسطين است كه

اهريمنان آن را اشغال كردهاند و شاعر نيز نسبت به اين مسأله بيتفاوت نيست .جالي
وطن و خفقان مهجر ،در قلب او چنان خاري نفوذ كرده و عواطفش را زخمي نموده-
است؛ امّا آرمان متعالي اسالمي همواره او را از زمينگيرشدن در باتالق نوميدي باز
داشته؛ او با وجودي كه از حادثهي اشغال وطن ،ناخرسند است ،امّا نوميد و بدبين
نيست.
مسألهي فلسطين در شعر

بهعنوان اديبي مسلمان ،فلسطيني و معتقد به

نقش و وظيفهي اديب در جامعه ،جايگاه ويژهاي دارد .وي در ديوان «

»،

چند قصيده دربارهي فلسطين سروده و در خالل اين سرودهها پيام خود كه همواره،
قيام و عصيان است ،را به مخاطب ميرساند و هرگونه سازش و سکوت را عيب
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ميداند .او ابتدا نسبت به خاليبودن ميدان از دليرمردي كه بتواند خشم همگاني مردم را
به خيزشي جانانه تبديل كند و به ياري قدس و مسلمانان بشتابد ،حسرت ميخورد:

با اين حال ،تربيت ديني شاعر ،او را از ماندن در چالهي حسرت و چاه نوميدي،
ميرهانَد و نور اميد را بر قلبش ميتابانَد .بر اين پايه ،او به جواناني دل ميبندد كه
باوجود سختي زندگي و محروميت از جنگافزار ،تنها با ايمان به وعدههاي الهي و
سالح سنگ ،به مقابله با دشمن تا بندندان مسلح ميروند .او خوشبين است و در
انتظار تحقق وعدهي الهي و پيروزي بر دشمن نشسته و بر اين باور است كه دير يا زود
اين مبارزان جوان ،با پايمردي و مبارزهي پيگير ،بسان سيلي بنيانكَن ،دشمنان را از
صفحهي روزگار محو خواهند كرد:

(همان)19-11 :

شاعر در اين ابيات ،براي بهتصوير كشيدن رنج فلسطينيان و تحريک آنان به قيام ،از
انواع تصويرهاي بياني سود جسته است .استفاده از استعارهي مکنيه براي
شخصيتبخشي را در تركيبات
و

ميتوان ديد .در اين تركيبها ،اندوه چون انساني جبّار

است كه مردم را پايمال ميكند.

 ،انسانواره سؤالش را ميپرسد.

است كه دستش را براي كمک درازكرده و

 ،انساني

 ،در قالب انساني رنجور و
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نيز براي بهتصويركشيدن قدس ،آن را به

ناتوان است .در تركيب

خورشيدي خاموش تشبيه كرده است .تركيبات
نيز تركيباتي

و

كنايي هستند كه اولي كنايه از شدت رنج ،دومي كنايه از آمادگي قيام ،سومي كنايه از
جدايي ناپذيربودن فلسطينيان از سرزمين مقدس و چهارمي كنايه از شادي و زدودن غم
در شعر ،رمز فلسطين است .همچنين شاعر از

و اندوه ميباشد .بهعالوه،

شخصيتهاي تاريخي كه بهعنوان قهرمانان عربي و اسالمي شمرده ميشوند ،در
قصيدهي خود بهره گرفته است .وي از قرآن كريم و كالم شاعران پيش از خود نيز
» ،تلميحي است به آيهي

استفاده نموده؛ عبارت «
(رعد )00 /و «

» تضمين مصرع دوم اين بيت از

است:

كه شاعر بسيار بهجا و زيبا از آن بهره برده است.
نتيجهي بحث
بررسي ديوان «

» ،اين موضوع را به اثبات رساند كه

 ،شاعري

است رسالتمدار و سرودههاي وي در اين ديوان ،از نمونههاي ارزشمند شعر اسالمي
بهشمار ميآيد .سراسر ديوان ،روح و رايحهاي اسالمي دارد ،گويي رسالت ويژهي شاعر
از آفرينش اين ديوان ،نشر تعاليم ديني و دفاع از اسالم بوده است و اين رسالتمندي در
سه بُعد محتوا ،شکل بيان و سبک سرودههاي شاعر قابل تشخيص ميباشد:
 -1از نظر محتوايي ،سرودهها مطابق با شاخصههاي ادبيات اسالمي ،هدفمند و
الهامبخشِ آموزههاي اسالمي هستند .سازشناپذيري و آرمانگرايي تا سرحدّ
شهادتطلبي از بنمايههاي موجود در ديوان اوست و روحيهي اسالمي او را جلوهگر
ميسازند .وي در مناسبتهاي مختلف ،پيامبر اسالم (ص) را ستوده و مناقبش را
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برشمرده كه لحن شاعر در ابيات مرتبط با مدح پيامبر (ص) ،شورانگيز و آميخته به
مباهات است .توصيه به تدين و دانشوري و تلفيق اين دو در بستر معنويت اسالمي،
درخيال شاعر گرهخورده و بافت هنري باشکوهي را رقم زده است .او به مشکالت
فراگير جهان اسالم ،اشاره كرده و يگانه راه برون رفت از عقب ماندگي را تمسّک به
دانش يافته و نقش عالمان را در بيداري جهان اسالم ،رسالتي بيهمتا قلمداد كرده است.
شاعر ميهن اسالمي به تاراج رفتهاش ،يعني فلسطين را بهعنوان مسألهاي اسالمي و
مرتبط با امّت اسالمي مطرحكرده و درد بيوطني را چون فريادي از خشم و عصيان و
دادخواهي ،در ساحت گرم قصايد طنين انداخته است.
 -0شاعر بهخوبي از خيال خويش براي بهتصويركشيدن اغراض و مفاهيم ،بهره برده و
از تشبيه ،استعاره ،كنايه ،تجسيم ،تشخيص ،تلميح ،تضمين و غيره با حفظ تعادل و به
شايستگي ،در ساختار كالم ،استفاده نموده است .انسانوارگي نيز در شعر

برجسته

است .باري برجستهترين امتياز تصويرهاي شعري اين ديوان ،محصول برخورد طبيعي
سراينده با هنر شعري است .در تمام ديوان ،كمتر تعبيري بهچشم آمده است كه نيازمند
موشکافي و تأويل يا رفع ابهام باشد .در توجيه سالمت سامانهي خيالپردازي و
آرايهآفريني شاعر ،بايد گفت كه باور ديني در ساحت عواطف شاعر ،حرارت و نيروي
الزم را به دستگاه خيال بخشيده و آن را در كشف پيوندها و تجانسهاي دور و نزديک
امکان داده است؛ چراكه جانمايهي سرودههاي اين ديوان ،احساس و آرمان لطيف
اسالمي بهعنوان ديني واقعنگر است ،نه انديشهاي خشک و فلسفي.
-1

در اين ديوان ،سبکي متعادل دارد .تنوّع جمالت بين گزارههاي خبري و

انشائي ،تار و پودي دلچسب و متنوع به بافت كالم منظوم بخشيده است .هماهنگي بين
موضوع ،مضمون ،تصوير خيال و موسيقي بهعنوان عناصر شعري ،به سرودهها ،تماميت
هنري ،توازن و تناسب بخشيده است .عمدتاً تصاوير جزئي در زمينهاي واحد و
يکپارچه ،خلق شدهاند؛ بهطوريكه گويا تابلوهايي كوچک در بطن تابلويي بزرگ و
هماهنگ ،تعبيهشده و اين ويژگي ،نشاندهندهي هماهنگي بين خيال جزئي و خيال كلّي
شاعر است .توازن كالم منظوم شاعر ،بدان معنا ميباشد كه نه معنا فداي تصويرشده و
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نه تصوير ناديده انگاشته شده است .باري سرودهها معجوني از جمال هنر و جبروت
معنا را بهنمايش گذاشته و پيوندي ناگسستني را بين آرمان و آرايه برقرار ساختهاند .از
همين رهگذر است كه شعر

هرچند وسيلهاي در خدمت انديشههاي اوست ،اما از

خشکي شعر تعليمي ،فارغ است.
منابع و مآخذ
قرآن کريم

شواليه ،ژان و آلن گربران ،)1180( ،فرهنگ نمادها ،ترجمه و تحقيق :سودابه فضايلي ،جلد سوم ،تهران:
انتشارات جيحون.

The Journal of New Critical Arabic Literature
Original Research Article/ Eleventh Year, No. 23, Fall and Winter 2021

Semiotic layer of time in the play "Al-Osfour Al-Ahdab" by
Mohammad Al-maghout
Shahla Shakibaee Far1, Assistant Professor of Arabic Language and
Literature in University of Payam- e- Noor
Mohsen Seifi, Assistant Professor of Arabic Language and Literature in
Kashan University
Ali Najafi Ivaki, Associate Professor of Arabic Language and Literature,
Kashan University
Received: 08-05-2020

Accepted: 21-11-2020

Introduction: Layered semiotics is one of the new approaches in the field of
linguistics. This approach provides the basis for extensive analysis of literary texts
in the context of interactive relationships between sign systems and text layers. The
approach in question seeks to provide a detailed analysis of the text with its
cryptographic, linguistic, speech, and contextual infrastructures. In a model of
layered semiotics, textual levels are created by the spoken features of symbols in
the form of codes, and each symbol is transformed into a text as interactive
discourse. This study seeks to answer the following questions:
How are the codes of time related to the other levels of signaling?
What are the special features and structural components of these codes in the play
in question?
The findings of the research indicate that the play "Al-Osfour Al-Ahdab" is an
organized cryptographic system composed of several layers such as time, place,
conflict and scene. There is a close semantic correlation among the layers that has
led to the formation of textual implications and the creation of various secondary
meanings in the play. The secondary meanings of this text always refer to political
and economic issues.
Methodology: This study is based on the theory of layered semiotics and the role
of time in the production of meaning and the conveyance of the latent concepts in
the play "Al-Osfour Al-Ahdab". It explains how to organize time elements and
their interaction with layers of staging, characterization, struggle and place in the
play.
Results and Discussion: As the results show, time is one of the most important
layers of signs without which the other levels can never be realized. The system of
time in the play "Al-Osfour Al-Ahdab" has several levels of cryptography such as
circular, linear and emotional levels. In the work in question, the circular layer has
a wide range of functions. Using this layer, the author creates secondary meanings
that are related to the social situation in Arab countries, such as injustice,
oppression of rulers, poverty of the lower classes of society and political
suffocation. Linear and emotional levels are sparsely seen in the text of the play
and have a more limited function than the circular layer.
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There is a reciprocal relationship between the time element and the other layers.
Sometimes the relationship between time and the discussed layers occurs in the
context of companionship by means of certain textual components and sometimes
in the context of substitution achieved by deleting the mentioned components. In
fact, understanding time as a semiotic process is possible by considering the other
textual levels such as scene, character, conflict and place. On the one hand, time
plays an important role in advancing the scene, character, conflict and place. On the
other hand, these levels are effective in organizing and selecting the time system.
Conclusion: The connection of time with the stage often occurs through elements
such as decor, sound and light. In the design of the decor, the employed natural
elements indicate the freezing of time and drought. The use of tools that indicate
wear and tear also shows the relationship between time and decor. At the audio
level, the connection between the two layers is expressed through environmental
and musical elements. In this regard, it can be said that, in the play Al-Osfour AlAhdab, environmental sounds have a significant frequency. They refer to time more
than musical elements. In fact, the connection between sound and time in the play
always promises the end of the authoritarian rule. The codes of light often depict
the night, and the black and gray spaces show the suffocating situation of in Arab
countries in the present era. The connection between time and characterization,
which is made through external layers such as age, clothing and personal
belongings as well as the inner layer, which includes moods and emotions like
weakness of will and self-destruction. Time is often directly or explicitly related to
the outer layers and indirectly to the inner layers. The layer in question mainly
serves to create the speech, behavioral and ideological contradictions of the
characters in this play. Political, economic and social crises are the main issues that
cause the interaction between time and conflict. The connection of the time and
place elements is often explicit and occurs in the context of companionship. This
solidarity is created in open and closed places such as city, village, shop and house.
Keywords: Layered semiology, Time, Social critical play, Al-Osfour Al-Ahdab,
Muhammad Al-Maghut.
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چکيده
نشانهشناسي اليهاي با زيرساخت رمزگان ،زبان ،گفتار و بافت در پي ارائۀ تحليلي دقيق از متن استت
در چارچوب اين نظريه سطوح متني با خوانش گفتاري نشانه ها در قالب رمزگان ،ايجاد مي گردند و هتر
نشانه در تعامل گفتماني به متن تبديل ميشود هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که بتر استا
روش تحليل نشانهشناسي بهخوانش اليه اي زمان در نمايشنامۀ «

» پرداختته شتود و

ضمن تبيين مهمترين نشانههاي زماني ،نحوۀ سازماندهي آنها و ارتباطشان با ديگر سطوح نشتانهاي از
قبيل صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان ،مورد واکاوي قرارگيرد يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ميان
عنصر زمان با اليه هاي ديگر ارتباطي متقابل وجود دارد اين عنصر گاهي بهصورت صريح و در محور
همنشيني و گاهي بهشکل ضمني و در محور جانشيني ،سبب پيشبرد ستطوحي همچتون دکتور ،نتور،
صدا و

مي شود آن سطوح در ساماندهي و گزينش مؤلفه هاي زمتاني تتأثير بستزايي دارنتد زمتان

چرخهاي نسبت به ديگر انواع زمان کارکرد گسترهتري دارد با تکيه بر يافتههاي تحقيق و با توجه بته
تحليل نظام داللي متن ،ريشه اين امر در بحرانهاي سياسي اقتصادي جوامع عربي جستجو ميشود

کليدواژهها :نشانهشناسياليهاي ،زمان ،نمايشنامۀ اجتماعي،
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولsh.shakiba@pnu.ac.ir :
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مقدمه
نمايشنامه ،مجموعهاي است متشکل از اجزاي متعدد که به واسطۀ همبستگي عناصر
سازندۀ خويش و تعامل مخاطب با شخصيتهاي نمايشي به بازتوليد معاني اجتماعي
ميپردازد اين مجموعه دربردارندۀ پيامهاي متعددي است که از سوي فرستندههاي
گوناگون ارسال ميشود ترکيب پيامها با يکديگر مفاهيم خاصي را در ذهن مخاطب
ايجاد ميکند؛ بنابراين نمايشنامه از غنيترين شکلهاي ارتباط است (اسلين)۳۷ :1۷۳۱،

االم بر اين باور است« :در نشانهشناسي مسئلۀ ارتباط يک اصل اساسي است و اين علم
بيش از هر چيز به مطالعۀ فرآيندهاي داللت و ارتباط ميپردازد» ( )11 :1۷۳۱بر اين
اسا

در آثار نمايشي بسياري از مسائل بنيادين تحليل نشانهشناسي جستجو ميشود
در چارچوب نشانهشناسي اليهاي که از رويکردهاي نوين نشانهشناسي بهشمار

ميرود ،نمايشنامه نظامي از سطوح رمزگاني است که در ارتباطي سازمانيافته
داللتهاي مختلفي را خلق ميکند هريک از عناصر متني از قبيل زمان ،مکان ،صحنه
و

يک اليۀ نشانهاي در نظر گرفته ميشود سجودي معتقد است« :اليههاي رمزگاني

در تعاملي معنادار با ديگر سطوح موجوديت مييابند و به واسطۀ تأثير متقابلي که از
يکديگر ميپذيرند ،در قالب يک نظام داللتگر تحليل ميشوند ()1۷۱ :1۷۳۷

زمان بهعنوان يک نظام نشانهاي از مهمترين ارکان گفتمان نمايشي است اصوالً
هيچ کنشي خارج از زمان ايجاد نميشود حتي اگر متن نمايش بهشکل نوشتاري حضور
يابد ،هنگامي قابليت اجرا پيدا ميکند که در بستري از روابط زماني تعريف شود (اسلين،

 )۱۱ :1۷۳۱تحليل نشانهشناختي زمان در نمايشنامۀ «

» از آن جهت

داراي اهميت است که با تکيه بر اين روش ميتوان چگونگي بازنمود نشانههاي زماني
و کارکرد صريح يا ضمني اين نوع نشانهها را در فرآيند توليد معنا تفسير نمود و با
بررسي شيوۀ ارتباط زمان با اليههاي ديگر ،تاثير آن را در شکلگيري گفتمان نمايشي
تبيين کرد
هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که با تکيه بر الگوي نشانهشناسي اليهاي
نقش زمان در قابليت توليد معنا و انتقال مفاهيم نهفتۀ موجود در نمايشنامۀ «

» اثر
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» تبيين شده ،نحوۀ تعامل اين نظام با چهار اليۀ صحنه ،شخصيت ،کشمکش و
مکان در اين نمايشنامه تشريح شده و به اين پرسشها پاسخ دادهشود:
ارتباط رمزگان زمان با ديگر سطوح نشانهاي چگونه صورت گرفتهاست؟
اين رمزگان در نمايشنامۀ مورد بحث داراي چه ويژگيهاي خاص و مؤلفههاي
ساختاري است؟
پيشينة پژوهش
برخي از مهمترين مقاالتي که دربارۀ نشانهشناسي اليهاي نوشتهشده ،عبارتست از:
«نشانهشناسي اليهاي قرآن کريم با توجه به روابط درونمتني و بينامتني» از زهرا
محققيان (نشريۀ قرآن شناخت ،شماره  )1۷۳۷ :1۷با تکيه بر مطالعات نشانهشناسي
اليهاي ،سطوح معنايي قرآن کريم را مورد تحليل قرار دادهاست
«خوانش نشانهشناسي اليهاي در فرآيند معنايي منظومۀ خسرو و شيرين» از محسن
ذوالفقاري و سکينه قنبريان( ،مجلۀ متنشناسي ادب فارسي ،شماره  )1۷۳۳ :۷۳به
خوانش اليهاي نشانههايي همچون آب ،درخت ،سنگ ،شير ،خورشيد و ماه
پرداختهاست
درخصوص نشانهشناسي زمان ميتوان به مقاالت زير اشاره نمود:
«
به تحليل نشانهشناختي عناصر زماني و تبيين داللتهاي
گوناگون آن در داستان «

پرداختهاست

» نوشته

» از محمد عبدالرحمن الجبروي

«

کارکرد نشانههاي زماني را با تکيه بر عناصر ديداري
در نمايشنامۀ «

» نوشتۀ

بررسي نمودهاند

برخي از مهمترين پژوهشهايي که دربارۀ آثار

نگاشتهشده عبارتند از:
( )1۷۳۱که مفاهيم

و مضامين نمايشنامۀ «

» را تحليل نمودهاست
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از نعيمه
سعديه ( )1۷۳۳به تحليل منظورشناختي گفتمان شعري

پرداختهاست

از محمدصالح شريف عسکري و اعظم

«

بيگدلي (د

شماره  )1۷۳۱ :۳جايگاه طنز و علل
» مورد واکاوي قرار دادهاست

شکلگيري آن را در نمايشنامۀ «

» از فاطمه کريمي ترکي ( )1۷۳۱به

«رمز و اسطوره در نمايشنامههاي

کشف معاني ثانويه کلمات نمادين در سه نمايشنامۀ «
» پرداختهاست
بر اسا

آنکه تاکنون پژوهشي پيرامون تحليل نشانهشناختي زمان در آثار

صورت نگرفتهاست ،نگارندگان با احسا

چنين ضرورتي تالش نمودهاند که با واکاوي

نشانههاي زماني ابعاد نويني از قابليتهاي نهفته در نمايشنامۀ
جلوهاي تازه از جهانبيني

و

را تبيين نمايند وجه تمايز اين پژوهش نسبت به

ساير تحقيقاتي که پيرامون آثار
ضمني در نمايشنامۀ

نگاشته شده ،از جمله مقالۀ «منظورشناسي
» از روحاهلل صيادينژاد و سعيده حسنشاهي،

(مجله زبان و ادبيات عربي ،سال يازدهم )1۷۳۳ :در آن است که پژوهش حاضر با
تحليل بافتاري نشانههاي متني در قالب اليههاي رمزگاني ،نحوۀ همبستگي نظام زمان
را با ساير سطوح داللي مورد بررسي قرار داده و اثر«

» را بهعنوان يک

نظام نشانهاي منسجم بررسي نمودهاست؛ حال آنکه در مقالۀ «منظورشناسي ضمني در
نمايشنامه

» نويسندگان بر مبناي نظريۀ گرايس و با ناديده گرفتن

اصول همياري در برخي شگردهاي زباني و بالغي متن به تحليل معاني ضمني
نمايشنامه پرداختهاند
نشانهشناسي الیهاي
الگوي نشانهشناسي اليهاي که از جمله رويکردهاي نوين در حوزۀ نشانهشناسي به-
شمار ميرود ،توسط زبانشنا

ايراني «فرزان سجودي» مطرح شدهاست اين نظريه را

نشانهشناسي الیهاي زمان در نمایشنامة «

» اثر
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ميتوان صورت تکميليافتۀ آراء «امبرتو اکو» انديشمند نامور ايتاليايي بهشمار آورد
اکو از نخستين افرادي است که رويکرد «نشانهشناسي ارتباطي» را مطرح نموده او در
الگوي يادشده بدين نکته تاکيد دارد که هر نشانه هنگامي در گسترۀ داللت معنايي قرار
ميگيرد که موضوع ارتباط باشد تمامي کنشهاي ارتباطي با حضور رمزگانها
موجوديت مييابند در واقع متن حاصل همزيستي نظام گستردهاي از رمزگانها است
(احمدي)۷۱۷-۷۱۱ :1۷۳۱،

نشانهشناسي اليهاي بهعنوان رويکردي نظري زمينه را براي تحليل گستردۀ متون در
بستر رابطهاي تعاملي بين نظامهاي نشانهاي و اليههاي متني فراهم ميآورد در
چارچوب اين نظريه کارکرد واقعي هر نظام نشانهاي طرحي انعطافپذير است که
پويايي زبان را در عرصۀ کاربرد اجتماعي توجيه ميکند و کثرت داللت نشانهها را در
موقعيتهاي متفاوت پاسخ ميدهد؛ بهعبارتي نشانهشناسي اليهاي کارکرد ارتباطي
نشانهها را از منظر نظامهاي چند بُعدي دخيل در داللت ميبيند نه در ساحت رابطۀ
تک بعدي زبان و گفتار (سجودي)1۷۱ :1۷۳۷،

به باور سجودي اگر رمزگانهاي متعدد اثر هنري يا ادبي را يک نظام بدانيم در اين
صورت متن حاصل همزيستي اليهها و سطوح داللي گوناگون خواهد بود تمامي
اليهها داراي ارتباطي تنگاتنگ با يکديگر هستند و بهواسطۀ تأثير متقابلي که از ساير
اليهها ميپذيرند ،در قالب يک نظام داللتگر موجوديت مييابند و مورد تحليل قرار
ميگيرند؛ البته برخي اليهها در شرايط متفاوت ممکن است دوام بيشتري داشته باشد و
نسبت به ديگر اليهها اصليتر حساب شوند (سجودي)۱۱۱-1۳۳ :1۷۳۷ ،

»

خالصة نمایشنامة «
نمايشنامۀ «

» را در سال  1۳۱۷پس از فرار از زندان

هنگاميکه در خانۀ کوچکي واقع در محلۀ «

» زندگي ميکرد ،تاليف نمود

بهگفتۀ او« :سقف آن خانه بهقدري پائين بود که هميشه بايد سرم را خم ميکردم»
(

) وي عنوان اين اثر را با تأثيرپذيري از اين حالت خود
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برگزيدهاست (همان )۷۱ :سرکوب آزاديخواهان ،فقر و فقدان عدالت از برجستهترين
مضاميني است که

در اين نمايشنامه توصيف نمودهاست

پيرمرد ،کفاش ،کوتوله ،دانشجو ،پدربزرگ و مادربزرگ شخصيتهاي اصلي
نمايشنامه هستند اين اثر داراي چهار فصل تدوين شدهاست فصل نخست داراي دو
پرده است اتفاقات پردۀ اول در يک زندان بينشان بهوقوع ميپيوندد زندانيها از
اقشار مختلف جامعه هستند و سخنان آنها در خصوص قضاياي اجتماعي بيانگر
حاالت روحي و جهانبيني خاصشان نسبت به جهان پيرامون است پردۀ دوم از اين
فصل با تصوير صحنهاي تاريک در زندان آغاز ميشود همۀ زندانيان ،جز کفاش و
دانشجو بهخواب عميقي فرو رفتهاند ناگهان تصوير زني خيالي شبيه به پرنده در پنجره
آشکار ميشود آن زن پس از گفتگويي سريع با کفاش و دانشجو به يکباره پرواز
ميکند در اين هنگام دانشجو با صدايي بلند گريه ميکند ساير زندانيان نيز با صداي
زاري او برميخيزند
نويسنده در فصل دوم يک روستاي باير را تصوير نمودهاست جمعي از روستائيان
جلوي کلبههاي ويرانه حضور يافتهاند تا پس از ورود نمايندۀ اداره کشاورزي با او
دربارۀ خشکسالي مداوم روستا سخن بگويند سرانجام پس از انتظاري طاقتفرسا
شخصي از سازمان صنايع بهجاي نمايندۀ ادارۀ کشاورزي به روستا ميآيد سخنان او
سودي به حال کشاورزان نميرساند بلکه موجب اهانت به آنان ميشود
حوادث فصل سوم در قصري وسيع اتفاق ميافتد در اين فصل همان شخص
کهنسالي که در آغاز نمايشنامه زنداني بود ،بهعنوان امير در شهر حکومت ميکند
کوتوله و عدهاي از روستائيان جلوي قصر بهمنظور دادخواهي جمع شدهاند امير که
تخت سلطنتي احساسات لطيف او را بهطور کلي تغيير داده ،دستور قتلعام مردم از
جمله دوست قديمي خود کوتوله را صادر ميکند
رويدادهاي فصل چهارم در سالن دادگاه که از سقف کوتاه آن چند شالق آويزان-
شده رخ ميدهد در اين فصل کفاش و خانوادهاش به خيابان ميروند و شعار
» را سر ميدهند تا بدين وسيله اعتراض خود را به سهلانگاري کارگزاران

» اثر
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دولتي در مقابل بحران خشکسالي نشان دهند اين امر سبب کشمکش ماموران امنيتي
با آنها ميشود هنگام درگيري کودک دو سالۀ اين خانواده که برگۀ پليس را برداشته و
در دهان فرو برده ،به جرم اهانت به مأمور امنيتي بهقتل ميرسد سرانجام کفاش و
خانوادهاش دستگير شده و در دادگاه محاکمه ميشوند کفاش با آنکه خود از اعمال
ناعادالنۀ پليس شاکي است ،مجرم شناختهشده و قاضي حکم اعدام او ،همسر و
کودکان بيگناهش را صادر ميکند
»

نشانهشناسي الیهاي زمان در نمایشنامة «

در نشانهشناسي واقعيت هميشه با نوعي بازنمايي همراه است زمان نمايشي بهدليل
آنکه تصويري ثانوي از جهان را در برابر تماشاگر قرار ميدهد و تقليدي از ارتباط
انساني ميآفريند ،يکي از ابزارهاي بازآفريني است و ميتواند به عنوان يک اليه متني
مطرح شود بنابر اصول نشانهشناسي اليهاي تحليل نظام زمان هنگامي امکانپذير است
که شيوۀ تعامل آن با ساير اليههاي متني بررسي شود در پژوهش حاضر بهمنظور تبيين
هرچه بيشتر مطالب ،نخست پرکاربردترين اليههاي نظام زمان در نمايشنامه «
» مورد بررسي قرار ميگيرند سپس چگونگي ارتباط اين نظام با چهار اليۀ
نشانهاي صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان مطالعه ميشود
انواع الیههاي زماني در نمایشنامة «
در نمايشنامۀ «

»

» زمان بهعنوان يک نظام رمزگاني از سطوح متعددي

همچون مدور ،خطي ،روايي ،دستوري ،فلسفي ،عاطفي و

تشکيل شدهاست بهدليل

آنکه اليههاي مدور ،خطي و عاطفي بيش از ساير سطوح با موضوع اين تحقيق در
ارتباط هستند و در تحليل نمايشنامه راهگشا خواهند بود ،به شرح اين سه اليه اکتفا و
از تحليل ساير سطوح خودداري ميشود

 201نقد ادب معاصر عربي

الیة زمان اسطورهاي
زمان اسطورهاي با نامهايي چون مدور ،چرخهاي و کيفي شناخته شدهاست داراي
حرکتي دوراني است و آغاز آن همواره به پايانش ميپيوندد ،از برجستهترين خصائص
آن ميتوان به تکرار ،ايستايي ،سنجشناپذيري ،بيپاياني و تقد
 )1۷ :1۷۳۳زمان مدور در اثر «

اشاره نمود (لوته،

» کارکرد گستردهاي دارد با بازگويي

خاطرات قديمي شخصيتها و بازنمايي اقدامات حاکماني همچون ناپلئون و هيتلر
توصيف رويدادها از زمان حال آغاز ميشود ،به گذشته ميرود و دوباره به حال باز
ميگردد؛ در اين حالت سير روايي متن در پيشروي خود به شکل چرخهاي جريان
مييابد ،قيدهاي زماني درهم شکسته و دچار صفت سنجهناپذيري ميشوند:

الیة زمان خطي
«زمان خطي با نامهايي چون عيني ،نجومي و گاهنامهاي شناخته شدهاست داراي
جرياني برگشتناپذير است که بر حسب نظام توالي حوادث تصور ميشود در آن
کميت جايگزين کيفيت و اعداد جانشين تمثيالت ميگردند» (شايگان )1۳۳ 1۷۳۳:،زمان خطي
به صورت پراکنده در تمام فصلهاي نمايشنامه مشاهده ميشود:

در اين سطرها ترتيب منطقي پيرفتهاي روايي که بر پايه کنش اهالي روستا و
پدربزرگ در عبارات «

»

» اثر
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صورت گرفته ،بيانگر آن است که سير روايي متن در زمان حال ،بدون آنکه به گذشته
بازگردد يا وارد آينده شود ،بر روي خطي مستقيم در حال حرکت است
الیهي زمان عاطفي
زمان عاطفي که با نامهايي همچون رواني ،نفساني و دروني نيز شناخته شده ،ساخته و
پرداختۀ نيروي خيال آدمي است ،بر خالف زمان فيزيکي قابل شمارش و محاسبه
نيست مکي بر اين باور است« :در زمان عاطفي گذر دقايق به اعتبار خوشي يا
ناخوشي لحظات ريتمي متفاوت دارد شادماني ،احسا

گذشت سريع زمان و اندوه،

کندي و طوالني بودن حرکت آن را القا ميکند» (مکي )۷۱-۷۳ :1۷۳۳،اين اليه از زمان
در نمايشنامۀ مورد بحث نسبت به سطوح پيشين از کارکرد محدودتري برخوردار
است در پردۀ اول ،آنجا که کوتوله از لحظات سخت و طاقت فرساي شکنجۀ
جسماني سخن ميگويد ،اين نوع زمان را ميتوان مشاهده نمود:

ابر مظهر دگرگوني و پويايي است؛ حال آنکه در سطرهاي ياد شده اسناد جملۀ
به عبارت

داللتهاي معنايي ابر را

وارونه ساخته و ايستايي آن را بيان ميکند در حقيقت حرکت ابر از آن جهت که در
بستر زمان صورت ميگيرد ،تداعيکنندۀ گذشت دقايق و توقف آن نشانۀ سکون يا
کندي حرکت زمان است؛ براين اسا

ميتوان گفت شدت درد و رنج ضرباتي که بر

پيکر کوتوله وارد آمده به حدي است که او در خيال خود گمان ميکند زمان از
حرکت باز ايستاده و لحظات به کندي سپري ميشوند

کارکرد عناصر صحنه در زمان
صحنه يک شبکۀ وسيع ارتباطي است که در نتيجۀ پيوند اليههاي متعدد رمزگاني از
قبيل دکور ،نور و صوت ايجاد ميشود اين منبع نشانهاي داراي همبستگي معناداري
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با زمان است و بهواسطۀ سطوح نشانگاني خود محدودۀ زماني اثر نمايشي را تعيين
از آنجا که بررسي تعامل صحنه با زمان از طريق

ميکند

خوانش عناصر سازندۀ آن ميسر خواهد شد ،الزم است ارتباط زمان با سه اليۀ دکور،
صوت و نور تحليل گردد
کارکرد دکور در زمان
دکور عبارتست از کيفيت سازماندهي عناصر ديداري موجود در سکوي نمايش به-
گونهاي که همگام با نوع گفتمان و دربرگيرندۀ اهداف مورد نظر متن باشد
اين رمزگان با تکيه بر سبک معماري ساختمان ،مناظر طبيعي و
اثاثيه تاريخ خاصي را تصوير ميکند در نمايشنامۀ

اجزاي سازندۀ

دکور را که داراي ارتباط تنگاتنگي با زمان هستند ميتوان در دو گروه مناظر طبيعي و
اثاثيه بررسي نمود:
مناظر طبيعي
در دستور صحنۀ نخست ،نويسنده به توصيف زنداني ناشناخته در صحرايي بينشان
پرداختهاست خودداري از ذکر صريح عناصر زماني در اين دستور صحنه بيانگر آن
است که نقشوارۀ روايت در بيزماني رخ دادهاست هدف از بهکارگيري اين شيوه
روايي گريز از توصيف فرجام غمانگيز جوامع عربي است همچنين بهکارگيري آن
دسته عناصر طبيعي که نمايانگر ايستايي هستند از قبيل آسمان رنگ پريده ،ابرهاي
خاکستري و نهر خشکيده داللت دکور را بر ايستايي زمان نشان ميدهد:

کلمۀ

به رنگ خاکستري مايل به زرد يا سبز اطالق ميشود به دليل آنکه

خاکستري رنگي خنثي و نماد ناباروري است (کوپر )1۱۳ :1۷۳۳ ،عبارت «سماء شاحبۀ و
غيوم رماديۀ» برههاي از زمان را توصيف ميکند که قحطسالي به اوج رسيدهاست
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همچنين در جملۀ «

» اثر
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» خشک شدن جويبار به ثبوت زمان

اشاره دارد
واژه

که رمز کشورهاي عربي است داراي دو نمادگرايي اساسي است؛

يکي نشانۀ بيتمايزي اوليه اعتکاف يا زهد است و ديگر نماد سطحي پهناور ،زميني
خشک ،ويرانه و رمز جهاني عاري از حيات است (شواليه و گربران )1۷۷: 1۷۳۱،کلمۀ
در سطر ياد شده ،به دليل همنشيني با عباراتي همچون
اماکن خالي از سکنه و مرگ را
تداعي ميکند ،هر نوع نيستي هم توقف حيات و ثبوت زمان را نشان ميدهد از
سوي ديگر اين عنصر طبيعي در طول تاريخ ،مکاني براي کيفر اقوام متعدد بشري از جمله
قوم بني اسرائيل بودهاست اين مقطع متن بر آن داللت دارد که برخي سرزمينهاي عربي
از جمله :فلسطين ،لبنان و سوريه در عصر حاضر به علت بيکفايتي سران دولتي به
منطقهاي براي مجازات شهروندان عربي توسط نيروهاي استعمارگر تبديل شدهاند
بنابراين ميتوان گفت لفظ صحرا بيانگر تکرار تاريخ و تجسم زمان اسطورهاي است
اثاثيه
پتوهاي فرسوده و بالشهاي چرکين از برجستهترين اشيايي هستند که در طراحي
دکور پردۀ اول بهکار رفتهاند:
در اين پرده عبارات «

» نشان ميدهند که ارتباط

»و«

دکور و زمان در محور همنشيني محقق شدهاست در ترکيب
تداعيکنندۀ خواب بوده ،نماد غفلت بهشمار ميرود و واژۀ
است ،مزمن بودن غفلت را نشان ميدهد در ترکيب «
است که سر بر آن نهاده ميشود بر اين اسا

پتو
که بيانگر ديرينگي
» بالش شيئي

ميتوان آن را کنايه از فکر دانست؛ واژۀ

برههاي بلند از زمان را يادآوري ميکند؛ زيرا آلودگي بالش با گذشت زمان
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حاصل ميشود بدينترتيب ميتوان گفت عبارت ياد شده رمز افکار سنتي نادرستي
است که دچار فرسودگي شدهاند
کارکرد صوت در زمان
سطح صوتي يکي از مهمترين منابع ارتباطي در هر نمايشنامهاي است ميان صوت و
زمان پيوند بسيار مستحکمي وجود دارد؛ زيرا هر نوع صدايي از قبيل محيطي،
موسيقايي و گفتاري تنها در بستر زمان شکل ميگيرد صداپردازي متناسب با مضمون
اثر نمايشي ،سبب عمقبخشيدن به زمان شده و تأثيرپذيري بيننده را از عناصر صحنه
دو چندان ميکند در نمايشنامۀ

بررسي ارتباط صوت و زمان با

تحليل صداهاي محيطي امکانپذير است صداهاي محيطي که با نام جلوههاي
شنيداري نيز شناخته ميشوند ،غالباً به انواع گوناگون نامآوا ،صداي برخاسته از اشيا و
هرگونه صوتي که از جنس گفتار يا موسيقي نباشد ،اطالق ميشوند
در پرده آخر آنجا که متهم همسر ،فرزندان و برگهاي پاييز را گواه بر اعمال خود
ميداند ،هر زمان که پائيز براي شهادت در محضر قاضي فراخوانده ميشود ،صداي باد
شديدي به گوش ميرسد:

در اين پرده واژۀ

رمز نابودي است و کلمۀ

بيانگر حقايق بديهي

است اين دو واژه سه بار عبارتپردازي شدهاند از آنجا که عدد سه رمز کليت يا
حتميت است و داللت بر آغاز ،ميان و پايان امور ميکند (کوپر)۱۱ :1۷۳۳ ،؛ پيوند زمان و
صوت در اين مقطع متن ضمن آنکه داللت بر قتلعام هزاران انسان بيگناه دارد که در
نتيجه استبداد سران دولتي جان خود را از دست دادهاند ،از بيعدالتي و ستمپيشگي
آشکار حکام نيز سخن ميگويد

» اثر
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در پردۀ اول بهکارگيري نامآواي «زقزقۀ» در جمله «
بيانگر تعامل ضمني زمان و صوت است اين
واژه ،به صداي سرمستي گنجشگ گفته ميشود که در هنگام شادماني سر ميدهد و از

اين رهگذر يادآور زمان عاطفي است همچنين بهکارگيري قيد زماني «
» بيانگر تأثير زمان بر کيفيت صوت و حاالت آن است در بيان اين سخن ميتوان
گفت به باور نويسنده آواز

که غالباً با اوجگيري صوت و سرعت نتهاي

آوايي گنجشک همراه است ،تنها در ايام شادماني سر داده ميشود و متناسب با دوران
اندوه نيست؛ بلکه روزهاي مصيبت و ناکامي موجب کندشدن سرعت آهنگ و ضعيف-
شدن اوج صداي پرنده ميشود
کارکرد نور در زمان
نور از زمان پيدايش نمايش تا به امروز در صحنه حضور داشته ،وجود آن همواره با
سايه بوده و غيابش سبب ايجاد تاريکي شدهاست؛ بدين علت ميتوان نور ،سايه و
تاريکي را از عناصر مشترک در يک حوزه دانست خلق زمان از نخستين کارکردهاي
نورپردازي بودهاست يونانيها در فضاي باز از فانو

و روميها از مشعلهاي

برافروخته براي نشاندادن شب استفاده ميکردند امروزه نور بهعنوان يک نظام معنايي
داراي کارکرد گستردهاي در ايجاد بُعد ،عمق و تداخل زماني است (شفيعي و خليل آذر،
)۷۳-۷۱ :1۷۳۳

در پارهگفتاري که ميان امير و نگهبان در خصوص سرکوب افراد معترض رخ
دادهاست ،نويسنده با ايجاد تضاد در جمالت

و

از دوگانگي حقايق دروني حکومتهاي مستبد با جلوههاي ظاهري آن سخن ميگويد:
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در حقيقت

با استفاده از جمالت ياد شده به بيان اين مطلب ميپردازد که

هويت بيروني دولتهاي ستمپيشه با ماهيت دروني آنها بسيار متفاوت است در
عبارات فوق وجود تاريکي شديد در روشنايي روز پديدۀ خورشيدگرفتگي را تداعي
ميکند اين پديده بهطور کلي نشانۀ وقوع بالياي سهمگين يا رويدادهاي شوم و
عالمت پايان يک دوره است (شواليه و گربران )1۷1 -1۷۱ :1۷۳۱ ،پيوند نور و زمان در
اين گفتگو با هدف بازنمايي حاالت اجتماعي صورت گرفته ،به فرجام غمانگيز
مبارزهجويان اشاره دارد و بيانگر آن است که با طلوع خورشيد حکومت جور نابود
خواهدشد و زمان نيکبختي فرا ميرسد در اين مقطع نمايشنامه عبارتپردازي مکرر
جملۀ

ذکر الفاظ

فقدان نور و استفاده از

درجات شديد تاريکي را نشان ميدهد ميتوان گفت با تکيه بر جلوههاي ديداري
برخي بحرانهاي اجتماعي حاکم بر جوامع عربي از قبيل خفقان سياسي ،استبداد،
ستمپيشگي و بيعدالتي حکام توصيف شدهاند
کارکرد شخصيتپردازي در زمان
شخص يک نظام نشانهاي منسجم است که از رمزگانهاي متعدد اجتماعي از قبيل
سن ،حاالت روحي ،باورهاي ديني و سياسي تأثير ميپذيرد ميتوان آن را يک رسانۀ
پويا دانست که حامل اليههاي متني بيشمار است هريک از اين اليهها در تعيين
محدودۀ زماني تاثيرگذار است (

) در پژوهش حاضر کارکرد

شخصيتپردازي در زمان بهواسطۀ اليههاي بيروني و دروني صورت گرفتهاست
الیههاي بيروني

مقصود از اليهي بيروني ،ويژگي و حاالت هاي ظاهري شخص است در اين بخش
از پژوهش ارتباط برخي سطوح بيروني از قبيل سن ،پوشش و متعلقات فردي با
نظام زمان بررسي ميگردد
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سن
سن از جمله رمزگانهايي است که تاثير مستقيم زمان را بر اشخاص نشان ميدهد در
فصل چهارم آنجا که دو طفل را به سالن دادگاه ميآورند ،جمالت «
و«

»

» تعامل صريح سن را با زمان نشان ميدهند اين جمالت داللت بر

دوراني ميکنند که شدت اندوه در آن ،دو کودک را به پيري زودر

دچار نمودهاست:

تشبيه کودکان به برف و آثارپا بر روي جادۀ برفي نيز تعامل سن با زمان را نشان
ميدهد لفظ «

» زمستان را که نماد کهنسالي است ،تداعي ميکند ردپا رمز گذر

زمان از گذشته به حال و آينده است (کوپر )1۱۱ :1۷۳۳ ،در اين متن نيز نشانۀ گذر عمر
و پيرشدن دو کودک است
پوشش
پوشش يک فضاي داللتي گسترده است که پس از حرکت و گفتگو سومين اليۀ
شخصيتپردازي بيروني را ايجاد ميکند اين رمزگان با تکيه بر سطوح نشانهاي
گوناگون همچون رنگ و جنس بر زمان داللت ميکند:
رنگ
در پتردۀ اول رنتگ سفتيد پيتراهن زن ختيالي نمايانگر ابديتت و تقتد

زمتان

است:
اين نوع لبا

همذات با لبا

فرشتگان پنداشته ميشود ،غالباً پوشش قديسهها و

راهبان در آئينهاي مذهبي است و زمان آئيني را نشان ميدهد
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جنس
جنس از ديگر اليههاي بيروني است که ارتباط تنگاتنگ شخصيتپردازي را با زمان
نشان ميدهد در سطر:
همنشيني واژهي «

» با «

» عالوه بر نامرغوب بودن جنس

لبا  ،ديرينگي آن را نيز نشان ميدهد اين نوع پوشش تصويرگر دوراني است که فقر
در آن اوج گرفتهاست در نگاه نمادين پارگي جامه گسستن از جهان مادي را نشان
ميدهد (کوپر )۱۷۷ :1۷۳۳ ،سطر مذکور نيز بهطور ضمني پاکدامني زن را بيان ميکند؛
بنابراين عبارت «

» در ژرفساخت کالم کارکردي فرازماني و فرامکاني دارد

متعلقات فردي
اليۀ متعلقات فردي که در قالب عناصري همچون عينک ،زيور آالت ،کيف دستي و
نشان داده ميشود ،هنگاميکه به عنوان جزئي از زمان بررسي شود ،ارزش نشانهاي
عظيم مييابد

از جمله متعلقات فردي موجود در اين اثر ميتوان به

ماشين غبارآلود نماينده وزارت صنعت اشاره نمود:
ماشين به دليل آنکه از دستاوردهاي تکنولوژي معاصر بهشمار ميرود ،نمايانگر
عصر حاضر و رمز گذر سريع زمان است و إسناد واژۀ

به

را ميتوان کنايه

از آلودگي و انحرافات موجود در اين عصر دانست
الیههاي دروني
اليههاي دروني به توصيف حاالت عاطفي و رواني شخصيتهاي نمايشنامه مي-
پردازند در اين بخش از پژوهش ،ارتباط برخي حاالت رواني از قبيل خودباختگي و
اراده با نظام زمان بررسي ميگردد

نشانهشناسي الیهاي زمان در نمایشنامة «

» اثر

211

خودباختگي
در پردۀ دوم ،مادربزرگ بهمنظور توصيف خودباختگي و ضعف اعتماد به نفس
همسرش ،از تشبيهات متعدد بهره ميگيرد:

نويسنده گاهي پدربزرگ را به مجسمهاي تشبيه ميکند که بدون هيچ حرکتي
روبروي نمايندۀ اداره کشاورزي ايستاده ،گاه او را گنجشک پيري ميداند که در گل-
نشان ميدهد شدت

والي افتاده در اين مقطع جملۀ

خودباختگي در برابر نماينده بهحدي رسيده که پيرمرد را در مکان خود ميخکوب و
دچار سکون مطلق ساختهاست اين بيتحرکي نيز ايستايي زمان را بيان ميکند؛ گويي
زمان براي پدربزرگ در همان لحظه ايستاده تا او تمامي توانمنديهاي دوران جواني
خود را از ياد ببرد
در سطرهاي مذکور عبارت

رمز ناتواني و ضعف اعتماد بهنفس

است آغشته بودن پر و بال گنجشک به گِل ،مانع پرواز او ميشود واژۀ
بيانگر ايستايي است از اين رهگذر ،ثبوت زمان را بهتصوير ميکشد همچنين در ادامه
گفتگويي که ميان پيرزن و پيرمرد صورت گرفته ،ميتوان تعامل ميان دو نظام
شخصيتپردازي دروني و زمان را بهصورت مستقيم مشاهده نمود در جملۀ
مادربزرگ به مقايسۀ
حاالت رواني پيرمرد در زمان حال با گذشته ميپردازد در عبارت
با استفاده از قيد زماني
استمرار پايداري و ميزان استقامت پدربزرگ بيان شدهاست
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اراده
در فصل دوم ،آن هنگام که پيرمرد خطاب به همسرش ميگويد :اگر نسل جديد به-
حرکت درآيند ،جامعه بهسوي ابديت کوچ خواهد کرد ،ارتباط سطوح دروني نظام
شخصيت با زمان به صورت صريح محقق شدهاست:

عبارت

در جملۀ

» رمز ارادۀ استوار و تالش براي ايجاد تحوالت روحي است نشانۀ

از

آنجاکه به زمان نامحدود و پايان ناپذيري اطالق ميشود که رويدادها در آن همواره
بهجاودانگي و تقد

ختم ميشوند (ضيمران)11۳ :1۷۳۳ ،؛ در جملۀ ياد شده ،تصوير

فرازماني ترسيم ميکند
معتقد است نسل جديد در صورتي که داراي عزم راسخ باشند ،شرايط
ناگوار کنوني را تغيير داده و به کاميابي جاودان دست مييابند در جملۀ
رمز تالش براي ايجاد آمادگي روحي و صبر در
برابر مشکالت و عبارت

نيز نماد دوران سختي است در نگاه نويسنده

تشکيل جامعۀ آرماني بهواسطۀ توانمندي معنوي ،صبر و استقامت هنگام عبور از
روزها و مراحل بسيار دشوار زندگي ميسر خواهد شد
کارکرد کشمکش در زمان
رمزگان «کشمکش» به جدال دو شخصيت ،نيرو ،فکر يا عقيدۀ مخالف که بنيان
حوادث را ميآفرينند ،اطالق ميشود ميان اين رمزگان و زمان همبستگي دوسويهاي
وجود دارد در واقع نقطۀ اوج کشمکش شکل پيشرفته يک بحران ،در زمان حال است
که ريشههاي آن را بايد در گذشته جستجو نمود (

)
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در پردۀ اول هنگاميکه کفاش تصميم ميگيرد گنجشک را در خاک دفن کند،
کشمکشي ميتان او ،پيرمرد و کوتوله دربارۀ تعداد رودختانههاي دنيتا ايتجاد
متيشتود:

کفاش بر اين باور است که رودهاي اندکي در جهان وجود دارد؛ حال آنکه پيرمرد
و کوتوله معتقدند در ديگر نقاط دنيا به استثناي کشورهاي عربي نهرهاي زيادي در
زمين جريان دارند اگر گذر آب نماد حيات و حرکت زمان باشد در اصل کشمکش
ايجاد شده بر محور ايستايي يا پويايي زمان ميگردد به نظر کفاش سراسر جهان از
جمود زمان و بحران تکاملنيافتگي رنج ميبرد؛ اما دو شخصيت ديگر معتقد به پويايي
زمان در کشورهاي ديگر هستند و رنج ايستايي را منحصر به مناطق عربي ميدانند
وقتي اهالي روستا تصميم ميگيرند به علت طوالنيشدن دوران خشکسالي به
منطقه ديگري کوچ کنند ،پيرزن که براين باور است با آمدن نمايندۀ کشاورزي
مشکالت مربوط به بحران کمآبي حل ميشود:

(همان)1۳ :

» سعي در منصرف کردن

او با گفتن جمله «

بستگانش دارد در اين هنگام ،ميان او و پدربزرگ نوعي جدال لفظي در خصوص
زمان آمدن نماينده شکل ميگيرد پيرمرد برخالف همسرش معتقد است که آن فرد نه-
تنها امروز ظهر بلکه هرگز نخواهد آمد
در سطرهاي مذکور لفظ «

» رمز سعادتمندي و نشانۀ اميدواري پيرزن به يک

دگرگوني سازنده است؛ حال آنکه جمالت «

» را
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ميتوان کنايه از انتظار طوالني مدت براي تحقق امري بيهوده دانست اين جمالت
يأ

مطلق پدربزرگ را نسبت به بهبود شرايط نشان ميدهند

در گفتگويي که ميان قاضي و متهم دربارۀ تعيين مشخصات ظاهري طفل مقتول
صورت گرفته ،قاضي با استناد به مدارک ساختگي گمان ميکند که کودک در هنگام
مرگ دوسال داشته؛ اما متهم يقين دارد که فرزندش در آن زمان سه ساله بودهاست؛
بدين علت ميان آن دو شخصيت نوعي اختالف عقيدتي بهوجود ميآيد که زمان عامل
اصلي ايجاد آن است:
(همان)۷۳ :

نويسنده با ايجاد اين کشمکش از خودکامگي سران دولتي که بر اسا

سالئق

فردي به تحريف حقايق بديهي ميپردازند ،سخن به ميان آورده است
کارکرد مکان در زمان
گفتمان نمايشي هيچگاه بدون حضور مکان موجوديت نخواهد يافت اين رمزگان به-
واسطۀ ادغام با ديگر سطوح داللي از جمله زمان به بازتوليد معني ميپردازد پيوند
ميان زمان و مکان تا بدان حد ناگسستني است که برخي صاحب نظران همچون ليکاف
در اين خصوص گفتهاند« :زمان بر حسب مکان مفهومسازي ميشود و حرکت آن به-
واسطۀ مکان درک ميشود» (ليکاف)۱۷۷ :1۷۳۷ ،

بر اين باور است« :چنانچه

زمان را خطي فرض کنيم که کنشها بر آن واقع ميگردند ،مکان همواره بر اين خط
در اين

آشکار ميشود ،همراه آن است و آن را در برميگيرد»
بخش از پژوهش ارتباط زمان با دو فضاي باز و بسته مورد تحليل قرار ميگيرد
مکان باز
از برجستهترين مکانهاي باز موجود در اثر «
روستا و دشت اشاره نمود:

» ميتوان به شهر،

» اثر
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شهر و روستا
در فصل دوم آنجا که دانشجو به منظور توصيف شهر و روستا عبارات «
«

»و

» را بهکار گرفته ،ميتوان همبستگي صريح زمان و مکان را مشاهده

نمود:
در ترکيب

به

اسناد نشانۀ مکاني

داللت بر سردي

عواطف و فراموشي ارزشهاي اصيل فطري در وجود مردم شهرنشين ميکند در
عبارت

مجاورت واژۀ

با

بيانگر پاکي و صميميت

مردم روستايي است
دشت
از ديگر اماکن باز موجود در اين متن ميتوان به دشت اشاره نمود در پردۀ اول
هنگامي که زن خيالي پرندهنما از مأموريت مهم خود سخن ميگويد ،مجاورت الفاظ
«سهول» و «قارات» با واژگان «يوم» و«ساعۀ» تعامل زمان و مکان را در محور همنشيني
نشان ميدهد:
از سوي ديگر نشانۀ مکاني

بهدليل آنکه رمز يک جايگاه بهشتي است که

روزها در آن با شادماني و سرعت سپري ميشوند (شواليه و گربران)۱۷1 :1۷۳۱ ،؛
تداعيکنندۀ زمان عاطفي و رمز گذر سريع ايام است
مکان بسته
برخي از مهمترين اماکن بستۀ اين نمايشنامه عبارتند از :مغازه و خانه در اين بخش از
پژوهش ارتباط اين نوع اماکن با زمان بررسي ميشود
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مغازه
در پردۀ اول آنجا که کفاش به توصيف مغازۀ خود ميپردازد:
را بهکار بردهاست مغازۀ

 ،جملۀ

فضايي با ابعاد محدود و محلي براي آمد و رفت مردم است؛ از اينرو ابزاري براي
انتشار اخبار و نماد آگاهي بهشمار ميرود درختان هميشهسبز نشانگر پويايي زندگي،
خرمي و ماندگاري است (شواليه و گربران )1۳1 :1۷۳۱ ،تشبيه مغازه به جنگلي که در تمام
فصول پايدار و سرسبز است داللت بر حيات ،پويايي و نشاط دائمي آن دارد
خانه
در گفتگويي که ميان دانشجو و کفاش صورت گرفته مجاورت نشانه «بيت» با الفاظ
«خريف» و «بعيد» ارتباط مستقيم رمزگان مکان را با زمان نشان ميدهد:
در اين
سخن واژۀ
است نشانۀ

رمز وطن و کلمۀ

بر اسا

نظام داللي متن ،نماد ويراني

» هم که در روساخت کالم دوري افراد آگاه و آزاديخواهان را از

خانه بيان ميکند ،در سطوح ژرف ساختي به نداشتن قدرت يا امکانات کافي براي
نجات سرزمين اشاره دارد بنابراين ميتوان گفت سطر
بهطور ضمني بيانگر نابودي جوامع عربي است
نويسند معتقد است با وجود آنکه سرزمينهاي عربي در حال ويراني هستند،
ساکنين آنها در غفلت کامل بهسر برده و به سرگرميهاي ناچيز اهتمام گزيدهاند
نتيجهگيري
 1نتايج پژوهش نشان ميدهد درک زمان بهعنوان يک فرآيند نشانهشناختي از طريق
خوانش ديگر سطوح متني از قبيل صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان امکانپذير
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است ميان زمان با سطوح يادشده نوعي ارتباط دوسويه وجود دارد از سويي زمان در
پيشبرد صحنه ،شخصيت ،کشمکش و مکان نقش بسزايي دارد و از سوي ديگر اين
سطوح در ساماندهي و گزينش نظام زمان تاثيرگذار هستند گاه ارتباط زمان با اليه-
هاي مورد بحث در محور همنشيني با ذکر مؤلفههاي زماني و مکاني صورت گرفته،
گاهي در محور جانشيني بهواسطۀ حذف مؤلفههاي مذکور محقق شدهاست
 ۱بر اسا

نتايج تحقيق ،نظام زمان در نمايشنامه «

» داراي سطوح

متعدد رمزگاني همچون مدور ،خطي و عاطفي است در اثر مورد بحث اليۀ مدور
داراي کارکرد گستردهاي است نويسنده با بهکارگيري اين اليه به آفرينش آن دسته
معاني ثانويهاي ميپردازد که مرتبط با بحرانهاي سياسي اجتماعي حاکم بر کشورهاي
عربي هستند سطوح خطي و عاطفي بهصورت پراکنده در متن نمايشنامه مشاهده
ميشوند
منابع و مآخذ
احمدي ،بابک1۷۳۱( ،ش) ،ساختار تاویل متن ،تهران :مرکز
اسلين ،مارتين1۷۳۱( ،ش) ،دنياي درام ،مترجم :محمد شهبا ،تهران :بنياد سينمايي فارابي
االم،کر1۷۳۱( ،ش) ،نشانهشناسي تئاتر و درام ،فرزان سجودي ،تهران :قطره
سجودي ،فرزان1۷۳۷( ،ش) ،نشانهشناسي کاربردي ،تهران :قصه
شايگان ،داريوش (1۷۳۳ش) آفرینش افقها (منتخباتي از آثار) ،تهران :فرزان روز
شفيعي ،اسماعيل و جليل خليل آذر1۷۳۳ (،ش)« ،بررسي نسبت نور ،سايه و تاريکي با تئاتر در قبل و
بعد از آدولف آپيا» ،نشریه هنرهاي زیبا -هنرهاي نمایشي و موسيقي ،دوره  ،۱شماره  :۷1صص-۷۱
.۷۷
شواليه ،ژان و آلن گربران (1۷۳۱ش) فرهنگ نمادها ،مترجم :سودابه فضايلي ،تهران :جيحون
ضيمران ،محمد1۷۳۳( ،ش) ،گذار از جهان اسطوره به فلسفه ،تهران :هرمس
کوپر ،جي سي1۷۳۳( ،ش) ،فرهنگ مصور نمادهاي سنتي ،مليحه کرباسيان :تهران :فرشاد
لوته ،ياکوب1۷۳۳( ،ش) ،مقدمهاي بر روایت در ادبيات و سينما ،ترجمه اميد نيک فرجام تهران:
مينوي
ليکاف ،جرج1۷۳۷( ،ش) ،نظریه استعاره معاصر ،مترجم :فرزان سجودي ،تهران :سوره مهر
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Introduction: Rewriting and simplifying ancient religious texts is one of the most
important branches of religious literature for children and adolescents. To this end,
some authors have rewritten the biographies of Shiite Infallibles (PBUH) in order to
transmit cultural values to new generations. "Oyoun Akhbar al-Reza" and "Manaqib
al-Abi Talib" are among the works which have been the source of many rewritten
stories such as "Malja al-khaefin" and "Hedie al-shams" focusing on the life of
Imam Reza (PBUH). In recent years, following the expansion of Iran's cultural and
social ties with Arab countries such as Iraq, Syria, and Lebanon, many of these
stories have been published in Arabic in the form of cultural packages or tourism
products presented to Arabic-speaking children who enter cities such as "Mashhad"
and "Qom" for the purpose of religious tourism. The themes of most of these books
are religious and seek to establish a link between the present and the past in order to
inform the Arabic-speaking children of the glorious past of great Islamic
civilization, create Islamic unity in the coming generations by enumerating the
religious commonalities as well as develop a positive religious attitude in young
Arab audience. However, regarding the difficulties of these works, authors that
sometimes get involved in the process of rewriting a work are not able to take the
work out of its historical form and present it to their young audience as an
interesting story. The present article intends to focus on the artistic problems of the
stories rewritten in Arabic and to analyze the requirements for the simplification of
ancient religious texts on a case-by-case basis in the stories "Malja al-khaefin" and
"Hedie al-shams”.
Methodology: The research method of this research is qualitative and descriptive
using content analysis, which is done for the objective and qualitative explanation of
the content and concept of the written texts in a systematic way. In the present
article, the studied components are the rewritten text (including words and
sentences), the elements of the story (including the point of view, plot, character,
time and place) and the visual effects of "Malja al-khaefin" and "Hedie al-shams”
books, which have been rewritten for age groups (b) and (c) and derived from
"Oyoun Akhbar al-Reza" written by Muhammad ibn Babawiyyah Qomi also known
as Sheikh Saduq (died in 381 AH) and "Manaqib Al Abi Talib" written by Abu
Ja'far Muhammad bin Ali bin Shahr Ashob (died in 588 AH). Excerpts from these
two stories have been selected with an emphasis on the age group of the audience,
the publisher (with an emphasis on domestic publishers) and the language of the
1
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work (with an emphasis on Arabic). After the two rewritten stories were adapted to
their original manuscripts, information about the basics of rewriting children's
stories were collected and classified in a library study using research sheets, and the
advantages and limitations of rewriting in composition of this type of story were
considered. Due to the fact that the visual effects of children's book are of special
importance, the role of illustrator in preparation and attraction of these stories was
also taken into account. This type of research dates back to several decades ago. For
example, Sahir Ahmad Mahfouz in a study entitled "Tabsit Adab al-Kebar L-atfal"
(1991) has examined the complete works of Al-Kilani with respect to simplifying
the stories of One Thousand and One Nights, Sinbad Bahri, etc.
Results and Discussion: The research findings are reviewed in two areas: structure
(appearance of children's book) and content. Based on the criteria of rewriting and
simplification of ancient texts, the rewriters in the two stories in question have been
mostly historians rather than literary rewriters, which means that their dependence
on historical and educational aspects of the child has deviated them from addressing
the literary aspects of the story. Regarding the structure and appearance of books,
the publishers and stakeholders in the field of children's books should pay more
attention when choosing the type of paper, colors, coordination of text and image,
and so on.
Conclusion: The drawbacks of the authors in rewriting "Malja al-khaefin" and
"Hedie al-shams” are that none of them has noticed the basic knowledge of their
audience in the rewriting process; they have used words and sentences in the
structure of the text outside the scope of Arabic-speaking child's knowledge. At the
level of narration, too, Molla Aydi has been more dependent on the text than
Mirzaei, so his story is a historical account of the original text lacking the necessary
dynamism and movement.
To apply the elements of story, both authors have acted in the same way, and there is
no change in of the viewpoint or ups and downs in the plot. Mirzaei has managed to
portray the personality traits of his protagonist somewhat more creatively only in the
element of characterization, which seems to be due to lack of innocence of the main
character in his story (Ryan). There was no significant change in the rewriting of
stories in the element of time, which goes on linearly throughout the narrative.
However, Mirzaei has been able to act more dynamically than Molla Aydi in
defining the place of events, and his descriptions of the place of the story are more
sensitive and imaginative.
Keywords: Religious stories, Rewriting technologies, Illustrating of religious texts,
Exploring.
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آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان
» و«ملجأ الخائفين»)

(مطالعه موردي« :

مصطفي مهدويآرا ،1استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه حکيم سبزواري
تاريخ دريافت2211/11/12 :

تاريخ پذيرش2211/11/10 :

چكيده
در دنيايي كه كودک و نوجوان از هر سو مورد تهاجم فرهنگي قرار گرفته ،نفسكشيدن در فضاي
فرهنگ ديني و مذهبي در حکم حيات است .بدين منظور ،نويسندگان جهت انتقال ارزشهاي فرهنگي
مثبت كهن به نسل جديد ،به بازنويسي سيرهها و شرح حال پيامبران و امامان معصوم عليهم السالم براي
كودكان ،اقدام ورزيدهاند؛ اما گاه ديدهشده كه برخي نويسندگان در بازنويسي يک اثر نتوانستهاند آن را
از قالب تاريخي خود خارج كرده و بهصورت داستاني جذاب به مخاطبان خردسال خود ارائه دهند.
جستار حاضر با هدف آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي عربي براي كودكان ،كوشيده است به روش
توصيفي–تحليلي ،بايستههاي بازنويسي متون كهن ديني را بررسي كرده و ضمن تطبيق اين بايستهها بر
دو داستان «

»و«

» اختيارات بازنويس را در بهكارگيري تکنيکهاي هنري،

جهت جذابكردن اين داستانها براي كودكان عربزبان مورد واكاوي قرار دهد .نتايج تحقيق نشان
ميدهد كه برخي بازنويسان دانش كافي را در سادهسازي متون ديني دارا نبوده و در اغلب اوقات خود
را پايبند جنبهي تاريخي اثر كرده و از بهكار گرفتن برخي جنبههاي هنري مثل سبک نگارشي خالق،
استفادهي مؤثر از عناصر داستان و غيره غفلت ورزيدهاند .در اين بين ،عدم هماهنگي بازنويس با
تصويرگر در فرآيند چاپ ،تصويرگري اينگونه داستانها را گاه با چالشهاي جدي مواجه كرده است.

كليدواژهها :داستانهاي كهن ديني ،تکنيکهاي بازنويسي ،تصويرگري متن ديني ،آسيبشناسي.

-1پست الکترونيکي نويسندهي مسئولm.mahdavi@hsu.ac.ir :
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مقدمه
شاخهي ديني ادبيات كودک در سالهاي پس از انقالب ،پا به عرصهي نويني گذاشت و
زمينههاي زيادي را در بر گرفت .از جمله زمينههايي كه در آن ،آثاري براي كودكان
پديد آمد ،سادهسازي متون مربوط به زندگي پيامبران و امامان عليهم السالم ميباشد.
«يکي از منابع غني و در دسترسِ نويسندگان كودک در كشورهاي اسالمي ،سيرهها و
شرح حالهاي نوشته شده دربارهي نبي اكرم صلوات اهلل عليه ،أهل بيت عليهم السالم و
ديگر اولياي دين است كه بهعنوان ميراث ديني در فرهنگ اسالمي رواج يافته و ايشان
را به عنوان الگوهاي شخصيتي و تربيتي ،به كودكان و نوجوانان معرفي ميكند»
از جمله اين متون كهن ديني «

» است كه منبعي

»و«

»و«

براي بسياري از داستانهاي بازنويسيشده ،همچون «

» ،با

محوريت زندگي امام رضا عليهالسالم بوده است .در چند سال اخير و درپي گسترش
روابط فرهنگي و اجتماعي ايران با كشورهاي عربي مثل عراق ،سوريه ،لبنان وغيره،
داستانهاي بسياري از اين دست ،بهزبان عربي چاپ و منتشر شده و بهعنوان بستهي
فرهنگي يا محصول گردشگري در اختيار كودكان عربزباني قرار ميگيرد كه بهقصد
گردشگري ديني وارد شهرهايي مثل «مشهد مقدس» و «قم» ميشوند .مضمون اغلب
اين كتابها ،ديني بوده و درصدد است تا با پيوند برقرار كردن ميان دو زمان حال و
گذشته ،كودک عرب زبان را متوجه گذشتهي باشکوه تمدن بزرگ اسالمي كرده و با
برشمردن مشتركات ديني و مذهبي ،باعث ايجاد وحدت اسالمي در نسلهاي آينده
شود و نگرش مثبت ديني را در وجود مخاطبان خردسال عرب بيافريند .البته
سفارشيسازي و حمايتهاي مالي از اين دست كتابها ،گاه باعث نگاه كاالگونه به
كتاب شده و كيفيت محتوايي اين داستانها را زير سوال برده است
در بررسي اجمالي كه از تعدادي از داستانهاي عربي همچون« :
» نوشتهي
از

« ،

«،

» از

« ،غريب خراسان»...

» از رضا خانزاده و ديگر آثار ،صورت پذيرفت،

آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان261 ...

مشخصشد كه آنچه بهعنوان داستان بازنويسي شده در اختيار كودک عربزبان قرار
ميگيرد ،با معيارهاي موجود داستاننويسي ،هماهنگي الزم را ندارد؛ شايد بتوان علت
بخشي از اين كاستي را در توجه بيش از حد بازنويسان به ابعاد تاريخي و كاركردهاي
تربيتي و غفلت از جنبههاي ادبي داستان دانست .همچنان كه سلطهي ناشر بر بازنويس
و تصويرگر ،گاه باعث ايجاد نوعي ناهماهنگي بين متن و تصوير در اينگونه داستانها
شده است.
با توجه به مشکالت مذكور و صرف نظر از نگاه ايدئولوژيک (سفارشيسازي) به اين
كتابها ،جستار حاضر درصدد است با تمركز بر مشکالت هنري داستانهاي
بازنويسيشده به زبان عربي ،بايستههاي سادهسازي متون كهن ديني را بهصورت موردي
در دو داستان مذكور مورد نقد و نظر قرار دهد .بيترديد جهت دستيابي به مطلوب و
نشر كتابهاي مناسب كودکِ مسلمان ،بايد آسيبهاي مذكور برطرف گردد تا
شکوفايي نسلهاي آينده را شاهد بود .نظر به ضرورت تبيينشده ،نگارنده در اين
پژوهش تالش ميكند ،بهصورت كيفي و با روش توصيفي و تحليل محتوا ،شگردهايي
كه باعث جذابيت در بازنويسي داستانهاي كهن ميشود را تبيين سازد؛ «روش مذكور
بهمنظور توصيف عيني و كيفي محتواي مفاهيم متنهاي مکتوب [همچون كتابها]
بهصورت نظامدار انجام ميگردد [ ]....و مطالب موردنظر پس از گردآوري و طبقهبندي،
مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد» (حافظنيا 66 :1831 ،و  .)61در جستار حاضر
مؤلفههاي مورد بررسي ،متنِ بازنويسيشده (شامل كلمات و جمالت) ،عناصر داستان
(شامل زاويهي ديد ،طرح ،شخصيت ،زمان و مکان و غيره) و جلوههاي بصري دو
كتاب «

»و«

» است؛ داستانهايي كه براي گروههاي سني (ب)

و (ج) بازنويسيشده و برگرفته از كتاب «

» نوشتهي

معروف به شيخ صدوق (متوفي  831هـ.ق) و «
(متوفي  833هـ.ق) است؛ داستان «
ورود امام رضا عليه السالم به «نيشابور» و ديگري مالقات "
حضرت در «مرو» را بهتصوير ميكشد؛ اين دو داستان توسط

» نوشتهي
» ،كيفيت
" با
و حسين
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ميرزايي بازنويسيشده و در انتشارات عروج انديشه و آستان قدس رضوي در مشهد
مقدس ،چاپ و نشر شدهاند.
دو داستان مذكور بهصورت گزينشي و با تأكيد بر گروه سني مخاطب ،ناشر (با تأكيد بر
داخليبودن) و زبان اثر (با تأكيد بر عربي بودن) انتخاب شده است .پس از تطبيق دو
داستان بازنويسيشده با اصل كهن آن ،اطالعات مربوط به مباني بازنويسي داستانهاي
كودک بهصورت كتابخانهاي و با استفاده از فيشهاي تحقيقي ،گردآوري و طبقهبندي
شد و اختيارات و محدوديتهاي بازنويس در نگارش اين نوع داستانها مورد مطالعه
قرار گرفت .نظر به اينکه جلوههاي بصري كتاب كودک از اهميت خاصي برخوردار
است ،نقش تصويرگر در تهيه و جذابسازي اينگونه داستانها نيز مورد توجه قرار
گرفت و در نهايت ،تحقيق حاضر در سه بخش «بايستههاي بازنويسي داستانهاي كهن
ديني»« ،بازنويسي و تقويت عناصر داستان» و «بازنويسي و استفاده از ظرفيتهاي
بصري(عناصر ديداري)» ارائه گرديد و تالش شد ضمن واكاوي اين بخشها در دو
داستان «

»و«

» ،پاسخي براي سؤاالت زير بيابد:

 .1بايستههاي بازنويسي خالق در سادهنويسي متون كهن ديني كدامند؟
 .2آسيبهايي كه در فرآيند بازنويسي ،متوجه داستانهاي «

» و «

» بوده ،چيست؟

پيشينهي پژوهش
از جمله پژوهشهاي مبنايي و مرتبط با موضوع اين جستار در حوزهي ادبيات فارسي و
عربي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
-1

در پژوهشي با عنوان «

» (،)1991

نخست به مطالعهي تاريخي آثار اديباني پرداخته كه در ادبيات اروپا بهسادهنويسي
داستانهاي فرانسوي ،انگليسي و آلماني پرداختهاند و در ادامه بهصورت تطبيقي ،به
بررسي آثار

در حوزهي سادهسازي داستانهاي هزار و يک شب و سندباد

آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان272 ...

بحري ،داستان «
» از

» از

و داستان «

پرداخته است.

 -2جعفر پايور در كتاب خود با عنوان «مقدمهاي بر :بازنويسي و بازآفريني در ادبيات
كودكان و نوجوانان» ( ،)1811ابتدا به ارائهي تعريفي از بازنويسي و بازآفريني و
تفاوتهاي هريک با ديگري پرداخته ،در ادامه به ضرورت بازنويسي ،ويژگيها و انواع
آن اشاره كرده و در بخش پاياني ،نمونههايي از داستانهاي مثنوي مولوي را واكاوي
نموده است.
 -8محمود حکيمي و مهدي كاموس ( )1836در كتاب «مباني ادبيات كودک و نوجوان
ويژهي ادبيات ديني» ،پس از تبيين كاركردهاي ادبيات كودک ،بهتفصيل عناصر داستان
را بررسي كرده و در بخش دوم كتاب ضمن ارائهي تعريفي جامع از ادبيات ديني و
مراحل تربيت كودک از ديدگاه اسالم ،به اهميت بازنويسي وقايع تاريخي براي كودک
پرداختهاند.
-4

در پژوهشي با عنوان «
ويژگيهاي ادبيات ديني و چگونگي پرداختِ قصههاي قرآني و

سيرهي نبوي براي كودكان را بيان نموده است.
 -8آسيه ذبيحنيا عمران و حسين يگانهمهر ( )1898در كتاب «بازآفريني و بازنويسي
در ادبيات كودک و نوجوان» ،با هدف بررسي درستي مجموعهي آثار بازنويسي و
بازآفريني شده در ادبيات كودكان و نوجوانان ،كوشيدهاند تا با استفاده از روش تحليل
محتوا ،به بررسي و تحليل عناصر داستاني چندين اثر از آثار بازنويسي و بازآفرينيشده
پرداخته و ضمن نشاندادن نقاط ضعف و قوت اين آثار ،جايگاه آنها را در ادبيات
معاصر بيان كنند .نويسندگان در ادامه به اهداف كلي بازنويسي و بازآفريني و اصول و
قواعد كلي آن پرداخته و در پايان نيز چند اثر بازنويسي و بازآفريني شده را بهصورت
موردي مورد تحليل قرار دادهاند.
در بيان وجه تمايز تحقيق حاضر از پيشينهي مذكور بايد گفت كه تحقيق حاضر از
جمله پژوهشهايي است كه براي نخستينبار ،نقد و تحليل داستانهاي ديني و
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بازنويسيشدهاي را دغدغهي خود قرارداده كه به زبان عربي در ايران ،چاپ و نشر
ميشوند .شايان ذكر است جستار حاضر تالشهاي پيشينيان -كه به نمونههايي از آن در
پيشينه اشاره شد -را ارج نهاده و از آنها در جهت غناي اين پژوهش بهره برده است.
اميد است تا با اين تالش ناچيز ،قدمي در راستاي بهبود كيفيت داستانهايي كه گاه از
حدود مرزهاي كشور خارجشده و نمايندهي بخشي از ادبيات كودکِ كشورمان در
كشورهاي عربي به شمار ميآيند ،برداشته شود.

بايستههاي بازنويسي داستانهاي كهن ديني
بازنويسي فرآيندي است كه طي آن ،متون كهن به زبان امروزي در ميآيد؛ بهگونهاي كه
دشواري و كهنگي زبان و سبک قدي م بدون تحريف در محتوا ،از آن گرفته شود( ،پايور،

 .)88 :1811در اين فرآيند الزم است تا بازنويس نکاتي را مورد توجه قرار دهد كه به
جنبهي ادبي و لذتآفريني داستان كمک شاياني ميكند؛ اين نکات عبارتند از:

بازنويسي و سبک نگارشي خالق
يکي از نکات مهم در فرآيند بازنويسي ،استفاده از سبک نگارشي خالق و توجه به
ردهي سني مخاطبان خردسال است .تعيين ردهي سني ميتواند بازنويس را در استفاده
از واژگان متناسب با سن كودک ياري دهد .وي در فرآيند سادهنويسي ،بايد آن كودک
ذهني و درک واژگاني او را پيوسته مدنظر داشته باشد؛ زيرا همواره تعدادي واژه وجود
دارند كه براي كودكان در يک گروه سني ،مأنوس و از نظر معنايي فهميدني هستند كه
به اين واژهها ،اصطالح «واژگان پايه» اطالق ميشود (علوي مقدم و خيرآبادي.)141 :1898 ،

استفاده از واژگان بدون ابهام ،امالي درست كلمات ،حركتگذاري متن عربي و به
كارگيري جمالت كوتاه ،از ويژگيهاي بارز متن بازنويسيشده براي كودكان عرب
است (رک:

گاهي كاربرد واژگان نامأنوس و دشوار در متن ،نهتنها

ارتباط كودک با متن را مختل ميكند ،بلکه ممکن است اشتياق به خواندن را نيز از وي
سلب نمايد.
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مخاطبان دو داستان «

»و«

» ،گروه سني (ب) و (ج) هستند؛ به

دليل بُعد زماني و مکاني بين مخاطبِ متن كهن و كودكان عربزبانِ امروز ،نميتوان
انتظار داشت كه آنها تمام واژگان داستان را درک كنند؛ بهعنوان مثال ناممکانهايي
همچون «

يا اسمهاي علمي مثل

غيره» ،بهدليل بُعد زماني و واژگاني از قبيل

و
و غيره  ،بهدليل انتزاعيبودن،

براي كودک عربزبان در ردهي سني (ب) و (ج) قابل درک نيستند« .البته در زندگي
روزمره ،كودک واژههاي بسياري را ميشنود كه معني آنها را نميفهمد ،ولي اغلب
خود را قانع ميكند كه اين واژهها ،مانند مجموعهاي از اعمال ،مربوط به بزرگترهاست
و ربطي به او ندارد ،اما دربارهي كتابي كه ويژهي او نوشتهشده ،دليلي ندارد كه آن
كتاب يا قسمتهايي از آن را نفهمد» (ابراهيمي.)42 :1864 ،

مالحظات نگارشي همچون نگارش صحيح حروف يا حركتگذاري كلمات در زبان
عربي ،از ديگر موضوعات مورد توجه در سادهنويسي براي كودكان عربزبان است .به
دليل اينکه ردهي سني (ب) و (ج) مرحلهي رشد و تحول زباني كودک است،
نويسندگان كودک و نوجوان در كشورهاي عربي توجه خاصي به نگارش صحيح و
حركتگذاري واژگان داستان دارند؛ زيرا معتقدند داستان يکي از مهمترين وسايل
فراگيري زبان و نطق سليم در خوانندهي خردسال است
وجود ،در داستان «
فصل ،مثل (

بهجاي

با اين

» اشتباهاتي در ضبط حروفي همچون همزهي وصل و
) و اعراب نادرست كلمات مثل (

بهجاي

) قابل مشاهده است.
در دايرهاي گستردهتر از واژگان ،جملههاي برگرفته از متن كهن بايد كوتاه و ساده
باشد ،از آنرو كه ويژگي اصلي جملههايي كه براي كودكان نوشته ميشود كوتاهي و
سادگي آنهاست« .كودک ،قدرت پذيرش مفاهيم و احساسات مختلف و مركب را در
يک جمله ندارد .يک مفهوم ساده و بسته در يک جملهي كوتاه ،درست مانند لبخند
كوتاه و [تبسم] محبانهي يک مادر است...در هم ريختگي و وسعت جملهها و برشهاي
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متعدد در آنها مانع از آن است كه كودكان بتوانند كل ماجرا را احساس كنند» (ابراهيمي،
.)89 :1864

» ،گاهي طوالنيتر از حد درک گروه سني (ج) و

جمالت در داستان «

خصوصاً (ب) بهنظر ميرسد؛ بهعنوان مثال در جملهي زير –كه مطلع داستان نيز
ميباشد -آمده است« :

»...

 .ميانگين تعداد كلمات براي

گروه سني (ج) ،حداكثر 11تا  21كلمه است (يافا )61 :1833 ،اين درحالي است كه متن
مذكور بهدليل استفاده از جمالت فرعي مثل جمالت صله و حاليه ،طوالنيتر از حد
متوسط شده و درک آن براي خواننده خردسال دشوارگشته است.
در داستان «
و«

» نيز واژگاني مثل اسمهاي علم «

» (نام يکي از ياران امام)

» (نام شهري در تركمنستان امروزي) در مقدمهي داستان ،براي كودک عربزبان

ناآشنا است« :

»

در ميانهي داستان نيز برخي از واژگان

فراتر از سطح واژگان پايهي كودک ميباشد و ساختار برخي از جملهها نيز نادرست به
نظر ميرسد .در ادامه به چند مورد اشارهشده و معادل متناسبتر يا درستتر در مقابل
آن ذكر ميگردد:
متن داستان

توضيحات

معادل پيشنهادي
واژهي «

» بهجاي

 ،براي گروه (ب)

سادهتر و قابل فهمتر است.
و
«
(همان)

بهعنوان بدل براي واژهي

» در صفحهي بعد و با مقداري فاصله از

واژهي مذكور آمده و بهتر اين است كه نام اين
دو شخصيت ،بدون فاصله براي كودک ذكر
شود.
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ساختار جملهي دوم از جملهي اول درستتر
است؛ زيرا «
(همان:
)8

» براي نخستين بار در متن

ذكر شده و بايد بدون « » معرفه باشد؛ اضافه-
شدن

نيز بهدليل هماهنگي متن با تصوير

ميباشد و تداعيگر پيراهني كه قرار است
قهرمان داستان از دست حضرت هديه بگيرد.
ساختار جمله دوم درستتر از جمله نخست
است؛ بهاين دليل كه در جملهي نخست نيازي
» نبوده و واژهي «

به قيد وصفي «

» به-

صورت نکره بعد از نفي ،افادهي عام ميكند و
هرچيزي عالوه بر هديه را نيز شامل ميشود.
(همان)

همچنين در بخش دوم جملهي مذكور الم تعليل
ذكر نشده و مکسور آمدن همزهي حرف مشبه
بالفعل نيز رابطهي علت و معلولي بين دو جمله
را قطع كرده است.
ساختار جملهي نخست نادرست است؛ زيرا
دخول

بر فعل ماضي ،نشانگر اين است كه

اين آرزو (گرفتن پيراهن به عنوان هديه) بعد از
(همان:
)4

مالقات

با حضرت بوده؛ گويي كه وي با

حضرت مالقاتي داشته و پس آن بهياد ميآورد
كه اي كاش از وي هديهاي ميخواست .در
حاليكه در داستان اينگونه نيست و او هنوز به
ديدار حضرت نرفته است.
واژهي «

» از افعال صيرورت و واژهي «

براي كودک عرب ناآشنا ميباشد؛ از اينرو بهتر
(همان)11 :

است بهجاي

 ،از فعل «

حركت ميكند-و بهجاي

»-كه داللت بر
از واژهي

استفاده شود.
واژگان مذكور در بخش دوم ،نزديکتر به درک
كودک گروه (ب) هستند.

»
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سبک نگارشي مبتني بر ايجاد حركت ،يکي ديگر از ويژگيهاي نگارش خالق در
ادبيات كودكان است؛ زيرا «كودكان پيوسته بهدنبال حركت هستند ،آنها ميل شديدي به
سبک و سياقي دارند كه به حركت بيش از توصيف بها ميدهد»

.

حركت از لوازم كودكي و جزء نيازهاي اوست ،گزاف نيست اگر گفتهشود كودكي ،تنها
با حركت قابل توصيف و تعريف است
با اين تفصيل و نظر به اينکه «پايبندي به سيرهي شخصيت در بازنويسي ،به معني نقل
كلمه به كلمه و حرف به حرف متن كهن نيست و ميتوان در ساختار و سبک
نويسندهي اصلي دخل و تصرف كرد»

بازنويس ميتواند با ايجاد

حركت ،كودک را بهصورت محسوس وارد دنياي داستان كند و با بهكار گرفتن واژگان
حسي ،حوادث را در مقابل چشمان وي بهنمايش بگذارد .در داستان «

»،

بازنويس جز اندک مواردي ،بيشتر بر روايتگري و نقل تاريخي حوادث تکيه كرده
است .اما سبک نويسنده در داستان «

» ،مقداري متفاوتتر از داستان پيشين

بهنظر ميرسد .پويايي و حركت در بيشتر توصيفات بازنويس قابل مشاهده است و به
همين دليل ،جذابتر و خيالانگيزتر به نظر ميرسد .نمونههاي موجود در صفحات ،8
 1و  3از اين قبيل است« :
»

همانگونه كه مشاهده ميشود ،توصيف متکي

بر حواس بينايي ،بويايي و المسه باعث پويايي و حركت در توصيف شده است.
جمالت در داستان مذكور كوتاه و متناسب با سن كودک ميباشد و نوع و اندازهي خط،
درشت و زيباست .اما مشکل عمده ،در عدم حركتگذاري واژگان ميباشد كه اين امر
ممکن است موجب ضبط ناصحيح كلمات در ذهن كودک و كاهش سرعت خوانش
شود.
ايجاد گفتگو ،استفاده از جمالت استفهامي ،تعجب و ديگر انواع جمالت ،يکي از
ترفندهايي است كه بازنويس ميتواند با بهرهگيري از اين سبک نويسندگي ،كودک را با
خويش همراه كند« .گفتگو ،داستان را از حالت روايي و تاريخي صرف ،درآورده و
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وسيلهاي براي كشف ويژگيهاي شخصيتها ،بيان افکار و حالتهاي دروني آنان
است»

موضوعي كه بازنويسان در دو داستان مذكور ،از آن غفلت

ورزيده و نتوانستهاند از اين ظرفيت جز در موارد محدودي ،بهره ببرند.

بازنويسي و تقويت عناصر داستان
كاربست مؤثر و تقويت عناصر داستان ،ميتواند در جذب كودک و لذتآفريني متون
بازنويسيشدهي ديني ،نقش بنيادي ايفا كند« .درست است كه رسالت اصلي ادبيات
كودک ،آموزش و پرورش است ،ولي اين به معني كنار گذاشتن عناصر زيباشناختي و
ادبي داستان نيست؛ عناصري كه ميتواند پيامهاي اخالقي و تربيتي را به زيبايي و
بهترين وجه و همراه با تأثيرگذاري ،به كودک منتقل كند»
چالش عمده در بازنويسي متون كهن در مقايسه با داستانهاي امروزي ،اين است كه
بازنويس از خود صدايي ندارد و بايد در محدودهي متن اصلي حركت كند و اين امر در
اغلب اوقات ،وي را زنداني تاريخ كرده و توان ابداع و فراتر رفتن از متن كهن را از
وي ميگيرد (ر.ک .كائدي 61 :1832 ،و

) .تکنيکهاي مختلفي وجود دارد

كه با بهكار بستن آنها ميتوان ضمن پايبندبودن به متن اصلي ،از اين محدوديت تا
حدودي رهايي يافت.
تغيير زاويهي ديد
در متن كهن ،صداي راوي و زاويهي ديد ،از آنِ بزرگسال است؛ بنابراين بايد توجه
داشت كه در فرآيند بازنويسي ،زاويهي ديد ميتواند بسته به ذوق و قريحهي بازنويس،
از بزرگسال به خردسال تغيير كند .اولين مسألهاي كه "ماريا نيکواليوا" در نظريهي خود
دربارهي زاويهي ديد مطرح ميكند ،تفاوت بين صداي راوي و زاويهي ديد است .وي
معتقد است« :صدا و زاويهي ديد در داستان حتماً يکي نيستند و در واقع در ادبيات
كودک كمتر يکي هستند؛ زيرا صداي راوي از آن يک بزرگسال است و زاويهي ديد به
يک كودک تعلق دارد» (معيني .)118 :1893 ،متن ديني كه بناست بازنويسي شود ،احتماالً
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كودک آن را قبالً در برنامههاي آموزشي و يا كتب درسي ديده يا در آنباره چيزهايي
شنيده است؛ از اينرو تغيير زاويهي ديد ميتواند به محتواي داستان تازگي و جذابيت
ببخشد« .در قصههاي امروزي كه براي كودكان نوشته ميشود ،زاويهي ديد كودک
عنصر مهمي است و ساير شخصيتها ،رويدادها و غيره ،همگي از اين زاويهي ديد
ارائه ميشوند .بيشتر داستانهاي كالسيک [و متون كهن ديني] براي مخاطب بزرگسال
هستند و زاويهي ديد كودكان در آن كامالً ناديده گرفتهشده ،بنابراين بهتر است اين
متون از نگاه كودک مورد بازنويسي قرار گيرند (يافا.)16 :1833 ،
در داستان «

»و«

»-همانطور كه شاهد مثالهاي پيشين نشان

ميدهد -داستان از زاويهي ديد داناي كل و بزرگسال روايت شده است .بايد اين نکته
را مدّنظر داشت «كه گفتنيها همه گفته يا نوشتهشده و همه چيز در دنيا مطرح شده ،اما
ممکن است همه آنها درک نشده باشند»(حکيمي و كاموس)61 :1836 ،؛ از اينرو با تغيير
زاويهي ديد ميتوان داستان را –هرچند تکراري و گفتهشده– ،براي مخاطب خردسال
جذابتر و قابل درک نمود .بسياري از نويسندگان كودک و نوجوان از اين شگرد
استفاده ميكنند؛ اديباني همچون محمدرضا سرشار،

 ،احمد بهجت و

ديگر نويسندگان در بازنويسي قصههاي قرآني ،بسياري از داستانها را از زاويهي ديد
حيواناتي كه نامشان در قرآن آمده ،بازنويسي نمودهاند« .داستانهايي كه حيوانات در آن
شخصيت انساني ميگيرند؛ از شوق برانگيزترين داستانها براي كودكان هستند؛ چرا كه
از نظر روانشناختي ،ارتباطي كه كودكان ميتوانند با حيوانات برقرار كنند بهمراتب
جذابتر از ارتباط با بزرگساالن است .حيوانات حواس كودک را قلقک داده و با پاسخ
گفتن به وي و حركاتي نمکين ،لبخند را بر لبان كودک ترسيم ميكنند»
همچنين از عوامل اين ميل شديد كودک به حيوانات ،گاه كوچکتر بودن و گاه
تنوع در رنگ و شکل آنها ميباشد
از آنجا كه كودک پيوسته تحت سلطهي بزرگساالن است ،تسلط بر حيوانات كوچک
براي او جذاب ميباشد و نويسندگان ادبيات كودک نيز گاه از اين ظرفيت استفاده كرده
و از حيوانات براي روايتگري و شخصيتسازي در داستانهاي خود بهره بردهاند .نظر
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به حضور پررنگ حيواناتي همچون شتر ،اسب و آهو در داستان «

»،

شايستهتر بود كه بازنويس جهت جذابتر كردن داستان و تغيير زاويهي ديد از
بزرگسال به خردسال ،روايت اين داستان را به يکي از اين حيوانات ميسپرد و از اين
ظرفيت استفاده مينمود.
زاويهي ديد در داستان «

» نيز ،زاويهي ديد بزرگسال است و بدون هيچ

جذابيت ادبي و با شيوهاي تاريخي و گزارشگونه روايت شده است؛ اما گاه ديدهشده
داستاننويس جهت بهادادن به حضور كودک در داستان ،روايت را بهدست كودک
ميسپارد .بازنويسي داستان از نگاه كودک و حضور پررنگ وي در داستان ،بهصورت
غيرمستقيم ،نشان از بها دادن به خوانندهي خردسال ميباشد و كودک نيز بهخوبي اين
مطلب را دريافت ميكند (كائدي .)61 :1832 ،حضور «

»و«

» بهعنوان دو كودک

در داستان مذكور ،زمينهي مناسبي براي سپردن روايت به يکي از اين دو را فراهم كرده،
تا از اين طريق ،داستان مالقات پدرشان «

» را با امام رضا عليه السالم از زاويهي

ديد كودكانه روايت كنند؛ اما بازنويس از آن غفلت ورزيده و از اين ظرفيت بهره نبرده
است.
طرح داستان
طرح به چگونگي آرايشي گفته ميشود كه نويسنده به رويدادهاي داستان ميبخشد تا
به نتيجهاي كه دلخواه اوست ،دست يابد (حجازي .)33 :1838 ،طرح داستان در
داستانهاي كودک بايد بر كنش و بيشتر بر جنبهي عملکردهاي شخصيت و حادثه مبتني
باشد .حوادث بيشتر بايد بُعد بيروني داشته و كمتر به جنبههاي ذهني و دروني
شخصيتها بپردازد ،ريتم داستان بايد تند و مناسب باشد و از حديث نفس و افکار
فلسفي قهرمان فاصله گيرد؛ ابتداي طرح نيز بايد گيرا ،كوتاه و بهدور از هرگونه
مقدمهچيني باشد (حکيمي و كاموس )61 :1836 ،و در عين ساده بودن و عدم پيچيدگي،
«انتظار» را در كودک بيافريند و باعث خستگي مخاطب خردسال خود نشوند .الزم به
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ذكر است كه شرح حالها آنگاه ميتوانند به داستان تبديل شوند كه به داستان نزديک
شده و داراي فراز و فرود باشند (باهنر.)211 :1891 ،

با اين توصيف بايد گفت هر رويداد تاريخي يا ديني شايستگي بازنويسي و تبديلشدن
به داستان را ندارد و قبل از هر اقدامي بايد بازنويس ظرفيتهاي متن اصلي را جهت
تبديل آن به يک داستان ادبي و جذاب بررسي نمايد؛ به اين معني كه چالش بين
شخصيتهاي تاريخي با يکديگر در بيرون يا درون شخصيت بايد بهحدي باشد كه
بتوان براي داستان فراز و فرودي طراحي كرد .برخي ناقدان با اين استدالل كه در متون
كهن ديني ،همه چيز از قبل تعيينشده و نميتوان طرح داستان را تغييرداد ،داستانهاي
بازنويسي شده را در زمرهي ادبيات نميدانند؛ زيرا معتقدند در ادبِ واقعي ،خودِ
شخصيت داستاني ،پروسهي تکاملي را طي ميكند (يوسفي.)96 :1831 ،
ضمن پذيرش نکتهي مذكور ،بايد گفت كه چالش در تمام دوران و در بين همهي
انسانها بوده؛ تاجاييكه با دقت در شرح حال امامان و معصومين نيز ،اين چالشها و
تقابل نيروهاي مثبت و منفي قابل مشاهده ميباشد و كافيست بازنويس بهگونهاي اين
چالشها را شناسايي و در متن داستان اعمال كند تا قابل درک شود .بهعنوان مثال در
داستان «

» ،بازنويس تنها در مقدمهي داستان از نيروهاي منفي (

)

سخن گفته؛ در حاليكه اين نيروها در طول داستان و سفر از مدينه به مرو ،همراه امام
بوده و حركات وي را زير نظر داشتهاند؛ با قراردادن اين نيروها (سربازان

) در

برابر نيروهاي مثبت (امام) ميتوان در درون كودک ،عطش پيروزي حق بر باطل را
شعلهوركرد و به كشمکش بين دو نيروي متضاد ،وضوح بيشتري بخشيد .اما سير
حوادث در داستان مذكور تقريباً بهصورت يکنواختي پيش ميرود و بهجز موارد اندكي
همچون –تقابل صياد و امام ،-داستان بدون هيچ فراز و فرودي پايان ميپذيرد.
در داستان «

» نيز طرح داستان به همين منوال يکنواخت و بدون هيچ

گرهافکني ،كشمکش ،تعليق ،نقطهي اوج ،گرهگشايي و شوقانگيزي پايان ميپذيرد؛ اين
در حالي است كه نظر به غير معصوم بودن شخصيت اصلي داستان مذكور،
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 ،اختيارات بازنويس در بازنويسي خالق و پديدآوردن طرحي نو بيشتر
فراهم بوده است.
شخصيتسازي
آشنا ساختن كودكان و نوجوانان با ابعاد مختلف شخصيت انسان و خصوصيات خوب
و بد از طريق شخصيتپردازي ،يکي از اهداف داستانهاي كودک بهشمار ميآيد .حال
اگر اين تعريف در قالب كتابهاي ديني و مذهبي وارد شود ،ميتوان براي آن مصاديقي
ذكر شود (حجازي .)142 :1838 ،يکي از اهداف بازنويسي متون كهن ،ارائهي همين
مصاديق و الگوهاي شخصيتي است كه سيرهها و شرححالها با خود براي كودک به
همراه دارند .البته اين بدان معنا نيست كه قهرمان داستان در داستانهاي ديني و مذهبي
پيوسته معصومين عليهم السالم هستند؛ بلکه بازنويس ميتواند با كاربست هنر
داستاننويسي و شخصيتسازي ،اين حقيقت را به خوانندهي خويش القا كند كه
شخصيتِ الگو و نمونه ،هميشه آدمهاي مشهور و بزرگ نيستند (حکيمي و كاموس:1836 ،

 )443و ميتوان با در پيش گرفتن راهِ صحيح و خدمت به انسانها ،نام نيک از خود به
يادگار گذاشت.
شخصيت داستان بايد از خالل گفتگو ،عملکرد و رويارويي با حوادث براي مخاطب
خردسال تعريف شود؛ با سپردن نقش اصلي به غير معصوم ،دست بازنويس براي
شخصيتسازي و ايجاد پويايي يا تحول در شخصيت بازتر است« .ما فکر ميكنيم بايد
در داستانهاي ديني نقش و شخصيت اول را به معصومين اختصاص دهيم ،ولي با اين
كار ،خودمان را درگير مسائل زيادي در حوزهي سنديت ،خيال و تصويرگري ميكنيم»
(حمزهزاده ،بيتا.)43 :

تفاوت عمده در دو داستان «

»و«

» در همين نکته است كه در

داستان نخست ،قهرمان و شخصيت اصلي ،امام معصوم عليه السالم است و اين امر
بازنويس را در ارائه و توصيف شخصيت ،زنداني تاريخ و گزارشهاي تاريخي كرده
است .در حاليكه در داستان «

» ،شخصيت اصلي داستان
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است و بازنويس توانسته خالقانهتر اين شخصيت و ويژگيهاي شخصيتي وي
را از خالل چالشهاي درونياش ،به تصوير بکشد.
قدسيبودن شخصيتِ داستان ،بازنويس را با چالش روبرو ميكند .در چنين داستانهايي
اگر قرار است امام معصوم بهعنوان شخصيت اصلي داستان معرفي گردد ،نبايد به
مخاطبان خردسال نشان دادهشود كه اين الگوها آنقدر دور از دسترس هستند كه تنها
بايد قداست آنها حفظ شود« .بازنويس بايد تالش كند تا ميتواند شخصيت را به
مخاطبي كه ميتواند و بايد از آن گرتهبرداري كند نزديک سازد ،مثالً جنبهي زميني
چهرههاي آسماني را شاخص سازد تا امکان الگوبرداري و همانندسازي باشد» (كائدي،

 .)61 :1832شگرد مذكور در چند مورد از متن داستان

قابل مشاهده است:

«
 »...و «
»...

 .توصيف كنشهايي از

قبيل (كمک به مردم جهت ساخت حمام و غيره ،اختصاص وقت براي لذتبردن از
طبيعت) ،براي كودک عينيتر است و ميتواند در تصويرسازي ذهني از شخصيت
داستان مؤثر باشد؛ «زيرا كودكان وقتي داستاني را ميخوانند مشتاقند شخصيتي كه از
وي برايشان قصه گفته ميشود ،ببينند و براي خودشان تصويري در ذهن داشته باشند»
(خليلي.)33 :1898 ،

شايان ذكر است بهكارگيري شخصيتهاي قدسي عالوه بر بازنويس ،تصويرگر
كتابهاي كودک را نيز با چالش مواجه ميكند زيرا اين شخصيتها ،در تصويرهاي
كتاب كودک پيوسته در پسِ پوشش يا هالهاي از نور هستند .در دو داستان مورد بحث
نيز ،چهرهي حضرت در هالهاي از نور قرار گرفته است؛ «از آنجاكه كودک آنچه را كه
ميبيند واقعيت ميپندارد و قدرت درک معاني ثانويه را ندارد ،ممکن است اين موضوع
را واقعيت بپندارد و در ذهن وي ابهاماتي بيافکند» (شاهوراني )181 :1898 ،اما با
شگردهايي همچون چرخش تصوير يا تغيير زاويهي ديدِ تصوير ميتوان از اين
محدوديت رهايي يافت.
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زمان و مكان
زمان و مکان از عناصر بنيادين داستان بهشمار ميآيد و بهمثابه ظرفي است كه حوادث
داستان در آن جريان مييابد و شخصيتها به تکاپو در ميآيند .زمان و مکان در متون
قديم ديني ،سنديت متن را تضمين ميكند و تاريخنگار به مکان و زمان رويدادها
تصريح ميكند .اگر بازنويس بتواند ضمن پايبندي به اصل متن ،با شگردهايي از قبيل
صحنهسازي قوي ،اين احساس را در مخاطب خردسال بهوجود آورد كه رويدادها در
چه مکان يا جايي اتفاق ميافتند ،باعث جذب بيشتر وي ميگردد .بهعنوان مثال در
» ،مکان حوادث ،نخست شهر «نيشابور» و سپس روستاي «فوزا»

داستان «

است اما بيترديد بايد فضاي شهر با روستا متفاوت ترسيم شود ،زيرا «در روستا،
حركت كُند و زندگي يکنواخت است و حوادث تداعيگر سادگي و آرامش»
 .ولي حركت در شهر ،سريع و تند ميباشد و حوادث تداعيگر شلوغي،
بينظمي ،سر و صدا و غيره است .همچنين «اگر در بيابان رخ دهد ،تداعيگر احساس
تنهايي ،سکون ،بيزماني و سختي زندگي است»

با اين توصيف،

بهنظر ميرسد بازنويس نتوانسته تفاوت فضاي شهر و روستا را در داستان مذكور به
خوبي ترسيم نمايد .از اين جهت كه تصويرگري بيابان و عدم استفاده از شخصيتهاي
پسزمينه (سياهي لشکر) در استقبال مردم شهر «نيشابور» از امام ،بيشتر تداعيگر تنهايي
و سکون ميباشد.
در داستان «

» ،رويدادها در شهر «مرو» روي ميدهد و بهنظر ميرسد

بازنويس بهتر توانسته صحنهسازي كند و حركت را در بستر مکان بهتصوير كشد؛ به
عنوان مثال وقتي

از شلوغي بازار ميگذرد و به منزل امام ميرسد ،آمده است:

»...

«

(

كه اين توصيف بيانگر انتقال از مکان شلوغ به محلهاي خلوت و الهامگر
سکوت و آرامش به كودک ميباشد.
عنصر زمان در دو داستان مذكور ،سير خطي و تاريخگونه دارد؛ تاجاييكه اين
يکنواختي در سير حوادث ،ممکن است براي كودک خستهكننده باشد .با وجود اينکه
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در زمان داستان نميتوان دخل و تصرفي ايجاد كرد ،ولي بازنويس ميتواند با ايجاد
تکنيکهايي در زمان روايت همچون ترتيب ،ديرش ،مدت و بسامد ،باعث تنوع و
جذب مخاطب خردسال شود .بهعنوان مثال با ورود و خروج متناوب راوي (دخالت
راوي) به داستان و مشاركت احساسي مخاطب در روند حوادث ،داستان را براي
مخاطب جذابتر كند.
بازنويسي و استفاده از ظرفيتهاي بصري(عناصر ديداري)
تصوير ،كيفيت كاغذ بهكار رفته در جلد و اندازهي آن ،فونت استفادهشده در نوشتار،
چگونگي جايابي تصاوير و متن ،در فضاي صفحه ،جلوههاي بصري كتاب كودک را
تشکيل ميدهد

تصويرگر كتاب كودک و نوجوان وقتي در كنار

بازنويس و هماهنگ با وي عمل كند ،ميتواند نقش مهمي را در جذابيت داستانهاي
بازنويسي شده ايفا نمايد« .تصوير معموالً جزئي از فضاي متن محسوب ميشود و در
خيالانگيزي و لذتآفريني مخاطب خردسال سهم بسزايي دارد .كودک به كمک تصوير،
زبانِ متن و موضوعِ داستان را بهتر درک ميكند و تصاوير نقش توضيحي پيدا
ميكنند...او تصاوير را ميخواند ،همانطور كه متن را ميخواند»
البته بسته به ردهي سني كودک ،كاركرد تصاوير در داستان متفاوت است؛ «هر چه سن
بچهها باالتر ميرود ،ديگر تصوير ،جنبهي تزييني و جذبكننده را از دست ميدهد و
كارآيي عاليتر و پيچيدهتري را پيدا ميكند» (سرشار.)236 :1833 ،

در كنار تصوير ،رنگ بهدليل داللتپذيري ،الهامگري و ارزشهاي بياني ،از جايگاه
خاصي در تصويرسازي و پويانمايي متن برخوردار است
عناصر در دو داستان «

» و «

اي ن

» ،نقش مهمي را ايفا كردهاند.

استفاده از تصاوير جذاب ،رنگهاي متنوع ،خطوط منحني ،كاغذ مناسب و قطع آلبومي
و غيره ،از ويژگيهاي بارز جلوههاي بصري دو كتاب مذكور است .تصويرگر تقريباً
توانسته هر آنچه كه در متن داستان رخ ميدهد را بهتصوير كشد و اين هماهنگي و
تسلسل در تصويرگري ،ضمن ايجاد حركت ،تا حدودي عدم پويايي متن را جبران
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كرده است؛ البته در برخي موارد ،هماهنگي بين تصوير و متن ،مختلشده؛ بهعنوان مثال،

آمده است« :
».

در حاليكه در تصوير ،مردم عادي اطراف ايشان را

گرفتهاند و تعداد آنها بسيار كمتر از آنچيزياست كه در متن ذكر شده؛ يا در جايي

ديگر« :
»...

،

متن از دشتي سرسبز سخن ميگويد كه امام

عليه السالم در آن نشسته و مشغول استراحت است و در اين اثنا آهويي به ايشان پناه
ميآورد؛ اما در تصوير ،بيابانِ بيآب و علفي ديده ميشود و تصويرِ مربوط به پناه بردنِ
آهو به حضرت نيز به صفحهي بعد كتاب انتقال يافته است.
«توجه به عناصر بومي و منطقهاي ،يکي ديگر از نکات مهم در تصويرگري داستانهاي
ديني است و بايد بر اساس مطالعهي دقيق شرايط زندگي ،نوع پوشاک و حوادث باشد»
(حجازي)141 :1838 ،؛ نکتهاي كه در تصويرگري داستان «

» بهكلي ناديده

گرفته شده ،يکسان بودن نوع پوشش مردم «نيشابور» با عربهاي همراه امام است؛
استفاده از پوشش گياهي غيربومي مثل نخلستان ،بياباني توصيفكردن اين شهر ،از
نمونههاي بارز عدم توجه تصويرگر به عناصر بومي و جغرافيايي است .با توجه به اينکه
مخاطب اين داستان كودكان عربزبان هستند و نسبت به اين شهر شناختي ندارند،
ممکن است اين تصاوير را مطابق با واقعيت جغرافيايي اين شهر بپندارند.
ترسيم تصوير كودک در پايان دو داستان مد نظر ،از ديگر ويژگيهاي بارز تصوير اين
دو كتاب است كه ميتواند نشان از اهميتدادن به شخصيت كودک باشد و پاياني
شيرين و جذاب براي دو داستان بهشمار آيد.

نتيجهگيري
در اين جستار تالش شد تا حد ممکن تفاوت ماهيت كار تاريخنگار با بازنويس اديب
مشخص شود .بيشک بازنويس در بازنويسي خود جهان تازهاي را براي مخاطب
خردسال ميآفريند؛ دنيايي كه جذاب است و او را براي لحظاتي سرگرم ميكند.
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بازنويس بايد نسبت به مهارتهاي داستاننويسي براي كودكان آگاه باشد؛ از مهمترين
شگردهايي كه بازنويس ميتواند از آن در بازنويسي متون كهن ديني استفاده كند،
بهرهگيري از سبک نگارشي خالق و تقويت عناصر داستانهاي تاريخي است .در همين
راستا تصويرگر نيز در رسم تصاوير كتاب بايد با بازنويس هماهنگ عمل كند و نسبت
به اطالعات تاريخي و جغرافيايي متن كهن ،آگاهي كافي داشته باشد.
آسيبهايي كه در بازنويسي دو داستان

متوجه بازنويسان

و

شده ،اين است كه هيچيک در فرآيند بازنويسي ،به سطح دانش پايهي مخاطبان خود
توجه نداشتهاند و در ساختار متن از واژگان و جمالتي استفاده كردهاند كه خارج از
دايرهي دانش كودک عرب زبان بوده است .در سطح روايتگري نيز

بيشتر از

 ،به متن وابسته بوده؛ بهطوريكه داستان وي ،گزارشي تاريخي از متن اصلي
است و فاقد پويايي و حركت الزم ميباشد.
در كاربست عناصر داستان نيز هر دو به يک شکل عمل نمودهاند و هيچ تغييري در
زاويهي ديد يا فراز و فرودي در طرح داستان ديده نميشود .تنها در عنصر
شخصيتسازي

توانسته قهرمان داستان و ويژگيهاي شخصيتي وي را

تاحدودي خالقانهتر بهتصوير بکشد؛ كه اين امر نيز به نظر ميرسد مرهون غيرمعصوم
بودن شخصيت اصلي داستان وي (يعني

) است .در عنصر زمان نيز تغييري چشم-

گير در بازنويسي داستانها ديده نشد؛ زمان در طول روايت ،سير خطي را طي ميكند
اما

در توصيف مکان حوادث توانسته پوياتر از

عمل كند و توصيفات

وي از مکان داستان ،حسيتر و همراه با خيالانگيزي است.
منابع و مآخذ
ابراهيمي ،نادر ،)1864( ،مقدمهاي بر فارسينويسي براي كودكان ،چ ،8تهران :آگاه.
باهنر ،ناصر ،)1891( ،آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد ،چاپ پانزدهم ،تهران :شركت
چاپ و نشر بينالملل.

آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان217 ...
پايور ،جعفر ،)1811( ،بازنويسي و بازآفريني در ادبيات كودكان و نوجوانان ،تهران :نشر مؤلف.
حافظنيا ،محمدرضا ،)1831( ،مقدمهاي بر روش تحقيق در علوم انساني ،چاپ پانزدهم ،تهران :سمت.
حجازي ،بنفشه ،)1838( ،ادبيات كودكان و نوجوانان ويژگيها و جنبهها ،چاپ هفتم ،تهران:
روشنگران و مطالعات زنان.

حکيمي ،محمود و مهدي كاموس ،)1836( ،مباني ادبيات كودک و نوجوان ويژه ادبيات ديني ،چاپ
اول ،تهران :آروَن.
حمزهزاده ،محمد( ،بيتا)« ،كتابهاي ديني و كودک دنيايي ،»...پژوهشنامه ادبيات كودک و نوجوان،
شماره .44-68 :13
خليلي ،سپيده« ،)1898( ،داستاننويسي ديني از نگاه نويسندگان» ،فصلنامه نقد كتاب كودک و
نوجوان ،سال سوم ،شماره .31-93 :11
سرشار ،محمدرضا ،)1833( ،گذري بر ادبيات كودكان و نوجوانان قبل و بعد از انقالب ،چاپ اول،
تهران :انجمن قلم ايران.
شاهوراني ،مريم« ،)1898( ،تصويرسازي قديسان يا طرح معمايي براي كودک» ،مجموعه مقاالت
نخستين همايش دوساالنه ادبيات كودک و مطالعات كودكي با عنوان :ادبيات ،كودک ديروز،
كودک امروز ،گردآورنده حسين شيخ رضايي ،تهران ،خانه كتاب.148-183 :
علويمقدم ،سيد بهنام و معصومه خيرآبادي« ،)1898( ،بررسي واژگان پايه در متنهاي داستاني و
شعرهاي مجله رشد نوآموز» ،فصلنامه جستارهاي زباني ،شماره ( 2پياپي .161-189:)13

كائدي ،شهره« ،)1832( ،ادبيات ديني بنبستها و راهکارهاي آن» ،كتاب ماه كودک و نوجوان-68 :
.89
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معيني ،فرزانه« ،)1893( ،ظرفيتهاي روايي و تمركززدايانه باب هفتم كليله و دمنه براي بازنويسي»،
مطالعات ادبيات كودک ،سال دهم ،شماره دوم.118-123 :

يافا ،مانورا ،)1833( ،چگونه براي بچهها داستان بنويسيم ،ترجمه مهرداد تهرانيانراد ،تهران :سروش.

يوسفي ،سيد عليمحمد« ،)1831( ،آسيبشناسي ادبيات ديني (گزارش نشست فرهنگي انجمن
نويسندگان كودک و نوجوان) ،كتاب ماه كودک.91-111 :
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Introduction: Literature brings us to the brink of existence. Its imaginary
landscapes invite the reader to be a voyager filled with wonder, but the prospect of
the marvelous that dazzles the eye may also open on to the dark world of terror and
despair. Literature, like dreams, cannot be controlled. It disrupts the hold we have on
our habitual experience. When we read or write, we inevitably follow the traveler’s
impulses and steer across unknown countries with the help of a map. Yet, literary
language most especially creates its own ephemeral universe resistant to all that is
familiar. Something in this shifting landscape escapes and alienates our travelling
eyes. The most intense forms of estrangement experienced by the subject, according
to Julia Kristeva, are those produced by poetic language. For, while its origins are
implicated in the origins of subjectivity, poetic language is a fire of tongues. It has
an infinite, ecstatic quality that eludes the mastery of human consciousness. The
landscape of the literature, then, is inhabited by a foreignness that deflects the
traveler and isolates us from ourselves. We become, in other words, exiles.
Julia Kristeva: Julia Kristeva (born on 24 June 1941) is a Bulgarian-French
philosopher, literary critic, semiotician, psychoanalyst, feminist and, most recently,
novelist who has lived in France since the mid-1960s. She is now a professor
emeritus at Diderot University of Paris. As the author of more than 30 books, such
as Powers of Horror, Tales of Love, Black Sun: Depression and Melancholia,
Proust and the Sense of Time, and the trilogy Female Genius, she has been awarded
Commander of the Legion of Honor, Commander of the Order of Merit, Holberg
International Memorial Prize, Hannah Arendt Prize, and Vision 97 Foundation
Prize. She was also awarded by the Havel Foundation.
“Strangers to Ourselves” by Julia Kristeva: This book is concerned with the
notion of the “stranger”, the foreigner, outsider, or alien in a country and society not
their own as well as the notion of strangeness within the self, a person’s deep sense
of being, as distinct from their outside appearance and conscious idea of self.
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Kristeva begins with the personal and moves outward by examining the world
literature and philosophy. She discusses the foreigner in the Greek tragedy, in the
Bible, and in the literature of the Middle Ages, Renaissance, Enlightenment, and the
twentieth century. She discusses the legal status of foreigners throughout history,
gaining perspective on our own civilization. Her insights into the problems of
nationality, particularly in France, are more timely and relevant in an increasingly
integrated and fractious world.
In the framework of the theory of strangers to ourselves, Julia Kristeva explains the
life of the stranger within us. This stranger is a hidden force and an explanation for
our internal contradictions, differences, and isolations that are formed under
compelling environmental conditions and push the host towards the risk of social
exclusion and alienation, especially if the host is an immigrant.
Alia Mamdouh: This Iraqi writer was born in Baghdad in 1944 and finished her
primary and secondary studies there. Then, she joined Al-Mustansiriya University
and graduated in psychology in 1971. She left Iraq in 1982 and did not return there.
She haunted among capitals and cities, among Beirut and Morocco, Brighton,
Cardiff, and Montreal, and temporarily settled in Paris.
The present study is the analysis of the contextual features of “Al-Mahbubat”
according to the principles of the theory of Kristeva, Strangers to Ourselves, and the
characters of this novel in order to lay the grounds for proposing themes of
alienation with oneself.
Methodology: The method of this research is descriptive-analytical. The analysis
helps to describe, show and summarize the data in a constructive way such that the
patterns that emerge can fulfill every condition of the data.
Results and Discussion: “Al-Mahbubat” by Alia Mamdouh: The novel “AlMahbubat” presents its own artistic reality. This reality is based on the experience
and alienation of Iraqi immigrants in Western society, the novelist looks at the world
from their perspective and gives them the opportunity to reflect and talk about their
suffering inside and outside Iraq. Thus, the novelist explains the lives of Iraqis living
inside and outside Iraq based on the theory of strangers to ourselves.
Conclusion: Iraqis who live in Iraq or migrate to a foreign land can possibly be
classified as strangers because they are ready for it. This alienation arises in two
ways, by their will or by force from the environment. The severity of this alienation
among the immigrants is more than the other Iraqis because they are forced to live in
a foreign environment and must be prepared to separate from the mother tongue and
their national culture.
Keywords: Kristeva, Strangers to ourselves, Arabic novel, Al-Mahbubat, Alia
Mamdouh.

دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال یازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

واکاوی رمان «

»

بر اساس نظریهی تن بيگانه کریستوا

فاطمه کاظمی ،1دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
مجتبی بهروزی ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه زابل
مرتضى زارع برمی ،استادیار گروه مترجمی زبان عربی ،دانشگاه دامغان
تاریخ دریافت2911/10/21 :

تاریخ پذیرش2911/11/20 :

چکيده
ژولیا کریستوا در چارچوب نظریهی تن بیگانه ،به توضیح بیگانهی درون انسان پرداخته است .این
بیگانه یک نیروی پنهان و تعبیری از تناقضها ،تضادها ،اختالفها و گسستهای درونی انسانهاست
که تحت فشار شرایط محیطی پرتوان میشود و میزبان خود بهویژه اگر از طبقهی مهاجران باشد را در
» نوشتهی

معرض خطر طردشدگی از جامعه و دیگربودگی قرار میدهد .رمان «

،

شرح بیگانگی مهاجران عراقی در جوامع غربی است .نویسنده در این رمان ،از دریچهی چشم
سوژههای عراقی مهاجر به غرب ،دنیا را نگریسته و به آنها فرصت داده تا به رنجهای خود ،در عراق و
با این ترفند ،فرایند بیگانگی با

بیرون از عراق بیندیشند و با مخاطب خود سخن بگویند .در واقع

خویشتن عراقیهای ساکن و مهاجر را برای مخاطب ترسیم کرده است .بر همین اساس در مقالهی
حاضر ،این رمان وی بر مبنای نظریهی «تن بیگانهی کریستوا» و با روش توصیفیتحلیلی به بحث و
بررسی گذاشته میشود .یافتههای پژوهش مبین این موضوع است که عراقیهای ساکن در سرزمین
مادری یا مهاجر به سرزمینهای بیگانه ،این استعداد را دارند تا بهصورت خودخواسته یا از روی اجبار
محیط ،به عنوان «دیگری غریبه» شناخته شوند و شدت این بیگانگی در مهاجران بیش از سایر عراقیها
میباشد؛ به این صورت که آنها بهدلیل زندگی در محیط بیگانه ،باید آمادگی دوری از زبان مادری و
همچنین گسست پیوند با فرهنگ ملی خویش را داشته باشند.
کليدواژهها :کریستوا ،تن بیگانه ،رمان عربی،

،

.

 -1پست الکترونیکی نویسنده مسئولfatemehkazemi43@yahoo.com :
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مقدمه
ژولیا کریستوا 1متولد 1491م ،ادیب ،فیلسوف ،زبانشناس و روانکاو بلغاریتبار
فرانسوی ،از مهمترین نظریهپردازان جریان پساساختارگرایی است
«او ابتدا به فرانسه و سپس به آمریکا مهاجرت کرد [که] این تجربه و تأثیر [آن] بر وی
باعث شد تا مفهوم بیگانه و بیگانگی را در سرنوشت مهاجران و تبعیدیها مورد توجه
قرار دهد و بعدها با استفاده از تجربهی بیگانگی و دیگربودگی ،مبانی نظریهی تن بیگانه
را در کتاب بیگانه با خویشتن1411( 2م) عرضه کند» (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی،

 .)111 :1949وی در قالب این نظریه ،به بررسی «جنبههای مبهم و متناقض درونی
مهاجران پرداخت و دریافت که مهاجران با خویش و با احساسات و جسم متعلق به
 .در واقع «پدیدهی مهاجرت ،مجموعهای از

خود بیگانه هستند»

روابط من و دیگری ،هویت ،فرهنگ ،مکان ،زمان و زبان را به دور خود و مهاجر
میتند .بیگانه ،آن دیگری است که خارج از مرزهای وطن و گاهی در سرزمین مادری،
غریبه به نظر میرسد و بیگانه قلمداد میشود .کریستوا پیرو این مسائل و همچنین با
مراجعه به آرشیو مطالعاتی این حوزه ،به ارائهی تعریفی جامع از بیگانه پرداخت و با
طبقهبندی خصوصیتها و مالحظههای اجتماعی و روانی مهاجران و تحلیل بازتاب آن
در آفرینشهای ادبی ،بر ضرورت مطالعهی این فعل و انفعاالت در نقد ادبی
پساساختارگرا تأکید کرد» (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی.)111 :1949 ،
9

نویسندهی عراقی ،رمانهای
(2۲۲۲م)

(144۱م)

(1411م)،
(2۲۲۲م)،

(2۲۲9م)

(2۲۲۲م) را به رشتهی تحریر درآورده است و همچنین در 2۲۲9م توانست
را از آن خود کند (

 .در

بابت رمان «

» جایزهی

واقع رمان «

» ،رمانی بیگانه با خویشتن است و به جهت از همگسیختگی پیرنگ

و شکست زمان ،گفتگوی تمدنها ،بحث دربارهی میراث ملی ،انعکاس وقایع سیاسی و
تمرکز بر جنگ و تبعید ،در زمرهی رمانهای مدرن قرار میگیرد .شخصیتهای این
رمان در فضا ی درد و رنج ناشی از جنگ ،شکست ،خسارت و تبعید زندگی میکنند؛

واکاوی رمان «المحبوبات» عاليه ممدوح بر اساس نظریهی تن بيگانه کریستوا 210

آنها در جستجوی بودن و گذر از شرایطی هستند که باعث تیرگی ارتباط بین انسانها
و ملتها شده است
پژوهش حاضر ،با تمرکز بر تحلیل فرایندهای درونمتنی رمان «

» و بر

اساس مبانی تن بیگانه در شخصیتهای این رمان نوشته شده تا از این طریق ،زمینه
برای طرح مضامین بیگانگی با خویشتن در رمان عربی مهیا گردد .تشریح این مسائل،
در گرو پاسخ به این دو سؤال است:
 -1منظور کریستوا از بیگانه چیست؟
 -2مبانی تن بیگانه در «

» ،ذیل کدام عنوانها شکل گرفته است؟

در واقع به نظر میرسد که بیگانه بهمعنای دیگربودگی است و مبانی تن بیگانه در
«

» نیز ذیل عنوانهای تعلیق مکان و زمان نزد بیگانه ،گسست سوژه از زبان

مادری و ناپیوندی وی با فرهنگ ملی و بومی تبلور یافته است.

پيشينهی پژوهش
در صورت مالک دانستن نظریهی تن بیگانه «کریستوا» میتوان گفت ،پژوهش دربارهی
» بدون پیشینه است و اگر از این نظریه چشمپوشی شود میتوان اذعان

رمان «
داشت که «

» در چند پژوهش مورد توجه بوده است.

در مقالهی
(2۲1۱م)،

خشونت ،یکجانبه گرایی و ناامنی در جوامع را مورد نکوهش قرار داده است .وی ضمن
مقصر دانستن دولتها بابت آسیبرساندن به روابط انسانی ،گریزی هم به روابط
نامتعادل بین زنان و مردان زده و از قوانین زنستیز جوامع مردساالر و همچنین سکوت
زنانه در برابر سیاستهای غلط نیروهای مسلط در جوامع به تلخی یاد میکند.
در کتاب
» (2۲1۲م) با مراجعه به رمانهای

مختصات رمان زنانهی عربی

نوشتهشده در بیرون از سرزمینهای عربی را مورد بررسی قرار داده است تا بدین
وسیله ،نقش مکان غیر عربی را در شکلدادن به نوع ویژهای از رمان زنانهی عربی تبیین
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نماید .منظور از نقش مکان غیر عربی ،امتیازاتی است که مکان آزاد در اختیار نویسنده
قرار میدهد تا او بتواند به واسطهی احساس آزادی ،به سبک خاصی از رماننویسی
زنانه دست پیدا کند که در سرزمینهای عربی نمیتوانست نظیرش را بیافریند.
در پایاننامهی خود با عنوان
(2۲11م) عنصر عاطفه را در رمان
متنوع تقسیم کرده است .به اعتقاد

عاطفهی راستین در عشق

عاطفهی قوی در عشق عمیق دوستان
دوستان

به چهار گروه راستین ،قوی ،واال و
به فرزندش،

نسبت به او ،عاطفهی واال در نگرانی

نسبت به بدحالیاش و تنوع عاطفه در غم ،اشتیاق ،خشم ،ترس و عشق

هویدا شده است.

در پایاننامهی خود با عنوان
(2۲11م) بحران روانرنجوری یا سرشت مضطرب را در

شخصیت اصلی «

» (یعنی

) بررسی کرده است .وی بر اساس نظریههای

روانکاوانه و رواندرمان از سه عامل به عنوان ریشههای روانرنجوری

نام برده

است :نخست ،از دستدادن همسرش؛ دوم ،کوچ از سرزمین مادریاش؛ و سوم ،جدا
در مقالهای با عنوان

افتادن از فرزندش.

(2۲11م) به بررسی ویژگیهای مردانگی و زنانگی
در رمان «

» پرداخته است تا توضیح دقیقی دربارهی اقتدار مردانه ،فرودستی

زنانه و همچنین مقاومت زنان در برابر فرودستی تحمیلی از سوی جامعۀ مردساالر ارائه
دهد .وی با مقایسهی شخصیت مادر و فرزند (یعنی
که

و نادر) به این نتیجه رسیده

با پدیدههای استبداد و تجاوز هم در عراق و هم بیرون از عراق ناسازگار

است ،ولی فرزندش نادر ،معموالً با قوانین تحمیلی سرزمینهایی بیگانه کنار میآید و
تسلیم میشود.

نظریهی تن بيگانه کریستوا
کلمههای دیگربودگی 9و بیگانگی ۱،توجه کریستوا را بهخود جلب کرده بودند .از نگاه
وی« ،توانایی ما برای زیستن با دیگران ،مستلزم این است که با تشخیص بیگانگی
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درونمان ،به مثابۀ دیگران زندگی کنیم» (کریستوا و همکاران .)9۲ :1914 ،کریستوا به این دو
کلمه و معانی همبسته با آنها مراجعهی بسیاری دارد .وی معتقد است که «در برخی
موارد ،بیگانه و دیگری با یکدیگر ادغام میشوند و بر بیگانگی ما با خویشتن تأکید
میشود» (همان .)۱۲ :کریستوا به دلیل عالقه به این مفاهیم ،به مضامین ادبیات مهاجرت
مثل دیگری ،دیگربودگی ،بیگانه و بیگانگی نیز اهتمام ورزید؛ از نگاه وی ،باید هرنوع
دیگربودگی را به منظور شناسایی مفهوم بیگانگی با خویشتن مورد مطالعه قرار داد
(کریستوا .)4 :1949 ،او باور دارد که «بیگانهای که درون ما زندگی میکند ،چهرهی پنهان
هویت ماست» (کریستوا و همکاران .)9۲ :1914 ،مؤلفههای نظریهی تن بیگانهی کریستوا
تعلیق مکان و زمان نزد بیگانه ،گسست از زبان مادری ،ناپیوندی با فرهنگ خویشتن،
احساس سرگردانی ،احساس بیهویتی در سرزمین بیگانه و دیگربودگی و بیگانگی
است .از نگاه کریستوا« ،فلسفهی زبان و ایدههای ما در این زمینه باید چیزی فراتر از
رویکردهای سنتی در زبانشناسی باشد که زبان را به شکل ایستا مطالعه میکند .او
اینگونه استدالل میآورد که گفتمان علمی ساختارگرایی ،ابژههای مورد مطالعهی خود،
یعنی زبان و سوژهی انسانی را به شاخههای زبانشناسی ،ادبیات ،فلسفه ،تاریخ،
انسانشناسی و جامعهشناسی تقسیم میکند .در باور کریستوا ،اگر زبان را محصولی جدا
و بیرون از آشوب تاریخی در نظر بگیریم[ ،تحلیل زبان] کار آسانی است؛ اما زبان،
نظریههایی را تولید میکند که سوژه را بهحاشیه میراند و از خود بیگانه میسازد؛ زیرا
در این نظریهها جایی برای معلولها (نتایج) و قصدمندی وجود ندارد .به عبارت دیگر،
این تحلیلها همان معلولها و نتایج شیوهی تولید سرمایهدارانه را بازتولید میکنند»
(فیروزی و اکبری.)11۱-119 :1941 ،

خالصهی رمان «

»

متولد عراق و عاشق این سرزمین است .در  29سالگی با یکی از نزدیکان دور
مادریاش ازدواج کرد .شوهر

فردی نظامی بود و به عنوان شوهر ،او را باید

مردی بد اخالق و بد رفتار دانست .وی از این ازدواج ،پسری به اسم نادر را به دنیا
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آورد .شوهر

در اواسط جنگ آمریکا علیه عراق و در جریان نبرد ناپدید شد.

پس از این اتفاق ،به همراه پسرش از کشوری به کشور دیگر رفت تا در نهایت به
پاریس رسید .نادر در سوربن درس خواند و مدرک گرفت و از

خواست تا با هم

به انگلیس بروند .نادر در انگلیس با دختری شرقی به اسم سونیا ازدواج کرد و پس از
این ازدواج ،به همراه همسرش و مادرش

مقیم کانادا شدند و به تدریس در

دانشگاه پرداخت .نادر و سونیا صاحب فرزندی به اسم لیون شدند .به مرور زمان در
رمان معلوم میشود که ارتباط

و سونیا چندان خوب پیش نمیرود ،از اینرو

به اجبار از نادر و خانوادهاش فاصله گرفت و به پاریس بازگشت .او در پاریس به
همراه دوستان صمیمی خود زندگی را گذراند و دائماً برای پسرش نامه مینوشت،
هرچند که نادر به نامههای مادرش جوابی نمیداد.

به مرور در پاریس ،دچار

افسردگی شد و بر اثر سقوط بر زمین ،به کما رفت .نادر با شنیدن این خبر ،خود را به
پاریس رساند و در بیمارستان ،دوستان
معتقد به ادیان گوناگون که در کمال محبت از

را دید؛ زنانی از کشورهای مختلف و
پرستاری میکردند و منتظر بودند

تا او به هوش آید .نادر در بیمارستان ،به خود آمد و آرزو کرد ،ای کاش

خوب

شود و از دنیا نرود.

تحليل رمان «
مهاجرت سوژههای «

» بر اساس نظریهی «تن بيگانه» کریستوا
» به اروپا و آمریکای شمالی ،مقدمهی یک تعلیق مکانی و

زمانی در آنهاست که آثارش در قالب گسست از زبان مادری ،از بینرفتن پیوند با
فرهنگ خودی ،دیگربودگی و همچنین احساس بیگانگی ،سرگردانی و بیهویتی در
محیط جدید نمودار میشود .در ادامه به تحلیل این مسائل پرداخته میشود.

تعليق مکان و زمان نزد بيگانه
از نگاه کریستوا ،مکان بیگانه «به قطاری در حال حرکت و هواپیمایی در حال پرواز
میماند» (کریستوا .)11 :1411 ،سوژههای «

» نیز در یک برداشت مشابه ،اماکن
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بیگانه را جایی برای حرکت و تکرار شدن مداوم میدانند« :
»

6

این جمله را نادر به نقل از مادرش میگوید و ادامه

میدهد که «

»( ۲همان) .بر این اساس ،میتوان گفت که فرودگاه یک انتخاب گریزناپذیر برای
شخصی است که در غربت و به دور از وطن زندگی میکند.
مهاجر در قالب نظریهی تن بیگانه ،به هر سرزمینی که میرود ،بیگانه است و هیچ
سرزمینی متعلق به او نیست؛ این اندیشه در سخن نادر هویداست ،آن گاه که پلیس
فرانسه در فرودگاه به مدارک او نگاه میکند ،دچار ترس و وحشت میشود« :
»( 1همان .)19 :در ادامه نیز

در راستای به تصویرکشیدن بیگانگی

سوژه در نگاه پلیس کانادا از زبان نادر میگوید« :
»( 4همان.)19 :
به اعتقاد کریستوا ،مسألهی همیشگی فرد بیگانه ،مسألهی تعلق جدید اوست که
همچنان الینحل باقی میماند .با همین احساس ،زمانی که نادر به فرودگاه میرود ،با
خودش این جمله را تکرار میکند« :
»( 1۲همان)19 :؛ در واقع
این تعلق جدید است که او را وادار میسازد که تا همیشه در چنین حالتی زندگی کند:
«

»(11همان)2۲ :؛ تعلقی که پایانی ندارد و او را مدام به سفرهای

دنبالهدار مجبور میکند« :
»( 12همان .)2۱-29 :به نظر میرسد که این آمد و شد بین مبدأها و مقصدهای
متفاوت برای مهاجر تمامی ندارد.
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سوژه در اندیشهی کریستوا «پیوسته در آرزوی فضا و مأوایی دیگر بهسرمیبرد و
بیوقفه با این پرسش روبهروست که من باالخره به کجا تعلق دارم؟ از همینروست که
بیگانه همواره راه فرار را برمیگزیند ،فرار از یک ناکجا آباد به ناکجا آبادی دیگر ،بیگانه
عالوه بر بیتعلقی و بیریشگی در مکان ،به هیچ زمانی نیز تعلق ندارد» (سلیمی کوچی و

سکوت جهرمی)12۱-129 :1949 ،؛ بنابراین عجیب نیست که نادر گرفتار بیتعلقی شده تا
آنجا که دیگر توان بازگشت به عراق را هم ندارد« :

»( 19

).

سوژه «با درک تفاوتهای خود با دیگران ،در برابر فروپاشی کامل مقاومت میکند
و ناگریز فقط به خود اتکا میکند .او به یک مکان و زمان ویژه در خود متوسل میشود
و با اعتماد به خود سعی میکند بر تشویشها و نابسامانیهای درونیاش غلبه کند»
(سلیمی کوچی و سکوت جهرمی .)12۱ :1949 ،برای مثال ،مهاجر با حس حضور و زنده
بودن نزدیکانش موفق میشود که بر اضطراب خود غلبه کند .از محتوای «
چنین برمیآید که

» نیز

و نادر دور از هم هستند و هر دو در غربت زندگی میکنند،

اما هریک از این دو ،به خاطر دیگری به زندگی ادامه میدهد.
همانطور که «تغییر و جابهجایی در مکان برای بیگانه تداعی کنندهی تزلزل و
بیثباتی هویتی است ،حسی که زمان نزد او برمیانگیزد نیز حس تعلیق ،تبعید و گریز
است» (« ،)Kristev,1988:15-18

» نیز در واقع رمان تبعید است؛ نه فقط از

جهت مکانی که وقایعی که در آنجا اتفاق افتادهاند ،بلکه به خاطر زمانی است که با
مهاجرت اجباری ،دوری ،قساوت ،سرگردانی ،عزلت و فروپاشی تدریجی همراه است.
در این رمان ،دائماً شوق به یک زندگی دستنیافتنی و زندگی در جایی غیر از غربت
وجود دارد ،یعنی شوق به عراق ،همان مکانی که
بود.

برای همیشه آن را ترک کرده

به کما رفته ،رمز بغداد است که از سرگردانی ،بحران هویت و قساوت

زمانه رنج میبرد

واکاوی رمان «المحبوبات» عاليه ممدوح بر اساس نظریهی تن بيگانه کریستوا 112

گسست از زبان مادری
گسست از زبان ،فردیت سوژه را متزلزل میکند (مکاریک .)119 :1919 ،به عبارت بهتر،
«فراموشکردن و کنارنهادن یکسرهی زبان مادری ،از خودبیگانگی و بحران هویت را
رقم میزند» ( )Kristev,1988:27از نگاه کریستوا« ،زبان مادری در سرزمین بیگانه به
علت ناکارآمدی در برقراری ارتباط ،به زبانی صامت تبدیل میشود که این موضوع،
اولین پیامد مهاجرت به سرزمین دیگرست و موجب بیگانگی فرد با خویشتن میشود»

(همان)؛ بنابراین مهاجران رمان «

» به واسطهی ترک وطن ،در خطر دورشدن از

زبان مادری و بیگانگی با خویشتن قرار گرفتهاند .برای مثال« ،نادر» بیگانگی و دوری
خود از زبان مادری را به این شکل توضیح میدهد« :

»

19

تعهد سوژه به زبان مادری در محیط بیگانه یک ضرورت است و در صورتی که
سوژه ،زبان مادری خود را در محیط بیگانه فراموش کند یا کنار بگذارد ،به احتمال زیاد
قدرتی برای احیای خود نخواهد داشت و به ناچار به ورطهی دیگربودگی سقوط
میکند ( .)Sartre,2004:827به همین دلیل است که

اصرار میکند تا سونیا به عربی

صحبت کند؛ «
»

1۱

زیرا به زعم او اگر اعضای خانواده با همدیگر به زبان

عربی صحبت نکنند ،خودشان و زبانشان را دفن کردهاند.
تمسک به زبان مادری و اصرار به استفاده از این زبان ،یک عامل حیاتی برای حفظ
سوژه از بیگانگی و عامل پیوند او با اصالتی است که دارد؛ بنابراین خطر دیگربودگی در
محیط بیگانه ،کمتر او را تهدید میکند (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی )12۱-126 :1949 ،به
عنوان نمونه در رمان اینگونه به این موضوع پرداخته شده است« :
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»

16

گسست از فرهنگ مادری
بیگانه ،یتیمی است که از فرط بیخویشاوندی همواره در سودای مهاجرت به جایی
دیگر است .او در این طردشدگی ،مادرش را از دست داده و گویی بدون اصل و نسب
است (کریستوا و همکاران .)۱1 :1914 ،به عبارت بهتر ،گسست از خانواده و فرهنگ بومی،
به ناپیوندی مهاجر با خویشتن و تشدید بیگانگی وی در سرزمینهای دوردست
میانجامد .گسست از فرهنگ مادری در «
یافته است؛

» در نوع رابطهی نادر و

تبلور

با اینکه بیرون از عراق است ،اما عشق به فرهنگ عربی را در خود

حفظ کرده و دائماً به گذشته میاندیشد .اما نادر برخالف

ترجیح میدهد ضمن

گسستن از گذشته و بریدن از فرهنگ مادری ،به آینده بنگرد؛ او که به واسطهی
مهاجرت از فرهنگ بومی خود جدا افتاده ،از ترانههای عراقی مادرش به این دلیل که
غمگین هستند ،ابراز ناخشنودی میکند« :
»( 1۲

) ،اما پس از بیماری مادرش ،بار دیگر به اصالت عراقی

خود نگریست و سعی نمود ،ارتباط با گذشتهای را که قویترین نشانهاش
دوباره احیا کند .تمام نجواهای نادر در بیمارستان به هنگام مرگ مغزی
این کوشش است؛ او دریافت که مرگ

بود،
نشانهی

به معنای تکمیل فرایند بیگانگیاش در

سرزمینهای دور از عراق و گمشدگی ابدی است؛ بنابراین در بیمارستان و بر بالین
»( 11همان.)199 :

این چنین نجوا کرد که« :

،

شناسنامهی نادر است و همانند یک ریسمان ناپیدا ،نادر را به اصالت عراقی و عربی و
دنیای واقع پیوند میدهد؛ موضوعی که حتی ازدواج و پدرشدن نادر نیز در این نقش
) .تأیید این مطلب ،در سخن

تغییری به وجود نیاورد (

نادر است که نجواکنان با خود گفت« :
»

14

) .احساس ناپیوندی
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سوژه با سرزمین مادری و حس تنهایی او در سرزمین بیگانه بهجایی رسیده که فقط
است که به نوای ساز نادر اهمیت

مادرش را آشنا میبیند؛ به عبارت بهتر ،فقط
میدهد و از جان و دل به شنیدنش گوش میسپارد.

» حاوی یک نکتهی کلیدی هستند؛

ترانه و سازها در «

نواهای نادر اهمیت میداد ،اما نادر از شنیدن ترانههای

به شنیدن

ابراز ناراحتی میکرد و

همین شکل از تعامل نامتقارن ،در تشدید احساس بیگانگی با خویشتن سوژههای رمان
مؤثر افتاده است.

احساس سرگرداني
سوژه به هنگام سفر میترسد ،نگران است و احساس سرگردانی دارد .او همچون «یتیمی
است که به دلیل تنهایی ،به مهاجرت میاندیشد؛ گویی مدتهاست که در خأل و گسست
خویشاوندی بهسر برده و به تنهایی و بیتفاوتی نفوذناپذیر و ماللآور خویش خو گرفته
است» (سلیمی کوچی و سکوت جهرمی .)126-12۲ :1949 ،به نظر میرسد که تنهایی ،سرنوشت
حتمی اوست .در رمان «
مادرش ،سعی کرد تا

» ،نادر بعد از مهاجرت به کانادا به همراه همسر و
را به ماندن ترغیب کند« :

2۲

»
خاک بیگانه با

اما احساس سرگردانی ،در نقطه به نقطهی

همراه است و این احساس گرفتاری در خأل و بیگانگی ،برای

لحظهای او را ترک نمیکند« :
»( 21همان .)26۲ :در واقع

عراق را میخواهد و هیچ جای دنیا برای او مانند

عراق و به زیبایی آنجا نیست« :
»( 22همان .)29۲ :روشن است که

در سرزمینهای

بیگانه سرگردان مانده ،اما عامل این سرگردانی عراق نیست ،بلکه عامل این سرگردانی،
گذشتهای تاریک و سلسلهای از خاطرات تلخی است که

آنها را در ذهن خود

جای داده تا وجودش را به تسخیر درآورند .به همین علت است که ترجیح میدهد از
گذشته تنها دجله و فرات را به یاد آورد.

 110نقد ادب معاصر عربي

احساس بيهویتي
از نگاه کریستوا بیگانهای که به شکل غریبی ،درون سوژه زندگی میکند ،چهرهی پنهان
شدهی هویت اوست (کریستوا و همکاران)9۲ :1914 ،؛ یعنی سوژه به هر دلیلی با هویت
واقعی خود ،دچار اختالف شده و ترجیح داده تا آن را پنهان کند تا بلکه به طریقی
بتواند در هویت جمعی سرزمین بیگانه پذیرفته شود .اما اختالف سوژه با خود ،بدون
پیامد نیست؛ برای مثال ،نادر در کتمان هویت عراقیاش ناکام ماند و متعاقب آن ،دچار
بحران بیهویتی شد .این فرایند ،زمانی شدت گرفت که بین او و
اصرار نادر برای حضور در کانادا جدایی افتاد .از محتوای «
که

به واسطهی
» اینگونه برمیآید

اصلیترین مالک عراقی بودن نادر است؛ بنابراین جدایی نادر از

بهتنهایی برای خلق بحران بیهویتی در نادر و اعترافات خاص وی کافی است« :
»

29

اعترافات

نادر ،دربارهی احساس بیهویتی ،به این شکل تکمیل میشود که «
29

»

(همان) .به نظر میرسد که نادر با این اعترافات قصد دارد تا اعراب ساکن در
سرزمینهای عربی را با اعراب مهاجر ،در موضوع احساس بیهویتی شریک سازد.
نیز در موضوع بحران هویت عربی با نادر موافق است و بنابر هویت زنانهاش،
به رنگباختگی هویت زنان در عراق اشاره میکند« :
»( 2۱همان .)261 :وی برداشت خود را از سرگشتگی هویت زنانهی
عربی اینگونه تکمیل میکند که« :
»( 26همان).

دیگربودگي و بيگانگي
از خودبیگانگی ،عنوانی است کلی برای بسیاری از دردهای فردی و اجتماعی انسان،
«بیگانگی با خویشتن یا همان «دیگری درونی» ،تجربهی ثانویهی انسان مهاجر از
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دیگربودگی است» ( .)Paterson,2004:26-27کریستوا در نظریهی طردشدن به اتهام
دیگربودگی ،بر این باور است که «به تدریج ،در نتیجهی بیتفاوتی و بیهودگی ماللآور
فرد بیگانه و بر اثر رفتارهای خسته کنندهاش ،امکان برقراری ارتباط وی با دیگران از
بین میرود» ( )Kristev, 1988: 37بر همین اساس ،کریستوا بارها این سؤال را مطرح
میکند که «آیا در حین دیگریبودن و رویارویی با بیگانگیهای فراوان در سرزمین
بیگانه میتوان خوشبخت بود؟» (همان .)19 :پاسخ به این سؤال ،به احتمال اینگونه
میتواند باشد که« :توانایی ما برای زیستن با دیگران ،مستلزم این است که با تشخیص
غریبگی درونمان بهمثابهی دیگران زندگی کنیم» (اسالم مسلک و حریریان.)96 :194۱ ،
زوایای پیدا و پنهان سؤال و جواب کریستوا در «
دارد؛ جایی که

» انعکاس فوقالعادهای

بابت حضور در پاریس ،خوشحال نیست؛ او به نهایت بیگانگی

با خودش و محیط پیرامونش رسیده و به نادر میگوید ،تنها به خاطر اوست که
نمیخواهد احساس بدبختی کند« :

»

2۲

در واقع ،زندگی در

سرزمین های بیگانه برای مهاجران آسان نیست ،حتی اگر این مهاجر نادر باشد که تالش
خود را به کار بست تا به سرزمینهای جدید ،روی خوش نشان دهد و از آنها روی
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خوش ببیند؛ اما ظاهراً نتوانست مسألهی غم غربت را با خود حل کند« :
»( 21همان .)21 :نادر ،سخن

را به یاد میآورد« :
24

»
(همان.)99 :

و نادر ،هرگز نتوانستند با سرزمینهای دوردست و مردم آن

سرزمینها ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین سرنوشت آنها با بیگانگی گره خورد.

یادآوری خاطرات
مهاجران در حسرت از دسترفتهها هستند؛ آنها به دلیل گسست از سرزمین مادری،
مدام گذشته را مرور میکنند .در واقع «مرور خاطرات ،به نحوی بازگشت ذهنی مهاجر
به فضا و مکان قبل از مهاجرت است و میتواند نوعی گریز به فضای زندگی در زادگاه
تلقی شود .تالش مهاجران برای پذیرش هویت فراملی ،آنها را وادار به فراموش کردن
خاطرات گذشته ،دستزدن به تجربههای جدید و قبول کردن فرهنگ و سنتهای
جامعهی جدید میکند .از طرف دیگر ،آنها با مرور خاطرات گذشته سعی دارند تا
ریشههای فرهنگی و سنتی و به طور کلی هویت ملی خود را حفظ کنند» (ورزنده و

همکاران« .)916-91۱ :1942 ،

» دنیایی برای سوژههایی است که از سرزمین مادری،

بنا به دالیلی با چاشنی اجبار ،کوچ کردهاند .برای مثال ،وقتی نادر بابت به کما رفتن
به پاریس برمیگردد ،فرصتی به دست میآورد تا یاد مادرش را تداعی کند« :
»

9۲

نادر به

همسرش سونیا ،فرزندش لیون و پدرش فکر میکند و به نظرش میرسد ،االن و در این
لحظات که
خانواده ،دوستان

روی تخت بیمارستان است ،باید پدر در کنارشان میبود ،اما بهجای
که برای مراقبت به بیمارستان آمدهاند ،اینجا هستند و همین

مسأله غم او را سنگینتر میکند« :
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»( 91همان .)194 :نادر فقط میخواهد
به هوش بیاید و پدرش در کنارشان باشد.

نتيجهگيری
کریستوا ،بیگانه را ذیل دو مفهوم اصلی ،چارچوببندی کرده است:
در یک تعریف سطحی ،بیگانه فردی است که حق شهروندی از وی سلبشده؛ این
مفهوم ضمن داشتن معنای حقوق بشری ،عالمت یک واکنش منفی از طرف گروه حاکم
(نظام سیاسی ،سنت ها و خانواده) ،در قبال اعضای ناراضی است .بیگانه در این مفهوم،
یک نیروی پنهان در انسان میباشد؛ این نیرو یک معنای عینی از تناقضها و
اختالفهای درونی است که اغلب توسط فرد تحمل یا سرکوب میشوند؛ زیرا اگر
چنین نباشد ،این بیگانه میتواند فرد را مشکلساز و شاید هم غیر ممکن برای جامعه
جلوه دهد.
بیگانه در مفهوم دوم ،یک بیگانگی درونی و خودخواسته است که در وجود انسانها
زندگی میکند و میشود رد پای آن را در تضادها ،اختالفها و گسستهای درونی
انسانها از خود فردی یا جمعی دنبال کرد .یعنی بیگانگی در این مفهوم ،تهدیدی کالن
است که میتواند فرد را هم در سرزمین مادری و هم در سرزمین بیگانهای که مردم آن،
به لحاظ نژادی ،فرهنگی ،دینی و زبانی با سوژه سنخیتی ندارند ،متأثر سازد و او را
دچار بحران بیگانگی با خویشتن کند.
رمان «

» بر اساس هر دو مفهوم ،رمان تن بیگانه است؛ بنابراین واقعیت

هنری ویژهای به خود را ارائه میدهد و این واقعیت تا قهرمانی مطلق زنان باال میرود؛
یعنی زن به عنوان مادر ،دوست ،همسر ،عاشق ،معشوق و هنرمند ،آیینهای است که
معادلهی زندگی را در خود منعکس میکند .این زن،

است که به دلیل

ویرانیهای جنگ ،ظلم و ستم ،بیرحمی شوهرش و دیکتاتوری صدام آواره شده و به
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دلیل عشق به تنها فرزندش ،نادر ،خانهبهدوشی را برگزید .بنابراین به عنوان یک بیگانه
از عراق فرار کرد تا زندگی دیگری را جستجو کند.
بیگانگی با یکدیگر متفاوت هستند؛

و نادر در مفهوم دوم از

کوشش میکند اصالت عراقی خود را در

سرزمینهای بیگانه حفظ کند ولی نادر تمایل دارد تا آن را کنار بگذارد .این کوشش و
آن تمایل ،هر دو در بیگانگی سوژهها در چارچوبهای تعلیق زمان و مکان ،گسست از
فرهنگ و زبان مادری و احساس سرگردانی ،بیهویتی و دیگربودگی مؤثر هستند؛
با فرهنگ غیرعربی همساز نمیشود و نادر بین فرهنگ عربی و غربی سرگردان
میماند؛ بنابراین صدمهی نادر در بحث بیگانگی با خویشتن ،بیش از

است.

پينوشتها
1- Julia Kristeva
2- L’ Etranger à nous – meme
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 ،در 1499م .در بغداد به دنیا آمد و تحصیالت خود را در همین شهر به پایان رساند.

وی در 14۲1م .در رشتهی روانشناسی ،از دانشگاه
14۲2م .به عنوان سردبیر هفتهنامهی

فارغ التحصیل شد و از  14۲1الی

در بغداد مشغول به فعالیت شد .در 14۲9م .نیز به

عضویت هیئت تحریریهی مجلهی علوم بیروت درآمد .بین سالهای  14۲9الی 14۲۱م .سردبیر مجلهی
بیروت بود .عالوه بر این ،وی از  141۲الی 1412م .به عنوان مدیر دفتر مجلهی مسائل
فلسطین

در بغداد فعالیت نمود
4- Otherness
5- Strangeness

 -6در فرودگاهها متولد میشویم و به فرودگاهها برمیگردیم.
 -۲من مطمئنم مادرم سهیله یک روز این جمله را گفت ،من این جمله را از مادرم شنیدم آن وقت که با
خودش حرف میزد و آماده سفر میشد ،هر از چند گاهی این جمله را تکرار میکرد ،وقتی ما خواب
بودیم و او بیدار بود یا وقتی که ما بیرون بودیم و او در آشپزخانه نان خرد میکرد و یا سبزی پاک
میکرد.
 -1وقتی پلیس فرانسه در اردوگاه شارل دوگل به مدارک اقامت موقت من در کانادا نگاه کرد ،خیلی
ترسیدم.
 -4اینها مدارک اقامتم در کاناداست .در آنجا زندگی میکنم و به کار مشغول هستم .این مدارک هم
ثابت میکند که من به خاطر ازدواجم میخواهم تابعیت انگلیسی بگیرم.
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 -1۲در فرودگاهها متولد میشویم ،چند بار این جمله را با خودم تکرار کردم ،یک لحظه فکر کردم کنار
تخت لیون هستم ،این جمله را طبق عادتم برای او میگویم تا به آرامی بخوابد.
 -11ساک سفرم را آماده میکنم.
 -12از مونترال به نیویورک سفر کردم و سعی کردم روی یک صندلی ناراحتکننده بخوابم.
 -19چطور میتوانم این قدر تغییر کنم ،حس میکنم که ربوده شدهام ،تاراج شدهام ،ماهیت اولیهام را از
دست دادهام و در آن گاراژ تاریک ،برای اولین بار از زمان مهاجرت از بغداد احساس کردم که نه
میتوانم به اینجا برگردم و نه میتوانم به آنجا بازگردم.
 -19در منزل انگلیسی صحبت میکنیم و در شرکت به زبان فرانسوی حرف میزنیم ،فقط وقتی سهیله
میآید با او عربی حرف میزنم ،اما حس میکنم که سونیا ناراحت میشود ،وقتی سونیا به حمام میرود
یا میخوابد به زبان عربی حرف میزنیم ،گویی ،عربی یک طعام بهشتی است با هم شوخی میکنیم،
بحث میکنیم و به آن افتخار میکنیم ،به یاد وطن ،والدین و خانه قدیمی میافتیم.
 -1۱سهیله گاهی اوقات مخالف صحبت کردن به زبان انگلیسی بود و میگفت :سونیا باید عربی یاد
بگیرد ،درست است که زبان انگلیسی ،زبان انسانهای قوی است ،اما آیا درست است که خودمان و
زبانمان را زیر خاک دفن کنیم.
 -16دوشیزه کارولین ،فردا یک غذای عراقی میخوریم و من آشپزی خواهم کرد ،حتی اگر ما به زبان
عربی صحبت کنیم ،همه اینجا به زبان فرانسوی و انگلیسی حرف میزنند.
 -1۲ترانههای عراقی مادرم را دوست ندارم ،به این دلیل که باعث ایجاد غمی غیر قابل تحمل میشوند.
 -11کسی جز تو برایم نمانده ،مادر.
 -14گاهی اوقات برای خودم ساز میزنم ،اما بیشتر اوقات برای مادرم ساز میزنم ،مادرم تنها کسی
است که به صورت طبیعی به سازم گوش میداد.
 -2۲بسیار خوب ،سهیله ممکن است اینجا برای تو مناسب باشد ،پس اینجا را ترک نکن.
 -21دوست ندارم اینجا عضو مفیدی باشم ،اینجا خانه من نیست و این اشیاء مال من نیستند.
 -22من در کانادا چه میکنم ،دریاچههای آرام و ساکن را میبینم ،گویی قوطیهای غذا در کنار دجله و
فرات هستند.
 -29مادر ،هویتم در اینجا وابستگی شغلی است ،انگار که من فقط یک کاال هستم.
 -29آمریکایی واقعی ،فقط کاالی آمریکایی میخرد و یک عرب واقعی هم فقط کاالی آمریکایی
میخرد.
 -2۱هویت من بین آقای پدر و آقای نظامی (همسرم) توزیع شده بود .پدرم از من برای رسیدن به
افتخارات بزرگش استفاده میکرد و دائماً تکرار میکرد که از تو مرواریدها را استخراج خواهم کرد.
 -26از پدرم دور شدم و به شوهرم و خودم هم نزدیک نشدم.
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 -2۲بعد از اینکه به پاریس رسیدیم و به صورت موقت در آپارتمان داییام اسکان یافتیم ،سهیله قادر به
حرف زدن ولو در امور جزئی نبود .وقتی به او گفتم :مادر ،هوا امروز بسیار خوب است ،بیا در باغ
اطراف عمارت قدم بزنیم ،سرش را برگرداند و جوابی نداد ،نمیدانست چگونه جواب دهد و یا چگونه
اشیاء و افکار را در جای مناسب خود قرار دهد ،اصالً تمرکز نداشت ،خیلی آرام و به سختی سخن
میگفت ،این موضوع ،مرا بسیار عذاب میداد؛ به همین دلیل به او اصرار ورزیدم ،احساس کردم که
سهیله فقط به خاطر اینکه ناراحت نشوم ،گفت :نادر ،من هیچی نمیدانم ،شخص دیگری در وجود من
است که حرکت میکند ،نفس میکشد ،به حمام میرود ،میشوید و میخوابد ،اما در واقع به چشمانش
خواب نمیآید ،من دنبال خودم میگردم ،دوست دارم بار دیگر او را ببینم ،اما این تصور که من خودم
را برای همیشه از دست دادهام ،برایم غیر قابل تحمل است ،من به انتظار خودم خواهم ماند ،خواهش
میکنم از دست من ناراحت نشو ،نمیدانم چه چیزی درست است و چه چیزی غلط ،آن نیروی
اولیهای که در عراق داشتم همه را از دست دادهام ،من فقط یک چیز را خوب میدانم و تو باید باور
کنی ،اینکه تا زمانی که تو با من هستی ،من احساس بدبختی نمیکنم ،بله نادر این تنها حقیقت در
زندگی من است.
 -21اینجا یکی از خانههایی بود که یک روز به آن نقل مکان کردیم ،اما من داخل این خانه حس
میکنم که در زندان هستم.
 -24مادرم دائماً میگفت :مردهها بیشتر از زندهها دور ما را گرفتهاند ،سونیا چرا مادرم این سخن را
میگفت؟ آیا مادرم میخواست که مرا به یاد والدینم بیندازد یا به یاد خودم؟ آیا من در نگاه مادرم
مردهام چون من اینجا (کانادا) هستم و او آنجا (پاریس)؟ آیا این همان ماهیت مرگ است؟.
 -9۲نمیتوانستم اتفاقات و مصیبتهای اخیر را هضم کنم ،راننده از داخل آیینه نگاهی سرد به من
انداخت ،نگاهش مانند سنگ سخت بود ،دلم برای دستپخت مادرم تنگ شده است.
 -91به سونیا و لیون فکر کردم و چهرة پدرم را به یاد آوردم ،گمان میکردم که او را فراموش میکنم،
اما این طور نبود ،میبایست االن کنارم باشد ،همۀ این افرادی که میآیند و میروند ،چیزهایی در دست
دارند ،نگاههایی مهربان و احساساتی لطیف دارند ،اما من اینها را نمیخواهم.
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Introduction: In literature, the creation of a character is the product of the thoughts
and ideas of the author who creates it inspired by his or her environment and time.
The concept of character, like other phenomena in the world of art, has always
undergone changes over time and the ups and downs of human life (Daghighian,
1992). Regarding the background of personality and characterization, Aristotle was
the first to speak about it. About the relationship between personality and action, he
believes that personality is a constant companion of action (Abu Shahab, 2008).
Drama is an important type of story in which the author conveys his thoughts to the
audience and deals with the issues and problems in the society and criticizes it
through the characters. Characterization is one of the most important topics in the
field of fiction; therefore, contemporary writers pay special attention to this issue in
their works. One of these writers, Saadullah Venus, a well-known Syrian
playwright, has paid more attention to character than to the other narrative elements
and has used different personality types in his play entitled "Mulham al-Sarab".
Using these characters, he recounts the problems of Arab countries, including his
homeland Syria. Shalomite Raymond Kenan, one of the contemporary critics and
writers, has dealt with the subject of personality in detail in his narrative book
Contemporary Poetics. According to him, character is a construction that the reader
makes by combining different signs scattered throughout the text (Kenan, 2008).
The author examines the characteristics of the characters with various indicators and
patterns in the story. This theory is divided into direct and indirect descriptions. In
direct description, character traits are introduced with an adjective or possibly some
types of nouns or components of speech (ibid). In contrast, indirect description deals
with action based on habitual and non-habitual approaches. The action also deals
with the result as well as the speech, the environment, the appearance and the
analogy between the characters.
Methodology: Through the descriptive-analytical method and with the aim of
examining the main and minor characters of the play "Malhamah al-sarab" based on
Raymond Kenan's theory, this study seeks to detect the thoughts and ideas of
Sadollah Venus.
Findings
1. Direct description: The description of personality characteristics is considered as
direct characterization when the most authentic voice of the text conveys it to the
reader (ibid). In this description, the character is personified directly and briefly
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using an adjective or a noun. The determination of names for characters is a special
type of direct description (Lotte, 2007).
2. Indirect description: In this kind of description, the author presents and describes
a characteristic in different ways instead of referring to the character. The use of
action and behavior as the first and simplest role of a character is important because
it determines the development of characters in a story (Habibi et al., 2016).
Nowadays, most writers use this type of description to introduce characters. Since
explicit and guiding ability of direct description is often considered as a
disadvantage, they believe in that while they are fully aware of the audience and
know that not involving the minds of people and just considering them as bystanders
makes them bored (Kenan, 2008). Raymond Kenan has introduced several different
indicators to use this type of description;
A) Action: Action refers to the behavior of the characters throughout the story, "to
what has been done, has not been done or is going to be done" (Ashrafi and Taki,
2018: 10). This tool in the story is divided into two types of habitual actions and
non-habitual actions (Kenan, 1995). Habitual action is an action that is repeated
regularly (Okhovat, 1992), but unusual action is that it happens only once and, in the
light of it, the spirit of the character can be understood (ibid).
B) Speech: Another characteristic of indirect description stands for what one
character says about another character (Kenan, 2008). Speech can reveal the social
or professional class of a character (Kennan, 1995).
C) Physical description: This type of description can refer to the character's face. It
sometimes speaks of character and sometimes the narrator reveals its relationship
with the character (ibid).
D) Physical environment: The environment around the character (room, house and
city) is among the things that indicate the character's traits. The human environment
around him or her (family, social class) indicates the personality characteristics
(Kenan, 2008).
E) Analogy of persons: The analogy of people is used when two characters are
introduced in similar situations and the similarity or contradiction between their
behavior is emphasized (ibid).
Conclusion: The results of the study of the play "Malhamah al-Sarab" based on the
theory of Raymond Kenan indicate that the author of this play expresses the
character of Abboud and his characteristics in the form of direct descriptions to
begin the story and uses indirect descriptions to introduce the other characters.
Moreover, in this play, the role of indirect description is more important than the
direct description, and the indicators of performance or non-performance of roles
and actions by characters such as Abboud, Yassin, Sheikh Abbas and the others are
reflected in the play. Also, among the methods of indirect description, environment
and speech are more prominent than other patterns of rhymes. Venus advances the
play in different environments to provide an accurate and clear picture of the
economic and social situation of the rural community. He also uses the speech
indicator to express the emotions and feelings of the characters. Finally, Venus
draws an analogy of the individuals using the historical characters of Abel and Cain,
which shows the author's success in using the analogical model to express the
anomalies that rule the society.
Keywords: Kristeva, Strangers to ourselves, Arabic novel, Al-Mahbubat, Alia
Mamdouh.
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" اثر

تحليل و واکاوي شخصيتها در نمايشنامة "
بر مبناي ديدگاه شلوميت ريمون کنان

عبداالحد غيبي ،1استاد گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
علي صياداني ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

نسرين حسيني توانا ،کارشناس ارشد گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
تاريخ پذيرش2111/21/21 :

تاريخ دريافت2111/10/12 :

چکيده
از نمايشنامهنويسان معاصر سوري است کهه در اغله

آثهار  ،نگهاه رهرا ملهي داشهته و

تحوّالت اجتماعي ،اقتصادي و از همه مهمتر ،نظام نوين سرمايهداري را به چالش ميکشد .اين نويسنده
 ،ارکهار خهود را در قاله

در يکي از مشهورترين آثار نمايشهي خهويش

گفتگوي ميان شخصيتها و توصيفهاي نمايشنامه بيان ميکنهد .نظريههي ريمهون کنهان ،بهه مووهو
شخصيتپردازي بيش از ديگر شاخصهها پرداخته و توجه ويژهاي به اين مؤلفهه دارد؛ در ايهن ديهدگاه،
شخصيتپردازي بر اساس توصيفِ مستقيم و غيرمستقيم است .در توصيف مستقيم ،مووهوعاتي ماننهد
خصلت شخصيتها براي خواننده معرري ميشود امّا در توصيفِ غيرمستقيم ررتارها به طهر مختلهف
همچون کنشهاي عادتي ،غيرعادتي و غيره نشان داده ميشوند .شخصيتهاي نمايشنامۀ

،

داراي نقش و کنشهايي هستند که از طريق نظريهي ريمون کنان قابل تحليل و بررسي است .پهژوهش
حاور بر آن است تا به رو

توصيفي-تحليلي ،شخصيتههاي نمايشهنامهي "

" را بهر

مبناي الگوي شخصيتپردازي ريمون کنان مورد واکاوي قرار دهد .يارتههاي پژوهش نشان ميدهد کهه
اين شخصيتها ،داراي ررتارها و کنشهايي هستند که به شکلگيهري نظهام سهرمايهداري در جامعههي
عربي منجر شده است؛ موووعي که از اووا نابسامان سياسي و اجتماعي حهاکم بهر جوامهر عربهي و
بازتاب آراي نقدي نويسنده در برابر آن حکايت ميکند.

کليدواژهها :ريمون کنان ،شخصيت،

،

-1پست الکترونيکي نويسنده مسئولAbdolahad@azaruniv.ac.ir :
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مقدمه
خلق شخصيت در ادبيات ،محصول ارکار و انديشهي نويسنده است که با الهامگيري از
محيط و زمان خود آن را ميآرريند« .مفهوم شخصيت ،مانند ساير پديدههاي دنياي هنر،
در گذر زمان و با عبور از پيچ و خمهاي زندگي بشر ،همواره دستخو

تغيير و تحول

بوده است» (دقيقيان.)13 :1731 ،شخصيت در يک اثر داستاني ،اصليترين عنصري است
که بناي داستان بر اساس آن پايهگذاري ميشود (  )73 :0212 ،و همچنين «مهمترين
عنصر منتقلکنندهي تم (درونمايه) داستان و مهمترين عامل طرح داستان ،بهشمار
ميآيد .تقريباً تمام داستانها در گستر

طرح و ارائهي تم (درونمايه) خود از

شخصيتهايي داستاني ياري ميجويند که معموالً انسان هستند» (يونسي .)033 :1731 ،و
عنصري کارآمد است که در شکلگيري حوادث داستان سهيم بوده ،در آن اثر ميگذارد
و از آن تأثير ميپذيرد

از اينرو که اين عنصر« ،محملي است که

حاالت و احساسات نويسنده در آن متجلي ميشود و اعتبار و ارز

آن در روابطي

است که با ديگر ساختمانهاي کالمي نويسنده برقرار ميکند» (آلوت،)533 :1771 ،
نميتوان داستان را بدون حضور شخصيتها تصور کرد.
شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي ،رردي است که کيفيت رواني و اخالقي او ،در
عمل و گفتار او وجود داشته باشد .خلق چنين شخصيتهايي که براي خواننده در
حوزهي داستان يا نمايشنامه و ريلمنامه و غيره تقريباً مثل ارراد واقعي جلوه ميکنند را
شخصيتپردازي مينامند (ميرصادقي .)002 :1712 ،از نظر رووانيان ،شخصيتپردازي
عملي است که نويسنده به وسيلهي آن و براي روشن ساختن چگونگي ابعاد شخصيتي
شخصيتهاي داستانش ،به توصيف ررتار و کردار و درونيات آنان ميپردازد؛ بهگونهاي
که بتوان بر طبق آن ،به ابعاد شخحصيتي يک ررد پي برد (رووانيان .)0 :1712،دربارهي
پيشينهي شخصيت و شخصيتپردازي بايد گفت ارسطو اوّلين کسي است که در
اينباره سخن رانده است .او در زمينهي رابطهي ميان شخصيت و عمل ،عقيده دارد که
شخصيت ،همراه هميشگي عمل است
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نمايشنامه ،يکي از انوا مهم داستاني است که نويسنده در آن و بهوسيلهي
شخصيتها ،ارکار خود را به مخاط

انتقال ميدهد و به مسائل و مشکالت موجود در

جامعه پرداخته و آن را مورد نقد قرار ميدهد .چنانکه «امروزه نويسنده ميکوشد
اشخاص داستان را به گفتگو و عمل وادارد و کاري کند که خود با گفتار و ررتار،
شخصيت ،خوي و خصال خويش را در معرض تماشا و قضاوت خواننده قرار دهند؛ و
بديهي است که اين شيوه ،هم طبيعي است و هم با واقعيت زندگي سازگار است»
(يونسي.)033 :1731 ،
شخصيتپردازي ،يکي از مهمترين مباحث در حوزهي ادبيهات داسهتاني اسهت و از
اينرو ،نويسندگان معاصر در آثارشان به اين مسأله توجه ويهژهاي دارنهد .يکهي از ايهن
نويسندگان،
خود با عنوان

 1نمايشنامهنويس سرشناس سوري اسهت کهه در نمايشهنامهي
 ،از ميان عناصر روايي ،بيشتر بهه شخصهيت پرداختهه و از

تيپهاي شخصيتي مختلف بههره گررتهه اسهت .وي بها اسهتفاده از ايهن شخصهيتهها،
مشکالت کشورهاي عربي و از جمله سرزمين مادريا

سوريه را بازگو ميکند.

يکي از منتقدان و نويسندگان معاصر ،شلوميت ريمون کنان 0است که در کتاب
روايت داستاني (بوطيقاي معاصر) خود ،به تفصيل به بيان مووو شخصيت پرداخته
است .به تعبير وي «شخصيت يک برساخت است که خواننده آن را از کنار هم چيدنِ
نشانههاي مختلفِ پراکنده در سرتاسر متن ،درست ميکند» (ريمون کنان )30 :1713 ،و
نويسنده در داستان خود ،ويژگي شخصيتها را با شاخص و الگوهاي متعددي مورد
بررسي قرار ميدهد .اين نظريه ،به دو شاخص توصيف مستقيم و غيرمستقيم تقسيم
ميشود که در توصيف مستقيم ،خصلت شخصيت با يک صفت ،اسم معني يا احتماالً
برخي ديگر از انوا اسم يا اجزاي کالم معرري ميشود (ريمون کنان )15 :1713 ،و در
مقابل توصيف غيرمستقيم نيز به کنش 7با سه رويکرد کنش عادتي ،5غيرعادتي 3و کنش
بالنتيجه 7و همچنين به گفتار ،محيط ،ووعيت ظاهري و قياس ميان شخصيتها
ميپردازد.
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جستار حاور کوشيده است با استفاده از رو
شخصيتهاي اصلي و ررعي نمايشنامهي

توصيفي-تحليلي و با هدف بررسي
براساس نظريهي ريمون کنان،

ومن دستيابي به ارکار و انديشههاي

از رهگذر تحليل اين

شخصيتهاي بر مبناي نظريهي مذکور ،به سؤاالت زير پاسخ دهد:
 -1شيوهي شخصيتپردازي و معرري شخصيتها در اين نمايشنامه بر مبناي ديدگاه
ريمون کنان چگونه نمود يارته است؟
 -0کدام شاخصههاي شخصيتپردازي ريمون کنان در نمايشنامه از بسامد بيشتري
برخوردار است؟
توصيف مستقيم
نويسنده در توصيف مستقيم به رو هاي مختلف به معرري شخصيتها ميپردازد که
يکي از اين رو ها «نام بردن است» (حري .)3 :1712 ،وصف ويژگيهاي شخصيت،
زماني شخصيتپردازي مستقيم محسوب ميشود که موثقترين صداي متن آن را به
گو

خواننده برساند (ريمونکنان .)15 :1713 ،در اين توصيف ،شخصيت به شکلي

مستقيم و خالصهوار ،با استفاده از صفت يا اسم معنا شخصيتپردازي ميشود .يک
گونهي خاص از توصيف مستقيم ،تعيين اسم براي شخصيتهاست (لوته.)123 :1717 ،
در رو

مستقيم «نويسنده رک و صريح با شرح يا با تجزيه و تحليل ميگويد

شخصيت او چگونه آدمي است و يا به طور مستقيم از زبان کس ديگر در داستان
شخصيت را معرري ميکند» (الرنس.)51 :1772 ،

ب) توصيف غيرمستقيم
آن است که نويسنده بهجاي آن که به خصلت اشاره کند ،آن را به طر مختلف نمايش
ميدهد و تشريح ميکند .کاربست کنش و ررتار به عنوان اولين و سادهترين نقش يک
شخصيت ،نقشي تعيينکننده و بهسزا در پيشبرد شخصيتپردازي در داستان دارد
(حبيبي و همکاران .)102 :1723 ،امروزه نويسندگان در اغل

آثارشان براي معرري
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شخصيتها ،از اين نو

توصيف بهره ميگيرند؛ چرا که «صراحت و قابليت

هدايتکنندگي توصيف مستقيم را غالباً از جمله معاي
به مخاط

ميدانند؛ زيرا آگاهي کاملدادن

و درگيرنکردن ذهن ارراد و تنها نظارهگر بودن ،خستهکننده ميشود» (ريمون

کنان .)13 :1713 ،ريمون کنان براي استفاده از اين نو توصيف ،چند شاخصهي مختلف
معرري کرده است:
الف) کنش
کنش به ررتار شخصيتها در طول داستان و در مقابل «آنچه که انجام شده ،نشده يا
قرار است انجام شود ،اشاره دارد» (اشرري و تاکي .)12 :1723 ،اين ابزار در داستان به دو
نو کنشهاي عادتي و کنشهاي غيرعادتي تقسيم ميشود
کنش عادتي ،عملي است که مرت

؛

تکرار ميشود (اخوت )157 :1731 ،اما کنش

غيرعادتي ،آن است که رقط يک بار اتفا ميارتد و در پرتو آن ميتوان به روحيهي
شخصيت پي برد (همان) .کنشهاي غيرعادتي جنبهي پويايي شخصيت را آشکار ميکنند
و غالباً در نقطهي عطف روايت ،نقشي را برعهده ميگيرند .کنشهاي عادتي و
غيرعادتي به يکي از مقولههاي انجام دادن يا ندادن کار يا وظيفهاي و کنش بالنتيجه
تعلق دارد (ريمونکنان.)17 :1713 ،

ب) گفتار
يکي ديگر از شاخصههاي توصيف غيرمستقيم ،گفتار ميباشد و به معني آنچه يک
شخصيت درباره شخصيتي ديگر بر زبان ميآورد ،ميباشد (ريمون کنان)23 :1713 ،؛ گفتار
ميتواند طبقهي اجتماعي يا حررهي شخصيت را برمال کند
گفتار شخصيت به واسطهي محتوا و شکل خود ،چه در مکالمه و چه در ذهن ،نشانهاي
از خصلت يا خصلتهاي شخصيت بهشمار ميآيد؛ (ريمون کنان.)23 :1713 ،
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ج) توصيف ظاهري
اين نو توصيف ،ميتواند به چهرهي شخصيت اشاره کند گاهي هم از خود خصلت
ميگويد و گاهي هم راوي ،رابطهي آن را با خصلت آشکار ميکند
 .مشخصههاي ظاهري که از اختيار شخصيت خارجند ،مثل قد ،رنگ چشمان،
اندازه بيني و غيره ،صرراً از راه مجاورت رضايي در شخصيتپردازي دست دارند ،امّا
مشخصههاي کنترلشدني به روابط علي متکياند (ريمونکنان .)20 :1713 ،ويژگيهاي
جسماني و ظاهري ارراد تا حد زيادي به مخاط
خصلتهاي دروني آنها راهنمايي ميکند (گلفام و حبي

براي شناخت ويژگيها و
الهي.)1 :1721 ،

د) محيط فيزيکي
محيط اطراف شخصيت (اتا  ،خانه و شهر) ،از جمله موارد دال بر خصلت شخصيت
بهشمار ميآيند .محيط ريزيکي اطراف شخصيت و محيط انساني او (خانواده ،طبقهي
اجتماعي) ،از جمله موارد دال بر خصلت شخصيت به شمار ميآيند (ريمون کنان:1713 ،

.)27
ه) قياس ميان اشخاص
اين شاخصه زماني است که دو شخصيت در موقعيتهاي مشابه معرري ميشوند و بر
شباهت يا تضاد ميان ررتار آن دو تأکيد ميشود (ريمون کنان)127 :1713 ،؛ امّا نبايد
ررامو

کرد که شاخص شخصيت هميشه مبين يک خصلت به استثناي خصايل ديگر

نخواهد بود و ميتواند دال بر همبودگي خصايل متعدد باشد ،ومن آن که خواننده را
بر سر انتخاب خصايل مختلف مردد نگه ميدارد( .همان.)21 :

پيشينهي پژوهش
در مورد پيشينهي پژوهش حاور ميتوان دو نو دستهبندي انجام داد؛ نخست
پژوهشهايي که در مورد نمايشنامهي

انجام گررته است مانند:
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در مقالهي
(سايت

،
 )0223 :به صورت گذرا به بررسي مووو

نمايشنامه ،شخصيتهاي آن و به مکانهاي نمايشنامه اشاره ميکند.
نوشتهي

مقالهي

 ،تمام عناصر نمايشنامه نظير

(مجلهي

شخصيت ،مکان ،گفتگو و غيره را مورد بررسي قرار داده ،امّا در آن سخني از ريمون
کنان به ميان نيامده است.
دستهي دوم پژوهشها ،مربوط به آثاري است که از الگوي ريمون کنان براي تحليل
عناصر داستان بهره بردهاند مانند:
بتول اشرري و گيتي تاکي در مقالهي «الگوي شخصيتپردازي داستانهاي پيامبران
الهي در قرآن کريم ،بر مبناي ديدگاه ريمون کنان»( ،پژوهشهاي ادبي -قرآني ،شمارهي
 ،)1723 :7به بررسي شخصيتپردازي داستانهاي مربوط به پيامبر اکرم (ص) و ساير
پيامبران (عليهمالسالم) در متن قرآن (بر اساس ترجمهي صفوي) پرداختهاند .نتايج
پژوهش بيانگر آن است که :در شخصيتپردازيهاي قرآن از تمامي شاخصها و
رو هاي الگوي ريمون کنان استفادهشده و استفاده از شاخصهاي غيرمستقيم از
شاخص مستقيم بيشتر است .همچنين در ميان رو هاي گوناگون توصيف غيرمستقيم
شخصيت ،به ترتي

از کنش و گفتار ،بيشتر از ساير رو ها استفاده شده و ذکر

کنشهاي غيرعادتي از عادتي رايجتر است.
آزاده ميرزاييتبار و علي صابري در مقالهي «بررسي عناصر داستان در داستانهاي
کودک

(در آينهي ديدگاه شلوميت ريمون کنان)»( ،پژوهشنامه نقد

ادب عربي ،شمارهي  ،)1721 :11به بررسي عناصر  02داستان وي در حوزهي ادبيات
کودک پرداختهاند .نتايج اين پژوهش نشان داده پيرنگ داستانهاي

به

دليل آنکه مجال کاري جهت تغيير مسير داستان ندارد ،غالباً يک پيررتي است .ديگر
اينکه زاويهي ديد در تمام داستانها بهجز يک داستان ،داناي کل يا سوم شخص است
که طبق نظر ريمون کنان در اين نو داستان ،ررصت تغيير زاويهي ديد بسيار کم است.
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با جستجوهاي انجامشده در پايگاههاي معتبر علمي چنين بهنظر ميرسد تاکنون
پژوهشي در ارتباط با تحليل شخصيتهاي نمايشنامهي
بر مبناي ديدگاه ريمون کنان صورت نگررته است .از اينرو ،جستار حاور ،پژوهشي
جديد در اين زمينه بهحساب ميآيد.

موضوع نمايشنامه
نمايشنامهي

در پنج رصل و هر رصل از چندين پرده تشکيل شده و

عناوين برگزيدهي رصول ،خالصه و چکيدهاي از رويدادهاي هر رصل را در اختيار
خواننده يا بيننده قرار ميدهد .شخصيت اصلي نمايشنامه،

است که سالها پيش ،از

وطن خود مهاجرت کرده و با خادم (شيطان) خود در غربت زندگي ميکند.

پس

از مدتي دچار رکود اقتصادي ميشود و خادم به او پيشنهاد ميکند که بايد دوباره اقدام
به مهاجرت نمايد و

 ،وطن خود را براي سرمايهگذاري انتخاب ميکند .بازگشت

به وطن به همراه خادم براي بررسي بازار ،اووا و شرايط سرمايهگذاري به
منظور رهايي از رکود ،حضور غولهاي صنعتي و کشورهاي پيشررتهي توسعهطل

را

در خاطر خواننده تداعي ميکند که به هنگام تشديد بحران جهت ساماندهي به اووا
بد اقتصادي خود ،کشورهايي را هدف قرار ميدهند و ومن آشنايي با اووا اقتصادي
آنان ،زمينههاي سرمايهگذاري و بازار آن را بررسي ميکنند؛ بهطوريکه انرژي را از آنان
گررته و به بازارهاي متزلزل خود تزريق ميکنند تا از اين رهگذر ،خود را از خطر
نابودي نجات دهند.

با اين تررند و تفکر که مردم سرزمينش را به رراه و آسايش

خواهد رساند ،به وطنش مهاجرت ميکند اما رهآورد اين مهاجرتِ شوم ،چيزي جز
رالکت و نابودي براي وطن نبود؛ او رساد اجتماعي و اقتصادي را براي روستائيان به بار
ميآورد ،زمينها را از مردم خريداري کرده و به سران حکومت ميرروشد ،اهالي
روستا را با رقر و رنج تنها ميگذارد و دوباره بهسوي غرب رهسپار ميشود .اين
حرکت وي ،رساد اقتصادي و اجتماعي را براي روستا و روستائيان به بارآورد ،حرمتها
را از ميان برداشت و عادتهايي در پوشاک ،خوراک ،آواز و تفکر مردم بهوجود آورد؛
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بهحدي که تا آن زمان روستا چنين اوواعي را به خود نديده بود
برداشتي آزاد از نمايشنامهي راوست 3نوشتهي گوته 1است که در آن،
است و مفيسورلس( 2شيطان) ،در قال

راوست معادل
کشيده است.

شخصيت خادم بهتصوير

در اين نمايشنامه ،از گردنکشان و استعمارگران نظام نوين

جهاني که سياست را ابزار دست هرم جهاني قرار ميدهند و در گستر

رساد نقش

اساسي دارند ،سخن ميگويد (بيگدلي 352 :1727 ،و

تطبيق عملي شاخصههاي شخصيتپردازي ريمون کنان در نمايشنامهي
در اين بخش ،ابتدا به بررسي متن کامل نمايشنامهي

پرداخته ميشود،

سپس با بهرهگيري از الگوي ريمون کنان ،هريک از عوامل و نقش آنها در
شخصيتپردازي شخصيتهاي اين نمايشنامه ،مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهند
گررت:
توصيف مستقيم
بارزترين نمودهاي توصيف مستقيم را ميتوان در نامگذاري اشخاص يا استفاده از يک
صفت براي توصيف آنها مشاهده کرد؛ شخصيت اصلي اين نمايشنامه «
 ،بر وزن

است.

در معناي مفعول است و به معناي عبادتشده که

»
ني ز

صفت آن و به معناي «کسيکه مردم را گمراه ميسازد» ،است
.

با دقت اين اسم را برگزيده ،زيرا

بر اثر معاشرت با شيطان خويش

(خادم) ،سادگي و صداقت را از مردم گررته و دنيايي از ريا و دروغ به آنها اهدا کرده و
در واقر گمراهشان ساخته است .خادم او نيز از جان

نويسنده با صفت

معرري شده که بهمعني کسي است که «ستون رقرات او کج شده»
) و در ادب رارسي از آن به عنوان «گوژپشت» ياد ميشود که نمادي از
رردي بسيار دروغگو و بدذات است؛ اين شخصيت نيز در اين نمايشنامه به درستي
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توصيف شده ،زيرا در صحنههاي مختلف سعي در رريفتن ارراد دارد.
معناي «ابر سفيد»
و

(دختر

نيز به

است که بهدرستي با توصيف زيبايي
) همخواني دارد:

12

نيز که بهمعناي نقره است ،به خوبي بيانگر زيبايي

اين شخصيت و انتخابِ صحيحِ اسامي از جان

نويسنده در راستاي توصيف مستقيم و

معرري آنها به خواننده ميباشد:
(همان .)712 :گاهي نيز نويسنده
براي توصيف شخصيت منفي ارراد ،از صفتهاي نامناسبي بهره برده است؛ بهعنوان
 ،خواهر

نمونه از

 ،که مدام در پي شکار دخترکان زيباروي براي برادر
يادکرده است:

مسن خويش بوده ،با صفت
10

(همان .)723 :همچنين

شخصيتهايي ميباشد که بهنوعي محارظ

يکي ديگر از

است و هميشه همراه اوست:
( 17همان.)353:در

صحنههاي پاياني نمايشنامه که
او با عنوان زشت «

بعد از رري

مردم ،به يکباره ناپديد شده ،مردم از
( 15همان).

» ياد ميکنند:

از ديگر سو ،برخي از اسامي بر اساس کارکردشان در نمايشنامه انتخاب شدهاند؛
که

که از شخصيتهاي مثبت است ،بر اساس ارسانهي قديمي
عليرغم نابينايي ،قدرت پيشگويي داشته ،انتخاب شده:
13

(همان.)353 :

يکي از ديگر شخصيتهايي است که نام او بيانگر قدرتش در

انتخاب و راهنمايي ميباشد و اين امر در صحنههايي از نمايشنامه نشان داده شده است:
(17همان.)753 :

در واقر هريک از ديگر شخصيتهاي رمان براساس نام انتخابي

 ،قابل

پيشبيني هستند و عملکرد آنها در طول نمايشنامه نيز بهخوبي بيانگر انتخاب دقيق
نويسنده در توصيف اين ارراد است .مانند:

(شخصيتي مثبت و ديندار)،
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(رردي ديندار که البته در صحنههاي پاياني توسط خادم و
دامنش به گناه آلوده ميشود)،

رريفتهشده و

(شخصيتي که از اووا قديم و سادگي

روستا بسيار شادمان است امّا تغيير و دگرگوني منفي رويداده در منطقه او را بسيار
(همسر دوم

آزرده ميسازد)،

رابطه دارد)،

که بسيار زيبا بوده امّا پس از طال از

با

(که اگر چه اسم او بيانگر اطاعت از خداوند است،

امّا ومن داشتنِ رابطهي پنهاني با

 ،پس از رشد و تغيير منطقه ،به انوا رسق و

رجور آلوده ميشود)،

(که بر خالف نام خويش ،رقط به مالاندوزي و استفاده از

هر موقعيتي براي کس

که حارظ زمينهاي

مال ميپردازد)،

(پسر بزرگ

پدري بوده و نقش يک امين و حارظ را براي اموال برادر کوچکش برعهده داشته
است).

توصيف غيرمستقيم
در اين نمايشنامه ،براي نمايش و معرري شخصيتها ،بيشتر از توصيف
غيرمستقيم استفادهکرده و منجر به کثرت بسامد اين توصيف در داستان شده است .مانند
خادم،

و غيره که در ادامه به تحليل و واکاوي شخصيتها به صورت

مفصل پرداخته خواهد شد.

کنش عادتي
اين کنش به دو گونه در متن نمايشنامه بروز و ظهور پيدا ميکند:
 )1انجامدادن کار يا وظيفهاي:
خادم در نقش شيطان براي مجبورکردن

به ترک غرب ،در گام نخست او را

نااميد کرده سپس چنين القا ميکند که در اين ووعيت نابسامان غرب نميتوان کاري
انجام داد و بدن

نيز ناتوان شده و نياز به خون جديدي دارد که نميتوان آن را در

غربت بهدست آورد و بايد به روستا يا مکاني پر از آب و گياه مهاجرت کرد تا زندگي
دوبارهاي ساخت:
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.

(

با استفاده از کنش عادتي ،به توصيف غيرمستقيم شخصيت

خادم که هدرش قراردادن روستا در ووعيت بد اقتصادي به دست

است ،ميپردازد

و نشان ميدهد که در اين بخش ،انجامدادن وظيفه توسط خادم صورت گررته است و
وظيفه و نقش او ،ايجاد نظام سرمايهداري است که به صورت کامل در نمايشنامه
مشاهده ميشود.
يکي از کارهايي که

به آن عالقه داشته و در صحنههاي مختلفي از نمايشنامه

تکرار شده ،عودنوازي و خواندن آواز است؛ ميتوان اين کار را کنش عادتي او دانست

که بيانگر شخصيت مهربان و لطيف او است( :
( 11همان:
.)712

در جدول زير ،ساير کنشهاي عادتي موجود در متن نمايشنامه ذکر شده است:
جدول  -2ساير کنشهاي عادتي انجام دادن يک کار
کنش
ازدواج

با دخترکان کمسن و سال
گريه و مويهي پدر عبود

شخصيت

صفحه

حرص ،ررصتطلبي و شهوتراني او

 0( 717 -713بار)

مهرباني و لطارت طبر او و عالقه به سرزمين خود
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 )0انجام ندادن وظيفهاي :چيزي که شخصيت ميبايست به انجام آن اقدام کند ،ولي
انجام نميدهد .در"

،

شخصيتي هنرمند و نوازنده است که در

صحنههاي اول نمايشنامه ،بهعنوان انسان پاک و با صداقت روستا معرري ميشود .امّا در
ادامه مشاهده ميشود که او به سمت نظام سرمايهداري کشيده ميشود و ثروت
را هم ميرريبد و بدين ترتي

او

از تيپ شخصيتي خود ،يعني از خوبي و نيکي راصله
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گررته و بهسمت دروغ و ريا سو پيدا ميکند؛ او از اصليترين وظيفها

که نشان

دادن چهره و وجدان يک ملت است ،دور ميشود؛ بهطوري که در قسمتي از نمايشنامه،
شخصيت وظيفهي اصلي خود را انجام نميدهد .گفتگو ميان
خوردن

رري

توسط

است که موج

حاکي از

و

دور شدن او از شخصيت اصليا

گرديده است:

در طول نمايشنامه ،ررتار و کنش اين شخصيت تغيير و تحول مييابد ،به طوري
که در آغاز ،او مخالف ررتار

بود ،امّا با گذشت زمان ،از وي رري

او همراه ميشود تا شايد او هم بسان
بخش انجام ندادن وظيفه توسط

ميخورد و با

ووعيت زندگي خود را بهبود بخشد .در اين
نمود مييابد.

کنش غيرعادتي
کنش غيرعادتي همانند کنش عادتي دو شاخصه دارد:

 )1انجام دادن کار يا وظيفهاي:

در اين نمايشنامه از اسطورهي

بهره گررته و آيندهي جامعهي عربي را از زبان او نقل ميکند که در حقيقت ،بازتابي از
ارکار و انديشهي خود نويسنده است .او يکي از چهرههاي معروف نمايشنامه به نام
را با عنوان

که نمادي از غي

سخنگفتن ،راستگويي در خبر و قوت بينايي

است ،معرري کرده و در متن نمايشنامه او را با اين لق
گفت که در اين نمايشنامه،

(در نقش

مورد خطاب قرار ميدهد .بايد

) نابيناست و از همان آغاز از نيت بد و

زشت عبود آگاه بوده و آنچه که به ديدهي دل ميبيند را به زبان ميآورد.
براي

چنين شرح ميدهد:

(

)
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از تصاح

روستا توسط

و خادم حکايت

ميکند که نمادي از تباهشدن آيندهي سرزمينهاي عربي با وجود نظام سرمايهداري و
سايهارکندن استعمار غرب بر کشورهاي عربي در آينده است .از اينرو ،اقتصاد کشور
رو به وخامت خواهد گذاشت و اين چنين حکومتي ،شکست سختي را بر کشور
تحميل خواهد کرد.

 ،شخصيت

با الهامگيري از

را به وي تشبيه

کرده و غي گويي و پيشبيني آينده را يکي از ويژگيهاي اين شخصيت دانسته که اين
در نقطهي عطف روايت تأثير بسزايي داشته است.

وظيفهي اين شخصيت که آگاه

کردن ملت است را به وووح بيان ميکند.
 ،شخصيتي بسيار رئوف ،مهربان و احساساتي است ،امّا زمانيکه با پيشنهاد
همسر

در مورد ازدواج دخترشان با

نشان داده و شرو به تهديد کردن

روبرو ميشود ،ررتاري غيرعادي از خود
به قتل ميکند؛ در واقر ميتوان گفت در اين

بخش از نمايشنامه ،شخصيت وي تغييري اساسي داشته و از شنيدن اين سخنان بهشدّت
برارروخته ميشود و غيرت خويش را نسبت به دختر زيبايش نشان ميدهد:
01

(همان .)717 :اين مسأله در صفحهي بعدي نيز
( 00همان.)715 :

تکرار ميشود:
زني خيانتکار است که بهصورت پنهاني با
ميخواهد که پس از طال وي از

ارتباط دارد و از او

 ،با او ازدواج کند و به شهر ديگري سفر کنند؛
به ستوه آمده ،شرو به

در يکي از صحنهها که

از بدعهديهاي

پرخاشگري کرده و

را به سهلانگاري متهم ميکند:
07

(همان:

 .)771همين شخصيت در صحنههاي پاياني نمايشنامه دچار يک تغيير اساسي شده و به
نماز خواندن روي آورده که بيانگر پشيماني او از گذشته و سعي در جبران آن است:
( 05همان:
.)315
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نيز يکي از شخصيتهاي نمايشنامه است که در ابتدا نسبت به حضور
به او بسيار ناخشنود است و شيخ را متهم به جانبداري از او

و توجه

و تغييراتي است که در روستا

ميکند .اين کنش وي نشانگر مخالفت او با اعمال
روي داده:
03

(همان .)731 :امّا همين شخصيت ،چنان در دام زر

ميگيرد که به سمت

و بر

مال دنيوي قرار

گرويده و يکي از همنشينان او در مجمر ميشود .وي در
همسر سابق

مجمر به اشارهي خادم ،با

 ،آشنا شده و به انجام رسق و رجور

ميپردازد- :
!
صحنهي کشتهشدن

07

(همان .)301 :بارزترين کنش غيرعادتي نيز در اين نمايشنامه ،در
روي داده است:

بهدست

( 03همان.)771 :

 )0انجام ندادن وظيفهاي :يکي از شخصيتهاي ررعي داستان ،شخصي به نام
بهشمار ميآيد .او مردم را نسبت به کارهاي شوم

است که از طررداران

آگاه نميسازد و بدين صورت در مسجد موعظه ميکند:

(

.)720

روستا است؛ وي با اينکه از اقدامات

يکي از ارکان اصلي سران حکومت در
و ديگر سران در روستا آگاهي دارد و ميداند

که آنان به دنبال اشاعهي رساد اقتصادي و اجتماعي در جامعه هستند و بهدنبال آن رنج
و مشقت را براي مردم به بار خواهند آورد ،آنها را ميستايد ،بهعنوان چهرههاي محبوب
از آنان ياد ميکند و اطاعت از اين سرمايهداران را وظيفهي مردم ميداند .از وظايف
اصلي

آگاهيدادن و بيدارساختن مردم نسبت به خيانتهاي نظام حکومتي
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سرزمينش است ،اما از آنجاييکه او به رکر تأمين منارر خويشتن است ،صالح جامعه را
در رروختن زمينهاي کشاورزي و برپايي نظام سرمايهداري ميبيند و وظيفهي خود را
به شکل مطلوب انجام نميدهد.

گفتار ميان شخصيتها
بعد از به ويراني کشيدن سرزمين عربي ،هدف بعديا
کوچک در روستا بهنام

 ،دختر

ازدواج با دختري زيبا و

(خواننده) است .اما در بخشهاي ابتدايي

نمايشنامه ،وي مورق به اين کار نميشود؛ زيرا صحنهي پنجم رصل دوم نمايشنامه،
گفتگوي ميان پدر و دختر ،بيانگر ترديد و دودلي

نسبت به خواستگاري

است ،با اينکه

به خواستهي دختر

احترام ميگذارد ،ولي سعي دارد تا او را به

اين ازدواج ترغي

کند .با اين وجود،

،

با شناخت و آگاهي از شخصيت

ميدانست که او ميخواهد با ثروتش همه چيز را بهدست آورد و آرزوهايش را يکي
پس از ديگري تحقق بخشد و به همين دليل ابتدا راوي به اين ازدواج نبود" :

نويسنده با بهکارگيري
ابزار گفتار ،چهرههاي واقعي شخصيتها را بهنمايش ميگذارد؛ بهطوري که ميتوان
گفت

در اين صحنه از نمايش ،عالوه بر نشاندادن عواطف و احساسات

شخصيتها ،اصالت آنها را هم به مخاط

معرري ميکند؛ آنگاه که

ميگويد« :من رکر ميکردم تو قبل از مطرح کردن اين مووو از سوي

به پدر
 ،خواستهي

او را رد خواهي کرد و اجازهي طرح اين مووو را هم به وي نخواهي داد»؛ اما از
آنجاييکه

رريفتهي ثروت

شده بود ،تصور ميکرد ثروت ميتواند خوشبختي
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دختر

جواب منفي

را تضمين کند و به همين علت نميخواست به درخواست

دهد.
از ديگر شخصيتهاي نمايشنامه ،جواني روشنفکر به نام
بوده ،ولي عشق آنها به ازدواج منجر نميشود.
ميدهد و در آخر ثروت

است که عاشق

با وجود ترديد  ،تن به ازدواج با

او را هم مجذوب خود ميکند.

را نسبت به آيندهي زندگيا

با

سعي داشت تا

آگاه سازد تا بتواند عشق از دستررتهي
ميکرد ررهنگ جديد و مدرن در

خود را بهدست آورد .از سوي ديگر ،او تال

مشاهده ميشود:

روستايش رواج پيدا کند ،چنانکه در گفتگوي او با

در اين صحنه

(همان)750 :

از نمايشنامه ،عالوه بر بيان عواطف و احساسات گذشتهي دو شخصيت ،جنبههاي
اجتماعي آن دو را براي مخاط

شخصيتي است که از حق و

توصيف ميکند؛

حقو برابر زن و مرد سخن گفته و عليه سنتهاي قديمي که در روستا ريشه دارد و
مردم همچنان آن را دنبال ميکنند ،ميشورد و

را تأييد ميکند.

نيز سخنان

آنها ميخواهند با همکاري يکديگر ارکار و انديشههاي سنتي در روستا را از بين ببرند
تا بدين وسيله دنياي عرب ،گامي به سوي مدرنيته و نوشدن بردارد؛ هدف

در اين

نمايشنامه ،واداشتن نسل جديد به تکاپو براي بهبود ووعيتشان است.
گاهي اين توصيف در قال
پس از شراکت با

گفتگوي دروني (مونولوگ) روي داده است؛ زمانيکه
 ،مغازهي خود را گستر

به مغازهي آنها به بهانههاي مختلف سب
يکي از صحنهها

از

گروه رقاصههاي مجمر شود .اما

داده و ررت و آمد

آزار همسر وي،

 ،شده است .در

ميخواهد که در قبال دريارت هزينه ،مسئول آموز ِ
که از نيت شوم او و

آگاه بود ،از پذير
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اين امر سر باز ميزند .با اين حال،
پسانداز مال توجه داشته ،از

که بعد از گستر

مغازه ،رقط به پول و

ميخواهد که اين امر را بپذيرد که با مخالفت وي

مواجه ميشود .در اين بخش ،گفتگوي دروني يوسف ،بيانگر شخصيت حريص او و
دگرگونياي ميباشد که در شخصيت او روي داده است:
( 71همان.)300 :

گررته،

که پس از گررتارشدن در دام اعتياد به الکل ،قرض رراواني از

مديون او شده و به پيشنهاد خادم و براي رهايي از چنگال بدهي و رقر و براي رسيدن
به شهرت ،با ازدواج دختر کوچکش با

موارقت کرده است ،همه چيز را از

دستررته ميبيند و در گفتگو با خود  ،اين يأس و نوميدي را نشان ميدهد:

( 70همان.)371 :

وضعيت ظاهري شخصيتها
با توجه به رضا و محتواي نمايشنامه که بيشتر جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد و
هدف اصلي نويسنده که نمايش حکومت سرمايهداري در جامعه ميباشد ،زياد به
ووعيت ظاهري شخصيتها نپرداخته؛ امّا با دقت در متن نمايشنامه ميتوان به اين
نتيجه رسيد که نويسنده گاهي بر اساس اهداف خود ،بهصورت تلويحي به بيان
ووعيت ظاهري برخي از شخصيتها نظير
است که در تمامي احوال همراه

پرداخته است؛

بوده و بهنوعي ميتوان او را محارظ

شخصي
بهشمار

آورد؛ بارزترين خصوصيت يک محارظ داشتن هيکل و اندامي ورزيده و قوي است که
نويسنده اين خصوصيات را در توصيف ظاهري
77

بهکار گررته است:
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در بخشي ديگر از داستان،
ميکند؛ که

 ،از وي تقاواي ازدواج

به دليل زيبايي

در اين بخش ،اينگونه به بيان ويژگيهاي ظاهري

75

بخش،

به رنگ پوست

اشاره ميکند:

(همان .)772 :در اين

که نشاني از زيبايي اوست ،اشاره ميکند .پدر ،

 ،او را در زيبايي به گل سرخ ارسونگر تشبيه ميکند که دلربا و رريبنده است و از
اين طريق بيان ميکند که مرا بخاطر تو سرزنش ميکنند؛ از اين مطل
برداشت کرد که
صداي زيباي پدر

به مووو عالقهي

به

ميتوان چنين

اشاره دارد .در مقابل،

هم

را تحسين ميکند؛ صداي زيبايي که باعث گرايش او به

شده

است .نمونهي ديگر بيان ووعيت ظاهري در نمايشنامه ،توصيف شخصيت

است؛

او را در موقعيتهاي گوناگون و با ووعيت ظاهري گوژپشت براي مخاط
معرري ميکند؛ که براي پرهيز از تکرار به بيان يک نمونه از اين معرري اکتفا ميشود:
(همان .)703 :نويسنده سعي کرده
تا در تمامي رصلها به صفات پليد او که هدري جز گمراه ساختن ارکار ملت ندارد،
اشاره کند؛ به همين دليل در ذهن خواننده نام

با چهرهي زشت و پليد همراه مي-

شود.

محيط يا مکان
نمايشنامه ،زاييدهي رکر و انديشهي نويسنده است و چون بر روي صحنه به نمايش در
ميآيد ،نمايشنامهنويسان براي انتقال بهتر پيام داستان ،آن را در محيطهاي متعددي به
تصوير ميکشند؛ چراکه محيط تأثير بيشتري بر مخاط

ميگذارد و اين عنصر در

شکلدادن شخصيت نيز عامل بسيار مهم و نيرومندي است (يونسي)523 :1731،

از جمله نمايشنامههايي است که عنصر مکان نقش پررنگي در آن دارد؛ چنان
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در نخستين گام ،حکومت سرمايهداري را در محيط روستايي بهتصوير ميکشد

که

و از اين طريق به محيط و رضاي کلي داستان اشاره ميکند:

 .نويسنده در داستان خود ،محيط روستا را
قبل از ورود

به تصوير ميکشد؛ روستايي که ميان ووعيت سياهي و اميد

و

مردم براي آينده خودشان ،قرار دارد .با اينکه روستا ووعيت خوبي نداشت ،ورود
و

بر اين مشکالت ارزود و مردم نسبت به سالهاي قبل ،بيشتر متحمل رنج و

مشقت شدند .رساد اجتماعي در جامعه رواج پيدا کرد ،سرزمينهاي مردم از دستشان
ربوده شد و اميدي برايشان نسبت به آينده باقي نماند:
73

(همان.)352 :در

بخشي ديگر از داستان ،نويسنده به طراحي صحنه توجه بيشتري کرده و جزئيات را با
ظرارت و هنرنمايي خاصي ترسيم ميکند؛ از اينرو که بايد «طراحي صحنه به گونهاي
باشد که با مخاط

با استفاده از

و تماشاگر ارتباط برقرار کند» (روبين.)171 :1717 ،

اين ابزار ،رراه حاکم بر زندگي مردم را بهتصوير ميکشد ،چنانکه خانهي

بيانگر

آن است:
(71

نويسنده در اين بخش ،به بيان

ووعيت اقتصادي و توصيف محل زندگي خوانندهي روستا ميپردازد که خانها

از

سنگ و سيمان و از ديوارهاي گلي ساختهشده است .همچنين به جنس صندلي
نيز اشاره ميکند که ررو ررته و کهنه است .از ديگر محيطهاي حاور در نمايشنامه،
مغازهي

و

است؛ دو شخصي با کمک

 ،مغازهي کوچک

خود را به رروشگاهي بزرگ تبديل کردهاند .نويسنده با انتخاب اين مکان براي گفتگو
قصد دارد به محيطهاي تجاري روستا پس از اقدامات

نيز اشاره کند:
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(همان.)771 :

رردي

از طبقهي اجتماعي روستا و شخصيتي است که دامنش هرگز به گناه آلود نشده؛ اين
بخش از گفتگوي

با همسر

را در مغازهشان توصيف ميکند؛ چون
ناراوي هستند .جامعه چهرههاي غارل

بيشتر مردم از موقعيت بهوجود آمده توسط

و چشمان پريشان مردمي را نشان ميدهد که نسبت به آيندهي خويش نگران هستند؛
چون حکومت در دست اشخاصي است که براي مردم تصميم ميگيرند تا از اين طريق
زمين و اموالشان را از چنگشان درآورند و آنها را با رقر و رنج رها کنند.

قياس ميان اشخاص
و

پسران

شخصيتي باهو

بودند که در خانهاي محقر و ساده زندگي ميکردند.
و

 ،شخصيتي بود که ميخواست خانوادها

را از رقر

نجات دهد تا آنها ،بار ديگر طعم سختي را تجربه نکنند .آنان پس از روت پدر
زمينهاي کشاورزي را به ارث بردند؛
برگشت و از برادر
آن ،مخارج زندگيا

که در پايتخت زندگي ميکرد ،به روستا

خواست تا زمينها را بفروشد و سهم او را بدهد تا بتواند با
را در پايتخت تأمين کند:

اما با مخالفت برادر

مواجه شد؛ چرا که

معتقد بود براي زمين زحمات

بسياري متحملشده و زمينها را نخواهد رروخت؛ از اينرو ،سند زمينها را برداشته و
پنهان ميکند .وقتي
ميکند:

متوجه اين مووو شد ،برادر بزرگ خود را دزد خطاب
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(همان:

،

 .)772جر و بحث ميان دو برادر بيشتر شد تا اينکه

را به قتل رساند:

در آغاز رصل به داستان هابيل و قابيل اشاره

(همان).

ميکند؛ درواقر وي با الهامگيري از اين داستان تاريخي و مقايسهي ماجراي برادران اين
در مقابل مال و ثروت را به تصوير مي-

نمايشنامه با آن داستان ،حرص و طمر

کشد؛ حرص و طمعي که مرزي نميشناسد تا جاييکه برادر در مقابل برادر ميايستد و
براي رسيدن به هدف شومش از هيچ انگيزهاي حتي قتل برادر خود نيز کوتاهي نمي-
کند.
نمونهي ديگر قياس ميان اشخاص ،نام بردن از دو شخصيت آگاه بهنام

و

در نمايشنامه است .اين دو چهره در مورد تحوالت روستا با يکديگر به بحث و گفتگو
ميپردازند و هرکدام نظرات متفاوتي در مورد کارهاي
دست
ادي

ميشود و هو

و

ارائه ميدهند.

ابزار

خود را در اجراي نقشههاي عبود بهکار ميگيرد

:
(همان.)777 :

با اين تررند که توسعه،

پيشررت و رونق اقتصادي در روستا اتفا خواهد ارتاد ،مردم را به اعتماد به
تشويق ميکند و خود او هم پيشررتهايي که
در مقابل،

در روستا عملي نموده را ميستايد.

به پيشررت سرير و زود هنگامي که بهوجود آمده ،اعتقادي ندارد:
(همان) و بر اين باور است که توسعهي تدريجي

ميتواند به مورقيت برسد و در اين صورت است که مردم قادر خواهند بود تا از رقر در
آينده رهايي يابند.
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نتيجهگيري
بر مبناي نظريهي ريمونکنان

نتايج حاصل از بررسي نمايشنامهي
حاکي از آن است که:

 .1نويسندهي اين نمايشنامه براي آغاز داستان ،شخصيت

و ويژگيهاي او را

بهشکل توصيف مستقيم بيان ميکند و براي معرري ديگر شخصيتها از توصيف
غيرمستقيم بهره ميبرد.
 .0در اين نمايشنامه نقش توصيف غيرمستقيم پر رنگتر از توصيف مستقيم بوده و
شاخصههاي ايفا يا عدم ايفاي نقش و کنشها توسط شخصيتهايي مانند
و ديگر اشخاص ،در نمايشنامه نمود يارته است.
 .7در ميان رو هاي توصيف غيرمستقيم ،محيط و گفتار بيش از ديگر الگوهاي
ريمونکنان بهچشم ميخورد.

نمايشنامه را در محيطهاي مختلف ،براي ارائهي

تصويري دقيق و گويا از ووعيت اقتصادي و اجتماعي جامعهي روستايي پرور
ميدهد .او همچنين با استفاده از شاخص گفتار ،عواطف و احساسات شخصيتها را
بيان ميکند.
.5

با بهرهگيري از شخصيتهاي تاريخي هابيل و قابيل ،قياس ميان اشخاص

را ترسيم ميکند که اين مووو توريق نويسنده را در بهرهگيري از الگوي قياس براي
بيان ناهنجاريهاي حاکم بر جامعه نشان ميدهد.
پينوشتها
.1

نمايشنامه-نويس سوري در

به سال  1251ميالدي به دنيا آمد .او يکي از

مهمترين چهرههاي ررهنگي و نمايشنامهنويسي در دنياي عرب بهشمار ميآيد .وي روزنامهنگاري را در
قاهره به پايان برد و نمايشنامههاي کوتاهي را به قلم خود و در کتاب مستقلي بهنام
،

منتشر کرد .مهمترين نمايشنامههاي ونوس عبارتند از:
و

،
وي در سال 1223

بر اثر سرطان درگذشت
2. Shlomith Rimmon Kenan
3. action
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4. habitual actions
5. one-time actions
6. contemolated act
7. Faust
8. Johann Wolfgang von Goethe
9. Mephistopheles

 .12او ميخواهد زيباترين و خو روترين دختران روستا را دِرو کند.
 .11همسر

رضه؛ او در اوايل سن چهل سالگيست و چهرها

زيبا وجذاب است و داراي قامتي رعنا

و زيبا که با لطارت پر شده است.
 .10اين ارسونگر...پاهايش از قبر آويزان است و هنوز براي برادر

همانند ررمانده گروهان کار ميکند.

 .17اي مردم الغاوي روزيهايمان و اموالمان را دزديد خلف :اينها چيزي جز شايعات مخرب نيستند.
.15اي سگ الغاوي! از ما دور شو.
 .13زرقاء تنها از چيزي که اتفا ميارتد ،خبر ميدهد.
 .17و اين حق ماست که مختار ما را به راه راست هدايت کند پيش از آنکه برود.
 .13عبود :براي چه شرو نميکني؟ صندوقچهات را باز کن و سحر و جادو و داروهاي اصلي را از آن
خارج کن ،خادم :عجله نکن در اين ووعيت راکد و بيمار ،داروهاي تقويت کننده مفيد نخواهد شد .ما
اقدام الزم را نميتوانيم عملي کنيم ،عبود :آيا براي رهايي و نجات تال

ميکني؟ ،خادم :مووو

چيست؟ آيا اعتمادت به من را از دست دادي؟ رگهاي پوسيده شده تو به خون تازهاي نياز دارد ممکن
نيست آن را اينجا پيدا کنيم ،عبود :پيشنهادت چيست؟ خادم :به سرزمينهاي روستايي سفر کنيم.
( .11و بعد از تشخيص آهنگي که ياسين اجرا ميکند) اين هندوانه را از دست تو رها کردم و ش

و

روز سرم شرو به درد کردن ،کرد...آيا سير نشدي؟
 .12عبود جادو شدهي آوازهاي محلي من است ،مالحظه نميکني؟ زماني که در روستا بيدار ميماند،
نميتواند از وجودم بينياز شود ،از من خواسته است که خودم را آماده کنم تا با او به سوي پايتخت
برويم ،به من گفت اقليت مذهبي (دور از وطن که در غربت زندگي ميکنند) مشتا اين نو از هنر
مردمي هستند ،آنان نوارها و گرامارون را خواهند دزديد .اين نشانه و عالمت ،برايم درآمدي رراوان و
دائمي خواهد بود.
 .02زرقاء :نميتوانم به وووح همنشين را ببينم ،اما ررتار و حرکاتش را ميبينم ،برخي از نشانهها و
آثار

را زير نظر دارم ،در روستا ،گمراهي خيمهاي سخت خواهد زد ،و مردم را ميبينم گويا مست

هستند بينشها و وجدانها را از دست دادند ،درختان را ميبينم که سبزيهايش را از دست داده و سياه
گشتند .مارهايي را ميبينم و مو هايي که قي ميکنند.
 .01مرا بر اين ررتار و رو

ببند وگرنه تو را از روي زمين محو ميکنم.

 .00اين ازدواج انجام نخواهد شد مگر اينکه از روي يکي از جنازه ما رد بشي.
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 .07رهايم کن ...تو مانند خنگ و ابلهها حرف ميزني؟ رکر ميکني خواب ميبينم .نه...من جدي
هستم .آيا صدايم را ميشنوي؟ من جدي هستم .منظورم همان چيزي است که گفتم.
 .05تو و رباب بايد به اين کار اعتراف کنيد اما من ،وقت ووو گررتن و نمازم خواندم است.
 .03اي شيخ بس است ...ما را رروخت و غاوي را خريد و اگر حيا نبود او را ولي از اولياي خدا قرار
ميداد.
 .07عزيزم! کارها و امور را اشتباه متوجه نشويد .عبود دور شد تا ما و خود

را از گناه نگه دارد.

عزيزم! آيا گفتم!.
 .03او را کشتم برادرم را کشتم...مادرم چنين قصدي نداشتم.
.01حمد و سپاس خدايي را که خزائن رحمتش خالي نميشود و چشمههاي رضل و بخشش خشک
نميشود .اسالم ديني است که بر بخشش و انفا استوار است .و ما امروز براي نماز در اين مسجد
جمر شديم ،اگر بخشندگي دو تا از مردان اين روستا نبود ،هر دوي آنها معتص

بر دينشان و بسيار

بخشنده بر اهلشان هستند ،دستشان براي خير و بخشش باز است .آن دو مرد يکي عبود که ثروتش
بدون حساب براي ساختن مسجد و طراحي آن پيشي جست و دوم محمد القاسم کسي که زمينش را
براي ساختن مسجد و امکانات و سرويسهاي آن بخشيد.
 .02ياسين( :در حالي که مواظ

بود چشمانش به چشم دختر

نيارتد ).رباب من منتظر جواب تو

هستم ،رباب :با صداي بغض آلود گفت :پدر نميدانم چه جوابي بدهم ،رکر ميکردم تو از قبل حتي
موقر مطرح کردن ،ايده رو رد کردي ،ياسين :آن حماقت من بود ،جز از قيل و قال و سخن چينيهاي
مردم نميشد او را بشناسم .اما االن بعد از اين همه مدت که با او معاشرت کردم مطمئنم که تو را به
جاي ناشناخته نمياندازم بلکه آيندهاي را براي تو ترتي

ميدهم که انسانها آرزويش را دارند؛ مال ،ناز

و کرشمه ،رراه و زندگي.
( .72بسام :داخل ميشود ،ميبيند رباب صورتش را با دستانش پوشانده است ).بسام :آمدم براي تو
بگويم ...رردا يا پس رردا مووو را براي خانوادهات ارشاء خواهم کرد .رباب :بهتر است آن را به تاخير
بيندازي ...بسام :پدرم را خبر کردم و با من خواهد آمد .پس تاخير براي چيست؟ رباب نميدانم ...االن
آماده نيستم .بسام :براي چه مانر ميشوي؟ از مدتها پيش راوي بودي ،يا اين چيزي است که من رکر
ميکردم .رباب :آري ...از سخن تو در مورد برابري ميان زن و مرد خوشم آمد و کار مشترک عليه ارکار
انديشههاي قديمي و آداب و رسوم تاريخ گذشته و از بين ررته...
 .71چه چيزي او را تغيير داد! آيا ممکن است که شخصي وجود داشته باشد که پول را دوست نداشته
باشد و از ثروت راوي نباشد آيا رردي ميتواند رقر را عزيز کند و نعمت را بر زمين زند اين احمق و
ديوانگيست .بله او نادان و ديوانه است.
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 .70گوشت و خون را به پول رروختي .گوشتت و خونت را رروختي ،رحمت و پاکي را رروختي
زيبايي و بهترين آنچه را داشتي رروختي ،دخترت را رروختي ،خودت را رروختي ،ربابت را رروختي،
آنها همه چيز را گررتند و بستههاي پول به من دادند.
 .77او مردي قوي بنيه است.
 .75ياسين :اي گندمگون و سبزه! آه ...رباب :تکرار ميکند و گويي او را تشويق ميکند آه ،...اي گندم
گون چه بسيار مرا بخاطر تو سرزنش کردند ،بخاطر تو ...و هر چه مرا بخاطر عشق به تو سرزنش
کردند ،شو رغبت من به تو ارزايش يارت بخاطر تو ...تو گل سرخ دلربايي هستي و من نمناک با
آبياري تو(پرور

تو) ...سيراب کردن تو ،...تو ثريا هستي و من ميزان که بايد از تو مراقبت کنم ،رباب:

(کف زد) و گفت درود بر اين صدا.
 .73ناگهان خادم گوژپشت ظاهر ميشود و حرکتهاي تشريفاتي انجام ميدهد.
 .77يک نور سفيد درخشان ،موجودات تا حدودي سايههايشان را جذب ميکنند همچنين چهرهها را
به لکههايي تبديل ميکند که ميان سياه و نور متناوب است ،تشخيص ويژگيها و همچنين جزئيات
مکان دشوار است شايد تنها چيزي که جل

توجه ميکند گلدان سياهي است که در آن گلي درشت به

رنگ زرد وجود دارد اما پژمردگي آن را زرد کرده و به حالت رنگ قهوهاي در آورده و بتدريج کهنه
ميشود.
 .73ميبينم به دنبال روياهايشان ميدوند آنها رقط سراب پيدا ميکنند سرابي برا  ،رنگانگ و کشنده.
 .71خانه ياسين ،شاعر و آوازخوان ...اتاقش از سنگ پا ساخته شده و زمينش از سيمان ،گويي بالبداهه
ساخته شده است در نزديکي خانههاي روستايي ساخته شده از سنگ ريز و گِل ،ياسين بر صندلي
خميده از جنس ني مينشيند.
 .72راطمه :اين صبح ،زماني که به سوي چشمه ميررتم ،احساس کردم که ملکهاي زراعي تغيير کرده
است و مردم ،غري

و بيگانه هستند ،تصور کن همه کساني که ميديدم چشمانشان غيرعادي و چهره-

هايشان پريشان بود .حرکت ميکردند گويا آنها در خواب راه ميروند حتي زنان را خسته و ساکت مي-
بيني يک نفر کوزها
( .52قابيل برادر

را پر ميکند و شتابان به سوي خانها

رهسپار ميشود.

هابيل را ميکشد) مروان :براي من حقي است نيامدم به جز اينکه آن را به دست

بياورم .امين :اين چه حقي است؟ مروان :همانا آن روشن و آشکار است.
 .51مروان :تو ميداني که نصف زمين براي من است امين :براي تو با صراحت خواهم گفت و آرزو
دارم که با خوشنودي آن را بفهمي ...اين زمين را نخواهيم رروخت مگر از روي جنازه من رد بشي.
مروان :منکر اين هستي که نصف زمين مال من است؟ امين :تال
مروان :من براي ررو

کن آنچه براي توست متذکر شوي.

مصمم هستم امروز با مردي توارق خواهم کرد و رردا از وکيل خواهم خواست

تحليل و واکاوي شخصيتها در نمايشنامة "ملحمةالسراب" 101 ...
تقسيمات زمين را اجرا کند .سند کجاست؟ امين :سند نيست؟ و نميتوانيم اينجا را بفروشيم .مروان:
اين دزدي است تو از من دزدي ميکني .همه مردم بشنويد برادر بزرگم از من دزدي ميکند.
 .50امين با چوب خود به مروان حمله ميکند ،مروان با وحشت و ترس عق نشيني ميکند .سپس
تيرهاي پشت سرهم به صدا در ميآيد و امين خونآلود برزمين ميارتد و خونش او را ميپوشاند.
 .57تحولي که در زندگي ما اتفا ارتاده مثل خورشيد نمايان است از يک سال يا قبلتر روستا بيرونق
و رقير بود اما امروزه اين روستا مانند کندوي عسل شده؛ زنذگي و تمايل به پيشررت آن را آباده کرده
به مردم نگاه کن زيبا شدهاند.
 .55اما من احساس ميکنم مردم دچار سرگيجه شدهاند و آنها سرگردان و پريشان در مسير نامعلومي
گام برميدارند که نميدانند به کجا منتهي خواهد شد.
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Introduction: Metaphor, as a challenging topic in ancient rhetoric, has become an
important issue in the field of modern linguistics with a change in its form and
meaning. In the contemporary era, metaphor has change from the word level to the
concept level, and linguists have considered it a tool of unconscious manifestation
and the inner and hidden thoughts of the writer. The theorem that has made
metaphor more associated with meaning and thought, in contrast to ancient rhetoric,
is closely related to form. Basically in cognitive linguistics, language is considered
as a system of categories, and the formal structure of language is not viewed as an
independent phenomenon. However, it is thought to be a manifestation of the
general conceptual system, principles of categorization, and processing mechanism.
Its experimental and environmental effects have already been studied. For instance,
the military language is intertwined with social institutions. In this regard, meaning
is the principle and basis in metaphor, especially "conceptual metaphor" one type of
which is "directional metaphor". Its sub-form is considered as a bridge to enter the
concept. According to Lakoff, every "conceptual metaphor" has a source domain, a
destination domain, and a source-destination mapping. The main feature of the
theory of conceptual metaphors with conventional metaphors is proposed by Lakoff
and Johnson. As they state, in these metaphors, the properties of words are not
considered in detail, but the properties of conceptual domains are. The position of
the word in the structure of the word is also taken into consideration. In this type of
metaphor, the concepts of origin and destination are considered as the two main
components. In fact, any concept of the origin domain can be used to explain
another concept of the destination domain. In general, Lakoff and Johnson use
conceptual metaphors according to the characteristics of the origin domain in the
three categories of structural, directional and ontological metaphors. As mentioned,
one of the most important and obvious types of conceptual metaphors is directional
or spatial metaphor that is accompanied by directions and location (such as up,
down, inside, outside, front, back, depth, depth, surface, center and margin). The
importance of this metaphor lies in the fact that most of our basic concepts are
1
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organized on the basis of one or more spatial metaphors, which are rooted in human
physical and cultural experience and are not accidental or fragmented, but they have
internal and external systems. They are opposed to each other in pairs, and the
connection of different metaphors shows that they have a kind of external coherence
and system.
Methodology: The main objectives of the present study are to analyze one of the
poetic works of Ghazi al-Gosaibi in the emerging poetry of Saudi Arabia, to extract
and examine the metaphors of direction that have modern meanings, and to
introduce this poet and his works in Iran.
Results and Discussion: This research has used an analytical method to collect and
analyze the data until the desired result is reached. Based on this method, directional
metaphors are examined in the anthology "Controversial Battle" by Ghazi alGosaibi, a contemporary Saudi Arabian writer. Therefore, first we try to provide a
brief definition of directional metaphor, and then we extract and analyze a sample of
his poems in accordance with directional metaphors.
Conclusion: Through examining the various maps of directional metaphors in the
anthology "Controversial Battle” by Ghazi al-Gosaibi, the research findings were
obtained as follow. Internal metaphorical mapping with 126 occurrences has the
highest frequency and external metaphors with 54 occurrences are in the second
place. Also, left-handed mapping with a frequency of one has the lowest degree.
Given the connection between the poem and the inner functions, and especially the
hobby, the composition of the poem by Al-Gosaibi has caused a high frequency of
dealing with inner issues. The current political issues of the Arab world have
influenced the poet. By using this metaphor in various positions, he has considered
his political ideology to better depict the situation of nations. The expression of his
pride and the concept of resistance in the poems have a high frequency. Failure to
address disputes and different political positions has led to a low frequency in the
left and right mapping. Before and after metaphorical mapping, we did not follow
the main norm and the central function of metaphors, which is leadership; it had no
new function and de-familiarization but had other common functions to deal with.
Tradition does not reach its main function, but it is out of the norms. In general,
directional metaphorical writings by the poet, although not beyond their usual forms,
are usually used to express poetic feelings. At times, however, they are taken
advantage of to induce political ideas and social conditions.
Keywords: Cognitive metaphor, Directional metaphor, Ideological thought, Ghazi
al-Qasebi, Belarusian.
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» اثر

کارکرد ایدئولوژیک استعارهي جهتي در دفتر شعري«

معصومه سيد ،دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبيات عربي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي،
گرمسار ،ایران
طاهره چال دره ،2استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ایران
ليال قاسمي حاجي آبادي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي،
گرمسار ،ايران
تاریخ دریافت2911/10/10 :

تاریخ پذیرش2911/21/21 :

چکيده
از انواع مهم «استعارهي مفهومي» ،بر پايهي نظريهي ليکاف و جانسون« ،استعارهي جهتي» است که از
ظرفيت زيادي در نقل مضامين ،تجسم سطحانديشي نويسنده و انتقال مفاهيم ذهني و انتزاعي (مقصد)
در قالب محسوسات و تجربيات مادّي (مبدأ) برخوردار است .اين نوع از استعاره که با توسعهي مفهوم
«استعارهي مفهومي» در دورهي معاصر ،بهعنوان بخشي ديگر از انواع استعاره بحث و بررسي شد ،با
توجه به کارکرد ايدئولوژيک و تجسمهاي متعدد ،دستمايهي مهمي براي سرودن اشعار سياسي،
» شاعر

اجتماعي ،فلسفي ،تعليمي و همچنين اشعار رمانتيک و طبيعتگرا قرار گرفت« .

معاصر عربستاني که از مقامات سياسي برجستهي کشور خود بهشمار ميآيد ،انديشههاي سياسي و
شخصي خويش را در دفاتر شعري خود بازتاب داده است .اين پژوهش ،با استفاده از روش
توصيفي – تحليلي ،درصدد است تا از طريق بررسي نگاشتهاي مختلف «استعارهي جهتي» ،به واکاوي
و تبيين کارکرد ايدئولوژيک و معاني پنهان در آن و همچنين فرآيند انتقال معنا از حوزهي مبدأ به
حوزهي مقصد در دفتر شعري «

» بپردازد .نتيجهي پژوهش نشان ميدهد که شاعر براي بيان

مفاهيمي چون تنزل و تعالي اجتماعي ،پرداختن به اهداف سياسي و اجتماعي بهويژه مسائل مرتبط با
مقولهي مقاومت فلسطين و ديگر کارکردهاي سبکي نظير پيوستگي ميان عناصر شعري و تشديد قدرت
تجسمي واژگان و القاء مفاهيم رمانتيک ،از اين استعارات بهره گرفته است.

کليدواژهها :استعارهي مفهومي ،استعارهي جهتي ،ايدئولوژيک،

 -1پست الکترونيکي نويسندهي مسئولt.chaldareh@yahoo.com :

،

.
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مقدمه
استعاره ،همانگونه که يکي از چالشيترين مباحث در بالغت کهن بوده ،در حوزهي
زبانشناسي جديد نيز با تغيير در شکل و مفهوم ،به يکي از مهمترين مسائل تبديل
گشته است .استعاره در دورهي معاصر ،از بحث دربارهي کلمه ،به بحث دربارهي مفهوم
تغيير پيدا کرد و زبان شناسان آن را بهعنوان يکي از ابزارهاي تجلي ناخودآگاه و
انديشههاي دروني و پنهان نويسنده يا اديب تلقي نمودند؛ قضيهاي که استعاره را
برعکس بالغت قديم که با شکل و صورت پيوندي تنگاتنگ داشت ،با معنا و تفکر و
انديشه آشناتر ساخت« .اصوالً در زبانشناسي شناختي ،زبان اساساً بهعنوان نظامي از
مقوالت در نظر گرفته ميشود و ساختار صوري زبان ،نه بهعنوان پديدهاي مستقل ،بلکه
در مقام نمودي از نظام مفهومي کلي ،اصول مقولهبندي ،ساز و کار پردازش و تأثيرات
تجربي و محيطي آن مورد مطالعه قرار ميگيرد» (يوسفيراد .)95 :1831 ،به تعبير دکتر
فرشيد ورد« :زبان نظامي به هم بافته و نهادي اجتماعي است» (فرشيدورد )12 :1831 ،در
همين راستا معنا در استعاره به ويژه «استعارهي مفهومي» که «استعاره-ي جهتي» ،يکي
از انواع آن است ،اصل و مبنا قرار ميگيرد و صورت فرع بهعنوان پل ارتباطي براي
ورود به مفهوم در نظر گرفته ميشود.
«استعارهي مفهومي» از دههي هشتاد قرن بيستم به بعد ،ابتدا توسط «ليکاف» و
«جانسون» با نگارش کتابي با عنوان «استعاره ،چيزي که با آن زندگي ميکنيم» ()1531
و سپس کتاب «نظريههاي معاصر استعاره» ( )1558نوشتهي ليکاف ،بهعنوان مهمترين
دستاورد مباحث زبانشناختي و بالغي در دو سه دههي اخير ،جايگزين مسائل گذشته
شد .بنا برنظر ليکاف ،هر «استعارهي مفهومي» داراي يک حوزهي مبدأ ،يک حوزهي
مقصد و يک نگاشت مبدأ بر مقصد است (ليکاف و جانسون .)173 :1853 ،ويژگي اصلي
نظريهي استعارههاي مفهومي با استعارههاي متعارف -آنگونهکه از سوي ليکاف و
جانسون مطرحشده -اين است که در اين استعارهها ،ويژگيهاي الفاظ بهطور جزئي و
منفرد مدنظر نيست ،بلکه ويژگيهاي حوزههاي مفهومي و جايگاه و موقعيت کلمه در
ساختار کالم مورد توجه قرار ميگيرد .در اين نوع از استعاره ،مفاهيم حوزهي مبدأ و
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مقصد ،بهعنوان دو بخش اصلي تشکيلدهندهي استعاره مورد توجه قرار ميگيرد.
درواقع هر مفهومي از حوزهي مبدأ ،ميتواند براي تبيين يک مفهوم ديگر از حوزهي
مقصد بهکار رود (اشرافي و تورج )192 :1851 ،در مجموع ،ليکاف و جانسون استعارههاي
مفهومي را با توجه به ويژگيهاي حوزهي مبدأ در سه طبقهي «استعارههاي ساختاري،
استعارههاي جهتي و استعارههاي هستيشناختي» قرار دادهاند؛ سپس «ليکاف» و «ترنر»
طبقهي ديگري را تحت عنوان «استعارهي تصويري» به اين طبقهبندي افزودند و
«کوچش» ( )1111از کالن استعارهها ،بهعنوان پنجمين طبقهي استعارههاي مفهومي نام
برد (يگانه و افراشي .)153 :1859 ،با توجه به اهميت اينگونه از رويکردها در بررسي
قصائد و مجموعههاي شعري شاعران معاصر ،آنچه در اين پژوهش مدنظر است،
بررسي تنها يکي از انواع اين استعارات ،نگاشتها و داللتهاي مختلف آن در يکي از
 1بهعنوان است تا از اين طريق ،پاسخي براي سؤال

مهمترين دفاتر شعري
ذيل بيابد:

مهمترين کارکردهاي ايدئولوژيک نگاشتهاي استعارهي جهتي در دفتر شعري
«

» چيست؟

» از «

پيشينهي پژوهش
دربارهي «استعارهي جهتي» پژوهشهاي چندي صورت گرفته است که از جمله آنها
ميتوان به مقالهي «بررسي زبانشناختي استعارهي جهتي باال /پايين در زبان قرآن،
رويکرد معنيشناسي شناختي» ،بهقلم شيرين پورابراهيم و ديگران ،منتشرشده در
شمارهي  11مجلهي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ( )1833اشاره کرد .اين مقاله به
بررسي زبانشناختي استعارهي جهتي باال/پايين در  19جزء اول قرآن کريم ،براساس
رويکرد معنيشناسي شناختي ميپردازد؛ عبارات استعاري قرآني که حاوي کانونهاي
استعاري (مثل« :

»« ،

»« ،

»« ،

»« ،

») و غيره هستند.

فاطمه يگانه و آزيتا افراشي در مقالهي خود با عنوان «استعارههاي جهتي در قرآن با
رويکرد شناختي» (مجله جستارهاي زباني ،ش ،)1859 :88به پاسخ به اين پرسش اصلي
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ميپردازد که بيان استعاري قرآن ،تا چه ميزان مبتني بر استفاده از الفاظ جهتي در معني
استعاري ميباشد .تحليلهاي مقاله ،مبتني بر طبقهي استعارههاي مفهومي جهتي در
نظريهي معاصر استعاره است.
در مقالهي «بررسي استعارههاي جهتي در غزليات شمس» ،نوشتهي شکراهلل
پورالخاص و رقيه آلياني( ،متن پژوهي ادبي ،ش ،)1857 :79با روش توصيفي-تحليلي
و براساس نظريهي ليکاف و جانسون ،استعارهي مفهومي جهتي را در نمادهاي حيواني
(پرندگان) غزليات شمس بررسي نموده است.
ميثم خاتمينيا و محمدحسن حسنزاده نيري نيز در مقالهي خود با عنوان
«استعارههاي جهتي در آغاز شاهنامه»( ،متن پژوهي ادبي ،ش ،)1853 :31به بررسي
استعارههاي جهتي -يا بهعبارتي ديگر ،بخشي از طرحوارههاي تصويري 911 -بيت
آغازين شاهنامه که از نظر زماني ،تا اوايل پادشاهي ضحاک را دربر ميگيرد ،پرداخته و
به اين نتيجه رسيده است که شاهنامه از استعارههايي مانند جفتهاي متضاد باال و
پايين ،راست و چپ ،پيش و پس ،درون و بيرون و مرکز و پيرامون برخوردار است.
با توجه به پژوهشهاي انجامشده ،ميتوان به اين جمعبندي رسيد که اين پژوهش
در حوزهي پرداختن به موضوع زيباشناسي استعارهي جهتي در يکي از دفترهاي شعري
شاعر معاصر عرب زبان،

 ،پژوهشي جديد است که تاکنون صورت نگرفته

است.

مفهوم استعارهي جهتي
يکي از مهمترين و آشکارترين انواع استعارهي مفهومي ،استعارههاي جهتي يا فضايياند
که همراه با جهتها و موقعيت مکاني(مانند باال ،پايين ،درون ،بيرون ،جلو ،عقب ،عمق،
سطح ،مرکز ،حاشيه) هستند (افراشي و ديگران .)3 :1851 ،اهميت اين استعاره بدين جهت
است که «اکثر مفاهيم بنياديمان ،براساس يک يا چند استعارهي فضايي سازمانبندي
شدهاند» (ليکاف و جانسون .)28 :1853 ،اين استعارهها در تجربهي فيزيکي و فرهنگي انسان
ريشه دارند و تصادفي يا ازهمگسيخته نيستند ،بلکه نظاممندي دروني و بيروني دارند؛

کارکرد ایدئولوژیک استعارهي جهتي در دفتر شعري «معرکة بالرایة» اثر غازي القصيبي 159

يعني هم دو به دو با هم تقابل دارند و هم ارتباط استعارههاي گوناگون با هم نشان
ميدهد که نوعي انسجام و نظاممندي بيروني دارند .بهعنوان مثال ،احساس
رضايتمندي کلي را با جهت باال نشان ميدهند؛ شادي ،سالمتي ،تسلط ،موقعيت خوب
و زندهبودن در جهت باال هستند (همان .)22 :اين استعارهها از بدن انسان نشأت
ميگيرند؛ به اين معناکه در آنها ،بدن انسان نقطهي صفر فضايي در نظر گرفته ميشود
و جايگاه و جهت امور گوناگون نسبت به آن تعيين ميشود .براي مثال ،در جملهي
«روحيهاش پايين آمده است» ،شرايط نامطلوب روحي در جهت پايين توصيف ميشود.
البته اين تجارب فيزيکي ممکن است از فرهنگي به فرهنگ ديگر نيز متفاوت باشد
(هوشنگي ،سيفي برگر.)13 :1833 ،

در اين نوع از استعاره« ،مفهومي انتزاعي و غيرمکاني با يکي از جهتهاي فيزيکي
مطابقت داده ميشود .اين جهتهاي مکاني ،نتيجهي ويژگيهاي جسماني و نوع
عملکرد کالبد و جسم ما در محيط فيزيکي است .استعارههاي جهتمند به يک مفهوم،
جهتي مکاني را اختصاص ميدهند .براي مثال :شاد ،در جهت باال قرار دارد .اين
جهتهاي استعاري دلبخواهي نيستند و براساس تجربهي جسماني و فرهنگي شکل
ميگيرند» (ليکاف و جانسون .)15 :1853 ،همچنين بايد اضافه نمود که استعارهي جهتي
همانند ديگر انواع استعاره ،با حوزهي مقصد و مبدأ در زبان سر و کار دارد که «حوزهي
مقصد ،حوزهاي انتزاعي و مجرد يا دور از تجربهي آگاهانه است و حوزهي مبدأ ،در
حيطهي تجربيات محسوس بشري است» (پورابراهيم و ديگران )2 :1851 ،و اديب سعي
ميکند تا مفاهيم انتزاعي و غيرقابل درک را به کمک ادوات مختلف استعارهي جهتي
مجسم و نمايان سازد.

بررسي کارکرد نگاشتهاي استعارهي جهتي در دفتر شعري «

»

در اين بخش از مقاله ،به تحليل مهمترين دستهها و نگاشتهاي استعارهي جهتي در
دفتر شعري «

» اثر «

» پرداخته ميشود:
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نگاشت باال و پایين
يکي از مهمترين قالبهاي استعارهي جهتي ،نگاشت استعاري باال و پايين است .در اين
نوع از نگاشت که نمود کالم روي به باال و پايين است ،مفاهيمي چون تسلط ،چيرگي،
تعالي ،قدرت و عکس آن به خواننده القاء ميگردد« .شاعر بهقصد مفهومسازي يک
حوزه از تجربه ،از حوزهاي ديگر بهره ميگيرد .حوزهاي که [قصد دارد آن را درک
کند] ،نوعاً فيزيکيتر [بوده] و تجربهي آن مستقيم و شناختهشدهتر است[ ،اما] حوزهي
دوم نوعاً انتزاعيتر [بوده] و تجربهي آن غير مستقيمتر و کمتر شناختهشده است»
(کوچش .)12 :1853 ،در خصوص تحليل اين مؤلفه ،الزم به ذکر است که يکي از
پرکاربردترين نگاشتهاي استعاري در دفتر شعري «

» ،نگاشت استعاري

باال است که شاعر آن را براي مفاهيم متعددي بهکار ميگيرد .هرچند در بسياري از
اوقات ،اين نگاشت براي بيان حالت فيزيکي طبيعي بهکار ميرود ،اما در پارهاي از
موارد ،شاعر با استفاده از آشناييزدايي و بهصورتي کارکردگرايانه ،مفهوم موردنظر خود
را بيان ميکند .از جمله موارد کارکرد اين نگاشت در دفتر شعري مورد بحث که معموالً
با کلمههاي مرسومِ «

»و«

» القاء ميشود ،موارد ذيل است:
»1

يا در نمونهي ذيل ،آنجا که ميگويد:
(همان.)139 :
در دو نمونهي باال ،نگاشت استعاري با استفاده از واژهي «علي» ،جنبهي فيزيکي
ملموسي دارد .در اين استعارهي جهتي ،شاعر سعيکرده با استفاده از ايجاد تناظر ميان
دو مفهوم مبدأ و مقصد ،به تجسم دقيق سوژههاي شعري بپردازد که اين موضوع با
توجه به تيزبيني شاعر عرب در توصيف عناصر و طبيعتگرايي ،به وفور در شعر او
مشاهده ميشود .بهطور دقيق ،در نمونهي اول ،استعاره در مفهوم جاريشدن رنج بر
فراز آرامش بشر قابل تبيين است؛ شاعر چنين اخالل و مشکلي را با استفاده از
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شباهتهاي موجود در حوزهي مبدأ ،يعني «رود جاري-شده» انتخابکرده و از آن
مفهومي ذهني و انتزاعي برداشت نموده است که همانا در اينجا« ،هجوم و غلبهي
اندوهها بر آرامش بشر» ،از مفاهيم موجود در حوزهي مقصد ،مدنظر بودهاست.
در مجموع اين استعاره ميتواند وابسته به مفهوم بزرگتر مبدأ ،يعني «تشبيه مصيبت
به سيالب» دانست که در واقع مبدأ ،سيل است و ميتوان نگاشت درد و رنج و اين
مفهوم کلي را براي تحليل جزئيات اين استعاره بهکار گرفت .در نمونهي بعدي نيز
شاعر استعاره را در قالب استعارهي جهتي استفاده نموده است؛ شاعر نگاشت حماسي و
فخر را در قالب شباهتهايي در حوزهي مبدأ همچون «غوغا بهپاکردن بر باالي
اسبها» بيانکرده؛ در واقع شاعر در موارد مختلفي از اين استعاره ،براي بيان مفاهيم
انتزاعي و ذهني و فراتر از آن ،القا هدفي ايدئولوژيک استفاده نموده است .همچنين وي
براي بيان مفهوم تعالي و ارجمندي در نگاشت استعاري ذيل:
(همان.)895 :

از اين مفهوم بهره گرفته است .در اينجا ،شاعر يک تصوير سحرآميز و خيالي از
بيروت را با همنشينکردن کلمات موجود در بيت ،ارائهداده که کلمهي «

» ،بر تعالي

و جايگاه واالي اين شهر در نزد شاعر داللت ميکند .جايگاهي که شاعر را به تعجب وا
داشته و داللت بر دگرگوني و تحول هميشگي اين شهر دارد .اين مفهوم ايدئولوژيک و
انتزاعي ،با تکيه بر بُعد محسوس و تجربهي ملموس بشري بيان شده و در عبارت
» ،به خواننده القا شده است .در اينجا ،کلمهي «فوق»

«

از نقشي کليدي در ساخت اين مفهوم استعاري بهعنوان ابزار استعارهي جهتي برخوردار
است .همچنين ميتوان بيان نمود که شاعر از اين نگاشت استعاري مهم ،اصالت و
ديرينگي سوژه را بيان ميکند.
(همان)897 :

در قياس با نمونهي قبلي شاعر در اين بخش ،مفهومي ذهنيتر و انتزاعيتر را با
استفاده از استعارهي جهتي بيان کرده است .اين نوع از استعاره ،بهشاعر اجازهداده تا
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مفهومي توصيف ناپذير را بهگونهاي محسوس و ملموس جلوه دهد .بهگفتهي ليکاف،
«بسياري از بنياديترين مفهومها در نظام مفهومي ما معموالً از طريق مفهومهاي
استعاري درک ميشوند؛ از جمله اين مفاهيم ميتوان به زمان ،کميّت ،حالت ،دگرگوني،
کنش ،علت ،هدف و شيوه اشاره کرد» (ليکاف و جانسون .)192 :1853 ،بدينسان شاعر در
اينجا ،مفهوم پا به سن گذاشتن ،پيري و حالت روحي آن را بهطور ملموس بيان نموده
تا برخواننده تأثير بگذارد؛ در واقع مفهوم پيري و سالخوردگي با استفاده از ادات جهتي
قابل درک است که آن نيز متعلق به مفهوم «زندگي سفر است» ميباشد و اينگونه قابل
تبيين است که سفر و رسيدن به مقصد ،ابزارهاي اين سفر و پيري و سالخوردگي،
مقصد آن است .بهطور ويژه در اينجا نيز با استفاده از مفهوم «

» که بُعد جسماني و

تجربي دارد ،بيانشده و به تجسم مفهوم مقصد يا نگاشت کمک کرده است .در واقع
شاعر چنين معنايي را بهصورت افقي از يک مفهوم به مفهوم ديگر منتقل نموده است.
گاهي شاعر از نگاشت استعاري باال ،مفاهيمي سياسي همچون پيروزي و غلبه را القاء
کرده ،که از جمله اين موارد ميتوان به دو مقطع ذيل اشاره نمود:

(همان.)885 :

همانطور که ديده ميشود ،شاعر از «

»و«

» ،براي ساخت استعارهي جهتي

باال بهره گرفته است .شاعر در اين طرحوارههاي شناختي ،از محيط پيرامون خود غافل
نيست .بهعبارتي ديگر« ،انتخاب نوع تصوير ،به تجربيات قبلي شاعر و دقت او در
جلوههاي گوناگون حوادث و اشياء و تجزيه و تحليل خواندهها و شنيدهها وابسته است
که به او نوعي هوشياري فطري و غريزي در انتخاب نوع تصوير و عناصر سازندهي آن
ميبخشد» (پورنامداريان .)135 :1872 ،اين تجربيات محسوس که شکلدهندهي حوزهي
مبدأ استعارهي جهتي در نزد شاعر است ،به او کمک نموده تا از مفاهيم انتزاعي ذهني
موردنظر خود سخن بگويد .شاعر در واقع از يک پيروزي و غلبه ،بهعنوان يک امر
انتزاعي سخن ميگويد که کاربرد کلمهي «

» بهعنوان نگاشت استعاري باال ،آن را
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ملموس و عيني ساخته است .در نمونهي اول ،مفهوم پيروزي با عبارت «ايستادن بر فراز
سرودهاي اندوهناک» تعبير شده است و در نمونهي دوم ،مفهوم انتزاعي و ذهني
پيروزي با «به فراز در آمدن پرندگان بر باالي فرودگاههاي دشمن» تعبيرشده است .در
هر دو مورد ،شاعر از لوازم محسوس براي ساخت اين استعاره بهره گرفته و مفهومي
انتزاعي را به خواننده القا ميکند .وي سعي نموده تا با استفاده از چنين لوازمي ،پيروزي
و چيرگي خود و ملتش را نشان دهد .در تمام اين موارد ،شاعر نگاشتهاي استعاري
بزرگتري را در سطح مبدأ براي ايجاد چنين طرحهاي در نظر ميگيرد .نگاشتهايي
همچون «پيروزي مساوي با صعود است» ،براي تشکيل چنين استعارههاي جهتي نقش
بهسزايي را ايفاکرده است .نکتهي قابل ذکر در اين نمونه ،کاربرد نگاشت استعاري باال و
پايين باهم است .در اينجا فعل «

» که بهمعني «فرود آمدن» است ،در مقابل «

»،

يک نوع تناقض و ضديت را نشان ميدهد و شاعر با استفاده از اين تضاد ،مفهوم
پيروزي و غلبه را ملموستر نشان داده است .بههمين شکل ،باال و پايين در مقطع ذيل،
بهطور شفافتري ،با هم بهکار رفته و بهصورت واژگان متضاد در يک مقطع يا بيت يا
نزديک به هم ،استفاده ميشوند؛ بهعنوان نمونه در قصيدهي بلند «

» ،چنين

کاربردي قابل مشاهده است:
(

شاعر در اين مقطع از اين قصيدهي حماسي ،نگاشت استعاري باال و پايين را بهطور
توأمان براي بيان مقاصد ذهني و انتزاعي خود بهکار برده است .شاعر در اين دو بيت ،از
انحطاط و فروپاشي ملت خود بهستوه آمده و زبان به گاليه گشوده است .وي از امتي
سخن ميگويد که او را بر باالي صليبش بهدار آويختهاند .اينکه شاعر خود را بر باالي
صليب قرار ميدهد ،يادآوري حادثهي تراژديک تصليب حضرت مسيح (ع) است که در
راه هدايت مردم جانفشاني کرد و اکنون نيز شاعر در راه رهايي وطن از استعمار و
فروپاشي ،در باالي صليب تکه تکه ميشود که اين مطلب را ميتوان از کلمهي «

»

قابل دريافت است .در واقع نگاشت استعاري باال ،براي بيان مفهوم مرتبط ديگري با
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حوزهي مقصد ،از قبيل جانفشاني ،فداکاري و شهادت در مسير وطن بهکار رفته است.
در ادامه شاعر از نگاشت استعاري پايين استفاده کرده و از

(زير عمامه) سخن

گفته است .زير عمامه که تعبيري کاربردي و کنايهاي در حوزهي ادبيات و فرهنگ
اسالمي است ،اشاره به پنهاننمودن مفسده يا زشتي دارد .در اينجا نيز شاعر چنين
کارکردي را القاء کرده و از فرومايگاني که در مواقع خطر پنهانشده و وطن را ياري
نميکنند ،سخن گفته است .در چنين مواردي که نگاشت استعاري باال و پايين بهطور
توأمان به کار رفته ،رابطهي زماني عمودي ميان دو رکن اصلي استعاره برقرار است .اين
دو استعاره ميتوانند در قالب مفاهيم بزرگتري چون رذايل پنهاني و فضايل آشکار
شکل گيرند.
نگاشت چپ و راست
از ديگر نگاشتهاي استعاري مهم در استعارهي جهتي ،نگاشت استعاري چپ و راست
است که براي مقاصد معيني در متون ادبي بهکار ميرود .در ادبيات و فرهنگ سياسي
بسياري از ملل ،چپگرايي را ميتوان اعتقاد به ديدگاهها يا طرفداري از سياستهايي
تعريف کرد که در «گروه سياسي سازمان يا نظام خاص» ،به قصد دستيابي به تغيير
سريعتر ،عميقتر و راديکالتر از تغييرات مورد «قبول اکثريت اعضاي سازمان» يا
رهبران کنترلکنندهي آن وجود دارد يا به سازگاري با نظريهي عملياتي توجيهکنندهي
اقدامات سازمان ،گرايش دارد (مطهرنيا .)7 :1837 ،اين در حالي است که در ادبيات
سياسي ملل مختلف ،راستگرا ،به فرد يا گروهي از افراد «دست راستي» گفته ميشود
که به محافظهکاري ،ارتجاع ،اقتدارطلبي ،سنّتگرايي يا فاشيسم و نازيسم اعتقاد دارند و
طرفدار طبقات ممتاز و مخالف اصالحات اساسي هستند (آقابخشي و افشاريراد:1872 ،
.)153

اين نگاشت عليرغم ظرفيت زيادي که براي القا مفاهيم سياسي و فکري دارد ،در
دفتر شعري «

» تنها در دو موضع بهکار رفته است .شاعر عليرغم اينکه از

رجال مهم سياسي در دربار آل سعود بوده و قدرت آن را داشته تا با استفاده از اين
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نگاشت ،براي عرضهي مهمترين جريانها و انديشههاي سياسي کشور و احزاب آن
استفاده کند ،اما از آن ،جز در موارد نادري استفاده نکرده است .از جمله اين موارد،
نمونهي ذيل است که در آن نگاشت "راست" بهکار رفته است:

با تأمل در اين بيت از قصيدهي کالسيک «

» ،ميتوان دريافت که «

»

کارکردي رمانتيک و عاشقانه دارد و از مقاصد و ايدئولوژي سياسي خالي است .با توجه
بهعنوان قصيده که شاعر آن را در وداع و فراق معشوقهاي سروده ،نميتوان کارکردي
فراتر از مفهوم عاشقانه ،يا کارکردي سياسي از آن توقع داشت .بلکه شاعر بهطور واقعي
نگاشت «راست» را بدون اشاره به نيات سياسي خاص ،براي بيان دست راست بدن
خويش بيان کرده که از دوري معشوقه زخمي گشته است .اما در مورد دوم ،که چپ و
راست با هم در يک بيت بهکار رفته ،کارکرد سياسي از آن قابل استنباط است؛ آنجا که
شاعر ميگويد:
»(همان.)827 :

در اين بيت که مقطع يا بيت پاياني قصيدهي بلند «

» است ،شاعر چپ و

راست را با هم بهصورت افقي بهکار برده که از آن ،هم کارکرد سياسي و هم کارکرد
حقيقي قابل استنباط است .شاعر از بريدهشدن دست ياران فلسطيني خود ميگويد و
بهطور اخص ،زني آواره را بهتصوير ميکشد که دست راست او قطع گرديده و امکان
از دسترفتن دست چپ او نيز بعيد بهنظر نميرسد .قطعشدن دست راست و مقدم-
آوردن آن توسط شاعر ،به قصد تحريک حس وطندوستي ساير اعراب است؛ زيرا آنچه
اصل و رکن بوده ،قطعشده و بهنوعي شاعر با استفاده از چنين استعارهاي ،بهگونهاي
نظاممند ،انديشهي سياسي و پايداري خود را القاء کرده و هدف اصلي خود در اين
قصيدهي حماسي که تحريک مردم براي مبارزه و ياري فلسطين بوده را با چنين تعبيري
عملي ساخته است .در چنين مواردي نيز معنا از حوزهي مبدأ به حوزهي مقصد منتقل
ميشود و شاعر با نشاندادن جهتهاي راست و چپ و بيان اينکه «بال و مصيبت از
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همهسو فراگير است» ،درصدد القاء مفاهيم انتزاعي مربوط به حوزهي مقصد همچون
تحريک هموطنان و ملت عرب ،به مبارزه و دادخواهي و تالش براي رهايي فلسطين
ميباشد.
نگاشت پيش و پس
يکي ديگر از جلوههاي استعارهي جهتي ،نگاشت استعاري مربوط به جهاتي همچون
جلو و پشت يا پيش و پس است که اين نگاشت ،معموالً براي رهبري [ريادت] يا
پيروي [تقليد] بهکار ميرود( .خاتمينيا .)12 :1853 ،شاعران معموالً براي بيان چنين
مفاهيمي از اين نگاشتهاي مهم ،از قواعد استعارهي مفهومي بهره ميگيرند .در اين
نگاشت «نيز استعارهگُذاري از حوزهي ملموس ،به حوزهي ناملموس رقم ميخورد .به
عبارت ديگر ،حوزهي مقصد ،از طريق حوزهي مبدأ فهميده ميشود؛ زيرا شباهتها يا
مطابقتهايي ميان اين دو حوزه وجود دارد» (هاشمي .)32 :1835 ،از اينرو شاعر يا اديب
با استفاده از جهات عادي «پيش» و «پس» ،مفاهيم ذهني و انتزاعي مهمي چون رهبري
و پيروي را بهقصد ملموسکردن و عينينمودن چنين مفاهيمي بيان ميکند .البته گاهي
اوقات اين کارکردها برعکس ميشود و «

» کارکرد تسليم و پيروي يافته و «

»،

کارکرد حمايت و پشتيباني را نشان ميدهد.
در چندين موضع از دفتر شعري «

» ،از اينگونه نگاشت

استعاري استفادهکرده و انديشههاي خاص خود را بيان کرده است که گاهي اوقات از
کارکردهاي مرسوم و آشنا اين نگاشت نيز فراتر ميباشد .به عنوان مثال ،در نمونهي
ذيل ،جهت پيش ،کارکرد تسليمشدن بهطور محض را القاء ميکند و نشانگر ايستايي و
عدم توانايي سوژه در ايجاد کنش و حرکت ميباشد؛ آنجا که ميگويد:
در اين مقطع ،نگاشت استعاره پيش يا جلو با استفاده از «

» به خواننده القاشده و

شاعر با اين استعارهي جهتي مکاني ،حضور يا تسليمشدن را نشانداده است .با توجه به
تعابير بعدي که شاعر در آن ،مفهوم نهيليسم و سرگرداني را تداعي ميکند ،ميتوان
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نگاشت استعاري فوق را کارکردگرايانه تلقي نمود که شاعر با آن ،جهت مکاني و
حضور خود را تثبيتکرده و سپس به وصف حالت روحي و حيراني خود ميپردازد؛
اينکه هيچ راهي براي گريز نيست و او تنها در اين مسير سرگردان و حيران ايستاده
است .متناسب با همين مقصود ،نگاشت "

" نيز نشانهاي ديگر از سرگرداني و پوچي

را در مقطع ذيل با استفاده از ديگر واژگان همنشيني به مخاطب القا مينمايد ،آنجاکه
شاعر ميگويد:
(همان.)811 :

همانطورکه در اين نمونه مشاهده ميشود ،شاعر با کليدواژههايي چون

و

» ،تيرگي و مهآلودي فضا را القاءکرده و درصدد ترسيم نااميدي و وحشت موجود
در جامعه است .در ادامه شاعر با استفاده از نگاشت استعاري «پس» ،کليدواژهي «
را در قالب ترکيب اضافي «
تناسب ميان «

»و«

»

» بهکار برده که با کلمات قبلي تناسب دارد و
» ،در نوع خود جالب توجه است .اين مطلب که نگاه به

پشت سر و توجه به آن ،خوشايند نيست زيرا که فقط ساحل غم و اندوه در ماوراي
فرد قرار دارد ،انديشهاي نهيليسي و نااميد کننده را به خواننده القاء ميکند که نميتوان
منشأ آن را فلسفي دانست؛ بلکه از منشأيي اجتماعي و رمانتيک برخوردار است .اما
فراتر از اينها ميتوان گفت که اين استعاره از مفهومي در حوزهي مبدأ يعني خوشي در
فراسوي مرزها ميباشد که از انديشههاي آرمانگرايانهي شاعر نشأت گرفته است .شاعر
اين مضمون را در قصيدهي «

» و در ساختاري پندآميز و موعظهگونه براي

خواننده بيان ميکند .گاهي شاعر با استفاده از کلمهي «

» يا نگاشت استعاري پشت،

درصدد برجستهسازي مضمون يا سوژهي موردنظر خود است؛ به عنوان مثال در
قصيدهي سپيد «

» در دفتر مورد بحث ،ميگويد:
»(همان.)811 :

همچنين بيان ميدارد:
(همان)831 :
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شاعر در اينجا براي تجسم بهتر اشکها ،از استعارهي جهتي بهرهگرفته است که در
واقع براي «تجسم مفاهيم انتزاعي ،شناختپذيرکردن مفاهيم و پديدههاي ناشناخته،
خلق معني يا شبه معني ،روشنگري مفاهيم و انديشهها ،جاندارنماياندن مفاهيم و
پديدهها ،اقناع مخاطب ،و بيان عواطف عرفاني و توصيف» (کوچش )91 :1111 ،ميباشد.
وي هرچند که از تشبيه بهرهگرفته ،اما براي اينکه شدت و تأثيرگذاري اين تشبيه را دو
چندان کند ،استعارهي جهتي پشت را نيز بهکار برده است .در واقع شاعر براي توصيف
اشک ،به برق اکتفاء نکرده؛ بلکه با رويکرد استعاري ،اين موضوع را بيان نموده که اين
اشک تابناک در پشت پردهي پرهيز ميدرخشد .همچنين نشاندادن درخشش و تابندگي
با استفاده از استعارهي جهتي ،به مبالغهي بيشتر استعاره مورد نظر انجاميده است .در
نمونهي اخير نيز شاعر با تمرکز بر ناتواني و عجز انسان در مقابل مرگ ،از نگاشت
استعاري پيش يا جلو استفادهکرده تا عجز و زبوني خود را با استفاده از ديگر واژگان
همنشين همچون «

» که حال مفرد جامد است ،با اغراق بيشتري نشاندهد و از اين

رهگذر به تجسم بيشتر حالت روحي خويش بپردازد.
نگاشت درون و برون
آخرين نگاشت استعارهي جهتي مورد بحث در اين مقاله ،نگاشت استعاري درون و
بيرون است .گاهي اديب براي دستيابي به مقاصدي خاص و تجسم اموري انتزاعي که
مهمترين هدف استعارهي مفهومي است ،به کاربرد نگاشت استعاري درون و برون روي
ميآورد که ديوان مورد بحث

از اين گونه شواهد خالي نيست .در اين

نوع از نگاشت ،شاعر درصدد بيان مهمترين بُعد شيء/سوژه ،يعني بُعد بيرون و درون
است .در واقع متناسب با اين نگاشت« ،طرحوارهي حجمي (ظرف و مظروفي)
طرحوارهاي تصويري است که بر اساس آن ،يک مفهوم انتزاعي بهمثابه ظرفي تلقي
ميشود که داراي جهتهاي «بيرون» و «درون» است» ( )Yu:1998: 25شاعر مورد
بحث ،در موارد متعددي از نگاشت استعاري درون و بيرون ،براي بيان مفاهيم مهم
سياسي و اجتماعي با استفاده از قلمروهاي جهان محسوس که در تقاطع با مفاهيم
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انتزاعي قرار دارد استفاده کرده است؛ بهعنوان مثال در نمونهي ذيل ،شاعر با بيان مفهوم
«

» نگاشت استعاري درون و مفهوم انتزاعي ذلت و خواري را با استفاده از اين

استعاره جهتي بياننموده که مفهومي انتزاعي است:

شاعر در اينجا با استفاده از بُعد جسماني و محسوسات دروني که با « » بيانشده،
حوزهي مبدأ استعاره را شکلداده و در واقع مفهوم انتزاعي ذلت و خواري را با استفاده
از امکانات حوزهي عيني سامان داده است.
اين استعاره از مفهوم بزرگتري در مبدأ يعني «همهگيربودن خواري و ذلت همهگير»
استخراجشده و به مفهوم خردتر و عينيتري در مقصد يعني «در درون ذلت خود قرار
داشتن» ،تبديلشده است .ذکر ابزار استعارهي جهتي بيرون ،يعني « » ،تالشي براي
مجسمنمودن مفهوم ذهني مورد شاعر است .در اينجا شاعر با استفاده از ادات « » در
عبارت «

» ،به توصيف موضوع موردنظر پرداخته است .همچنين در نمونهي

ذيل ،شاعر با استفاده از ابزارهاي نگاشت استعاري «

 ،سوژهي موردنظر را بهصورت

ملموسي عرضه کرده است:
(همان)812 :

يا آنجا که ميگويد:
(همان.)811 :
در نمونهي فوق ،شاعر از نگاشت استعاري درون استفاده کرده و سوژه را با مفهوم
عيني «درون شنزار قرارداشتن» توصيف نموده است .اين مفهوم محسوس مقصد ،براي
بيان مفهوم انتزاعي بزرگتري در مبدأ شکلگرفته؛ زيرا شاعر اين وضعيت را در اشاره
به برادر و هموطن فلسطيني خود ذکر ميکند که اينگونه به گرفتاريها و مصائب دچار
شده است .در واقع اين نگاشت نشان ميدهد که هموطن يا همزبان او در شرايط خوبي
نيست؛ در ماسهبودن کنايه از گيرافتادن ،شکستخوردن و نياز داشتن به کمک است که
شاعر اين تصوير را در خصوص وضعيت ديگرِ هموطنِ خود عرضه ميدارد .در کنار
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اين تصوير ،تصوير شاعر از خود که بيتوجه نسبت به اوضاع همسايه ،در حال گذران
زندگي است نيز عرضه شده است .در نمونهي دوم نيز کارکردي نزديک به اولي با
استفاده از نگاشت استعاري درون دارد که از قرارگرفتن حفرهي شکست سخن ميگويد
و بهنوعي با اين ظرف ،براي مفهوم شکست ،حجم و جهتي قائلشده که شاعر در آن
قرارگرفته تا در نهايت ،بهطور تلويحي ،از مصيبت بالخيز کشورهاي عربي سخن گويد.
در مجموع ميتوان گفت که نگاشت استعاري درون که تأثير زيادي در القاي مفاهيم
شاعرانه و احساسي دارد ،با بسامد بسيار بااليي در دفتر شعري مورد بحث «
» ديده ميشود.
شاعر سعي ميکند مفاهي م و موضوعات در دسترس خود را مدام از طريق استعارهي
جهتي دروني بهخواننده عرضه کند .اما برخالف نگاشت استعاري درون که در دفتر
شعري

بسيار پرکاربرد است ،نگاشت استعاري بيرون در

شعر وي بسيار کمکاربرد ميباشد .بهطور کلي ميتوان گفت که به ندرت مواردي که
بهطور مستقيم به اين نوع نگاشت اشاره دارد ،مشاهده ميشود؛ بلکه در مقاطعي از
اشعار ،نگاشتهايي در ارتباط با اين نگاشت کلي همچون نگاشت ميان ،جانب ،کنار و
غيره که نشانگر جهت بيروني سوژه هستند ،ديده ميشود که کارکردهاي خاص خود را
القاء کرده است؛ مانند نگاشت استعاري « » که بر حيراني و سرگرداني اشاره دارد:
(همان.)871 :
در اين نمونه ،شاعر خود را در قالب «

» که به معناي بيهودگي و پريشاني است،

بهتصوير کشيده ،اما براي اينکه اين تصوير را بهصورت بارزتري به خواننده برساند ،از
نگاشت استعاري ميان ،طي چند مرتبه بهره گرفته است .شاعر از تصوير خود در ميان
افراد مختلف ،برخوردار از ويژگيهاي مثبت و متنوع ،براي بيان مفهوم سرگرداني و
حيران استفاده نموده و در واقع از حوزهي مبدأ به حوزهي مقصد منتقل شده است.
وجود امور مختلف و متعددي که سوژه در ميان آنها گرفتار است و نسبتي با شاعر
دارد ،اين حيراني و سرگرداني را تشديد نموده است .زيرا شاعر در همان ابتدا از وجود
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بيهودهي خود در ميان آنها سخن ميگويد .همچنين وي به همين صورت از نگاشت
» نيز بهره ميگيرد:

استعاري «

(»15همان.)198 :

«
در اينجا واژهي «

» ،بهطور آشکار نشان از

» در عبارت

استفادهي مفهومي معنادار با بهرهگيري از استعارهي جهتي دارد .در اين بخش نيز
نگاشت استعاري برون ،با کارکردي عرفاني و خيالي و تکيه بر محور همنشيني واژهي
 ،بر سرگرداني و حيراني داللت ميکند.

نتيجهگيري
»

با بررسي نگاشتهاي مختلف استعارهي جهتي در دفتر شعري از «
يافتههاي پژوهش بهصورت ذيل بهدست آمد:
بسامد نگاشتهاي مختلف استعارهي جهتي به طور آماري بدين شرح است:
نوع نگاشت باال
بسامد

92

پايين

چپ

راست

پشت

جلو

درون

بيرون

7

1

8

8

8

113

5

همانطور که مشاهده ميشود ،بسامد نگاشت استعاري درون با  113مرتبه ،بيشترين
بسامد را دارد و نگاشت باال با  92بار در مرتبهي دوم قرار دارد .همچنين نگاشت چپ
با يک بسامد نيز کمترين درجه را به خود اختصاص داده است .ارتباط شعر با درونيات
و بهويژه تفننيسرودن شعر توسط

سببشده تا پرداختن به مسائل دروني

با استفاده از نگاشت درون ،از بسامد بااليي برخوردار باشد .توجه شاعر به مسائل
سياسي روز جهان عرب ،سبب تأثر وي شده؛ بهگونهاي که وي در مواضع مختلف با
استفاده از اين استعاره ،کارکرد ايدئولوژيک سياسي خود را جهت ترسيم بهتر اوضاع
ملتهاي در نظر داشته است؛ همانطور که نخوت و غرور شاعر متناسب با اشعار
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فخرآميز و در راستاي بيان مفهوم مقاومت ،در شعر

سبب ايجاد بسامد باالي

نگاشت «باال» شده است.
عدم پرداختن به مسائل اختالفي و جهات و احزاب سياسي مختلف ،سبب بسامد
پايين نگاشت چپ و راستشده است .نگاشت استعاري پيش و پس هرچند از هنجار
اصلي و کارکرد مرکزي اين استعارهي جهتي که رهبري و پيروي است تبعيت نکرده ،اما
به ايجاد کارکرد جديد و آشناييزدايي نيز نپرداخته بلکه به کارکردهاي ديگر مرسوم اين
نوع نگاشت پرداخته است که هرچند از جهت مرسوميت به پاي کارکرد اصلي آن نمي-
رسد اما از هنجارگريزي خارج است .در مجموع ،نگاشتهاي استعارهي جهتي در دفتر
شاعر ،علي رغم اينکه از شکل مألوف خود فراتر نرفته و معموالً براي بيان احساسات
شاعرانه بهکار رفته است ،اما در پارهاي از اوقات در جهت القاي انديشههاي سياسي و
اوضاع اجتماعي از آنها بهره گرفته شده است.
پينوشتها
.1

1521( ،ـ  )1111شاعر معاصر سعودي که در شهر

عربستان بهدنيا آمد و در

رياض از دنيا رفت .وي يکي از شاعران گمنام در حوزهي ادبيات ،اما مشهور در حوزهي سياست است
که بهخاطر سمتها و سخنان سياسي مهم ،شناخته شده است .وي در سطوح سياسي چون سفير و
وزير در دولت سعودي نقش ايفا کرد و در جنب امور سياسي ،اشعاري ذوقي براي بيان حاالت توصيف
انديشهي خود ميسرود .از وي بيش از ده دفتر شعري نشر يافته است که اغلب آنها توسط انتشارات
بيروت بهچاپ رسيده است .وي همچنين در حوزهي ترجمه و رمان
صاحب تأليفات است .دفتر شعري

 ،منتشرشده در سال 1571م ،يکي از مهمترين

دفترهاي شعري اوست که بيشتر تحت تأثير شکست اعراب از اسرائيل بوده و در تب و تاب آن
روزهاي جهان عرب سروده شده است.
 .1رنج و درد همچون رودي ،بر باالي آرامش بشر فرو ميريزد ،و بر آن ميبارد و غرق ميسازد.
 .8زندگي کردند ،آنگونه که وحشيان زندگي ميکردند ،طبلها را دوست ميداشتند ،و بر باالي اسبها
غوغايي به پا ميکردند و رهبرشان را بازِ کوها لقب ميدادند.
 .2بيروت بر باالي صخرهها ،سحرانگيز است .عبوس ،دندانهايش نزديک به هم و جفت يکديگر
هستند.
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 .9ميميريم ،تقدير بر ما غلبه ميکند ،پراکنده ميشويم ،نبيل! اگر دانه هاي مرورايد را به بند کشيده مي
شدند ،جفت هم نمي شدند ،ما بر باالي ساليان عمر ،از دلها و قلب ها ،تشنه کامانه گذر ميکنيم ،به
طوري که شعر و اضطراب در آن النه ميکند.
 .3هنگامي که راديو ،خبر پيروزي بر ضرب سرودهاي اندوهناک را به ما مژده داد.
 .7هواپيماها بر ما هجوم آوردند ،سپاهيان ما ،کرانهها را براي خونخواهي در نورديدند ،کوه بزرگ
سقوط کرد ،دستههاي پرندگان ما ،در تل آويب ،بر باالي فرودگاهشان ،پرسه ميزند.
 .3ي ملتي که بر باالي صليبش به دار کشيده شدم ،در امواج از شدت سيالبهايي که بر اين ملت
جاري است غرق شدم .آن را ديدم درحالي که شمشير بر گردنش نهاده بود ،و انگشتهاي فرومايگان
در زير دستار آن پنهان بود.
 .5آنچه را که چشمانت با من کرده بود را بخشيدم ....فراموش کرد ،زخم دست راستي که با خونم آن
را طهارت داده بودم.
 .11ديروز ،يهود دست راستش را قطع کرد ،آيا خليج فردا از ميان رفتن دست چپش را هم نظاره
ميکند.
 .11من مقابل تو ،انديشههاي پريشانم ،و حيران و سرگردان ،با راههايي بيهوده مواجه هستم.
.11اي درياهايي که بخاطر ناشناختهها ،تاريک هستي؛ در وراي تو چيست ،جز ساحل اندوه.
 .18در نزديک من بودي و اشک هاي تو همچون برق ميدرخشيد ،در پشت پرده پرهيز.
 .12همچون کودکي مقابل مرگ ايستادم ،عجز و ناتواني او را سست کرده بود ،فرياد زد و در نحوه
سازش او خشم موج ميزد.
 .19و در ذلت خويش به جرمهايي مرتکب شد ،جز اينکه شعر مينويسد ،فريبنده ،خجالت ميکشد
ذکر مردگان را به جا آورد ،در گل شنا ميکند و شکست را نشخوار مينمايد.
 .13ي برادرم در ماسه ،عذر ميخواهم ،ما تو را فراموش کرديم ...زيرا که مست بوديم.
 .17من اينجا افتاده ام ،در حفره شکست ،از عنکبوتهاي زشت محافظت ميکنم.
 .13خودم را بيهوده در ميان قوي و ثروتمند و انسان شيک و زيبا ديدم ،ميان باهوش و ظريف و شجاع
و خوشتيپ ،ميان کسي که خوب آواز ميخواند و کسي که خوب رقص کردن را بلد است.
 .15دور دائري از اوهام و خيال سرگردانم ،اوهامي که شروش هر وقت گفتم تمام شد.
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Introduction: Narrative is the main element in a work of fiction. It takes various
forms according its type and approach. One of the important forms of narration in
the postmodern novel is the use of episodes in which the novelist, instead of
narrating the incident in a macro form, narrates the subject in the form of subnarratives. It avoids dividing the narrative into traditional elements such as
introduction, middle and conclusion. In the postmodern method, the author creates a
technical and attractive narrative by focusing on the use of different characters,
interactions among narrative levels and conceptual and semantic correlations.
In fact, an important function of the novel in recent times has been the use of a new
method of narration that is different from traditional and past methods. In this
period, the narrative has walked away from its famous and conventional form and is
based on contradictions, confusion and disruption of logical rules and natural order
among the elements of the story. Therefore, in the postmodern period of the novel, it
is not enough to know about a genre or a method to study the narrative; rather,
different types and methods of narration should be examined separately. This is
because today's fiction, unlike the works of the past that followed certain forms and
shapes, is not designed in specific formats and structures; there are general features
for narration in the postmodern novel. This form of narrative, which leads to the
creation of polyphony, is an important goal of the modern novel, and episodic
narrative is a tool to achieve it. An author can create different sounds and narratives
by using these two techniques simultaneously.
The latest trend in the literature, known as "postmodernism," influenced the Arabic
novel. Hoda Barakat is a writer who was influenced by this method in her works,
especially in the novel "Barid Al-Layl". She was born in Beirut in 1952 and taught
journalism there. Now, she lives in Paris. So far, six novels, two plays, a collection
of stories and a self-portrait have been published by this author, and her latest work,
entitled "Barid Al-Layl", has attracted the attention of literary circles and won the
most important award for Arabic novel. Hoda Barakat's novel "Barid Al-Layl" is the
1
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latest work by this prominent Lebanese novelist, which, considering its structure,
style and other characteristics, is a unique work that won the Booker Prize for
Literature. Using a lettering style, the novel is composed of independent and
separate episodes and scenes, but they are related in terms of meaning and concept.
Following the various deconstructions and aberrations that have occurred in the
postmodern narrative, Barakat turned to new methods, including episodic narrative.
In this narrative method, the author avoids using a familiar and traditional macrostructure, and the narrative is divided into sections and subsections. Instead of telling
a long and connected story, the novelist uses several micro-incidents or presents the
same incident in the form of sub-narratives. An important tool for this technique is
the letter-writing style, which was why Hoda Barakat adopted the style of episodic
narration in the novel "Barid Al-Layl".
Research method: By recognizing the type and method of narration in the
postmodern novel by Hoda Barakat, this study has examined the components of
episodic narration as a tool for this technique. This article is written in a descriptiveanalytical manner, and examines the style in the novel using new theories about the
postmodern novel.
Conclusion: Hoda Barakat's novel "Barid Al-Layl" makes use of the episodic
technique and divided the novel into smaller sections. The author has avoided the
grand narrative and avoids heroism and the presentation of extraordinary characters.
In order to give his work a novel-like form and to show its difference from the short
story, he sticks to semantic attachments and the overlap of narrative levels. In fact,
in his episodes, the author has used fragmentary narratives that are connected by
certain factors. Hoda Barakat has used five to seven sub-narratives in the novel
"Barid Al-Layl". The novel is narrated in episodes and sections, each of which has
its own independence. The author has avoided the traditional sequences in the plot.
With sub-narratives, he has tried to give objectivity to the depth of the displaced
tragedy and to approach reality. This is because showing several characters and
several events appropriate to this case enhances the credibility of the events. In spite
of such multiplicity and sub-narratives in the theme of homelessness and
displacement, Barakat has established unity among the sub-narratives and, through
the interference of the narrative levels, has created a temporal connection in spite of
a narrative break. Using the episode "At the airport" and the final section "Death of
the postman", he has highlighted this connection.
Keywords: Postmodern novel, Episodic narrative, Hoda Barakat, Brid Al-Layl.
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بررسي روایت اپيزودي در رمان «

» از
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چکيده
روايت ،اصليترين عنصردر يک اثر داستاني و روايي است که با توجه به گونه و رويکردي که از آن
برخوردار است ،اشکال و حالتهاي متنوعي ميگيرد .از جمله اشکال و شيوههاي مهم روايت در رمان
پسامدرن ،روايت اپيزودي است که رماننويس در اين شيوه بهجاي حکايت حادثه در يک شکل کالن،
به روايت سوژه و موضوع موردنظر در قالب خرده روايتها ميپردازد و از تقسيمبندي روايت به ارکان
سنتي چون مقدمه ،ميانه و پايانبندي خودداري ميکند .نويسنده در روش پسامدرني بامحوريت به
کارگيري شخصيتهاي مختلف و با بهرهگيري از شيوهي تداخل سطوح روايي و همبستگي مفهومي و
معنايي ،روايتي فني و جذاب را خلق ميکند .رمان «

» نوشتهي

 ،واپسين اثر اين

رماننويس مطرح لبناني است که باتوجه به عنوان ،ساختار ،سبک و ديگر ويژگيهاي خود ،اثري
منحصربه فرد بهشمار ميآيد که توانست جايزه بوکر ادبي را در سال  9102ميالدي از آن خود کند .اين
رمان با استفاده از سبکي نامهنگارانه ،از اپيزودها و پردههاي مستقل و مجزا ،اما مرتبط از جهت معنايي
و مفهوم تشکيلشده که نويسنده با اتکاء بر قالب نامهنگاري و با بهرهگيري از شيوهي تداخل سطوح
روايي ،شکل اپيزودي را در روايت رمان بهکار ميگيرد .اين پژوهش با شناخت نوع و شيوهي
روايتپردازي در اين رمان پسامدرن

 ،به بررسي مؤلفههاي روايت اپيزودي بهعنوان يکي از

ابزارهاي رمان جديد پرداخته تا از اين طريق ،نحوهي کاربرد اين تکنيک و شيوهي تحليل و کارکردهاي
آن را مورد بررسي قرار دهد .اين جستار به روش توصيفي-تحليلي نوشته شده و نتيجهي آن نشان
ميدهد که رمان مورد بحث ،از چندين خرده روايت تشکيلشده که هرکدام از شخصيتهاي اصلي را
در بر ميگيرد ،همچنين غربت و آوارگي بهعنوان بنمايهاي کلي و جامع ،منجر به برقراري ارتباط ميان
اين خرده روايتها شدهاست.
کليدواژهها :رمان پسامدرن ،روايت اپيزودي،

 -0پست الکترونيکي نويسنده مسئولabedini8290@gmail.com :
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مقدمه
يکي از مهمترين کارکردهاي رمان در دورهي اخير ،به کارگيري شيوهي جديدي از
روايت بود که با شيوههاي سنتي و گذشته متفاوت است .روايت در اين دوره ،از شکل
معروف و مرسوم خود فاصله گرفت و بر اساس تضاد و تباين ،آشفتگي و برهم ريختن
قواعد منطقي و نظم طبيعي ميان عناصر داستاني استوار گرديد .بنابراين در دورهي رمان
پسامدرن شناخت يک شيوه و يک گونه براي بررسي روايت ،کفايت نميکند؛ بلکه بايد
گونهها و شيوههاي مختلف روايتپردازي در اين دوره بهطور مجزا مورد بررسي قرار
گيرد؛ زيرا آثار داستاني امروزي ،برخالف آثار داستاني گذشته که از فرمها و شکلهاي
معيني پيروي ميکردند ،در قالب و ساختارهاي مشخصي طراحي نميشود .،اما در
مجموع ميتوان ويژگيهايي کلي را براي روايت در رمان پسامدرن در نظر گرفت.
آخرين جريان و بازهي زماني ادبيات که تحت عنوان «پسامدرن» شناخته ميشود،
رمان عربي را تحت تأثير قرار داد.
خود بهويژه رمان «

از جمله نويسندگاني است که در آثار

» ،از اين شيوه تأثير پذيرفت .وي در سال  02۹9ميالدي در

بيروت چشم بهجهان گشود و به تدريس و روزنامه نگاري مشغول بوده و هماکنون در
تاکنون از اين نويسنده ،شش

پاريس زندگي ميکند

رمان ،دو نمايشنامه ،يک مجموعهي داستان و يک خودنگاره منتشرشده است و آخرين
اثر وي بهنام "

" ،توجه محافل ادبي را بهخود جلب کرد و توانست مهمترين

جايزهي رمان عربي در جهان عرب موسوم به «بوکر عربي» را در سال  9102ميالدي از
آن خود کند؛ همچنين اين اثر با نام «پست شبانه» توسط سيد حميدرضا مهاجراني از
طرف نشر ثالت ترجمه و منتشر شد.
در پي ساختارشکني و هنجارگريزيهاي مختلفي که در روايت پسامدرن ،شکل
گرفت« ،

» به شيوههاي جديدي روي آورد که از جملهي آنها روايت اپيزودي

است .نويسنده در اين روش روايتي ،از بهکارگيري ساختاري مألوف و سنتي کالن
اجتناب ميکند و روايت داستان بهصورت تکه تکه و بخش بخش سرلوحهي کار
نويسنده قرار ميگيرد و رماننويس بهجاي بيان يک حادثهي طوالني و متصل ،از چند
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حادثهي خرد يا ارائهي همان حادثه در قالب خرده روايتها بهره ميگيرد .از جمله
ابزارهاي مهمي که در ايجاد اين شگرد تأثير دارد ،سبک نامهنگارانه است که عامل ورود
به سبک روايت اپيزودي در رمان «

» بوده است .از اينرو،
»

پژوهش حاضر ،مهمترين مؤلفههاي اين شيوه روايت اپيزودي را در رمان «
 ،مورد بررسي قرار ميدهد تا جوابي براي سؤال ذيل بيابد:
»

مهمترين مؤلفهها و کارکردهاي شيوه روايت اپيزودي در رمان «
چيست؟

پيشينه پژوهش
گر چه نويسندهي کمکاري است ،اما آثار او از ويژگيهاي ممتازي
برخوردار بوده و بعد از انتشار ،توسط محققان و ناقدان زيادي مورد بررسي قرار
ميگيرد .از جمله تحقيقاتي که دربارهي آثار اين نويسنده انجام گرفته ،ميتوان به
مقالهي «سبک

در روايت جنگ «بررسي داستان

»» از اکرم

روشنفکر و فاطمه قرباني اشارهکرد که در مجلهي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي در
سال  0920منتشر شده است .اين اثر درصدد بيان مهمترين ويژگيهاي سبک ادبي
داستان «

» بوده که نتيجهي آن ،کاربرد متفاوت عناصر داستان و بهکارگيري

روشهايي مانند جريان سيال ذهن ،تکگويي و بينامتني در فن توصيف توسط
است که به او توانايي نقد فاجعهي جنگ داخلي لبنان را بخشيده و به ايجاد
سبک توصيفي انتقادي وي منجرشده است .در مقالهاي ديگر نيز با عنوان «
» ،نوشتهي اکرم روشنفکر (
 ،ش ،)0929 :9نويسنده به اين نکته اشاره داشته که در اين رمان تکنيکهاي
ديگري مانند :بينامتني و جريان سيال ذهن نيز بهکار گرفته شده است .عالوه بر آن،
پايان داستان را باز نهاده تا زمينهي گفتگو با متن براي خوانندهي توانا وبا
فرهنگ حفظ گردد.
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احمد رضا صاعدي و داود نجاتي در مقالهي خود با عنوان «
 ،ش9102 :4م) به

»(

بيان اين نکته پرداختهاند که اين اثر با توجه به ژانر خود که در زمرهي آثار با محتواي
جنگي است ،به بررسي خأل هويت در وجود افرادي که بر اثر جنگ هاي داخلي لبنان
دچار بحران روحي و هويتي شدهاند ،ميپردازد.
در پاياننامهي خود با عنوان "

همچنين

" ( )9191-9102رمان «
فصل تقسيم کردهاند که شامل (

» را به سه
) بوده و به توضيح

و بررسي هرقسمت پرداخته و به نظريههاي روايت مدرن توجه و اهتمام زيادي
داشتهاند .از مهمترين عناصر بهکار گرفتهشده در اين پاياننامه ،شخصيتها ميباشند که
نويسندگان در آن عالوه به تعريف مفهوم شخصيت ،به تعدد شخصيتها و ارائهي
توضيحاتي در اين زمينه پرداختهاند .همچنين به ارائهي بازتابي از شخصيتها در اين
رمان پرداخته و به اين موضوع که شخصيت از جمله تکنيکهاي روايي است که رمان
براساس آن بنا نهاده شده نيز اشاره نمودهاند .از نظر نويسندگان پاياننامه آنچه در اين
رمان حائز اهميت ميباشد ،اين است که نويسنده ،افکار ،عقايد و هر آنچه در تصور
دارد را در متن اثر خود ارائه مي دهد.
در مقالهاي با عنوان «
» ( ،)9191به بررسي اجمالي اين رمان پرداخته است .در
اين مقاله به تجربهاي جديد که نمايانگر يک تجربهي خالق است که از طريق قالب
رمان و ساختارهاي داخلي و خارجي در افکار خالق عرب تاثير ميگذارد ،اشاره داشته
است .اين اثر با بهتصويرکشيدن دغدغههاي جوامع و مشکالت آنها در زندگي ،سعي-
نموده با ايجاد تنوع ،تکنيکهاي روايت را جهت خواندن و تفسيرنمودن ارائه دهد .اين
مقاله همچنين به سبک زبان

نيز اشارهنموده که بسيار روان وسازگار با

زبان رساي شخصيتها ميباشد تا به افکار خواننده نزديک شود .واقعيتهايي که انسان
عرب زبان در جامعهي خود پشت سر ميگذارد ،از طريق روايت داستاني بيان ميشود
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و شخصيتهاي رمان بهدليل ساختار دروني آن ،در قالب نامه ذکرشده و ماهيت
تراژيک متفاوتي دارند؛ نقطهي مشترک ميان آنها ،آشفتگي ،نابساماني و فقر بوده است.
همچنين به اين موضوع نيز اشارهشده که در رمان «

» فضاي خيالي وجود ندارد

و شخصيتهاي داستاني بهدليل فشارها ،ستم ها و تبعيدها ،شخصيتهايي
شکستخورده هستند.
با وجود مطالبي از اين دست ،نقدهاي مختلفي از

و آثارش در سايتها

و مجالت مختلف فرهنگي و ادبي منتشرشده است؛ اما مقالهي حاضر از جهت پرداختن
به جديدترين اثر نويسندهي آن با رويکرد بررسي روايت اپيزودي ،پژوهش جديدي
است که تاکنون مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و در اين مقاله به آن پرداختهشده
است.

تعریف روایت اپيزودي
بخش ،قسمت و قطعه که در فارسي بيشتر با همان لفظ انگليسي اپيزود بهکار ميرود،
در اصل از واژهي ( )Episodeاست و واژهاي ميباشد که بيشتر در هنرهاي نمايشي و
سينمايي بهکار ميرود و بر بخش يا قسمتي از مجموعه و سريالي نمايشي اطالق
ميشود .اپيزود «هر تک واقعه از زنجيرهي رويدادهايي [است] که پيرنگ رمان را به
وجود ميآورند .ايپزود غالباً در برگيرندهي رخدادي است که بر جنبهاي از وجوه
ناپيداي شخصيتهاي رمان پرتو ميافشاند و يا بخشي از پسزمينه وقايع رمان را براي
خواننده معلوم ميکند» (پاينده .)999 :0924 ،اين واژه در لغت بهمعناي «بخشي  -گاهي
مستقل  -از يک مجموعهي بههم پيوسته مانند فيلم يا قصه ،قسمت ،بخش» است (معين،

 .)77 /0 :0931اين واژه مانند بسياري از واژگان ،از هنر وارد ادبيات شد و حوزهي
روايتپردازي را تحتتأثير خود قرارداد .بنابراين ،واژهي موردنظر با قرارگرفتن در کنار
واژهي روايت ،منجر به شکلگيري اصطالح و ترکيب «روايت اپيزودي» شد که در نقد
فيلم و داستان بهکار ميرود .اين اصطالح بهمعناي روايتي است که از حالت کالم
يکنواخت خارجشده و بهصورت سريالي و قسمت به قسمت روايت ميگردد .از اين
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شکل از روايت در ادامهي جريان ضد رمان که با معتقدان به مکتب پستمدرنيست
آغاز گرديد ،استفادهشد و نويسنده بهجاي استفاده از سطح روايتي کالن ،از سطوح
روايي جزئيتري بهره گرفت.
اين شکل از روايت که به ايجاد چندصدايي ميانجامد ،يکي از مهمترين اهداف
رمان مدرن مي باشد که روايت اپيزودي ،يکي از ابزارهاي دستيابي به آن است؛ زيرا
نويسنده با بهرهگيري توأمان از اين دو شگرد ميتواند صداها و روايتهاي مختلفي را
ايجاد کند .به اعتقاد باختين« ،رمان ژانري است که ظرفيتي ذاتي براي ميداندادن به
صداهاي متکثر دارد .همچنين هر ژانر گفتاري زباني مدون است و نشاندهندهي يک
حرفه ،ژانر ادبي و گرايش فرهنگي و نظاير آن است .به اينترتيب ،ژانرهاي گفتاري
ميتوانند شامل گفتمانها ،لهجهها ،اصطالحات و زبان عاميانه باشند .تنافر صداهاي
شخصيتها و نيز تنافر صداي نويسنده با صداي شخصيتها ،با روح دموکراتيک رمان
سازگار است» (باختين .)79 :0924 ،نويسندگان براي رسيدن به اين مقصود ،و برجسته
نمودن ويژگي چندآوايي و ظرفيت اجتماعي آثار و اهداف متعدد ديگر ،از قالب اپيزود
براي روايتپردازي استفاده ميکنند؛ در حاليکه اين شيوه تنها شيوه تداعي چنين
مقولههايي نيست.

بحث و بررسي
در اين بخش از مقاله ،به بررسي مهمترين مؤلفههاي روايت اپيزودي در رمان «
»

که مشتمل بر «گسست روايي ،پيوست معنايي ،تعدد کنشگران و

تداخل سطوح روايي» ميباشد ،پرداخته ميشود:

گسست روایي
«گسست روايي» ،يکي از مهمترين مؤلفهها ،در روايت اپيزودي است .اين مؤلفه که از
آن به شکست روايي هم ياد ميشود ،بهمعناي «درهم شکستن اجزاي روايت ،عدم
انسجام ميان رخدادها و تکيهي روايت بر پيرنگي مغشوش و پاره پاره است» (هرمن،
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 .)039 :0929در شيوهي روايت اپيزودي بهجاي اينکه مخاطب با روايتي در سطح کالن
مواجه باشد ،با خرده روايتهاي مستقل و مجزايي که رمان از آنها شکلگرفته ،روبرو
ميباشد؛ در واقع در اين شيوه از روايت ،چندين خرده روايت بهجاي يک روايت کالن
و اصلي قرار ميگيرد و خرده روايتپردازي نيز در راستاي پيروي از رمان پسامدرن
ميباشد که در اين جريان جديد ،رمان از طرح کلي و دامنهداري که نويسندهي رمان
واقعگرا بدان ميپردازد ،فاصله ميگيرد .در اين گرايش ادبي که بر پايهي از
همگسيختگي و بينظمي پيريزي شده« ،روايت تکه تکه و ناپيوسته بهصورت کوالژ
است» (شميسا )9 :0921 ،و بنابراين ،حکايت پايهاي در آن وجود ندارد و همگي خرده
روايتهايي هستند که با تکيه بر مضمون و موتيفي خاص ،در کنار هم جمع شدهاند.
شيوهي روايت اپيزودي که از خرده روايتها تشکيلشده ،با سکانس در فيلم و يا
صحنهها و فصول در رمان متفاوت است؛ فصول در رمان ،علي رغم جدايي از هم ،به
صورت پياپي ،زمانمند و در ادامهي يک روند و برنامهي روايي کلي و جامع ،ساماندهي
شدهاند ،اما در روايت اپيزودي ،روايتها از ماهيت مستقلي تشکيل شدهاند و تنها
بنمايهاي مشترک ،ميان آنها همبستگي ايجاد ميکند و برحسب تسلسل زماني و روايتي
شکل نگرفتهاند و همبستگي معنايي در آنها به معناي توالي داستاني نيست.
متناسب با مؤلفهي گسست روايي ،رمان "

" نوشتهي "

" که

روايتپردازي به شيوهي اپيزودي را سرلوحهي کار خويش قرارداده ،از پنج تا هفت
خرده روايت تشکيلشده است .اين هفت خرده روايت ،در سه فصل نامنظم که رمان از
آنها تشکيل شده ،روايت ميشود .فصل اول رمان با عنوان «

» (پشت پنجره)

دربردارندهي پنج نامه است که هر نامه از يک حکايت مستقل و ويژه برخوردار است.
نويسنده پنج حکايت مستقل را نقل ميکند ،اما براي ايجاد ارتباط داستاني ميان آنها و
خروج از شکل مجموعه داستان کوتاه ،در چند صفحهاي از فصل دوم و سوم ،بهطور
کوتاه و گذرا ،سرنوشت تمامي شخصيتها را در فرودگاه و با سکانس تراژديک و
پاياني با عنوان «

» (مرگ پستچي) بههم حلقه ميزند و بهپايان ميرساند.

از اينرو نويسنده بهجاي اينکه از روايت کالن براي پيشبرد هدف خود استفاده کند ،از
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چند خرده روايت بهره ميگيرد .نويسنده ،خرده روايتهاي داستان را از طريق سبک
نامهنگارانه به خواننده منتقل ميکند که اين سبک رماننويسي توسط گروهي از بانوان
نويسندهي انگليسي زبان چون «جين وبستر »0نويسندهي رمان "بابا لنگ دراز" و
نويسندهي زن لبناني نيز بهطور آگاهانه اين سبک را

ديگران رواج يافت و

بهکار گرفت .در واقع وي براي اينکه خرده روايتها در يک قالب مشترک عرضه
شوند ،از اين شکل فني مهم بهره گرفته است.
آنچه در وراي استفاده از سبک نامهنگارانه يا روايت اپيزودي نهفته است ،استفاده از
تکثر روايت است .نويسندگان پسامدرن از شيوههاي متعددي براي تکثر روايت بهره
ميگيرند که تعدد راويان ،تعدد شخصيتها و استفاده از قالبهاي روايي موسيقايي و
هنري ،از جمله اين شگردها است .يکي از اين شگردهاي رمان پسامدرن ـ که
موردتوجه

بود ـ ،سبکنامهنگارانه است که در راستاي تکثر روايت و

تشکيل رمان برپايهي خرده روايتها بهکار گرفته ميشود .در همين راستا ،پنج
شخصيت در رمان ،به پنج شخصيت ديگر نامه مينويسند که هر نامه دربردارندهي
تراژدي و حکايتي از زندگي صاحب نامه است؛ در هرکدام از نامهها ،راوي ،شخصيت
اصلي هم بهشمار ميرود و خواننده تنها با نشانهها و کدهايي که توسط راوي در
حکايت گنجانده ميشود ،از گيرندگان آگاهي مييابد .در واقع باتوجه به ساختار رمان
و هدفي که نويسنده دنبال ميکند ،فرصتي براي تکميل فرآيند تبادل نامهها ايجاد
نميگردد و نامهها بهدست گيرندگان نميرسند؛ زيرا اصوالً هدف و تکيهگاه داستان بر
همين آوارگي و غربت و نرسيدن نامهها به گيرندگان بهدليل نداشتن آدرس و دوري
آنها از هم قرار داشته است.
در نامهي اول ،ماجراي مردي آواره روايت ميگردد که براي همسر خود نامهاي
مينويسد و در طي اين نامه ،حکايت خود را بازگو ميکند .اين خردهروايت
طوالنيترين قصه در ميان خردهروايتهاي رمان است و نويسنده در اين رمان ،زندگي
مردي که نامش هم هويدا نميگردد با استفاده از گريز به گذشته تا روزگار کنوني
شخصيت را دنبال ميکند
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.

در اين بخش از روايت ،سرگذشت اين

مرد را از کودکي بيان ميکند و به ماجراي نابودشدن روستا بر اثر سيل ،جنگ و آوارگي
خانواده و از ميانرفتن خانه و کاشانهي آنها ،ميپردازد و روزگار کنوني نويسنده که در
غربت ميگذرد را نيز بيان ميکند .بنابراين ،مقصود از خرده روايت فاصلهي زماني
محدود روايت -آنگونهکه در داستان کوتاه مشاهده ميشود و نويسنده با فشردهسازي
زمان و مکان ،روايتي کوچک را خلق ميکند -نيست؛ نويسنده روايت را در قالب
نامهاي ارائه ميدهد که در آن راوي تمام زمانها را با استفاده از تکنيکهاي مختلف
زماني گذشتهنگر و آيندهنگر ،به روايتي طويل و وسيع از جهت زماني و جغرافيايي اما
کوتاه از جهت حکايتپردازي تبديل کرده است .همچنين خردهروايتهاي ديگري نيز
به همين صورت در قالب نامهي يک شخص به شخص ديگر روايت ميگردد و به
همين صورت ،اساس روايت را خرده روايتهايي شکل ميدهند که هر کدام داستاني
مستقل در سطح رمان پديد آوردهاند.
نويسنده در راستاي تشکيل رمان از خرده روايتها ،هر نامهاي را به قصهاي خاص
اختصاص داده است؛ اين خرده روايتها صرف نظر از دو فصل کوتاه که در ادامه
ميآيد ،اساس رمان

را شکل ميدهد و وي بهشکل اپيزودي ،تابلويي متشکل

از چند روايت مجزا را ارائه ميدهد .بهعنوان مثال در نامهي دوم ،شروع روايت به
گونهي ذيل است:
(همان .)۹1 :در واقع

سعي

دارد با استفاده از خردهروايتها ،به ايجاد واقعگرايي اقدام کند؛ زيرا روايت رويدادها
بهواسطهي خود شخصيتها به صورتيکه در آن راوي ،فراتر از همهي شخصيتهاي
دروني ،خواه منطبق بر واقعيت ،خواه منطبق بر سليقه و ذوق خود باشد ،از
واقعيتنمايي برخوردار است .بهعبارتي ديگر« ،اين شيوه ميتواند بازآفرينندهي
احساسات آن لحظهاي باشد که نگارندگان نامهها تجربه کردهاند و اگر قلم مؤلف توانا
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باشد که به چند شيوه بنويسد ،به او امکان ميدهد تا تنوعي دلپذير در سبک و از کليت
اثر چيزي بهشکل نمايشنامه ايجاد نمايد؛ چراکه شخصيتها همه از زبان خويش با نام
خود سخن ميگويند» (مولينو .)40 :0933 ،بهعنوان نمونه در نامهي چهارم ،چنين شگردي
ـ واقع نمايي ـ در قالب سبکنامهنگارانه بهوضوح مشاهده ميشود؛ آنجا که راوي
ميگويد:
در اينجا ،ظهور شخصيت بهعنوان راوي ،اين
اجازه را به او داده تا با صراحت و با توجه به شناخت و آگاهي کاملي که از اسرار
زندگي خود دارد ،حقيقت اصلي را بيان کند؛ حقيقتيکه به نظر او از شخصيت ديگر
پنهان است و راوي با استفاده از ضمير متکلم که به او اجازهي ورود به تمامي اسرار و
جزئيات زندگي را داده ،قصد دارد تا آن را بيان کند .بهعبارتي ديگر ،سبک نامهنگارانه با
قراردادن راوي بهعنوان نويسندهي نامه و صبغهي محرمانهبودن آن ،اجازهي ورود
شخصيتها به تمامي اسرار و جزئيات زندگي را داده است .نويسنده گر چه منتسب به
جريان قديمي رئاليست نيست و از ساز و کارهاي رمان واقعگرا بهره نميبرد ،اما
اهميت مؤلفهي واقعنمايي در پردازش موضوعي که نويسنده قصد بيان آن را دارد،
سببشده تا نويسنده از ساز و کارهاي رمان پسامدرن يعني خرده روايتپردازي ،براي
القاء مفهوم واقعنمايي استفاده کند .بنابراين ،نويسنده ،آوارگي و غربتي که بر اثر جنگ
و تروريسم در جهان فراگيرشده را محدود به يک شخصيت يا کنشگر ،يک روايت يا
کنش نميداند؛ بلکه آن را بال و مصيبتي ميداند که متوجه بسياري از اشخاص شده و
همچنين رويدادهاي زيادي در جهان هستند که بر اثر اين بحران خلق شدهاند .از اينرو
نويسنده در اين تعدد سعي ميکند تا به خواننده بقبوالند که اين موضوع ،انسانهاي
مختلفي از تمام طبقات مختلف سني و جنسيتي را به خود درگير کرده و در جهان
ماجراهاي متنوع و تراژديک بسياري است که عامل پديدآمدن چنين شرايطي غربت
بوده و نويسنده به ذکر آنها پرداخته است.
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پيوست معنایي
بن مايه يا «پيام يک داستان ،همان روح حاکم بر داستان و نتيجهاي کلي دربارهي
زندگي است که يا داستان صريحاً آن را بيان کرده يا مخاطب از آن استنباط ميکند»
(پرين .)۹7 :0973 ،درونمايه ،فکر اصلي و مسلط در هر اثر يا رشتهاي است که در خالل
اثري کشيده ميشود و وضعيت و موقعيتهاي داستان را بههم پيوند ميدهد .به بيان
ديگر ،درونمايه را به فکر و انديشهي حاکي تعريف کردهاند که نويسنده در داستان
اعمال ميکند ،به همين جهت است که ميگويند درونمايهي هر اثري ،جهت فکري و
ادراکي نويسندهاش را نشان ميدهد (ميرصادقي .)074 :0933 ،روايت اپيزودي براي اينکه
به هارموني و انسجام بيانجامد ،به مجموعهاي از عوامل نيازمند است که از جمله آنها
ميتوان به ارتباط و پيوند معنايي ميان خرده روايتها اشاره کرد .بنمايه در روايتهاي
اپيزودي ،قابليت تکرارشوندگي دارد؛ يعني همواره تکرارشده و از جريان روايت حذف
نميگردد و به حاشيه رانده نميشود .بنابراين روايت اپيزودي ،خود را وامدار درونمايه
ميداند .اين عنصر داستاني که توانبخشي انسجام در داستان را ايجاد ميکند ،در روايت
اپيزوي نقش اصلي را ايفا ميکند .در اين شيوه ،بيش از ديگر شيوههاي روايتي ،به يک
واحد کالن معنايي نياز است و عدم کاربرد روايت کالن در رمان اپيزودگونه ،جاي خود
را به ظهور واحد کالن انديشگاني ميدهد و اين موضوع در رمان اپيزودگونهي
بهطرز ملموسي قابل مشاهده است.
«

» در رمان «

» ،اپيزودهاي روايي مختلفي را از طريق نامهها

روايت نموده و در آنها از مضمون و موتيفي تکرارشونده چون آوارگي و غربتي که بر
اثر جنگ و تروريسم ايجاد گرديده ،استفاده نموده و آن را تکرار کرده است؛ هرکدام از
اين اپيزودها ،از عنصر مهمي «چون راوي برخوردار است که نقش مؤلف را در متن ايفا
ميکند و گاهي با شخصيت داستان امتزاج مييابد»

اين راويان ،حامل

تمام درد ،رنج و بنمايههاي موجود در اثر هستند و رمان نيز به روايت زندگي سخت و
دردناک اين راويان يا همان آوارگان ميپردازد که از خانوادهي خود دورشده ،نه موطني
دارند و نه ميدانند که خانوادهي آنها در کجا زندگي ميکنند .بنابراين از جهت معنايي
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ميتوان گفت که اين رمان ،يک اپيزود کامل و مستقل است و حلقههاي اپيزودگونه با
تمرکز بر چالش آوارگان ،به پيوست معنايي انجاميده است و اپيزودهاي مختلف را در
يک نقطه بههم وصل ميکند.
در راستاي چنين مضمون مشترک و واحد انديشگاني تکرارشونده ،مشاهده ميشود
که روايتها و شخصيتها يکرنگ و همانند هستند و عليرغم تفاوت از لحاظ اسمي،
از جهت شخصيتي در يک طيف قرار ميگيرند؛ در اين داستان ،شخصيتها همگي
انسانهايي با حالتهاي روحي پريشان و بيمارگونه هستند که از فقر رنج ميبرند و
درصدد رهايي از وضعيت موجود ميباشند؛ از اينرو در اپيزود اول آمده:

 ،يا در بخشي از اپيزود
پاياني ميگويد:

(همان .)29 :چنين وضعيتهايي براي ديگر شخصيتهاي روايت نيز مشهود
است؛ زيرا نويسنده به تصويرپردازي عمق فاجعهي آوارگي که بر اثر تروريسم و جنگ،
کشورهاي جهان سوم را در هم نورديده ،مبادرت نموده و مشکالتي که براي اين
اشخاص بهوجود آمده است را رصد ميکند .در واقع

در پي ايجاد يک

وحدت معنايي کالن است و اپيزودهاي او روايتگر اشخاصي طردشده و آواره است که
از مشکالت اقتصادي و بيمارهاي روحي و رواني مشترکي رنج ميبرند .وي در رمان
خود ،ماجراي آوارگاني را بيان نموده که بر اثر جنگ و ترورسيم ،روز به روز بر
تعدادشان افزوده شده است و در پي آن است که به جاي روايت غم و اندوه فرد و
شخصي خاص ،به روايت آوارگي گروهي بپردازد که ميتواند تعدادشان را حتي زيادتر
تصور کرده و آنان را بسان نمونهاي از جامعهي جنگزده بهشمار بياورد؛ زيرا سبک
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نامهنگارانه ،ساختاري زايشي دارد و همين اندک نامهها و حکايتها را ميتوان به
نامههاي بيشتري تبديل نمود و به همان نسبت به روايت ماجراهاي غمانگيز غربت
افزود .بنابراين نويسنده صالح در آن ديد تا با توجه به ماجراها و رخدادهاي متنوع و
گوناگوني که در راستاي آوارگي بر اثر جنگ و تروريسم رخ مي دهد ،به بيان پنج
رخداد بپردازد تا هم بتواند از اين مصيبت ،جلوههاي مختلفي را بيان کند و هم اينکه به
خواننده ،فراگيربودن و همگانيشدن اين مصيبت را القاء کند .از اينرو نويسنده
عليرغم اينکه بر خرده روايتها اتکاء نموده ،توانسته با استفاده از مقولهي تکثر و تعدد
روايتها ،انديشهي خود را بهتر از رماني که روايتي کالن و پيچ در پيچ را روايت
ميکند ،به صورت يکپارچه و واحد به خواننده منتقل سازد .بنابراين به طرز مناسبي
براي برقراري وحدت ميان اپيزودها ،همانند نويسندهي داستان کوتاه ،با تمرکز بر روي
موتيف و بنمايهاي واحد که جلوههاي مختلف آن در اپيزودهاي گوناگون تکرار
ميگردد ،اين وحدت را به رمان مي بخشد.

تعدد کنشگران
روايت اپيزودي که بر پايهي خرده روايتها پيريزي شده ،معموالً با تغييراتي در
حوزهي شخصيتها و کنشگران مواجه است« .حوزهي کنشي يعني محدودهاي که هر
کنشگر در آن دست به عمل ميزند و در حقيقت نقش خود را ايفا ميکند» (اخوت،

 .)9 :0970روايت اپيزودي ضرورتاً به تعدد شخصيتها و تعدد کنشگران نميانجامد و
ممکن است تمامي پردههاي اپيزودي توسط شخصيتهاي واحدي نمايش دادهشود .اما
نويسنده براي ايجاد عينيت و حقيقتنمايي ،معموالً از تعدد شخصيتها همراه با تعدد
روايتها بهره ميگيرد« .عامل شخصيت يکي از عناصر عينيتدهنده به زندگي اجتماعي
قصه است و شايد به همين دليل است که آندره ژيد گفته که هرگز عقيدهاي را مگو
مگر از طريق شخصيت» (براهني .)944 :0913 ،معموالً نويسنده در اين شيوهي روايتي،
براي اينکه عينيت را به داستان بخشد يا اينکه حقيقتنمايي را بهکارگيرد ،از تعدد
شخصيتها و کنشگران استفاده ميکند .با وجود اينکه تعدد کنشگران الزمهي روايت
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اپيزودي نيست ،اما غالباً اين شکل روايي به اين موضوع گردن مينهد و در رمان
نيز بنابر داليل زيباشناختي و سبکي که در ادامه ميآيد ،اين موضوع مورد اتکاء
نويسنده بوده است.
در رمان "

" که روايتها در قالب نامهها انجام ميگيرد ،تعدد کنشگران

جزء ويژگيهاي اصلي آن قرار گرفته ،البته بايد به اين نکته توجه نمود که تعدد
کنشگران مخصوص روايت اپيزودي نيست و در شکلهاي ديگر روايت نيز ميتواند
بهکار رود .اما در روايت اپيزوي ،با توجه به چندگانگي روايت ،غالباً بهکارگيري اين
شيوه مشاهده ميشود؛ نويسنده در هر اپيزود ،شخصيتهاي مستقلي را بهعنوان
فرستنده و گيرندهي نامههاي روايي انتخاب کرده و با اين تعدد تالش نموده تا مضمون
و ايدهي اصلي خود که غربت و آوارگي است را از طريق کدها و شخصيتهاي
متعددي بازگو کند تا تأثيرگذاري زيادي داشته و از عموميت قابل توجهي برخوردار
باشد .تعدد شخصيتها ،روايتهاي اپيزودي نويسنده را از تکرار و يکنواختي دور
ساخته و نويسنده براي پيوست ،تنها به معنا و گفتمان اکتفاء نموده است؛ همانطور که
مشاهده ميشود ،وي از جهت روايي و داستاني ،گسست را برگزيده و از جهت
شخصيتپردازي نيز اساس داستان خود را برحسب تعدد قرار داده است.
برکات شخصيتهاي نامهي خود را از افرادي که با هم ارتباط نزديک خانوادگي
دارند و يا اينکه با هم دوست هستند ،انتخابکرده است .در مورد اول و دوم ،نامه از
دوستي براي دوست ديگر نوشته ميشود ،اما در موارد سوم تا پنجم ،نامهنويسي ميان
افراد خانواده در جريان است .در واقع نامهي سوم نامه از جانب پسر براي مادر نوشته
شده ،نامهي دوم نامهاي از خواهري به برادرش و نامهي سوم از جانب پسري خطاب
به پدرش ميباشد .نويسنده با تمرکز بر مضمون آوارگي که ميان افراد خانواده رخداده،
عمق فاجعه و ضربات جنگ و تروريسم را نشان ميدهد .شخصيتهاي نويسنده علي
رغم همطيفي از جهت تأثيرپذيري از نتايج جنگ و تروريسم ،اما از جهت جنسيتي و
شرايط روحي و خانوادگي تغييراتي ميان آنها وجود دارد.
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اينکه نامهها از دو زن و سه مرد ارسال ميشود ،نشانگر سرايت اين مصيبت به زنان
و مردان در تمام طيفهاي سني است ،آنگونه که در شخصيت دوم مشاهده ميشود:

گويا زن در اين عبارت ،واگويهاي از شخصيت خود

است؛ زيرا

رماننويس با توسل به راوي ،از ويژگيهاي نفساني خود تعبير ميکند
بنابراين نويسنده سعي دارد ،واقعيت اجتماعي را آنگونه که هست نشان دهد؛ زيرا
«کار هنري بايد بهعنوان بازتاب زندگي اجتماعي منظور گردد .هنرمند رئاليست همواره
سعي دارد زندگي را به آن شکلي که واقعا هست نمايش دهد نه به آن شکلي که بايد
باشد» (لوکاچ )097 :0979 ،و

نيز با تکيه بر تعدد کنشگران بهمانند تکيه بر خرده

روايتها ،هدفي چون دستيابي به واقعگرايي و همهگيري بالي آوارگي و ايجاد اعتماد
به خواننده دارد.
همانطور که مشاهدهشد ،روايتهاي اپيزودي از جهت مضمون و بن مايه واحد
هستند و از اينرو علي رغم تعدد شخصيتها ،آنان در ويژگي کلي با هم اشتراکاتي
دارند .بنابراين نويسنده تعدد و تنوع را به يک بخش از اين دو (بن مايه ،شخصيت)
بخشيده است .در واقع

بهجاي تعدد مضامين ،به تعدد شخصيتها

پرداخته تا رمان را از يکنواختي دور کند و مايهي نشاط و سرگرمي خواننده را فراهم
کند .ليکن مؤلف با يکسانسازي بنمايه ولي عدم يکسانسازي و تعدد در شخصيتها،
آن را به ده شخصيت سرايتداده تا عالوه بر آنکه فراگيري مضمون مورد نظر را در
جامعهي کنوني برساند ،به پويايي و تنوع ميان اپيزودهاي روايي نيز توجه کند.
شخصيتهاي اپيزودهاي روايي هر چند ايستايند و از پويايي و تغيير و تحول برخوردار
نيستند ،اما در هرصورت از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار هستند.
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تداخل سطوح روایي
سطوح روايي را ميتوان به سه سطح تقسيم کرد که درهم فرورفتن آنها «تداخل
سطوح روايي »3ناميده ميشود (بامشکي .)0 :0929 ،بهعبارت ديگر ،تداخل سطوح داستاني
به «هر نوع دخالت راوي يا روايتشنو (مخاطب) برون داستاني در سطح داستاني يا هر
نوع دخالت شخصيتهاي سطح داستاني در دنياي روايت داخلي و يا هرنوع دخالت
شخصيتهاي داستان درونهاي در سطح داستاني است .از اينرو ،در تمامي روايتهايي
که داراي داستان درو ني هستند ،استعدادي بالقوه براي آميختگي اين سطوح وجود دارد»
( )Genette, 1980: 35در ارتباط اين مؤلفه با روايت اپيزودي ،ميتوان گفت که اين
گونه روايت به روايتي چند اليه و با محوريت تداخل داستان در داستان ميانجامد و
اين شيوهي کهن را براي خواننده تداعي ميکند.
اما نويسنده در اين شکل روايي ،از بهکارگيري مستقيم شکل سنتي قصهي تو در تو
خودداري ميکند و از روايت اپيزودي ،جهت القاء و جايگزيني اين سبک مهم بهره
ميگيرد؛ زيرا اين روايت اگر بهطور مستقل و غيرمتداخل ارائه گردد ،شکل قصهي
کوتاه بهخود ميگيرد .تداخل سطوح روايي گرچه مختص رمان يا شکل خاصي از رمان
نيست ،اما روايت اپيزودي غالباً به چنين فرايندي ميانجامد و در آن خرده روايتها
بعد از سقوط روايت کالن در هم ميآميزند و فرو ميروند.
در رمان "

" ،تداخل سطوح روايي براساس صدفه و اتفاق شکل گرفته

است .نويسنده در سطح روايي اول ،ماجراي يک «زن و شوهر» را در قالب نامهاي و آن
را برحسب صدفه به نامهي دوم متصل ميکند .نحوهي پيوند دو نامه ،بدينگونه است
که که راوي قصه /نامهي دوم ،در هتل بهطور اتفاقي نامهي آن مرد را ميبيند که در
راهرو هتل جامانده بود و آن نامه بهانهاي شد تا وي نيز نامهي خاص خود را به
معشوق قديمي خود بنويسد:
بنابراين مرز ميان خردهروايت اول با
خردهروايت دوم از طريق اين تکنيک ساختاري در همشکسته ،به هم متصل و متداخل
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ميشوند .همچنين نويسنده عالوه بر آنکه از ارتباط معنايي بهره گرفته ،از ارتباط سبکي
و ساختاري نيز غافل نبوده است .از اينرو ميتوان پي برد که اين اثر ،از چند خرده
پيرنگ که در قالب يک پيرنگ کالن و باز ارائه ميشود ،برخوردار است .چنين تداخلي
ميان داستان دوم و سوم نيز برقرار است و نويسنده آن دو را نيز به طرز هوشمندانهاي
بر پايهي صدفه و اتفاقي ديگر ،به هم پيوند داده است؛ در آغاز نامهي سوم که محتواي
آن نامهي پسري براي مادرش است ،آمده:
(همان .)۹9 :بههمين
ترتيب روايت چهارم به روايت سوم و روايت چهارم به روايت پنجم نيز گره ميخورد
و در هم تداخل مييابد .بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد که هر قصهاي الهامبخش
قصهاي ديگر است و يک نوع تداخل داستاني تصادفي به مانند آنچه در هزار و يک
شب قابل مشاهده است ،در رمان شکل ميدهد.
در رمان مورد نظر ،تداخل سطوح روايي ،سبب زايش و افزايش گسترهي روايت
شده و نويسنده با استفاده از اين تکنيک ،پنج خرده اپيزود را به هم نزديک و منسجم
نموده است که همين شيوه ميتوانست به خرده روايتهاي متعدد و بيشتري نيز
بيانجامد و تا بينهايت ادامه يابد .اصوالً «بيشتر متون روايي که شامل بيش از يک سطح
روايي هستند ،توان بالقوهاي براي تداخل سطوح روايي دارند؛ يعني يک شخصيت و
بيشتر يک راوي از يک سطح روايي به سطح ديگر حرکت ميکند»

(William, 1997:

) .152اما نويسنده بهتر دانسته تا در قالب پنج داستان ،اين سلسله تداخالت را قطع کند
و به جمعبندي خرده روايتها بپردازد .باتوجه به اينکه در داستانهاي مدرن ،مرز ميان
واقعيت و خيال در هم ميشکند و روابط از ميان ميرود ،ميتوان اين موضوع را
آگاهانه براي نيل به مقاصد مهمي توسط رمان نويس تفسير کرد.
نويسنده فرآيند تداخل را در پايان خرده روايت قبلي و آغاز خرده روايت بعدي
اعمال ميکند و يک زنجيرهي متصل و فني را ايجاد ميکند که در نوع خود جالب
توجه است.

با اين شيوه ،عالمتهاي پيوندنما را بهطور بارزي بهکار برده و

خواننده بهسادگي ميتواند سرنخهاي تداخل سطوح را دريابد و از ارتباط ميان خرده
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روايتها آگاه شود .مجموعهاي از عناصر در بهثمر رسيدن اين تداخل سهيم هستند که
مهمترين آنها عنصر مکان است؛ حلقهي وصل روايتها و سطوح داستاني در مکاني به
ثمر مينشيند که شخصيت قبلي آنجا را ترککرده و شخصيت بعدي بدان ملحق
شدهاند .مکان که ابزار و عنصر مشترک ميان روايتها است ،سبب پيوستن حکايتها
شده و در رمان "

" مکانهاي عمومي چون هتل ،فرودگاه ،کازينو و اصوالً

مکانهايي مرتبط و پيرامون فرودگاه ،موجب پيوستن حکايتها ميگردند:

در کنار مکان ،عنصر زمان ،عامل پيوندنماي ديگري
است که نويسنده از آن براي ايجاد تداخل ميان سطوح روايي بهره ميگيرد؛ زيرا روايت
قبلي در زماني بهپايان ميرسد که روايت بعدي از آن زمان آغاز شده و اين خرده
روايتهاي ايپزودي علي رغم استقالل و مجزابودن ،در قالب يک سلسله زماني متوالي،
بهصورت يکي پس از ديگري ميآيند و واحد زماني منسجمي را تشکيل ميدهند.
برحسب اتفاق ،هنگاميکه شخصيت اول هتل را ترک ميکند و نامه را در آنجا بهجا
ميگذارد ،بعد از آن شخصيت ديگري در آن مکان ظهور ميکند و بعد از يافتن نامهي
آن شخصيت ،با توجه به همذاتپنداري و درد مشترک ،به روايت قصهي خود به همان
سبک و سياق ميپردازد .ميتوان به اين نکته نيز اشاره داشت که خود عنصر «نامه» به
عنوان ابزار و شکل روايتي داستان نيز نقش مهمي در تداخل سطوح روايي دارند.
نويسنده اين تداخل را بهواسطهي يافتن فردي با توسط به نامهي ديگري انجام داده و
ارتباط ميان روايتهاي اپيزودي را عالوه بر استفاده از عناصري چون مکان ،زمان،
بنمايه و غيره ،از طريق موتيف نامه برقرار کرده است.

نتيجهگيري
نتايجي که از تحقيق حاضر به دست آمد شامل موارد ذيل است:
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»

رمان «

 ،از تکنيک اپيزودي و تقسيم رمان به قطعات و

بخشهاي کوچکتر ،به وضوح بهره گرفته است .نويسنده از روايت کالن خودداري
کرده و بهدنبال قهرمانسازي و ارائهي شخصيتي خارقالعاده نيست .وي براي اينکه به
اثر خود شکلي رمانگونه دهد و تفاوت آن را با داستان کوتاه بهنمايش گذارد ،از
مؤلفههاي پيوست معنايي و تداخل سطوح روايي بهره گرفته است .در حقيقت نويسنده
در روايت اپيزودي از روايتهاي تکه تکهاي که با عواملي به هم پيوند مي يابند،
استفاده کرده است.
در رمان «

» ،از پنج الي هفت خرده روايت بهره گرفته است.

اين رمان بهصورت اپيزودي و بخش بخش روايت ميگردد ،که هرکدام از بخشها از
استقالل خاص خود برخوردارند و نويسنده از توالي و مراحل سنتي پيرنگ اجتناب
کرده است .او با تکيه بر خرده روايتها تالشکرده تا به عمق فاجعهي آوارگان عينيت
ببخشد و به واقعيتنمايي نزديک شود؛ زيرا نشاندادن چندين شخصيت و چندين
رويداد متناسب با اين قضيه ،موجب تشديد باورپذيري حوادث ميشود.
عليرغم چنين تعددها و خرده روايتهايي در مضمون غربت و آوارگي ،اتحاد و
وحدت ميان خرده روايتها برقرار کرده و با اتکاء به تداخل سطوح روايي ،ارتباطي
زماني ،مکاني را علي رغم گسست داستاني ايجادکرده و در پايان با استفاده از اپيزود
(

) «در فرودگاه» و بخش پاياني با عنوان « مرگ پستچي» ،اين ارتباط را پررنگ

کرده است.
پينوشتها
1. Jean Webster

 .9من قصد داشتم براي مادرم بنويسم درمورد لحظه اي که او مرا تنها سوار قطار کرد در حالي که
هشت يا نه ساله بودم .او يک نان و دو تخم مرغ آب پز شده به من داد.
 .9مادر عزيزم ،قبل از اينکه مرا تحويل بگيرند  ،از فرودگاه برايت نامه مينويسم  ،و قبل از رسيدن به
ايستگاه بازرسي امنيت عمومي  ،آنها از ترس تروريستها ،همه حرکتها را کنترل ميکنند .از در اصلي
ورودي شروع ميکنند ،با لباس ويژه چرخ ميزنند.
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 .4من به نوشتن براي شما فکر کردم  ،زيرا شما ميدانستيد آنچه را به عنوان حقيقت توصيف ميکنيد،
تاحدي حق با شماست ،اما حقيقت ناب آن چيزي نيست که شما فکر ميکنيد .همه مردم نزدشان
رازهايي دارند و شما بايد براي آنچه به نفع هر دو ما است به من کمک کنيد.
 .۹افسوس ،بايد به تو بگويم که چطور مفلس و بيپول شدم ،اما اين موضوع ،رابطهي من را با تو از
ميان نميبرد .اين نامه را نمينويسم تا تو را برگردانم ،اما شايد بدين خاطر است که اين نامه ،سخن
پاياني من است .من اوهام و خياالتي ندارم ،دنبال اين هستم که زني ميانسال ،بيوه يا باکره ،بيابم ،که از
ازدواج با من راضي باشد ،ابتدا مدارک اقامت را بگيرم ،سپس ممکن است مدارک تابعيت را أخذ کنم.
 .1داشتيم در خيابانها ميگشتيم ،گاهي دزدي ميکرديم و التماس زيادي ميکرديم  ،و من فراموش
کردم که زياد بخندم و لذت ببرم ،در شب با آنها به جايي ميروم در گوشه کنار خيابانها ،زير پلها ،يا
در مرکز پذيرايي  ،هنگامي که سرما شديدشود ،مست ميشوند و ميخوابند .آزمايشاتي در آنجا که آن
را براي من انجام دادند.
 .7در همهي اين حاالت ،چنين تذکري بعد از پنجاه سالگي ،آسان است؛ اما بيفايده و بيثمر است،
زندگي پيشين تو در يک جريان عجيبي تداعي ميشود حتي بدون اينکه آن را فرا بخواني.
8. Metalepsis

 .2نامهاي که آن را داخل هتل يافتم ،مرا شگفتزده کرد؛ آن نامه از جواني سخن ميگفت که
کتابهايش را در يک اتاق اجارهاي ارزان در يک خيابان شلوغ نزديک هتل نوشت ،پس چگونه سر از
اينجا درآورده است؟
 .01بايد بگويم که اين نامه با نوشتن زني که اينجا بود  ...زني در ميانسالي يا کمي بيشتر به من الهام
کرد.
 .00نامهاي که آن را در کشو کوچکم در کازينو يافتم .من در آن زمان در کازينو کار ميکردم و در
رستوران نبودم .اين نامه به نظر ميرسيد براي دختري است که در اينجا کار ميکرد ،در امور نظافت يا
پذيرايي مشتريها.
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Introduction: Critical discourse analysis is a type of examination that aims at the
illegitimate use of power, domination, and inequality through writing and speech in
a particular social or/and political context. Norman Fairclough, one of the leading
experts in this field, believes that discourse analysis takes place in the stages of
description, interpretation and explanation. Since literary texts, like political texts,
have discourse-oriented structures, by studying and analyzing them critically, one
can detect the author's ideology or thoughts. The reason for choosing the novel
"Arus al-Zain" as a prominent work by Tayeb Saleh is that it establishes a good
interaction between the author and the reader in the framework of social actions and
institutions as well as the connection of power and ideology with the concept of
discourse. The study also seeks to answer such questions as ‘To what extent is
critical analysis of discourse based on Fairclough theory at the levels of description,
interpretation, and explanation applicable to the novel The Baptism?’ and ‘How can
this analysis bring the audience closer to the author's ideological thoughts?’
Methodology: In this article, an attempt is made to acquaint the reader with the
religious, anti-traditional and idealistic tendencies of the author and to reveal the
hidden truth by a descriptive-analytical method and through upgrading the analysis
of the text from the level of description to the levels of interpretation and
explanation. This shows the text beyond the novel and the underlying layers.
Results and Discussion: 1. Critical analysis of the discourse in the novel "Arus alZain" at the level of description:
By analyzing the structure of the text in the description stage, the hidden meanings
of the words are revealed. This level of discourse critical analysis is organized
around several main questions, the most important of which are the lexical titles,
grammatical rules and textual structures. In this novel, grammatical words and
constructions have an ideological burden, and the location of the novel suggests the
confrontations that are always reflected in social structures. The novel begins with
the discourse of the principal and the student, following the domination of those in
power. This is while the discourse of most of its characters implies equality of
power among them.
2. Critical analysis of the discourse in the novel "Arus al-Zain" at the level of
interpretation:
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The level of interpretation, which is the product of the dialectical connection of the
formal features and the underlying knowledge of the interpreter's mind, recounts
some of the presuppositions that exist in the minds of the people. At the same time,
the theme of the story revolves around the wedding of Zain and Naeema. The novel
has a logical process in telling the story and depicting the relationships among
people, which is often based on the equality of power in rural society. At the level of
interpretation, there are questions such as ‘What is the discourse participants’
interpretation of the linguistic and situational contexts?’, ‘What is the story?’, ‘Who
is involved?’, ‘What is the relationship between them?’ and ‘What is the role of
women in advancing the story?’
3. Critical analysis of the discourse in the novel "Arus al-Zain" at the level of
explanation:
In this stage, the text is analyzed as a part of the process of social struggle in the
context of power relations at various institutional, social and situational levels.
These relations are effective in shaping the discourse. At the level of explaining, the
story depicts the factors of pervasive ignorance and superstition and adherence to
false traditions and male domination over women on the one hand and the material
and cultural poverty of the Sudanese society on the other. In fact, the author wants
the day to come when the women of the society, like Naeema, will stand against the
dominant power of the society, that is, cultural and social ignorance.
Conclusion: The critical discourse analysis approach reflects the relationship
between the author, the text and the reader and expresses the effects of text and
situational context on discourse. The novel "Al-Zain" is a social-realistic novel that
reproduces the bitter realities of a particular period in Sudan. Tayeb Saleh, the
author, tries to portray beyond words and sentences. Critical discourse analysis of
the novel allows the audience to examine it at various levels and to detect the
deepest layers of structure and meaning in the novel for the ideology and attitudes of
the author. This novel was studied at the three levels of description, interpretation
and explanation. As it was found, since Tayyab Saleh created his work in the 1970s,
the post-colonial era of Sudan, he has a realistic and critical view of the issues and
problems of this period. In fact, by exploring the novel's discourse, he demonstrates
a kind of social struggle against unhealthy and naturalized traditions. In the end,
Saleh manifests himself in zain’s wedding as a symbol of an ideal society in which
all the segments of people enjoy peaceful human relations with equal social rights
and power of discourse.
Keywords: Critical discourse, Fairclough, Arus al-Zain, Tayeb Saleh.
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کاربست رویکرد گفتمان انتقادي فرکالف در تحليل رمان «

» اثر

شمسي واقف زاده* ،1استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين -پيشوا
آزاده قوامي ،دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين ـ پيشوا
تاریخ دریافت2911/10/20 :

تاریخ پذیرش2011/19/10 :

چکيده
تحليل گفتمان انتقادي ،رويکردي نوين در تحليل گفتمان است که الزمهي آن شرکتدادن عواملي
همچون قدرت ،ايدئولوژي ،تاريخ و مواردي از اين دست ،در متن ميباشد .براساس نظريهي نورمن
فرکالف ،براي کشف اليههاي زيرين و تحليل الگوي گفتماني ،بايد سه سطح «توصيف»« ،تفسير» و
«تبيين» را بررسي کرد .اين جستار بهروش توصيفي -تحليلي ،با بررسي رمان «

» اثر

و با بهرهگيري از رويکرد تحليل گفتمان انتقادي فرکالف ،در پي پاسخگويي به کيفيت تحليل
انتقادي گفتمان رمان مذکور در سطوح توصيف ،تفسير و تبيين ميباشد و مشخص ميکند که نويسنده
در سطح توصيف ،با توجه به اسلوبِ گفتمان جاري و عاميانه ،زبانِ ساده ،کنايهآميز و گاه خبري و
تکراري که با بار عاطفي و مذهبي ـ اعتقادي همراه است ،در پي بيان انديشههاي خويش ميباشد .در
سطح تفسير نيز ،به بافت موقعيتي ،پيشفرضها و ميانمتنيهاي گفتمان توجه دارد و چارچوب و
موضوع موردنظر خود را در قالب رمان و در طي گفتمانها بيان ميکند؛ بهطوريکه سير تغيير و تحول
شخصيتها ،بازگشت بهسوي فطرت انساني آنها دارد و با راهنمايي و گفتمان ارشادي رهبري ديني و
عرفاني ،صورت واقعيت بهخود ميگيرد .در سطح تبيين ،نويسنده قصد دارد تا تأثير ساختار اجتماعي
در نوع گفتمان و تأثير بازتوليدي که اين گفتمان ميتواند در تغيير ساختار بگذارد را بهتصوير بکشد.
اگرچه

در اين رُمان ،ديدگاهي رئاليستي و انتقادي از اوضاع جامعه را ارائه ميدهد ،اما گرايشات

آرمانگرايانهي او به سمت مدينهي فاضلهاي است که در آن ،تمامي نهادهاي اجتماعي با قدرتي
همسطح ،از روابطِ مسالمتآميز انساني برخوردار باشند.
کليد واژهها :گفتمان انتقادي ،فرکالف،

رمان

.

 -1پست الکترونيکي نويسنده مسئولshvaghefzadeh@yahoo.com :
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مقدمه
يکي از رويکردهاي نوين در تحليل گفتمان ،تحليل گفتمان انتقادي است و «نورمن
فرکالف» ( )1۴۹1زبانشناس و پژوهشگر بريتانياي ،يکي از صاحب نظران برجسته در
حوزه ميباشد که معتقد است ،تحليل گفتمان در مراحل توصيف ،تفسير و تبيين
صورت ميپذيرد .گفتمان بهواسطهي ساختارهاي متفاوت شکل ميگيرد ،اما خود در
شکلدهي مجدد ساختارها و يا بازتوليد آنها نيز سهم دارد که اين ساختارها ،بهصورتي
بيواسطه ،از ماهيتي ماهيتي گفتماني و ايدئولوژيک برخوردار هستند« .ايدئولوژيها،
نمود اوليهي جوانب مختلف جهان هستند که در ايجاد و حفظ روابط قدرت ،سلطه و
استثمار بسيار مؤثر خواهند بود»

).(Rogers, 2011: 123

عواملي چون بافت تاريخي،

روابط قدرت در جامعه ،نهادها و فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيکي،
موجب ايجاد متن يا صورت زبان و معاني ميشوند (آقاگلزاده .)۲ :1۹۴۹ ،اين گفتمان ،از
ويژگي انتقاديبودن برخوردار است؛ يعني اينکه خود را به لحاظ سياسي بيطرف
نميداند و اصرار دارد تا وضعيت موجود را تغيير دهد (سرلک .)۲1 :1۹۴1 ،در واقع
تحليل انتقادي گفتمان ،نوعي از تحليل گفتماني است که نحوهي استفادهي غيرمشروع
از قدرت جمعي ،سلطه و عدم مساوات که از طريق نوشتار و گفتار در يک بافت
اجتماعي و سياسي خاص صورت ميگيرد و يا در برابر آن ايستادگي ميشود را بررسي
مينمايد» (يارمحمدي .)11 :1۹۴۹ ،همچنين اين گفتمان عالوه بر توضيح واحدهاي
ساختاري درون يک متن ،به زبان کاربردي آن نيز معطوف است (ميلز.)171 :1۹۱۱ ،

از آنجاکه تحليل متون جديد ،بهويژه نوع ادبي رمان ،در تغيير و تحوالت فرهنگي و
اجتماعي جهان معاصر نقش بسزايي دارد ،مسألهي تحليل متون بر اين اساس و بيان
گفتمان غالب و جهتدهي به آن ،از ضرورتهاي ادب معاصر بهشمار ميآيد .متون
ادبي نيز همچون متون سياسي ،داراي ساختارهاي گفتمانمداري هستند که با مطالعه و
تحليل انتقادي آنها ،ميتوان به افکار ايدئولوژيک نويسندهي آن دست يافت .علت
انتخاب رمان «

» اثر برجستهي

( ،)1۴۲۴–۲۰۰۴از رماننويسان واقع-

گراي سوداني ،آن است که اين رمان ،تعامل ارتباطي خوبي بين نويسنده و خواننده در
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چارچوب کنش و نهادهاي اجتماعي و پيوند بين قدرت و ايدئولوژي با مفهوم گفتمان
دارد .لذا در اين جستار سعي ميشود تا بهروش توصيفي -تحليلي و با ارتقا بخشيدن به
تحليل متن ،از طريق انتقال سطحِ توصيف به سطح تفسير و تبيين ،خواننده را با
گرايشهاي مذهبي ،ضدّ سنتي و آرمانگرايانهي نويسنده در اين اثر آشنا نموده و
حقايق پنهان موجود در وراي رمان و اليههاي زيرين متن را در بافت جامعهشناسي و
زبانشناسي بنماياند.
همچنين پاسخ به سؤاالت پژوهشي زير ،هدف ديگر اين پژوهش ميباشد:
تحليل انتقادي گفتمان براساس نظريهي فرکالف در سطوح توصيف ،تفسير و» قابل انطباق است؟

تبيين تا چه حد بر رمان «

-تحليل انتقادي گفتمان رمان «

» ،چگونه ميتواند مخاطب را به افکارِ

ايدئولوژيک نويسنده نزديک کند؟
در اين پژوهش پس از بيان خالصهاي از داستان و بيان مقدمهاي از تحليل گفتمان
انتقادي و رويکرد فرکالف ،به تحليل انتقادي رمان مذکور در سه سطح توصيف ،تفسير
و تبيين پرداخته ميشود.
پيشينهي تحقيق
در مورد رمان

» ،پژوهشهاي اندکي انجامگرفته از جمله:

ياسمن چگيني در مقالهي خود با عنوان «نگاهي به مجموعهي داستان عروسي زين»
(سمرقند ،ش ،)1۹۱1 :17به مقايسهي شخصيتهاي سه داستان موجود در کتاب
عروسي زين با داستان کوتاهي از گابريل گارسيا مارکز به نام «زيباترين غريب جهان»
ميپردازد و به اين جمعبندي ميرسد که شخصيتهاي اين دو رمان ،از جهات متعددي
به هم شباهت دارند و تنها تفاوت ميان اين دو داستان در آن است که شخصيت اصلي
داستان گابريل ،يک زن است اما در رمان

 ،مردان شخصيتهاي اصلي آن داستان را

تشکيل ميدهند و زنان دهکده ،هيچ نقشي بهجز خبررساني ندارند.
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در مقالهي «شخصيتسازي در رمان

» ،نوشتهي سکينه بناساز و همکاران،

(چهارمين کنفرانس جهاني و اولين کنفرانس ملي پژوهشهاي نوين ايران و جهان در
مديريت ،اقتصاد و حسابداري و علوم انساني ،)1۹۴1 :به بررسي و تحليل
شخصيتهاي رمان و زاويهي ديد راوي پرداخته و از گفتگو ،کنش و ايجاد ارتباط بين
عملکرد اشخاص داستان صحبت ميکنند.
اما در مورد رويکرد گفتمان انتقادي فرکالف ،پژوهشهاي فراواني صورتگرفته از
جمله:
فردوس آقاگلزاده در مقالهي «تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات» (ادب پژوهي ،ش:1
 ،)1۹۱1به بررسي رابطهي تحليل گفتمان انتقادي و زبانشناختي با ادبيات و تحليل
متون ادبي ميپردازد.
در مقالهي «بررسي رمان

براساس الگوي تحليلي فرکالف»،

نوشتهي نسرين عباسي و مالک عبدي (نقد ادب معاصر عربي ،ش،)1۹۴1 :۹
نويسندگان در حوزهي تحليل گفتمان انتقادي ،به دو رويکرد اجتماعي و زبانشناختي
اشاره ميکنند که در رويکـرد اجتماعي گفتمان ،بافت موقعيتي تشريح ميگردد و در
رويکرد زبانشناسي ،بافت متني شرح داده ميشود.
حمزه نوذري و همکاران در مقالهي خود با عنوان «سودمندي گفتمان انتقادي
فرکالف در تحليل متون انضمامي» (فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران،
ش ،)1۹۴۲ :1با تأسي از روش فرکالف به اين سؤال پاسخ داده که متون رسانهاي ايران
که درحال بازنمايي واقعيت بحران اقتصادي اجتماعي اروپا و آمريکا در سال ۲۰11
ميالدي هستند ،از چه گفتمانها و نظريههاي کالني متأثر ميباشند.
«تحليل گفتمان انتقادي داستان کوتاه ناخلف نوشته سيد مهدي شجاعي» ،عنوان
مقالهاي به قلم سهيال فرهنگي و سودابه بانگآور است که در مجلهي ويژهنامهي
فرهنگستان (ادبيات انقالب اسالمي) ،ش 1۹۴۹ :۲به چاپ رسيده و نويسندگان در آن
مقاله سعي نمودند تا اين داستان را با توجّه به رويکرد فرکالف در سه بخش توصيف،
تبيين و تفسير بازخواني کنند.
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افسانه ميري و همکاران در مقالهي خود با عنوان «مقايسهي قدرت دو شخصيت
محوري رمان «آتش بدون دود»» (جستارهاي زباني ،ش )1۹۴7 :۹4سعي نمودهاند تا با
توجه به نظريهي گفتمان فرکالف ،به شناخت شخصيتهاي قدرتمدار يا منفعل در
رمان نادر ابراهيمي بپردازند و از نظرات و جانبداريهاي ايدئولوژيک نويسنده،
رمزگشايي کنند.
» نگاشتهشده ،به نظر

با توجه به مقاالت بسيار معدودي که در مورد رمان «

ميرسد در حال حاضر هيچ پژوهشي در زمينهي نقد گفتماني داستان صورت نپذيرفته
و پژوهش حاضر براي اولين بار اين رمان را از منظر نظريهي گفتمان انتقادي فرکالف
مورد بررسي قرار ميدهد.
خالصهي رمان
در داستان
«

که يک راهب و سالک است ،با حمايت از مردي بهنام

،

» که مردم او را ديوانه ميپنداشتند ،حوادثي را براي اهل دهکده رقم ميزند و
مرتاض ،عامل تمامي اين اتفاقات غيرمنتظره است،

اهالي روستا ،در اين مورد که

با يکديگر همعقيده هستند .مردم در اين دهکده ،جز کار و زحمت ،سرگرمي ديگري
ندارند ،زنان نيز درگير رنج و مسائل مربوط به خانه و خانواده هستند و ميبايستي از
مردان بهعنوان قدرت برتر ،اطاعت و فرمانبرداري نمايند .از زمان حضورِ

و حتي

پس از مرگ او ،برکت ،ثروت و آباداني به زمينها و کشتزارهاي روستا روي ميآورد و
اوضاع مردم روستا بهطرز چشمگيري تغيير و تحول مييابد .از سوي ديگر نيز
شخصيتهاي اصلي رمان ،همچون
رفتاري ميگردند و

با دختري باسواد و فهيم بهنام

 ،دچار تحول اخالقي و
ازدواج ميکند .ازدواج

با شايستهترين دختر روستا ،خود مبدأ معجزههاي بزرگ در تاريخچهي دهکده به
حساب ميآيد؛ در واقع

در اين رمان ،بهخوبي تأثير گفتمان

و برکتِ وجودِ

عرفاني وي را در هدايت و ارشاد شخصيتهاي متزلزلِ داستان و دگرگوني و پيشرفت
در اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي مردم (بخش کالن جامعه) ،بازتاب ميدهد.
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تحليل گفتمان انتقادي رمان «
ايدئولوژي

» در سطح «توصيف»

به شيوههاي مختلف قابل درک است .يکي از اين شيوهها ،روش

تحليل ساختار متن ميباشد که در مرحلة توصيف صورت ميگيرد و براي آشکار
ساختن معاني نهفته در کلمات است« .اين سطح از تحليل انتقاد گفتماني بر حول چند
پرسش اصلي سازمانيافته ،که مهمترين آن سه عنوان واژگاني ،قواعدِ دستوري
وساختارهاي متني است» (بهرامپور.)1۹ :1۹7۱ ،

واژگان
انسانها غالباً در گفتگوهاي روزمره ،معناي واژهها را برحسب روابط آنها تبيين ميکنند
و براي انجام اين کار ،معناي هر واژه را نه از لحاظ ويژگيهاي مؤلفهاي ،بلکه برحسب
رابطهي آن واژه با واژههاي ديگر ،مد نظر قرار ميدهند .اين رويکرد که در توصيف
معنايي زبان بهکار ميرود و تحليل روابط واژگاني نام دارد ،در رمان «

» در

قالب نمونههايي بروز پيدا کرده است:
دشواژه
صورتهايي زباني هستند که ذکر آنها از لحاظ فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي ،ناشايست
تلقي ميشود؛ برخي از اين واژهها فحش و ناسزاهايي هستند که بار منفي فرهنگي آنها
را ميرساند (ارباب .)1۰۴ :1۹۴1 ،بر خالف زنان ،مردان در عرصهي گفتار رقابتگرا و
درپي نشان دادن برتري خود بر طرف مقابل هستند و از نظر اجتماعي نيز آزاديهاي
بيشتري دارند .به همين دليل بيشتر از زنان از دشواژهها ،بهويژه دشواژههاي رکيک،
استفاده ميکنند (جاننژاد .)74 :1۹۱۰ ،در اين رمان برخي از واژگاني که کاراکترها در
گفتگوهايشان با هم بهکار ميگيرند ،واژگاني تمسخرآميز ،بيادبانه ،توهينآميز و نيشدار
است که اين ويژگي ،معموالً در گفتگوهاي خودماني و محاورهاي کاربرد دارد .مثالً
در جايي دربارهي

ميگويد« :
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يا در جايي ديگر،

»

به همسرش

( »۲همان.)۱4 :

ميگويد« :

(دانشآموز) در روند مکالمه با مدير

اما واژگان بهکار گرفتهشده از سوي

( »۹همان .)۹ :يا وقتيکه مدير

مدرسه ،مؤدبانه و احترامآميز است« :

را از ميان همهي خواستگارانش به

مدرسه اين خبر را شنيد که ميخواهند

خالي کرد و گفت« :

بدهند ،عصبانيشد و تمام عصبانيتش را سر

( »۹همان.)7۲ :

اين جمالت همگي از اصطالحات عاميانه ،کنايهدار و تمسخرآميز تشکيلشده است؛ اما
در مقابل ،واژگان بهکار گرفتهشده از سوي
است مثل« :

همگي مثبت ،دعاگونه و محترمانه

» (همان.)۹4 :

واژگان خاص و نامدهي
استفاده از اين واژگان ،هرگز تصادفي نيست و چه بسا از طريق آن ،مخاطب به معاني
نهفته در متن راه مييابد .در رمان ،انتخاب نام «

» براي کسيکه از نظر ذهني دچار

مشکل عقب ماندگي است و گفتار و رفتارهاي زشت از او سر ميزند ،نمونهاي از
بهرهبرداري از اين قالب است.
استعاره
موضوع «استعاره» ،ازجمله بحثهايي است که فرکالف در بخشِ ارزشِ بياني واژگان
بدان توجه دارد .استعاره از نظر فرکالف ،وسيلهاي براي بازنمايي جنبهاي از تجربه
برحسب جنبهاي ديگر از آن است و به هيچوجه منحصر به آن نوع گفتماني نيست که
بهصورت کليشهاي مرتبط با آن فرض شود (فرکالف .)183 :1۹7۴ ،استعاره در اين رمان
نامگذاري همسر سعيد به «
همچون مردار است.

()1

»

که استعاره از زن متعفن و بد بو
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تضاد معنایي واژگان در رمان
» در قالب کلماتي همچون (مرد و زن)( ،شوخي و جدّي)،

اين امر در رمان «

(سياه و سفيد)( ،تأکيد و تکذيب) آمده است .دو واژهي متضاد (مرد و زن) ،چندينبار
ميگويد« :

در ديالوگها تکرارشده ،مثالً
۱ 7

استفادهي نويسنده از واژههاي

»

متضاد ،بيانگر فضاي تنگ اجتماعي و نارضايتي نويسنده از اوضاع نابسامان جامعه مي-
باشد.
قواعد دستوري
در رابطه با تبيين ارزش تجربي دستوري ،بايد به سؤاالتي از اين دست پاسخداده شود:
 .1آيا کنشگري مشخص است؟  .۲آيا جمالت معلوم هستند يا مجهول؟  .۹نحوهي
استفاده از ضماير ما ،شما ،آنها و ضماير ملکي چگونه است؟ (فرکالف.)1۴۰ :1۹7۴ ،

ارزش تجربي ساختهاي نحوي در قالب فعلهاي معلوم و مجهول و همچنين بسامد
اندک جمالت مجهول بر اين موضوع داللت دارد که مردم از اين مطلب به خوبي آگاه
هستند که از سوي کدام عامل قدرت دچار رنج گشتهاند.
صورتهاي نحوي همچون فعل معلوم و مجهول ،تأکيد ،تکرار ،جمالت امري،
پرسشي و انکاري و غيره در گفتمانهاي مختلف ايدئولوژيک ،کاربردهاي مختلف با
مقاصد متفاوتي دارند .براي نمونه ممکن است گاه بهسبب اهميت حادثه و مهمنبودن
فاعل آن ،جمله بهصورت مجهول ذکر شود.
کنشگران (فاعالن) در رمان
 ،مادر

 ،مدير مدرسه،
رئيس،
 ،برادر

 ،امام جماعت،

دختران و اهالي ده مثل :حاج

 ،مادر
 ،حاج
 ،همسر

 ،و بسياري از مردان و زنان و
 ،مردم قبيلهي

 ،کوليها،

کاربست رویکرد گفتمان انتقادي فرکالف در تحليل رمان913 ...

خوانندگاني همچون:

نوحهخوان ،و

 ،مشهورترين خوانندهي عرب يا

چندين شخصيت فرعي ديگر ،کنشگران رمان را تشکيل ميدهند .در واقع در بسياري
از موارد« ،کنشگران جاندار هستند و اين امر عموماً مصداق دارد .اما کنشگران
ميتوانند بهصورت اسامي غيرجاندار ،اسامي انتزاعي و يا صورتهاي اسميشده تحقق
»

يابند» (فرکالف .)1۱۴ :1۹7۴ ،مثالً« :
در اين جمله« ،طبل برنجي» کنشگري غيرجاندار بهشمار ميآيد.
مفعوالن (کنشپذیرها) در رمان
در رمان ،عروسي

 ،يک فنجان قهوه ،چوب درخت خاردار ،عروس،

 ،دخترم،

گندم ،مرگ مادرم ،خواندن و نوشتن ،درد سرما ،فرشها ،شکم بزرگ تو را ،تبر ،مرگ
را ،برکت و آمرزشش ،ثروت پدرش ،روحش ،شوخي و جدي و مواردي ديگر ،از
جمله کنشپذيرهايي هستند که در داستان وجود دارند .مثل «

» در اين رمان ،بارها

هم در زمرهي کنشگران و هم کنشپذيرها واقع شدهاست.
جمالت مثبت و منفي
جمله از حيث اثبات و نفي پيام و مفهوم بر دو گونهي مثبت و منفي تقسيم شده است.
در اين رمان ۹4 ،جملهي مثبت و  11جملهي منفي وجود دارد .از ويژگيهاي زبان
 ،بهعنوان شخصيت مثبت داستان ،استفاده از جمالت کوتاه و تکراري است که هم
به پيشگويي دربارهي آيندهي دهکده ميپردازد و هم بر آمرزيدگي
سوي خداوند تأکيد ميکند .وي در پاسخ به کساني که
ميگفت« :
جمالت و واژگان بهکار گرفتهشده از سوي

و انتخاب او از

را ديوانه ميپنداشتند،
( »1۰

 ،ساده ،معلوم و مثبت است و

همين ويژگيهاي دستوري ،موجب افزايش تأثيرگذاري کالم او در ميان مردم روستا
ميشود.
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وجهيت در جمالت
در جمالت ،سه وجه اصلي خبري ،پرسشي و امري وجود دارد؛ در گفتگوهاي اين
رمان ۴۱ ،جمله خبري 7۹ ،جمله پرسشي و  ۹۰جمله امري وجود دارد که در ادامه به
بيان آنها پرداخته خواهد شد:
جملههاي پرسشي
نوع ديگري از جمالت که در اين رمان ،از بسامد بااليي برخوردار است ،جمالت
پرسشي ميباشند؛ پرسشهايي که گاه شخص پرسشگر ،منتظر پاسخي براي آن است و
گاه بدون هيچ انتظاري براي پاسخ مطرح ميشود و کسي منتظر جواب آن نيست .در
واقع جمالت پرسشي ،حاصل کشمکش دروني شخصيتها است که در ذهن آنان،
خوشبينيها و بدبينيها در حال نزاع با يکديگر هستند و از اينرو ،پرسشهاي پي در
پي و بيجوابي را مطرح ميکنند .گاهي جملههاي پرسشي ،خواهشي و گاهي بيانگر
نوعي ترديد هستند که شخصيت داستان را در چالش قرار ميدهد .مثل« :
( »11

منتظر پاسخي از سوي

 )۲۹که در اينجا،

نيست و استفهام موجود در آن سؤال ،معناي توبيخي را در
»(( )1۲همان .)۹ :در

خود دارد .يا مثل« :

تعامل ميان اين دو نفر ،در قالب بيان سؤال و جواب ،مدير مدرسه بهعنوان مشارکِ
قدرتمندتر و مسلطتر ،با زباني محاورهاي و بيادبانه،

را «بچهي بيشعور»،

خطاب ميکند .تکرار واژهي منفي «بيشعور» در قالب جملهاي پرسشي ،مؤکد بيارزش
بودن دانشآموز از ديد مدير است .از سوي ديگر به عقيدهي فرکالف« :همواره
شگردهاي مفيدي در دست مشارکين کمقدرتتر براي مقابله با صاحبان قدرت وجود
دارد( ».فرکالف .)۲۰1 :1۹7۴ ،براي مثال،

در جايگاه فردي کمقدرتتر ،از سالح

ويژهاي براي گفتگو با مدير بهره ميگيرد که آن ،به انحرافکشيدن ذهن مدير با بيانِ
خبر عروسي

و

است.

ميداند پيش از اين ،مدير ،خواستگار

بوده
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و از اينرو ،بيتوجه به خشم مدير با بهکارگيري اين شگرد زباني و گفتماني ،ذهن مدير
ميکشاند.

را از تنبيه و توبيخ ،به سمت عروسي
جمالت امري

بيشتر جمالت امري ،حاصل گفتمان قدرت است و قدرت ،آفرينندهي امر ،دستور و
خواستن (نه از نوع خواهش) است .رمان

بهدنبال بيان قدرت نيست و تعداد

کمي از شخصيتهايش از اين گفتمان قدرت استفاده ميکنند و از اينرو ،جمالت
امري از بسامد پايبني برخوردار هستند؛ مثل« :
( »1۹

در اينجا

).

با قدرت و ارادهي قوي براي وصول طلبش به درب مغازهي

ميرود و بهگونهاي آمرانه از او ميخواهد تا پولش را بدهد .يا در جاييديگر آمده:
«

» (همان .)۲۹ :که اين جملهي امري بهنوعي غيررسمي و توهينآميز است.

کاربرد ضمير
از نظر فرکالف ،کاربرد ضماير نقش مهمي در نوع جهان بيني نويسنده دارد .در متن
رمان ،نويسنده با استفاده از ضماير ،به مخاطب در فهم جهانبيني خود کمک نموده
است؛ در ادامه به بيان اين ضماير و تحليل آن پرداخته خواهد شد:
ضمير ملکي «ام»
در رمان ،اينگونه از اين ضمير ملکي استفاده شده است« :
14

»(

 .)۹در اينجا از ضمير ملکي «ام»

در «پولم» استفاده شده است که نوعي دلبستگي ،از خود دانستن و خود را همراه و
همزاد ديگر عناصر داستان پنداشتن و حس عاطفي را ايجاد نموده است.
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ضمير «ما»
در اين رمان ،از ضمير « » به معني «ما» ،بارها بهرهگرفته شده و «استفاده از ضمير «ما»
بهجاي «من» ،يعني شخص داراي اين اقتدار است که از طرف ديگران حرف
بزند»(فرکالف )1۴4 :1۹7۴ ،که در کالم
که

به اطاعت از
»

خطاب به

بهکار رفته است ،مانند زماني

همه جاي سرِ او را بوسيد و گفت« :
به کارگيري ضمير « » در کالم

 ،بيانگر قدرت و

اقتدار او ميباشد؛ وي از طرف تمامي حاضرانِ در صحنه ،سخن ميگويد؛ همچنين
استفاده از اين ضمير معناي «تساوي ،تعامل و همدلي» را در بر داشته باشد.
ارزش بياني افعال کمکي
افعال کمکي در معاني مختلفي کاربرد دارد و «فعل توانستن بهخودي خود بهعنوان يک
وجه رابطهاي ميتواند نشانِ مجازبودن باشد»( .فرکالف)1۴۹ :1۹7۴ ،؛ اما همانگونه که در
مورد جمالت پرسشي گفتهشد ،اين نوع از جمالت ،نسبتاً پيچيدهتر هستند و انواع
متفاوتي دارند .مثالً در اين رمان،

به
!»17

ميگويد« :
در اين کالم ،فعل کمکي

«نميتوانم» ،بههمراه «آيا» که از ادات پرسشي است ،بر معناي تعجب و شگفتي گوينده
از موضع قدرت داللت ميکند؛ يعني او چگونه ميتواند اينگونه فکر کند؟ يعني نبايد
و نميتواند اينگونه فکر کند.
ساختار متني
ساختار متني شامل «نوبتگيري و دانش زمينهاي مفروض» ميباشد که در ادامه به بيان
و تحليل هريک از اين موضوعات پرداخته خواهد شد:
نوبتگيري
گزارههاي طبيعيشده متضمن مفروضاتي دربارهي روابطي اجتماعي هستند که شالودهي
اعمال تعامل را شکل ميدهند« .نظام نوبتگيري در گفتگو يا آداب نزاکت ،مفروضاتي
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هستند که طبيعي شدهاند و عموماً مردم از وجود آنها بيخبرند؛ نه ميدانند که چگونه
آنها را در مورد ايشان بهکار ميبرند و نه ميدانند که خود ،چگونه آنها را در مورد
ديگران به کار ميبندند» (فرکالف .)۲۰ :1۹7۴ ،ادارهي نوبتگرفتن ،به ماهيت نظام
نوبتگيري بهکار گرفتهشده و روابط قدرت بين مشارکين بستگي دارد (همان.)۲۰۹ :
نمونهي يک گزارهي تلويحي طبيعيشده در آغاز رمان
مدرسه با

 ،گفتگوي مدير

(دانش آموز) است« ،

()1۱

»

که هر دو مشارک گفتماني (مدير و

) بهطور طبيعي

احساس ميکنند که اين مدير است که بهعلت موقعيت و قدرت برتر اجتماعي نسبت به
 ،بايد پيش از وي سخن بگويد (نظام نوبتگيري) .وي در اين بخش ،با کلماتي
بيادبانه و توهينآميز سؤاالتي را پرسيده و

نيز در جايگاه فرد کم قدرتتر،

سؤاالت وي را با سؤالي ديگر يا با جملهاي انحرافي پاسخ ميدهد.
عدم نوبتگيري در مکالمهي افراد برابر
براي آنکه اشخاص در عرصهي تعامل ،از سهمي برابر برخوردار باشند ،الزم است که
جايگاه آنان نيز با هم برابر باشد .جايگاه برابر ،يعني اينکه آنان در حقوق و وظايف
گفتماني و کاربردي خود نيز با يکديگر برابر باشد؛ مثالً حقوق يکسان در نوبتگيري
در مکالمه و وظايفِ مساوي در پرهيز از سکوت و بريدن صحبت ديگران (فرکالف،

 .)4۴ :1۹7۴در اين رمان،

و گروهش اعضاي تشکيلدهندهي يک نهاد اجتماعي

کوچک ،اما با نفوذ ،فعال و قدرتمند هستند .اين گروه از ديدگاه نويسنده ،از نوعي
مکالمات ويژه و آرماني برخوردارند ،زيرا وي در توصيف گفتگوي آنها ميگويد:
گاهي بحث و منازعه ايشان شدّت ميگيرد و کلماتي که از دهانشان خارج ميشود مثل
پاره آجريست که پرتاب ميشود و جُمالتشان شکسته و ناتمام است .آنها با صداي
بلند با هم صحبت ميکنند ،طوري که معلوم نيست گوينده وشنونده کيست ،در چنين
موقعيتي ،يک آدم غريبه ،آنها را يک گروه بينظم تصور ميکند.

از
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جنبهي توصيفي ،در اين کميتهي اجتماعي ،نوعي عدم نوبتگيري در مکالمه ،پرهيز از
سکوت و برابري در حقوق گفتماني قابل مشاهده است.
دانش زمينهاي مفروض
انتظام تعامالت ،به وجود دانش زمينهاي مفروض وابسته است .همچنين دانش زمينهاي،
دربرگيرندهي بازنمودهاي ايدئولوژيک «طبيعيشده» است؛ يعني آن دسته از باز
نمودهاي ايدئولوژيکي را شامل ميشود که اندک اندک و بهصورت «عقل سليم» غير
ايدئولوژيک بهنظر ميآيند .اهداف انتقادي ،به آن معني است که افراد در جهت روشن
کردن اين گونه طبيعي شدگيها بکوشند؛ يعني تعيينها و تأثيرات اجتماعي گفتمان که
ماهيتاً از ديد مشارکين آن مخفي ميمانند ،را آشکار سازند(...فرکالف .)۲7-۲1 :1۹7۴،در
رمان «

» ،وقتي مدير مدرسه با عصبانيت در رد اتهام

به نظرداشتن به

که وي را متهم

از جهت ثروت پدرش کرده بود ،گفت« :
»(

) .در واقع جملهي پرسشي

 ،يکي از همين بازنمودهاي طبيعيشده و مخفي

در متن رمان است؛ به اين معنا که در بافت فرهنگي و سنتي مردم روستا ،ازدواج مجدد
مردانِ متأهل روستا ،حتي با وجود داشتن فرزنداني بزرگسال ،امر ناپسندي نيست و
طبيعي بهنظر ميرسد.
تحليل گفتمان انتقادي رمان «

» در سطح «تفسير»

تفسير به رابطهي بين متن و تعامل و مشاهدهي متن بـهعنوان محصول فرآيند توليد و
منبعي در فرآيند تفسير داللت دارد .اين قسمت ،به بافت موقعيت ،بينامتنيت و انواع
گفتمان توجه دارد (عباسي و عبدي .)1۰4 :1۹۴1،با مطالعهي قضاياي اصلي متن و نحوهي
پيوست آنان از سويي و مطالعهي موضوع يا موضوعات اصلي موجود در متن از سوي
ديگر ،مجموعهي باورهايي کشف ميشود که با آنکه در متن اشارهاي به آنها نشده ،اما
نقاط اتکاي متن محسوب ميشوند (خانيکي .)۲۹۴ :1۹77 ،اينجاست که ميتوان توانايي
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گفتمانها را در تجسيم معنا و ارتباط اجتماعي دريافت؛ زيرا گفتمان ،شکلدهندهي
ذهنيت و ارتباطات اجتماعي-سياسي (قدرت) است (عضدانلو .)17 :1۹۱۰،در سطح
تفسير ،به اين پرسش پاسخ داده ميشود که تفسير مشارکين گفتمان از بافت متني و
موقعيتي چيست؟
تفسير بافت بينامتني
» با رمان «همسايههاي»

تأمل در پيوندهاي پيدا و پنهان رمان «

،

زمينهساز واکاوي جريانهاي اجتماعي مشترکي است که ميتواند مخاطبان را با
خصايص مشترک جامعهي فرودست آشنا سازد .آدمهاي هر دو رمان در دام آداب و
رسوم دست و پا گير و نيازهاي اوليهي زيستي اسيرند و راهي براي خارجشدن از اين
شب تاريک نميشناسند (ياوري )1۲۲ :1۹۱۱ ،و نويسندگان هر دو رمان ،با هدف آگاهي
مردم نسبت به وضع خودشان ،اقدام به نوشتن اين داستان ميکنند (گلستان.)7۲ :1۹۱۹ ،

رمان همسايهها همچون رمان «

» ،داستان زندگي طبقهي زحمتکشي است که

در جامعهي سرمايهداري و تحت سلطهي نظام سرمايهداري و ايدئولوژيهاي حاکم بر
آن جامعه هستند .شخصيتهاي داستان که نمونهي کوچکي از جامعهي بيرون نيز
قلمداد ميشوند ،همگي به طبقهي فرودستي تعلق دارند که در پي دستيابي به حقوق
تضييعشدهي خود هستند .تضمين و برقراري بافت بينامتني با قرآن کريم و ساير متون
ادبي ،استفاده از ضرب المثلها و بهرهگيري از آنها در متن ،از ديگر شيوههايي است
که نويسنده با استفاده از آن ،بافت موقعيت را پرورانده است ،مانند« :
»

در اينجا امام جماعت با مشاهدهي

درختان نخل پر بار روستا ،آياتي از سورهي مريم که در آن خير و برکت ميباشد ،را
تضمين آورده است .يا اين ضرب المثل «
» (همان )7۹ :که بهنوعي نمايانگر گفتمان اجتماعي موجود در
جامعه ،که آن ،نگاه تبعيضآميز عموم جامعه به زن ميباشد ،است .نويسنده در اين
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( »۲۲همان:

جمله نيز «
 ،)1۲جايگاه نامطلوب دولت نزد روستاييان را بهتصوير کشيده است.
تفسير بافت موقعيتي

در تفسير بافت موقعيتي ،سعي ميشود تا پاسخي براي اين سؤاالت ارائه گردد:
ماجرا چيست؟
چه کساني درگير ماجرا هستند؟
روابط ميان آنها چيست؟
نقش زنان در پيشبرد ماجرا چيست؟
جانمایهي داستان (ماجرا) چيست؟
» بايد گفت که اين داستان ،ماجرايي با مضمون اجتماعي-

در تفسير داستان «

فرهنگي و بهنوعي نمايانگر گفتمان اجتماعي و فرهنگي موجود در جامعه است.
نويسنده با بهرهگيري از توصيف رويدادها و حاالت شخصيتها ،خواننده را با فضاي
داستان و ماجراهاي مربوط به آن آشنا ميکند .در اين رمان ،جانمايهي داستان ،حول
موضوع عروسي

و

ميگردد و با گفتمان کاراکترها در همين زمينه آغاز
»۲۹

ميشود« :توريفي به مدير ميگويد« :
در جايي ديگر

به مدير ميگويد« :

) .يا
»۲۹.

(همان .)4 :اين ازدواج در تقابل و تناقض با ازدواجهاي سنتي بوده که پيش از اين در
روستا متداول بوده است .به همين سبب ،همه با تعجب دربارهي آن از يکديگر سؤال
ميکنند .خصوصاً سواد و هوش
بيشتر افزوده بود.

و بيسوادي و سادهلوحي

بر تعجب اهالي
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چه کساني درگير ماجرا هستند
از جمله کسانيکه درگير ماجرا هستند ميتوان به
وگروهش و

 ،امام جماعت،

اشاره داشت که همگي نقش مهمي را در رمان ايفا ميکنند.

روابط ميان آنها چيست؟
 ،يگانه شخصيت عرفاني رمان است که در روابط خود با مردم روستا ،همچون
رهبري وارسته به راهنمايي و ارشاد مردم اهتمام ميورزد و آنها را با نفوذ گفتار خود
بهسوي فطرت پاکشان هدايت ميکند.

شخصيت منفي رمان ،با ميانجيگري

در يک شب پرماجرا و شگفتانگيز بهگونهاي متحول ميگردد که گويي از نو
متولد شده است.

نيز مردي بود که با وجود آنکه خودش را از انسانهاي زاهد

کنار ميکشيد ،اما با توجه به پيشگوييهاي
خصوصاً

ترسي غريزي نسبت به افراد مذهبي

داشت .اما روابط امام جماعت و مردم ،نقطهي مقابل روابط مردم با

است؛ مردم دهکده امام را هيچوقت به اسم صدا نميکردند؛ براي اينکه در نظر آنها او
يک شخص نبود ،بلکه يک «نهاد» بهحساب ميآمد و از اينرو آنها با توجه به
رابطهشان با امام جماعت ،به چند اردوگاه مجزاي موافقين و مخالفين تقسيمشده بودند.
با

دخترعمو ،پسرعمو بودند و

در نظر

نياز به توجه داشت و از اينروي ،مورد محبت و ترحّم

مردي ساده و يتيم بود که
قرار ميگرفت.

برخالف لودگيهايي که با ساير زنان داشت ،در هنگام مالقات با

ني ز

رفتاري مؤدبانه

داشت .گروه محجوب نيز از نفوذ و قدرت زيادي در ارتباط با مردم ده برخوردار بودند
و هريک به تناسب تواناييهايشان ،گوشهاي از مسائل و مشکالت ده را حل و فصل
ميکردند.
نوآوري و خالقيت در کنشهاي گفتماني
ميان رخدادهاي خُرد کالمي و ساختارهاي کالنِ اجتماعي ،پيوندي ناگسستني وجود
دارد و در برخي موارد ساختارهاي کالن جامعه ،نتيجهي رخدادهاي خرد کالمي ميان
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افراد يک جامعه است .اما منظور از تغيير در رخدادهاي گفتماني ،نوآوري و خالقيتي
است که از برخي جهات با عرفها و انتظارات معمول تعارض دارد .تغيير ،نوعي
تخطّي از حدود محدودههاي عُرفي بهشمار ميآيد؛ مثالً تناقضهايي که در تعيين
جايگاه روي ميدهد و به روابط جنسيت مربوط ميشود ،يعني آنجا که کاربرد گفتماني
جنسيتمحور و ديگر فعاليتها ،تحت تأثير تناقضهاي موجود ميان جايگاه فاعل سنّتي
مربوط به جنسيت که انسانها را در آن چارچوب اجتماعي نموده و تحت تأثير روابط
جنسيتي جديد ،دچار مشکلشده و تغيير پيدا کردهاند .در واقع مردم با وضعيتي روبرو
ميشوند که آن را «معماهاي ايدئولوژيک» مينامند (فرکالف .)1۰1 ،1۹7۴ ،در رمان،
بهويژه در مسألهي ازدواج با کنش گفتماني خود ،ابتکار و جسارتي خالف عرف و
سنتهاي معمول بهخرج ميدهد و در انتخاب همسر آيندهاش شخصاً دخالت مينمايد
و حتي پيشقدم ميشود .کالم او با افراد خانواده نيز خالقانه و برخالف سنت و عرف
روستاست ،چنان که برادر

»۲4

دربارهي آيندهاش چنين ميگويد« :

وي با بيان اين جمله ،بر تواناييهاي خواهرش در داشتن مشاغلي
که پيش از اين مختص مردان بوده ،تأکيد ميکند که اين ،خود پذيرش تساوي حقوق
زن و مرد از ديدگاه برادر

در جايگاه يک مرد است .ميتوان استراتژي

را

اينطور خالصه کرد :مقتدر ،قاطع و انعطافناپذير که در عين حال ،به زن بودنِ خود
نيز لطمهاي نميزند.

با چهرهاي مصمم و غيرقابل رسوخ ،به برادرش ميگويد:

«
( »۲1همان.)۹۹ :

در واقع کالم

 ،آميزهاي از عناصر بياني گفتمانهاي مردساالرانه با عناصر بياني

زنانه است .چهرهي مصمم و غيرقابل رسوخ

لحن مقتدرانه و قاطع وي در

پاسخگويي به برادرش و بهکارگرفتن افعالي چون «مفهومي ندارد» و «کافي است» که
بيانگر قاطعيت و اصرار او بر موضوع «فراگيري سواد تنها در حد خواندن و فهميدن
قرآن و مسائل مذهبي» ميباشد ،همگي از ويژگيهاي کالم مردانه برخوردار است .اما
در اين جملهي

که ميگويد« :آدم» همانقدر که خواندن و نوشتن را براي فهميدن
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قرآن بداند کافي است ،منظور از واژهي «آدم» همان «قشر زنان» است که ريشه در
اعتقادات مذهبي و ديدگاهي دارد که او بهعنوان زني مسلمان نسبت به همجنسان خود
در آفرينش جايگاهي براي يک زن مذهبي و مسلمان و مصر به انجام

دارد.

وظايف اسالمي ،موفق است و در اين موقعيت ،بههيچ عنوان در پي جانبداري از حقوق
زنانهاش نيست؛ بلکه برداشت و احساس او نسبت به حقوق و وظايف يک زن مسلمان
هماني است که آن را قاطعانه ابراز ميکند .سخنان

بهدليل برخورداري از

قاطعيتهاي مردانه و حد و حدودي که او براي تحصيالت زنان قائل است ،از چنان
تأثيري برخوردار ميباشد که برادرش را با تمام اعتقادات سنتياش نسبت به زنان
جامعه ،وادار ميکند تا عقايد او را بهعنوان يک زن بپذيرد .البته برادر

چون

ميداند که او برخالف رفتار و گفتار ديگر زنان ده ،از جسارت و قدرتي مردانه
برخوردار است ،آرزو ميکند که

در آينده با جواني که شايستهي اوست ،ازدواج

کند و دردسرهايش کم شود .در توصيف سخنان برادر نعيمه ،مخاطب به شکلي ضمني
و تلويحي با نوعي دانش پسزمينهاي مواجه است که در آن ،ازدواج براي دختران
روستا ،امري بسيار سرنوشتساز ميباشد و موجب ميگردد که از مشکالت و
دردسرهايشان رهايي يابند .گفتارهاي

و کنشهاي زباني او ،برخالف عرف و

چارچوبهاي جامعهي روستايي دربارهي جنس زن است و از اينرو برادرش ،با وجود
آنکه عميقاً به جسارت و تواناييهاي

افتخار ميکند ،اما معتقد است که ازدواجِ

 ،از مشکالتش ميکاهد.
تحليل گفتمان انتقادي رمان «

» در سطح «تبيين»

در اين مرحله ،به تحليل متن بهعنوان جزئي از روند مبارزهي اجتماعي در ظرف
مناسبات قدرت پرداخته ميشود و به اين سؤال پاسخ داده ميشود که چه نوعي از
روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي ،اجتماعي و موقعيتي در شکلدادن اين گفتمان
مؤثر است؟
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در سطح تبيين اين داستان ،از يک سو ،عوامل فراگيري جهل و خرافات ،پايبندي به
سنتهاي غلط و سلطهي مردان بر زنان و فقر مادي و فرهنگي جامعهي سودان از
 ،اثر خود را در سالهاي

سوي ديگر بهتصوير کشيده شده است .از آنجاييکه

دههي هفتاد ،يعني دوران پسااستعماري سودان ،خلقنموده نگاهي رئاليستي و انتقادي
نسبت به مسائل و مشکالت اين مقطع زماني دارد .يکي ديگر از مواردي که بايد در
سطح تبيين به آن پرداخت ،آن است که چه عناصري از دانش زمينهاي نويسنده داراي
خصوصيت ايدئولوژيک است؟

در اثر خود ،اوضاع نابسامان زنان در

جامعهي سودان را بهتصوير ميکشد؛ جامعهي روستايي که خود دوران طفوليت و
نوجوانياش را در آنجا گذرانده است .در اين داستان ،زنان تحصيالتي ندارند و معموالً
مورد بيمهري همسران خود واقع ميشوند؛ همسراني که بهخود حق ميدهند علي رغم
داشتن زن و فرزندان متعدد ،به فکر ازدواج ديگري باشند.

يکي از داليل ازدواج

مجدد مردان را بيتوجهي زنان به آراستگي ،نظافت و ظاهر خود ميداند ،همانگونه که
در قسمتي از رمان،

خطاب به همسرش ميگويد« :

( »۲7

 .)۱4از

همينرو دختران جوان کم سن و سالي که به داليل متعدد ،خواستگار مناسبي نداشتند
به عقد مرداني مسن که گاهي همسن پدرانشان بودند درميآمدند.
برجستهکردن شخصيت

با

در يک آرمان شهر ،زنان را تشويق ميکند تا همانند او به

تحصيل بپردازند ،روشنفکر و خودساخته باشند و با قدرت در برابر سنتهاي غلط
گذشتگان بايستند و در انتخاب همسر آيندهشان دخالت مستقيم داشته باشند و حتي
پيش قدم شوند .اگرچه داستان در ظاهر به شخصيت
ميپردازد اما در حقيقت،

و حوادث پيرامون او

پوششي است تا نويسنده اوضاع اسفبار زنان و دختران

را در جامعهي سودان بهتصوير بکشد و اينگونه،

را بهعنوان الگوي زني قدرتمند،

آگاه و سنت شکن معرفي کند .در واقع نويسنده خواستار آن است که روزي برسد تا
زنان جامعه همچون

در مقابل قدرت مسلط بر جامعه يعني جهل فرهنگي و

اجتماعي ايستادگي و مقاومت کنند.

کاربست رویکرد گفتمان انتقادي فرکالف در تحليل رمان923 ...

«نويسندگاني مثل

که فن رمان نويسي را تنها ابزار بيان آثارشان دانستهاند،

با مشاهده نابسامانيهاي اجتماع خود و رواج رياکاري و فساد اخالقي رجال،
دلهايشان به درد آمده و با ديدن پريشاني و ناهنجاري اجتماع و ضعف اخالقي
قهرمانان ،خشم و نفرت خود را در آثار خويش با پوششي منعکس ميساختند» (حلبي،

 .)11 :1۹1۹از آنجاييکه زبان و متن ،نمودهايي از پيام اجتماعي ،فرهنگي و روابط
قدرت هستند و رفتارهاي گفتماني ،ماداميکه به حفظ ،تأثير يا تضعيف روابط قدرت
ياري برسانند ،بار ايدئولوژيک خواهند داشت (فرکالف ،)111 :1۹7۴ ،بازنمايي مسائل
اجتماعي و اخالقي در داستان ،ميتواند دربردارندهي معنايي ايدئولوژيک باشد و اين
موضوع که داستان ،کانون مبارزهاي ايدئولوژيک است را بيان کند و در نهايت ،تمرکز
پيام داستان را بر روي همين مسائل قرار دهد.
نکتهي ديگر ،بيان جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح مختلف نهادي،
در داستان خود ،خواستار بيان اين مطلب است

اجتماعي و موقعيتي است.

که سرمنشأ تمام اين آشفتگيهاي اجتماعي ،نابسامانيهاي فرهنگي و از
همپاشيدگيهاي نظامي جامعهاش ،جهل و خرافه و سنتهاي غلط است؛ اين جهل
است که باعث ميشود دختران جوان براي ازدواج ،به هرگونه خفت و خواري تن
دهند .رمان اجتماعي ،سعي دارد تا اوضاع جامعه و ناهنجاريهاي آن را بهتصوير
بکشد ،اما بهدليل معذوريتهاي سياسي و حکومتي ،نميتواند فضاي گفتمان غالب آن
دوره را مورد نقد قرار دهد و در اکثر موارد ،مانند رمان «
از زبان ديوانهاي کم عقل مانند

» ،بهصورت تمثيلي

 ،اين موارد را بيان مينمايد و در آن ،به نقد و تحليل

موقعيتي و اجتماعي جامعهي خود ميپردازد .يکي از ويژگيهاي ادبيات کشورهاي
تحت ستم ،عموماً رواج طنـز ،هجـو ،شوخي و مسخرگي در ميان آنهاست؛ زيرا
مردمي که قدرت نقد آشکار از آنها سلب شده ،خود را به لودگي و طنزگويي ميزنند و
از راه اظهار سخن دو پهلو ،غيرصريح و خندهدار و گاهي گزنده ،انتقادهاي خود را
اظهار ميکنند (حلبي .)11 :1۹1۹ ،رمان «

» نيز از اين قاعده مستثني نيست؛

با کنکاش و واکاوي گفتمانهاي رمان خود ،نوعي مبارزهي اجتماعي را برعليه

 920نقد ادب معاصر عربي

سنتهاي ناپسند و طبيعيشده به نمايش ميگذارد .او از زبان لودگي و ديوانگي ،براي
بيان و تفسير اين معضل اجتماعي استفاده ميکند تا بتواند دردهاي جامعه را به خواننده
القا کند و مخاطبش را به انديشه و تغيير و دگرگوني وادارد .اين رمان داراي طبع
انتقادي ،هدفدار و مبتني بر واقعيتهاي اجتماع است و

در آن ،در پي

اصالح جامعه و آگاهي مردم جامعه ميباشد .وي هيچ راهحل و چارهاي ،جز بيان اين
واقعيتهاي تلخ نمييابد تا شايد بتواند از اين طريق ،ذرهاي به هوشياري و بيداري
جامعهاش کمک کرده باشد .او در داستانهايش در پي آن است که ساختار و حقايق
تاريخ را دوباره زنده کند و بسازد؛ وي در مواردي با صراحت لهجه و قاطعيت ،افکار
دروني خود را بيان و وضع اجتماعي موجود در کشورهاي عربي که بر پايهي جهل و
خرافه است را نقد ميکند.
نتيجهگيري
رويکرد تحليل گفتمان انتقادي ،نمايانگر رابطهي بين نويسنده ،متن و خواننده است و
تأثير بافت متن و بافت موقعيتي بر روي گفتمان را بيان ميدارد .رمان «

»

رماني رئاليستي-اجتماعي است و بازتوليدي از واقعيتهاي تلخ دورهي خاصي از
سودان دارد که

در وراي واژگان و جملهها ،سعي دارد تا آنها را نمايش

دهد.
تحليل گفتمان انتقادي رمان مذکور اين امکان را براي مخاطب فراهم ميآورد تا با
بررسي سطوح مختلف آن و آشکار ساختن عميقترين اليههاي ساختار و معناي موجود
در رمان ،به ايديولوژي و نگرش نويسنده از خلق اين اثر دست يابد .اين رمان در سه
سطح توصيف ،تفسير و تبيين بررسي گرديد و نتايج آن به تفکيک بيان ميشود:
.1در سطح توصيف متن ،مشخصشد که واژگان و ساختهاي دستوري ،بار
ايدئولوژيک دارند و جانمايهي رمان ،نشاندهندهي تقابلهايي است که همواره در
ساختارهاي اجتماعي نمود مييابد؛ همچنانکه رمان در پي تسلط اهل قدرت ،با گفتمان
مدير و دانش آموز شروع ميشود ولي گفتمان اکثر کارکترهاي رمان ،حکايت از برابري
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قدرت در بين اهالي روستا دارد .از اينرو زبان نويسنده ،ساده و روان است و بسامد
اندک جمالت مجهول ،در مقابل بسامد باالي جمالت معلوم ،نشان از مشخصبودن
کنشگر دارد .خوانندگان با غلبهي جمالت مثبت نسبت به جمالت منفي و جمالت
خبري نسبت به جمالت پرسشي و امري مواجه هستند .بسياري از واژگان بهکار گرفته
شده از سوي شخصيتهاي داستان ،عاميانه و غيررسمي هستند که گاه تکراري و
کنايهآميز است و در پارهاي از موارد ،با بار عاطفي ،مذهبي و اعتقادي همراه ميباشد.
 .2سطح تفسير ،که محصول ارتباط ديالکتيکي ويژگيهاي صوري و دانش زمينهاي
ذهن مفسر است ،به بازگويي برخي از پيش فرضها که در اذهان مردم وجود دارد،
ميپردازد .درعين حال جانمايهي داستان ،حول ماجراي عروسي

و

ميگردد.

اين رمان از روندي منطقي در بيان ماجرا و روابط ميان افراد برخوردار است که در
اغلب موارد ،مبتني بر برابري قدرت در جامعهي روستايي ميباشد.
 .3در سطح تبيين ،درحاليکه ساختارهاي اجتماعي ،گفتمان حاکم ميان اقشار و
گروههاي مختلف جامعهي روستايي را عينيت ميبخشد ،گفتمان حاکم ميتواند در پي
بيان انتقادي خود ،ساختار را به شکل مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تأثير قرار دهد.
چنانکه وجود برخي گفتمانها ميان

و ديگر کارکترهاي رمان ،نشان از نوعي

مبارزهي اجتماعي در متن دارد و مشخص ميکند که توليدکننده در پي تغيير ساختار
اجتماعي جامعهي خويش است.
از آنجاييکه

اثر خود را در سالهاي دههي هفتاد ،يعني دوران پسااستعماري

سودان خلق نموده نگاهي رئاليستي و انتقادي نسبت به مسائل و مشکالت اين مقطع
زماني دارد .در واقع او با کنکاش و واکاوي گفتمانهاي رمان ،نوعي مبارزهي اجتماعي
را برعليه سنتهاي ناپسند و طبيعيشده به نمايش ميگذارد.

در پايان نمادي از

جامعهي آرماني خود که در آن ،تمام اقشار مردم با برابري و تساوي حقوق اجتماعي و
قدرت گفتماني ،از روابط انساني مسالمتآميز برخوردار باشد را در عروسي
ميبخشد .ازدواج

با

تجلي

در پايان داستان ،نشان ميدهد که ايدئولوژي نويسنده در

بازنمايي سلطهگريها و ستم اهل قدرت بر زنان ،تغييرکرده ،سير تغيير و تحول
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شخصيتها ،در واقع بازگشت به سوي فطرت انساني آنهاست که با راهنمايي و
گفتمان ارشادي
اميدواري

 ،رهبري ديني ،صورت واقعيت بهخود ميگيرد .و نشاندهندهي
به بهبود وضعيت جامعهي سودان است.

سير تحوالت

اجتماعي و فرهنگي جامعه براي رسيدن به برابري قدرت گفتماني را در رخدادهاي
کالمي (ساختار خرد) جامعهي روستايي نمودار ميسازد و بازتاب آن را در تحول
ساختار کالن جامعه يعني عروسي

آشکار ميگرداند.

()13

پينوشتها

 .1چرا آن نره خر رفته پيش عموي من و گفته زين مرد نيست که ازدواج کند؟
.۲

اي مردار متعفن ،از دخترهاي مدير ياد بگير

 .۹آقا خبر را شنيديد؟
 .رفيق تو ديوانهاي؟ آيا فرق بين شوخي و جدي را نميفهمي؟ يک ذره مغز تو کلّهات نيست
 .4زين خدا از تو راضي باشد ،رهايش کن
.1
.7

دومين پادشاه زن مسلمان و آخرين ملکه ايوبيان بود که سپاهيان فرانسوي را شکست داد

ولي بعدها به دست مماليک کشته شد (توکلي.)1۲ :1۹۱4،
 .۱مرد ،مرد است حتي اگر احمق باشد ،و يک زن هم يک زن است حتي اگر به زيبايي شجرالدُّر،
باشد
 .۴طبل بزرگ برنجي مثل رعد به غرش درآمد .آنها گفتند طبل ميتواند حرف بزند .دختر عبداهلل
ميگفت طبل برنجي ميگويد« :زين دارد ازدواج ميکند ،زين دارد ازدواج ميکند»»
 .1۰زين ابله نيست .او بندة آمرزيدة خداست و فردا با بهترين دختر ده ازدواج خواهد کرد
 .11چرا اين حرفهاي بيمعني را ول نميکني ،بروي پي کارت؟
 .1۲آقا خبررا شنيدهايد؟»« ،خبر راجع به چه چيز بچهي بيشعور؟
 .1۹قهوهات تو سرت بخوره ،بلند شو درِ گاو صندوقت را باز کن پول من را بده ،اگر نميخواهي
پولم را بدهي بگو؟
 .1۹يا بنشين يا بزن بهچاک
 .14شيخ علي تو فکر ميکني من نميتوانم پولم را از تو بگيرم؟
 .11شيخ! حنين ما ،پدر ما ،بندة خاص خدا
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 .17علي ،تو فکر ميکني که من نميتوانم پولم را از تو بگيرم؟ يا اين که چه فکري به سرت زده؟
 .1۱آقا خبررا شنيدهايد؟»« ،خبر راجع به چه چيز بچهي بيشعور؟
 .1۴از خدا بترس مرد ،او همسن دخترهاي من است» ،شيخ علي در ادامه گفت« :سن دخترهاي تو چه
کار به او دارد؟
 .۲۰مريم شاخهي نخل را تکان بده تا خرماي تازه بر تو فرو ريزد
 .۲1يک مرد ،مرد است ،اگر چه احمق باشه و يک زن ،زن است اگر چه پادشاه باشد
 .۲۲دولت مثل خر سرکش است
 .۲۹آنها در تدارک عروسي زين براي پسفردا هستند
 .۲۹بيا بنشين تا برايت داستان عروسي زين را تعريف کنم
 .۲4تو ميتواني يک دکتر يا يک حقوقدان بشوي
 .۲1تحصيالت در مدرسه مفهومي ندارد و همانقدر که آدم خواندن و نوشتن را براي خواندن و
فهميدن قرآن و مسائل مربوط به نماز و تشريفات مذهبي بداند کافي است .و برادرش ميخندد و
ميگويد« :فردا جوان خوبي ميآيد و با تو ازدواج ميکند و درد سرت را کم ميکند!
 .۲7اگرچه در ترجمهي عبارتهاي عربي اين پژوهش از ترجمه دکتر شجاعيفر استفاده شده ،اما از
آنجاييکه اين ترجمه از روي متن انگليسي انجام شده و نه عربي ،خالي از اشتباه نبوده ،لذا نويسنده
مقاله در بعضي موارد اصالحاتي را انجام داده است.
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