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Abstract 
The element of a significant place of residence. Elements of The element of 

place is one of the most important elements of the narrative, which has 

various forms. This element has a dialectic in some narrations, including the 

narration of the Palestinian captives, and its effect on other narrative 

structures is obvious. One of these narratives is the narration of Al-Shattat by 

Rafat Hamdoneh, a contemporary Palestinian writer who cries out about the 

plight of prisoners in Israeli prisons and their dire social conditions. What 

makes this narrative unique is the character of Rafat Hamdoneh, who was 

himself a prisoner, understood prison and was able to portray it in a desirable 

way. In narration, there is a kind of dialectic between place and self that 

affects the structural elements of the narrative and plays an important role in 

shaping the structure of the narrative. Therefore, in this research, an attempt 

has been made to study the dialectic of place and self, and its effect on the 

narrative structures of "Al-Shattat" by Hamdoneh, by descriptive-analytical 

method. The findings of the research indicate that the description of the 

place in the narration of "Al-Shattat" is the expression of experience, 

sufferings, problems of the narrator and the characters who lived in the 

forced place (prison) and in open places (war).This dialectic runs from the 

beginning of time to the end of the narrative and has created a kind of 

retrospective and futuristic timelessness and has influenced the personalities 

of the narrative. 
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 رأفت حمدونه« الشتات» رمان در ساختار آن و اثر خود ان وکمدیالکتیک 
 1عیسی زارع درنیانی

   .ایران، تهران، دانشگاه پیام نور زبان و ادبیات عربی استادیار 
 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  02/02/1400:تاریخ دریافت مقاله

 پژوهشی -علمی 

 هیدکچ
 از جملهها  رماندر بعضی  ،این عنصردارای اشکال گوناگونی است. ، رمانصر عن ترینمهم به عنوان انکعنصر م

این از جمله  .ختارهای روایی دیگر نمایان استآن بر سا و اثر دارد خودبا دیالکتیک  ،اسیران فلسطینی رمان
نابسامان اسیران در اوضاع ه ك نام برد را فلسطینی ، نویسنده معاصرحمدونه رأفت« الشتات» رمانتوان  می ها رمان
 كند می فرد  به را منحصر رمانآنچه این  .زند د میخود را فریاوخیم اجتماعی روزگار های اسرائیلی و  زندان

، آن را به تصویر ل مطلوبکو توانسته به ش ردهك کزندان را دره خود اسیر بوده، كاست  رأفت حمدونهشخصیت 
در  ذارد وگ می تأثیر رمانبر عناصر ساختاری  هكوجود دارد خود  ان وکبین مدیالکتیک نوعی ، رماندر  .شدکب

تحلیلی،  -توصیفی با روشه است سعی شد ،در این پژوهشاز این رو  .دارد، نقش مهمی رمانگیری ساختار  لکش
های پژوهش  رأفت حمدونه بررسی شود. یافته «الشتات» رماناثر آن بر ساختارهای  خود، و ان وکم دیالکتیک

ست ا  هایی شخصیت و راویالت کمش ها، رنج بیان تجربه، ،«الشتات» رمانان در که توصیف مك از این استی كحا
پیوسته  ،رماندر  ها شخصیت نویسنده و .دبردن می به سر ،(و.. )جنگ باز های انکدر م )زندان( و ان بستهکمدر ه ك

دیالکتیک  این نمایان است. رمانو زبان  ویراه عالئم آن بر زبان ك هستندبا خود  کتیکش و دیالکشمكدر حال 
و بر  كرده ایجاد نگر نگر و آینده پریشی گذشته زمانو نوعی  در جریان است رماناز آغازه زمانی تا پایان زمانی 

 .گذاشته است تأثیر رمانهای  یتخصش
 

 ه.حمدون  ، الشتات، رأفتواییخود، ساختار ر ان وکم دیالکتیک لیدی:ك های هواژ
 

 هقدمم .1
آثاری توسطط ادیبطان فلسططین     تدوینباعث تبعید مردمان آن توسط اسرائیل،  اشغال فلسطین و 

ه از كط مقاومطت   مایه با درونیی هستند ها رماناز جمله این آثار،  ه متأثر از وجدان مردم بود.كشد 
 ایطن  .گویطد  مطی نجه سطخن  کش گناه، زندان، تبعید ومردم بی، شهادت باد رفتهوطن، سرزمین بر 

اند  ردهكپوست خود تجربه  با گوشت و خود را رمان ،ادیبان چراكهریشه در واقعیت دارند  ،ها رمان
اسطیر   نویس  رمانحمدونه،  از جمله این ادیبان، رأفت. اند فلسطین را ارائه نمودهمردم  مشکالت و

اردوگاه جبالیطا  میالدی( از 1970فلسطینی )متولد سال نویس   رمان، رأفت حمدونه .استفلسطینی 
 پانزدهبه مدت  .میالدی به علت مبارزه با رژیم اسرائیل، بازداشت شد 1990غزه است كه در سال 

 ركلیمطد ای و مطالعطات اسطرائیلی،    ارشناس مطالعات منطقهایشان ك .سال در اسرائیل زندان بود
و نیان نیروهطای ملطی   اكمیتطه زنطد  و  نگطاران  روزنامطه  یالمللط  نیباتحادیه امور زندانیان بوده و در 

مطالعات عرب  دكترای علوم سیاسی خود را از مؤسسه تحقیقات و .عضویت داشته است ،یاسالم
از جملطه   .دارد ونطاگونی در خصطوا اسطارت   گ یهطا  رمطان حمدونطه،  رأفت اخذ كرده است.  مصر
 «شطتات ال»م(، 1994)  «عاشط  مطن حنطین   »(، م1994« )نجطوم فطوا الجبطین   » تطوان  می ،یشانا یها رمان
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 «لطن یمطوت الحلطم   »م(، 2003)  «مابین السجن والمنفی حتطی الشطهاد   »، م(1998( «قلبی واالمخیّم»(، م2004)

از ادیبان معاصر عطرب اسطت    حمدونهرأفت  .را نام برد (م2002) «صرخة من أعماا الذاكر »(، م2000)
دانطد   مطی ز ادبیات جهانی و این نوع ادبیات را جزئی ا است كه به ادبیات اسارت و زندانی پرداخته

 به ماننطد  .(90: 2015، هحمدون) استکبار، پرداخته استكه به مقاومت، آزادی، عزت نفس و مبارزه با 
و به اتحاد  خواند یفرامی كشورهای عربی را به انقالب و مقاومت علیه اسرائیل  یبان، همهدیگر اد

صطلی  موضطوع ا  (.135: 1390هیمطی،  مالابراكنطد )  تأكیطد مطی   نیفلسطكشورهای عربی برای آزادی 
 ،ی ایشطان هطا  رمانجمله از ت. در مقابل اشغالگران اس آزادی ، مقاومت وأفت حمدونهر یها رمان
نفخطة  »مطیالدی در زنطدان   2004در سطال  ه ك استآزادی  ؛ عش ، مقاومت، زندان ولشتاتا رمان

ت، جنگ، آوارگی، عشط ،  بازتاب اسارالشتات،  رماننگاشته است.  ،صفحه 90با حجم  «الصحراوي
رنطج   نطده از درد و كآان دشطوار  کط م در اسطارت و  كطه  اسطت ردم زندگی موخیم  شرایط  آزادگی و

در دنیطای   و انطد  پیونطد خطورده   ،حوادث در آن با زمان و ها شخصیته كی انکم است. نگاشته شده
ه واقعیطت  كط رادی بر وضعیت روانی افط  .كند میزیادی پیدا  تیاهمزندانیان،  ستم، زندان و ظلم و

فطرد،   شطود  مطی باعطث   گطذارد و  مطی  تطأثیر  -ازجمله رأفت حمدونطه  -شده لیتحم ها بر آنخاصی 
اعتقطاداتی در مطورد    ، احساسطات و هطا  دهیاای از  ه مجموعهکیا این ند وكتصویری از خودش ایجاد 

 و خودان کبین م کتیکاز این رو، نوعی دیالد. بگذار تأثیر ،ها شخصیتبر دیگر  و ل دهدکخود ش
ه كاست  تا حدیآن  تأثیریابد و  نمود می الشتات، رماناسارت از جمله  رماندر كه ند ك ایجاد می

هطی    تطاكنون  نظیر است. در نوع خود بی رمانلذا این  .پس از آزادی اسیر از زندان هم ادامه دارد
 ست.بر ضرورت انجام این پژوهش انجامیده ا پژوهشی در این خصوا صورت نگرفته و

 پژوهش یها سؤال. 1. 1

 لشتات چگونه است؟ا رماناثر آن بر زبان در  خود، و ان وکم دیالکتیک -
 الشتات چگونه است؟ رمانخود، و پیامد آن در زمان  ان وکم دیالکتیک -
آن در خودآگاهی  بازتاب الشتات و رمانی ها شخصیتآن بر  اثر خود، و ان وکم دیالکتیک -

 چگونه است؟
 ش پژوهشرو. 2. 1

 الشتات رأفت حمدونه رمانخود در  ان وکم دیالکتیک تحلیلی، -با روش توصیفی ین جستاردر ا 
 .بررسی شده است ها ان، زمان و شخصیتاثر آن بر  عناصر ساختاری از جمله زب و
 پژوهش ۀپیشین .3. 1 
، عمان، «صورسجن السجین لعصمت من رمانان في کدالالت الم»م(: 2016) النتشه عماد جمیلة - 

 عنوان و یشناس نشانهابتدا به  :العدد الرابع و العشرونمجلة الجامعة االسالمیة للبحوث االنسانیة، 
و  ها شخصیتزندان بر  تأثیرت. ان و شخصیت پرداخته اسکم دیالکتیکان سپس به کترسیم م

 .است اس آن بر آگاهی فرد بررسی شدهکانع
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 فرسانو العتمة ستائر روایتا الفلسطیني األسر روایة في کانالم داللة»م(: 2015ثابت ) لهبع-   
ان کبه اهمیت م :العدد السابع عشرسلسلة العلوم االنسانیة، مجلة جامعة األزهر،  «أنموذجًا الحریة

 .استبسته پرداخته  ان به باز وک، تقسیم مها مکان شناسی متن، اسامی زیبایی در تولید معنی و
 رده است.كرا بررسی  رماندبیات اسیران و نزاع بین وجود و عدم در ان در اکشناسی م نشانه

، «ان في روایة موسم الهجر  إلی الشمالکداللة الم» :م(2012) محمد خاقانی بری وكمریم ا -  
پرداخته است  رماندر  -خانه، اتاا و روستا -ها انکتوصیف م به إضاءات نقدیة، العدد السابع:

اصوات،  ها، شناختی رنگ های ایدئولوژی و روان ان، داللتکطبی بودن مموضوعاتی به مانند دو ق
 رده است.كبوها را بررسی  ها و حس

ان در ادبیات زندان، مطالعه کبازتاب عنصر م: »(ش1393) ارانکهم عبدی و نیالد صالح -  
ش نامه اوك ،(«هللا ابراهیماات الواحات صنع یومی های زندان بزرگ علوی و ورا پاره) مورد پژوهانه

ادبیات زندان، نحوه به  ۀهای این دو نویسنده در حوز به انگیزه: 14 ۀادبیات تطبیقی، شمار
ه كپرداخته است و به این نتیجه رسیده است  رمانان بر دو کم تأثیران و کارگیری انواع مك

پژوهش در نوع این  .اند گرفتهار كی خود به ها رمانان بسته را در کابراهیم، م ان باز وکعلوی، م
 پژوهشی انجام نشده است. هحمدون رأفت« الشتات» رماندرباره  تاكنونخود، جدید است و 

 الشتات رمان ۀ. خالص2
است كه دارای مضامین مقاومت، عش  و  هملی رأفت حمدون رمانالشتات یکی از چهار  رمان

ل كند كه حوادث آن شک یت فلسطینی را به زیبایی ترسیم مای از تاریخ مبارزا گوشه .آزادی است
 گرایانه به خود گرفته است. واقع
آزادی،  به مانند دیگران، رؤیای ریخت. می کاش كرد به نقشه وطنش نگاه می كه یهنگامنصر    

به دلیل  او را مادرش كه یهنگام ورزید و . به زادگاهش قدس عش  میمیت داشتحاك واستقالل 
در نهایت پذیرفت كه با گناه كرد و احساس  ابتدا ردوطن ك کمجبور به تر شته شدن،ترس از ك

 آشنا شد سپس خانواده به اردوگاه وحدات اردن برود. در آنجا با دختر فلسطینی به نام لطیفه
دید مادرش را قانع كرد و به مقاومت اری مبارزان فلسطینی را فداك كه یهنگام .ازدواج كرد

دختری به نام انتصار متولد شد. بعد از مدتی در لطیفه،  پیوست. چند مدتی نگذشته بود كه از
، آنجابا زنی به نام نعمه ازدواج كرد كه حاصل ازدواج، فرزندی به نام رفی  شد و  هم قدس

هم زنی به نام  روزگار خود را با مقاومت، سپری نمود. نصر دوستی به نام ابراهیم داشت و ابراهیم
ابراهیم فی  پسر نصر مریض شد و ایشان با دوستش رد. رك می کكه آن دو را كمحاجیه محبوبه 

درگیری ایجاد شد. ابراهیم، نصر و مادر لو رفتند و  آنجابه بیمارستان برای مساعدت رفتند اما  در 
رفی  یتیم رها شد. مادر نصر هم بعد از شنیدن خبر،  رفی ، یکی پس از دیگری شهید شدند.
ا وجود اینکه پسری دیگر به نام محمد داشت رفی  را طاقت نیاورد و جان داد. حاجیه محبوبه، ب

و در خرج و مخارج، به د كرد هر تیتربدو را با نیکویی  به فرزندی پذیرفت. حاجیه محبوبه، هر
كردند و مادرشان مریض شد و رفی  به جای مادرش در مزرعه كار كرد  می کمادرشان كم
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اردن  یها دانشگاهر رشته پزشکی در یکی از و د داد محمد هم با اصرار رفی  به درس خود ادامه
پذیرفته شد. در این هنگام بود كه انتفاضه شروع شده بود و رفی  به انتفاضه پیوست. در روزی از 

بعد از ساعتی، راننده مقصر ماشین را  ماشینی به او زد كرد ار میك كه یهنگام ،روزها، رفی 
شود و  به كاره در انبارش مشغول خواست كفی  ت و از رپسری نداش (،ابویوسف) بخشید. راننده

ه شد و به هر جوانی ك  مالی ایشان خوب تضعیو . فنون تجارت را آموخت.قبول كردرفی  هم 
اش لو رفت و  خانهو  محل كاركرد اما بعد از مدتی،  می کخواست با اسرائیل مبارزه كند كم می

جا با مبارزان  در آن ر و زندانی شد.در نهایت توسط نیروهای اسرائیلی دستگی .متواری شد
فلسطینی، دیدار كرد. در بین آن مبارزان، جاسوسان اسرائیلی هم بودند از جمله ابوعنان كه با 

گرفت و او را به زندان  اسرائیلی قراررفی  درگیر شد به همین خاطر زیر شکنجه نیروهای 
بعد  و رفی  آنجا درس خواندسال حبس برای رفی  صادر شد.  ششمركزی منتقل كردند. حکم 

شده بود از محمد خواست كه پرونده ک انتصار كه پزش .از سپری نمودن مدت حبس، آزاد شد
شد  معاینه رفی  بعد از ماجرایی در بیمارستان توسط انتصار  نند تا اینکهمداوای رفی  را بررسی ك

فرزندان شهید نصر  هم، برادر و فهمیدند كه خواهر و  صورت گرفتهایی  صحبت و بین آن دو،
بسیار خوشحال  مادر و محمد از این اتفااهردو به خانه نزد مادرشان رفتند.  هستند. عسقالنی

 انتصار با مادرش صحبت كرده بود با انتصار ازدواج كرد.ه درباره عشقش به محمد كد. شدن
اومت تا آزادی و زندگی در اسارت و مقاند از: طرح ) عبارت رمان طور كلی، عناصر این به   

دوره معاصر فاصله بین اسارت نویسنده اسرائیلی و فلسطین(، زمان ) یها زندانمکان )شهادت(، 
 و مستند روایی(، زاویه دید )اول ای، شعر روایی ، زبان )توصیفی، محاورهمیالدی( 2005تا  1990

 شمکشك ،...(وانتصار  )رفی ، محمد، ها شخصیتخص و سوم شخص( قهرمان )رفی (، ش
مونولوگ و وران و رژیم صهیونیستی(، گفتگو )ارز فلسطینی و مزدبمی ها شخصیتدرگیری بین )

 .(یزیست ظلممقاومت، آزادی و مایه ) و درون دیالوگ(
 رمان خود در ان وکمدیالکتیک  .3
انی کدر م نویس رمان کخیالی از طرف یواقعیت حقیقی و  کخبری است از ی ، سخن یارمان 

روشی خاا،  ه حوادث گوناگون را باكداستانی است  مبتنی بر، رمان (.145: 2003 رنس،بخاا )
 .(45: 1991)لحمدانی،كند می بیان
قابل درک  ،مکان آن سطح مادی، محسوس یا خیالی است كه ابعاد آن با حواس یا با فکر    

است  رمانار شود. مکان بخش محوری ساخت با زبان در محدوده زمانی بیان میاست و وقایع آن 
، ها شخصیت یریگ شکلو هی  رویدادی خارج از مکان وجود ندارد و این مکان نقش مهمی در 

بینش ساكنان،  بخشد. ارزش هنری و معنایی می رمانبه  ها و رفتارها دارد. گویا مکان سلیقه
 .(99: 2010 ،هبوعز) كند میاجتماعی را آشکار و به رویدادهای تاریخی كمک  رسوم و  آدابها،  آیین
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است كه یک فرد در مورد خود دارد  ای از افکار، احساسات و باورهایی ذات یا خود مجموعه   
 .(13 :2018 ،سیف)

، مکان از عناصر و سو کیاز ، پیوندی دیالکتیک است ، میان مکان و خودرماندر متن    
مفهوم خود را و  تتشکیل شده اس رمانگیری آگاهی در  و شکل یخود فهمهای اساسی در  مؤلفه

، بینش و نگرش خود را از طری  مکان و آورد و از سوی دیگر، خود دست میبه  از طری  خود
 خواننده ،رمان، نویس رماندارای سه ركن است:  رمانعملیات  .كند میارتباط با آن بیان 

و از همه  دهد یمخودش را یکی از افراد  قرار  نویس رمان، ها رماندر برخی از  (.28: 2010خلیل،)
، رمانكاملی دارد. گویا متن ناخت شكه  نویسد می رمانچیز آگاه است و خود در مکانی 

ی ها زندانبسیاری از اسیران در  رمان، ها رماناست از جمله این  دیالکتیکی بین مکان و خود
 اند تهتوانس اند طعم اسارت چشیده و ه از فضای درد، رنجكای  با تجربهكه  آنها است. اسرائیل
ه كبپردازند  رمانهای مختلفی از عناصر ساختاری  به جنبه نند وكهای سخت خود را تثبیت  لحظه

اران، کهم عبدی و) تاس ای برخوردار ویژه اهمیت ان به دلیل حوادث جاری در آن ازکعنصر م

ی ها زندانحدود پانزده سال در كه است  راویاسیران  این رأفت حمدونه از جمله .(23-27: 1393
ه در زندان، ترس ك آنجااز  .نویسد لشتات را در زندان میا رمانو  برده است به سراسرائیلی 

توانست برمال  را نمی ردك دل وی خطور می چینی مزدوران وجود داشت آنچه در اندیشه و سخن
ن ای .جدال و دیالکتیک بود در انکبا آن م جدانشو و كرد یا احساس تنهایی میبه نحوی، گو كند

در  یبازتابگذاشته و  تأثیر رمانی ها شخصیت، زمان و رمان، نویس رماندیالکتیک بر زبان 
 آگاهی داشته است.خود

 الشتات اویرزبان  بر اثر آن و و خود انکمدیالکتیک   .1. 3

رویداد گیرد و  قرار می کمحر وخود( ذات ) تأثیر تحت است. رمان تعبیر ر وکزبان، وسیله ایجاد ف
 راویهای فردی  ویژگی بر اساس رمانگفتار در  تأثیر .(32: 1998 ،عزیز)ند ك ان ایجاد میکم را در
از رموز  ند وكرا شناسایی آن ه كپژوهشگر واجب است  بر .گذارد می تأثیران بر او که مكاست 

 ته،تاور)پرده بردارد  ،راوی آن بر زبان تأثیر و رمانروانی آن در متن  های روحی و اسکانع ان وکم

های فراوانی  تجربه وشیده كرنج اسارت را  ه خود درد وكاسیر  ادیب و راویاز  رمان .(52: 2004
ان بر زبان کالشتات هم این ویژگی را دارد. م رمانراوی . شود این زمینه دارد بسیار متأثر می در

مع من أصحابها تنقل رفی  من سریر )برش( إلی آخر وس» :گوید میه ك آنجا گذاشته است تأثیر راوی

 . (61: 2015 ،ه)حمدون «بطوالتهم وآالمهم وآمالهم... 
 (.شنید...را  آرزوها  ، دردها وها قهرمانیاز همراهانش، رفی  از تختی به تخت دیگر جابجا شد و )

های اسرائیلی به وضوح در بیان  بان عربی و عبری همراه با زندگی در زندانزدرهم آمیختگی    
 جاری برش() عبری لمهك ،راویبر زبان  رماندر این (. 54: 2011)براده،  شود میفت ادیبان اسیر یا

فلسطینی  راویان بر خود کآن م ه در آنجا زندانی بوده است. گویاكانی کبه خاطر م ، آن همشده
  گذاشته است. تأثیرزبان عربی  و
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بر شعور  و راوید بر زبان ان موجوکدر زندان اسرائیلی در اسارت است م راویه خود ك آنجااز    
 سازی ان را شبیهکلی مكه وضعیت كشود  یی میها رمانباعث زایش  اندیشه او سیطره یافته و و

راوی ی صهیونیسم به وضوح بر زبان ها زندانفلسطینیان در داخل  یها شهیاند از این رو .ندك می
و العز  نقض علیهم فصنعوا بوحدتهم جدارلیل الفرصة كیقتنص  يهم جسد واحد علی السجان الذ» بازتاب دارد:

 . (67: 2015 ،هحمدون) «البطولة... مالحم
با وحدت خود،  نند وك برای حمله به آنها استفاده می فرصتیه از هر كالبد هستند ك کی ها زندانبانآنها در برابر )   

 (.ی ساختند...رمانحماسه قه دیوار عظمت و

 راویگویا زبان . دنشك به تصویر می های بسته انه را در مکانرفتارهای قهرمان با وحدت خود،    
مثل الْمُؤْمِنِین فِي توَادهِم وَترَاحمهم » ه فرمودند :ك)ا( است  رمكمتأثر این حدیث شریف نبی ا

  .(87: 1999)النیشابوری،  «وتعاطفِهِم مثَل الجسدِ؛ إِذَا اشْتَکى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَر وَالْحُمَّى
عضو آن به درد آید، سایر  که اگر یكری هستند کدیگر، مانند پیکاری با یکمؤمنان در دوستی، مهربانی و هم)   

  .(شوند می نوا همتب با آن  و یخواب یباعضا با 

 كند. مجاهدت اشاره می وپابرجایی، مقاومت  وحدت، رأفت حمدونه در توصیف خود، به   
 الشتات رمانبر زبان  اثر آن و و خودان کم دیالکتیک .2. 3

افزاید  ه به خل  آثار ادبی میكهایی دارد  ظرفیت مصالح ادبیات، توانمندی و ابزار و زبان به منزله»
های زبان  ارگیری وی از توانمندیكتوان به  بخشی از نوآوری از سوی نویسنده به میزان آگاهی و

زبان تبعیدگاه، زبان پدیدار آن است كه در تعامل بطا پیرامطون،    .(141: 1386)حسن پورآالشتی،  «است
: 1400همکطاران،   یعقطوبی و ) سطت مکان و ابعاد وجودی شکل گرفته است و در واقع، زبان حقیقطت ا 

های اسارت را توصطیف   حوادث و مکاناسیران در زندان، الشتات كه وضعیت  رمانزبان در  (.157
به دو شیوه بیطان   ه ك هدف را به دنبال دارد ریتم، احساس و ضامینش مکشمكبه نوعی  كند می
 :شود می

 مستند روایی .1. 2. 3
هطای   محطدودیت هسطتند و  رویطداد مسطتند    ی اسیران، بر اساس محتوای حادثه وها رمانبیشتر  
م را به صورت مستقی رمانانههای قه  داستان وه وقایع زندگی كد نهای زمانی دار چارچوب انی وکم

 :شود ترسیم می گونه این الشتات رمانبه عنوان مثال در  .(100: 2017، يشوق)د ننك بیان می
الجبانة فجأ  واعترضت طریقهم وبالرحمة أطلقت النار العشوائیة علی السیار ، فاحتضنت األم  خرجت قوات الغدر»  
اللحظطات، فطتح    کلنار حتی استشهد في تلط سالحه وأطل  ا تناولوالمریض خوفاً علیه، أوقف إبراهیم السیار  ا نهاب

 . (12 :2015 ،هحمدون)«  نصر باب السیار  لزوجته...
هدف  بی های کبر ماشین، شلی رحمانه یبدر مسیر با آنها روبرو شدند و  ان نیروهای خائن ترسو خارج شدند،ناگه)  
ماشین را ایستاند اسطلحه   ،براهیماگرفت،  در آغوش [شته شدنشكبه خاطر ترس از ]مادر، پسر مریضش را  .ردندك

 (.رد....كباز  ،ه در همان لحظات شهید شد سپس نصر درب ماشین را برای همسرشکرد تا اینك کیو شلبرداشت 

ردن، آغوش ك کجزئیات حادثه ) شلیبه طور دقی ، ه كمستند است  رماناز زبان  یا نمونهاین    
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ان خطاا  کط هید شدن( را به صورت واقعی در مدرگیری و شو در نهایت گرفتن، ایستادن ماشین 
هایی كطه حطوادث در آن    این گونه مستندگویی جزئیات مکان .ندك مستند ترسیم می مسیر راه( و)

 .كند میرا مشخص  رمانن بر زبان اکاثر ماتفاا افتاده است 
 روایی شعر. 2 .2 .3

زبان را به صورت زیبا، ظریطف   كه كند یمشاعرانه، تغییراتی ایجاد  رمان کدر پرتو سب رمانزبان 
دهطد و آن را   مطی هطای شطعری شطا  و بطرگ      را بطا آرایطه   رمطان  راوی،. نماید منظم ترسیم می و

 .(104: 2010الحباشطه،  ) انی داردکحوادث م تصویر دقیقی از وقایع و توصیف و نماید. می رگذارتریتأث
 : شود ترسیم می ابن گونه الشتات رمانبه عنوان مثال در 

  .(16: 2015، هحمدون) «... يلّ سعادتكو يمهجة قلب أحیا بها وي الت يروحأنت  أنت یا بنيّ»   
 (. تمام خوشبختیم هستی.. شادی دل و ام و ه به واسطه آن زندهكای پسرم، تو جانمی  )   

  .(18همان: ) «هذه المدینة التاریخیة الساحر  بجمالها، الطیبة بأهلها والزاخر  بأحداثها...» و همچنین:   
 سرشار از رویداد است(. و وکبرای اهلش نی وننده كاش مسحور  این شهر تاریخی، زیبای)   

ه مبتنطی بطر تغییطر    كط دهطد   روایی شاعرانه را نشان می بانریتم و استفاده از جناس، ز گونه این    
قیت روایطی  لمات است. این خالكسازگاری  و یقیموسشاعرانه است و دارای ک الگوی نثر به سب

 گونطه  ایطن  گطذارد و  ن را با عبارتی جذاب به نمایش مطی اکه آن مكاحساسی است  بر اساسزیبا، 
 آزادی بشتابد. رهایی و گذارد تا در آن سرزمین به سمت مسیر می تأثیرحالت عاطفی بر خواننده 

 زبان گفتگو. 3. 2. 3

در اندیشطه یطک    یطا آزادانطه   و گیطرد  مطی صطورت  نفر یا بیشطتر   ه میان دوكاست  گفتگو، كالمی
 .(466 :1388میرصادقی، ) كند شخصیت در اثر ادبی، خطور می

 كنطد  مطی زنطدگی   آن ه دركانی کتعل  به م میزان آگاهی و ردن خود وكار کزبان گفتگو در آش   
، الشطتات  رماندر  .(116: 1998مرتاض، ) روایی است زبان میانجی بین مونولوگ و مهم است و بسیار
 :شود ترسیم می گونه اینگفتگو، زبان 

شطیء غیطر التعلطیم     يیع أوقاته واهتمامه وتفکیره فطي أ والیرید أن یض نفسه ومشاعره...ل یقولان كن محمد کول» 
 .(37: 2015: هحمدون) «ألخیه الذی ضحی بنفسه... وفاءً
، تباه كند این از كسب علم خواهد وقت، توجه و اندیشه اش را به غیر نمی گفت و احساساتش می محمد به خود)   

  (.كرده بودكه خودش را وقف زندگی  بوده برادرش ب به خاطر وفا

بر نفطس  پیوسته مند شد  عالقه ه محمد برادر ناتنی رفی  با انتصار در دانشگاه آشنا وکبعد از این   
اردوگاه ه كان بیرونی کم .داد سب علم قرار میكزش را برای كتمام تمر ردك  احساسش غلبه می و

به خاطر دفاع از وطن و حفط    چراكه ؛گذاشته بود تأثیر ،مونولوگ داخلی محمدفلسطینیان بود بر 
بطه   به صورت مطلطوب  با پیشبرد علم خود، بتواند تصمیم گرفت كه مهاجرت كردند لذااستقالل، 

 شود: ترسیم می گونه ایندر جای دیگر رمان، زبان گفتگو، د.نك، خدمت آزادی وطن، مقاومت و
وعهطده... وهطذا السطجن سطندمّره ونحوّلطه       هللااعود بوعطد المجد لنا والمجدل لنا وحتماً سطن  نفسه : يردد رفی  ف»   

  .(73 :2015، هحمدون) «لحدائ ...
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با وعده الهی بطه   حتماًو  ما استمجدل برای  ما است.شرافت برای  ه عظمت وكداد  جواب می خودشرفی  به )   
 .(نیمك به بستان و... می لیو تبدرد كخواهیم  این زندان را ویران و میگرد یبرم سرزمین خود

گذاشطته   تأثیروگش المجدل( بر مونول) اجدادشرفی  نوعی مونولوگ با خودش داشت سرزمین   
 :داد نوید میخوشبختی را  ،بود و به ایشان

 «...؟ل سطنین كمن األنانیة أن تنتظرینی  نفسه لها: ألیسجنه... إلی خطیبته منال ویقول في س ياشتاا رفی  ف»   
  .(75همان: )
آیا این از روی خودخطواهی   گفت می خطاب به همسرش رفی  در زندان ... به همسرش مشتاا بود و با خودش)   

  (.؟در انتظار من باشی ها ساله كنیست 

ه خاطر در زندان ب شد. یه به خاطرش زندانكبود متأثر از زندان و یا سرزمینی  ،مونولوگ رفی    
 سطپری نمطودن   و تكگفت حر می جز مونولوگ نیست. گویا با خود تنهایی، گفتگویش با محبوب

در بخطش   اسطت. ها از محبطوبش، دور   ساله حتی كاست  قدر مهم آن مسیر برای استقالل وطن
 ،صه بطین دو شطخ  كط  شطود  مطی الشتات، مطوارد بسطیاری یافطت     رمانگفتگوی بیرونی( دیالوگ )
 :گذارد می تأثیران بر گفتگو کم و شود میبدل  ی ردوگفتگوی

قتل مع زوجته  يالذ ير إذن انت ابن شهید نصر العسقالنصاانتقالت  ... يرفی  نصر عسقالن يقال رفی : اسم»    
 صطار مطاذا؟  تتا نتصار قالطت ا... أتعرف من أنا یا رفی ؟ نعم الطبیبة نعم أنا -القدس يالجوز ف يعلی مفترا قریة واد

 يحامطل بط   هطي  أمطي و  كتطر   أبي أنت أخي و ي یا رفی .... وبنة شهید نصر العسقالنا کأنا أخت -فأعرآسف ال 

  .(86 -85همان: ) «فلسطین لیجاهد المحتل في
نی هستی كه با همسرش رفی  گفت: اسمم رفی  نصر عسقالنی است... انتصار گفت: تو پسر شهید نصر عسقال)   

دانطی مطن چطه كسطی      بله من هستم... انتصار گفت: آیا می -وادی جوز در قدس كشته شدراه روستای بر سر چهار
انتصار گفت مطن خطواهرت    -شناسم ینم؟ بله خانم پزشک، انتصار. گفت:  چی؟ رفی  گفت متأسفم یا رفی  هستم

ردار بود ترک كرد پدرم، مادرم را در حالی كه مرا با .، ای رفی ... تو برادرم هستیهستم دختر شهید نصر عسقالنی
 تا برای اشغال فلسطین، جهاد كند(.

بیمارستان به نزد دكتر انتصار در بعد از اسارت،  بهبودیبرای ، به سفارش برادره رفی  كزمانی    
ش انتصطار، خطواهر   خانم پزشکه ك شود میمشخص  گیرد و بین آنها دیالوگی صورت می. رود می

ه پدرشطان  کاو را باردار بوده است تا این شود میادرش جدا پدرش برای جهاد از م كه یهنگامبوده  
گذارد گویطا   می تأثیر ها آنبر  شود می ردوبدله در دیالوگ بین آن دو ك ییها مکان .شود میشهید 

آن گفتگو زیباترین صحنه  كه كند یمحقیقتی را بر مال  راه روستا، قدس و...مثل چهار ها مکانآن 
ارزش دارد   و شطود  مطی برای آن دو نفر مهم  قدر آنمثل قدس  ها کانم. آن شود میزندگی آن دو 

 آورد. این جدایی را به وجود می و شود میه به خاطر آن پدرشان شهید ك
 زبان توصیف. 4. 2. 3

اشخاا را  یفیت اشیاء وكاوضاع، اعمال، رفتار، ، دنیا بر حواس تأثیركه ست ا زبانی زبان توصیف،
  .(72: 1377 )میرصادقی، تجسیم است هم، القای تصویر و هدف آن .كند مینمایان 
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هنگطام   دهطد و  ات را در اختیار خواننده قطرار مطی  جزئی ؛زبان تصنیفی :زبان توصیف، دو گونه است
 زبطان نطد.  كمحسطوس خواننطده منتقطل     كی است تا تصویر را به درکالقای تصویر، به تشبیه مت

توصیف در  .(119: 2003الفیصل، ) كند مییر شخصی تعبتعبیری: موصوف را با آمیزشی از احساسات 
  در توصطیف  حمدونطه رأفطت   .بخشطد  می و انسجام تأثیربه آنها  الشتات، نقش اساسی دارد و رمان

دارد.  یا مالحظطه   توانایي قابطل   ،هایش داستان قهرمانان های و روحیه   شخصیّت ، موقعیت ، صحنه
به توصیف   نظیر  حمدونه، با مهارتي كمرأفت كند.  مي برابر دهنري آثارش را چن  این توانایي ارزش
 : پردازد مي داستان  مکان و موقعیت

  .(21: 2015، ه)حمدون «صرعها...یلّ قسوتها، وتار  تصرعه وأخری کبدأ رفی  یصارع الحیا  ب»   
هطم   یو گطاه  زنطد  میه زمین گیرد( گاهی آن را ب شتی میك)  شود میتمام قساوتش، گالویز  رفی  با زندگی و)   

 . (زند...  زندگی، او را به زمین می

قالل تبطرای اسط   و یتطیم شطد  ه والدینش  به شهادت رسطیدند  كزمانی  ،زندگی ۀفی  در بحبوبر   
دسطت و   ،عیشت با زنطدگی م برای ارتزاا و .ردكوطن  کتر .زیادی داشت های مجاهدتوطنش، 

شطتی ترسطیم   كحنه زندگی رفی  را به صحنه مبطارزه در  با توصیفی زیبا، ص راوی. نمودپنجه نرم 
 ند.  ك می
  .(72: 2015حمدونه، ) «نظره قطعة من الجنة المجدل في »: گوید می رماندر جای دیگر راوی    

 از بهشت است(. یا قطعهسرزمین مجدل در نظرش )   

ه بطرای آزادی  كط مینی افتد سرز ( میالمجدل)اجدادش  رفی  در زندان اسرائیل، به یاد سرزمین   
  .ندك از بهشت توصیف می یا قطعهرا به  آن ه زیباست وكی ند، آن سرزمینك آن مبارزه می

ولطن   يوتاج رأسط  يیا منال، فأنت قدر يطمئنا»: ندك زیبا توصیف می گونه این در جای دیگر، همچنین   

  .(84همان: ) «ون مخلوقة...کال يف کیوازی
و در دنیطا هطیج مخلطوقی بطه ماننطد تطو        برایم با ارزش هستی تو، تاج سطرم هسطتی   وای منال مطمئن باش ت)    

 (.نیست...

را با عشط  پیونطد   جهاد خود ند. ك ان توصیفی ترسیم میبه زبرفی  احساسات شخصی خود را     
توانسطته بطا    و و توصطیف آن دارد  هطا  مکطان امل بطا آن  كآشنایی  راوی،الشتات،  رمانر . دزند می

، پیوسطته  رمطان ان با خود در کم ند.كهنرمندانه، فضای واقعی را برای خوانندگان ترسیم توصیفی 
بطر زبطان    کیتکتعارض، این دیالتوجه به فضای باز زندان، درگیری و  با. است کتیکدر حال دیال

ه کان باشد بلک، متأثر از مراویباعث شده نه تنها زایش ذهن  تأثیرگذار است و رمانزبان  روای و
 قرار گیرد. تأثیرو زبان توصیف هم تحت بان شعری ل از زبان گفتگو، زک، متشرمانن باز
 الشتات رمان زمان آن بر اثر و و خودان کم کتیکدیال . 3. 3

زكریطا  )ه در پرداخت نهایی در قالب متن، نقش مهمّی دارد كمؤلفه زمان از جمله موضوعاتی است 

بطر عنصطر    رمطان نش ك چراكه. استن کممرزمان غی بدون رمانگیری  لکش. (106: 2009، يالقاض
 .ل استکبه دو ش رمانزمان در  .(37: 2004، حسن القصراوي) زمان مبتنی است

زمطان   ، زمان تاریخی وزمان نگارش مرتبط است. با زمان نویسندهه كزمانی : زمان خارجی .1. 3. 3 
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در زندان اسرائیل است  2004 زمان نگارش سال الشتات زمان نویسنده و رمانچاپ در  و بررسی
در جریان بطود   ها علیه اسرائیلی مبارزه فلسطینی ه درگیری وكنگارش یافت  تاریخیدر  رماناین 

   .چاپ شد 2015و در سال 
 هكط  ستها شخصیتمرتبط با  و افتد در آن اتفاا می رمانه حوادث ك یا دوره :زمان داخلی. 2. 3. 3 

آغاز داستان، تطأثیری بطر   » ،نظران صاحببه قول برخی از  هستندن ، در جریارماناز آغاز تا پایان 
اولیطه   تطأثیر را  تطأثیر كطه ایطن   دهطد   قرار می تأثیرخواندن او را تحت  ه فرایندك گذارد یمخواننده 

 ان وکط یعنی زمطان، م  كند میریزی  ، شالوده داستان را پیرمانآغاز   .(241: 1371)اخوت،  «نامند می
ت داستان را مشخص و اشاره به مضمون اصطلی داسطتان   كسیر حرو  كند یمشخصیت را معرفی 

 .(35: 1388 اران،کهم صرفی و)دارد 
 الطوطن،  لخارططة  نظر كلما الدمع یذرف نصر كان» :است گونه این ،رمانزمانی  شروعلشتات، ا رماندر   

 وقبطة  الطفولطة  لحظطات  فیتطذكر  ابهط  ولد التي القدس یعش  والسیاد  واالستقالل، بالحریة الناس كل كما ویحلم
  .(7: 2015 حمدونه،) «... الصامد  القدس الشامخة وأسوار الصخر 

 میطت و كبه مانند همه مطردم، آرزوی آزادی، حا  ت ویخر می کرد اشك ه به نقشه وطن نگاه میكنصر هر زمان )   
دیوارهطای  و  صطحرا ی، قبه كودك یها لحظه .ورزید میه در آنجا متولد شده بود، عش  كاستقالل داشت، به قدسی 

  (....آورد. ه یاد میرا ب بلند قدس

. اشطتیاا دارد  وبه وطنش، شور  گذارد. می تأثیرخود( داستان ان بر شخصیت )ک، مرماندر آغاز    
مبطارزه بطا    ت به آزادی وططن و كاو را  برای حر میت وطنش، ناراحت است وكحا از عدم آزادی و

رمان الشتات، حوادث، سطیری پطیش رونطده دارنطد و نظطم زمطانی میطان        در  .كند میآماده دشمن 
از زمان، دچطار زمطان    هایی بخشخورد و  گاهی این نظم زمانی، به هم میدارد اما رویدادها وجود 

 نصطر  جا كطه  آن شود میاز همان ابتدای رمان شروع  كه(1)نگر گذشته پریشی . زمانشود پریشی می
های آن زمان را به تصطویر   كند و مکان كند زمان كودكی را یادآوری می به نقشه وطنش نگاه می

نگری در حد یک یطادآوری   شود این گذشته یعنی در همان آغاز، سیر حوادث، متوقف می كشد می
اما زمانی كطه بطه پیشطنهاد     ؛گیرد نصر( صورت میاصلی داستان ) تیشخصكه توسط ذهنی است 
نظم خططی زمطانی شطروع     .كنند در غربت به دور از وطن زندگی می كنند و اجرت میمادرش، مه

كند كه قرار است در آینطده   بینی می شود و رویدادی را پیش تا زمانی كه با لطیفه آشنا می شود می
    :شود دیده می (2) نگر آینده پریشی ر  دهد و زمان

 (.8مان: ه) «لتح  بالمقاومة وأعود للوطن یا لطیفة...سا»
 (.گردم یبازم)ای لطیفه، به مقاومت خواهم پیوست و به وطن 

گفت كه یکی را انتخاب كند بماند و یا بطا ایشطان باشطد،     گونه اینزمانی كه نصر به همسرش     
كنطد یعنطی وططن و اندیشطه      گری می ه دارد، مکان و ذات بر زمان جلوهاشاره به رویدادی در آیند

 كند. را تداعی می کقاومت در آینده نزدیطری  م رسیدن به آن از
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و  گطردد  یبطازم كند و نصر بعد از ترک مادر و همسرش به وطن  رمان ادامه پیدا میزمانی سیر     
كه كند  اشاره می ا اینکه راوی در رمان به رویدادیت پیوندد برای دفاع از وطن به صف مبارزان می
  دهد: نگر، ر  می ندهپریشی آی پیش از موعد مقرر است و نوعی زمان

 (. 12همان: ) «وقال ألخیه: إذا كنت تحبّ أمّک فعلیک بتحقی  حلمها لتعالجها...»
 )رفی  به برادرش گفت: اگر مادرت را دوست داری باید به رؤیاهایش بپردازی یعنی درمانش كنی...(. 

تار كه در حط  فطداكاری   كند. در آن جا، بهترین رف به اتفاا خوشایندی در آینده اشاره می راوی   
 كند را در رمان اشاره نموده است. اش خطور می مادر در اندیشه

با ابراهیم آشطنا   نصر شود یعنی زمانی كه بعد از آن در متن، رویدادها به ترتیب زمانی، بیان می    
نیروهطای   مطورد هجطوم   روند تا اینکطه  ، به سمت بیمارستان میسرششود و به علت بیماری پ می
و رفی  پسر نصر بطه همسطر ابطراهیم )حاجیطه محبوبطه(       شوند گیرند و شهید می قرار میائیلی اسر

رویدادها بطه  سیر  دهد اما ناگهان، و زندگی خود را ادامه می شود شود تا اینکه بزرگ می سپرده می
 كند: گذشته را بازآفرینی می دو دهه حوادث ایستد و سمت جلو، باز می

حتطی   کال تأبه بنفسها لحمایتط  کانت أمّكخطر الموت ووقتها  کوعن أمّ کهو یدفع عنو كقد استشهد أبوو»   
  .(17 :همان) «ذی...أ کبذراعیها وتضحی بروحها حتی الیطال کإلی صدرها وتحرس کتضمّ استشهدت وهي

ی حمایت برا را ه جانشكدر همان لحظه هم، مادرت  .د شدرد شهیك مادرت دفاع می از تو وه كپدرت در حالی )  
دسطتانش را در   آغوش گرفتطه بطود و   ه او تو را دركنداشت شهید شد این در حالی بود به خطر انداخت و ترسی  تو

 (.ای نرسد... ه به تو آزار و صدمهكرد كروحش را فدا  مقابل تو قرار داده بود و

پریشطی   اندر زمط  )خطود(  ذات ان وکط . مپطردازد  ر رویدادی در گذشته مطی ك، به ذرماندر  راوی   
پطردازد یعنطی    ان در گذشته اتفاا افتاده، مطی که در آن مكبه رویدادی  یابد و تجلی می نگر  گذشته

ه به دلیل مبارزه پدرش بطرای  كمادر رفی  برای دفاع از ایشان در مقابل بیمارستان  شهادت پدر و
ه عطزم رفیط ،   كشد آوری این اتفاا، باعث یاد .گیرد تعقیب نیروهای اسرائیلی قرار می وطن مورد

 بیشتر شود. ایمانش برای دفاع از وطن میزان مقاومت و تر و قوی تر و مکمح
 رسطد  دهد تا اینکه به بخش پایانی می شمارانه خود را به صورت مرتب، ادامه می رمان، سیر گاه   

 كند: گیرد و در خط آینده سیر می و حركت رویدادها از خط اصلی خود فاصله می
خوان أن هذا االتفاا سیثبت ح  الشعب الفلسطینی في أرضه وسیعید الثور  من الشتات إلی أتنسوا یا  ن الکول»   

ون بوّابة للسیاد  والدولة واالستقالل وسیعود عشرات اآلالف من الالجئین وسیتم اإلفراج بموجبه عطن  کالوطن وسی
  .(86همان: ) «ران...آالف المعتقلین وسنبنی مدن فلسطین ونقیم المؤسسات والمطار والعم

 رد،كط شان اثبات خواهطد   سرزمینح  مردم فلسطین را برای  [اسلو] قرارداده این كنید کای برادران، فراموش ن)   
هطزار نفطر از    هطا  دهاسطتقالل اسطت،    میطت، دولطت و  كحاآستانه  ،شاند، این اتفااك می انقالب را از الشتات به وطن

 سطازیم و  خواهنطد شطد، شطهرهای فلسططین را مطی      جب آن هزاران اسیر، آزادبه مو پناهندگان باز خواهند گشت و

ه كط اتفاقطاتی   كند میبه اتفاقات آینده اشاره  رماندر  راوی  .(نطیم ك به پا می یو آبادان، فرودگاه مؤسسات
بطر امیطد بطه آینطده     ( خطود  ان وکمروحیه مقاومت ) زندان و هكاست. این بازتابی است  دبخشیام

رسطیدن بطه وططن     را برای اسطتقالل و  ها هیروحو  كند میها را جدی  . عزمگذارد میدرخشان، اثر 
بطه   پیوسطته ه کط بل گردد یبرنم، زمان طبیعی است به عقب رمانبعضی مواقع در  نماید. تقویت می
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زمطان   زمطان هسطتی و   شطود  میموضوع به دو بخش تقسیم  برحسب و كند میت كسمت جلو حر
 : كند ترسیم می گونه این، زمان هستی را الشتات رماندر  راوی .(68: 2004سیزا، )تاریخی 

  .(56: 2015، هحمدون) «...ابنها مقابلة تفکر قد التي الحاجة بیت نهار لیل تراقب االحتالل أعین كانت»   
  (.نظر داشتند سرش بود زیرر دیدن پکه به فكروز، خانه حاجیه محبوبه  ب واشغالگران، ش)   

و شطب  ان، بطر زمطان هسطتی )   کبه طور پیوسته در آن مه كاست از ظلم دشمن  یا نمونهاین 
 .( متجلی شده استروز
 : شود ترسیم می گونه اینزمان تاریخی در رمان    
ثر من عشرین شهیداً دفاعاً عطن  كذهب ضحیتها أ يم والت1990توبر كأ يف كعاش رفی  مذبحة األقصی المبار»  

  .(38همان : ) «لّ فلسطین ناراً وغضباً...كئات فی المواجهات وأشتعلت علی إثرها األقصی والحرم والصخر  وجرح م
ه بیست شهید برای دفاع از آن سرزمین مقطدس،  كرد جایی كدر قربانگاه  االقصی زندگی  1990تبر كرفی  در ا)  

ر دل فلسطینیان آتش ، دكدر پی این رویداد غمنا صدها نفر مجروح شدند و فدا كردندخودشان را  ،صخره و حرم 
   .(غضب برافروخته شد... 

ثرت حطوادث خطونین   كه خود بر كذات بر زمان تاریخی متبلور است  ان وکاز ارتباط م ای نمونه   
الشتات بر عنصطر   رماندر  خود ان وکم کتیکدیال ان، اتفاا افتاده است.که در آن مكداللت دارد 
با نفس خود  پیوستهه كسرزمین اجدادی  وطن وطرف هجرت از  کاست از ی تأثیرگذارزمان هم 

خطاطرات   با وجطود اینکطه   نندكمهاجرت باعث شده به اجبار، از آنجا  ،ه چرا زمانهكدر جدال است 
ای  امید به آینطده . از طرفی دیگر، نندك زیبا به ویژه قدس را فراموش نمی های انکگذشته در آن م

 .آورد طن به ارمغان میبازگشت به و ه رهایی و آزادی وكروشن دارد 
 بازتاب آن در خودآگاهی الشتات و رمانی ها شخصیتبر  آن اثر خود، و ان وکم کتیکدیال. 4. 3

دام بطه طریقطی، در رسطاندن    كط هر  گوناگون هستند و ها شخصیتروایی، تعامل  از نظر حضور و 
 .(215: 1990 ،راوی)بحاندیشه روایی مدنظر است سهم بسزایی دارند  به آنچه  در رسالت و رمان

ه بطه  كط متغیر هسطتند   ی ثابت وها شخصیتثانوی،  ی اصلی وها شخصیتشامل  ها، شخصیت   
 نقش مؤثری دارند. ،در خودآگاهی ان بر آنها وکنحوی م

 ثانوی ی اصلی وها شخصیت ان وکم .1. 4. 3

بطه  به طور كامل ا خواننده ر دهد و تا پایان، تجارب خود را ارائه میاز آغاز  رمانشخصیت اصلی  
: 1999، فریطال ) شطود  مطی و فهمیده کنی ،رمانشود  کدر شخصیت اصلی چنانچهكند  میخود جلب 

 بطه عنطوان چاشطنی و    دارد و رمطان ی هطا  شخصیتارتباط تنگاتنگی با  رمان شخصیت ثانوی .(25
 ،)عزیز ت به شخصیت اصلی، حضورش ضعیف استاین شخصیت نسب است و رمانحامی اندیشه 

1998 :228).  
های ثانوی، ابطراهیم،   و شخصیت باشند یمهای اصلی، نصر و رفی   در رمان الشتات، شخصیت    

 حاجیه محبوبه، محمد و انتصار هستند.
غربطة عطن    يالدتطه فط   عاش نصر مطع و »: شود ترسیم می گونه این ،الشتات رماندر  شخصیت اصلی    
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  .(8 :2015، هحمدون) «ری طفولته ...كذ قدس مسقط رأسه وال ال نه لم ینس المجدل بلد أبیه وکل الوطن و
یادگطار   قطدس، محطل والدتطش و    رد ولی مجدل، سطرزمین پطدرش و  كاز وطن زندگی  به دورنصر با مادرش )    
  (.رد...کیش را فراموش نكودك

ه از وططنش دور  كط زمانی  گذارد و می تأثیرالشتات یعنی نصر،  رمانان بر شخصیت اصلی کم    
ه چگونطه از  كط  بطود  همیشه با وجدان خودش درگیر و د شور و شوا اشتیاا به وطن، بیشتر شدش

إبراهیم صطدی  نصطر    انك» :شود ترسیم می گونه این، الشتات رمانند. شخصیت ثانوی در کآنجا دل ب

 .(9همان: ) «ت...اللحظا کتل يسالحه وأطل  النّار حتی استشهد فالمقاومة... أوقف السیار  وتناول  يورفی  دربه ف
را برداشطت   اش اسلحهرد كرفیقش در مقاومت بود... ماشینش را متوقف  ابراهیم دوست نصر و)   
 (.ه در آن لحظات، شهید شد...کرد تا اینك کشلی و
در راه بیمارسطتان بطه مسطاعدت     جطا  آنگذاشطته اسطت    تأثیران بر شخصیت ثانوی داستان کم   

جطانش را در برابطر    سطپس  كنطد  مطی شتابد ابتطدا مقاومطت    یلی میتش در برابر نیروهای اسرائدوس
 نماید. میو سوگندش، فدا  ها رمانآ
 متغیّر شخصیت ثابت و ان وکم. 2. 4. 3

ند. شخصیت ثابطت  ك بر خالف شخصیت متغیر، تغییر نمی تا پایان آن رمانشخصیت ثابت از آغاز 
 : است گونه این، الشتات رماندر 

 .(17همان: ) «یّة... لم تفرا بینهماكبة إمرا  ذلحاجة المحبوانت اك»
  .(تفاوتی قائل نبود نفر،.. بین آن دو حاجیه محبوبه زن باهوشی بود.)

دایطه دلسطوز    مادر و کبه عنوان ی تا پایان، شخصیت حاجیه محبوبه ثابت است و رماناز آغاز    
.. اسطتقالل سطرزمین باعطث    وطن، فلسطین و.باز پس گرفتن  اندیشه  .داستان است های قهرمان

  اسرائیلی باشند. غاصبدر حال مبارزه با نیروهای  پیوستهه كند كه مجاهدانی تربیت كشده بود 

تمطاء  ان و و حکمطة عقطل   و ذاتنتصطار طبیبطة مطاهر     اأصبحت » :است گونه این رمانشخصیت متغیّر در   

  .(85 :همان) «..خدمتهم لوطنهم.في نفسها أقلّ من الرجال  يللوطن... فلم تر ف
مطردان بطرای خطدمت بطه      متطر از ك... خودش را پرست وطنمت و کماهری شد و دارای عقل، ح کنتصار پزشا)   

   (.دید... وطنش نمی

، کودكیعنی  است متغیّر به لحاظ فکری و رویکردی، از آغاز تا پایان رمانشخصیت انتصار در    
انقالبی... و نهایت تالشش برای خدمت بطه   و ، فعال مدنیکپزش ی،ک، دانشجوی پزشآموز دانش
باعث تحول  ،انکم .ندكه مجروح شده بودند مداوا كه بتواند مبارزان فلسطینی را كبود  این وطن

 .كرد میهموطنانش استفاده  به وطن ورای خدمت ب از تخصصش بود و او شده
 شخصیتردهای کروی ان وکم. 3. 4. 3

ارتبطاط   ردن خواننده از شخصطیت اسطت و  كمّ در متقاعد ردهای شخصیت، روشی مهکبررسی روی
غنیمطی  )شخصیت دارد به همین خاطر باید توجه جدّی بطه آن شطود    تنگی با جریان حوادث وتنگا

 .(573: 1997هالل، 
 شخصیت یکیزیف بر ابعادبازتاب مکان .1 .3. 4. 3

: شطود  ترسطیم مطی   گونطه  نای، الشتات رماندر و گردد  برمی مؤنث ر وكی به جنس مذکفیزی ابعاد 
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مساء یوم شدید الحرار  شطعرت بطدوران وسطقطت علطی      وفي يسام يحقل ابي   عاما فعشر يثنتاعملت الحاجة »

  .(17 :2015، هحمدون) «االرض...
بر زمین  رد و در عصر روز بسیار گرمی، سرش گیج رفت وكار كحاجیه محبوبه دوازده سال در مزرعه ابوسامی )     

 (.افتاد..

را بطرآورده   ند معیشت زنطدگی ه بتواکالشتات است برای این رمانرد جسمی در کاز روی ای نمونه   
ه كشد  ند مجبور میكشوهر شهیدش ادا  و دوست فرزندان، شوهر شهید در قبالدین خود را  ندك

 گذاشته بود. تأثیران بر جسم او کآن م ند اما به دلیل ضعف جسمی، مریض شد وكار كبه شدت 
 شخصیت جتماعیبازتاب مکان بر جنبه ا. 2. 3. 4. 3

 والمصطانع  المحالت عشرات إلى رفی  ذهب»: شود ترسیم می گونه این الشتات رماناجتماعی در  جنبه
 .(27همان: ) «یاسا...كصنع رفی  حامال صغیرا واشتری میزانا وأ ...جدوى دون عمل باحثا عن

ی سطاخت تطرازو و   کوچكط ای نداشت... و باربری  اما فایدهار رفت كدنبال ارخانه جات به كها مغازه و  رفی  به ده)   
 .(خرید... ییها سهیك

ان کط معیشطت در آن م  الشتات، بیانگر دشطواری زنطدگی و   رماناجتماعی در این نمونه از جنبه    
مثبت: باعث استقامت، پختگی، تطالش   . بازتاببر شخصیت او دارد اب مثبت و منفیه بازتك است
. بازتطاب  اسطت  رویطدادها  و هطا  یسطخت آگاهی ایشان در برابر  سب روزی، باال رفتن توان وكبرای 
سطب روزی، بطه هطر انسطانی،     كبطرای   بودمجبور  و شد میارها تحقیر ك گونه ایننفسش با  :منفی

 گذارد. می تأثیررفی ،  تیشخصرد اجتماعی کان بر رویکم، نیچن نیاند. كاصرار  خواهش و
 تاب روانی مکان بر شخصیتباز. 3. 3. 4. 3

ان کط م ه رابطه متقابل بطین فطرد و  كمحیطی است  یشناس روان، مکان بر شخصیتروانی  بازتاب
ان بطه ماننطد آینطه،    کط هویطت م  چراكطه  است رمانلی در ك یها ارزشه جزء كی وی است کفیزی

بازتاب روانی  الشتات رماندر  .(87: 1398اران، کهم و زاده كاظم) نان داردكبازتابی از حاالت روحی سا
 :شود ترسیم می گونه اینمکان بر شخصیت، 

القریطة بطین    يثیراً ما تطدخل فط  کمته فکه وحسن تصرفه وحك، بل أیضاً بمبادراته وسلوریما بماله فقطكن کلم ی»   

  .(51 :2015، هحمدون)« له بارالقریةكحترام لة بینهما الکالمتخاصمین وحل المش
بسا در روستا بطه  . وستکمتش هم نیکو ح اخالا ،رفتاره همچنین کبخشنده نیست بل لشما در سرمایه وفقط )   

ل را حطل  کمشط  و كنطد  مطی گری  میانجیایستد  بین طرف دعوا می گذارند یمخاطر احترامی كه بزرگان روستا به او 
  (.كند می

ان کبر م و ستوکتعاملی نی بارز است ایشان دارای اخالا و ایشان،روانی در شخصیت  بازتاب    
بازتابی از میزان  ،ه این منش روانی پسندیدهكگذارد  می تأثیران کن در آن مكسا یها شخصیتو 

 هستند. نین متأثر از اوكسا ان وکم ه كاوست  رتیو بصآگاهی 
ه كط وجطود دارنطد    ریط و متغی ثابت ها شخصیت، یو ثانوی اصلی ها شخصیتالشتات،  رماندر    

ک تیکمتأثر از دیال ها شخصیتاشند و به نحوی این ب اجتماعی و روانی میی، کرد فیزیکدارای روی
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وجطود دارد، زنطدان، روسطتا،     رمطان ه در كط هطایی   انکط ه مكط به این صطورت   هستندان و خود کم
گذاشطته اسطت     تطأثیر  هطا  شخصطیت شاورزی و... بر ایطن  كمزرعه  بیمارستان، دانشگاه، خانه، بازار،

 ی، اجتمطاعی و کط رد فیزیکط ، بر رویها مکانهمه این در نهایت و  كند میخودآگاهی آنها را تقویت 
گذاشطته   تطأثیر اسطت   قاومتم رهایی وه كجهت مشخص شدن نقشه راه  ها شخصیتروانی این 

 است.
 نتیجه .4

ه كدارد از آنجا الشتات ارتباط تنگاتنگی با خود  رمانان با ابعاد هنری آن در ساختار کم عنصر
با خود، قرار  کتیکدیال عرصه تعارض، درگیری و استفضای باز  و تهبس ، فضایرمانفضای 

 ه باعث ایجاد خالقیت در نگارش شده است.كگیرد  می
پیوسته با خود،  اند انیجردر آن در  ها شخصیت ه رویدادها وكانی کالشتات، م رماندر    
 اسرائیل و زندان اسرائیلی(ان )کآن م گذارد. می تأثیر رمانزبان  و راویبر زبان  و دارد کتیکدیال
زبان كه   گونه این كند میجاری  را بر زبان سریر(به معنای تخت ) «برش» دلمات عبری به ماننك

در كشمکش دائمی بین بودن یا نبودن است و این فرآیند نه از نظر فرهنگ و دانش، بلکه  راوی
كه  طور هماناست  ذاریترین فرآیندهای تأثیرگ از خطرناک از نظر انحراف و محو شدن یکی

را تغییر  ها مکانبه طور عمد، نام شهرها، روستاها و به طور كلی  ها ستیونیصهاشغالگری 
بر زبان دهند كه  هدف قرار میدهد در این صورت به جای كلمات عربی، كلمات عبری را  می

 رماندر  كند میو سعی  گیرد میقرار  تأثیركمتر تحت راوی اسیر، اما  .جاری شود ،اسیر راوی
 . الشتات خیلی اندک، واژه عبری را در زبان عربی داخل كند

 وشود  بیان می -جزء به جزء -به علت واقعی بودن به صورت مستند ها رویداد ،راویبر زبان    
نوعی با زبان مونولوگ  و قرار دهد تأثیرتحت را  خواننده. پوشاند یلباس نظم و آهنگین را بر آن م

 ی واقعی برای خوانندگان دارد.صیفی هنرمندانه در فضاتو دیالوگ، و
ه با كجایی ، الشتات رماناثر آن بر زمان از نقطه آغازین یعنی شالوده  و خود ان وکم کتیکدیال   

ه از زندان، آزاد ك، جایی رمانتا نقطه پایانی  شود مینگاه به نقشه، عش  به وطنش شروع 
نار هم زندگی كخانه به مانند گذشته در  کهمگی دری و ندك میمحمد با انتصار ازدواج  شود می
ه همگی كوجود دارد  رماننگر هم در زمان پریشی گذشته و نگر ندهیآزمان پریشی  نند.ك می

 گیرد. آزادی قرار می و رهایی خویشتن و -زندان، فلسطین -انکآن م کتیکدیال تأثیرتحت 
 کتیکدر دیال -ریو متغ، ثابت یو ثانواصلی  -ها شخصیتبر خودآگاهی  الشتات رماندر  انکم    

ی اصلی به مانند نصر، همیشه با خودش ها شخصیتطرف  کگذاشته است از ی تأثیرآن با خود 
ی ثانوی به مانند ابراهیم، دوست نصر، ها شخصیت گردد وه چگونه به وطنش بازكدرگیر است 

از طرف  .كند میوطن است فدا بازگشت به  ه همان مقاومت وكجان خودش را برای آرمانش 
ه برای ك كند میمجاهدانی تربیت  پیوسته ی ثابت به مانند حاجیه محبوبه،ها شخصیتدیگر 

 ی وكودكی متغیر به مانند انتصار از ها شخصیتو  نندك جانفشانی می ورسیدن به وطن، مقاومت 
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. در تالش است مبارزان مقاومت ی برای خدمت به وطن وکپزش دانش آموزی تا بزرگسالی و
انی قرار کم روانی متأثر از ی، اجتماعی وکرد فیزیکدارای روی ها شخصیت، این رمان همچنین در

و نفس آنها را برای رسیدن به  كند میرا تقویت  شانایمان ،دوستی ه حس نوعكگرفتند 
، مکان به یک اهمیت ایدئولوژیک و فکری رماندر این ند. ك تهذیب می ،مقدس یها آرمان

 امتداد هویت و وابستگی انسانی است. ،تبدیل شده است، زیرا مکان
 هانوشت پی
 .(68: 1397 شوند )بیات، اما در متن به شکل بازگشت به گذشته زمان می ؛اند . رویدادهایی كه در گذشته اتفاا افتاده 1
 (.86: 1386تولن، باشد ) جهشی داشته ،تر است نویس نزدیک . راوی، گاهی به وقایع بعدی كه به زمان حال خود آن رمان2 
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