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شرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ ادب عربی

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانّ ،
فصلنامه ادب عربی دانشکده ّ
نشریهای علمی است که در
سال ،حداکثر در چهار شماره منتشر میشود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:
ّ
.1ویژگیهای کلی مقاله
 مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده/نویسندگان باشد.ّ
 مقاله نباید در ّنشریۀ دیگری منتشر شده باشد و تا پایان داوری نیز نباید به مجله دیگری فرستاده
شود.
ّ
 انتشار مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است. پذیرش علمی مقاله ،پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.ّ
مسئولیت مطالب و درستی محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده/نویسندگان است.
ّ
 ویراستار مجله در ویرایش ادبی و علمی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است. -حجم مقاله بدون چکیده و صورت انگلیسی منابع نباید بیش از هشتهزار واژه باشد.

ّ
ً
 نام کامل نویسنده ،مرتبۀ علمی ،دانشگاه محل تدریس یا تحصیل ،رشتۀ تحصیلی ،ایمیل (حتماایمیل دانشگاهی باشد) و شمارۀ همراه نویسنده در فرم سامانه درج و نیز در صفحۀ جداگانهای ضمیمه
شود.
ّ
 ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلۀ ادب عربی دانشگاه تهران به نشانی https://jalit.ut.ac.irامکانپذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینه «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).

 .2اجزای مقاله
ّ
 -عنوان :نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

ّ
 چکیده :شرح جامعی از مقاله با واژههای محدود (حداقل  300واژه) شامل تصویری کلی از بیانمسئله ،هدف ،روش تحقیق و یافتههاست که باید تنها در یک بند تهیه و از پاراگرافبندی آن
خودداری شود.

ّ
تخصصی که ّ
اهم ّیت آنها در مقاله بیش از سایر
 واژههای کلیدی :شامل پنج تا هفت واژۀواژههاست.

ّ
مقدمه :شامل بیان مسئله ،پرسشهای پژوهش ،روش ،هدف و ذکر پیشینۀ پژوهشی مقاله
-

(بهاجمال) و بیان نوآوریهای نویسنده در این زمینه است.

 پیکرۀ اصلی :شامل متن اصلی مقاله ،مبانی نظری ،بحث و تحلیل ،تقسیمبندیهای محتوایی و... -نتیجه :شامل نتایج منطقی و مفید مقاله که دستاورد پژوهش و پژوهشگر است.

ضروری اضافی طی متن ،در انتهای مقاله و پس از نتیجه
 پینوشت :در صورت وجود توضیحاتِ

میآید.
ّ
 -منابع :فهرستنویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوهنامه مجله.

 چکیدۀ انگلیسی :تعداد واژگان چکیدۀ انگلیسی که در انتهای فایل اصلی مقاله میآید ،بایدحداقل  300واژه باشد و با فونت  Times New Roman 10تایپ شود.
 صورت انگلیسی منابع :در انتهای مقاله و مطابق نمونههایی که در شیوهنامه آمده است ،تنظیم میشود. .3شیوه تنظیم متن
 مقاله باید در محیط واژهپرداز  Wordبر صفحۀ  ،A4به قلم  IRLotus 13برای عبارات فارسی و قلم Traditional Arabic 14برای عبارات عربی با فاصلۀ سطر  1نوشته شده باشد .همچنین فاصله باید از
پایین صفحه  3/5سانتیمتر و از باال و راست و چپ ،هرکدام  4/5سانتیمتر باشد .تعداد کلمات
مقاله (بدون چکیدۀ انگلیسی و صورت انگلیسی منابع) باید بین شش تا هشتهزار واژه و تعداد
کل صفحات حداکثر  24باشد.
 چکیده ،واژههای کلیدی ،منابع ،ارجاعات داخل پرانتز ،شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز وجدول بیاید ،در مقاالت فارسی باید با اندازه  11نوشته شود و در مقاالت عربی همۀ این موارد باید
اندازۀ قلمشان  12باشد .ابیات عربی الزم است با اندازۀ قلم  12و ُبلد نوشته شوند.
 جدولها ،تصاویر و نمودارها با ذکر عنوان در باال و توضیحات و منبع در زیر آورده شود.نخست زیر هر
 ابتدای هر بند (پاراگراف) ،با نیم سانتیمتر تورفتگی شروع شود؛ البته سطرِ

عنوان ،نباید تورفتگی داشته باشد.

مستقیم بیش از پنج سطر ،جدا از متن اصلی و با یک سانتیمتر تورفتگی از
 نقل قولهایِ

هرطرف و با همان قلم ،ولی با اندازۀ  11در فارسی و اندازۀ  12در عربی نوشته شود.

ایشی نقطه ،نقطهویرگول و ویرگول بعد از ارجاع درون متنی میآید و نه قبل از آن.
 -نشانههای ویر ِ

 قبل از نشانههای ویرایشی هیچگونه فاصلهای ایجاد نمیشود ،بلکه فاصله بعد از نشانه بایدایجاد شود.
 بخشهای مقاله با بخش  1که به مقدمه اختصاص دارد ،شروع میشود .عنوان هر بخش اصلیِ
و زیربخشها باید با یک سطر سفید از یکدیگر جدا شوند.
 عنوانها (تیترها)ی هر بخش باید ُبلد شوند. عنوان کتابها در متن مقاله ایتالیک شود و عنوان مقاالت درون گیومه قرار گیرد؛ لذا از ُبلد کردننام کتاب یا درون گیومه قراردادن آن پرهیز شود.

 در طی مقاله ،تنها ابیات عربی و نیز عناوین بخشها ُبلد میشود؛ لذا از ُبلدکردن سایر مطالبمقاله خودداری شود.

 بسیار مهم :در مقاالت عربی که با فونت  Traditional Arabicتایپ میشوند ،برای تایپ «یـ» وً
«ی» (با دو نقطه ز یر آن) ،حتما از کلید ترکیبی  Shiftو  Xاستفاده کنید ،اما تایپ «ی» با کلید
خودش ( )Dانجام شود.
 هرکدام از زیربخشهای مقدمه شامل بیان مسئله ،پیشینه ،پرسش و ...در پاراگرافی مستقل آوردهمیشود و لذا به عنوانبندی مستقل برای آنها نیازی نیست.
 زیربخشهای هر عنوان نباید از سه الیه تجاوز کند؛ مثال .4-1-3 :که بیانگر زیر بخشی ازبخش سوم مقاله است.
 به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان ،سایر پینوشتهای التین با حرف کوچک آغازشود.
 شماره پینوشتها از آغاز تا پایان مقاله باید دنبالهدار باشد و از افراط در دادن پینوشت اجتنابشود.
 برای شماره پینوشتها به هیچ وجه از ابزار  Referencesاستفاده نکنید ،بلکه به صورت دستیشماره موردنظر را تایپ کنید و با ابزار ( Superscriptتوان) که به شکل  2xدر برگه ُ Homeورد وجود
دارد ،عدد تایپشده را کوچک کنید و در گوشه باالی متن قراردهید؛ به طوری که درست مانند
شماره ارجاع با استفاده از ابزار  Referencesمیشود.
 در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا ،فهرست آنها پس از نخستین کاربرد ،در پینوشت ذکرشود.
 چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفادهکردهاند ،در پینوشت به این مطلب اشاره شود.
 -در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهای ، Draw

Table

و  Equationدر محیط

Word

استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخۀ نهایی مشکلی به وجود نیاورد.
 کلیۀ مثالها ،نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد. اشعار باید درون جدول تنظیم شود؛ بدین ترتیب که با استفاده از ابزار  Tableدر محیط ،Wordجدولی با سه ستون ایجاد میکنید و مصراع ّاول را درون ستون ّاول و مصراع دوم را درون ستون سوم
قرارمیدهید .ستون دوم (وسط) نیز برای فاصله بین دو مصراع در نظر گرفته میشود .سپس نشانگر
را در انتهای هر مصراع قرار میدهید و با زد ِن همزمان کلیدهای  Shiftو  Enterمصراع را میکشید

تا انتهای همۀ مصراعهای هر بیت در یک راستا قرار گیرند .ارجاع هر قطعۀ شعری نیز در زیر
آخرین مصراع آن قرار میگیرد.

 .4شیوۀ تنظیم فهرست منابع و نحوۀ ارجاع به آنها
ّ .4-1
کلیات

ّ
اساس نام خانوادگی مؤلف تنظیم میشود.
 -منابع مقاله به صورت الفبایی و بر ِ

 هرگاه از مراجعی ،چند چاپ موجود باشد ،استفاده از چاپ انتقادی ،اولی و مرجح است. در مورد آثار مفقود و نیز منسوب ،به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی دادهاند ،ارجاع دادهمیشود.
 منابعی که در پایان مقاله ذکر میشود ،همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است؛از اینرو ،اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شودّ ،اما در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد ،از
منابع پایانی حذف خواهد شد.
 عنوان کتابها در منابع و نیز در سراسر مقاله ایتالیک میشود و عنوان مقاالت درون گیومه قرارمیگیرد.
ّ
 در بخش منابع در صورتی که نام مؤلف معلوم نباشد ،نام اثر جایگزین آن میشود. در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی در یک بخش میآید و سپس منابع انگلیسی،فرانسوی و ...در بخشی جداگانه ذکر میشود.
 در فهرست منابع ،فهرست مقاالت از فهرست کتابها نباید جدا نوشته شود. در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر شد ،برای سطر دوم نیمسانتیمتر تورفتگی ایجاد شود.
 از شمارهگذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخلهای فهرست منابع پرهیز شود. در انتهای منابع انگلیسی ،ترجمۀ کلیۀ منابع فارسی و عربی نیز باید نوشته شود؛ مثال:قائمینیا ،علیرضا ( ،)1390معنیشناسی شـناختی قـرآن ،تهـران ،پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشۀ اسالمی.
Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic
Culture and Thought Research Institute, [In Persian].

شریفی ،لیال (« ،)1388رویکردی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـی» ،تـازههـای علوم شناختی ،سال
یازدهم ،ش  ،4صص .11-1
Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New
Sciences of Cognition, 11(4), Pp 1-11, [In Persian].

أزهري ،محمد بن أحمد ( ،)1421تهذیب اللغة ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي.
Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic].

 .4-2ارجاع داخل متن

ّ
 -نام خانوادگی مؤلف یا نام معروف ،تاریخ نشر اثر :صفحه یا صفحات .به نوشتن «ص» برای

شمارۀ صفحات و نیز «م»« ،ق» یا «ش» برای سالها نیازی نیست .همچنین اعداد از راست به
چپ نوشته شوند؛ مثال (ازهری.)136 -122 :1421 ،

ترتیب گفتهشده ،داخل پرانتز قرار
 متن ارجاعی (نقل قول مستقیم) باید داخل گیومه و نشانی آن بهِ

گیرد؛ مثل (الهواري )38 :1979 ،یا (علی )602/9 :1993 ،که در این مثال  9قبل از ممیز نشانۀ شماره
جلد است.
 اگر در مت ن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود ،هرکدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخنشر تفکیک میشود و در منابع پایانی ،با نام اثر مشخص خواهد شد.
ّ
 در صورتی که به دو اثر چاپشده از یک مؤلف در یک سال ارجاع داده شود ،الزم است ابتدا درمنابع پایانی ،با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ ،آنها را از هم متمایز کنید و سپس در
ّ
منابع داخلی ،بعد از نام خانوادگی مؤلف ،سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ مثال
(نظامی1389 ،الف.)26 :
 چنانچه در متن به نام مؤلفی اشاره و مطلبی از وی نقل شود ،در ارجاع آن در پایان نقل قول ،تنهابه سال و صفحۀ مورد نظر اشاره و از تکرار نام نویسنده خودداری میشود؛ مثل ( )125 :1351و در
صورتی که صفحۀ خاصی مدنظر نباشد ،تنها سال درون پرانتز قرار میگیرد.
 در صورتی که دو ارجاع پشت سر هم از یک منبع و یک صفحه باشد ،به جای تکرار ،به آوردنِ
«همان» در پرانتز بسنده میکنیم؛ ّاما اگر صفحه متفاوت باشد ،عالوه بر آوردن «همان» ،شمارۀ
صفحه را نیز بعد از دونقطۀ بیانی میآوریم؛ مثال (همان.)25 :
 .4-3فهرست منابع
 .4-3-1کتاب

ّ
مؤلف یا نام معروف ،نام مؤلف (سال انتشار) ،نام کتاب ،نام و نام خانوادگی ّ
مصحح
 نام خانوادگیّ
یا مترجم ،محل نشر ،نام ناشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات») ،نوبت چاپ (درصورتی که از چاپهایی غیر از
چاپ نخست استفاده کردهاید).
 -نام کتاب ایتالیک نوشته میشود؛ بنابراین ،از بولد کردن یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

 .4-3-2ارجاع به مقاله

ّ
مؤلف ،نام مؤلف (سال انتشار)« ،عنوان اصلی مقاله» ،نام و نام خانوادگی ّ
مصحح
 نام خانوادگیّ
ّ
یا مترجم ،عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (بدون ذکر واژه مجله و ،)...دوره یا چندمین سال
انتشار ،ش (شماره) ،صص (صفحاتی که مقاله در آن آمده است).
 عنوان مقاله تنها در گیومه قرار میگیرد و ایتالیک یا ُبلد نمیشود. .4-3-3پایاننامه
ّ
 نام خانوادگی مؤلف ،نام مؤلف (سال دفاع) ،عنوان رساله ،مقطع دفاعشده ،نام و نام خانوادگیّ
استاد راهنما ،نام دانشگاه محل تحصیل دانشجو.

 نام رساله دکتری ایتالیک نوشته میشود و عنوان پایاننامۀ کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرارمیگیرد و ایتالیک یا ُبلد نمیشود.
ّ
 .4-3-4ارجاع به نسخة خطی و اسناد

ّ
ّ
 نام مشهور مؤلف ،نام مؤلف (سال کتابت) ،نام کتاب یا رسالۀ خطی یا نسخۀ عکسی ،شمارۀّ
نسخه ،محل نگهداری.
 در ارجاع به اسناد تاریخی ،عنوان سند ،شمارۀ طبقهبندی و دسترسی و نام آرشیو ،و برایّ
ّ
مشخصات کتاب ،ذکر شمارۀ میکروفیلم و محل نگهداری ،ضروری است.
میکروفیلمها افزون بر

 .4-3-5ارجاع به وبگاههای اینترنتی

ّ
 -نام خانوادگی مؤلف ،نام مؤلف (تاریخ درج مطلب در وبگاه)« ،عنوان مقاله یا اثر» ،نشانی

الکترونیکی و بگاه.
ّ
 ارجاع به چنین مطالبی در حد ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجودنباشد.
 .5سایر نکات
 مقاله میتواند به زبانهای فارسی یا عربی باشد. در صورتی که مقاله برگرفته از پایاننامۀ نویسنده باشد ،ذکر نام استاد یا استادان راهنما ضروریاست.
 مقاالت دانشجویان دکتری بهتنهایی بررسی نمیشود و ضروری است یکی از اعضای هیئتً
علمی یا دانشآموختگان دکتری در تهیۀ مقاله با آنها همکاری کند .ضمنا از بررسی مقاالت
دانشجویان یا دانش آموختگان کارشناسی ارشد در هر صورت معذوریم؛ لذا این عزیزان از ارسال
مقاله به این مجله خودداری فرمایند.
 تلفظ اسامی التین و نامهای دشوار ،در متن مقاله با حروف التین در مقابل آنها و داخل پرانتزذکر میشود (با قلم .)Times New Roman 10
 هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع ،در پینوشت میآید. مشخصات دقیق نویسندگان باید به شرح ذیل در یک صفحه  Wordجداگانه و از طریق سامانههمراه با فایل مقاله برای مجله ارسال شود:
 سمت :اگر عضو هیئت علمی است ،الزم است مرتبۀ وی شامل استادیار ،دانشیار یا استاد و نیز
گروه درسی و دانشگاه محل تدریس مشخص شود ،در غیر این صورت از عنوان «دانشجو» یا
«دانشآموخته» با ذکر رشته و دانشگاه محل تحصیل استفاده شود.
ً
 حتما شمارۀ همراه نویسنده مسئول قید شود.

ً
 حتما ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول قید شود.

ً
 در نظر داشته باشید که منظور از نویسندۀ مسئول در سامانه ،صرفا کسی است که قرار است
تیک
مکاتبات و پیگیریها از طریق ایمیل ایشان انجام شود و لذا در سامانه هرکسی را که با زدن ِ
مربوط ،بهعنوان نویسندۀ مسئول مشخص فرمایید ،مکاتبات مجله به ایمیل وی فرستاده میشود؛
ً
بنابراین ،حتما کسی نویسندۀ مسئول انتخاب شود که قرار است مکاتبات را پیگیری کند .بدیهی است
در زمان صدور گواهی پذیرش و انتشار مقاله میتوان نویسندۀ مسئول را بنا بر نظر نویسندگان تغییر
داد (در زمان صدور گواهی پذیرش و انتشار مقاله ،میتوان استاد راهنما را به عنوان نویسنده مسئول تعیین کرد).
 .6مثال برای تهیۀ فهرست منابع
 .6-1کتاب

فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1376شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران ،قطره ،چاپ چهارم.

Matthews, B. (1917), The Philosophy of the Short-Story (4th ed.), London,
Longmans, Green, and co.

 .6-2مقاله

ادبیات فارسی (مجلۀ دانشکدۀ ّ
شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« ،)1378تکامل یک تصویر» ،زبان و ّ
ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه خوارزمی) ،بهار ،دورۀ  ،16ش  ،60صص .12-7
Sag, I., & Pollard, C. (1991), “An Integrated Theory of Complement Control”,
Language, 67(1), 63-113.

 .7هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی
مجلۀ ادب عربی برای بررسی اولیه ،مبلغ  1.000.000ریال بهعنوان هزینۀ داوری و در صورت
پذیرش مقاله ،مبلغ  3،000،000ریال بهعنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد .بههمینمنظور،
الزم است پس از اعالم دفتر ّ
نشریه ،مبلغ یادشده از طریق درگاه آنالین موجود در سامانه پرداخت
شود.
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Abstract
The character and its transcendence are common themes between mysticism,
psychology, and literature. Hence, mystics and psychologists have always been
curious about understanding it and identifying the path of its evolution. This
curiosity has also been manifested in literature. Salient characters' appearance as
heroes further adds to the significance of the function of the Self archetype. Little
Death narrates the formation of the character of one of the distinguished faces of
mysticism and Islamic Sufism, Muhyī al-Dīn Arabi. In a way known as the father of
the unity of existence in Islamic thought, Ibn Arabi opened a new window to Islamic
mysticism by founding theoretical mysticism. Ibn Arabi has propounded many
theories in mysticism, the most important of which is the unity of existence and
perfect man. The elevation and growth of the character are among the subjects that
have reduced the distance between new psychological theories and genuine concepts
in mysticism, such as the perfect man theory. Inspired by the autobiography
produced by Sheik Akbar in his book Meccan Revelations, Mohammad Hassan
Alwan adopts a post-modernist approach to narrate two parallel stories. The first
story expresses the life events of Ibn Arabi, and the second story tells his biography.
This paper examines the character of Ibn Arabi from a psychological and theoretical
perspective based on the Pearson-Mar theory.To this end, the two stories were
separated, and only the story of Ibn Arabi's life events was examined. Examining the
ideas of Ibn Arabi indicated a significant relationship between his theory of perfect
man and the archetype of the ruler (among the twelve archetypes of the PearsonMaar theory). Upon departure, initiation, and return, the protagonist reveals the
characteristics of the ruler archetype, which are close to the characteristics of the
perfect man propounded by Ibn Arabi: Each has specific criteria for selfactualization of character potentials.
Keywords: Pearson-Maar, the Ruler archetype, Alwan, Little Death, Ibn Arabi,
perfect man.
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چکیده
شخصیت و تعالی آن یکی از موضوعات مشترک عرفان و روانشناسی و ادبیات است؛ بنابراین ،شناخت و تکامل آن
همواره مورد توجه عرفا و روان شناسان بوده و در ادبیات نیز نمود پیدا کرده اسلتچننانهه شخصلیتهلا حقیقلی و
برجسته در قالب قهرمان داستانها ظاهر شوند،کارکرد کهن الگو «خود» اهمیت ویژها پیدا میکندچ رملان موت
صغیر روایتگر شک گیر شخصیت یکی از نهرهها برجستۀ عرفان و تصوف اسالمی ،محیالدین عربی استچ ابن
عربی که بهنوعی پدر وحدت وجود اسالمی به حساب میآید ،با پایهگذار عرفان نظر  ،عرفان اسالمی را به مرحلۀ
جدید وارد ساختچ ابن عربی نظریات متعدد در عرفان مطرح کرده است که مهمترین آنها نظریۀ وحدت وجود و
انسان کام استچ کمال و رشد شخصیت،موضوعی است که نظریات روانشناسی جدید را به مفاهیم عرفانی اصی ،
همهون نظریۀ انسان کام نزدیک ساخته استچ محمدحسن علوان در رمان مت صغیر و در قالب پست مدرنیسم با
الهام از شرح حالی که شیخ اکبر در کتاب فتتحا مکیه از خود ارائه داده ،دو داستان مواز را مطلرح کلرده اسلت؛
داستان اول ،بیانگر سرگذشت ابن عربی و داستان دوم ،سرگذشت دستبهدسلت شلدن زندگیناملۀ او در یلی زملان
استچ این مقاله با رویکرد روانشناسی و بر اساس نظریۀ پیرسون –کیمار شخصیت ابن عربی را بررسلی میکندچبله
این منظور ،ابتدا دو داستان موجود در این رمان از یکدیگرتفکیک شدهاند و تنها داستان سرگذشت ابن عربی بررسلی
شده استچ یافته ها پژوهش حاکی از آن است که با درنظرگرفتن آراء ابن عربی ،از میان کهلنالگوهلا دوازدهگانلۀ
نظریۀ پیرسون-کی مار ،ارتباط معنادار بین کهنالگو حاکم و نظریۀ انسان کام ابن عربی وجود دارد؛ بلهیلور
که قهرمان داستان پس از یی مراح عزیمت ،تشلرف و بازگشت،خصوصلیات کهنالگلو حلاکم را از خلود بلروز
میدهد که تا حدود به ویژگیها انسان کام ابن عربی نزدیک است و هلردو بلهنلوعی معیارهلا خودشلکوفایی

شخصیت را به همراه دارند.
واژههای کلیدی :پیرسون کیمار ،کهنالگو حاکم ،علوان ،مت صغیر ،ابن عربی ،انسان کام چ

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

zahraIzadi@khu.ac.ir

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،4زمستان 3/ 1400

 .1مقدمه
کهنالگو «خلود» هستۀ مرکز بسیار از نظریات مبتنی بر نقلد کهلنالگلویی اسلت و ریشله در
نظریللۀ یونللب دربللارد ناخودآگللاه جمعللی دارد؛ بلله عبللارت دیگللر ،کهنالگللو خللود در قالللب
شخصیت ها داستانی،امکانی نمادین را بلرا خلوانش و تبیلین آ لار ادبلی فلراهم ملی آوردچ ایلن
کهنالگو در قالب قهرمان داستان در راه اعتال خود ،راهی سفر پرمخایره میشود تا در نهایلت
با ایجاد تمامیت در روان خود ،به فردانیت دست یابد و اغلب ننین تالشی برا خودیابی و تعلالی
در پیرنب سیر و سلوک صورت میگیردچ از سو دیگلر ،مراحل سلفر قهرملان در قاللب نظریلات
متفاوتی همهون نظریۀ کمب یا پیرسون-کیمار مورد توجه قرار گرفته استچ بیشلتر ایلن نظریلات،
نوعی گذار شخصیتی از دوران کودکی به بلوغ جسمی و یا تولد دوباره و بیدار درونی را به تصویر
میکشند که اغلب با آزمون ها سخت همراه است؛ بنابراین ،داستانهایی کله بله بررسلی زنلدگی
بزرگان سیر و سلوک میپردازند ،مجال مناسبی برا بروز عملکرد کهنالگوها در بنلا شخصلیت
این افراد استچ در این میان ،رمان مت صغیر ،برندد بوکر  ،2017یکی از این داسلتانها بله شلمار
میرود که محمد حسن علوان در این رمان دو داستان ملواز را مطلرح کلرده اسلت :داسلتان اول،
بیانگر زندگینامۀ ابن عربی اسلت کله از کتلاب فتتحوا مکیوه الهلام گرفتله شلده و داسلتان دوم،
سرگذشت دستبهدست شدن زندگینامۀ او در یول زمان استچ این مقاله بله بررسلی داسلتان اول
موجود در رمان میپردازد که در آن ،زندگی ابن عربی به نهار دوره تقسیم میشود کله هلر دوره بلا
سفر همراه است:
1چ دوران کودکی :تولد در مرسیۀ اندلس و رشد شخصیت علمی او در این شهر و سفر به اشبیلیه؛
2چ دوران جوانی :سفر به غرب عالم اسالم به شهرهایی همهون بجایه و فاس؛
3چ دوران میانسالی :سفر به شرق عالم اسالم به مکه ،بغداد ،حلب ،کرک ،دمشق و حماه و قونیله و
اقامتی نندساله در مکه؛
4چ دوران سالمند  :اقامت در دمشق تا هنگام مرگچ
تا کنون داستانها عربی از منظر نظریۀ پیرسون-کیمار مطالعه نشدهاند و رمان موت صوغیر
نیز از این امر مستثنا نیست و پژوهشگرانی که به این رمان پرداختهاند ،جنبلههلا دیگلر را بررسلی
کردهاند که برخی از این پژوهشهابه شرح زیر است:
 مسعود باوانپور و همکاران ( ،)1399در مقالۀ خود ،بهعنوان «» ،به بررسی راهها معرفتافزایی از یریق ارتبایات غیر کالمی در
این رمان پرداخته استچ
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 یونس قربی( ،)1399در مقالۀ خود با عنوان «شخصیت و شخصیتپرداز در رمان مت صغیر»به بررسی شخصیتها ایستا ،پویا ،قالبی ،نوعی ،فرعی ،اصللی و چچچ پرداختله اسلت کله بلا نقلد
کهنالگو یی متفاوت استچ
بنا برآنهه گفته شد ،این مقاله سعی دارد با رویکرد کهنالگلو یی و بلا توجله بله نظریلۀ پیرسلون-
کیمار به پرسشها زیر پاسخ دهد:
1چ ارتباط میان نظریۀ انسان کام ابن عربی و کهنالگو حاکم در نظریۀ پیرسون-کیمار نیست؟
2چ خویشکار کهنالگو حاکم در تکام شخصیت ابن عربی در رمان نگونه بوده است؟

 .2خالصۀ داستان اول رمان موت صغیر
برخی ابن عربی ( 638-560ق) را پدر وحدت وجود اسالمی دانستهاند (سلتار )225 :1374 ،چ او در
مرسیه اسپانیا متولد شدچ پدرش علی ،برا محمد ابن سعد بن مردنیش ،واللی شلهر کلار ملیکلرد
(نیتیک)20 :1394 ،چ زندگی محیالدین عربی مملو از سفر و سیر و سلوک استچ او در ایلن سلفرها

به دنبال اوتاد 1نهارگانۀ خویش استچ اولین سفر او از مرسیه به اشبیلیه است که بلرا دوربلودن از

نزاع بین المرابطون و الموحدون بر سرحکومت صورت گرفتچ و در اشبیلیه قلرآن و حلدیر را از
ابوبکر خلف میآموزد و رسالۀ قشیری 2را نزد او حفظ میکندچ همهنین به واسطۀ شغلی که پدرش
در دستگاه حکومت دارد ،در دربار مشغول به کار میشودچ حضور او در دربار ،زمینهساز مالقات با
اشخاص مشهور ،همهون ابن رشد و سبتی است؛ و ابن عربلی از ایلن دیلدارها بله مناسلبات بلین
جریانها فکر آن دوره ،یعنی فقها ،فالسفه و متصوفه پیمیبلردچ در هملین دوران اسلت کله بلا
مریم بنت عبدون ازدواج میکند و صاحب فرزند به نام زینب میشودچ محیالدین هملواره بلرا
یافتن اوتاد خود به سفرکردن به سرزمینها مختلف میپردازد و سعی میکند که همواره قلب خود
را پاک نگه دارد تا اوتادش او را دریابندچ در جریان همین ریاضت هاست که موفق به دیدار وتلد اول
خود ،یوسف الکومی میشودچ یوسف الکومی او را به پیدا کردن وتد دوم تشویق میکند؛ اما یلافتن
وتد دوم برا ابن عربی کار نندان راحتی نیست و در ایلن راه رنل هلا فلراوان متحمل میشلودچ
محیالدین نندین بار به آفریقا سفر میکند و سرانجام متوجه میشود که وتلد دوم او فلوت کلرده و
دوست دوران کودکیاش ،خیاط ،جانشین وتد دومش شده اسلتچ ایلن بلار ابنعربلی بلرا یلافتن
گمشدهاش به مکه میرود و در آنجا بلا دختلر شلیخ زاهلر اصلفهانی آشلنا و دلباختلۀ او میشلودچ
محیالدین در همین دوران شاهد اتفاقات ناگوار در زنلدگی شخصلی و خلانوادگی خلود اسلتچ
دخترش ،زینب ،در ا ر بیمار از دنیا میرود و همسرش ،ملریم ،نیلز او را تلرک میکنلد و بعلد از
مدتی خبر فوت مریم را می شنودچ از سو دیگر ،عشق او به نظام ،دختر شیخ زاهلر اصلفهانی ،بله
ازدواج ختم نمیشودچ با وجود این ،نتیجۀ اقامت او در مکه خلق کتابی به نام فتتحا مکیه اسلتچ
شیخ اکبر همهنین ترجمان االشتاق را در وصف نظام میسراید که انتشار این کتاب ا لر نلامطلوبی
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بر وجهه و جایگاه شیخ و دخترش میگذارد و آنها را وادار به مهاجرت میکندچ ابن عربی کله دیگلر
دلیلی برا اقامت در مکه نمییابد ،راهی سفرها پیدرپی میشود تا شاید وتد سوم خلود را پیلدا
کندچ زمانی که او و همراهانش به بغداد میروند ،متوجه حضور خانوادد شیخ زاهر در آنجا میشود؛
اما فرصت مالقات دوباره با شیخ را پیدا نمیکند؛ زیرا که او از دنیا رفته است؛ املا بلرا او امکلان
دیدار دوباره با نظام که در نوانخانۀ زنان پارسا اقامت داشت ،مهیا میشلودچ دیلدار دوبلاره بلا نظلام
منشأ تأ یر عمیقی در اوست؛ نراکه نظام علت بیمهر و پاسخ منفی خود را به خواسلتگار ابلن
عربی توضیح میدهدچ در حقیقت نظام نمیتوانسته با ابن عربی ازدواج کند؛ زیلرا نظلام وتلد سلوم
شیخ اکبر بوده و مأموریت هدایت او را به سو وتد نهارم بر عهده داشته استچ ابن عربلی کله در
این مالقات پاسخ پرسشها بیجوابش را دریافت کلرده ،بلرا پیلداکردن آخلرین وتلدش راهلی
ملطیه میشود و باالخره در بازار این شهر موفق به دیدار وتد نهارم خلود میشلودچ وتلد نهلارم او
کسی نیست جز شمس تبریز که در لباس درویشان به فلالگیلر در بلازار شلهر مشلغول اسلتچ
گفتوگو بین آنها کوتاه و حاو مضامین حکیمانه است و بر اهمیت عشق تأ کید داردچ شیخ اکبلر

که اینک اوتاد نهارگانهاش را یافته ،به قطب 3صوفیه تبدی میشود و در دمشق اقامت میکندچ ابلن
عربی در اواخر عمر در این شهر به تدریس در خانقاه میپردازد؛ املا تألیفلات متعلدد او ،از جملله
فصتصالحکم ،خشم فقها را برمیانگیزد؛ بهگونها که حکومت ،مستمر او را قطع میکند و این
امر مشکالت ماد فراوانی برا شیخاکبر در این دوران پدید میآورد؛ به همین دلی خانقاه را تلرک
میکند و تا آخر عمر به باغبانی میپردازدچ
 .3چارچوب نظری تحقیق
شالودد نقد کهنالگو یی ( )Archetypal Critiqueبر پایۀ پژوهشها

کارل گوستاو یونب ( Carl Gustav

 )Jungدربارد ناخودآگاه جمعی ،اسلطوره و کهنالگلو بنلا شلده اسلتچنقد کهنالگلو یی رویکلرد
میانرشتها است که با مردمشناسی و دین و فرهنب ارتباط داردچ «محتوا ناخودآگاه جمعی بشلر
که بلهعنلوان املر کللی ،عملومی و مربلوط بله تملام انسلانهاسلت ،کهنالگلو ) )Archetypeنلام
دارد»( (.Jung,1997:6ضمیرناخودآگاه جمعی شام عناصر ساختار است که اسطوره را بله وجلود
میآورند (پاینده)313/1 :1398 ،چ از آنجا که مفاد ضلمیر ناخودآگلاه جمعلی در ضلمیرخودآگاه قلرار
ندارند ،این مفاد را بهیور فرد اکتساب نمیکنیم ،بلکله آن را بله ارم ملیبلریم (هملان)چ از سلو
دیگر ،با وجود اینکه منشأ کهنالگوها شناخته شده نیست ،اما در تمامی ادوار و در همه جلا دنیلا
به نشم میخورند (یونب )96 :1377 ،و در ادبیات و آ ار ادبی نیز مشاهده می شلوند؛ نلرا کله آ لار
ادبی ،از جمله داستانها ،آینۀ انعکاس درون انسانها و امیال و آرزوها و مشکالت آنهاسلت کله در
قالب نمادها ،نشانهها و شخصیتها مثبت و منفی نمود یافتهاندچ از دیلدگاه یونلب «کهنالگوهلا
نمادها و نگارههایی هستند که محتوا ناخودآگلاه جمعلی انسلانها را دربرملیگیرنلدچ مهلمتلرین
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کهنالگو «خود» میباشد که صورت اعال آن مسیح در فرهنب غلرب اسلتچ ایلن کهنالگلو بله
اشکال متفاوت در اسطوره و خواب آشکار میشود» (یونب )49 :1383،و البته در ادبیلات ،در قاللب
قهرمان داستان تجلی مییابدچ « تلاکنون الگوهلا متفلاوتی بلرا تبیلین مراحل سلفر قهرملان در
داستانها مختلف ارائه شده است؛ یکی از این الگوها پیشنهاد  ،نظریۀ جوزف کمبل (Joseph

) Campbelاست کله مراحل سلهگانلۀ عزیملت ،تشلرف و بازگشلت را بلرا سلفر قهرملان در نظلر
میگیرد»(کمب )40 :1386،چ پس از کمب الگوها دیگر دربارد سفر قهرملان مطلرح شلد؛ ماننلد
الگو کریستوفر ووگلر ) ،(Christopher Voglerیوهان گئلورگ فلون هاملان (،)Johann Georg Hamann
اتورانک ( ،)Otto Rankوالدیمیر پراپ ( )Vladimir Proppو الگو کارول پیرسون) ) Carol Pearsonکله

از نمونهها دیگر جامعتر به نظر میرسدچ
بر این اساس،کارل پیرسون با همکار کلاترین پلوپ ( )Catherine Popeدر کتلاب قهرمانوان رر
اربیا آمریکا و انگلیس ،به بررسی نقش قهرمانان زن پرداخت و بر اساس آن به ارائۀ یرحی بلدون
جنسیت و عامتر از شخصیت قهرمان دست یافت (پیرسون :1395 ،مقدمه)8/چ همین موضوع موجلب
شد تا برخی پژوهشگران الگو او را جامعتر از الگوها کمب  ،رانک و چچچ ،و در ارتباط با زنلدگی
روزمره مردم بدانند (بو )398 :1394 ،چ پیرسون که شناخت درست کهنالگو را راهلی بلرا زنلدگی
ا
بهتر و سالمتر میدانست ،در ادامه به تبیلین و تشلریح دوازده کهنالگلو بله شلیود کلامال کلاربرد
پرداخت (پیرسون و کیمار)27 :1398 ،چ
«رویکرد پیرسون-کیمار در تحلی روانشناسی شخصیت ،در واقع ادامۀ تئور سفر قهرملان
کمب است؛ به عبارت دیگر ،کلارل پیرسلون و هیلو کیملار ( )Hugh K. Marrبلا اسلتفاده از نظریلۀ
تکاسطورد کمب  ،یرحی جدید ارائه دادند که براساس آن قهرملان پلس از گذشلتن از سله مرحللۀ
اصلی عزیمت ،تشرف و بازگشت ،به شناخت خلود میرسلد» (کمبل )93 :1389 ،چ «هلدف از ایلن
نظریه نشان دادن نگونگی رشد شخصیت یک قهرمان از یریلق کهنالگلو سلفر قهرملان و رکلر
دوازده مدل بهعنوان استراتژ ها توسعۀ شخصیت استچ این کهنالگوها شخصیتی عبارتانلد
از1 :چ معصللوم2 ،چ یتللیم  3 ،جنگجللو4 ،چ حللامی5 ،چ جسللتجوگر6 ،چ عاشللق7 ،چ ویرانگللر8 ،چ
آفرینشگر 9چ حاکم10 ،چ جادوگر11 ،چ فرزانه12 ،چ دلقک» (عصاریان و همکاران)113 :1393 ،چ

این نظریه مراح بیدار درون در قهرمان را اینگونه توصیف میکند:
در ابتدا قهرمان داستان با بیدارکردن نهار کهنالگو معصوم ،یتیم ،جنگجلو و حلامی ،خلود را
آمادد سفر اسطورها میکند ،سپس با پدیدآمدن سلسلها از دگرگونیها در زندگیاش ،بهوسلیلۀ
نهار کهنالگلو جسلتجوگر ،عاشلق ،نلابودگر و آفرینشلگر هلدایت میشلودچ در داسلتانها
اسطورها  ،قهرمان اغلب سفر ماجراجویانها را آغاز میکند (جستجوگر)چ با دردها و مشلکالت
راه روبهرو میشود (نابودگر)چ مزد عشق و احساسها دلنشلین زنلدگی را ملینشلد (عاشلق) و
سرانجام شخصیت اصلی داستان از خوشفکر و ابتکار خود کمک گرفته و راه ح ها مناسبی
برا مسائ خود میاندیشد (آفرینشگر) و اندکی بعد گنجی نمایان شده و در اختیار قهرمان قلرار
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میگیردچحکایت ها اسطورها در مرحلۀ بازگشت به کهنالگوهلا حلاکم ،جلادوگر ،فرزانله و
دلقک مربوط میشوند (پیرسون و کیمار)144-142 :1398 ،چ

 .4کهنالگوی حاکم در رمان موت صغیر
با بررسی زندگی ابن عربی از دیدگاه کهنالگو یی ،میتوان نمونهها متفاوتی از این کهنالگوهلا را
در حیات او یافلت؛ املا جلامعتلرین کهنالگلو شخصلیت او ،حلاکم ،بیشلترین ارتبلاط بلا آراء
انسانشناسانۀ و  ،بهویژه نظریۀ انسان کام را دارد؛ از اینرو ،بررسی همزمان کهنالگو حاکم و
نظریۀ انسان کام ابن عربی در شناخت بهتر این شخصیت راهگشاستچ با بررسی اندیشهها ابن
عربی و آرا او دربارد انسان کام  ،شباهتها زیاد بین این نظریه و کهنالگو حاکم مشلاهده
ا
میشودچ «پیدایش مفهوم انسان کام با پیدایی عرفان اسالمی همزمان بوده استچ ظاهرا ابن عربی
نخستین کسی است که در عرفان اسالمی این اصطالح را به کار برده اسلتچ پلس از او عزیزاللدین
نسفی و عبدالکریم جیلی عناوین کتب خود را هملین نلام قلرار دادهانلد» (جهلانگیر )485 :1395 ،چ

«نظریۀ انسان کام دارا دو وجه هستیشناسی و انسانشناسلی اسلتچ در جنبلۀ هسلتیشناسلی،
انسان کام خالق و به وجود آورندد هستی ،به جز خداوند است و عالوه بر اینکه مظهر اسم اعظلم
الهی است ،موجب عوالم وجود نیز بوده و تمام این عوالم را دربرمیگیردچ مضاف بر اینکله وجله
انسانشناسی نظریه با توجه به حقیقت محمدیه معنا مییابد» (قدرت الهلی) 37: 1377 ،چ «بله اعتقلاد

شیخ اکبر  ،بر اساس حدیر نبو ص که فرمود خداوند آدم را بر صورت خود آفرید ،انسان کام بلر
صورت کام پروردگار میباشد و شایستگی خالفت و جانشینی پروردگلار را دارد» (جیللی:1392 ،
)22چ

از سو دیگر ،کهنالگو حاکم نیز بر انسانی داللت دارد که حاکم شرایط درونلی و بیرونلی،
وجود خود است «و ارتباط میان دنیا درون و بیرون ،موضوع مهمی بلرا کهنالگلو حلاکم بله
حساب می آید» (پیرسون و کیمار)100 :1398 ،چ

 .1-4عزیمت

این مرحله از سفر قهرمان باعنوان ندا دعوت نیز شناخته میشودچ ابن عربلی در زنلدگی خلود دو
ندا دعوت بیرونی و درونی را تجربه کرده است؛ اولینبار مربوط به زمانی اسلت کله در نوجلوانی

به همراه خانوادهاش به اشبیلیه مهاجرت کردچ سخنان فایمه بنت مثنی 4این سفر را بلرا ابنعربلی

پرمعناتر ساختچ فایمه از وجود یکی از اوتاد محیالدین در اشبیلیه خبر داد« :فلي اشلبیلیة وتلد
من االوتاد االربعة والشكچ ومن هم االوتلاد؟ اربعلة یحفظلون االر

ملن السلوءچ وکیلف

اعرفهم؟ هم یعرفونكچ وکیف اجدهم؟ هم یجدونك»( 5عللوان)42 :2016 ،چ سلپس فایمله راه

شناختن وتدها را در پاک نگاهداشتن قلب از آلودگیها میداند؛ بنابراین ،به قللبش اشلاره میکنلد و
میگوید« :

»

6

(همان)42 :چ
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ا
اما ندا دعوت درونی و شروع سفر برا خودیابی در نیمۀ دوم زندگی او اتفلاق افتلادچ معملوال

در الگوها مرتبط به سفر قهرمان ،نیمۀ دوم زندگی قهرمان اهمیت ویژها داردچ «کمبل نیلز ورود
قهرمان به نیمۀ دوم زندگی را شرط آغاز سلفر ملیدانلد» (سلگال )177 :1389 ،و از آنجلا کله نظریلۀ
پیرسون-کیمار در ادامۀ نظریۀ کمب مطرح شده است ،نیمۀ دوم زندگی در این رویکرد ،مهمتر بله
نظر میرسدچ ابن عربی پس از ناکامیها پیدر پی در پیداکردن وتد دومش ،به این نتیجه میرسلد
که هنوز از آمادگی الزم برا شناخت وتد دوم برخوردار نیستچ
در همین راستا محیالدین به ریاضت نفس خلویش مشلغول میشلود تلا قللب خلود را آملادد

شناخت وتد دوم کند« :
»

7

(علوان)223 :2016 ،چ

محیالدین پس از هموارکردن ریاضتها بر خود ،باالخره موفق بله کشلف و شلهود ملیشلود؛

کشف و شهود که او را برا یافتن وتد دوم راهی مراکش میکند« :

»

8

(همان)238 :چ

ابن عربی برا تحققبخشیدن به این رویا راهی آفریقا میشود؛ اما در بجایه خبر وقلوع قحطلی
در مصر را دریافت میکندچ عجیبتر آنکه بهیور اتفاقی از یریق کاروانیان از احوال دوستان دوران
کودکی خود ،یعنی حریر و خیاط باخبر میشودچ وقتی میفهمد آنها به بیمار فل مبتال شدهاند،
تصمیم میگیرد بیدرنب به مصر برود و از آنها پرستار کندچ خیلاط پلس از بهبلود نسلبی ،ابلن
عربی را از وفات وتد دومش باخبر میکند و میگوید که او شخصی به نام ابوالحسن بجایی بلوده و

اینک از دنیا رفته استچ خیاط علت نشناختن وتد دوم را اینگونه بیان میکند« :

»( 9هملان)286 :چ خیلاط در ادامله

محیالدین را به آرامش دعوت میکند و سپس خود را بهعنوان جانشین وتد دوم ابلن عربلی معرفلی
میکندچ
.2-4تشرف

همانیور که اشاره شد ،نیمۀ دوم زندگی در سفرها اسطورها از اهمیت ویژها برخوردار اسلتچ
«در میانسالی انسان با بحران معنا مواجه می شود» (پالمر)208 :1385 ،؛ لذا برا بریرفکردن ایلن
ا
خلأ شللناختی در جهللت خودشللکوفایی گللام برملیداردچ«اساسللا یکللی از اهللداف کلللی عرفللان و
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روانکاو رسیدن فرد به وحدت درونی و موفقیت در ایجاد وحدت با عالم خارج از وجود اسلت؛
این هدف در قالب اص سلنخیت در عرفلان و همانندسلاز در روانشناسلی صلورت ملیگیلرد»
(انزابینزاد و حجلاز )35 :1384 ،چ ایلن همانندسلاز در روانشناسلی یلونگی بلا شلناخت آنیملا یلا

آنیموس 10و یکیشدن با آنها صورت ملیگیلردچ «یونلب ایلن کهنالگلو را نیلرو حیلاتی در روان

میداند که انسان را به کنش وامیداردچ با مواجهه بلا آنیملا یلا آنیملوس در دنیلا واقعلی ،شلخ
احساس میکند که با غریبها رو بهرو شده است که در عین حال بسیار آشنا بله نظلر میرسلد و او
دلباختۀ کسی میشود که ناخودآگاهانه به وجهی از خلودش شلباهت دارد» (پاینلده-317/1 :1398 ،

 )318و پیوستن به آن موجب فردانیت و خودیابی میشودچ «آنیما بر بخش قاب توجهی از کنشها
رفتار مرد تأ یر میگذارد و باعر شک گیر کهنالگو خـود بر پایۀ نهار کارکرد عایفه ،حلس،
فکر و شهود میشود» (یاور )118: 1374 ،چ در فرآیند فردیت ،انسان از «من» میمیرد و به «خود» یا
همان خویشتن اصلیاش دسلت ملییابلد (یونلب)245 :1377 ،چ کسلی کله بله ی
تفلرد ملیرسلد ،از
شخصیتی آزاد برخوردار میشود و تغییرات رفتار بارز را تجربه میکند و در نهایلت ،بله فلرد
کام بدل میشود؛ بدون آنکه فردگرا و خودمدار باشد (فوردهام)134 :1374 ،چ

خودیابی در عرفان نیز با ایجاد وحدت درونی صورت میپذیرد:
در عرفان محبت و عشق الهی منشأ دعوت و حرکت جهت یکپارنهسلاز قلوا درونلی سلالک
استچ نزدیکبودن معشوق به عاشق نوعی حجاب بین آنها ایجاد میکند؛ بنلابراین ،محبلوب بله
دنبال این عشق در بیرون از وجود خود میگردد و از صورتی از صورتهلا علالم محسلوس بله
صورت دیگر منتق میشود؛ اما در نهایت درمییابد که محبوب حقیقلی در کنله وجلود خلود او
است و لذا در این لحظه محبوب را فقط از یریق محبوب جستجو میکندچ در این رویکرد فکر
زن همهون آینها است که مرد صورت خویش را در آن میبیند؛ صورتی کله بلا شلناخت آن بله
شناخت خدا میرسد (کربن 276 :1399 ،و )286چ

آیین تشرف با آزمونها سخت همراه است و قهرمان داستان باید از آنهلا سلرافراز بیلرون آیلدچ
ابن عربی از سو یی به همسلرش ،ملریم ،متعهلد اسلت و از سلو دیگلر ،بله عشلق نظلام گرفتلار
شده است؛ اما این نالش به بحران تبدی نمیشود؛ زیرا مریم در ا ر فلوت دخترشلان ،زینلب ،بله
افسردگی دنار میشود و برا همیشه ابن عربی را ترک میکند و نزد اقوام خود در بجایله ملیرود و
در همانجا نیز فوت میکندچ اینگونه ،نظام به معشوقۀ یکتا محیاللدین در میلانسلالی او تبلدی

میشودچ«

»( 11علوان)320 :2016 ،چ

عشق و شناخت ،الزم و ملزوم یکدیگرندچ «آدمی نیز را که نمیشناسد ،دوسلت نملیدارد و
بدون دوستداشتن هم نمیتوان شناخت» (ستار )249 :1374 ،؛ به این ترتیب کله «میلان عاشلق و
معشوق نوعی ارتباط دیالکتیکی برقرار میگردد؛ عاشق ویژگیها اصلی محبلوب را درملییابلد و
محبوب میتواند عاشق را در آگاهشدن از استعدادها خود و تحققبخشیدن بله آنهلا یلار دهلد»
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(فلروم)173 :1390 ،چ «این آگاهی باعلر بله هلم پیوسلتن جنبلهها آگلاه و ناآگلاه روان شلده و بله
شک دهی معنا و هدف جدید در زندگی انسان میانجامد» (پالمر)208 :1385 ،؛ معنا و هدفی که بر
پایۀ تفکر بارور و خالق پایهگذار شده اسلتچ «ننلین تفکلر ایلن قابلیلت را دارد کله از یریلق
عم کردن و درککردن با جهان رابطۀ سازنده برقرار کند و به خلق اشیا بپردازدچ تخیل خلالق جلزء
رات عشق عرفانی است که خود مح تالقی عشق یبیعی و عشق روحانی اسلت» (سلتار :1374 ،

)254چ این آفرینشگر در محیالدین عربی با خلق کتابها ترجموان االشوتاق و فتتحوا مکیوه
تحقق مییابدچ
همهنین شیخ اکبر جنسیت را در تجلی و شهود دخی نمی داندچ و معتقلد اسلت کله کملال
انسان همان والیت و قطبیت است و برا هریلک از زنلان و ملردان قابل دسلتیابی اسلت (شلریف،

)126 :1394؛ بنابراین ،وقتی سالها بعد ابن عربی از خود نظام میشنود که او وتد سوم محیاللدین

است ،به آرامش درونی میرسدچ نظام ،ابن عربی را به سلو وتلد نهلارم هلدایت ملیکنلد« :

»( 12علوان)428 :2016 ،چ بلاالخره ،محیاللدین

وتد نهارم خود را در ملطیه پیدا میکندچ او درویشی است که در بازار به فالگیر مشلغول اسلتچ
گفتگللو میللان ابللن عربللی و درویللش دربللارد مسللائلی اسللت کلله محیالللدین از اوتللاد دیگللرش

آموخته است« :
»( 13علوان)538 :2016 ،چ درویش به درخواست ابن عربلی خلود را معرفلی ملیکنلد؛ او
کسی جز شمس تبریز نبودچ
 .3-4بازگشت

ابن عربی با پیداکردن وتد نهارم خود ،به قطب تبدی میشود که هملان ویژگلیهلا کهنالگلو
حاکم را در نظریۀ پیرسون-کیمار داردچ «بحر ماهیت انسان کامل در اندیشلۀ عربلی را از یریلق
مفهومی به نام قطب میتوان بررسی کردچ این مفهوم اولینبار توسط ابن عربی مطرح شد و بعد از او
بهوسیلۀ بعضی فالسفه همهون مالصدرا پیگیر شد»(مازن)229 :1394،چ شلیخ اکبلر نظلر خلود را
دربارد قطب اینگونه بیان میکند« :بدان ،اقطاب محمدیین بر دو نوعاند :اقطلاب بعلد از بعثلتش و
اقطاب قب از بعثتش؛ اقطابی که پیش از بعثت او بودند ،همان رسوالناند و آنها  313رسولاند؛ اما
اقطاب بعد از بعثت او تا روز رستاخیز دوازده قطباند» (ابن عربی)75/4 :1405 ،چ

با رسیدن به این مقام ،شیخ اکبر مورد توجه و احترام صوفیان بوده و در خانقاه منزلتی باال داشته
است؛ بهیلور کله ملورد مشلورت قضلات و پادشلاهان واقلع ملیشلد و در مقابل  ،بلا سلخنان
حکیمانهاش آنان را متوجه مسائ اساسی مملکت میکردچ
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«هدف و نالش اصلی مرحلۀ بازگشت ،در میان گذاشتن اسلتعدادها ،آموختلههلا و ارزشهلا
سفر اسطورها با دیگران و دنیاست» (پیرسون و کیملار)145 :1398 ،چ اگلر انسلان خلود را در سلطح
عمیقی بشناسد ،کهنالگو حاکم ،او را به پیگیر اهداف برا بهترکلردن وضلعیت دنیلا موظلف
میکندچ مشکالت اصلی مرحلۀ بازگشت با انتخاب راه خدمت به جهان و مردمانش ح ملیشلود
(همان)146-145 :چ عالوه بر این«،گرداندن امور یک خانواده ،گروه ،سلازمان یلا کشلور ،مسلئولیت
بزرگی است و کهنالگو حاکم ،این مدیریت را به نمایش میگلذارد» (هملان)100 :چ بنلا بلر آنهله
گفته شد ،ابن عربی فصتص الحکم را مینویسد و بهخایر آن مورد انتقاد شدید فقها واقلع میشلود
که در نهایت ،به قطعشدن مستمر و از سو قاضی آن زمان میانجامد و لذا ،فقر در زمان پیر
به او رو میآورد؛ اما او تن به رللت نمیدهلد و بلهخلایر ملال و مقلام از نوشلتۀ خلویش برائلت
نمیجویدچ برعکس ،در جستجو شغلی برمیآید و سرایدار باغی در دمشق میشودچ همهنلین او
در این دوره به امور آموزشی مریدان خود سلامان ملیبخشلد و فرزنلدان خلود را نیلز بلا توجله بله
استعدادهایشان راهنمایی و تا آخرین لحظه برا معیشلت خلانوادهاش تلالش میکنلد و در هملین
اوضاع ،مرگ او را درمییابدچ
در حقیقت تصویر که داستان مت صغیر از اواخر زندگی ابن عربی بله نملایش ملیگلذارد،
تصویر شخصی است که بر نفس خود حاکم شده است و این تسلط بر نفس را میتلوان از سلخنان

او دریافت« :
»

14

(علوان)588 :2016 ،چ

 .5نتیجه
از میان کهنالگوها دوازدهگانۀ نظریۀ پیرسون-کیمار ،کهنالگو حـاکم تلا حلدود بلا نظریلۀ
انسان کامـ ابن عربی مشابهت داردچ بیشک ،الگو انسان کام بسلیار جلامعتلر از کهلنالگلو
حاکم است؛ نراکه زاویۀ دید عرفان به انسان ،تنها به بعد روانلی او محلدود نمیشلود و بله ارتبلاط
انسان و هستی نیز توجه ویژها داردچ با وجود ایلن ،میتلوان تلا حلدود ویژگیهلا کهنالگلو
حاکم را با نظریۀ انسان کام در یک راستا انگاشتچ همانگونه که سالک بر ا ر ریاضتهایی که بلر
نفس خود هموار میکند و پس از سرافراز در امتحانات الهلی و ی
یلی مقاملات عرفلانی بله مقلام
قطبیت و کمال میرسد ،در نظریۀ پیرسون-کیمار نیز قهرمان داستان پس از ی
یی مراح عزیملت،
تشرف و بازگشت،پس از پشت سرگذاشتن آزمونها سخت بهنوعی تسلط بر خود و دیگران دست
مییابد و همانیور که نمونهها انسان کام در غیر انبیاء و رسوالن در قالب اقطاب ظهور و بلروز
مییابند و با مقام والیت در امور خود و دیگران تصرف میکنند ،کهنالگو حاکم تکام یافتله نیلز
قادر به مدیریت خود و دیگران استچ
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عملکرد کهنالگو حاکم در قالب سفر قهرملان و بلا یلیکلردن مراحل عزیملت ،تشلرف و
بازگشت قاب تبیین استچ در رمان مت صغیر ،ابن عربی با دیدن رویا عرش الهی راهی سفر بله
مکه میشودچ در مکه عشق او به نظام ،دختر شیخ زاهر اصفهانی ،آمادگی برا تحول عظیم را در او
ایجاد میکند که سالها بعد با فهم معنلا ایلن عشلق ،آیلین تشلرف و خودیلابی در درون او قلوام
مییابد و در نهایت با یافتن وتد نهارم به فعلیت و اکمال میرسدچ ابن عربلی بلا رسلیدن بله مقلام
قطبیت ،واجد صفات انسان کام شده و ویژگیها کهنالگو حاکم در او پدیدار میشود.
پینوشت
1چ وتد وصفی است که بریبقۀ مخصوص متصوفین ایالق میشودچاوتادنهلار نفرهسلتند و در نهلار جهلت علالم
(شرق،غرب،شمال و جنوب)یافت می شوند وبنابر اعتقاد صوفیه،خداوند به واسطۀ ایشان ایلن نلواحی را محافظلت
میکند (الکاشاني) 58 :1413 ،چ
2چ رسالۀ قشیریه نوشتۀ زیناالسالم استاد ابوالقاسم عبدالکریم بلن هلوازن القشلیر  ،یکلی از اسلناد مهلم و معتبلر
تصوف است و از یک مقدمه و دو فص و  54باب تشکی شده است که فضا آن به اعتقادات صوفیه میپردازد و در
قسمت ابواب ،رکر مشایخ اه یریقت آمده است (قشیر )10 :1391،چ
3چ مراد از قطب ،شخصی است که در همه حال منظور نظر خداوند متعال است و قطبیت کبلر هملان مقلام قطلب
األقطاب است که بر باین نبوت وحضرت محمد(ص) اشاره دارد و (این مرتبه) جز بر وار لان او منطبلق نملی شلود
(الکاشاني) 162 :1413 ،چ
4چ محیالدین از حضور دو زن در کودکی خود نام میبرد :اولی مادرش ،نور ،که کنیلز اسلت و بلا بله دنیلاآوردن او،
آزاد خود را به دست میآورد؛ دیگر دایه اش ،فایمه بنت مثنی ،که در حقیقت حلامی او بله شلمار ملیرودچ ابلن

عربی خدمت به فایمه را مایۀ مباهات خود می داند و میگویلد« :
» (ابن عربی)2/ 347 :1405 ،؛ معنی :خودم به زنی عارف و واص در
اشبیلیه خدمت کردم که به او فایمه بنت مثنی قریبها گفته میشودچ
ا
5چ یکی از اوتاد نهارگانه ،قطعا در اشبیلیه استچ کدام اوتاد؟ اوتلاد نهارگانلها کله زملین را از بلد ها محافظلت
میکنندچ نگونه آنها را بشناسم؟ آنها خود ،تو را خواهند شناختچ نگونله آنهلا را دریلابم؟ خلود ،تلو را در خواهنلد
یافتچ
6چ این را پاک نگه دار ،سپس از آن پیرو کن؛ آنگاه وتد تو ،تو را خواهد یافتچ
7چ هرشب نماز (شب) خواندم و از مریم دور کردمچ نیمی از کمک ماهیانهام را صدقه دادم چچچ به زیلارت سله حلرم
رفتمچ [و آیۀ] «ما ودعک ربک و ما قلی» را در تمام رکعات نمازهلا واجلب و نافلله خوانلدمچ دو شلب در گورسلتان
شهرخوابیدمچ
8چ در خواب عرش الهی را مقابلم دیدم کله بلر زبانلههایی از آتلش حمل شلده اسلتچ هملانیور کله بله آن خیلره
مینگریستم ،ناگهان پرندها زیبا و بینظیر را دیدم که دمش از خودش بلندتر بود؛ (پرندها ) به رنب آبی تیرهچ گویی
تکه یاقوتی بود که پرواز میکند ،با نگاهم دنبالش کردمچ در حالیکه او پیرامون عرش الهی میگشتچ سلپس نزدیلک
من فرود آمدچ هنگامی که به او نزدیک شدم ،زبان گشود و گفت :به مراکش بازگرد! مرد را خواهی دید کله بلا تلو بله
مکه سفر خواهد کردچ
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9چ وتد تنها زمانی خود را پنهان می کند که در دوست خود ،نیز ناپسند بیابلد یلا گملان کنلد هنلوز شایسلتۀ آشلنایی
نشده استچ
10چ «آنیما» (همزاد مؤنر) تصویر کهنالگو یی زن کمال مطلوب در ناخودآگاه مردان ،و «آنیموس» (همزاد ملذکر)
تصویر کهنالگو یی مرد کمال مطلوب در ناخودآگاه زنان است (پاینده)317/1 :1398 ،چ
11چ نظام! نیز که تاکنون کسی آن را نمیداند؛ این است که تو را دوست میدارمچ
12چ وتد نهارم و آخرین وتد تو در ملطیه استچ به سو او برو تا قلبت استوار شودچ
.13من با هر سه وتد از اوتاد سهگانه پیشین مدتی را گذراندم ،پس ،از آنها یاد گرفتم و آنها از من یاد گرفتند بله جلز
توچ این نطور ممکن است؟ تو از من ،بهتر از آنهه از آنها یاد گرفتی،آموختیچ و آن نیست؟ عشقچ
14چ من هرگز به سو ابن الزکي و یا (ناظر)خانقاه باز نمیگردم تا یکی دو دینار از آنها بخواهمچ ملن تلا زملانی کله
رو پاهایم ایستاده ام در این باغ کار میکنم و از نتیجۀ کارخودم ارتزاق میکنمچ
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ناپ پنجمچ
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54-35چ
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 کهن الگوی «حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریۀ پیرسون –کیمار/14

 اوجاچ، تهران، ترجمۀ حسین یعقوبپور، مقدمهای بر روانشناسی یتنگ،)1374(  فریدا،فوردهام
چ39-34

 ص،143 ش، کیهان فرهنگی،» «نظریۀ انسان کام در مکتب ابن عربی،)1377(  احسان،قدرت الهی

، کنفرانس بین المللی زبان،»صغیر

 «شخصیت و شخصیتپرداز در رمان مت،)1399(  یونس،قربی
چ12  ص،4  ش، تاریخ و تمدن، اربیا
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 سوفیاچ، تهران، ترجمه و تحقیق انشاءالله رحمتی، تخیل خالق رر عرفان ابن عربی،)1399(  هانر،کربن
 ناپ نهارمچ، گ آفتاب، مشهد، ترجمۀ شاد خسروپناه، قهرمان هزارچهره،)1386(  جوزف، کمب
 ناپ ششمچ، نشر مرکز، تهران، ترجمۀ عباس مخبر، قدر اسطتره،)1389( لللللللللللللللل
 ص،73/1  ش، پژوهشگاه علتم انسانی، شناخت،» «انسانشناسی از دیدگاه ابن عربی،)1394(  محمد،مازن
چ240-221
 تاریخ ایرانچ، تهران،  روانکاوی و اربیا،)1374(  حورا، یاور
 بهنشرچ، مشهد،  ترجمۀ پروین و فریدون فرامرز، آیتن،)1383(  کارل گوستاو،یونب
 جامیچ، تهران، ترجمۀ محمود سلطانیه، انسان و سمبتلهایش،)1377( ، کارل گوستاو،یونب
Jung, Carl Gustav (1997), The Portable Jung, translated R.F.C.Hull, New York,
Penguin Hooks.
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Abstract
Literary semiotics, as a modern science at the present time, seeks to decode and
discover the signs of the text by using the syntagmatic relations between words and
the special arrangement of words. “Title” of text is one of the important codes of
semiotics and is the showcase of text which can have an important relationship with
the main text and guides the reader to discover the author's mental concepts; hence it
can be said that “title” plays an important role in decoding a text. Mohammad Helmi
Al-Risheh (1985) is one of the poets who often uses symbols and signs to convey
his poetic mission to the audience.He considers “title” as a key to entering the text,
and has paid special attention to it. “Title” at the beginning of many of his odes
gives a fillip to the mind of audience. in this paper, “La To'teni Tafahata Okhra” ,
“Resalatan ela Kalimollah” and “Ababil” will be discussed as the cases studies.Since
the titles of the three poems are based on the invoking of Quranic stories, the present
study aims to investigate the title of these odes from semiotic perspective and
analyze their relationship with the main text based on the Quranic intertextuality.
This paper also recounts the poet's purpose for invoking the Quranic stories and
examines the functions of the title of the text during its reading and explores the
titles at the structural and significational level and analyzes its functions.The
findings of this research indicate that the titles of the poems have been taken from
Quranic stories and is in line with the main text, which the poet has used to induce
his mental schemata. Also, titles are sometimes directly related to the text; that is, in
terms of meaning and sound, they have been taken from the text and sometimes their
function is indirect. So the reader to discover this relationship needs more effort.
Also, the mentioned titles are signifiers with their own signified and have
descriptive and attractive functions.

Keywords: Mohammad Helmi al-Risheh, Semiotics, Title, Functions of
Title, Title and Quranic Intertextuality.
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چکیده
نشانهشناسی ادب ی ،ب هعنوان دانش ی ن و ین در عص اار  ،ب ا اس ه اد ان نش ینی واژگ ان و ی دمان خ ا
کل ات ،در پی رمزگش ایی و کش
بهمنزل پیش اوان م هن اس

نش انه ای م هن اس ع عن وان م هن ،ان رمزگ ان ای مه نش انهشناس ی و

ک ه میتوان د ارتط ا ی مه ب ا م هن ا لی داش هه باش د و خوانن د را ب ه کش
مه ی در رمزگش ایی م هن

ک ه عن وان ،نق
س
ک ه االط ا ب ا اس ه اد ان ن اد ا و نش انه ا،

م ا ی ذ ن ی نو یس ند را ن ایی کن د ان ای نرو ،میت وان گ
داردع مح د ال ی ال یش ه 1985م) ،در نم ۀ ش اع انی اس

رسال شع ی خو ی را ب ه ماا ا الق ا م یکن دع وی ب ه عن وان ،ب همثاب کلی د ورود ب ه م هن ،ا ه ام و ی ژ
داش هه اس و عن وان در ان ابه دای بس یاری ان قص اید وی ،تلنگ ی در ذ ن ماا ا ایج اد میکن دع در
س
این جسهار ب ه ماالع م وردی قص اید «التعان ی ت اا أخ ی»« ،أبابی ل» و «رس ال إل ی کل ی الل ه» پ داخه ه
میشودع ان آنجا که عناو ین این س ه قص ید مطهن ی ب ر اخ وانی داس هان ای ق آن ی اس  ،پ ژو

اار ب

آن اس تا به واکاوی نشانهشناسان عناو ین ای ن قص اید و ارتط ا آنه ا ب ا م هن ا لی ب ا ت ی ه ب بین امهنی ق آن ی
پ داخه ه ،دش ش اع را ان ای ن ر اخ وانی ب انگ و کن د و ک ارک د ای عن وان را در م هن در خ وا خ وان آن
ب رس ی کن د و ب ه ک اوا عن او ین در س اس س اخهاری و دالل ی و نق

ای آن بپ داندع یاره ه ای پ ژو

ااکی ان آن اس که عناو ین قص اید ،ب گ ره ه ان داس هان ای ق آن ی و در راس های م هن ا لی اس
ان آنها ب ای القای انگار ای ذ ن ی خ و ی به جس هه اس

ک ه ش اع

دیگ این ه عن او ین ،گ ا ارتط ا ی مس هقی ب ا

مهن دارند یعنی ان نظ معن ا و ل ب ب گ ره ه ان م هن س هند و گ ا ک ارک د آن ب ه ش یو ای ای مس هقی و نیانمن د
ب ه ت وا م
مدلوا ای خا

اع خوانن د در جه
خود و دارای نق

کش

ای ن ارتط ا اس

ع چن ین عن او ین م وکور ،داا ایی ب ا

ای تو ی ی و جلاکنند سهندع

واژههااای کلی ادی :مح د ال ی ال یش ه ،نش انهشناس ی ،عن وان ،نق

ای عن وان ،عن وان و بین امهنی

ق آنیع

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

y.marof@yahoo.com
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ّ
 .1مقدمه
نشانهشناسی بهعنوان روشی نو ،با ب رسی ین

خا

واژگان ،در پی ره ارتطا ات نهان مهن

بود اس و ران و رمز ای پنهان را ان دا ال اظ بی ون میکشد و کدگواری ای مهن را با واکاوی
نشینی واژگان کش

ارتطا

میکند بناب این ،باید گ

این دان  ،نق

مه ی در واکاوی و

تحلیل مهون ادبی ،ان ج له شع ای ا میکندع
«نشانهشناسی ،ماالع نظاممند
شک

دالل

عنوان اس

عواملی اس که در تولید و ت سی نشانه ا یا در ر آیند

دارند» م اریک)326 :1385 ،ع ی ی ان شاخه ای مه این دان  ،نشانهشناسی
«عنوان یک اث ادبی،

چون مع ایی اس که مهن ا لی سعی در ال آن دارد»

ا داوی)96 :1997 ،ع نشانهشناسی توجه بسیاری به عنوان دارد و آن را اونۀ معنایی «داللی»
مسهقلی میداند که ان گونگی تحقق ارتطا میان ارساا و دریار «پیام» و نیطایی ای عنا
ن ی پ د ب میدارد نع ب)92 :2018 ،ع اولین یزی که
مواجه میشود ،عنوان آن اس

ان اینرو ،عنوان

خوانند ای در ب خورد با اث ادبی ،با آن

اث ادبی ،مه ت ین و اساسیت ین درگا ورود به
ا و عنا

دیگ آن اث دارد ،ذ ن خوانند

آن اس

اکه ارتطا تنگاتنگی با م ا ی  ،شاصی

را به ال

کشید  ،ر ریه ایی ب ای او ما ح میساند و او را به خوانشی تان ان مهن اث تح یک
1

میکند اسنیه)25 :2013 ،ع مح د ال ی ال یشه ،ان شاع ان توان ند معا

اس

که با

نیادی ان شع وی را م امین سیاسی و ملی با ت یه ب نشان ا ،ن اد ا و رمون تش یل مید د
به وری که ره شع وی بدون توجه به این نشانه ا بسیار دشوار و تا ادی نام ن اس ع در این
میان ،انهااب عناو ین اشعار ،ان ج له مواردی اس که

ان وا شاع و

ان ظ ری باالی

شع ی وی ا ای میکندع در ب رسی دیوان شع ی شاع مواظه میشود که االا عناو ین اشعار
وی با توجه به ه ۀ سیاسی شاع  ،مهناسا با این م

ون و در این راسها انهااب شد اس

مه ت ین این عناو ین عطارتاند ان:
در

این

اشعار ان ور که ان عنوان ا مشاص اس  ،شاع به ش ایط سا س نمین خو ی و به خ وج
ان ایا اسهع ار پ داخهه و با وعدۀ پی ونی ،نور امید را در دا ا روشن ک د اس ع
ان آنجا که نو یسندگان مقال اار در پی بیان تأثی پوی ی شاع ان داسهان ای ق آنی و تطیین

س
گونگی ارتطا عنوان با مهن سهند ،با گز ین سه قصیدۀ «التعانی ت اا أخ ی»« ،رسال

إلی کلی الله» و «أبابیل» ان دیوان مح د ال ی ال یشه ،به دنطاا آن سهند تا با روشی تو ی ی –
تحلیلی به ماابق عنوان و محهوای این قصاید که بینامهنی ق آنی دارد ،بپ دانند و در پس آن به این
پس

ا پاسخ د ند1 :ع مح د ال ی ال یشه با ر اخوانی داسهان ای ق آنی ،گونه بین عنوان و
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مهن ارتطا ب ق ار ک د اس ؟ 2ع عنوان ه کارک دی در مهن دارد؟ 3ع شاع در به گی ی ان
داسهان ای ق آنی در عنوان قصاید ،تا ه اندان مورق بود اس ؟
ای نیادی انجام شد اس که ان ج ل

تاکنون دربارۀ نشانهشناسی و دالل عنوان ،پژو
آنها ،مقال «

اران  )2013اس که نگارندگان در این مقاله،

» نوشه را ه بای و

با ارائ تعاری ی ان نشانهشناسی و بیان رابا آن با عنوان ،به ب رسی دو قصیدۀ موکور در سه ساس
واژ نامهای ،ساخهاری و داللی پ داخههاند

چنین مح دعلی آذرشا و

اران  )1396در

پژو شی با عنوان «نشانهشناسی عنوان قصیدۀ حفر علی یاقوت العرش س ودۀ مح دعلی
ش سالدین» ،ر ن بیان م ا ی نشانهشناسی و دالل

ای عنوانی ،قصید را ان نظ گا دسهوری،

واژ نامهای و دالل عنوان واکاوی ک د اند اما پژو

ایی که بهعنوان پیشین بحث اار  ،اائز

ا ی اند ،عطارتاند ان :مقال «

» نوشه ابو الس  )2011ان رلساین

که در آن به نگارا نندگی ال ی ال یشه پ داخهه اس ع

چنین پایاننامهای با عنوان «

» ان دانشگا قدس که مح وداسین  )2015در
آن ،انواع تنا

و ساخهار ت کیطی شع شاع را ب رسی ک د اس ع ان آنجا که تاکنون پژو شی

دربارۀ نشانهشناسی و دالل عنوان در شع مح د ال ی ال یشه ورت نگ رهه اس  ،این نوشهار
اولین توا ب ای مع ری این شاصی در ای ان اس ع
 .2چارچوب نظر ی پژوهش
عنوان ،پی درآمد و مدخل ورود به مهن ا لی در شع اس  ،شع در عص معا  ،دنیایی ان رمز
و ران اس که درک و ره معنای آن ،مسهلزم آگا ی ان عل نشانه اس ع دان
دنیای کنونی ،در دد کش

نشانهشناسی در

ارتطا بین این دو ام مه اس که در این جسهار ،با ارائ تعاری

نشانهشناسی و عنوان ،دریچهای ب ای ورود به بحث ا لی بان ک د ای ع
 .1-2نشانهشناسی

نشانهشناسی ،دانشی جدید در عص اار اس که محل توجه نظ یهپ دانان بسیاری ق ار گ رهه
اس ع پایهگواران ا لی این عل  ،دو نظ یهپ دان بزرگ ،یعنی سوسور و پی س سهند:
ند نشانهشناسی را می اث سوسور میدانند اما با ار ار و نظ یات پی س ،نشانهشناسی به
رشههای مسهقل تطدیل شد و بهمثاب وجهی بینرشههای ،ب ای ب رسی پدید ا ت و ین یار ع ان نظ
پی س ،نشانهشناسی هار وب ارجاعی اس که
یچگا نهوانسههام یزی را ماالعه کن ،

ماالع دیگ ی را درب میگی دع او میگو ید:

ه میخوا د باشد ،ریاریات ،اخوق ،نجوم،

روانشناسی ،اقهصاد ،تاریخ و ععع – و به آن ونان یزی ای ان ماالع نشانهشناخهی نگا کن
گی و)145: 1380 ،ع
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«پژو شگ ان اونۀ نبانشناسی ،نشانهشناسی را ب رسی عل ی رمز ای نبانی و ای نبانی به
اعهطار ابزار ارتطا یبودن تع ی

ک د اند» ماهارع )21 ،1385 ،ع آنچه در عل نشانهشناسی اائز

ا ی اس  ،ارتطا بین داا و مدلوا اس ع «ر دینان دوسوسور نشان نبانی را مهش ل ان یک داا
تصور وتی) و یک مدلوا تصور م هومی) میداند و رابا بین این دو را که به نشانه ،سهی و
انسجام میباشد ،دالل مینامد» سوسور )170 :1392 ،بناب این ،میتوان گ
اناطاق این دو عنص  ،یعنی داا و مدلوا اس ع نشانه

«نشانه اا ل

یشه دو رو دارد داا بدون مدلوا ،یا به

عطارتی ،دالی که به یچ م هومی دالل ن ند ،دایی گنگ بی نیس و مدلولی که یچ ورتی
دالی) ب ای دالل ب آن وجود نداشهه باشد ،قابل دریار و شناخ

نیس » سجودی)13 :1393 ،

در نهیجه« ،نشانه در عل نشانهشناسی بهتنهایی معنایی ندارد و در ارتطا و تقابل با نشانه ای دیگ
ارنا و معنا مییابد» سوسور)164 :1392 ،ع
 .2-2نشانهشناسی ادبی

اون ای کارک د نش انهشناس ی ،وس یع و مهع دد اس
نشانهشناسی ادبی بهعنوان ی ی ان شاخصه ای سه گ دان

ک ه ان ج ل آنه ا ا ونۀ ادبی ات اس ع
نش انهشناس ی« ،ب ه تجز ی ه و تحلی ل

مهون ادبی ،ان ج له شع و داسهان میپ داندع تحلیل مهن به اعهطار مح ور جانش ینی و نش ینی،
ب رسی دالل

2

ای ر نی ،شناخ سانوکار ای ش لد ند به گ ه ان ان قطیل اساور ا ،ن اد ا

و شناسایی دیگ شگ د ای بوای ،ان مواردی اس که نشانهشناسان به آن توجه نش ان م ید ن د»
ر نگی و یوس پور)144 :1389 ،ع در نشانهشناسی ادبی میتوان گ

که دش آن «کش

ارتط ا

میان نو یسند  ،مهن و خوانند اس » اا دی )6 :1380 ،به عطارت دیگ  ،نشانهشناسی ادبی در پ ی
کش معانی نه هه در پس مهن اس ع شع

نانکه ری ات بیان داشهه اس «نوعی ان ک ارب د نب ان

اس لی ن این نبان تأثی ایی ایجاد میکند که نبان رونم ن یتواند آن را به یقی مداوم ایجاد
س
کند» ) (Reeffatterre, 1999: 149ع «به ور کلی ،شع بانن ون جه ان واقع ی ب ه ش یو ای ک امو
ناسانگار با ا ل واقعی ن ایی اس ع رعای ا ل واقعی ن ایی در ن و ادبیات ایج اب م یکن د
ن دانک ه م هن

که نو یسند ب وشد تا جهان آشنا را تا اد م ن ،انگونه که س  ،بانآر یند
س
آینهای ان واقعی ای تج بهشد جلو کند اما نبان شع ذاتا ناقض این تناظ بین نشانه ای نبانی
و واقعی بانن ایی شد اس ع در واقع شع  ،به جای محاکات واقعی  ،واقعیهی بدیل را با دس هگا
نشانهای خود میآر یند» )(Maranda, 1980: 201ع «شع نمانی پدید میآید که نبان آن ،ب ه ج ای
ِّ
ماهص ساخهار ای کوم ی
بانن ایی محاکات) ،به س الگو ایی ان دالل میل کند الگو ایی
خود آن شع نشانهپ دانی)» (Connor, 2003: 738-739ع
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 .2-3نشانهشناسی عنوان

عنوان ،ورودی مهن و نقا آا انین ارتط ا ب ا م هن اس ع عن وان «عومه ی اس
دالل

و اش ار دارد و تش ایص م هن و کش

ورت م یگی د

نوای ای آن در

ک ه ب م هن،

ار وب اث گ واری عن وان

اک ه آن ،کلی د ورود ب ه دنی ای م هن ب ه اس اب م یآی د کلی دی ک ه ب ه

نگام ابهام و پیچیدگی در این مهن ا ،ماا ا را ق ادر م یس اند ت ا ب ه دنی ای ای ن تص او ی و
ک ه عن او ین ،نظ ام ای دالل ی و

آوا ا ورود پی دا کن د» ر ج)15 :2013 ،ع ب ارت ب آن اس

نشانهشناسی سهند ک ه ب ا خ ود ارنا ای اخوق ی ،اجه اعی و ای دئولوژی انهق اا م ید ن د
 ،عن وان «خوانن د را وام یدارد ت ا قط ل ان ورود ب ه م هن ،در

ا داوی)9 :1997 ،ع در اقیق

ب اب [عن وان تأم ل کن د و ب ه خ وان آن بپ داند» ب ن ال دین)105 :2013 ،ع «ش اع معا
ای ن ام ا

،ب

ار دارد ک ه عن وان ا ،س ش ار ان اله ام و اش ار ایی باش د ک ه خوانن د را ب ای

خ وان م هن وسوس ه کن د و او را ب ه س وی م هن ب ش اند» ال ور)1254 :2014 ،ع «عن وان
س
بای د ب ا س اخهار ع ومی تش یلد ن دۀ م هن ا ن گ باش د و ک امو مهناس ا ب ا آن ش ل
س
گی د اک ه گون ه نی ادت و نق ص در تش یل ر ای عن وان قص ید  ،لزوم ا ب انخ وردی
من ی ب کل مهن دارد» عطید)274 :2015 ،ع

 .3پردازش تحلیلی موضوع
 .1-3نقشهای عنوان

عنوان ،نق مه ی در مع ری م هن ب ه خوانن د ای ا م یکن دع پژو ش گ ان درب ارۀ ای ن نق
بحث و ب رسی ک د ان د ک ه ان ج ل آن نق

ارتط ا ی نب ان اس

ا

ک ه یاکوبس ن آن را کش

ک دع ل وی و ی ک  )Louis Howickو ش ارا  )Charlesو گ ی ل  )Griffelو میهی ون
 )Mitironو ععع،

کس ب اس ا دی دگا خ ود ،نق

ژن دریار که ای ن نق
ا وح و در ه ار نق

ا ت ابع تع ی

عن وان را مش اص ک د ان د ،ول ی

ای نظ ی اس

تعی ینکنن د  ،تو ی ی ،دالل

ای ناس

بن اب این ،نق

را

کنن د  ،جل اکنن د ) خو ه ک د بو طع،

 20 :2010و الحج ي)18 :1991 ،ع
ب ه دلی ل ش طا

دو نق

دالل

کنن د و تو

ی ی ،در ای ن نوش هار و ن وع گ ز ین

قصاید ،عناو ین تنها ان دو منظ تو ی ی و جلاکنند ) مورد کن اا ق ار میگی ندع
در نق تو ی ی ،م هن بیش ه تو ی م یش ود و ب ا اس ه اد ان ای ن ن وع نق

 ،ماابق

ب ین م هن و عن وان مش اص و وار س م یگ دد ،گ ا عن وان ب ا م هن ارتط ا مس هقی دارد و
خوانند بهوروح ان خوا عنوان به کن ه م هن پ ی م یب د ام ا گ ا ر ایار

 )conceptر

ی

ش اع در م هن ان ی ق عن وان اا ل ن یش ود ،بل ه ب ا ماالع م هن ب هعنوان پ ی ب د
م یش ودع «نق

تو ی ی ش امل دو نق

مور وعی و نق

اخط اری اس

ک ه عل یرا
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ت اوت ای ن دو ب ا ی دیگ ،

دو ی ک نق

ای ا ک د و آن تو ی م هن اس

» بلعاب د،

)83-82 :2008ع

نق

مور وعی مانن د «ای ن که اب درب ارۀ اش عار ر دوس ی اس

» ،ام ا نق

مور وع که اب را ت س ی م یکن د مانن د «ای ن که اب اش عار ر دوس ی اس
تو ی ی نامی د م یش ود بای )40 :1392 ،ع نق
عنوان اس و این نق

خط ی

» ،و ای ن نق

تو ی ی بهمنزل کلی د ت أو یلی ب ای

م هن را ب ای خوانن د آش ار و تص وری ان آن ب ه ذ ن الق ا م یکن دع

بلعابد)83-82 :2008 ،ع
با توج ه ب ه تع ی ی ک ه ان ای ن نق
بح ث ای ن پ ژو

ک ه ان می ان قص اید م ورد

ارائ ه ش د ،م یت وان گ

 ،تنه ا قص یدۀ «رس ال إل ی کل ی الل ه» در ایا نق

میگی د و م یت وان اذع ان داش

ک ه ای ن عن وان ا ان ن وع تو

تو ی ی ق ار

ی ی خط ی محس وب

ک ه در با ن ش ع نه ه ه اس

میشوند ا که عن وان ،م س و تو ی گ مور وعی اس
س
و خط ان ارس اا نام ه و ا ایهی م ید د ک ه مس ل ا ا اوی ی ک پی ام بس یار مه ب ای
ت موس یع اس

ا

و ای ن خط ا س کنج اوی را در ماا ا ب میانگیزان د ک ه در

ادامه در مطحث دالل معنایی ،م صل بیان خوا د شدع
نق

جل اکنن د تش و یقکنن د ) ان مه ت ین نق

ای عن وان ب ه ش ار م یآی د نی ا

خوانن د را ب ای خوان دن م هن تش و یق م یکن د و توج ه او را ب ه م هن جل ا میکن د و انگی زۀ
ماالعه و به دس آوردن که اب را در خوانن د بیش ه م یکن د یعن ی عن وان ب ه گون های گ ز ین
م یش ود ک ه خوانن د را ب ای خوان دن م هن کنج او م یکن د الس لااني و ا ود)258 :2014 ،ع

ای ن نق

در عن او ین ش ع مح د ال ی ال یش ه مهجل ی و ب ارن اس

ع او ب ا به گی ی ان

نبان رم زی و ن ادین ،عن وان ای قص ایدا را ب میگزین د ب هویژ در ای ن س ه قص ید  ،ن اد
و تن ا

ق آن ی را ب ا

درمیآمی زد و ب دین ش ل ،خوانن د را ب ه خ وان م هن ت ای ا

میکندع در واقع ،داسهان ق آنی را ن ادگون ه در مس ی ذ نی ات خ و ی ب ه ک ار گ ره ه اس  ،ب ا

توج ه ب ه این ه ال ی ال یش ه ،ش اع ی مل یگ ا و سیاس ی اس  ،در خ وان قص یدۀ «ال
تعان ي ت اا أخ ی» ،خوانن د ای ن دریار
درب دارندۀ م

ذ ن ی را در خ ود ا س م یکن د ک ه ش ع

ونی سیاس ی و ب گ ره ه ان اندیش ناسیونالیس یهی ش اع اس

مهن ا لی کشاند م یش ود ت ا ب ه رانی ک ه در ای ن عن وان اس

پ سب هس

پ ی بط د و منظ ور ش اع را ان

تعطی «س یا دیگ ی را ب ه م ن ن د » دریاب د و ارتط ا ای ن عن وان را ب ا داس هان ق آن ی کش
کن د ،ی ا آنج ا ک ه عن وان «أبابی ل» را ب ای ی ی ان قص ایدا ب گز ی د  ،خوانن د ب ا ای ن
پی ذ نی که اس أبابیل در ق آن ذک ش د اس  ،ب ه خوان دن م هن ت ای ا میش ود ت ا ران و
ارتط ا ب ین ای ن اله ام ق آن ی و م هن را واک اوی کن دع گنگ ی و ابه ام عن وان ،خوانن د را ب ه

ّ
 /24نشانهشناسی «عنوان» در شعر ّ
محمد حلمي الریشة؛ مطالعۀ موردی« :التعطني تفاحة أخری»« ،رسالة إلی کلیم الله» و «أبابیل»

خوان دن م هن ت ای ا م یکن د

اک ه انها اب ای ن عن وان را ک ی نام أنوس م یپن دارد و در
ت موس یع اس

عنوان «رسال إلی کل ی الل ه» خوانن د میدان د ک ه کل ی الل ه لق ا ا
و لوا ذ ن به ت اپو میارهد ت ا پ د ان ران ای ن پی ام ب دارد ک ه نو یس ند
ت موس یع و ب ا

ش ع خا اب ب ه ا

ه دری ارائ ه داد اس

ه پی ام و نام های در
در نهیج ه ،مواظ ه

م یش ود ک ه ی ی ان شاخص ه ای مه ش ع ی ال ی ال یش ه ،انها اب عن او ینی خ ا
مه ی به تنا

و

ق آنی اس ک ه گ ا ب ه ورت مع ا ،ذ ن ماا ا را ب ه ال م یکش د و
مهن کشید میشودع

به ورت ناخودآگا به س

 .2-3عنوان از نظرگاه داللی (معنایی)

عن وان ،بهمنزل

وی

و ی ی ان تص او ی ت س ی ش اع ان قص یدۀ خ ود را

قص ید اس

درب داردع ای ن عن وان ،خو های معن ایی ان آن ی زی اس
قص یدۀ او ب ود ی ا دادا های اس

ک ه وی را ااا ه ک د اس

ون

ک ه ب هنع ش اع  ،م

بن اب این ان ی ک س و ،ن ود

ت سی ش اع ان م هن و تور یس آن و ان س وی دیگ  ،تش و یق و تح ی ک خوانن د ب ای اس هقطاا
عن وان ب ه ی

الغ وامي)48 -47 :1993 ،ع دالل
ان م هن و ورود ب ه آن اس
س
شاصی ای م هن اش ار دارد ک ه مع وال ی ک قه م ان اس ی ا ب ه م ان ،نم ان ،ا وادث،
رو ی

د ای ر

ی ،سیاس ی ،اجه اعی و ای

ر اخواند یا به آنها ارجاع داد ش د اس

ی ان

ی ا اس اور ای اش ار دارد ک ه در م هن

و ی ا ای ن دالل  ،ای مس هقی م یباش د و خوانن د

را به ت س ی وام یدارد ر ل)336 :1992 ،ع عن وان قص ید  ،دالل

ای معن ایی مهع ددی را ب ه

ذ ن خوانند منهقل میکن د ک ه ب ا توج ه ب ه ن وع عن وان ،م د ی ا م ک ا ب ودن ،م

ن اس

معانی مه اوتی تداعی کن دع در عن وان ای م ک ا ،مع انی جزئ ی و مج زا ب ه ورت م د نی ز
قابل ب رسی و واکاوی اس ع
ورت گ ر  ،ای ن ام اا ل ش د ک ه رو ی

با خوانشی که در اشعار ال ی ال یش ه
س
ر ی وی ،ماصو ا در قص اید م ورد بح ث ،رو ی

دی سیاس ی و در و

د

و ن اس

ک ه در ای ن مس ی ان نب ان ن اد و رم ز به م یب دع وی ن اد را ب هعنوان پوشش ی ب ای بی ان
انگار ای ذ نی خ و ی ب ه خ دم م یگی د ت ا ان ورای آن ،درونی ات خ ود را رم زگون ه بی ان
کندع هبسا خوانند ان ی ق عن او ین ش ع ای وی ،ب ه سیاس یب ودن محه وای آنه ا پ ی نط د
و ان خوا خوان
ش اع را دریاب د

م هن و نش انه ای موج ود در کن ار واک اوی ن اد ا ،ر ایار
اک ه «نب ان ش ع در بی ان دالل

ن ید د الطهه ر ام هن ا و پی ام هن ا در دریار

دالل

ر

سیاس ی

ای خ ود ب ه بی ون ان م هن ارج اع
م هن ب ه خوانن د ک ک م یکنن د

اما نبان به ک ار رره ه در م هن ش ع ب همثاب ا لی بنی ادین در خ دم خوانن د ق ار دارد ت ا ب ه
ک ک آن بهواند رمز ای مهن را بانگشایی کند» آذرشا و

اران)17 :1396 ،ع
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عنوان «رسال إل ی کل ی الل ه» ،دیطاج ی ی ان قص اید ش اع اس ع «کل ی الل ه» لق ا
ا

ت موس یع ،ان پی امط ان ب زرگ اله ی اس

و در ب دو ک وم ،تلنگ ی در ذ ن خوانن د

ایج اد م یش ود ک ه دش ش اع ان انها اب ای ن عن وان یس
الق ای ه م ه ومی اس ؟ آنچ ه ذ ن را ان دریار
ا

؟ و دیگ این ه ،وی در پ ی

معن ای اقیق ی و این ه ش ع در و

ت موس یع باش د ،دور م یکن د ،نش ینی «کل ی الل ه» ب ا «رس ال إل ی ععع» اس

ان

اینرو ،عن وان ،مع انی و م امین مهع ددی را م یتوان د در دا خ ود داش هه باش د ک ه ش اع در
ین نقا آا انین ک وم ،کنج اوی خوانن د را ب ای کن اا درون ی م هن ب میانگی زد ت ا
بل ه بهوان د کلی د ای ن مع ا را بیاب دع آنگون ه ک ه ان عن وان ره ی د م یش ود ،ش اع در پ ی
نگارا و ارساا یک نام ه ،ب ه عط ارتی بهه  ،ی ک ش وائیه ب ه ا

ت موس یع اس ع ان آنج ا

که پیامط ان وار ن اجی و دایهگ و مح ل امی د آدم ی ب ود ان د ،در ابه دا ب ا توج ه ب ه عن وان
ت موس یع را ر اخوان د ت ا بل ه ان درد ای م دم ان

قصید  ،به نظ میرسد ک ه ش اع  ،ا

س نمین ب ا د در نهیج ه م یت وان گ

م دلوا ای امی د ،ر ایی ،منج ی ،دایهگ ان
نظ در عن وان ب ه ذ ن خا ور

ج ل ه م دلوا ایی س هند ک ه خوانن د در ابه دا ب ا دق
میکنند:
امید

رهایی

منجی

هدایتگر

ام ا نگ امی ک ه ب ه با ن م هن رج وع م یش ود ،خوانن د ب ا ن وعی ت اد ر
مواجه میشود شاع در م هن،

«العلی ل» را ب ای ا

دارد که کث ت و ر اوانی ظل ب ه ان دان ای اس
قوم  ،ن اتوان ش د اس

ع

تع ب ه ک ار ب د اس

ی در خ ود
ت ا بی ان

ک ه موس ی خ ود نی ز ب ه س طا س ه ب ی ا د
ع

و ب ا ل ب «ال ت أتي» ،ب ا بی انی کن ایی ،ناامی دی ان آم دن موس ی و

بهطودی اوراع را بیان ک د اس :
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ال ی ال یشه.)380-379 :2016 ،

با خوان

مهن شع  ،م دلوا ای ذ ن ی خوانن د د ار تغیی ش د و ی ک واژگ ونی تعطی ی در

ذ ن ش ل بسهه اس ع در پ تو مح ور نش ینی ،آم دن واژگ ان «
» ب ا ب ار معن ایی من ی ،نش انه ایی س هند ک ه ذ ن را ب ه س
ش اع ان اور اع را ن ایی م یکنن د در نهیج ه ،ظل

ن اامی د ب ودن

 ،اعه ا  ،خس هگی و ی أس،

مدلوا ایی سهند که خوانند با خوان در مهن بدان میرسد:
ظلم

اعتراض

یأس

خستگی

ر اخوان ا ت موسیع و پی کشیدن ماج ای قوم  ،ایط ا ت ع و گوسالهپ سهی قوم و

ت سا آن ا تع  ،بیان ناتوانشدن وی ،اشار به قهل عام گسه د و کشهار ای رجیع ،نشانه ایی
سهند که ماا ا را به ر ایار ر ی شاع سوق مید د و بدین ورت مواظه میکند که شاع
با این ر اخوانی و ارتطا بین عنوان و مهن مورق ع ل ک د اس و به کارک د عنوان در مهن اینگونه
پیمیب د که وی ما انه با نین گز ینشی ،ذ ن را به درون مهن میکشاند و اینگونه به کارک د
عنوان در مهن پ داخهه اس ع اینها نشانه ای اعه ا
هیونیس

شاع و بیان نهای

ددمنشی و ظل

اس « :نشانه ا عوو ب بار معنایی خود ،باری سنگین ان باور ا ،اندیشه ا،

اساور ا و به م هومی کلی ،ر نگ را به دوا میکشند و نشاند ندۀ پیشین تاریای کهن
سهندع اینگونه ان نشانه ا ان
تاریخ و ر نگ

یق رمزگان ای ر نگی ارنا مییابند و خوانندگان را به مهن

جامعهای میب ند» سجودی و کاکهخانی)138 :1390 ،ع

عنوان این قصید  ،یک ج ل اس یه اس و «اسلوب اس ی به دوری ان رنگ و بوی ر ای
شاصی تأکید دارد» ر ل)142 :1992 ،ع ان آنجا که ج ل اس یه ب ثطوت و اسه ار دالل میکند
ج جانی 124 :2005 ،و نماش ی )9/1 :2006 ،ان اینرو ،شاع ان این اسلوب در جه

بیان
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یشگیبودن ظل قوم ا ت موسیع اشار میکند و سه گ ی را و یژگی ثاب
ب میش د که

وار ادامه داردع ن ه دیگ این ه با گ یز در مهن شع و کش

شاع  ،خوانند به این س
«

ر ایار

این قوم
ذ نی

ر ن ون میشود که عنوان ،تنها ب گ رهه ان معنای شع اس نه ل بع
» ،عنوان ی ی دیگ ان قصاید ال ی ال یشه اس که ان نظ ل ب و معنا

ب گ رهه ان مهن اس ع این نوع گز ین ب ای عنوان ،دریچهای را پی روی خوانند میگشاید و ذ ن
پ س گ وی را ب ای درک معنای مدنظ شاع ان این ج له به توا وامیدارد که منظور شاع ان
«سیا دیگ » یس ؟ انهااب واژۀ «ت اا » سیا) و مهص ک دن آن به واژۀ «أخ ی» دیگ )،
بیشک یک نشانه ب ای م هوم ذ نی شاع اس که خوانند را به کش مع ای آن ت ایا میکندع
سی ا

وار ن ادی مثط با بسامدی امیدبا

شع  ،ان آنجا که تفاحة

در نهیجه با توجه به آسهان ورودی

بود اس

یشه نشان و دالل کنند ب ای مدلوا ایی مانند ابزار مع ر و شناخ ،

شناخ نیک و بد ،ن اد تانگی ،نندگی ،اوت و نوشدن اس

شوالیه و گ ب ان ،)701/3 :1382 ،در

نگا اوا نیز نین مین اید که ب ای نین ن اد ایی به کار ررههاس :
تازگی

طروات

زندگی

نوشدن

با رجوع ب ه دا م هن و ب ا ک اوا در م هن ش ع مش ا د میش ود ک ه پیش اوان ش ع در دا
مهن ،ب ار ا ت ار ش د اس

و خوانن د ب ا ی ک واژگ ونی معن ایی مواج ه م یش ود ک ه در آن

شاع با گ ی زی بین امهنی ب ه داس هان ق آن ی آدم و ا وا و م اج ای ااواش دن آنه ا توس ط ش یاان
و خوردن می وۀ م نوع ه ،ب ه س یا ب ار معن ایی من ی داد و آن را نش ان ر ی ا و نی ن گ ب ه ک ار
ب د اس ع
آنگ ا خوانن د ب ا ک ی دق

نظ در عن وان و نش ینی واژۀ «ت اا » ب ا

«أخ ی» و رع ل نه ی «ال تعان ي» ،ب ه ای ن ن ه ه پ ی م یب د ک ه تفاحااة در اینج ا در معن ای
ا لی خو ی به کار ن رهه و یک داا ب ای یک مدلوا خا

اس :
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ال ی ال یشه)114 -112 :2016 ،ع

ون یک داسهان ق آنی ،بین ااواگ ی

شاع در این قصید و با ب گ رهن این عنوان ان دا م

شیاان و اس ائیل ارتطا ایجاد ک د و ان این داسهان ب ای بیان ایدۀ سیاسی خو ی به جسهه اس
تا شیاان هی اس ائیلیان را به تصو ی ب شد ،وی با ل ب «أخ ی» ،ت ار وسوسه ای ر یط اران
شیاان را در پوششی دیگ بانگو میکند که اس ائیل با وعد ای درواین در پی وسوس رلساینیان
اس تا س نمینشان را اصا کند و اس ائیل را در پوش شیاان ن ایان ک د اس ع
ب ا توج ه ب ه آنچ ه گ ه ه ش د ،در پ س درخواس
عن وان قص ید آم د  ،اندیش های سیاس ی نه ه ه اس
ااواگ ی ای هیونیس

اس ه اد ک د اس

ب یطن د و ان س نمین خ ود بی ون کنن د
بی ون ش دع ان آنج ا ک ه ش ع دارای م

ش اع ب ای ن دادن س یطی دیگ ک ه در
ک ه ان س یا ب هعنوان ن ادی ب ای

ت ا ب ا واداش هن م دم ب ه ر وا نم ین ،آن ان را
ان ور ک ه ش یاان آدم را اا وا ک د و ان بهش

ونی سیاس ی اس

 ،خوانن د ب ا ی ن واژ ا در

کنار دیگ  ،درم ییاب د ک ه آنه ا انطاش هی معن ایی ،ر ات ان مع انی ا لی در دا خ ود دارن دع
» ،ر ی اد ای خش آگ ین ش اع در اعه ا

در واقع ،ت ار «
ج والن م اران ت اریخ در س نمین اس

به

ع ش اع ب ا اس لوبی گزن د و تل خ ،در ی ک

نشینی ان واژ ا و در پ ی آن ب ا ت ار ل ب «منهه ک» ،انزج ار خ و ی را ان ا ور ایل ه-
گ ان ر ی اد م ینن د ک ه گ ام ای ن اپ اک آنه ا ،ه ارت س نمین را ان ب ین ب د اس
اینجاس که خوانن د ب ه ای ن ن ه ه پ یم یب د ک ه ش اع ب ه
ه ۀ ااواگ ان

ع

ورت تل یس در ای ن قاع ه ،ان

هیونیس پ د ب میداردع

شاع ان هیونیس ایلهگ به ابلیس ،بهعنوان ن اد ااواگ ی تعطی ک د که با ایلهگ ی،
س نمین رلساین را اصا ک دع خوانند با گ یز در مهن درمییابد که یک ان واژگان عنوان ،یک
نشانه سهند که ان خوا محور
اس  ،پی ب د میشود

شینی به معنابنی معنای نی ین واژ ) که در پس ر

اکه «در شناخ معنای شع  ،محور دالل  ،محور

شاع نه هه
نشینی اس »

ب ک و ارهااری ،)114 :1389 ،خوانند ان یق نشینی واژۀ «ت اا » با نشانه ایی ون واژ ای
«ملجأ الع بي ،لیس له جدار ،الط منههک ،إبلیس ،الاایئ » گ ان الی پنهانی آن میگشاید
اکه گ دا شیاان در س نمین ع بی بدون ا ی  ،که ت ام س نمین را آلود ساخهه در کنار واژۀ

«سیا» ،تنها میتواند تداعیگ ماج ای شیاان و سیا در داسهان آدم و اواع باشدع در نهیجه
نین اا ل میشود که این واژ یک بار معنایی ر ات ان معنی خود دارد ،ت اا یک نشان نبانی
اس که در این قصید  ،مدلوا االا آن ااواگ ی اس ع این ااواگ ی ان ناای اس ائیل شیاان

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،4زمستان 29/ 1400

ورت گ رهه که با وسوسه ای شیاانی سعی در ر ی هن رلساینی ا داشهه اس و شاع

ن ین

ن مندانه بین موروع سیاسی اشغالگ ی هیونیس ر یط ار و آن موروع ق آنی ارتطا ب ق ار ک د
اس

بناب این ،یدمان ال اظ در کنار ی دیگ  ،ذ ن خوانند را به مدلولی ر ات ان آنچه در ابهدا

میپنداش  ،سوق مید د که شامل ااواگ ی ،اشغالگ ی ،ر یا ،ظل و اصا اس :
اغواگری

فریب

اشغالگری

تفاحة

غصب

ظلم

ام ا عن وان ،خ ود نی ز ب ه ورت کل ی و در ینش ی ان ت ام واژگ انی ک ه در خ ود دارد،
ااوی پیامی اس ک ه دش ا لی ش اع اس

و ش اع آن را دال ی ب ای م دلوا ای ذ ن ی

خو ی  ،یعنی اعه ا  ،خش  ،مط ارن و انزج ار ب ه اس ه داد لطی د اس
گ

این عنوان ،شعار اعه ا

و در واق ع م یت وان

شاع اس :
اعتراض

خشم

التعطين تفاحة
أخری

مبارزه

انزجار

ال ی ال یشه عن وان ای ن قص ید را ب ا اس ه اد ان اس لوب ج ل رعلی ه بی ان ک د اس
«اس لوب رعل ی ب ا رع ل و ر ای آن ،دارای نش انه ای شاص ی اس

ع و یژگ ی دیگ آن ه

اسلوب رعلی با رعل خ ود ع وو ب اندیش شاص ی ،ب ه نم ان و ع دد نی ز دالل
نم انی در آن جنط های اساس ی ب ه ش

ار م یرود» آذر ش ا و

و

دارد و بع د

اران )14 :1396 ،پ س
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کاربس ج ل رعلی ه داا ب نم ان کن ونی و اار اس

و بی ان م یدارد ک ه ش اع ان اور اع

کنونی جامعهاا میس ایدع
«أبابی ل» ،عن وان ی ی دیگ ان قص اید سیاس ی ال ی ال یش ه اس ع ای ن عن وان ب گ ره ه
ان محهوای مهن اس و یچگون ه اش ارۀ ل ظ ی در م هن ش ع ب ه ای ن کل ه نش د اس ع آنچ ه
ا س کنج اوی خوانن د را ب انگیاه ه ،ن وع واژ گز ین ی ش اع ب ای ورود ب ه ش ع اس

ع وی

خوانن د را ب ای گ گش ایی ان اس ار نه ه ه در دا م هن و ارتط ا آن ب ا ای ن عن وان ب ه خ وان
مهن وامیداردع خوانند ن یتوان د ب هس هول ان عن وان بگ ورد و ب ه دا م هن ن وذ کن د،
ا ی
اس

دادن ب ه عن وان ،او را ب ه م هن مهوج ه م یس اند
ع ای ن قص ید ان ج ل ه قص ایدی اس

خ و ی ق ار م ید د و س ایش گ  ،در

ین

اک ه عن وان ان س انوک ار ای م هن

ک ه خوانن د را ان ی ق عن وان ،در دا اث
ان ابه دا ،ب ه نگ ام س ای اث خ و ی  ،ب ای

خوانند نیز سه ی قائل شد اس ع ب هک ارگی ی ای ن عن وان ب ای خوانن د ک ه در ابه دا ذ ن او
» ری ل )3 :س وق م ید د ،م طه و گن گ اس

را به آی ق آن ی «

او ا ین ان دارد ک ه ای ن عن وان ،الی ه ای پنه انی ان معن ا در خ ود ج ای داد اس

و

و ب هعنوان

تحلیلگ مهن در دد تحلیل آن ب میآید:

ال ی ال یشه)160 :2016 ،ع
» در این با  ،تداعیکنندۀ آی ش ی «

بهکارگی ی «

»

ریل )4 :اس که خوانند با ق اردادن این واژ در کنار عنوان قصید ابابیل) ،یک نشانه دریار
میکند تا با گ یز به آیات ق آن ،ارتطا عنوان را با مهن رمزگشایی کندع او مواظه میکند «أبابیل»
سه ر ی شاع اس که منظومهای ان معانی را در دا خود جای داد اس « ،یک عنوان در
لحظ تولد خود ،با رشههای ما یانه به کل اث ادبی و ل اس و نسط آن به کل اث  ،مانند نسط
س به بدن اس

اکه عنوان ،و یژگی ای تعطی ی ،نیطاییشناخهی ،عطارت اندک و معنای ر اوان

اس » ذو یطی)21 :2006 ،ع
در اینجا ،با ب رسی شع  ،الیه ای نی ین معنای عنوان ب مو و این ر یار اا ل میشود که
شع  ،معنایی اعه ا آمیز و ظل سهیز را درب داردع خوانند با نی کی ،با ت ار «
» و ق ار دادن این ج له در کنار عنوان قصید و معانی نه هه در دا آن ،به این
ن هه پیمیب د که شاع  ،بهگونهای نامحسوس بین پ تاب سنگ به سوی نی و ای اس ائیلی و پ تاب
سنگ پ ندگان ابابیل ب سواران اب ه ،ارتطا ی معنایی به وجود آورد و اینگونه با اسه اد ان داسهان
ق آنی ماج ای ا حاب ریل ،بینامهنی ق آنی نامحسوسی را خلق ک د اس و پ ندگان أبابیل را در
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سنگاندانی ،ن ادی ان کودکان رلساینی مع ری ک د اس که
هیونیس

ا سهند پس میتوان گ

وار در ااا اعه ا

که أبابیل در اینجا نشان و دالی اس

و مطارن با
که درب دارندۀ

مدلوا ای اعه ا  ،نابودی ،ظل سهیزی و مطارن اس :
اعتراض

ظلمستیزی

أبابیل

نابودی

مبارزه

 .3-3عنوان از نظرگاه ساختاری

ان لحاظ ساخهاری ت کیط ی) ،ورع عن وان ن زد م ل ان ،می ان ی ک ج ل ه ،ج ل ه ای اس یه ی ا
رعلیه و ت کی ا جزئ ی و اس  ،خ وا عل ی ا ش ی  ،ظ ش م ان ی ا نم ان،
نوس ان اس

ما وی )458 :1999 ،بن اب این ،بای د گ

و ا ش در

عن وان ان نظ نح وی ب ه دو با

م د و م کا تقسی میشود که بسهه به ر ای ر ی شاع مه اوت اس ع
ان س اخهار م د و

مح د ال ی ال یش ه در انها اب عن او ین قص اید خ و ی ،
س
م ک ا به جس هه و ن د ک ه س اخهار م ک ا ،ماصو ا ج ل ه ،بیش ه ین ر اوان ی را ب ه
خود اخهصا

داد اس  ،ام ا ای ن نوش هار ب آن اس

ت ا ب ا ش یو ای گز ینش ی

دو ن وع را

ب رسی کند:
» ان نظ س اخهاری ،م ک ا ،ان ن وع ج ل رعلی ه

عن وان قص یدۀ «

و مهش ل ان س ه واژۀ رع لف راع لف م ع واف
ادوث دالل م یکن دع در ای ن س اخهار «
دو م ع ولی اس

) اس

ک ه ج ل رعلی ه ب تج دد و

» رع ل نه ی اس

و م ع وا اوا آن ر ی «ي» و م ع وا دوم کل

در ابه دای ک وم ،رع ل ب ه ورت من ی ذک ش د  ،بی انگ نهای
ش ایط ااک ب جامع ه اس
خوانن د اس

و چن ین،

ون

ک ه ان نظ س اخهاری
«ت اا » اس

و این ه

انزج ار و خش ش اع ان

آم دن ت اا نی ز ،اذع ان ب ه ن اش ناخههب ودن س یا ب ای
«أخ ی» ب ای س یا ،ب ت ارش دن ی ک ات اق ،یعن ی

ر ی ا و اا واگ ی اش ار داردع قص یدۀ «أبابی ل» ان نظ س اخهار دس هوری ،تنه ا ی ک کل ه
اس

و در نم ۀ عن او ین م د ج ای دارد و ش اع ب دون یچ تور یس نائ دی ،تنه ا ب ه گ هن
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این یک واژ بسند ک د اس
مع ا را کش

ت ا خوانن د ت ام ر

خ و ی را ب آن مه ک ز و خ ود ،ران ای ن

کن د و ای ن ن وع انها اب در عن وان ،در ندان ه و ا اکی ان خوقی

ن ن ایی شاع اس

و

ک ه تنه ا ب ا ی ک واژ و در قال ا ل ب م د ،خوانن د را ب ه ماالع ش ع

تشو یق ک د اس ع در قص یدۀ «
ج ل ه ،و م ک ا اس

» ،ط ق ت کی ا دس هوری ،عن وان ی ک

و ت کی ا نح وی ج ل ه ،نش انگ اس یهب ودن آن اس

خط تش یل ش د اس

ه در اینج ا مطه دا

اگ

و ) مح ووش اس

ک ه ان مطه دا و
 ،ام ا ان س اخهار

میتوان ب ه مح ووشب ودن آن پ ی ب دع «رس ال » خط ان مطه دای مح ووش و «إل ی کل ی الل ه»
در نهیج ه ،ای ن عن وان ان ن وع م ک ا و ج ل اس یه

ج ار و مج ور مهعل ق ب ه رس ال اس

محس وب میش ودع ا وش مطه دا ،داا ب ای ن اس
کن د ک ه دش ا لی ش اع ب ود اس

رس ال

ت ا ذ ن خوانن د را مهوج ه کل

ت ا مه ب ودن پی ام را بی ان ک د باش د و ت ام توج ه

خوانند را به «رسال » معاوش کندع
4ع نتیجه
نش انهشناس ی ،دانش ی ب ای کش
ای ن عل اس

و عن وان ،ان ج ل ه رمزگ ان ای

مع انی پنه ان م هن اس

ک ه چ ون م دخلی ذ ن را آم ادۀ ورود ب ه م هن م یکن دع مح د ال ی

ال یش ه ،در گ ز ین عن وان قص اید خ و ی ب هگون های دق
خوانن د را ب ه کش
ای ن پ ژو

نظ و ا ه ام داش هه اس

ارتط ا ای ن دو ب ا ی دیگ واداش هه اس

که

ع ر آورد ت وا نگارن دگان در

 ،گ گش ایی ان ای ن ارتط ا اس ع ال ی ال یش ه در انها اب ای ن س ه قص ید ،

در ن د ع ل ن ود و عن وان را ب اس اس م ا ی ی خ ا
انهااب ک د اس

و ب گ ره ه ان داس هان ای ق آن

به عط ارت دیگ  ،در پ س ای ن عن او ین ،اندیش های خ ا

نه ه ه اس

درک آن ب ه واک اوی ع ی ق ذ ن ی خوانن د نی ان دارد ک ه نهیج ای ن واک اوی در کش
ش اع  ،بی ان انزج ار و اعه ا

وی ان اش غالگ ی اس ائیلیان و مط ارن لط ی اوس

انهااب عن وان در قص اید «

» «

» و«

که
اندیش

ع ش اع در
»

وش ندانه ع ل ک د اس ع وی ب ا نی ک ی و ب هگون های ما ان ه ب ین عن او ین و داس هان ای
ق آنی ب ای الق ای م امین سیاس ی و ااساس ات ناسیونالیس هی خ و ی

ارتط ا ب ق ار ک د ،

خوانن د را ب ه خ وان م هن ت ای ا میکن دع او گ ا در بع ی ان عن وان ا ب همثاب ی ک ک د،
خوانند را در رمزگش ایی م هن ر ن ون م یس اند ،گ ا مع اگون ه خوانن د را ب ه خ وان م هن
ت ایا ک د تا خود گ ان ران نه ه آن بان کندع
ان آنج ا ک ه اش عار الحل ی ال یش ه سیاس ی و و ن ی اس  ،س طک ش ع ی او ،رم زگون ه و
ن ادین اس
اس

ک ه ای ن ن وع س طک خ ا  ،باع ث ندالی ه س انگ و یی در ش ع وی ش د

ان اینرو ،ر ایار م هوم ذ نی شاع تنها ان یق نشانه ای موجود میس اس ع
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ان دیگ دس هاورد ای ای ن نوش هار ای ن اس

ک ه ش اع در گ ز ین عن وان س ود ای

خ و ی  ،گ ا در قص ایدی ان ج ل ه «التعان ي ت اا أخ ی» ،عن وان را ان نظ ل ب و
س
معن ی ،ان با ن م هن اس ها اج میکن د یعن ی ش اع باش ی را ک ه در قص ید آورد  ،ل ظ ا
س
و معنیا ،ب ای عنوان قصیدۀ خوی ب م یگزین د ک ه در ای ن م ورد درک ر ایار ر ی ش اع
در مهن ام انپوی اس و گا در قصایدی ون «
و م ه وم م هن ش ع  ،ای ن عن او ین را ب گز ی د اس
اس ه اتژ یک ر

» ب گ ره ه ان محه وا
ام ا در قص ایدی ون «أبابی ل» دریار

ی ش اع آن ن ان دور ان ذ ن و در الی ه ای ن دم نه ه ه اس

توش ی ع ی ق ب ای درک آن اس

اک ه ش اع در با ن ا

مس هقی نداش هه و عن وان نی ز ب هگون های گ ز ین ش د اس

ک ه نیانمن د

لی ش ع  ،ب ه عن وان اش ارۀ

ک ه ان خ وا آن ره ای ن ارتط ا

دشوار م ین ای د و رق ط ب ا موش اری دقی ق م یت وان ب ه معن ای ذ ن ی نو یس ند را یار ع در
مج وع ،میتوان گ

و

ک ه بانت اب داس هان ای ق آن در عن وان ای ن قص اید ،ر ی اد اعه ا

اسهع ارسهیزی و بیان اوج ظل و ااواگ ی هیونیس اس ع
پینوشت
1ع مح د ال ی ال یش ه 1958م) ،در ش ه ن ابلس ب ه دنی ا آم د ،وی در نم ۀ ش اع ان رمزگ ای ی ق ار دارد ک ه
به

اا س ان ن یگو ی د ت ا ج ایی ک ه رم ز را ب ا ا و

شع و ت ج ه اس

درم یآمی زدع وی دارای آث ار بس یاری در نمین

ان ج ل ه مه ت ین آث ار ش ع ی وی ک ه درب دارن دۀ م امینی و ن ی و سیاس ی س هند،

عطارتان د ان :الای ل واألنث ی  ،)1980ا االت ر ی اتس اع ال وح  ،)1992ال ومیض األخی بع د الهق ا
الص ور  ،)1994أن وأن ا واألب یض الس ی ال وک  ،)1995لظوله ا األش جار ت ر ع ش س ها ،)1996
ر
ثوثی القل ق )1986ع ش اع دی وان ای ش ع یاا را ب ا عن وان األعم ا الاّع ا یة در س ه جل د ج ع ک د
اس

← مح ود اسین 15 :2015 ،و ابو الس)311-289 :2011 ،ع

2ع تع اری م ا ی

نش ینی و جانش ینی :سوس ور در تع ی

:

معن ای نش ینی واژ ا ن ین آورد اس

«واژ ا در گ ه ار ،ب ه دلی ل توالیش ان ،روابا ی را می ان خودش ان ب ق ار م یکنن د ک ه ب بنی اد و یژگ ی خا ی و
یک بعدی نبان اسهوار اس
دلیل ،این عنا

ای ن و یژگ ی ام ان تل ب دو عنص را در آن واا د ن ام ن م یس اند و ب ه

ین

ی ی بعد ان دیگ ی ب روی ننجی ۀ گ ه ار ت تی ا م ییابن دع ای ن ت کیط ات را ک ه ت ی هگا ش ان

امه داد نم انی اس

 ،م یت وان زنجیااره نامی د بن اب این ،ننجی

یش ه ان دو ی ا ن د واا د پی اپی تش یل

م یش ود» سوس ور)176 :1392 ،ع ب ه اعهق اد سوس ور مح ور جانش ینی ب پای م وارد مش ابه اس هوار اس
میتواند ب ا

و

ی زی ک ه ارنش ی انن د آن داش هه باش د ،مقایس ه ش ود ام ا مح ور نش ینی ب پای ه م وارد

نا انند اسهوار اس

)Rivkin & Ryan, 1998: 84ع

3ع و میگوی ای موسای بی ار :ه ل ش ا ان ش آنه ا اای ا ش دی پ س آن ان ب ای گوس اله تعظ ی ک دن د
و ب ا ت س ا ان ت و ل ا باش
میاندانند /،در /

ک دن د و این ک ت و ن یآی ی پ س

رون کش هار و قه ل ع امی را ب ه را

نمانی  /کشهاری اس ع

4ع سیا دیگ ی را به م ن ن د ت ا م ا ب ه س وی س نمین ع ب ی بی ون کن ی ک ه ن ه دی واری دارد ون ه پوشش ی
نی ا که خش ی ،آلود اس  ،دری ا آل ود اس  ،وا آل ود اس  ،گ ل آل ود اس  ،و گ وری ب ای ن ام اس ع
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س یا دیگ ی را ب ه م ن ن د نی ا ان پنج

ای ق ط ه بی ون م یرومع می و ای مناس ا ب ا ش ل د ان

نیس هند ،نگ امی ک ه آن را ب ا دس هان ت و گ ان م ینن ع ب ه م ن س یا دیگ ی را ن د ک ه ن اخن خ ود را ان س
پشی انی ب ای یک شادی م ق
شوم ،ابلیس در میدان با دو ش

م یج وم ،س یا دیگ ی را ب ه م ن ن د  ،ک ه م ن دوب ار م ت ا گن ا و اش هطا
ون س هار م ا م یپای د ،گنا ان در ا اش آن دو س هار ) ن ای ان م یش وند

و در ش ان من دو مسی خیابان) را ت سی میکندع
5ع ه کسی به کودک رلس اینی پ ت ابک دن س نگ را آموخ ؟ ه کس ی ب ه ک ودک رلس اینی آموخه ه اس
که با اندیش نو خود عاشق ش ود س پس ب ه س وی م ا م یرود ،ه کس ی ب ه ک ودک رلس اینی آموخ

ک ه اب

ان خون او آاان خوا د شد؟ سپس باران ر و میریزد؟

منابع
اا دی ،بابک  ،)1380س خت رلولتأو یللمتن ،ته ان ،م کز.

آذرشا ،مح دعلی و

اران « ،)1396نشانهشناسی عنوان قصیدۀ ٌ
حفر علی یاقوت العرش ،س ودۀ مح دعلی

ش سالدین» ،زب نلولادبی تلع بی ،ا  ،16ساا نه  ،ص 26-1ع
بای  ،را ه  ،)1392ب رسی لتطبیقی للدالّتل«عنوان» لدرلش لششلش ع لف رسی لو لع بیلم ص ل(نیم ،لش ملو،ل
شفی یلکدکنی،لسی ب،لمق ّحلولدرویش)،لرس ّۀلدکت ایلتخصصی ،به را ن ایی سعید بزرگ بیگدلی ،دانشگا
ت بی مدرس .ل
ب ک  ،بهزاد و یطه ارهااری « ،)1389نشانهشناسی شع  :کاربس

نظ ی ری ات ب شع ای مرز پرگهر ر وغ

ر خزاد» ،پژوهشه یلزب نلولادبی تلتطبیقی ،دورۀ اوا ،ا  ،4ص 130 -109عل
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 اپ سومع،  نش عل، ته ان، نع نهشن سیلک رب دی،)1393  ر نان،سجودی
-133  ص،5  ا،3  دورۀ، زب نلپژوهی،»  «بانی نشانه ا و ت ج شع،)1390 و ر نان کاکهخانی
علل ل153

 اپ هارمع، مس، ته ان،وی

 ت ج کورا، دورۀلزب نشن سیلعمومی،)1392  ر دینانع دو،سوسور

 جیحونع، ته ان،3  ج، ت ج سودابه ر ایلی، ) ف هنگلنم ده1382  آلن گ اب ان، ژان،شوالیه

 ساا، ک وشن مه،» «نشانهشناسی شع الفبای درد س ودۀ قیص امینپور،)1389  سهیو و کاظ یوس پور،ر نگی
ع166 -143  ص،21  ا، یاند
.  آگا، ته ان، ت ج مح د نطوی، نع نهشن سی،)1380  پیی،گی و
 اپ هارمع، دانشگا ر دوسی، مشهد، ت ج سیداسین سیدی، م ن شن سی،)1385  اا د، ماهارع

. اپ دوم، آگه، ته ان،  ت ج مه ان مهاج، ) دانشن مةلنظ یهه یلادبیلم ص1385  ای نا ری ا،م اریک
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Abstract
Critical realism as a literary school has a special place in the critique of fiction, a
school that reflects social life with an objective approach to facts. Samuel Shimon in
his novel An Iraqi in Paris under the influence of the social structure in which he
lived, reflects the immigrant gaze in another country which he lived. Considering the
necessity of addressing the phenomenon of migration and its hidden and obvious
negative effects on the communities from which migration takes place, The present
study uses a descriptive - analytical method to examine the impact of colonialism
and government policies on Iraqi society , especially the impact of these policies on
the ethnic minorities of Iraq from the perspective of an immigrant. The purpose of
this paper is to examine the harmful political, economic and social challenges of the
author's era in Iraq , based on the components of critical realism , in order to explain
the effective factors on migration. The achievements of the research show that the
author has shown his events and political, historical and social conditions of his
society with a realistic and critical style with a humorous expression. As an Assyrian
immigrant, As an immigrant Assyrian, Shimon represents the social class from
which he emerged, criticizing the failure to change the policies of the governments
in different historical periods towards the minorities living in Iraq. Influenced by the
social and political environment of Iraq, especially the conditions of the Assyrian
minority, the author has been able to clearly explain the role of colonialism in
sectarian wars by representing history and criticized the space in which societies and
their governing policies deprive people of their legal and human rights whether in
the immigration environment or in their own homeland by depicting the face of a
homeless immigrant.

Keywords: Critical Realism, Colonialism, Immigration Novel, Samuel Shimon,
An Iraqi in Paris.
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چکیده
رئالیسم انتقادی بهعنوان مکتبی ادبی ،جایگاه ویژهای در نقد ادبیات داستانی دارد؛ مکتبی که با رویکردی عینی به
واقعیات ،به بازتاب زندگی اجتماعی میپردازد .صموئیل شمعون در رمان عراقيّ ّفي ّباریس تحت تأثیر ساختار
اجتماعی که در آن زندگی کرده است ،به بازتاب نگاه مهاجر در سرزمین دیگری میپردازد .با توجه به ضرورت
پرداختن به پدیدۀ مهاجرت و تأثیرات منفی نهان و آشکار آن بر جوامعی که از آن مهاجرت صورت میگیرد ،پژوهش
حاضر میکوشد تا به بررسی تأثیر استعمار و سیاستهای حکومت بر جامعۀ عراق ،بهویژه تأثیر این سیاستها بر
اقلیتهای قومی سرزمین عراق از دید یک مهاجر بپردازد .هدف این جستار ،بررسی چالشهای آسیبزای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی عصر نویسنده در عراق ،برمبنای مؤلفههای رئالیسم انتقادی است تا بنمایههای مؤثر بر
مهاجرت تبیین شود .دستاوردهای پژوهش نشان میدهد نویسنده با سبکی رئالیستی و انتقادی با بیانی طنزآمیز،
حوادث و اوضاع سیاسی ،تاریخی و اجتماعی جامعۀ خود را نشان داده است .شمعون بهعنوان یک آشوری مهاجر و
نمایندۀ طبقۀ اجتماعی که از آن برخاسته است ،به انتقاد از عدم تغییر سیاستهای حکومتهای حاکم بر عراق در
دورههای مختلف تاریخی نسبت به اقلیتهای مقیم در عراق میپردازد .نویسنده با اثرپذیری از محیط اجتماعی و
سیاسی عراق ،بهویژه شرایط حاکم بر اقلیت آشوری ،بهخوبی توانسته است با بازنمایی تاریخ ،نقش استعمار را در
جنگهای طایفهای روشن کند و با بازتاب چالشهای اقتصادی و ترسیم چهرۀ مهاجر آواره ،به انتقاد از فضایی
بپردازد که جوامع و سیاستهای حاکم بر آن ،فرد را چه در فضای مهاجرت و چه در وطن خود ،از حقوق قانونی و
انسانیاش محروم میکند.
واژههای کلیدی :رئالیسم انتقادی ،استعمار ،رمان مهاجرت ،صموئل شمعون ،عراقيّّفيّباریس.
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.1مقدمه
ادبیات با جامعه پیوندی انکارناپذیر دارد .رابطۀ متقابل میان ادبیات و اجتماع ،بیانگر این است که
محیط ادبی بیتأثیر از محیط اجتماعی نیست و به همین نسبت ،جامعه و احوال اجتماع ،سازندۀ
بسیاری از آثار ادبی هستند .در دوران معاصر ،گونۀ ادبی رمان جایگاه مهمی را به خود اختصاص
داده است؛ زیرا «رمان وابستهترین نوع ادبی به جامعه بوده و میتوان اذعان داشت تنها گونهای است
که جامعه واقعترین بازتاب را از چهرۀ خود در آن میسازد» (رضوان .)5 :1999 ،ادبیات داستانی را
میتوان از منظرهای گوناگون و از جمله از دیدگاه مکاتب مختلف ادبی نقد و بررسی کرد .در این
میان یکی از مهمترین مکاتب ادبی که مکتبهای بعدی نتوانسته از اعتبار آن بکاهد ،رئالیسم است
(سیدحسینی)269/1 :1387 ،؛ زیرا رئالیسم معانی مهارناپذیر دارد؛ بنابراین ،ادبیات رئالیستی غالبا
یکی از مهمترین منابع نقد اجتماعی بوده است.
ادبیات مهاجرت یکی از ژانرهای ادبیات داستانی است؛ گونۀ ادبی نوینی با ویژگیهای خاص
خود که به لحاظ فرم و محتوا با ادبیات وطن تفاوت دارد .ادبیات مهاجرت در خارج از سرزمینی که
خاستگاه اصلی خالق آن است ،پدید میآید و از یکسو ،انعکاس مسائلی است که فرد را به
مهاجرت وادار کرده و از سوی دیگر ،روایت زندگی و مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
مهاجران در سرزمین بیگانه است .در واقع در ادبیات مهاجرت مفاهیمی چون دیگری ،حاشیه،
شرق ،فرودست و  ...مطرح میشود و حال ،زمانی که این مفاهیم با مؤلفههای غربت ،وطن،
هویت ،گمگشتگی و آوارگی درمیآمیزد ،سبب آفرینش آثاری میشود که در فضایی متفاوت از
فضای وطن و نیز فضایی متفاوت با سرزمین جدید شکل میگیرند.
صموئلّشمعون در رمان عراقيّ ّفي ّباریس با پرداختن به موضوع مهاجرت و چالشهایی که
یک مهاجر با آن روبهرو میشود ،به دنبال دالیل این مهاجرت در بسترهای تاریخی کشور خود
است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر تالش بر این بوده است تا از رهگذر مؤلفههای رئالیسم انتقادی
به تحلیل رمان مذکور پرداخته و به این پرسشهای بنیادین پاسخ داده شود .1 :بر اساس رئالیسم
انتقادی مهمتر ین عوامل اجتماعی تاثیرگذار در پیدایش این رمان چیست؟  .2نویسنده چگونه به
بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی جامعۀ عراق و تأثیر آن بر پدیدۀ مهاجرت پرداخته است؟ .3
نویسنده چگونه با رویکردی انتقادی تأثیر استعمار را بر جامعۀ عراق نشان میدهد؟
به نظر میرسد نویسنده با مد نظر قراردادن چالشهای اقتصادی و نگاههای سیاسی بسته در
جامعه و تأثیر آن بر پدیدۀ مهاجرت ،با نگاهی انتقادی به این قضایا ،به واکاوی شرایط مهاجر در
سرزمین دیگری پرداخته و از طرفی ،با مرور تاریخ سرزمین خود ،تأثیر استعمار و پیامدهای آن را
بر جامعۀ عراق به تصویر کشیده و با بازنمایی وقایع تاریخی مرتبط با اقلیت آشوری این جامعه
بهعنوان فردی از این اقلیت ،به انتقاد از سیاستهایی میپردازد که به جداسازی اقوام دامن میزنند.
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این جستار در پی آن است که ریشههای مسائل و بحرانهایی که مهاجر در وطن و سرزمین
دیگر با آن روبهروست ،بررسی کند .اهمیت پژوهش حاضر در این است که با مطالعۀ ریشههای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی عصر نویسنده ،بنمایههای مؤثر بر مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی
تحلیل میشود.
تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینۀ رئالیسم که یکی از مباحث مرتبط با جامعهشناسی ادبیات
است ،صورت گرفته است؛ از جمله مقاالتی که با رویکرد رئالیسم در داستانهایی از ادبیات
مهاجرت انجام شده است ،میتوان به مقالۀ احمدرضا حیدریان شهری و همکاران با عنوان
«
» ( )1399اشاره کرد که با بررسی مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به چالشهایی پرداخته
است که مهاجر با آنها روبهرو میشود .همچنین مقالۀ امرالله بمانی لیرگشاسی و اسماعیل صادقی
دهچشمه با عنوان «تحلیل مهمترین بنمایههای رئالیستی متأثر از محیط غرب در رمان کارتّ
پستال از آثار مهم ادبیات مهاجرت» ( )1398نمودهایی از مدرنیته مانند خردگرایی ،فمنیسم،
نوستالژی و بحران هویت را بررسی کرده است .در باب رئالیسم انتقادی ،میتوان به پژوهش پیمان

صالحی و همکاران با عنوان «
» ( )1395اشاره کرد که رئالیسم انتقادی را در رمان بین ّالقصرین نجیب
یّدرّتوفان از رومان روالن ،با توجه به بازتاب حوادث و مسائل جنگ جهانی اول
جزیرها ّ
ّ
محفوظ و
تحلیل کردهاند .جانالله کریمیمطهر و ناهید اکبرزاده در مقالۀ «بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در
ادبیات فارسی معاصر ،مطالعۀ موردی :وکالی ّمرافعه اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده» ()1392
مؤلفههای رئالیسم انتقادی در این اثر را واکاوی کردهاند .در مورد رمان عراقيّ ّفي ّباریس ّعدنان

طهماسبی و فاطمه اعرجی مقالۀ «

»

( )2017را نوشتهاند که به مسئلۀ هویت ترکیبی راوی رمان و موضوع دوگانگیهای فرهنگی که
هویت فرد را میسازد ،پرداخته است.
همانگونه که مالحظه شد ،پژوهشی بهطور خاص و با رویکرد رئالیسم انتقادی ،رمان را تحلیل
نکرده است و ما در این جستار ،با بررسی مؤلفههای رئالیسم انتقادی ،بنمایههای متأثر از استعمار
را در این رمان مهاجرت بررسی کردهایم.
 .2رئالیسم انتقادی ()Critical realism

رئالیسم بهعنوان مکتبی ادبی ،تصویری از واقعیت چشماندازهای زندگی را ارائه میدهد و آزاد از
هرگونه ایدئالیسمگرایی ،ذهنگرایی و جلوۀ رمانتیکی است؛ بدین معنا که ادبیات رئالیستی به
جامعه و زندگی و حوادث و مشکالت آن توجه میکند (خفاجی .)157 :1995 ،تعریف رئالیسم با
عبارت نمایاندن زندگی آنچنان که واقعا هست ،ابهام دارد؛ زیرا رئالیسم در حقیقت به تصویر آنچه
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به چشم میآید ،قانع نمیشود ،بلکه همیشه عوامل و شرایط اجتماعی را در نظر میگیرد؛ بنابراین،
واقعیت پدیدهای تاریخی اجتماعی است ،بدین صورت که جریانهای متضادی که واقعیت را در
یک مرحلۀ تاریخی شکل میدهند ،خود زادۀ سلسۀ بیپایانی از روابط و تعامالت علت و معلولی
هستند که بدون شناخت آنها درک حقیقت ممکن نیست (پرهام .)41-39 :1362 ،بنابراین ،با این نگاه
رئالیسم به معنای مشاهدۀ دقیق واقعیتهای زندگی ،تشخیص درست علل و عوامل آنها و بیان و
تشریح و تجسم آنهاست (االیوبي.)309 :1984 ،
رئالیسم با توجه به نگاه هنرمند به واقعیت و بازتاب آن در اثر ،خود به انواع مختلفی تقسیم
میشود که یکی از اینگونهها ،رئالیسم انتقادی است .در واقع رئالیسم بعد از رسیدن به مرحلۀ
آغازین و ایستایی ،گامی فراتر از آن برداشت و به تمرکز بر واقعیت اجتماعی و انسانی متمایل شد تا
در تالش جدی برای بیان نشانههای فقر و بدبختی سرنوشتساز و پدیدههای عدم تعادل اجتماعی
باشد و این روند بعدا بهعنوان رئالیسم انتقادی شناخته شد .این نوع رئالیسم عصر جدیدی در رشد
و تعالی ادبیات جهانی به نمایش گذاشت که به رئالیسم نو یسندگان قرن نوزدهم اطالق میشود.
کارشناسان ادبیات روسیه بنیانگذار این سبک نوشتاری را گوگول ( )Gogolمیدانند؛ زیرا در
«رئالیسم روسیه از زمان نگارش بازرس و نفوس ّمردۀ او ،یکی از عناصر چشمگیر آثار ادبی
محتوای انتقادی و اجتماعی بود» (ژوکوف به نقل از کریمیمطهر وهمکاران .)60 :1392،بسیاری دیگر
معتقدند مبانی رئالیسم انتقادی را نخستینبار ماکسیم گورکی ( )Maxim Gorkyمطرح کرد که در
واقع به نقد روابط بورژوازی در سطوح مختلف آن پرداخت و جنبههای زشت آن را به تصویر کشید
(جانجی .)145 :1984 ،البته ریشههای این رئالیسم به قرنهای پانزدهم تا هیجدهم میرسد؛
هنگامی که پایههای آن بهعنوان شیوۀ ادبی بنیان گذاشته شد (بیتروف)5 :2012 ،؛ چنانکه در سدۀ
هیجدهم و آستانۀ انقالب فرانسه به تجسم زندگی اجتماعی ،آشکارساختن واقعیت نوین ،انتقاد
بیامان از اصول فئودالیسم و انتقاد از جنبههای منفی جامعۀ بورژوازی پرداخت .در قرن بیستم
گئورک لوکاچ ،تئورسین و منتقد مجار ،نام واقعگرایی انتقادی را بر اینگونه رئالیسم نهاد و قلمرو آن
را گسترش داد (ساچکوف.)35-30 :1362 ،
رئالیسم انتقادی در حوزۀ ادبیات به واقعگرایی گفته میشود که در آن شخصیتها برای تغییر
وضعیت اجتماعی با وضعیت موجود در جنگ هستند و نویسنده در آن به نقد و تحلیل مسائل و
مشکالت جامعه میپردازد و ضمن بیان اندیشۀ خود در این خصوص ،از تسلیمشدن در برابر
رخداد و رضایت نسبت به آنچه هست ،سربرمیتابد (فضل .)94 :1992 ،رئالیسم انتقادی ضمن
تجسم زندگی در جامعه و تحلیل رابطۀ فرد و جامعه در شرایط جدید تاریخی ،نشان میدهد که
اکنون شرایط الزم برای از میان برداشتن بیگانگی و پیامدهای آن در جامعه فراهم آمده است؛
بنابراین ،دستاورد آن بر تحلیل ،مطالعۀ هنری و شناخت واقعیت و بر تجسم انسان و ارتباط او با
محیط زندگی و فعالیت استوار است (ساچکوف .)350 :1362 ،گاه جلوهای از این ادبیات انتقادی به
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زبانی طنزآمیز است که از آن برای نشاندادن گوشهای از زندگی با معایب و مفاسد آن بهره میبرند.
در واقع این رئالیسم ،مکتبی است که پیشگامان آن آثار ادبی خود را ابزاری برای انتقاد از جامعۀ
سرمایهداری و کشف بیماریهای اجتماعی و انحطاط معنوی قرار دادند؛ هرچند به قصد تمسخر
یا تالش برای اصالح آن بود (نصار .)227 :2007 ،این نوع رئالیسم با تصویرگری نقادانهاش اوضاع
اجتماعی و سیاسی را نشان میدهد و احساس و اندیشهها و دردهای مردم را به تصویر میکشد
(ترحیبی)197 :1988 ،؛ بنابراین ،این واقعگرایی تنها به انتقاد صرف از نابسامانیها خالصه نمیشود،
بلکه برای رسیدن به هدف اصلی خود ،یعنی آگاهی ملت به دنبال ارائۀ راه حل مناسب برای رفع
مشکالت است (ساچکوف .)313-311 :1362،بدین ترتیب ،بهصورت کلی میتوان گفت مؤلفههای
رئالیسم انتقادی برای درک بهتر ماهیت تضادهای از هم پاشیدۀ اجتماع ،تعامل واقعیت و ارزش در
جامعه ،به تصویرکشیدن مظاهر طبیعت و زندگی ،ماهیت انقالبی و مبارزۀ انسان برای ادامۀ زندگی
است .هرکدام از این مؤلفهها هنگامی که با عناصر داستانی درمیآمیزد ،بر غنای اثر میافزاید و
جلوههای انتقادی آن را بیشتر به نمایش میگذارد.


ّ
عراقي في باریس
 .3صموئل شمعون و رمان

صموئلّشمعون ،نویسنده و شاعر روزنامه نگار عراقی ،متولد 1956م در حبانیه عراق است و اکنون
در لندن زندگی میکند و در کنار تأسیس مجلۀ پانیبالّو مجلۀ ّکیکاّبا محور موضوعاتی دربارۀ
ادبیات جهان بهعنوان مترجم ادبیات عربی به انگلیسی نیز فعالیت میکند ،او در 2005م با انتشار
اولین رمانش ،عراقيّّفيّباریس ،نام خود را در میان رماننویسان موفق ثبت کرد .رمانی که فراتر از
مرزهای جهان عرب رفت و برندۀ جایزه کتارا شد .اکنون این رمان به زبانهای انگلیسی ،سوئدی و

فرانسوی ترجمه شده است (طهماسبی و اعرجی146 :2017 ،؛ العین األخباریة.)2019/2/13 ،
صموئلّشمعون در رمان عراقيّّفيّباریس ،داستان سفر و مهاجرت و پناهندگی خود را روایت
میکند .داستان به شیوهای بین سیرهنگاری و رماننویسی نگاشته شده است .شبیه یک سناریوی
بلند است و گویا دوربینی تیزبین نظارهگر همه جاستّ .عراقيّ ّفي ّباریس با بیانی طنزآمیز ،طعم
تلخ زندگی روزمره را بازگو میکند .طرح کلی این رمان از یكسو ،پرداختن به فضای مهاجرت و از
دیگر سو نشاندادن وضعیت اقلیت آشوری در سرزمین خو یش است .دورهای که این سیرهنگاری
دربردارد ،بین سالهای 2004-1979م است .وقتی نویسنده ،مادرش را در یکی از شهرهای
کالیفرنیا میبیند و با این دیدار ،داستان خود را آغاز میکند؛ آنگاه نخستین برگ خاطرات خود را
ورق میزند و از لحظۀ ترک وطن برای تحقق رؤیایش ،شروع به بازگویی خاطراتش میکند .او
میخواهد کارگردان سینمای هالیوود شود و از پدر کر و اللش «فران» که عاشق ملکۀ انگلیس
است ،فیلمی بسازد .او برای تحقق این رؤیا از بغداد به امان ،دمشق و بیروت میرود؛ اما در هر سه
شهر به اتهام تروریستبودن دستگیر و شکنجه میشود .یکی از دالیل این اتفاقات ،نام اوست
(صموئل) که نام پیامبری از قوم یهود است .به هرحال ،بعد از اتفاقاتی تبرئه میشود .بعد از گرفتن
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گذرنامه به یمن و از آنجا به قبرس و تونس میرود تا اینکه بهعنوان پناهندۀ سیاسی وارد پاریس
میشود و از اینجا دوران آوارگی او در این شهر آغاز میشود .آوارگی او در خیابانها و کافههای
پاریس و خوابیدن در ایستگاههای قطار و مرکز پناهندگان ... ،و آشنایی با بسیاری از فرهیختگان
ادب که تن به مهاجرت دادهاند ،باعث میشود تا به جای نوشتن سناریویی دربارۀ پدر ،داستان
زندگی خود را بنویسد و اینجاست که برگ دوم این رمان ورق میخورد .نویسنده با مرور گذشته،
داستان را وارد فضایی دیگر میکند؛ بدین صورت که ضمن مرور حوادث تاریخی آن سالها،
داستان اقلیت آشوریانی که در سرزمین خود آوارهاند ،بازگو میکند و از تأثیر استعمار بر فکر و جان
مردم میگوید ،در نهایت ،اقلیتی محروم از زندگی را به تصویر میکشد که در سرزمین خو یش،
یعنی عراق آوارهاند و بنا به تصمیم حکومت و حزب بعث آن زمان که حبانیه را پایگاه نظامی کرد،
تن به مهاجرت اجباری از این شهر دادند.

ّ
عراقي في باریس بر اساس رئالیسم انتقادی
 .4بازتاب مسائل اجتماعی در رمان
در رئالیسم انتقادی انسان در جریان مبارزه برای ادامۀ زندگی است؛ زیرا این رئالیسم به تجسم
اختالفات میان خواسته ها و آرزوهای فرد و تضادهای اجتماعی پیرامون وی و جدالی که فرد با
شرایط جامعه دارد ،میپردازد (سلدن و ویدسون .)99 :1377،با توجه به اینکه این رمان به انعکاس
مشکالت و بحرانهای مهاجران میپردازد و نویسنده به دنبال این است که الیههای زیرین این
واقعیت اجتماعی را هویدا سازد ،در این بخش پرتکرارترین مضامین اجتماعی مرتبط با مهاجرت
بیان میشود که به بهترین شکل واقعیتهای جامعۀ معاصر را برمالمیسازد.
 .1-4فقر و مهاجرت

چهرۀ نازیبای فقر در سراسر رمان به شکلهای مختلفی دیده میشود .این رمان ،فقر را در قالب
رنگ تلخ مهاجرت به نمایش میگذارد؛ چراکه مهاجرت خود میتواند واکنشی منفی به تأثیر
شرایط اقتصادی و اوضاع اجتماعی باشد .در رمانهای مهاجرت ،این واکنش منفی به شکل فرار از
جامعهای است که نمیتواند مشکالت آنها را حل کند؛ البته در رمان عراقيّ ّفي ّباریس دلیل
مهاجرت ،رؤیای سینمایی راوی است ،اما وقتی به گذشته و زندگی راوی داستان میپردازد ،فقر و
مشکالت اقتصادی جامعه را به نمایش میگذارد .این رمان برههای از تاریخ عراق ،از استعمار
مستقیم و غیر رسمی بریتانیا تا روی کار آمدن حزب بعث را ورق میزند و در همۀ اینها نگاه راوی
به زندگی اقلیتها و طایفههایی است که با تغییر سیاستها و ایدئولوژیها ،زندگی آنها نیز دگرگون
میشود؛ البته نگاه راوی به خود فقری است که اقلیتهای جامعۀ عراق را در خود فرو برده است.
نویسنده در همان ابتدای رمان ،ضمن اشاره به شرایط بد اقتصادی و فقر خانوادهاش به توصیف
آغاز سفر خود و شرایط سخت زندگیشان در عراق میپردازد:

 /46واکاوی بنمایههای رئالیسم انتقادی در رمان ّ
عراقي في باریس از صموئل شمعون


(شمعون.)11 :2005 ،
ترجمه :دیدم با لباسهای همیشگی روی تشکهای فرسوده روی زمین سیمانی نمناک
خوابیدهاند.

شمعون با انتقاد از وضعیت جامعه ،کودکان را بیش از همه قربانی شرایط بد اقتصادی میداند.
راوی وقتی به مرور گذشتهاش میپردازد ،فقر و مشکالت اقتصادی را به تصویر میکشد .وی خود،
نمایندۀ تمام کودکان کاری است که کودکیشان به کار در خیابانها میگذرد .او از ساندویچفروشی تا
جمعکردن نمک و کارهای مختلفی که باید انجام میداد و نیز از نحوۀ کارکردنش در حبانیه
میگوید:


(همان.)241:
ترجمه :دو دقیقه قبل از اینکه زنگ مدرسه را بشنوم ،همۀ وسایل کارم را جمع میکردم و در گاری
میگذاشتم و وارد کالس میشدم و . ...

گویا این کودکان بر این تقدیر زاده شدهاند که باید کودک کار باشند .بدین ترتیب ،او بهخاطر
کارکردن ،دیرتر به مدرسه فرستاده میشود و قبل و بعد از مدرسه به انبهفروشی و ساندویچفروشی
میپردازد.
طنز جلوه ای از ادبیات انتقادی است که در صورت داشتن آرمان سیاسی و اجتماعی ،میتوان
از آن در راه بیداری مردم سود جست و جامعه را به تحریک واداشت؛ بدین ترتیب ،طنز واقعی
ابزاری برای مبارزه با پلیدیها ،شناساندن دردها و مشخصکردن هدفهاست و از اینرو ،میتواند
در تغییر وضع موجود مؤثر باشد (نصر اصفهانی و فهیمی .)78 :1390،همانطور که شمعون به انتقاد از
شرایط جامعه میپردازد ،با بیانی طنزآلود و تلخ از فقر حاکم بر آن یاد میکند:


.

(همان)221 :
ترجمه :در اتاقک سینما بودم و یک بشقاب برنج و سوپ عدس زرد بدون گوشت میخوردم؛
چون ما هم مثل حضرت مسیح دوست نداشتیم گوشت بخوریم.

در اینجا راوی هنگامی که میگوید ما مثل مسیح گوشت را دوست نداریم ،به طعن و طنز به
فقرخانوادهاش اشاره میکند و اینکه طعم گوشت را اصال نچشیدهاند و برای توجیه ذهن خود،
دوستنداشتن گوشت را بهانه میکند و همین شوربای عدس بیرنگ و لعاب را نعمتی میداند که
آنها را از گرسنگی نجات میدهد.
شمعون تنها به فقر و مشکالت اقتصادی جامعۀ عراق بسنده نمیکند ،بلکه دنیای بعد از
مهاجرت را نیز به تصویر میکشد .شرایط مالی و اقتصادی سخت او نمونهای از زندگی بسیاری از
مهاجران آواره در خیابانهای سرزمین دیگر است؛ اما نویسنده در بیان سیرۀ خود ،نگاهی به دیگر
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آوارگان مهاجر میاندازد و شرح حالی از روزگار آنان مینویسد .در این میان ،میتوان به
شخصیتهایی چون «زیاد» ،مهاجر سوری اشاره کرد که نمایندۀ مهاجرانی شکستخورده و
بیپول است که سعی در سوء استفادۀ مالی از دیگران دارند؛ چنانکه زیاد وقتی میبیند صموئل
بیسرپناه است و از طرفی در حال نوشتن سناریویی است ،از صموئل میخواهد که با او زندگی
کند؛ اما در واقع در پی آن است که ببیند این سناریو چقدر ارزش دارد:
(شمعون)57 :2005 ،

ترجمه :آیا معتقدی داستان زندگی پدرت ،باعث خواهد شد به پول و ثروت دست یابی؟

و این پرسشهای زیاد از صموئل ادامه دارد .ضمن آنکه در مدت زندگی صموئل با وی ،مدام
به بهانههای مختلف از او پول قرض میگیرد تا اینکه یک روز وقتی صموئل به خانه میآید ،با این
صحنه روبهرو میشود:

(همان.)60 :
ترجمه :دستگاه تایپ و چمدانم را دیدم که در ورودی ساختمان افتاده بود .محتویات کیف را
چک کردم و کیفی که برگههای سناریو در آن قرار داشت ،نبود . ...

یا زنان مهاجری که برای داشتن سرپناه و اندکی پول به روسپیانی بدل میشوند که در خیابانها
در تالشاند تا انتخاب شوند؛ در این میان ،میتوان به داستان «نادیه» ،روسپیای اشاره کرد که
ادعای مسلمانی داشت و میگفت مؤمن و پایبند به تعالیم اسالمی است و در ماه رمضان با
مشتریان مسیحی همراه نمیشود:

(همان.)119-118 :
ترجمه :پول ،پول ،لعنت به پول ،کودکانم را تنها گذاشتهام در این سرما ایستادهام بهخاطر پول
 . ...من مؤمن و پایبند به آموزههای اسالم هستم و در ماه رمضان با مشتریان مسیحی رابطۀ
جنسی برقرار نمیکنم.

در اینجا تعارضی بین اعتقادات دینی و اجبار به انجام کاری که در تضاد با مبانی دینی اوست و
نیاز پول و فقری که او را به روسپیگری کشانده است ،دیده می شود .این خود نمایانگر فقری است
که در تضادها و تعارضهای ریشه ذهنی دارد و بیانگر انسانهایی است که دنیای پاکدامنی را
دوست دارند ،اما فقر آنها را گرفتار فحشا میکند و این سرنوشت طبقهای از مهاجران بیسرپناهی
است که به امید واهی دست به دامان پناهندگی سیاسی میشوند ،لیکن با دنیایی متفاوت از
رؤیاهاشان روبهرو میشوند؛ همانطور که «رئالیسم انتقادی در پی آشکارکردن کلیۀ تضادها،
کشمکشها و ابهامهای بشر در لحظهای خاص از زمان است» (زرافا.)183 :1386 ،
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نگاه انتقادی به مشکالت اقتصادی از ویژگیهای داستانهای رئالیستی است .هدف رئالیسم،
تشخیص تأثیر محیط و اجتماع بر واقعیات زندگی و بیان عوامل آنهاست (سیدحسینی-295/1 :1387 ،
 )296که در این رمان در قالب یکی از دالیل مهاجرت نمود مییابد .در عین حال که نویسنده با
ترسیم شرایط مهاجران ،بهویژه پناهندگان ،سعی دارد آگاهی افراد جامعۀ خود را افزایش دهد.
 .2-4بحران هویت و مهاجرت

بحران هویت یکی دیگر از چالشهای مهمی است که فرد مهاجر عالوه بر مشکالت متعدد
اقتصادی ،سیاسی و غم غربت ،همواره با آن روبهروست؛ هویتی که از یک سو میکوشد خود را با
هنجارها و انتظارات محیط جدید سازگار کند و از سوی دیگر ،وطن در جان او ریشه دارد و
میکوشد به ریشههای خود وفادار بماند« .هویت مهاجر بهمثابۀ خردهفرهنگی است که در فضای
خاص مهاجرت در حاشیۀ دو فرهنگ اصلی حاکم یا بر روی خط مرزی دو فرهنگ یا به تعبیری،
فضای سوم شکل میگیرد و آن را هویت سرگردان یا آواره مینامند» (فالح و برامکی.)179 :1394،
بحران هویت جزء مهمترین مسائلی است که تقریبا در همۀ آثار ادبیات مهاجرت دیده میشود.
بهترین نمونه از بحران هویت در رمان عراقيّّفيّباریس ،اسامی مختلفی است که راوی داستان را
با آن مینامند؛ اسمهایی که در مکانها و زمانهای مختلف تغییر مییابد؛ مانند جوئی ،شموئیل،
صموئیل ،سام ،سامی ،آشوری ،عراقی ،صعلوک و آواره .گویا نویسنده میخواهد بگوید هویت،
برساختهای اجتماعی است و هویت هر فرد مجموعه عناصری از شخصیت اوست و به او این
امکان را میدهد که موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند.
بحران هویتی که راوی داستان با آن روبهروست ،در همان صفحات آغازین رمان نمود مییابد؛
هنگامی که در پی گرفتن ویزا و پناهندگی از کشورهای مختلف است ،صموئیل بعد از درخواست
از سفارت فرانسه ،در برهۀ این انتظار ،احساس میکند که گم شده است و لذا در ورطهای از
سرگردانی به شراب پناه میبرد:


(شمعون.)33 :2005 ،
ترجمه :هنگامی که از سفارت انگلیس درخواست ویزا کردم ،درخواستم رد شد و زمانی که از
پاریس درخواست ویزا کردم ،در سفارت به من گفتند که این موضوع نیاز به تأیید وزارت کشور
دارد ،درخواست خود را دادم و منتظر ماندم .کمکم احساس گمشدگی میکردم ،دیگر
نمیتوانستم بخوابم ،شروع به نوشیدن شراب کردم و حتی صبحها برای نوشیدن «بوخا» ( برخی
به آن ودکای یهودی میگویند) دست برنمیداشتم.
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مهاجر گاهی رودرروی هویت ملی خود میایستد تا اینگونه به تقابل با گذشتۀ خود بپردازد و
این را تنها راه رهایی از آن گذشته میداند؛ از همینرو ،راوی داستان گاهی آواره و بدون سرپناه در
خیابانها به تلقین آرامش در درون خود میپردازد:


(همان.)63 :

ترجمه :وسط یکی از خیابانها سیگاری روشن کردم ،حتی یک لحظه هم فکر نمیکردم
بیخانمان هستم ،برعکس آرامشی درونی داشتم؛ انگار داشتم از هرآنچه در گذشته بود خالص
میشدم ،آیا بر آن گذشتۀ تلخ اعتراض کنم؟ از خودم پرسیدم و بعد گفتم :فقط میخواهم از آن
دور شوم ،میخواهم گم شوم.

احساس بیگانگی از خود در این سطر دیده میشود« .بیگانگی» در اصطالح علوم اجتماعی به
معنای گسستگی یا جدایی فرد از شخصیت و از جنبههای مهم جهان تجربه است .بیگانگی دارای
حالتهای متفاوتی است؛ از جمله جدایی انسان از جهان عینی ،نظیر محیط کار یا جدایی خود از
خود که همان از خودبیگانگی است (گولد وکولب .)170 :1376 ،بدین ترتیب ،از خودبیگانگی میتواند
نشاندهندۀ بحران هویت باشد که در این حالت انسان با خود سرستیز دارد و در واقع ،حقیقت
خود را گم میکند و این واقعیتی است که بسیاری از مهاجران با آن رو بهرو میشوند؛ همانطور که
نویسنده درگیری ذهنیاش را با هویت عربی خود در همان عنوان عراقيّفيّباریس رمان خود نشان
میدهد.
از ویژگیهای رئالیسم این است که «هریک از اشخاص رمان باید انسانی باشد با کلیت
انسانیاش و تصویر گروهی از افراد بشری باشد» (سیدحسینی .)284/1 :1387،نویسنده با مرور
گذشتۀ خود ،در هویت آشوری و عراقی خویش تردید وارد میکند و به ایدئولوژیهای حاکم بر
جامعه که قومیتها را از یکدیگر تفکیک میکنند و یکی را بر دیگری برتری میدهند ،میتازد.
زمانی که حزب بعث آنان را از خانه و کاشانهشان ،حبانیه ،آواره کردند ،در گفتگویی بین صموئیل و
گریاگوس (دوست سامی در دوران زندگی او در حبانیه که خانوادهاش در کشتار سمیل به قتل رسیدند) ،از او
میپرسد:
(شمعون.)294: 2005 ،
ترجمه :بازماندههای انگلیسی یعنی چه؟ ما عراقی نیستیم؟ /گریاگوس :البته ما اصل و خاستگاه
این کشور هستیم؛ درست مثل سرخپوستان آمریکا.

و با طرح این سؤال به سیاستها و ایدئولوژیهای حاکم بر جامعۀ خود میتازد و نگاه اقلیت
آشوری را منعکس میکند که در جامعۀ عراق نادیده گرفته شدهاند .نویسنده با طرح مسائل خود و
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دیگری ،چه در فضای مهاجرت و چه در موطن خود ،به انتقاد از فضایی میپردازد که فرد را از
حقوق قانونی و انسانی خود محروم میکند .راوی با نام اقلیت در زادگاه خود ،شهروند درجه دو به
حساب میآمده است و حال با عنوان مهاجر ،هنوز عنوان شهروند درجه دو را یدک میکشد.
 .3-4آوارگی

واژههایی همچون «مهاجرت»« ،تبعید» و «کوچ» همواره با مفهوم سرگردانی ،آوارگی ،فقر و محرومیت
و  ...عجین و همراه است؛ بنابراین ،تعجبی نخواهد داشت رمانی که براساس مهاجرت نگاشته
شده ،پیرنگ اصلی روایت بر نحوۀ برخورد مهاجر با این آوارگی باشد .در برخورد با این آوارگی
میتوان به گفتگویی بین ّصموئل و دینو ،دوست ایتالیاییاش ،اشاره کرد که دربارۀ آوارگی او در
خیابانها میپرسد و اینکه چگونه با این درد کنار میآید؟ سامی میگوید:

(همان.)122 :

ترجمه :آن را به تعویق میاندازم ،آری سعی میکنم دردم را به زمان دیگری موکول
کنم  . ...یك آوارۀ بیخانمان باید به اندازۀ شهرزاد هزارویکّشب زیرك باشد که
آرزوها و تصورات خود را بازگوید تا حتی کف خیابانها را بفریبد.
اصال راوی در این رمان ،مظهر مهاجرانی است که آوارگی و سرگردانی سهم اصلی آنان از
مهاجرت است .زندگی صموئیل بیش از هر چیزی با آوارگی در خیابانهای پاریس میگذرد.
صموئیل از رهگذر آوارگیاش در خیابانها و پناهگاهها با آدمها و شخصیتهای دیگر داستانش
روبهرو میشود؛ شخصیتهایی که هرکدام در هویتی سرگردان ،جهنم آوارگی را به تصویر میکشند؛
مانند «مایا» ،پناهجویی که چشمان زیبای دخترش را پنجرههایی بدون خانه توصیف میکند (←
همان .)43 :اما این رمان بیش از هر چیز ،روایت آوارگی خود صموئل شمعون است .او با پذیرش
این واقعه از زندگی یک مهاجر ،آن را مرحلهای میداند برای فرار از گذشتۀ دردناک خود و ساختن
زندگی جدید؛ بنابراین ،بدون اینکه به سرزنش کسی یا جریانی و یا  ...که باعث مهاجرت او شده
باشد ،بپردازد ،سعی میکند این حس تنهایی و آوارگی را در درون خود بپذیرد (← همان.)65 :
با وجود این ،مسافر آوارۀ ما هنگامی که مدتی در منزل جسیکا اقامت میگزیند ،این سرپناه را

سعادتی بیحدوحصر میشناسد:


بعد از بازگشت جسیکا از سفر ،صموئیل دوباره مجبور بود به پناهگاه مهاجران آواره بازگردد .او
این حس تنهایی ،سرگردانی ،گمشدگی و خستگیاش را در آغاز فصلی از رمانش که «تولوز» نام
دارد ،با سرایش شعری در وصف آوارگیاش بیانمیکند:
(همان .)138 :ترجمه :گویا در بهشت بودم.
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(همان.)153 :
ترجمه :بر فراز پل کنکورد /آشوری غمگینی است /آن شب /زبان گمشده است /روی پل کنکورد/
تنها نبود /گرسنگیاش را به دوش میکشید /لباس کهنهاش /و چانهاش /صورت رنگ پریدهاش /و
کفشهای خستهاش /مثل جیبش . ...

راوی در این شعر احساس تمام مهاجران آواره ،تنها ،سرگردان ،خسته و گمشده را در دیار
غربت به تصویر میکشد .سامی در فصلی از داستان زندگیاش ،مدتی با زنی که از نظر سنی
خیلی بزرگتر از خودش است ،به نام «میشلین» آشنا میشود و در منزل او زندگی میکند؛ اما
اخالق و رفتار او را توهینآمیز میداند و حتی مدتی او را ترک میکند و آوارۀ خیابانها میشود ،ولی
دوباره برای فرار از جهنم خیابانها به خانۀ او بازمیگردد:

( همان.)171 :

ترجمه :قبول کردم برای فرار از جهنم خیابانها به نزد میشلن برگردم.

حس آوارگی صموئیل تنها به دوران مهاجرت او بازنمیگردد ،او این سرگردانی و آوارگی را در
کشور خود در کودکی تجربه کرده است؛ آنگاه که بنا به سیاستهای کشور و حزب بعث ،آشوریان
را بازماندههای استعمار انگلیس خواندند و بهاجبار از شهر و دیارشان ،حبانیه کوچاندند .صموئیل
برای نخستینبار ،زمانی که خانوادهاش سرگردان بودند و نمیدانستند با بارو بنۀ اندکشان به کدام سو
بروند ،در عمق وجود خود ،معنای آوارگی را فهمید:


(همان.)295-294 :
ترجمه :در حالی که ارتشیها به ما دستور میدادند که فورا خانۀ کوچکمان را تخلیه کنیم،
ساعاتی بعد دیدیم که بولدوزرها در مقابل چشمانمان خانۀ ما را خراب کردند  . ...در آن غروب
آفتاب در چهارراه جادۀ اصلی نزدیک به رشتهکوه مشرف به حبانیه نشستیم  ...و نمیدانستیم به
کجا برویم.

در اینجا نویسنده با گذر از تاریخ زندگی خود و مرور دوران کودکی به بسط این گمشدگی و
آوارگی در سرزمین خو یش میپردازد .آشوریانی که خود را ریشههای سرزمین عراق میدانند،
سیاستها و ایدئولوژهای حاکم بر جامعه ،آنها را بازماندههای استعمار میشناسد و طردشان
میکند .در حقیقت راوی داستان میخواهد از نگاه ایدئولوژیگرایی که به جداسازی اقوام از
یکدیگر میپردازد ،انتقاد کند و با آشکارساختن این واقعیت سعی در بیداری جامعه دارد .بدین
ترتیب ،نویسنده در قالب شخصیتی تیپیک بهعنوان نمادی از یک طبقه یا گروه اجتماعی ،از یک
طرف نگاه مهاجران را در سرزمین میزبان در رمانش منعکس میکند و از سویی دیگر ،نگاه
آشوریان گمگشته را در سرزمین خود به تصویر میکشد.
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نویسنده در تمامی ارتباطها و گفتگوهای خود با شخصیتهای رمان ،تالش کرده است که
ساختارهای اجتماعی و فکری جامعۀ مهاجران را به تصویر بکشد و با بسط مفهوم مهاجرت،
گمگشتگی اقلیتها را نیز در سرزمین خود بیان کند .در اینجا شمعون با بازتاب مشکالت
اقتصادی جامعۀ عراق و چالشهای اقتصادی یک مهاجر در سرزمین دیگری ،سعی دارد بحران
هویتیای که مهاجر با آن روبهروست (بحرانی که با آوارگی درآمیخته است) و در نهایت ،تأثیر تفکر
قومگرایی را در اوضاع و احوال یک جامعۀ اقلیت به نمایش بگذارد و با این کار ،در بیداری و
افزایش آگاهیهای جامعۀ خود نقشآفرینی کند.

ّ
عراقي في باریس
 .5بازتاب استعمار در رمان

استعمار از جمله نمودهای بارز امپریالیسم است؛ قدرتی که از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز
کرده ،بر سرزمینها ،ملتها و اقوام دیگر برتری مییابد و ارادهاش را بر آنها تحمیل میکند؛ اما در
این رابطه «ماهیت واکنش استعمارگران یکسان نیست؛ درست همانگونه که فرآیند استعمارگری در
هر منطقه شکل منحصربهفردی دارد» (گرین و لبیهان به نقل از صالحبیک و همکاران.)61 :1398 ،
عراقيّّفيّباریس رمانی است که در آن ،نگاه مهاجری دیده میشود که با مرور گذشتۀ خود ،رد
پای استعمار را در بسیاری از اتفاقات زندگی خویش میبیند .هنگام مطالعۀ این رمان چنین به نظر
میرسد که نویسنده برههای از تاریخ سرزمینهای عربی را به تصویر میکشد و دورانی از استعمار
انگلیس را بر سرزمین عراق نشان میدهد؛ زمانی که نیروهای مزدور آشوری با وعدههای توخالی
به خدمت انگلیس درآمدند ،تا کشتار سمیل 1و به خاک و خون کشیدن آشوریان عراق ،که حاصل
جنگی طایفهای به بازیگردانی انگلیس در عراق بود .بنمایههای استعمار در این رمان از یکسو
در قالب انتقاد از جامعهای که فرهنگ طایفهای بر آن غالب است و به نفوذ استعمار منجر شده،
نمود یافته است؛ و از دیگر سو ،به شکل انتقاد از سکوت جهانی در پی حوادث تاریخی که رد پای
استعمارگران در آنجا دیده میشود ،نشان داده شده است.
 .1-5انتقاد از فرهنگ قومگرایی

یکی از مهمترین مباحث در بررسی ریشههای استعمار و پسااستعمار ،نقد فرهنگ خودی است؛
بدین معنی که اندیشمندان این حوزه تنها به نقد فرهنگ غربی اکتفا نکرده ،بلکه فرهنگ خود را نیز
مورد انتقاد و آسیبشناسی قرار میدهند (شاهمیری .)147 :1389 ،در این رمان نمود بارز سالهای
پسااستعمار در شخصیتهایی چون «فران کروالل» ،پدر راوی ،که شیفتۀ دوران قیمومیت
بریتانیاست ،به تصویر کشیده شده است؛ پدری که زندگیاش در عالقۀ بسیارزیاد به جعبۀ نقرهای
خالصه میشود؛ جعبهای که ملکۀ انگلیس در دوران خدمت او در ارتش بریتانیا ،به وی هدیه داده
است؛ لذا هنگامی که خانهشان در اثر حادثهای دچار حریق میشود ،پدر صموئل به تنها چیزی که
فکر میکند ،جعبۀ نقرهایاست که تصویر ملکۀ انگلیس در آن قرار دارد:
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(شمعون.)249 :2005 ،
ترجمه :همینطور که پدرم ،بدون توجه به انبوه جمعیت ،سرگرم بازکردن بسته بود (اطراف مرا
آتش فراگرفته بود) ،او پوشش پارچهای و سپس روکش نایلونی و بعد پوشش پرنقش و نگار را کنار
زد و «جعبه نقرهای» را دید و بر روی آن فوت کرد و به سینهاش ماالند  . ...و مردم تصویر سیاه و
سفید ملکۀ جوان ،الیزابت دوم را دیدند که داخل جعبه چسبانده شده بود.

این عشق و عالقه ،نمادی از وابستگی به استعمار است؛ بهطوری که صموئیل شمعون درآغاز

رمان ،بارها عنوان میکند که میخواهد سناریویی دربارۀ پدرش ،با عنوان «
» (همان )138 :بنویسد .نویسنده با بیان حال و اشتیاق پدرش به دوران قیمومیت انگلیس،
در عین حال که به تفکر ارباب و رعیتی و استعمارگر و مستعمره اشاره دارد (طهماسبی و اعرجی،

 ،)139 :2017میخواهد با تکرار این مسئله که قصد دارد سناریو یی از پدر و دلتنگیاش برای دوران
قیمومیت انگلستان بر عراق بنویسد ،پرده از این واقعیت بردارد که آشوریان سرزمین عراق چنان
نادیده گرفته شدهاند که برای بودن و دیدهشدن در سرزمین اجدادی خویش ،حاضرند مزدورانی در
2
خدمت استعمار و دنبالهرو دیکتههای آن باشند و حتی دلتنگ آن دوران میشوند.
چنین به نظر میرسد که اقلیت آشوری در آن زمان از دیگر اقلیتها موقعیت بهتری داشتند؛
هرچند که انگلستان در 1932م بعد از توافق با دولت عراق ،بنا به منافع خود ،از حمایت این
اقلیت دست کشید و به دنبال آن ،فاجعۀ تلخ قتل عام سمیل رخ داد؛ بنابراین ،وضعیت اقلیتها ،به
تغییرات سیاسی و ایدئولوژیهای حاکم بر جامعه بستگی دارد و نویسنده به این نگاه بسته در
سیاست انتقاد میکند؛ البته این ،بدینجا ختم نمیشود .آنچه به صورت بارز در این رمان رخ
مینماید ،نگاه طایفهای تلخ است که بر جامعۀ عراق مستولی است .اشارۀ راوی به کشتار سمیل که
در آن روز تعداد زیادی از خانوادههای آشوری با یاری ارتش عراق به دست نیروهای مسلح کرد به
خاک و خون کشیده شدند ،بهترین نمونه از نگاه طایفهای است .نمونهای از انتقاد به این تفکر
طایفهای که در وحدت مردم رخنه ایجاد کرده و دست استعمار را باز نموده است ،در گفتگوی بین
سامی و گریگوس نمود مییابد و این را ناشی از عقبماندگی مردم میداند:


(شمعون.)259-258 :2005،
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ترجمه :جویی :چرا کردها میخواهند ما را سالخی کنند؟ اکثر دوستان من کرد هستند/
گریاگوس :کردها ،مردمان فقیری هستند که ادعا میکنند که شمال عراق کشور خودشان است ...
آنها به آن کردستان میگویند  ...آنها نمیخواهند اقوام دیگر در آنجا ساکن شوند / ...جویی :اقوام
یعنی چه؟ /گریاگوس :یعنی بشر ...یا همان گروههای انسانی که در عراق ساکن هستند .گوش
کن جویی! من در مورد قتلعام کردها علیه آشوریها گفتم  ...میتوانم بگویم اگر آشوریها هم
قویتر از آنها بودند ،کردها را قتل عام میکردند؛ همانطور که اعراب این کار را با کردها انجام
دادند؛ چون در نهایت ما قربانیان عقبماندگی هستیم /.جویی :عقبماندگی یعنی چه؟/
گریاگوس :وقتی انسانی مثل گوسفند فکر کند.

استعمارگران تفکر قومگرایی را چنان در کنه وجود مردمان این سرزمین جای دادهاند که حتی
مهاجرت اجباری خانوادهاش و مردم از حبانیه که حزب بعث باعث آن شد ،به بهانۀ این بود که این
کار برای مبارزه با امپریالیسم است و اینان بازماندههای استعمار انگلیساند و صموئیل با این سؤال
که مگر ما اصل این سرزمین نیستیم؟ (← همان  ،)294:به انتقاد از این دیدگاه میپردازد و در واقع
با بیان آن ،قصد بیداری جامعه را دارد و فراخوانی به اندیشهای آزاد و بدون نگاهی بسته بر مبنای
قومگرایی است.
این تفکر قومگرایی در فکر و جان مردم سرزمینهای عربی چنان نفوذ کرده است که گویا
زدودن آن کاری بس دشوار است .نویسندۀ رمان بهترین نمود این تفکر را در شخصیت اصلی آن
نشان میدهد .صموئیل بهرغم اینکه به انتقاد از این تفکر میپردازد ،گاهی با این دیدگاه همسو
میشود؛ زمانی که صموئیل بارها در گفتگو با دوستانش ،تأکید میکند که یک عراقی است و عرب
نیست:

(همان.)139 :
ترجمه :من عراقی هستم ،نه عرب  ...عراقی هستم و عرب نیستم ،یعنی چه؟ سامی :عراق از
ملیتهای قومی متعددی مانند عرب ،ترکمن ،آشوری ،ارمنی ،کرد ،صابئین و یهودی تشکیل
شده است  . ...همانطور که میبینی ،عراق مانند بشقاب غذای پائالی اسپانیایی است.

گلدمن معتقد است که نویسنده نمایندۀ همان طبقه اجتماعی است که از آن برخاسته یا به هر
دلیلی به آن گرایش دارد و اینکه خالق واقعی اثر را همان گروه و طبقۀ اجتماعی میداند؛ البته نقش
فرد را کامال نادیده نمیگیرد ،بلکه فرد بهواسطۀ تولید یا وضعیت اجتماعیاش جزئی از آن طبقه یا
گروه اجتماعی شمرده میشود (گلدمن)29 :1371 ،؛ همانگونه که یکی از ویژگیهای داستانهای
رئالیستی وجهۀ تیپیک قهرمان داستان است که ضمن برخورداری از ویژگیهای فردی ،بسیاری از
خصوصیات طبقۀ اجتماعی خود را بیان میکند (شمیسا .)85 :1390،در این رمان نیز میبینیم که
صموئیل هرچند به انتقاد از تفکر قومگرایی میپردازد و این تفکر را نشان عقبماندگی جامعۀ خود
میداند ،اما نفوذ این تفکر در ذهن و جان نویسنده ،نشاندهندۀ ساختارهای اجتماعی حاکم بر
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روان اوست؛ ساختارهایی که با آن بزرگ و در درونش نهادینه شده است .در واقع نویسنده بهعنوان
فردی از اقلیت آشوری ،جهانبینی خاص طبقۀ خود را القاء میکند .چندگانگی که شمعون در توصیف
خصوصیات راوی ارائه میدهد ،در واقع اشاره به انسانهای نمونهواری است که ویژگیهایشان بیان
رئالیستی گرایشهای عام و تضادهای یک دورۀ معین است؛ همانگونه که راوی گاه اندیشههای
مبتنی بر قومگرایی را رد میکند و گاه برای بیان هویت خود ،با این چندگانگی درگیر است.
 .2-5انتقاد از سکوت جامعۀ جهانی در مقابل استعمارگران

تاریخگرایی خودانگیختۀ تفکر خالق رئالیستهای انتقادی به ایشان امکان داد تا در ورای
سرنوشت های شخصی آدمیان ،روندهای اجتماعی بنیادی و عام را ببینند و منعکس کنند .یافتن
فرمولی نو از مسئلۀ روابط میان فرد و جامعه باعث شد توجهشان برجنبههای مسؤلیت اجتماعی
انسان نسبت به آنچه در جهان رخ داده است ،معطوف شود (ساچکوف .)303 :1362،بدینترتیب،
اگر به دوران مهاجرت راوی بازگردیم ،اشاراتی به برخی قضایای تاریخی میکند که در همۀ آنها
دست دول استعمارگر دیده میشود ،گاهی با اشاره به واقعۀ تاریخی چون کشتار فاکهانی 3در 17
جوالی 1981م ،تجاوز اسرائیل را به سرزمینهای لبنان به نقد میکشد (← شمعون)29: 2005 ،؛
کشتاری که جامعۀ جهانی در مقابل آن سکوت کرد؛ زیرا پشت این تجاوز و کشتار دست
استعمارگران بزرگی چون انگلیس و امریکا پنهان بود .صموئیل در این زمان در دفتر مجلهای حامی

فلسطینیان مشغول به کار است که در گفتگویی ،سردبیر مجله از او چنین میپرسد:


(همان).

ترجمه :چگونه در مورد سفر به این کشور چندشآور امپریالیستی فکر میکنی؟
که به نظر میرسد صموئیل با این عبارت خواسته است گفتمان امپریالیستی مدعی دموکراسی و
حقوق بشر یا نویددهندۀ صلح و برابری را به تمسخر بگیرد .گرچه راوی زیاد به مباحث سیاسی
عالقهای ندارد و فقط برای رسیدن به رؤ یای سینماییاش میخواهد به آمریکا برود ،ولی بخشها و
سطرهایی از رمان فقط به کشتارها و تجاوزگریها و  ...اشاره میکند که نشاندهندۀ رنجی تلخ در
نهاد روای است:


(همان.)30 :
ترجمه :جایی با صدها کودک و زن و مرد کشتهشده مواجه شدیم ،که فرانسوا
نخستین آنها بود .پیکرش را به فرانسه بردند ،سفرم را مدتی به تعویق انداختم تا
قتل عام منطقۀ فاکهانی را فراموش کنیم.
با توجه به اینکه رفتار هر انسانی کوششی است برای دادن پاسخی معنادار به وضعیتی خاص،
به همین خاطر گرایش به آن دارد که میان فاعل عمل و موضوع عملی که به آن مربوط می شود،
یعنی جهان پیرامون آدمی ،تعادلی برقرار کند (گلدمن .)260 :1371 ،نویسنده با بیان حوادثی که
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واقعی هستند ،همچون سندی تاریخی ،برههای از جامعه ،رنجها و دردهای انسانهای بالکشیده را
که طعمۀ زیادهخواهیهای دول استعمارگر شدهاند ،به تصویر میکشد .نویسنده توانسته است با
بازتابی از واقعیتها ،با ماهیتی تاریخی ،جهانبینی مستتر در این اثر را منعکس کند و در حقیقت
این نمود بارز امپریالیسم را محکوم میکند.
نویسنده به سوگیریهای سیاسی روزنامهها در غرب و اهداف استعماری دول اروپایی اشاره
میکند و اینکه روشنفکران چگونه به خدمت حکومتهای تحت سیطرۀ استعمار درآمدهاند .در
گفتگوی بین راوی و مصطفی حداد (شاعر و دوست راوی در پاریس) صموئل از او میپرسد چرا برای
اقامت در پاریس تالش نمیکند ،و مصطفی در پاسخ میگوید:


(شمعون)52-51 :2005 ،
ترجمه :روشنفکر عرب تنها به دو شکل می تواند در پاریس زندگی کند :یکی مانند تو درخواست
پناهندگی سیاسی میکند ،یا در یکی از مجلههای عربی چاپ پاریس یا لندن که وابسته به
سوریه ،قذافی و صدامحسین هستند ،کار کند .من همانطور که گفتم تنها یک شاعر فقیر و
مستقل هستم که در دام تبلیغ برای این رژیم های دیکتاتوری نمیافتم.

پاسخ مصطفی حداد بیانگر این واقعیت وضعیت روشنفکران عربی است ،بهویژه آنها که به دور
از وطن در تبعید و مهاجرت به سر میبرند یا در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی هستند و در
شرایط اسفباری زندگی میکنند (مانند شرایط زندگی صموئل) یا آنکه جیرهخوار اربابان استعمارگر
خود هستند.
ظهور و بروز بسترهای واقعی در جامعه ،یکی از ویژگیهای رمانهای اجتماعی است که ریشه
در رابطۀ متقابل ادبیات و جامعه دارد .نشاندادن برگی از واقعیتهای اجتماعی به این خاطر است
که پژوهشگر به معنای درونی آن پیببرد؛ چنانکه راوی در اینجا پرده از واقعیت زندگی روشنفکر
مهاجر برمیدارد .روشنفکرانی که یا پناهنده سیاسیاند و در غربت و عزلت هستند یا بنا به گفتۀ
ادوارد سعید روشنفکران حرفهای هستند که همسو با اسباب قدرت و در ازای دریافت پاداش ،آن
چیزی را مینویسند و میگویند که اربابانشان از آنان خواستهاند و هیچگونه استقالل فکری ندارند
(سعید.)21-20 :1382 ،
بهترین نمونه ،اشاره به فراخدهانی استعمار در فصل «لماذا الیحب العرب األحذیة» است؛ در
این فصل نویسنده با بیان داستانی از هماتاقیاش ،کامیرون ،که مدام برای هر چیزی به شکلهای
مختلف از او قرض میگیرد ،سخن میگوید که بهصورت نمادین این گرفتن اجباری وسایل را از
یک عرب ،میتوان مظهر استعمار غرب تصور کرد .غرب با خوردن از جیب عرب روزگار
میگذراند و آن وقت کامیرون با تمسخر میگوید:
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(شمعون.)75 :2005 ،

ترجمه :کفش نشانۀ تمدن است ،اینطور فکر نمی کنید؟

و در جایی دیگر میگوید« :

» و به عقبماندگی عربها اشاره

میکند .راوی پاسخ سؤال را اینگونه میدهد:

(همان.)76 :
ترجمه :چون عربها آبجو و پیاز و برنج و گوجه فرنگی میخرند و در خصوص پوشیدن کفش
عقدۀ حقارت ندارند.

اما در نهایت فصل ،وقتی راوی اجازه نمیدهد که کامیرون دیگر از جیب او ارتزاق کند،
کامیرون او را متهم به دزدی میکند و صموئیل مجبور به ترک آن منزل میشود:


(همان:
.)77-76
ترجمه :چند روز بعد شنیدم که خانم پولین از ناپدیدشدن مواد غذاییاش از آشپزخانه شکایت میکند ...
کامرون که زبان فرانسه را خوب صحبت میکرد از خودش دفاع کرد  . ...به او نگاه کردم و سعی کردم
چیزی بگویم[ ... .خانم پولین گفت] تو تنها از فیلمها سخن میگویی ،چرا فیلمنامهای در مورد دزدی از
آشپزخانۀ من نمینویسی؟ صبح روز بعد ،او نامهای را زیر در اتاقم گذاشته بود و از من خواست که خانه را
در اسرع وقت ترك کنم . ...

نویسنده با بهرگیری از سبکی رئالیستی و انتقاد اجتماعی خود ،تمثیلی از رفتار استعمار را به
نمایش میگذارد و در نهایت نیز نشان میدهد که هرگاه استعمار از دول مستعمره منفعتی به دست
نیاورد ،به اتهامزنی و طردکردن متوسل میشود .به نظر اسپیواک «در فضای استعماری هیچ حقی
برای صدای طبیعی و عادی فرودستان وجود ندارد» (حیدری و البرزی اوانکی.)345 :1396 ،
نمونهای از انتقاد به دول استعمارگر را در این رمان ،میتوان با ورقزدن برگی از تاریخی دید که
نویسنده خشم خود را از استعمار و دخالتهای آنها در سرزمین دیگری بیان میکند؛ وقتی که آواره
در خیابانهای پاریس قدم میزند و مردم فرانسه مشغول جشن و پایکوبی هستند؛زیرا چهارده
ژوئن ،روز آغاز انقالب فرانسه است .صموئیل کنار یکی از خیابانها ،بانویی اندوهگین را میبیند
و دلیل اندوه او را میپرسد و او میگوید در این روز خاص ،سگ خود را گم کرده و در این لحظه

سامی نیز میگوید:
(شمعون.)161: 2005،

ترجمه :من وطنم را در چهارده ژوئن گم کردم؛ آیا این اندوهناک نیست ،مادام؟
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در این جملۀ دردناک ،به روز انقالب فرانسه در 1958م اشاره میکند؛ روزی که فرانسویان وارد
عراق شدند و نظام سلطنتی عراق را نابود کردند و عراق از آن زمان توسط نظامیان اداره میشد و
استبداد و استعمار در این کشور بیداد میکرد.
یکی از ویژگیهای رمان اجتماعی ،فریاد اعتراضی است که آشکارا و پنهان در شخصیتهای
رمان وجود دارد؛ اعتراضی که در دل واژهها و رفتارها نمود مییابد؛ همانگونه که در این کالم
صموئل ،پژواکی از اعتراض مردم عراق دیده میشود یا میتوان آن را اعتراضی فردی از جامعۀ
آشوریان عراق دید که با تغییر حکومت ،روزگار این مردمان نیز تغییر کرد .اشارۀ نویسنده به تغییر
نظام سلطنتی ،در واقع اشاره به تغییر سیاستها در برابر اقلیتهای جامعه است و به انتقادی تلخ از
فضایی میپردازد که سیاستهایی بسته بر آن حاکم است.
 .6نتیجه
عراقيّ ّفي ّباریس زندگینامهنوشتی با نگرش رئالیسم انتقادی است که ضمن بیان علت و شرایط
مهاجرت ،نمود حقیقی آن را در بسترهای تاریخی و اجتماعی میجوید و نگاهی به زندگی
اقلیتها در عراق دارد .پرتکرارترین مؤلفههای رئالیسم انتقادی در این پژوهش به شرح ذیل است:
 .1با بررسی موضوع رمان و نگاهی به تصویر برخی از شخصیتها ،میبینیم که نویسنده بر پایۀ
سیرهنامۀ خود ،با اثرپذیری از محیط اجتماعی و سیاسی عراق ،بهویژه شرایط حاکم بر اقلیت
آشوری ،بهخوبی توانسته است با درونمایهای سیاسی و اجتماعی ،به پدیدۀ مهاجرت ،دالیل آن و
چالشهای آسیبزای آن بپردازد .در این رمان ،آسیبهای نگاه سیاسی بسته و ایدئولوژیگرا به
شکل چالشهای اقتصادی بازتاب یافته است .چهرۀ فقر در قالب رنگ مهاجرت به نمایش درآمده
است که واکنشی منفی به تأثیر شرایط اقتصادی و اوضاع اجتماعی است .از طرفی ،مشکالت
اقتصادی ناشی از مهاجرت به شکل چالشهایی که هر مهاجر با آن رو بهروست ،در قالب فقر،
بحران هویت و آوارگی ترسیم شده است.
 .2بحران هویت در این رمان ،از دریچۀ نگاه فردی مهاجر از یک اقلیت قومی به شکل گمگشتگی
در سرزمین دیگری ،تناقض و دوگانگی شخصیت مهاجر در افکار و احساسات خود ،ایستادگی در
مقابل هویت ملی و بیگانگی از خود ترسیم شده است و اینگونه نویسنده به انتقاد از فضایی
می پردازد که فرد را چه در فضای مهاجرت و چه در موطن خود از حقوق قانونی و انسانیاش
محروم میکند.
 .3پیرنگ اصلی این رمان بر نحوۀ برخورد مهاجر با آوارگی خود ریخته شده است که راوی ،این
آوارگی را در سرزمین دیگری با مرور گذشته به آوارگی در وطن خود پیوند میزند و به بسط
گمگشتگی در سرزمین خود میپردازد و به سیاستهایی که تحت تأثیر استعمار به جداسازی اقوام
دامن میزنند ،انتقاد میکند.
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 .4هدف رمان با اشاره به وقایع تاریخی ،بهویژه سرنوشت آشوریان عراق و جنگهای طایفهای ،در
واقع بازنمایی تاریخ است و بنابراین ،قصد نویسنده تنها ذکر وقایع تاریخی نبوده است ،بلکه با
درونمایهای سیاسی و اجتماعی به دنبال نشاندادن رنگ استعمار در این جنگهای طایفهای است
و همچنین با به تصویرکشیدن زندگی اقلیت آشوریان عراق ،به انتقاد از سیاستهایی میپردازد که
به جداسازی و تبعیض بین قومیتها دامن میزنند و اینگونه به نقد فرهنگ خودی میپردازد و آن را
مورد انتقاد و آسیبشناسی قرار میدهد؛ اما در خود نویسنده ،بهعنوان نمایندهای از طبقهای
اجتماعی ،یعنی اقلیت آشوری ،تأثیر این تفکر قومگرایی دیده میشود؛ چنانکه در بیان هویت
عربی خود ،شاهد چندگانگی در شخصیت راوی رمان هستیم.
 .5نویسنده در جریان مهاجرت خود نیز ،با بازنمایی وقایع تاریخی به نقد نگاه جامعۀ جهانی
میپردازد و به سوگیریهای سیاسی روزنامههای غربی و اهداف استعماری آنان انتقاد میکند و با
بازتابی از واقعیتها ،سعی در بیداری و افزایش آگاهیهای جامعه دارد.
پینوشت
.1کشتار سمیل در  7اوت 1933م به وقوع پیوست .به دنبال استقالل عراق در  1930و دستکشیدن انگلستان از
آش وریان ،دولت مرکزی عراق دست به کشتار آنان در روستای سمیل زد که در پی آن چندهزار تن از مردم بیدفاع این
قوم ،اعم از زن و کودک کشته شدند.
 .2در دوران قیمومیت بریتانیا بر عراق ،آشوریها بهعنوان مزدور به خدمت دولت انگلیس درآمدند و نگهبانی مرزها
بر عهدۀ آنان بود و مطابق این وظیفه قوای آشوری تمام کردستان را در جهت منافع انگلستان به تصرف در آوردند
(«خیانت انگلیسیها به آشوریان در قتل عام سمیل».)1394/1/16 ،
 .3یکی از حملههایی که رژیم غاصب صهیونیسم در  17ژوالی 1981به جنوب لبنان منطقۀ فاکهانی با هدف
تصفیۀ فیزیکی نیروهای مقاومت فلسطینی و ملت فلسطین ساکن در این منطقه انجام داد.
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Abstract
The structuralism method, which is considered by Mahmoud Bostani as one of the
methods of text analysis, analyzes a literary work based on eight literary elements:
message, subject, semantic, formal, verbal, musical, literary and structure and by
explaining the relationship between the aesthetic and semantic aspects of a literary
work, examines and analyzes its general structure as a single body. Bostani's views
on the structural method, which he explains and introduces in the two books "AlQawa'd al-Balaghah in the light of the Islamic method" and "Al-Balaghah al-Hadith
in the light of the Islamic method", is a combination of traditionalism and
modernism in the analysis of a literary work. This means that he tries to apply new
literary perspectives in studying and analyzing the work based on its structure and
texture, while adhering to traditional rhetoric. What we are looking for in this
research is the study of the beauties and literary meanings of Nahj al-Burdeh's ode
by Ahmad Shoghi based on Mahmoud Bostani's structuralism method and based on
four elements: semantic, formal, musical and structure, in this regard, we found that
in Nahj al-Burda's ode, among the mentioned elements, mystery and metaphor as
two elements of formal elements, pun and balance as musical elements, in addition
to aesthetic aspects, had a semantic function and played an effective role in inducing
concepts and themes. In this regard, we found that in Nahj al-Barda's ode, among the
mentioned elements, code and metaphor as two elements of formal elements and
pun and balance as musical elements, in addition to the aesthetic aspect, also had a
semantic function and played a role in inducing concepts and themes. They have
been effective and the element of repetition and contrast as semantic elements, by
creating an internal rhythm, have also strengthened the aesthetic aspect of the ode
and based on the element of structure, we found that the themes and concepts of the
ode with each other and with other verbal and musical elements and imagination
have a reciprocal relationship. In other words, the elements of aesthetics and
semantics in this ode are interrelated, which indicates that this ode has homogeneity
and organism of the text and this has made it one of the best prophetic praises, not
only in form and structure, but also in content.

Keywords: Ahmad Shoghi, Nahj al-Burda, Mahmoud Bostani, Literary Elements,
Structural Analysis.
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چکیده
روش ساختارگرایی که محمود بستانی آن را بهعنوان یکی از شیوههای تحلیل متن قلمداد کرده است ،بر مبنای هشت
عنصر ادبی پیام ،موضوع ،معنایی ،صوری ،لفظی ،موسیقایی ،ادبی و ساختار متن به تحلیل یک اثر میپردازد و با
تبیین ارتباط بین جنبههای زیباییشناسی و معناشناسی اثر ،ساختار کلی آن را بهعنوان پیکری واحد بررسی میکند.
دیدگاههای بستانی در روش ساختارگرایی که در دو کتاب القواعدالبالغیة في ضوء المنهج اإلسالمي و البالغة
الحدیثة في ضوء المنهج اإلسالمي تبیین و معرفی شده است ،تلفیقی از سنتگرایی و نوگرایی در تحلیل اثر ادبی
است؛ بدین معنا که وی ضمن پایبندی به بالغت سنتی ،سعی دارد دیدگاههای جدید ادبی را در بررسی و تحلیل اثر
بر مبنای ساختار و بافت آن به کار بندد .آنچه ما در این پژوهش در پی آن بودهایم ،بررسی زیباییها و معانی ادبی
قصیدۀ «نهج البرده»ی احمد شوقی با تکیه بر روش ساختارگرایی محمود بستانی و بر اساس چهار عنصر معنایی،
صوری ،موسیقایی و ساختار است .در این راستا دریافتیم که در قصیدۀ نهج البرده از بین عناصر مذکور ،رمز و
استعاره بهعنوان دو عنصر از عناصر صوری و جناس و توازن بهعنوان عناصر موسیقایی ،عالوه بر جنبۀ زیباییبخشی
دارای کارکرد معنایی نیز بودهاند و در القای مفاهیم و موضوعات ،نقش مؤثری داشتهاند و عنصر تکرار و تقابل نیز
بهعنوان عناصر معنایی ،با ایجاد نظمآهنگ درونی ،جنبۀ زیباییشناسی قصیده را نیز تقویت کردهاند و بر مبنای عنصر
ساختار ،دریافتیم که موضوعات و مفاهیم قصیده با یکدیگر و نیز با دیگر عناصر لفظی ،موسیقایی و صورخیال،

رابطهای متقابل دارند؛ به عبارتی ،عناصر زیباییشناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم دارند و این،
نشانگر آن است که قصیده از تجانس و اندامواری متن برخوردار است و همین امر ،آن را نهتنها از لحاظ شکل و
ساختار ،بلکه از نظر محتوا ،در ردیف بهترین مدائح نبوی قرار داده است.
واژههای کلیدی :احمد شوقی ،نهج البرده ،محمود بستانی ،عناصر ادبی ،تحلیل ساختاری.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a_rezayi@sbu.ac.ir
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 .1مقدمه
مدایح نبوی از جمله اغراض و موضوعاتی است که در زمان حیات پیامبر خدا و با سرودن قصیدۀ
«برده»ی کعب بن زهیر ظهور یافت .در قرن هفتم هجری ،یعنی در دورۀ انحطاط ،این فن با عنوان
«بدیعیات» به اوج شکوفایی خود رسید و شاعران ،انواع صنایع بدیعی را در مدایح خود به کار
گرفتند .در این میان «برده»ی بوصیری را میتوان نام برد که آن را به تقلید از بردۀ کعب بن زهیر
سرود؛ تا حدی که شاعران بسیاری بعد از وی این مسیر را ادامه دادند؛ از جمله احمدشوقی که در
معارضه با بردۀ بوصیری ،قصیدۀ نهج البرده را سرود.
قصیدۀ نهج البرده که احمد شوقی آن را در  190بیت سروده ،دارای سه محور اساسی است:
محور اول ،تغزل است که به تقلید از بوصیری قصیده را بدان آغاز کرده است؛ محور دوم که
مقدمه ای برای انتقال شاعر به محور اصلی قصیده است ،از دنیا و تقوای الهی و تهذیب نفس و
طلب مغفرت سخن میگوید؛ و محور سوم ،موضوع و هدف اصلی قصیده ،یعنی مدح پیامبر
است .این قصیده ساختار ادبی و بالغی ویژهای دارد که در ساختار هنری و نیز در مفاهیم دینی آن
نمود یافته است .برای نمایاندن این ویژگیها باید از روش بالغی بالغتشناسان قدیم و جدید
یاری جست که یکی از این روشها روش بالغی محمود بستانی در تحلیل آثار ادبی و هنری است.
بستانی پس از بررسی و ّ
تعمق در علم بالغت سنتی و ایجاد نوآوری در بسیاری از مباحث آن،
عناصر ادبی را از آن استخراج و این عناصر را به هشت عنصر اساسی تقسیم میکند :پیام ،موضوع،
معنایی ،صوری ،لفظی ،ادبی ،موسیقایی و ساختار .در حقیقت وی روشی نو تحت عنوان «روش
ساختارگرایی» را مبتنی بر هشت عنصر یادشده در تحلیل آثار ادبی پایه نهاده است که بر مبنای آن،
برخی از این عناصر ،از جنبۀ زیباییشناسی و برخی نیز از جنبۀ معناشناسی به بررسی و تحلیل آثار
ادبی میپردازد .هدف وی در این شیوه ،نخست ،تجدید و نوآوری در مباحث علم بالغت و بررسی
و تحلیل متن در سطحی فراتر از سطح کلمه و جمله؛ و دوم ،تبیین ارتباط بین جنبههای زیبایی-
شناسی و معناشناسی یا به عبارتی تبیین ارتباط بین صورت و مضمون اثر بهعنوان ساختار و پیکره-
ای واحد است .بستانی دیدگاههای خود را بر مبنای رویکرد اسالمی ،در دو کتاب القواعد البالغیة
في ضوء المنهج االسالمي و البالغة الحدیثة في ضوء المنهج االسالمي (تلخیص القواعد البالغیة)

مطرح کرده و در این دو اثر ،اصول و قواعدی را بر پایۀ بالغت سنتی تدوین کرده است تا از یک سو
تکیه بر آموزههای معنوی و دینی داشته و از سوی دیگر با ادبیات معاصر منطبق باشد.
بستانی که در تبیین عناصر ادبی بر مبنای روش ساختارگرایی ،بالغت سنتی را اساس کار خود
قرار داده و به تجدید و نوآوری در بسیاری از مباحث آن پرداخته است ،علت این نوآوری را اینگونه
بیان میکند:
بالغت سنتی دچار کمبودها و نواقص غیرقابل اغماض است ،به ویژه زمانیکه ژرفتر به موضوع
مینگریم درمییابیم که اصول و قواعد آن بیش از هزارسال پیش وضع شده است .میدانیم که در
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این دوران طوالنی ،دگرگونیهای ادبی بیشماری پدید آمده است و رویکردهای هنری گوناگونی
به منصه ظهور رسیده ،در حالیکه بالغت قدیم همپای این تحوالت حرکت نکرده و راکد و ایستا
باقی مانده است (بستانی.)5 :1394 ،

برخی ناقدان همچون محمد عبدالمطلب نیز که از جمله نوآوران در بالغت سنتی به شمار
میرود ،معتقدند که ارائۀ مباحث بالغی در قالبهایی خشک و بدون تغییر سبب شده است که
مباحث آن به ادوات تفسیری عمیقی تبدیل شود که کارکردهای درست زیباییشناسی آن را مستور
داشته است؛ به همین دلیل ،تجدیدنظر در مباحث بالغی با هدف نگاهی شمولگرایانه به مباحث
آن ضروری به نظر میرسد (عبدالمطلب.)1 :2007 ،
اما بستانی نظر برخی از ناقدان و بالغتپژوهانی که بالغت سنتی را انکار میکنند و
تالشهای دانشمندان این فن را در دورههای قبل نادیده میگیرند ،هم نمیپذیرد و کاستیهای
بالغت را نه از بالغت سنتی ،بلکه از ناپویایی بالغت معاصر میداند:
ما از بالغت شناسان قدیم این انتظار را نداریم که از روزگار خود پیشی گرفته و اصول و قواعد
ّ
مترقیتر از زمان خود را ارائه دهند ،اما این انتظار را از بالغتپژوهان معاصر داریم؛ آنانی که
شیفتۀ بالغت قدیم هستند؛ بالغتی که بسیاری از مباحث مطرحشده در آن به جای
شکوفاییبخشیدن به ذوق هنری و ادبی ،چشمۀ ذوق را میخشکانند و احیانا خواننده را به مباحث
غیرمرتبط با ادبیات میکشانند و یا او را درگیر مناقشات خشک فلسفی میکنند (بستانی:1414 ،
.)13

زیرا علم بالغت که از ابتدای ظهور اسالم ،در پی شناخت اعجاز بیانی قرآن به وجود آمد و
تألیفات بسیاری در آن نگاشته شد ،در قرن سوم هجری ،وارد محیط جدیدی از فلسفه و منطق
شد و علت آن ،یکی ،ورود فلسفۀ یونان به ساحت فکری نویسندگان و دانشمندان بود که با
ترجمۀ کتاب منطق ارسطو و ورود رویکردهای بالغی یونانی به بالغت عربی صورت گرفت
(ضیف ،بیتا )64 :و دیگری ،تأثیر فلسفه اسالمی بر بالغت و شکلگیری فنون بالغی تحت تأثیر
آن بود (الخولي .)150 :1961 ،سرانجام دانش بالغت عربی با همین رویکردها ،در قرن پنجم هجری
توسط عبدالقاهر جرجانی(متوفی 471ق) با تألیف دو اثر ارزشمند دالئل اإلعجاز و أسرار البالغة
بهصورت دانشی مستقل درآمد؛ و این دو اثر ،مقدمهای برای تدوین کتب بالغی شد تا اینکه در
دورۀ معاصر ،برخی از ناقدان و بالغتپژوهان از جمله سالمه موسی ،احمد الشایب،
مصطفیصادق الرافعی ،احمدحسن الزیات ،امین الخولی و برخی دیگر در زمینۀ تجدید فنون
بالغی تالشهایی کردند و در پژوهشهایشان کوشیدند بالغت قدیم را به پژوهشهای
سبکشناسی و زبانشناسی جدید پیوند بزنند؛ اما روش بستانی در این زمینه ،از این جهت
متمایز است که وی سعی بر این دارد تا ضمن پایبندی به مباحث بالغت سنتی ،با تقسیمبندی
مباحث آن در قالبهایی ن و و افزودن برخی مباحث نقدی جدید که متناسب با مقضیات دورۀ
معاصر و مبتنی بر رویکرد اسالمی است ،به تجدید در مباحث آن بپردازد.
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در شرح و تحلیل قصیدۀ نهج البرده تألیفات و پژوهشهایی در قالب کتاب ،مقاله و پایاننامه

بهصورت جداگانه و تطبیقی نگاشته شده است؛ از جمله کتابها در این موضوع نهج البردة نظم
أحمد شوقي و علیه وضح النهج ( )1987تألیف شیخ سلیم البشری ،استاد دانشگاه االزهر است،
وی در این کتاب ابیات قصیده و برخی از واژگان آن را شرح داده و به بیان برخی از نکات بالغی آن
پرداخته است .او در شرح ابیات ،حوادث تاریخی را که در قصیده آمده ،مفصل توضیح داده و
گاهی برخی ابیات شعری را بهعنوان شاهد مثال ذکر کرده است .کتاب دیگری که دربارۀ این قصیده
چاپ شده است ،آسمان مدینه ( )1393تألیف محمد دشتی نیشابوری است .وی در این کتاب که
شرح تطبیقی بردۀ بوصیری و نهج البردۀ احمد شوقی است ،ضمن بررسی زندگی و آثار شوقی ،به
شرح موضوعی دو قصیده و همچنین بررسی تطبیقی الفاظ و ترکیبهای آنها پرداخته است.
اما از جمله مقاالتی که در موضوع نهج البرده نوشته شده ،مقالهای با عنوان «بررسی و بسامد
انواع جناس در قصیده نهج البرده و نعت حضرت رسالت» ( )1398تألیف محمدرضا عزیزی و
حسین کارگر است که صنعت جناس بهعنوان ابزار سازندۀ موسیقی در این دو قصیده و مقایسۀ
موارد آن بررسی شده است .همچنین مقالۀ «بررسی روابط بینامتنی در قصیدۀ بردۀ بوصیری و نهج
البردۀ احمد شوقی» ( )1393از عبداألحد غیبی و علی صیادانی ،پژوهش دیگری است که بر اساس
نظریۀ بینامتنی ،میزان اثرگذاری بوصیری را بر شوقی در سرودن قصیدهاش ارزیابی کرده است.
مقالۀ «درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و بهار» ( )1383از ابوالحسن امینمقدسی نیز مقایسۀ
مضمونی و محتوایی مدایح نبوی شوقی و بهار است .همچنین مقالۀ «سیمای پیامبر در اشعار
عبدالرزاق اصفهانی و احمد شوقی» ( )1394از مهین حاجیزاده و سعید احمدی مقایسۀ مضمونی
اشعار این دو شاعر در مدح و توصیف پیامبر است .مقاالت دیگری نیز در حوزۀ تطبیقی بین نهج
البرده و آثار دیگر شاعران صورت گرفته است که از اشاره به آنها درمیگذریم.
از جمله پایاننامههایی که در آن به تحلیل و ترجمۀ قصیدۀ نهج البرده پرداخته شده است،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد مجیدرضا صادقی با عنوان «ترجمۀ قصیدۀ نهج البرده و همزیه نبویه
احمد شوقی و بیان برخی نکات نحوی و بالغی» ( )1389است .در این پژوهش ضمن بررسی
زندگی و آثار احمدشوقی ،دو قصیدۀ او در مدح پیامبر خدا ترجمه و برخی از نکات نحوی و
بالغی آن بیان شده است .پایاننامۀ دیگر در این موضوع« ،بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی»
( )1381تألیف حسن سرباز است .این پژوهش ضمن بررسی زندگی و آثار احمدشوقی ،سیر
تاریخی مدایح نبوی را بررسی کرده ،سپس به بررسی مدایح نبوی احمد شوقی از حیث مضمون و
اسلوب پرداخته است .فاطمه پسندیان نیز پایاننامۀ خود را با عنوان «بررسی جلوههای بالغی (بیان و

بدیع) در قصیده بانت سعاد کعببنزهیر ،برده بوصیری و نهج البرده احمد شوقی» ( )1389به
بررسی سیر تحول مدایح نبوی و سپس بررسی بردۀ کعب بن زهیر و بردۀ بوصیری و نهج البردۀ
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احمد شوقی و مقایسۀ این سه قصیده از لحاظ مضمون و شکل اختصاص داده و در این زمینه
برخی از نکات بالغی آنها را بیان کرده است.
پژوهشهایی که دربارۀ قصیدۀ نهج البرده انجام شده ،بیشتر در حوزۀ تطبیقی بودهاند که به
تحلیل مضمونی و محتوایی آن پرداخته و زیباییهای ادبی و بالغی آن را بهطور محدود بررسی
کردهاند؛ از اینرو ،جنبۀ نوآوری پژوهش حاضر در این است که ضمن زیباییشناسی و معناشناسی
این قصیده ،به روش سا ختارگرایی محمود بستانی ارتباط بین شکل و مضمون این اثر را بررسی
کرده است.
هدف پژوهش حاضر ،معرفی و تحلیل برخی از جلوههای ادبی و بالغی قصیدۀ نهج البرده
است که به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس عناصر چهارگانۀ نقد ادبی به دنبال پاسخ به این
پرسش اساسی است که جلوههای ادبی و بالغی قصیدۀ نهج البرده از دو جنبۀ زیباییشناسی و
معناشناسی کداماند؟
 .2نگاهی کوتاه به زندگی شوقی و بستانی
احمد شوقی از شاعران معاصر مصر در 1868م در زمان خدیو اسماعیل متولد شد .او بعد از اتمام
تحصیالت ابتدایی و متوسطه برای تحصیل در رشتۀ حقوق به فرانسه رفت و سپس به مصر
بازگشت .او در  1927م لقب امیرالشعراء را دریافت کرد .شوقی آثاری در شعر و نثر از خود بر جای
گذاشته که از مهمترین آثار منثور او ،نمایشنامۀ أمیرة أندلس و داستانهای بلند وی با نامهای
عذراء الهند ،الدیاس و ورقة اآلس است .مقاالت اجتماعی او نیز با عنوان أسواق الذهب به
چاپ رسیده است .شعر شوقی سه مرحله را پشت سر گذاشته :مرحلۀ تقلید ،مرحلۀ انتقال از قدیم
به جدید و مرحلۀ تجدید .او در بیشتر اغراض شعری از مدح ،رثا ،غزل ،فخر ،خمر و وصف ،شعر
سروده است .از جمله آثار منظوم او عبارتاند از :دیوان الشوقیات در چهار جلد ،مجنون لیلی و
مصرع کیلوباترا .شوقی در 1932م وفات یافت (الفاخوري.)984-972 :1433،
محمود بستانی ،شاعر و ادیب بزرگ در 1937م مطابق با 1366ق در نجف اشرف چشم به
جهان گشود (امینی .)68 :1964 ،او پس از پشت سر گذاشتن تحصیالت ابتدایی و متوسطه،
تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکدۀ فقه نجف ادامه داد ،سپس
برای تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه األزهر عازم مصر شد .او توانست در 1973م از رسالۀ خود
با موضوع نقد ادبی دفاع کند .پس از بازگشت از مصر در دانشکدۀ فقه نجف به تدریس ادبیات
عرب ،نقد ادبی و دیگر دروس پرداخت و با تحصیل در فقه و اصول تا درجۀ اجتهاد پیش رفت
(الساعدي .)218 :2000 ،او که برای اسالمیکردن علوم انسانی تالش میکرد ،پژوهشهای فراوانی
در این زمینه انجام داد و آثاری را در ادبیات ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،فقه و  ...از خود بر جا
گذاشت؛ از جمله آثار او عبارتاند از :اإلسالم و الفن ،اإلسالم و علم النفس ،االسالم و علم
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اإلجتماع ،القواعد البالغیة في ضوء المنهج اإلسالمي و دراسات فنیة في قصص القرآن .بستانی در
اسفند 1389ش در قم دار فانی را وداع کرد.
دیدگاه بستانی در تحلیل اثر بر مبنای روش ساختارگرایانه ،تلفیقی از سنتگرایی و نوگرایی
است .وی خاستگاه عناصر ادبی را بالغت سنتی عربی میداند و در عین حال سعی دارد با نگاه
ساختارگرایانه ،دیدگاههای ادبی جدید را در توجه به بافت و سیاق متن و بررسی کلی اثر واکاوی
کند؛ بدین معنا که هریک از مباحث بالغت سنتی را در چارچوب بافت متن بررسی میکند .به
عالوه اینکه به کل اثر بهعنوان یک پیکره و مجموعه مینگرد و معتقد است که تکتک اجزاء و
عناصر متن باید دارای انسجام و پیوستگی باشند .هرچند این دیدگاه در نظریات ساختارگرایی
جدید مطرح شده که البته ریشۀ آن در نظریۀ بوطیقای ارسطو و نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی
است ،اما بررسی عناصر ادبی اثر بر مبنای مباحث بالغت سنتی و در چارچوب ساختار کلی آن،
دیدگاهی تازه و نوآورانه است.
 .3تحلیل ادبی قصیدۀ نهج البرده
ّ
بیشک نکات بالغی و ادبی قصیدۀ نهج البرده در مدح رسول الله بسیار است؛ اما به جهت حجم
محدود مقاله ،ناگزیریم در تحلیل این قصیده از چهار عنصر ساختارگرایانۀ معنایی ،صوری،
موسیقایی و ساختاری بر اساس دیدگاه بستانی استفاده کنیم .شایان ذکر است که در تحلیل و
ترجمۀ ابیات نهج البرده از شرح محمدحسین هیکل بر مجموعه اشعار احمدشوقی با عنوان
االعمال الشعریة الکاملة و نیز کتاب نهج البردة نظم احمدشوقی و علیه وضح النهج تألیف شیخ
سلیم البشری یاری جستهایم.
.1-3عنصر معنایی

بستانی در بخش عنصر معنایی مهمترین مباحث علم معانی را مطرح کرده است .این علم را
نخستینبار بنیانگذار دانش بالغت ،عبدالقاهر جرجانی (متوفی471 :ق) در کتاب دالئل اإلعجاز
بهعنوان یکی از سه شاخۀ علم بالغت و تحت عنوان «معانی النحو» (نظام نحوی کالم)یا «نظم»
(نظم و چینش الفاظ برای ادای معانی) بررسی کرده است .وی در این کتاب ضمن بررسی نظریۀ «نظم»
و وحدت بین لفظ و معنی و نیز توجه به جنبۀ نحوی و ارتباط نحو با معنا و همچنین ارتباط یک
کلمه با کلمات دیگر در جمله ،به مباحثی چون تقدیم و تأخیر ،ذکر و حذف ،قصر ،فصل و وصل،
نفی و اثبات پرداخته است .عبدالقاهر جرجانی در تعریف نظم و چینش کالم (دانش معانی)

میگوید « :معنای نظم کالم این است که اساس کالم را آنگونه که علم نحو اقتضا میکند ،بگذاری
و کالم را بر پایۀ اصول و قوانین این علم بنا کنی و روشهایی را که کالم بر اساس آن میآید،
بشناسی و از آن راه ها منحرف نشوی و حدود و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است ،نگه داری»
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(جرجانی ،عبدالقاهر ،بیتا .)81 :دیدگاه بستانی در عنصر معنایی همان دیدگاه جرجانی و دیگر
بالغتشناسان سنتی است .وی در تعریف عنصر معنایی میگوید« :چینش منطقی جزئیات یک
موضوع در ذهن ،بر اساس واژه ،جمله و بخشهای متن از نگاه تقدیم و تأخیر ،ذکر و حذف،
اجمال و تفصیل ،ایجاز و اطناب ،نفی و اثبات ،وحدت و تنوع و غیره ...در واقع رسایی و تا اندازۀ
زیادی برجستگی متن بستگی به نحوۀ چینش معانی در ذهن و رعایت این ترتیب از سوی
پدیدآورندۀ متن دارد» (بستانی.)54 :1394 ،
چینش معانی و داللتها در این قصیده به روشهای گوناگونی دیده میشود که ناگزیریم تنها به
دو مورد از برجستهترین نمونههای آن در قصیده بپردازیم:
 .1-1-3تأ کید

«تأکید» یا «توکید» در لغت به مفهوم محکمکردن و استوارساختن است .کاربرد نحوی آن نیز
منحصر در دو نوع لفظی و معنوی است که برای تثبیت مفهوم متبوع یا برای فراگیربودن حکم است
که شامل همۀ اجزای پیش از خود میشود (جرجانی ،علی ،بیتا .)45 :بستانی دربارۀ تأکید چنین
معتقد است« :سبک بالغی کلی و فراگیری است که با بهرهگیری از ادوات و شیوههای متنوعی
مانند تکرار ،تقدیم و تأخیر و قصر صورت میگیرد( ».بستانی )93 :1394 ،و عبارت است از تثبیت و
تمکین یک معنا و مفهوم در ذهن مخاطب و تقویت و تعمیق آن برای رفع هرگونه اسلوبهای
خاص بیانی (فاضلی .)553 :1382 ،جملۀ اهل سخن بر این باورند که وقتی سخن همراه با تأکید
مناسب بیاید ،در جان شنونده تأثیر عمیقتری دارد و ابهامی در ذهن او باقی نمیگذارد .بدیهی
است که چنین سخنی متناسب با اسلوب فصاحت و بالغت خواهد بود (علوی مقدم.)42 :1364 ،
الف) تکرار

به اعتقاد بستانی مهمترین شیوۀ تأکید «تکرار» است که بهعنوان شگردی هنری از دیرباز مورد
توجه ادیبان بوده است و اهمیت آن از این اصل روانشناختی مایه میگیرد که یکی از ارکان مهم
فراگیری یک رفتار ،تکرار است (بستانی .)94 :1394 ،این شیوه بهطور برجستهای در قصیدۀ نهج
البرده به کار رفته است؛ مانند این بیت:
(شوقی)192/1 :1988 ،

در این بیت ،فعل «ألقاک» برای تأکید شاعر بر دیدار معشوق تکرار شده؛ و مانند این بیت:
(همان)

در این بیت واژۀ «مغناک» (منزلگه) تکرار شده است که هدف از تکرار آن ،تأکید شاعر بر
اشتیاق فراوانش در رسیدن به منزل محبوب بوده است .در مواردی که ذکر شد ،واژههای تکرارشده،
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واحد هستند؛ اما در مواردی نیز واژهها و ساختارها با هم متفاوتاند ،اگرچه ریشۀ واحدی دارند؛
مانند تأکید فعل با مصدر خودش در این بیت:
(همان)191 :

واژه «فدی» مصدر و مفعول مطلق از فعل «أفدی» است که با وجود تفاوت ساختار ،بدین
علت که ریشۀ واحدی با فعل دارد ،برای تأکید آن آمده است .هرچند به گفتۀ بیشتر علمای نحو
تأکید کالم بهوسیلۀ مفعول مطلق ،بدان جهت است که خود ،نوعی از تکرار است که در واقع به
جای تکرار دوبارۀ فعل میآید (زرکشي ،)407/2 :1430 ،اما در حقیقت ،مفعول مطلق ،مؤکد مصدر
ّ
فعل است نه فعل؛ زیرا فعل دال بر حدث مقترن به زمان است ،ولی مصدر تنها حدث است و وقتی
بگوییم «قمت قیاما» تنها حدث را تأکید کردهایم و نه حدث و زمان را (السامرائي)151/2 :2000 ،؛
بنابراین مفعول مطلق در بیت مذکور با وجود تفاوت ساختار با فعل ،جنبۀ تأکیدی دارد.
ب) قصر

از دیگر اسلوبهای تأکید ،اسلوب «قصر» است که برخی صاحبنظران تعداد اسلوبهای آن را
چهارده نوع ذکر کردهاند .احمد شوقی در این قصیده از اسلوبهای گوناگون قصر از جمله «انما»،
«نفی و استثناء» و «عطف به ال پس از اثبات» استفاده کرده است؛ اما اسلوب قصری که در این
قصیده ،فراوان استفاده شده ،اسلوب «عطف به ال پس از اثبات» است؛ مانند آنجا که میگوید:
(همان)202 :

در این بیت ،شاعر به روش اثبات ،شواهد را متعلق به دوران معاصر دانسته ،سپس بهوسیلۀ
حرف عطف «ال» ،دوران گذشته را از آن نفی کرده است و با این روش قصر ،تأکید کرده که آن
شواهد تنها متعلق به دوران معاصر است .در جایی دیگر میگوید:
(همان)205 :

در این بیت نیز شاعر در ابتدا جلوۀ پادشاهی را مقصور در برپاداشتن عدل میکند و آن را اثبات
و سپس نقش برپاداشتن اهرام را در جلوۀ پادشاهی نفی کرده است؛ یعنی بدین طریق تأکید میکند
که ماندگاری حکومت تنها در برپایی عدل است.
 .2-1-3تقابل

در بالغت سنتی ،تضاد با عناوین گوناگونی مطرح شده است؛ تفتازانی (متوفی 792ق) در المطول
با نامهایی چون مطابقه ،طباق ،تضاد ،تطبیق و تکافؤ بدان پرداخته ،آن را جمع بین دو متضاد ،یعنی
دو معنای متقابل در جمله میداند (تفتازانی)641 :2013 ،؛ اما به اعتقاد بستانی چنانچه دو امر در
تضاد با هم باشند ،آن را «تقابل» گویند و تقابل همانند تشبیه و یا تعریف ،یکی از راههای
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شناساندن پدیدههاست (بستانی .)118 :1394 ،در حقیقت زبان ،متشکل از مجموعهای از
نشانههاست که وقتی نشانهای در تقابل با نشانهای دیگر قرار میگیرد ،معنا و مفهوم پیدا میکند
(وبستر .)59-57 :1382 ،تقابل میان واژهها در این قصیده بسیار استفاده شده و به حدود سی نمونه
میرسد؛ مثال:
(شوقی)193/1 :1988 ،

ّ ّ
که تقابل میان « ُم ّ
سودة الصحف» و « ُمبیضة اللمم» وجود دارد .همچنین در این بیت:
(همان)193 :

در این بیت میان واژههای «نعمت» و «بینوایی» و نیز میان «سالمتی» و «بیماری» تقابل
وجود دارد و از آن جهت نعمت و سالمتی مورد توجه قرار گرفته که نقطۀ مقابل بینوایی و بیماری
ذکر شده است .دیگر شیوۀ تقابل در این قصیده ،میان مفاهیم و موضوعات است؛ برای مثال ،شاعر
از بیت نخست تا بیت بیستوچهارم قصیده ،به تبعیت از سبک استهالل قصیده به غزل ،تغزل
نموده و به توصیف زیباییهای معشوق پرداخته است و از فراق وی مینالد و میگوید:

(همان)190 :

اما از بیت بیستو پنجم تالش میکند نفس خویش را قانع کند که به ظواهر فریبندۀ دنیا اعتماد
نکرده ،فراموش نکند که خود را از طریق اصالح اخالق به توشۀ طاعت و عبادت مجهز گرداند؛
پس میگوید:

َّ
ُ
ُ ُ
َ
کل ُم َ
بکیة
اک تخفـــي
یا نفس دنیـــ ِ
َ
َ َ َ
نفسي َراعهــــا و َدهــــا
یا ویلتاه ِل ِ
َص َال ُح أمـــرک لألخــالق َم ُ
رجعـــ ُه
ِِ
ِ

َو إن َب َدا لک منها في ُحسن ُم َ
بتس ِم
ِ
َّ ِ
ّ
ُ
ُ َ ّ ُ ُّ
َ
حف فـــي مبیضـــ ِة اللم ِم
مسودة الص ِ
9
َفقـــ ّوم َّ
فس لألخــــالق َ
الن َ
تست ِقــ ِم
ِ
ِ
(همان)193 :

در این ابیات ،آن چنانکه میبینیم به شیوۀ تقابل میان مفاهیم و از طریق تقابل میان ابیات ،دو
موضعگیری متضاد استنباط میشود.
 .2-3عنصر صوری

در بالغت سنتی صور خیال شامل تشبیه ،مجاز (مجاز مرسل ،مجاز عقلی و مجاز مفرد به استعاره) و
کنایه بوده و در علم بیان بررسی شده است؛ اما بستانی صورخیال را شامل تشبیه ،استعاره ،تقریب،
تمثیل ،رمز ،استدالل ،تضمین ،توریه ،فرضیه ،مبالغه و احاله میداند که برخی همچون توریه،
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تضمین ،مبالغه و احاله در علم بدیع و در بخش آرایههای معنوی آن بحث میشود .در ادامه به دو
مورد از این صور خیال در قصیده بر اساس دیدگاه بستانی میپردازیم:
 .1-2-3استعاره

بالغتشناسان سنتی در تعریف استعاره دیدگاه یکسانی دارند که بر اساس دیدگاه آنان و در تعریفی
جامع میتوان گفت که استعاره در اصطالح به کاربردن لفظی است در غیر آنچه برای آن وضع شده
است (در غیر معنای حقیقیاش) به جهت عالقۀ (پیوند) مشابهتی که بین معنای منقولعنه (معنای

حقیقی) و معنای مستعملفیه (معنای مجازی) وجود دارد ،همراه با قرینۀ بازدارنده از ارادۀ معنای
اصلی آن (الهاشمي ،بیتا .)258 :بالغتشناسان همچنین استعاره را به دو نوع « ّ
مصرحه» یا
تصریحیه و « ّ
مکنیه» یا بالکنایه تقسیم کردهاند .در استعارۀ مصرحه به لفظی که داللت بر «مشبهبه»

ّ
مکنیه «مشبهبه» یا
میکند و مقصود از آن «مشبه» است ،تصریح میشود و در استعاره

«مستعارمنه» حذف و به چیزی از لوازم آن اشاره میشود (عتیق .)180-179 :1985 ،به اعتقاد بستانی
استعاره عبارت است از« :ایجاد رابطه ای تخیلی میان دو یا چند پدیده از طریق انتقال صفات یکی
از آنها به دیگری» ( .)142 :1394در حقیقت این تعریف بستانی از استعاره ،تنها استعارۀ مکنیه یا
بالکنایه را شامل میشود که مشبه به در آن حذف و به چیزی از لوازم آن اشاره میشود .بستانی
استعارۀ مصرحه را تحت عنوان «رمز» بررسی میکند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت .نمونۀ
استعاره را در این بیت نهج البرده میبینیم:

در این بیت در ترکیب «اسماع مکة» استعاره وجود دارد؛ زیرا برای مکه ،گوش تخیل شده که
از اعضای انسانی و موجود زنده است و انتقال صفت شنوایی به گونهای جزئی و اضافی به مکه
صورت گرفته؛ چرا که گوش تنها جزئی از پیکر موجود زنده است .در بیت دیگری آمده است:
(همان)193 :

َ َ
در اینجا در واژه «ضحکت» که از صفات دنیا متصور شده است ،استعاره وجود دارد و این
صفت به گونۀ کلی به دنیا منتقل شده است؛ زیرا دنیا شکل موجود انسانی را به خود گرفته است.
اما در نسبت «فاه» به دنیا ،داشتن دهان به گونۀ جزئی به دنیا نسبت داده شده است؛ زیرا دهان،
عضوی از موجود زنده است ،نه تمام پیکر او.
 .2-2-3رمز
همچنانکه در بحث از استعاره بیان شد ،تعریف بستانی از استعاره تنها شامل استعارۀ مکنیه
میشود و او استعارۀ ّ
مصرحه را بهعنوان یکی از صور خیال تحت عنوان «رمز» بررسی میکند؛ بر
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این اساس به عقیدۀ وی «رمز یا نماد عبارت است از برقراری رابطه میان دو پدیده از رهگذر حذف
یکی از آن دو طرف و باقیگذاشتن طرف دیگر با هدف پیبردن به ماهیت طرف نخست .اساسا
رمز و نماد در ادبیات معاصر بهجهت کارایی فراوان و تواناییاش در ژرفابخشیدن به معانی و
داللتها اهمیت ویژهای دارد» (بستانی .)206-205 :1414 ،پارهای از تصویرها ممکن است با
تصویرهای نمادین یکسان تلقی شوند؛ در حالی که با آن تفاوت دارند؛ از اینرو ،الزم است تصویر
نمادین را از تصاویر دیگری که غالبا با آن اختالط یافتهاند ،بهدرستی تفکیک کرد .تصاویر مشابه با
نماد عبارتاند از :کنایه ،استعاره ،تمثیل ،نشانه ،خاصه ،عالمت ،مثل و حکایت (صرفی.)166 :1382 ،
شاعر از رمز و نماد ،بهویژه در بخش تغزل قصیده ،فراوان استفاده کرده است که تنها دو نمونه از آن
را ذکر میکنیم:
(شوقی)192/1 :1988 ،

الم َنیة» (آرزو) رمز و نماد برای معشوقه بوده و واژۀ « َ
الم َنی» جمع « ُ
در این بیت واژۀ « ُ
المنایا»
جمع « َ
الم َّنیة» (مرگ) رمز برای پدر معشوقه است .شاعر در جایی دیگر میگوید:
(همان)

در اینجا نیز واژۀ «اللیث» (شیر درنده) رمز و نماد برای مرد قوی و نیرومند و «العنم» (درختی

دارای میوههای سرخ) رمز برای سرانگشتان معشوقه است.
 .3-3عنصر موسیقایی

موسیقی شعر دامنۀ پهناوری دارد .گویا نخستین عاملی که مایۀ رستاخیز کلمهها در زبان شده و
انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته ،همین کاربرد موسیقی در نظام واژهها بوده است .انسان ابتدایی
رستاخیز واژهها را نخستینبار در عرصۀ وزن یا همراهی زبان و موسیقی در هنگام کار احساس کرده
است (شفیعی کدکنی.)8 :1384 ،
موسیقی (آهنگ) رشتهای یا مجموعهای از آواهاست که در یک بافت همنوا ساماندهی میشود
و این همنوایی ممکن است از تکرار آواها یا تناسب مخارج آنها صورت پذیرد (بستانی:1394 ،

 .)186همچنین موسیقی هر تناسب و آهنگی را که ناشی از شیوۀ ترکیب کلمات ،انتخاب قافیهها و
ردیفها ،هماهنگی و همسانی صامتها و مصوتها و جز آن باشد ،نیز دربرمیگیرد (دستغیب،

 .)34 :1348بستانی موسیقی را در دو سطح بررسی میکند:
 .1-3-3ساختار

نظام آوایی به لحاظ ساختار کلی آوا ،بر پایۀ دو عنصر اصلی شکل پیدا میکند:
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الف) آوا :مقصود ،حروف هستند (بستانی)186 :1394،؛ مانند تکرار حروف «ح»« ،م» «ل» و «ز»
در «حزم»« ،عزم»« ،حاط»« ،محن»« ،حلم» و «محتلم» که تولیدکنندۀ آوا در این بیت هستند:
(شوقی)207/1 :1988 ،

و مانند تکرار حروف «ف» و «غ» در «أفدیک»« ،الفا»« ،فدی»« ،أغراک» و «اغراه» در این بیت:
(همان)191 :

هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده است و این مجموعههای
آوایی و صوتی ممکن است با یکدیگر یا بعضی از آنها با بعضی دیگر توازنها یا تناسبهایی داشته
باشند .به تناسب امکاناتی که در جهت این توازنها ،در یک مجموعۀ آوایی وجود داشته باشد،
انواع موسیقی قابل تصور است (شفیعیکدکنی .)8 :1384 ،اگر همان مجموعه عناصر آوایی مفروض
را در نظر بگیریم ،به لحاظ اشتراک صامتها و مصوتهای موجود در داخل سراسر زنجیرۀ گفتار،
و نه در مقاطع خاصی ،امکان تناسبهای دیگری هم در آن میرود؛ مثل اینکه مصوت «او» یا «آ»
یا «ای» و مثال صامت سین یا شین یا میم اگر به تناسب خاصی تکرار شود ،خود جلوۀ دیگری از
موسیقی شعر است و عاملی در رستاخیز کلمهها (همان .)10 :فایدۀ تناسب میان آواها و حروف،
دلنشینبودن آن برای گوش و سهولت تلفظ آن و نیز جایگرفتن معنای آن در روح و جان است
(شرشر)7 :1988 ،

ّ
ب) دامنه :مقصود حرکات و سکنات حروف ،به لحاظ مد ،قصر ،فخامت و ظرافت است
(بستانی)187 :1394،؛ برای مثال ،شاعر در این قصیده به تناسب محتوا از تکرار دامنههای متشابه یا
متجانس استفاده کرده که سبب کشش صوت شده و موسیقی زیبایی به قصیده داده است؛ مانند
ّ
مدی در واژههای «الموائس»« ،بانا»ُّ « ،
الر َبی»« ،قنا»« ،الالعبات»« ،روحي»،
تکرار حروف
« ّ
السافحات» و «دمي» .همچنین ضخامت و تشدید در حروف «الالعبات» و «السافحات» و
ظرافت در «روحي» و « َدمي»:
َ
ً
َمــن َ
المــ ُ
بانا ُّ
بالر َبی و قنا
وائس

ّ
ُ
ُ
عبات بــ ُروحي ّ
السافحات َد ِمي
الال
ِ
(شوقی)191/1 :1988 :

شاعر در این بیت به تناسب محتوا که حزن و تحسر و مالمت معشوقه است ،از حروف مدی و
افزونی مصوتها نسبت به صامتها استفاده کرده که سبب کشیدگی صوت شده و عالوه بر ایجاد
نظمآهنگ درونی ،مفهوم حزن را تقویت و آن را به خواننده القا میکند؛ این بدان خاطر است که در
حالت حزن و اندوه و درد ،اعضای بدن از جمله صورت دچار انقباض و گرفتگی میشود و در پی
آن لبها حالت متناسب با صوت ّلین و نرم ،یعنی بازشدن دهان را به خود میگیرد و این حالت ،به
ایجاد صوتی مانند «آه» (که معنای اندوه و تحسر دارد) منجر میشود (انیس.)24 :1984 ،
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 .2-3-3شکل

نظام آوایی به لحاظ شکل آواها ،تابع سامانۀ ویژهای است و بهطور خاص در جناس و توازن نمود
مییابد (بستانی )187 :1394 ،که در ادامه به نمونههایی از هریک در قصیدۀ نهج البرده میپردازیم:
الف) جناس :مقصود از آن همگونی دو آوا یا بیشتر از آن است (همان .)188 :شاید جناس از
برجستهترین انواع بدیع در دایرۀ واژگان از لحاظ زیبایی و موسیقایی باشد و فنی است که بر تکرار و
گرداندن آواها و نظمآهنگی که گوشها از آن به طرب میآیند ،تکیه دارد (غنیم کمال .)288 :1998 ،از
آنجایی که شاعر این قصیده را به تقلید از بدیعیات سروده است ،از صنایع بدیعی بیش از سایر
صنایع ادبی استفاده کرده که از میان آنها جناس ،برجستهترین صنعت بدیعی است که در بیش از
سی مورد آن را به کار برده است و ما به ذکر چند نمونه از آن میپردازیم:
(شوقی)193/1 :1988 ،

در این بیت میان « َج َناها» و « َ
جنایت َها» جناس مطلق 14در آغاز و پایان واژهها وجود دارد .نمونۀ
دیگر جناس مطلق در بیت زیر است:

أعز» و « ّ
که همآوایی در میانه و پایان واژههای « ّ
عز» در حروف «ع» و «ز» وجود دارد .نمونۀ دیگر
َ
الع َلم»ُ « ،
جناس ،جناس قرار 15میان واژههای « َ
الح ُرم» و «األ َجم» در تک آوای «م» در این دو بیت
است:

(همان)190:

ب) توازن :کارکرد توازن با تمام انواعش ،خلق زیبایی موسیقایی از طریق هماهنگی شکلی و آوایی
است و هرچه توازن بر قصیده مسلط شود ،تعادل در آن بیشتر میشود و مقصود از آن هماهنگی
میان آواهایی است که در یک مجموعه شکل یافتهاند (بستانی .)192 :1394 ،جمالت متوازن،
جمالتی هستند که ادیب به تقطیع متساوی آنها بهگونهای میپردازد که در ساختار نحوی کامال با
هم هماهنگا ند و چه این جمالت در داللت و معنا با هم هماهنگ باشند و چه نباشند ،آنچه مهم
است ،مطابقت کامل آنها در ساختار نحوی است (عبدالجواد ابراهیم .)67 :2003 ،توازن بر دو نوع
است:
 )1توازن شعری (تفعیلی) 16:یعنی هر وزنی از اوزان شانزدهگانۀ شعری از مجموعهای از تفعیلهها
تشکیل مییابد (بستانی .)193 :1394 ،بر اساس این نوع توازن ،هر مصراع از قصیده که در بحر
بسیط است ،شامل چهار تفعیله است که هر تفعیله با تفعیلههای مصراع بعد در توازن است:
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(شوقی)190/1 :1988 ،
 )2توازن مطلق 17:این نوع توازن ،میان واژهها ،عبارتها و بندها برقرار است (بستانی:1394 ،

)193؛ همانند توازن میان عبارتها در دو مصراع این بیت:
(همان)197 :

همچنانکه میبینیم دو مصراع بیت یادشده هموزن بوده و از لحاظ ساختار نحوی نیز با هم
مطابقت دارند؛ از اینرو ،میان آنها توازن مطلق وجود دارد .همچنین این بیت:
(همان)192 :

 .4-3عنصر ساختاری

عنصر ساختار ،مفهومی نزدیک به «وحدت ارگانیک» دارد که منتقدان آن را برای فهم دقیق متنی و
نفوذ به الیههای آن وضع کردهاند .همچنین به مفهوم تناسبی نزدیک است که قرآنپژوهان دربارۀ آن
تحقیق کرده و بهوسیلۀ آن توانستهاند رابطۀ میان سطوح متن و دقیقا رابطۀ میان آیات و سورهها را
کشف کنند (معصومی و شریفی تشنیزی .)110 :1396 ،از دیدگاه ناقدان ،یکپارچگی یک اثر ادبی مستلزم
وحدت موضوعی ،ارگانیک و منطقی آن است؛ بدین معنا که هر اثر ادبی باید دارای یک موضوع
بوده یا بین موضوعات گوناگون آن ارتباط برقرار باشد ،همچنین احساس و عاطفه در سراسر آن
جریان داشته باشد و خیال و اندیشه و اسلوب نیز متناسب با آن احساس و عاطفه پرداخته شود ،نیز
بین اجزای آن ،چه در سطح کلمات و چه در سطح عبارات و بندها ،ارتباط منطقی وجود داشته
باشد .مفهوم عنصر ساختار همچنین با مفهوم ساختارگرایی نزدیکی دارد که بهعنوان یکی از نظریات
جدید زبانشناسی به حوزۀ نقد و ادبیات نیز راه یافته و نخستینبار فردیناندو سوسور (
Saussure

Ferdinand

 )deآن را با نظریۀ «نشانهشناسی» مطرح کرده است .به گفتۀ ناقدان ادبی «روش یا

نظریۀ ساختارگرایی ،کوششی است برای راهیابی به دنیای نشانههای هر اثر ادبی؛ یعنی کشف
رمزگان و نشانههای تازۀ آن و فهم روابط درونی آنها» (احمدی ،بیتا .)7 :نقد ساختارگرایی در هر
اثر ادبی سه کارکرد مهم دارد :نخست ،استخراج اجزاء درونی اثر؛ دوم ،نشاندادن پیوند موجود
میان اجزاء؛ و سوم ،نشاندادن معنا و داللتی که در ّ
کلیت ساختار وجود دارد (گلدمن.)10 :1369 ،
عنصر ساختار نیز از دیدگاه بستانی دارای کارکردهای نقد ساختارگرایی است .به اعتقاد وی
فرآیند عنصر ساختار بدین صورت است که اصوال متن ادبی از پیامها و موضوعاتی تشکیل میشود
که در ساختار خود از یک نقشۀ خاص پیروی میکنند؛ بدین ترتیب که آغاز ،میانه و پایان آن با
یکدیگر و نیز هریک از موضوعات آن با موضوعات قبل یا بعد از خود ارتباط منطقی دارد .عالوه بر
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این ،عناصر لفظی و موسیقایی و صور خیال نیز با این موضوعات و پیامها در پیوندند و این نشانگر
آن است که متن ادبی ،واحد هنری یکپارچهای متشکل از موضوعات و شیوههای گفتاری مختلف
است که از یک ساختار کلی قانونمند پیروی میکند و پیکرهای واحد دارد که به آن اندامواری متن
میگوییم (بستانی .)226 :1394 ،بستانی عنصر ساختار را در دو سطح درونی و بیرونی بررسی
میکند:
 .1-4-3ساختار درونی

الف) ساختار موضوع :احمد شوقی در ساختار نهج البرده از روش وحدت در هدف و تعدد
موضوعات استفاده کرده است .او برای تحقق هدف خویش ،یعنی مدح پیامبر خدا ،موضوعات
متنوعی را مطرح میکند؛ هرچند این تنوع و تعدد بسیار در موضوعات ،قدری سبب گسستگی
موضوعی شده و هدف را تحتالشعاع قرار داده است .این قصیده همانگونه که بیان شد ،با
مقدمهای غزلی آغاز میشود ،سپس شاعر در آن به مذمت دنیا پرداخته و اینگونه به موضوع مدح
پیامبر ورود کرده است .وی در ادامه نیز به موضوعاتی چون جریان بعثت پیامبر ،وصف قرآن،
میالد پیامبر خدا ،شب معراج ،هجرت ،مدح بوصیری ،مدح پیامبر ،مقایسۀ اسالم و مسیحیت و
مدح جانشینان پیامبر میپردازد و در پایان ،بر پیامبر و خاندان ایشان صلوات میفرستد.
ب) تجانس :ویژگی دیگر قصیدۀ نهج البرده ،تجانس و هماهنگی میان عناصر است که در تجانس
میان موضوعات و پیامها با عناصر هنری همچون عناصر لفظی ،موسیقایی ،تصویری و مانند آن
نمود یافته است .همچنانکه بیان کردیم ،این قصیده دارای موضوعات متعددی است که برای
رسیدن به یک هدف ،یعنی مدح پیامبرخدا چینش شدهاند و شاعر در بیان موضوعات و تحقق
هدف و مقصود قصیده از عناصر و اسالیب گوناگون ادبی و تنوع در به کارگیری آنها استفاده کرده
است؛ از جملۀ این عناصر ،صور خیالانگیز مانند تشبیه ،رمز و استعاره است که عالوه بر کارکرد
زیباییبخشی ،در تجسم و تصویر مفاهیمی که دریافت آنها برای خواننده دشوار است ،نقش دارند؛
برای مثال ،شاعر در بیت زیر از سه تصویر هنری رمز ،تشبیه و استعاره استفاده کرده است:
(شوقی)200/1 :1988 ،

ُ ُ ُ
در این بیت «بدر» رمز برای پیامبر خداست و عبارت «غرته کغ ّرة النصر» تشبیه است و در
ُ
عبارت «غ ّرة النصر» استعاره وجود دارد .تمام این تصاویر عالوه بر اینکه سبب گسترش خیال
میشود ،حقیقت حضور پیامبر خدا را در نبردها مانند تصویری زنده در پیش چشم خواننده مجسم
میکند؛ از اینرو ،نقش مهمی در القای این مفاهیم به مخاطب بازی میکند.
عنصر دیگر ،عنصر موسیقی است که در موسیقی حروف و واژگان نمود یافته و شاعر برای این
منظور ،از صور بدیعی مانند جناس و توازن استفاده کرده است« .در واقع جناس از یکسو ایجاد
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موسیقی در کالم میکند و از سویی دیگر ،سبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد میگردد و در
نتیجه ،به گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنونده میانجامد و این از عوامل ایجاد
زیبایی و هنر است» (تجلیل.)2 :1367 ،
َ
َ
َ َ
ُ
ُ
مانند جناس در واژههای «تطغی»« ،طغی»« ،ن ُموا»« ،نمي»ُ « ،یتم» و « ُی ُتم» که عالوه بر
کارکرد زیباییبخشی ،کارکرد معنایی نیز دارد؛ زیرا در «تطغی» و «طغی» عالوه بر جناس ،تشبیه
نیز وجود دارد که همچنانکه گفتیم ،تشبیه و دیگر صور خیال عالوه بر جنبۀ زیبابخشی ،دارای ُبعد
معنایی و القای مفاهیم به مخاطب است؛ همچنین است در مورد «نموا» و «نمی» که جناس در
آنها جنبۀ تأکیدی و معنایی دارد؛ و نیز « ُیتم» و « ُی ُتم» که جناس تام در آنها بیانگر دو معنای
«یتیمی» در اولی و «بیهمتایی» در دومی است:

(شوقی)194/1 :1988 ،

گاهی این درهمآمیختگی صورت و معنا را میتوان در تقابل جست و همچنانکه بیان کردیم،
تقابل بهعنوان یکی از عناصر معنایی ،مانند تشبیه یا تعریف ،یکی از راههای شناساندن
پدیدههاست و گاهی شناخت ما از مشخصات هر پدیده از طریق تضاد آن با پدیدۀ دیگر است و
گاهی پدیدههای متقابل عالوه بر معناسازی ،در ایجاد نظمآهنگ درونی کالم نیز مؤثرند؛ برای
نمونه ،واژههای « ُمنتثر» (پراکنده) و « ُمنتظم» (نظمیافته) دو واژۀ متقابلاند که میان آنها جناس و
تناسب آهنگین نیز وجود دارد؛ از اینرو ،موسیقی درونی نیز ایجاد کردهاند:
(همان)197:

و واژههای «نائم» (خواب) و «ساهر» (بیدار) عالوه بر تقابل ،دارای توازن نیز هستند:
(همان)193:

همانطور که بیان کردیم ،تکرار واژگان یکی از ابزارهای تأکیدی و معنوی کالم است و تکرار
حروف و واژگان ابزار دیگری است که شاعر در جهت تقویت موسیقی درونی به کارگرفته است.
«تکرار سبب جوشش عاطفه و باالرفتن درجۀ تأثیرگذاری آن شده ،همچنین سبب تمرکز ریتمی و
تشدید فرکانسهای صوتی میگردد» (المالئکه.)263 :1983 ،
حسن انتخاب شاعر در گزینش واژگان و عدم استفاده از کلمات نامأنوس و نافصیح ،عامل
دیگری در تقویت نظمآهنگ درونی ابیات است .وزن عروضی بسیط که دارای ویژگی انبساط در
ضربآهنگ است نیز نقش مهمی در موسیقی قصیده ایفا کرده و موسیقی دلنشینی به قصیده داده
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است (

که متناسب با مضمون و درونمایۀ آن ،یعنی مدح و ستایش پیامبر

خداست؛ از اینرو ،میتوان گفت عنصر موسیقی ،عنصر صوری ،عنصر معنایی و دیگر عناصر این
قصیده در عین اینکه با یکدیگر تجانس و همسازواری دارند ،جملگی در خدمت به مضمون و
محتوا و غنای معنایی قصیده به کار گرفته شدهاند و میان آنها تجانس و هماهنگی وجود دارد .به
عبارتی ،عناصر زیباییشناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم دارند؛ بنابراین،
میتوان گفت این قصیده از اندامواری متن برخوردار است.
 .2-4-3ساختار بیرونی

شکل بیرونی ساختار موضوعات و پیامها را نیز میتوان در گونههای ساختار افقی ،طولی و مقطعی
یافت؛ و این قصیده از ساختار افقی تبعیت کرده است .در این نوع ساختار ،موضوع معینی در متن
عنوان میشود ،ولی مجددا همان موضوع در پایان مطرح میشود (بستانی .)245 :1394 ،موضوع
قصیدۀ نهج البرده ،همچنانکه بیان شد ،ستایش پیامبر خداست .شاعر در ابتدا به سبک استهالل به
غزل ،قصیده را آغاز میکند و با سرودن ابیاتی در موضوع تقوا و زهد و مذمت گرایش به دنیا ،به
محور اصلی ،یعنی مدح پیامبر خدا وارد میشود و به همین منظور ،قصیده را با موضوعاتی مرتبط
چون بعثت پیامبر خدا ،میالد او ،شب معراج ،هجرت به مدینه ،مقایسۀ اسالم و مسیحیت و مدح
جانشینان پیامبر ادامه میدهد و در نهایت ،با مدح و صلوات بر آن حضرت و خاندانش به پایان
میرساند.
 .4نتیجه

 احمد شوقی در قصیدۀ نهج البرده در بهکارگیری عناصر ادبی و بالغی مهارت داشته ،تا جایی
که اثر وی در ردیف بهترین مدائح نبوی ،نهتنها از لحاظ شکل و ساختار ،بلکه از نظر محتوا قرار
گرفته است.

 از جمله عناصر معنایی به کار رفته در قصیده ،عنصر تکرار است که ضمن کارکرد تأکیدی ،در
ایجاد موسیقی شعری نقشی مهم دارد؛ همچنین است عنصر تقابل که عالوه برکارکرد معنایی ،در
ایجاد نظمآهنگ درونی مؤثر است.

 از جمله عناصر صوری در این قصیده ،رمز و استعاره است که ضمن گسترش افق خیال و
تقویت تصاویر هنری ،در القای مفاهیم ،سهم بهسزایی دارند.

 جناس و توازن ،بهعنوان دو عنصر مهم در ایجاد موسیقی ،عالوه بر جنبۀ زیباییبخشی ،دارای
ُبعد معنایی نیز بوده است.
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 هدف شاعر در قصیدۀ نهج البرده از بهکاربردن آرایههای ادبی و عناصر موسیقایی ،عالوه بر
جنبۀ زیبایی ،بیان روشنتر موضوعات و به عبارت دیگر ،معنابخشی است؛ از اینرو ،برای دریافت
این معانی ،ناگزیر از بررسی آرایههای ادبی و تصاویر هنری قصیده هستیم.

 آنچه بر اساس روش ساختارگرایی محمود بستانی در تحلیل این قصیده بدان دست یافتیم ،این
است که پیامها و موضوعات متن با یکدیگر و نیز با دیگر عناصر لفظی ،موسیقایی و صورخیال
رابطهای متقابل دارند؛ و این ،نشانگر آن است که قصیده از تجانس و اندامواری متن برخوردار
است.
پینوشت
 .1ای دختر شیر باهیبت ،آیا تو را در بیشه مالقات کنم یا در قصر [پدرت] مالقات نمایم؟
 .2منزلگه تو را درنخواهم یافت ،جز به هنگام خواب که منزلگه تو برای عاشق ،دورتر از کاخ ارم است.
 .3من در فکر و خیال خود دوستی و محبت خود را فدای تو کنم و در این زمینه کوتاهی نکنم ،و تو در برابر این
بخشش ،بر من بخل ورزی.
 .4آن شواهدی که هر زمان خود را نشان میدهد ،تنها در دورۀ درخشان معاصر و نه در دوران تاریک گذشته.
 .5رعمسیس (حاکم مصر) را رها کن که جلوۀ پادشاهی و حکومت ،فقط در برپاداشتن عدل است ،نه در
برپاداشتن اهرام.
 .6ای وای برنفسم که دنیا و خوشیهای دنیا آن را فریفت و اکنون کارنامۀ اعمالم سیاه شده و مویم سپید.
 .7دنیا گاهی برایت بساط نعمت و سالمتی میگستراند و گاهی در بینوایی و بیماری قرارت میدهد (گاهی
باتوست و گاهی علیه تو).
 .8آهویی سپید در دشت میان درختان بان و میان کوه ،ریختن خونم را در ماههای حرام حالل شمرد .چون چشم
دوخت ،نفس با من گفت :آه که تیر چشمانش بر دلت نشست( .ای معشوق) منزلگه تو را درنخواهم یافت جز به
هنگام خواب که منزلگه تو برای عاشق ،دورتر از کاخ ارم است.
 .9ای نفس ،دنیای تو هر غم و اندوه را در خود پنهان کرده ،هرچند روی خندانش را به تو نشان میدهد .ای وای
برنفسم که دنیا و خوشیهای دنیا آن را فریفت و اکنون کارنامۀ اعمالم سیاه گشته و مویم سپید .صالح کار تو در
اخالق است؛ پس به اصالح اخالق پرداز تا اصالح شوی!
 .10در آنجا پیامبر خدا به درگاه خداوند دعا کرد ،و گوشهای مکه از صوت دلنشین و مقدس او پر شد.
ُ
 .11هرگاه دنیا خندید ،با تقوای خود دهانش را خرد کن ،آنسان که اذیت و آزار مار خوشخطوخال با شکستن
دندانش از بین میرود.
 .12تا زمانیکه منزلگه معشوقه را نیافته بودم  ،نمیدانستم که آرزو و مرگ در یک مکان [میتوانند] گرد هم آیند
(یافتن منزل معشوقه هم رسیدن به آرزوی وصال است و هم جان باختن از فرط عشق).
 .13آن زیبارویان باعث حیرت بینندگان خود شوند و عجیب است که چون اشاره کنند ،مرد نیرومند را با سرانگشتان
سرخ خود اسیر کنند.
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 .14جناس مطلق :تجانس دو حرف یا بیشتر در کل عبارتهاست؛ اعم از اینکه در پایان ،آغاز یا میانۀ عبارتها
بیاید .در واقع تجانس از جهت رابطهای که در یک عبارت با عبارت قبل یا بعد از خود دارد ،مد نظر قرار میگیرد
(بستانی)189 :1394 ،
 .15جناس قرار :تجانس یا همآوایی میان عبارتهایی که در پایان جمله قرار میگیرند ،اعم از اینکه عبارت شعری
باشد یا نثری؛ با این تفاوت که واژۀ پایانی عبارت نثری را «فاصله» میگویند و واژۀ قرارگرفته در آخر مصراع شعری را
«قافیه» مینامند (همان.)190 :
 .16توازن شعری (تفعیلی) :توازن میان تفعیلهها در شعر و نثر.
 .17توازن مطلق :توازن و هموزنی میان کلمات ،عبارات و بندها.
 .18ماه کاملی که در نبرد بدر طلوع کرده و پیشانی او چون پیشانی پیروزی ،سیاهی ظلمت را روشن میکند و بر آن
پرتوافشانی میکند.

منابع
احمدی ،بابک (بیتا) ،ساختار و تأویل متن ،تهران ،مرکز ،چاپ دوازدهم.
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Abstract
The psychological criticism is one of the novel techniques in literary criticism which
tries to examine what is beyond the literary work in order to find the interconnection
between art and the artist. The American psychologist, Abraham Maslow, believes
that human beings need to grow, and to achieve this growth and development, they
need to fulfill five steps of requirements including physiological, security, social,
esteem and self-actualization needs. In fact, these needs help the individual
accomplish the ultimate goal and first, lower level needs must be satisfied so that the
person can reach higher levels and finally self-actualization. In this regard, the
present research, through the descriptive-analytical approach, examines the
protagonist of the novel Ayyām maʻah by Colette Khoury, the Syrian author based
on Maslow’s theory. The novel is mostly indicative of Koury’s character and her
society whose restrictions are the biggest obstacles to the growth and excellence of
the women. Despite the obstacles, most of the women are trying harder to resist
them in order to reach perfection for creativity and self-actualization. The results of
this study indicate that the aforesaid novel matches the indices mentioned by
Maslow for self-actualization. Most women and girls do not have the chance to
develop and nurture their talents and capacity because of obstacles like irrational
customs and traditions. The most obvious need of the protagonist is the presence of
a supporter who can remove the obstacles to her growth and grant her wishes.
Although she does not have all self-actualization components, having characteristics
such as resistance to acculturation, problem-centeredness, acceptance of herself and
others, creativity, simplicity, and being natural is a sign of self-actualization. She
tries to reach the requirements in steps 4 and 5 of Maslow’s pyramid, and on this
way, along with the resistance to the dominant culture, she reaches self-actualization
by developing her talents like composing poems and playing music.

Keywords: Colette Khoury, Ayyām maʻah, Abraham Maslow, Need, SelfProsperity.
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چکیده
نقد روانشناختی یکی از روشهای نوین نقد ادبی است که میکوشد به آنچه در ورای اثر ادبی است ،بپردازد تا
ً
پیوستگی میان هنر و هنرمند را پیدا کند .آبراهام مزلو ،روانشناس آمریکایی ،معتقد است که انسان طبیعتا به رشد نیاز
دارد و برای رسیدن به این رشد و کمال ،نیازمند گذر از پنج مرحله از نیازهاست :نیازهای فیزیولوژیکی ،نیازهای
امنیتی ،نیازهای اجتماعی ،نیازهای احترامی و نیازهای خودشکوفایی .در حقیقت ،این نیازها وسیلهای است که فرد را
برای رسیدن به هدف یاری میرساند و ابتدا باید نیازهای سطح پایین تأمین شود تا بتوان به سطوح باالتر و در نهایت
ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه (روزهایی که با او
به خودشکوفایی رسید .در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی
گذشت) اثر کولیت خوری ،نویسندۀ زن سوری ،بر اساس نظریۀ مزلو پرداخته است .رمان مذکور تا حد زیادی
ّ
شخصیت خوری و جامعۀ اوست؛جامعهای که محدودیتهای آن ،از بزرگترین موانع رشد و تعالی زنان
بیانگر
ّ
خالقیت ،در برابر این موانع ،مقاومت و تالش خود را برای
است .با وجود این ،بسیاری از آنان برای خودشکوفایی و

نیل به کمال ،بیشتر میکنند .نتایج پژوهش ،نشان از آن دارد که این رمان ،با شاخصههای مطرحشده از سوی مزلو
برای خودشکوفایی همخوانی دارد .بسیاری از زنان و دختران بهخاطر موانعی چون سنتها و آداب و رسوم نادرست
ّ
شخصیت اصلی رمان،
حاکم ،زمینهای برای رشد و شکوفایی و پرورش استعدادهای خود نمییابند .بارزترین نیاز
ّ
وجود یک حامی است که بتواند موانع رشد او را بردارد و آرزوهایش را محقق کند .او علیرغم اینکه تمامی
مؤلفههای خودشکوفایی را نداردّ ،اما وجود شاخصههایی همچون مقاومت در برابر فرهنگپذیری ،مسئلهمداری و
پذیرش خود و دیگران ،خالقیت و سادگی و طبیعیبودن در او نشان از خودشکوفایی دارد .وی برای دستیابی به
نیازهای سطح چهارم و پنجم هرم مزلو تالش میکند و در این راه ،ضمن مقاومت در برابر فرهنگ غالب ،با پرورش
استعدادهای خود ،از جمله سرودن شعر و نواختن موسیقی ،به خودشکوفایی میرسد.
واژههای کلیدی :کولیت خوریّ ،أیام معه ،آبراهام مزلو ،نیاز ،خودشکوفایی.
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 .1مقدمه
نقد روانشناختی ،یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که به فهم بهتر آثار ادبی و کشف
درونمایههای آنها کمک میکند .روانشناسی و ادبیات از جهات مختلفی ارتباط تنگاتنگی با
ّ
یکدیگر دارند؛ یکی از این جهت که هر متن ادبی ،زادۀ ذهنی خالق و بهنوعی یک آفرینش است،
پس میتواند برگرفته از نفسانیات و ذهنیات و همینطور حاالت روانی خالق آن باشد؛ دیگر آنکه
ّ
شخصیتهاست و «بسیاری از منتقدان و حتی
متن ادبی (داستان) متشکل از قهرمان و دیگر
سبکشناسان معتقدند که قهرمان اصلی داستان ،انعکاس و برآیندی از زندگی خود نویسنده است؛
لذا در بسیاری از آثار ادبی میتوان از طریق اثر ،به زندگی و روان ادیب دست یافت» (صمصامی و

حمامیان .)78 :1393 ،زیگموند فروید (1921،Sigmund Freudم) ،بنیانگذار روانشناسی و
پایهگذار مطالعات روانشناسانۀ ادبیات و هنر ،با کشف ضمیر ناخودآگاهّ ،
تحول بزرگی در عرصۀ
نقد به وجود آورد؛ زیرا تا پیش از او مطالعات و نقد ادبی و هنری بهطور عمده بر این اساس استوار
شده بود که روشن کند هدف از خلق اثر چه بوده است؛ به بیان دیگر ،تا پیش از او در جستوجوی
آن بودند تا کشف کنند که هنرمند و ادیب چه میخواسته بگوید؛ اما پس از فروید نقد به سوی
کشف و خوانش ضمیر ناخودآگاه سوق یافت و در پی کشف مسائلی برآمد که هنرمند و ادیب یا
ً
نمیدانستند یا نمیخواستند صراحتا ابراز کنند (یاوری .)179 :1384 ،آبراهام مزلو ( Abraham
 ،)Maslowروانشناس انسانگرای آمریکایی ،برخالف دیگر روانشناسان که توجه خود را به
بررسی مشکالت روانی معطوف میداشتند ،به بررسی علل موفقیت افراد پرداخت و با طرح نظریۀ
سلسلهمراتب نیازها که از مهمترین نظریههای انگیزشی معاصر محسوب میشود ،شهرت جهانی
یافت .براساس نظریۀ او که به نام «هرم مزلو» مشهور است ،نیازهای انسانی به پنج دسته تقسیم و
در قالب سلسلهمراتب نشان داده میشوند که پیچیدهترین آنها ،نیاز به خودشکوفایی و استعدادهای
بالقوۀ فردی است و در رأس هرم قرار دارد و خاص انسان است و میتوان از آن با نام «هنر
انسانشدن» یاد کرد .به اعتقاد مزلو نیازهای باالتر در فرایند تکامل ،دیرتر و اغلب در سنین باالتر
بروز میکنند و ارضای آنها نیز آرامش و رضایت عمیقتر و پایدارتری را برای فرد به ارمغان میآورد
و افراد ،در این سطح نسبت به سطوح دیگر نیازها ،بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند (مزلو:1369 ،

 .)84-83این نظریهّ ،
تحولی شگرف در زاویۀ دید روانشناسان به انسان ایجاد کرد و دامنۀ آن به
ادبیات و بررسی روانشناسی آثار ادبی بر اساس هرم مزلو کشیده شد؛ چراکه با این روش میتوان
اندیشههای حاکم بر اثر ادبی را بهصورت دقیقتری تجزیه و تحلیل کرد.
با عنایت به جایگاه مهم نویسندگی کولیت خوری ،نویسندۀ سوری ،در ادبیات عرب و اهمیت
ّ
شخصیت اصلی رمان
نظریۀ مزلو در نمودهای خودشکوفایی انسان ،پژوهش حاضر تالش میکند
ّأیام معه را از این نویسنده بر اساس نظریۀ مذکور بررسی و تحلیل کند تا در پایان ،پاسخگوی این
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ّ
شخصیت کولیت خوری را
پرسشهای باشد .1 :بررسی رمان ّأیام معه با هرم مزلو ،چه ابعادی از
مشخص میکند؟  .2با توجه به نظریۀ آبراهام مزلو ،کدامیک از نیازهای هرم در رمان ایام معه
شاخصتر است؟
در خصوص نظریۀ هرم مزلو کمو بیش تاکنون پژوهشهایی صورت گرفته است که به برخی از
آنها اشاره میشود :مقالۀ «بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روانشناسی
انسانگرایانۀ آبراهام مزلو» ( )1387از بیژن ظهیری ناو و همکاران که با بررسی مؤلفههای
خودشکوفایی در مثنوی مولوی ،به این نتیجه دست یافتهاند که مؤلفههایی چون درک بهتر واقعیت و
برقراری رابطۀ سهلتر با آن ،مسئلهمداری ،کیفیت کنارهگیری ،نیاز به خلوت و تنهایی ،حس
همدردی و شوخطبعی فلسفی ،پذیرش خود ،دیگران ،طبیعت و  ...بهوفور در اشعار موالنا دیده
میشود .علیاکبر باقری خلیلی و منیره محرابیکالی در مقالۀ «بررسی ادراک واقعیت و پذیرش
ّ
شخصیت–خودشکوفایی آبراهام مزلو)» ( ،)1390نتیجه
خود و دیگران در غزلیات حافظ (براساس نظریۀ

میگیرند که مؤلفۀ توصیف واقعیت و پذیرش خود و دیگران و طبیعت که از مهمترین ویژگیهای
خودشکوفایی انسانی از نظر مزلو است ،بهفراوانی در اشعار حافظ دیده میشود .سهراب مروتی و
همکاران در مقالهای با عنوان «نقد و بررسی سلسلهمراتبیبودن نیازهای انسان در نظریۀ مزلو با
رویکردی بر آیات قرآن کریم» ( )1392بیان میدارند که نظریۀ مزلو با وجود نقاط ّقوت و دیدگاههای
آن دربارۀ سرشت انسان ،ظرفیتهای انسانی را نشناخته و سیر تعالی انسان را یک سیر خطی
دانسته است ،در حالی که انسان موجودی پیچیده است و تحت تأثیر گرایشهای فطری و تعالیم
اکتسابی است و توانایی بهکارگیری تمام نیازمندیهای خود را برای رسیدن به کمال مطلوب دارد .با
وجود این ،امکان انطباق نظریۀ مزلو با رمان مذکور وجود دارد؛ چراکه کولیت خوری شخصیت
اصلی رمان را نمودی از دختران و زنان جامعۀ خود میداند که با وجود مشکالت و موانع در
دستیابی به نیازها ،برخی از آنان به ظرفیت وجودی خود دست یافته و به خودشکوفایی رسیدهاند.
دربارۀ رمان ّأیام معه ،میتوان به این پژوهشها اشاره کرد :سهیمحمد هایل در رسالۀ دکتری
خود با عنوان الرؤیا والتشکیل فی ابداع کولیت خوری الروائیة ( ،)2009جامعة مؤتة اردن،
مرالصیف و ّأیام مع ّ
رمانهای ّأیام معه ،لیلة واحدةّ ،
األیام را از نظر مضامین اجتماعی ،سیاسی،
شیوۀ بیان و همچنین زمان و مکان بررسی کرده است .سلوي عدنان الحصني در مقالۀ «بنیة خطاب
المرأة في أعمال کولیت خوري اإلبداعیة في ضوء الدراسات المقارنة» ( )2010جایگاه زنان و
دختران را در آثار کولیت خوری کاویده است .فروزان شهرکی و همکاران در مقالهای با عنوان
«بررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان ّأیام معه از کولیت خوری و بامداد خمار از فتانه
ّ
شخصیتهای زنانۀ این
حاجسیدجوادی» ( )1398ضمن بیان پربسامدترین کارکردهای زبان بدن،
ّ
شخصیتها تبیین کردهاند .فائزه
دو رمان را بررسی و مقصود دو نویسنده را از رفتارهای غیرکالمی

سواری و همکاران در مقالۀ « ّ
تجلیات النسویة ولغتها في أعمال کولیت خوري (لیلة واحدة و ّأیام معه)
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و منیرو روانیپور (دل فوالد و کولی کنار آتش)» ( )1399به بررسی زبان بدن و وجوه اشتراک و افتراق
بین کولیت خوری و منیرو روانیپور در بهکارگیری مفاهیم زنانه در آثارشان پرداختهاندّ ،اما براساس
مطالعات نظاممند تاکنون پژوهشی دربارۀ رمانهای کولیت خوری بر اساس نظریۀ خودشکوفایی
آبراهام مزلو صورت نگرفته است؛ لذا با عنایت به جایگاه مهم این نویسنده در ادبیات عرب ،انجام
چنین پژوهشی میتواند در نوع خود ،جدید و درخور ّ
توجه باشد.
 .2نظریه آبراهام مزلو
آبراهام مزلو ،از رهبران روانشناسی انساننگر ،انگیزههای آدمی را به شیوهای جالب طبقهبندی کرده
است« .اساس نظریۀ انگیزش مزلو بر این مهم استوار است که انسان ،کلی ،یکپارچه و سازمانیافته
ّ
شخصیت خود بیان میکند که
است» (خیاطیان و فدوی .)10 :1395 ،مزلو در کتاب انگیزش و
ً
ً
نیازهای روزانه ،معموال وسایلی برای رسیدن به هدف هستند و خود ذاتا هدف نیستند (.)51 :1369
سلسلۀ نیازها در هرم مزلو بدین صورت طبقهبندی شده است:

 نیازهای فیزیولوژیکی :هوا ،غذا ،آب ،مسکن ،نیازهای جنسی و خواب؛
 نیازهای امنیتی :حفاظت ،امنیت ،ثبات در قانون و شغل و نداشتن ترس از عوامل اجتماعی و محیطی؛
 نیازهای اجتماعی :داشتن روابط دوستانه ،وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی ،عضویت در
گروههای خانوادگی ،دوستانه و کاری؛

 نیازهای احترامی :موفقیت ،مهارت ،استقالل ،موقعیت اجتماعی و مورد احترام واقعشدن؛
ّ
 نیازهای خودشکوفایی :تحقق توان بالقوه شخصی ،شکوفایی ،رشد تجارب شخصی و اجتماعی
(مزلو 83-70 :1372 ،و شولتز.)342-341 :1385 ،

بنا بر سلسلهمراتب هرم مزلو ،نیازهای روی پلههای پایین نردبان باید ارضاء شوند تا نیازهای
پلههای بعدی خودنمایی کنند .وقتی نیاز سطح دوم برآورده شد ،نیاز سطح سوم محسوس میشود
و به همین ترتیب ،تا به آخر (مزلو .)9 :1367 ،در واقعّ ،
محرک هر مرحله از نیازهای انسان،
برآوردهشدن نیازهای مرحله قبل است.
خودشکوفایی
نیازهای احترامی
نیازهای اجتماعی
نیازهای امنیتی

نیازهای فیزیولوژیکی

هرم نیازها (مزلو)71 :1372 ،

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /92تحلیل

 .3دربارۀ کولیت خوری
کولیت خوری در 1935م ،در دمشق به دنیا آمد .پدرش ،سهیل خوری ،مقام وزارت داشت و
پدربزرگش ،فارس خوری ،نخست وزیر و اولین رئیس مجلس سوریه بود که به ادیبان ،بسیار احترام
میگذاشت .کولیت در سالهای  1978-1974تحصیالت عالی خود را در دانشگاه دمشق سپری
کرد و زبان فرانسوی را نیکو آموخت و در همان دانشگاه نیز مشغول تدریس شد .مدتی بعد وارد
میدان سیاست شد و در 2008م بهعنوان مشاور بشار اسد منصوب شد .خوری در انجمنهایی
مشارکت ّفعال داشت که در جهان عرب ،بهعنوان مهمترین انجمنهای آزادی زن محسوب

میشود .اثر ادبی برجستۀ او رمان ّأیام معه است (هایل .)4-3 :2009 ،قهرمان اکثر روایات وی ،زنان
هستند که در جامعۀ سنتی با آداب و رسومی مواجهاند که محدودیتهای زیادی برای آنان به وجود
آورده است؛ سنتهایی که زن را در چارچوب خانه محصور میکند و خوری در قالب روایاتش،
این مسئله را به تصویر میکشد.

 .4خالصۀ رمان ّأیام معه

ّ
شخصیتی به نام «ریم» است که در سن هفدهسالگی بعد از گرفتن دیپلم،
داستان ،ماجرای زندگی

برای ادامۀ تحصیل با مخالفت پدرش مواجه میشود؛ اما او دختری نیست که اجازه دهد دیگران
برای او تصمیم بگیرند .سرانجام با پافشاری فراوان ،پدرش با نارضایتی میپذیرد که درس بخواند.
ً
ریم به ادبیات و شعر عالقهمند است و شاعری او خالی از سرزنش دیگران ،خصوصا عمویش
نیست .بعد از دو ماه از تحصیل با شخصی به نام «آلفرد» نامزد میشود ،ولی دیری نمیپاید که
بهخاطر اختالف نظر ،از هم جدا میشوند .پس از آن ،ریم احساس تنهایی میکند و با مرگ
ناگهانی پدر این تنهایی برای او سختتر و از ادامۀ تحصیل منصرف و با وجود مخالفتهای عمو و
ّ
مادربزرگش ،در ادارهای مشغول به کار میشود .مدتی بعد با پسری به نام «زیاد» آشنا میشود که
استاد موسیقی است .زیاد وقتی میفهمد که ریم شاعر است ،خواهان تعامل و معاشرت با او
میشود .در همین معاشرتها به یکدیگر عالقهمند میشوند و همه او را بهخاطر این رابطه سرزنش
میکنند .ریم خواهان ازدواج با زیاد و تشکیل خانواده است؛ اما زیاد نمیخواهد هنر را فدای عشق
و ازدواج کند و از ریم می خواهد که ادامه تحصیل دهد و به هنرش توجه کند و نگذارد عشق که
بنیانی سست دارد ،هنرش را محدود کند .ریم از این طرز فکر زیاد ،آزردهخاطر میشود و برای
ّ
تغییر دید او به عشق و ازدواج تالش میکند .پس از مدتی زیاد نیز متوجه میشود که بدون ریم
نمیتواند زندگی کند و هنر را بر عشق ترجیح دهد؛ لذا از ریم میخواهد با او ازدواج کند ،اما ریم
ّ
در این مدت توانسته عشق مخل آسایش را به عشقی هنرمندانه تبدیل کند و به این باور برسد که هنر
و ازدواج با هم نمیسازند و میخواهد شاعر بماند.
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 .5بررسی رمان ّأیام معه بر اساس هرم نیازهای مزلو

ّ
متعدد و ّ
متنوعی دارد که تأمین این
بدیهی است که انسان برای زندگی ،رشد و سالمت ،نیازهای

نیازها ،برای حفظ و بقای فرد ضروری هستند؛ به همین دلیل زمان زیادی از زندگی انسان ،به تالش
ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه را بر
برای برآوردهکردن این نیازها اختصاص مییابد .در این بخش،
اساس نظریۀ خودشکوفایی مزلو بررسی و تحلیل میکنیم:
 .1-5نیازهای فیزیولوژ یکی

نیازهای فیزیولوژیکی در زندگی انسان از ّ
اهمیت خاصی برخوردارند« .این نیازها شامل نیاز به

هوا ،غذا ،آب ،مسکن ،نیازهای جنسی و خواب است» (سیف .)234 :1390 ،خوری به شیوهای
ّ
شخصیتها جاری میسازد .توصیفهای ناب وی در
هنرمندانه و با کنایه ،نیازهای زنان را بر زبان

ّ
شخصیت رمان و نیازهایش را درک کند.
سراسر رمان ،سبب میشود خواننده در هر مرحله،
ّ
ّ
شخصیت اصلی ،یعنی ریم ،معتقد است که برای دختران ،خوردن تنها لذتی است که در جامعه،
منتقدی ندارد:


(خوري.)35 :1959 ،
ّ
ّ
ترجمه :بله  ...میل دارم  ...به خوردن  ...آیا خوردن از لذتهای زندگی نیست؟ بله تنها لذت
مباح در کشور من برای دختران همین خوردن است.

ریم نیاز به هوایی دارد که بتواند با نفسکشیدن در آن ،غمهایش را فراموش و برای دیگر امور و
نیازهایش تالش کند:


(همان.)20 :

ترجمه :حس کردم که نیاز دارم در هوا پرواز کنم.


(همان.)394 :

ترجمه :به نفسکشیدن در هوای آزاد احتیاج دارم.

او خواب را از شیرینترین لحظات عمر میداند؛ چراکه میتواند برای ساعاتی از واقعیات دردناک
جامعۀ خویش دور بماند:


(همان.)44 :

ترجمه :ساعات خواب از گواراترین ساعات روز است  ...در آن انسان از واقعیت فاصله میگیرد.

ّ
در جایی دیگر ،ریم دوست خود« ،لیال» را به گلی تشبیه میکند که نیازهای بسیاری دارد ،ولی به علت
شرایط بد حاکم بر جامعه ،روزبهروز پژمردهتر میشود:

(همان.)47 :

ترجمه :او چون گلی است که در اوج شکفتهشدن نیاز دارد به کسی که او را سیراب کند و
از عطر آن مست شود ...؛ اما روزبهروز بهخاطر تنهایی پژمرده میشود.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /94تحلیل

 .2-5نیازهای امنیتی

پس از تحقق نیازهای سطح اول ،یعنی نیازهای فیزیولوژیکی ،سطح باالتری از نیازها نمود مییابد.
مزلو این طبقه از نیازها را امنیتی مینامد .در این مرحله فرد به «امنیت ،ثبات ،وابستگی ،حمایت،
شغل ،خانواده ،دارایی ،سالمتی و ایمنی بدنی و  ...احتیاج دارد» (مزلو .)74 :1372 ،ریم بهصراحت
بیان میکند امنیتی در جامعه وجود ندارد و این نیاز برای آنان مرتفع نشده است:



(خوري.)389 :1959 ،

ترجمه :مکان امنی نمییابی که در آن آسوده باشی.

ّ
در اینگونه جوامع هرگونه فعالیت اجتماعی زنان ،برابر با بیآبرویی تلقی میشود:



(همان.)56 :
ترجمه :دختران از جامعه میترسند  ...از اینکه زبانهای بد آبرویشان را خدشهدار کند و سخنانی
که بر سر زبانها میافتد ،آیندۀ آنان را درهم شکند ،میترسند . ...

در بخشی از رمان ،خوری از ّ
سنتهای موجود در جامعه که زنان را محدود میکند انتقاد
میکند:



(همان.)106 :

ترجمه :مردم از رسوماتی که من دوست دارم رویگردانند و فقط به ّ
سنتهایی پایبند هستند که
آزادی دختران را محدود میکند.

ً
ّ
شخصیت دیگر رمان ،دائما به جامعۀ ریم انتقاد میکند و از او میخواهد در کشوری
«زیاد»
زندگی کند که در آنجا آزادی داشته باشد:



(همان.)78 :

ترجمه :چرا تو در این کشور زندگی میکنی ،حال آنکه میتوانی هرجا که بخواهی بروی؟



(همان.)180 :

ّ
ترجمه :تو به صورت اجتماعی زندگی میکنی که قوانین آن بر ضد عادتهای طبیعی است.

ّاما ریم ،طالب آزادی است و آن را وسیلهای برای شکوفایی خود و زنان کشورش میداند:

(همان.)133 :
ترجمه :در کشور من آزادی وجود ندارد و مجالی برای تجربهکردن این آزادی هم وجود ندارد ...
من آزادم میتوانم به همراه «زیاد» هر قهوهخانهای که میخواهم بروم.

ریم با مرگ پدر تنهاتر میشود:



.)90
ترجمه :چرا من امروز بیشتر از همه روزها احساس تنهایی میکنم؟! تنها در این اتاق!

(همان:
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این تنهایی موجب میشود که ریم تصمیم بگیرد برای خود شغلی انتخاب کند تا از تنهایی
حاکم بر وجودش رهایی یابد؛ اما اطرافیانش نیز وی را بهخاطر این تصمیم سرزنش میکنند:


ترجمه :عمویم یادی از من کرد و برای اولین بار ،عصر روز دوم نزد من آمد . ...


ترجمه :راست است که تو کار میکنی؟


ترجمه :بهآرامی پاسخ دادم :امروز کارم را شروع کردهام.


ترجمه :عصبانیت ،بین خطوط پیشانیش موج میزد.



همان.)31 :
ترجمه :چه میگویی؟! امروز؟! چطور به عواقب این کار فکر نمیکنی؟! مردم چه گمان
میکنند؟! دربارۀ ما چه میگویند؟! آیا این شایعاتی که همهجا پشت سرت میگویند بس نیست؟!

اما ریم برخالف نظر دیگران ،معتقد است که کارکردن به آبروی انسان لطمهای وارد نمیکند:


؟!

(همان).
ترجمه :آیا کارکردن برای انسان عیب و ننگ است؟ آیا آن به آبروی انسان خدشه وارد میکند؟ آیا
به اخالقم لطمه میزند؟

ً
با اینکه جامعه و ّ
سنتها و مردم مخالف کارکردن زنان هستند و دائما زنان را مورد سرزنش قرار
میدهند:



(همان.)55 :

ً
ترجمه :جامعه  ...جامعه  ...چرا جامعه دائما مرا سرزنش میکند؟!

ّ
شخصیتی آزاد میداند که تقالید نباید آزادیاش را سلب کنند:
ولی ریم ،خود را


(همان.)72 :

ترجمه :من بهطور خاصی آزادی را ستایش میکنم.

 .3-5نیازهای اجتماعی

مرحلۀ سوم هرم مزلو ،برآوردن نیازهای اجتماعی است« .به مجرد اینکه نیازهای فیزیولوژیکی و
ّ
حدی برطرف میشود ،نیاز به عشق و ّ
محبت در ابتدای مرحلۀ بعدی خودنمایی میکند
امنیتی ،تا
تا بتواند انسان را به طرف جلو سوق دهد؛ به همین دلیل ،در انسان تمایل شدیدی برای ارتباط
عاطفی با دیگران ایجاد میشود» (محمد .)457-453 :1998 ،وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی،
عضویت در گروههای خانوادگی ،دوستانه و کاری ،از مهمترین موارد نیاز اجتماعی است (مزلو،

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /96تحلیل

 .)9 :1372نکتۀ قابل توجه این است که «در این مرحله ،آدمی آشکارا نبود عزیزان را در پیرامون خود
احساس میکند؛ کسانی چون همسر ،پدر ،مادر و فرزند و  . ...در نتیجه فرد در این مرحله،
بهشدت تشنۀ برقراری پیوندهای عاطفی با مردم و پدیدآوردن جایگاهی درخور خویش در خانواده
ّ
است» (سیف . )234 :1390 ،ریم ،بهویژه بعد از مرگ پدر ،بهشدت خواهان یک حامی است:


(خوری.)144 :1959 ،

ترجمه :من به پدری احتیاج دارم که مرا به جلو سوق بدهد و تشویق کند و حامی من باشد.

مزلو اعتقاد دارد که «نیازهای هر سطح ّ
معین باید دست کم تا حدودی ارضاء شوند تا نیازهای
سطح بعدی بتوانند بهصورت عوامل تعیینکننده به عمل درآیند» ( .)92 :1372ریم پس از آشنایی
ّ
با آلفرد ،گمان میکند او همان کسی است که میتواند نیازهای امنیتی وی را محقق کند؛ اما
اختالف دیدگاه ،بین آن دو جدایی میاندازد .آلفرد به اروپا برمیگردد و بار دیگر ریم این تنهایی را
تجربه میکند؛ لذا تصمیم میگیرد این بار با پیوستن به گروههای دوستانه و شبنشینیها ،خود را
سرگرم کند .ریم که نیاز سطح دوم برایش مرتفع نشده ،در تالش است با ارتباط با دوستان و فعل و
ّ
انفعاالت اجتماعی ،بخشی از نیازهای سطح دوم و همزمان نیاز سطح سوم خویش را محقق سازد.
نیاز به دوست ،به عشق و همسر و نیاز به ّ
محبت و عاطفه در بخشهای مختلفی از رمان ذکر شده
است:
أ

(خوري.)28 :1959 ،

ترجمه :در بین ستارگان به دنبال انسانی هستم تا دوستی پیدا کنم.


(همان.)85 :

ترجمه :من به عاطفه و مهربانی شخصی مهربان و به یک دوست  ...نیاز دارم . ...


(همان.)123 :

ترجمه :من نیاز دارم با هر کسی سخن بگویم.


(همان.)178 :

ترجمه :من مردی را میخواهم که مرا دوست داشته باشد و مرا بفهمد.


(همان.)186 :

ترجمه :خواهم گفت که من به محبوبی نیاز دارم که کنارم بماند.


(همان:

.)216
ترجمه :من به مردی نیاز دارم که عاطفه را در من به وجود آورد  ...چقدر نیاز دارم که به من بگوید
تو زیبایی!



(همان.)271 :

ترجمه :من به عطوفت نیاز دارم و «زیاد» کسی است که میتواند این عاطفه را به من ببخشد.
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 .4-5نیازهای احترامی

مرحلۀ چهارم هرم مزلو ،برآوردن نیازهای احترامی است« .اشباع شدن این نیازها باعث احترام
انسان نسبت به خود و احترام مردم نسبت به او میشود؛ در این صورت جایگاه و ّ
هویت او
ّ
مستحکم شده و به طرف کار و کسب موفقیت گرایش پیدا میکند» (مبروک .)63 :2011 ،در این
مرحله ،ریم در تالش برای برآوردن نیازهای سطح چهارم ،یعنی نیازهای احترامی است؛ «این نیاز
به دو گروه فرعی تقسیم میشود .1 :نیاز به توانایی ،موفقیت ،مهارت ،شایستگی ،استقالل و آزادی
 .2نیاز به اعتبار ،مقام ،افتخار ،شهرت و ّ
اهمیت» (مزلو)154 :1367 ،؛ اما برآوردهشدن این نیازها
با موانعی همراه است .پایبندی به رسوم و ّ
سنتها از جملۀ این موانع است« .هنگامی که زن تالش
میکند تا این وضعیت را تغییر دهد ،عالوه بر اینکه جامعه مانع او میشود ،گاهی اوقات میبینیم
که خود او نیز این موقعیت را میپذیرد و تبدیل به جزئی از هستی و افکار و اعتقادات او میشود و
ّ
به آن چنگ میزند؛ بهگونهای که جامعۀ مردساالر وظایف او را مشخص میکند و زن نباید از آنها
ّ
تخطی نماید» (سواری و همکاران.)108 :1399 ،
ریم که هم شاعر ،هم نقاش و هم موزیسین است ،دوست دارد تحصیالتش را ادامه دهد و
هنرش را شکوفا کند؛ ّاما با مخالفت پدرش مواجه میشود:

(خوري.)23 :1959 ،
ترجمه :اما پدرم نپذیرفت که تحصیالتم را ادامه بدهم و وارد دانشگاه شوم؛ چراکه در کشورم
دختر به مدارک سطح باال احتیاجی ندارد.

شخصیت اصلی رمان بهرغم مخالفتش با ّ
ّ
سنتها و رسوم ،برای احترام ،جایگاه ویژهای قائل
است:

(همان.)105 :
ً
ترجمه :من همچنین از بعضی از رسوم راضی هستم و به آنها پایبندم ...؛ مثال من معتقدم که
واجب است انسان به بزرگتر از خود احترام بگذارد.

ریم احترام به هر فرد را واجب میداند ،حتی اگر مخاطب را نشناسیم:


(همان.)83 :

ترجمه :من او را نمیشناسم ،اما به او احترام میگذارم.

چراکه معتقد است احترامگذاشتن به یکدیگر ،فاصلهها را کاهش میدهد:


(همان.)304 :

ترجمه :به غرورش احترام گذاشتم و احساس کردم فاصلۀ بین ما کم شده است.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /98تحلیل

ریم پس از آشنایی با زیاد و دلبستگیاش به او ،یک روز اتفاقی ّ
متوجه میشود زیاد با دختری
تلفنی صحبت میکند .با وجود اینکه او نمیتواند وجود فرد دیگری را در کنار محبوبش ّ
تحمل
کند ،زیاد را میبخشد و به نظر خودش این بخششّ ،
عزت نفسش را جریحهدار میکند:



(همان.)263 :

ترجمه :بخشیدم  ...و این بخشش ّ
عزت نفسم را خدشهدار کرد.

به اعتقاد مزلو« :ارضای نیاز به ّ
عزت نفس ،به احساساتی از قبیل اعتماد به نفس ،ارزش،
قدرت ،کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد» (مزلو .)82 :1372 ،ریم طالب
کرامت و ّ
عزت نفس است که ارزش و قدرت را برای او ّ
مهیا میکند و همچون پلی او را به
آرزوهایش میرساند و موجبات شکوفاییش را فراهم میسازد:

(خوري.)23 :1959 ،
ترجمه :بهگونهای که گاهی اوقات به خودم شک میکردم و سپس از خودم میپرسیدم من همان
دختری بودم که برای خانوادهاش مشکل به وجود میآورد ،تنها به یک دلیل؛ و آن اینکه نفسش از
بلندپروازی دست نمیکشید و مثل هر انسانی که میخواهد زنده باشد و زندگی کند ،طالب
کرامت و بزرگی بود.

 .5-5نیازهای خودشکوفایی

مزلو بر این باور است که «انسانها برای خودشکوفایی ،یک نیاز هوشیار دارند و میخواهند به
کسی تبدیل شوند که میتوانند باشند» (راتوس« .)631 :1388 ،وقتی انسان ،به خودشکوفایی میرسد
بهوسیلۀ آن در میان جمع متمایز میشود و بر دیگران برتری مییابد» (حمدي الفرماوي.)12 :2008 ،
ّ
به اعتقاد مزلو خودشکوفایی همان تمایل انسان به تحقق خویشتن است .مهمترین ویژگیهای
خودشکوفایی از دیدگاه او عبارتاند از :درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن ،مقاومت در برابر
فرهنگپذیری ،پذیرش خود و دیگران و طبیعت ،خودانگیختگی ،ساده و طبیعیبودن ،کیفیت
ّ
خالقیت و آفرینندگی ،تمایز بین وسیله و هدف و مسئلهمداری (←
کنارهگیری و نیاز به خلوت،

مزلو .)238-216 :1369 ،با توجه به ّ
اهمیت خودشکوفایی در زندگی انسان ،این مرحله بهصورت
ّ
ّ
مفصلتری مورد مداقه قرار میگیرد:
 .1-5-5درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن

در این مرحله ،وابستگی عاطفی بین زیاد و ریم موجب شده است که ریم دربارۀ حرفهای زیاد
بیندیشد:
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(خوري.)219 :1959 ،
ترجمه :من صالح تو را میخواهم ریم! میخواهم تو قوی باشی! تو آفریده شدهای تا هنرمند
شوی،چرا نمینویسی؟! آیا سرچشمۀ الهام تو خشک شده است؟ از نعمتهایت استفاده کن!
بنویس  ...از حروفت استفاده کن! خودت را بهخاطر هنرت قربانی کن و زندگیات را بر اساس
هنرت قرار بده نه بر اساس عشق!

ریم که واقعگراییاش بر عشق و خیال او غلبه کرده ،پس از اعتراف زیاد به عالقهاش به او،
سعی میکند وی را قانع کند که تصمیم گرفته است به هنرش بیشتر توجه کند:



(همان.)377 :
ترجمه :اما تو «زیاد» مرا به واقعیت رساندی ،به من یاد دادی که هنرم را دوست بدارم و به هنرم
توجه کنم و برای شعر زندگی کنم  ...من االن ایمان دارم که ازدواج و هنر با هم جمع نمیشوند.
 .2 -5 -5مقاومت در برابر فرهنگپذیری

مقاومت در برابر فرهنگپذیری ،یعنی «مقاومت در برابر همرنگشدن با جماعت و مستحیلنشدن
در ّ
مقررات ،آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی» (شاملو .)141 :1388 ،افراد خودشکوفا بهغایت
خودجوش ،مستقل و خودکفا هستند .آنها در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی برای فکرکردن و
رفتارکردن به شیوهای ویژه ایستادگی میکنند (شولتز دوان و شولتز آلن سیدنی)356 :1392 ،؛ بنابراین،
ً
آنها کامال سازشیافته با فرهنگ غالب جامعه نیستند و اگرچه به روشهای گوناگون با فرهنگ
رسمی کنار میآیند ،بهطرز عمیق و معناداری در برابر فرهنگپذیری مقاومت نشان میدهند و از
فرهنگی که در آن غوطهور شدهاند ،نوعی جدایی درونی احساس میکنند (مزلو .)238 :1372 ،ریم
ّ
شخصیتی است که زیربار ارزشها و رفتارهایی که فرهنگ غالب از او طلب میکند ،نمیرود؛
فرهنگهای غلطی که دختران و زنان را محدود میکند .او وقتی با پیشنهاد زیاد دربارۀ رفتن به سینما
مواجه میشود ،اینگونه واکنش نشان میدهد:



(خوري.)105-104 :1959 ،
ترجمه( :در برابر یک مشکل قرار دارم؛ مشکلی خیلی آسان و ساده ،ولی مشکل است! آیا با زیاد
به سینما بروم؟ ولی چرا با او نروم؟! البته اولین جوابی که به ذهنم میرسد این است :چون
ّ
سنتها مانع میشوند  ...اما ما اآلن در قرن بیستم هستیم ،جامعه عوض شده ،عقلها تغییر یافته
ّ
تحول شده به جز ّ
ترقی کرده است  ...همه چیز دچار تغییر و ّ
سنتها.
و فکر ملت ما

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /100تحلیل

 .3-5 -5پذیرش خود ،دیگران و طبیعت

افراد خودشکوفا در مقایسه با دیگران شناخت واقعیتری از خویش دارند .آنان انگیزهها ،هیجانها،
ً
ّ
شخصیتی است که
استعدادها ونقاط ضعف خود را کامال میشناسند (الندین .)323 :1378 ،ریم نیز
ً
به خود ،خواستهها ،احساسات و تواناییهایش کامال واقف است:



(خوری.)141 :1959 ،
ترجمه :میدانستم چه چیزی میخواستم و مطمئن بودم به آنچه که میخواستم و تصمیم گرفته
بودم ،تجربهام را با زیاد تا پایان ادامه دهم.

به اعتقاد مزلو «برای افراد سالم امکانپذیر است که خود و فطرتشان را بدون آزردگی یا شکوه
ّ
ّ
وحتی بدون تفکر زیاد دربارۀ موضوعی بپذیرند .آنها میتوانند فطرت بشری خودشان را با همۀ
نقایصش و با همۀ تفاوتهایش بپذیرند» ( .)219 :1372انسانهای خودشکوفا از کاستیهایی که
بهطور طبیعی در آنها وجود دارد ،ناراحت نمیشوند (جلیلی و نوروز .)335 :1398 ،ریم میداند که با
زیاد بدخلقی کرده است ،اما از این کار پشیمان نیست؛ زیرا آن را طبیعت بشر میداند:



(خوري.)342 :1959 ،
ّ
ترجمه :خطا کردم! اما من پشیمان نیستم .من طبیعتی بشری هستم که متأثر میشود ،عصبی
میشود ،فوران میکند ،کینهتوزی میکند ،سپس عصارۀ کینهاش را در قالب کلماتی خشن خالی
میکند و از کابوسی که درونش را آزرده میسازد ،راحت میشود.

ّ
شخصیت اصلی رمان ،میتوان به بخشیدن و گذشتکردن
از جنبههای پذیرش دیگران از سوی
از گناه دیگران اشاره کرد:



(همان.)263 :

ترجمه :بخشیدم  ...و این بخششّ ،
عزت نفسم را خدشهدار کرد.

اعتمادداشتن به دیگران را میتوان نمونهای دیگر از پذیرش محیط و دیگران دانست .ریم به زیاد
اطمینان میکند و حرفهای مردم و آنچه دربارهی او گفته میشود شایعه میشمرد:



(همان.)208 :
ترجمه :من بهرغم سخن مردم و اعتقاد آنان و وجود شایعات و نیز بهرغم تالشهای سوزان برای
بهرهمندی از عاطفۀ او ،به وی اعتماد دارم.

به باور مزلو ،افراد خودشکوفا گاهی از بعضی جنبههای رفتارشان ،احساس گناه و شرمساری
ً
میکنند؛ مثال از نقصهایی در خود و دیگران که بازدارندۀ کمال انسانی است و میتواند برطرف
ّ
شود ،مثل تنبلی ،بیفکری ،حسد و تعصب ،آزرده میشوند (شولتز.)131 :1385 ،
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(خوري.)40 :1959 ،
ترجمه :از دست خودم عصبانی شدم چرا صورتم را قبل از اینکه از خانه خارج شوم ،زینت
ّ
ندادم؟ چرا این پالتوی قدیمی را پوشیدم و چرا موهایم را مرتب نکردم؟


(همان)205 :؟!
ترجمه :من ضعیفم من بیارزشم! من مانند همۀ مردم عروسکی هستم که عروسکهای دیگر او را
دور میاندازند! با ناراحتی برخاستم! چگونه از خودم انتقاد نکنم و خودم را نیکو نگردانم قبل از
اینکه جامعه را سرزنش کنم؟!
 .4-5 -5خودانگیختگی ،ساده و طبیعیبودن

ً
مزلو معتقد است که «همۀ افراد خودشکوفا را میتوان نسبتا خودانگیخته در رفتار و بسیار

خودانگیختهتر از آن در زندگی درونی و افکارشان توصیف کرد» (مزلو .)221 :1372 ،منظور از فطری
و طبیعیبودن آن است که این افراد ،به شیوهای قراردادی عمل نمیکنند ،بلکه رفتار آنها ذاتی و
درونی است (نوروزی و همکاران .)24 :1391 ،فرد خودشکوفا نیازی به تظاهر ندارد و ّ
منزه از حیله و
دغل است؛ زیرا او تمایل دارد همانگونه که هست ،خود را نشان دهد و از دورویی و تظاهر بیزار
ّ
شخصیتها خود واقعی خویش را نشان
است (ظهیریناو و همکاران .)101 :1387 ،در این رمان
میدهند و بدون نیرنگ احساسات و عواطف خود را بروز میدهند؛ مانند این جمله که نشان از
خوشرویی ریم است:

(خوري.)48 :1959 ،
ترجمه :لیال تو میدانی من او را دوست ندارم؛ اما کنجکاویام تشویقم میکند و خوشحال
میشوم بعد از این همه مدت او را ببینم و به او ّ
عزت و احترام بگذارم.

یا جمالتی از این قبیل که خشم و عصبانیت او را نشان میدهد:



(همان.)34 :
ترجمه :خشمم فوران کرد و همۀ چیزهایی که قلبم را تحریک میکرد سر مادربزرگم خالی کردم:
من به اموال شما نیازی ندارم .من به وجود شما در کنارم احتیاج ندارم .من به زندگیام و به
شخصیتم و به فردیتم و به اثبات وجودم نیاز دارم .چطور این را ّ
ّ
متوجه نمیشوید؟ من برده نیستم
بندۀ شما و جامعه و حرفهای مردم نیستم.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /102تحلیل

اعتراف صریح ریم به ناآگاهیاش دربارۀ مباحث جغرافیایی نیز نشانی از سادگی و طبیعیبودن
اوست:







(همان.)54 :

ترجمه :اسلو کجاست؟ عصام به من جواب داد :اسلو پایتخت نروژ است! مرد موسیقیدان با
تعجب به من نگاه کرد و پرسید :تو نمیدانی اسلو کجاست؟! با حیای خاصی گفتم :نه ،نمیدانم.
ً
باید اعتراف کنم که من کامال بیسوادم ،بهویژه در جغرافیا  . ...بعد گفت :از صراحتت خوشم
میآید .کمتر دختری در این کشور وجود دارد که به جهل خود اعتراف کند.
 .5 -5 -5کیفیت کنارهگیری و نیاز به خلوت

افراد میتوانند بدون اینکه به کسی زیان برسانند ،منزوی باشند« .برای آنها آسان است که کنارهگیر و
نیز آرام و متین باشند .شاید به این دلیل که آنها میخواهند به تعبیری که خودشان از یک وضعیت
دارند اعتماد کنند» (مزلو .)218 :1372 ،ریم که گرایش زیادی به دوستان و گذراندن وقت با آنان
ّ
داشت ،پس از مدتی میل زیادی به خلوتگزینی پیدا میکند و این کنارهگیری گامی بلند برای
رسیدن به شکوفاییاش میشود:



(خوري.)111 :1959 ،
ترجمه :میل زیادی به آرامش و سکوت داشتم ،در جمع دیگران احساس دلتنگی داشتم و در
تنهایی خود به دنبال دنیای جدیدی میگشتم که بهطور کامل آن را نمیفهمیدم و در آن ناامیدی با
شادی در هم آمیخته بود.


(همان.)149 :
ترجمه :لیال و مادربزرگم و بعضی از دوستان که مدت زیادی آنها را ندیده بودم ،عصر که آمدند،
تالش کردم خودم را با حرفهای آنان مشغول کنم  . ...زمانیکه همه رفتند ،احساس راحتی و
آرامش کردم.
 .6 -5 -5خالقیت و آفرینندگی

از مظاهر مهم خالقیت در افراد خودشکوفا ،آفرینش زیبایی و خالقیت هنری است و در ادامۀ
کشف ارزشهای واالتر فطرت آدمی ،مزلو معتقد بود که افراد خودشکوفا نگاه تازهای به هر آنچه
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انجام میدهند ،دارند و قاضی ،عدالت را و هنرمند ،زیبایی را نه برای سودآوری ،کسب نام یا
قدرت ،بلکه آن را با همۀ وجود و عشق خود دنبال میکند (مزلو.)231 :1372 ،

ریم در نهایت خودباوری و واقعبینی برای شکوفاکردن هنرش تالش میکند:


(خوري)356 :1959 ،

ترجمه :من شعر را دوست دارم؛ زیرا شعر ،زندگیام را با معانی زینت میدهد.



(همان)407 :
ترجمه :جامم را با شراب هنر پر خواهم کرد؛ چراکه هنر چشمۀ جوشان و تمامناشدنی وجود
است ،هر اندازه از آن برگیریم ،همچنان زیباییاش ما را غرق میکند و هرچه از آن بنوشیم،
پیوسته ما را با آرزوها و عشق مست میکند.
 .7-5 -5تمایز بین وسیله و هدف

از نگاه مزلو افراد خودشکوفا نفس عمل را بهخاطر خود عمل و به طریقی مطلق ارج مینهند و
بهندرت در زندگی آنها ،آن آشفتگی ،سردرگمی ،ناسازگاری یا کشمکشی را که در برخوردهای
اخالقی افراد معمولی رایج است ،دیده میشود .این افراد بسیار پایبند اخالق و دارای استانداردهای
اخالقی ّ
معینی هستند (مزلو .)234 :1372 ،افراد خودشکوفا بینش خود را بهجای وسیله بر اهداف
متمرکز میکنند و توانایی زیادی در متمایزکردن این دو دارند .آنها از انجامدادن هر کاری بهخاطر
ّ
خود آن لذت میبرند و نهفقط بهخاطر اینکه وسیلهای برای هدف دیگر است (فیست جسو و فیست
گرگوری .)609 :1391 ،ریم با تشخیص درست هدفش بر آن متمرکز میشود و از هر چیزی که او را از
رسیدن به هدف بازدارد ،گریزان است:
أ

(خوري.)148 :1959 ،
ترجمه :من شغلم را کنار گذاشتم؛ زیرا من قانع شدم که باید تحصیالتم را ادامه دهم .من در خانه
ماندم تا خودم را برای چند ماه دیگر برای ورود به دانشگاه آماده کنم و تالش میکنم قصائد
قدیمیام را جمع کنم و آنها را ویرایش کنم تا روزی برای رضایت خاطر زیاد ،آنها را چاپ کنم.

(همان.)237 :
ترجمه :من نمیخواهم وقتم را با لهو و لعب از بین ببرم ،میخواهم به خانه برگردم و بنویسم تا به
زودی به زیاد نشان دهم که من میتوانم  ...میتوانم  ...میتوانم!
 .8 -5 -5مسئلهمداری

مزلو معتقد است که «افراد خودشکوفا بیشتر مسئلهمدار هستند تا خودمدار .در کل توجه زیادی به
ً
خودشان ندارند .این افراد عموما دارای رسالتی در زندگی هستند و وظیفهای بر دوش دارند ،خارج

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 /104تحلیل

از خودشان مسئلهای دارند و نسبت به آن احساس مسئولیت میکنند» (مزلو .)223 :1372 ،دغدغۀ
نبود آزادی برای دختران و زنان در جامعه و عدم فعالیت آنها و ضعیفدانستن آنان را میتوان نشانی
از مسئلهمداری ریم دانست؛ به همین دلیل ،تالش میکند با رسیدن به آرزوهایش الگویی برای این
دختران باشد تا راه شکوفایی برایشان هموار شود و از قید و بند محدودیتها رهایی یابند:



(خوري.)129 :1959 ،
ترجمه :میخواهم کار مثبتی انجام دهم تا ثابت کنم که من هم وجود دارم ،میخواهم زندگیام را
با معانی پر کنم .بله! این ماجراجویی آتشی است که با آن میسوزم؛ اما حداقل روزی در آینده
احساس خواهم کرد که وجودم بیارزش نیست و جان من ارزشمند شده است؛ چراکه بیش از
جان دیگران ،سوخته و نورانی کرده است.

او در انتخاب مسیر خود ،بسیار مطمئن و ثابت قدم است؛ بهگونهای که ّ
حتی معتقد است
دختران میتوانند بر کشورش حکومت کنند:



(همان.)190 :

ترجمه :به شما مردها نشان خواهیم داد که ما زنان ،فوقالعاده و بزرگیم و روزی بر کشور حکومت
خواهیم کرد.

خوری در این داستان بیان میدارد که زن برای پختوپز و ازدواج و بچهداری و سپس مردن
متولد نشده است .وی این اعتقاد را در قالب یک کاراکتر قوی که سعی در بهبود شخصیت خود
دارد ،به تصویر میکشد .زنی که اگرچه سنتهای جامعه در تضاد با باور او و خانوادهاش است ،اما
تمامی موانع را کنار میزند و برای شکوفایی خود وجودیاش تالش میکند.
 .6نتیجه

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه اثر کولیت خوری بر اساس نظریۀ خودشکوفایی مزلو نشان
تحلیل
ّ
شخصیت اصلی رمانش را آفریده است که از ابتدا برای ارضای نیازهای
داد که خوری بهگونهای

ّ
شخصیتی که با وجود
سطح باال چون نیازهای احترامی و خودشکوفایی تالش میکند؛
ّ
محققنشدن برخی نیازهایش در مرحلۀ دوم ،باز با ّ
جدیت برای شکوفایی هنر و اعالم موجودیت
خویش میکوشد.
ّ
شخصیت ّاول داستان با وجود اینکه تمامی مؤلفههای خودشکوفایی را ندارد ،اما وجود
شاخصههای مقاومت در برابر فرهنگپذیری ،مسئلهمداری و پذیرش خود و دیگران ،خالقیت و
سادگی و طبیعیبودن در او نشان از خودشکوفایی دارد.
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ّ
شخصیت کولیت خوری است .نویسنده در تالش است خود
رمان مذکور تا حد زیادی بیانگر
ّ
شخصیت ریم به نمایش بگذارد و برای آزادی دختران و زنان سرزمینش
وجودی خویش را در قالب
ّ
ّ
از قید سنتها و تقالید فریاد برآورد .او در این رمان با تحققیافتن آرمانهای شخصی ریم ،نشان
میدهد که دختران جامعهاش نیز به خودشکوفایی و رشد و بالفعلشدن نیاز دارند و هیچ چیزی
نباید مانع آنها شود؛ زیرا آنان قادر هستند ّ
حتی بر کشور خود نیز حکومت کنند.
منابع
باقری خلیلی ،علیاکبر و منیره محرابی کالی (« ،)1390بررسی ادراک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات
حافظ (براساس نظریۀ شخصیت /خودشکوفایی ابراهام مزلو» ،پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ،سال سوم،
ش  ،3صص .18-1
جلیلی ،رضا و نوروز ،مهدی (« ،)1398بررسی سبک فکری ناصرخسرو با الگوهای نوین :نمودهای خودشکوفایی
ّ
شخصیت ناصرخسرو بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو» ،سبکشناسی نظم و نثر فارسی
در اندیشه و
(بهار ادب) ،سال دوازدهم ،ش  ،3صص .353-331

خیاطیان ،قدرتالله و صبا فدوی (« ،)1395نیل به کمال در نظریههای انسان کامل ابن عربی و انگیزش آبراهام
مزلو» ،پژوهشنامۀ عرفان ،سال نهم ،ش  ،19صص .20-1
ّ
راتوس ،اسپنسر( ،)1388روانشناسی عمومی ،ترجمۀ حسین ابراهیمیمقدم و همکاران ،تهران ،ساالوان ،چاپ دوم.
سواری ،فائزه و همکاران (ّ « ،)1399
تجلیات النسویة ولغتها في أعمال کولیت خوري (لیلة واحدة و أیام معه) و منیرو
روانیپور (دل فوالد و کولی کنار آتش)» ،إضاءات نقدیة ،سال دهم ،ش  ،37صص.103-130
سیف ،علیاکبر( ،)1390روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش ،تهران ،دوران.
ّ
شخصیت ،تهران ،رشد ،چاپ نهم.
شاملو ،سعید ( ،)1388مکتبها و نظریهها در روانشناسی
شولتز ،دوان ( ،)1385روانشناسی کمال ،ترجمۀ گیتی خوشدل ،تهران ،پیکان ،چاپ سیزدهم.
ّ
شخصیت ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،تهران ،چاپ بیستوچهارم.
ــــــــــ و شولتز ،آلن سیدنی ( ،)1392نظریههای
ّ
صمصامی ،شیرین و امین حمامیان (« ،)1393بررسی اختالل شخصیت ضد اجتماعی سودابه در شاهنامۀ
فردوسی» ،پژوهشنامۀ ادب حماسی ،سال دهم ،ش  ،18صص .93-77
ظهیریناو ،بیژن ،مریم عالئی ایلخچی و سوران رجبی (« ،)1387بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی
با روانشناسی انسانگرایانۀ آبراهام مزلو» ،گوهر گویا ،سال دوم ،ش  ،7صص .50-38

عرب یوسفآبادی ،عبدالباسط و همکاران (« ،)1398بررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان أیام معه از کولیت خوری
و بامداد خمار از فتانه حاجسیدجوادی» ،پژوهشهای ادبیات تطبیقی ،ش  ،3صص .221-196
فیست ،جسو و گرگوری فیست (ّ ،)1391
ّ
شخصیت ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،تهران ،روان ،چاپ
نظریههای
هفتم.

ّ
شخصیت اصلی رمان ّأیام معه بر اساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
 تحلیل/106

ّ ،)1378(  رابرتویلیام،الندین
. تهران، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی،نظریهها و نظامهای روانشناسی

 «نقد و بررسی سلسلهمراتبی بودن نیازهای انسان در نظریۀ مزلو با رویکردی بر،)1392(  سهراب و همکاران،مروتی
.146-129  صص،2  ش، سال چهارم، پژوهشهای علم و دین،»آیات قرآن کریم
ّ
. هدف، تهران، ترجمۀ شیوا رویگریان،شخصیت سالم
 روانشناسی،)1367(  آبراهام،مزلو

ّ
. آستان قدس رضوی، مشهد، ترجمۀ احمد رضوانی،شخصیت
 انگیزش و،)1369( ـــــــــــــــ

. آستان قدس رضوی، مشهد، ترجمۀ احمد رضوانی، افقهای واالتر فطرت انسان،)1372( ـــــــــــــــ
ّ
شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به
 «بررسی،)1391(  علیرضا اسالم و محمدحسین کرمی، زینب،نوروزی
.32-17  صص،4  ش، سال چهارم، متنشناسی ادب فارسی،»نظریۀ مزلو

. نیلوفر، تهران، زندگی در آینه؛ گفتارهایی در نقد ادبی،)1384(  حورا،یاوری
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Abstract
In Bourdieu’s view, social world is based on difference, and difference is manifested
in structural concepts such as social space, field, class, capital and also in practice
concepts like habitus, actions within field, taste and preference. Usually such fields
as art, literature, and culture are rich representations of society, the analysis of which
will result in understanding society. Therefore, understanding literary texts, for
example, through Bourdieu’s approach will show ways of difference in societies. alLas va al-Kilab is one of Najib Mahfuz’s symbolic novels that is suitable to be
investigated using the above-mentioned concepts as the novelist, considering
concepts such as religion, culture, society and class, deals with social and political
status of society of Egypt and criticizes the dominant injustice. The novel narrates
limitations and specific conditions that are dependent on a vast and complicated set
of personal and social necessities. Within sociological criticism and using
Bourdieu’s theory, that this research examines the novel al-Las va al-Kilab from a
sociological perspective and with an analytical approach.the study tried to
investigate and show manifestations of difference in al-Nas va al-Kilab represented
in concepts of habitus, field, capital, social space and social classes, taste and
preference. The results of the study showed that the novelist highlights a kind of
cultural and class difference based on habitus and capitals of characters in different
fields by examining the role of characters in social structures, so that characters in
different fields and based of their habitus and according to their capitals, taste and
their position and social classes in social spaces, show different manifestations of
difference.

Keywords: Contemporary Novel, Story Criticism, Sociological Critique, Najib
Mahfuz, al-Las va al-Kilab.

َّ

َ
الکالب بر اساس الگوی جامعهشناختی پیر بوردیو
 /110جلوههای تمایز در رمان اللص و ِ

َّ

َ
الکالب بر اساس الگوی
جلوههای تمایز در رمان اللص و ِ
جامعهشناختی پیر بوردیو
علی صیادانی

*

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

یزدان حیدرپور مرند
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سکینه حیدرپور مرند
دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تبر یز
(از ص  109تا )128
تاریخ دریافت ،1399/10/22 :تاریخ پذیرش1400/09/30 :
علمی-پژوهشی

چکیده
در نگاه بوردیو جهان اجتماعی بر پایۀ تمایز استوار است که این تمایز در مفاهیم ساختاری چون فضا ،میدان ،طبقه و
سرمایه و همچنین در سطح مفاهیم کنشی ،یعنی عادتواره ،عملکردهای درون میدان و ذائقه و سلیقه نمایان است.
ا
معمول متنهایی چون هنر ،رمان ،ادبیات و حوزههای دیگر فرهنگعامه سرریزهای جامعهاند که تحلیل و بررسی
آنها میتواند پژوهشگران را به درک و فهم جامعه رهنمون سازد .فهم متنهای ادبی با رویکرد بوردیویی ،میتواند
َّ َ
الکالب از داستانهای نمادگرایانۀ نجیب محفوظ است
شیوههای تمایز در هر جامعهای را نشان دهد .رمان اللص و ِ
که قابلیت بررسی در چارچوب مصادیق مزبور را دارد؛ چراکه نویسنده با درنظرداشتن مفاهیمی همچون دین،
فرهنگ ،جامعه و طبقه به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعۀ مصر میپردازد و به ناعدالتیهای حاکم
ُ
بر آن جامعه خرده میگیرد .روایت داستان بهگونهای شکل یافته که محدودیتها و شرایط خاص اجتماعی ،به
مجموعهای گسترده و پیچیده از الزامات فردی و جمعی وابسته است .پژوهش حاضر به روش نقد جامعهشناسی با
َّ َ
الکالب را از بعد جامعهشناختی و با رویکرد تحلیلی بررسی میکند
تکیه بر نظریۀ پیر بوردیو است که رمان اللص و ِ
و درصدد نشاندادن و بررسی جلوههایی از تمایز در این رمان است که در قالب مفاهیم بوردیویی همچون منشها و
عادتوارهها ،زمینهها و میدانها ،عرصهها و سرمایهها ،فضاهای اجتماعی ،طبقات اجتماعی و نیز ذائقهها و سلیقهها
نمود یافته است .یافتههای پژوهش حکایت از این واقعیت دارد که نویسنده در رمان مزبور ،با بررسی نقش عامالن
کنش در ساختارهای اجتماعی ،نوعی تشخص طبقانی و فرهنگی را بر اساس عادتوارهها ،سرمایهها ،فضاهای
اجتماعی و شخصیتها در میدانهای مختلف برجسته میکند؛ بهطوری که شخصیتها در میدانهای مختلف
متناسب با عادتوارههایشان که ناشی از سرمایهها ،ذائقهها و نیز جایگاه و طبقات اجتماعی آنها در فضاهای
اجتماعی است ،جلوههایی از تمایز را به نمایش میگذارند.
ّ
واژههای کلیدی :رمان معاصر ،نقد داستان ،نقد جامعهشناختی ،نجیب محفوظ ،رمان اللص و الکالب.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a.sayadani@azaruniv.ac.ir
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 .1مقدمه
پیربوردیو

(Bourdieu

 )Pierreاز بانفوذترین جامعهشناسان نظریهپرداز است .یکی از مصادیق

رهیافت نظری بوردیو مفهوم «تمایز» ( )Discriminationاست .مفهوم تمایز در مجموعۀ رفتارها و
سبک زندگی متفاوت افراد جامعه خالصه میشود؛ یعنی تمایز ،مجموعۀ تفاوتهای برخاسته از
رفتارها ،کنشها و سبک زندگی متفاوت افراد جامعه است که بهجهت شرایط و موقعیتهای
متفاوتشان از لحاظ سرمایهها و جایگاه آنها در میدانهای اجتماعی گوناگون آشکار میشود؛

بنابراین ،مسئلۀ محوری بوردیو ،نشاندادن این است که تمایز ،واقعیت جامعۀ مدرن است و اینکه
چگونه تمایز افراد بر اساس تفاوت در عادتوارهها ( )Habitusو موقعیت آنها در میدان قابل
شناخت است ،و همچنین او بر اساس سرمایههای موجود در میدان و عادتواره ،نوعی تمایز
طبقاتی را هم برجسته میسازد؛ بدینگونه که طبقات اجتماعی در میدانهای مختلف بر اساس
سرمایهها و عادتوارهها خود را متمایز میکنند و در جامعه نوعی ساخت طبقاتی شکل میگیرد و
هر طبقهای در میدان ویژۀ خودش متناسب با سرمایه و عادتوارۀ منتسب به آن میدان ،تمایل به
متمایز جلوه دادن خود دارد .نکتۀ مهم دیگر نظریۀ بوردیو ،آن است که طبقات فرادست و فرودست
در جامعه درگیر مبارزهای بیپایان برای تثبیت موقعیت و هویت اجتماعی خود هستند.
این مسئله همواره «اسلوبهای توالی را در ساختارهای اجتماعی نمایان میسازد که باعث
ایجاد رهیافتی جدید از درک و تطبیق نظامهای اجتماعی میشود» (شوفالییه و شوفیری.)286 :2013 ،

این درک و تطبیق نشان از رابطهای خطی و ساده میان اصل عادتواره ،نظامها و ساختارهای
اجتماعی دارد .به عبارت سادهتر ،می توان گفت که اصل مزبور هم محصول نظام اجتماعی است
که ساختارهای اجتماعی را بازتولید میکند و هم نقشها و نشانهای فردی و جمعی ساختارهای
اجتماعی را دربرمیگیرد.
نجیب محفوظ ،از پیشگامان داستاننویسی در مصر ،همواره در رمانهایش دغدغۀ جامعۀ
خود را داشته و بهنوعی در داستانهایش به دنبال توصیف وضیعت جامعه و مشکالت آن است و از
آنجا که نظریۀ بوردیو بر پایۀ تمایزها و تفاوتها در جامعۀ سرمایهداری و قشربندیشدۀ غرب،
بهویژه فرانسه شکلگرفته است ،چالش اصلی این پژوهش بررسی نظریۀ بوردیو در یکی از
َّ َ
الکالب ( )1961است که در فضای اجتماعی
رمانهای معروف نجیب محفوظ ،با نام اللص و ِ
مصر رخ میدهد و بررسی این مسئله که جلوههای تمایز بندی در این فضا به چه صورتی
شکلگرفته است .رمان مزبور جامعۀ مصر در اوایل دهۀ شصت را به تصویر میکشد .جامعهای که
نجیب محفوظ همراه با شخصیتهای اصلی و رویدادهای اجتماعی توصیف میکند« ،جامعهای
است پر از عدالت فراموششده و بسیاری از فقیرانی که در ذلت و پوچی به سر میبردند»
(بادرستانی .)202 :1390 ،چنین توصیفی از جامعه ،واکاوی عناصر فرهنگی و اجتماعی را بر پایۀ
اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر مصر ملموستر مینماید .در رمان حاضر ،عملکرد شخصیتها
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متأثر از شرایط اجتماعی حاکم در جامعه است .در واقع داستان ،روایت مشکالت فراگیر جامعۀ
مصر است.
بنابراین ،با توجه به نظریۀ بوردیو ،میتوان گفت کنش شخصیتها در این متن ،درون میدانها
رخ میدهد و بهنوعی کنشها را در درون ساختارهای اجتماعی ( )Social Structuresپیوند میدهد
و در عین حال ،تعامل و برخورد میان شخصیتهایی که هرکدام نمایندۀ طبقۀ خاصی از جامعه
هستند ،عادتوارههای آن طبقه را نمایان میکند که تمایز در این جامعه را برجسته میسازد.
َّ
پژوهشگران با توجه به اهمیت این موضوع به نقد جامعهشناسی شواهدی از رمان اللص َو
الکالب بر اساس مضامین نظریۀ پیربوردیو پرداختهاند که ساختار اصلی جستار حاضر را شامل
ِ
میشود.

پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم اصل عادتواره در رمان مزبور ،درصدد پاسخگویی به
این پرسشهاست .1 :مطابق رویکرد اجتماعی پیر بوردیو در بحث از تمایز ،مفاهیم عادتواره،
َّ َ
الکالب بروز و ظهور یافته است؟
میدان ،سرمایه و ذائقه چگونه در شخصیتهای رمان اللص و ِ
َّ َ
الکالب چگونه
 .2فرآیند تمایز طبقاتی و تشخص بر اساس مفاهیم بوردیویی در رمان اللص و ِ
شکل گرفته است؟
َّ
َ
الکالب انجام شده است؛ از جمله میتوان به
پژوهشهای معدودی دربارۀ رمان اللص و ِ
تحقیقی با عنوان «بررسی و تطبیق عنصر شخصیتپردازی در رمان اللص و الکالب اثر نجیب

محفوظ و بار دیگر شهری که دوست میداشتم اثر نادر ابراهیمی» ( )1395اشاره کرد که عادل
آزاددل و همکاران با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مقایسهای انجام پذیرفته است .فاطمه جمشیدی
و وصال میمندی نیز پژوهشی با عنوان «شخصیتپردازی در رمان اللص و الکالب اثر نجیب
محفوظ» ( )1396انجام دادهاند که در آن با برشمردن اقسام شخصیت و شیوههای پردازش آن،
شخصیتهای رمان را با توجه به معیارهای ارزیابی معرفی میکنند .همچنین میتوان به تحقیقی
با عنوان « )2019( »Habitus and Intellectual Trajectory in the Translational Process: A Case Studyبه
قلم لیندا الخواجه اشاره کرد که در آن نویسنده میزان تأثیر اندیشه ،ایدئولوژی مترجم ،آگاهی و
دانش و کیفیت پیشینۀ عملی او را در فرآیند ترجمانی مشخص میکند .نویسنده در ادامۀ بحث از
ّ
رویکرد بوردیو (هابیتوس) در تحلیل ترجمۀ دو رمان زقاق المدق ( )1947و اللص و الکالب نجیب
محفوظ استفاده میکند .نتیجۀ بحث نشان از واقعیت ارتباط بین تواناییها و رفتار فرد در راستای
فرآیندهای اجتماعی و تولیدات فرهنگی دارد.
کاتوم زدام در رسالۀ «البعد الجتماعي في روایة اللص و الکالب لنجیب محفوظ»
( )2013رمان اللص و الکالب را از منظر اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میدهد .شاکلۀ اصلی
بحث مورد نظر او تمایز تودههای طبقات اجتماعی است .به اعتقاد نویسنده تمایز موجود در میان
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تودههای طبقات اجتماعی تصویری از واقعیت اجتماعی و نمودی از مسائل متعدد موجود در
جامعه ،همچون جایگاه زنان ،دین و غیره است و این همان چیزی است که ما در اللص و الکالب
مییابیم؛ اما آنچه پژوهش حاضر را از سایر تحقیقهای مزبور متمایز میسازد ،بررسی روند اصول
جامعهشناختی بوردیویی در اللص و الکالب است .پژوهشگران این پژوهش به بررسی ابعاد
مختلف اصول مزبور در چارچوبهای اجتماعی و جامعهشناختی رمان حاضر پرداختهاند و در
این مسیر کوشیدهاند تا مفاهیم مزبور را در قالب چارچوبهای جامعهشناختی و اجتماعی به
تصویر بکشند.
 .2الگوی جامعهشناختی پیربوردیو
بوردیو با بینش تلفیقی و انتقادی ،کنش یا عمل اجتماعی ( )Social Actionرا در ارتباط با مفاهیمی
همچون میدان ،عادتواره ،سرمایهها و غیره در سطوح مختلف تحلیل کرده است .از نظر وی
«افراد در فضای اجتماعی ،مشخصههای فرهنگی خاصی پیدا میکنند که آنان را از یکدیگر جدا
میسازد .آنان فرهنگهای متفاوتی دارند و تمایز از اینجا برمیخیزد؛ البته این تفاوتها میتوانند به
نقطۀ کانونی ستیز نمادین مبدل شوند» (گرنفل .)163 :1393 ،با درنظر داشتن این مسأله میتوان
اینگونه برداشت کرد که تمایز به مجموعۀ کنشها و سبک زندگی افراد یک جامعه اطالق میشود
که «به دلیل موقعیتهای متفاوتشان ازلحاظ سرمایه و قرار گرفتنشان در میدانهای اجتماعی
گوناگون میان آنها ظاهر میشود» (بوردیو .)31 :1390 ،از نظر بوردیو تمایز با تفاوت فرق دارد؛
در تمایز نوعی رجحان و سلسلهمراتب برقرار است؛ به این معنی که افراد با توجه به تفاوتهایی که
در شرایط و وضعیتهای اجتماعی با یکدیگر دارند ،میان این شرایط اجتماعی آنها سلسلهمراتبی
حاکم است که همان طبقهبندی اجتماعی است.
بوردیو در واقع کنش را نتیجۀ ارتباط میان تمایالت شخصی (عادتواره) و جایگاه او در میدان
(سرمایه) و نیز تمایز در موقعیتهای اجتماعی میداند .ارتباط و تلفیق مفاهیم مزبور بدینصورت
قابل تبیین است.
](عادتواره) × (سرمایه)[  +میدان=کنش
(همان)107 :

بوردیو در بحث از تمایز ،عادتواره را حاصل درونیکردن مجموعه قواعد اجتماعی میداند؛
درونیکردنی که بهطور ناخودآگاه فقط از طریق مشارکت در زندگی اجتماعی رخ میدهد.
عادتواره در ارتباط با میدانهایی که فرد در آنها حضور دارد ،بهواسطۀ باور شکل میگیرد.
شکلگیری تمایز با عادتواره نیز در ارتباط است .عادتواره سلیقه و ذائقۀ عامالن اجتماعی را نیز
شکل میدهد .در واقع این مفاهیم «یک کل یکجا جمعشوندۀ فرهنگی و تجارب شخصی است

َّ

َ
الکالب بر اساس الگوی جامعهشناختی پیر بوردیو
 /114جلوههای تمایز در رمان اللص و ِ

که هر فرد آنها را بهعنوان تجربیات زندگی با خود به همراه دارد» (توحیدفام و حسینیان امیری:1388 ،

 .)87این مفاهیم بهطورکلی در قالب شاخصهها و مصادیق ذیل قابل تبیین است.
 .1-2منش یا عادتواره

بوردیو مفهوم عادتواره را «مجموعهای ثابت از خلقوخوها تعریف میکند که محصول تجربههای
کنشگران در موقعیتهای خاصی در ساختار اجتماعی است؛ ساختاری که کنشها و بازنمودها را
تولید میکند و به آنها نظم میبخشد» ( .)53 :1995به باور بوردیو جامعهپذیری با تضمین ادغام
عادتوارههای طبقانی ،بهواسطۀ بازتولید طبقه بهمثابۀ گروهی که عادتوارۀ مشابهی دارند ،در افراد
تعلق طبقاتی ایجاد میکند .عادتوارهها با توجه به زمینۀ طبقاتی ،متفاوت هستند .این تفاوتها در
عادتواره ،اغلب به نابرابری در بهکارگیری منابع منجر میشود.
 .2-2فضای اجتماعی

در نظر بوردیو ،جامعه بهعنوان فضای اجتماعی

(Space

 )Socialبازنمایی میشود .این فضای

اجتماعی جایگاه رقابتی شدید و بیپایان است و در جریان این رقابتها ،تفاوتهایی ظهور میکند
که ماده و چارچوب لزم برای هستی اجتماعی را فراهم میآورند .این فضا موجودیتی غیر یکپارچه
است که در آن مدلهای کوچک متمایزی از قواعد و مقررات و اشکال قدرت وجود دارد؛ این
مدلهای کوچک متمایز« ،میدان» خوانده میشوند.
به اعتقاد بوردیو فضای اجتماعی از «مجموعه میدانهای اجتماعی ساخته شده که عامالن
اجتماعی در آن بر اساس جایگاهشان در توزیع سرمایههای اقتصادی و فرهنگی تقسیم میشوند»
(بوردیو .)75 :1380 ،بهاینترتیب ،موقعیت کنشگران در میدان ،بسته به سرمایههای در دسترس آنها
است.
 .3-2زمینه (میدان)

بوردیو بر این باور است که میدان (« )Fieldبهعنوان حوزهای از کشمکشها ،نوعی میدان کنش به
لحاظ اجتماعی برساختهشده که در آن عامالن برخوردار از منابع متفاوت با یکدیگر روبهرو
می شوند تا روابط قدرت موجود را حفظ یا دگرگون کنند .عامالن ،کنشهایی را در میدان انجام
میدهند که اهداف ،وسایل و تأثیرشان ،به جایگاه آنان در میدان نیروها و در ساختار توزیع سرمایه
بستگی دارد» ( .)84 :1386در بحث از میدان بوردیو درک تعامل میان کنشگران (مردم) و پدیدههای
اجتماعی را منوط به بررسی فضاسازیهای اجتماعی میان کنشگران میداند.
 .4-2سرمایهها

مفهوم سرمایه ( )Capitalاز عناصر اصلی رویکرد بوردیو است .به اعتقاد بوردیو «سرمایه در مفهوم
اصلی خود تنها ابزاری برای رسیدن به نتیجه نیست ،بلکه عالوه بر آن ،ابزاری اجتماعی میان
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طبقات اصلی جوامع سرمایهداری و نیز ارتباط بهرهگیری مالکان اصلی و کارگزاران آنهاست»
(بوردیو به نقل از أبودوح .)323 :2019 ،بر اساس نظریۀ بوردیو ،چهار نوع سرمایۀ اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و سرمایۀ نمادین را میتوان از یکدیگر متمایز کرد .بوردیو در بحث از سرمایۀ اقتصادی،
مالکیت منابع مادی و مالی و نیز مجموع داراییهای اقتصادی را مالک بحث و بررسی میداند .از
سوی دیگر ،بوردیو بحث سرمایۀ فرهنگی ( )Cultural-Capitalرا مطرح میکند .به اعتقاد او
«سرمایههای فرهنگی با مجموعهای از داشتههای فکری منطبق است که توسط نظام آموزشی تولید
میشوند یا از طریق خانواده انتقال مییابند» (بوردیو به نقل از بون ویتز .)68 :1390 ،بوردیو با بیان این
تعبیر سرمایههای فرهنگی را در وضعیتهای پایدار ذاتی (استعدادها) و وضعیتهای پذیرفتهشده و
نهادینهشدۀ اجتماعی خالصه میکند .این وضعیتها حاصل نظامهای آموزشی و خانواده هستند.
مسئلۀ دیگر ،سرمایۀ اجتماعی ( )Social-Capitalاست که بوردیو ایجاد آن را از طریق
مبادلت و ارتباط اعضای گروه با وظایف و هویتهای مشترک میسر میداند .سرمایههای
اجتماعی به «توانایی گروهی از افراد صاحب قدرت با ویژگی تأثیرگذاری جمعی اشاره دارد که در
آن افراد و تواناییهای ویژۀ آنها شبکۀ اجتماعی خاصی را برای جامعه و عامالن آن ترسیم میکند»
(عبدالله .)131 :2020 ،از سوی دیگر ،بوردیو سرمایۀ نمادین را مطرح میسازد که خود تولید سرمایه
میکند؛ به تعبیر دیگر ،رشد و توسعۀ سایر سرمایهها مرهون سرمایۀ نمادین است .سرمایۀ نمادین
عالوه بر بیان اهمیت نمادها در جامعه ،به این موضوع تأکید میکند که ارزش سرمایههای مختلف
نیز تا حدی در گرو شناخت و پذیرش جامعه از آن سرمایه است.
 .5-2انواع طبقات اجتماعی

بوردیو در کتاب تمایز ( )1390ویژگیهای طبقات مختلف را نشان میدهد .او فضای اجتماعی را
به سه طبقۀ فرادست ،متوسط و فرودست تقسیم میکند .بوردیو از طبقات اجتماعی ،نخست در
تحلیل ساختارهای اجتماعی دربارۀ مفهوم هابیتوس استفاده میکند که بهوسیلۀ آن نظام اجتماعی
از استعدادهای ذاتی کنشگر از جمله اندیشهها ،ادراک و تعبیرات بهصورت سازمانیافته صورت
میپذیرد؛ در وهلۀ دیگر ،بوردیو تحلیل طبقات اجتماعی را مبتنی بر نظامهای نمادین ( Symbolic

 )Systemsقرار میدهد .بهطور کلی باید گفت بررسی طبقات اجتماعی همچون حلقهای بنیادین و
در عین حال پیچیده در ساختارهای اجتماعی مبتنی بر الگوهای عادتواره ،امری ضروری به نظر
میرسد.
 .6-2ذائقهها

آشکارترین نمودهای عادتواره را میتوان در مفهوم سلیقه یا ذائقه ( )tasteبررسی کرد .در این
مسیر ،توجه به رابطۀ پویای میان ساختارهای اجتماعی و کنش اجتماعی ،پیوسته به تحلیل رابطه
میان ذائقهها و کنشهای اجتماعی بستگی دارد که موقعیتها و طبقات اجتماعی کنشگران در
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فضاهای اجتماعی ،نظمدهنده و قاعدهمندساز میان این منشها و کنشها هستند .به باور بوردیو
«ذائقه بیان تمایز است و تمایز گروههای مختلف اجتماعی و تشخص طبقاتی را شکل میدهد و
میتوان گفت که مجموعهای از ذائقهها و باورها هستند که یک طبقه یا بخشی از یک طبقه معین را
مشخص میکند» (بوردیو به نقل از بون ویتز.)97 :1391 ،

ذائقه برای بوردیو از طریق عادتواره یا سبک زندگی نخبۀ فرهنگی تعریف میشود .وی میان
سه نوع از ذائقۀ فرهنگی تمایز قرار میدهد« :نخست فرهنگ یا ذائقۀ متشخص (وال)Highbrow :

که ویژگی طبقۀ مسلط است؛ دوم ذائقۀ میانمایه ( )Middlebrowنوعی از طبقۀ متوسط یا
خردهبورژواست؛ و درنهایت ،ذائقۀ عوامانه که ویژگیهای طبقۀ پایین است» (.)Turner, 2002: 22

بوردیو تمایز و تملک انواع سرمایهها را منشأ تفاوت در ذائقهها میداند .وی بر این نکته تأکید
میکند که سلیقه یا ذائقه در جامعه از ساختار طبقاتی برخوردار است و موقعیت و منزلت افراد در
جامعه ،تعیینکنندۀ عادتواره و سلیقۀ افراد است و کنشگران با استراتژی تمایز ،موقعیت خود را در
میدان بازتولید میکنند.
 .3تحلیل رمان بر اساس رهیافتهای نظری بوردیو
ا
نجیب محفوظ از نویسندگان معاصر ،در فضای کامال سیاسی و ملیگرایانه رشد یافته است.
جامعهای که او در آن زندگی میکند ،سرشار از کشمکشها و ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی
َّ َ
الکالب ( )1961که رمانی
است که این مسئله در آثار وی تأثیر میگذارد .بهخصوص در اللص و ِ
انتقادی است که واقعیتهای جامعۀ مصر را بعد از انقالب  1952به چالش میکشد .جامعۀ مصر
متأثر از تقابل طبقاتی بین طبقۀ فرودستان و فرادستان بوده است که این تقابل در شخصیتهای
داستان به تصویر کشیده شده است .شخصیتها ،سبک زندگی و شیوۀ تعامل آنها با محیط
اجتماعی و نیز عملکرد آنان در جریان فضای سیاسی و اجتماعی شاکلۀ اصلی رمان مزبور را شکل
میدهد .در این رمان عملکرد و رفتار شخصیتهای اصلی همچون سعید مهران ،شیخ جنیدی و
نور در ارتباط با شخصیتهای فرعی همچون نبویه ،رؤوف علوان ،علیش سدره و غیره تابع فضای
سیاسی و اجتماعی جامعه صورت میپذیرد .شرایط اجتماعی در این فضا بهگونهای رقم خورده
است که هریک از این شخصیتها در موقعیتهای متفاوتی قرار دارند؛ و این تفاوت در
فضاسازی ،شخصیتهای مزبور را به خشونت و تنش هدایت میکند .سعید مهران ،بهعنوان
قهرمان داستان ،نماد کشمکش شخص فقیری با جامعۀ خود است .او در این مسیر با
شخصیتهای متفاوتی برخورد میکند و این شخصیتها با ایجاد انگیزشهای لزم فرآیند کنش
اجتماعی او را در بستر اجتماعی فراهم میآورند.
کشمکش میان شخصیتهای داستان در بستر یک میدان خاص بر سر دستیابی به سرمایههای
متفاوتی صورت میپذیرد .این شخصیتها با پذیرش قواعد و الگوهای آن میدان ،یعنی عادتواره،
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به جهت موقعیتهای اجتماعی خاص خود و نیز با تکیه بر ذائقهها ،بهصورت گوناگون از این
سرمایهها برخوردار میشوند که آنها را از طبقات دیگر متمایز میکند .با درنظرداشتن این مسئله
سعی شده است تا ساختار محتوایی اثر بر اساس مفاهیم مزبور بررسی شود.
 .1-3فضای اجتماعی

به باور بوردیو فضای اجتماعی حوزۀ قدرت و سلطه است که تأثیر خود را بهطور مستقیم بر عامالن
کنش اجتماعی میگذارد و از سوی دیگر ،حوزۀ منازعه میان این عامالن است که عامالن کنش
بهحسب موقعیت خود و با اهداف متفاوت در حال رقابت با یکدیگر هستند .در فضای اجتماعی
رمان حاضر آنچه شخصیت اصلی آن را به انحراف میکشاند ،بهنوعی از شرایط اجتماعی متأثر
بوده است و در واقع فضای نامساعد و ناامنی که در جامعه حاکم است ،باعث میشود شخصیت
رمان به هر کنشی دست بزند تا از وضعیت موجود رهایی یابد .این فضا در نمونههای ذیل قابل
تبیین است.


(محفوظ،
.)158 :1961
ترجمه :چشمانش را در تاریکی بست و در دل اعتراف کرد که او را دوست میدارد و در اینکه با
بذل جان او را به سالمت بازگرداند ،تردید نمیکند .سپس باخشم نفس خویش را بیرون داد و
گفت :ببین آیا سر مویی در تمام کائنات ،با از میان رفتن نور تکان خواهد خورد؟

جامعهای که نجیب محفوظ در عبارت حاضر به تصویر میکشد ،فقیرانی هستند که در ذللت
و بیعدالتی به سر میبرند .نویسنده در این عبارت کلی ضمن بیان بیعدالتی حاکم در جامعه ،به
زنان قربانیشدۀ فقر میپردازد که از روی تنگنا و ناچاری تن به خودفروشی میدهند .نجیب
محفوظ شخصیت «نور» را به تصویر میکشد .هنگامیکه نور گم میشود .نویسنده از زبان «سعید

مهران» عبارت «

» را مطرح میسازد .این عبارت رفتارهای

اجتماعی حاکم بر جامعۀ مصر را نشان میدهد؛ که در آن آشکارشدن تار موی زن که نشان از فقر
و تنگنای آن باشد ،برای دیگران ارزشی ندارد .در واقع این نوع رفتار و باور ( )Doxaنسبت به
ناهنجاری « ،ماحصل رفتاری است که بر اساس عملکردهای جامعه و شرایط حاکم و بر اساس
قدرتی که بر اذهان عمومی حاکم است ،ایجاد میشود» (بوردیو .)185 :1995 ،در حقیقت ،شرایط
حاکم در جامعه این نوع رفتار را در جامعه ایجاد میکند.


(محفوظ)126 :1961 ،

َّ

َ
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ترجمه :مردم بهگونهای از تو حرف میزنند که انگار عنتره بن شداد هستی .آنها نمیدانند که ما چه
عذابی میکشیم .سعید بهآرامی گفت :بیشتر مردم ما از دزدها نمیترسند و از آنها بدشان نمیآید.
ا
پنج دقیقه که از گوشتخوردنشان گذشت ،سعید گفت :ولی آنها ذاتا از سگها بدشان میآید.

در عبارت مزبور آنچه عملکرد کنشگران جامعۀ حاضر را به تصویر میکشد ،ظلم و توزیع
ناعادلنۀ ثروت بوده است که در فضای اجتماعی رمان نمود مییابد .تشبیه عامالن این ظلم و
توزیع ناعادلنۀ ثروت به سگان ،نمودی از فضاست .درواقع این تعبیر از سوی کنشگران ،وقتی
آشکار میشود که بدانیم افرادی که مردم را به آزادی فراخواندهاند ،خود در خانههای مجلل و زیبا
زندگی میکنند و این خوی اشرافیگ ری در این افراد که داعی انقالب و مبارزه با نظام حاکمیتی
بودهاند ،تأثیر نهاده و خود اصول و مبانی انقالبی را زیر پا گذاشتهاند .سعید مهران برخالف مردم
مصر ،به این استبداد حاکمانی که مدعیان آزادی بودند ،اعتراض میکند و برای اثبات وجود خود
در برابر این استبداد میایستد .او از ظالمان متنفر است و باور به اینکه ظلم حاکمان آزادیخواه
بهمثابۀ ستم پادشاهان پیشین است و این ظلم در توزیع ناعادلنۀ ثروت میان اقشار مردم نمود یافته،
موجب شده است وی دست به این حرکتهای اعتراضی بزند.
در واقع «نوع عملکرد و رفتارها و منشهای مختلف کنشگران شرایط حاضر ،متأثر از گفتارهای
متضادگونۀ راهبران آزادیخواه آنهاست که ارتباط خاص مردم و رفتارهای آنها از طریق موقعیتهای
ایجادشده و جایگاه عملکردی مردم در آن شرایط مشخص میشود» (بوردیو .)254 :2002 ،این
تقابل و تنازع میان عامالن کنش ،تحت تأثیر قدرت و سلطۀ حاکم در فضای اجتماعی است.
رؤوف به خاطر وابستگی به طبقۀ بالی جامعه ،میتواند نوعی سلطه را علیه شخصیت اصلی رمان
اعمال کند .در این تعبیر «مفهوم سلطه در چارچوب ساخت اجتماعی و زمینۀ عملکردی عامالن
آن آشکار میشود» (الشهري .)221 :2004،آنچه در این گفتار نمود یافته ،تسلط و قدرت رهبران
آزادیخواه است که با شرایط خاص و گفتارهای متضادگونۀ خود بر رفتار و باورهای آنها تأثیر
میگذارند.
 .2-3زمینه (میدان)

زمینه از عناصر اصلی نظریۀ بوردیو است که در آن نویسنده به توصیف این میدانها میپردازد .فرد
با قرارگرفتن در موقعیت مشخصی از میدان ،میآموزد که چگونه باید عمل کند« .هر میدان ،منطق
عمل خاص خود را دارد .عامالن اجتماعی که جایگاههای خاص را تصرف میکنند ،میفهمند که
چگونه باید در میدان رفتار نمود و این درک نهتنها طبیعی به نظر میرسد ،بلکه میتوان آن را به
کمک باور عمومی حاکم بر میدان توضیح داد» (گرنفل.)130 :1393 ،

در این رمان شاهد میدانهای مختلفی هستیم؛ مانند میدان اقتصاد ،میدان اخالق و میدان
قدرت که افراد در این میدانها باهم در رقابتاند .این میدانها و بسترها در نمونههای زیر نمود
مییابد:
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(محفوظ.)36 :1961 ،
ترجمه :یکلحظه هم چشم از ویالی شماره  18برنداشت  ...عجب ویالیی! از سه طرف خالی و
از طرف چهارم باغی وسیع .سایههای درختان اطراف دیوارهای این ویالی سفید نجوا میکردند.

از عوامل مهمی که در بررسی گفتار حاضر اهمیت مییابد ،ارزیابی رویدادها در زمینۀ
مشخص و مکان معینی بوده است؛ از اینرو ،هر حادثهای که روی میدهد ،باید با شرایط و اصول
خاص مکانی منطبق باشد .در گفتار حاضر آنچه نمود مییابد ،عملکرد قهرمان داستان (کنشگر) در
مواجهه با بستر مشخصی است .در گفتار حاضر نویسنده با مطرحساختن دارایی رؤوف علوان،
نوعی بحث از ساختار میدان اقتصادی متأثر از شرایط اجتماعی را میان عامالن کنش مطرح
میسازد .به باور بوردیو ساختار میدان اقتصادی توسط حجم و ساختار سرمایهها تعیین میشود .در
بررسی گفتار مزبور ،باید اشاره کرد که سرمایۀ مالی مورد نظر بوردیو ،ساختار میدان اقتصادی را
آشکار میکند .به تبع ساختار میدان اقتصادی ایجادشده ،نوع باور و بینش میان عامالن کنش نیز
شکل مییابد .باید گفت این ساختار نوع باور سعید مهران را در قبال کنش رؤوف علوان آشکار
میکند .این نوع باور گواه تمایز میدان اقتصاد بین شخصیتهاست؛ بهطوری که دوست سعید،
رؤوف علوان ،همانطور که در متن رمان اشاره میشود ،روزنامهنگار و فردی ثروتمند است؛ البته او
تصویری از فرصتطلبانی است که به اصول خود خیانت و به ُیمن انقالب ترقی کردهاند ،ولی در
مسیر انباشت سرمایه ،به ارزشهای انقالب بیتوجهاند و بهعنوان طبقۀ بالی جامعه ،مشکل مالی
ندارد و این نکته را از توصیف ویال و وسایل خانۀ این شخصیت درمییابیم .از لحاظ منزلت
اجتماعی و شغلی ،موقعیت مناسبی دارد .با درنظرداشتن این موضوع باید اشاره کرد که این منزلت
اجتماعی و شغلی گواه باور عمومی است.

(محفوظ.)106 :1961 ،
آن روزنامه دربارۀ تاریخ دزدیهای او زیادهروی کرده بود .از ماجراهایی نوشته بود که طی
محاکمهاش اقرار کرده بود ،از قصرهای ثروتمندانی که از آنها دزدی کرده ،از شخصیت او،
دیوانگی پنهان او و از خوی جنایتکارانۀ او که به خونریزی منتهی میشد.

در این گفتار عامل قدرت سبب ایجاد زمینه و بستر کنش اجتماعی کنشگر داستان شده است.
به اعتقاد بوردیو میدان قدرت ،میدان بازی است که برندگان این میدان دارای سرمایهها و
عادتوارههایی هستند .در واقع کارت برنده عادتواره و سرمایه است .در این بخش ،سعید در
برابر رؤوف خودش را بازنده میبیند و احساس بیقدرتی میکند .او در رؤوف عادتوارهها و
سرمایههایی میبیند و خودش به این آگاهی دست مییابد که رؤوف برندۀ میدان قدرت است.

َّ
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رؤوف علوان جز افرادی است که در داستان ،سگ خطاب شده است .علوان از هر شرایطی بر
ضد سعید به نفع خود بهره میبرد .او را متهم به عدم تعادل روحی میکند و با خشونت پنهانی
ا
موانع را از سر راه خود برمیدارد؛ مثال زمانی که رؤوف با انجام اقداماتی همچون رسانهایکردن
کارهای سعید از طریق روزنامه ،آن زمان که همه از پیشگیری کارهای او دست کشیدند ،لجوجانه
بازار کینه را نسبت به سعید گرم میکند و او را دزد و قاتل میخواند ،بیانگر میدان قدرت اوست که
از این میدان قدرت بهره میگیرد تا از هر موقعیتی برای رسیدن به اهدافش بهره ببرد؛ بنابراین،
می توان گفت میدان قدرت را باید میدان اصلی یا غالب در هر جامعه تلقی کرد ،روابط
سلسلهمراتبی قدرت پایۀ ساختیافتن همۀ میدانهای دیگر است.
 .3-3تمایز در منش یا عادتواره

ا
یکی از شاکلههای اصلی رمان را میتوان بر اساس عادتوارههای کامال متمایز از هم دانست.
سعید مهران ،نور و طرزان را میتوان دارای پایگاه طبقاتی پایین و رؤوف علوان و علیش سدره را با
پایگاه طبقاتی بال دانست .این بحث در سراسر رمان در نوع مسکن ،زبان روزمره ،شغل و سبک
زندگی قابل مشاهده است .آنچه در گفتار حاضر نمود پیدا میکند ،تقابل اجتماعی دو شخصیت
اصلی رمان از دو طبقۀ خاص اجتماعی است.
در این رمان سعید با نمادهایی چون نوع پوشش ،موقعیت اقتصادی بد ،سابقهداربودن و غیره
به تصویر کشیده شده است .از طرفی نیز رؤوف علوان را با نمادهایی مثل برخورداری از امکانات
رفاهی متنوع ،موقعیت شغلی مناسب ،سبک زندگی و غیره متعلق به طبقه بال مییابیم .این دو

طبقه با یکدیگر نمیتوانند گفتگوی مصالحهآمیز داشته باشند و ارتباطشان به درگیری لفظی منتهی
میشود؛ از جمله در گفتگویی که میان سعید مهران و رؤوف علوان صورت میپذیرد با این مسئله
مواجه میشویم:


(محفوظ)44 :1961 ،
ترجمه :در زندگیام فقط یک کار بلد هستم  . ...رؤوف مثل یک آدم نگران پرسید :دزدی را تکرار
میکنی؟ همانطور که میدانی پول خوبی دارد  . ...رؤوف بهشدت فریاد کشید :همانطور که
میدانی! من از کجا میدانم؟! سعید با وحشت به او نگاه کرد و گفت :اینطور عصبانی نشو،
منظورم این بود همانطور که از گذشتۀ من باخبری ،اینطور نیست؟

در این رمان بارها از گفتگو صحبت میشود ،اما در اصل گفتگویی که به توافق بین طرفین
منجر شود ،صورت نمیگیرد .در عوض این گفتگو به تنش و سوءتفاهم میانجامد .آنگونه که
پروایی بیان میکند «در جامعهای که امکان گفتوگو منتفی شده است ،همهچیز به جدایی ختم
میشود؛ از جمله جدایی طبقات پایین جامعه از متوسط» ( .)185 :1395این مورد در گفتگو میان
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دو شخصیت مصداق پیدا میکند .رؤوف بهعنوان نمادی از طبقه بالی جامعه سعی در تبرئۀ خود
از عملکرد ناهنجار در انباشت ثروت دارد و در مقابل ،سعید مهران را به دزدی متهم میکند .این
کنش رؤوف به ایجاد نفرت و اندیشۀ انتقام در سعید مهران منجر میشود.
در واقع تقابل و کشمکش میان شخصیتهای حاضر ،محصول تمایز قالبهای زبانی طبقۀ
بال که رؤوف علوان نماد آن است و طبقه پایین جامعه که سعید مهران نماد آن است ،در قالب
گفتگوها آشکار میشود« .اختالفات و تعارض آشکار میان کسی که میکوشد تبعیض و طبقات را
آشکار کند و کسی که سعی در کتمان آن دارد موجب نزاع و درگیری قابل مالحظهای میان دو
شخصیت میگردد» (بوردیو)65 :2007 ،؛ و این تعارض آشکار ،نمودی واقعی از این تمایز میان
طبقات است که بهصورت روشن در گفتگوی موجود میان شخصیتهای مزبور بهحسب احساس
نارضایتی طبقۀ پایین جامعه از شرایط موجود جامعه (انباشت ثروت) ایجاد شده است.


(محفوظ.)28 :1961 ،
ترجمه :با خود گفتم اگر عمرش به دنیا باشد و زنده باشد ،آن در را باز میبینم .شیخ بهآرامی
گفت :قرآنی بردار و بخوان  ! ...سعید کمی دستپاچه شد و با حالت عذرخواهی گفت :امروز از
زندان آزاد شدم .وضو نگرفتم  . ...وضو بگیر و بخوان!

در گفتار حاضر میبینیم که شخصیت اصلی داستان (سعید مهران) دارای اخالق معنوی است
که از عادتوارۀ خانوادگی خود در دوران کودکی تأثیر پذیرفته است؛ بهطوری که بعد از آزادی از
زندان بهخاطر تعلقات دینی به خانۀ شیخ جنیدی بازمیگردد .در واقع رابطۀ میان سعید مهران و
شیخ جنیدی نماد بخش ایمانگرایی سعید مهران است .در مقابل ،در طبقۀ فرادست جامعه رؤوف
علوان قرار دارد که هیچ تعلق معنوی در زندگی روزمرۀ او دیده نمیشود .حتی در رفتارها و
گفتارهای این شخصیت دالهای مذهبی و دینی مصداقی نمییابد؛ بهطوری که رؤوف علوان،
همان شخصیت قدیم که نماینده آزادیخواهان بوده است ،بهواسطۀ آمیختهشدن با طبقۀ ثروتمند
به فردی تبدیل میشود که به اصول اخالقی گذشتۀ خود پایبند نیست.
 .4-3عرصهها و سرمایهها

بوردیو مفهوم عرصهها و سرمایهها را در میدانهای اجتماعی بررسی میکند .به باور او «استنباطی
که از مفهوم میدان بوردیو میشود ،درست مثل میدان فوتبال است که بهخودیخود معنایی ندارد»
(گرنفل .)129 -128 :1393 ،چیزی که در میدان بر سر آن بازی میشود ،افزودن سرمایه است.
سرمایه هم روند و هم محصول یک میدان است؛ بنابراین ،طبق دیدگاه بوردیو ،یک میدان عرصۀ
اجتماعی است که مبارزهها با تالش بر سر منابع و منافع معین و دسترسی به آنها در آن صورت

َّ
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میگیرد و وسعت میدانها هم متفاوت است .در این رمان ما با سرمایههای متعددی مواجه هستیم
که شخصیتها در طی زمان از دست داده یا به دست آوردهاند.


(محفوظ.)112 :1961 ،
ترجمه :عم مهران آن پیرمرد خوب ،دربان ساختمان دانشجویی .کار و قناعت و امانتداری .تو از
زمان بچگی در خدمتکاری با آن همکاری کردی .با وجود آن سادگی و فقر ،آخر هر روز خانواده
با آرامش در سالن حیاط ساختمان کنار هم مینشستند .آن مرد و زن گرم صحبت میشدند و بچه
هم بازی میکرد.

از توصیفاتی که در این متن دربارۀ پدر سعید ارائه میشود ،میتوان به سرمایۀ خانوادگی وی
پیبرد .او در خانوادهای با سرمایۀ اقتصادی پایین به دنیا آمده بود؛ بهطوری که با توجه به شغل
خدمتکار ساختمان دانشجویی در مرتبۀ پایگاه شغلی پائینی قرار گرفته است .واژگانی همچون
«دربان ساختمان»« ،خدمتکاری» و «فقر» مفاهیمی هستند که سرمایۀ اقتصادی پائین شخصیت
اصلی داستان را نمایان میسازند.
دربارۀ سرمایۀ معنوی سعید مهران در کودکی ،میتوان به دو نمونه اشاره کرد؛ در آنجایی که بعد
از رهایی از زندان به محلۀ قدیمی خود و شیخعلی جنیدی سر میزند و خاطرات کودکی زنده
میشود:



(همان.)26 :
ترجمه :پدر در میان ذکر تلوتلو میخورد .چشمانش را میبست ،صدایش میگرفت و عرقش
جاری میشد .سعید کنار نخل مینشست و صفوف مریدان را زیر نور فانوس تماشا میکرد و از
خرماهای آن میخورد و احساس خوشبختی عجیبی میکرد؛ و آن آغاز ریزش اولین قطرۀ سوزان
از شراب عشق بود.

همان طور در ارتباط با شخصیت سعید با توجه به متن رمان ،مشخص میشود که در کودکی
در خانوادهای با سرمایۀ معنوی بزرگ شده است .ترکیباتی همچون «سرودهای صوفیانه»« ،ذکرهای
پدر» و «صفوف مریدان» نمودهایی از سرمایۀ معنوی خانوادۀ سعید مهران است که نشان میدهد
در کودکی در فضایی معنوی بزرگ شده است؛ اما با گذشت زمان و با تغییر شخصیت و انحرافات
رفتاری او ،سرمایۀ معنوی وی از دست میرود؛ چنان که در مواجهه با شیخجنید میبینیم که این
سرمایه در او رنگباخته است:
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(محفوظ.)163 :1961 ،
ترجمه :صبر مقدس است با آن دیگر چیزها را قداست ببخش  ...سعید با ناراحتی گفت:
جنایتکاران و مجرمان نجات پیدا میکنند و این بیگناهان هستند که سقوط میکنند  ...شیخ با
مهربانی گفت :توکلت به خدا باشد  ...سعید با دلخوری از او پرسید :دست از سرم برمیداری؟
پناه بر خدا  ...با ناامیدی پرسید :میتوانی به قدر فضل و کرمی که به تو داده شده ،من را نجات
ببخشی؟ تو اگر بخواهی خودت را نجات میدهی؟

همانطور که در متن مشخص است ،شیخ در مواجهه با بحران قهرمان داستان ،نمیتواند برای
او راه حلی ارائه دهد و فقط چارۀ کار را در صبرکردن و کنارآمدن با شرایط حاضر جامعه میداند؛
اما وی قانع نمیشود و با دلسردی با شیخ برخورد میکند و آن چهرۀ عرفانی شیخ جنیدی در نظر
سعید مهران فرومیریزد .در واقع باید گفت اندیشۀ مثبتی که سعید مهران برای رفع مشکل به شیخ
داشت ،بهجهت کارسازنبودن راهکار وی ،به تصویری منفی تبدیل میشود و با این اندیشۀ منفی او
را همتراز رؤوف علوان قرار میدهد.
همچنین در ادامه با توجه به گفتگوی درونی شخصیت سعید در متن زیر ،میتوان سرمایۀ
فرهنگی او را بازشناخت:
(محفوظ.)124 :1961 ،
و به من دوستداشتن کتاب را یاد دادی و بهگونهای با من بحث کردی که انگار من بهمانند تو
هستم.

همانطور که اشاره شده است ،سعید به لطف دوستش ،رؤوف علوان که دانشجوی انقالبی
بود ،توانست در مدرسه ثبت نام کند و با وجود تعلقداشتن به طبقۀ پایین جامعه ،سرمایۀ فرهنگی را
به دست آورد .این مسئله در گفتار حاضر نیز نمود مییابد .سعید مهران شخصیتی است که عشق
خود را به کتاب مرهون رؤوف علوان میداند .در واقع عشق به کتاب در گفتار مزبور ،نمودی از
سرمایۀ فرهنگی سعید مهران است؛ البته باید یادآور شد که سعید مهران این سرمایهها را که طی
زمان کسب میکند ،در مواجهه با شرایط اجتماعی از دست میدهد.
در مقابل ،شخصیت رؤوف علوان دارای مجموعهای از داراییها و قدرت و سرمایۀ اقتصادی
(روزنامهنگار برجسته و ثروتمند) است .همچنین دارندۀ سرمایۀ فرهنگی است که تمایز خود را در سه
شکل این سرمایه نمایش میدهد :سرمایۀ تجسمیافته ،سرمایۀ عینی به شکل کالهای فرهنگی،
مثل کتاب ،و سرمایۀ نهادینهشده که با عناوین تحصیلی و روزنامهنگاری برجسته میشود ،حتی به
اعتبار روزنامهاش ،از سرمایۀ نمادین هم برخورداراست که بهنوعی از این طریق به رسمیت شناخته
میشود و برخورداری از هر سه نوع سرمایۀ دیگر برایش امکانپذیر میگردد؛ چراکه سرمایۀ نمادین
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بهنوعی از شأن و منزلت شخصی سرچشمه میگیرد و مجموعه ابزارهای نمادینی چون شخصیت و
اعتبار ،احترام و قابلیتهای فرد در رفتارها (کالم و نحوۀ سخنگفتن و اعتمادبهنفس) را به فرد اعطا
میکند؛ که این مسئله در ذائقهها و سبک زندگی شخصیتهای داستان نمود مییابد و ما در ادامه
بدان میپردازیم.
 .5-3تمایز در ذائقهها

همانطور که اشاره شد ،ذائقه برای بوردیو از طریق عادتواره یا سبک زندگی نخبۀ فرهنگی تعریف
می شود .مجموعۀ واحدی از ترجیحات متمایز که هدف معنادار یکسانی را در منطق خاصی از هر
خرده فضای نمادین بیان میکنند؛ خرده فضاهایی همچون مبلمان ،لباس ،زبان یا بدن .وی از انواع
ترجیحات ذائقه ای در موسیقی ،غذا و آشپزی ،ورزش ،عالیق سیاسی ،ادبیات و حتی آرایش مو
سخن میگوید .در این رمان بهوضوح میتوان در سبک زندگی رؤوف علوان این خرده فضاها را
یافت.



(همان.)38 :
ترجمه :خدمتکار لوستر را روشن کرد .چراغهای پرنور و ستارهها و هاللهایی که درونش بود،
چشم سعید را زد .با پراکندهشدن نور چراغها ،آیینههایی که نور را منعکس میکردند ،گوشههای
خانه نمایان شدند .جواهرات روی بستهای طالیی که انگار از ظلمت تاریخ برخاسته و نقش و
نگارهای سقف و شکل فرشها و صندلیهای راحتی و بالشتکهایی که جلوی پا گذاشته شده
بود ،نمایان شد.

در این بخش از رمان ،توجه اصلی نویسنده به نوع امکاناتی بود که سعید مهران در شیوۀ زندگی
رؤوف علوان مشاهده میکرد .لوستر روشن ،چراغهای پرنور و هاللهای درون آن ،نور چراغها که
در آینه تأللؤ یافته است و نیز جواهرات و روبست های طالیی ،نقش و نگارهای سقف و شکل
فرشها و صندلیهای راحتی و بالشتکهایی که جلوی پا گذاشته بودند ،همگی موجب خیرگی
سعید مهران شده است.
همچنین در ادامه در جای دیگری از رمان ،نویسنده به توصیف قهوهخانۀ طرزان میپردازد:

(همان.)58 :
ترجمه :هیچچیز تغییر نکرده .انگار دیروز آنجا را ترک کرده بود .آن اتاق دایرهایشکل ،آن تابلوی
مسی ،آن صندلیهای چوبی با نشیمنهای حصیربافت ،آن مشتریهای انگشتشمار همیشگی
که این گوشه و آن گوشه پخش شده بودند ،چای مینوشیدند و معامله میکردند.
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همۀ این موارد اشاره دارد به تفاوت در ذائقههای فرهنگ متشخص یا ناب که رؤوف علوان نماد
آن است ،با ذائقۀ عوامانه که ویژگیهای طبقۀ پایین است و سعید مهران و دوستانش مثل صاحب
قهوهخانه در آن جای میگیرند؛ در آنجا که نویسندۀ رمان به توصیف قهوهخانۀ طرزان میپردازد و
نشان میدهد که اعضای این طبقه در موقعیت جذبشدن در فرهنگ متشخص نیستند .همانطور
که بوردیو بهخوبی اشاره میکند و تمایز و تملک انواع سرمایهها را منشأ تفاوت در ذائقهها میداند،
نویسندۀ اللص و الکالب نیز در پارهای گفتارها ،حتی به شیوهها و آداب نوشیدن و غذاخوردن اشاره
دارد که ترجیحات ذائقهای در غذا را نشان میدهد.

(محفوظ.)39 :1961،
ترجمه :استاد به خدمتکار اشاره کرد و او عقب رفت و خودش مشغول پرکردن لیوانها شد .یکی
از آنها را به سعید داد و دیگری را بلند کرد و گفت :بهسالمتی آزادی؛ درحالیکه رؤوف در حال
نوشیدن بود ،سعید یکباره لیوان را خالی کرد.

نجیب محفوظ در ادامۀ گفتار حاضر با بیان عبارت «

» به طرز ریختن

نوشیدنی در لیوان و شیوۀ نوشیدن رؤوف و نیز در ادامه با بیان عبارت «
» به طرز نوشیدن سعید مهران در رمان اشاره دارد .در واقع
رؤوف علوان بهآرامی نوشیدنی خود را مینوشد و سعید یکسره آن را سر میکشد؛ و همچنین در
ادامۀ گفتار «سعید بدون اجازه از رؤوف علوان» یک لیوان دیگر را پر کرده و مینوشد .بررسی هر
یک از این نوع از رفتارها اشارۀ کلی به سبک زندگی شخصیتهای رمان دارد و نوع سبک زندگی در
ذائقههای عامالن کنش خالصه میشود.
ّ
الکالب
در جمعبندی مفاهیم ذکرشده ،میتوان گفت که نجیب محفوظ در رمان اللص و ِ

نوعی تمایز و تشخص طبقاتی را بر اساس تمایز در سرمایهها ،عادتوارهها و ذائقهها در یک فضای
اجتماعی برجسته میسازد.
 .4نتیجه
در این پژوهش ،پژوهشگران با بررسی هریک از نمونهها در قالب مفاهیم اصل عادتواره به نتایج
ذیل دستیافتهاند:
 .1با توجه به دیدگاه بوردیو ،فضای اجتماعی ،بزرگترین ساختاری است که میتواند نمایانگر
َّ َ
الکالب
جامعه باشد؛ لذا میتوان جامعۀ مصر را بهعنوان یک فضای اجتماعی در رمان اللص و ِ
قلمداد کرد .نویسندۀ این رمان ،قهرمانان داستانش را از میان مردم در فضای اجتماعی آن دورۀ
مصر انتخاب کرده است .از آنجاییکه ساختار فضای اجتماعی بهصورت سلسلهمراتبی و مبتنی بر
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تمایزها و تفاوتهاست ،افراد و گروهها بر اساس نوع روابطشان با یکدیگر بر پایۀ نوع تمایز و تفاوت
و جایگاهی که نسبت به هم دارند ،موجودیت مییابند؛ لذا بهراحتی میتوان از طریق شخصیتهای
رمان نیز این تمایز را نمایان ساخت.
 .2تمایز و نوعی موقعیت طبقهای بر اساس نوع و حجم سرمایههای افراد شکل میگیرد که در
این رمان شخصیتهای اصلی داستان (سعید مهران و رؤوف علوان) بر پایۀ انباشت سرمایهها در
میدانهای مختلف تجلی مییابد .رؤوف بهعنوان نماد طبقۀ فرادست ،بیشترین میزان سرمایهها و
قدرت را دارد که از طریق تمایزگذاری ،هویت معینی را تأیید و با مشروعیتسازی گاهی بینش
معینی از جهان اجتماعی را برای طبقۀ فرودست جامعه (که سعید مهران نماد آن است) تعریف و بر آن
تحمیل میکند .این مسئله بهنوعی تشخص و تمایز را میان طبقات اجتماعی آشکار مینماید.
رؤوف علوان با مشروعیتسازی به نوعی شخصیت اول رمان را فردی بینهایت خطرناک و مجرم
معرفی میکند .در مقابل سعید مهران کمترین مقدار نوع و حجم سرمایهها را دارد .شاخص اصلی
طبقات پایین ،محرومیت آنهاست و در پایینترین فضای اجتماعی قرار گرفتهاند و محکوم به
انتخاب اجباری هستند.
 .3همچنین این وضعیت طبقهای ،بافتی را شکل میدهد که عادتوارههای شخصیتها هم در
چارچوب آن شکل میگیرد؛ لذا طبقات فرودست ،تجربههای متفاوتی با طبقات فرادست دارند؛
زیرا سرمایههای آنها و نیز فرصتها و محدودیتهای ناشی از این سرمایه تفاوت دارد .این تجارب
در عادتوارههای آنها مستقر میشود .بدین شکل ،افراد در میدانهای مختلف بر اساس سرمایهها
و عادتوارهها خود را متمایز میکنند و نوعی تمایز بین طبقات اجتماعی برساخته میشود.
تفاوتهای ذکرشده در شرایط طبقاتی مختلف دربارۀ شخصیتهای رمان ،دو نوع منش طبقاتی
متمایز را ایجاد میکند که بهنحوی دیالکتیکی آشکار میشود .این دو منش متفاوت ،دو نوع ذائقه را
هم تولید میکند که در شخصیت تجمالتی رؤوف همچون نوع پوشش ،آداب غذاخوردن و
نوشیدن و غیره نمود یافته است .این مسئله نیز در منش ،باور و رفتار سعید تأثیرگذار است.
 .4مسئلۀ دیگری که در محتوای رمان نمود یافته ،بحث سلطه و خشونت نمادین است که
متأثر از شرایط و موقعیت اجتماعی سعید مهران در قبال قدرت و سرمایههای رؤوف علوان است.
از آنجا که سعید توانایی ورود به موقعیت رؤوف را ندارد ،دست به نوعی مقاومت در برابر سلطه
میزند که این عمل به خشونت نمادینی منجر میگردد که علیه او اعمال میشود .در این رمان
رؤوف به خاطر وابستگی به طبقۀ بالی جامعه ،میتواند نوعی سلطه را علیه شخصیت اصلی رمان
اعمال کند .در واقع خشونت نمادین بهصورت قانونهای نانوشته در فضای اجتماعی ،نقش ایفا
میکند و به برتری فرادستان میانجامد .این طبقۀ مسلط است که سرنوشت سعید مهران را تعیین
میکند و نه خود او .شرایط سعید نتیجۀ ساختار نابرابر جامعه است .او تالش میکند خود دست
ا
به اقدام بزند؛ اما چون در حاشیۀ جامعه قرار گرفته است ،عمال توانایی و قدرتی برای تغییر ندارد.
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Abstract
Living in desert and not being permanently settled in one place have been the poetic
features of the pagan Arab poets, especially Imro al-Qais; The factor that has caused
this movement and dynamism to be considered as a dominant element in their
poetry, so that there has always been a kind of metamorphosis in their poetry along
with the passage of time. In Imro al-Qais’s Muallaqa, which is considered to be the
foremost of ignorant poetry, parallel movement occurs in his poetry and becomes an
effective element in the pictorial structures of the poem and also an important factor
in its advancement, so that it can be claimed this dynamic element is the most
important mortar of the coherence and continuity in his components of Muallaqa.
An element that is born of the poet's realistic approach and his sensory view of
nature and the result of his life balanced with the world around him. An inwardoutward movement that originates from his inner feelings, gradually expands it into
his out world, and finally connects the pulse of his romances to the paradigm shift of
nature in the final images of the poem. In this way, the images of movement become
an important and prominent element in the literary image of Imro al-Qais's poet. The
present study, which has been done in a descriptive-analytical manner and with the
aim of creating a new look at illustration in the Imro al-Qais’s Muallaqa, seeks to
answer the question of what structures provided dynamic images in his poetry and
how these structures achieve a general picture of movement and life were they
effective in this poem? This study shows that the image of motion in the Imro alQais’s Muallaqa is the result of the active presence of static and dynamic structures
such as linguistic, rhetorical narrative components and also effective elements of
time and place that referred to as structures images or pictorial structures. Structures
that sometimes independently and sometimes in interaction with each other have
made the general image of movement in his poetry stand out.

Keywords: Illustration, Visual Interaction, Dynamic Illustrators, Static Illustrators,
Imro al-Qais’s Muallaqa.

 /130تعامل تصویرسازههای پویا و ایستا در پویایی تصاویر معلقه امروالقیس

تعامل تصویرسازههای پویا و ایستا در پویایی
تصاویر معلقۀ امروالقیس
علیاکبر فراتی

*

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

زهره نورائینیا

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(از ص  129تا )150
تاریخ دریافت ،1399/8/21 :تاریخ پذیرش1400/09/30 :
علمی-پژوهشی

چکیده
زندگی در بادیه و عدم استقرار دائم در یک مکان از ویژگیهای شعری شاعران عرب جاهلی ،بهویژه امرؤالقیس بوده
است؛ عاملی که سبب شده تا این حرکت و پویایی بهعنوان عنصری غالب در شعر آنان به شمار آید ،بهطوریکه
همواره نوعی دگردیسی در شعر آنان همپای گذر زمان و گردش روزگار وجود داشته است .در معلقۀ امرؤالقیس نیز که
سرآمد شعر جاهلی به شمار میرود ،حرکت به موازات ایام در شعرش رخ مینماید و عنصری مؤثر در سازههای
تصویری شعر و نیز عاملی مهم در پیشبرد آن میگردد تا جایی که میتوان ادعا کرد مهمترین مالط انسجام و
پیوستگی اجزاء معلقۀ او همین عنصر پویایی است .عنصری که زاییده رویکرد واقعگرایانۀ شاعر و نگاه حسی او به
طبیعت و حاصل سیر متوازن زندگی او با جهان پیرامون اوست .حرکتی از درون به بیرون که خط سیر پویایی را از
عواطف و احساسات درونی او پی گرفته ،آن را در جهان بیرونی او بهتدریج وسعت میبخشد و در نهایت نبض
احساس او را در عاشقانههایش به پویش سهمگین طبیعت در تصاویر پایانی قصیده پیوند میزند .بدین ترتیب
تصاویر حرکت ،عنصری مهم و برجسته در سیمای ادبی شعر امرؤالقیس میگردد .پژوهش حاضر که به شیوۀ
ِ

توصیفی ـ تحلیلی و با هدف ایجاد نگاهی تازه به تصویرگری در معلقۀ امرؤ القیس انجام گردیده در پی پاسخ به این
پرسش است که تصاویر پویایی در معلقۀ او از چه سازههایی فراهم آمده و این سازهها چگونه در دستیابی به تصویر
تصویر حرکت در معلقۀ امرؤالقیس
کلی حرکت و حیات در این قصیده مؤثر بودهاند؟ این بررسی نشان میدهد که
ِ

حاصل حضور فعال سازههای ایستا و پویایی چون انواع سازههای زبانی ،بالغی ،مؤلفههای روایی و نیز عناصر موثر
زمان و مکان است که در این گفتار با عنوان تصویرسازه یا سازههای تصویری معرفی میشوند .سازههایی که گاه
مستقل و گاه در تعامل با یکدیگر موجب برجستگی سیمای کلی حرکت در شعر او شده است.
واژههای کلیدی :تصویرگری ،تعامل تصویری ،تصویرسازههای پویا ،تصویرسازههای ایستا ،معلقه امرؤالقیس.
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 .1مقدمه
تصویر ،یکی از معیارهای ارزیابی زیبایی در ادبیات است که در میان ناقدان معاصر برجسته شده
است .پژوهش حاضر ضمن ارائۀ نگاهی نو به تصویرگری در «معلقه»ی امرؤالقیس درصدد تبیین
این مسئله است که یکی از مهمترین وجوه تصویرگری در این قصیده ،حرکت و پویایی مبتنی بر
عوامل پویا و ایستاست که گاه این پویایی از تقابل و تعامل این عوامل در دل تصویرهای ایستای او
زاده میشود .عناصر ساختاری این تصاویر مجموعهای از سازههای زبانی و بالغی است که در دو
محور افقی و عمودی شعر او با یکدیگر مرتبط شدهاند و چون زنجیرهای به هم پیوسته از معنی و
صورت ،شعر را در جهت مقصود شاعر پیش میبرند .قابل ذکر است که توزیع عناصر پویا و ایستا
در بخشهای مختلف معلقه یکسان نیست؛ از اینرو توجه به سازههای غالب در هر بخش ،پایۀ
تقسیمبندی مطالب بوده است .این سازهها انواع مختلفی چون سازههای واژگانی ،توصیفی،
نحوی ،بالغی و تکنیکهای روایی دارند که بررسی نقش و جایگاه آنها در تصویرگری معلقه،
میتواند داللتهای معنایی تازهای را در کشف الیههای پنهان شعر جاهلی ایجاد و اهمیت بررسی
تصویر را در مطالعات ادبی کهن تبیین کند.
پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی– تحلیلی انجام شده ،درصدد پاسخ به این پرسش است که
تصاویر پویایی و حرکت در معلقه امرؤالقیس از چه سازههایی فراهم آمده و این سازهها چگونه در
دستیابی به تصویر کلی حرکت و حیات در این قصیده مؤثر افتادهاند؟
در باب معلقۀ امرؤالقیس بهجهت جایگاه ویژهای که در ادبیات عربی دارد ،پژوهشهای
بسیاری بهصورت مستقل یا با رویکرد تطبیقی در هر دو زبان فارسی و عربی انجام شده است؛ از
جمله پیشگر در مقالۀ «بررسی فن تشبیه در معلقه امرؤالقیس» ( )1390که به تشبیهات او پرداخته
است .نیز پشتدار و شکردست در مقالۀ «صور خیال در معلقه امرؤالقیس» ( )1396که به بررسی
نسبت تصاویر مجازی و زبانی در معلقه پرداخته است ،و مقالۀ محسنینیا و حجت با عنوان
«طبیعت و عناصر آن در شعر امرؤالقیس» ( )1387که عناصر طبیعت را در تشبیهات او بررسی
کرده است.
در هیچکدام از این مطالعات ،از منظر مورد توجه در پژوهش حاضر به معلقه نگریسته نشده
است .از مقاالت مرتبط با موضوع به زبان عربی نیز میتوان به مقالۀ «الحیز المتحرک فی شعر
امرئ القیس و عمر بن أبی ربیعة دراسة داللیة في تشکیل الصور الفنیة» از کنیهل و حداد ()2011

اشاره کرد .این مقاله گرچه مباحث مفیدی در بحث تصاویر حرکتی دارد ،اما به تصاویر ایستا
نمیپردازد و نیز به تعامل تصویر پویا و ایستا در شکل گیری تصویر مؤثر توجه ندارد .از سویی
هدف آن ،مقایسۀ تصاویر حرکتی میان شعر دو شاعر است که با مقالۀ حاضر متفاوت است.
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 .2مفهوم تصویر
«تصویر» ( )Imageیا «الصورة» واژه ای است که امروزه در نقد ادبی بیش از گذشته به آن توجه
میشود .تصویر ،صورتی پرداخته از ادراکات ذهنی ادیب از اشیاء و محیط پیرامونش است که در
اثر او مجال ظهور یافته و قابل انتقال به مخاطب است .به عبارتی تصویر ،حاصل تخیل شاعر است
ِ
که در شعر او انعکاس مییابد .در واقع مخاطب از طریق تصویرسازیهای شاعر ،پسزمینۀ ذهنی
او ا ز اشیا و عکس ذهنی او را در مواجهه با موضوعات گوناگون دریافت میکند .ایجاد تصاویر
شعری به شیوههای گوناگون و با اسباب مختلفی انجام میشود .ناقدان ادبی قدیم شاخصهایی
چون وزن و قافیه را زمینهساز ظهور شعر میدانستند و به تصویر در ساختار شعر اهمیت نمیدادند.
آنها همچنین اغلب تصویر را حاصل کاربرد سازههای صور خیال چون تشبیه ،استعاره و مجاز
میدانستند .با دگرگونی رویکردهای صاحبنظر ِان عرصۀ نقد ادبی معاصر و ظهور مکاتب ادبی،

شاخصهای کهن به تدریج جای خود را به عوامل دیگری در باب ادبیت شعر بخشید و در این
میان ،تصو یر جایگاهی ویژه پیدا کرد .چنانکه امروزه تصویر ،گذشته از عناصر بالغی ،میتواند از
عناصر دیگری چون سازههای توصیفی زبان ،ویژگیهای آوایی و موسیقایی ،تکنیکهای روایی و
برخی ویژگیهای صرفی و نحوی برخوردار باشد؛ بهطوری که «برخی آن را معادل شکلهای
مجازی زبان و صور خیال می دانند و برخی نیز که بیشتر در میان نواندیشان معاصر قرار دارند،
تصویر را شامل هرگونه تصرف خیالی در زبان میدانند» (فتوحی .)45-41 :1386 ،قدیمیترین تعریف
دربارۀ تصویر یا الصورة از جاحظ است؛ او شعر را نوعی از تصویر میداند ( .)67/3 :1424قدامة
بن جعفر تصویر را معادل شکل و ظاهر گرفته است ( .)4 :1302از نظر جرجانی تصویر حاصل
تعامل میان لفظ و معناست و « هرگونه تغییری در الفاظ موجب تغییر تصویر و به عبارتی تغییر در
معنا میشود» ( .)373 :1404شفیعی کدکنی تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و
کوششهای او را برای برقراری نسبت میان این دو ،خیال یا تصویر مینامد و آن را عنصر معنوی
شعر در همۀ زبانها و همۀ ادوار میخواند ( )2 :1398که اغلب با زمینهای عاطفی همراه است
(همان .)17 :مادۀ اصلی اثر ادبی تخیل است (فضیلت .)1 :1390،از نظر کالریچ که تخیل را به اولیه و
ثانویه تقسیم می کند ،تخیل ثانویه همان تصویر است که شاعر برای هماهنگی در معنی و اجتماع
در اضداد آن را به صورتی خودآگاه به کار میگیرد (دیچز)179 :1388،؛ و نیز «کوششی از جانب ذهن
خالق شاعر است تا میان اجزاء طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریند» (داد )122 :1380،و «برای
برانگیختن کنش خالقانۀ تولید ادبی به کار میرود » (استاک ول.)302 :1393 ،
تصویرگرایی را میتوان شروع شعر مدرن نامید (مقدادی .)168 :1393 ،به عبارتی «شعر جدید،
شعر تصویر است» (براهنی .)76 :1340،یکی دیگر از مباحث مورد توجه در نقد جدید در باب
تصویر ،اصطالح «تصویر زبانی» است در برابر شعر مبتنی بر صور خیال «که از رهگذر کاربرد
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قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل میشود» (فتوحی .)47 :1386 ،زرقانی نیز در بحث از
نظام تصویرگری ،اصطالح «شعر بیتصویر» را بهکار میبرد (← زرقانی« )37 :1394 ،در نقد جدید،
تصویر بر کل زبان مجازی اطالق میشود؛ یعنی آن بخش از کارکردهای خالقه و هنری زبان که از
رهگذر مقدمات خیال در زبان عادی به وجود میآید» (فتوحی .)41 :1386 ،سعید الورقي تجربۀ
شعری را در اساس ،تجربهای زبانی میداند و تصویر شعری را با همۀ سازهها و ابعادش بخشی از
زبان شعر به شمار میآورد ( .)5 :1984در نقد نو و بهویژه در آراء کسانی چون یاکوبسن ،بر واژگان
بهعنوان سازندگان شعر تأکید شده است (احمدی )332 :1396،که در کنار تصویر ،موسیقی و شکل
از تکنیکهای شعر به شمار میرود (شفیعی کدکنی .)19 :1380،از این دیدگاه هر شعر «دربردارندۀ
مجموعهای از تمهیدات واجی ،واژگانی ،تصویری و سازههای صناعتی است که آن را از متن غیر
هنری متمایز میکند» (زرقانی.)34 :1394 ،

 .3پویایی در شعر امرؤالقیس
امرؤالقیس از شاعران طبقۀ اول جاهلی و معلقۀ او از مشهورترین و بدیعترین اشعار پیشین عرب
است .برخی آن را زائیدۀ عشق او به دختر عمویش عنیزه و حرص او به شکار و شب و انگیزهاش را

در سرودن آن ،روز «دارة جلجل» 1میدانند (الفاخوري 82 :1383 ،و المصطاوي.)14-11 :1425 ،

معلقۀ امرؤالقیس سرشار از فراز و فرودهای عاطفی و تصاویر آن ،بازتاب حرکتی احساسی
است که گاه شعر او را در مسیر هیجان و حرکتی شدید قرار میدهد و گاه آن را آرام و بیحرکت
میسازد .آنچه مسلم است ،این است که شاعر درصدد بیان دقیق ادراکات حسی خود از جهان
پیرامونش است؛ لذا هرگاه توصیفات محسوس را راهگشای بیان احساس خود نمیبیند ،به جانب
صور خیال ،بهو یژه تشبیه میرود .در تشبیه نیز «نگاهی گذرا و کوتاه به اشیاء دارد و گاه بعدی را
پنهان و مبهم رها میکند» (المصطاوي .)12 :1425 ،او بهندرت از استعاره نیز استفاده میکند؛ چون
در بیان احساس درونیاش به عنیزه ،از استعاره بهره میگیرد تا الیههای درونی احساسش را با
صنعتی عمیقتر از تشبیه بیان کند.
این قصیده مجموعهای از قطعههای مجزاست که در پیوند با یکدیگر ،تصویری از زندگی او
شده است« .تصاویر به محیطی قابل زیست احتیاج دارند تا قوام یافته و به زندگی ادامه دهند»
(براهنی)85 :1340 ،؛ در این محیط «هریک از تصاویر تأثیر جداگانۀ خود را خواهد گذاشت [و]
همگی به شکل یک واحد کامل ،ذهن خواننده را تسخیر خواهند کرد» (همان .)86 :بر این اساس،
میتوان گفت پویایی و ایستایی موجود در تصاویر امروالقیس ،بازتاب محیط زیستی اوست.
شعر جاهلی شعری واقعگراست و شاید همین موضوع ،آن را مستعد میسازد تا تصاویر واقعی را
از دل واژگان سازندۀ آن بیرون بکشیم .واقعگرایی شاعر و نگاه حسی او به جهان پیرامون و نیز توازن
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و توازی مداوم او با طبیعت ،موجب احساس نبض پویایی و حیات طبیعی در رگهای شعر او شده
است.
در پس همۀ تصاویر پراکنده در شعر امرؤالقیس ،سیمای تصویری کلی را میتوان یافت؛ این
تصویر کلی همان گذرابودن زمان است که شاعر را همراه با رویدادها به حرکت درمیآورد و بازتاب
آن بهصورت حرکتی همواره ،در سراسر قصیدۀ او جریان مییابد و میتواند همان درونمایۀ مسلطی
باشد که در هر اثر هنری غالب است و «نگرش» خوانده شده است (فتوحی .)76 :1386 ،امرؤالقیس
شاعر جاهلی است و شعرش با طبیعت بادیه در پیوندی ناگسستنی است .شاعر جاهلی هیچگاه
بدون مرکب (شتر یا اسب) نیست و مرکب ،یعنی حرکت؛ بنابراین ،حرکت و پویایی ،عنصر جداناشدنی
تصویرگریهای شاعر است .این حرکت و پویایی در سراسر قصیدۀ او به چشم میخورد ،حتی در
لفظ آغازین آن (قفا) که بهظاهر بر ایستایی داللت دارد ،ولی مطابق متضاد خود ،یعنی حرکت را
تداعی میکند .عزالدین اسماعیل این تعامل تصویری-حرکتی را «ترکیبی عقلی-عاطفی میداند که
در فکر و احساس و در وحدت عاطفی با هم جمع میشوند» (.)134 :1966

 .4سازههای تصویری معلقه
تعامل سازههای پویا و ایستا در معلقه در نهایت به حرکتی مستمر در قصیده میانجامد؛ بنابراین،
میتوان این سازهها را در سه محور ایستا ،پویا و تعاملی بررسی کرد.
 .1-4تصویرسازههای ایستا

سازههای تصویری ایستا در کاربرد تقابلی و طباقگونۀ خود با سازههای حرکتی ،عناصری مهم در
برجستهسازی حیات و حرکت در معلقهاند؛ مهمترین این سازهها عبارتاند از :تصویرسازههای
زبانی در انواعی از عناصر صرفی و نحوی ،واژگان تصویری ،عناصر بالغی و نیز سازههای مکانی
که گاه بهصورت تعاملی و گاه مستقل به ترسیم تصویر حرکت و پویایی در معلقه میپردازند.
 .1-1-4سازههای زبانی-بالغی

یکی از تصاویر ایستا در بخش آغازین قصیده ،تصویر توقف بر اطالل است که در الیۀ پنهان آن
تصویر ایستایی از عواطف اندوهبار شاعر وجود دارد؛ اندوهی که از رخداد کوچ معشوق ،در جان
شاعر حاصل شده است:
در اینجا فعل «قفا» ایستادنی در زمان و مکان و توقفی از سر ارادۀ شاعر است که شعر او را در
نقطۀ عطف توقف بر اطالل قرار میدهد که محور اصلی شعر جاهلی و در عین حال نقطۀ وحدت
شعر است .شاعر با این واژه ،برای لحظاتی زمان را در مکانی که برای او ارزشمند است ،به توقف
وامیدارد تا آثار قبیلۀ معشوق را درجای پای بادهای جنوب و شمال بجوید .کاربرد نحوی حال
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«وقوفا» در اشاره به یاران شاعر سازهای ایستاست و در همنشینی با «علي مطیهم» تداعیگر
سکونی مسبوق به حرکت است ،از سویی شاعر همچنان ایستایی و حیرت روز کوچ را با این قید
استمرار میبخشد:
یکی از برجستهترین مواضع ایستایی و سکون در قصیدۀ امرؤالقیس ،قطعۀ توصیف شب است.
از مهمترین تصویرسازههای این قطعه ،عناصر بالغی است که در تعامل با سازههای دیگر بر
داللت معنای ایستایی شب میافزاید .توصیف خیالی– عاطفی شاعر از شب ،آن را به تصویری
برجسته در سیمای کلی قصیده بدل ساخته است .شب با وجودی که پارهای از عنصر پویای زمان
محسوب میشود ،لیکن شاعر با توصیف طوالنی خود ،تصویری ایستا را از آن به نمایش میگذارد:
در اینجا شب چون امواج دریاست و این امواج بهقدری بلند است که دنبالهها یا پارههای آن،
شاعر را با انواعی از اندوه فرامیگیرد .شب و موج ،هردو ،سازههایی پویا هستند؛ اما تصویر حاصل
از همانندی آنها در تشبیه شاعر ،تصویری ایستاست .بحر که کانون امواج است ،در تعاملی پیوسته
از پویایی و ایستایی ،جلوهای از تصویر گستردۀ وقفه و سکون میشود .حتی «أرخی» نیز که
بهسبب ماهیت ،فعلی حرکتیاست ،در خدمت تصویر شب و ایستایی آن به کار رفته است .توصیف
در این بیت با سازۀ نحوی جملۀ اسمیه آغاز میشود که بر پایداری شب داللت میکند .همچنین
«و» که به معنای «رب» آمده است ،بر تکرار چنین شبهایی در زندگی شاعر تأکید دارد .حرف
جر «علی» گویای استعال و غلبه است و بر فراگیری تاریکی یا اندوه در وجود شاعر تأکید دارد.
جمعآوردن «سدول»« ،انواع» و «هموم» نیز دامنۀ این ایستایی را میگستراند .در بیت بعد شاعر
برای بیان استیال و توقف خفقانآور شب ،تصویر دیگری را به مدد عناصر تشخیص و استعاره
ترسیم میکند و با تکرار ضمیر در «له» و «صلبه» به تصویر قبلی پیوند میزند تا وسعت این
ایستایی را به تصویر بکشد:
در این تصویر ،شب در توقف و ایستایی به شتری در حال نشستن تشبیه میشود .نشستن شتر
نشان وقفهای طوالنی برای اوست .هم آیی واژگان در محور همنشینی با رعایت تقدم و تأخر در
اجزای تصویر مستعار ،سیر تدریجی آن را بهجانب سکون نشان میدهد .افعال در جمالت «تمطی
بصلبه»« ،أردف أعجازه» و «ناء بکلکل» ،افعالی تصویری -حرکتی هستند که در کنار یکدیگر
تصویر نشستن شتر را بر زمین کامل میکنند .سازههای تصویر از حرکت به سکون میروند و در
تصویر امتداد تحملناپذیر شب آفریده شود.
نهایت به ایستایی کامل میرسند تا به این ترتیب
ِ
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استفاده از عنصر خیالی تشخیص برای شب به آن اقتدار میبخشد .شاعر با التماس ،شب را
مخاطب ساخته ،از او میخواهد پردههای تاریکش را برچیند تا صبح بر وجود او ظهور کند:
صفت «طویل» برای شب ،باز تأکیدی بر وقوف شب و در واقع توقف اندوه بر قلب شاعر
است .درخواست طلوع صبح و کنار رفتن پردههای شب ،در واقع تالش شاعر است برای برونرفتن
از اندوهی که بر او سیطره انداخته و او را از حرکت بازداشته است؛ هرچند شاعر اعتراف میکند که
آمدن صبح نیز تأثیر چندانی در رهایی او از این ایستایی اندوهبار نخواهد داشت .استفاده از جناس
اشتقاق «صبح» و «إصباح» تأکیدی بر معنای مورد نظر شاعر است .شاعر میکوشد تا صبح را که
بازۀ زمانی حرکت و پویایی است ،در برابر شب علم کند؛ لیکن با جملۀ «وما اإلصباح منك بأمثل»
گویا از اینکار منصرف یا ناامید میشود و این میتواند نشانهای از ناتوانی شاعر برای زدودن اندوه
دیرپایی باشد که وجودش را از حرکت بازداشته است .در بیت دیگر شاعر برای تأکید بیشتر بر
ایستایی شب ،تصویر دیگری را به کمک تشبیه خلق میکند؛ تصویر ستارگانی که با طنابهای
کتانی بر صخرههای کوه جندل بسته شدهاند:
از سازههای دیگر این تصویر ،جمعآوردن أمراس (طنابها) و توصیف مطنب این تصویر
خیالی در واژگان «صم جندل» است تا مفاهیم سرسختی و تحملناپذیری را در تصویرسازی از
ایستایی شب القا کند؛ تصویری که در تقابل بیقراری درونی شاعر با دیرپایی اندوه او برجستگی
مییابد.
 .2-1-4سازههای مکانی

عنصر مکان از دیگر داللتهای تصویری ایستا در این بخش است که بهواسطۀ خاصیت سکون و
ایستایی ذاتیای که دارد ،موجب برجستگی ایستایی تصاویر این بخش میشود.
واژۀ «منزل» نیز در آغاز معلقه تصویری ایستا را حمل میکند .این واژه از چند جهت بر
ایستایی بیت داللت میکند :اسم مکان بودن ،داللت معنایی توقف و اسکان ،و بهطور خاص،
محل سکونت محبوب شاعر .این سازۀ ایستا در ادامه با ذکر خاص مکانهای چهارگانهای که شاعر
آنها را با استفاده از عنصر بالغی اطناب در شعرش ذکر میکند ،به نفوذ ایستایی در ذهن مخاطب
کمک میکند.
در ابیات بعدی ،اشارههای مکانی «بعراالرآم»« ،عرصات»« ،قیعان»« ،سمرات الحی»
(بوتههای خار) و «حنظل» (میوهای بسیار تلخ در بیابان و بادیه) ،تصویر ایستای گستردهای را به وجود

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،4زمستان 137/ 1400

میآورند که در تقابل با تصویر پویای روز کوچ معشوق و قبیلۀ او ،نمایشگر هیجان و حرکت
احساسی شاعر در این رویداد میشود:

واژگان تصویری «سمرات» و «حنظل» در عین حال عناصری مکانی هستند که بر داللت
حالت پایدار و مستمر اندوه شاعر در کوچ معشوق میافزایند؛ چنانکه بوتههای خار بر خلش خار
اندوه در عمق جان شاعر و حنظل نیز ،به تلخی فراق داللت دارد.
خار یا «سم َرة» که شاعر در اینجا با جمعآوردن آن در تبیین گسترۀ رنج هجران کوشیده است،
عنصری وابسته به مکان است .شاعر با استفاده از سازههای صرفی «لدی» ،تصویر ماندگاری و
توقف خود را نزد این بوتهها ،که در واقع جلوهای از تالش شاعر بر تحمل رنج هجران است ،به مدد
تصویر بالغی تشبیه روشنی میبخشد .در این تصویر که همراهی واژۀ صرفی «کأن» با آن در آغاز
جملۀ اسمیه ،تأکید ی بر ثبوت حیرت و شیون شاعر در ناباوری فراق یار است ،شاعر خود را در
شدت اشکباری در این رویداد ،به «ناقف حنظلی» مانند میکند که «اشک فراوانی بهسبب تندی
بوی حنظل از چشمانش جاری شده است» (ابن قتیبه 139/1 :1423 ،و جاحظ .)325/2 :1424 ،از
ََ
سویی ،فعل امر«تجمل» بهسبب تشدید و تأکیدی که در لفظ و در معنای آن وجود دارد ،ضمن
داللت بر خویشتنداری و تحمل بسیار ،با تبادر معنایی لفظ «جمل» هماهنگی بیشتری با بیابان
پیدا میکند که سکونت و ایستایی ماللآوری دارد و در عین حال ،زیستگاه مألوف و مشهور شتر
است .ضمن آنکه همگی این تصاویر در الیۀ بیرونی ،سازههای تصویر بزرگتری از دشواری
هجران و ناشکیبایی شاعر در این موقعیت هستند.
 .2-4تصویرسازههای پویا
 .1-2-4سازههای زبانی

در بخش توقف بر اطالل ،چنانکه اشاره شد ،فعل «قفا» مسبوق بر حرکتی بازداشته شده است.
عالوه بر آن ،فعل مضارع «لم َیعف» بیانگر استمرار بیوقفه و حرکت پایدار جدال هرروزۀ بادهای
جنوب و شمال در محو این آثار است؛ از سویی ،تقابل حرکت بادها با ایستایی و ایستادگی دیار،
ناکامی روزگار را نیز در محو این آثار نشان میدهد.
ضمن آنکه طباق لفظی بادهای جنوب و شمال نیز مبین حرکت است و احساس شاعر را به
ذهن مخاطب منتقل میکند ،در تصویری تقابلی ،عطف این مکانها که خود عنصری حرکتساز
است ،موجب حرکت ذهنی مخاطب در آنها میشود .این گسترۀ مکانی و کاربست ظرف مکانی
« َب َین» و ضمیر «ها» در رسمها ،نسجتها ،عرصاتها و قیعانها که به این مواضع برمیگردد،
تعدد و تحرک تصاویر عاطفی ذهن شاعر را موجب میشود.
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در قطعۀ اطاللی بخش زیادی از بار پویایی بر عهدۀ واژگان تصویری است؛ چون :نبك
(حرکتی -عاطفی) ،نسجت (وزیدن) تحملوا (تصویر کوچ) ،التهلك (طلب ترک گریستن) ،واژگان
َ
مجازی «جنوب» و «شمال» ،و نیز در ترکیب «عبرة م َهراقة» که در هردوی این واژگان پویایی و
حرکت نهفته شده است:
در این بخش تصاویر پویا با حرکت ذهنی شاعر به گذشته و خاطرات أم حویرث و أم رباب و
َ
همآیی واژگان «قامت»« ،تضوع»ِ « ،مسك»« ،نسیم صبا»« ،جاءت» و در آخر «ریاالقرنفل» (بوی
میخک) که حرکتی چون نسیم و از جنس آن دارد و همگی واژگانی تصویری -حرکتی هستند،
استمرار مییابد.
در آخرین بیت این بخش «فاضت» در معنای ماضی معنی جوشیدن اشک ،حرکتی است و
اسناد «دموع» (بهصورت جمع) به فعل ،بر گریستنی مستمر داللت دارد .ادوات «علی» و «حتی»

تأکید ی بر جریان و حرکت اشک بر گردن شاعر و رسیدن آن به حمایل شمشیر اوستَ « .ص َ
بابة»
بیانگر حرکت عاطفی در وجود شاعر است .تکرار مفهوم گریستن و تأکید آن با «فاضت»،

َ

َ
حملي» بر
«دموع» و «دمعي» و استفاده مکرر از ضمیر متکلم «یاء» در « ِمني»« ،دمعي» و «م ِ

غنای این تصویر افزوده ،پیوستگی عمیق شاعر را با اندوه برجسته میسازد .پویاترین تصویر این

بخش ،تصویر وزش بادهای جنوب و شمال است؛ درحالی که یکی ،پوششی از خاکستر و شن
میگستراند و دیگری آن را میزداید و بدین ترتیب ،تصویر ثابت و ماندگاری از آثار محبوب برجا
میماند .از منظر عاطفی ،این کشاکش ناکام بادها میتواند نشانهای از ماندگاری یاد و خاطرۀ
معشوق باشد که دست زمان آن را نزدوده و همچنان در قلب شاعر زنده است.
ََ
در بخش خاطرات دارة جلجل نیز تصاویر ،اغلب از نوع قاموسی است؛ فعل «عقرت» (ذبح
شتر) به جهات گوناگون ،تصویری حرکتی را خلق میکند؛ چون فعل ذاتا حاوی عمل وکنش است؛
دیگر اینکه فعلی تصویری-حرکتی است و عمل ذبح شتر را تجسم میبخشد .عالوه برآن« ،مطیة»
ََ
(شتر) خود نماد حرکت است .شاعر با توجه به نوعی پارادوکس درونی که در واژه «عقرت» وجود

ََ

دارد ،تقابل پویایی و ایستایی را نشان میدهد؛ با این توضیح که عقرت عالوه بر اینکه حاوی
حرکت است ،سبب ایستایی است و پویایی را از شتر میگیرد .ذبح شتر تصویری پویاست؛ اما
تداعیگر تصویر پایان حرکت و پویایی شتر نیز است:
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َ
عالوه بر آن ،الفاظ «کور» و «م ِتحمل» که واژگانی تصویری -حرکتی هستند و نیز ضمیر «ها»

در «کورها» که به عذاری برمیگردد ،تصویر پویایی و حرکت را در این بیت گسترش میدهند.
« ِظل» استمرار حرکت این دختران در بیت قبل است ،ضمن آنکه میتواند داللتی زمانی نیز داشته

َ

باشد .در این بیت ،پرتاب پارههای گوشت شتر توسط دختران که با فعل « َیرت َ
مین» بیان میشود،
تصویری حرکتی است؛ این تصویر با سازۀ بالغی تشبیه در همانندی این پارهها به ابریشم تابیده،

َ

َ

َ

وضوح مییابد .در ادامه ،جملۀ حالیۀ « َوقد مال الغبیط ِبنا َمعا» در بازسازی بخشی از تصویر

حرکتی این بیت مؤثر است؛ اما آنچه که پویایی این تصویر را کامل میکند ،جملۀ دیگری از عنیزه

است با سازههای متعدد حرکتی که بیت را پایان میبخشد:

ََ َ

همنشینی بهجای واژگان حرکتی «عقرت»َ « ،بعیر» و «أنزل» موجب ایجاد تصویری پویا و

ِ

شوقانگیز دراین بیت شده است ،ضمن آنکه تصویر کجاوهای را در حال واژگونی نیز به ذهن
میرساند؛ عالوه بر اینها ،فعل امر«سیري» نیز خود مبین حرکت است.
 .2-2-4پارههای زمانی

زمان بهعنوان عنصری ذاتا پویا ،از عوامل مؤثر حرکت در این قصیده است که در پارههای زمانی
چون «غداة» در «غداة البین» و «یوم» که نشانۀ حرکت زمان و رسیدن روز است ،جلوهگر میشود؛
زیرا روز ،زمان تالش وتداعیگر نشاط و حرکت است.
در بخش خاطرات روز «دارة جلجل» ،زمان بار دیگر سازهای مؤثر در تقابل تصاویر پویا و
ایستا میشود .در این قصیده پارههای زمانی یوم و اجزاء آن در راستای تقابل تصویری کاملی با
شب و اجزاء آن قرار دارد؛ چنانکه نشاط ،حرکت ،پویایی و سرزندگیهای شاعر با روز و اجزای آن
و در مقابل ،سکون ،ایستایی و توقف او با سنگینی ،سکوت و طول شب همراه است .شاعر با حرف
عطف واو تصویر این روز را گسترش میدهد و با واژۀ «یوم» ضمن تأکید بر پیوستگی این واقعه با
وقایع پیشگفته ،به نوعی ابتهاج درونی خود را از یادآوری این روز بیان میکند:
عالوه بر پارههای زمانی که در خلق سازههای تصویری به کار میرود ،شاعر برای نشاندادن
نسبت زمانی خود با وقایع ،از داللت زمانی افعال نیز استفاده میکند؛ برای مثال ،آنگاه که در
تداعی خاطراتش با عنیزه روبهرو میشود ،با آوردن فعل «تقول» تصویر خاطرهاش را به زمان حال
میکشاند و آن را در زمان جابهجا میکند؛ گویی عنیزه هماکنون در برابر اوست و با او سخن
میگوید« :تقول و قد مال الغبیط بنا معا» .در بیت بعد شاعر با فعل گذشتۀ «فقلت» بهتدریج از
زمان این رویداد فاصله میگیرد و به یاد خود و مخاطبانش میآورد که این ،رویدادی در گذشته
بوده است« :فقلت لها سیري و أرخي زمامه».
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در بخش وصف طبیعت نیز زمان ،سازهای پویاست که در «بات»« ،اضحی»« ،غدیة»،
«صبحن» و «عشیة» جریان دارد و درتصاویر حرکت ابرها ،باران ،سیل و آبگرفتگی دشتها خود
را نشان میدهد.
 .3-2-4تکنیکهای روایتگری

تکنیکهای روایتگری را میتوان سازهای مؤثر در تصویرسازی بخشهای مختلف معلقه به حساب
آورد .یکی از مهمترین این بخشها دربارۀ خاطرات پراکندۀ شاعر از معشوقههای صحرانشین
اوست که گسترۀ زیادی از قصیده را دربرمیگیرد .در این قسمت که با خاطرۀ روز دارة جلجل آغاز
میشود ،تصاویر ،حاصل حرکت ذهنی شاعر در زمان هستند:

شاعر با استفاده از تکنیک بازگشت به گذشته که نشانۀ جریان سیال ذهن است ،به حرکتی ذهنی
دست میزند و به احیای خاطرات خود در زمان میپردازد .او با تصاویر زبانی و بالغی ،تابلویی از
وقایع آن روز را فراروی مخاطب مینهد .شاعر در همان آغاز ،برای تصویرپردازی موفق از آن
رخداد ،بیت را با واژه «رب» آغاز میکند« .أال» ابزار دیگری برای جلب مخاطب به این یادمان
است .شاعر با این بیت ،دری به گذشته میگشاید و مخاطبانش را با خود به روز دارة جلجل
میبرد .سپس بهتدریج با ایجاد گفتگویی درونی در تداعی خاطراتش ،از این رویداد فاصله
میگیرد؛ خاطراتی که شرح عاشقانههای او با زنانیاست که هرکدام با اوصافی در معلقه به تصویر
درآمدهاند.
 .4-2-4تعامل تصویرسازههای زبانی -بالغی

بخش توصیف اسب ،از برجسته ترین مقاطع تصویری -حرکتی در معلقه است .اسب در غالب
بخشهای قصیده درحضوری همواره با شاعر است؛ با وجود این ،در این بخش ،حدود پانزده بیت
بهطور مستقل به توصیف آن اختصاص یافته است .شاعر در اینجا برای نشاندادن تصاویر حرکتی،
از مطابقهای حرکتی گوناگونی ،اغلب از نوع تشبیه و گاه واژگان توصیفی-تصویری استفاده کرده
است .این بخش پویاترین تصاویر معلقه را عرضه میکند؛ بهطوری که در ادامۀ قصیده ناگهان با
حرکتی پرشتاب و پویا که گویا عصیانی علیه همۀ بازدارندههای شاعر است ،روبهرو میشویم.
شاعر که قصد خاتمهدادن به شب و سلطۀ مقتدرانۀ آن را دارد ،پیش از سپیدهدم ،با بیتابی و
شتاب در بیابان میتازد؛ چنانکه گویی به شب و همۀ جلوههای آن چون خواب ،تاریکی و ایستایی
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یورش میبرد .در این بیت ،تقابل حرکت و سکون و در نهایت ،غلبۀ پویایی بر سکون به نمایش
گذاشته میشود .شاعر در آغاز ،توصیف اسبش را با واژگانی تصویری آغاز میکند:
نحوۀ بهکارگیری واژگان ،خود عنصری مؤثر در ساختار تصویر حرکت در بیت است .آهنگ تند
موسیقی شعر ،پشت هم آوردن واژگان متضاد بدون فاصلهگذاری با هرگونه قید و ربطی ،سرعت
جابهجایی را از لفظ به ضدش باعث شده و در نتیجه ،سرعت انتقال ذهن در تصور حالت اسب و
چاالکی آن را موجب شده است .تنگاتنگی تصاویر منتج از این واژگان ،نشانهای از سازۀ معنوی
کمال اتصال در بیت است .شاعر با این شیوه ،با هنرمندی تمام زمان را در واژگانش به بند کشیده تا
اوج سرعت اسب را در تغییر رفتارش نشان دهد و در انتها با «معا» در نقش سازۀ نحوی «حال»
تنگاتنگی این تصاویر متضاد را در بی درنگی اسب و سوار به اوج برساند و بر نفوذ این تعبیر
بیفزاید .فاخوری کاربرد مقطع و سریع کلمات را در اینجا ،نشانۀ اوج شور سوارکاری امروالقیس
میداند (الفاخوري .)93 :1383 ،این بیت یکی از زیباترین و در عین حال ،ماندگارترین ابیات شعر
جاهلی است .این بیت نشانۀ تجدید مطلع در معلقه است و اصطالحا دارای تقطیعهای صوتی
است (ضیف ،به نقل از شفیعی کدکنی.)53 :1368 ،

میتوان گفت تقابل و تضاد ،زیرساخت اصلی این تصویر است که در واژگان «مکر» و «مفر»
و «مقبل» و «مدبر» جمع آمده است .کلمات چهارگانه همگی اسم فاعل است و از جهت
بالغت ،داللت بر ایجاز دارد تا به سرعت انتقال در اوصاف مذکور نیز اشاره کند .حذف مبتدا
میتواند به جهت اهمیت رفتار اسب باشد ،ضمن آنکه ضمیری که در هرکدام از اوصاف مستتر
است نیز ،به اسب برمیگردد .در پی هم آوردن این کلمات متضاد ،ضمن برجستهسازی تصویر،
نوعی وحدت و انسجام معنایی نیز در آن به وجود آورده است .از حیث صرفی وجود «معا» در
کنار این صفات متضاد ،نوعی پارادوکس ذهنی نیز ایجاد میکند که هرچه عمیقتر باشد ،سرعت
عمل و پویایی حاصل از حرکت اسب نیز برجستهتر میشود .در مصراع دوم ،با آوردن مطابقی
تصویری ،حرکت اسب را به سنگ عظیمی که از بلندای کوهی چپ و راست میشود و به زیر
میغلتد ،همانند میسازد تا بر سهمگینی حرکت اسب در تصویر بیفزاید .تجنیس واژگان «یزل» و
«زلت» و همحروفی این دو با «متنزل» در بیت دیگری از این بخش که سبب اجتماع واج «ز»
شده ،القاگر حرکت لغزش و سرخوردن است:
مطابق تصویری دیگر ،برای سرعت و چاالکی اسب همانندسازی حالت شیههکشیدن اسب به
جوشان بر آتش است .لفظ «ذبل» به معنای الغر ،از ویژگیهای اسبهای دونده ،سازۀ دیگر
دیگ
ِ

تصویری دیگ جوشان نیز تأکیدی بر جوش و خروش و
این تصویر است ،ضمن اینکه مطابق
ِ
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پویایی اسب میتواند باشد .اسم مبالغۀ «جیاش» ،در همآیی با «اهتزام»« ،جاش»« ،حمی» و
«غلی» که همگی واژگانی تصویری-حرکتی هستند ،پویایی را در این تصویر به اوج میرسانند.
در بیت بعد ،شاعر به مدد عنصر تقارن و تقابل در مقایسۀ کودک و سوارکار ماهر ،بار دیگر در
جهت تأکید بر پویایی و شتاب بینظیر اسبش دست به تصویرگری میزند؛ تصویر اسبی چنان
سریع که نهتنها کودک ناوارد و سبکوزن ،بلکه سوارکار ماهر نیز بر روی آن توان حفظ تعادل و
سوار معتبر است که در
خویشتنداری ندارد .در اینجا سازۀ تصویری ،تقارن و تضاد میان کودک و ِ

خلق تصویر اصلی (شتاب اسب) مؤثر است .در مطابقتی دیگر ،شاعر سرعت اسب را که گویی در
حرکت خود ،دورانی گریز از مرکز دارد ،به حرکت «خذروف» یا بادریسه در دستان کودک تشبیه

میکند؛ آنگاه که طنابهای دو سرآن را پیدرپی میکشد و در نتیجه ،حرکتی سریع و دورانی را در
صفحۀ میانی آن ایجاد میکند.

در بیت دیگر ،شاعر مجموعهای از تصاویر دیداری-حرکتی را در واژگان «ظبی»« ،نعامة»،
«سرحان» (گرگ) و «تتفل» (بچه روباه) که همگی نماد حرکت و پویایی هستند ،جمع میآورد.
تصویر دو تشبیه اول ،توصیفی و بصری است؛ اما دو تشبیه بعدی ،گریز و جهیدن اسب را در
مطابق تصویری گرگ و بچهروباه بهنمایش میگذارد ،درحالی که با الفاظ «ارخاء» و «تقریب» که
خود واژگان تصویری-حرکتی هستند ،تأکید شده است .مجموع «ظبی ،نعامة ،سرحان و تتفل»
همگی ،نظایری در حرکت و پویایی و دوندگی برای اسب بهشمار میروند:
در این تصاویر ،سازههای تصویری-حرکتی ،همزمان مجموعهای از سازههای زبانی و بالغی
هستند؛ بدینگونه که هرکدام عالوه بر اینکه واژگانی تصویری هستند ،کاربردی تشبیهی نیز
یافتهاند .بیت از چهار جملۀ اسمیه تشکیل شده است که فقط در جملۀ اول ،خبر بهصورت مقدم و
بهجهت تأکید بر اسب ذکر شده و باقی با رعایت ایجاز حذف و با هدف پیوستگی و انطباق هرچه
بیشتر تصاویر ،معطوف شده است تا در نتیجه ،تصویر واحد و متحدی را از حرکت و دوندگی برای
ِ

بیت
آخر این بخش ،شاعر با ِ
اسب ثبت کند .در ِ
َّ
ات ِبنحــره
کــــأن ِدمــاء الهادیــ ِ
ِ

ُ
ُ
عصــارة ِحنــ ٍاء ِبشیـ ٍب ُمـــر َّجــل
ِ

که گویی نوعی تخلص در این قطعه به شمار میرود ،ما را به صحنۀ شکار میبرد که آن نیز ،از
پویاترین صحنههای قصیده است:
بخش زیادی از تصاویر حرکتی در معلقۀ امروالقیس به شکار گاو وحشی تعلق دارد .با توجه به
حضور گاو وحشی در اغلب اشعار جاهلی ،میتوان گفت این حیوان جایگاه ویژهای نزد عرب
جاهلی داشته است .برخی از محققان ،موضوع گاو وحشی را با دین و شعائر و رسوم و سنن ادب
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عربی مرتبط دانستهاند؛ از جملۀ این پژوهشگران عبدالجبار مطلبی است که معتقد است گاو در
ادبیات سومری از قداست و تکریم برخوردار بوده است (افخمی عقدا .)4-2 :1388 ،او به سرودهای
معروف در میان سومریها اشاره میکند که در آن «عشتار» (خدای سرسبزی و حاصلخیزی) دوشیزگان
معبد را فراهم می آورد تا گرد استخوان ران گاو آسمان که به دست گیلگمش کشته شده بود ،ناله و
زاری سر دهند (همان)4-5 :؛ تصویری که شاید بی ارتباط با تصویر طوافکنندگان «دوار» در این
قطعه از معلقه نباشد.
در این بخش ،مجموعهای از سازه های زبانی و بالغی در ساختار تصاویر قابل بررسی هستند؛
مانند «عن» که خود فعل حرکتی است؛ «سرب» (گله) و «نعاج» که بهصورت جمع به کار رفته نیز،
نشانهای از گسترۀ حرکت و حیات است .شاعر دویدن نعاج را با آن موهای بلندشان که چون
پارچههای بلند پیچیده بر تن دخترکان طوافکننده است ،بهصورت حرکتی دایرهوار به تصویر
درآورده است .این حرکت و پویایی تسلسلی با جملۀ اسمیۀ تأکیدی «کأن نعاجه عذاري» به شکل
مستمری به اثبات میرسد .همحروفی کلمات «عذاری»« ،دوار»« ،مالء» در واکۀ «آ» به القاء این
حرکت و استمرار آن در ذهن مخاطب کمک میکند .فعل جمع «أدبرن» فعلی تصویری-حرکتی
است که وسعت تصویر پراکندگی نعاج را نشان میدهد.
در بیت دیگر ،شاعر در فعل متکلم «ألحقنا» با اسبش در این حرکت شریک میشود؛ حرکتی
سریع که او و اسبش را به راهنمایان گله میرساند .ضمن آنکه بار دیگر ،تصویری دورانی را در
مواجهه با گاو وحشی ترسیم می کند .شاعر و اسبش در تاختنی سریع و یکباره برای رسیدن به
گاوهای وحشی به حرکت درمیآیند؛ حرکتی چنان سریع که انتهای گله را به ابتدای آن ملحق
میسازد و قدرت حرکت را از آنها میگی رد .شاید این تصویر که در آن گویا شاعر و اسبش به دور
گله میچرخند و حلقۀ محاصره را تنگ میکنند ،مطابق دیگری برای تصویر طوافکنندگان دوار
باشد:
در ایجاد این تصویر تمام کلمات و اجزای بیت در انسجام و پیوستگی با یکدیگر قرار گرفتهاند؛
چون کاربرد فعل متکلم «الحقنا» که به ساختار شعر وحدت بخشیده و فعل مجزوم «لم تزیل» که
به تشکیل این دایرۀ متحد و منسجم کمک کرده است و نیز همآیی متضاد «هادیات» و «جواحر»
که از اسماء جمع متضمن معنای حرکت و پویایی هستند و بر سرعت عمل شاعر و اسبش در
ِ
گردآوردن گلۀ شکار تأکید میکنند .جملۀ حالیۀ «و لم ینضح» (عرق بر نیاوردن) تأکیدی بر پویۀ
سریع اسب در تصویر شکار گاوهای وحشی و فعل «عادی» و مصدر آن نیز واژگانی حرکتی
هستند .کلمات « َبین» و« ِدراکا» نیز به اطناب آمدهاند تا به وضوح تصویر کمک کند .در ابیات

 /144تعامل تصویرسازههای پویا و ایستا در پویایی تصاویر معلقه امروالقیس

بعد ،شاعر با توصیف ظاهر اسب از این شور و پویایی میکاهد و مخاطب را برای تصویری دیگر
از حیات و پویایی طبیعت آماده میکند.
از اینجا به بعد ،مظاهر پویایی و حرکت در تصاویر شاعر دگرگون میشود و نشانههای حیات
در رویش گلها و نوای پرندگان جلوهگر میشود؛ بهویژه درتصویر زنده و پویای نغمهخوانی شاد
پرندگان صبحگاهی که شاعر آنها را به صبوحیزدگان مانند میکند:

در تصویر اخیر ،حرکت موجود در شعر ،حرکت بانشاطی است که در واژگان «مکاکي
الجواء» که ترکیبی تصویری-حرکتی است و نیز در جملۀ اسمیۀ تأکیدی که نشانۀ ثبوت و استمرار
حرکت و نشاط در این پرندگان است ،و همچنین در پارههای زمانی «غدیة» و«صبحن» که
داللتگر شروع حرکت و پویایی هستند ،جلوهگر میشود .واژگان «سالف» و«رحیق مفلفل» نیز
که در تناسبی معنایی با خود و با پارههای زمانی مذکور قرار دارند ،بر شدت این پویایی میافزایند؛
ضمن آنکه در تشبیه حال پرندگان صبحگاهی به صبوحیزدگان ،تصویر این پرندگان ،رنگی از
سرزندگی به آخر قصیده میبخشد که بازتاب روحیۀ شاد و اهتزاز درونی شاعر است و جمعآوردن
واژگان «مکاکي» و «صبحن» نیز آن را تأکید میکند .تصویر کلی این بیت ،ترکیبی از تصاویر
دیداری ،شنیداری و حرکتی است که به کمک تشبیه و استعاره گسترش مییابد تا موجب تداعی
صدای این پرندگان در خیال مخاطب و حرکت حس حیات در وجود او شود .ضمن آنکه میتواند
بازتاب حس سرزندگی و تحرک درونی احساس و عاطفۀ شاعر در آینۀ طبیعت نیز باشد .سازۀ دیگر
این تصویر ،عنصر «صدا» است که هرچند ممکن است تجسم بیرونی آن در سایۀ تصاویر دیداری
کمرنگ به نظر برسد ،لیکن در بیشتر تصاویر شاعر وجود دارد .مخاطب میتواند از ورای این
تصاویر ،صدای خندۀ دختران دارة جلجل و یا صدای شاعر و شیهۀ اسب او را آن هنگام که در
بیابان یا در صحنۀ شکار میتازد ،بشنود؛ صداهایی که شاعر از طریق توصیف شاعرانۀ پدیدهها در
محیط شعرش توجه خوانندگان را به آن جلب میکند (زرقانی.)57 :1383 ،
 .3-4تعامل تصویرسازههای ایستا و پویا

سازههای تصویری ایستا وپویا در سراسر قصیده در هم تنیده شدهاند .تعامل این سازهها در برخی
مواقع موجب غلبه یکی از این دو بر دیگری شده است .با وجود این ،تعامل فعال سازههای ایستا و
پویا در نهایت به خلق تصویر کلی پویایی در قصیده انجامیده است.
در بخش اطاللی ،ایستایی تصویر در واژۀ قفا در تقابل با فعل حرکتی «نبک» (گریستن) قرار
میگیرد که امتداد حرکت درونی احساس و عاطفۀ شاعر است و به موازات حرکت ذهنی او در
خاطراتش شدت مییابد .این حرکت ذهنی باز در تقابل با واژۀ ایستای «منزل» و مکانهای قبیلۀ
معشوق قرار میگیرد .در بیت دیگر ،پارههای زمانی «غداة البین» و «یوم» و نیز فعل تصویری-
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حرکتی «تحملوا» در برابر واژگان ایستای «سمرات الحي» قرار میگیرد .در اینجا غلبۀ تصویری با
سازه های پویاست ،ضمن آنکه بر داللت معنایی حرکت و کوچ معشوق تأکید دارد .در اینجا،
شاعر از توصیف مکان به توصیف خود و حاالت اندوهگینش در هجران معشوق و از آن ،به
خاطراتی از او میرسد که شرح وقایع گذشتۀ شاعر است و در حرکت زمان از او جا ماندهاند.
قید «عند رسم دارس» تصویری ثابت را عرضه میکند ،ضمن آنکه در تقابل با سازۀ حرکتی
ریزش اشکها در «عبرة مهراقة» قرارمیگیرد .در عین حال ،استفهام انکاری موجود در این
مصراع ،با تردیدی که در شاعر ایجاد میکند ،احساس و فکر او را از توقف بر اطالل به جانب
رهاسازی این موقعیت به حرکت درمیآورد .در این بخش ،سکون و وقوف حالت قبل بهتدریج
جای خود را به حالتی پویا میدهد.
در اینجا نوعی تقارن تصویری نیز هست؛ بهعبارتی تصویر وزش بیوقفۀ بادهای مخالف
بیانگر ثبوت احساس حب در عاطفۀ شاعر در کنار ثبوت آثار منزلگاه معشوق است .تقابل
تصویری مکان (رمز ایستایی) و بادها (رمز پویایی) موجب ایجاد ترکیبی از تصویرسازههای ایستا و
پویا در دو سطح زبانی و بالغی میشود.
در بخش توصیف شب ،یکی از واژههای قابل تامل« ،بحر» است که از سویی بهسبب ظرفیت
مکانی خود ،واژهای ایستا به حساب میآید و از دیگر سو ،بهسبب مظروفی که دربردارد ،سرشار از
حرکت و پویاییاست و پارادوکسی از درآمیختگی این دو حالت ارائه میکند ،ضمن اینکه
نشاندهندۀ قرار بیرونی و بیقراری درونی شاعر است؛ بهعبارتی ،همنشینی شب و بحر انعکاسی از
وجود شاعر است که در ظاهر آرام مینماید ،در حالی که در درونش طوفانی از احساسات و
عواطف گوناگون در حرکت و طغیان است.
در آغاز قطعه ،وصف اسب ،جملۀ حالیۀ «والطیر في وکناتها» که داللت بر تداوم خواب
پرندگان دارد ،ضمن آنکه تصویری ایستا را نمایش میدهد ،جلوهای از توقف ،سکون و ادامۀ
پایداری شب است و در مجموع ،در برابر تصاویر پویایی قرار میگیرد که شاعر در ادامه ،در

توصیف اسب میآورد .تقابل پارۀ زمانی «اغتدی» نیز در برابر این تصویر ایستای «والطیر في
وکناتها» پویایی تصویر را افزوده است .در این قطعه ،تقابل تصویری واژگان «جلمود صخر» که
تصویری ایستا دارند ،با «حط» و «سیل» که واژگانی تصویری-حرکتی هستند ،نشاندهندۀ غلبۀ
عناصر پویایی در بیت است.
در ابیات بعد ،شاعر همچنان برای عینیتبخشی به تصویر ذهنی خود از اسب ،به مدد سازۀ
بالغی تشبیه ،مطابقهای متعددی برای آن خلق میکند؛ چون تشبیه سرخوردن نمد زین از پشت
اسب در حال دویدن ،به قطرات بارانی که بهسرعت از روی تختهسنگی صاف و هموار
ِ
صاف ِ
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فرومیغلتند .در بررسی این تصاویر برخی از سازه های ذاتی پویا و ایستا را در کاربستی متناقض با
جوهر درونی آنها مییابیم؛ مانند واژۀ «صفواء» (تخته سنگ) که نماد ایستاییست ،لیکن بهعنوان
تصویر پویای اسب به کار رفته و با واژگان حرکتی باران ،اسب و
سازهای تأکیدی در ساختار
ِ
لغزیدن همنشین شده است؛ چنانکه واژگان «مسح» و «سابحات» در تقابل با واژۀ ایستای «ونی»
(سستی) تصویری تقابلی از دوندگی اسب شاعر در برابر اسبهای دیگر ایجاد میکند.
در بخش شکار نیز عناصر و سازههای حرکتی و ایستا در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا تصویری

پویا و مؤثر از اسب و راکب آن ارائه دهند« .الحقنا» در آغاز بیت ،فعلی حرکتی است که با «لم
تزیل» درآخر بیت که داللت بر ایستایی دارد ،در تقابل قرار گرفته است.
در قطعۀ پایانی توصیف طبیعت ،سازههای ایستا و پویا در تقابل با یکدیگر حضور یافته و باعث

برجستگی تصویر حیات در شعر شدهاند؛ همچون تصویر پویای صاعقه در تشبیه به «لمع
الیدین» (حرکت دستها) که در تقابل با فعل «قعدت» قرار میگیرد که بر ایستایی شاعر داللت
دارد .در اینجا هیچ نشانی از مرکب شاعر نیست؛ گویی همۀ آن هیجان و حرکت به یکباره در وجود
او فرونشسته و شاعر به آرامش رسیده است .در اینجا نیز همچون در آغاز قصیده ،شاعر با یارانش
در این نشستن همراه است« :قعدت له و صحبتي بین ضارج» .شاعر در اینجا تصویری تقابلی
میان این توقف و حرکت ابرها در آسمان ایجاد میکند .در حالی که او و یارانش در نقطهای نشسته
و به آسمان مینگرند ،ابرهای بارانزا در آسمان حرکت کرده ،باران سیلآسای خود را بر مناطق
گستردهای فرومیریزند .در ادامه ،این بارشها به سیلی ویرانگر تبدیل میشود که از فراز کوهها به
جانب دشتها سرازیر میشود و در مسیر خود درختان را ریشهکن و بناهای سست را ویران
میکند .در این ابیات واژگان پویا و ایستا در مقابل هم قرار دارند.
چنانکه واژۀ تصویری-حرکتی «صوب» (باران) با کوههای «قطن»« ،ستار» و «یذبل» و افعال
حرکتی «یسح» با «کتیفه» (نام کوهی) و «یکب» (ریشهکنی) با «دوحة کنحبل» (ریشۀ درختان تنومند)

در تقابل قرار می گیرند؛ کوه و ریشه در توازن معنایی استقامت و افعال مذکور در تناسب معنایی
حرکت و تغییر قرار دارند .این تقابل به برجسته کردن پویایی سیل و در واقع تغییر در طبیعت
میانجامد .سازههای حرکتی «مر» و «انزل» از افعال حرکتی و واژگان «نفیان» (ریزش قطرات باران)
و «عصم» (بزهای کوهی) که نماد چاالکی و حرکت است ،باز در تقابل با ایستایی «قنان» ( نام

کوهی) و «منزل» که نشانۀ توقف و ایستایی است ،قرار میگیرند« .منزل» و «انزل» با وجود
تجنیس در تقابل تصویری نیز هستند.
تقابل حرکت و سکون میتواند نشانهای از نزاع نیروهای طبیعت باشد؛ نزاعی که نتیجۀ آن
زندگی و حیات است و همان گونه که پس از پایان سیل و حمل بار آن بر کوهها و دشتها ،طبیعت
در رویش بهاری به اعتدال میرسد ،شاعر نیز پس از فراز و فرودهای بسیار به آرامش میرسد .در
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این بخش ،تصاویر ایستا در ت وصیف شاعر از فضای بعد از سیل و در تقابل با آن ادامه مییابد؛
چون تصویر کوه «ثبیر» و نیز «رأس المجیمر» که شاعر آنها را با سازههای بالغی بهتصویر
میکشد.
آخرین تصاویر متقابل پویا و ایستا در بیت آخر معلقه و در تصویر درندگان غرقشده در
ِگلوالی و رسوبات سیل ظاهر میشود .در این بیت تقابل ایستایی و پویایی حیات در واژه
«غرقی» جمع شده که جلوهای از واقعگرای ی شعر جاهلی در پذیرش حقایق هستی و در عین حال
نویدبخش حیاتی دوباره برای زمین و به تعبیری ،جان و روح شاعر است؛ آنجا که تصویر ایستای
وحوش غرق در گلوالی در کنار تصویر پویای سیل ،نشانهای از حرکت به سوی رویش و زندگی
دوباره برای طبیعت و جان شاعر میشود.
 .5نتیجه
 تصویر ،عنصر ثابت همۀ انواع شعر ،جوهر اصلی آن و تنپوش مفاهیم و عواطف خیالانگیزشاعر و بازتاب ادراکات او از جهان پیرامونش است .آنچه مسلم است ،امروزه تصویر برخالف
گذشته ،از جایگاه ویژهای در بررسی ادبیت اثر ادبی برخوردار است؛ از اینرو ،در رویکرد نقد نو
به موضوع تصویر تنها به عناصر مبتنی بر صور خیال بسنده نمیشود ،بلکه به سازههای زبانی
تصاویر نیز توجه میشود.
 معلقۀ امروالقیس بهعنوان نمونۀ مثالی شعر جاهلی ،همچون سایر اشعار این طبقه ،ازویژگیهای تصویری ویژه ای برخوردار است که آبشخور اصلی تصاویر او را موضوعاتی چون اقلیم
طبیعی و جغرافیای خاص روزگار شاعر ،سنن و اجتماعیات عصر او و نیز ویژگیهای زبانی مسلط
بر شعر عصر جاهلی تشکیل میدهد.
 میتوان گفت که در تصویرگریهای امروالقیس از موضوعات یادشده ،این تصویرها تنها برصور خیال مبتنی نیست ،و شاعر تنها زمانی به سراغ صور خیال ،بهویژه تشبیه میرود که بخواهد
منظور خود را در این توصیفات وضوح بیشتری ببخشد؛ به همین دلیل ،او گاه در تبیین افکارش از
سازههای غیر بالغی سود میبرد .در استفاده از صور خیال نیز برحسب نیاز ،گاه به یک تشبیه بسنده
میکند و گاه به تعدد ،تشبیهات مختلفی را پشت سر هم میآورد تا مقصود را بیان کند.
 در کنار سازههای بالغی ،سازههای زبانی گوناگونی نیز چون عناصر صرفی و نحوی ،واژگانتصویری ،جمالت توصیفی ،تکنیکهای روایتی و عناصر زمان و مکان ،ساختار تصاویر معلقه را
تشکیل میدهند.
-

یکی از مهمترین وجوه تصویری در معلقۀ امروالقیس ،حرکت و پویایی است که به اشکال

گوناگونی در شعر او جلوهگر میشود؛ چون حرکت شاعر در زمان (در تداعی خاطراتش) یا حرکت
زمان بر او ،مثل گذر روز و شب و اجزاء زمان ،حرکت در مکان ،حرکت عناصر و موجودات
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طبیعت ،حیوانات ،ابر ،باران و سیل ،حرکت احساسات درونی او از غم به شادی ،حرکت از
موجودات ایستا و ثابت چون شب و ستارگانش و از هر آنچه شاعر را به توقف و سکون وامیدارد.
میتوان گفت حرکت در شعر امروالقیس متأثر از طبیعت بیرونی و درونی اوست؛ به تعبیری دیگر،
این حرکت ذاتی و جوهری عالم ،در روح و جان شاعر سرایت میکند و او را از اندوه پایدار آغازین
شعرش رهایی میبخشد و با تبدیل آن به حسی تازه ،مخاطب را به بخشهای دیگر قصیده
میرساند .در قطعۀ وصف شب ،شاعر گرفتار ایستایی و وقوف شب است؛ اما سرانجام به مدد
عنصر زمان خود را رها میسازد و در ادامه ،با تداوم زندگی و در حقیقت به نوعی گذر از افکار و
اندیشههای خود ،مخاطب را با خود به قطعات پویای اسب و شکار و در نهایت به صحنههای پویا
و فعالی از طبیعت در تصاویری از ابرها ،صاعقه ،باران و سیل میرساند که جلوۀ حرکت مستمر و
فزایندۀ حیاتاند.
 در مجموع ،تقابل و همجواری این دو دسته از سازههای تصویری ،موجب برجستگی تصاویرحرکتی در قصیدۀ امروالقیس شده است و به تعبیری دیگر ،با بررسی رابطۀ تعاملی تصویرسازههای
پویا و ایستا در این قصیده ،میتوانیم به تصویر کلی حرکت و پویایی بهعنوان عنصری مؤثر در
سرآمدی و ماندگاری این معلقه دست یابیم.
پینوشت
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بخشی از آنچه میانشان گذشته را شرح داده است (← ابن عبد ربه.)101 /8 :1983 ،
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فتوحی ،محمود ( ،)1386بالغت تصویر ،تهران ،سخن.
فضیلت ،محمود ( ،)1390زبان تصویر (علم بیان و ساختار تصویرهای ادبی) ،تهران ،قلم.
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Abstract
The phenomenon of migration is one of the most complex demographic phenomena,
and the process of adaptation of migrants to the destination is a much more complex
phenomenon.Because living in a new human society, which is based on a set of
specific value frameworks, specific expectations, requires a degree of
adaptation.This adaptation takes place during culturalization, that is, the changes
that individuals make in response to their cultural environment in order to have the
power to meet the challenges posed by the collision of two different cultures.
chikago by Ala al-Asvani is the story of the emigration of a number of Egyptian
intellectuals who immigrate to the United States to continue their education and
have a better future.After entering the new community, these people adopt cultural
strategies to be more compatible with the host country. this paper aims to address
this strategy by relying on the theory of Bery culture to address these strategies from
the personality of the novel and answer the questions that the characters of this novel
are adapted to the new western culture and which is influenced by what cultural
strategies proposed in john Bery theory. the results indicate that the process of
culture is a complex and complex process and elements such as religious, ethnic,
patriotic, and individual attitudes are involved. with different backgrounds and
attitudes in this process, various strategies such as separation, similarity and
integration are adopted to adapt to the new environment. It is to be noted that
integration strategy is the best strategy for resolving cultural challenges because the
expatriate needs to create a dual or compound identity to have beneficial interaction
in the new environment, so as to preserve the culture of the host, can adapt to the
values and cultural norms of the host community.

Keywords: Immigration, Compatibility, Acculturation, John Berry,Ala AlAsvani, Chicago.
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چکیده
پدیدۀ مهاجرت یکی از پیچیدهترین پدیدههای جمعیتی است ،و فرآیند سازگاری مهاجران در مقصد ،پدیدهای
بهمراتب پیچیدهتر از آن است؛ چراکه زندگی در یک جامعۀ انسانی جدید که بر اساس مجموعهای از چارچوبهای
ارزشی مشخص ،انتظارات و توقعات خاص شکل گرفته ،مستلزم رسیدن به درجهای از سازگاری است؛ این سازگاری
ِ
در جریان فرهنگپذیری ،یعنی در حین وقوع تغییراتی صورت میگیرد که افراد در پاسخ به محیط فرهنگی خود صادر

میکنند تا قدرت مواجهه با چالشهای ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند .نظریۀ فرهنگپذیری
جان بری که در حقیقت نوعی سازگاری با فرهنگهای مخالف است ،یکی از جامعترین نظریهها دربارۀ سازگاری
مهاجران است .رمان شیکاگو اثر عالء األسوانی ،روایتگر زندگی تعدادی از روشنفکران مصری است که برای ادامۀ
تحصیل و داشتن آیندهای بهتر به آمریکا مهاجرت میکنند .این افراد بعد از ورود به جامعۀ جدید برای سازگاری
هرچه بیشتر با سرزمین میزبان دست به اتخاذ استراتژیهای فرهنگی میزنند .مقالۀ پیش رو بر آن است تا با تکیه بر
نظریۀ فرهنگپذیری بری به بررسی این استراتژیها از طرف شخصیتهای رمان مذکور بپردازد و به این سؤاالت
پاسخ دهد که شخصیتهای این رمان چگونه خود را با فرهنگ جدید غرب سازگار کردهاند و این سازگاری متأثر از
فرهنگی مطرحشده در نظریۀ جان بری است؟ نتایج حکایت از آن دارد که فرهنگپذیری فرآیندی
کدام استراتژیهای
ِ

مرحلهای و پیچیده است و عناصری همچون ریشههای دینی ،قومی ،میهنی و نگرشهای فردی در آن دخیل هستند.
قهرمانان با پیشینهها و نگرشهای متفاوت در این فرآیند ،استراتژیهای متعددی از قبیل جدایی ،همانندی و
یکپارچگی را برای وفقدادن خود با محیط جدید اتخاذ میکنند .استراتژی یکپارچگی ،بهترین راهبرد برای حل
چالشهای فرهنگی مهاجر است؛ زیرا مهاجر برای داشتن تعامل سودمند در محیط جدید ،به ایجاد هویتی دوگانه در
خود نیاز دارد تا در عین حفظ فرهنگ مادری ،خود را با ارزشها و معیارهای فرهنگی جامعۀ میزبان نیز وفق دهد.
واژههای کلیدی :مهاجرت ،سازگاری ،فرهنگپذیری ،جان بری ،عالء األسوانی ،شیکاگو.
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مهاجرت بینالمللی به تحرکات جمعیتی اطالق میشود که در عصر حاضر متأثر از عوامل کششی
جوامع مدرن همچون رفاه اقتصادی ،کاریابی و جستجوی آزادی یا فرار از نظامهای مستبد
حکومتی شکل میگیرد و از جنبههای مختلف جمعیتی ،جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی مورد
مطالعۀ صاحبنظران قرار گرفته است .این پدیده از بعد جامعهشناختی و فرهنگی ،مهاجران را با
موضوعاتی همچون رویارویی با فرهنگ جامعۀ میزبان مواجه میسازد و باعث میشود تا فرد
مهاجر نسبت به هنجارها و ارزشهای فرهنگی خود دچار تردید و بحران هویتی شود« .در چنین
حالتی مهاجر با دو مسئلۀ مهم روبهروست :اینکه فرهنگ غالب را بپذیرد و در جامعۀ مدرن ادغام
شود؛ یا در برابر فشار فرهنگی تاب آورده و ارزشهای فرهنگی خود را حفظ کرده و همچون فرد
بیگانه در چنین جامعهای زندگی کند» (مدرسی.)36 :1393 ،
ادبیات مهاجرت و آثار داستانی ،بستر مناسبی است که در دهههای اخیر توانسته است چنین
چالشهایی را در آثار نویسندگان برونتبار به نمایش بگذارد .از آنجا که نویسندگان مهاجر در
جوامع مدرن ،زندگی در «فضای سومی» را تجربه کرده و تجربههای میانفرهنگی را به دست
آوردهاند ،توانستهاند چالشهای فرهنگی و هویتی مهاجر را در دنیای داستان و در باورها و کنش
شخصیتهای داستانی به تصویر بکشند .نمونههایی از این چالش فرهنگی بین غرب و شرق ،در
ادبیات داستانی عرب دیده میشود؛ آثاری همچون الحي الالتیني ( )2006از سهیل ادریس،
عصفور من الشرق ( )1960از توفیق الحکیم ،حمار من الشرق ( )1991از محمود سعدنی و  ...از
این قبیل است.
نویسندگان برون تبار در مواجهه با فرهنگ غالب ،دو گونه عمل میکنند« :برخی تمایل دارند
تصورات خود و دیگران را مطلق پنداشته و امکان جابهجایی الگوها و ارزشهای فرهنگی را نادیده
بگیرند؛ ولی برخی دیگر به جای فروافتادن در تلۀ صفبندهای افراطی و بومیگرایی ،تضادهای
فرهنگی را در آثار خویش به شیوههای خالقانه بازتاب دهند» (خدایی.)40 :1395 ،
عالءاألسوانی از جمله نویسندگان مصریتبار است که به نظر میرسد توانسته در رمان شیکاگو
احساسات و چالشهای هویتی مهاجر مصری ،تفاوتهای فرهنگی این اقلیت ،ابعاد و تبعات
مهاجرت ایشان را به تصویر بکشد و تنازعات فرهنگی شخصیتهای داستانی و پذیرش یا رد
فرهنگ سرزمین مادری مهاجر را ترسیم کند .این جستار بر آن است تا کنشها و رفتارهای

شخصیتهای این رمان را در پرتو نظریۀ «فرهنگپذیری» 1تحلیل کند؛ اصطالح «»Acculturation

که نخستینبار آن را امیرحسین آریانپور در فارسی به «فرهنگپذیری» ترجمه کرده (← آگبرن و

تیمکف ،بیتا )126 :توسط جان بری ( ،)Jahn Beryفرهنگشناس و روانشناس آمریکایی مطرح شده
است .همانطور که در بخش نظری خواهد آمد« ،فرهنگپذیری یک فرآیند یادگیری است که از
طریق آن فرد در یک زمینۀ اجتماعی-فرهنگی جدید زندگی را شروع میکند .در واقع این فرآیند
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فرهنگپذیری از اجتماعیشدن اولیه که در جامعۀ قبلی رخ داده بود ،به وجود میآید؛ فرآیندی
مداوم و متقابل که تمامی افرادی را که در یک جامعۀ متکثر فرهنگی زندگی میکنند ،دربرمیگیرد»
(بری ،به نقل از برومندزاده و نوبخت.)90-73 :1387 ،

رمان شیکاگو روایتگر دو نسل از مهاجران و دانشجویان مصری است که برای ادامۀ تحصیل به
آمریکا مهاجرت کردهاند و در دانشگاه شیکاگو مشغول تدریس یا تحصیل هستند .به نظر میرسد
اسوانی درصدد است از زبان شخصیتهای داستان به وجود تقابلهای فرهنگی شرق و غرب
بپردازد و با زبان هنر ،ایدئولوژیهای موجود و گاه کاذب را در قبال فرهنگ «دیگری» از وجود
برخی باورهای اشتباه پیراسته کند .نویسنده در پشت راوی داستان قرار میگیرد و درصدد است در
راهبردهایی که برخی شخصیتهای داستان مثل «ناجی» اتخاذ میکنند ،راه حلی برای برونرفت
مهاجران از این تعارضات ارائه دهد و از موضعی انسانی و بهدور از تعصبات قومی و نژادی،
تضادهای فرهنگی را به تصویر بکشد .از شخصیتهای داستان شیکاگو میتوان «دکتر رأفت» را
نام برد که سی سال است به آمریکا مهاجرت کرده و پس از طی مراتب پیشرفت بهعنوان استاد
دانشگاه شیکاگو ،به نظر میرسد عناصر فرهنگی جامعۀ میزبان را میپذیرد و با خانمی آمریکایی به
نام میشل ازدواج میکند و صاحب دختری به نام ساره میشوند .قهرمانان دیگر داستان دختری
روستایی به نام شیما محمدی و طارق ،فرزند یکی از نظامیان مصری هستند که برای ّ
طی مقطع
دکتری به آمریکا مهاجرت کرده ،در دانشگاه شیکاگو مشغول به تحصیل میشوند ،این دو
شخصیت ،نمایندۀ مهاجران نو ورود به آمریکا هستند که در رویارویی با فرهنگ جامعۀ مقصد با
چالشهایی روبهرو میشوند .شخصیتهای دیگری مانند صالح ،دنانه ،گراهام و صفوت،
حضوری فرعی در این رمان دارند.
از آنجا که عنصر مکان از جنبۀ زیباشناسی ،نقش مهمی در تکوین شخصیت دارد و
شخصیتهای روایت از مکان تأثیر میپذیرند (یونسی ،)431 :1388 ،اسوانی توانسته است از این
جنبه نیز تأثیر مکان بر این شخصیتها را به تصویر بکشد .شهر «شیکاگو» که به زبان بومیان
سرخپوست به معنای «رایحۀ قوی» است (األسواني ،)7 :2007 ،مکان رویدادها در این داستان است
و از منظر نشانهشناسی عنوان ،همان رایحۀ عطرآگین مدنیت است که به مشام شرقیان میرسد و
ایشان را مسحور خود میسازد .اسوانی توانسته است تأثیرپذیری مکانی هرکدام از این شخصیتها
را بعد از ورود به آمریکا به نمایش بگذارد و کنش هر یک را در رویارویی با جامعه و فرهنگ جدید
نشان دهد .این مقاله با بهرهگیری از چارچوب نظری فرهنگپذیری بری ،سعی در پاسخ به این
پرسشهای اساسی دارد :شخصیتهای این رمان چگونه خود را با فرهنگ جدید غرب سازگار
کردهاند؟ این سازگاری متأثر از کدام استراتژیهای فرهنگی مطرحشده در نظریۀ بری است؟
أسوانی در این رمان از چه نظرگاهی به فرهنگ خودی و فرهنگ جامعۀ میزبان نگریسته است؟
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دربارۀ پیشینۀ پژوهش حاضر باید گفت که حسن روحوند در «فضاهای فرهنگی و تجربۀ
مهاجرت در داستان همنام» ( )1391به مطالعۀ مفاهیم فضا و فرهنگ بهعنوان دو متغیر اصلی در
داستان همنام اثر الهیری جومپا میپردازد و رابطۀ این دو متغیر را در دو الیۀ مهاجرتی «فضای
تفاوتها» و «فضای رابطهها» بررسی میکند .شیخاالسالمی در «بازسازی هویت در ادبیات
مهاجرت ایتالیا» ( )1391به بررسی هویت مهاجران ایتالیایی و تأثیر سرزمین میزبان در شکلگیری
سبکی جدید در ادبیات میپردازد .مریم عاملی رضایی در «تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت
دهه شصت و هفتاد» ( ،)1393گرایش به مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه و عدم پذیرش عناصر
ً
اساسی این فرهنگ ،خصوصا در حیطۀ باورها ،ارزشها ،زندگی خانوادگی و گرایش به حفظ و
تجدید سنتها را به تصویر کشیده است .فالح و همکاران در «چالش عناصر هویتساز سرزمین
مادری و میزبان در فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت در رمانهای ادبیات مهاجرت فارسی» (، )1395
نتیجه میگیرند که نشانههای هویتساز در سرزمین میزبان به سبب از دست دادن قدرتهای حامی
خود و تعارض با نشانههای هویتساز میزبان ،ممکن است به حاشیه فرستاده شوند .سعیدی و
رضایی در « بازنمایی تنازع میان سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت»
( ،)1396به بیان تنازعات نسل اول و دوم مهاجران در برابر فرهنگ جامعۀ میزبان پرداخته ،معتقدند
نسل اول مقاومت بیشتری در برابر فرهنگ میزبان دارد و نسل دوم بر اساس ارزشهای فرهنگ
میزبان رفتار میکند .خدایی در کتاب ادبیات بینفرهنگی ،نویسندگان برونتبار در آلمان ( )1395به
مطالعۀ آثار نویسندگان برونتباری پرداخته که از کشورهای ایران ،ترکیه ،سوریه و مصر به آلمان
مهاجرت و آثار خود را به زبان آلمانی ارائه کرده و تقابل خردهفرهنگها را در جوامع مدرن به
تصویر کشیدهاند.
در خصوص رمان شیکاگو نیز پژوهشهایی صورت گرفته است؛ از جمله دهنوی امیری و
همکاران در «سیمای دیگری در رمان ثریا در اغماء ،اثر اسماعیل فصیح و رمان شیکاگو ،اثر عالء
األسوانی» ( )1394مهاجرت گروهی از روشنفکران را به اروپا به تصویر میکشند که بیانگر تقابل
شرقی همراه با سنت و آزادی غرب است .مقالۀ «نقد جامعهشناختی رمان شیکاگو ،اثر عالء
االسوانی بر پایۀ نظریۀ ساختارگرایی تکوینی» ( ،)1398نوشتۀ توکلی محمدی و آذرشب نتیجه
می گیرد که اسوانی با اثرپذیری از محیط اجتماعی مصر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک،
مشکالت قشر روشنفکر مصری را در داخل و خارج کشور به تصویر کشیده است .همچنین
محمدی و آذرشب در «دراسة روایة شیکاجو علی ضوء نظریة الواقعیة العظیمة لجورج لوکاتش»
( )1398با استفاده از نظریۀ واقعگرایی لوکاچ ،بهویژه نظریات فردی و اجتماعی وی ،مسائل مربوط
به قشر تحصیلکردۀ مهاجران مصری را بررسی کردهاند.
همانگونه که مالحظه شد پژوهشهای یادشده ،موضوع تنازعات فرهنگی مهاجران را در
سرزمین میزبان ،در ادبیات فارسی بررسی کردهاند؛ اما مقالۀ پیش رو بر آن است تا فرآیند سازگاری
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مهاجران را از ُبعد دیگری ،یعنی اتخاذ استراتژیهایی که در درازمدت به فرهنگپذیری مهاجران
منجر میشود ،در رمان عربی مطالعه کند که این موضوع ،خود دلیلی بر نو بودن این پژوهش است.

 .2نظریۀ فرهنگپذیری جان بری
«فرهنگپذیری» ( )Acculturationمفهومی است که برای نخستینبار در سالهای آغازین دهۀ
بیست میالدی ،در دو حوزۀ جامعهشناسی و مردمشناسی مطرح شد .پژوهشگران ،این واژه را برای
شرح پویاییهای رفتار افراد متعلق به فرهنگهای متفاوت و در تماس با یکدیگر بهکار گرفتند (تقی-

یاره .)101 :1392 ،تاکنون نظریههای متعددی برای توصیف پدیدۀ فرهنگپذیری تدوین شده است
که از جملۀ آنها میتوان به نظریۀ جان بری اشاره کرد.
از نظر بری ،فرهنگپذیری مجموعه فرآیندهایی است که موجب تغییر در فرهنگ افراد و
گروههای با فرهنگ متمایز میشود .در نتیجۀ مهاجرت ،بسیاری از جوامع مدرن به گروههای متکثر
فرهنگی تبدیل میشوند که از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی با هم برابر نیستند .در اینجا فرض بر
ً
این است که «اقلیت» ناگزیرند به بخشی از فرهنگ اصلی بپیوندند و عمدتا به اراده ،تحرک و
ماندگاری افراد بستگی دارد (.)Berry, 1997: 8

جان بری تأ کید میکند هرچند این نظریه مربوط به مهاجران است ،ولی نتایج آن به گروههای
اقلیت و افراد بومی نیز قابل تعمیم است .وی معتقد است مهاجر پس از ورود به جامعۀ میزبان با
دو مسئلۀ مهم روبهروست :یکی آنکه آیا هویت فرهنگی خود را بهعنوان یک ارزش حفظ کند یا
اینکه ارزش آن است که برای ایجاد ارتباط سازنده با جامعۀ بزرگتر ،با فرهنگ میزبان درآمیزد
( .)Berry, 2019: 28آنچه در این انتخاب عامل تعیینکننده است ،این است که مهاجر تا چه میزان به
حفظ هویت خود یا مشارکت و تماس با سایر گروههای فرهنگی تمایل نشان دهد ( Berry, 1997:

 .)9هنگامی که این دو موضوع بهطور همزمان در نظر گرفته میشود ،چهار استراتژی فرهنگپذیری
ایجاد میشود که در قالب پاسخ مثبت یا منفی به دو سؤال اساسی مذکور شکل میگیرد (.)Ibid: 28

 .1-2جدایی ()Repli Communautaire

این نوع راهبرد زمانی اتفاق میافتد که مهاجر میخواهد هویت فرهنگی خود را حفظ کند و به
برقراری تعامل با دیگران تمایلی ندارد ( .)Berry, 1997: 9این استراتژی نوعی پاتک فرهنگی است؛ و
این حالت مهاجرینی است که به خود آویخته شدهاند و پایبند به عقاید و اندیشهها و ارتباط از باال
با جامعۀ میزباناند (أمین.)40 :2016 ،

 .2-2همانندگردی ()Assimilation

در این نوع استراتژی تمایل به مشارکت و تماس با سایر گروههای فرهنگی حاضر در جامعه مطرح
و تعامل با سایر فرهنگها در چارچوب این راهبرد تعریف میشود ( .)Berry, 2010 : 7در این حالت
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مهاجر بهخاطر فرهنگ سرزمین میزبان ،تمایل دارد فرهنگ و هویت اصلی خود را رها کند .او خود
را شبیه بسیاری از ارزشهای افراد جامعۀ جدید و معیارهایشان میکند .بدینترتیب ،شخصیت
ً
مهاجر قبل و بعد از مهاجرت دستخوش تغییر اساسی میشود .غالبا مهاجرانی که این نوع
استراتژی را برای سازگاری با جامعۀ میزبان برگزیدهاند ،فارغ از هر نوع اظهار دلتنگی ،ارتباطشان را
ً
با گذشته و سرزمین مادری خود کامال قطع میکنند (أمین.)41 :2016 ،
 .3-2یکپارچگی ()Integration

این نوع استراتژی زمانی مطرح میشود که مهاجر عالقهمند است با جامعۀ میزبان در تعامل
روزمره باشد و از طرفی ارزشهای فرهنگی خود را حفظ کند .در چنین حالتی راهبرد یکپارچگی
فرودست مهاجران در جامعه گسترش یابد ،جامعه را به
مطرح میشود و اگر از طرف گروههای
ِ

سمت تنوع فرهنگی پیش میبرد (.)Berry, 1997: 9

این استراتژی در جوامعی قابل پیگیری است که سیاستهای کالن اجازۀ ظهور چندفرهنگی را
بدهد و برای تحقق آن ،چند پیش شرط روانشناختی الزم است .1 :گستردگی پذیرش ارزشها در
جامعه با تنوع فرهنگی؛  .2وجود نگرش مثبت در میان گروههای فرهنگی؛  .3فقدان تعصبات
قومی و نژادی؛  .4احساس دلبستگی برای عضویت در جامعهای بزرگتر در میان همۀ گروهها
(.)Ibid: 11

 .4-2حاشیهایشدن ()Marginalization

زمانی که دلبستگی به فرهنگ مادری و حفظ هویت اصلی کمرنگ شود و از سوی دیگر عالقه به
ایجاد رابطه و تعامل فرهنگی با دیگران،به دلیل ترس از حذف یا تبعیض کاهش یابد؛ راهبرد
حاشیهایشدن مطرح میشود ( .)Berry, 2019: 56این وضعیت در جای خود استراتژی نیست ،بلکه

نوعی از خودبیگانگی روانی و تباهی یا ازهمپاشیدگی است (أمین.)41 :2016 ،
مهاجر ناگزیر است یکی از این استراتژیها را انتخاب کند؛ هرچند نباید از نظر دور داشت که
در اقامتهای طوالنیمدت در محیطی جدید ،ممکن است نگرشهای مهاجران به فرهنگ مادری
یا میزبان اصالح شود یا تغییر کند و در پی آن استراتژی و کنشهای پیشین او نیز دگرگون گردد.
«نگرش ،به تمایل مثبت یا منفی شخص نسبت به یک شیء ،فرد ،نهاد یا رویداد گفته میشود
و از سه مؤلفۀ احساس ،شناخت و رفتار تشکیل میشود» (داوری اردکانی و جلیلیان .)136 :1392 ،از
اینرو ،انتخاب استراتژی متأثر از عوامل مشخصی است:
برخی از این عوامل مربوط به ویژگیهای جامعۀ میزبان است؛ مانند ساختار اجتماعی و
اقتصادی ،میزان استقبال فرد از فرهنگ میزبان ،سیاست و قوانین مهاجرت؛ و برخی مربوط به
ویژگیهای فردی مهاجر ،مانند یادگیری زبان میزبان ،موضعش نسبت به فرهنگ مادری ،سطح
فرهنگی و علمی ،دالیل مهاجرت ،آرمان و اهداف ورای آن؛ همچنین برخی از آنها مربوط به

 /158سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان شیکاگو ،اثر عالء األسوانی؛ بر اساس نظریۀ فرهنگپذیری جان بری

فرهنگ اصلی میباشد که از آن مهاجرت کرده است ،مانند ساختار اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
و ( ...أمین.)11 :2015 ،

 .3بخش تحلیلی
در ادامه به تحلیل استراتژیهای اتخاذشده از سوی شخصیتهای مهاجر رمان شیکاگو بر اساس
نظریۀ فرهنگپذیری بری میپردازیم:
.1-3جدایی

این استراتژی بیشتر در مهاجران نسل اول نمود مییابد؛ بدین صورت که مهاجر به دلیل اینکه
بخش عمده ای از حیات خود را در سرزمین مادری گذرانده است ،بیشتر از فرزندان خود پایبند به
فرهنگ و زبان مادری است .گیدنز این استراتژی را بهترین راه برای ایجاد جامعۀ متکثر فرهنگی
میداند ،به شرط اینکه برای خردهفرهنگها اهمیت مساوی قائل شده ،به رسمیت شناخته شوند
(گیدنز .)374 :1386 ،در رمان شیکاگو استراتژی شخصیتهای نسل اول داستان همچون احمد
دنانه ،صفوت شاکر ،رأفت ثابت و محمد صالح در مواجهه با فرهنگ غرب از این امر حکایت
دارد .برخی بر این استراتژی ماندگار مانده و برخی دیگر بعد از یک دوره تالش برای همانندگردی،
از فرهنگ میزبان جدا و به انسان حاشیهای تبدیل میشوند.
احمد دنانه ،دیپلمات مصری ،از جمله شخصیتهایی است که طی اقامت خود بر اتخاذ
استراتژی «جدایی» ماندگار میماند .در توصیف أسوانی از شخصیت دنانه ،نمودهای این تفاوت
با فرهنگ غرب نمایان میشود .نویسنده از او در شمایل مصریاش ،به انسانی تعبیر میکند که
گویی از چراغ جادو یا گذشته به حال پرتاب شده است:

(األسواني.)66 :2007 ،

«مذهب عامل هویتساز بسیار نیرومندی است که بهخاطر کارکردهای ایدئولوژیکی و
اعتقادی ،افراد بهسختی می توانند از آن دست بکشند .این عامل یکی از دالیل نیرومندی خود را از
طریق بودن در فضای سرزمین اصلی به دست میآورد» (عاملیرضایی .)66 :1393 ،احمد دنانة عالوه
بر اینکه خود پایبند ارزشهای فرهنگی و دینی مصر است ،دیگران را نیز به آن فرامیخواند.
نهادهای اجتماعی مثل مساجد ،انجمنهای دانشجویی و  ...در حفظ هویت ملی-آیینی
اقلیتهای مهاجر بسیار دخیل هستند .دنانه بهعنوان رئیس انجمن مصریان مقیم شیکاگو ،تالش
میکند با ساختن مسجد و حفظ ارتباط دانشجویان با مسائل فرهنگی و اجتماعی مصر ،ارزشهای
قومی -دینی را در بین آنها حفظ کند .او و صفوت شاکر از شخصیتهای دیپلمات و وابسته به
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حکومت وقت مصر هستند .از آنجا که یکی از اهداف اسوانی در این رمان به نظر ،نقد نظام حاکم
بر جامعۀ مصر است ،تصویری که از این دو شخصیت ارائه میکند ،به نوع نگاه وی به دنبالههای
این نظام در شیکاگو مرتبط است؛ او با فعالیتهای سیاسی این دو شخصیت در دنیای داستان
مخالف است و پایبندی آنها را به فرهنگ مصر ،نه از اثر شناخت عمیق ارزشهای بومی خود،
ً
بلکه از سر تعصبهای سطحی و صرفا برای تأییدگرفتن از دولت مصر میداند.
روستاییبودن دنانه قبل از مهاجرت وی به آمریکا ،از عوامل مؤثر در گزینش استراتژی جدایی
است؛ همچنانکه شیماء محمدی (هرچند از مهاجران نسل نو به آمریکاست) به دلیل روستاییبودن در
آغاز زندگی در آمریکا ،استراتژی جدایی را انتخاب میکند .طارق دربارۀ سبک لباس شیماء در
شیکاگو میگوید:

(األسواني.)87-86 :2007 ،

نوع نگرش به فرهنگ جامعۀ مقصد ،در انتخاب استراتژی مهاجران مهم است؛ شیماء که به
دلیل برخی فشارهای روانی ناشی از عدم ازدواج و به رغم مخالفت خانواده ،مجبور به سفر به
آمریکا شده است (همان ،)16 :دربارۀ احساس خود در بدو ورود به شیکاگو میگوید:

(همان.)82 :

« مهاجرت ،پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد ،مهاجر تنها از مرز جغرافیایی دور
نمی شود .آنچه بیش از جغرافیا اهمیت دارد ،حضور یک فرهنگ و غیاب فرهنگی دیگر است.
مهاجر از یکسو با غیاب یک فرهنگ و آدمهای غایب سروکار دارد و از سوی دیگر ،با حضور
فرهنگی بیگانه و آدمهایی ناآشنا مواجه است» (خدایی.)37 :1395 ،

اما استراتژی جدایی برای شیماء پایدار نیست؛ به این معنی که با گذر زمان و تسلط نسبی وی
بر زبان انگلیسی و زیر فشار فرهنگ مقصد ،کنشهای وی در قبال فرهنگ میزبان دچار دگرگونی
میشود و بهتدریج دلبستگی خود را به فرهنگ عربی از دست میدهد و تالش میکند خود را با
فرهنگ غرب سازگار کند؛ این امر طی فرآیند «همانندگردی» فرهنگی شخصیت کامل میشود .او
با تغییر در رفتار و سبک پوشش ،با طارق حسیب وارد روابط آزاد میشود و به بارداری وی
میانجامد؛ اما با نزدیکشدن به پایان دورۀ اقامت و تحصیل در شیکاگو ،شیماء که در خانوادهای
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مذهبی پرورش یافته است ،از گذشتۀ خو یش دست میشوید و با فکر کردن به برگشت خود به
مصر و ابراز پشیمانی ،از فرهنگ غرب جدا میشود.
تالش در جهت همانندگردی در مورد رأفت ثابت و محمد صالح که از مهاجران نسل اول
هستند نیز صدق میکند؛ این دو شخصیت دانشگاهی که استاد دانشگاه «الینوی» هستند ،در
مرحلۀ نخست و قبل از «جدایی» تالش میکنند تا بهتدریج از فرهنگ مصری گذر کنند و خود را
با فرهنگ غرب سازگار نمایند؛ ازدواج این دو با همسران آمریکایی حاکی از این تالش است .راوی
دربارۀ سرگذشت شخصیت رأفت میگوید:

(األسواني.)43 -42 :2007 ،

این تالش رأفت را میتوان در پرتو استراتژی همانندگردی تفسیر کرد و رهیافت این همانندی آن
است که رأفت ،زبان ،طریقۀ پوشش ،سبک زندگی ،نگرشهای فرهنگی و حتی رفتار ،عالیق و
حرکات خود را مطابق الگوهای رایج در آمریکا تغییر دهد تا هرچه بیشتر در نظم اجتماعی جدید
ادغام شود:
I am Chicagoan

(همان.)43 :

رأفت بیش از محمد صالح برای ادغام در فرهنگ مقصد تالش میکند؛ بهطوری که نهتنها
فرهنگ خود را کوچک میشمرد ،بلکه به فرهنگ آمریکایی افتخار کرده ،میگوید:

( 6همان.)44-43 :

اما این تالش برای همانندگردی ،آنگاه که نوبت به کنارگذاشتن و نادیدهگرفتن برخی
ارزشهای مهمتر فرهنگ شرقی همچون غیرت نسبت به ناموس میرسد ،با شکست مواجه
میشود ،رأفت نمیتواند ببیند که دخترش ساره با «گیف» دوست خود ،روابطی خارج از چارچوب
ازدواج داشته باشد .یا در مورد محمد صالح که مجبور شده است برای بهدست آوردن تابعیت
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آمریکایی با پیشخدمت یک کاباره ازدواج کند نیز ،همین گونه است .رسوبات فرهنگ شرقی بعد از
چند دهه ،این دو شخصیت را رها نمیکند و گهگاه آهنگ جدایی میزنند؛ بهطوری که مشکالت
مواجهه با فرهنگ غرب ،بعد از چند دهه آنان را بر آن میدارد که آرزو کنند ای کاش به آمریکا
مهاجرت نمیکردند .صالح در مقطعی از رمان در گفتگو با «کریس» ،همسر آمریکایی خود،

میگوید:
(األسواني.)173 :2007 ،

او با یادآوری معشوق سیسال قبل خود «زینب رضوان» و ارتباط تلفنی دوباره با وی ،ازدواج
خود با کریس را تصمیمی اشتباه میداند؛ همانطور که دربارۀ مهاجرت خود میگوید:
(همان.)174 :

یادآوری دوستی با زینب رضوان در این مقطع از داستان ،میتواند نماد دلدادگی او به وطن
باشد .دکتر صالح بعد از جدایی از همسر خود و زندگی در زیرزمین خانهاش ،به دنبال لباسهای
قدیمی و مصری خود میرود و آنها را میپوشد و با یافتن دفترچهتلفن کهنۀ خود با دوستان و
بهخصوص زینب رضوان تماس میگیرد .او بعد از اقامت طوالنیمدت در آمریکا آرزوی برگشت
به وطن را میکند و از فرهنگ حاکم بر جامعۀ غربی روی برمیتابد.
سرنوشت رأفت نیز همچون صالح است ،او نیز در پی فرار دخترش ،ساره ،به همسر خود بدبین
میشود و وی را در این امر مقصر اصلی میداند .صالح که همراز وی در مدت اقامت در شیکاگو
است ،درباره وی میگوید:

( 8همان.)80 0-79 :
شاید بتوان فرجام مهاجرانی مثل رأفت و صالح را بعد از تالشی ناکام برای همسوشدن با
فرهنگ غرب ،به تعبیر جان بری «انسان حاشیهای» تعبیر کرد؛ این اصطالح نخستینبار در 1928
از سوی «رابرت پارک» ،جامعهشناس آمریکایی ،که از بنیانگذران مکتب جامعهشناسی شیکاگو و
بومشناسی و ارتباطات اجتماعی است ،به کار گرفته شد؛ به نظر او یکی از پیامدهای مهاجرت،
پیدایش وضعیتی است که فرد میکوشد تا در دو گروه فرهنگی متفاوت زندگی کند؛ زیرا نه میخواهد
پیوندش را با گذشته قطع کند و نه در جامعۀ میزبان جای محکمی دارد .حاصل این تالش ،به وجود
آمدن یک شخصیت بیثبات است که او را باید انسان حاشیهای نامید (مدرسی)89 :1393 ،؛ به عبارتی
دیگر ،در پدیدۀ مهاجرت ،با «فضای سومی» روبهرو هستیم که بر روی خط مرزی دو فرهنگ
ساخته شده است .در این فضا ،هویتی ثالث که از آن با عنوان «هویت» یا «سوژهگردان» نام
میبرند ،شکل میگیرد که ماهیتی نامتجانس و ناهمگون دارد (احمدزاده 7 :1391 ،و .)8
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برآیند کلی در این بخش این است که اگرچه استراتژی جدایی به تعبیر جان بری ،پشتکردن به
فرهنگ جامعۀ میزبان است ،اما میتوان آن را فرآیندی دانست که در برخی مثل احمد دنانه،
بهعنوان یک استراتژی ،به هر دلیلی پایدار میماند و برخی مثل شیماء محمدی که از دانشجویان
نوورود به آمریکاست ،بعد از یک دوره تالش برای همانندگردی ،به دلیل تربیت خانوادگی و برخی
ارزشهای دینی و مهمتر از همه ،برگشت به مصر ،به استراتژی جدایی بازمیگردد و برخی همچون
رأفت ثابت و محمد صالح که از مهاجران نسل اول هستند ،تحت فشار فرهنگ جامعۀ مقصد
تالش میکنند خود را با فرهنگ غرب سازگار کنند؛ اما برخی عوامل همچون پیشینۀ فرهنگی،
غیرت خانوادگی و در یک جمله ،رسوبات فرهنگی شرق آنها را بر آن میدارد تا بعد از یک دوره
طوالنی از فرهنگ غرب جدا شوند و با آرزوی برگشت به وطن ،به حاشیه رانده میشوند؛ فضای
سومی که مرز بین فضای فرهنگ خودی و «دیگری» قرار میگیرد.
.2-3همانندگردی

ً
مهاجرانی که بهطور کامل در جامعۀ میزبان آمیخته شدهاند ،غالبا نگاه منفی به فرهنگ مادری خود

دارند .این فرآیند پس از گذر مهاجر از سه مرحلۀ تماس ،رقابت با فرهنگ غالب ،و همنوایی با آن
حاصل میشود و بر طبق آن ،افراد از فرهنگ خودشان به نفع فرهنگ گروه غالب دست میکشند
(کرامبی و همکاران .)37 :1367 ،اغلب این مهاجران در برابر جامعۀ میزبان احساس حقارت ،کمبود و
خجالت میکنند .برخی از آنها بعد از برخورداری از حق رأی به نفع گروههای راست افراطی که
مخالف مهاجران هستند ،رأی میدهند و این بهطور ناخودآگاه دلیلی بر آن است که آنها هرچند
محدود ،جزئی از جامعۀ میزبان شدهاند و همین باعث میشود به این رفتار خود افتخار کنند
(قاسمی سیانی.)152 :1382 ،

همانطور که در بخش قبل گذشت ،ما نمودهایی از این ویژگیها را در کنشهای رأفت ثابت و
شیماء دیدیم؛ برای مثال در نشستی که در دانشکده برای گزینش یک دانشجوی مصری به نام
«ناجی عبدالصمد» برای ادامۀ تحصیل در مقطع فوق لیسانس دانشگاه آلینوی برگزار میشود؛ دکتر
رأفت ثابت که خود مصری است ،با پذیرش ناجی مخالفت میکند:

(األسواني.)42 :2007 ،

برخی از مهاجران در جریان همانندسازی ،افکار قالبی منفی را دربارۀ جماعتی که به آن
ً
منتسب هستند ،میپذیرند؛ گو یی اصال به این گروه منسوب نیستند ،در حالی که به افکار سرزمین
میزبان افتخار میکنند؛ این استراتژی« ،هویت جایگزین»

(Culturus

 )Combinationنامیده
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میشود (کوئن .)76 :1387 ،به نظر میرسد اسوانی هرچند در اینجا بهدرستی به بخشی از
واقعیتهای موجود و مرتبط با مهاجران عربزبان در شیکاگو اشاره میکند ،اما در موضع نقد و
بیان تضادهای فرهنگی مهاجران ،با جایگزینکردن هویت ایشان مخالف است؛ از اینرو در پایان
رمان ،فرجام غالب شخصیتهایی که این استراتژی را انتخاب کردهاند ،بهصورت تبدیلشدن به
انسان حاشیهای ترسیم میکند .شیماء یکی دیگر از این شخصیتهاست که در پی چالش درونی و
تقابل ارزشهای دینی و فرهنگ غربی در وی ،با خود میگوید:
( 10األسواني.)229 :2007 ،

او در پی این افکار متناقض ،از برخی ارزشهای دینی فرهنگی خود دست میکشد،
نمازخواندن را رها میکند و گاه آموزههای دینی را دستاویزی برای رابطۀ آزاد خود با طارق قرار
میدهد .این چالشها وی را بر آن میدارد تا خود را با فرهنگ غرب ،هرچند برای مدتی کوتاه،
سازگار کند؛ از اینرو ،در ظاهر و سبک لباس پوشیدن خود تغییر محسوسی ایجاد میکند:

(همان.)143 :

در همانندی فرهنگی؛ سنت ،فرهنگ ،پیشینه و پشتوانۀ تاریخی و هویتی مهاجر از بین
نمیرود ،بلکه فقط در شکلدادن به محیط اجتماعی جدید سهیم میشود (سعیدی و رضایی:1397 ،

 .)90تالشهای دکتر رأفت و شیماء محمدی و عضویت آنان در جامعۀ مقصد ،همانطور که
گذشت ،محدود و نسبی بود و در نهایت ،از این فرهنگ روی برتافتند؛ چراکه در فرآیند
ً
همانندسازی ظاهرا هنوز نتوانسته بودند در جامعۀ مقصد حس اعتماد به نفس و پذیرش را کسب
دیگر شرقی میدانستند.
کنند؛ از اینرو ،خود را در برابر فرهنگ غربِ ،

اما مهاجران نسل دوم مصر ،از جمله شخصیتهایی هستند که استراتژی همانندگردی را

بهعنوان استراتژی پایدار انتخاب میکنند .این گروه از مهاجران اغلب ،فرزندان نسل اولی هستند
که غالب ایشان در شیکاگو به دنیا آمده و یکی از والدین آنان آمریکایی هستند .در رمان شیکاگو
«سارة» ،دختر رأفت ،نمایندۀ این طبقه است .هرچند أسوانی ابعاد شخصیتی وی را آنگونه که باید
واکاوی نکرده ،اما از آنچه دربارۀ فرار او از خانه و زندگی مستقل با دوستش ذکر کرده است،
میتوان به همانندگردی وی با فرهنگ غرب پیبرد .او شخصیتی است که از مادر آمریکایی خود
الگو پذیرفته است و پدرش درباره شیوۀ تربیتی او میگوید:
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(األسواني.)78 :2007 ،

اطالق اسم مهاجر بر فرزندان نسل اولی از طرف دوستان و گاه تعصبات نژادی افراد جامعۀ
مقصد در قبال خردهفرهنگها ،زمینه را برای فراتر عملکردن نسل دوم از فرهنگ غرب فراهم
میکند .این «همانندی در فرهنگ میزبان نوعی هویت وابسته یا تابع ( )Function Identityنامیده
میشود؛ زیرا نتیجۀ عکسالعمل مستقیم دربارۀ افکار قالبی منفی است که جامعۀ میزبان آن را
منعکس میکند؛ در نتیجه مهاجرین این افکار را میپذیرند و ناخودآگاه طبق آنها رفتار میکنند و
کامیلری آن را هویت منفی نامیده است» (أمین.)30 :2015 ،

ساره برای پنهانکردن اصالت شرقی خود و همترازی با دوستانش ،به همۀ خواستههای گیف
پاسخ میگوید و بعد از فرار از خانه با وی در محلۀ اکالندا زندگی مستقلی را شروع میکند .دکتر
رأفت برای برگرداندن او به خانه ،به این محلۀ فقیرنشین میرود و وقتی گیف را به باد کتک میگیرد،
او رو به ساره کرده ،میگوید:
(األسواني.)295 :2007 ،

اختالف رأفت با دخترش ،مسئلۀ پذیرش الگوی روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج
است .رأفت از نسل اول مهاجران است؛ «یعنی کسی که در شرق به دنیا آمده و بعد از
جامعهپذیری به غرب مهاجرت کرده است» (خدایی)19 :1395 ،؛ اما ساره از نسل دوم مهاجرانی
است که یکی از والدینش مهاجر نسل اولی (پدر شرقی و مادر آمریکایی) است و خود در آمریکا متولد
شده است؛ از اینرو ،روابط جنسی پیش از ازدواج در بین نسل دوم مهاجرانی چون ساره که
فرهنگ پذیری عمیق غربی دارد تا حد زیادی عادی و پذیرفته شده است .این موضوع به اختالف
اساسی میان ساره و رأفت منجر شده و روابط آنان را دچار چالش جدی کرده است .ساره با وجود
مخالفتهای شدید پدرش خانه را ترک میکند و تحتتأثیر دوستپسرش معتاد میشود و
رفتارهایی نشان میدهد که هیچ سنخیتی با فرهنگ شرق ندارد.
گاهی وجود فرزندان ،با توجه به تفاوت فرهنگی مهاجر و میزبان مشکلساز میشود .در
خانوادههای مهاجرانی که در دو فضای فرهنگی متفاوت به سر میبرند (والدین در سرزمین مادری

پرورش یافته و فرزندان در سرزمین میزبان به دنیا آمدهاند) ،اختالفی اساسی در طرز تفکر فرزندان با والدین
آنها به وجود میآید؛ زیرا گرایشها ،ذائقههای اجتماعی ،هنری و آرمانهای آنان با والدین متفاوت
است و بیش از هر چیز ،تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی سرزمین میزبان قرار میگیرد (شفرز،
.)6 :1388

برآیند کلی در این بخش این است که استراتژی همانندسازی ،در وجود نسل اولیها که به
فرهنگ مادری تعلق عمیقی دارند و یا مثل شیماء که قرار است تنها دورۀ تحصیل را در این کشور
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بماند ،استراتژی ناپایدار است و به نظر می رسد عالء اسوانی با تأکید بر ناپایداربودن آن ،قصد دارد
این راهبرد را برای هموطنان خود ،راهبردی ناکارآمد به تصویر بکشد ،هرچند این راهبرد در نسل
دوم مهاجران ،بهطور طبیعی تا حدود زیادی نهادینه شده است؛ امری که برای نسل اول تالش و
کوششی نافرجام محسوب میشود؛ زیرا جامعه پذیری آنان در شرق و رسوبات فرهنگ شرقی مانع
از آن میشود تا بتوانند مانند فرزندان خود با فرهنگ جامعۀ مقصد هماهنگ شوند ،یا حتی
دانشجویانی مانند شیماء محمدی و طارق حسیب ،تنها برای مدت محدودی (دورۀ تحصیل در

آمریکا) می توانند این استراتژی را انتخاب کنند .نظر به اینکه عالء األسوانی خود از مهاجران نسل
اول است و به این نسل تعلقی ندارد ،نتوانسته است بهخوبی مشکالت فرهنگی این گروه را با
والدین در خانه و با دوستان و همکالسی های خود در فضاهای اجتماعی مثل مدرسه و دانشگاه به
تصویر بکشد.
 .3-3یکپارچگی

مهاجرانی که به انسجام فرهنگی روی میآورند ،بهطور کلی دارای اعتماد به نفس زیادی هستند و
تصویر مثبتی از فرهنگ مادری خود دارند و به آن افتخار میکنند؛ ولی در عین حال ،فرهنگ
جامعۀ میزبان را شایستۀ احترام میدانند و از موضع باال و نژادپرستانه با آن ارتباط برقرار نمیکنند
(عنابی و همکاران .)138 :2005 ،این راهبرد ،دو سویه است و مهاجر در مقابل آنچه از فرهنگ میزبان
میگیرد ،برخی از ویژگیهای فرهنگی خود را به آن منتقل میکند (وثوقی و نیکخلق.)168 :1380 ،

به نظر میرسد راهبرد «یکپارچگی» در بین استراتژیهای موجود ،بیشتر مورد تأیید اسوانی
است؛ چراکه آن را راهبردی متعادل در حفظ ارزشهای فرهنگ مادری و در عین حال ،همزیستی
بیشتر مصریان مهاجر ،بدان چنگ
با فرهنگ بیگانه میداند .به اعتقاد وی این راهبردی است که
ِ

میزنند:

14

(األسواني.)80 :2007 ،

بخش عمدهای از این مهاجران ،قبطیانی هستند که در مصر در اقلیت بوده و در پی تحقیر و
دیدهنشدن در مصر ،به آمریکا مهاجرت کردهاند.
در توصیفی که نویسنده از شخصیتهای داستان و ارتباط آنها با مکان ارائه میکند ،به نظر
میرسد این اقلیت دینی و دکتر کرمدوس بهعنوان نمایندۀ آنان ،توانستهاند بین فرهنگ شرق و غرب
توازنی برقرار کنند .کرمدوس از جمله قبطیهایی است که در اثر فشار اسالمگرایان افراطی و تعامل
نادرست مصریان با ایشان مجبور به مهاجرت شده است .در گفتگویی که بین او و «گراهام» شکل
میگیرد ،متوجه میشویم که این اقلیت ضمن دلبستگی به وطن اصلی خود ،بهخوبی توانستهاند با
فرهنگ جامعۀ مقصد سازگار شوند .به نظر میرسد مهاجرت اجباری و تفاوت در ریشههای دینی و
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فرهنگی ایشان با اسالم ،زمینۀ سازگاری این اقلیت را با فرهنگ غرب مناسبتر ساخته است .در

این گفتگو کرم بر این باور است که «

» (األسواني .)165 :2007 ،او

معتقد است دولتهای عربی مصر ّ
طی تاریخ بر قبطیان ستم روا داشتهاند؛ وی برای مثال خاطرۀ

سیسال پیش خود و رفتار تبعیضآمیز رئیس گروه آموزشی پزشکی دانشگاه عین شمس را با
خویش به یاد میآورد؛ تعامل نادرستی که وی را مجبور به ترک مصر و ادامۀ تحصیل در آمریکا
میکند .هرچند در روزهای نخست اقامت در شیگاگو ،درمییابد که بهرغم مسیحیبودن ،او را یک
مهاجر عربی رنگینپوست میدانند (← همان)242 :؛ اما همین شباهتهای دینی و فرهنگی وی با
غرب بهتدریج روند سازگاری وی را آسانتر از مسلمانانی همچون دکتر رأفت و دکتر صالح کرده
است.
اما ترک مصر و مهاجرت به آمریکا هرگز باعث نشده است که او سرزمین مادری خود را
فراموش کند؛ زیرا مصر را هنوز به عنوان سرزمین مادری خود دوست دارد و در پاسخ به ناجی که
وی را بیتوجه به سرنوشت مصر میداند ،میگوید:

دکتر کرم توانسته است با رفتار و منش خود ،احترام و محبت کادر پزشکی دانشگاه الینوی را به
خویش جلب کند ،که این امر نشان از آگاهی و اعتمادبه نفس و رشد شخصیتی او دارد؛ اما هنوز به
فرهنگ عربی خود وابسته است؛ برای مثال ،وی بهعنوان رئیس تیم پزشکی اتاق عمل ،هنگام عمل
جراحی همیشه به موسیقی عربی گوش میدهد:
(همان.)246 :

در چنین شرایطی «مهاجر به جای حذف یا نادیدهگرفتن یکی از فرهنگهای اصلی یا میزبان به
هماهنگی مرکب ( )Distinctive Identityیا ترکیب بین دو فرهنگ روی آورده است (أمین. )18 :2015 ،

ناجی عبدالصمد ،شخصیت دیگری است که همچون دکتر کرم توانسته است استراتژی
«انسجام» را در تعامل با فرهنگ غرب اتخاذ کند .او که به نظر میرسد همان نویسندۀ رمان عالء
أسوانی است ،بهعنوان یکی از دانشجویان معترض سیاسی ،ولی در عین حال پرتالش و کوشا،
توانسته بود در امتحان بورس تحصیلی خارج از کشور بهترین نمره را کسب کند و راهی آمریکا
شود.
ناجی ،شخصیتی است که هم در حوزۀ علمی و آموزشی و هم در حوزۀ زندگی اجتماعی و
تعامل با فرهنگ غرب موفق است .جهانبینی که أسوانی از این شخصیت ارائه میکند ،همان
دیدگاه او دربارۀ همۀ مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مرتبط با جامعه (مصر /آمریکا) است .وی
شخصیت متعادلی دارد که توانسته است بین فرهنگ عربی و غربی همسازی برقرار کند .او از
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شرایط حاکم بر مصر ناراضی است و در دورۀ اقامت خود در آمریکا ،ضمن ارتباط با دیگر مهاجران
مصری برآن است تا آنان را نسبت به مشکالت حاضر مصر مطلع کند .در زندگی خصوصی خود
نیز به سبک انسان غربی رفتار میکند؛ شراب مینوشد ،با زنان و دختران روابط آزاد دارد و معتقد
است که زندگی شخصی هر کسی به خود او مربوط است .وی فرهنگ آمریکا را پذیرفته است و
کنشهای وی هیچ سنخیتی با دین وی ندارد .روزی بههنگام شراب نوشیدن بین او و استادش،
دکتر گراهام ،گفتگویی صورت میگیرد ،استاد از او میپرسد
/

/

(األسواني.)156 :2007 ،

« مهاجر در انسجام فرهنگی ،تعلق هویتی خود به فرهنگ و عناصر هویتساز سرزمینش را
حفظ میکند و در عین حال ،تعاملی سازنده با عناصر ارزشآفرین میزبان برقرار میکند و با افزودن
عناصری از فرهنگ میزبان به مجموعۀ عناصر هویتساز خود ،به ساخت هویتی آمیخته دست
میزند» (فالح و همکاران.)25 :1395 ،

شناسی نام شخصیتهای داستان ،نجاتدهندۀ مصر از خفقان حاضر و
ناجی از منظر نشانه
ِ

حاکم بر مصر خواهد بود؛ او با وجود تحصیل در دانشگاه شیکاگو و برخورداری از امکانات،
نوشیدن شراب و زندگی آزاد در غرب ،قادر است تعادل منسجمی میان ارزشهای شرقی خویش و
فرهنگ غربی برقرار کند و آن چهرۀ مهاجر رهاشده در فرهنگ غرب نباشد که فرهنگ مادری را
فراموش کرده است و از آن در برابر مهاجرانی که مصر را فراموش کرده و به سرنوشت آن
بیتوجهاند ،تمامقد دفاع نکند؛ این یعنی وی بهعنوان روشنفکر به درجهای از آگاهی و اعتمادبهنفس
رسیده است که تفکرات قالبی و منفی غربیها دربارۀ شرق مانع از دیدگاه مثبتش به سرزمین مادری
و فرهنگش نشود و بر خود ببالد و در عین حال ،به دیگران اجازۀ هر گونه توهین و تحقیری را ندهد.
درگیری بدنی او با همکالسیهای یهودیتبار که وی را شترچر ِان صحرانشین میخوانند و دفاع وی

از دین ،قومیت و هویت اسالمی ،نشان از دلبستگی ناجی به فرهنگ مادری خود دارد.

.4نتیجه
رمان شیکاگو همچون بسیاری از آثار داستانی عرب ،بیانگر تقابل دو فرهنگ شرق و غرب است.
أسوانی توانسته است کنشها و چالشهای مهاجران مصری را با خلق شخصیتهای داستانی
متفاوت در دنیای متن ،مبدعانه به تصویر بکشد .در پرتو نظریۀ فرهنگپذیری جان بری ،مشخص
شد که راهبردهایی را که این مهاجران برمیگزینند ،شامل جدایی ،همانندگردی و یکپارچگی
میشود .این استراتژیها بهتدریج و در نتیجۀ تعامل هدفمند با فرهنگ میزبان شکل میگیرد.
ً
استراتژی جدایی فرآیندی است که نهایتا به حاشیهایشدن مهاجر میانجامد؛ استراتژی
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همانندگردی راهبردی زیانبار است که باعث ذوب مهاجر در فرهنگ جامعۀ میزبان و به عقبراندن
فرهنگ مادری شده ،منجر به شکلگیری نوعی هویت منفی در مهاجر میشود .از نظر عالء
اسوانی استراتژی یکپارچگی ،بهترین راهبرد برای حل چالشهای فرهنگی مهاجر است؛ زیرا
مهاجر برای داشتن تعامل سودمند در محیط جدید ،به ایجاد هویتی مرکب و دوگانه در خود نیاز
دارد تا در عین حفظ فرهنگ مادری ،خود را با ارزشها و معیارهای فرهنگی جامعۀ میزبان نیز وفق
دهد .اسوانی توانسته است با خلق دنیاهای متفاوت برای شخصیتهای داستان ،راهبردی موفق را
برای مهاجران ارائه کند تا در دنیای واقع بتوانند از چالشهای فرهنگی رهایی یابند .موضع وی در
این رمان ،موضع مهاجری نیست که بخواهد فرهنگ بومی خود را کماهمیت بشمارد و در عین
حال ،با تعصبات قومی و نژادی با الگوهای فرهنگی غرب برخورد نمیکند .با اینکه او چند دهه در
آمریکا زیسته است ،اما در این رمان تالش کرده است که ضمن نقد نظام سیاسی حاکم بر مصر،
از بعد اجتماعی با نگاهی غیر بومی به مبانی فرهنگی جامعۀ میزبان بنگرد تا درکش از ناهمسانیهای
ارزشها درکی درست باشد.

پینوشت

ً
 .1در کشاکش این صحنۀ ناب آمریکایی دکتر احمد دنانه کامال خارج از سبک و سیاق به نظر میرسد؛ گویی
ناگهان از چراغ جادو یا ماشین زمان خارج شده است ،شمایل مصری روستاییاش ،و تیرگی مثلثیشکل وسط
پیشانیاش که در اثر نماز است ،تسبیحی که از دستش جدا نمیشود و لباس رسمی محلی که از مصر آن را با خود
آورده و در زمستان و تابستان آن را میپوشد.
 .2همه چیز در وی مصری است ،پیراهن بلند با گلهای قرمز کوچک ،گردن سفید زیبا ،گوشهای ظریف الغری
که گوشوارۀ طالیی دختران روستایی که به شکل خوشۀ انگور است ،از آنها آویزان است ،صندلهایی که پاهای
کوچک تمیزش و ناخنهایی که با دقت کوتاه شده و بدون الک است ،از آن پیداست.

 .3احساس میکنم در این کشور طرد شدهام .آمریکاییها بهخاطر آنکه عرب و محجبه هستم از من گریزاناند ،در
فرودگاه از من بازجویی کردند؛ گو یی که مجرمم ،در دانشکده بعضی از دانشجویان زمانی که مرا میبینند ،مسخرهام
می کنند .دیدی که نیروهای پلیس با من چه رفتاری داشتند؟ هیچ دوست و آشنایی ندارم .نمیدانم چگونه با
آمریکاییها رفتار کنم .طی زندگیا م باالترین نمره را در زبان انگلیسی میگرفتم؛ اما آمریکاییها انگلیسی دیگری
صحبت میکنند.
 .4رأفت درس خواند تا دکترا گرفت و در تعدادی از دانشگاههای آمریکا در نیویورک و بوستن مشغول به تدریس شد.
سپس از سی سال پیش در آمریکا ساکن شد و با پرستاری به نام میشل ازداوج کرد و تابعیت آمریکا را گرفت و یک
ً
آمریکایی شد ،او مطلقا به زبان عربی صحبت نمیکرد ،انگلیسی فکر میکرد و انگلیسی را با لهجۀ آمریکایی درستی
صحبت میکرد ،وی در هنگام صحبتکردن درست مانند آمریکاییها شانهها و دستهایش را تکان میداد و
صداهایی از دهانش خارج میکرد.
 .5در جشنهای استقبال و مناسبتهای اجتماعی ،هنگامی که کسی از او میپرسید :اهل کجا هستی؟ رأفت
بالفاصله میگفت من یک آمریکاییام .خیلی از مردم جواب سادهاش را میپذیرفتند ،اما برخی با شک به چهرۀ
عربیاش نگاه میکردند ،سپس از او میپرسیدند :قبل از اینکه به آمریکا بیایی کجا بودی؟ در این هنگام آهی
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میکشید و شانههایش را تکان میداد و این جمله معروف را که شعارش شده بود ،تکرار میکرد :در مصر بهدنیا آمدم
و از ظلم و عقبماندگی به آغوش عدالت و آزادی گریختم.
 .6این افتخار مطلق به هر آنچه آمریکایی است ،در مقابل ناچیزشمردن هر آنچه مصری است ،همۀ کارهای رأفت را
تفسیر میکرد .وی سعی میکرد تازهترین تجهیزات آمریکایی را بخرد؛ از جمله ماشین کادیاک مدل جدید و
جدیدترین مدل تلفن همراه .در جمع مصریها دوست داشت امکانات تجهیزات آمریکاییاش را به رخ بکشد،
سپس با تمسخر از آنان میپرسید :مصر کی میتواند مانند این دستگاه را بسازد ،بعد از چند قرن؟
 .7زمانی که به سالهای طوالنی که پشتسر گذاشتهام نگاه میکنم ،مطمئن میشوم که تصمیمات اشتباه زیادی
گرفتهام.
 .8رأفت نمیتواند تصور کند که دخترش عاشق مرد دیگری شود؛ زیرا او هچنان تفکر یک مرد شرقی را دارد ،وی
فرهنگ عربی را تحقیر میکند ،در حالی که آن را درون خود دارد.
 .9روزگاری من یک مصری بودم .بهخوبی میدانم که مصریها چگونه فکر میکنند؛ آنان بهخاطر علم درس
نمیخوانند ،بلکه بهخاطر رسیدن به ترقی در کشورهای خلیج درس میخوانند .فکر کن مصریها گروه را خراب
میکنند؛ این حقیقت است ،مصریها شایستگی کارکردن در مکانهای خوب را ندارند؛ زیرا عیبهای بسیاری مثل
ترس ،دورویی ،حیلهگری ،تنبلی ،ناتوانی در تفکر منظم و بدتر از همۀ اینها ،بیهدفی و رنگ عوضکردن دارند.
 .10اگر هر ارتباط خارج از ازدواج عیب وحرام است و گناه بزرگی است که انجامدهندۀ آن مستحق لعنت است،
چرا خداوند آمریکاییهایی که بیشتر عمرشان را در کار حرام سپری میکنند ،لعنت نمیکند؟
 .11شیماء با استفاده از مخلوط نمک و زیتون از جوشهای صورتش رها شد .ابروهایش را با دقت اصالح میکرد،
حتی لباس رسمیاش را که آستینهای مرتبی داشت ،بهاندازهای تنگ کرد که برجستگیهای بدنش را نشان دهد.
دیگر مانند یک نظامی بر روی یک خط مستقیم راه نمیرفت ،بلکه بهشکل لطیفی متمایل راه میرفت؛ که بهطور
دقیق ،چیزی بین ناز و متانت بود ،حتی عینک طبیاش را هم کنار گذاشت.

 .12من یک آمریکایی هستم و دخترم را بر اساس ارزشهای آمریکایی بزرگ کردهام .برای همیشه از عقبماندگی
شرق رها شدم.
 .13پدرت پرده از چهره وحشیانهاش برداشت ،میخواهد در زندگی دختر بالغش دخالت کند؛ گویی همچنان در
صحرا زندگی میکند.
 .14مصریهای زیادی هستند که در آمریکا بچهدار شدند و توانستند تعادل بین دو فرهنگ را حفظ کنند.
 .15لطفا ... ،فقط میخواهم حقیقت مرا بدانی .سیسالی که در آمریکا زندگی کردم ،یک روز هم مصر را فراموش
نکردم.
 .16از ده سال پیش که رئیس تیم جراحی شد ،عادت کرده بود که در حین عمل جراحی به آهنگهای أم کلثوم گوش
بدهد.
ً
 .17چی مینوشی؟  -شراب قرمز – .نوشیدن شراب در اسالم حرام نیست؟  -من قلبا به خدا ایمان دارم ،متحجر
نیستم؛ همانطوری که علمای دین در زمان حکومت عباسی در عراق نوشیدن شراب را جایز دانستند.

منابع
آگبرن ،ویلیام فیلدینگ و مایرفرانسیس نیمکف (بیتا) ،زمینۀ جامعهشناسی ،اقتباس و ترجمۀ منوچهر آریانپور،
بیجا ،بینا.
احمدزاده ،شیده ( ،)1391مهاجرت در ادبیات و هنر ،تهران ،سخن.

 /170سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان شیکاگو ،اثر عالء األسوانی؛ بر اساس نظریۀ فرهنگپذیری جان بری

برومندزاده ،محمدرضا و رضا نوبخت (« ،)1387مروری بر نظریات جدید مطرحشده در حوزۀ مهاجرت»،
جمعیت ،ش  ،90/89صص .90-73
تقییاره ،فاطمه (« ،)1392مطالعۀ عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر فرهنگپذیری دانشجویان» ،راهبرد فرهنگ ،ش
 ،23صص .126-99
توکلی محمدی ،محمودرضا و محمدعلی آذرشب («،)1398نقد جامعهشناختی رمان شیکاگو اثر عالء االسوانی بر
پایه نظریه ساختارگرایی تکوینی» ،نقد ادب معاصر عربی ،دورۀ  ،9ش  ،17صص .169-143

خدایی ،نرجس ( ،)1395ادبیات بینافرهنگی؛ نویسندگان برونتبار در آلمان ،تهران ،علمی -فرهنگی.
داوری اردکانی ،نگار و آذردخت جلیلیان ( ،)1392جامعهشناسی زبان ،برنامهریزی فارسی و نگرشهای زبانی،
تهران ،جامعهشناسان.
دهنوی امیری ،فریده و همکاران (1394ش) « ،سیمای زن در رمان ثریا در اغما اثر اسمائیل فصیح و زن در شیکاگو
اثر عالء االسوانی» ،ادبیات تطبیقی ،دورۀ  ،7ش  ،12صص .164-123
روحوند ،حسن (« ،)1390فضاهای فرهنگی و تجربه مهاجرت در داستان «همنام» ،نقد زبان و ادبیات خارجی،
دورۀ  ،4ش  ،7صص .79-65
سعیدی ،مهدی و سیده نرگس رضایی ( « ،)1397بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات
داستانی مهاجرت»،پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،ش  ،48صص.110-85
شفرز ،برنهارد ( ،)1388مبانی جامعهشناسی جوانان ،ترجمۀ کرامتالله راسخ ،تهران ،نی.
شیخاالسالمی ،مهزاد (« ،)1391بازسازی هویت در ادبیات مهاجرت ایتالیا» ،پژوهش ادبیات معاصر جهان ،دورۀ
 ،17ش  ،1صص .72-55
عاملی رضایی ،مریم (« ،)1393تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد» ،مطالعات انتقادی
ادبیات ،سال اول ،ش  ،3صص.80-64

فالح ،غالمعلی ،فرزان سجودی و سارا برمکی («،)1395چالش عناصر هویتساز سرزمین مادری و میزبان در
فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت در رمانهای ادبیات مهاجرت فارسی» ،جستارهای زبانی ،دورۀ  ،7ش ( 5پیاپی
 ،)33صص .42-19
قاسمیسیانی ،علیاصغر (« ،)1382تعامالت فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان (بررسی موردی ایرانیان مقیم
آلمان)» ،مطالعات ملی ،سال پنجم ،ش  ،2صص .160-138
کرامبی ،نیکالس آبر ،استیفن میل و برایان .اس .ترنر ( ،)1367فرهنگ جامعهشناسی ،ترجمۀ حسن پویان ،تهران،
چاپخش.

171/1400  زمستان،4  شمارۀ،13  سال،ادب عربی

. سمت، تهران، ترجمۀ غالمعباس توسلی و رضا فاضل،مبانی جامعهشناسی،)1387(  بروس،کوئن
. چاپ چهارم، نی، تهران، ترجمۀ حسن چاوشیان، جامعهشناسی،)1386(  آنتونی،گیدنز
 پژوهشگاه علوم، تهران، پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به آمریکا، زبان و مهاجرت،)1393(  یحیی،مدرسی
.انسانی و مطالعات فرهنگی
. چاپ پنجم، بهینه، تهران، مبانی جامعهشناسی،)1380(  منصور و علیاکبر نیکخلق،وثوقی
. چاپ دهم، نگاه، تهران، هنر داستان نویسی،)1388(  ابراهیم،یونسی
Berry, W. J. (2010), “ Is The Best Acculturation Strategy?”, Gueen's University”, Kingeston,
Canada, Bulletin, Number 2, Serial 58, pp 6-10.
 ـــــــــــــ.(2019), Acculturation, Cambridge University Press, Gueen's University, Kingeston and
Higher School of Economic, Moscow.
 ـــــــــــــ.(1997), “Immigration, Acculturation and Adaptation”, Applied Psychology, Gueen's
University, Ontario, Canada, N 46 (1), 5-68.

References
Agbern,W.F & M.F. Timkaf(bita). Sociological context.translation by
Aryanpoor.Bija.[in persian]
Ahmadzadeh, Sh. (1391). Migration in literature and art. Tehran: Sokhan .[In
Persian]
Al-Asvᾱni, A. (2007).Shikajo.Al-khᾱhereh.Al-Sherkat Al-Mesriat Lelnashr Aldovali Va Al-Arabi.Al-Tabat Al- oula.[In Arabic]
Amin,A. (2015).”Al- Takayof Al-Ejtemaie Va al-Hoviat Al- Erkhiat Lada AlShabᾱb Men Osolen Arabiaten Magharebiaten Fi Ferensa Hina Yakono Al –
Onfu Esteratijian Hoviatiatan”.Omran.4(14).7-31.[ In Arabic]
Amin,A. (2016).”Saykolojia Al-Mohᾱjerin Esteratijiat Al- Hoviat Va Estratijiᾱt
Atasᾱkhof’.Markaz Harmoon Lederasat Al-Moᾱserat.[In Arabic]
Berry, W. J. (2010), “ Is The Best Acculturation Strategy?”, Gueen's University”,
Kingeston, Canada. Bulletin. Number 2. Serial 58. 6-10.
( ـــــــــــــ2019), Acculturation, Cambridge University Press, Gueen's University,
Kingeston and Higher School of Economic. Moscow.
( ـــــــــــــ1997). “Immigration, Acculturation and Adaptation”. Applied Psychology.
Gueen's University. Ontario. Canada. N 46 (1). 5-68.
Boruomand,M& R, Nobakht.(2015).” An overview of new theories in the field of
immigration”. Brigade. V 89/90. 73-90.[In Persian]
Takhiyareh,F.(2014).” Study of psychological factors affecting students' cultural
acceptability”. Culture strategy.N23.99-126.[In Persian]
Tavakoli Mohamadi,M &.M.A.Azarshab.(2020).”Nakhd Jᾱme Shenᾱkhti Roman
Chicago Asar Ala Al- Asvani bar Payeh Nazarieh Sᾱkhtᾱrgaraei
Takvini”,Nakhd Adab Moaser Arabi.9(17).143-169.[in Persian]
( ـــــــــــــ2020).”Derᾱsat Revᾱyat Chicago Le Alᾱ Al-Asvᾱni Alᾱ Zoe Nazariat AlVᾱkheiat Al-Azimat Le Jorj Lokatsh”.Derᾱsᾱt Al-Adab Al- Moaser.11(43).935.[in Persian]
Khodaei, N. (2017). Intercultural literature; Foreign authors in Germany.Tehran:
Elmi & Farhangi.[In Persian]
Davary Ardakani, N & A, Jalilian.(2014). Sociology of language, Persian
programming and language attitudes.Tehran: Jameeshenasan.[In Persian]
Dehnavi Amiri,F.& Hamkaran.(2016).”Simᾱye Zan Dar Romᾱn Sorayᾱ dar Eghmᾱ
Asar Esmᾱeil Fasih va Zan dar Chicago Asar Alᾱ Al- Asvᾱni”. Adaptive
literature.7(12).123-164 .[in Persian]

 اثر عالء األسوانی؛ بر اساس نظریۀ فرهنگپذیری جان بری، سازگاری فرهنگی مهاجران در رمان شیکاگو/172

Rohvand,H.(2012).”fazᾱhᾱye Farhangi va Tajrebeh Mohᾱjerat dar Dᾱstᾱn
Hamnᾱm”. Critique of foreign language and literature.4(7).65-79.[in Persian]
Saeidi,M.& S. N. Rezaei.(2019).” Representation of the conflict between the
motherland and another land in immigration fiction”. Persian language and
literature research.N48.85-110.[In Persian]
Shaykh Al-Eslᾱmi,M.(2013).” Reconstruction of Identity in Italy Immigration
Literature”. Research in contemporary literature.17(1).55-72.[in Persian]
Sheferz, B.(2010). Fundamentals of Youth Sociology. Translation by Kerᾱmatullah
Rᾱsekh.Tehran: Ney.[In Persian]
Ameli Rezaei,M.(2015). “Confrontation of self and other in the immigration novel
of the sixties and seventies”. Critical Studies of Literature.1(3).64-80.[In
Persian]
Anabi,S.& Akharoon.(2005). “Al-Hejrat Va Amrazoha Al- Nafsiat”. Al-Sakhafat
Al- Nafsiat Al-Motekhasesat.23(16).[In Arabic]
Falah,Gh.&, F.Sojoodi,&S.Barmaki.(2017). “The Challenge of Identifying Elements
of the Motherland and Host in Migration Interspecific Spaces in Persian
Immigration Literature Novels”. Linguistic inquiries.5(33). 19-42.[In Persian]
Khᾱsemi Sayᾱni,A.(2004).” Cultural Interactions of Iranian Immigrants with Host
Communities (A Case Study of Iranians Living in Germany)”. National
Studies.5(2).138-160.[In Persian]
Krambi,N.A &,.& E, Mill.& B.S.Terner.(1989). Sociological culture.Translation by
Hasan Poyan.Tehran: Chapakhsh.[in Persian]
Koen,B.(2010). Fundamentals of Sociology. Translated by Gholᾱmabbᾱs Tavassoli
and Reza Fᾱzel.Tehran: Samt.[In Persian]
Gidenz, A.(2008). Sociology.Translation by Hasan Chᾱvoshian.Tehran: Ney. 4th ed
.[in Persian]
Modaresi,Y.(2015). Language and Immigration, The Linguistic Consequences of
Iranian Immigration to the United States.Tehran: Institute of Humanities and
Cultural Studies.[In Persian]
Vosokhi, M. & A, Nikkholgh(2002). Principles of Sociology.Tehran: Behineh. 5th
ed.[in Persian]
Yunesi,E.(2010). The art of storytelling.Tehran: Negah. 10th ed.[In Persian]

TABLE OF CONTENTS

A Study of the Ruler Archetype in Little Death Based on Pearson-Maar Theory

1

Ali Asvadi and Zahra Izadi

The Semiotics of “Title” in Mohammad Helmi al-Risheh's Poetry; Cases
Studies: “La To'teni Tafahata Okhra” , “Resalatan ela Kalimollah” and
“Ababil”/ Nahid Phishgam, Yahya Maroof and Majid Mohammadi

17

A Study of Principles of Critical Realism in the Novel of An Iraqi in Paris by
Samuel Shimon

39

Zahra Haghayeghi ,Ahmadreza Heidaryan Shahri and Bahar Seddighi

Ode to “Nahj al-Burdeh” by Ahmad Shoghi in the Mirror of Critical and
Rhetorical Views, by Mahmoud Bostani

63

Abolfazl Rezaei and Fatemeh Rais Mirzaei

The Analysis of Protagonist in the Novel Ayyām Maʻah based on Abraham
Maslow’s Self-Actualization

87

Payman Salehi and Kolsum Bagheri

Manifestations of Difference in the Novel al-Las and al-Kilab using Bourdieu’s
Sociological Model

109

Ali Sayadani, Yazdan Heydarpour Marand and Sakineh Heydarpour Marand

Interaction of dynamic and Static Illustrators in the Dynamics of Imro alQays's Moallaghe Images

129

Aliakbar Forati and Zohre Nooraenia

Cultural Compatibility of Immigrants in Alaa al-Asvani's Novel Chicago Based
on Barry's Theory of Culturalization
Nassrin Kazemzadeh, Mostafa Mahdavi Ara and Malek Abdi

151

Journal of ADAB-E-ARABI (Arabic Literature)
(Scientific)
ISSN: 2251-9238
Vol. 13, No. 4, Winter, 2022
Concessionaire: University of Tehran, Faculty of Literature and Humanities
Chief Executive: Abdoreza Seyf (Professor at University of Tehran)
Editor-in-Chief: Ezat Mollaebrahimi (Associate Professor at University of Tehran)
Publisher: University of Tehran

Editorial Board
Mohammad Ali Azarshab
Abdul-Nabi Isstaif
Abulhasan Amin Moghaddasi
Fadiah Faez al-Soyoufi
AliBagher Taherinia
Adnan Tahmasbi
Huda Fakhr al-Din
Faramarz Mirzaei
Houman Nazemyan

(Professor at University of Tehran)
(Professor at Damascus University)
(Associate Professor at University of Tehran)
(Professor at Yarmouk University)
(Professor at University of Tehran )
(Associate Professor at University of Tehran)
(Associate Professor at Pennsylvania University)
(Professor at Tarbiat Modares University)
(Associate Professor at Kharazmi University)

Executive Director: Moharram Bastani
Executive Expert: Kamal Sahab Asadi Zamir
Address (headquarters): Journal of Arabic Literature, Publications Office of
Faculty of Literature and Humanities, 3rd floor, No. 10, Building No. 2 of Faculty of
Literature and Humanities, Azin alley, Qods st., Enghelab st., Tehran, Iran.
Phone: +9821-66973280
Email: jalit@ut.ac.ir

Fax: +9821-66978885
Website: http://jalit.ut.ac.ir

Indexing
https://sid.ir
https://isc.gov.ir

According to letter No. 3/11/55898, dated 12/07/2011 issued by the Commission of
Scientific Publications, Ministry of Science, Research and Technology, Journal of
ADAB-E-ARABI is a scientific-research journal.

