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نشريه ادب عربي براساس نامة شمارة  3/11/55898مورخ  1390/4/21كميسيون محترم نشريات علمي كشور ،وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري موفق به كسب درجة علمي -پژوهشي شده است.

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ ادب عربی
 .1نحوۀ نگارش مقاالت

 زبان مجله فارسی و عربی است؛ از اين رو دريافت مقاالت در اين مجله به دو زبان فارسی و

عربی میباشد.

ً
 اين مجله صرفا مقاالت دادهمحور و پژوهشی در حوزههای زبان و ادبيات عربی را منتشر
میكند و مقاالت تحليلی ،مروری و نقد كتاب در اولويت انتشار آن قرار ندارد.

 مقالۀ ارسالی بايد واجد معيارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظريهپردازی ،نقد علمی ،ابتکار
و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 هيئت تحريريۀ مجله در اصالح و ويرايش علمی و ادبی مقاالت آزاد است.
 اين مجله از پذيرش مقاالت حوزۀ ادبيات تطبيقی معذور است.
 مقاالت مستخرج از پاياننامۀ دانشجويان دوره كارشناسی ارشد در اولويت بررسی و پذيرش
مجله نمیباشد.
ً
 مقاله ارسالی قبال در نشريات ديگر يا همايشی چاپ نشده و همزمان برای نشريۀ ديگری ارسال
نشده باشد.
 مقاله بايد بين  7000تا  7500كلمه باشد.
 رعايت قواعد دستوری ،آيين نگارش و عاليم نشانهگذاری در نگارش مقاله الزامی است.
 آيات قرآنی بايد داخل پرانتز مخصوص آيات قرار گيرند؛ مانند﴾﴿ :
َ
 آدرس آيات قرآن بالفاصله پس از آيه و پيش از ترجمۀ آن ،درون متن ذكر شود؛ مثال﴿ :ت َ
بار َک
َ
ّ
الل ُه َر ُّب العــالمين﴾ (اعراف)54/؛ مبارک است خداوندی كه پروردگار همۀ جهانيان است.
 .2ساختار و اجزاء مقاالت
مقاله بدين ترتيب تنظيم شود:

 عنوان مقاله ،كوتاه و گويای محتوای مقاله باشد.
 نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست الکترونيک و
نويسندۀ مسئول مکاتبات عالوه بر ثبت در فرم سامانه ،در يک صفحه جداگانه در سامانۀ مجله
بارگذاری شود) .بديهی است تعداد و ترتيب نويسندگان پس از ارسال و ثبت مقاله در سامانه به
هيچوجه قابل تغيير نمیباشد.

 چکیده :بايد در  150تا  250كلمه و به دو زبان فارسی و انگليسی (در مورد مقاالت عربی به
سه زبان عربی ،فارسی و انگليسی) نوشته شود و شامل هدف ،روش ،يافتهها و نتيجهگيری باشد؛ به
عبارت ديگر ،در چکيده بايد بيان شود كه چه گفتهايم ،چگونه گفتهايم و چه يافتهايم.

 واژههای کلیدی :حداكثر تا شش واژه از ميان كلماتی كه نقش نمايه و فهرست را ايفا میكنند و
كار جستوجوی الکترونيکی را آسان میسازند .در مقابل عنوان «واژههای كليدی» ،عالمت
دونقطۀ بيانی ( ):گذاشته شود و بعد از آن ،واژههای كليدی مورد نظر با عالمت ويرگول ( )،از هم
جدا شوند.
ّ
 صفحات بعدی :به ترتيب شامل مقدمه ،بدنۀ مقاله ،نتيجهگيری ،پینوشتها و فهرست منابع
ِ
است و در نگارش هر قسمت ،موارد زير رعايت شود:
ّ
ّ
مقدمه :مقدمه ،بستری است جهت آمادهشدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی .در

ً
ّ
مقدمه معموال موضوع از كل به جزء بيان میشود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده
حاصل شود .همچنين ضروری است كه بيان مسئله ،روش و هدفهای پژوهش در مقدمۀ مقاله مد
نظر قرار گيرد .در نوشتن مقدمه ،تقسيمبندی و شمارهگذاری بهترتيب زير ضروری است:
عنوان مقدمه با شمارهگذاری (بدين صورت .1 :مقدمه) به همراه توضيحات آورده شود.
.1-1پیشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات)

در اين بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بيان میشود و در ادامه
پيشينههای پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث ،مرور میگردند .سپس استنتاجی منطقی
از مرور پيشينهها صورت میگيرد ،و خألهای پژوهشی موجود نشان داده میشوند .بديهی است
بهترين روش مرور ،روش تحليلی و يا تحليلی-انتقادی است كه در آنها پيشينهها صرف نظر از
زمان و مکان انجام آنها ،و بر مبنای شباهتهای رويکردی گروهبندی میشوند و نظر و ديدگاه
پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بيان میشود.
 .2-1ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات)

 بدنۀ مقاله :شامل چارچوب نظری پژوهش ،نقد ،تحليل و استداللهاست .اين بخش با شمارۀ
 2شروع میشود و بقيۀ عناوين هم به همين صورت شمارهگذاری میشود .عناوين فرعی بهصورت
 3-2 ،2-2 ،1-2و...تنظيم شود( .شمارهگذاریها بايد از راست به چپ باشد).

 نتیجهگیری :شامل ذكر فشردۀ يافتههای مقاله است و بايد بهگونهای سامان يابد كه خواننده پاسخ
پرسشهای پژوهش را بهصورت علمی و مستدل در آن بيابد.

اضافی ضروری و  ...در پینوشت مقاله ،قبل از منابع درج شود.
 پینوشت :توضيحات
ِ

 برابر التين اصطالحات و اسامی نويسندگان خارجی ،با فونت تايمز نيورومن  10درون پرانتزدر مقابلشان قيد شود.

 فهرست منابع :مراجعی كه در متن مقاله از آنها استفاده شده است ،مطابق ضوابط  APAبه
شرح زير تنظيم شوند:
 -کتابها

ّ
 نام خانوادگی ،نام نويسنده (سال نشر) ،نام کتاب (ايتاليک شود) ،نام مترجم يا مصحح ،نوبتچاپ (اگر چاپ اول باشد ،نيازی به ذكر آن نيست) ،محل انتشار ،ناشر.
ّ
 جوادی آملی ،عبدالله ( ،)1382رحیق مختوم :شرح حکمت متعالیه ،تنظيم و تدوين حميدِ
پارسانيا ،قم ،اسرا.
کتابهایی که دو نویسنده دارند:

 نام خانوادگی ،نام نويسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نويسندۀ دوم (سال نشر) ،نام کتاب (ايتاليکشود) ،نام مترجم يا ّ
مصحح ،نوبت چاپ ،محل انتشار ،ناشر.
کتابهایی که بیش از دو نویسنده دارند:

 نام خانوادگی ،نام نويسندۀ اول و همکاران (سال نشر) ،نام كتاب (ايتاليک) ،نام مترجم ياّ
مصحح ،نوبت چاپ ،محل انتشار ،ناشر.
ارجاع به کتابهای یک نویسنده در یک سال؛ مانند مثال زير:
 ضيف ،شوقی (1997الف) ،الفن و مذاهبة في الشعر العربي ،القاهرة ،دار المعارف. ضيف ،شوقی (1997ب) ،الفن و مذاهبة في الشعر العربي ،القاهرة ،دار المعارف.کتابهایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیست ،بر اساس نام كتاب مرتب شوند:
 هزارویک شب (الف لیله و لیله) ( ،)1390ترجمۀ محمدرضا مرعشیپور ،تهران ،نيلوفر.مقالهها

ّ
 -نام خانوادگی ،نام نويسنده (سال نشر)« ،عنوان مقاله» ،نام مجله (ايتاليک شود) ،شمارۀ دوره،

شماره ،صفحه.
مقالههايی كه بيش از دو نويسنده دارند:
ّ
 نام خانوادگی ،نام نويسنده اول و همکاران (سال نشر)« ،عنوان مقاله» ،نام مجله (ايتاليک شود)،شمارۀ دوره ،شماره ،صفحه.
مقالۀ مجموعه مقاالت

ّ
 اطالعات نويسنده يا نويسندگان (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،عنوان مجموعۀ مقاالت ،نامويراستار(ان) ،شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله ،محل نشر ،ناشر .مثال:

 فدوی ،طيبه (« ،)1394اعجاز بيانی قرآن كريم با تکيه بر تشبيه و تمثيل» ،در مجموعه مقاالتدومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی ،42-27 ،كردستان ،دانشگاه كردستان.
مقالۀ دانشنامه

ّ
 -اطالعات نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،عنوان دانشنامه ،نام ويراستار(ان) ،شمارۀ

صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله ،ناشر ،محل نشر.
ّ
 حريری ،نجال (« ،)1380ربط» ،در دایرۀالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ،ويراستۀ ّعباسّ
حری ،ج .874-870 ،1
سایتهای اینترنتی

اطالعات نويسنده يا نويسندگان (آخرين تاريخ و زمان)« ،عنوان موضوع داخل گيومه» ،نام و
نشانی اينترنتی به صورت ايتاليک.
پایاننامهها و رسالهها

اطالعات نويسنده (سال دفاع)« ،عنوان پاياننامه يا رساله» ،نام دانشگاه يا مؤسسه.
 .3راهنمای کلی نگارش

 مقالـه بايـد در  20صفحه در ابعاد قطـع وزيری (حاشيۀ باالی صفحـه  ،4.5پايـين صـفحه
 3.5و حاشيـۀ چپ و راست  4/5سانتیمتر) و با استـفاده از برنامــۀ  Word 2013و باالتـر و
قلـم  IRLotus 13برای متن ،و  IRLotus 11برای چکيده و منابع و ارجاعات درونمتنی تنظيم و تايپ
شود و تورفتگی ابتدای پاراگرافها 0/5 ،سانتیمتر باشد و متنهای عربی بهكار رفته در مقاالت
فارسی با فونتTraditional Arabic 11

 مقاالت عربی با قلم

نوشته شوند.

Traditional Arabic 13

و چکيدۀ انگليسی با قلم

Times New Roman11

تايپ شود.

ّ
 ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلف ،سال انتشار :شمارۀ صفحه) و منابعی
كه بيش از دو مؤلف دارند ،به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران ،سال انتشار :شمارۀ
صفحه) آورده شود .در مورد منابع غيرفارسی ،همانند منابع فارسی عمل شود.

 ارجاع تکراری به يک منبع ،به جای نام نويسنده يا نويسندگان از واژۀ «همان» استفاده شود:
(همان.)50 :

 نقلقولهای مستقيم ،داخل گيومۀ فارسی «» قرار داده شوند و نقل قولهای بيش از چهل واژه،
تورفتگی يک سانتیمتر از دو طرف و با قلم شمارۀ  11درج شود .اينگونه
بهصورت جدا از متن با
ِ
نقل قولها كه جدای از متن و بهصورت مستقل نوشته میشوند ،نيازی به گيومه ندارند.

 نقل قول خالصه يا استنباطشده ،بدينگونه نوشته شود( :نک :كريمی.)50-45 :1382،

 عددنويسی فصول و بخشها ،از راست به چپ نوشته شود.
ً
 جدولها ،نمودارها و عکسها ترجيحا در متن در كنار توضيحات مربوط قرار گيرند.
 از گيومۀ فارسی«» استفاده شود ،نه گيومۀ غير فارسی"".
 كاما ،نقطه ،دونقطه ،نقطه ويرگول به كلمات پيش از خود چسبيده باشد و به واسطۀ يک  Spaceاز
كلمات بعدی فاصله داشته باشد.

 كليۀ منابع درون متن ،داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف ،سال :صفحه) آورده شوند.
 برای كلمات مختوم به های غيرملفوظ ،در حالت مضاف و موصوف ،از عالمت «ۀ»
(شيفت )G+استفاده شود :خانۀ من به جای خانهی من  /نامۀ او به جای نامهی او  /زندگینامۀ
خودنوشت به جای زندگینامهی خودنوشت و...

 در موارد الزم و مواردی كه موجب ابهام میشود ،عالمت تشديد گذاشته شود؛ مثال :علی،
ع ّلی /مبينّ ،
مبين.
ِ
موارد الزم رعايت شود؛ مثال :افعال استمراری:
« نيمفاصله» (كنترل+شيفت )2+در تمام
ِ
«میرود» به جای «می رود» ،افعال مركب مانند «بهكاربردن» به جای «به كار بردن» و كلمات
ّ
مركب مانند «باستانشناسی» به جای «باستان شناسی» و...



 در انتهای مقاله ،كليۀ منابع فارسی و عربی به انگليسی ترجمه شود؛ مثال:قائمینيا ،عليرضا ( ،)1390معنیشناسی شـناختی قـرآن ،تهـران ،پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشۀ
اسالمی.

 Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and
Thought Research Institute, [In Persian[.

 شريفی ،ليال ( « ،)1388رويکردی شـناختی بـه يـک فعـل چنـدمعنايی فارسـی» ،تـازههـای
علوم شناختی ،سال يازدهم ،ش .11-1 ،4
 Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of
Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian[.

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

 .4یادآوری مهم

 مقاله از طريق ثبت نام در سامانۀ مجله jalit.ut.ac.ir :ارسال شود.
ّ
الخط مورد قبول ّ
نشريه و اصول نگارش بايد بر اساس آخرين شيوهنامۀ فرهنگستان زبان و
 رسم
ادب فارسی باشد.

 چنانچه مقالهای فاقد هر يک از موارد باال باشد ،از دستور كار خارج میشود.

حق انتشار هر مقاله ،پس از پذيرش محفوظ است و نويسندگان در ابتدای ارسال مقاله ّ
ّ 
متعهد
ّ
ّ
وضعيت مقاله ،آن را به جای ديگر نفرستند .چنانچه اين موضوع رعايت
میشوند تا مشخصشدن
ّ
ّ
تحريريه در اتخاذ تصميم مقتضی مختار است.
نشود ،هيئت
گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ويراستاری و تصويب نهايی هيئت تحريريه توسط
سردبير مجله صادر و برای نويسنده مسئول ارسال خواهد شد.

مقاالت پژوهشی

فهرست مطالب

صفحه
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Abstract
The manuscripts are the written heritages and possessions of our
predecessors and their maintenance and retention is of great importance. The
“Zobdat al-E’rab” manuscript, which is written by “AbdAllah-IbnMuhammad”, is a book including Morphological and syntactical topics,
which in particular deals with the grammatical analysis and brief description
of the “Ezhar al-Asrar Fi al-Nahv” that is written by “Muhammad-IbnPirAli-Ibn-Eskandar Berkavy”. Besides the technical, educational and
scientific worthiness and importance, this book worths noting, correction and
criticism since it is the first grammatical analysis of the “Ezhar al-Asrar”
book. It should be emphasized that the “Ezhar Al-asrar” book is among the
important and significant morphological scientific and educational books
which is taught in most of the religious schools of Turkey. Four copies of the
“Zobdat-al-E’rab” have been found in the libraries all over the world, which
one of them preserves in the library of the Islamic Parliament of Iran. Other
copies of this valuable book exist in big libraries in the world such as the
French National library and library of the “King Faisal” university. Using a
descriptive, analytical approach, this paper provides biographies of the
authors of the “Ezhar al-Asrar” and the “Zobdat al-E’rab ” books and
introduces the “Zobdat al-E’rab” manuscript completely. Also, the
excellences, shortcomings and technical issues of the manuscript have been
presented which are obtained during the collation, investigation, and
correction. The exact writing dates for two copies of this manuscript are
unknown to us. Also the writing dates of the two other copies are much later
than the writing date of the original copy. As a result, determination of the
first and the original copy seems to be difficult. One of the important results
which is obtained and reported by this paper is the best way which can be
used in order to correct this manuscript.

Keywords: Zobdat al-E’rab , Ezhar al-Asrar, AbdAllah-Ibn-Muhammad,
Mohammad Berkavy, Educational Syntactical texts.
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نقد و بررسی نسخۀ خطی

زبدة اإلعراب تألیف عبدالله بن محمد
فائزه صفائیه

*

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

عبدالحسین فقهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
(از ص  1تا )20
تاریخ دریافت ،1399/7/18 :تاریخ پذیرش1399/11/5 :
علمی-پژوهشی

چکیده
نسخههایخطی،میراثمکتوبوبرجایماندهگذشتگاناستوارزشواهمیتحفظاینآثاربرکسیپوشیده

تألیفعبداللهبنمحمد،کتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکهبهطور

نیست .نسخۀخطیزبدة اإلعراب 
یمیپردازد.
ویژهبهاعرابوشرحمختصرکتابإظهار األسرار في النحو نوشتۀمحمدبنپیرعلیبناسکندربرکو 
ایناثر،گذشتهازارزشفنی،آموزشی وعلمیاش،ازآنجهتکهنخستیناعرابنگاشتهشدهبرکتابإظهار
األسراراستشایستهتوجهوتصحیحونقداست.شایانذکراستإظهار األسرارازمهمترینکتبعلمیوآموزشی
چهارنسخهدرکتابخانههایسراسردنیابهدستآمده

نحویدرمدارسدینیترکیهبهشمارمیآید.اززبدةاإلعراب

است که یکی از آنها در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .نسخههای دیگر این اثر ،در
کتابخانه هایبزرگیچونکتابخانۀملیفرانسهوکتابخانۀدانشگاهملکفیصلعربستانموجوداست.اینمقالهبا

رویکردیتوصیفیـتحلیلی،ضمنبیانشرححالیازمؤلفإظهار األسرار ومؤلفزبدة اإلعراب،نسخۀزبدة
کند.سپسازمحاسن،معایبوویژگیهایفنیآموزشیایننسخهکهدرجریان

اإلعرابراکاملوجامعمعرفیمی
مقابله ،تحقیق و تصحیح به دست آمده است ،گزارشی ارائه خواهد داد .از آنجا که تاریخ کتابت دو نسخه از
نسخههایموجودنامعلوماستوتاریخکتابتدونسخۀدیگرنیزبازمانتألیفکتابفاصلۀزیادیدارد،تشخیص

رو،ازمهمتریننتایجاینمقاله،دریافتبهترینروشتصحیحاین


نسخۀنخستواصلدشواراست؛ازهمین
نسخۀخطیاست .
واژههای کلیدی:زبدة اإلعراب،إظهار األسرار،عبداللهبنمحمد،محمدبرکوی،متونآموزشینحوی .

*.رایانامۀنویسندۀمسئول:

F.safaieh@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
آنجا که سخن دربارۀ صیانت از علم و اثبات تاریخچۀ مباحث علمی به میان آید ،تصحیح
مییابد .نسخهشناسان و
نسخههای خطی بهعنوان میراث مکتوب هر زبان ،ارزشی دوچندان  



خوددانسته و

هایچاپنشدۀخطی راوظیفۀ


محققان،شناسایی،تصحیح،تحقیقومعرفیکتاب
تدریجبهصورت


اند.اینامر،طیقرونگذشتهبه

احیاءآثارمکتوبپیشینیانپرداخته
ازدیربازبه
فنی تخصصی درآمدومراکز علمیوآموزشیازدستاوردهایاین فن،بهرههابردند.طبعا این
بهنسلهایمتأخر،نقشارزشمندیداشتهاست .

اقدامدرانتقالعلوموفرهنگاسالمی
بیگماناهتمامعلمایاسالمبهجمعوتدوینوعرضۀآثارپیشینان،ثمرۀمعارفاصیلاسالم

وتشیعوتربیتمتخصصاندراینزمینهبودهاستکهائمههدی(ع) باعباراتمختلفوبیانهای

توصیهفرمودهاند؛بهعنواننمونهامامصادق(ع)بهزرارهفرمود« :

گوناگونبهاینمهم
» (کلینی.)52/1:1363،
نگارندگان مقالۀ حاضر که عالقهو دغدغۀ حفظوحراستازآثارخطی را دارند ،معتقدند
تصحیحنسخخطیدرحکماحیاییکانساناست؛چراکهبااحیاییکنسخۀ خطی،آرایک
مؤلفزندهمیشودوگوییکهخودویرااحیاکردهایم؛ وچهکاریبهترازاحیاییکانسانکه

پسازبررسینسخههایمتعددوجستجودر

ازاینرو
()32:6؛ 
فهرستهایمختلف،نسخۀ زبدة اإلعراب تألیفعبداللهبنمحمد،عالمناشناختۀ قرندوازدهم
اشایستهتحقیقوتصحیحیافتهاند .

هجری،ر
ایننسخه،کتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکهواژگانوعباراتکتابإظهار األسرار
في النحو محمد بنپیرعلیبناسکندربرکویرا اعرابمیکندودرخاللاعراببهبعضیاز
نکتههایصرفیونحویوموارداختالفیاشارهدارد.

ازمیانشروحمتعددیکهبرکتابإظهار األسرار نگاشتهشده،زبدة اإلعراب،شرحیاست
معربومزجیکهعبداللهبنمحمدآنرابهرشتۀ تحریردرآورده وتاکنونکسیآنراتصحیح
لحاظتاریخیمیتوانادعاکرداینکتاب،نخستیناعراب إظهار األسرار


چنینبه
نکردهاست .هم
آندرمدارسترکیه،بهنظرمیرسد

است .با توجهبهاهمیتکتابإظهار األسرار وکاربرد فراوان 
میتوان زبدة اإلعراب را کتابی
اعراب واژگان آن برای درک بهتر کتاب ضروری است .در واقع  
آموزشیبراییادگیریکاربردینحودانست .
میپردازیمو
دراینمقال،نخستبهارائۀشرححالیازمحمدبرکوی،نویسندۀإظهار األسرار 
پسازبیانویژگیهایکتاب،بهسراغشرححالعبداللهبنمحمدوتألیفاو،یعنیزبدة اإلعراب
میرویم.درنهایت،ایننسخهرابابررسیوتبیینروش کارمؤلفوبیانمحاسنومعایبآن،از
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لحاظ ارزش علمی و ادبی نقد و بررسی میکنیم .سپس ضمن بیان تعداد نسخهها و کیفیت
هریک،بهتطبیقومقارنۀنسخوبیانبهترینشیوهبرایتصحیحایننسخهمیپردازیم .


 .2محمد برکوی
محمد بن پیرعلی بن اسکندر الرومی الحنفي ،ملقب به زینالدین ،محیالدین و تقيالدین و
مشهور به برکوی در 929هـ.ق در شهر بالیکسرای ترکیه دیده به جهان گشـود (کحالة:1414 ،

دهاند،درقاموس
.)176/3ویکهنامشرا درمنابعمختلف ،برکاوی،برکلیوبیرکلیهمثبتکر 
األعالم عثمانی بهمحمدافندیمشهوراست (سامی.)1284/2:1306،پدرشازعلماومعلمانو
سریبودوزین الدیننیزازکودکیتحتتعلیمپدرقرارگرفتوپسازحفظ

قاضیانشهربالیک

قرآن کریم ،به شاگردی افرادی مانند شمسالدین کوچک افندی و عبدالرحمن افندی پرداخت
(همان).پسازدریافتاجازۀفقهیوشرعیازاستادش،عبدالرحمنافندی،بهتدریسدرمدارس
دینیاستانبول مشغولشد.ازآنجاکهدرشهرب رکیتدریسداشت،اورابههمینمکاننسبت
دادهاند و از همینجا به «برکوی» مشهور شد (الزرکلی .)61/6 :1980 ،از شاگردانش میتوان

مصلحالدیناألوالمشيرانامبردکهبرخیازتألیفاتبرکوی،ازجملهإظهار األسرارراشرحکرده

خلیفه،بیتا .)117/1:


(حاجی
است
سلیمدومهمزمانبودودراینمدت،عالوهبر


سلیمقانونیوسلطان

زندگیاوباسلطان
دورۀ 
ولیتهاینظامیوسیاسینیز
تدریسوتعلیممسائلدینیوبرگزاریجلساتوعظوارشاد،مسئ 
برعهدهداشت (سامی.)1285/2:1306،ویدرعمرکوتاه52سالۀ خویش،آثار متعددیتألیف
قرهبلوط،علیواحمد،
کرد.درمعجم التاریخ التراث اإلسالمي 93،اثربرایویثبتشدهاست ( 

بیتا )2995-2982/4 :که از مهمترین و مشهورترین آنها میتوان به کتاب الطریقة المحمدیة در

ّ ّ
وعظ و امتحان األذکیاء و شرح لب اللباب في علم اإلعراب قاضی بیضاوی اشاره کرد .کتاب
العوامل الجدیدة یا العوامل برکوی با بیش از چهلبار تجدید چاپ (البرکوی )19 :1430 ،که

معارضهایاست با کتاب العوامل المائة عبدالقاهر جرجانی ،نیز از مهمترینو مشهورترین آثار

،درمیانعلما،نامی آشناست .إظهار األسرار

اوستونامالعواملین یاعوامل الجرجاني والبرکوی
في النحو و راحة الصالحین ورسالة في أصول الحدیث نیزازدیگرآثاربرکویاستکهدرمنابع
مختلف بدان اشاره شده است .از برکوی ،آثار دیگری بهصورت رساله و کتاب باقی مانده که
بسیاریازآنهاهنوزبهصورتنسخۀخطیاستوتصحیحنشدهاست.وفاتویرادر981هـ.ق

ثبتکردهاند(کحالة176/3:1414،والزرکلي .)61/6:1980،
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 .3إظهار األسرار في النحو
برکتابخانههایمختلف

إظهار األسرار في النحو از جمله آثار برکوی است که نسخۀخطی آن عالوه 
دنیا،ازجملهکتابخانۀملکسعودوکتابخانۀملیتوکیویژاپن،درکتابخانۀآستانقدسرضوی،
سازماناسنادوکتابخانۀملیایرانوکتابخانۀمجلسشورایاسالمینیزموجوداست.اینکتاب
رانخستینبارانور بنأبیبکرالشیخیالداغستانیتصحیحوتنقیحکرد ودار المنهاجعربستان


سعودیدر1430ق(2009م)آنرابهچاپرساند.در1434ق(2013م)نیزبهدستیونسعبدالله
محمدالدخیالعباديتصحیحشدودار الکتبالعلمیة آنرامنتشرکرد .کتابخانۀ آستانقدس
َّ
رغموجودنسخههایخطی

رضوی،هر دونمونهمحققإظهار األسرار رادرمخزنخوددارد .به


نسخهایکهازکتابخانۀ
فراوانازاینکتابدردنیا،شیخیداغستانیدرتصحیحخود،تنهابرپنج 
األزهروانتشاراتداغستانبهدستآورده،اعتمادکردهاست(البرکوی .)23:1430،
ناماینکتابدرنسخههایمختلفبهصورتإظهار األسرار فی النحو ،إظهار األسرار علی
النحو و إظهار األسرار الخفیة علی القواعد النحویة ضبطشدهاست.برکوی،خوددرابتدایامر،
پسازحمدخداوندودرودبرپیامبروخاندانش،إظهار األسرارراچنینمعرفیمیکند :
کنندهای بهآنتماما و
این،رسالهایاستدربارۀ آنچهکههراعراب 

(همان)45:؛
نیازداردوآن(نیاز)شاملسهچیزاست:عامل،معمولوعمل،یعنیاعراب .

قطعا

ویبحثشرادرکتاببااینتقسیمآغازمیکند :دربابعامل،ابتداکلمهوتقسیماتآنرا
ژگیهاییرابیانمیکندوسپس،بابیانتعریفیاز
میآوردوبرایهریکبهاختصارتوضیحاتووی 

ازاقسامکلمهمیپردازد؛دربابدوم،تعریفی

عامل،بهشرحوتوضیحآنوتقسیماتشدرهریک
دیدگاههاینحویخودرابیانمیکند؛بابسومکتاب،به

ازمعمولارائهمیدهدوباشرحشواهد،
مبحثاعراباختصاصیافتهاست.دراینباببرکویاعرابرابرحسبذاتوحقیقت،محل،
اذوقعلمیخود،توضیحمیدهد .

وصفتتقسیممیکندوهریکرامتناسبب

نوع
کتابإظهار األسرار کتابیمختصرو مفیددربارۀ مسائلنحویاستکهبابیانیمحکمودر


دیدگاههایابنمالک،صاحبالفیهوابنهشامصاحبمغني

عینحالبهاختصاروساده،گاهبا

میتوانگفتازمنابع
بنابرمشاهداتوبررسیهای انجامشده  ،

مقابلهمیکند(همان .)8:

اللبیب 
مهم نحوی در مدارس دینی ترکیه،همین کتاب إظهار األسرار و شروح متعدد آناستو اصل
ازچاپهایپرفروشاست.شایدهمینامررابتوانبهترین

کتابوبرخیازشروحمعروفآن ،
کهیکیازآنهازبدة اإلعراب

مشوق برایتصحیحوچاپشروحموجود إظهار األسرار دانست 
است .
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شروح إظهار األسرار

کهمعروفترینآنها،نتائج األفاار نوشتۀ

برإظهار األسرار،شرحهایمتعددینوشتهشده است 
حسینبناحمدزینیزاده

مصطفیبنحمزه وحل أسرار األخیار علی إعراب إظهار األسرار نوشتۀ 
چاپرسیدهاند.داغستانی،مصححإظهار األسرار ،نام

برخیازآنهاتصحیحشدهو به 

استکه
این شروح را در پایان کتاب خود آوردهاستو بیش از  24شرح و حاشیهبرای إظهار األسرار
برشمردهاست(برکوی.)143:1430،وجوداینتعدادازشرحبریککتاب،نشانۀاهمیتآندرنظر
علماومخاطبانونیزبیانگرعظمتعلمیآناست .
آنچهنگارندگان اینمقالهرابهتصحیحوتوجهبهزبدة اإلعراب واداشتهاست ،آناستکهبر
اساسگزارشداغستانیونیزبررسیمنابعمتعدد،با وجودشروحبسیاربرایإظهار األسرار،تنها
کتاباهتمامورزیدهاند؛یکی حسین بن أحمد معروف بهزینیزاده (متوفی1168

دونفربهاعرابواژگان

قمری)ودیگریعبدالله بن محمد بن ولی(متوفی1123ق)(همان).کتاباعرابزینیزاده،کتابیاست
مفصل درباب اعراب إظهار األسرار .حسین بن احمد نام آن را حل أسرار األخیار علی إعراب
إظهار األسرارگذاشته؛امااینکتاببهمعرب اإلظهاریا َ
معر ٌب علی اإلظهار نیزمعروفاست.در
ِ
اینمیانزبدة اإلعراب عبداللهبنمحمد،ناشناختهو ظاهرا ازدیدگاناهلنظروعلم،مغفول
ماندهاست  .ایندرحالیاستکهباتوجهبهتقدمعبداللهبنمحمدبرحسینبناحمد،بهنظر
چنانکهدریکیاز
میرسدزبدة اإلعراب زودترازمعرب اإلظهار بهرشتهتحریردرآمدهباشد .

ثبتکردهاند،حالآنکه

زینیزادهرا1152ق
منابعنیزتاریخکتابتنسخۀ نخست معرب اإلعراب  
رو،بهجهتفضلسبقهمکه
؛ازاین 

نسبتدادهاند

نسخۀابتداییزبدة اإلعرابرابهسال1122ق
ضروریمینماید .

باشد،پرداختنبهزبدة اإلعراب
زینیزادهومقایسۀآنبا
عالوهبرمطالبیکهگذشت،بانگاهیاجمالیبهکتابمعرب اإلظهار 
زبدة اإلعراب ،بهخوبی درمییابیم که زبدة اإلعراب کتابی آموزشی و نگاشتهشده برای کسانی
کهزینیزادهدرکتاب

استکهمبتدیوخواهانیادگیریکاربردیصرفونحوهستند،در حالی




خودگاهچنانمفصلتوضیحدادهکهازاصلموضوعفاصلهگرفتهاست؛ براینمونه ،عبداللهبن
،چندخطیبهاختصارتوضیح

محمددربیاننقشنحویکلمۀ «رب»در﴿الحمدللهربالعالمین﴾
ولیزینیزادههمینکلمه

میدهدوتماماحتماالت مشهور اعرابیرابابیانیسادهمطرحمیکند ،

یکصفحهشرحمیدهدونهایتانیزمخاطبنخواهددانستکهبهترینوجهاعرابی

رادربیشاز
دستشرحهایمفصلدرکتابزینیزادهبسیاراست .

دراینکلمهکداماست .
ازاین
 .4عبدالله بن محمد
یااآلیدینیثبتکردهاند.درمعجم

اکثرمعاجم نامکاملاوراعبداللهبنمحمدبنولیالقیوجقی
المؤلفیننامشتحتعنوانفاضلیبهنامعبداللهبنمحمدبنوالیاألیدینیالحسنینگاشتهشده
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است(کحالة.)144/6:1414،متأسفانهاطالعاتدقیقی ازاینمؤلفدردستنیستوتنهابرخی
از منابع،بهذکر ناماو،تاریخوفاتو ذکربرخییاهمۀ آثارشکهازپنج عددتجاوزنمیکنند،
اکتفاکردهاند .

برای آنکه بتوانیم به شناخت جامعی از عبدالله بن محمد دست یابیم ،نخست دربارۀ نام
«قیوجق»و اطمینانازاینکهاینشهرکجاستنسخوکتبرابررسیکردیم.درکتابنهر الذهب
بهعنوان یکیازمحلههایشهرمرعشدرکشورسوریهآمده(البالي،
في تاریخ حلب،نامقیوجق 

 )142/1 :1419و تنهاکسیکه با این نام در معجم

المؤلفین ذکر شده است ،عبدالرحمن القیوجقی

است.درقاموس األعالمنامقیوجقبهعنوانیکیازوالیتهایمنطقۀآیدیندرکشورترکیهمعرفی
شدهاست(سامی .)3804/5:1314،
باتوجهبهالقابیمانندعثمانی،آیدینی،بزیزادهوأیوبیکهدرکتبمعاجمبرایعبداللهبن

محمدذکرشدهوهمچنینبهتصریحخودنویسندهدریکیازآثارشبهنامأزهر الشروحکهخود
را ساکن در روستای قیوجق از بالد آیدین معرفی میکند ،میتوان ادعا کرد که او یک مؤلف
عثمانیاألصلاستنهسوری.

درهیچیکازمعاجم ،سالوالدتاوذکرنشدهوتنهابرخیسالوفاتویرا 1123قمری

تنهامیتوانادعاکردکهاوپیش از1123ق

باتوجهبهآثاریکهازویباقیمانده ،

ذکرکردهاند.

زندهبودهولزوما درآنسالازدنیانرفتهاست؛چراکهدریکیدیگرازآثاروی،تاریخ1137ق
برایتألیفدرجشدهاست.معجم المؤلفیننیزتنهانوشتهاست«:کانحیاقبل1123هـ1711،م»
تنهامیتوانگفت

اکنونبابررسیهایانجامشده،دربارۀوالدتووفاتاو،

(کحالة.)144/6:1414،
کهویبخشیازعمرخودرادراواخرقرنیازدهمگذراندهودرنیمۀاولقرندوازدهقمریازدنیا
رفتهاست.مجموعآثاریکهبرایایننویسندهثبتشدهاست،پنجکتاباستکههمۀآنهاصرفی
و نحوی است .از مهمترین آثارش أزهر الشروح در شرح و إعراب التصریف العزی (العزی في

التصریف)زنجانیاست.بهغیرازأزهر الشروحوزبدة اإلعراب،آثاردیگراینمؤلفعبارتاست
از:رسالة في فعل التعجب درعلمنحو،شرح األمثلة درعلمصرفوشرح البناء درعلمصرف
،بیتا .)1442/2:
،علیارضاواحمد 
قرهبلوط 
( 
با تعاریفی که گذشت ،عبدالله بن محمد را میتوان نویسندهای گمنام و یا دست کم
شدهایدانستکهمانندبسیاریازمؤلفانغیر مشهور،هنوزارزشویوآثارشبر
کمترشناخته 
َّ
ناشناسبودنمؤلف،دلیلبرضعفنوشتههاومؤلفاتاونیستو

کسیمعلومنشدهاست.طبعا 
بنابرقاعدۀ«

»بایدبرگفتههایوینظرکرد .
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 .5زبدة اإلعراب
بهمنظور دریافت نگاهی همهجانبه و دقیق به این نسخه ،مطالب بهصورت دستهبندی و
گذاریشدهدرچندبخشارائهمیشود .


عنوان


 .1-5تار یخ تألیف و کتابت زبدة اإلعراب
معجم التاریخ التراث اإلسالمي تألیف زبدة اإلعراب را 1121ق ضبط کرده است (همان) .ازمیان
موجود،تنهایکیازنسخهها (نسخهعنیزة) تاریخداردکهتاریختألیفرا1122قبیان

نسخههای 

کردهاست .عبداللهبنمحمد خود پایانتألیفأزهر الشروح را1123قثبتکردهودرمقدمۀ آن
مینویسد :زمانیکهدرحالتألیفزبدة اإلعراب بودم،ازمنخواستندکهشرحینیزبرالعزی

بنویسم:
(عبداللهبنمحمد1176،و:1150گ1پ)؛در هنگام تألیف زبدة
اإلعراب ،شاگردان پیشتاز [من] ،بهویژه کسی که نمیتوانستم درخواست او را رد کنم ،از من
خواستندکهشرحیبرالعزیبنویسم.

اینجملهبیانگرتقدمزبدة اإلعراببرأزهر الشروحاستکهاگرتاریخ1123قرابرایتألیف
أزهر الشروح تاریخ صحیحی بدانیم ،اثبات تاریخ  1121یا 1122ق برای تألیف زبدة اإلعراب

چندان دور از ذهن نخواهد بود .نسخۀ عنیزة کتابت این نسخه را سال  1142و نسخۀ فرانسه
1176قدرجکردهاست .


 .2-5انگیزۀ تألیف و نامگذاری کتاب

مؤلفدردیباچۀ  کتابپسازحمدوثنایخداوندودرودبرپیامبروخاندانواصحابش،از
انگیزۀخودبرایتألیفمیگوید :

(عبدالله
بنمحمد،بیتاالف:گ1پ)؛وامابعد[،این]بندۀضعیف،عبداللهبنمحمدـخداوندهردوی

میگوید :شاگردانویژۀ[من] ازمن
دوجهانهمهجانبهمحافظتنمایدـ [چنین]  

آنهارادرهر
هاوپیچیدگیهای


آن،گره
معنابنویسمتابهواسطۀ

خواستندکهشرحیمختصردرلفظومفیددر
کتابإظهار األسرارعالمهبرکویـخداونداورادرباالتریندرجاتبهشتجایدهدـگشودهو
حلشود؛[ولی]قلبماجازهندادوسخنآنانرابهگوشجاننگرفت.پسزمانیگذشتوآنان
[برخواستۀخود]پافشاریکردند،بهآنانگفتماگرخداوندپسریبهمنعطاکندکهبتواندکتاب
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اظهاررابخواند،منهمآنچهشماخواستیدرامینویسم.پسخداوندپسریبهمنعنایتکردو
سالگیرسیدوسپسازدنیارفتووارثوبازماندهایبرایمانماند.سپس،یکنفرکه


بههفت
نمیتوانستمدرخواستاوراردکنم،ازمنخواستار [اینشرح] شدومنبراینشرحمصمم

شدم ....

سپس دربارۀ نام این کتاب چنین مینویسد:
(عبدالله بن محمد ،بیتا ب :گ1ر)؛  ...و از گزیده علمای متأخر ،خالصه و عصارۀ


اعرابرابرگزیدموبههمینسبب ،باتوکلبرخداوندبسیارمهربان،این[اینکتاب]رازبدة
اإلعرابنامیدم .

نام این نسخه در تمامی منابع و همۀ نسخهها یکسان است و نام دیگری برای آن درج
کهپیشترگذشت،درأزهر الشروح

نشدهاست.همچنینمؤلفآن،یعنیعبداللهبنمحمد،چنان
نیزنامآنرامیبردواینخوددلیلآناستکهاینکتابازعبداللهبنمحمداستوبهنظر،شکی
درنامومؤلفآننیست .
 .3-5روش مؤلف در تألیف کتاب

تألیفکتابونگارشمباحثدقیقعلمی،نیازمندروشواصولیدقیقونظاممنداست.علمانیز

ازدیربازبهاینمهمتوجهداشتهاند ومعموال درمقدمۀ کتاب ،شیوۀ کارخودراشرحمیدهند.

وتأکیدمیکندکهاینکتابرابرای

عبداللهبنمحمدنیزدردیباچۀکتابخودبهاینمسئلهاشاره
رفعپیچیدگیهایاعرابیکتابإظهار األسراربرکوینوشتهاستوشرحیاستوجیز اللفظووفي



.سپستصریحمیکند :

المعني
(عبداللهبنمحمد،
بیتا الف :گ1پ و2ر)؛من [دراینکتاب]آنچهخودبرآنآگاهمراانباشتهنکردهام ،مگرآن

متوجهآنکردهام؛

مواردیکهکمیابیاشایعیاضعیفبودهاستکهدراینصورت[خوانندهرا]
قدرطوالنیگفتهامکهماللتو

کردهامکهمعنی ،مختلشودو 
نهآن
نهآنقدر [سخنرا]کوتاه 

خستگیآوردوازگزیدۀعلمایمتأخر،خالصهوعصارۀاعرابرابرگزیدم .

خودآوردهاست،میتواناصولکاراو رابهشرحزیر

عالوهبرتوضیحیکهمؤلفدرمقدمۀ 
بیانکرد :
 .1عبداللهبنمحمددراعرابواژگانروششرحواعرابمزجیرابرگزیدهاست؛ بهاین
معنیکهواژهیاعباراتکوتاهیازمتناصلیراآوردهوسپسبالفاصلهاعرابآنرابیانکرده
است؛بهعبارتدیگر ،اعرابمتصلبهاسلوباست؛گویادوعبارت،یعنیعبارتمتناصلیو
عبارتشارح،ازیکنفرصادرشدهاند.
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نحویواژگانبودهاستوبهندرت و

 .2اساسکارمؤلفدراینکتاب،بیاناعرابونقش
شودکهواژهایراازحیثساختارصرفیبررسیکند.


دیدهمی
تنهادرچندموردانگشتشمار

 .3مؤلف ،نکته هایعلمیومباحثخاصراکهدرتألیفاتبزرگانپیشینمطرحبودهیادر
حوۀ موارداختالفیقرارمیگیرد،بازبانیکوتاهومفهومتبیین وضمنبیانوجوهمختلفاعرابی،
گاه ،نظرخودراهممطرحمیکند.اوکوشیدهاستکهبابیانفرضیهوجواب ،خوانندهرادرمتن
دخیلکندوبرایاینکارازعباراتیچون«فإنقلت...قلنا»...استفادهکردهاست:
(همان:گ60ر)؛
ازآنجهتکهصدارتطلباستودارایمعنای

پساگربگوییکه«ال»درعبارت«الیکون»
َّ
نفی ،مانع آن است که متعلق واقع شود؛ خواهم گفت که «ال» در میان حروف مشابهش،
[متفاوتاستو]صدارتطلبنیستتابتواندمیانعاملومعمولواقعشود.


 .4مؤلفازبیانمسائلتکراریپرهیزمیکندواگرجاییمطلبیراشرحدهد،دیگرباربهذکر
َّ
ونظیرآنبسندهمیکند.نیزازبیانمسائلیکه

عبارت«فقد َّمرمنغیرمرة»یا«تذکرماذکرآنفا»
شودوچندانضرورینیستپرهیزمیکندومخاطبراباعبارت«فمنأراد


باعثاطالهکالممی
فلیرجعإلیه»بهتحقیقومراجعهبهمصادرتشویقمیکند:
ولهذاالمقامتوجیهآخرمشهوربینالطالبولذاأعرضناومنأرادفلیطلبمنمحله»(همان:
صرفنظر
همینروازآن 
گ3ر)؛وبرایاینمسئلهتوجیهدیگریمیانطالبمشهوراست،از 
کردیموهرکهخواستاراست،آنراازجایگاهخود،بخواهد.

برجسته سازینکاتمهمبرایمخاطببدونآنکهتوضیحاضافهایبیانشودوتنهاباذکر

.5
َّ
اصولکارمؤلفبهشمارمیآید؛

عباراتیچون«فتأمل»و«فالتغفل»،ازدیگر
(همان:گ59ر)؛ودراینهنگام،بنابرنظرفراء[،مقولۀ]عطف،ازگونۀعطفدوچیزبا
یکحرفبهمعمولهایدوعاملمختلفخواهدبود؛پس[دراینامر]درنگکن.


خطیبراینمطلبواقفاندکهناسخیامؤلفگاهیازمخفف

 .6پژوهشگرانحوزۀ نسخۀ 
کلماتاستفادهمیکند؛«مثالمطمخففمطلقاوحمخففحینئذ»(خلیفهشوشتریوخرمی:1396،


.)42عبداللهبنمحمد نیز درزبدة اإلعراب،ازعباراتواصطالحاتاختصاریرایجومتداول
میاننویسندگانومؤلفانهمعصروپیشینخوداستفادهکردهاست؛البتهشایداینکار،کارناسخ

و کاتب باشد ،ولی از آنجا که در تمام نسخهها به یک شکل ضبط و ثبت شده است ،به نظر
میرسدمؤلفدرآندخیلباشد.ازآنجملهاست:

فح:فحینئذ 
المص:المصنفیعنیبرکوی 

ح:حینئذ 

عـم:علیهالسالم 
الخ:إلیآخرالکالمیاإلیآخره 

دومذهبمیپردازد

 .7مؤلفدرمسائلاختالفیمیانمکتببصرهوکوفه،تنهابهبیاننظرهر
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وبدونتعصب،جانبداریورجحانیکیبردیگری،تصمیمنهاییرابهخوانندهواگذارمیکند؛

ازایننمونهاست:
(همان :گ71پ)؛ مانندهند مبتداست ضربت فعل
بازمیگرددواینجملهازنظرمکتببصره،
ماضیمعلوماستکهفاعلشدرآنبهواۀ «هند» 
میگوید:هندفاعلفعلضربتاستکهبرآنمقدمشدهاست .
خبرآناست.مکتبکوفه 

البتهدردوجاقیدمیکندکهمباحثنحویاینرسالهوکتابمبتنیبرنظریاتمکتببصره

استکهبهنظرمیرسدمرادازواژۀ«الکتاب»و«الرسالة»متناصلی،یعنیإظهار األسرارباشد؛

ازآننمونهاست :

(همان :گ94ر)؛ پس در این هنگام ،بنا بر نظر بصریان ،چاره ای جز بازگرداندن حرف جر
دیدگاههایآنهانگاشتهشدهاست.درنظرکوفیان[اینمسئله]

نیستکهاینکتابنیزبراساس
بدونبازگرداندن[جار]مجازاست.

 .8مؤلفدراستشهادبهشواهدقرآنیوشعریاصرارزیادیندارد.بهنظرمیرسدعلتاین
امر،هم ازلحاظرعایتاختصاروهمرعایتسادگیکتاببرایمبتدیان باشد.امابهطورکلی
میتوانروشمؤلفرادرآوردنشواهد،دردوبخشمطرحکرد:

أ  .درشواهدقرآنیبهذکربخشکوتاهیازآیهکهمدنظراست،اکتفاکرده

وکلآیهیاتفسیر

آنیاموضوعاتمرتبطباآنرامطرحنمیکند؛ اماگاهبنابهآنچهکهبرکویدرکتابخودمطرح

کردهاست،عبداللهبنمحمدنیزبهآیاتپیشینیاپسیناشارهدارد؛ مانند«
»()2-1:80دربحثأنمخفف.
درشواهدشعری،نامیازشاعروبحرعروضییابیتاولقصیدهنمیبرد.درکلنسخه،تنها

ب.

صورتکاملبیانمیکند.اینشواهد

دوموردشاهدشعریآوردهاستکهبیتمدنظرراتقریبابه

هااشارهمیکند.

سوایشواهدیهستندکهبرکویدرمتناصلیإظهاربهآن
 .4-5مصادر و مراجع مورد اهتمام عبدالله بن محمد

میتواندریافتکهعبدالله
خوردکهازهمین 


نامعلماوبزرگاننحویبهچشممی
درخاللنسخه،
بنمحمدضمناحاطهبهمباحثبرایتألیفکتابش ،بهکتباینبزرگانمراجعهداشتهاست؛
میکند ودر
البتهمؤلف،تنها دریکمورد(األطول في البیان،نوشته الفاضلالعصام) ،نامکتابراذکر 
بقیهمواردفقطنامافرادرامیبرد.سیبویه،خلیل،کسائي،أخفش،سیرافیوفراء،ازجملهبزرگانی
هستندکه نامشان در ایننسخه به چشم میخورد و چنانکه مشاهده میشود ،این علما هم از
مکتبکوفهوهمازمکتببصرههستند .
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 .6محاسن و معایب زبدة اإلعراب
کتابزبدة اإلعراب ،محاسنومعایبیداردکهنگارندهبامطالعهوبررسیدقیقنسخۀ خطیاین
هادستیافتهوبدینصورتدستهبندیکردهاست :

کتاب،بهآن


 .1-6محاسن کتاب

 .1اختصار و ایجاز در این کتاب از بزرگترین محاسن آن است .إظهار األسرار بهعنوان کتابی
نحویبرای مبتدیان عالقهمند به مباحث نحوی نوشته شده است که طبعا مخاطبان آن هنوز از
دانشزیادیبرخوردارنیستند.قطعا  وجودیکشرحسادهوإعرابسادهکهراهراروشنکندو
اجازهدهدکهخوانندهبازبانیسادهازمسائلابتداییواولیهآگاهییابد،ازضروریاتاست.بیان
درگیرپیچیدگیهاواختالفنظرهای

مختصر وسادۀ مؤلفدراینکتاب ،بدونآنکهمخاطب ،
نحویبسیارشود،اینکتابراازدیگرکتبمشابهممتازکردهاست؛ 
ونیزازآنروکهمؤلفبهتریناعرابرابرایهرواژه

.2بهجهتاختصاروسادگیکالممؤلف،
تواندبهسادگیباروشیهدفمند،اعرابرابفهمدوخودتمرینکندکه


خوانندهمی
برگزیدهاست،
اینکتابمیتواند

پیشترگذشت،
همانطورکه  
زشیبودنآنهمخوانیداردو  
اینمسئلهباآمو 
منبعیبرایآموزشنحوکاربردیباشد؛ 
.3عبداللهبنمحمددرزبدة اإلعراب ازاعرابهیچکلمهایفروگذارنکردهوتمامیواژگانرا
اعرابکردهاست.همینتوجهمؤلفودقتنظرویازمحاسنکتاباست؛ 
 .4با توجه بهعنوان کتاب ،تمرکز مؤلفبر اعراب و بیان نقش نحویواژگان ،بدون آنکه درگیر
مباحثصرفی،بالغی،تفسیریوماننداینهاشود،ازدیگرامتیازاتآناست؛ 
.5درخاللمتنعباراتیمانند«سمعتمنأستاذي»ویاتصریحبهنقلقولازاستادان بزرگ
نحویدیدهمیشودکهطبعاوجوداینعبارات،قوتمتنکتابواطمینانواعتمادبهآنراافزایش

.اینمطلبهمچنینبیانگرامانتداریمؤلفدرنقلآرایبزرگاناست.اینسبکارجاع

میدهد

بهگذشتگانحتیبدونذکرنامصاحبنظراندرآثارابنیعیشوعزالدینکاشینیزدیدهمیشود

کهنویسنده« ازعباراتمبهمیچونقیل،بعضهموبعضاألفاضلاستفادهمیکند؛امادرمواردی
بهاسماشخاصنیزاشارهمیکند»(طالبپوروفؤادیان.)8:1399،

 .2-6معایب کتاب

نبایدازبعضیخطاهاومعایبآننیزچشمپوشیکرد؛معایبیکه

درکنارمحاسنزبدة اإلعراب 
میتواندردوبخشمطرحکرد :بخشنخست ،معایبی
بهچشمنویسندگان اینمقالآمدهاست  ،
موردزیرخالصهمیشود :

استکهمرتبطباروشکارمؤلفدرتألیفکتاببودهودرچهار
 .1شواهد شعریو قرآنی در ایننسخه بسیارکم است .مؤلف حتی از امثال نیز استفاده نکرده

استوگاهیتنهابرایشاهد،بهآوردنعباراتیبسیارسادهازکالممتداولعرب،چون«
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اکتفامیکند.همچنینشاهدیازاحادیثوروایاتدر

»

»یا«

این نسخه نیافتیم .شاید بتوان دلیل عمدۀ آن را اصرار مؤلف بر اختصار و سادگی کالم کتاب
دانست؛  امانبایدفراموشکردکهاستنادبهکالمعربدرشعریاآیاتوروایات ،غنای کتابرا
افزایشمیدهد؛
دیدگاههای بزرگانو ذکر اسامی آنان ،امانت را

چنانکهگذشت ،عبدالله بن محمد در بیان 

.2
میگوید« 
رعایتکردهاست؛اماغالباناممصدروکتابموردنظررانگفتهاست؛مثال 
»یا«

»یا«

»ولینامکتابومصدراصلیراذکرنمیکند.طبعااین

مسئلهامکانمراجعهبهمنبعاصلیراازبینمیبرد؛
آیه ایرابراساسقرائتیمتفاوتازقرائتمشهورترکیبکردهاست،
 .3درشواهدقرآنی،آنجاکه 
کندومخاطبنمیداندایننحوۀقرائتآیاتازکیست؛


اشارهنمی
بهنامقاریوقرائت
َّ
عبارتیکهوضوحکمتریازعبارتمفسردارد،ازمعایبی
 .4تأویل وتفسیربهعین عبارتیا
بهچشممیخورد؛

استکهگاهدرزبدة اإلعراب

(عبداللهبنمحمد،بیتاالف:گ69ر)؛ویقال واوعاطفهاست،ضربفعلماضی،زید

»
فاعلاینفعلوجملهبهاعتبارلفظ،نائبفاعلفعلیقالومحال مرفوعاست.اینجملهاز
لحاظمعناییمعطوفبهجملۀ ماقبلخویشاستوتقدیرآنایناستکهیقالهکذایایقال
ضربزید.

شرحوتقدیریکهمؤلفدراینجابرایعبارت«یقالضربزید» آوردهاست،حشواست.
مراد از بیان تقدیر یک جمله ،بیان توضیحی اضافه و نشاندادن معنایی استکه در متن اصلی
نیامدهاست،حالآنکهاینجامؤلفجملۀیقالضربزیدرابه«یقالهکذا»و«یقالضربزید»
تأویلوتفسیرکردهاستکهدرواقعخودعبارتاستوازاینروبایدآنراحشووزائددانست.

هاینویسندهمربوطمیشودوناشیاز


معایبیاستکهبهمحتوایکتابوگفته
بخشدوم ،
نمونهایآنراشرحمیدهیم :
استنباطخطاینویسندهاستکهباذکر 

(همان :گ5ر)؛
األزمنةمضافإلیهواژهأحداست،الثالثةصفتاألزمنةاست.اگربگوییکهواژهأزمنةجمع

الجماعة،مؤنثبهشمارمیآید،پسچگونهواژۀ

زمانولفظامؤنثودرمعنینیزباتأویلواژۀ
الثالثةکهمذکراست،صفتأزمنةبشود؛خواهمگفتکهالثالثة عدداستواألزمنةمعدود
استوعددازمفردمعدودخویشتبعیتمیکندیعنیزمانکهاینواژهمذکراست.
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واژۀ «الثالثة» قطعا مؤنثاست و تای تأنیث در آن مشهود است .همۀ نسخ زبدة اإلعراب
وحتینسخۀخطیإظهار األسرار نیزآنرابههمینشکلضبطکردهاند.ازلحاظنحوینیزالثالثة
دراینجملهنعتاستونعت،هرچندعددباشد،درجنسیت،تابعمنعوتاست.تنهااحتمالی
کهوجودداردآناستکهنسخۀ اظهار األسراریکهدردسترسعبداللهبنمحمدبودهاست،این
واژه را بهشکل «ثالث» ضبط کرده باشد و از اینرو ،مؤلف درصدد توجیه آن برآمده است و

ناسخان نسخه با توجه به وضوح مسئلۀ تبعیت نعت از منعوت ،واژۀ الثالثة را بهشکل صحیح

ولیبهتوجیهمؤلفدقتنکردهاند .درغیراینصورت ،بایدگفتکهظاهرا اینلغزش

آوردهاند ،

مؤلفاستوچونعدداصلیدرجایگاهصفتقرارگرفتهاست،دچارخطاشدهوحتیباوجود
مؤنثبودن عدد ،آن را مذکر و تابع مفرد معدودش انگاشته است ،سپس این قضیه را چنانکه

گذشت،توجیهکردهاست .
قابل ذکر است که با توجه به موضوع مقاله که بررسی نسخۀ خطی است ،خود نسخههای
هاییدارندکهدردوبخشبعدیبهتفصیل


نیزمحاسنومعایبوویژگی
موجوداززبدة اإلعراب 
بهآنمیپردازیم .



 .7نسخههای خطی و کتابخانههای مرجع
از زبدة اإلعراب ،چهار نسخه بیشتر یافت نشد که یکی در ایران در کتابخانۀ مجلس شورای
اسالمیاستوسهنسخۀ دیگرخارجازایراناست.یکیازنسخههایخارج،درکتابخانۀ مرکز
پژوهشهاومطالعاتاسالمیملکفیصلیافتشد،دیگریدرکتابخانۀملیعنیزةونسخۀآخر،

ظنوشتاریوظاهریتفاوتدارند .

درکتابخانۀملیفرانسهبودکههرچهارنسخهباهمازلحا
بزرگترین
مهمترینو 
کتابخانههاییکه ایننسخرانگهداریمیکنند،از  

پرواضحاستکه 
کتابخانههایدنیاهستند.درادامهشرحمختصریازهریکازاینکتابخانههاواطالعاتدقیق
ذکرمیشود .

مربوطبهنسخۀهرکتابخانه
مرکزپژوهشهاومطالعاتاسالمیملکفیصلبانامعربی«مرکزالملکفیصلللبحوث

.1
والدراسات االسالمیة» واقع در ریاض ،پایتخت عربستان سعودی ،در 1403ق تأسیس شد.
کتابخانۀ این مرکز در همان سالهای نخست تأسیس ،راهاندازی شد .مشارکت این مرکز در
بازسازیضریحمرقدبخاری،درسمرقند،باعثشدکهبهگنجینۀارزشمندیازنسخخطیدست
یابد.نسخۀ دردستما ،ممهوربهمهراینمرکزازدرگاه «شبکةاآللوکة» کهیکتاالرگفتگوی
تخصصیعربیزباناست،دریافتشدهاست.

نوزده سطری نوشته شده ،ولی در
نسخۀ ملک فیصل 206 ،صفحه است که غالب صفحات  
میشود.همچنینانتهایایننسخه،پس
میانصفحات21،20،وحتی23و25سطرینیزدیده 
از پایان مطلب مؤلف نسخه که در هر چهار نسخه مشترک است 37 ،صفحه تتمه دارد که به نظر
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میرسد خود ،کتابی جداگانه است.در پایان نسخه ،تنها عبارت «ابتدائیة شهر رمضان» (ابتدای

ماه رمضان) ذکر شده؛ اما سال کتابت و نام کاتب نامعلوم است .این نسخه افتادگی دارد و بر
میشود.پرازخطاهایامالییونگارشیاستوبسیاریاز
آبریختگیمشاهده 
صفحاتآنآثار 
کلمات آن ناخوانا و نامفهوم است.روی واژگان متن اصلی خط کشیده شده است.تفاوت سطور
آبخورده،کلماتافتادهدراثرصحافیو
دقتیهاینگارشی،صفحات 
بی 
درصفحات،بدخطی ،
میشودوپارگیبرخی ازصفحات،همه وهمهاین
غیرآن،کیفیتکاغذی کهدرتصویرمشاهده 
میکندکهایننسخهازقدمتبیشتریبرخورداراست.
ظنرادرماتقویت 
دی  1375باعنوان«کتابخانه،موزهومرکز
 .2کتابخانۀ مجلسشورایاسالمیدرتاریخ  5
تامنای باترکیباعضایانتخابیوانتصابیبا
اسنادمجلسشورایاسالمی»تحتنظارتهیئ 
ریاستعالیۀ رئیسمجلسروندتوسعهو تکاملخودرااستمراربخشید.شمارنسخههایخطی
میشود.بسیاریاز
درگنجخانۀ کتابخانۀ مجلسبالغبر 28هزارمجلد(نزدیک به 61هزار رساله)  

نسخههایخطیموجوددرکتابخانۀ مجلس،تاکنوندرفهرستهایمتعددمانندفهرستدناو

فهرست فنخا ،به ثبت رسیده است و از این طریق قابل دسترسی است؛ اما نام نسخه زبدة اإلعراب
یاشرحإظهار األسرار وناممؤلفآن ،یعنیعبداللهبنمحمد،کهازمجموعۀ اهداییمحمدعلی

هایمذکوربهچشمنمیخورد.

بهمجلساست،درهیچیکازفهرست

کریمزاده1


نسخۀ موردنظرما،درکتابخانۀ مجلسشورایاسالمیبهشمارۀ 210687درقفسۀ 303
ثبتوضبطشدهاست.ایننسخهبااستنادبرآنچهدرصفحۀ توضیحاتکتابخانهمجلسآمده،
نوزده سطریاستکهقطعصفحات 13در 21استوباخطنسختحریرینوشته
 266صفحۀ  
سطریاند؛ امادرصفحاتپایانینسخه،یک

شدهاست.غالبصفحاتبههمینشکلونوزده
خطکاتبمتفاوتمیشود.

صفحۀ چهاردهسطریآمدهوتقریبا ازهمینصفحهتاپایاننسخه
تاریخ احتمالی کتابت این نسخه ،قرن دوازدهم هجری ثبت شده و کاتب آن نامعلوم است.
صفحاتمجدولبهشنگرفاستوصفحۀآغازسرلوحسادهبهزروشنگرفاست.خطنسخه،
خواناوقابلفهمودربرخیازصفحات،حاشیهنویسیشدهاست.نسخهباجوهرسیاه

عمدتا 
نوشتهشدهوازجوهرقرمزرنگدرصفحاتنخستتا 25براینوشتنواژگانمتناصلیإظهار
األسرار و از صفحۀ  25تا پایان نسخه برای خطکشیدن روی کلمات متن اصلی إظهار األسرار
استفادهشدهاست.چندموردآبخوردگیوپخشجوهردارد .

 .3کتابخانۀملیشهرعنیزةدراستانقصیمعربستان،بانامعربی«مکتبةعنیزةالوطنیة»کهدر
است.ازاینکتابخانه،لینکیبهطور

1308قتأسیسشدهاست،محلنگهدارینسخههایخطی
مستقیم در دسترس نیست؛ اما در سایت جامع المخطوطات که یکی از سایتهای پرکاربرد
نسخخطیاست،میتواننسخۀ زبدة اإلعرابي راکهدرکتابخانۀ ملیعنیزة

عربیزباندرزمینۀ 

نگهداریمیشود،پیداکرد.درصفحۀابتداییایننسخه،مهرمعتبر«وقفللهتعالی،مکتبةعنیزة
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الوطنیة» بهخوبی و بهوضوح قابل مشاهده است .با بررسیهای انجامشده ،میتوان گفت این
کتابخانه نزدیک یا شاید در خود مسجد قدیمی شهر عنیزة واقع شده است و از این جهت در
همبهچشممیخورد.

نامگذاریایننسخه،ترکیب«جامععنیزة»

نسخۀ عنیزة در  191صفحۀ 21سطری به رشته تحریر درآمده که سه صفحۀ پایانی آن یک
صفحهایبهزبانعثمانیقدیمدارد.ایننسخهنیز

توضیحچهارخطیبهزبانعربیویکشرحدو
خوشخطو خواناست .برخالف دیگرنسخه هاکه تصویربرداری پس از صحافی انجام شدهو

تصویر صفحات ،دو صفحهای است ،این نسخه بهشکل تکبرگ تصویربرداری شده است و
صحافیندارد.ازجوهرسیاهبراینوشتنمطالبوازجوهرقرمزبرایتفکیکمیانمطالب،گاه
حرکتگذاری و تشکیل کلمات و گاه برای خطکشیدن باالی کلمات متن اصلی استفاده شده

است.کاتبایننسخه،حاشیههاییازخودودیگرانبهآنافزودهاست؛مثالدرصفحه6نسخه،

ابتدایصفحهازقواعداإلعرابودرحاشیۀ صفحهازشروحشافیه،مطالبیرادرتوضیحمطالب
اصلیکتابنگاشتهاست .
ناسخ،درابتداتاریختألیفزبدة اإلعراب راظهرگاهروزجمعهاواسطماهربیعاألول1122


گزارشکردهاست؛اما  درخطبعدادعاکردهکهمؤلف،تألیفخودرادراوایلماهمحرمالحرام
آغازکردهودراوایلماهجمادی األولی1122قبهپایانرساندهاست .سپسنامخودوتاریخ


کتابتنسخهرابدینگونهمیآورد :

بهیاریخداوندمتعالبخشنده،بهدستبندهایکه

(عبداللهبنمحمد:1149،گ94پ)؛
فقیرومحتاجرحمتپروردگارآمرزندهخویشاست،داودبنپیرعلیبنولیبنعادلخانـ

خداونداووپدرومادرشواستادانشرابیامرزدوآنها،خوداو،هرکسکه[اینکتابرا]خواند،
کهدردنیاباقیاست،وهرکهراکهدرهنگامخواندنو مشاهدۀ کتاببرایماطلب


تازمانی
آمرزش کرد،مورداحسانولطفقراردهد ـاینکتابدرشهربرکیدرمدرسۀ یوسفافندی،


ظهرگاهروزجمعهبیستویکمذیالقعدهسال1149قمریپایانیافت .

ایننوشتهنشانمیدهدکهکتابتایننسخهدر1149قبودهاستکهاگر،1122سالواقعی

تألیف کتاب باشد 27 ،سال میان تألیف و کتابت این نسخه فاصله است .همچنین استفاده از
هایناسخعثمانیزباناستکهاعتماد


ازجملهلغزش
عبارت«شهربرکی»بهجایکلمه«مدینة»
بهآنراکاهشمیدهد .
 .4کتابخانۀ ملیفرانسهکهدرواقعبهدستپادشاهانفرانسویدرسالهای 1360تا1380
میالدی بنا نهاده شد ،اولین کتابخانۀ سلطنتی فرانسه در ساختمان لوور بود که تا 1622م ،کل
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پانزدهمیلیون
هماکنون این کتابخانه  
مجموعۀ چاپی و خطی آن فقط  4712جلد کتاب بود؛ اما  
یکیازبزرگترین

داردکهبهواسطۀ اینمنبعغنی،بهعنوان 

کتابونسخۀ خطیوتصاویرو ...
هایمطرحجهانشناختهمیشود.سایتگالیکا،متصلبهمنبعاینکتابخانهاستکه

کتابخانه
سه میلیوننسخهوسندازمنابعخطیوچاپیاینکتابخانهرافراهم
امکانجستجودربیشاز 
میکند ومانیزنسخۀ خودراازهمینسایتتهیهکردهایم .تاریخکتابتایننسخه به1176ق

گرددوشایدبتوانگفتاینآخریننسخهایاستکهاززبدة اإلعرابنوشتهشدهاست.


برمی
سیزده سطری است که به خطی خوانا نوشته شده
نسخه کتابخانۀ ملی فرانسه  174صفحه  
است.ازآنجاکهتصاویرایننسخهبه صورتسیاهوسفیددرسایتکتابخانهمنتشرشده،دربارۀ

،نمیتوانإظهار نظریکرد.درچندجای
کاغذآنورنگهاییکهدرنگارشاستفادهشده است 

ردگیوپخشجوهروجوددارد.نسخهجدولبندیندارد ،ولیکاتبدرنگارش

نسخهاثرآبخو

خود،حدودابتداوانتهایصفحاترابهخوبیرعایتکردهاست.رویواژگانمتناصلی ،خط
باحاشیههای

میشودکهازنظرمحتوایی
حاشیههاییدیده 

کشیدهشدهاست.دربرخیازصفحات
بهامضاییکهدرحاشیههای

دیگرنسخمتفاوتاست؛ اماامضاییکهدرپایینحاشیهدرجشده ،
نسخۀ کتابخانۀ ملی عنیزة دیده میشود ،بسیار شبیه است .در توضیحات این نسخه در سایت
گالیکا،نامنویسندۀ کتاببهصورتعبداللهبنمحمدبناحمددرجشده است ،ولینامناسخ
نداردوناسخ،درپایاننسخه،پسازصلواتبرمحمدوآلمحمد،تنهاسالنگارشرا1176ق
درجکردهاست.درآخرینصفحۀ ایننسخهنیز،دوخطبهزبانعثمانیقدیمنوشتهشدهاست .


 .8تطبیق و مقارنۀ نسخ
خواندانست.بزرگترین

طورکلیمیتوانچهارنسخۀ موجوداززبدة اإلعراب رایکسانوهم

به
هادرتعلیقاتیاستکهبهنظرمیرسدنظرکاتببودهاستولزوما بهمؤلف

وجهافتراقنسخه
مربوطنیست.نسخۀملکفیصلبیشترینخطایامالییوافتادگیوکمترینحاشیهرادرمیاناین
چهارنسخهدارد.سهنسخۀ مجلس،عنیزة وفرانسهدرمجموعازلحاظخطاوافتادگی ،دریک
سطحبهشمارمیآیند.درجدولزیریکنمونهازخطاهاینگارشیهرنسخهبیانشدهاست .



جدول.1-8نمونهخطاهاینگارشیهرنسخه 



نام نسخه (نام اختصاری)

واژه یا عبارت خطا

صحیح واژه یا عبارت

ملکفیصل(في) 

زنوبی 

ذنوبی 

مجلس(مج) 

فعلماضي 

فعلماض 

عنیزة(عن) 

أمرحاظر 

أمرحاضر 

فرانسه(فر) 

زراعي 

ذراعي(دوبازو) 
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همچنین گونۀ ضبط واژگانی مانند «سألنی» و «مسألة» در تمامی نسخ به یک شکل و
بهصورت«سئلنی» و«مسئلة» آمدهاستکهطبعا نیازبهتصحیح براساسشیوهصحیحنگارش
همزهدرعربیدارد .
نشدهاندوتنهانسخۀ فرانسهبهدرجتشدیددرکلیۀ کلمات
هیچیکازنسخ،حرکتگذاری  

نیازمندبهتشدیداهتمامورزیدهاست .بهجزنسخۀ مجلسکهحدودچهارصفحهافتادگیدارد،
هابهچندجملهیاچندخطمحدودمیشودکهباتطبیقبایکدیگرقابلحل

افتادگیعباراتنسخه
است .
باتفاسیریکهگذشت،بهترینشیوهبرایتصحیحزبدة اإلعرابروشالتقاطیـقیاسیاست؛
حبایدضبطهایخوبرا

ازیکسو ،اقدمنسخبهطوریقینقابلتشخیصنیستومصح

چراکه 
یکازنسخ،ضعفهاوخطاهاییدارندکهنیازمندتصحیحوتغییر

گلچینکند؛ازسویدیگر،هر
متنهستندوالزماستکهگاهمصححباذوقوسلیقۀعلمیخودآنهارااصالحکند .
 .9نتیجه
زبدة اإلعرابنوشتۀعبداللهبنمحمدبنولی،اولینشرحمعربکتابإظهار األسرارفي النحواز
عالمه محمد برکوی است که در ابتدای قرن دوازدهم هجری نگاشته شده است و تنها میراث
نسخههای خطی آن در برترین کتابخانههای ایران و جهان است.
برجایمانده از این تألیف  ،

اختصاروایجازدرکالم،پرداختنبهإعرابکلیۀ واژگانبابیانیسادهوروانواستفادهازمنابع
علمیمتقنومحکمصرفیونحوی،ازجملهمزایایاینتألیفاست.هرچندعبداللهبنمحمد
نامآشنایینیستوآثاراونیزبیشازپنجاثرشمارشنشدهاست ،اماازآنجاکهکتاب
نویسندۀ  
همچنانازمتداولترینکتبنحوی  وآموزشیدرمدارساسالمیاستانبولاست،

إظهار األسرار 
ومیتوانازاینتصحیحبهعنوانیک
تصحیحزبدة اإلعراب،کاریاستدرخوروشایستۀتحقیق 
کتابآموزشیوتمرینیبرایصرفونحوکاربردیاستفادهکرد .بهجهتدر دست نبودننسخۀ




خطاهایبیشمارنگارشیدرهرنسخهکهنیازمندانتخاببهترینواژه

نخستوباتوجهبهوجود
ازمیاننسخههاست،شیوۀپیشنهادیبرایتصحیحایننسخه،روشالتقاطیـقیاسیاست .



پینوشت
مجموعهای دارای بیش از هزار نسخۀ خطی

مجموعههای اهدایی به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،

 .1در میان 
کریمزاده تبریزی در  1377شمسی به کتابخانۀ
کممانندی است که محمدعلی  
عکسهای تاریخی و اسناد  
بینظیر  ،

نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس به مجموعۀ
مجلس اهدا کرده است.جلدهای  40/2 ،40/1و  40/3فهرست  
اهداییایشاناختصاصدارد(رنجبرمحمدی.)35-34:1392،
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شعث،ج،1الطبعةالثانیة،حلب،دارالقلم .
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المخطوطات .
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Absract
Metafiction is the author's writing style and the style of consciously and deliberately
playing on narrative structures and subjecting the skills of writing. By deviating or
escaping from the established norms of traditional narrative and even adhering to it,
metafiction tries to introduce the previous literariness and self-consciousness as a
hollow deviation, And expose the narrative tricks of claiming to be truthful - for the
unrighteous purpose of absolute truthfulness - in order to prove that it is impossible
to resolve the conflict between voices and ideologies by subjugating them under the
voice of an omniscient and God-like author, And happily demonstrates the
impossibility of the ultimate understanding of truth in the light of one-sided
domination. Metafiction as a sub-genre, with its mentally processing and selfevaluative and dialectical annotations, seeks to clarify the truth with an enlightening
reflection on the processes of creation of the story, and relying on Heisenberg's
uncertainty principle, along with clarifying the nature of the story. Combined with
the concept of relativism, game theory, as a way of properly understanding world
routines, contributes to the realistic achievements of literature in the metafiction as a
self-founded activity with definite value in the real world. By pretending to play
roles and contracts of the game, the unstructured and arbitrary nature of the game,
helps metafiction -while exploring the functions and seemingly known but
practically unknown nature of the story- to shatter dysfunctional traditions and
unpopular worldviews. In recognizing these Attitudes of recently known paradigm
in metafiction, relying on descriptive-analytical research method and processing
metafiction theory data, we intend especially from the point of view of "Patricia
Waugh", to understand the efficiency of the components of metafiction and explain
its qualities and the role of play in the promotion of making metafiction, in the novel
The Game of Forgetting by “Mohammad Baradeh”, to recognize the innovations of
the first Arab step in the migration from the absolutist ideas of modernism in
fictional factology. Researching these cases we found out that M.Barrada, in the
application of tricky techniques like short-circuit, trick revelation, character
rebellion, metafictonal collage, and arbitrary naming, he always acting gamefully,
owes much to the principle of relativism and the multi-faceted nature of truth and
and thus establishes a solid basis for Arabic metafiction.
Keywords: Metafiction, Metafictional Arrangements, play and Metafiction,
Uncertainty, The Game of Forgetting, Mohammad Berrada.
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چکیده
فراداستان شیوۀ نگارش نویسندگانه و سبک به بازی گرفتن آگاهانه و عامدانۀ ساختارهای روایی و دستخوش ترفندکردن
فن نویسندگی است .فراداستان میکوشد بهواسطۀ انحراف یا گریز از هنجارهای تثبیتشدۀ روایتپردازی سنتی و
حتی تهکم به آن ،ادبیت و خودآگاهی پیشین را بهمثابۀ یک کجروی میانتهی معرفی کند و ترفندهای روایی مدعی
حقیقتنمایی به غرض ناراستین حقیقتدانی مطلق را برمال سازد تا اثبات کند حلوفصل کشمکش آواها و
ایدئولوژیها ،با انقیادشان زیر آوای مؤلفی همهچیزدان و خداگونه ،محال است و محالبودگی درک غایی حقیقت در
سایۀ سیطرهمندی تکسویهنگر را شادمانه بهنمایش گذارد .خردهژانر فراداستان ،با تمهیداتی برآمده از حسابگریهای
ذهنی و با حاشیهنگاریهای خودارزیابانه و دیالکتیکی ،میکوشد با تأملی روشنبینانه در فرآیندهای برساختهشدن
داستان ،و با تکیه بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ،در کنار شفافسازی سرشت داستان ،حقیقتجویی نماید.
درآمیخته با مفهوم نسبیتمحوری ،نظریۀ بازی بهمثابۀ شیوه درک درست روالهای جهان ،در فراداستان بهعنوان
فعالیتی خودبنیاد و واجد ارزشی قطعی در جهان واقعی ،یاریگر دستاوردهای حقیقتبین ادبیات میشود .صفت
ناساختمندی و دلبخواهگی بازی ،با دستمایهکردن وانمودگرانۀ نقشها و قراردادهای بازی ،به فراداستان کمک
میکند ضمن کنکاش در کارکردها و طبیعت ظاهرا بازشناخته ،ولی عمال ناشناختۀ داستان ،سنتهای ناکارآمد و
جهاننگری نخنماشده را در هم شکند .در بازشناسی این نگرگاههای پارادایم نوشناخته در فراداستانها ،در این کوشش
برآنیم به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و با پردازش دادههای تئوری فراداستان ،بهویژه از منظر «پاتریشیا َوو» ،به درک
کارایی مؤلفههای فراداستان و تبیین کیفیات آن و نقش بازی در پیشبرد فراداستانسازی ،در رمان لعبة النسیان محمد
برادة بپردازیم تا نوآوریهای نخستین گام عرب را در هجرت از انگارههای مطلقاندیش مدرنیسم در حقایقشناسی
داستانی بازشناسیم .در این پژوهش دریافتیم براده در کاربست شگردهای اتصال کوتاه ،آشکارسازی شگرد،
شورشگری شخصیتها ،کوالژ فراداستانی و نامگذاری دلبخواهی ،همواره بازیگرانه وامدار اصل نسبینگری و
چندچهرگی حقیقت است و اینگونه برای فراداستاننویسی عربی بنیانی استوار میآفریند.
واژههای کلیدی :فراداستان ،تمهیدات فراداستانی ،بازی و فراداستان ،عدم قطعیت ،لعبة النسیان ،محمد براده.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
در رمان مدرنیستی ،برخالف داستانهای پیشین که شخصیت در آن همواره بهنحوی در ساختار
جامعه ادغام میشد ،قهرمان برای کسب استقالل و خودبنیادی ،همواره با نهادها و قراردادهای
اجتماعی مرسوم در تقابل بود؛ که این منازعه بهحتم ،به بیگانگی فرد از اجتماع و غالبا
فروپاشیدگی روانی وی ختم میشد .اما در دوران پسین ،ساختارهای قدرت متنوعتر و بهشکل
مؤثرتری پنهان و مبهم شدند و از اینرو ،رماننویسان پسامدرن در تشخیص و بازنمایی ابژۀ تقابل،
با مسائل چالشیتری رویارو شدند .راه حل نویسندگان فراداستان ( )metafictionبهعنوان شیوۀ نوین
نگارش حاصل از جنبش فرهنگی پسامدرنیستی ،برای این معضل ،روکردن به درون رسانۀ بیانی
خویش بود تا رابطۀ میان فرم داستانی و واقعیت اجتماعی را محک بزنند .آنها به این نتیجه رسیدند
تا بر این مفهوم تمرکز کنند که زبان روزمره چنان به ساختارهای قدرت ،مشروعیت و استمرار
میبخشد که از طریق آنها فرآیند خنثیسازی پیوستهای ممکن میشود ،که بهواسطۀ آن اشکال
سرکوب در بازنماییهایی ظاهرا معصومانه برساخته میشوند (وو .)20 :1390 ،خودآگاهی ادبیات
داستانی یا بهعبارتی ،توجه به چگونگی حایلشدن سبک خاص داستان و زبان آن ،میان ما و
واقعیت ،مهم ترین تغییری است که پسامدرنیسم در رمان مدرن ایجاد کرد .در رمان پسامدرنیستی
عالوه بر مسئلهسازیهای زبان ،خود داستانگویی به موضوع درخور توجه بدل شد .برخالف
گذشته که نشانههای حضور راوی با ورود به ذهن شخصیتها و روایت مستقیم زدوده میشد،
اکنون داستاننویسان راهکاری عکسی را پیش گرفتند و نفس عمل روایتگری به یکی از مضامین
رمان بدل شد .نویسندگان جدید نتیجه گرفتند باید دربارۀ خود نگارش و یا داستانگویی سخن
بگویند .بدینسان ،داستان به فراداستان تبدیل شد؛ داستانی دربارۀ داستاننویسی ،ادبیاتی داستانی
که به خودش میپردازد ،رمانی درون یک رمان (متس.)21۶-21۵ :139۴ ،

توجه هنر و ادبیات به مسئلۀ نسبیت ( )relativityو نظریۀ عدم قطعیت ( )uncertaintyهایزنبرگ و
دگرگونی نگاهها نسبت به حقیقت ،و نیز مسئلۀ ذهنی قلمدادشدن واقعیت ،شکل نوینی از
بهکارگیری داستان را ایجاد کرد که نوعی وارسی پردازشهای شناختمحور ذهن در قالب فراداستان
بود .به گفتۀ پاینده فراداستان به جای باورپذیری و باورمندی ادبیات مدرن ،تلویحا القا میکند که
چهبسا واقعیت ،تقلید از زبانی است که من در نوشتن داستان به کار گرفته ام و شاید واقعیتی وجود
ندارد ،مگر توصیف یا بازیهای کالمی (.)33 :1383

پیشگامان رمان مدرن دیدگاه ذهنی دربارۀ واقعیت را کاویدند و توجه خود را به جنبههای
درونی روان و ذهن انسان معطوف کردند تا نحوۀ کارکرد اذهان منفرد را کشف کنند؛ اما نویسندگان
پسامدرنیست ،بیش از پیش بر امر ذهنی تأکید ورزیدند ،تا حدی که خود واقعیت را هم نوعی
داستان ساختگی برشمردند .یک برآیند این تأکید این بود که اذهان فردی را از منظرهایی دیگر هم
میتوان کاوش کرد؛ زیرا اکنون این فعالیتهای ذهن بود که خاستگاه واقعیت قلمداد میشد.
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اینگونه پسامدرنیسم دیدگاه رماننویسان را دربارۀ رابطۀ ذهن و واقعیت وارونه کرد .نویسندگان
پسامدرن ذهن انسان را دیگر مقولهای نمیدانستند که از حیث نحوۀ واکنش به واقعیت درخور
بررسی باشد ،بلکه واقعیت را محصول ذهن آدمی دانستند؛ هیچ واقعیتی وجود ندارد ،مگر اینکه
حاالت ذهنی ما ابتدا آن واقعیت را در چارچوب معینی قرار دهد ،پردازشش کند و آن را به شکل
داستان درآورد (متس .)221 :139۴ ،مدرنیسم با کاوش اعماق ذهن و بدیلسازی با آفرینش هنری،
کوشید فقدان نظم دنیای بیرون را جبران کند ،ولی فراداستان هر بار واقعیت خاص خود را خلق
میکند .فراداستان بهجای تأکید بر «خودآگاهی» مدرنیستی نزد نویسنده برای بازنمایی واقعیت،
تنها به خود فرآیند نگارش تکیه میکند (پاینده.)3۴ :1383 ،

محمد براده ،نویسندۀ مراکشی پس از ترجمۀ اثر مشهور میخائیل باختین ،نظریهپرداز حوزۀ
گفتگومندی و چندآوایی ،که در مباحث تئوریک خود ،از ایدۀ کلی نسبیتگرایی کیهانی انیشتین و
عدم قطعیت هایزنبرگ در شناخت جهان واقع و حقیقت ،الهام گرفته است ،آثار خود را با
زمینههای گفتگویی نوشته و یکی از حوزه هایی که قرابت هر چه نزدیکتری با این گفتگومندی
دارد ،ادب فراداستانی است؛ از اینرو ،ضروری است ویژگیهای انعکاسیافتۀ این خردهژانر را در
آثار براده ،متأثر از اندیشههای زمینهساز باختین و نیز اندیشۀ نظریهپردازان فراداستانی بازشناسیم تا
نحوۀ رهایی عرب از انگارههای مطلقاندیشی و توهم حقیقتشناسی واقعگرا را در این نخستین گام
دریابیم.
پیشینۀ پژوهش

در حوزه فراداستان در ایران و خار ج از ایران ،آثاری نوشته شده که برخی بهعنوان منابع این مقاله
استفاده شده است؛ اما در حوزۀ ادبیات عربی پژوهشگران ایرانی تنها دو اثر نوشتهاند :نخست،
مقالۀ «تحلیل و بررسی جنبههای فراداستانی رمان الفراشة الزرقاء اثر ربیع جابر» نوشتۀ مهین
حاجیزاده و شادی ابراهیمی ( .)139۷نگارندگان این مقاله بررسی میکنند که ربیع جابر طی روالی
منطقی به تکنیکهای فراداستانی اشاره کرده است ،ولی نتیجۀ مقاله شبیه مقدمات فراداستانی

نظریهپردازان است؛ دوم ،مقالۀ «جمالیات ماوراءالقص فی الروایة مابعدالحداثة؛ التجلیات
وملکان عذاب» ( )201۷اثر روحالله مطلبی و همکاران .در این مقاله دستهبندیهای مشخص در
عناوین و مؤلفهها حذف شده و بدون اشاره به مقدمات ،به سراغ مباحث تطبیقی دو اثر رفته است،
ولی در تحلیل و بازشناسی ماهیت فراداستان ،گام مثبتی برنداشته است و منابع نیز تقریبا محدود
است .اما در حوزۀ توجه به نظریۀ بازی و نقش آن در ادب پسامدرن ،هیچ اثری یافت نشد و به این
ترتیب ،دربارۀ لعبة النسیان در این حوزه شاهد هیچ پژوهشی نیستیم.
اکنون باید دید فراداستان نویسی در ادبیات روایی عربی ،چگونه و با تکیه بر چه تمهیداتی
پایهگذاری شده و زمینههای اندیشگانی ادیبان برای گرایش به این رویکرد ادبی نو ،از چه
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آبشخورهایی بهرمند شده است .نظر به موردپژوهی مقاله ،میکوشیم به دو پرسش پاسخ دهیم:
نخست اینکه محمد براده چگونه و با تکیه به چه نگرههای اندیشگانی و نیز چه تمهیداتی به
فراداستانسازی در لعبة النسیان پرداخته است؟ و دیگر اینکه تکنیک بازی در رمان فراداستانی
چگونه نمود پیدا میکند؟
 .2فراداستان
فراداستان تمهیدی است که خودآگاهانه به جایگاهش بهعنوان یک مصنوع توجه نشان میدهد و از
خودش و ساختارهایش سخن میگوید .الوزن میگوید « :فراداستان جنبهای از نوشتار ،خوانش یا
ساختار اثر را به پیشزمینه و مرکز توجه میآورد که بنا بر معیارهای کاربردی داستاننویسی واقعگرا
باید در پسزمینه باشند» ( .)۵8 :1380اصطالح فراداستان اولبار در  19۷0در مقالهای از منتقد و
رماننویس خودآگاه معاصر ،ویلیام .اچ.گس آمریکایی به کار برده شد (وو )9 :1390 ،و رابرت شولز
آن را رواج داد .الهامگر داستانهای فراداستانی ،رمان تریسترام شندی است که در آن الرنس استرن
با مخاطب قرار دادن خوانندۀ فرضی ،فاصلۀ میان هنر و زندگی را که رئالیسم سعی در اخفای آن
داشت ،در نظرگاه خواننده قرار میدهد (الج)3۴۵ :139۴ ،؛ اما نحوۀ استفاده از راوی وجه غالب
رمانهای سنتی قرن هجدهمی نیست و دخالت راوی در روایت و صحبت او با خواننده ،نظمی
معنایی در درون رمان ایجاد نمیکند ،ولی در فراداستان دخالتها نظاممند و موجد نظم معنایی
خاص است (پاینده.)32 :1383 ،

فراداستان شاید شکلی میان داستان تخیلی و نقد ادبی است و حد فاصل بین این دو ،موضوعی
است که دستمایۀ نگارش فراداستان قرار میگیرد .فراداستان نمیخواهد مثل زندگی واقعی و
رئالیستی جلوه کند ،بلکه واقعیت را امری مشکوک میبیند (همان .)3۴ :وو معتقد است فراداستان
متکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است؛ یعنی اینکه محال است جهانی عینی یا
آبژکتیو را توصیف و تبیین کرد ،چراکه مشاهدهگر همواره موضوع مورد مشاهده را تغییر میدهد.
فراداستان نشانگر عدم قطعیت این رابطه است (وو .)10 :1390،میخاییل باختین به این فرآیند
نسبیسازی بهعنوان قابلیت «مکالمهای» ( )dialogicرمان اشاره میکند .فراداستان این قابلیت
مکالمهای را برجسته میسازد و از این طریق وجه ذاتی زبان داستانی در کل را پیش چشم میآورد.
باختین آن رمانهایی را آشکارا مکالمهای میخواند که نوعی جهتگیری نحوی به کلمه میدهند
که یکسره در تقابل با جهتگیری اولیه و مألوف آن است؛ کلمه به محل کشمکش دو آوا بدل
میشود .گفته میشود زبان داستان با توجه به ارتباط نزدیکش با اشکال روزمرۀ گفتار ،همواره تا
حدی مکالمهایست .رمان ،مجموعهای متنوع از گفتارها (انواع بازنماییها از کالم و اشکال روایی) را در
خود جذب میکند؛ گفتارهایی که همواره تا حدی اقتدار یکدیگر را به پرسش میگیرند و آن را
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نسبی میسازند .واقعگرایی بهعنوان وجه سنتی و گاه کالسیک رمان ،بهشکلی ناسازهگون و
پارادوکسیکال ،با خاموش ساختن این مکالمه عمل میکند (همان.)1۴-13 :

در داستان واقعگرا ،کشمکش زبانها و آواها ظاهرا از طریق انقیادشان به «آوا»ی مؤلفی
همهچیزدان و خداگونه حلوفصل میشوند .رمانهایی که باختین مکالمهای میخواند ،در برابر
چنین راهحلی مقاومت میکنند .فراداستان ،شادمانه ،محالبودگی چنین راه حلی را به نمایش
میگذارد و اینگونه علنا هویت بنیادین رمان را در مقام یک ژانر آشکار میسازد .رمانهای
فراداستانی اغلب بر اساس تقابلی بنیادین و پایدار ،تفسیر و برساخته میشوند؛ تفسیر و ساختن
توهمی داستانی (مثال از طریق واقعگرایی سنتی) و افشای چنین توهمی؛ به عبارت دیگر ،کوچکترین
مخرج مشترک فراداستانها ،خلق یک داستان و در عین حال ،ارائۀ گزارش و تفسیری افشاگر از
چگونگی خلق آن داستان است .این دو فرآیند در تنشی فرمال به هم محکم شدهاند؛ تنشی که
تمایز میان «خلق هنری» و «نقد» را از میان برمیدارد و آنها را در مفاهیم «تفسیر» و «واسازی» به
هم میآمیزد (نک :همان.)1۴ :

فراداستان تبدیل رابطۀ واقعیت داستان به موضوع آشکار بحث است .اگر در داستان رئالیستی،
واقعیت ،اصل مفروض و بدیهی است ،در فراداستان به موضوعی بدل میشود که گاه تمام روایت
چیزی نیست جز بررسی و تحلیل آن و یا عاملی که داستان از طریق جابهجایی یا چندتکه کردنش
بتواند به فرم جدیدی در ساختار روایی دست یابد .اساس داستانهای رئالیستی وفاداری به چارچوب
ارجاع به واقعیت است ،ولی در فراداستان اصل اعتقاد به چارچوب به بحث گذاشته میشود
(محبی .)131 :1390 ،فراداستان در بدعتگذارانهترین شکلهایش ممکن است متضمن تردید دربارۀ
امکان نیل به حقیقت در ادبیات داستانی باشد ،یا توجهی مفرط به سیطرۀ ادبیات داستانی بر زندگی
انسان مبذول کند (متس.)21۶ :139۴ ،

صرف نظر از اینکه چه چیز در کانون توجه فراداستان است ،به جای تکنیک مدرنیستی
«بازنمایی» (نشاندادن شخصیتها در موقعیتهایی برمالکننده با کنشها و گفتگوها) ،بسان ادوار گذشته از
تکنیک «بازگویی مستقیم» استفاده میکند .پیشگامان رمان مدرن برخالف اسالفشان ،تکنیک
بازنمایی را بهعنوان اولویت اول در ادبیات داستانی رواج میدادند و داستانها را بهصورت کامال
بیواسطه روایت میکردند؛ اما فراداستاننویسان به این خودآگاهی عمیق رسیدند که داستانگویی
مستلزم کاوشی تعمدی دربارۀ روایت محض است (همان .)21۷-21۶ :از نگاه متس ،ویژگیهای
گونهساز فراداستان بدین قرار است :تردیدی خالقانه دربارۀ خود موضوع راه و روشهای
داستانگویی؛ کاوشی خودآگاهانه دربارۀ نحوۀ برآفریدن دنیایی داستانی؛ تردید دربارۀ نهفقط
واقعیت ،بلکه دربارۀ توانایی ادبیات داستانی برای تخیلورزیدن .فراداستان باعث شد ادبیات
داستانی بهنحوی شایستهتر درخور پژوهش شود؛ چندان که داستان به گفتمانی بینابینی میان ادبیات
داستانی و نقد ادبی تبدیل شد ( .)220-219 :139۴بررسی موضوع خلق فراداستان در حضور
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خواننده ،همراه است با ارزشگذاری؛ و این آشکارسازی فرآیند خلق و تصنعات متن ،در واقع نقد
خود اثر است .مارک کوریه خودآگاهی حاصل از اقتراب این دو را از ویژگیهای اصلی فراداستان
میداند :فراداستان نوعی از نوشتن است که خودش را در مرز میان داستان و نقد جا داده است؛
همان کانون همگرایی که این دو را همسان هم میکند (کوریه ،به نقل از دژبان و باقری. )22۷ :139۷ ،
کوریه میگوید:
ویژگی دیالکتیکی کنار هم قرار گرفتن نویسنده و ناقد در فراداستان ،باعث تولید و ارائهای از
داستان با نقشهایی از نویسنده و خواننده در یک مسیر میشود که خود تضمین فراداستان و
نمونهای برای آناست .آن دو با توجه به نقش کلیدی خود در کتاب ،به مرز نقد و داستان،
شخصیت میبخشند .فراداستان بهسادگی آن رمانی نیست که نویسنده هم ناقدش باشد و هم
نویسنده؛ امتیاز مهم و اولیۀ این همکانونگی نقد و داستان ،نوعی توهمشکنی قدرتمند
مداخلهجویانه و نمایشی از ارتباطات بیرونی خواننده و نویسنده است که در مرز درونی زندگی،
هنر و رمان ،خودتفسیرگری و نقد خودآگاهی را گسترش میدهد .فراداستان ،نمایشیکردن یک
داستان در مرز میان نقد و داستان است (همان.)22۷ .

 .3تمهیدات فراداستانی در رمان لعبة النسیان
در ادامه تمهیداتی که براده در اثرش به کار گرفته و مشخصا بهعنوان مؤلفههای فراداستانی در دیدگاه
نظریهپردازان آمده است ،به همراه تحلیل نمونهها طرح میشود.
 .1-3اتصال کوتاه

میان متن ادبی مدرنیستی و جهان واقع فاصلهای است که نویسندۀ پستمدرن ،گاه در قالب
نویسندۀ ضمنی و حتی راوی الرواة و شاید در پوشش یک شخصیت ،با حضورش در اثر ،بهعنوان
یک ویژگی اصلی ،فاصلۀ خود با خواننده ،متن و جهان را مخدوش مینماید .او با خواننده و
شخصیتهای داستان گفتگو میکند و در قالب فراداستانی ،به تشریح فرآیند داستاننویسیاش
میپردازد .بنا بر نظر دلشاد و طهماسبی ،راوی فراداستانی ،بهصراحت در روایتگری و شیوههای
بازگویی داستان ،بدعتگذارانه آشناییزدایی میکند ( .)92 ،1۴00دیوید الج این ویژگی تکنیکی را
«اتصال کوتاه» ( )short circleمینامد که خواننده را از انفعال خارج میکند تا در فرآیند خلق داستان
شرکت کند و به نویسنده و متن نزدیک شود؛ خوانندهای که با اتصال کوتاه ،بهتزده میشود تا
نتواند بهآسانی فراداستان را در مقولههای رایج در متن ادبی قرار دهد(الج .)18۷ :139۴ ،خواننده
مجاز به ایفای نقش منفعل نیست ،بلکه مجبور است سخت کار کند تا معنا را تولید و رمزگشایی
کند ( )nowaihi, 1999: 20, A1نویسنده برای ایجاد این اتصال ،از ترفندهایی چون تلفیق وجوه متباین
داستانی با وجوه ظاهرا مبتنی بر واقعیت در یک اثر واحد ،بیان نویسندگی در متن ،و آشکارکردن
عرفها و تمهیدات ادبی در هنگام به کار بردن آن استفاده میکند (الج.)18۷ :139۴ ،
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روشنگریهای اتصال کوتاه موجب میشود جهان داستانی و جهان هستیشناختی که مؤلف در
مقام سازندۀ جهان داستانی در آن جا دارد ،با هم فروریزد و مخاطب دربارۀ ماهیت هر دوی این
جهانها بهفکر فرو رود (مکهیل)۴8۵ :1393 ،؛ یعنی خواننده در میانۀ تداخل این دو جهان ،معلق
است (عسکری و همکاران .)110 ،1399 ،فراداستان راویای دارد که دائما به روشهای داستانگویی
خود میاندیشد؛ گاه این راوی ،خود نویسنده است که پیوسته به مشکالت خلق داستان فکر میکند

(متس.)21۶ :139۴ ،
در لعبة النسیان براده میکوشد تصویری از داستاننویسی با «راوی الرواة» مسلط بر ارائۀ داستان
به دست دهد که وظیفۀ تنظیمات روایتپردازانه و گردآوردن رشتههای پراکندۀ حکایتگریهای راویان
پرشمار را برعهده دارد« :
» (برادة .)۴۵ :2003 ،در لعبة النسیان اتصال کوتاه به دو شکل وجود
دارد:
 .1خطاب مستقیم راوی به خواننده و گفتگو با او ،بهعنوان شیوهای برای تأکید بر داستانیبودن
داستان و به میدان بازی کشیدن وی بهعنوان بازیگری اصلی و نه یک مستمع آزاد صرف:

(همان.)4٥ :

راوی که با آوردن جملۀ معترضه و اشاره به نقش خود ،بر خطابیبودن جملهاش تأکید دارد ،در
چگونگی نقل داستان از مخاطبان کمک میخواهد و نظر آنها را جویا میشود ،یا همسخنی را با
اشارات و خطاباتی دیگر تأکید میکند« :
)» (همان .)2۷ :راوی مسائل و گالیههایش را از نویسنده ،با خواننده در میان میگذارد و با
پرسشی ،توجه او را به بحث خود بیشتر جلب میکند .عالوه بر سؤاالتش از خواننده ،میکوشد
مقاصد خود را هرچه بیشتر شفافسازی کند؛ که این تالش ،حضور جدی خواننده را بازتاب
میدهد« :
»(همان .)4٨ :خطابهای راوی ،تا حد صدازدن مستقیم خواننده پیش میرود« :
» (همان .)107 :کالم رویاروی راوی ،بارها ادامه مییابد« :
»(همان .)123 :و خطاب به خواننده او را در
آفرینش داستان ،معنا و روند داستانی شریک میکند و از توهم واقعیت و انفعال خارج میکند.
راوی الرواة در فرآیند سهیمساختن خواننده در درک ساختار متن ،اصل حقیقتنمایی بهمثابۀ سنگ
بنای رمان کالسیک را درهم میشکند و اعالم میدارد که این اصل ،صرفا فرآیندی در جریان
خیالپردازی روایی است« :

»(همان.)۴۶ :
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 .2گفتگو بین نویسنده و راوی الرواة :این شکل از اتصال کوتاه زمینهساز ایجاد فضای دوسویه،
بلکه چندسویه است .میان این دو است که محورهای اصلی بازی پرکشمکش گفتگوهای نقدی و
روالهای کشدار سنجش دیدگاههای متقابل درمیگیرد و زمینهها برای کشیدن خوانندگان به درون
گردابهای از موضعگیریهای ایدئولوژیمحور فراهم میشود:

(همان.)4٨ :

جایجای رمان سرشار از گفتوگوهای هماقناعگر است و طرفهای دخیل درست در بزنگاه
بایسته ،به دور از هیمنۀ نظرگاهی اقتدارگر ،دستبهکار بیان مواضع خود میشوند:

(همان :
.)4٦

در اواخر داستان گفتگویی طوالنی بین آنها دربارۀ زمان و لزوم اشاره و یا عدم اشاره به آن در
متن داستان و اینکه آیا باید جایی در روایت داشته باشد یا نه ،صورت میگیرد و با این شگرد ،ضمن
واقعیتزدایی و تأکید بر برساختگی متن ،مسائل نقد را که آوردگاه اظهار دیدگاههاست ،مطرح
میکنند:

(همان:
.)121-123

به این ترتیب ،شاهدیم لعبة النسیان در جریان فرآیند روایتگری ،خود بررسی و کنکاشی در باب
مفهوم روایت است.
 .1-1-3آشکارسازی شگرد

این تکنیک ،حاصل واکنش به حضور تصنعات داستانپردازانه است و مقصود آن ،اشارۀ مستقیم به
داستانیبودن اثر و گفتگوی افشاگرانه دربارۀ سازوکارهای ادعاگرانۀ تکنیکهای برسازندۀ
حقیقتمانندی داستان است و اینگونه نویسنده تأکید میکند خواننده با یک واقعیت روبهرو نیست
(تدینی .)21۶ :1388 ،در فراداستان با بهکارگیری «آشکارسازی شگرد» ( ،)bairing the deviceدو
جهان موازی در داستان مدرنیستی که هیچ تقاطعی با هم نداشتند و همواره حضور یکی موجب
فراموشی دیگری میشد ،اکنون به صورت خطوط متقاطع دائما یکدیگر را قطع میکنند و در هر
بار ،در کنار هم دیده و الجرم یادآور تکثر (چندینگی) میشوند (همان .)۴21 :در رمان ،شاهد
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نمونههای پرشماری هستیم که گاه اشارۀ گذرا به کلیات شگردهای فراداستانی است« :
» (براده )۴۶ :2003 ،که راوی خطاب به نویسنده از
ناروابودن برداشت خواننده از حقیقتمانندی داستان میگوید .گاهی نیز ریز مسائل شگردها را
افشا میکند« :
»(همان

 .)۴۶در اینجا اشارۀ راوی به کیفیاتی است که فراداستان باید بر اساس نکات نظری آن بنا شود.
نوشتن داستان
داستان
.2-1-3
ِ
ِ

در این ویژگی ،نویسنده دربارۀ فنون فراداستانیاش بحث میکند .گاه این تکنیک موضوعی فرعی

است و گاه موضوعی اصلی است که به موازات داستان پیش میرود (دژبان و باقری .)232 :139۷ ،در
فراداستانها یا در رماننویسی خودآگاه ،دخالتهای نویسنده در متن در تشریح داستاننویسی
خود ،تمایز وجودشناسانۀ واقعیت و داستان را آشکار کرده و اساسا ورود این نویسندگان به متن،
برای طرح پرسشهای وجودشناسانه است .گاه راوی این مداخله را انجام میدهد و سبب
درآمیختگی مرزهای وجودی میشود (پژهان و محمودی .)۷۴ :139۷ ،در بخشهای ویژهای از لعبة
النسیان تحت عنوان «یقول راوی الرواة» ،بیان چندوچون حکایت داستان بر عهدۀ راوی الرواة
است که مداخالتی دربارۀ ویژگیهای اندیشگانی و تکنیکهای صوری رمان و توضیح چرایی
گامهای داستان دارد:

(برادة.)4٦ :2003 ،
 .2-3شورشگری شخصیتها

گاهی مرزهای وجودشناسانۀ متن و مؤلف ،از راه کنش متقابل مؤلف و شخصیتی نشان داده
میشود که مکالمهای از نوع معارضه دارند .شخصیت فراداستانی نهتنها مانند رمان مدرن و
پیشامدرن فرمانبردار و بیاراده نیست ،بلکه در وقایع داستان و تغییر پیرنگ آن هم دخالت دارد
(نک :پژهان و محمودی .)۷8-۷۷ :139۷ ،نمایشنامۀ پیراندللو ،با عنوان شش شخصیت به دنبال یک
نویسنده ،الگوی بهیادماندنی شورشگری شخصیتها علیه نویسنده است که میان نویسنده و
شخصیتهایش که به دنبال سهم خواهی در ترسیم سرنوشت خود به دور از هیمنه و استبداد
نویسنده هستند ،جنجال و دودستگی میافتد (ثامر .)۶۶ :2013 ،لعبة النسیان بهواسطۀ تعدد راویان و
مشارکتجویی شخصیتها ،جلوهای فراداستانی و چندآوا میآفریند؛ اما ابراز وجود و خودنمایی
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راوی الرواة و موضعگیریهای مجدانهاش ،او را سردمدار شورشگران کرده است .اندکی پس از یک
صحنۀ سرشار از توافق با نویسنده ،به صحنۀ درگیری تنشناکی میرسیم که راوی الرواة میتواند یک
شخصیت قلمداد شود .با اعالن بیزاری از این بازی روایی ،از مسئولیت خطدهی روایات گالیه
میکند:

(برادة.)۴۴ :2003 ،

در جدالی دیگر ،راوی الرواة با ابراز نارضایتی از نقش حکایتگریاش ،از مؤلف میخواهد
طوری در پیشبرد روایت و سامانبخشی آن و روشنگری دربارۀ رخدادها و اقرار به حقایق و تصحیح
اشتباهات هر از گاه مؤلف ،مشارکت کند که ساختگی و دروغین به نظر نرسند .اینجاست که

سرکشی و تهدید میکند که از مسئولیتش شانه خالی خواهد کرد« :
» (همان )123 :تا نویسنده دستتنها و بالتکلیف در کار خود
حیران ماند و دیگر نداند حکایتها از کجا شروع شده بودند و کجا خاتمه مییابند؛ تا پس از قرار
گرفتن در سایۀ شخصیتها و راویان ،بهویژه راوی الرواة که بار این مسئولیت خطیر را بر عهده

گرفته است ،اکنون مجبور باشد خود مسئولیت روایتهایش را بر عهده گیرد« :
» (همان)119 :؛ بدینترتیب ،نویسنده تسلیم
خواستههایش میشود (نک .همان .)۴۵ :اینگونه نظمی دوقطبی در فرآیند ابداعی میان نویسنده،
بهعنوان نظمدهندۀ داستان ،و راوی بهعنوان مجری و کارگزار سامانبخش جزئیات آن ،به قوت
تمامتر خودنمایی میکند .در نهایت ،شمار زیاد اظهار نظرهای آزادانه و سرسختی شخصیتها در
برابر جهاننگریهای جبراندیش و آراء راوی در برابر هیمنۀ اندیشۀ تکبعدی نویسنده ،زمینهساز
خیزشی عمومی در برابر پارادایم غالب میشود و فضایی ضد تکقطبینگری ایجاد میکند.
 .3-3کـوالژ فراداستانی

به باور هاچن فراداستانها میکوشند تا از راه ادغام خیال و واقعیت ،ادبیات و تاریخ را از وضعیت
حاشیهای آن جدا کنند؛ این ادغام هم در مضامین و هم در شکل صورت میگیرد (حاجیزاده و

ابراهیمی .)11 :139۷ ،پاتریشیا وو آن را «کوالژ فراداستانی» ( )metafictional collageمینامد .وو این
تمهید را بهمثابۀ تذکری دربارۀ محالبودن ارائه تعریفی از هنجار تثبیتشده و مستحکم گفتار ادبی
میداند؛ چراکه ادغام و وارد کردن هر گونۀ گفتاری به درون چارچوب ادبی ،موجب هضم و جذب
آن در جهان بدیل داستان میشود و آن را از عملکردهای ارجاعی معمول در بافت و زمینۀ زندگی
روزمره جدا میسازد .بارتلیمی به چنین مواد و مصالحی با عنوان تکهها یا خردهها اشاره میکند:

 /32تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

«موادی که خود را بهعنوان اموری نه کامال مرتبط یا در واقع اصال نامرتبط عرضه میکنند ،لیکن
اگر با دقت به آنها پرداخته شود ،میتوانند معنایی از آنچه در گذر است ،ارائه کنند» (وو:1390 ،

 .)209-208در این تکنیک ،نویسنده از تکههایی چون قطعۀ ادبی ،شعر ،عکس ،بریدههای
روزنامهها ،قطعهای از یک نمایشنامه و سرگذشت شخصیتهای واقعی یا داستانی در اثر خود
استفاده میکند (حاجیزاده و ابراهیمی .)۷۷: 139۷ ،در لعبة النسیان ،راوی الرواة بخشی از اسناد و
مستندات تحویلی از نویسنده همچون ابالغیهها ،خطابهها و بریدههایی از روزنامهها ،گزارش
رادیویی و بخشنامۀ حکومتی را پیوست میکند که در نگاه اول هیچ ارتباطی به داستان ندارند ،ولی
ضمن آنکه گواهی مستندی دربارۀ مرحلۀ تاریخی معینی هستند ،با نگاهی کاوشگرانه ،ماهیت
روایی مییابند:
 -بخشنامۀ حکومتی

(برادة)٨1 :2003 ،؛ حمد و سپاس مر خدای را که در هر مناسبتی یاری
او جوییم و زیاده از او خواهیم؛ چه که ما را به راه راستین هدایت کرده و عزت و نعمت بر ما
ارزانی داشته و دروازهها به روی ما گشوده ،پس اندرز یابید ای خردمندان! آنچه ما به شما ابالغ
میکنیم ،همۀ احکام دیگر را ملغی میکند  ...و بدانید دادگاهها ،ارتش ،پلیس و وزارتخانهها
برای حفظ مردم و مملکت از شر زیادهرویها و نابکاریها ،و برای رساندن حق به حقدار ،و زدن
بر روی دست قانونشکنان ،چشم بر هم نمینهند . ...

این اعالنی از حاکمان وقت در نیمۀ دوم قرن بیستم است ،ولی سبک نگارش در تناقضی
فاحش ،خواننده را به اعماق تاریخ نگارش بالغتمحور سدههای کهن میبرد .اثر برای
ریشخندکردن بیجربزگی حاکمان ،به جای یک متن حکومتی روزآمد و متکی بر الفاظ سیاسی و
اداری و حقوقی ،عامدانه متن سنتی کامال عقیم و درمانده برای روزگار معاصر و با اسالیبی نخنما
شده و ناکارا مد در برابر متون سیاسی روز را از قول آنان نقل میکند تا شاهدی باشد بر اینکه ایشان
ناتوانی خود را پشت الفاظ و آرایههای عبارات کلیشهای کهن پنهان کردهاند و برای جبران ضعف،
دست به دامان عبارتپردازیهای پرطمطراق شدهاند .براده تفاوت و دیگرگونی زبانی را بهصورت
کوالژیک ،ویژگی متن کرده که مقصود آن بیان عقبماندگی جامعۀ عربی و حاکمان قرن بیستمی
است که هیچ رشدی نسبت به جامعه و حاکمان سدههای کهن نکردهاند و این اشارۀ پنهانی ،کامال
در فضای انتقادی و افشاگر کل متن درمیآمیزد.
 -گزارش رادیویی
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(همان-81 :
)82؛ خانمها! آقایان! عصر به خیر! با عرض سالم و تحیت ،از هتل هیلتون در رباط در خدمت
شماییم با گزارش رادیویی مسابقۀ زن شایسته که امشب با حضور زیبارویانی از اروپا ،آسیا،
امریکا و افریقا برگزار میشود ... .خانمها! آقایان! نوای دلانگیز موسیقی زمینهساز شروع نمایش
شده و هیئت داوران در پیشانی سالن روبهروی سن مستقر شدهاند و از جمله یکی از وزرای سابق
با آن قوۀ ذوق زیباشناسی ممتازش.

در فضای داستان با درکی که از معضالت مقطع تاریخی شامل استعمار و درگیریهای داخلی
و فساد حزبی و فرقهای دریافتهایم ،پوشش مستقیم چنین مراسمی در کازابالنکا (هرچند رادیویی) ،آن
هم در سطح جهانی ،اشاره به فراگیری بیعدالتی بهعنوان ناهنجاری یا بیماری اجتماعی دارد؛
بهخصوص اینکه یک مهرۀ کلیدی و گردانندۀ این ناهنجاری ،وزیر سابقی است که با وجود نبود
هرگونه تناسبی میان منصب وزارت او و ذوق داورانهاش برای چشم دواندن در رصد زنان زیبارو و
کشف آنان ،اوج این ناهنجاری به نمایش گذاشته میشود .این وصلۀ ناجور ،با درنگی تیزبینانه،
اتفاقا همراستا با گالیههای انتقادی اثر است.
 -بر یدهای از یک روزنامه

(همان:
)٨3 -٨4؛ عین تافرانت ،از زمانی که ساکنان دبدو بر آن چشم گشودند ،منبع آبیاری باغهای
ساکنان دو قبیلۀ قوبیان و القصبه بوده است؛ اما در دوران قیمومیت ،بخش مهمی از جویها ،به
آبیاری دو باغ ناظر مدنی و تأمین آب استخرهای البیرو برای شنای مهاجران خارجی اختصاص
یافت .با وجود آنکه البیرو ،حقی در این آب ندارد ،خود را بر ساکنان تحمیل کرده و با بهکارگیری
قهر و غضب ،که آن را از هرکس که جرئت جسارتی به خود دهد ،مضایقه نمیکند؛ سهم بیشتر را

از آن خود کرده است.
کارکرد ارجاعی این بریدۀ خبری چندبندی ،در میانۀ متن روایی هیچگونه مدخلیتی ندارد و
بهناچار باید برای مزج آن در متن ،معنایی نهفته داشته باشد .ربودن آب از مردمان روستا ،توسط
دیوانساالر که باید نگهبان جریان آرام زندگی مردم باشد ،به نفع اقلیت اجنبی و آن هم صرفا برای
شنا و خوشگذرانی آنها بوده است .این بریده در عین بیاهمیتی ظاهری و تاریخگذشتگی،
بهروشنی ریشهداربودن خیانت را در رفتار خود مراکشیها برای خوشخدمتی به اجنبی متذکر
میشود؛ اما این روشنگری ،در قالب نامستقیم کوالژ عملیاتی میشود تا دریافت ،بیاصرار
نویسنده ،بلکه با تمرکز خواننده بر خبری حاشیهای ،از روزنامهای حاشیهای که حتی نامش ذکر
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نمیشود ،در اعماق سالیان دور (تاریخ این بریده  19۷8است ).اتفاق افتد و تکهدوزی این وضع
رقتانگیز روستاییان ،در کنار آن نمایش شکوهمند جهانی ،اوج تناقض را بازنمایی کند.
 .4-3نامگذاری دلبخواهی

رمان مدرن ،شخصیتها را به صورت افرادی ضد قهرمان و منزوی و خودمدار تصویر کرده است؛
اما در رمان پسامدرن با شخصیتهایی روبهرو میشویم که موجبات هویتمندی انسانی بهطرز
تمامعیارتری در آنها نفی شده و شخصیتها در برخی از آنها حتی نام کامل ندارند .به قول جسی
متس محدودکردن شخصیتها به حرف اول نام کوچک و نام خانوادگیشان نشان میدهد که
هویت انسانها فاقد هرگونه شالودهای است و بهجای این شالوده ،اکنون فقط مجموعهای اتفاقی و
کامال تغییرپذیر از ویژگیهای فردی وجود دارد (متس و همکاران)230 :139۴ ،؛ و این ناشی از حضور
مفاهیم و تصوراتی است که بهجای هویت انسان معاصر نشسته و تصویری مات ،متکثر و
ناشناختنی از وی ارائه میکند (جعفریکمانگر و پیروز.)۵۴ :139۷ ،

در لعبة النسیان نویسنده یکی از شخصیتهای فرعی داستان را که معشوقۀ قهرمان داستان
(هادی) است ،با حروف اختصاری «ف.ب» نامگذاری کرده و تا آخر داستان هم به نام کامل او
اشاره نمیکند تا خیالی و غیر واقعیبودن شخصیت و داستان را به خواننده گوشزد و از این مزیت
بهرهبرداری کند .این اقدامی تصادفی یا صرفا برای مخفی نگاهداشتن نام معشوقۀ پنهانی نیست؛
چراکه اوال ،این شخصیت در همین اثر در هالۀ واقعی یا خیالیبودن است و سرانجام هم تکلیف
حضور یا عدم حضور عینیاش مشخص نمیشود و ثانیا ،سالها بعد در امرأة النسیان که شمار
بسیاری از شخصیتهایش با تکحرف الفبا معرفی میشوند (نک .برادة ،)3۵-33 :200۴ ،شخصیت
اصلی رمان براده است و همچنان بسان تمام شخصیتهای رنگباختۀ پستمدرنیستی از حدود
هویتی مشخص و تثبیتشده تهیاست و تصویری جیوهگون و غرق در ابهام دارد و گمنام ،بیآنکه
بتواند خود را بهعنوان معشوقۀ قهرمان لعبة النسیان اثبات کند ،در آپارتمانش درمیگذرد.
 .5-3بازی

از محوریترین مباحث فراداستان ،مسئلۀ «بازی» ( )playاست و نقد جدید ،ادبیات را نوعی بازی
برشمرده است .هر هنرمندی همواره عالمی دیگر خلق میکند و از این منظر ،هر اثر هنری ،مثال
داستان ،حکم یک بازی را دارد .این خودآگاهی به ماهیت بازیگونۀ ادبیات ،نزد فراداستاننویسان
محوریت دارد .رانلد ساکنیک مینویسد« :آنچه ما نیاز داریم ،آثار بازیگوشانه است ،نه
شاهکارهای بزرگ .داستان ،بازی و کلکی است که یکی سوار کرده و بقیه هم میتوانند دوباره
پیادهاش کنند!» (ساکنیک ،به نقل از وو)۵3 :1390 ،؛ یعنی هر داستان نوعی تظاهر و وانمود است،
همان شالودۀ تمام بازیهای کودکان :یکی راننده میشود و دیگری پلیس که جریمهاش میکند و
 . ...نویسنده وانمود میکند آدمهایی هستند ،رابطههایی با هم دارند ،یا مکان و زمانی هست که
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این شخصیتها در آن در تعاملاند (پاینده .)3۵-3۴ :1383 ،هر بازی نیز با رعایت مجموعه
قواعدش و مجموعهای از نقشهای واگذارشده که بازیگران موظف به ایفای درست آناند ،میتواند
اجرا شود .فراداستان با کنکاش در قواعد داستانی ،نوعی بازی را آغاز میکند که بسان کندوکاوی
برای شناخت نقش بازی در زندگی است یا قواعد را به بازی میگیرد ،تا بازیگونگی جهان را اثبات
کند (نک :همان.)3۵ :

فراداستان در پی کشف این است که هر یک از ما چگونه واقعیات خاص خویش را بازی
میکنیم (وو .)۵۴ :1390،میان کار نویسنده و بازی کودک ،از این حیث که هر دو جهانی تخیلی،
ولی شبیه واقعیت میآفرینند و خود ،قواعد قرارگرفتن اشیاء و رفتار شخصیتها را در آن تنظیم
میکنند ،شباهت تام وجود دارد (حاجی و پارسا .) 3۵ :139۷ ،وو تأکید میکند کل هنر از نظر خلق
نمادین جهانهای دیگر ،نوعی بازی است .داستان از اساس ،شیوۀ مفصل و پیچیدهای از تظاهر
است و تظاهر ،عنصری بنیادین در بازی و انواع کلکهاست ( .)۵3 :1390همچنین فراداستان از
طریق مسئلهدار کردن مفهوم واقعیت و نه ویرانکردن آن ،عمل میکند و بر ساختن و واژگونکردن
منظم قراردادها و نظامها مبتنی است .چنین رمانهایی ،جهانی بازیگونه را ترتیب میدهند که از
نظر درونی منسجم است؛ جهانی که متضمن غرقشدن خواننده در متن است ،ولی سپس
قراردادهای این جهان را افشا میسازد تا رابطۀ میان داستان و واقعیت و مفهوم تظاهر بازشناسی شود
(همان.)۶2 :

از نگاه پیاژه « بازی در مقام فعالیتی که تحت نظارت قاعده است ،فعالیتی است که با
همگونشدن و انطباقیافتن با ساختارهای جهان روزمره ،سروکار دارد و در نتیجه ،بازی بهعنوان
فرمی از گریز از واقعیت ،فرمی از رهایی از معنا داشتن ،دلمشغولی نویسندگان فراداستان است»
(پیاژه ،به نقل از پاینده .)3۵ :1383 ،در این سخن تأکید میشود که بازی تحت نظارت قاعده است؛
یعنی قاعده همواره میکوشد سایۀ خود را بر روی بازی بیفکند ،ولی بازی دائما از چیزی به نام
قاعده میگریزد .همچنین ،بازی فعالیتی است که با دو مقولۀ مذکور سروکار دارد؛ به این معنا که
با آنها در چالش و دستدرگریبان است و میکوشد این دو را درهمشکند.
 .1-5-3فلسفۀ بازی در ادبیات

افالطون در نگاه به بازی؛ کنش گری ،تقلید ،بازی نقش و سرگرمی کودکانه را ذیل بازی مطرح کرد.
در نظرگاه مهاراندیش او ،بازی بهعنوان کنشی یکسره بیساختار مطرح است و بازی صرف،
سرسری و بیاهمیت است ،حال آنکه مسابقه فعالیتی ساختمند ،الگوساز و کمتر دلبخواهی است.
کانت در مفهومپردازی بازی نقطۀ عطفی بود؛ چراکه داوری هنر و زیباییشناسی را به بازی پیوند زد
و آنها را از شناخت و ادعاهای علمی دربارۀ حقیقت ،مستقل دانست .از نگاه او هنر بهمثابۀ گونهای
بازی ،فینفسه خودانگیخته ،آزادانه و لذتبخش است و ضرورتی ندارد با واقعیت ارتباط داشته و
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واجد خصلت بازنمایی باشد یا حتی پیامی در بر داشته باشد (مکاریک)٥0-49 :13٨٨ ،؛ اما نیچه
بود که بازی را از قیدو بند خرد رها کرد .از نگاه او موثرترین راه برای بههمریختن برتریها و
پایگانهای فرهنگی معین ،بهرهگیری از روح بازی است .بازی بهمثابۀ امری خردگریز و مرزشکن،
میتواند عدم توازن فرهنگ و اندیشه را اصالح کن د .هنر نیز مانند بازی با رهایی از شیوههای ممتاز
خرد ،به ترویج روح تثبیتگریزی و هیاهومندی کمک میکند و مخاطبان را به برداشتهای نوین
از حقیقت رهنمون می سازد .هایدگر از نیچه فراتر رفت و همه را درگیر بازی بزرگ زندگی و جهان
دانست؛ با اینکه حتی در بهترین حالت ،قواعد و اهدافی نامشخص دارد .وی با پذیرش مفهوم
«خواست قدرت» نیچه ،بازگشت قدرت را به مفهوم پیشاعقالنی و باستانی آن (بازی خشونتبار،
خودسرانه و سکرآور قدرتها که در آن انسان هم بازیگر است و هم بازیچه) تحکیم میبخشد (نک :همان-٥0 :

)٥1؛ اما میخاییل باختین نظریۀ بازی را در بازخوانیهای سیاسی در ادبیات به کار میگیرد .وی
همچون نیچه ،بازی را برآشوبنده و دگرگونساز رفتار و اندیشۀ اجتماعی تثبیتشده میانگارد و باور
دارد که میتوان بازیها را کنشهایی تخطیجویانه از هژمونی و ویرانساز سلطه انگاشت.
تحقیقات وی نشان داد چگونه بازیها با مبدلپوشی و نقابگذاری کارناوالی ،به میعادگاه تودۀ
مردم برای شورش علیه سیاستهای کلیسا و حکومت بدل شد .از نگاه او ،کارناوالسازی بخشی
از مرزشکنی ادبی است که به کمک آن و نیز نقیضهپردازی ،یک بیماری خاص اجتماعی مطرح و
به افراط کشیده میشود و با خنده از بین میرود؛ پس ادبیات میتواند اعمال ناعادالنه را به بازی
گرفته ،برای حل آن ،راهکار خاص ارائه دهد (نک :همان.)٥2 - ٥1 :
 .2-5-3بازی در لعبة النسیان
از عنوان لعبة النسیان برمیآید که دنیای رمان با دو اصل اداره میشود« :فراموشی» (به فراموشی

سپردن) /یادآوری (در یاد نگاهداشتن) و «بازیکردن» .از دوگانۀ فراموشی و یادآوری ،یک نیمه
بهصراحت در عنوان آمده و نیمۀ اجتنابناپذیر دیگر این بازی ،یعنی یادآوری را به ذهن میآورد.
برای این فراموشی /یادآوری ،شخص باید یک بازی روانشناختی با حافظه و تاریخ جمعی ذهن
خود انجام دهد تا بتواند زمان گم شده را بازشناسد و خود را از زیر بار حافظه آزاد کند .تکنیک
إضاءة (روشنگری) و تعتیم (تاریکسازی یا ابهامآفرینی) هم ،بخشی از این استراتژی بازی است که
هدف آن ،پرکردن جاهای خالی متن یا پنهانکردن عامدانۀ برخی از وقایع بهمنظور تحریک
کنجکاوی خواننده است تا او را وادارد مفهومهای اساسی حقیقت ،تناقضها و وقفههایی که تاریخ
معاصر مراکش را بازمینماید ،بشناسد .در این بازی پرتکرار با خواننده ،نویسنده حقایق را بارها با
نمایی تازهتر و دیگرگونه بازطرح میکند و هر بار دریافتهای خواننده را با عطفهایی تازه مواجه
میکند و او را که بازی خورده ،به بازاندیشی وامیدارد (نک :براده .)1۴-10 :2003 ،در لعبة النسیان،
گرایش بازیگوشانۀ فراداستانی از آغاز آشکار است و نوشتار و داستانپردازی مبتنی بر بازی نویسنده
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یا راوی ضمنی ،بهروشنی عامدانه و خودآگاهانه است .نویسنده اظهار میدارد بازی داستانی
فریبکارانهای را با خواننده آغاز کرده؛ و این مسئله از سه طرح پیشنهادی در آغازه هویداست« :طرح
آغاز نخست»« ،طرح آغاز دیگر» و « وآغاز اینگونه شد» ،که طی آن طبق سنت داستانپردازی،
پایهای برای آغاز حرکت داستان بنیان میگذارد ،ولی هر بار خود آن را نقض میکند و طرحریزی و
چیدمان اولیۀ ذهن را ملغی و خواننده را دستبهسر میکند .راوی الرواة بعدها این بالتکیفیها را
درک میکند و پس از آنکه در گوشهای تاریک مینشیند و سررشتۀ داستان را به دست میگیرد و آن

را از این راوی به آن راوی میسپرد ،دیگر از پیروی قانون بازی تن میزند« :
» (برادة .)44 :2003 ،او نویسنده را متهم میکند که وی را در دایره (بازی

کالنتری که میکوشد از ورای آن چیزی را وارونهنمایی کند یا چیزی گنگ و مبهم را زیبا جلوه دهد) به بازی

گرفته است« :
» (همان .)44 :بهمرور راوی و نویسنده همداستانی خود را در پیشبرد این بازی

برمال و به بازیبودن داستان مستقیما اشاره میکنند« :
» (همان)104 :؛ البته راوی الرواة
وظیفه دارد بازیهای روایتگرانه را از طریق تکنیک حکایتگری توصیفی ،در چارچوبی بحث-
ونظرگونه افشا کند و ترفندهای روایتپردازانه را یکی پس از دیگری پیش چشم خواننده از پرده
بهدرآورد و او را با مسلطکردنش بر روندهای متن و همصحبتی با او بهعنوان طرف دیگر این بازی
سری ،در بازی شرکت دهد و به دریافتکنندهای فعال و گیرندهای کنشگر بدل کند که در تولید و
بازآفرینی متن مشارکت پویا دارد؛ و به این ترتیب ،نظریات نقدی روایتشناسی نوین ژنت را جامۀ
عمل پوشاند که قائل است :نویسندۀ واقعی داستان آن کسی نیست که آن را حکایت میکند ،بلکه
شاید بهشکلی اثربخشتر ،شنونده یا خوانندۀ آن باشد (.)Genette, 1972: 267
در رمان گاه به سرچشمۀ بازی ،یعنی بازیهای کودکانه اشاره میشود .بنا به اشارۀ
روانشناسان ،بازیگریهای بزرگساالن و از جمله در هنر ،استمرار همان فرآیندهای بازیسازی
کودکانه است (نک :وو )۵3 :1390 ،که طی آن نقشهایی سپرده میشود و برای بازیدادن دیگران،
طرحریزیهایی میکنند:

( .براده،
)۷۵ - ۷۴ :2003؛ بازیهای پسربچهها و دختربچههای خانه تنها یک بازی سرگرمی و نقش
بازیکردن بود .در بازی عروسکشان و در قصهگوییهای بیغرضمان در شبهای عید ،آزاد و
مهربان با هم خوش میگذراندیم و با درآوردن ادای بزرگترها و حرکاتشان ،غرق لذت خنده
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میشدیم  ...من ،مثل شوهرها ،رو به خدیجه بلند میگفتم« :برایم ماهی سفید نگه دار ...
میمیرم برای پنیر تازه  »...و خندهها باال میگرفت و هرکس چیزی میگفت . ...

نویسنده مستقیما بازی بچهها را صرفا حکایت کرده که البته ریشۀ بازیگریهای بزرگان است.
در ادامه ،طایع به خدیجه نگاههایی میاندازد و او سرخ میشود ،وبعدها این بازیها عملیاتی
میشود و این دو به سمت ازدواج با هم میروند (همان.)۷۵ .
اما از جمله نمونههای عملی بازی ،قصۀ دختری جوان است که هادی را با زبان چربش و با
شکالتهای آمریکایی و داستان برادرزادهای خیالی فریب میدهد و به پسکوچههایی میبرد و
لباسهای او را درآورده ،میدزدد و این بازیخوردن ،تجربهای میشود تا او بعدها ظاهرسازانه با
طرفهای فریبکار وارد بازی دوطرفۀ دلچسبی شود:

(همان.)3۴- 33 .

نمونۀ دیگر ،کثرت راویان در تمام متن است ،که در ظاهر بهبازیگرفتن گزارههای دیگر راویان و
نویسنده است؛ اما در عمل ،برابر با بهبازیگرفتن خواننده و در پیچاپیچ راست /دروغانداختن
اوست .شاید او احساس کند دست انداخته میشود و حتی جاهایی اعتمادش سلب شود ،اما پایان
این بازیخوردن ها ،هدفی جز آشکارشدگی حقیقت با دریافت و شهودی درونی توسط خود او
نیست؛ چراکه در فضای وانمودگری و تظاهر ،برانگیزندهترین انگیزهها ،کشف حقیقت است.
 .4نتیجه
 رمان لعبة النسیان با بهکارگیری ترفندهای فراداستانی برشمرده در متن مقاله ،در جریان فرآیندروایتگری ،بررسی و کنکاشی چندجانبه را دربارۀ مفهوم روایت به دست میدهد؛ جستجویی
چندالیه در تجربۀ نویسندگانه که خواننده را درحالیکه برساختهشدن ساختار متن را تحت نظر
گرفته است ،گام به گام به سمت معضالت این تجربه ،چالشها و درگیریها و شناخت هرچه بیشتر
آن پیش میبرد و عالوه بر تحلیلگریهای افشاگرانه در ساختار داستانی ،مقولۀ جابهجایی و
چندتکهکردن واقعیت را به کمک سازوکارهای ذیل بازی ،بهمثابۀ به بازیگرفتن فریبکارانه در فضای
تظاهرآلود کذب /حقیقت ،قویا طرح نموده و فراداستانی موفق ساخته است.
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 براده با تکیه بر مقدمات اندیشگانی نظریۀ گفتگومندی ،به تبعیت از باختین که از منادیاننگرۀ نسبیتگرایی ذیل مقولۀ چندآوایی است ،مباحث نقدی این حوزه را در قالب دو مقولۀ عدم
قطعیت و بازی پی گرفت و لعبة النسیان بر این آبشخور فکری مبتنی شد.
 زیرساخت تمهیدات فراداستانی براده ،بهنحوی با بازیدادن و بازیخوردن همۀ طرفهایداستانی گره خورده است ،ولی خود بازی ،چه بهصورت ذکر لفظ آن و اشارۀ مستقیم به بازیهای
کودکان و بزرگساالن و چه در معنی اصطالحی بهعنوان بهبازیگرفتن شخصیتها و خواننده ،یا
جریان ویژگی ساختگریزی و دلبخواهیبودگی ،در وجهۀ فراداستانی اثر نقشی تعیینکننده دارد.
 در کنار ویژگی بازیگونگی ،از میان الیه های مختلف اثر ،براده سطح نظریهپردازی و گرایشنقدمحور را به پیشزمینه آورده ،ولی همزمان رویههای واقعگرا را که در سنتهایش بهمنظور
اخفای فاصلۀ هنر و زندگی و بازنمایی مستقیم واقعیت ،مجدانه از گفتمان نقدی گریزان بود ،بهکلی
رها نکرده و از قابلیتهای آن بهرهمند شده و تنها ،حقیقتدانی مطلق را رها کرده است.
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Abstract
Since violence represents suppressive aspect of power, a violent relationship
between the inferior and superior parties is inevitable. By combining
philosophical and everyday life concepts, Žižek depicted different
dimensions of violence. The novel At the ISIS table narrates the suffering of
the Izadi people who encountered the invasion and genocide of ISIL. Using
Žižek's model, this study had an attempt to explain the different layers of
ISIL violence against Izadi people to show how the author has represented
different dimensions of violence in the events of the story and has applied
the issue of violence as a narrative theme. The results of the research showed
that all types of violence in the novel are influenced by the violence of the
gods mentioned by Žižek. By applying systemic violence, ISIL intends to
de-institutionalize the family and other social foundations. ISIL's methods
for repressing women are active and symbolic, and at the same time, it has
not neglected active methods such as using women against women. ISIL
used takfir of the "other" to justify violence against its members, and the
Izadis were doomed to destruction as a manifestation of infidelity that
hindered the realization of the caliphate's objectives. In the present novel,
women are the biggest victims of violence, and their inferior position has
historically added to ISIL's power to commit systemic and absolute violence
against women.

Keywords: Violence, Battle of Sinjar, Izadi Women, Zahra Abdullah,
Slavoj Žižek.

 /44بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تكیه بر نظریۀ اسالوی ژیژك

بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش
با تكیه بر نظر یۀ اسالوی ژیژک
ز ینب قاسمی اصل

*

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان

حسین الیاسی مفرد
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
(از ص  43تا )64
تاریخ دریافت ،1399/11/27 :تاریخ پذیرش1400/1/23 :
علمی-پژوهشی

چكیده
از آنجا که خشونت ،ناظر بر وجه سرکوبگر قدرت است ،الجرم در یک رابطۀ خشونتآمیز ،طرفین فرادست و
فرودست وجود دارد .ژیژک با ترکیب مفاهیم فلسفی و زندگی روزمره ،توانسته است ابعاد مختلف امر خشن را ترسیم
کند .رمان علی مائدة داعش ،روایت رنج مردمان ایزدی است که با هجوم و نسلکشی داعش مواجه شدند .این
پژوهش با هدف تبیین الیههای مختلف خشونت داعش علیه ایزدیان از الگوی ژیژک بهره گرفت تا نشان دهد
نویسنده چگونه ابعاد مختلف خشونت را البهالی حوادث داستان بازنمایی کرده و از مسئلۀ خشونت بهعنوان
درونمایۀ روایی بهره جسته است .نتایج تحقیق نشان داد تمام انواع خشونت در رمان ،تحت تأثیر خشونت خدایگانی
که ژیژک بدان اشاره کرده ،صورت گرفته است .داعش با اعمال خشونت سیستمی ،قصد نهادزدایی از خانواده و دیگر
بنیانهای اجتماعی را دارد .شیوههای داعش برای سرکوب زنان ،کنشگرانه و نمادین است و در عین حال ،از
روشهای کنشپذیرانه مانند بهکارگیری زنان علیه زنان نیز غافل نبوده است .داعش در توجیه خشونت برای اعضای
خود از تکفیر «دیگری» استفاده کرده و ایزدیان بهعنوان جلوهای از کفر که مانع تحقق اهداف خالفتاند محکوم به
نابودی شدند .در رمان حاضر ،زنان بزرگترین قربانیان خشونتاند و جایگاه فرودست آنها از منظر تاریخی ،به
قدرت داعش برای اعمال خشونت سیستمی و خدایگانی علیه زنان ،افزوده است.
واژههای کلیدی :خشونت ،نبرد سنجار ،زنان ایزدی ،زهراء عبدالله ،اسالوی ژیژک.
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 .1مقدمه
ایزدیان ،اقلیت ک ِرد مذهبیاند که صدها سال است در بخشهایی از عراق سکونت دارند .حوادث

رمان علی مائدة داعش ،بر پایۀ واقعۀ نسلکشی ایزدیان در 2014م .به دست داعش روایت شده

است .این واقعه که به نبرد « ِسنجار» نیز شهرت دارد ،مشتمل بر تالش برنامهریزیشده و هدفمند

داعش برای از بینبردن آیین ایزدی و نابودی کامل آن است .بر اساس گزارش سازمان ملل ،در اوایل

ماه اوت 2014م ،تروریستهای داعش به روستای کوچک ایزدینشین در منطقۀ سنجار عراق
حمله کرده و پس از تصرف این روستا ،زنان آن را به زندانی در موصل منتقل کردند .صدها زن و
دختر دیگر نیز به مقر نظامی این گروه در «تلعفر» در استان نینوا انتقال داده شدند .در این منطقه،
گروهی متشکل از  150زن و دختر مجرد که بیشترشان ایزدی و مسیحی بودند ،انتخاب و به سوریه
فرستاده شدند تا بهعنوان هدیه در اختیار تروریستها قرار گیرند یا بهعنوان بردۀ جنسی فروخته
شوند .بر مبنای این گزارش تا پایان اوت  2014داعش دوهزارو پانصد تن از مردم مناطق شمالی
عراق مانند سنجار ،تلعفر ،نینوا و شیرخان را ربودند که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند (ببری،

 .)2:1393خشونت اعمالشده علیه ایزدیان آنچنان فراگیر بود که در مدت زمانی کوتاه به عرصۀ
رمان نویسی راه یافت و رمان مورد بحث به قلم زهراء عبدالله ،رماننویس سوری ،از اولین
تالش های ادبی برای بازنمایی وضع ایزدیان در زمان نسلکشی است .پژوهش حاضر در نظر دارد،
ابعاد این خشونت را از منظر اسالوی ژیژک ( )Slavoj Žižekنظریهپرداز انتقادی بررسی کند .اسالوی
ژیژک ،فیلسوف اهل اسلوونی و نظریهپرداز در حوزه جامعهشناسی ،نقد فرهنگی و سیاست است.
وی در نظریات خویش از روانکاوی ژاک الکان بسیار استفاده کرده و در حوزۀ سینما به تأویل
روانکاوانۀ فیلمها و بیان ایدئولوژی آنها میپردازد .از او کتابهای متعددی به فارسی برگردانده
شده که خشونت ،پنج نگاه زیرچشمی و عینیت ایدئولوژی ( )1390از مهمترین آنهاست.
دیدگاه ژیژک از آنجا که ابعاد آشکار یا پنهان و ذهنی یا نمادینبودن خشونت را در نظر دارد ،از
دیگر نظریات ،امکانات بهتری برای تحلیل خشونت در اختیار پژوهشگر قرار میدهد .پرسش
تحقیق این است که مطابق تقسیمبندی ژیژک ،الیههای مختلف خشونت علیه ایزدیان چگونه در
رمان علی مائدة داعش ،بازنمایی شده است؟
پیشینۀ پژوهش

از معدود تحقیقات انجامشده دربارۀ رمان علی مائدة داعش ،مقاالت کوتاهی است که در فضای
مجازی منتشر شدهاند:
فاتن ،المر (« ،)2017التشبیه واالستعارة في روایة علی مائدة داعش لزھراء عبدلله» ،مجلة
الفینیق اإللکترونیة :این مقالۀ کوتاه به مروری گذرا بر دو عنصر تشبیه و استعاره در رمان پرداخته و
به جنبهھای روایی آن وارد نشده است.
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زیتون ،مهدی (« ،)2017قراءة فی روایة علی مائدة داعش لزهراء عبدالله» :در این مقالۀ
مختصر نیز به زبان ادبی رمان پرداخته شده است.
گذشته از مقاالت یادشده ،پس از نبرد سنجار و نسلکشی ایزدیان ،توجه رماننویسان عرب بر
چگونگی شکلگیری ،جنایتها و عقاید داعش شدت گرفت و رمانهایی حول این گروهک نوشته
شد که از جمله میتوان به رمان القاتل األشقر نوشتۀ طارق بکری ،رمان عذراء سنجار نوشتۀ
وارد بدر السالم ،رمان شتات نینوی نوشتۀ غادة صدیق ،رمان شظایا فیروز نوشتۀ نوزت شمدین و
رمان بائع األمل نوشتۀ ناهض الرمضاني اشاره کرد.
 .2خشونت و انواع آن از نظر ژیژک
ژیژک ،فیلسوف و نظریهپرداز انتقادی ،در پی آن است که ضمن مقابله با توجیهات نظم حاکم
جهانی در قبال خشونت ،سویههای رادیکال و پنهان آن را افشا کند .دیدگاههای او در این باب،
برگرفته از افکار والتر بنیامین است .بنیامین با رسالۀ «نقد خشونت» (1921م) مناظرهای ناگشوده
دربارۀ خشونت مطرح کرد که تاکنون جدال بر سر آن ادامه دارد .به باور ژیژک ،بیطرفی ،تساهل،
رواداری ،عدم خشونت ،نگرشی اومانیستی است .او با شناخت مفاهیم روانکاوی ال کانی نظیر
«دیگری»« ،سوپرِاگو» (فراخود) و «فرآیند سوژهشدن» و  ...با قاطعیت بر خشونت تأثیر میگذارد.

ژیژک همچنین فراتر از فیلسوفان آ کادمیک اخالقی از واقعیت اخالقی صحبت میکند (شریفزاده و

بهرامپور .)88 :1398 ،بحث دیگری در تقابل دوتایی خود /دیگری نیز مبتنی بر این فرض است که در
دل تجربۀ شخصی ،خودی ذهنی وجود دارد که هر چیزی را به مانند دیگری از خود بیگانه میسازد
(اصغری و غالمی.)32 :1397 ،

نزد ژیژک خشونت ،تنها در صور عریان و نمایان خالصه نمیشود ،بلکه در پسزمینههای
احساسات ضد خشونت و حامیان عدم خشونت نیز حضور دارد و اتفاقا ،تالشهای مبارزه با
خشونت و ترویج تساهل را نیز مدیریت میکند؛ «خشونتی که با ذات یک نظام سرشته شده،
نهتنها ،خشونت فیزیکی مستقیم ،بلکه افزون بر آن ،شکلهای ظریفتری از قهر و اجبار که
مناسبات سلطه و بهرهکشی از جمله تهدید به خشونت را سرپا نگه میدارد»؛ ژیژک همۀ این انواع
را در نظر دارد (ژیژک 1390 ،الف .)20:ژیژک خشونت را به شکل زیر تحت شش عنوان دستهبندی
کرده است:
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انواع خشونت از منظر ژیژک
کنشگرانه

کنشپذیرانه

توجیهی

عاطفی

نمادین

سیستمی
اخالقی

خدایگانی

اسطورهای

زبانی

شكل  .1دستهبندی انواع خشونت از منظر اسالوی ژیژک

خشونت کنشگرانه ( :)subjective violenceنوعی خشــونت آشــکار اســت کــه کنشگران
اجتمــاعی ،دستگاههای انضباطی و سرکوبگر و یا جمعیت کهنهپرست اعمال میکنند و دارای
فاعـل مشخص و ملموسی است که از آن بهمثابۀ ابـزار بهـره مـیبرنـد (ژیژک 1390 ،الف .)10 :ایـن
خشونت را میتوان در اخبار و خیابانها به شکل جرم و جنایت ،ترور ،ناآرامیهای مـدنی و
بینالمللی مشاهده کرد .شاید بتوان خشونت حاکمانه ،چه در شکل دستگاههای امنیتی و پلیسی و
چه در قالب مرجع قانونگـذاری را برجسـتهتـرین گونـۀ خشونت کنشگرانه دانست؛ زیرا حاکم
نهتنها قانون وضع میکند ،بلکـه دارای اقتـداری برتر برای تصمیمگیری و مجازات است (فاستر،
.)174 :1358

خشونت پنهان یا کنشپذیرانه ) :(objective violenceخشونت کنشپذیرانه شبیه همان فضای
گفتمانی حاکم بر سوژه است کـه هـمزمـان وی را بهعنوان فاعل و مفعول به کار مـیگیـرد و نتیجۀ
آن ،پـذیرش سـرکوب خـود و دیگری است .در واقع ،این خشونت همهجاییاست و در زوایای
پنهان ذهن کنشگر جای میگیرد و او را از درون به فعالیت وامیدارد .به هر حال ،نمیتـوان ایـن
خشـونت را بـه افراد ملموس و نیات شرورانۀ آنها نسبت داد ،بلکه ایـن خشـونت ،بـینـام و نشـان
اسـت؛ به تعبیر دیگر ،این خشونت بهگونهای ناخواسـته از سـوی جامعـه بـر انسانها تحمیل
میشود (ژیژک 1390 ،الف .)22:بدین معنا ،این خشونت بـا گونـهای سـرکوب پنهـان همـراه اسـت و
جایگـاه سـوژه را درون اجتمـاع مشـخص مـیسـازد و بـه وی هـو یتی از پـیش تعیینشده
میبخشد که نمیتوان بهآسودگی قالب آن را شکست.
خشونت نمادین ( :)symbolic violenceهمانند خشونت کنشپذیرانه ،خشونت نمادین نیز ذهن
را نشانه میگیرد .این خشـونت ،آرام و پنهان است و با همداستانی کسانی انجام میگیرد کـه هـدف
ایـن خشـونت قـرار دارند (دورتیه .)227 :1381 ،در واقع هنجارها و نمادهای اجتمـاعی از جملـه
اخـالق ،زبـان وعواطف اجتماعی ،هدف اصلی این خشونت هستند .به تعبیر ساده ،این خشونت
از طریق سرمایههای نمادین عمل میکند و با افزایش سرمایههـای نمـادین ،سـلطه نیـز افـزایش
مییابد ) .(bourdieu, 1986:150خشونت نمادین خود به چهار دستۀ توجیهی ،عاطفی ،زبانی و
اخالقی تقسیم میشود که در بخش اصلی پژوهش بدانها پرداخته خواهد شد.

 /48بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تكیه بر نظریۀ اسالوی ژیژك

خشونت سیستمی ( :)systemic violenceژیژک خشونت پنهان و سیستمی را خشونتی میداند که
با ذات یک نظام سرشته است .این خشونت نهتنها خشونت فیز یکی مستقیم ،بلکه شکلهای
ظریفتری از قهر و اجبار ،از جمله تهدید به خشونت را سرپا نگه میدارد (ژیژک1390 ،الف .)20 :از
نظر ژیژک ،مشخصۀ خشونت سیستمی ،قاعـدهمنـدی آن اسـت؛ بـه عبارتی ،خشونت سیستمی،
نتیجۀ منطقی عملکرد مالیم و روان سیستمهـای اقتصـادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...است که
معموال فاجعهبـار اسـت؛ بـرای مثـال ،میتوان سلطۀ نهادهای سرمایهداری را گونهای خشـونت
سیسـتمی دانسـت کـه سـبب استثمار و ازخودبیگانگی سـوژه میشود .بـه نظـر مـیرسـد و یژگـی
ذاتـی خشـونت سیستمی ،نامرئیبودن آن است .از منظر ژیژک ،خشـونت سیستمی حاصل ترکیب
خشونت کنشپذیرانه و نمادین است (توانا و الهدادی.)5 :1396 ،

خشونت خدایگانی ( )divine violenceو خشونت اسطورهای ( :)mythical violenceژیژک از
خشونت خدایگانی و اسطورهای هـم نـام مـیبـرد .وی ایـن دو گونـه خشونت را از والتر بنیامین
وام میگیرد؛ از منظر بنیامین ،خشونت خـدایگان بـهجـای برساختن قانون و مرز ،و یرانش میکند.
بهجای اینکه به گناه و کفاره بینجامـد ،مسـبب مجازات میشود؛ به جای تهدیدکردن ،برخورد
میکند ،مهمتر از همه بهجای اینکـه بـا خونریزی بکشد ،بدون خونریزی معدوم میکند.
خشونت خدایگانی در تقابل با خشونت اسطورهای قرار میگیرد و معادل تخریب بیرحمانۀ وضع
موجود است و در تضاد با هر قانونی است که تالش دارد وضع موجود را حفظ و تثبیت کند .در
مقابل ،خشونت اسطورهای ابزاری است برای قواعد قانونی یا یک نظم اجتماعی مشروع (قاسمی و
محمدی.)98 :1396 ،

 .3معرفی رمان علی مائدة داعش
داستان بر سفرۀ داعش ،نوشتۀ زهرا عبدالله روایت زندگی دختری ایزدی به نام «یوفا»ست که همراه
خانواده اش در یکی از روستاهای سنجار عراق روزگار میگذراند .یوفا دلبستۀ پسری به نام
«سیروان» از طبقۀ «البیر» ایزدیهاست؛ اما به خاطر سنتهای آیین ایزدی دو فرد از دو طبقه
گوناگون اجازۀ ازدواج با یکدیگر ندارند .رؤیاهای یوفا تا قبل از حملۀ داعش همه حول چگونگی
فرار از روستا و ساختن زندگی عاشقانه با سیروان در محلی دور از همکیشان خویش است؛ اما با
حملۀ داعش همه چیز به هم می ریزد .نیروهای داعش دو روز به اهالی روستا فرصت میدهند که یا
دین اسالم را انتخاب کنند و یا به اسارت داعش درآیند .هیچکدام از اهالی روستا تغییر دین را
نمیپذیرد و سرانجام داعش به روستا حمله میکند.
زنان و مردان بهصورت جداگانه از روستا به محلی دیگر انتقال داده میشوند .داعش مردها را
قتل عام میکند و زنان را به پذیرش اسالم مجبور میکند .در برابر مقاومت زنان ،با شکنجه و گلوله
به آنها پاسخ داده میشود .زنان مسن (از جمله خالۀ یوفا) از جوانان جدا و قتل عام میشوند .برادر
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کوچک یوفا بهزور از مادرش جدا و توسط داعش به «أشبال الخالفة» 1فرستاده میشود تا برای
جنگیدن در صفوف داعش تعلیم ببیند .یوفا سرانجام بهزور از مادرش جدا میشود و هرکدام به
زندانهای جداگانه اعزام میگردند .پس از چندروز عملیات ،تقسیم زنان بین نیروهای داعش آغاز
میشود .زنان ایزدی همه به خط میشوند و داعشیان حسب مقام و درجۀ خویش آنان را بر حسب
سن و زیبایی انتخاب میکنند .از این نقطه است که اسارت یوفا وارد مرحلۀ تازهای میشود .او ابتدا
به کنیزی مرد متأهلی درمی آید و در آن منزل پیوسته مورد خشونت جنسی ،جسمی و کالمی قرار
میگیرد و بعد از آن ،به منزل داعشی دیگری فرستاده میشود و این داستان مرتب تکرار میشود.
پس از چندینبار از این خانه به آن خانه فرستادهشدن ،یوفا مؤفق میشود با کشتن دو داعشی از
خانۀ آنها بگریزد و به منزل پیرزنی پناه میبرد .تالشهای یوفا برای برقراری تماس با سیروان که در
جبهه علیه داعش میجنگد ،بینتیجه است؛ اما سرانجام با کمک یکی از آشنایان پیرزن ،تصمیم
میگیرد از منطقۀ تحت حاکمی ت داعش فرار کند .فرار یوفا در نهایت با سختی مواجه و مجبور
میشود ادامۀ راه را بهتنهایی طی کند .آخرین صفحۀ رمان ،یوفا را در حالی نشان میدهد که
مزرعه ای پر از مین پیش رو دارد و برای رسیدن به سرزمین رهایی ،باید دل به میدان مین بسپرد و
داستان در همین تعلیق و آیندۀ نامشخص یوفا به پایان میرسد.

 .4تحلیل خشونت در رمان علی مائدة داعش
در این بخش به تحلیل و بررسی انواع خشونتهای موجود در رمان علی مائدة داعش ،بر اساس
نظریۀ ژیژک پرداخته میشود.
 .1-4خشونت کنشگرانه

نفس خشونت کنشگرانه با تعریف دیگری آغاز میشود .اینکه دیگری چه و یژگیهایی دارد و
چگونه تعریف میشود ،مبنایی برای تعریف «دشمن» ایجاد میکند؛ البته ،لزوما تعریف و
برساخت دیگری به معنای برساخت دشمن نیست ،بلکه در فاصلۀ میان این دو« ،و یرانی» و
«نابودی» قرار دارد و در این موقعیت است که میتوان از خشونت کنشگرانه سخن گفت .در
گفتمان بنیادگرایی اسالمی ،دیگری گسترهای بسیار وسیع ،از نفس خود سوژۀ مسلمان تا سوژۀ مرتد
را شامل میشود (قاسمی و محمدی .)101 :1396 ،این حذف میتواند به بهای عشق به «خود» ،عشق
به «فضای فانتز یک ایدئولوژ یک و برتر خود» در قالب گفتمان خشونت صورت گیرد .همانطور که
ژیژک میگو ید« :خشونت یعنی انتخاب بیچون وچرای عشق ،انتخابی که متعلق خود را با تمام
قوا از بسترش جدا میکند و آن را به مرتبهاش میرساند»1390( ،الف.)57 :

یکی از نمودهای خشونت کنشگرانه که بر مبنای تعریف دیگری بهعنوان دشمن در رمان

بازنمایی شده ،کشتار دستهجمعی زنان ایزدی است:
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(عبدالله-33 :2017 ،
)31؛ در یک چشم به هم زدن ،حدود هشتاد پیر زن را از میان ما بیرون برده و آنها را با موهایشان
بر زمین میکشیدند  . ...یکییکی بر زمین میافتادند .آنها را گلولهباران کردند ،بولدوزرها هجوم
آوردند تا جنازههای آنان را با خاک خشکی که هنوز با خون ما خیس نشده بود ،بپوشانند.

یوفا در این صحنه ،از کشتار زنانی صحبت میکند که داعش آنها را اسیر کرده بود .در ابتدای
امر ،داعش همۀ زنان روستا را به اسارت میگیرد .سپس در عملیات غربالگری فقط آنانی را حفظ
میکند که قدرت ازدواج و کنیزی داشته باشند و زنان سالخورده را به قتل با گلولۀ مستقیم محکوم
میکند.
به روایت یوفا ،زنان با موهای خود بر زمین کشیده شده ،یکی پس از دیگری با شلیک گلوله در
خون خود میغلطند .این رفتار داعش در همان تفکری ریشه دارد که دیگری را دشمن و دشمن را
در هر سطحی تحملناپذیر میداند؛ بهطوری که پیرزنان هم از چنگ آنها در امان نمیمانند .این
رفتار در نمونۀ بعدی که گواه بر غارت اموال زنان اسیر است نیز ،مشاهده میشود:

(همان)21 :؛ موبایل و طالها را بردند ،گوشوارههای گوش ،گردنبندهایی
که به گردنشان بود و انگشترهایشان را از انگشت کشیدند! (یکی از آنها) نزدیک بود انگشتم را
بکند! انگشتری را که سیروان به من هدیه داده بود ،فشار میدادم تا اینکه یکی از آنها با زور از
دستم کشید و در جیب خود فرو برد . ...

غارت تلفنهای همراه ،گوشوارهها و گردنبندهای طال ،شامل همۀ زنان میشود .یوفا میگوید
که مرد داعشی انگشتر یادگار سیروان را با وحشیگری از دست او میکشد؛ اما این ِاعمال خشونت
کنشگرانه ،محدود به زنان نیست و مردان نیز در همان بدو ورود داعش به روستا ،قتل عام
میشوند .یوفا صحنۀ قتل پدرش و دیگر مردان را چنین توصیف میکند:
(همان)167 :؛
حافظۀ پرسروصدایم با گریه مرا احاطه کرده  ...وسایلمان را حمل میکردیم ،میدویدیم  ...پدرم
را (از ماشین) پیاده کردند و کشتند.

یوفا صحنۀ قتل پدرش را به یاد میآورد که بیگناه به دست داعش کشته شده است .این اتفاق بر
سر شوهر «دلدا» هم آمده که بهخاطر مقاومت در برابر تغییر اجباری دین ،داعش سر او را میبرد:
(همان:
)108-107؛ در آن روز نحس ،وقتی شوهرم از پذیرفتن دینشان سرباز زد ،یکی از مهاجمان،
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چاقویش را جلوی صورتش کشید .وقتی دنبال تکهای از سر شوهرم که روی زمین پخش شده
بود ،میرفتم ،نزدیک بود جنین خود را باال بیاروم.

دلدا که در زمان حملۀ داعش ،باردار بود ،از لحظهای میگوید که شوهرش را بهخاطر نپذیرفتن
اسالم اجباری ،با چاقو سر بریده و او به دنبال تکهای از سر بریدۀ همسرش به روی زمین میرود.
چنین جنایتی در حق همنوع از همان نوع نگاه به دیگری بهعنوان دشمن سرچشمه میگیرد.
داعش در مقام سوژه ،تنها به دنبال حذف دیگری است و در بر هم خوردن آسایش خود از سوی
دیگری ،هیچ عطوفتی ندارد .دیگری باید آنگونه زندگی کند که منافع سوژه را تأمین کند .حتی اگر
شخصی دیگری که در سپهر اجتماعی ،تداخلی با آسایش سوژه ندارد ،در میان باشد،
پای مذهب
ِ

باز هم حذف دیگری در اولویت قرار میگیرد؛ به بیان دیگر ،انگیزههای داعش برای حذف دیگری

چنان قوی است که نیازی به وجود دالیل محکمهپسند نمیبیند .دین برای داعش ،راهی برای
راحتکشتن است؛ زیرا در عرصۀ عملی هر آنچه در دین حرام اعالم شده است ،داعش آن را
بهعنوان دستورالعمل زندگی و جهاد تأیید کرده است؛ به همین دلیل پنهانشدن داعش پشت نقاب
خود
دین را نمیتوان انگیزۀ واقعی این گروهک و دغدغهمندی واقعی آنان برای اسالم دانست« .یک ِ

نیرومند میتواند تأثیری متعادل داشته باشد و جنبههای شخصیت را در تعادل نگاه دارد .از طرف

یکند؛ چنین
خود بیش از حد قوی ،شخصیتی دیکتاتور و غیر قابل تحمل ایجاد م 
دیگر ،یک
ِ
شخصیتی فوقالعاده نامطبوع و گاهی خطرناک است که خود را از همه مهمتر و تا حد ربالنوع
میپندارد» (معروف و خزلی .) 199:1392 ،نیروهای داعش از جهت خود درونی ،در زمرۀ چنین
شخصیتهای دیکتاتورمسلک قرار میگیرند .خودخواهی نزد آنان چنان نیرومند است که کوچکترین
بهانه را مستمسکی برای حذف دیگران قرار میدهند .در نمونۀ حاضر «أم سلیمان» یکی دیگر از
زنان به کنیزی گرفتهشدهای است که هر سه پسرش بهخاطر نخواندن نماز به دست داعش کشته
شدهاند:

(عبدالله)176:2017 ،؛ هر سه پسرش را به بهانۀ نخواندن

نماز کشتند .اما آیا میتوان این عمل مجرمانۀ داعش را واجد دلسوزی واقعی داعش برای دین اسالم
دانست؟ پاسخ منفی است .اسالم نزد داعش ،صرفا تا زمانی گرامی است که مجوزی ظاهری برای
کشتن ،تجاوز و دیگر اعمال مجرمانه در اختیار قرار دهد.
خشونت کنشگرانۀ داعش از جنس ترور است؛ ترورهایی که به تعبیر ژیژک ،ریشه در نفرت از
دیگری دارد:
بیزاری از روایت دیگری که سرآغاز تولد دشمن است ،میتواند گفتمان خشونت را آغاز کند؛
اینکه دیگری ،لکهای سیاه فرض میشود که باید از ساحت نمادین و حتی از ساحت خیال حذف
شود .در این فضا ،دیگری نماد «شر» تعریف میشود .شر چیزی است که خطر بازگشتش
همیشگی است؛ ُبعدی شبحگون که بهشکل جادو یی از نابودی فیز یکی خودش جان سالم به در
میبرد و همچنان دور سرمان میچرخد (ژیژک1390 ،ب.)75 :
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داعش دقیقا از بازگشت دیگری بیمناک است .آیین ایزدی اگر به حال خود رها شود ،برای
داعش شر خواهد شد؛ پس بهترین گزینه ،حذف آن حتی از فضای خیال معتقدان به آن است.
خشونت این گروه از نقطهای آغاز میشود که تنفرش از دیگری لبریز و وارد عرصۀ عملی میشود.
داعش بهعنوان کنشگر ،جنایاتی آشکار و با فاعل مشخص انجام میدهد .نیروهای آن ،بیمی از
مجازات قانونی ندارند؛ چون خود را عین قانون میپندارند و اعمال خشونتشان از نوع حاکمانه
است.
نکتۀ دیگر آنکه خشونت فقط ابزار داعش نیست ،بلکه «تنها» ابزار در دست اوست .این
موضوع از عدم مقبولیت مذهبی ،اجتماعی و سیاسی داعش نزد ایزدیان نشئت میگیرد .در نظام
ذهنی داعش ،دیگری فقط در مقام «فقدان» و «حذف» سازماندهی میشود .ظرفیتهای وجودی
دیگری اجازۀ شکوفایی ندارد؛ چون آنها بهمنزلۀ شهروندانی نگریسته میشوند که از شخصیت
مستقل برخوردار نیستند .هر کسی در مقام دیگری نزد داعش وجود طفیلی دارد؛ به همین دلیل،
تضادهای گفتمانی از هر نوع ،فقط با زبان اسلحه پاسخ داده میشود .در قرائت بنیادگرایی،
خشونتی سلسلهمراتبی برای همۀ اقشار جامعه وجود دارد که زنان ایزدی بهخاطر دو مؤلفه جنسیت
و اقلیت مذهبی در نوک پیکان این حمالت قرار میگیرند؛ البته جذابیت جنسی مانع قتل عام
دستهجمعی آنان است ،اما داعش با ایجاد فرآیندی که میتوان آن را تطهیر نام نهاد ،به اسثتمار
دینی و بهرهکشی از زنان میپردازد .اجبار به تغییر دین ،اجبار به ازدواج و بردگی ،هر سه،
کنشهایی است که در گفتمان داعش برای نجات و رستگاری زنان ایزدی انجام میشود .قتل عام
دیگری کافر» را مجالی برای بر هم زدن نظم ذهنی
مردان نیز بخشی از همین پروژۀ تطهیر است تا «
ِ

سوژه نباشد.

 .2-4خشونت کنشپذیرانه

2

این نوع از خشونت در رمان ،در زنان عضو داعش دیده میشود که در گردانهای خنساء در
خدمت اهداف این گروهک قرار گرفتهاند:

(عبدالله)52 :2017 ،؛ أم الخنساء ،رئیس گردان
زنان ،روی صندلی نشست و دفترچهای را جلوی خود روی میز گذاشت .چراغ سفیدرنگی روشن
کرد و بهنوعی گفت به ما اجازه میدهد صحبت کنیم - :بیا ،چی دارین؟ حرف بزنید .شعلههای
آتش ترس در دلها قطع شد ،دختران تشویق شدند که در مقابل زنانی مانند آنها بایستند ،من
بدون اینکه بتوانم بایستم یا صحبت کنم ،مراقب آنچه که اتفاق میافتاد ،بودم.
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در این بند ،یوفا از زنی به نام «أم خنساء» صحبت میکند ک ه رئیس زنان عضو داعش در آن
محل بوده و برای بازجویی و ثبت اطالعات آنان به زندان آمده است .دربارۀ انگیزههای پیوستن این
زنان به گروهکی که هیچ اعتقادی به حقوق زن ندارد ،دیدگاههای مختلفی ارائه شده است .نکتۀ
جالب توجه درباره این زنان ،جذابیت خشونت داعش برای آنان است .سطح خشونتها مانند
سربریدن با چاقو و شمشیر ،به صلیبکشیدن و آتشزدن انسانها ،امری است که از عهدۀ هر کسی
برنمیآید؛ اما داعش از چنین قساوتی برخوردار است .اینگونه است که زنان از قارههای مختلف
راهی سوریه و عراق شده و خود در جنایت علیه زنان با داعش ،شریک میشوند:

(عبدالله)53 :2017 ،؛ حرکت أم خنساء وقتی ژاکت
خود را باز کرد تا نشان دهد که کمربند انفجاری بسته ،گلوها را خفه و حروف را در حلقها
منجمد کرد .آمده بود تا عقدهاش را اینجا در میان ما منفجر کند .دستور داد زانو بزنیم  ...رئیس
(أم خنساء) از ما سوال میکرد  ...اسمت چیه؟ چندسالته؟ باکره هستی؟

یوفا در اینجا شرح میدهد که أم خنسا چگونه در میان آنها قدرتنمایی کرده است .أم خنساء با
کمربندی انفجاری به میان اسیران زن آمده تا به گفتۀ یوفا ،عقدهاش را در میان آنها منفجر کند.
خودنماییهای أم خنساء و سؤالهای بسیارخصوصی که از دختران ایزدی میپرسد ،کینۀ او را از
جنس زن نشان میدهد .اینگونه زنان معموال چون خود ،احساس خوشبختی نمیکنند ،تالش
دارند تا آسایش زنان دیگر را بر هم بزنند و چه موقعیتی بهتر از این میتواند نصیب أم خنساء شود؟
نظر ّ
إلی کأنه لمح بطرف الغرفة عصفورا خائفا  ...أنت  ...أنت  ...هذا الجو الیعجبنا ،سأرمي بک

إلی «أبو کفاح» ،ما رأیک یا أم الخنساء؟ ضحکت أم الخنساء - :أبوکفاح یستأهل (همان)؛
طوری به من نگاه کرد که گویی پرندهای ترسان را گوشۀ اتاق دیده است  ...تو  ...تو  ..از این فضا
خوشمان نمیاد ،میاندازمت جلوی أبوکفاح ،نظرت چیه أم خنساء؟ أم خنساء خندید و گفت
ابوکفاح لیاقتش رو داره.

یکی از مردان داعش به یوفا نگاه میکند و خطاب به او میگوید میاندازمت جلوی ابوکفاح.
در همین حین ،نظر أم خنساء را میپرسد و او هم تأیید میکند .أم خنساء نهتنها از وضع زنانی که
قرار است به بردگی درآیند ،ناراحت نیست ،بلکه تمام تالش خود را برای انجام هرچه سریعتر این
کار انجام میدهد .خشونت زنان علیه زنان را میتوان نوعی خشونت ثانویه قلمداد کرد که در سایۀ
خشونت اولیه و بنیادین صورت میگیرد .داعش برای مشروعیتبخشی به خشونت بنیادین خود،
نیاز به ابزارهای اجرایی داشت تا مفروضات اخالقی اقدامات خود را توجیه کند .در این میان،
هنجارشکنیهای غیر انسانی و غیر قانونی علیه زنان ،در حوزۀ گفتمانی داعش ،بیشترین نیاز را به
مشروعیتبخشی داشت .زنان عضو گردانهای خنساء ،در وهلۀ اول ،خود قربانی خشونتی هستند
که آنان را وسیلهای برای نیل به اهداف ضد بشری قرار میدهد و در وهلۀ دوم ،خود عامل خشونت
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علیه همجنس خود هستند؛ خشونتی که اگرچه در مقام انفعال صورت میگیرد ،اما به حوزۀ تجربی
راه یافته ،زندگی افراد بسیاری را متالشی میکند.
تحکیم و تأیید کنشهای مجرمانهای مانند تجاوز و فروختن زنان ،ناشی از تنفر و انگیزههای
متعصبانهای است ک ه زنان عضو خنساء را در گام نخست به پیوستن به داعش ترغیب میکند .این
سیستمی
زنان حتی اگر از اقدامات خود ناراضی باشند ،به دلیل قرار گرفتن در یک نظم
ِ
خشونتآمیز ،توان جدایی و برهمزدن آن را ندارند؛ بدین ترتیب ،این دسته از شخصیتهای رمان،
بدون تغییر ،بر همان گفتمان خویش استوار باقی میمانند.
محدودیت و توسعهنیافتگی مفهوم «فردیت زنانه» در بسیاری جوامع ،از جمله جامعۀ مورد
بحث در رمان ،یکی دیگر از عواملی است که به خشونت کنشپذیرانۀ زنان و قبول مسئولیت در
کنار مردان داعش علیه زنان ایزدی کمک میکند .عدم بازنمایی زنان در حوزۀ گفتمان عمومی،
حتی قبل از شکلگیری داعش ،تالشها برای به رسمیت شناختهشدن هویت مستقل آنان و به دنبال
آن حق ازدواج آزادانه و  ...را با پیچیدگی مواجه کرده است .یوفا در جامعه طبقاتی ایزدی حق
ازدواج آزادانه نداشت و آنچه زنان عضو گردان خنساء علیه آنان انجام میدهند نیز ،معلول همان
تفکری است که تالش دارد تمایز جنسی را در روابط نامتعادل قدرت بهعنوان ابزاری برای کتمان
هویت فردی زنان و وادارکردن آنان به وابستگی و عقبنشینی از حوزۀ عمومی جامعه به کار گیرد.
 .3-4خشونت نمادین

ژیژک این نوع از خشونت را به چهار نوع توجیهی ،عاطفی ،زبانی و اخالقی تقسیم کرده است .بـه
تعبیر ژیژک ،گفتوگوهای افراد در بستر مرگ یا اعتراف به عشـق ،قربـانیکـردن میـل است؛ این
کنش ،نمادین است ،چـون بـا امیـال و احساسـات تـوأم است و خشونت توجیهی است؛ زیرا
خالف آن چیزی است که تاکنون بوده است (ژیژک .)60-57 :1392 ،به بیان دیگر ،هر گاه کالم یا
عملی تحت تأثیر شرایط خشونتآمیز از داللت ،معنا یا کارکرد اصلی خود خارج شود ،خشونت از
نوع توجیهی است؛ چون انسانها تحت تأثیر شرایط خشونتآمیز ممکن است دست به اقداماتی
بزنند که در شرایط عادی انگیزهای برای آنها ندارند .نمادینبودن هم به خاطر این است که این نوع
خشونت صرفا ذهنی نیست:
(عبدالله،
)112 :2017؛ از تو میخواهم که شعر «شرابت را بنوش» را حفظ کنی ،تا وقتی که به چشمان
من نگاه میکنی ،مانند هاجر ،معشوقهام قبل از توبه ،بدون چشمبرداشتن از من برایم بخوانی.
سپس افزود :او خیلی شبیه توست.

در این صحنه مردی که یوفا را به بردگی گرفته است ،از او میخواهد تا قصیدۀ «اشرب
خمرتک»را برای او بخواند؛ چون او را به یاد معشوقش قبل از توبه و پیوستن به داعش میاندازد.
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این شعر مضمونی کامال عاشقانه دارد« :
(همان) .در
چنین تصویری ،نه مرد داعشی عاشق یوفاست و نه یوفا دل خوشی برای شعر خواندن دارد؛ اما
هرکدام تحت تأثیر شرایط خشونتآمیز ،یک ی در مقام فرادست و دیگری در مقام فرودست چنین
کاری انجام میدهند.
ژیژک در طرحریزی خشونت نمادین عاطفی بیان میکند که میـزان انزجـار غریـزی انسان از
مشاهدۀ شکنجۀ یک نفر با چشمان خود و شنیدن خبر بمبارانی کـه بـه مرگ هزاران تن منجـر شده،
متفاوت است؛ اولی بهشدت عاطفه را جریحهدار میکند؛ اما دومی ،احساس عاطفی کمتری
برمیانگیزد .بدین ترتیب ،همۀ انسانها اسیر نوعی فریـب عاطفی هستند؛ بدین علت که پاسخهای
عاطفی همچنان مقید به واکـنشهـای غریـزی کهنی هستند که بهصورت احساس همدردی با درد
و رنجی جلـوه مـیکننـد کـه فـرد مستقیما شاهد آن است (ژیژک .)52 :1392 ،آن دسته از اخبار،
اتفاقات و گفتههای خشونتآمیز دربارۀ اعتقادات و باورهای گروهی خاص که باعث ایجاد واکنش
احساسی و عاطفی (در هر سطحی ،کم یا زیاد) در فرد شود ،در دستۀ خشونت نمادین عاطفی قرار
میگیرد« :
» (عبدالله .)18 :2017 ،در این نمونه ،اهالی روستا به داعشیان
میگویند که ما از قدیم در اینجا همسایۀ مسلمانان بودهایم و در خوشی و ناخوشی ،همراه یکدیگر؛
اما نیروهای داعش نمیپذیرند و در پاسخ استدالل ایزدیان به همسایۀ یهودی پیامبر اشاره میکنند

و

میگویند شما از یهود بدترید؛ چون آنها اهل کتاب بودند و خداپرست ،ولی شما شیطان را عبادت
میکنید.
توهین به آداب و اعتقادات آیین ایزدی به شکلهای مختلف در صحنههای دیگر ،از جمله در
صفحات  28 ،19و  33هم تکرار میشود .از منظر ژیژک ،یکی از مهمترین گونههای خشونت
نمادین ،خشونت زبانی است؛ زیرا زبان ،امر نامگذاریشده را ساده میکند و آن را به یک و یژگی
واحد فرومیکاهـد و بـا ازبین بردن یکپارچگی اندام آن ،برای اجزا و خواص آن استقالل ذاتی قائل
میشود (ژیژک 1390 ،الف)75 :؛ پس نسبتهای ناروا به یک فرد یا گروه ،خشونت زبانی تلقی می
شود:
(عبدالله)37 :2017 ،؛ چوبها بیرحمانه بر پهلوها و سرها زده شد  ...ای بدکارهها! شما را چه
شده؟.

الفاظ زشت و خالف عفت دیگری نیز مرتبا به زنان نسبت داده میشود .خشونت نمادین
اخالقی در هنجارهای عرفی و مذهبی ریشه دارد .در واقع عادتها بـه دلیـل شفافیت ،میانجی و
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وسیلۀ خشونت اجتمـاعی هسـتند .در کـل ،هنجارها و عادات اجتماعی بهعنوان پدیدهای مثبت و
قابل احترام نگریسـته مـیشـوند و هرگونه تخطی از آنها مستوجب مجازات است (ژیژک 1390،الف:

 .)139-137مجبورکردن دیگران به انجام یا ترک برخی کارها تحت عنوان آداب و رسوم ،مذهب و
 ...چنانچه فرد مقابل ،اعتقاد و باوری بدان نداشته یا قصد انجام یا ترک آن را نداشته باشد،
خشونت اخالقی تلقی میشود:
.
(عبدالله)26 :2017 ،؛ بعد از آنکه مسلمان شدید ،به
اذن خدا با جنگاوران دولت ما ازدواج خواهید کرد .گویی سطلی آب داغ بر بدنم ریخته باشند،
ناشناس
حواسم را از دست دادم ،دیگر نمیتوانستم بیناییام را برگردانم؛ چگونه بر آن مردان
ِ
جنایتکار حالل و بر معشوق خودم حرام هستم؟

یوفا به توصیف لحظۀ اعالم ازدواج اجباری دختران ایزدی با مردان داعش میپردازد .گویی که
سطل آب داغ بر بدنش ریخته باشند ،به این فکر میکند که چگونه بر آن مردانِ ناشناس و
جنایتکار حالل و بر محبوب خودش سیروان حرام بوده است .این نکته اشاره به خشونتی دیگر
هم دارد و آن ،ممنوعیت ازدواج بینطبقاتی در میان ایزدیان است .جامعۀ ایزدی از چهار طبقۀ
اجتماعی تشکیل میشود و هیچکدام حق ازدواج با طبقۀ دیگر را ندارند؛ بدین ترتیب ،سیروان و
یوفا که از دو طبقۀ مختلف بودند ،برای ازدواج با مخالفت خانوادهها و همکیشان خود روبهرو
شدند .این نمونهها نیز از نوع خشونت نمادین اخالقی است:
لمس بیاجازۀ بدن زنان:
(همان)28 :؛ دختران ما
هیچکس (حتی) پیراهنشان را لمس نکرده و هیچکدام از شما دستش به موی سر آنها هم نخواهد
رسید.

برهنهکردن زنان و خرید و فروش آنان بهعنوان برده:
(همان)61 :؛ من یوفا ،دختر خورشیدم ،در بازار بردگان فروخته میشوم  ...در برابر همۀ
مردم و در برابر خدا برهنهام ،بهزودی یکی از آنها مرا خواهد خرید.

تجاوز به زنان:
(همان)188 :؛ بوی خودم دیگر برنمیگردد ،من خودم میتوانم آن را بو
کنم .نمیدانم هنوز هم هست یا پوستم بوی کسانی را میدهد که به من تجاوز کردند.

اجبار زنان برای آرایش و پوشیدن لباسهای خاص برای مردان داعش:
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(همان)55 :؛ أم خنساء چیزهایی برای تمیزکردن بدن و لباسهای رنگارنگ و پر زرق و برق که
تقریبا برهنه بودند ،به زنان داد.

همۀ این نمونهها ،چنانکه اشاره شد ،بهطور پیوسته ذیل خشونت اخالقی قرار دارند .از آغاز تا
پایان رمان ،رفتار داعشیان با همۀ مردان و زنان مشتمل بر خشونت اخالقی است .مردم روستا
بهاجبار از روستای اجدادی خود بیرون و به اسارت گرفته میشوند .مردان را تیرباران و زنان و
کودکان را به بردگی و رزم اجباری در کنار خود وامیدارند .خشونت نمادین را میتوان رایجترین
نوع آن دانست که برخی سطوح آن ،ممکن است در زندگی روزمره ملموس باشد؛ اما رواج این نوع
خشونت ،باعث نمیشود که بتوان آن را شکل سادهای از اعمال خشونت تلقی کرد؛ زیرا امری
ناگهانی و اتفاقی نیست ،بلکه با تکیه بر ساختاری پیچیده ،شکل میگیرد .تمایز ،تبعیض ،تعلیق و
هویتی دیگری ،فقدان همدلی و استناد به وجود دشمن توهمی ،تنها بخشی از
کتمان داللتهای
ِ

زیرساختهای این نوع خشونتاند .داعش در مقام سوژه ،دشمنی فرضی از دیگری (ایزدیان) برای
خود ساخته و در راه حذف این دشمن خیالی ،خشونت بنیادین خویش را به شکلهای مختلفی که

ژیژک آنها را طبقهبندی کرده است ،اعمال میکند .خشونت زبانی و توهین به ایزدیان تحت عنوان
کافر ،شیطانپرست ،بدکاره و  ...به منظور ایجاد تمایز انجام میشود .این دستهبندی به مؤمن و
کافر ،خداپرست و شیطانپرست ،عفیف و بدکاره و  ...به تمایز مد نظر داعش معنا میبخشد و در
گذاریشده میانجامد که به اهداف داعش در سرکوب

نهایت به ایجاد نظمی سلسلهمراتبی و ارزش
اقلیتها کمک میکند.
خشونت توجیهی و اخالقی در رمان مورد بحث ،از آن جهت که مشتمل بر اجبار دیگری به
نی ایدئولوژیک تکیه دارد .تقلیل خشونت تا
انجام کاری خالف باورهای اوست ،بر ساختشک ِ

اجباری یک شعر که مرد داعشی از یوفا میخواهد ،لزوما به معنی کاهش خشونت
سطح خواندن
ِ
نیست ،بلکه بهطور کالن ،آزادیهای فردی را هدف قرار داده است .پوشاندن اجباری لباس نیز از

جنس خشونتی است که کاالانگاری و استثمار زنان را تبلیغ میکند .نگرش غالب فرد خشونتگر
در اینگونه موارد ،ترکیبی از سنت مردساالری و تحقیر زنانگی نزد باورهای بنیادگرایانۀ مذهبی
است .برهنهکردن و فروش زنان ،بر (ضد) ارزشهای دینی و خوانش انحرافی داعش از مسئلۀ
اسارت زنان در جنگ در متون مذهبی تکیه دارد .با اینحال ،رفتارهای تجاوزگرانه با زنان واجد
برساختی مذهبی-فرهنگی است؛ بدین معنا که اعمال داعش اگرچه ظاهری مذهبی دارد ،اما بر
چارچوبهای معنایی که چنین تصویر سلطهپذیر ،فرمانبردار و مطیع از زن را ترسیم و تأیید
خشونت نمادین ،تابع
میکند ،استوار است .به چالشکشیدن رفتار غیر انسانی داعش در اعمال
ِ
بررسی جایگاه فرودستی است که در پهنۀ تاریخی به زنان تعلق گرفته و هنجارهای فرهنگی و

ساختارهای اجتماعی-جنسیتی را به نفع سلطۀ مردانه تعریف کرده است.
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 .4-4خشونت سیستمی

یکی از راهبردهای داعش در ایجاد رعب و وحشت در سطح عمومی ،استفاده از تجاوز جنسی،
بهبردگیگرفتن زنان ،فروش آنان در بازار بردهفروشی و خرید و فروش آنان بهمثابۀ کاال بوده است.
مواردی از این دست بهوفور در رمان علی مائدة داعش یافت میشود .از صحنههای مربوط به این
نوع خشونت ،زمانی است که زنان برهنه در بازار چرخانده میشوند تا به فروش برسند« :
» (عبدالله،

 .)61:2017این صحنه ،یوفا را در بازار بردگان نشان میدهد که در انتطار خریداریشدن است« :من
یوفا دختر خورشیدم که در مقابل خدا و مردم برهنه ایستادهام  . ...اندکی بعد یکی از آنها مرا خواهد
خرید» .این کار داعش ،در راستای اهداف کالن این گروهک برای نابودکردن مفاهیم انسانی و
نهادزدایی از ارکان اجتماعی مانند خانواده است که باعث تقویت انسجام مردم میشود؛ به همین
دلیل ،بهرغم تأ کید ظاهری این گروهک بر محتوای فرهنگی مورد پسندش ،بیشترین اقدامات آن در
جهت تغییر ساختاری جامعه است .از بین بردن خانواده و نظم حاکم بر روابط بینافردی ،ایجاد
روابط تازه مانند رابطۀ برده و صاحب آن ،رابطۀ زنانی که در یک خانه بهعنوان بردگان یک نفر با هم
زندگی میکنند ،رابطۀ زنانی که یکی آزاد و یکی برده است و بهناچار باید یکدیگر را تحمل کنند،
اینها ،همه مواردی است که داعش بهصورت سیستمی بر جامعه تحمیل میکند و کوچکترین
سرپیچی از هنجارهای آن ،با سختترین مجازاتها روبهرو میشود.
در همین لحظاتی که یوفا و دیگر زنان روستا اهانتآمیزترین لحظات زندگی خود را سپری
میکنند ،منادی داعش فریاد میزند:
(همان)؛ ای رزمندگان ،خداوند لذتبردن از آنها را برای شما حالل کرده است  ...ای
مردان ،االن میتوانید هرکدام را که میلتان میکشد ،انتخاب کنید (همان).

این صحنهها نحوۀ برخورد داعش را با زن در مقام دیگری ،بهخوبی بازنمایی میکند.
در افکار بنیادگرایانۀ مذهبی ،خشونتها در انواع مختلف ،همه تحت لوای مذهب صورت
میگیرد .تروریستهای داعش برای اقناع افکار عمومی در مقابل چنین اقدامات خالف حقوق
بشری ،از «الله شرع لکم» استفاده میکنند تا اگر در اعماق ذهن کسی هم اندک وجدان و انسانیتی
مانده باشد ،با این توجیه دینی خیالش آسوده شود و مقاومتی نشان ندهد .اعضای گروه داعش که
مرتکب چنین اعمال افراطی و خشونتآمیز میشوند ،فاقد همحسی با دیگران هستند و تمایل دارند
انسانبودن قربانیان خود را نادیده بگیرند .به نوشتۀ کاتم ) ،(katamحتی اگر بر فرض محال ،برخی از
این افراد توانایی برای همحسی و ارتباط داشته باشند ،اما با ایدئولوژی خاصی بزرگ شدهاند که به
آنها میآموزد اشخاصی که دارای مذهب ،رنگ یا قومیت دیگریاند ،بد هستند (کاتم و همکاران،

 .)323-323 :1386یوفا در ادامه میگوید:
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(عبدالله)61 :2017 ،؛ همچون شکارچیان گرسنه که رد گوشت و خون را بو میکنند ،در میان ما
جوالن میدادند و ما چون الشهای ایستاده بودیم.

فروش زنان و بردگی جنسی ،یکی از محورهای اصلی ایدئولوژی گروهک داعش بوده است.
آنها برای جبران تعداد کم زنان هوادار خویش که حاضر به همکاری در امر «جهاد نکاح» بودند،
رو به اسارت و دزیدن زنان از مناطق مختلف آوردند.
خشونت سیستمی داعش از طریق نابودکردن بنیانهای اجتماعی و از بین بردن معنا و مفهوم
نهاد خانواده انجام میگرفت .آنچه در الیههای زیرین رفتارهای این گروهک وجود داشت،
نهادزدایی از ساحت جامعه و برجستهسازی خلیفهمحوری است؛ چنانکه با دستور خلیفه ،زنان از
شوهران طالق داده میشدند و به اجبار به بردگی و عقد دیگر مردان درمیآمدند .تکرار این مسائل
این پیام را دربردارد که در جامعۀ مقدسنمای داعش ،اتفاقا هیچ چیز تقدس ندارد:
» (همان)44 :؛ عریان
ماندم ،من االن زندانی هستم با اتهامی که روی پوستم دباغی شده :بردۀ ایزدی!

خانواده بهعنوان دیرینهترین نهاد اجتماعی که مورد احترام همۀ ادیان و جوامع است ،اینگونه
توسط داعش مورد تهاجم قرار گرفت .بهرغم اینکه داعش خود را مصلح و نجات بخش جهان
مینامید ،اما ورای اقدامات چندسالهاش در عراق و سوریه ،مفهومی جز ویرانی وجود نداشت.
ارزشهای مشترک نزد داعش بهعنوان سوژه ،تنها بر پایۀ تسلیم و یا مرگ دیگری بنیانگذاری شده
بود .ساختار سلسلهمراتبی داعش از خلیفه (در سطح کالن) تا نیروهای حاضر در جبهه (بهعنوان بازوی

عملیاتی) ،همه برای تصدی مسئولیتهای خشونتآمیز آماده شدهاند .طبیعی است که در چنین
سیستم رعبآلودی فهم نادرستی از قضاوت اخالقی وجود داشته باشد .هنجارهای درونگروهی
داعش بهگونهای تعریف شده است که انسجام سیستم مبتنی بر خشونت را حفظ کند؛ بدین ترتیب
که بردگی زنان را عدالت در حق آنان دانسته ،حتی زنان ایزدی را بهخاطر این بردگی زیر منت
خویش بدانند:
(همان)41 :؛ بخورید ،بخورید،
شما االن بردگان دولت اسالمی هستید ،از امروز به بعد گرسنه نخواهید ماند.

از جهت تقدسبخشی به خشونت ،داعش خشونت را بخشی از لطف و رحمت خداوند به
بندگان مؤمنش میداند .همچنین آنها اینگونه استدالل میکنند که اگر جهاد شکست بخورد،
خداوند نابودی سختتری را برای بشریت در نظر خواهد گرفت؛ از اینرو ،به اعضای داعش
اینگونه القا میشود که آنها برای ازبینبردن شر میجنگند و با فداکاریهای شخصی و قربانیکردن
خود قادر خواهند بود خیر را گسترش دهند و در قبال آن از خداوند پاداش دریافت کنند؛ برای
مثال ،بمبگذاران انتحاری این گروه تروریستی معتقدند این کار باعث خواهد شد که آنها زودتر
به بهشت بروند ( .)tiersky, 2015: 4افراد داعش تالش دارند که این تقدسبخشی را به ذهن زنان
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ایزدی هم تزریق کنند؛ آنها چنین ادعا میکنند که خدمت ایشان بهعنوان کنیز برای خلیفۀ مسلمانان
(البغدادی) نزد خداوند مأجور است .خشونت سیستمی داعش بر پایۀ تحمیل معانی و هویتسازی
اجباری برای افراد استوار است .ایجاد اختالل در هویتهای بومی از طریق نابودی خانوادههای
واقعی و ایجاد خانوادههای جعلی ،استحالۀ مفهوم همسر به بردۀ جنسی و فروپاشی همبستگی
اجتماعی بین اقوام ،بخشی از راهبردهای داعش در اعمال خشونت سیستمی است که برای تحقق
مذهبی جعلی و خودساخته بهره میبرد .رسمیتدادن به خوانش تکفیری این
آنها از مجوزهای
ِ

گروهک ،به تخریب و بازسازی روالهای زیست سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی اهالی سنجار و
ایزدیان ساکن در آن منطقه نیاز داشت؛ به همین دلیل ،تخریب نظاممند همۀ روابط بین انسانی
ایزدیان در دستور کار داعش بود و حوادث رمان ،گواه تالش آن برای این فروپاشی اجباری ساختار
اجتماعی نزد ایزدیان است.
 .6-4خشونت خدایگانی و اسطورهای

خشونت خدایگانی چنانکه گفته شد ،تمام توان خود را برای از بین بردن قوانین و تغییر وضع موجود
به کار میگیرد؛ پس باید آن را از حاکمیت دولت بهعنوان استثنایی که قانون را پایهگذاری میکند و
نیز از خشونت ناب بهعنوان فورانی اقتدارگرایانه متمایز دانست .با توجه به هدف اصلی خشونت
خدایگانی ،پدیدههایی مانند گروههای جداییطلب ،گروههای تروریستی ،انقالبکنندگان،
کودتاگران و یا افراد معمولی با خشونتی ساده ،اما به قصد برهمزدن وضع موجود ،بیش از دیگران
در معرض ارتکاب و اعمال این نوع خشونت قرار دارند .خشونت اسطورهای مسبب خونریزی
است .در هر دو مورد قربانیکردن وجـود دارد؛ امـا در خشـونت اسـطورهای خون به زور گرفته
میشود و زندگان مورد احترام نیستند .در واقـع خشـونت خـدایگانی همواره مدعی است که به
سود زندگان عمل میکند؛ اما خشـونت اسـطورهای بـا قربـانیکردن زندگان ،فینفسه ارضا میشود
(بنیامین .)344 :1388 ،خشونت خدایگان و اسـطورهای ،هر دو از باورهای عمومی ریشه میگیرد؛
این باورها یا از جانـب خداونـد سـخن مـیگو ینـد یـا از جانب اسطورهها.
بودن آن است .در واقع همۀ انواع دیگر
مهمترین ویژگی اصلی خشونت نزد داعش ،خدایگانی ِ

خشونت ،تحت تأثیر اعتقاداتی هستند که در بخش خدایگانی وجود دارد:

(عبدالله)25:2017 ،؛ شما االن از امالک دولت اسالمی هستید؛ یعنی
غنیمت .باید اسالم بیاورید تا مسلمان شوید ،این قانون خداست.

قید «هذا شرع الله» که فرد داعشی خطاب به زنان برای توجیه تغییر اجباری دین و بردگی آنها
ذکر میکند ،تمسک داعش به خشونت خدایگانی را نشان میدهد .جدا کردن کودکان از مادران،
نمونۀ دیگری از خشونت خدایگانی داعش علیه ایزدیان است .در یکی از صحنهها ،مرد تکفیری،
اسامی کودکان و سن آنها را روی برگه مینویسد و در پاسخ علت این کار به مادران میگوید:
ِ
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(همان)37 :؛ آنها نوجوانان خالفتاند ،مسلمان
خواهند شد.
(همان)38 :؛ فرزندانم را
برگردانید! ای سگان ،ای حیوانات  ...مادرم از هوش رفت!
(همان)129 :؛ برای رونا هم همین اتفاق افتاد .رونا فروخته شد و هیچ خبری از بچههایش
نداشت .همچنین برای نارین که فرزندش را از او گرفتند.

یکی از راهبردهای داعش برای ساختن جامعۀ آرمانی ،تربیت نسل آینده مطابق آموزههای
تکفیری بود؛ بدین منظور ،فرزندان پسری که از مناطق مختلف به اسارت میگرفتند ،در گروههای
خاصی تحت تعلیمات مذهبی و جنگی قرار میدادند تا در زمان مناسب ،به صفوف نبرد بپیوندند.
برخی از پژوهشگران ،ریشههای رادیکال بنیان فکری داعش را به تفکرات خوارج نسبت
میدهند (نافع .)91:2014 ،بهلحاظ فقهی نیز میتوان ریشههای دیدگاههای این گروه را در آراء ابن
حنبل ،مبنی بر تکیه بر ّ
نص و نفی اجتهاد دانست .فتوای ابن تیمیه (
) بر دیوارهای مناطق تحت تصرف داعش ،بیانگر اثرگذاری وی بر جهتگیریهای سیاسی-
فقهی این گروه است (ابراهیمنژاد .)13 :1393 ،همچنین افکار محمد بن عبدالوهاب ،مبنی بر
همکاری دین و سیاست و لزوم در اختیار داشتن قدرت برای حراست از دین نیز ،در گرایشات این
گروه مؤثر بوده است ( .)diemen, 2015: 1-2دلیل رفتارهای یادشده ،یعنی تغییر اجباری دین و
همچنین حاللدانستن زنان ایزدی ،این است که داعش جز فرقۀ خویش ،همۀ ادیان و مذاهب را
تکفیر میکند و در نتیجۀ این تکفیر ،از کشتن و جنایت در حق دیگری واهمه ندارد؛ چون آنها را در
شمار انسان محسوب نمیکند .مور میگوید:
وقتی که سطح وابستگی اعضای داعش به این گروه تروریستی افزایش مییابد ،تمایل آنها به دیو
نشاندادن افراد خارج از گروه و آدم فرضنکردن آنها افزایش مییابد؛ به عبارت دیگر ،در عین
اینکه فرد ،خودش را برای چنین گروهی قربانی میکند ،هیچگونه احساسی به افراد خارج از گروه
ندارد و آنها را هدف خشونت خود قرار میدهد و انجام اقدامات وحشتناک در ازای این اشیای
خارج از گروه برای وی راحتتر و عادی میشود؛ زیرا از نظر داعش ،آنها انسان حساب
نمیشوند (.)moore, 2016: 2

خشونت خدایگانی داعش را که در رمان مورد بحث ،همواره با تحقیر طرف مقابل و انکار
انسانیت او همراه است ،میتوان به زندگی گذشتۀ افراد این گروهک نیز مرتبط دانست .احساس
تبعیض ،سرکوبشدگی و بحران هویت ،از انگیزههای پیوستن این افراد به داعش بوده است؛ به
همین دلیل ،تالش میکنند با تمسک به برخی ظواهر دینی ،خود را قدرت و هژمونی برتر قانونی
معرفی و دیگر اعمال خود را با همان استدالل توجیه کنند.
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 .5نتیجه
با توجه به پرسش تحقیق که تبیین شیوۀ بازنمایی الیههای مختلف خشونت علیه ایزدیان را در نظر
داشت ،مطابق نظریۀ ژیژک ،از تحلیل نمونههای مختلف در رمان نتایجی از این قرار به دست آمد:
 .1بنیادگرایان داعش از آنجا که در ایدئولوژی خویش ،قائل به تکفیر همۀ ادیان و مذاهب دیگرند،
خشونت خود را با هدف از بین بردن کفر توجیه میکنند و انواع روشهای اقتدارگرایانه را برای اعمال
قدرت و نابودی آنچه جلوههای کفر مینامند ،به کار میبرند؛  .2جذب افراد در این گروهک نیز با
تکیه بر ایجاد آرمانشهر مورد رضایت خداوند صورت گرفته است .در اجرای این هدف ،هر گونه
خشونتی مجاز شمرده میشود که ژیژک آنها را در دستۀ خشونت خدایگانی قرار میدهد .انواع
مختلف خشونت از قبیل کنشگرانه ،کنشپذیرانه ،نمادین و  ،...همگی تحت تأثیر سلطۀ خشونت
خدایگانی قرار دارد؛  .3نیروهای داعش در مقام سوژه ،تنها به فکر حذف و یا بهرهکشی از
دیگریاند .حمله به روستای ایزدیان ،کشتن مردان و به اسارت گرفتن زنان و کودکان ،مهمترین
نمودهای خشونت کنشگرانه در رمان است؛  .4پس از به اسارت گرفتن زنان ،نوع خشونت غالب،
به خشونت نمادین تغییر مسیر میدهد و انواع آزار در حق زنان روا داشته میشود .غارت اموال،
برهنهکردن زنان ،فروش در بازار بردگان ،تجاوز جنسی در خانههای داعشیان و اجبار آنان به
کارهای خالف شرع و عرف ،بخشی از این خشونت نمادین است .داعش در اعمال خشونت
نمادین و کنشپذیرانه بهصورت سیستمی عمل میکند و نهادزدایی از خانواده با هدف نابودکردن
بنیانهای اجتماعی جامعۀ ایزدی مسیر اجرایی این خشونت سیستمی است.
پینوشت
 .1نام گروههایی است که از نوجوانان ربودهشده و فرزندان پسر ساکنان در مناطق تحت تصرف داعش تشکیل شده
بود و افراد مذهبی برجستۀ این گروهک وظیفۀ رهبری آن را بر عهده داشتند .این نوجوانان نهتنها بهاجبار تحت
تعلیمات افراطگرایانۀ عقیدتی قرار میگرفتند ،بلکه داعش در عملیاتهای نظامی و انتحاری هم از آنان سوء استفاده
میکرد.
 .2خنساء (تماضر بنت عمرو) ،لقب شناختهشدهترین شاعر زن در ادبیات عربی است .او دو برادر خود به نام
«معاویه» و «صخر» را در جنگ از دست داده بود و دلیل اصلی شهرتش ،اشعاری است که در رثای آنها سرود.
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Abstract
The novel Sharafat al-Aar narrates the lives of characters with different inherent
and acquired capitals and talents who compete and play together in the common
field of cultural production based on their character and capitals, or on the opposite
side. They play a role to achieve a symbolic status in the social space. The nature
of this research method is descriptive-analytical, relying on Bourdieu's sociological
concepts .Findings show that the discourse of debauchery is weak in terms of
ownership of cultural capital and very rich in terms of social and symbolic capital.
Negative social capital in this discourse becomes actions that reproduce betrayal
and violence, and the true discourse of religion, despite its intellectual character,
achieving social status and the acceptable richness of cultural and economic
capital, Faced with a hot crisis of stigma, the “murder for the defense of dignity”
rule is removed from the scene under the rule of legitimacy.

Keywords: Sociology, Bourdieu Theory, Sharafat al-Aar, Ibrahim Nasrallah.
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چکیده
رمان شرفة العار ،روایتگر زندگی شخصیتهایی با سرمایهها و استعدادهای ذاتی و اکتسابی متفاوت است که در میدان مشترک
تولید فرهنگی بر اساس خصلت و سرمایهای که در اختیار دارند ،در کنار هم یا در نفطۀ مقابل هم ،به رقابت و ایفای نقش
میپردازند تا در فضای اجتماعی به منزلتی نمادین دست یابند .روش انجام این پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی ،با تکیه بر
مفاهیم جامعهشناختی بوردیو است .نتایج این پژوهش حاکی از این است که شخصیتهای رمان شرفة العار از حیث مالکیت
سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی ضعیف هستند و تنها منار است که از تحصیالت دانشگاهی ،مطالعه و حضور در اماکن فرهنگی از
ً
سرمایۀ فرهنگی نسبتا مناسبی برخوردار است و این سرمایه را با اشتغال ،به سرمایۀ اقتصادی زیادی تبدیل میکند؛ اما در
بازتولید سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین شهرت ،با بحران داغ ننگ رو بهرو میشود .گفتمان کژآئین از نظر مالکیت بر سرمایۀ
اجتماعی و نمادین ،بهشدت غنی است؛ به طوری که امین و سالم در اکثر کنشهای خویش ،نگران قضاوتشدن از سوی
اطرافیان و همسایگان هستند و با بازتولید سرمایههای منفی بیاعتمادی ،خیانت و خشونت و بر اساس قاعدۀ مشروعیت «قتل
برای دفاع از حیثیت» ،در مسیر سیر صعودی منار (قهرمان زن) قرار میگیرند و او را از میدان حذف میکنند تا سرمایه به نفع
امین و عمو سالم ،نمایندگان گفتمان کژآیین ،به دستاورد معنوی «حیثیت و غیرت» تبدیل شود.
واژههای کلیدی :جامعهشناسی ،نظریه بوردیو ،شرفة العار ،ابراهیم نصرالله.
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ّ
 .1مقدمه
احساس نیاز به بازگوکردن حقایق جامعه ،نویسنده را به خلق آثاری وامیدارد که بافت و درونمایۀ اجتماعی
دارند .روایت ،به اقتضای این ماهیت که بازنمود واقعیت است ،از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این
قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم مختلف بررسی شود .جامعهشناسان ،الگوهای متعددی برای بررسی و
تحلیل گفتمانی متون پیشنهاد دادهاند که در این میان ،میتوان به نظریات جامعهشناختی لویی آلتوستر
)  ،)Althusserگرامشی ( ،)Antonio Gramsciگلدمن ( )Lucien Goldmannو  ...در زمینۀ کنشگران اجتماعی
اشاره کرد؛ اما مطالعات جامعهشناختی پییر بوردیو ( )Pierre Bourdieuکه بر پایه رابطۀ دیالکتیکی «میدان»
و «عادتواره» است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است و مورد توجه بسیاری از نظریهپردازان و پژوهشگران
واقع شده است؛ چراکه زمینه را برای درک مناسبات قدرت و سلطه در میدانهای مختلف سیاسی ،فرهنگی،
دینی ،فلسفی ،هنری ،ورزشی و توجه به نحوۀ بازی کنشگران بر اساس خصلتها و بر اساس قواعد
خاص هر میدان اجتماعی فراهم آورده است.
1
رمان شرفة العار ،یکی از موفقترین آثار ابراهیم نصرالله است که وضعیت نابسامان جوامع عربی را در
پرتو سنتهای نادرست و کلیشههای نهادینهشده در این جوامع انعکاس میدهد .بررسی جامعهشناختی
این اثر ،برای درک و شناخت جامعه در عصر حاضر ،خالی از سود نخواهد بود .این نوشتار ،با تکیه بر
مطالعات پییر بوردیو ،جامعهشناس و نظریهپرداز مشهور فرانسوی ،به تحلیل کنش شخصیتها در فضای
منعکسشده در رمان میپردازد تا به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه قواعد حاکم بر میدان و عادتوارۀ
شخصیتها در رمان شرفة العار ،به برتری یک گفتمان و تقسیم افراد به دو گروه فرادست و فرودست در
فضای اجتماعی میانجامد؟ بر طبق نظریۀ بوردیو ،کنش عامالن اجتماعی ،نتیجۀ حوزه و خصلتیاست که
شخصیتها به آن تعلق دارند .هر حوزه ،قواعد خاص خود را دارد و کنشگران بر اساس اندوختههای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نمادین که تحت عنوان سرمایه از آنها نام میبرند ،و خصلتهای فردی و
اجتماعی خود ،کنشی متفاوت نسبت به دیگر افراد از خود به نمایش میگذارند.
پیشینۀ پژوهش

پژوهشهای بسیاری در حوزۀ جامعهشناسی متون عربی وجود دارد که ذکر آنها در این مختصر نمیگنجد.
ادبیات داستانی ابراهیم نصرالله نیز بهنسبت مورد توجه پژوهشگران ایرانی و عربی قرار گرفته است؛ از
جمله این پژوهشها عبارتاند از:
 سرباز و آریادوست در مقالۀ «إبراهیم نصرالله و تجربتة الروائیة (ابراهیم نصرالله و تجربۀ رماننویسی)»( ،)1390به بررسی زندگی ادبی نصرالله پرداخته و به این نتیجه دست یافتهاند که وی با دیدی نافذ و
استفاده از تکنیکهای نوین ادبی و با تکیه بر وقایع تاریخی ملت فلسطین ،به بررسی مشکالت انسان
فلسطینی در جنبههای مختلف انسانی ،هویتی ،فرهنگی و تاریخی میپردازد.
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 دلشاد در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تداخل ژانرهای ادبی در رمانهای ابراهیم نصرالله؛بررسی موردی رمان پادشاه منطقه الجلیل» )1392( ،به بررسی رمان مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده
است که نویسنده در این اثر ،ژانرهای متنوع ادبی ،روایت و شعر ،گونههای حماسی و هنرهای تجسمی را
بهکار بسته که با هم ،همپوشانی دارند.
 اخباری در پایاننامۀ کارشناسی ارشدش با عنوان «نوعشناسی تطبیقی رمان نو در ادبیات فارسی و عربیبا تکیه بر دو رمان هیس (محمدرضا کاتب) و حارس المدینة الضائعة (ابراهیم نصرالله)» ( )1393با بررسی این
دو اثر به این نتیجه رسیده است که نصرالله و کاتب در این آثار از ویژگیهای رمان نو بهره بردهاند و میتوان
گرایش به جریان سیال ذهن را در کتاب هیس و رئالیسم جادویی را در رمان حارس المدینة الضائعة
مشاهده کرد.
 سلیمی و قبادی در مقالۀ «تحلیل رمان طفل الممحاة اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهایدینی و رئالیسم» ( ،)1392این رمان را از منظر پیوند میان باورهای دینی و رئالیسم بررسی کرده و به این
نتایج دست یافتهاند که نویسنده بهمنظور هماهنگی میان مضمون و فرم ،به ابتکاری نو دست زده و میان
باورهای عامیانۀ مردم با رئالیسم جادویی پیوندی هنری ایجاد کرده است.
 علی صیادانی و همکاران ( )1400در مقالهای با عنوان «جلوههای تمایز در رمان اللص و الکالب براساس الگوی جامعهشناختی پیر بوردیو» ضمن تحلیل جامعهشناختی به این نتایج دست یافتهاند که
نویسنده در رمان مذبور با بررسی نقش عامالن کنش در ساختارهای اجتماعی ،نوعی تشخص طبقاتی و
فرهنگی را در میدانهای مختلف بر اساس عادتوارهها ،سرمایهها و فضای اجتماعی برجسته میکند.
 عباس عرب و امید ایزانلو ( )1394در مقالهای تحت عنوان «نقد جامعهشناختی شعر عدی بن زیدعبادی» از منظر جامعهشناختی به تأثیر باورهای موجود در جامعه بر شخصیت و بهتبع آن بر شعر عدی بن
ً
زید عبادی پرداختهاند و اذعان دارند که تأثیر نمادها و شعایر دینی غالبا با «فرهنگ» در آمیخته است؛ به
ً
عبارتی تأثیر آتوریتههای دینی بر مجموعۀ منشها و کنشهای غالبا مادی را بررسی کردهاند.
با توجه به هدف این پژوهش که راست آئینی و کژآیینی موجود در جامعه را در رفتار و کردار
شخصیتهای رمان شرفة العار بر اساس مفاهیم کلیدی نظریۀ کنش ،یعنی «میدان»« ،منش»« ،سرمایه»
بررسی میکند ،باید اذعان داشت که تاکنون هیچیک از رمانهای نصرالله بر اساس این نگرش تحلیل
نشدهاند و این اثر از حیث توجه به سرمایههای چهارگانۀ شخصیتها و ارتباط آن با منش ،میدان و در
نهایت کنش بهوقوع پیوسته ،نوین مینماید.
 .2چارچوب نظریۀ بوردیو
جامعهشناسی بوردیو متأثر از زندگی اجتماعی او در فرانسه و الجزایر و درک فجایعی است که نتیجۀ برخورد
سرمایهداری امپریالیسم و ناسیونالیسم بومی است .مشاهدۀ نابرابریهای موجود در جامعه ،زمینۀ گرایش او
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به انسانشناسی و جامعهشناسی را فراهم آورد و موجب شد نحوۀ شکلگیری سلطه ،نابرابری و بازتولید آن
را در کانون توجه خود قرار دهد (ن.ک :بوردیو .)23 :1390 ،عالقۀ بوردیو به ازمیانبرداشتن چیزی که خودش
آن را ضدیت کاذب میان عینیتگرایی و ذهنیتگرایی و یا «ضدیت بیهودۀ فرد و جامعه» مینامد ،محرک
نظریۀ عمل شد .این نظریه ،مصداق بارز رویکرد تلفیقی اوست که مبتنی بر نوعی رابطه بین ذهنیت و
عینیت ،و ساختار و عاملیت است؛ همچنانکه خود اذعان داشته ،فوریترین نیتی که هدایتکنندۀ کارش
بود ،غلبه بر «ضدیت میان ذهنیتگرایی و عینیتگرایی» بوده است .بر این اساس ،موقعیت عامل در فضای
اجتماعی یا به عبارت دقیقتر ،ویژگیهای فضا در تبیین رفتار موثرند (همان .)57 :بوردیو تلقی جامعه بهمثابۀ
مجموعهای از افراد را رد میکند و آن را فضایی اجتماعی ( )Champsمرکب از مجموعهای از میدانها ()field
و کنشگران اجتماعی (افراد یا سازمانها) دارای منشهای )Habitus( 2مرتبط با میدانها میداند که قوانین و
منطق خاص خود را دارند و بر این باور است که افراد بهعنوان کنشگران اجتماعی در قالب قواعد حاکم بر
میدان اجتماعی و مطابق با خصلت خود در جهت دستیابی به انواع سرمایهها با هم در تنازع و رقابت قرار
دارند (بوردیو )185 :2012 :و به کنش میپردازند .در نظریۀ بوردیو ،کنش ،حاصل مواجهۀ منش با میدان
است .فرد با زندگی در یک محیط ،بهتدریج تحت تأثیر قواعد همان محیط ،جامعهپذیر میشود و منش
شکل میگیرد .فرد متأثر از منش خود در مواجهۀ با میدان ،دست به کنش میزند (همان.)214 :1997 ،
جایگاه هر فرد در میدان با توجه به حجم سرمایههایی که در اختیار دارد ،متفاوت است .بوردیو سرمایه
ً
را منبعی صرفا اقتصادی (نظیر ثروت مادی) نمیداند؛ بلکه سرمایه از نظر وی میتواند نمادین (پرستیژ و یا
افتخار) ،اجتماعی (اعتماد و دوستی) و فرهنگی (قابلیتها و دانش فرهنگی) باشد .توزیع همۀ شکلهای
سرمایه نابرابر است و ریشه در ساختارهای طبقاتی دارد؛ بر این اساس ،هریک از شکلهای سرمایۀ
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین بهمثابۀ منابع قدرت هستند.

 .3خالصۀ رمان شرفة العار

رمان شرفة العار عنوان یکی از رمانهای اجتماعی-انتقادی ابراهیم نصرالله است که با پرداختن به موضوع
«حیثیت و داغ ننگ» ،به دفاع از هزاران دختر بیگناهی میپردازد که قربانی خشونتاند و ناخواسته با
فشارهای روانی و اجتماعی متعددی دست به گریبان میشوند که از سوی جامعۀ کژآئین مردساالر به آنها

تحمیل شده است .شخصیت اصلی این داستان دختری به نام «منار» است که با تشویق پدرش «ابو امین»
وارد دانشگاه می شود و پس از پایان دانشگاه ،در یک مدرسه مشغول کار میشود .رفتارهای متجددانه
ابوامین و مخالفت با ازواج زودهنگام دخترش ،مورد پسند برادرانش ،بهویژه «سالم» (نمایندۀ گفتمان
مردساالر) نیست .سالم بر طبق رسوم خانوادگی ،اصرار دارد منار با یکی از پسرعموهایش ازدواج کند .با
گذشت زمان ،ابوامین بهخاطر بیماری ،توانش را از دست میدهد و ماشینش را برای کار به جوانی به نام
یونس که در ظاهر امانتدار است ،میسپارد .در قسمت دیگر رمان« ،امین» ،پسر بزرگ خانواده که با
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وجود زن و فرزند ،فاسق و الابالیاست ،از کار اخراج و با یونس همراه میشود که اصول رانندگی را
بیاموزد؛ اما با این ظن که یونس در مدت کار با ماشین ،حق آنان را خورده است ،به بهانۀ بیماری زنش،
مبلغ زیادی از او قرض میکند و با گرفتن گواهینامه ،ماشین را پس میگیرد و با شرارت بدهیاش را به
یونس انکار میکند .یونس که هم کار و هم مالش را از دست داده است ،برای انتقام از امین ،منار را
میرباید و آبروی دختر بیگناه را خدشهدار میکند .منار با شرم و ترس ،این قضیه را پنهان میکند ،ولی
بارداری ،پرده از رازش برمیدارد .امین دیوانهوار درصدد قتل منار برمیآید؛ اما «انور» ،برادر کوچک مانع
میشود و در کنار خواهرش میایستد تا شاید با سقط جنین این راز سربسته بماند .تالش آنها و رفتوآمد
به مطبها راه به جایی نمیبرد .در مدن کوتاهی ،یکی از زنان همسایه از قضیه مطلع و خبر رسوایی
بهسرعت در محله پخش میشود .سالم ،برادر ابوامین ،پرچم سیاه شرم را بر در خانه نصب میکند و امین
را به پاککردن لکۀ ننگ و دفاع از حیثیت خانواده تشویق میکند .پلیس در جریان ماجرا قرار میگیرد و
بهمنظور تأمین امنیت جانی منار ،او را بازداشت میکند .در بخش پایانی رمان ،با نقشۀ پلید سالم و با
ضمانت فردی معتمد ،منار را آزاد میکنند تا او را با برادرش ،عبدالرئوف که در دبی زندگی میکند ،از این
شهر خارج کنند؛ اما خود با اسلحه منتظر میمانند و به محض رسیدن منار ،امین به زندگیاش پایان
میدهد و سالم با غرور پرچم سپیدی را جایگزین پرچم سیاه شرم میکند.

 .4تحلیل جامعهشناختی رمان شرفة العار

در رمان شرفة العار ،با تنوع شخصیت یا کنشگر ،بهعنوان بازیگر صحنه مواجهایم که در میدان تولید
فرهنگی ،بر اساس سرمایه و منش شکلیافتۀ خود عمل میکنند و با بازتولید دو گفتمان و دو قطب فرادست
و فرودست ،از هم متمایز میشوند.

ّ
شخصیتها در عادتوارهها
 .1-4تمایز

«منش» ،هابیتوس یا عادتواره ،به آمادگیهایی اشاره دارد که کنشگر اجتماعی در طی فرآیندهای یادگیری
و جامعهپذیری ،در زندگی به دست میآورد و بر این اساس ،توانایی کنش متقابل با دیگر کنشگران در
صحنههای مختلف را کسب میکند (بزاز.)76 :2007 ،
منش منار :نمادها و نشانههایی که در این رمان برای منار به چشم میخورد ،نوع گفتار و رفتار (ادب،
خوشاخالقی و متانت ،اعتمادبهنفس و استقالل) ،عالئق شخصی (مطالعه ،تفکر ،حضور در کتابخانه ،عالقهمند به هنر و

موسیقی و حضور در سینما و شب شعر) و موقعیت شغلی (معلم مدرسه) است .از آنجا که بر اساس مطالعات
بوردیو ذهنیت و عینیت ،عاملیت و ساختار تقابلی با هم نداشته ،ارتباطی دیالکتیکی با هم دارند ،چنین
برداشت میشود که منش هر فرد بهنوعی ،تحت تأثیر جامعه و در گرو کنشهای متقابلی است که
ً
اصطالحا میتوان تحت عنوان «جامعهپذیری» از آن یاد کرد؛ بر این اساس باید گفت منش سکوت ،گریه و
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ترس منار که پس از آزار و خشونت جنسی به نمایش گذاشته میشود ،در تناقض با منش پیشین نیست،
بلکه برخاسته از سایۀ شوم مردساالری و انگ بیآبرویی از سوی اطرافیان است که او را نابهنجار تلقی و
خودانگارهای منفی در ذهنش خلق میکند« :
» (نصرالله.)117 :2010 ،
منش ابوامین :ابوامین در این رمان با مجموعۀ رمزگانهایی از قبیل موقعیت شغلی (کارگر کارخانۀ سیمان و

راننده) ،سبک زندگی و عالقۀ شخصی (مطالعۀ روزنامه ،پیگیری اخبار روز و داشتن ماهواره) ،نوع گفتار و رفتار
(رسمی ،محکم ،مقتدر ،مهربان و عاشق خانواده) ،دارایی (خانهای در پایین شهر و ماشین سوباروی قدیمی) و نوع نگرش
روشنفکرانه است که با اقتدار در مقابل باورهای سنتی ،از جمله ازدواج اجباری و زودهنگام و ممانعت از
تحصیل دختران میایستد و با اعتماد و حمایت از دخترش ،منار ،اندیشههای برابریطلبانه ،نو و راستین را
» (همان.)10 :
بسط میدهد« :
تفکرات متجددانۀ ابوامین باعث شده است وی بارها از سوی سالم و دیگر برادرانش سرزنش شود .با این همه،
نمی توان ابوامین را در بخش دوم داستان ،نمایندۀ کامل نسل روشنفکر به شمار آورد؛ چراکه با مطرحشدن قضیۀ آبرو،

شخصیتی منفعل از خود ارائه میدهد که در برابر ظلم و جنایت سکوت میکند« :
(همان.)175 :
ارائۀ منش سکوت ،حاکی از نهادینهشدن ناقص تفکرات روشنفکرانه در ساختمان ذهنی ابوامین و
تسلیمشدن در برابر اندیشۀ «قتل برای دفاع از حیثیت» اشاره دارد؛ در شرایطی که منار سخت به حمایتش
نیاز داشت تا همانند گذشته با اقتدار در برابر خشونت مردساالری بایستد.
منش امین :امین در این رمان با رمزگانهایی چون ویژگیهای گفتاری و اخالقی (عصبی ،خشن ،بیمنطق،
شریر ،خائن ،دروغگو ،الابالی و بیبندوبار) ،موقعیت شغلی (رانندگی با ماشین پدر پس از اخراج از جایگاه سوخت و یک

برهۀ بیکاری) ،امکانات رفاهی (صفر) محل سکونت وی خانۀ پدری در کنار نبیله زن اول و خانۀ «تمام» ،زن
دوم ،عالئق شخصی (حضور در اماکن لهو و لعب ،تفریحات نامشروع و همنشینی با زنان روسبی) به تصویر کشیده
شده است« :
» (همان.)86 :
منش سالم :منش سالم قدرت ،خشونت ،تمسخر و تهدید ،عقائد تند مذهبی ،مقاومت در برابر نوگرایی،
تضعیف و تحقیر زن ،نگرشهای عامیانه و سنتی دربارۀ ازدواج و تحصیل و اعتقاد به برتری مرد بهعنوان
» (همان.)10 :
جنس برتر است« :
این منشها برگرفته از مجموعه کلیشههای ذهنی-جنسیتی مردانه در جوامع سنتی است که «در روند
جامعهپذیری بهصورت قاعدهای نهایی درآمده و با انتقال بین افراد از طریق آموزش و تعامل عمومی شده
است» (دورکایم .)58 :1988 ،سالم در این رمان برخالف دیگر شخصیتها ،بارها با پوشش عربی و عمامۀ
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سیاهی به تصویرکشیده شده که همراه با لحن تحقیرآمیز و ستیزهجویانه ،تاریکی و ترس را بر فضای داستان
حاکم میکند« :
» (همان.)167 :
ّ
شخصیتها
 .2-4تمایز در سرمایۀ

بوردیو تحلیل مارکسیستی سرمایۀ مادی را به مجموعهای از سرمایهها در فضای اجتماعی تعمیم میدهد و
سرمایه را هرگونه منافع خاص در عرصۀ اجتماعی برمیشمارد که کنشگران اجتماعی در رقابتی مستمر
تالش میکنند بر حسب توانایی خود از آن بهرهمند شوند (علی)145 :2018 ،؛ از اینرو ،هر نوع دارایی
مادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را شامل میشود.
 .1-2-4سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی

همان طورکه کنشگران اجتماعی در سرمایه مادی خود با یکدیگر تمایز دارند ،در سلیقهها ،مهارت و
معلومات نیز از هم متمایزند و سبک و شیوههای متفاوتی دارند .بوردیو سرمایۀ فرهنگی را به سه زیرشاخۀ
عینی (کاالهای فرهنگی که فرد در اختیار دارد) ،تجسمیافته (خصلت ذاتیشده /تواناییهای فردی که از طریق والدین،

محیط آموزشی و جامعه کسب کرده است) و نهادیشده (مدارک علمی و فرهنگی که فرد کسب کرده است) تقسیم
میکند (شوفالیه و شوفیری.)162 :2013 ،
منار :او قدرتمندترین شخصیت داستان از حیث سرمایۀ فرهنگی است .دارای فرهنگی مترقی و نگرشی
متعالی است که در هر سه شکل عینی (کتاب ،روزنامه ،نمایشگاه ،موزه ،انجمنهای ادبی) ،نهادیشده
(مدرک دانشگاه -دانشآموختۀ جامعهشناسی) و تنیده (اهل تفکر و مطالعه) و نمودیافته است .منار در این
میدان فرادستی تحسینبرانگیزی نسبت به برادران خود دارد و اهل مطالعه و تفکر در جایگاه کنش است:

(همان.)41 :

سرمایۀ تنیدۀ منار متأثر از تربیت و منش پدر است که با حفظ و بازتولید عادتوارۀ تفکر و مطالعه،
مهمترین عالمت مشروعیت ،یعنی کسب سرمایۀ نمادین شهرت و اعتمادبه نفس را به دست آورده است:
(همان.)36 :

همین سرمایۀ تنیده ،نوعی اقتدار نمادین به او میبخشد که مولد نوعی سرمایۀ اجتماعی ناشی از اعتماد
ً
ابوامین به منار است؛ اما سرمایۀ نهادینۀ منار با اشتغال در مدرسه ،به سرمایۀ اقتصادی نسبتا خوبی نیز
تبدیل میشود تا خانواده را مورد حمایت مالی قرار دهد و از سوی دیگر ،با حضور در محافل هنری و ادبی،
سرمایۀ عینی خود را غنا بخشد:
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(نصرالله.)95 :2010 ،

بر این اساس ،سرمایۀ اقتصادی منار نیز به بازتولید فرهنگ میانجامد و بیشتر به هنر تمایل نشان میدهد.
ابوامین :او در عرصۀ سرمایۀ فرهنگی ،تمایز خود را از طریق مطالعه و تمایل به پیشرفت نشان میدهند.
سرمایۀ فرهنگی ابوامین در شکل نهادیشده (تهی) است و در عرصۀ اجتماعی ،سرمایۀ نمادین شهرت و
شأن اجتماعی برای او تولید نمیکند؛ لذا این شخصیت بهلحاظ فرهنگی در سطح پایین قرار دارد؛ اما
سرمایههای عینی و تجسمیافتۀ او ،اگرچه به مطالعۀ روزنامه و کتاب و تشویق منار به تحصیل علم منحصر
میشود ،حاکی از نگرشی رشدیافته و گرایشهای روشنفکرانه است که فرصت بیشتری برایش مهیا کرده
»

است« :
(همان.)25 :

ابوامین تا پیش از بیماری در یک کارخانۀ سیمان کار میکرد؛ اما با زمینگیرشدن ،تنها سرمایۀ
اقتصادی او یک ماشین سوبارو است که برای تامین مخارج زندگی ،آن را به یونس و سپس امین میسپارد.
امین :در رمان شرفة العار ،میزان سرمایۀ فرهنگی امین ،بسیارضعیف است .فرهنگ رشدنیافته و نگرش
متعصبانۀ وی ناشی از وابستگی به تفکرات پوسیده و نادرست گفتمان سنتی است .امین از منظر سرمایۀ
ً
نهادینه ،عینی و تجسمیافته در عرصۀ اجتماعی امتیازی عایدش نمیشود؛ چنانکه امین با ترک مدرسه علنا
بیزاری خود را از علم به نمایش میگذارد« :
» (نصرالله.)14 :2010 ،

سرمایۀ اقتصادی امین نیز ضعیف است؛ او به علت عادتوارههای منفی دروغ و فریبکاری با اعتراض
رانندگان ،از جایگاه سوخت اخراج میشود:

(همان.)12 :

امین پس از سالها زندگی با نبیله ،هنوز خانهای از خود ندارد و در خانۀ پدر زندگی میکند و پس از
ازدواج دوم نیز در خانۀ تمام سکونت دارد .گذشته از این ،پولی که از کارکردن با ماشین پدر به دست
میآورد؛ صرف خوشگذرانی خود میکند ،نه تأمین مخارج خانواده.
ّأم امین :سرمایۀ فرهنگی أم امین در شکل عینی (تهی) ،تنیده (دعا) و نهادیشده (مدرک خیاطی) نمود یافته که
دال بر فرهنگی رشدنایافته و نگرشی کوتهبینانه است .دعا و توسل ،سرمایۀ فرهنگی متجسد او و برگرفته از
باورهای دینی است:
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(همان.)164 :

أم األمین در جمالت فوق ،با آگاهی از جایگاه نمادین ناموس و آبرو در جامعۀ مردساالر ،در مقابله با
سرنوشت تلخی که در انتظار دخترش است ،به دعا متوسل میشود .سرمایۀ نهادینۀ او به شغل غیر مولد و
کم کارآمد خیاطی تبدیل میشود و دارایی او یک چرخ خیاطی سینجر است:

(همان.)37 :

أم امین ،با خیاطی غیر حرفه ای در خانه برای مشتریان محدود ،به رفع نیازهای زندگی کمک میکند؛
اما با عرضۀ انبوه لباسهای آماده در بازار ،خیاطی أم االمین غیر مولد میشود و مشتریان خود را از دست
میدهد؛ لذا شغل ناکارآمد خیاطی به فقر سرمایۀ اقتصادی او میانجامد.
دیگر شخصیتها نیز از سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی مساعدی برخوردار نیستند و برخی مانند سالم،
اشارهای به سرمایۀ اقتصادی آنها نشده است.
 .2-2-4سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی در نظریۀ بوردیو ،دو بخش تماس (روابط خانوادگی ،ارتباط با خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان و

همکاران) و میزان اعتماد (اعتماد افراد به یکدیگر ،اعتماد به نهادها ،میزان صداقت افراد) در نظر گرفته شده است
(شوفالیه و شوفیری .)163 :2013 ،از آنجا که جهان داستان ،نمودی از واقعیت جامعه است ،در این رمان،
نشانههای متعددی از وجود سرمایۀ اجتماعی در دو شکل مثبت و منفی دیده میشود.
سرمایۀ اجتماعی منار :در بخش تماس ،منار در گروه خانواده ،دوستان ،همسایگان و همکاران عضویت دارد
و از مدرسه ،بهعنوان سرمایۀ اجتماعی رسمی بهره برده و در سطح تمایزبخش ،منار با عضویت در گروه
اجتماعی «دانشگاه» از پایگاه فرهنگی-اجتماعی غنیتری برخوردار شده است« :
» (نصرالله)24 :2010 ،
سرمایۀ اجتماعی منار با واردشدن به محیط کار و ارتباط صمیمانه با مدیر مدرسه و همکاران غنا
مییابد .منار در این جایگاه به دلیل اختالف سنی کم با دانشآموزان دبیرستانی ،رابطهای دوستانه با آنها
برقرار میکند ،پای حرفهایشان مینشیند و با آرزوها و دردهایشان همزادپنداری میکند .این رابطۀ دوستانه
و حمایتی تنها به شاگردان محدود نمیشود؛ کما اینکه منار در محیط خانه از برادر کوچکش در برابر
فشارهایی که خواهان ترک تحصیل اویند ،حمایت میکند:
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(همان.)174 :

بهرغم غنای سرمایههای مثبت اجتماعی در وجود منار ،با مطرحشدن داغ ننگ ،روزها منزوی میشود
و از ارتباط با همۀ گروهها ،حتی خانواده امتناع میکند و خشونتی که هستیاش را به صالبه کشیده است،
پنهان میکند« :
» (همان.)133 :
پنهانکاری منار از بیاعتمادی او به امین و همچنین بیاعتمادی او به نهادهای اجتماعی و قضایی است
که بارها و بارها در قضایای شرف ،حکمی ظالمانه و ناعادالنه در حق قربانیان خشونت صادر کردهاند .منار
با پنهانکاری ،به بازتولید سرمایۀ منفی اجتماعی می پردازد ،در حالی که با اعتماد به خانواده که پیش از این
بهخاطر حمایت از دخترشان در مقابل همه ایستاده بودند ،میتوانست پیش از فاششدن ماجرا ،راه حلی
بیابند و از این بحران عبور کند؛ اما این راز بیش از سه ماه پوشیده نمیماند و منار سنگینی نگاه و کالم گروه
همسایگان را تحمل میکند که از بالکن خانههایشان سر برآوردهاند و نگاهش میکنند و او را میآزارد:
» (همان.)166 :
«
سرمایۀ اجتماعی ابوامین :برجسته ترین گروهی که ابوامین در آن به تصویر کشیده شده ،گروه خانواده است.
در این رمان شاهد حمایت ابوامین از نبیله (زن اول امین) در درمان و تأمین مخارج عمل او و تأمین هزینه-
های زندگیاش ،حمایت از عبدالرئوف و حمایت ویژه از منار برای ادامۀ تحصیل و رسیدن به جایگاه واالی
اجتماعی هستیم که نشاندهندۀ غنای سرمایۀ اجتماعی ابوامین است .در فضایی که اندیشههای پوسیدهای
همچون اندیشههای سالم ،بهادادن به دختر را زمینهساز فساد اخالقی او میداند ،اعتماد ابوامین به منار و
موافقت با حضورش در جامعه ،سرمایۀ اجتماعی با ارزشی است که به بازتولید اعتماد به نفس و شکوفایی
استعدادهای منار میانجامد .حلقۀ دوستان ،دیگر سرمایۀ اجتماعی ابوامین است که دوستی را بازتولید
میکند و با اشتغال ابوامین در آژانس به کسب سرمایۀ اقتصادی منجر میشود« :
» (همان.)57 :

سرمایههای اجتماعی ابوامین پس از حادثۀ شرف ،رو به زوال مینهد و بهشدت فقیر میشود؛ بدین
صورت که توان کنترل خانواده را از دست میدهد و به سالم اجازه میدهد در جایگاه قدرت برای خانوادۀ او
تصمیم بگیرد .در واقع ابوامین با برداشتن حمایت خود از منار و در پیشگرفتن سکوت ،در قتل دخترش با
گفتمان سنتی همراه میشود که روشنایی در آن نیست.
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سرمایۀ اجتماعی امین :در رمان شرفة العار ،نشانی از سرمایۀ اجتماعی مثبت در زندگی امین به چشم نمی-
خورد .زندگی او غرق در شرارت ،خوشگذرانی و عیاشی است؛ لذا کوچکترین توجهی به زنش ،نبیله و
دختر سه سالهاش ،سالم ندارد و با وجود بیماری نبیله از تأمین نیازهای زندگیاش سرباز میزند:
(همان.)157:
در گروه دوستان ،شاهد دوستی او با یونس هستیم؛ اما این صداقت با توجه به سرمایههای پنهانکاری،
حیلهگری و دروغگویی امین دوسویه نیست؛ امین رانندگی را از یونس میآموزد؛ اما قبولی خود را در آزمون
رانندگی ،از یونس و حتی خانواده پنهان میکند« :
» (همان.)85 :
ناهنجارهای اخالقی ،دنیای امین را فراگرفته است و او دور از چشم خانواده و همسایگان ،وارد رابطهای
نامشروع با تمام ،زن بیوهای میشود که در همسایگی آنان زندگی میکند؛ اما این راز نیز برای همیشه از
گروه همسایگان پنهان نمیماند« :
» (همان.)80 :
فضای زندگی آمیخته با انحراف ،شرارت ،پنهانکاری و دروغ امین ،جایی برای صداقت و دوستی باقی
نگذاشته ،انبوهی از سرمایههای منفی را بازتولید میکند .امین با دروغگویی و به بهانۀ هزینۀ عمل زنش هر
بار مبلغی از یونس قرض میگیرد؛ اما در نهایت منکر این قضیه میشود« :
» (همان.)89 :
چنانکه مشاهده میشود ،سرمایۀ اجتماعی دوستی بین یونس و امین ،فضایی منازعهآمیز همراه با
تهدید و خشونت تولید میکند که «در تضاد با پیوندهای سرمایهساز ،از عوامل کلیدی تولید سرمایۀ منفی
برای کنشگران اجتماعی است» (گرنفل)286 :1389 ،؛ لذا رابطۀ بین آن دو ،بنیاد یک سرمایۀ منفی اجتماعی
میشود که «اعتماد» را بهعنوان سرمایۀ مثبت اجتماعی از بین میبرد و خشونت را در بدترین شکل ،یعنی
هدف قراردادن آبروی منار از سوی یونس برای انتقام از امین و سپس قتل منار توسط برادرش با مشروعیت
دفاع از شرف برجسته میسازد .امین به حمایت نهاد قضایی از مردان در حوادث شرف ،اعتماد کامل دارد؛
لذا در موضع شخص داغ ننگخورده ،حق حیات را از خواهرش سلب میکند« :
» (نصرالله.)233 :2010 ،
عاملیت امین در این رمان و ارادۀ وی در قتل خواهرش ،منار ،متأثر از فشارهایی است که از سوی
ساختار اجتماع و گفتمان غالب ،یعنی سالم به او وارد شده است؛ گفتمانی که با قراردادن امین در جایگاه
داغ ننگخورده ،قدرت تفکر منطقی را از او گرفته است.
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سرمایۀ اجتماعی سالم :سالم در این رمان ،تنها در یک عرصه به نمایش گذاشته شده است و آن گروه
خویشاوندی است .اختالف عقاید و تفکر سالم و ابوامین و انتساب آنها به دو گفتمان متفاوت ،باعث
تیرگی روابط آن دو شده است؛ لذا طی داستان با شخصیتی مواجهایم که با خشونت ،تحقیر و تمسخر،
سرمایۀ اجتماعی ابوامین را تضعیف میکند و خانوادهاش را در جایگاه داغ ننگخورده قرار میدهد تا در
چالش نمادین حیثیت ،آنان را به کنشی بیرحمانه وادار میکند:

!»...
(نصرالله.)182 :2010 ،

سالم بهشدت از حیث سرمایههای مثبت اجتماعی در فقر به سر میبرد و به همین نسبت غنی از
سرمایههای منفی اجتماعی است .اگرچه در داستان به روابط خانوادگی وی و میزان اعتماد ،دوستی و
صداقت با زن و فرزندانش اشاره نشده است ،اما موضع او نسبت به برادرزادهاش ،منار ،دال بر فقر سرمایۀ
» (همان.)25 :
اجتماعی در زندگی اوست« :
سرمایۀ اجتماعی ّأم امین و نبیله :گروه خانواده ،بزرگترین گروهی است که أم امین و نبیله در آن عضویت
دارند .أم امین در کنار همسر و فرزندانش ،زندگی رضایتبخشی دارد؛ اما نبیله در زندگی مشترک شکست
خورده و تنها دلیل او برای ادامۀ این زندگی ،دختر سهسالهاش ،سالم و خانوادۀ همسرش است که عاشقانه
او را دوست دارند .أم امین در گروه دوستان تصور نشده است؛ اما نبیله رابطهای صمیمانه با منار دارد:
» (همان.)141 :
«
نبیله تنها شخصی است که منار به او پناه میآورد و رازش را با او درمیان میگذارد .حمایت نبیله و أم
امین از منار سرمایۀ اجتماعی این زنان است:

(همان.)148 :

أم امین برای نجات دخترش از رسوایی و مرگ جسورانه در مقابل امین که کوهی از آتش است
» (همان .)153
میایستد« :
گروه همسایگان برای ام امین و نبیله نیز معضلی دهشتزاست که همواره باید خود را از آماج نگاه آنان
دور نگه دارند« :
» (همان.)146 :
حمایتهای نبیله و أم امین از منار در برابر سرمایههای منفی اندیشههای غالب راه به جایی نمیبرد.
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 .2-4-4سرمایۀ نمادین

سرمایۀ نمادین ،بعد معنوی برخاسته از شأن و منزلت شخصی فرد است که در کنار دیگر سرمایهها کسب
میشود و شخصیت ،اعتبار و شهرت را به فرد اعطا میکند (سنیه و معیری .)8 :2017 ،بر این اساس ،باید
چنین اظهار کرد که سرمایۀ نمادین نوع تغییریافته از سرمایههای پیشین است که بهنوعی به نماد (سرمایۀ
نمادین اقتصادی ،سرمایۀ نمادین اجتماعی و سرمایۀ نمادین فرهنگی) تبدیل شدهاند؛ بدین معنا که دارندۀ آن سرمایه،
از سوی اطرافیان بهدلیل برخورداری از آن سرمایه ،تحسین و مورد احترام واقع میشود.
در رمان شرفة العار ،وضعیت نامساعد اقتصادی شخصیتها که همگی جزء طبقۀ پایین و محروم
جامعهاند ،به سرمایۀ نمادین تبدیل نمیشود و تنها منار است که به علت یافتن شغل مورد پذیرش جامعه،
از سوی خانواده و اطرافیان ،صاحب احترام و منزلت است .در عرصۀ فرهنگی نیز ،این منار است که با
تداوم موفقیت ،پیشرفت تحصیلی و کسب مدرک دانشگاهی به مشروعیتی مطلوب دست یافته و شخصیت
و منزلت خاصی در بین خانواده و اطرافیان به دست آورده است؛ بهنحوی که ابوامین به دخترش میبالد و
بهخاطر قبولی در دانشگاه ،مهمانی بزرگی برپا میکند:

(نصرالله.)11 :2010 ،

بیشترین سرمایۀ نمادینی که در این رمان دیده میشود ،سرمایۀ نمادین اجتماعی است و شامل طیفی از
نمادها از قبیل احترام ،متانت ،مهربانی ،زیبایی ،مشارکت در گروههای دوستان ،همکاران و جامعه است که
برای فرد ،منزلت و احترام به همراه دارد .در این رمان ،زیبایی همراه با متانت و اخالق نیکوی منار،
شخصیت منحصربهفردی برای وی رقم زده است« :
» (همان.)25 :
گاه سرمایۀ اجتماعی مورد پذیرش و احترام بین غالب افراد جامعه ،سرمایهای منفی و در تضاد با
تفکرات روشنفکرانه است .در جامعۀ کوچک و سنتی مورد بررسی ،قتل و جنایت با حجت دفاع از حیثیت
و شرف برای مردان ،اعتبار و شهرت تلقی میشود؛ شهرتی که اگر خدشهدار شود ،مساوی با بیاعتباری و
شرم است و مرد بدون آن توان زیستن ندارد:

(همان.)203 :

این تفکرات ،اساس سرمایۀ نمادین عمو سالم را نیز تشکیل میدهد؛ «همان ایدئولوژیی که
قربانیکردن جنس ضعیف در برابر جنس قوی را بهراحتی توجیه میکند» (شوی)22 :1995 ،؛ از اینرو،
ابوامین و پسرانش را فاقد سرمایۀ نمادین شهرت خطاب میکند« :
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(نصرالله.)167 :2010 ،

سالم که خود را از حیث سرمایۀ نمادین قوی و غنی میبیند؛ با گفتمان تهدید ،شخصیتی مدیر و مولد
از خود به نمایش میگذارد و به خانوادۀ برادرش میفهماند که اگر توانایی حفظ آبروی خود را ندارند ،او و
پسرانش لکۀ ننگ را پاک خواهند کرد و در نهایت با قتل منار توسط امین ،پیروزمندانه پرچم سیاه شرم را از
سر در خانه ابو امین پایین کشیده و پرچمی سفید را جایگزین میکند.
 .5فضای اجتماعی
بوردیو بر این باور است که «جهان اجتماعی از عملکرد عامالن اجتماعی ،بهصورت فردی و گروهی ،در
قالب تعاون و تنازع ساخته میشود؛ اما این عملکردها در خأل اجتماعی انجام نمیگیرد و عامالن اجتماعی
بر اساس میزان بهرهمندی از سرمایهها ،فضای اجتماعی را میسازند» (بوردیو .)44 :1389 ،در این رمان از
فضای نامساعدی که در بین طبقات پایین جامعه حاکم است و میلی که برای گریز از این وضعیت وجود
دارد ،سخن به میان آمده است .در شرفة العار ،فضای جامعه در قالب انعکاس سنت ازدواج دختر عمو و
پسرعمو از آغاز روایت به شکلی نهادی موجود است؛ عمو سالم از ابوامین میخواهد که دخترش را به عقد
یکی از پسرعموهایش درآورد« :
» (نصرالله.)10 :2010 ،
فضای حاکم بر این محیط چنین است که طبقۀ پایین جامعه به دلیل شرایط سخت اقتصادی ،فقر و
ً
بیکاری ،برای علم و تحصیل ارزشی قائل نیست و معموال از همان دوران ابتدایی ،فرزندان از تحصیل
بازداشته میشوند تا وارد بازار کار شوند و کمک خرجی برای خانواده باشند .ابوامین با وجود عالقۀ شدیدی
که به علم و پیشرفت دارد ،در دوران کودکی از تحصیل محروم شده و نتوانسته است تحصیالت ابتداییاش
را به پایان برساند و در زمان حال نیز به دلیل اخراج و خانهنشینی وی ،از انور ،پسر کوچک خانواده،
» (همان.)62 :
خواسته میشود ترک تحصیل کند« :
چنانکه مشاهده میشود ،فضای اجتماعی رمان شرفة العار متأثر از شرایط اجتماعی موجود در بین
پنجهزار
طبقهای است که همزمان از فقر مادی و فرهنگی رنج میبرند .وجود اعداد و ارقام در این رمان به 
دختر قربانی قاعدۀ «قتل برای حفظ شرف» در جوامع عربی اشاره دارد که نصرالله در هر مقطع از رمان به
شکل نمادین ذکر کرده است (ن.ک :نصرالله .)5 :2010 ،نویسنده با پرداختن به این موضوع ،عمق نارضایتی و
انزجار خود را از تفکرات نادرست حاکم بر جامعۀ مرساالر به خواننده القا میکند؛ جنایاتی که تحت عنوان
دفاع از شرف ،توجیه و نادیده گرفته میشود:.
(همان.)203 :
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در این جامعه ،قانون بهنحوی نگاشته شده که با وجود بیگناهی دختر ،حکم به نفع مرد صادر میشود؛
لذا مرد جوان بیهیچ واهمهای ،حق زندگی را از خواهرش سلب میکند و خود شرح واقعه را به پلیس
اطالع میدهد و این قضیه ،کنایۀ تحقیرآمیز نصرالله علیه وضعیت موجود است« .سلطۀ نظام ذکوری،
امری است که نیازی به توجیه ندارد؛ چراکه دیدگاه مرکزیت ذکور ،بهگونهای خود را تحمیل کرده است که
گویی امری عادی است و برای اعالن حضورش احتیاجی به تبلیغ و شرعیشدن ندارد» (بوردیو.)27 :2009 ،
 .6میدان
میدان ،نظام ساختیافتۀ موقعیتهایی است که توسط افراد یا نهادها اشغال میشود و جامعه سلسلهمراتبی
ساختمند از میدانهای متعدد ،مانند میدان سیاست ،اقتصاد ،طبقات اجتماعی ،قدرت ،هنر ،ورزش،
فلسفه و  ...است (بزاز .)62 : 2006،در نظریۀ بوردیو ،میدان نوعی ساختار مرده به حساب نمیآید ،بلکه
ً
فضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازی تحت تأثیر نیروی آن عمل میکنند .بازی اساسا نماد
مبارزه و هدف هر بازیکن/کنشگر برندهشدن است (بوردیو.)19 :2009 ،
در رمان شرفة العار ،شاهد میدانهای مختلفی هستیم؛ مانند میدان قدرت ،میدان اقتصاد ،میدان
اخالق ،میدان هنر و . ...در میدان قدرت ،منار در برابر پلیس ،بازپرس و مسئول زندان بهعنوان نهادهای
قدرت احساس ضعف و ناتوانی میکند:

(نصرالله)187 :2010 ،

این ترس و ناتوانی چندینبار در رمان منعکس میشود و دامنۀ این ترس عالوه بر پلیس و دادگاه ،به
ً
ترس از همسایههایی کشیده میشود که دائما از پشت پنجره یا بالکن با نگاه ،سخن و قضاوت ناروای
» (همان.)125 :
خویش ،او را آزار میدهند« :
ابوامین ،امین و یونس ،هرسه در میدان اقتصاد ،کم درآمدند و ضعیف عمل میکنند و فعالیت آنان در
مشاغل کارگری در کارخانۀ سیمان و رانندگی ،از دست دادن کار ،فقر و بیکاری و بدهکاری و تالش برای
یافتن شغل دیگر ،نشان از موقعیت و منزلت اجتماعی نامناسب و عدم امنیت شغلی آنها دارد .در این
میدان ،امین و یونس بازیگرانی هستند که در فضای اجتماعی با هم در رقابتاند .ابوامین به دلیل بیماری
قادر به رانندگی نیست ،ماشین خود را به یونس که رانندۀ مطمئنی است ،میسپارد .امین رانندگی را از یونس
می آموزد و با قبولی در آزمون رانندگی ،ماشین را از یونس پس میگیرد ،بیآنکه پیشتر به او اطالع دهد تا
کار جدیدی برای خود بیابد.
در میدان اخالق ،امین و یونس ،هردو بازندهاند .یونس در دوستی به امین وفادار است و از کمک مالی
به او نیز دریغ نمیکند؛ اما امین از این دوستی سوءاستفاده میکند و در نهایت ،با بیکارکردن یونس و انکار
بدهی خود به او ،بذر انتقام را در دل او میکارد:
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(همان)89 :

در این میدان ،یونس برای انتقام از امین با بیاخالقی محض ،خواهرش منار را هدف قرار میدهد و
برای رسیدن به خواستهاش ،با نفاق ،اعتماد منار را به خود جلب میکند« :
» (همان.)93 :
اما بزرگترین میدان در این اثر ،میدان تولید فرهنگی است که افراد در آن با هم در رقابتاند و بر اساس
نوع کنشها از هم متمایز میشوند تا مخاطب را با دو گفتمان سنتگرا و نوگرا روبهرو کنند« :
» (نصرالله،
.)25 :2010

در یک سوی این میدان ،سالم قرار دارد که با هرگونه پیشرفت و آگاهی از اخبار جهان مخالف است و
در سوی دیگر ،ابوامین که با پیگیری اخبار جهان ،با جریان روشنفکری همگام شده است؛ ولی در نیمۀ راه،
در رویارویی با سرمایۀ نمادین قطب کژآئین ،خود را بازنده میبیند و سکوت میکند .نبیله و أم امین نیز
خود را بازنده میدانند .آنها درگفتمان مردساالر ،عادتوارهها و سرمایههایی منفی میبینند که توان ایستادن
در برابر آن را ندارند و به این آگاهی دست یافتهاند که امین و عمو برندۀ میدان قدرت هستند« :
» (همان.)143 :
البته باید پذیرفت که تکرار با قطعیت عبارت «سیذبحونها» ،مصداق سخن بوردیو است که میگوید
«حتی زنان نیز خود را با واقعیت مردساالر جهان بهطور کلی و روابط سلطۀ مردان بر زنان بهطور خاص،
تطبیق دادهاند و خود را اسیر آن میبینند» (بوردیو.)60 :2009 ،
 .7نتیجه

در این پژوهش ،در پرتو عناصر اصلی نظریۀ بوردیو یعنی منش ،سرمایه ،میدان و فضای اجتماعی ،خلق-
وخوی شخصیتهای برجستۀ رمان شرق العارة  ،روابط شخصیتها با دیگر اعضای میدان ،حجم
سرمایه هایی که در اختیار دارند و تولید ،بازتولید و تبدیل این سرمایهها در میدان تولید فرهنگی بررسی شد.
نتایج این پژوهش را میتوان چنین دستهبندی کرد:
 .1-7منش

ً
محوریت این رمان ،مبتنی بر کنش افرادی از طبقۀ پایین جامعه در محیطی نسبتا بسته است که عامالن
اجتماعی در این فضا ،زندگی خصوصی دیگران را دنبال و بهراحتی همدیگر را قضاوت میکنند .منش
شخصیتها در این رمان ،عناصری را منعکس میکند که دال بر تمایز بین آنها و وابستگی به دو گفتمان و
دو نگرش مختلف است:
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جدول منش شخصیتها در رمان شرفة العار

ّ
تعلقات مذهبی

منش

نوع رفتار و گفتار

عالیق شخصی

منار

رسمی ،مودبانه ،آرام و متین

مطالعۀ کتاب و روزنامه ،عالقه به هنر و محافل
ادبی

اشاره نشده است

ابوامین

محترمانه و مقتدر ،در پایان رمان منفعل

مطالعۀ روزنامه ،پیگیری اخبار روز ،ماهواره

اشاره نشده است

ام امین

مودبانه ،ترس ،انفعال

خیاطی

اعتقاد به دعا و توسل به
کتاب خدا و پیامبران

امین

پرخاشگر ،خشن ،بیبندوبار

تفریح و روابط نامشروع

اشاره نشده است

نبیله

محترمانه ،ترس ،سکوت ،انفعال

اشاره نشده است

اعتقاد به دعا

سالم

مقتدر و بیمنطق
عصبانی و تهدیدآمیز

اشاره نشده است

مذهبی تندرو

 .2-7سرمایه

بهرهوری نابرابر از سرمایههای چهارگانه که وابسته به منش هریک از شخصیتهای کنشگر در رمان است،
موجب شده است تا هریک از آنان در میدان تولید فرهنگی ،توانمندیهای متمایزی بروز دهند؛ از اینرو،
برخی با توسل به خشونت وحمایت نهاد اجتماعی ،قدرت بیشتری کسب میکنند (سالم و امین) .برخی با
وجود غنای سرمایۀ فرهنگی ،بهواسطۀ خشونت گفتمان غالب و عدم حمایت اجتماعی مناسب ،از میدان
حذف میشوند (منار) و برخی با سکوت ،خودخواسته از میدان بیرون میروند (ابوامین).
جدول سرمایۀ چهارگانۀ شخصیتها در رمان شرفة العار
انواع
سرمایه

منار

ابوامین

اجتماعی

اقتصادی
شغل و
درآمد

مالکیت
شخصی

مثبت

منفی

مدرس،حق
وق
کارمندی

تلفن
همراه

خانواده،
مدرسه،
دانشگاه،
حضور
در
اجتماع

پنهانکار،
اقدام به
خودکشی

اعتماد،
صداقت،
خانواده،
مدرسه،
دوستان،
خویشاو
ندان،
حضور
در
اجتماع

سکوت

حقوق
کارگری در
کارخانۀ
سیمان:
پیش از
بیماری
کار در
آژانس:
دوران
بیماری

خانه
ماشین
سوبارو

نمادین

فرهنگی

احترام ،شهرت ،شخصیت

عینی

نهادینه

تنیده

اقتصادی

کتاب،
روزنامه،
سینما،
نمایشگاه،
موزه ،انجمن-
های ادبی

لیسان
س
جامعه
شناسی

تدریس
 ،تفکر
و
مطالعه

اشتغال در
مدرسه

روزنامه

تهی

مطالعه

تهی

اجتماعی

فرهنگی

مهربانی و
متانت،
منزلت بین
خانواده،
همکاران،
شاگردان

موفقیت
تحصیلی،
همکاری

قابلیت
کنترل،
خانواده،
منزلت بین
دوستان

تهی

ادب عربی ،سال  ،14شمارۀ  ،1بهار 83/1401
استخدام
راننده زمان
ناتوانی

ام امین

فاقد درآمد

چرخ
خیاطی،
چند تکه
طال

مدرسه،
خانواده

سکوت،
انفعال

امین

راننده
ابوامین

ندارد

خانواده،
دوستان،
خویشاو
ندان،
همسایگا
ن،
حضور
در
اجتماع،
اعتماد به
نهاد
قضایی

خیانت،
پنهانکاری،
دروغ،
انحراف
اخالقی،
قتل،
خشونت،
عاطفی و
فیزیکی

سالم

نامشخص

خانه

خانواده،
خویشاو
ندان،
حضور
در
اجتماع،
اعتماد به
نهاد
قانون

خشونت
عاطفی،
مشارکت در
قتل

تهی

تهی

تهی

مدرک
خیاطی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

تهی

قابلیت
کنترل تنش
در خانواده

تعصب و
دفاع از
شرف

تعصب و
دفاع از
شرف

تهی

تهی

تهی

چنانکه مشاهده میشود ،امین و سالم از نظر مالکیت بر سرمایۀ فرهنگی ،ضعیف و از نظر سرمایۀ
اجتماعی ،بهشدت غنی هستند .سرمایۀ منفی اجتماعی در گفتمان این دو ،به کنشهایی تبدیل میشود که
خیانت و خشونت را بازتولید میکند .منار ،نمایندۀ گفتمان راستآئین ،بهرغم منش روشنفکری ،دستیابی به
موقعیت اجتماعی و غنای مقبول سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی ،با بحران داغ ننگ روبهرو و بر اساس قاعدۀ
مشروعیت «قتل برای دفاع از حیثیت» از صحنه حذف میشود.
 .3-7فضای اجتماعی

فضای اجتماعی در این رمان بهشدت متأثر از نهادها و ساختار اجتماعی است .منار ،بهرغم نگرش
روشنفکرانه و موفقیتهای مکتسبه از ساختار حاکم تأثیر میپذیرد و قادر نیست در مقابل سالم ،نمایندۀ
نهاد مذهبی تندرو ،سیستم قضایی و حتی قضاوتهای اهالی محل بایستد و این امر نشان میدهد که
عاملیت افراد بهشدت تحت تأثیر ساختار اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعۀ سنتی است .در این جامعه،
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حتی بازپرس پرونده و نظام قضایی بهعنوان نهادهای امنیتی ،سرمایۀ منفی خشونت را بهشکل زبانی و
روشمند بازتولید میکنند تا او را در جایگاه فردی نابههنجار از میدان خارج کنند.
 .4-7میدان

در این رمان ،میدانهای متعددی مشاهده میشود؛ امین و یونس در میدان اقتصاد با هم در رقابتاند تا با
جلب توجه ابوامین و مسافرکشی با ماشین او درآمدی برای گذران زندگی به دست آورند .برندۀ نهایی این
میدان ،امین است که با خیانت در میدان اخالق ،ماشین پدر را تصاحب و آتش دشمنی و انتقام را در یونس
شعلهور می کند .در این میدان ،منار برندۀ اخالق است؛ چراکه با مهربانی و احترام تا لحظۀ مرگ پایبند به
خانواده است و بهرغم بیمهری و برداشتن حمایت از او ،همچنان به آنها عشق میورزد.
پینوشت
 .1ابراهیم نصرالله ،نویسنده و شاعر فلسطینیتبار است که در 1954م در اردوگاههای فلسطینینشین واقع در عمان به دنیا آمد.
مهم ترین عاملی که در پیشرفت و پختگی ادبی او تأثیر بسزایی داشت ،همان دوران زندگی در اردوگاه است و پس از آن،
فرهنگی که از طریق ادبیات جهانی و ادبیات عربی به آن آگاهی یافته است (غیاثی .)94 :1387 ،آثار داستانی نصرالله
عبارتاند از :رمان براري الحمي ،رمان أمواج البریة ،رمان عو ،رمان حارس المدینة الضائعة ،مجرد  2فقط ،الملهاة
الفلسطینیة ،طیور الحذر ،شرفة العار . ...
 .2منش ،خصلت یا عادتواره ،مجموعهای از خلقوخوهای پایدار در افراد است که کردارهای خاصی پدید
میآورد و بوردیو آن را ناخودآگاه فرهنگی مینامد (لعرینی.)66 :2014 ،
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Abstract
Iconicity which represents the aroused link between a significance and a
signifier, considers the language structure influenced by human's emotional
perception from the outside world as a metalanguage factor. This principle is
considering the sign of a cognition from the most important beautification
elements and the most main tools of transmission of meaning in Nizar
Qabbani's poem. In this regard, the present research is accomplished aiming
to be characterized different levels of phonetic arousal in the poet's poems on
an appendix from the highest to the lowest degree of clarity in the
framework of phonetic symbolism theory by Hinton & et, al.The analysis of
Qabbani poems based on the continuum proposed by Hinton and his
colleagues is important because by relying on this method in an objective
and coherent way and based on modern scientific principles, we can examine
the phonetic significance of signs and determine their degrees of arusal.
Explained the linguistic forms with their examples in real world; therefore,
in the present stydy, we try to examine different types of arusal from the
highest to the lowest degree of clarity in Qabbani poems according to
Hintonˈs phonetic symbolism pattern and answer these qustions. Be: what
are the types of principal signs in Nizar Qabbaniˈs poem? Can signs be
placed on a continuum from the ultimate arusal to the ultimate symbolism?
Dose the imagery of Qabbaniˈs signs and poetry contradict the principle of
optional words? The research results represent that different kinds of
phonetic symbolism in Qabbani's poem are: objective, imitative,
combinational and conventional. The objective signs in the poet's poems
include emotional sounds and expressions of interjection, surprise and ...
contain the most level of iconicity. Then, sequentially, imitative symbols in
the form of words, onomatopoeia, combinational signs which are observed
in the form of vowel repetition or special correspondency, and conventional
symbols which are formed with sequence of certain phonemes, are ranked in
second, third and fourth position of the continuum.

Keywords: Iconicity, Clarity, Darkness, Hinton, Nizar Qabbani.
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چکیده
تصویرگونگی که پیوند انگیختۀ دال و مدلول را نشان میدهد ،بهعنوان عاملی بررونزبرانی ،سراختار زبران را مترأثر از
ادراک حسی انسان از جهان خارج میداند .این اصل نشانهشناختی ،از مهمترین ارکان زیباییشناسری و عدرد تررین
ابزارهای انتقال معنا در شعر نزار قبانی به شدار میرود؛ بنابراین ،هرد از اناراپ پرشوها حا رر آن اسرت کره در
چارچوب نظریۀ ندادپردازی آوایی هینتون و هدکارانا ،سطوح گوناگون تصویرگونگی آوایی در اشعار قبانی برر روی
پیوستاری از باالترین تا پایینترین درجۀ شفافیت ترسیم شرود .نترای پرشوها نشران مریدهرد گونرههرای مختلرف
ندادپردازی آوایی در سرود های این شاعر عبارتاند از :عینی ،تقلیدی ،ترکیبی و قراردادی .در قصاید او نشرانههرای
عینی شامل اصوات عاطفی و عبارتهای ندا ،تعاب و  ،...دارای بیشترین میرزان تصرویرگونگی هسرتند .پر از آن
بهترتیب ،ندادهای تقلیدی در قالب الفاظ ناپآوا ،نشانههای ترکیبی که برهصرورت تکررار واکره یرا هدخروانی خراص
مشاهد میشوند و ندادهای قراردادی که با توالی واجهای معین شکل میگیرند ،در جایگا های دوپ ،سروپ و چهرارپ
پیوستار قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :تصویرگونگی ،شفافیت ،تیرگی ،هینتون ،نزار قبانی.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

s.shakibaee@pnu.ac.ir
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 .۱مقدمه
نشانهشناسی ،از جدله رهیافتهای نو ین در نقد ادبی است .این دانا را میتوان بررسی نشانهها و
یافتن مناسبت میان دال و مدلول و هدچنین مطالعۀ نظاپمند هدۀ عواملی دانست که در تولید و
تفسیر نشانه یا داللت شرکت دارند ( .)chandler, 1994: 51به باور چندلر نشانهشناسی ،سیستدی از
عالئم را مورد هد قرار میدهد .این سیستم ،تصاویر ،حرکات بیانی ،اصوات موسیقی و ترکیباتی
را دربرمیگیرد که دارای مضدون مذهبی ،قراردادی یا سرگرمی باشند ( .)Ibid: 54از دیدگا پییر
گیرو ،نشانهشناسی علدی است که به تحلیل نظاپهای نشانهای نظیر زبان ،رمزگان و عالئم میپردازد.
او هدچنین معتقد است نشانهشناسی عبارت است از مطالعۀ نشانهها و فرآیندهای تأویلی (گیرو،
.)۱۴۵ :۱۳۹۳

مباحث این علم را در قرن بیستم فردینان دو سوسور( ،)Ferdinand de Saussureزبانشناس
سوئدی ،و چارلز سندرس پیرس (،)Charles S.Peirceمنطقدان آمریکایی پایهگذاری کردند .این دو
اندیشدند بدون آنکه از آرای یکدیگر اطالع داشته باشند ،بهصورت مستقل از یکدیگر ،مباحث
نشانهشناسی را گسترش دادند .سوسور بر این باور است که نشانهشناسی به بررسی نقا نشانهها
در زندگی اجتداعی میپردازد .این دانا مشخص میسازد که نشانهها از چه چیز تشکیل شد اند و
چه قوانینی بر آنها حاکم است .او در آراء خود یک الگوی دووجهی برای نشانه مطرح کرد که
عبارت است از اتحاد دال و مدلول ( .)Saussure, 1974: 61چارلز سندرس پیرس بیشتر به کارکرد
منطقی نشانه گرایا دارد .نظریۀ او مبتنی بر کنا و روابط سهگانهای است که نشانه ،مصداق و
تعبیر با یکدیگر برقرار میکنند .در این میان ،سهگانی شدایل ،ندایه و نداد ،شناختهتر از دیگر
روابط بود و در آثار بعدی نشانهشناختی نیز بیشترین تأثیر را گذاشته است ( .)peirce, 1960: 220با
گسترش مطالعات نشانهشناختی در ط ّی زمان و مشاهدۀ نواقص رویکرد سوسور و پیرس ،ارائۀ
الگوی کارآمدتر ،الزپ و بدیهی به نظر میرسید .در واقع ،نارسایی مباحث این دو صاحبنظر
موجب شکلگیری چالاهای نظری متعدد شد .مکاتبی هدچون ساختارگرایی ،پساساختارگرایی،
نشانهشناسی پاریسی و  ...در جریان نقادیها و نظریهپردازیهای قابل تأملی ایااد شدند.
اندیشدندان این مکاتب بهواسطۀ نقد آثار گذشتگان ،مفاهیم تاز ای را در حوزۀ نشانهشناسی معرفی
کردند و دامنۀ آن را از مسائل صر زبانی به ادبیات ،معداری ،هنر و رسانهها گسترش دادند
(یخلف.)۹ :۲۰۱۲،

در چارچوب نظاپ نشانهشناسی ،نشانه کلیتی است که بهواسطۀ رابطۀ میان دال و مدلول
موجودیت مییابد .گاهی پیوستگی صورت زبانی با معنا ،طبیعی است و بر مبنای هدانندی یا
تقلید شکل میگیرد؛ در این صورت نشانه ،تصویرگونه یا انگیخته خواهد بود؛ برای مثال ،در زبان
عربی لفظ «هسهسه» که تقلیدی از صدای گلوگرفتگی را تصویر میکند ،نشانهای انگیخته
محسوب میشود .گاهی نیز ارتباط لفظ و مفهوپ ،حاصل قراردادهای اجتداعی است و میان دال و
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مدلول هیچ نوع مشابهتی وجود ندارد؛ در این حالت ،واژ در گرو انگار های ندادین جای
میگیرد .کلداتی از قبیل «ید» و «کرسی» که در صورت آوایی آنها هیچ نوع انطباقی با معنی وجود
ندارد ،در دستۀ نشانههای ندادین قرار میگیرند (الطیب.)۴۶۷/۲ :۲۰۰۰،

تصویرگونگی در سطوح متعدد زبانی اعم از صرفی ،نحوی و آوایی امری نسبی است؛ یعنری از
واژ ای به واژۀ دیگر یکسان نخواهد بود .در تأییرد درجرات انگیختگری آوایری ،هینترون ( )Hintonو
هدکاران او معیارهایی را مطرح و با توجه به این معیارها پیوستاری را رسم کرد اند که از باالترین ترا
پایینترین مقادیر شفافیت را میان چهار گرو از نشانهها ،یعنی عینی ،تقلیردی ،ترکیبری و قرراردادی
نشان میدهد؛ این معیارها عبارتاند از :رابطۀ دال و مدلول (مستقیم /غیر مسرتقیم) ،حاصل قرارداد یرا
توافررق اجتدرراعی (اختیررار در و ررع /عرردپ اختیررار) ،جایگررا کرراربرد (گفتررار عامیانرره /متررون نوشررتاری) و
جهانشدولبودن (عدومیت جهانی /اختصاص به یک زبان) .در این پیوستار نشانههای عینی و تقلیدی که
دربردارندۀ اصوات عراطفی و انرواع نراپآوا هسرتند ،از انگیخترهتررین الفراظ بره شردار مریرونرد و
انگار های ترکیبی و قراردادی از تصویرگونگی کدتری برخوردار هستند ). (Hinton,1994:1-6

شعر نظامی از آواهای متعدد است که واکه و هدخوان را بهعنوان ابزاری برای انتقال اندیشههای
بلند ،عواطف و مفاهیم دور از ذهن به کار میگیرد .برخی منتقدان در ارزیابی اشرعار بره ایرن نکترۀ
ظریف ،یعنی ارتباط صوت با معنی توجه کرد اند؛ مازنی برر ایرن عقیرد اسرت کره در شرعر آوای
برخاسته از همآیی حرو  ،نهتنها سبب تقویت موسیقی شعر میشود ،بلکه در القای معانی خاص
نیز نقا بسزایی دارد ( .)۶۷ :۱۹۹۰حسن عباس نیز در کتاب خصائص الحروف الروی رة ف مران هرا
بحث گسترد ای را دربارۀ داللت صدا بر انتقال معنا مطرح کرد است .به باور وی هر واج برا توجره
به خصائص آوایی و جایگا تولید خود ،مفاهیم خاصی را در شعر یا سایر انواع ادبی انتقال میدهد
( .)۱۸-۱۷ :۱۹۹۸نزار قبانی شاعر ،نامور سوری ،که به کارکرد گستردۀ آوا در انتقال تخیالت شعری و
عواطف آگا بود ،مفاهیم ذهنی خود را با استفاد از واجهای ویش ای بیان کرد است.
تحلیل اشعار قبرانی برر مبنرای پیوسرتار پیشرنهادی هینترون و هدکراران او ،از آن جهرت دارای
اهدیت است که با تکیه بر این روش ،به شیو ای نظاپمند و بر پایرۀ اصرول علدری نروین ،مریتروان
دن بررسی داللت آوایی نشانهها و تعیین درجات انگیختگی آنها ،چگونگی ارتباط صورتهرای
زبانی را با مصداقشان در جهان واقعی تبیین کرد؛ بر این اسراس ،در پرشوها حا رر سرعی برر آن
است که گونههای مختلف انگیختگی از بیشترین تا کدترین سطح شفافیت در اشعار قبانی با توجره
به الگوی ندادپردازی آوایی هینتون بررسی و به این پرساهرا پاسرخ داد شرود :انرواع نشرانههرای
تصویرگونه در شعر نزار قبانی کداپ است؟ آیرا مریتروان نشرانههرا را برر روی پیوسرتاری از نهایرت
انگیختگری ترا نهایرت ندرادینگی قررار داد؟ آیرا تصرویرگونگی نشرانههررا در شرعر قبرانی برا اصررل
اختیاریبودن واژگان مغایرت دارد؟
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بحث دربارۀ ذاتی یا قراردادیبودن رابطۀ دال و مدلول از دیرباز تاکنون ،ذهن بسیاری از فالسفه
و زبانشناسان را به خود مشغول کرد است .در یونان باستان افالطون و پیروانا معتقرد بودنرد کره
میان لفظ و مفهوپ آن پیوندی طبیعی وجود دارد و کلدات بهخودی خود بر معنایشان داللت دارنرد؛
اما از دیدگا ارسطو رابطۀ میان لفظ و معنی ،اختیاریاست و منشا آن را میباید در تصاد  ،سنن و
اعتقادات جستاو کرد ( .)Gesini, 1995: 5برخری دانشردندان اسرالمی هدچرون خلیرل برن احدرد
فراهیدی ،سیبویه ،ابن جنی و سیوطی به ذاتیبودن ارتباط دال و مدلول اعتقاد داشتند.
نظریۀ تصویرگونگی در زبان را نخستینبار پیرر  ،زبرانشرناس آمریکرایی مطررح کررد .پیررس
نشانهها را بر حسب رابطۀ بین صورت و مفهوپ در سه نوع شدایلها ،ندایهها و ندادها بررسی ندود.
به باور او با بهکارگیری پیوستار آوایی میتوان درجات انگیختگی نشرانههرا را تعیرین کررد .در سرال
۱۹۵۶یاکوبسن با انتشار مقالۀ «در جستاوی ماهیت زبان» اصل قراردادیبرودن رابطره صرورت و
معنی را به باد انتقاد گرفت و با تردید در این اصل ،را را برای ورود نظریۀ تصرویرگونگی بره عرصرۀ
مطالعات زبانشناختی باز کرد .او با تأثیرپذیری از آرای پیرس ،دامنۀ مطالعرات تصرویرگونگی را از
سطوح آوایی به دستوری گسترش داد (.)Gamkrelidze,1974:105

برخی از مهمترین پشوهاهایی که در زبان عربی دربارۀ داللت صورت آوایی الفاظ برر معنری
نگاشته شد است ،عبارتاند از :کتاب خصائص الحوف ( )۱۹۹۸از حسن عباس که در فصل اول
آن ،روابط طبیعی حرو عربی را با احساسات بشری و در فصل دوپ ،داللرت آوایری واجهرا را برر
اساس جایگا تولید و صفات فیزیکی آنها بررسی کرد است .مقالۀ «البنیة الصوتیة في شعر توفیرق
زیاد (قصیدة هنا باقون)» ( )۲۰۱۷نوشتۀ علی خضری و هدکاران که با تکیه برر ویشگریهرایی هدچرون
انفااری یا سایشیبودن ،واکدار یا بیواکبودن ،سبکی یا نرمی حرو  ،نقا اصروات را در انتقرال
عواطف و معانی واکاوی کرد است .مقالۀ «ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم؛ پشوهشی در سورۀ
نبأ» ( )۲۰۱۶از انسیه خزعلی و هدکاران که ارتباط صوت و موسیقی برخاسته از حررو برا معنرای
آیات سور نبا را بررسی و هدچنین تأثیر آوای الفاظ را بر مخاطب مطالعه کرد است.
برخی از برجستهترین آثاری که دربارۀ تصویرگونگی آوایی در زبان فارسی نوشرته شرد  ،چنرین
است« :مقایسۀ انگیختگری آوایری» ( )۱۳۹۱نوشرتۀ شرهال شرریفی و لریال عرفانیران کره بره مقایسرۀ
انگیختگی واژگان عصر حا ر با زمان گذشرته برر اسراس مرتن هشرت سرفرنامه پرداختره اسرت.
«انگررار هررای تصررویرگونه در گونررۀ گفترراری کرمرران» ( )۱۳۹۲از آزاد شررریفیمقرردپ و وحیررد
ابوالحسنیزاد که ویشگی الفاظ ناپآوا را در گویا کرمانی بررسری کررد اسرت و مقالرۀ «پیوسرتار
ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ برر مبنرای نظریرۀ هینترون» ( )۱۳۹۷نوشرتۀ آزاد شرریفیمقردپ و
حسین مهرآرا که به بررسی انواع روابط انگیخته و فراوانی آن در اشرعار حرافظ ،برر مبنرای پیوسرتار
پیشنهادی هینتون و هدکاران او پرداخته است.
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از برجستهترین پشوهاهایی که دربارۀ آثار و اشعار نزار قبانی نوشته شد است ،میتوان به ایرن
موارد اشار کرد« :بررسی سرود های نزار قبانی از دیدگا نقد فرمالیسرتی؛ مطالعرۀ مروردی دیراا
حب بتي ف الوسر یاللمارا » ( )۱۳۹۴نوشرتۀ سرالم گلسرتانه کره دو دفترر شرعر حب بتري و الوسر
یاللماا را در چارچوب نقد فرمالیستی تحلیل کرد است .مقالۀ «التحلیل الصوتي و الداللي في
قصیدة بلقی لنزار قباني مقاربة في وء منه الصوتي» ( )۱۳۹۵از جدال طرالبی قرر قشرالقی کره
ساختار صوتی و داللتهای آوایی سرودۀ بلقی را واکاوی کرد است .مقالۀ «أسرلوبیة الدوسریقی
فی اشعار نزار قبانی مادوعتا الوس یاللماا و هلذا أکتب تاریخ النساء ندوذجا» ( )۱۳۹۶نوشتۀ
صالحالدین عبدی و جواد محددزاد که به بررسی موسیقی داخلری و خرارجی در دو دفترر شرعری
الوس یاللماا و هلذا أکتب تاریخ النساء پرداخته است.
وجه تدایز پشوها حا ر با مقالۀ «پیوستار ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ :بر مبنای نظریرۀ
هینتون» نوشتۀ آزاد شریفیمقدپ و حسین مهرآرا آن است که پشوها حا ر دن تعیرین سرطوح
انگیختگی نشانهها بر پایۀ الگوی هینتون به تحلیل آواشناسی حرو  ،یعنی بررسی خواص فیزیکی
و نحوۀ تولید اصوات پرداخته است .عالو بر این ،به شریو ای منسرام معناشناسری صرورتهرای
زبانی و نحوۀ ارتباط دال با مدلول را واکاوی کرد است ،حال آنکه پرشوها «پیوسرتار ندرادپردازی
آوایی در اشعار حافظ :بر مبنای نظریۀ هینتون» گونههای مختلف روابط انگیخته و فراوانری آن را در
چارچوب الگوی پیشنهادی هینتون تبیین کرد است .بر اساس کنکاش نویسرندگان ،تراکنون هریچ
نوع مطالعهای بر مبنرای الگروی پیشرنهادی هینترون بره تحلیرل آوایری نشرانههرا در اشرعار قبرانی
نپرداخته است؛ بنابراین ،نگارندگان با احساس چنین رورتی تالش کرد اند که با واکاوی درجرات
تصویرگونگی ،ابعاد نو ینی از قابلیتهای نهفته در آثار نزار قبانی و جلو ای تراز از جهرانبینی او را
تبیین کنند.
 .۲تصویرگونگی()Iconicity

تصویرگونگی یا انگیختگی ،مفهومی نشانهشناختی است که بر رابطۀ تشابهی ،قیاسی یرا اسرتعاری
میان صورت نشانه (دال←آوا ،واژ ) با مررجعا (مردلول) در جهران خرارج داللرت دارد .ایرن اصرل
نشانهشناختی بهعنوان یکی از مهمترین انگیز های برونزبانی موجب میشرود ادراک مرا از جهران
خارج در ساختهای زبانی(آوایی،صرفی و نحوی) انعکاس پیدا کند (.)Haiman, 1980: 517

از برجستهترین مفاهیم انگیختگی میتوان به شفافیت و تیرگی واژگانی اشار کرد« .شفا » بره
آن دسته از نشانهها اطالق میشود که از روی صدا یا ساخت بتوان به معنی آنها پی برد .در این نروع
نشانهها میان دال و مدلول رابطهای ذاتی از روی شباهت وجود دارد؛ برای مثال ،ناپآوای «القهقهه»
از جدله کلدات شفا است؛ زیرا تقلیدی از صدای خند ارائه میدهد« .تیر » به الفراظی اطرالق
ّ
میشود که ساخت یا آوای آنها رد پایی برای شناخت معنایشان به دسرت ندریدهرد (براطنی:۱۳۹۰ ،
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 .)۳۰در این گونه نشانهها دال و مدلول رابطهای اختیاری یا دلبخواهی دارند و حاصل نوعی قرارداد
اجتداعی هستند؛ واژگانی هدچون «الکتاب» و «القلم» در این دسته جای میگیرند.
تصویرگونگی را بسته به سطوح مختلف زبانی ،میتوان در سره دسرتۀ سراختواژی ،معنرایی و
آوایی بررسی کرد:
 .۱-۲تصویرگونگی ساختواژی

تصویرگونگی ساختواژی آن است که صورت صرفی لفظ ،بیانکنندۀ معنای آن باشد .زبان عربری
که اشتقاقهای آن از را تغییراتی در درون کلده و قرارگیری الفاظ در وزنهرا یرا قالربهرای خراص
ایااد میشود ،از انگیختگری سراختواژی فراوانری برخروردار اسرت؛ بررای مثرال ،کلدرۀ مشرتق
«الشاعر» در بیت
(قبانی)۱۷/۱ :۱۹۹۸ ،

از آن جهت شفا به شدار میرود که بر معنای حقیقی خود ،یعنی کسی که شعر میگوید ،داللت
میکند؛ بنابراین ،میتوان گفت اگر فردی برای نخستینبار برا لفرظ شراعر روبرهرو شرود و از پریا
َ
معنای فعل «ش َع َر» و قاعدۀ اشتقاق اسم فاعل را بداند ،بهراحتی معنای واژۀ شاعر را حدس میزند.
در بیت
(هدان)۱۰۶/۱ :

هدسانی ساختاری سبب شد است کلدۀ «الدیعاد» واژ ای تیر باشد؛ زیرا بر اساس قواعد صررفی
زبان عربی ،احتدال دارد این واژ اسم زما ن ،مکان یرا مصردر باشرد و ایرن امرر موجرب مریشرود
خوانند در درک معنای مقصود دچار ابهاپ شود.
 .۲-۲تصویرگونگی معنایی

تصویرگونگی معنایی ،ویشگی آن دسته از کلدات و عباراتی است کره ارتبراط معنرایی آنهرا برا سرایر
الفاظ به روشنشدن معنی آنها کدک کند .بهطور کلری انرواع کاربردهرای مارازی کلدره از جدلره
استعار را میتوان در این گرو جای داد (براطنی .)۱۳۱ :۱۳۷۵ ،در ابیرات زیرر ندونرههرایی هدچرون
«وشوشة البحرات»« ،عاالت الزمن» و «دپ الدغرب» ندایندۀ تصویرگونگی معنایی هستند:
(قبانی)۴۴/۱ :۱۹۹۸،
(هدان)۸۳ :
(هدان)۹۸ :
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شاعر با ایااد مااورت بین واژ «وشوشة» با «البحرات»« ،عاالت» برا «الرزمن» و «دپ» برا
«الدغرب» مفاهیدی هدچون صدای آراپ امواج ،حرکت سرریع زمران و رنر غرروب را برهوسریلۀ
استعارات شفا و قابل استنباط بیان کرد است.
 .3-۲تصویرگونگی آوایی

تصویرگونگی آوایی ،آن است که صورت آوایی دال بر مدلول داللت کنرد .ایرن نروع تصرویرگونگی
اولین نوع انگیختگی است که بشر را به تفکر دربرارۀ رابطرۀ طبیعری برین صرورت و معنرا واداشرت
(شریفی و عرفانیان .)۱۰۵ :۱۳۹۱ ،مهمترین گونههای انگیزش آوایری عبارتانرد از :نراپآوا ،صرداهای
طبیعی و ندادآوا.
«ناپآوا» به واژ ای گفته میشود که با مفهوپ خود ارتبراطی طبیعری دارد و بره برازآفرینی صردا،
حالت ،حرکت یا عدل مصداق خارجی خود میپردازد (وحیدیان کامیار)۱۱-۱۰ :۱۳۷۵ ،؛ بررای مثرال،
در سرطر «

» واژۀ «تصرهل» تکرراری از شریهۀ اسرب ارائره

میدهد .در سرطر «

» (قبرانی )۲۴۲/۱،۱۹۹۸ ،حررو واژۀ «مرمرر» بره

حالت نرمی و هدواری سن اشار دارند.
اصوات طبیعی در نتیاۀ حاالت شدید روانی چون اندو  ،شرادی و تعارب برهطرور طبیعری از
دهان بر میآیند .از آناا که این نوع اصروات از اعدراق وجرود بیررون مریآینرد ،برخری از آنهرا در
زبانهای مختلف دنیا شبیه بره یکدیگرنرد؛ مرثال کلدرۀ «آ »  /ah/در زبرانهرای عربری ،فارسری،
انگلیسی ،ایتالیایی برای بیان اندو به کار میرود و کلدرۀ «برخ»  /bax /کره در زبران عربری بره واژۀ
«بهبه» در فارسی و لفظ  /bah/در فرانسه و ایتالیرا شرباهت دارد ،بررای تحسرین اسرتفاد مریشرود
(وحیدیان کامیار .)۱۲ :۱۳۷۵ ،در زبان عربی کلداتی هدچون «واویلتا»« ،یرا عابرا»« ،لیرت» و  ...از
جدله اصوات عاطفی هستند که بهترتیب ،برای بیان اندو  ،حیرت و ّ
تدنا به کار میروند.
«ندادآوا» به یک واج یا خوشهای از واجها اطالق میشود که در مادوعرهای از واژ هرای یرک
زبان دید شوند و دارای عناصر معنایی مشترک باشند .در این نوع الفاظ برخال ناپآوا ارتبراط برین
دال و مدلول ،مستقیم و برونزبانی نیست؛ بلکه غیر مستقیم است و داخرل زبران تفسریر مریشرود
(شریفیمقدپ و مهرآرا .)۶۳ :۱۳۹۷ ،ندادآوا را میتوان در گرو واجهای تک و خوشههای واجی بررسی
کرد.
در سطح واجهای تکتکرار یک هدخوان یا واکه ،مفهوپ خاصی را بیان مریکنرد؛ بررای مثرال،
ذکر پیاپی حر «ق»  /G/مفهوپ شدت و جن  ،آوای «د»  /d/پیروزی یا حداسره وهدخروان «ب»
 /b/احساسات عاشقانه را منتقل میکند (غنیدري الهرالل .)۴۴۳ :۲۰۰۱ ،در زمینرۀ القراگری واکرههرا،
ُ
اندرسون صدای  /i/را با مفهوپ خردی ،آوای  /â/را با معنری درشرتی و واکره گررد و پسرین  /o/را برا
مفاهیم بزرگی و گردی متناسب میداند (.)Anderson, 1998: 27
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در سطح خوشههای واجی ،دستهای از واجها که در چند واژ مشترک هستند ،معنای خاصری را
به آن واژگان میبخشند؛ مثل « »glدر کلدات « »glimmer« ،»glistenو « »glowکه برا مفهروپ نرور و
دیدن مرتبط هستند .در زبان عربی نیز تروالی دو حرر «خر» /xr/در کلدرات «خررت»« ،خررز»،
«خرط»« ،خرق» و «خرپ» بر معانی پار کرردن یرا سروراخ کرردن داللرت دارد .هدچنرین حررو
«دج» /dʤ/در کلدات «دجن»« ،دجر»« ،دجی» و «دجم» بیانگر تاریکی است.
 .۱-3-۲پیوستار نمادپردازی آوایی هینتون

پیوستار ندادپردازی آوایی از جدله الگوهای زبانشناختی است که هینتون و هدکارانا مطرح کرد
و مطالعات ارزند ای در زمینۀ تصویرگونگی آوایی اناراپ داد انرد .ایرن الگرو ردن آنکره ارتبراط
طبیعی بین صوت و معنا را انکارناپذیر میداند ،اصرل قرراردادی یرا دلبخرواهیبرودن رابطرۀ دال و
مدلول را هم تائید میکند؛ به عبارتی ،میان دو اصل انگیختگری و اختیراریبرودن واژگران منافراتی
ندیبیند (.)Hinton et al, 1994: 1-6

در چارچوب رویکرد مورد بحث ،نشانههای صوتی با توجه به درجات تصویرگونگی در چهرار
طبقۀ تقلیدی ،عینی ،ترکیبی و قراردادی قابل بررسی هستند و در تحلیرل نهرایی ،تدرامی طبقرات و
نشانهها بر روی محوری از حداکثر تا حرداقل انگیختگری قررار مریگیرنرد؛ یعنری هدرۀ نشرانههرا
میتوانند کدتر یا بیشتر ،تصویرگونه یا ندادین باشند .در این پیوستار ارتباط اختیاری ،قطب مخالف
ارتباط تصویرگونه را تشکیل میدهد ( .)Ibid:1با استناد به رویکررد پیشرنهادی هینترون گونرههرای
مختلف ندادپردازی آوایی به ترتیب سطوح تصویرگونگی چنین است:
الف) نمادپردازی عینی( :)Corporeal sound symbelsندادپردازی عینی دربردارندۀ نشانههرایی اسرت
که بر واکناهای طبیعی بدن یا حاالت روحی داللت دارند .خدیاز  ،عطسه و سررفه کره از جدلره
نشانههای فیزیکی هستند ،هدچنین اصوات عاطفی از قبیرل «أ »« ،واعابرا » و «آ » کره بیرانگر
حاالت عاطفی هستند ،در این گرو قرار میگیرند .عبارتهای ندا نیز به دلیرل آنکره سربب جلرب
توجه مخاطب میشوند و در زمینۀ توبیخ و تهدید به کار میروند ،در این دسته جای میگیرنرد .بره
باور هینتون این نوع ندادپردازی از باالترین درجۀ تصویرگونگی برخوردار اسرت؛ زیررا رابطرۀ برین
صورت نشانهها با مفهومشان بسیار عینی است (.)Hinton et al,1998: 2-3

ب) نمادپردازی تقلیدی( :)Imitative sound symbelsدر ندادپردازی تقلیردی صرورت آوایری دال ،بره
بازآفرینی صدا ،حرکت یا حالت مدلول میپرردازد .نشرانههرای ایرن گررو دارای جنبرۀ محیطری و
فرازبانی هستند؛ بنابراین ،الفاظ ناپآوا که القاکننردۀ صرداهای محیطری هسرتند ،در مادوعرۀ ایرن
نشانهها قرار میگیرند .از آناا که حرریم واژ سرازی در ایرن گررو  ،براز و برا آزادی بیشرتر صرورت
میگیرد ،نشانههای تقلیدی ،از ندادهای عینی تصرویرگونگی کدترری دارنرد (شرریفیمقردپ و مهررآرا،
.)۶۵ :۱۳۹۷
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هینتون و هدکارانا واژگان تقلیردی را در دو گررو راپ و وحشری بررسری کررد انرد .کلدرات
وحشی بازتاب حقیقی آوای دال با مدلول بود  ،فاقرد صرورت واژگرانی هسرتند و درجرۀ شرفافیت
باالیی دارند؛ هدچون زمانی که صدای گربه را بهصورت «… »miewwwبیران مریکنریم .الفراظ راپ
دارای صورت واژگانی بود و از نوع وحشی خود تیر تر و ندادینتر هستند؛ مانند صرورت واژگرانی
میومیوکردن ( .)Hinton et al, 1998: 281- 271در این نوع ندادها میزان شباهت هر نشانه با مصداقا

َ َ
در مقایسه با نشانههای دیگر متفاوت است؛ بهطور مثال ناپآوای «ش ْرش ْر» نسبت به لفظ «شرالل»

هدگونی بیشتری با صدای آب دارد.
ج) نمادپردازی ترکیبی ( :(Syntetic sound symbelsدر این گونه ندادپردازی که بهواسطۀ تکرار واکره یرا
هدخوان معین صورت میگیرد ،دال بهطور غیر مستقیم با مدلول ،از طریق تداعی برخی اصوات برا
مفاهیم خاص ارتباط پیدا میکند .در نشرانههرای ترکیبری ،سراختار صروتی و مختصرات فیزیکری
صامت و مصوت با معنای مورد نظر نویسند متناسب است؛ بررای مثرال ،اصروات  /u،â،o/کره برم
هستند ،حاالت آراما ،وقار ،وحشت و بزرگی را القا میکنند و صداهای زیر /e ،i ،a/بیانگر حرکات
سریع ،کوچکی و عواطف تندی هدچون عشق و سرمسرتیاند (قرویدی .)۳۰ -۲۸ :۱۳۸۳ ،در سرطح
هدخوانها ذکر پیاپی آواهای انسدادی از قبیل /k،t،d ،b/القاگر صداهای بلند و تداعیکنندۀ مفاهیم
کوبندگی ،شدت و صالبت است )الرورقي .)۱۷۵ :۱۹۸۴،در چرارچوب الگروی هینترون نشرانههرای
ترکیبی نسبت به دو گرو پیشین از انگیختگی کدتری برخوردار هستند.
د) نمادپردازی قراردادی :هینتون بر این باور است که نشانههای قرراردادی در پیوسرتار مرورد بحرث از
سدت تصویرگونگی فاصله گرفته ،به تیرگی بیشتر گرایا دارند .به گفتۀ او در این نوع ندرادپردازی،
تصویرگونگی نشانهها کدتر جنبۀ جهانی دارد و به دلیل ندادینگی بیشتر ،زبانمحور اسرت ( Hinton

 .)et al, 1998: 5این گرو که آن را «پیوند آوایی» ناپ نهاد اند ،آن دسرته ندادهرا را دربرمریگیررد کره
توالی واجها در آن بر مفاهیم خراص داللرت دارد؛ برهطرور مثرال ،دو واج  /sl/در کلدرات «،»Slip
« »Slideو « ،»Slipperyالقاکنندۀ معانی خیسی و چربی هسرتند .در زبران عربری نیرز ماراورت دو
هدخوان  /zm/در واژگان « َز ْم َز َپ»« ،زمار»« ،زمخر»َ «،ز َم َر» و « َز َمل» بر مفراهیدی کره مررتبط برا
صوت است ،از قبیل سخنگفتن ،فریادزدن و آوازخواندن داللت دارند.
 .3نزار قبانی و نمادپرداری آوایی در سرودههای او
نزار قبانی از نامورترین شاعران عاشقانهسرا در ادبیات معاصر عربی است کره برهسربب مو روعات
شعری و شیوۀ بیانا از شهرت ویش ای برخوردار است .او در آغاز ،غزل را دستمایۀ کار خود قررار
داد و پ از شکست عربها از اسرائیل در ۱۹۶۷پ ،اشعارش صبغهای سیاسی به خود گرفت.
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ویشگی مدتاز آثار قبانی بیان سهل و مدتنع اوست که در مرز زبان وحشی مدرن و گفتار ایستای
قدیم قرار دارد .اسلوبا ،اسلوبی روزنامهوار و ترکیبی از الفاظ فصریح و عامیانره اسرت (خسرروی و

هدکراران .)۱۴۲ :۱۳۹۱ ،از دیگر خصایص شعری این سرایند  ،میتوان به بهر گیری از رمز و اسرطور
در سطح وسیع ،هدچنین بهکارگیری انواع گوناگون هناارگریزی از قبیل واژگانی ،سربکی و معنرایی
اشار کرد .از نظر آوایی کلدات را بهگونهای به کار میبرد که در زبان معیار متداول نیست (مشرایخی

و خردادادی .)۵۳ :۱۳۹۱ ،برخی از مهمترین آثار شعری وی عبارتاند از :قالت لري السراواء ،الوسر
یاللماا  ،حب بتي ،قصائد متاحشة ،أیجدیة ال اسان و  . ...تحلیل اشعار قبانی برر اسراس الگروی
هینتون به شرح زیر است:
 .۱-3نمادپردازی عینی در شعر قبانی

شفا ترین نوع تصویرگونگی در پیوستار پیشنهادی هینتون به نشانههای عاطفی و فیزیکری مربروط
میشود .در اشعار قبانی نشانههای عاطفی مشتدل بر عبارتهای تدنا ،ندا و اصوات مربوط بره درد
از کارکرد گسترد ای برخوردارند .چنین به نظر میرسرد کره شراعر بررای بیران معرانی ذهنری خرود
ندادهای عاطفی را بیا از ندادهای فیزیکی به کار گرفته است .در قصیدۀ «بلقی » ادوات نردا در
حدود  ۷۷بار ذکر شد اند و در سرودۀ «فاطدة في الریف البریطاني» ذکرر پیراپی الفراظ و عبراراتی
هدچون آ  ،یا أیتها ،لیتنی ،ما أجدل بیانگر بار احساسی شعر است:

(قباني)۱۶۶/۴ :۱۹۹۸ ،

در واژۀ «آ » هنگاپ تلفظ واکه پسین ،افتاد و گرد «آ» زبان در ته دهان میافتد و فاصلۀ دو فرک
از یکدیگر زیاد میشود؛ در نتیاه زمان بیشتری برای تولید این مصوت نسبت به سایر واکههرا نیراز
است .این امر منار به آن میشود که آهن

کالپ کندتر و شعر از هیاان تهی شرود (مشرکوةالردینی،

 .)۷۵ :۱۳۷۴نویسند با عبارتپردازی مکرر واژۀ «آ » ،کشا واکه «آ»  / â/را ابزاری برای بیان اندو
عدیق خویا قرار میدهد که پ از فراق محبوب بر قلبا وارد شد است .هدخوان « » /h/نیز که
بهوسیلۀ ارتعاش تارهای صوتی در مخرج خود ،یعنی آخر حلرق تلفرظ مریشرود ،بیرانگر عواطرف
درونی شاعر از قبیل ا طراب و اندو است .در این سطرها تکرار پیاپی لفظ «لیتني» نشانۀ تحسر و
استفاد از اسلوب تعاب در عبارات «ما أجدل عینیک» و «ما أجدل شعري» بیانگر مبالغه در بیان
احساسات قلبی شاعر به معشوق است.
در شعر «بلقی » نویسند با بهر گیری مداوپ از ادات ندای «یا» سعی دارد توجه مخاطب را به
رن بیپایانی جلب کند که پ از ماجرای قتل هدسرش بدان دچار شد است:
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قباني)۱۵-۱۱/۴ :۱۹۹۸ ،

آوای سایشی «ی» /J/هم طنین یک واکه را دارد و هم سرایا یرک هدخروان .بره براور گرامرون
نیمواکه سختکامی «ی» شامل نوعی لرزش مستدر است و اندیشۀ تداوپ و پایانپذیری احساس یا
اندیشهای را تداعی میکند .این واج هنگامی که با سایر هدخوانها بهویش واکهها هدرا شود ،طنین
آنها را مکرر جلو میدهد (قویدی .)۶۳-۶۲ :۱۳۸۳،با تکررار نریمهدخروان «ی» در آغراز هریرک از
سطرها ،لحن ،غمانگیزتر میشود و صدای گریه طنین بیشتری مییابد .عالو بر ایرن ،مصروت «ا»
بنا بر امتداد طبیعی خود میتواند گستردگی آالپ شاعر را در ّ
طی زمان تصویر کنرد؛ بنرابراین ،ذکرر
پیاپی لفظ «یا» اندو مداوپ قبانی را نشان میدهد.
 .۲-3نمادپردازی تقلیدی در شعر قبانی

انگار های تقلیدی که دربردارندۀ انواع واژگان ناپآوا هستند ،از نظر میزان تصرویرگونگی در جایگرا
دوپ از پیوستار هینتون قرار میگیرند .شاعر بهمنظور عینیت بخشریدن بره افکرار خرویا ،ایرن نروع
انگار ها را بسیار به کار گرفته است .بررسی ندادهای تقلیدی در اشعار او نشان میدهد که اصروات
تشکیلدهندۀ ناپآوا با مفاهیم خراص ،ارتبراط تصرویرگونه دارنرد؛ البتره درجرات تصرویرگونگی از
نشانهای نسبت به نشانۀ دیگر متفاوت است؛ بررای مثرال ،نشرانه «الخشخشرة» در مقایسره برا واژۀ
«تنقطین» ،ارتباط مستقیم و شفا تری با مدلول خود دارد؛ بر این اساس ،از تصویرگونگی بیشتری
هم برخوردار است.
در سرودۀ «طوق الیاسدین» چهار ناپآوای «تنقطین ،تدمدمین ،الررنین و تقهقهرین» هدگرونی
صورت آوایی دال را با مدلول نشان میدهند .در واژۀ تنقطین واجهای «نرون»« ،قرا » و «طرا» برر
اساس ویشگیهای صوتی خود حالت خروج عطر و شکل قطرات آن را تصویر مریکننرد .هدخروان
خیشومی نون که در نتیاۀ چسبیدن نوک زبان با لثۀ باال و خروج هوا از را بینی حاصرل مریشرود،
بر برونرفت اشیاء از سطوح درونی و تالرییرافتن داللرت دارد (عبراس )۱۶۰ :۱۹۹۸ ،و در نراپآوای
تنقطین به خروج قطر های عطر از داخل بطری و آشکارشدن آنهرا برر روی لبراس اشرار مریکنرد.
صامت انسدادی قا که با حب هوا در ریه و سپ خرروج یرکبرارۀ آن برهصرورت انفاراری ادا
ُ
میشود ،بر خرد یا تکهتکهشدن داللت دارد (قائدی و هدکراران)۳۱ :۱۳۹۲ ،؛ بنابراین ،نشران مریدهرد
عطر بهصورت قطر قطر از شیشه بیرون آمد است .حر «طا» که بهواسطۀ تداس مسرتقیم سرطح
جلوی زبان با تداپ مساحت کاپ باال ایااد میشود ،داللت بر گردبودن و گستردگی میکند (عبراس،

 .)۱۲۰ :۱۹۹۸این واج در ناپآوای یادشد تصویرگر شکل ّ
مدور قطرات عطر است:
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(قباني)۳۲۶-۳۲۳ /۱ :۱۹۹۸ ،

در ناپآوای دوگان ساخت «تدمدمین» همآیی دو حر دال /d/و میم /m/پشواکی از آواز معشوق
ارائه میدهد .صامت انفااری دال که بر قوت و شدت اشار دارد ،بر اوجگیرری صروت و برمبرودن
صدا داللت میکند و حر میم که با خروج هوا از را بینی و بهواسطۀ جدعشدن لبها بر یکدیگر
با فشار بیان میشرود ،القاکننردۀ آوای زمزمرهوار و فررود صروت اسرت (عبراس .)۱۳ :۱۹۹۸ ،در واژۀ
«رنین» با توجه به خصائص آوایی هدخوانهای «ر»  /r/و «نون» /n/میتروان دریافرت کره آن ترانرۀ
فرانسوی که محبوب خواند  ،نوای غمانگیزی است که در آن ترجیع صوت وجود دارد؛ یعنی صردا
در آن بهصورت پیاپی در گلو گرداند میشود .در بیان این مدعا میتوان گفت بررای تولیرد صرامت
لرزشی «ر» نوک زبان به لثۀ باال می چسبد و در عین حال که را بینری مسردود اسرت ،هروا در پری
زناهای متوالی خارج میشود؛ بدین ترتیب یکی از داللتهای این صامت ،تکرار یا ترجیع است
(حدیدبیاتی )۱۵ :۲۰۰۷ ،و نون به دلیل آنکه حرفی خیشومی است و هنگاپ ادای آن درون حفرۀ بینری
ارتعاشاتی ایااد میشود ،القاگر هیاانات درونی ،بهویش ا طراب و اندو است.
در واژۀ «تقهقهین»حر «ق»  /g/از آن جهت که حرفی انفااری است و با رهاشردن یرکبرارۀ
صوت ادا میشود ،به صدای بلند خند ای اشار دارد که بهطور ناگهانی صورت گرفته باشد .حرر
« » /h/که برای تولید آن ،ارتعاشرات صروتی درون حلرق ایاراد مریشرود ،داللرت برر آن دارد کره
خند های پیاپی معشوق از اعداق قلب او سرچشده گرفته است.
در شعر «یاوز أن تکوني» دو ناپآوای «الزلزال» و «تعربدي» نیز در حوزۀ انگیختگی تقلیدی
قرار میگیرند .در واژۀ «زلزال» حرو «ز»  /z/و «ل»  /l/تصویری از حرکات شدید زمین نشان
میدهند .هدخوان صفیری و واکدار «ز» که در نتیاۀ ارتعاش تارهای صوتی حاصل میشود،
تداعیکنندۀ لرزش پیاپی زمین است و حر الپ که هنگاپ تلفظ از مخرج خود به سدت نوک زبان
منحر میشود ،به متدایلشدن زمین از سویی به سوی دیگر اشار دارد (صالح:)۲۸۳ :۲۰۰۹ ،
(قباني-۵۲۳/۱ :۱۹۹۸ ،
)۵۲۵

در این قصید حرو تشکیلدهندۀ کلدۀ «تعربدي» هدگونی صورت آوایی دال را با مصداق
خارجی نشان میدهند؛ بدین معنا که واجهای «ع»« ،ر»« ،ب» و «د» با توجه به خصائص صوتی
خود ،بیانگر فریاد بلندی هستند که از سر خشم بر زبان آورد میشود .آوای انفااری «عین» که با
تن شدن دیوار های وسط حنار و ارتعاش تارهای صوتی ادا میشود ،داللت بر شدت یا قوت
دارد و از آناا که حرفی حلقی است ،تداعیکنندۀ احساسات شدید قلبی از قبیل خشم است
(عباس .)۲۱۳ :۱۹۹۸ ،این واج در ناپآوای تعربدی از سویی شدت بلندای صوت و از سوی دیگر،
تالی خشدی عدیق را نشان میدهد .حر «ر» تصویرگر لرزشی است که در نتیاۀ خشم بر
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انداپهای بدن وارد میشود .هدخوان «ب» هم که در پی انطباق لبها بر یکدیگر و سپ
گشود شدن آنها بیان میشود ،داللت بر گستردگی یا ارتفاع دارد (هدان )۱۰۱ :و در واژۀ «تعربدي»
به اوجگیری صوت اشار میکند .حر دال نیز تأ کیدی بر شدتیافتن خشونت و درشتیاست.
در سرودۀ «إنها تثل نساء» الفاظ «خشخة» و «السالسل» نیز در زیرمادوعۀ ندادپردازی
تقلیدی جای میگیرند:
(قباني،
)۲۵۱/۴ :۱۹۹۸

در واژ «خشخشة» هدخوان سایشی «خ» /x/که بهواسطۀ سائیدگی هوا با انداپهای گفتاری
تولید میشود ،برخورد حلقههای زنایر را با یکدیگر تداعی میکند و آوای «ش» /ʃ/از آن جهت که
داللت بر اصوات نرپ ،صا و عیف میکند ،صدای آرامی را که در نتیاۀ برخورد حلقهها به
یکدیگر حاصل میشود ،تصویر میکند .در کلدۀ «السالسل» آوای پیوسته «س» /s/تصویری از
امتداد دایر های درهمتنید ارائه میدهد و صامت «ل» که هنگاپ تلفظ آن نوک زبان به لثۀ باال
میچسبد و دو طر زبان حالت لولهای به خود میگیرد ،مفهوپ پیوستگی و التصاق را انتقال
میدهد.
 .3-3نمادپردازی ترکیبی در شعر قبانی

در این نوع ندادپردازی ،برخال موارد پیشین ،ارتباط از سطح واژ کوچکتر شد  ،در سطح واج
تداعی مییابد .از آناا که این ارتباط بهنوعی از قبل در زبان وجود داشته است و نو یسند با توجه به
ّ
شم زبانی خود در متن آنها را به کار میگیرد ،میتوان گفت ندادپردازی ترکیبی از موارد پیشین
قراردادیتر است .در این پشوها نشانههای ترکیبی در دو سطح واکهای و هدخوانی بررسی خواهد
شد.
 .۱-3-3نمادپردازی ترکیبی در سطح واکه

واکه یا مصوت به واجهایی گفته میشود که از لرزش تارآواها پدید میآیند و بدون برخورد با هیچ
مانعی از مارای دهان میگذرند .این نوع واجها بر اساس فاصلۀ زبان تا سقف دهان به سه دستۀ
باز مانند ،/i,u/نیمباز /o,e/و بسته /a,â/تقسیم و از نظر جایگا زبان در دو دستۀ پیشین و پسین بررسی
میشوند (سعران .)۱۲۴ :۱۹۹۷ ،موری

گرامون ،زبانشناس فرانسوی ،واکههای زبان را در سه گرو

درخشان ،روشن و تیر بررسی کرد است.
واکههای درخشان  /â,a/برای بیان صدای بلند ،هیاهو ،تصویر مناظر پرشکو یا اشخاص
بلندمرتبه ،هدچنین توصیف اندیشهها و احساساتی که در زمان تالی آنها صدا اوج میگیرد ،از
قبیل خشم و خشونت به کار میروند (قویدی.)۳۳-۳۱ :۱۳۸۳،
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واکههای روشن  /i,e/برای تداعی صداهای نازک ،ناوای آهسته ،القای زیبایی و لطافت،
توصیف حرکات سریع ،هدچنین بیان موجودات یا اشیا کوچک به کار میرود (هدان.)۳۰-۲۷ :

واکههای تیرۀ  /o,u/از جدله اصوات بم و متناسب با عواطف سنگین ،جدی و حزنآلود هستند
و مفاهیم سکون و بزرگی را انتقال میدهند؛ عالو بر این ،برای القای اندیشههای تیر  ،اجساپ یا
پدید های زشت استفاد میشوند (هدان.)۴۰-۳۶ :

اندرسون نیز دربارۀ تفاوت نقا آوایی و معنایی مصوت افراشته و پیشین  /i/با مصوت افتاد و
پسین  /â/مباحثی را مطرح کرد است .به باور وی واکه  /i/مفاهیدی چون «پرداختن به مو وع
خاص و در دسترس»« ،قرارداشتن در فاصلۀ نزدیک و قابل دسترس به گویند » و «موارد مورد توجه
یا دوستداشتنی» را القا میکند .حال آنکه «واکه  /â/با معانی گوناگونی هدچون پرداختن به
مو وعهای کلی (گا معنوی) ،مفاهیم بزرگ ،دور از دسترس ،حتی دست نایافتنی در ارتباط است»
( .)Anderson, 1998: 27در اشعار قبانی تحلیل و بررسی ندادهای ترکیبی در سطح واکهای به شرح
زیر است:
در مقطع دوپ از قصید «خبز ،حشیا و قدر» واکههای درخشان  /â, a/بیا از هشتاد بار
تکرار شد اند و مفاهیم فرهنگی و اجتداعی متعددی را القا میکنند:

(قباني)۱۹-۱۸/۳ :۱۹۹۸ ،

مصوت  /â/در کلدات «البسطاء»« ،کسالي»« ،الضعفاء»« ،موتي» و «قضاء» ،فریاد خشم و
خروش شاعر را علیه سستی و جهل اجتداع طنینانداز میکند .در الفاظ « یاء» و «السداء» با
تصویر ُبعد مکانی از نوع فاصلۀ خاک تا افالک هدچنین در کلدات «إذا» و «عاش» با بیان طول یا
بعد زمانی ،دور بودن توهدات ذهنی هممیهنان شاعر را با واقعیت بیان میکند .این واکه در واژگان
«االنبیاء»« ،الکبریاء» و «االولیاء» بر شکو  ،بزرگی و فاصلۀ معنوی خواص از عامۀ مردپ داللت
میکند.
بر اساس اینکه مصوتهای گرد ،پسین و تیر  /u،o/تداعیگر احساسات حزنآلود ،سکون و
ُ
ُ
یفعل ُه ُ ،عفاءُ ،ن ُ
ضیع ،یستحیلونُ ،یه ُزون،
سنگینی هستند ،میتوان گفت این دو واکه در الفاظ «
ُ
ُُ
ُ
ترزق ُهمُ ،یددون ،یتسلون ،أفیون» از سویی احساس تأسف شاعر را دربارۀ خرافهپرستی و از سوی
دیگر ،سنگینی خسارت ناشی از باورهای نادرست را بیان میکنند .در ژر ساخت کالپ هم
ایستایی و رکود فرهنگی عقیدتی جوامع عربی را به تصویر میکشند.
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مصوتهای  /i،e/در عبارات «ببالدي ،ببالد ،في بالدي و في بالد» احساس تعلق خاطر و
وابستگی شاعر را به وطن و هموطنانا نشان میدهند .قبانی هدچنین با بهکارگیری مصوت  /i/در
الفاظ « غي ،نضیع ،نستادي ،یستحیلون» سعی دارد رفتار و عقاید اجتداع پیرامون خود را
کوچک بینگارد.
در نامۀ اول از قصیدۀ «رسالة جندي في جبهة السوی » دو مصوت  /o,u/در الفاظ «یتسلقون،
ُ
ُ
یهددون و یتوعدون» وحشت از هاوپ دشدنان را القا میکنند و در واژگان «لصوص ،قطاع،
ُقرصانُ ،سود الضدائر و ُزرق ُ
العیون» زشتی و نکوهیدگی حاالت ظاهری و روانی جنایتکاران را
ُ
نشان میدهند؛ عالو بر این ،شاعر از دو مصوت یادشد در کلدات «یسکرون» و «یشتدون»
بهعنوان ابزاری برای ناپسند جلو دادن اعدال سربازان استفاد کرد است:

(قباني:۱۹۹۸ ،
)۴۲-۴۱/۳

واکههای  /â،a/دن آنکه در سطرهای یادشد بان

رسا و آمیخته به خشم شاعر را در برابر

سهلانگاری سربازان به تصویر میکشند ،در الفاظ «والد ،الثائرة ،الصابرة ،أراها ،أبي ،بالد و
آبائي» بیانگر شکو اجداد شاعر هستند و در کلدات «جدار» و «برامیل» بزرگی حام شیء را
میرسانند .مصوت روشن و پیشین /i/در واژگان «والدي ،أبي ،خندقي و آبائي» نشاندهندۀ
تدایالت قلبی و اشتیاق نویسند است .این مصوت در فعل «تأتي» قابلیت دسترسی گویند و
مخاطب را به نامه و در واژگان «الطریق ،حریق و السفینه» با توجه به ویشگی کششی واکه/i/
گستردگی را القا میکند؛ گویا نویسند امتداد جاد را ابزاری برای بیان تعداد بیشدار راهزنان و
وسعت کشتی را وسیلهای برای نشاندادن جدعیت سربازان قرار داد است.
 .۲-3-3نمادپردازی ترکیبی در سطح همخوانها

هدخوان به آن دسته از آواهای زبان اطالق میشود که هنگاپ تولیدشان تنگنایی در دستگا گفتار
وجود داشته باشد .عالو بر واکه ،تصویرگونگی در سطح هدخوانها هم امری شناخته شد است؛
لذا در این بخا پشوها ،ندونههایی از انگیختگی ترکیبی در هدخوانها میشود.
در سراسر قصیدۀ «قصة راشیل من شوازنبرغ» حرو

حلقی که عبارتاند از« :أ ، ،ح ،ع ،خ و

غ» ،از کارکرد گسترد ای برخوردار هستند .این حرو از ته حلق بدون سایا بهصورت عیف و
چسبید به هر دو ریه بیان میشوند .در حقیقت این واجها از زوایای پنهان دل انسان بیرون میآیند
(علیالصغیر .)۱۸۲ :۲۰۰۰،بسامد زیاد حرو

حلقی در سرودۀ یادشد تصویرگر عدیقترین

احساسات روحی قبانی است .این حرو از آن جهت که با انقباض و لرزش دیوارۀ حنار تولید
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میشوند ،گرفتگی صدا را که در نتیاۀ کثرت اندو حاصل شد است ،القا میکنند؛ گویی شاعر
سخنان خود را از ته گلو با شکو و زاری ادا میکند:

(قباني)۳۷-۳۵/۳ :۱۹۹۸ ،

در این مقطع کوتا از شعر ،هدخوان هدز پانزد بار ذکر شد است .هدز  ،آوایی انفااری و
واکدار است که بهسختی تلفظ میشود ،تیزی و سنگینی این هدخوان در نتیاۀ بستهشدن کامل
تارهای صوتی و سپ

بازشدن باشدت آنها و بهصورت ناگهانی حاصل میشود .در شعر مورد

بحث و وح و برجستگی آوایی این واج ،زمینۀ فعالیت ذهنی ،بیداری فکری و آگاهی سیاسی
مخاطب را فراهم آورد است.
حر

«ع» از هدخوانهای انسدادی و ناپیوسته است .به دلیل آنکه تلفظ هدخوانهای

انسدادی مستلزپ خروج ناگهانی هوا با فشار زیاد است ،ذکر پیاپی آنها سبک کالپ را منقطع جلو
میدهد .تکرار آوای «ع» در این شعر صدای برید برید و بغضآلود شاعر را تصویر میکند؛ گویا
او انسان خفهشد ایاست که از شدت اندو قادر به تنف نیست.
واج «غ» بهواسطۀ ارتعاش تارهای صوتی و نزدیکشدن دیوار های حلق به یکدیگر بیان
میشود .این واج با توجه به شیوۀ تولیدش در مخرج حلق تداعیکنندۀ ظلدت ،خشم و خشونت
است (عباس .)۱۲۸-۱۲۷ :۱۹۹۸ ،شاعر با تکیه بر این آوا از سویی ،صحنۀ خشونت و تهاجم
استعدارگران غربی را بازآفرینی میکند و از سوی دیگر ،تیرگی سرشت آنان را آشکار میسازد و در
حقیقت ،با بهکارگیری این هدخوان ،خشم خود را نسبت به اقدامات دشدنان نشان داد است.
به گفتۀ حسن عباس صامت سایشی و بیواک «خ» القاگر ح

المسه و خراشیدگی در سطح

پوست است ( .)۱۷۶ :۱۹۹۸در سطرهای مذکور ،این صامت یادآور زخمهایی است که بر پیکر
هموطنان شاعر وارد آمد است .آوای «ح» از جدله هدخوانهای سایشی است که بهصورت
سایشی بدون آنکه تارهای صوتی را مرتعا سازد ،با گرفتگی خاصی که ویشۀ این حر

است،

خارج میشود .این آوا بهسبب آنکه از وسط حلق تلفظ میشود ،بر حاالت نفسانی پنهان داللت
میکند ،هدچنین نشانۀ وابستگی احساس به اعداق روح انسان و رمز گستردگی گرایشات قلبی
است (زارع و هدکاران .)۸۵ :۱۳۹۱ ،در سطرهای یادشد صامت «ح» غالبا بیانگر تعلق خاطر عدیق
شاعر به میهن و نیاکان است.
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حر سبک و سست « » از بخا انتهایی حلق تلفظ میشود و بر ناتوانی ،از هم پاشیدگی و
عواطفی هدچون اندو  ،یأس و عشق داللت میکند .در این شعر صامت « » در روساخت کالپ،
عشق بیپایان شاعر را به کشور و هممیهنانا بیان میکند و در سطوح ژر ساختی از هم پاشیدگی
و نابودی جوامع عربی را تصویر میکند.
 .4-3نمادپردازی قراردادی در شعر قبانی

این نوع ندادپردازی بر محور انگیختگی ،گرایا بیشتری به ندادینگی دارد و نسبت به موارد پیشین
از کدترین درجات تصویرگونگی برخوردار است .با در نظر گرفتن ویشگی توالی اصوات در
نشانههای قراردادی ،مااورت حرو «رج»  /rj/در اشعار قبانی با مفهوپ حرکت شدید و لرزش
مستدر در ارتباط است .در ابیات زیر هدنشینی این دو حر در واژ های «رجفة ،أرجوحة،
الترجرج ،تأرجح و یتأرجحون» درستی این سخن را تأیید میکند:
(قباني:۱۹۹۸ ،
)۹۵/۱
(هدان)۱۱۱ :
(هدان)۲۰۹ :
(هدان)۴۵/۳ :
(هدان)۵۵۳ :

توالی دو واج «خض» /xz/در زبان عربی مفاهیم شادابی ،لطافت و رطوبت را انتقال میدهد.
در اشعار زیر ،مااورت این دو واج کاربرد مفاهیم یادشد را نشان میدهد:
(هدان)۱۲۱/۱ :
(هدان)۱۲۳ :
(هدان)۱۲۷ :
(هدان)۱۳۲:

 .4نتیجه
بر اساس نتای پشوها ،انگیختگی آوایی عالو بر آنکه یکی از ارکان خالقیت و زیباییشناسی در
اشعار قبانی به شدار میرود ،بهعنوان ابزاری اساسی برای انتقال معنا استفاد شد است .این شاعر
بهمنظور عینیتبخشیدن به مفاهیم ذهنی خود از ندادهای تصویرگونه بسیار بهر جسته است.
میتوان گفت ارتباط شفا و عینی صورت آوایی دال با مدلول در سرود های قبانی ،از هدگامی
زبان شعر او با جهان پیرامونا سخن میگوید .این جهان پیرامون گا با صحنههای عاشقانه و
گاهی با فضای بحرانزدۀ جوامع عربی در ارتباط است.
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در پاسخ به پرسا اول و دوپ پشوها ،با کاربست پیوستار ندادپردازی هینتون در اشعار قبانی،
میتوان نشانههای زبانی را از نظر سطوح انگیختگی در چهار گرو عینی ،تقلیدی ،ترکیبی و
قراردادی بررسی کرد .این پیوستار با توجه به میزان شفافیتی که بین ساختار آوایی دال با مدلول
وجود دارد ،از باالترین درجۀ انگیختگی تا پائینترین درجات آن را ترسیم میکند.
در سرود های این شاعر ندادهای عینی در قالب الفاظ و عباراتی هدچون آ  ،لیتنی ،ما اجدل،
یا غاریتی و  ...باالترین درجۀ انگیختگی را دارند؛ زیرا بازتاب مستقیم عواطف نویسند هستند.
نشانۀ تقلیدی که دربرداندۀ انواع ناپآواهایی هدچون تقهقهین ،رنین ،الزلزال و  ...هستند ،در مرتبۀ
دوپ انگیختگی قرار دارند .نشانۀ ترکیبی و قراردادی هم بهترتیب ،در جایگا سوپ و چهارپ پیوستار
ندادپردازی آوایی قرار میگیرند.
در پاسخ به پرسا سوپ ،وجود نشانههای تصویرگونه در شعر قبانی بدین نکته اشار دارد که
اصل انگیختگی واژگان هیچ تناقضی با اختیاریبودن آنها ندارد؛ زیرا هیچ لفظی بهطور مطلق
شفا یا تیر نیست ،بلکه در تصویرگونهترین ندادها درجاتی از تیرگی وجود دارد؛ برای مثال،
ناپآوای ترشین که لفظی انگیخته است ،نسبت به واژۀ تقهقین تیرگی بیشتری دارد و لفظ زلزال از
کلدۀ آ انگیختگی کدتری دارد؛ بدین ترتیب ،در محور ندادپردازی آوایی دو اصل انگیختگی/
اختیاری مغایرتی با یکدیگر ندارند ،بلکه در تبیین انواع ندادها مکدل یکدیگرند.
منابع
باطنی ،محددر ا (،)۱۳۷۵کماا ت وه ف شفا ؛ بحثی در معناشناسی ،تهران ،آگا .
حدیدبیاتی ،سنا ( ،)۲۰۰۷التنغ فی القوآ اللوی ؛ دراسة صات ة ،بغداد ،مرکز احیاء التراث العلدي العربي.
خزعلی ،انسیه و هدکاران (« ،)۲۰۱۶ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم؛ پشوهشی در سور نبأ» ،ادب عویی ،ش ،۱
.۱۱۶-۹۵
خسروی ،کبری و هدکاران (« ،)۱۳۹۱فراخوانی شخصیتهای ادبی و دینی» ،لسا مب ن ،سال سوپ.۱۶۲-۱۳۹ ،
خضری ،علی و هدکاران (« ،)۲۰۱۷البنیة الصوتیة فی شعر توفیق زیاد ،هنا القصیدة الباقون» ،البحاث فی المغة
الروی ة ف آدایها ،العدد .۵۹-۳۷ ،۱۶
زارع ،آفرین و هدکاران (« ،)۱۳۹۱تحلیل آوایی در صح فۀ سجادیه (با تاکید بر دعای استعاذ )» ،پژفهشهای قوآ
ف حدیث ،ش .۹۱-۷۱ ،۱
السعران ،محدود (  ،)۱۹۹۷عم المغة ،قاهرة ،دار الفکر العربي.
شریفی ،شهال و لیال عرفانیان قونسولی (« ،)۱۳۹۱مقایسۀ انگیختگی آوایی در فاصلۀ زمانی دو یستساله»،
مطالرا یالغی ،ش .۱۲۰-۱۰۳ ،۵
شریفیمقدپ ،آزاد و حسین مهرآرا («،)۱۳۹۷پیوستار ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ بر مبنای نظریۀ هینتون»،
زیا پژفهی ،ش .۸۵-۵۹ ،۲۸
شریفیمقدپ ،آزاد و وحید ابوالحسینیزاد (« ،)۱۳۹۲انگار های تصویرگونه در گونه گفتاری کرمان» ،مجااعه
مقاال هشتا ن گودهاایی انجان توفیج زیا ف ادب فارسی ایوا  ،۱۴-۱ ،زناان ،انادن تروی زبان و ادب
فارسی ایران.
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صالح ،صبحي ( ،)۲۰۰۹دراسا فی المغة ،بیروت ،دار العلم.
طالبی قر قشالقی ،جدال («،)۱۳۹۵التحلیل الصوتي و الداللي في قصیدة بلقی لنزار قباني:مقاربة في وء منه
الصوتي» ،الجار ة اإلیوان ة لمغة الروی ة ف آدایها ،العدد .۹۸-۷۹ ،۴۰
الطیب ،عبدالله ( ،)۲۰۰۰الاوشد الی فه اشرار الروب ف صناعتها ،بیروت ،دار الفکر.
عباس ،حسن ( ،)۱۹۹۸خصائص الحوف الروی ة ف مران ها ،سوریة ،اتحاد کتاب العرب.
عبدی ،صالحالدین و جواد محددزاد (« ،)۱۳۹۶أسلوبیة الدوسیقي في أشعار نزار قبانی مادوعتا الوس یاللماا
و هلذا أکتب تاریخ النساء» ،ادب عویی ،ش .۲۳۰-۲۱۱ ،۱
علیالصغیر ،محددحسین ( ،)۲۰۰۰الصا المغاي فی القوآ  ،بیروت ،دار الدؤرخ العربي.
غنیدي الهالل ،محدد ( ،)۲۰۰۱النقد االدیي الحدیث ،قاهرة ،نهضة مصر.
قائدی ،مرتضی و هدکاران« ،)۱۳۹۲(،بررسی جایگا آواها در حرکتبخشی به تصاو یر ادبی صحنههای قیامت»،
پژفهشهای م ا رشتهای قوآ کوی  ،ش .۳۸-۲۳ ،۱
قباني ،نزار ( ،)۱۹۹۸االعاال الشرویة اللاممة نزار قباني ،ج  ۳ ،۱و  ،۴بیروت ،منشورات نزار قباني.
قو یدی ،مهوش ( ،)۱۳۸۳آفا ف القا؛ ره افتی یه شرو اخاا ثالث ،تهران ،هرم .
گلستانه ،سالم (« ،)۱۳۹۴بررسی سرود های نزار قبانی از دیدگا نقد فرمالیستی؛ مطالعۀ موردی دیاا حبیبتی و
الوس یاللماا » ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگا خوارزمی.
گیرو ،پییر ( ،)۱۳۹۳نشانهشناسی ،ترجدۀ محدد نبوی ،تهران ،آگا .
الدازني ،عبدالقادر ( ،)۱۹۹۰الشرو غایاته ففسائطه ،تحقیق فائز الترحیني ،بیروت ،دار الفکر البناني.
مشایخی ،حدیدر ا و زینب خدادادی («،)۱۳۹۱بررسی هناارگریزی در بخشی از اشعار قبانی» ،نقد ادب عویی
مراصو ،ش .۷۹-۵۱ ،۲
مشکوةالدینی ،مهدی ( ،)۱۳۷۴ساخت آفایی زیا  ،مشهد ،دانشگا فردوسی.
وحیدیانکامیار ،تقی ( ،)۱۳۷۵فوهنگ نامآفایی فارسی ،مشهد ،دانشگا فردوسی.
الورقي ،السعید ( ،)۱۹۸۴لغة الشرو الرویي الحدیث ،بیروت ،دار النهضة العربیة.
یخلف ،فایزة (  ،)۲۰۱۲س ا ائ ا الخطاب ف الصارة ،بیروت ،دارالنهضة العربیة.
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Abstract
In the contemporary era, along with his changing thought and feelings,
human being has transformed story writing ,as well and unlike the past, has
hidden the meaning under beneath layers of the narrative. In this regard, the
place and its meaningful reflections are among the capacities where various
elements could be decoded by probing in its aspects. Phenomenology with
expanded theories, has attracted the attentions into this meaningful element
rather than other sciences. One of the most prominent theories that has been
presented about place by phenomenologists is the theory of “sense of place”.
This sense transforms the space into the place with special sensual features
and is considered an important factor for identifying people. A factor which
has caused the authors to attribute the targeted positioning in their works to
that. ʻAicha Arnaout', is a Syrian – Albanian author and poet, creator of
psychological novel I lead you to others where the place carries the novel
meanings and concepts which corresponds to the sense of place. The current
research attempts to study the mentioned novel relying on the descriptiveanalytical method and based on the mentioned theory, so that it finds
information about latent conceptual layers in the place element of this story.
Some of obtained results suggest existence of new models in places like
home, school and cafes where by receiving the inner sense of place, the
author has prepared the ground for a new reading of them.
Keywords: Story, Identity, Sense of Place, Aicha Arnaout, Novel I lead you
to the others.
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چکیده
در دورۀ معاصر ،انسان همسو با اندیشه و احساسات پرپیچ و تاب خود ،داستاننویسی را نیز دستخوش تغییر کرد و
برخالف گذشته ،معنا را در الیههای زیرین روایت پنهان ساخت .در این میان ،از جمله ظرفیتهایی که با کاوش در
زوایای آن ،میتوان عناصر گوناگونی از داستان را رمزگشایی کرد ،مکان و بازتابهای معنابخش آن است.
پدیدارشناسی با نظریهپردازیهای گسترده ،بیش از دیگر علوم ،این عنصر معنابخش را در کانون توجهات خود قرار
داده است .از پرنمودترین نظریههایی که پدیدارشناسان دربارۀ مکان ارائه دادهاند ،نظریۀ «حس مکان» است .حس
مکان به معنای ادراک ذهنی از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با مکان قرار میدهد .این حس ،فضا را
به مکانی با خصوصیات حسی ویژه تبدیل میسازد و عاملی مهم در هویتیابی افراد تلقی میشود؛ عاملی که امروزه
نویسندگان را برآن داشته است تا موقعیتبخشیهای هدفمندی در آثارشان نسبت به آن لحاظ کنند .در رمان
َ
روانشناختی أقُ َ
ودک إلی غیري از عائشة ارناؤوط ،شاعر و نویسندۀ سوری-آلبانیایی ،مکان ،محمل معانی و مفاهیم
ِ

نوینی است که با نظریۀ حس مکان قابل تطبیق است .جستار حاضر میکوشد تا با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی و
بر پایۀ نظریۀ مذکور ،رمان یادشده را بررسی و تحلیل کند تا از این رهگذر ،به الیههای معنایی نهفته در عنصر مکان
این داستان پی ببرد .برخی از یافتههای پژوهش ،ناظر بر حضور مدلولهای جدید در مکانهایی چون خانه ،مدرسه،

نمایشگاه و  ...است که نویسنده با دریافت حس درونی مکان ،زمینه را برای خوانشی نو از آنها فراهم ساخته است.

ُ

َ

واژههای کلیدی :داستان ،هویت ،حس مکان ،عائشة ارناؤوط ،رمان أق َ
ودک إلی غیري.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
مکان نزد اربابان هنر ،همواره پدیدهای معنادار بوده است .این عنصر مهم در مشرقزمین و بهطور
خاص در ادبیات عربی ،غالبا پیشینهای درهمتندیده با نوستالژی را به همراه دارد؛ اما آنچه امروزه
مکان را فراتر از یاد یار و دیار ،به عنصری معنابخش در شعر و ادب مبدل ساخته است ،ژرفنای
اندیشه و سیطرۀ دیگر علوم بر جزء جزء آن است .در دنیای پر رمز و راز امروز که سخن جای خود را
به تصویر و بهطورکلی ظرفیتهای نمایشی دیگر عناصر داده است ،مکان بهعنوان کاربستی
معنامند و بصری ،بیش از پیش در کانون توجه ادیبان قرار گرفته است .امروزه مکانکاوی در
عرصههای مختلفی چون جغرافیا ،معماری ،فیزیک ،متافیزیک و حتی فلسفه ،زوایایی از مکان را
مورد بحث و بررسی قرارداده و هریک از اینها از نظرگاه خود بدان نگریستهاند؛ اما در میان آنها،
آنچه ادبیات و داستانپردازی را در ارتباطی تنگاتنگ با عنصر مکان قرار میدهد ،آراء و اندیشههایی
است که پدیدارشناسی با تبیین مختصههای جدید و متنوعی از مکان توسط نظریهپردازانی چون
شولتز ،رلف ،شوموئل ،لینچ و ،...برجای نهاده است.
نظریۀ حس مکان ،اندیشۀ پرطنطنهای از مجموعه نظریهپردازیهای پدیدارشناسان مکان است
مفهوم تقریبا جدید با مؤلفههایی چون
که با شولتز آغاز و توسط رلف و دیگران ادامه یافت .این
ِ
دیالکتیک درون و بیرون ،درون و برونیبودنهای متنوع ،مرکزیت و محصوریت و  ،...سوژه و ابژه

را در خوانشی نو مقابل هم قرار داد .از این منظر« ،مکان دیگر نهفقط محل یادآوری خاطرات ،بلکه
در چارچوب نظری مشخصی نسبت به سوژه تعریف میگردد و با المانهایی که برای آن
برشمردهاند ،حس مکان را متناسب با موقعیت قرارگیری سوژه ،بهصورتی خاص به ظهور میرساند»
(شولتز.)35 :1353 ،

َ
اقودک إلی غیري روایتی
عائشة ارناؤوط 1،نویسندۀ عربزبان مقیم پاریس ،در رمان
2

روانشناختی را با مریم ،شخصیت نخست داستان آغاز میکند و با پرداختن به تیپ شخصیتی
«تشنۀ همزاد» ) ،(Alter agoیکی از درونیترین تجربههای نویسندگی خود را در قالب این رمان
منتشر میسازد .رمان در شکلی خودنگاشت ،رونوشتی از دنیای نویسنده را منعکس میسازد .وی
کوشیده تا در قالب مریم به موضوعاتی چون آزادی ،مسائل زنان در جوامع کمترتوسعهیافته و بهطور
خاص به شکلگیری شخصیت مریم بهعنوان نمادی از دختران دگراندیش در جامعۀ سوریه سرک
بکشد .رمان بهشدت تحت تاثیر جریانهای فکری و روانشناختی است؛ از اینرو ،مکان را باید از
جمله نمادهای بسیار برجسته در این اثر تلقی کرد که گاه در تناظری دلنشین با شخصیت کاراکتر،
متولد میشود.
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 .1-1پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر درصدد است تا پاسخی شایسته به پرسشهای ذیل ارائه دهد:
 .1از مؤلفههایی نظریۀ حس مکان ،کدام یک نمود برجستهتری در رمان ارناؤوط دارد؟
 .2نظریۀ حس مکان چه جلوههای معناداری را در رمان تبلور بخشیده است؟
 .3اندیشۀ حس مکان ،چه تأثیری در شخصیتگشایی از شخصیت اصلی داستان داشته است؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

از جستارهایی که اخیرا به این دیدگاه پرداختهاند ،میتوان به «مفهوم حس مکان و عوامل
شکلدهندۀ آن» ( )1385از محمد صادق فالحت اشاره کرد که نگارنده ،تنها نظریه و سیر تطور آن
را بررسی کرده است .مقالۀ «مفهوم مکان و تصویر ذهنی و مراتب آن در شهرسازی از دیدگاه
کریستین نوربرگ شولتز در رویکرد پدیدارشناسی» ( )1389از حسنعلی پورمند و همکاران ،

پژوهش دیگری است که محویت آن بر بازپروری ِالمانهای حس مکان در ساختارهای جدید

شهرسازی قرارگرفته است .همچنین مقالۀ « چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با
استفاده از عناصر میزانسن براساس نظریه نوربرگ شولتز» ( )1397از محمدحسین عابدی و
همکاران ،از دیگر آثار موجود در این زمینه است که از ظرفیتهای نظریۀ حس مکان در تغییر حس
و حال میزانسن در سینما پرده گشودهاند .وجه تمایز جستار حاضر با آثار نامبرده را میتوان در
نگاهی تفصیلی به این نظریه در حوزۀ ادبیات داستانی دانست؛ چراکه نخستین پژوهشی است که
تاکنون به زبان فارسی این نظریه و مؤلفههای آن را در قالب یک رمان عربی کنکاش میکند.
 .2تبارشناسی مکان
مکان در زبان عربی غالبا مترادف با واژگانی چـون «موضع»« ،محل» و «الخأل» و در زبان
انگلیسی علیرغم معانی مختلف ،با کلماتی چون « »Site« ،»Placeو « »Locationتعبیر
میگردد .برخی از زبانشناسان ،مکان را از ریشۀ فعلی «کینونة» و همخانوادۀ کلمات «کان» و
«الکون» برشمردهاند .در این تعریف ،مکان ،ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با مدلول هستیبخش

خود برقرار ساخته و دستمایة تعابیر فرامادی متنوعی قرار میگیرد (الضبع.)41 :2018 ،

در اصطالحیابی از واژۀ مکان ،از آن چنین تعبیر کردهاند« :موضع و محلی ثابت و استوار با
ابعاد گوناگون و قابل اشارۀ حسی ،بهگونهای که بتوان بهطور مستقیم با آن روبهرو گشت و آن را
دریافت» (صالح.)38 :2018 ،
مکان اصطالحی ادغامیافته و پیچیده از طبیعت و فرهنگ است که در محلی خاص ،توسعه
یافته یا در حال توسعه است و از طریق تعامالت بین افراد و تجارب به مکانهای دیگر متصل
یی یک «چیز» نیست ،بلکه عبارت است از یک محل ،بهعالوه
میشود .در واقع مکان ،تنها کجا ِ
تمامی چیزهایی که در آن وجود دارد و به آن بهعنوان یک پدیدة یکپارچه و معنادار نگریسته
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میشود .به نظر میرسد سردرگمی دربارۀ مکان بدین خاطر است که مکان فقط یک مفهوم رسمی
جغرافیایی نیست که در انتظار تعریف دقیقی باشد ،بلکه اصطالحی خام و متغیر در
تجربههای گوناگون به حساب میآید؛ در نتیجه توضیح مفهوم مکان از طریق تحمیل یک تعریف
دقیق ،اما اختیاری ،حاصل نخواهد شد ،بلکه باید با لحاظ ارتباطات میان مکان و اصول و پایههای
پدیدارشناسی ،به مفهوم آن پی برد (الضبع.)48 :2018 ،

مکان ،موضوع ثابتی در تاریخچۀ تفکر غربی ،دست کم در سدۀ اول بعد از میالد بوده است.
اولین فلسفة صریح در مورد مکان در اندیشۀ افالطون و ارسطو شکل گرفت که هردو جایگاه

خاصی به مکان در فرهنگ واژگان بخشیدند .واژههای آنها ،یعنی « »choraو « 3»toposدر سطح
وسیعی آنچه شاید هم اکنون دربارۀ ناحیه و مکان بیندیشیم ،شرح میدهد (النصیر.)18-17 :1986 ،
آلبرتوس مگنوس (1280-1193م) ،میراثدار عمدۀ عقاید ارسطو ،در کتاب ماهیت مکان تأکید دارد
که خصوصیات ویژۀ مکان در نوع زندگی انسان نقشآفرین است .مکان برای او ترکیب منحصربه فردی
از تأثیرات جهانشناسی و محیطی بود که چیزهایی را که در آن مکان بودند ،شکل میداد؛
دیدگاهی که نقش شگرفی را برای عوامل محیطی مثل اقلیم و توپوگرافی در شکلبخشی به
شخصیت انسانی قائل است.
باشالر (1962-1884م) از مهمترین فالسفهای است که مکان را در کانون توجه قرار داده است.
وی معتقد است که خاطرات در رابطه با زمان ظاهر میشوند و بدون حرکتی در فضا قرار
میگیرند؛ آنها عمق دارند و به شکل ایمنتری در مکان تثبیت شدهاند .از نظر باشالر ،مهمترین
ناحیه برای خاطرات و تصاویر شاعرانه ،خانهای است که توپوگرافی حضور محرمانۀ ما را فراهم
میکند (کرسول)32 :1398 ،؛ اما در دورة اخیر ،به جرئت میتوان گفت هایدگر (-1889

1976م) برجستهترین فیلسوف شناختهشدۀ مکان است »dasein« .عبارت کلیدی در فرهنگ واژگان
اوست که اغلب بهصورت «بودن در جایی» ترجمه میشود« .از دیدگاه هایدگر ،بودن در یک
مکان ،نه بهعنوان یک ظرف ،بلکه بهوسیلۀ ارتباط قویتری بین یک چیز و مکان آن مشخص
میشود .وی برآن است که رابطۀ بین فرد و مکـان همانند رابطۀ بین محل سکونت ساکنان [که در
آن نوعی ارتباط مداوم بین شخص و مکـان وجود دارد] و مکـان تائید میشود» (همان.)29 :

 .3مکان از نظرگاه هنر و ّ
ادبیات
مکان ،مفهوم بحثبرانگیزی است که آزادانه بین رشتهها سیر میکند و مطالعه دربارۀ آن ،تنها
ویژگی جغرافیا نیست ،بلکه رویکردی بینارشتهای دارد .مکان در سطح پایه ،فضایی است که در
همۀ مقیاسها اتفاق میافتد و همواره یکی از وظایف اصلی جغرافیای انسانی ،کشف مفاهیم
متعدد آن بوده است .از طریق مکان است که ما جهان را معنادار میکنیم و آن را میآزماییم .در
شرایطی که بیگانگیهای متعدد با جامعۀ مدرن ،حس تعلق ما را تهدید میکند ،اهمیت مکان برای
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خالقیت در زندگی و هنر نمیتواند دست کم گرفته شود .گویی مسیرهایی وجود دارد که مثل دستی
گشودهشده به سوی شیوهای جدید از بودن در جهان ،جهت گرفتهاند (الشهید.)10 :2010 ،

مکان از آن جهت که خصوصیات زیباییشناختی عناصر را در خود جای میدهد ،ارتباط
معنامندی را با ادبیات و هنر برقرار میسازد .در این ساحت ،مکان از قاب مادی خود رها میشود و
در قامت آئینهای تمامنما از افکار و ذهنیات خالق آن و نیز محیط پیرامون جلوه میکند؛ بهگونهای
که هر گوشه و کنار آن ،از خوانشی نو بهرهمند میشود (شارف .)21 :2016 ،امروزه نوعی تجدید
حیات در متون خالقانۀ داستانی وجود دارد که مکان را در کانون سوژهها مینشاند .نویسندگان
خالق و محققان ادبی در حال کشف دوبارۀ مکان و افسونکردن مجدد آن هستند .مکان در
ادبیات ،فارغ از نغمههای نوستالژیکی ،بستری مناسب برای خالق آن است تا به زایش مفاهیمی نو
پردازد و نیز معنا را همهجانبهتر در متن به منصه ظهور رساند؛ از اینرو« ،آنگاه که از مکان در
ادبیات ،بهویژه در دنیای دستان سخن می گوییم ،منظورمان عنصری فعال از عناصر داستان است
که سهم عمدهای در شخصیتپردازیها و شخصیتگشاییها و بهطورکلی در پیکره و پیرنگ
روایت ایفا مینماید» (حسانین.)11 :2004 ،

ّ .4
حس مکان و تطور آن
آنچه امروزه با عناوینی چون «حس مکان»« ،روح مکان» یا «هویت مکان» ارائه شده ،وامدار
پدیداری جهان به میزان و
پدیدارشناسان و نظریهپردازیهای آنان است« .در نگاه پدیدارشناسان،
ِ

اتب بازگشت به خود اشیا برمیگردد»
چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان و پدیدارشناسی به مر ِ

(پورمند و همکاران .)81 :1389 ،از این منظر ،حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان و به واسطۀ
درک نمادها و فعالیتهای روزمره سریان مییابد .این حس میتواند در مکانهای زندگی فرد به
وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد (میرغالمی و آیشم .)70 :1395 ،پدیدارشناسی با نظریة
حس مکان ،تجربۀ انسان را از فضا ،به مؤلفههای تشکیلدهندۀ خاطره از فضا تجزیه کرده است؛
که اهمیت روایت برشکلگیری فضا در ذهن را نشان میدهد (عابدی و همکاران.)98 :1397 ،

از جمله برجستهترین مکانکاوان ،میتوان به شامای شوموئل ( ،)Shamai Shumuelادوارد رلف
(  ،Edward Relphای فیو توآن ( ، )YI-Fu Tuanآلتمن والو (  ،Low and Altmanکوین لینچ ()Kevin Lynch

و نوربرگ شولتز ( )Norberg shultzاشاره کرد .به باور شوموئل «حس مکان پیوندی پویاست که فرد در
نتیجۀ دلبستگی ،هوشیاری ،تعلق و تعهد به مکان ،آن را توسعه میدهد و آمیزهای است از
احساسات خودآگاه و ناخودآگاه و ادراک؛ مفـهومی غنی که چگونگی دریافت ،تجربه و بیان افـراد
را شامل میشود ،به مکان معنا بخشیده و بر نگرشها و رفتار افراد تأثیر میگذارد» (کاشی و بنیادی،

 .)45 :1392همچنین از نظر لینچ ،حس مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار
میسازد و وحدتآفرین است .از نظر او ،فضا باید هویتی قابل ادراک ،نمایان ،قابل شناسایی و
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بهیادماندنی باشد تا حس مکان ایجاد شود؛ این نوع حس مکان میتواند احساس تعلق را نیز به
همراه داشته باشد (فالحت.)63 :1385 ،

در میان مکانپژوهان ،بیشک حس مکان با شولتز بیش از دیگران مورد واکاوی قرارگرفته
است .شولتز معتقد بود برای فهم روح مکان ،معنای هر شیء ریشه در روابط آن با اشیای دیگر
دارد؛ یعنی آن چیزی که اشیا را گرد هم میآورد .این تعریف و تحلیل از مکان را بهراحتی میتوان با
هماهنگی و ترکیب عناصر داستان دراماتیک و اجرا مورد تحقیق قرار داد .ساختار هم بر ویژگیهای
شکلی مجموعهای از روابط شاره میکند .از همینروست که ساختار و معنا وجوه یک کلیتاند .به
باور شولتز« ،انسان بهواسطۀ بنانهادن ،به معناها حضوری عینی میبخشد و بناها را گرد هم میآورد
تا شکل زندگیاش را بهعنوان یک کلیت عینیت داده و نمادینه سازد .در شهر ،معانی بیگانه و
خارجی با روح محلی تالقی کرده و مجموعۀ پیچیدهتری از معناها را به وجود میآورند» (شولتز،

.)8 :1353

حس مکان در رمانَ أ َ
 :5مؤلفههای ّ
قودک إلی َغیري
ّ
مرکزیت و محصور ّیت ()centerality & confinelity
.1-5

مرکزیت و محصوریت ،از جمله مؤلفههای درونیبودن حس مکان به شمار میآیند« .هر مکانی
که در آن معنا آشکار میشود ،یك مرکز است .احساس خاص احاطهشدن توسط عناصر موجود ،از
جمله ویژگیهای اصلی حس مکانهای مصنوع است که توسط عناصری مانند نورپردازی ،ارتفاع،
شکل و فرم میتواند متفاوت باشد» (شولتز .)97 :1389 ،بیشک آشناترین نمود از مرکزیت و
محصوریت مکان« ،خانه» است که افراد با دلبستگی و ریشهداشتن در آن ،حس درونی مکان را
تجربه میکنند؛ جایی که میتوان از فشارهای بیرون کناره گرفت و خود واقعی را به ظهور رساند.
در نگاه باشالر:
خانـه پناهـگاه رویاپردازی و پشتیبان رویاپرداز است و به آدمـی امکان میدهـد که در آسـودگی
رویـا بپردازد .خانـه از بزرگترین قدرتهای ترکیبکنندۀ اندیشه ،خاطـره و رویای آدمی است.
گذشته ،حال و آینده به خانه دینامیسمهای گوناگون میبخـشد که گهگاه به هم برخورد میکنند،
گـاه با هم درگیر میشوند و گـاه نیز در زنـدگی ،محرک یکدیگرند .خـانه ،پذیـرای پیـشامدهاست؛
پیشامدهایی پیدرپی و بیوقفه .بدون آن آدمی موجودی جدامانده خواهـد بود .در
رویاپردازیهای ما ،خانه گهوارهای است بزرگ؛ ارزشی مهم که ما در رویاپردازی بدان باز
میگردیم (باشالر.)47-46 :1397 ،

خانه در روایت ارناؤوط ،نقش بسیار پررنگی در برونریزی شخصیت مریم ایفا میکند و در
این زمینه ،بیش از دیگر عناصر داستان و کاربستهای فنی آن ،مطمح نظر وی قرار گرفته است؛
بهگونهای که پرداختهای هدفمندانهای را در هر بخش آن ترسیم کرده است؛ برای مثال ،در برشی
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از روایت ،ترکیب فضای خانة پدری مریم و محل استقبال از میهمانان ،اینگونه معنادار ترسیم شده
است:

(ارناؤوط.)17 :2006 ،

تعریفی چنین گرم و صمیمی از خانه که میهمان چون عضوی از اعضا به حریم آن پای میگذارد
و در نشیمنگاه آنان ،نه مکانی مجزا ،مینشیند ،ظریفت روانشناختی خانه در معرفی تیپهای
شناختی خانه را میتوان در ارائۀ تیپ
شخصیتی داستان را تبلور بخشیده است .کارکرد روان
ِ
برونگرای خانوادۀ مریم نگریست؛ خصیصهای که پرسوناژ مریم را در روند روایت ،بهعنوان یک
«فنوتیپ جنسی» که شیفتۀ مشارکت در گروههای اجتماعی و ارتباط با دیگری است ،معرفی
میکند .خانه در ادامه به صورتی نمادین ،الهامبخش مریم در رویارویی با دیگران ،جریانها و
بهطور کلی پذیرش اندیشهها در ماجراجوییهای شناختیاش قلمداد میشود؛ مقولهای که شاهد
نخست آن را در استقبال از فروشندة دورهگرد نفت و راهیافتن او به حریم خانه میتوان دید؛
شخصیتی با شمایلی مهیب که شنیدن صدایش ،نفسها را در سینه حبس میکند:

(همان:
)12

خانه در این بخش ،بهعنوان یک درون ،به آنچه بیرون از آن قرار دارد ،پیوند میخورد؛ و این یعنی
پذیرفتن آنچه هارتشورن ( )Hartshorneتحت عنوان «ترکیببندی مکان» ذکر میکند« .دیدگاهی که
برماهیت رابطهمند مکان در ضرورت ارتباط با خارج از خود تأکید و از مکان بهعنوان محل
گردآمدن تجربهها ،تاریخها ،زبانها و تفکرات یاد میکند؛ بنابراین ،در بررسی مجموعة اجزایی که
یک مکان را میسازد ،باید روابط بین آن مکان و هر آنچه بیرون از آن به مکان متصل است ،در نظر
گرفته شود» (کرسول.)57 :1398 ،

از جمله مناطق پرنمود خانه در روایت ارناؤوط ،اتاق خواب مریم و پنجرۀ مشرف به بیرون
است که از دریچۀ آن ،مریم به جهانی دیگر نظر میافکند و در ژرفنای هستی غوطهور میگردد؛
مقولهای که حس درونیبودن مکان را میتوان در بخشهای گوناگون آن دریافت .برش ذیل،
آغازین شاهدی است که پنجرۀ اتاق و نگاه به خانهباغ ابوریاح ،مریم را رهسپار گذشته و غرق در
سخن دهشتناک برادرش میسازد:
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(ارناؤوط)14 :2006 ،

مرکزیت حس مکان در این بخش از فضای خانه ،بازتابی از طرحوارۀ «پنجرۀ جوهری» در
رویکرد رفتارشناسانۀ الفت ( )Luftو اینگهام ( )Inghamاست .نظریهای که سطوح آگاهی در رفتار
انسانی را به چهار خانۀ یک پنجره با کارکردها و تفسیرهایی مختلف تشبیه کرده است .این خانهها
که به مناطق عمومی ،کور ،پنهان و تاریک تقسیم میشوند ،زمینهساز اکتشاف در سطوح تفکر،
انگیزش و آگاهیاند .در میان چهارگانۀ پنجرۀ جوهری ،منطقهای که در نگاه مریم کانونی میشود،
ناظر بر فضای پنهان این تقسیم بندی است .این گوشه که از آن به فضای خصوصی نیز تعبیر
میکنند ،نشاندهندۀ جنبههایی از شخصیت فرد است که برای خود او شناخته شده ،ولی برای
دیگران ناشناخته است .این کارکرد از پنجره با رؤیت «ساروس» در پرنمودترین شکل خود در
داستان روایت میشود؛ لحظهای که مریم ،عفریتی با اندام ترسناک و غریب را که عاری از لباس
است ،از پنجرۀ اتاق میبیند و در جستجوی او به سویش میدود؛ لحظات رمزآلودی که داستان را
با آمیزهای از خیال به صبغۀ سوررئالیستی اندوده و در ژانری گوتیکوار پیش میبرد:

(همان.)18 :

نویسنده در پرداختهای مربوط به اتاق مریم ،برای برانگیختن ارزش صمیمیت در خواننده،
روایت را آ کنده از تعلیق میسازد .ارناؤوط از همان آغازین بخشهای داستان ،اتاق و پنجرۀ مشرف
به بیرون آن را آستانۀ رویاپردازی مریم قرار میدهد و با توصیفات موشکافانۀ خود ،گویی دریچهاش
را از نظرگاه خواننده به ژرفنای داستان تعبیه ساخته است .رازآلودگی اتاق مریم در ادامه ،آنگاه که
ساروس در آن پنهان میشود و مأوی مییابد ،بیش از دیگر اپیزودها در داستان آشکار میشود:

.
(همان.)21-19 :

ناتوانی مشاهدۀ ساروس توسط اعضای خانواده که از میان فضای خانه در اتاق مریم مأوی
گزیده است ،خوانش پرطنینی از رازآلودگی را منعکس میسازد؛ بهگونهای که هرگاه داستان با نمای
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بستۀ مریم در کنار پنجره روایت میشود ،مخاطب را در انتظار وقوع حادثه یا خلق احساسی
شگرف قرار میدهد و اینسان ،اتاق مریم و پنجرهاش ،در کنار دیگر کارکردها و چشماندازهای
جادویی آن ،آبستن احساسات پیچیدهای برای شخصیت نخست خود میشود و در محصوریت
فضای پنهان دیدگاه پنجرۀ جوهری تعریف میگردد.
 .2-5درونیبودن با واسطه )(mediated internality

حس مکان در قالب درونبودن واسطهای ،امکان تجربۀ مکان به روش غیر مستقیم یا نیابتی را
فراهم میسازد؛ یعنی بدون بازدید حقیقی ،ولی بهگونهای که تجربۀ مشارکت عمیقا احساس شود.
هدف یک هنرمند یا نویسنده در توصیف مکان ،عبارت است از القای احساس زندگی و ارائۀ
حسی از آن مکان .در این خصوص« ،رلف» از قول «مککورد» میگوید:
شعرا و نویسندگان بعضا سعـی میکنند تا در دنیای فوقالعاده خاصی زندگـی و کـار کنند که
ابعاد مخصوص به خود را دارد .آنها درصدد کشف دنیای متعارف برنمیآیند ،به نظر میرسد که
آنچـه بیان میکنند در درونشان متولد شده باشد .وقتی آثارشان را میخوانیم یا گوش میدهیم،
وارد قلمروشان میشویم» .به واسطه شرح مسافرتها یا فیلم یا هر رسانه دیگری میتوان عمیقا
وارد سایر دنیاها و مکانهایی شد که گاه واقعی و گـاه خیالیاند؛ آثاری که میتواند ما را به
دنیایی کامال ذهنی فرو برده و باعث شود که وضعیتی حقیقی را نشان دهد (.)69-70 :1397

مکان در این نگاه ،مرزهای مشترک و نزدیکی را با آنچه «مکان انتزاعی» نام گرفته ،دارد« .مکان
انتزاعی با نامهایی همچون مجازی ،تخیلی و ذهنی شناخته میشود .گستردگی ،پیوستگی و پویایی
از اساسیترین خصائص آن است ،کارکردی ذهنی دارد و جنبۀ مادی آن ناچیز است ،از مفهوم اولیۀ
خود که همان ایفای نقش ظرفیت برای عناصر نمایشی است ،خارج شده به سوی مفهوم
فضاشدگی حرکت میکند» (شکیباییفر و همکاران .)73 :1400 ،از این منظر ،میزان انتقال و هویت
مکانهایی که از طریق آثار هنرمندان به آنها منتقل میشویم ،هم به مهارت هنرمند در توصیف و
هم به گرایشهای تخیلی و همدالنۀ ما بستگی دارد؛ خصیصهای بارز در القای حس درونی مکان
که در روایت ارناؤوط به وفور به چشم میخورد .پیشتر اشاره شد که مریم را باید امتدادی از
شخصیت ارناؤوط در داستان نگریست؛ دخترکی که بر تارک خیال ،داستان مینویسد و نمایشنامه
میخواند ،در نوجوانی با آثار سارتر و ابن رشد مأنوس است ،بیشک میدان دید عمیقتری را به
اشتراک میگذارد؛ از اینرو ،خیال فعال او ،مکان را به چشماندازی الهامبخش و فراتر از ماده مبدل
ساخته است .چنانکه در جای جای داستان و از جمله در توصیف «باب صدرانی» میتوان این
خصیصه از حس مکان را بهوضوح احساس کرد:
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(ارناؤوط.)12 :2006 ،

ارناؤوط با سوبژکتیوه قراردادن دروازۀ صدرانی و توصیفی دیالکتیکگونه از آن ،دروازه را با دو
وجه درون و بیرون همراه و با این تقسیمبندی ،هندسۀ رمزآلودی را ترسیم کرده است .وی ابتدا با
توصیفات ظاهری این دروازه ،واقعیت کالبدی آن را به تصویر میکشد و سپس با انشعابهایی که
به باغهای خالیالسکنه میدهد و نیز آن نمای خاصی که از دوردست در معرض دید است ،پرده از
وجه درونی و خیالی آن برمیکشد؛ در نتیجه با گامنهادن در ساحت استعاره ،خیال و واقع به
یکدیگر میآمیزد و چشمان خواننده را خیره میسازد .خوانش رمزآلود خانه در ذیل این ویژگی از
حس مکان ،در ادامه پررنگتر نیز جلوه کرده است:
.

.

:

(همان.)22 :

روایت در این فریم ،اشاره به لحظهای میکند که مریم سعی دارد عفریت ساروس را به سخن
درآورد که با موجی از نا امیدی ،برای رفع خستگی در آستانۀ بیرونی خانه قرار میگیرد .پیشتر
اشاره شد که ساروس ،انعکاسی از «دیگر من» مریم است که به گفتۀ هاینز کوهات (1981-1913م)،
روانکاو اتریشی ،در تیپهای شخصیتی «تشنۀ همزاد» ظهور مییابد؛ وجودی که مریم درصدد
است تا ناگفتهها ،معماهای بنیادین ،آزادی و پاسخ بسیاری از سؤاالت خویش را در او یابد.
قرارگرفتن ساروس در اتاق شخصی مریم که در جایگاه ویژهای از خانه قرار دارد ،بیش از پیش بر
ارتباط معنادار ساروس با مریم صحه میگذارد؛ چراکه خانه در این داستان ،نماد برجستهای از
درونمکانی را به نمایش گذاشته است .نقطۀ اوج این شاهد را باید در لحظۀ قرارگرفتن مریم در
بیرون از خانه دانست .ارناؤوط سعی بر آن داشته تا پس از تالشهای بیفرجام مریم در گفتوگو
با ساروس ،آنی برونوجودی را در یک نما نسبت به سوژهها (مریم-ساروس -اتاق) نشان دهد؛ اما با
دیالوگ «أنا أنام» ساروس که از اندرون خانه به بیرون آن راه مییابد ،عالوه بر اتصال درون و بیرون،
علقۀ ناگسستنی ساروس و مریم را با این پالن غافلگیرکننده بازگو میکند؛ صدایی برخاسته از اعماق
وجود مریم که در تجسدی ماهرانه با نشانههای معنادار مکان تجلی مییابد.
مکان در درونبودن واسطهای ،میتواند جلوهگر آن چیزی باشد که در روانکاوی کوهات به
«خود دوقطبی» ( )bipolar selfیا «چندپاره» مشهور است؛ مقولهای که در پرسوناژ مریم عمدتا با تیپ
خود دیگرخواه» همراه است« .خود در این تیپ ،تصویر آرمانیشدهایاست که انرژی
شخصیتی « ِ
روانشناختی عمل فردی را که بهواسطۀ جاهطلبیهایش سوق داده شده ،ارتقا میبخشد» (کوهات،
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 .)47 :1397این تصویر از دنیای درونی مریم ،مکان را در مفهومی ذهنی و انتزاعی که برآمده از نگاه
دیگرخواهانۀ اوست ،معرفی و با آن همذاتپنداری میکند؛ چه در فصل «ملك الجان األحمر» ،این
خوانش از حس درونی مکان را در پرسشهای هستیشناسانۀ مریم در کشف جهان موازی جنیان،
بهخوبی میتوان دریافت:

(همان.)103 :

نگاه چندالیۀ مریم به مفهوم وجود ،بهخوبی در این بخش روایت شده است .احضار پادشاه
سرخرنگ جنیان توسط مریم ،جهانی کامال انتزاعی را در ادامه میآفریند که درونبودگی واسطهای
در هر توصیف آن موج میزند .مکان در این نگاه مریم ،برآمده از اختاللی پاتولوژیکی نیست،
بلکه نشئتیافته از «گونۀ تیپهای شخصیتی بهنجار است که به دنبال ابژههای خودی میگردد تا
حس ارزشمندی و عزت نفس را در او انعکاس بخشد» (کوهات.)44 :1397 ،
 .3-5درونیبودن رفتاری – همدالنه ()behavioral - sympathetic internality

از مشخصههای مهم حس درونی مکان ،حس درونبودن عاطفی-همدالنه است؛ ویژگیای که
حس حاصل از محصوری ِت آن ،درون را به درک ژرفتری میرساند .این خصیصه تنها به بودن در

یک مکان و مشاهدۀ آن بهعنوان مجموعهای از اشیا و مناظر که به روشهای خاصی چیده شدهاند و

کیفیتهای قابل مشاهدۀ معینی دارند ،اطالق نمیشود ،بلکه شامل توجه تعمدی به مکان و
حرکت از ویژگیهای ظاهری به سوی مشارکت عاطفی و همدالنۀ آن است« .با این رویکرد است
که ذکر مکان از یک طرف ،گشوده شدن یاد و خاطره به زمانهای دیگر و از طرف دیگر گشوده
شدن روان به احساسات متنوع و پیچیده است» (فالحتی و همکاران.)294 :1393 ،
بودن در یک مکان بهطور همدالنه بهمنزلۀ درک آن بهعنوان دارندۀ معنای غنی و لذا همذاتپنداری
با آن است؛ چراکه این معانی صرفا مرتبط با نمادهای صاحبان آن مکان نیستند ،بلکه از تجارب
شخصی فرد نیز نشئت میگیرند .درون عاطفی مستلزم تالش آگاهانه جهت ادراک است و
همچون گفتۀ راسموسن ،اگر خودمان پذیرای تأثیر و مایل به همدلی باشیم ،مکان ،خود جوهر
واقعیاش را افشا میکند (شولتز.)62 :1353 ،

در مکانوارگیهای روایت ارناؤوط ،از جمله نمودهای برجستۀ حس درون عاطفی را باید در
آنچه «مکان سوم» نام نهادهاند ،جستجو کرد .این مفهوم در اواخر قرن بیستم به حوزۀ ادبیات نظری
علوم اجتماعی وارد شد .نخستینبار ،ری الدنبرگ

()Ray Oldenberg

بهصورت آگاهانه و با
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چارچوبی مشخص به مکان سوم نگریستند .این مفهوم با کتاب مکانهای خوب متعالی از
الدنبرگ ،زبانزد خاص و عام شد.
در هر سکونتگاهی با هر فرهنگی ،مکانی هست که مردمان آن سکونتگاه به دور از
رسمیبودنهای روزمره که عمدتا در محیط کار با آن مواجه هستند ،برای گردهمایی و گذراندن
زندگی عمومی غیر رسمی خود به آن رجوع میکنند .الدنبرگ این مکان را «مکان سوم» مینامد.
به زعم او ،مردم در این مکان خود واقعیشان هستند و این موضوع کمک میکند تا خود را از
استرس زندگی روزمره که عمدتا حاصل یک زندگی رسمی در محیط کار و بعضا در محیط خانه
است ،برهانند (نوری.)60-59 :1398 ،

مکان سوم در واقع عرصههای عمومی مانند قهوهخانهها ،مکانهای تجمع عمومی محلی،
پارکها و فضاهای سبزند که اشخاص میتوانند با حضور در آن ،زندگی اجتماعی آزادانهای را با
برقراری ارتباط با افراد مختلف ایجاد کنند .این فضا ،حس عضویت و تعلق به اجتماعات را در
افراد القا میکند« .خصوصیاتی چون ظاهر ساده و اتمسفر صمیمی ،مشابه خانه ،اما متفاوت از آن،

برقرارکنندۀ گفتوگو ،زمینۀ خنثیساز ،همسطحکننده ،قابل دسترسی و موقعیت مناسب جهت
استقرار ،از ویژگیهاییاست که الدنبرگ برای مکان سوم برشمرده است» (همان.)61 :

در روایت حاضر ،مکان سوم نقش بسزایی در شکلگیری و برونریزی «من آرمانی» مریم دارد.
ِ
در ماجرای او ،مکان سوم را میتوان در نمایشگاههای نقاشی ،کافهها ،خانهباغهای اطراف خانه و
نیز مدرسه مشاهده کرد؛ اما در میان آنها ،آنچه همسو با من دلخواه و آرمانی مریم است،
ِ
نمایشگاههای رسمی و نیمهرسمی نقاشی است که غالبا با حضور اصحاب هنر و متفکرانی
ژرفنگر همراه میشود؛ محلی آ کنده از جهانبینیهای مختلف و اتمسفری متمایز که حضور در
آن ،به نقطۀ عطفی در حیات مریم تبدیل میگردد:

.
.
.

(ارناؤوط.)27-26 :2006 ،

نگارخانهها برای مریم ،مکان سومی است که با ویژگیهای همسطحکنندگی و برقرارسازی
گفتوگو ،آزادانه سوی معماهایش گام برمیدارد و خویشتن خویش را وامیکاود .اتمسفر غالب بر
ِ
نمایشگاه ،چه بهلحاظ فرمی که با توصیفات موشکافانهای چون رنگهای بهکاررفته ،نغمۀ طنینیافته
و یا طرح ویژۀ سازۀ آن ،و چه بهلحاظ معنایی که با حضور نگارگران ،شاعران و نویسندگان و
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مباحثههای آنان متبلور است ،جملگی من دلخواه شاعر را از تاریکخانۀ وجوش به منصۀ ظهور
ِ
بودگی نمایشگاه را در این بخش جلوه بخشیدهاند ،رنگپردازی،
میرساند .در میان عناصری که درون
ِ
ظرفیتی هدفمند با کارکردی روانشناختی به شمار میرود .استفادۀ چندبارۀ نویسنده از رنگ سبز در
توصیف نمایشگاه «عماد» ،مقولهای است که در این بخش خودنمایی کرده است .در روانشناسی
رنگها ،سبز عمدتا نماد سرزندگی و تولد دوباره است .روانکاوان ،این رنگ را تداعیگر کامیابی و
امنیت دانسته ،عالقه به آن را غالبا در افراد برونگرا ،متعادل و حامی گروههای اجتماعی میدانند.
روانی رنگ سبز ،کوشیده است تا با کاربست آن در توصیف
نویسنده با توجه هوشمندانه به بار
ِ

نمایشگاه عماد که پیشتر از شخصیتی خاکستری در روایت برخوردار بود ،چهرۀ جدیدی از او

برسازد .حس درونی نمایشگاه عماد با کارکرد روانشناسانۀ رنگ سبزش ،این هدف را به خوبی
زمینهسازی کرده است.
خانهباغها از دیگر جلوههای مکان سوم در روایت ارناؤوط است که مریم را در ارتباطی درونی
بودگی
و همدالنه با آن قرار میدهد؛ مکانی که مختصات آن ،مرزهای خارج از خانه را از بیرون ِ
قاب میزداید و فضای خارجی را در تناظر با مؤلفههای درونی و دلخواه مریم قرار میدهد؛
مقولهای که در برش ذیل بهخوبی میتوان آن را دریافت:

(همان.)14 :

صرف نظر از جلوههای ناتورالیستی خانهباغ در تقابل با تغییر ماهیت آن به کارگاه بلوکسازی،
حزن و اندوه مریم در این برش را باید در تضادی که میان درون و برون به وقوع پیوسته است،
نگریست؛ به تعبیری دگر ،چنانچه با نگاهی روانشناختی این بخش تبین شود ،به این نکته توجه
فوبیای مریم بیش از آنکه بر تغییر کالبدی خانهباغ متوجه باشد،
برآمده از
خواهد شد که تشویش
ِ
ِ

بر برونبودگی و ناهمگنی میان درون و بیرون اشاره میکند؛ چراکه خانهباغ ابوریاح ،مکانی است
مشرف به اتاق مریم که دنیای درون او را بهصورت نمادین تجسد بخشیده است؛ از اینرو،
شخصیت حاضر با از میان رفتن علقۀ درونی و همدالنۀ جهان درون و بیرون خود ،مضطرب و آشفته
( )Distressمیشود و در ادامه ،اندوه عمیقی را ( )Deep Sorrowتجربه میکند.
 .4-5بیرونبودگی ()Externality

حس مکان می تواند شامل مواردی باشد که در ارتباط با بیرون به ظهور میرسد« .بیرونبودگی» در
نقطۀ مقابل «درونیبودن» قرارگرفته و نقشی اساسی در تعریف «داخل» ایفا میکند .اینگونه
کاربردها از اصطالح مکان ،ارتباط تنگاتنگی بین مکان جغرافیایی و تصورات را دربارۀ رفتار بهنجار
و نابهنجار مطرح میسازند؛ به تعبیر دیگر:
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وقتـی تشخیص داده میشود چیزی یا کسی خارج از مکـان است ،مرتکب تخـطی شده است.
تخطی بهطور ساده عبور از یک خط معنا میشود و برخالف تعریف جامعهشناختی از انحراف،
مفهومی ذاتا فضـایی است .خـطی که از آن عـبور میشـود ،اغلب خـطی جغرافیـایی و فرهنگی
اجتماعـی است .مری داگـالس ،انسانشناس بریتانیایی ،کثـیفی را بهعنوان خـارج از مـکانبودن
مادی تعریف کرده است« .خارج از مکـانبودن» بر تقدم وجـودی در یک سیستم طبقهبندی
برخی انواع ،مبتنی است (کرسول.)174-173 :1398 ،

از انواع بیرونیبودن حس مکان که در روایت ارناؤوط انطباقیافتگی مشهودی نیز دارد،
«برونوجودی» ) (External existenitalاست .برونوجودی شامل خودآگاهی ،بیخانمانی ،عدم
مشارکت فکورانه ،احساس بیگانگی نسبت به مردم و مکانها ،احساس حقیقینبودن عالم و عدم
تعلق میشود.
این مشخصه از بیرونیبودن در واقع ناظر بر بیگانهشدن عمیق از تمامی مکانهاست .از چنین
دیدگاهی ،مکانها نمیتوانند مراکز وجودی مهمی تلقی شوند ،بلکه در نهایت پیشزمینۀ
اموریاند که بیمعنایند ،اوهام مطلق و در بدترین حالت تهی هستند .در برونوجودی ،مکانها
هویت مشابه و بیمعنایشان را اتخاذ کرده و صرفا بهواسطۀ کیفیات ظاهری قابل تمایزند (رلف،
.)67 :1397

برونوجودی را میتوان بهصورت بیپیرایهتر در مفاهیمی چون «نامکانی» و «بیمکانی» جستجو
کرد .بیمکانی ،هم محیطی را که خالی از مکانهای معنادار باشد توصیف میکند ،هم نگرشی که
معنا را در مکان برنمیتابد .این موضوع مربوط به عمیقترین سطوح مکان است و قائل به قطعکردن
ریشهها ،فرسودن نمادها و جایگزینکردن یکنواختی بهجای تنوع است .بیمکانی در شدیدترین
حاالت خود مستلزم بیگانگی شدید و گاه برگشتناپذیر نسبت به مکان بهعنوان خانۀ انسان است
که در سطوح عمیقتر ،عبارت است از پذیرفتن نگرش هاروی کاکس (1929م) ،مبنی بر نگاهی
انتزاعی و هندسی به مکان ،یعنی کنارگذاشتن معنای انسانی آن.
بیمکانی بهعنوان نگرشی ناخودآگاه بیشتر در ارتباط با فرهـنگ توده است که غالبا خود را در
مکانهای خشک و بیروح ،هدایتشده توسط دیگران ،بیمحتوا و پر زرق و برق نشان میدهد؛
مکانهایی فاقد معنا با عملکردی کم و بیش کارآمد که فرجام آن ،نزول اهمیت مکان برای افراد و
فرهنگها و تبدیل مکانهای معنادار جهان به مکانهای ناشناخته و قابل معاوضه است (همان:
.)169-170

ارناؤوط بیمکانی را با توجه به مشخصههای یادشدۀ آن ،در بخشهای مختلفی از داستان
متبلور ساخته است؛ از جملة آنها میتوان به برشی از روایت اشاره کرد که در روزی تابستانی ،مریم
به همراه دوستش «هیالنه» ،برای مهمانی در خانۀ دوست مشترکشان «سراب» ،گرد آمده بودند؛
بزمی که نویسنده کوشیده تا با قراردادن مریم در موقعیتی که در آن روابط قبل از ازدواج و
فرودستهای آن به نمایش درمیآید ،واکنش یگانهشخصیت روایت را در محک تجربه بیازماید و
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نشان دهد ،برونوجودی و حس سیطرهیافته از گوشه و کنار فضا ،چگونه و تا چه اندازه بر
واکنشهای شخصیت اصلی داستان در موقعیتهای اینچنینی تأثیرگذار است:

(ارناؤوط.)59 :2006 ،

چنانچه در خردهروایتهای پیش از این بخش داستان کاوش کنیم ،خواهیم دید که راوی
چگونه ناداستانگونه از طبقۀ اجتماعی «سراب» و خانوادۀ مرفه او گزارش میدهد .این اطالعات
جانبی که با توصیفات مریم از اتمسفر پرزرق و برق خانۀ سراب همراه است ،اسلوب هدفمندی
است که ارناؤوط بسان مدخلی در به تصویرکشیدن حس بروزیافته از مکان برگزیده است .رنگ و
بوی جمالت و ترکیببندی آنها چنان لحن روایت را مضطرب و خاکستری کرده که بیآنکه
رویارویی مریم با هیالنه و بهرهکشی جنسی از او به صحنه رود ،پالن بعدی روایت برای خواننده
قابل پیشبینی میشود.

(همان.)59 :

تاریک خانة سراب و نیز مواجهۀ مریم با صحنههایی چون
ارناؤوط با زمینهسازی از اتمسفر
ِ

استفاده از روانگردان ،بهرهکشی جنسی از هیالنه و صدایی که روح مریم را در تنگنا میفشرد،
برونوجودی خانۀ سراب را از دریچۀ روانشناسی محیطی ترسیم کرده است .او در این نما ،با
ترکیببندی هوشمندانهای از خانۀ سراب که صحنهپردازی فنی آن ،آ کنده از محرکهای محیطی
سوئی است ،کوشیده تا برانگیختگی منفی ( )Negative arousalشخصیت مریم را در مواجهه با
بازخوردهای چنین مکانی تصویر کند .نویسنده برای آنکه برونبودگی خانۀ سراب را در قاب
وسیعتری ارائه دهد ،برانگیختگی کاراکتر را که با عالئم فیزیولوژیکی نیز همراه شده ،تشدید
میکند:

.
(همان)59 :
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آشفتگی درونی مریم از دریافت حس خانۀ سراب و گریز پرآشوب او از آنجا ،خانۀ روایت
ارناؤوط را بیش از آنکه در المانهای ساختی آن تعریف کند ،مرهون مؤلفههای معنایی و همسو با
من آرمانی مریم جلوه میبخشد .خانه برای مریم ،معنایی بیش از مجموعۀ طبیعی یا فیزیکی دارد و
ِ
نمیتوان آن را به یک مکان ساختهشده ،محدود کرد .نویسنده با توجه به کاراکتر مریم و ژرفنای
اندیشهاش ،درصدد است تا خوانشی دیگر از مفهوم خانه بازتعریف کند .در روایت ارناؤوط« ،خانه
شاید یک مفهوم باشد؛ یک واحد از فضایی که بهصورت ذهنی و مادی و برای اقناع نیازهای اولیۀ
زیستی اجتماعی و بیش از آن ،برای آمال زیباشناختی سازماندهی میشود .خانه تا جایی که
زندگی صمیمانه در یک مکان باشد ،با معانی اخالقی ملهم میشود» (باشالر .)58 :1397 ،خانه
جایی است که مریم بیواهمه در آن دربارۀ آزادی میاندیشد ،پیرامون عشق بیحد و مرز خود ترانه
میسراید و بیآنکه عتاب یا سایۀ سنگینی بر فراز خود احساس کند ،بر براق خیال سوار میشود و
در هزارتوی داستان ماجراجویی میکند؛ از اینرو مریم ،برونوجودی و نامکانی را نهتنها دربارۀ
خانۀ سراب ،بلکه حتی زادگاه و خانۀ پدری نیز احساس میکند؛ بهویژه در برشی که برادرش
«حازم» در مورد دیرآمدنها و شبهههایی که از او در سر میپروراند ،اعضای خانواده را علیه او
میشوراند و در نتیجه مریم ،مدتها از تحصیل محروم و در کنج اتاق خود محبوس میشود؛ از
اینرو ،خانه نزد مریم ،گاه خلوتی با ساروس زیر درخت ِان خانهباغ ،گاه در نمایشگاهها و کارگاههای

عماد و دوستانش ،گاه در دوردستها و در خاک پاریس و بهطورکلی در هرآنجایی که «دیگر من»

او متجانس با دینامیسم آن مکان باشد ،تولد مییابد.
 .6نتیجه
حس مکان ،نگاهی نو به عنصر مکان است که عمدتا نظریهپردازان پدیدارشناس آن را معرفی
کردند .این مفهوم بهطور خالصه عبارت است از درک ذهنی و احساسات فرد از محیط .این حس
بین سوژه و مکان ارتباط درونی برقرار میکند؛ طوری که فهم و احساس فرد با معنای محیط پیوند
خورده ،یکپارچه میشود؛ بنابراین ،هر مکان را باید القاگر احساسی متفاوت دانست.
از پربسامدترین مکانهایی که در چارچوب نظریۀ حس مکان ،محل شاهد بسیاری در روایت
ارناؤوط قرار گرفت ،میتوان به خانه ،اتاق خواب مریم ،مدرسه ،خانهباغ ،نمایشگاههای نقاشی،
کارگاهها و کافهتریاهای محله اشاره کرد .ارناؤوط با کاربست مؤلفههایی چون مرکزیت و محصوریت،
درونبودن باواسطه ،درونبودن رفتاری– همدالنه و برونوجودی نشان داد که رمان ،همسو با محتوا
و نوع پرداخت شخصیت خود ،تا چه اندازه در چارچوب حس مکان و ِالمانهای آن معنا مییابد.

انطباق این نظریه با بخشهای مختلفی از رمان ،بهویژه در برونریزی شخصیت مریم ،تناظر

هنرمندانهای را در فرم و محتوا شکل داد .نویسنده از دریچۀ این دیدگاه ،در بخشهای مختلفی از
داستان نشان داد که برخالف دیدگاه سنتی ،میتوان خانه را در ورای چارچوب زادگاه تعریف کرد.
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بودن باواسطه بهطور خاص نشان داد که حس مکان ،نهفقط با حضور
همچنین با مختصۀ درونی ِ

کالبدی در مکان ایجاد میشود ،بلکه به کمک خیال نیز میتوان احساس ژرف ،پیچیده و شاعرانه
را از فضا دریافت کرد.
پینوشت

 .1عائشة ارناؤوط (متولد دهم اکتبر 1946م) ،اصالتا آلبانیتبار است که خاندانش در سال 1918م به سوریه
مهاجرت کردند .وی در  1978به فرانسه مهاجرت کرد و در پاریس اقامت گزید (ألتونجی.)121 :2001 ،
فعالیتهای ادبی او در شعر ،داستاننویسی ،ترجمه و روزنامهنگاری خالصه میشود .مجموعه اشعارش شامل

الفراشة تکتشف النار ،الحريق ،علی غمد ورقة تسقط ،الوطن المحرم ،من الرماد إلی الرماد و حنین العناصر
است .عائشة عالوه بر زبان عربی ،پنج دفتر شعر به زبان فرانسه نیز به چاپ رسانده است؛ البته ،آنچه تاکنون از او به
چاپ رسیده ،شمار کمی از نوشتههایش را دربرمیگیرد؛ از اینرو ،به نویسندهای که «بسیار مینویسد و کمتر منتشر
میکند» ،زبانزد است (أحمد.)2004 ،

َ
أقودک إلی غیري ،روایتی خودنگاشتگونه است که در هوای دهۀ شصت قرن بیستم نفس میکشد .خیال،
 .2رمان
عنصری فعال در این روایت است که نویسنده با کاربست آن ،ژانر داستان را در مرزهای مختلفی جابهجا کرده است.
ارناؤوط در این داستان با «مریم» ،شخصیت نخست و یکهتاز داستان ،به موضوعات مختلفی سرک میکشد .روایت،
انعکاسی از دو دنیای درون و برون نویسنده است که با من راوی به برونریزی شخصیت مریم و جامعۀ او میپردازد.
عائشة گرچه در موضوعات مختلفی ماجراجویی میکند ،اما آزادی و جوانب متعدد آن ،بیش از هر درونمایۀ دیگری
بر پیکرۀ روایت او سایه گسترده است .آنچه روایت ارناؤوط را در ساحت پر رمز و رازی فرومیبرد ،عفریتي به نام
«ساروس» است که در نقش «همزاد مریم» در داستان حضور مییابد و به نقطۀ عطفی در داستان تبدیل میشود؛
موجودی با شمایل دهشتناک که به گفتۀ نویسنده ،تجسمی دیگر از او یا همان «دیگر من» ( )Alter agoاست.
پی کشف
ساروس ،همانگونه که نویسنده بدان اشاره کرده ،نمادی تجسمیافته از هویت ناشناختۀ انسان است که در ِ

راز و رمزهای وجود خویش ،از کالبد مادی تجرد مییابد و اینگونه با مریم که وجهی دیگر از اوست ،همراه میشود.
روایت بهلحاظ زمانی با بازآفرینی خاطرات مریم و بازگشتهای مکرر به حال ،بین دو خط زمانی جریان میباید و
بهلحاظ مکانی از پاریس آغاز و مقارن با جنگ ششروزه  1967و هزیمت سوریه در دمشق پایان مییابد.
 »chora« .3ریشة کلمۀ « »chorologyبه معنای مطالعۀ نواحی و « »toposریشۀ کلمة « »topographyبه
نقشهنگاری زمین گفته میشود.
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Abstract
The expression of postmodernism in written texts is not limited to content
and subject matter; Rather, part of the postmodernist arrangement of literary
works relates to the physical elements of the text, namely the page of paper,
the lines, the letters, the words, and the margins of the text. These
arrangements are made in line with the postmodernist principle of
uncertainty and the creation of doubts and suspicions in the ontology of the
audience. This leads to the confusion of genres, the collapse of the geometric
order of the text and the creation of chaos in the traditions of writing and
poetry, especially the arrangement of words and lines, as well as reducing
the centrality of the main text and focusing on the margins of the text. Kamal
Abu-Deeb, a contemporary Syrian poet, writer, and critic, is one of the
figures in contemporary Arab literature who is particularly familiar with
postmodernist thought. In the collection " Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat
Kamal Abu-Deeb wa al-'Aks bi al-'Aks", he tries to rewrite the narrations,
currents and various events of Mutanabbi 's life that have been mentioned in
previous texts with a postmodernist mentality. The present paper tries to
analyze these mechanisms and their role in creating meaning in the above
collection based on the descriptive-analytical method. According to the
author, this work does not fall into the category of fiction or poetry, because
it is a combination of all literary genres and form-based arts. The results of
the research show that in this work, Abu-Deeb tries to portray the tensions of
his inner world and the philosophy of personal and social life in the Arab
countries with an emphasis on postmodernist form-based tricks. By
emphasizing form-oriented tricks, he intends to direct the audience's mind to
the hidden angles of his story formation in order to challenge the great
narratives at the visual level. To convey this message to the audience, he
uses form-based mechanisms such as blank verse, painting, geometric
shapes, vertical writing, parsing, and font change, each of which plays a
prominent role in creating doubts in the mind of the audience about his real
affairs and proven intellectual and epistemological patterns.

Keywords: Postmodernism, Kamal Abu-Deeb, Adhabat al-Mutanabbi fi
Suhbat Kamal Abu-Deeb, Form-based Tricks, uncertainty.
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چكیده
مدرنیستی آثار
نمود پستمدرنیسم در متون تنها به محتوا و موضوع محدود نمیشود؛ بلكه بخشی از تمهیدات پست
ِ

ادبی ،مربوط به عناصر فیزیكی متن ،یعنی صفحۀ كاغذ ،خطوط ،حروف ،واژگان و حاشیۀ متن است .این تمهیدات

مدرنیستی عدم قطعیت و ایجاد تردید و شبههافكنی در هستیشناسی مخاطب صورت میگیرد.
در راستای اصل پست
ِ

این امر به درهمریختن ژانرها ،فروپاشی نظم هندسی متن و ایجاد هرجومرج و آشفتگی در سنتهای نویسندگی و
شاعری ،بهویژه نحوۀ چینش واژگان و سطرها و همچنین كاستن از مركزیت متن اصلی و تمركز بر حاشیۀ متن منجر

میشود .كمال ابودیب نویسندۀ معاصر سوری با رویكردی پستمدرنیستی ،اثر عذابات المتنبي في صحبة كمال
ابودیب والعكس بالعكس را به رشتۀ تحریر درآورد .او در این اثر تالش میكند روایتها ،جریانات و حوادث
مختلف زندگی متنبی را كه در متون پیشین آمده است ،با ذهنیتی پستمدرنیستی بازنویسی كند .جستار حاضر تالش
میكند با تكیه بر روش توصیفی-تحلیلی به واكاوی و تحلیل این سازوكارها و نقش آنها در معناآفرینی در اثر یادشده
بپردازد .این اثر به اقرار خود نویسنده نه در زمرۀ داستان قرار میگیرد و نه شعر؛ زیرا تلفیقی است از تمامی ژانرهای
ادبی و هنرهای شكلمحور .نتایج پژوهش نشان میدهد ابودیب تالش دارد در این اثر ،تنشهای جهان درونی خود و
فلسفۀ زندگی شخصی و اجتماعی را در كشورهای عربی ،با تأ كید بر شگردهای فرمی پستمدرنیستی به تصویر
كشد .وی با تأ كید بر شگردهای فرممحور قصد دارد ذهن مخاطب را به زوایای پنهان شكلگیری داستان خود با
متنبی معطوف نماید تا اقتدار كالنروایتها را در سطح دیداری به چالش بكشد .او برای رساندن این پیام به
مخاطب ،از سازوكارهای شكلمحور همچون سپیدنویسی ،نقاشی ،اشكال هندسی ،عمودنویسی ،تجزیهنویسی و
تغییر فونت بهره میبرد كه هركدام نقشی برجسته در ایجاد تردید در ذهن مخاطب دربارۀ امور واقعی و الگوهای
ثابتشدۀ فكری و معرفتی وی دارند.
واژگان كلیدی :پستمدرنیسم ،كمال ابودیب ،عذابات المتنبي في صحبة كمال ابودیب ،شگردهای فرمی ،عدم
قطعیت.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

ali_ahmadi@uoz.ac.ir
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 .1مقدمه
نویسندگان پستمدرن عالوه بر ظرفیتهای روایتشناسی ،از برخی هنرهای بصری و تجسمی
همچون خطاطی ،نقاشی ،نورپردازی و دیگر سازوكارهای فیزیكی نیز برای القای اندیشهها و
دیدگاههای خود به مخاطب استفاده میكنند .این امر به درهمریختن ژانرها ،فروپاشی نظم هندسی
متن و ایجاد هرجومرج و آشفتگی در سنتهای نویسندگی و شاعری ،بهخصوص نحوۀ چینش
واژگان و سطرها و همچنین كاستن از مركزیت متن اصلی و تمركز بر حاشیۀ متن منجر میشود.
بهكارگیری این سازوكارها در راستای اصل عدم قطعیت در معرفت انسان عصر پستمدرن از
محیط پیرامونی خویش و ماهیت وجودی خود است.
پژوهشگران ،اصول موجود در بطن تفكر پستمدرنیستی را در مواردی همچون دگرگونی
بیوقفه ،تأ كید بر ظواهر و تصاویر ،نقش بیبدیل رسانههای دیداری ،تردید در واقعیت ،ایجاد
شبهه ،عدم قطعیت در سنتها و سبکها و امور واقعی خالصه كردهاند (دهبانیپور و خرمپور:1395 ،

 )54و معتقدند این اصول زمینۀ تحوالت عظیمی در جهان هنر ،ادبیات و معماری را فراهم آورد كه
ژانرهای ادبی چون شعر و نثر نیز از آن مستثنا نیست؛ از جملۀ این تحوالت ،راهیافتن ظرفیتهای
هنرهای دیداری و تجسمی به ساحت متون ادبی است .شگردهای شكلمحور پستمدرن غالبا
ناظر به فرم متن است .منظور از فرم در این جستار ،بیشتر آن چیزی است كه به حس بصری مربوط
میشود و موسیقی و آوا در آن مدخلیتی ندارد؛ زیرا بیشتر شگردهای بهكاررفته در این جامعۀ آماری
مربوط به قوۀ بصری است .این شگردها همان خصوصیاتی است كه فرمالیستها در ارزیابی آثار
هنری و ادبی بر آن تأ كید میورزند و از رهگذر تحلیل آنها میتوان به كشف جهانبینی و باورهای
خالق اثر نائل شد (جمالی.)24 :1394 ،
كمال ابودیب شاعر ،نویسنده و منتقد معاصر سوری ،از جمله شخصیتهای ادبیات معاصر
عرب است كه با تفكرات پستمدرنیستی آشنایی ویژهای دارد .او در عذابات المتنبي في صحبة
كمال ابودیب والعكس بالعكس تالش میكند با متزلزلساختن شخصیت متنبی و رخدادهای
تاریخی دوران وی ،روایتی جدید از او و رخدادهای تثبیتشدۀ دورانش ارائه كند تا با این كار
خواننده را در درک رخدادهای تاریخ دچار تردید سازد .او با موازی قراردادن شخصیت خود و
متنبی در قالب نشست فراتاریخی از جهانبینی متنبی به عنوان جهانبینی تثبیتشدۀ تاریخی،
قطعیتزدایی میكند و معرفتی نوین از جهان هستی را كه شالودۀ آن تردید در همۀ جوانب زندگی
است به مخاطب انتقال میدهد .شخصیت متنبی و حكمتهای ارزشمند و كاربردی او دربارۀ
فلسفۀ زندگی ،همواره در تاریخ عربها ضربالمثل شدهاست .ابودیب با استفاده از ظرفیتهای
هنرهای تجسمی در قالب سازوكارهایی مانند نقاشی ،سپیدنویسی ،تجزیهنویسی و همچنین
دستكاری عامدانۀ شكلهای سنتی شعر و نثر و استفاده از اشكال هندسی در نگارش جمالت و
واژگان ،اثری ادبی خلق كرده كه بهسختی میتوان آن را یک متن منثور ،منظوم یا ّ
مصور نامید؛
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بنابراین ،جستار حاضر در تالش است با تحلیل و كندوكاو این شگردها در اثر یادشده به این
پرسشها پاسخ دهد :كمال ابودیب در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب بهمنظور انتقال
معنی به مخاطب از كدام سازوكارهای شكلمحور استفاده كرده است؟ پیامهایی كه ابودیب با
استفاده از شگردهای شكلمحور درصدد انتقال آن به مخاطب است ،كداماند؟
دربارۀ پیشینۀ پژوهش باید گفت یكی از مشهورترین پژوهشها دربارۀ كاركرد شگردهای فرمی
در داستانهای پستمدرنیستی ،فصلی از كتاب داستان پستمدرنیستی ( )2004اثر برایان مکهیل
است كه نویسنده در آن بهطور اختصاصی شگردها و تمهیدات رماننویسان پستمدرن را با
استفاده از ابعاد فیزیكی متن و هنرهای تجسمی بررسی و تحلیل كرده و معتقد است این دسته از
رماننویسان هدفی وجودشناسانه را دنبال میكنند و بدینوسیله بر ناپایداری الگوهای هستیشناختی
تأ كید مینمایند .جعفری كمانگر در مقالۀ «بررسی عوامل ساختاری و محتوایی تشكیک پسامدرن
در رمان هیس» ( )1395در بررسی برخی از مؤلفههای فرمی پستمدرنیستی در رمان مذكور ،به
این نتیجه رسیده كه این شگردها به عدم انسجام در این اثر منجر شده است .پیروز و ملک در
مقالۀ «بررسی شگرد بازیهای شكلی و چاپی در رمانهای پسامدرن فارسی دهۀ هشتاد» ()1393

پسامدرن این آثار با استفاده از
با بررسی رمانهای منتخب فارسی ،معتقدند نویسندههای
ِ
روشهایی چون ایجاد عالمتهای خاص میان خطوط متن یا در حاشیۀ صفحات ،گنجاندن
تصاویر مربوط به مضامین متن در البهالی صفحات كتاب و تایپ كلمات و جمالت بهشكلی
خاص ،تغییراتی در شكل و ساختار رمان ایجاد كردهاند .آثار ابودیب تاكنون از این زاویۀ خاص در
میان پژوهشهای فارسی و عربی ،مورد پژوهش قرار نگرفتهاند؛ اما دو مقاله به زبان فارسی از پیری
و همكاران یافت شد كه محتوای آنها قرابت اندكی با موضوع جستار حاضر دارند .مقالۀ نخست
تحت عنوان «فراداستان تاریخنگارانه در عذابات المتنبي في صحبة كمال ابودیب و العكس
بالعكس اثر كمال ابودیب» ( )1399است كه پژوهشگران ،مؤلفههای فراداستان تاریخنگارانه
همچون به چالشكشیدن غایتمندی تاریخ ،فروپاشی زمان تاریخی و تغییر رخدادهای تاریخی را
در اثر مذكور واكاوی كرده و به این رهیافت رسیدهاند كه ابودیب با شگرد فراداستان زمینۀ
چندخوانشی متن را فراهم آورده است .همچنین این نویسندگان در مقالهای دیگر با عنوان
«ترامتنیت در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب براساس نظریۀ ژرار ژنت» ( )1400به بررسی
روابط ترامتنی این اثر با متون دیگر پرداختند .نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد ابودیب با استفاده
از متون پیشین و ایجاد تغییراتی در آنها بر اصل پستمدرنیستی عدم قطعیت تأ كید میورزد و
رخدادهای تثبیتشدۀ تاریخی را با خوانشی نو مورد تردید قرار میدهد.
تعمق در پیشینههای یادشده نشان میدهد تاكنون هیچ پژوهشیی دربیارۀ شیگردهای فرمیی در
عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیب انجام نشدهاست .همچنین روش و چارچوب این پژوهش
بر ضرورت انجام پژوهشی علمی دربارۀ این اثر صحه میگذارد.
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 .2رویکرد كلی داستاننویسان رئالبست ،مدرن و پستمدرن
در ارتباط با گرایش داستاننویسان پستمدرن به استفادۀ افراطی از شگردهای شكلمحور ،الزم
است مقایسهای میان رویكرد كلی داستاننویسان رئالیست ،مدرنیست و پستمدرنیست صورت
پذیرد .رئالیستها تالش میكنند اثری به مخاطب ارائه دهند كه انسجام كامل داشته و بازتابی از
واقعیت باشد؛ اما مدرنیستها ساختار داستان را تحتتأثیر آشفتگیهای روحی و روانی انسان
معاصر قرار میدهند؛ زیرا به اعتقاد آنها ادبیات باید گزارشی از الیههای نامشهود روانی انسان
باشد .داستاننویسان پست مدرن نیز مخالف بازتاب واقعیت در آثارشان هستند و سعی میكنند با
بهكارگیری شگردهای شكلمحور بر جنبۀ داستانی اثرشان تأ كید كنند و از این طریق ،انسجام متن
را بر هم زنند (دلشاد و طهماسبی .)92 :1400 ،ناقدان این حوزه معتقدند این انسجام متن است كه
دیدگاه خاصی را دربارۀ هستی در ذهن مخاطب ایجاد و دنیای خیالی را جانشین دنیای واقعی
میكند و خواننده را از راه تخیل ،بهویژه در داستانهای رئالیستی ،در این فضا قرار میدهد (لودج،

 .)46 :2002تأ كید بر جنبههای بصری متن و استفاده از اشكال ،تصاویر و نقاشی ،بیانگر این
موضوع است كه داستان متشكل از همین واژگان و اشكالی است كه در مقابل مخاطب قرار دارد.
در نقد پسامدرن ،یكی از جنبههای برجستۀ فراداستان ،برجستهسازی ُبعد نوشتاری داستان است كه
با كمك شگردهای مختلفی همچون سپیدنویسی ،نقاشی ،اشكال هندسی ،عمودنویسی،
تجزیهنویسی و تغییر فونت محقق میشود.

 .3شگردهای فرمی پستمدرن در عذابات المتنبي
كمال ابودیب در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب تقریبا از تمامی شگردهای شكلمحور
فوقالذكر استفاده كرده است كه در ادامه به هریک از آنها اشاره میشود .استفاده از این شگردها
توسط وی صرفا به این جهت است كه توجه مخاطب را به چگونگی شكلگیری داستان متنبی با
ابودیب معطوف كند و ذهن او را با شیوههای نوین روایتپردازی آشنا سازد؛ لذا با این روش ،در
پی به چالشكشیدن اقتدار كالنروایتها در سطح دیداری است؛ كالنروایتهایی كه به باور
پستمدرنها مدعی كشف معنای نهایی و حقیقتاند و كاركرد خود را در این دوران از دست
دادهاند (پیروز و ملك.)19 :1393 ،
 .1-3سپیدنویسی

یكی از شگردهای دیداری در رمان پستمدرن ،این است كه نویسنده بخشی از روایت را ناگفته
میگذارد و به جای آن فضای خالی قرار میدهد .یا اینكه اساسا یک یا چند صفحه یا بخشی از یک
صفحه را بهصورت سفید رها میكند؛ در اصطالح به این شگرد «سپیدنویسی» یا «فضای نانوشته»
میگویند ( .)McHale, 2004: 419سپیدنویسی عبارت است از سكوتهایی عامدانه و غیرعامدانه كه
موجب گسترش دریافت مخاطب میشود و پیامد آن ،تفسیرهای بینهایتی است كه از متن ارائه
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میشود (معراجی .)76 :1393 ،این شگرد ،یكی از نمودهای واضح ایدۀ مرگ مؤلف است و هدف از
آن ،تمركززدایی از راوی و به حاشیهبردن اوست تا بر اصل عدم قطعیت تأ كید شود و زمینه و امكان
چندخوانشی متن فراهم آید .استفاده از این شگرد باعث میشود مخاطب در پیشبرد روایت
مشاركت داشته باشد و بدین ترتیب ،به تعداد مخاطبان بالقوه ،امكان تفسیرهای مختلف به وجود
آید؛ به سخن دیگر ،این مخاطب بالقوۀ فرضی ،مخاطب نهفتۀ در متن است؛ یعنی مخاطبی كه
پس از شكلگیری كامل اثر به وجود میآید و در كلیت آن پنهان میشود (عبدالواحد.)17 :1996 ،
نقطۀ مقابل سپیدنویسی ،تطابقپذیری مخاطب است؛ بدینشكل كه نویسنده تمام معانی متن را
آشكار میسازد و جایی برای گفتگوی مخاطب با نویسنده بر سر توافق دربارۀ معنا باقی نمیگذارد؛
لذا مخاطب تنها به تطابق با متن فراخوانده میشود و این فعالیت یکسویه برای او لذت چندانی به
دنبال ندارد (امانی و آذرنوید .)34 :1383 ،اما آنگاه كه نویسنده فضاهایی از متن را خالی میگذارد تا
مخاطب در راه رسیدن به معنا آنها را پر كند ،ذهن خالق و خیال گستردۀ مخاطب ،او را به كشف
ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب معانی سوق میدهد (جینیت )71 :1997 ،و این تعامل
دوسویه ،لذتی ژرف برای او به ارمغان میآورد (خسرونژاد.)216 :1382 ،
ابودیب در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب بارها از شگرد سپیدنویسی استفاده كرده كه
موجب فروپاشی زنجیرۀ روابط علی و معلولی شده است و خواننده را در موقعیتی قرار میدهد كه
خود ادامۀ روایت را بر عهده گیرد؛ از جمله در مقطع زیر كه متنبی بعد از اعتراضی كه به ابودیب
میكند (ن.ک :أبودیب ،)100 :1996 ،صفحاتی را در آخر بهصورت سفید باقی میگذارد (همان-101 :

 )103تا مخاطب به مدد ذهن خالق خو یش به آفرینش ادامۀ اثر دست بزند:
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داشتن قدرت از سوی متنبی و ارائۀ اعتراض به ابودیب در این مقطع از داستان ،از منبودگی
َ
وب ابودیب میانجامد.
متنبی ناشی میشود .قدرتیافتن من /متنبی ،تدریجا به استیالطلبی و سرك ِ
تأ كید بر منبودگی و برجستهشدن آن ،با استفاده از دستنوشتۀ خود متنبی نشان داده شده است.
روایت داستان از سوی متنبی ،نوعی گذار از شیوۀ متعارف روایتگری ،گذار از متن مكتوب و تالش
برای تبدیل داستان به كنشی دیداری ،منعكسكنندۀ روح پستمدرنیستی ابودیب است .در واقع
ابودیب با این كار ،مخاطب را به متن فرامیخواند و بهنوعی به آن نقش اعطا میكند .متنبی بهعنوان
شخصیتی كه پا به دنیای معاصر مینهد ،قصد بیان این مطلب را دارد كه همانقدر كه نوشتهها و
خطوط برای او تنشزاست ،سپیدنویسی و تغییر شكل نگارش واژهها نیز برایش ارزشمند است؛
بنابراین ،تالش متنبی در این است كه «در كنار واژهها از ساختار دیداری ویژهای برای رساندن پیام
به مخاطب بهره گیرد» (الماكري .)213 :1991 ،متنبی به ابودیب اعتراض میكند كه چگونه حقایق
تاریخی مربوط به وی را تحریف كرده است؛ و از این اتفاق به مصیبت تعبیر میكند .تكذیب
واقعیت و ایجاد روایت دیگری از آن ،به معنی حركت ابودیب بر مبنای قطعیتزدایی از واقعیت
است و گویای این پیام است كه در دوران پستمدرن با از بینرفتن ارزشهای سنتی ،انسان با نوعی
بیهویتی خانواده ،ملت ،وطن و اسطوره روبهروست .این بیهویتی سبب میشود متنبی سكوت
كند و ننویسد و صفحاتی را سفید بگذارد .سكوت متنبی مخاطب را به فكر فرو میبرد تا با كمک
طرحوارههای ذهنیاش ادامۀ ذهن آشفتۀ متنبی را تكمیل كند.

فرمی پستمدرن در مجموعۀ عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیب
 /136واكاوی شگردهای
ِ

در مقطعی دیگر ،ابودیب بعد از بیان این مطلب كه قصیدهاش طوالنی شده است ،از مخاطب
میپرسد چگونه آن را جمع ك ند و به پایان برساند؟ سپس بخشی از متن را سفید باقی میگذارد و
این امكان را برای مخاطب بهوجود میآورد تا پاسخ خود را برای او در این متن سفید بنویسد
(ابودیب:)239 :1996 ،

ابودیب در مقطع فوق مخاطب را به تفسیر اندیشۀ نهفته در داستان وادار میكند .مخاطبی كه
انتظار دارد ادامۀ روایت را بخواند ،با مطرح شدن سؤال از جانب ابودیب دچار تردید میشود .افزون
بر این ،در حاشیهای كه برای توضیح بیشتر كالمش آورده است ،این نكته را یادآور میشود كه

نمیتواند همۀ كلماتی را كه نوشته است ،بخواند و به نتیجهای نمیرسد «

سازی محض مخاطب ،همان چیزی كه رسالت
»( 1همان .)239 :سرگردان
ِ
ِ
پستمدرن بر آن بنا شده است .ابودیب در صفحات پایانی عذابات المتنبي ،بعد از توضیح دربارۀ

شیوۀ خواندن متن این اثر ،روشهایی برای مخاطب بیان میكند و از این طریق با او وارد گفتگو و
ِ
تعامل میشود:
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(همان.)281 :
تصویر زیر بیانگر شیوۀ تعامل متنبی با مخاطب و همچنین فضاهای سفید برای مشاركت وی
است:

عبارت «یقول كاف» و سفیدگذاشتن بخشی از متن ،درنگی را برای مخاطب ایجاد میكند تا او
را به فكر فروبرد كه در فضای سفید چه پیامی نهفته است و او به عنوان مشاركتكنندۀ مستقیم متن،
چگونه میتواند این پیام را در فضاهای خالی متن منتقل كند .این شیوۀ روایت هرچند پدیدهای
فیزیولوژیک و برونمتنی است ،اما بخش گستردهای از نقش پیامرسانی واژگان از طریق آن صورت
میپذیرد (بنیس .)54 :1985 ،ابودیب نیز با استفاده از این شگرد مخاطب را وارد فضای داستان
میكند و از او برای تحقق اهداف پستمدرن داستان دعوت مینماید؛ این بدانجهت است كه
ارزشدادن به قوۀ بصری متون معاصر ،تالشی است برای نزدیکكردن هرچه بیشتر خواننده به
نویسنده (الكبیسي .)6 :1987 ،ابودیب در بخشهای پایانی عذابات المتنبي نیز با درج فضاهای
سفید پایان داستان ،متن را بدون فرجام رها میكند و از خواننده میخواهد بنا بر دریافت
شخصیاش آن را تكمیل كند« :س ،لكن ال أ( »...ابودیب .)280 :1996 ،این شیوۀ ابودیب در به
مفهوم فرجام؛ زیرا وی ثابت میكند حكایت متنبی
خود
فرجامرساندن داستان ،هجویهای است بر ِ
ِ
و الگوهای معرفتی و حكمی او كه یک الگوی تثبیتشده در حافظۀ قوم عرب است ،روایتی

پایانپذیر است ك ه ابودیب آن را با خوانشی نو از بطن روایتهای دیرین خلق میكند و با
جابهجاییها و دگردیسی مجدد ،متن دیرین را برمیاندازد .میتوان ارزش این داستان را در همین
تفكر انتقادی برخاسته از فلسفۀ پستمدرنیسم جستجو كرد؛ زیرا پستمدرنیسم به دنبال عرضۀ
داشتهای نو برای مخاطب است تا حس قویتری از پدیدههای عرضهناشدنی به مخاطب افاده كند؛
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پدیدههایی كه در جهان معاصر به مدد امكانات شكلپردازانۀ پستمدرنیسم ،بهمراتب بیشتر از
گذشته امكانپذیر شده است (لیوتار.)81 :1994 ،
 .2-3نقاشی

یكی از شگردهای بصری در بیان انگارههای پستمدرنیستی متون ادبی ،استفاده از نقاشی است.
پستمدرنیسم نقاشی را بهسوی كیفیاتی عقلگریز و آزاداندیشانه و در بسیاری موارد فهمناپذیر و
بیاعتبارسازی ارزشهای هنری سوق داد (حسنوند .)14 :1397 ،ابودیب در عذابات المتنبي في
صحبة كمال أبودیب با تأ كید بر نقاشیهای متعددی كه به قلم ضیاء العزاوي ،نقاش مشهور عراق،
ترسیم شده است ،در راستای اصل عدم قطعیت و تشكیک در باورها و ارزشها عمل میكند.
نقاشیهای این اثر به دلیل استفاده از تركیبهای ساده و پیرفتی كلی و سطحی در زمرۀ آثار
اكسپرسیونیسم قرار میگیرد (غانم )13 :1999 ،و پیام در آنها از طریق درک همزمان تصویر و متنی
منتقل میشود كه عموما در حاشیۀ نقاشی قید میشود .در تصویر زیر متنبی كه از دنیای قدیم پا به
عرصۀ جهان معاصر گذاشته است ،وارد تعامل بصری و معنایی با مخاطب میشود و فضای
داستان را بهعنوان جزئی از موجودیت خود به همكاری وامیدارد .او معتقد است نقاشی را با حرف
«الف» شروع كرده و این الف است كه ذوب و به اشكال و تصاویر جدیدی تبدیل میشود كه
ساخته و پرداختۀ ذهن مشوش متنبی است .نقاشی زیر در راستای رسالت پستمدرنیستی ،تغییری
در عادتهای بصری مخاطب ایجاد میكند و او را به فضا و رویدادی جدید سوق میدهد (ابودیب،

:)101 :1996

ابودیب /نقاش ،مخاطب را به گفتگویی بازبینانه با خود دعوت میكند و موجودیتش را بهسان
زندگی روزمرۀ مخاطب عرضه میدارد؛ بنابراین ،تجربهها و خاطرات گذشتۀ او
تجربهای نویافته به
ِ
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از نو مرور میشود و ایدههای وی در نظمی جدید و شرایطی دگرگون فرصت بازبینی مییابد .این
فرآیند یكی از كاركردهای هنرهای تجسمی در ذهنیت پستمدرنیستی است كه از آن با عنوان «از
ِآن خودسازی» تعبیر میشود .طی این فرآیند ،هنرمند پستمدرن ایماژها را از آثار پیشینیان و

آن خود میكند و از انحصار تولیدكنندۀ آن خارج میكند (حسنوند،
معاصران بیرون كشیده ،از ِ
 .)15 :1397ابودیب با استفاده از این تمهید این پیام را به مخاطب القا میكند كه اگر متنبی در

جهان كنون زندگی میكرد و شرایط عصر حاضر را تجربه میكرد ،مسلما جهانبینی او تغییر
میكرد.

متنبی در ادامه ،بدون آنكه بر تداعیات ذهنش ّ
تعینی قائل شود ،با تلفیق نقاشی و دستنوشتهای

دیگر از خود ،بر رؤیاهایی تأ كید میكند كه او را احاطه كرده ،وادارش میكند دست به تجربههای
هیجانانگیز بزند و با مشاركت ذهنی مخاطب ،وارد فضای عینیتبخشی اندیشهاش شود .او در
این نقاشی چنین مینماید (دستنوشتۀ پایین نقاشی) كه نیروی درونی او به طراحی زیبا و منطقی
نقاشی گرایش دارد؛ اما این خود نقاشیها هستند كه شكل میگیرند و ترسیم میشوند .مخاطب
نیز بسته به ماهیت پستمدرنیستی این نقاشی ،مفاهیم و تداعیهای متفاوت و متناقضی را از درون
آن پیدا میكند .ابودیب /نقاش بهواسطۀ گذر از حصار محدودههای فرمی و بهكارگرفتن تجربههای
حسی-مفهومی مخاطب ،پا را از عرصههای مفهومی فراتر میگذارد و نقاشیای ترسیم میكند كه
گسترهای موقت برای هستییافتن داشته باشد؛ زیرا سرعت تغییر ایدهها و الگوهای ذهنی ،یكی از
اصول محوری تفكر پستمدرنیستی است (مروان)37 :2013 ،؛ تصویر زیر بیانگر این مسئله است
(ابودیب:)103 :1996 ،
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در ادامه ابودیب /نقاش،حاشیههایی را در چند نقاشی دیگر میگنجاند كه ارتباطات مفهومی به
همراه دارد؛ اما این نقاشیها دارای پیچیدگی خاصی هستند و آنقدر ساده نیستند كه فقط یک
مفهوم را به مخاطب منتقل كند .خطوط ّ
مشوش در هریک از این نقاشیها آ كنده از پیچیدگی و
ابهام است و كاركرد چندمعنایی و متغیر دارد .به نظر میرسد ابودیب /نقاش قصد دارد مخاطب را
درگیر روایت نقاشیهایش كند تا مفاهیم آن را به چیستی و چگونگی رخدادهای آن ارتباط دهد .با
این تفسیر ،ابودیب /نقاش هرگز توضیحی دربارۀ این نقاشیها نمیدهد و میگذارد دریافتهای
متفاوت و متناقض مخاطب ،به غنای اثرش بیفزاید.
در آخرین نقاشی ،چهرهای مبهم دیده میشود كه در حاشیۀ آن عباراتی برای توضیح و درک بهتر
تصویر درج شده است .ابودیب /نقاش با تلفیق تصویر و متن ،مشاركت بیننده را برای اتمام فرآیند
معنایی اثر به یاری میطلبد .در این متن مشخص است كه متنبی از مردی كه در قاب تصویر
نقاشی شده است ،تقاضا دارد شمعی را در فضای باز روشن نماید و بگذارد نسیم مالیم شعلۀ شمع
را خاموش كند:
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ابودیب /نقاش با این تمهید ،نوعی توهم عینیت و مكانبندی به نقاشی میبخشد و مخاطب
بهواسطۀ تصویر نامتعارف و درهمریختۀ آن ،وارد دنیای بهتصویركشیدۀ وی میشود و از طریق
نشانههایی كه به او داده میشود ،نقش كنشگر را ایفا میكند .ابودیب /نقاش میتوانست این
درخواست را با تصویر واضحتری ارائه كند؛ اما با تأسی از ماهیت فلسفۀ پستمدرن قصد
برهمزدن عادتوارههای روزمره و طبیعی را دارد ،تا با این كار مخاطب را به فضای نشانهمعناشناسی
تازهای وارد كند .این پیشفرض نشان میدهد كه ابودیب /نقاش از ایجاد توهم واقعنمایانه ،هدفی
معنادار را دنبال میكند .با تعمقی بیشتر در تصویر و متن فوق چنین دریافت میشود كه
جهتگیری گفتمانی ابودیب در پردازش متن /نقاشی ،برونگرایانه نیست؛ یعنی قصد ندارد به شیوۀ
نقاشی كالسیک مخاطب را به مدلول بیرونی آنها ارجاع دهد ،بلكه سعی میكند تا جایی كه
میتواند مخاطب را با ذات اشیاء درون تصویر از قبیل مرد ،شمع و فضای تاریک موجود بهنحوی
ملموس نزدیک سازد .این شگرد تا حد زیادی منطبق بر دیدگاه فرمالیستها دربارۀ نقاشی است كه
درونمایه و محتوا را كماهمیت جلوه میدهند و بر قوام و غنای فرم تأ كید فراوان دارند (جمالی،

.)15 :1394
 .3-3اشکال هندسی

تصاویر مندرج در متون ادبی پستمدرن گاه در خالل كادرهای هندسی ،اعم از مستطیل ،دایره و
مربع قرار میگیرد تا نوعی تغییر روند در فرم اثر ایجاد كند و تأثیری مضاعف بر مخاطب داشته
باشد« .برخی از تصویرگران از خطهای حاشیهای ساده یا تزئینی استفاده میكنند تا متن یا
تصویرهایشان را بپرورانند ،تأثیر و جذابیت داستان را افزایش دهند و در خواننده كشش بیشتری
ایجاد كنند» (كومینس .)32 :1377 ،متفاوتبودن نوع تصویر و كادربندی در اثر ادبی باعث
زیباترشدن و افزایش جذابیت آن برای مخاطب میشود .برای این كار ،كادربندیها بهگونهای سیال
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ِ

صورت میپذیرد و ّ
طی صفحات ،حالتهای مختلفی به خود میگیرد .تنوع كادربندی و استفاده از

اشكال هندسی در تصویر زیر از عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب مشهود است .ابودیب در
این بخش بهعنوان شخصیت داستان وارد جهان متن میشود و بهطور پیاپی از متنبی سؤال میپرسد
و متنبی نیز سكوت میكند؛ به همین جهت ابودیب ،متنبی را در كادری محصور و او را وارد
فضایی تیره و تار میكند .متنبی بعد از شكستن حصارهایی كه ابودیب برای وی ساخته است ،به
دنیای سراسر تاریک او وارد و در آن گم میشود؛ بنابراین ،واژهها و تصاویر بهگونهای با هم تعامل
ِ
دارند كه خواننده با دانش و تجربۀ خود شكافها و رابطههای بیاننشده را تكمیل میكند (ابودیب،

:)11 :1996

ابودیب در مقطعی دیگر ،برای جذب بیشتر مخاطب و تنوعبخشی به اثرش ،از كادر دایره برای
چینش واژگان بهره میگیرد .وی با كنار هم چیدن حروف «م ،ن ،ظ ،ر ،ت» بهصورت دایرهوار،
منظرهای را برای مخاطب ایجاد میكند كه در آن دید و افق واژه نیز دایرهوار است .چنین به نظر
میرسد كه وی از تركیب حروف «م ،ن ،ظ ،ر ،ت» ،قصد القای فعل «نظرتم» و یا اسم «منظرة» را
در قالب تجزیهنویسی دارد و با این شگرد قصد مشاركتدادن بیشتر مخاطب را در تكمیل ادامۀ
متن و تشخیص پایان های متعدد این مقطع از داستان دارد .قراردادن فضاهای سفید در اطراف این
دایره نیز میتواند دال بر این باشد كه ابودیب ذهن مخاطب را درگیر میسازد تا مخاطب به مفهوم
مدنظر او رجوع كند و در این گردش ذهنی با وی همراه شود:
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در مقطعی دیگر نیز نام كمال ابودیب در قالب كادری دایرهوار در متن قرار میگیرد تا
زیباییهای بصری این اثر دوچندان شود:

در مجموع میتوان گفت ابودیب تركیب عناصر بصری عذابات المتنبي في صحبة كمال
ابودیب را بر اساس كادر بصری كه در اختیار دارد ،سازماندهی میكند .وی بهخوبی میداند كه
محدوده و فضای این اثر به هر شكلی كه انتخاب شود ،در تاثیرگذاری بر نیروهای بصری و تركیب
آنها با یكدیگر مؤثر است؛ لذا با انتخاب بخشی از فضا و جداساختن آن از سایر بخشها و
فضاهای پیرامون بل كمک اشكال هندسی ،دو عمل انجام میدهد :اول اینكه ارتباط اشكال
هندسی را با محدودۀ داخلی متن برقرار میكند و انرژی بصری را كه از درون به بیرون گرایش دارد،
محصور میسازد؛ دوم اینكه انرژیهای بصری بیرون از اشكال هندسی را كه میخواهند به درون
آن نفوذ كنند ،به كنترل در خواهد آورد؛ بنابراین ،بسندهنكردن ابودیب در روایتگری در این اثر به
شیوۀ متعارف و فراتررفتن از متن مكتوب و تالش برای تبدیل آن به كنشی میانرشتهای و چندرسانه-
بینی پسامدرنی وی است.
ای ،منعكسكنندۀ جهان ِ
 .4-3عمودنویسی

یكی از تمهیدات فرمی و بصری در آثار پستمدرن ،هنجارشكنی در نحوۀ نگارش و چینش واژگان
است .این شگرد درصدد آشناییزدایی از منطق و عقالنیت حاكم بر ساختار فضایی متون دوران
دیداری بازشناخت شعر از نثر است؛طوری كه در نحوۀ چینش
پیشامدرن است كه یكی از راههای
ِ
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نظم
واژگان در شعر ،بهویژه شعر نو ،عمودنویسی غالب است؛ اما در متون نثری ،غالبا ساختار ِ
واژگان ،افقی است .در داستانهای پسامدرنیستی ،واژهآرایی و صفحهآرایی داستان ،بدعتگذارانه
است .استفاده از این سبک ،بیش از هر چیز خواننده را بر آن میدارد تا به جای همذاتپنداری با
راوی و شخصیتهای داستان ،درگیر بازیهای كالمی شود و در نتیجه ،از تصنعیبودن فضای
داستان آگاهی یابد (پاینده .)229 :1385 ،مکهیل این درهمریختگی و آشفتگی را جابهجایی فضایی
واژگان مینامد و بر این باور است كه این شگرد ،كاركردی هستیشناختی دارد

( McHale, 2004:

 .)418نویسندۀ پستمدرن از این شیوه برای برجستهسازی متن داستان استفاده میكند؛ بنابراین ،به
جهان واقعی خوانندۀ اثر ورود پیدا كرده ،آنگونه كه میخواهد اندیشهاش را تثبیت مینماید (الواد،
ِ

.)75 :1985

ِ

ابودیب در بخشهای متعددی از عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب ،نظم سنتی واژگان
را درهم میریزد و آنها را در فضاهای نامعمول متن جای میدهد؛ برای مثال ،در تصویر زیر با
استفاده از واژگان ازهمگسیخته و درهمشكسته ،متنبی را در هیئت پیرمردی فرتوت و درهمشكسته
به تصویر میكشد و از این رهگذر ،همبستگی خاصی میان واژگان و مفهوم بهانتهارسیدن عمر
انسان برقرار میكند .ابودیب با تغییر فضای واژگان پیرمردی /متنبی را به تصویر میكشد كه تنها و
بیكس در گوشهای به گردوغبار باقی مانده بر تاروپود خیمه نگاه میكند .تصویرسازی و تكرار
واژگان «إلی الرماد تری بها» طوری است كه عمر از دسترفتۀ پیرمرد /متنبی را برای مخاطب
تداعی میكند .او عمر پیرمرد و خاكستر كه در حال از بینرفتن است را با از همپاشیدگی حروف
همراه میسازد؛ گویی باد همانگونه كه خاكستر را با خود میبرد ،عمر از دسترفتۀ پیرمرد را نیز
میبرد و مخاطب این تداعی را با چینش حروف از همگسیختۀ متن درمییابد .تداعی عموما برای
ارائه اساسیترین دغدغهها و درگیریهای فكری شخصیتهای داستان و بیان احساسات مخفی و
مافیالضمیر آنها بهكار میرود (اعظمی و همكاران .)222 :1398 ،معناباختگی الگوهای فكری و
حكمی متنبی نیز از این تصویر استنباط میشود:
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مخاطب با نگاه به چنین متنهای بینظمی دچار گیجی و آشفتگی ذهنی میشود؛ اما به دنبال
پیداكردن رابطهای میان این بینظمی و معناست و بر حسب زمینه و نوع چینش واژگان ،پیام مورد
نظر ابودیب را استنباط میكند؛ برای مثال ،بخشی از یک داستان كه در قالب سرود نوشته میشود و
واژگان به شكل صفوف منظم و با یک عرض و طول مشخص قرار میگیرند ،میتواند نمونۀ عینی
كارناوال یا جشن شادی باشد؛ انگار كه خود واژگان بهصورت عینی برگزاركنندۀ كارناوال هستند
( .)McHale, 2004: 417اینگونه میشود كه متن فوق حضور خود را برجسته كرده ،باعث تشكیک
واقعی خود و جهان متن میشود .چنین كاركردی از جابهجایی فضایی واژگان را
خواننده در جهان
ِ

در دستنوشتۀ متنبی «أحاول الكتابة الیوم لكنني عاجز حتی عنه النطق» در تصویر زیر نیز
میتوان مشاهده كرد:
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مخاطب در مدت خوانش عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیب ،با شیوۀ نگارش افقی
ابودیب مأنوس است؛ اما در این بخش ،ناگهان غافلگیر میشود و از متن به معنا و از معنا به متن
رجوع میكند و به دنبال هدف متنبی از این شیوۀ بیان میگردد .در این تصویر ،چنین برای مخاطب
تداعی میشود كه متنبی خسته شده است و در حالی كه قدم میزند ،جهان متن را رها كرده ،از
صفحه خارج میشود و پا را از واژگان و سطور فراتر میگذارد .با این شگرد ،ابودیب مخاطب را در
سرگردانی و گیجی رها میكند .همبستگی معنا و شگرد فرمی در این بخش ،به تردید و تشكیک
مخاطب در واقعی یا تخیلیبودن جهان داستان منجر میشود .افزون بر این ،ابودیب در مقطعی
سرگردانی متنبی را در متن ،با چیدمان عمودی و البته متشتت به مخاطب عرضه میدارد.
دیگر،
ِ
استفاده از نقطه چین و فضاهای خالی نیز بر عدم قطعیت این بخش از داستان میافزاید و در

هستیشناسی مخاطب اثر مستقیم میگذارد:
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(ابودیب.)174 :1996 ،
طرح سقوط به پایین با ثبت چندبارۀ «یا /...یا /...یا »...خواننده را وارد دنیای داستانی و خیالی
ِ
ذهن ابودیب میسازد و او را همراه با متنبی در وادی سقوط قرار میدهد تا سختی سقوط خیالی را
احساس كند.
 .5-3تجزیهنویسی

از دیگر تمهیدهای فرمی در متون پستمدرنیستی ،میتوان به استفاده از صورت نوشتاری كلمات
بهصورت مجزا و تفكیکشده اشاره كرد كه این چیدمان مجزا ،كیفیتی تجسمی به متن میبخشد
(منتشلو .)29 :1391 ،نویسنده در قسمتی از متن كه مربوط به شطحیات ذهنی متنبی است ،با ایجاد
ارتباط میان عنوان این بخش و محتوای متن ،اجزاء آن را شبیه بازنمودی از شكل سخنگفتن
رمالها بهصورت تكهتكه و پس و پیشكردن حروف واحد بیانمیكند .پیام این شگرد به مخاطب
میتواند این نكته باشد كه خواننده میتواند مضمون را بر اساس ریشههای لغوی و اشتقاقهای
متفاوتی دریافت كند و قضاوت و تفسیر را برعهده گیرد:
←
←
↔

←
←

←

←

←

(ابودیب.)263 :1996 ،

بنا بر اعتقاد مكهیل متن پستمدرنیستی با رسمالخط كژریخت و درهم و برهم ،بر
واقعیبودن خود پافشاری میكند ()McHale, 2004: 414؛ لذا استفاده از این سازوكار بصری ،خط
بطالنكشیدن و تأ كید بر فروپاشی این تصور سنتی است كه داستان مجموعهای از حروف منظم در
سطور افقی منظم است كه رونوشتی خیالی از واقعیت بیرونی است و یک معنای ثابت و الیتغیر
دارد.
 .6-3تغییر فونت

تغییر فونت داستانهای پستمدرن ،عالوه بر برجستهسازی متن ،برای ایجاد گسست بصری یا
افادۀ معانی ضمنی دیگر نیز به كار میرود (منتشلو .)46 :1391 ،ابودیب در عذابات المتنبي في
صحبة كمال أبودیب ،با استفاده از این شگرد به دنبال نشاندادن مصداقی خصیصهنما از
شكلپردازی پستمدرن به خواننده است .وی با ورود به دنیای داستان و با دستنوشتهای از متنبی،
فونت داستان را تغییر میدهد و با این كار ،ساختار پستمدرنیستی اثرش را برجسته میكند:
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در توضیح دستنوشتۀ متنبی باید افزود كه داشتن قدرت از سوی وی و اعتراض به ابودیب بر
منبودگی و استیالطلبی او و در نتیجه ،سركوب ابودیب میانجامد .تغییر فونت داستان نیز نوعی
فرارفتن از شیوۀ متعارف روایتگری ،فرارفتن از متن مكتوب و تالش برای تبدیل داستان به كنشی
میانرشتهای و چندرسانهای (دیداری -نوشتاری) است كه منعكسكنندۀ رویكرد پستمدرنیستی
ابودیب است .متنبی در ادامه عالوه بر بهرهبردن از دستخط و ایجاد تغییر در فونت اصلی،
بازیهای بصری دیگری نیز برای مخاطب بهوجود میآورد:

ادب عربی ،سال  ،14شمارۀ  ،1بهار 149/1401

 .4نتیجه
نخست پژوهش ،باید گفت بخش گستردهای از انگارههای پستمدرنیستی در
در پاسخ به پرسش
ِ

عذابات المتنبي في صحبة كمال ابودیب ،بهواسطۀ سازوكارهای فرممحور و با تأ كید بر اصل عدم
قطعیت نمود مییابد .ك مال ابودیب در این اثر از برخی هنرهای بصری و تجسمی همچون نقاشی،
سپیدنویسی ،تجزیهنویسی و همچنین دستكاری عامدانۀ شكلهای سنتی سطور شعر و نثر و
استفاده از اشكال هندسی در نگارش جمالت و واژگان استفاده كرده است .وی بخشهای متعددی
روایت رخدادها ،چند نقطه قرار میدهد
از روایت متنبی را خالی میگذارد و به جای ادامۀ
ِ
(سپیدنویسی) و یا اینكه یک یا چند صفحه را بهصورت سفید رها میكند .وی در بخشهای مختلف
این اثر ،نحوۀ نگارش و چینش واژگان را به هم میریزد (عمودنویسی ،تجزیهنویسی و تغییر فونت متن) و
بیش از هر چیز ،خواننده را وادار میكند تا بهجای همذاتپنداری با راوی و شخصیتهای داستان،
درگیر بازیهای كالمی شود و از تصنعیبودن فضای داستان آگاهی یابد .در نقاشیهای این اثر
متنبی از دنیای قدیم پا به عرصۀ جهان معاصر میگذارد و وارد تعامل بصری با مخاطب میشود و
فضای داستان را بهعنوان جزئی از موجودیت خود به همكاری وامیدارد .مخاطب بهواسطۀ تصویر
نامتعارف و درهمریختۀ نقاشیها ،وارد دنیای بهتصویركشیدۀ متنبی میشود و از طریق نشانههایی
كه به او داده میشود ،نقش كنشگر را ایفا میكند .متفاوتبودن نوع تصویر و كادربندیهای
ّ
مشوش و استفاده از اشكال هندسی در بخشهای مختلف این اثر نیز ،نوعی تغییر روند در فرم
ایجاد میكند و تأثیری مضاعف بر مخاطب میگذارد.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،باید گفت پیامهایی كه ابودیب با استفاده از شگردهای
شكل محور در صدد انتقال آن به مخاطب است ،عبارتاند از :بههمریختن كالنروایت متنبی،
فروپاشی نظم هندسی متن ،ایجاد هرجومرج در سنتهای داستاننویسی ،كاستن از مركزیت متن
اصلی و تمركز بر حاشیۀ متن .او با كمک این شگردها ذهن مخاطب را به زوایای پنهان شكلگیری
داستان خود با متنبی معطوف میكند تا با این ترفند ،اقتدار كالنروایتها را در سطح دیداری به
چالش كشد .او با سكوتهای عامدانه در متن ،زمینۀ ارائۀ تفسیرهای بینهایت را برای مخاطب
فراهم میآورد و ذهن خالق و خیال گستردۀ او را به كشف ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب
معانی آن سوق میدهد و این تعامل دوسویه ،لذتی ژرف را برای مخاطب به ارمغان میآورد .در
ارتباط با پیامهای نقاشیهای این اثر نیز باید گفت ماهیت ترسیم آنها بر اصل عدم قطعیت و
تشكیک در باورها و ارزشهای سنتی داستان متنبی تأ كید دارد.
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پینوشت
 .1حقیقتا فراموش كردم؛ نمیتوانم كلماتی را كه نوشتهام ،بخوانم.
 .2بههنگام مطالعۀ این اثر ،دو مسأله را به خواننده واگذار میكنم .نخست عالئمی است كه در مقابل برخی از
واژگان خاص قرار دارد كه پیشتر نیز به آن اشاره شد .این عالئم ،قطعیت چندانی ندارد و خواننده میتواند برداشت
آزادانهای از آنها داشتهباشد؛ آنچه را كه میپسندد انتخاب كند و به مابقی اعتنایی نكند و یا خوانشی تركیبی از هردو
داشته باشد .نكتۀ دوم ،دربارۀ عالئم سجاوندی محذوف است كه البته در برخی از جاها بدون دلیل ،ذكر شدهاست؛
این عالئم بیانگر سلطۀ صدا و پژواكی است كه مدتها بر صدای انسان چیره است .قصد داشتم این صدا از زبان من
بیان شود تا آزادانهتر ارائه گردد (راوی :كاف).
 .3دیگر نمی بینمت ....تو ....ای ...ای...ای ...گویا پژواک اخیرم در چاه تو سقوط میكند و آن چاه واژگانم را
میبلعد.
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