کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
سال چهارم ،شمارة  ،41تابستان  4131هـ .ش 4111 /هـ .ق 4141 /م ،صص 11- 41

بازتاب عنصرِ مکان در ادبيّات زندان
مطالعة موردپژوهانه( :ورق پارههای زندان بزرگ علوی و یوميات الواحات
4
صنعاهلل ابراهيم)
صالح الدّین عبدی

2

استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

هادی نظری منظم

3

استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه تربیت مدرّس ،ایران

ابوذر گلزار

4

کارشناسارشد زبان و ادبیّات عربی

چکيده
زندان و ادبیّات وابسته به آن از دیرباز وجود داشته است .ادبیّات زنددان ،نالدۀ جانهدای فرهیختدهای اسدت کده بده
دالیل مختلف سیاسی ،اجتماعی و اعتقادی به زندان رفته و طعم حبس و اسارت را چشدیده و بدا دددرت بیدان ،بده
ثبت لحظههای سخت و انددوهبار خدوی ررداختدهاندد .ایدن ادبیّدات بده دلیدل طبیعدت و ماهیّدت خدا ّ خدود از
جنبههای مختلف عناصر ادبی چون عنصر مکان ،زمان و شخصیّت نیازمند بررسی ددید اسدت .از طرفدی شدناخت
انواع مکان و راه و روش حضور آن در ادبیّات زندان و همچنین ارتباط و تأثیر آن بر این ندوع ادبیّدات نیدز مدالز
ممارست خا است .نویسندگان در آثار هنری خود به مکان اهتما ویدههای داشدته و آثدار آندان بدا مکدان روی
دادن حوادث ارتباطی تنگاتنگ دارد .بزرگ علوی و صدن اهلل ابدراهیم ،دو نویسدنده در حدوزه ادبیّدات زنددان در
ادب فارسی و عربی هستند .ردهوه تببیقدی حا در در ردی آن اسدت کده انگیزههدای ایدن دو نویسدنده در روی
آوردن به ادبیّات زندان ،نحوه به کارگیری انواع مکان و نیز تأثیر این عنصدر را بدر ورق ردارههدای زنددان بدزرگ
علوی و یومیات الواحاات صن اهلل ابراهیم مورد بررسدی ددرار دهدد .بدا وجدود هماننددی بسدیار در رویکدرد ایدن دو
نویسنده به ادبیّات زندان ،تفاوتهای دابل مالحظده ای هدم بدین آن دو وجدود دارد و در خصدو بده کدارگیری
انواع مکان ،علوی بیشتر از مکان باز و اختیاری امّا ابراهیم از مکان بسته اجباری بهره جسته اسدت .روش ردهوه
در این مقاله ،تحلیلی و توصیفی و بر اساس مکتب تببیقی آمریکا است.
واژگان کليدی :بزرگ علوی ،صن اهلل ابدراهیم ،ورق ردارههدای زنددان ،یومیاات الواحاات ،عنصدر مکدان ،ادبیّدات
زندان.
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 .4پيشگفتار
مکان عنصری زائد در داستان به شمار نمیرود و به شدکلهدا و معدانی گونداگون بده کدار رفتده و گداهی
هدف نخست و رایانی در آثار نویسنده است (بحراوی .)33 :1332 ،نویسندگان در آثدار خدود بده مکدان
اهتما ویههای داشته و آثار خود را بده گوندهای نگاشدتهاند کده بدا مکدان ارتبداط تنگاتندگ داشدته اسدت
(لوتمان .)23 :1311 ،مکان در رمانهای نخست تا حدی مورد بیتوجّهی نویسدندگان وادد میگشدت و
بیشترین توجّه آنها به زمان معبوف میشد .با ظهور رماننویسان جدید ،عنصدر مکدان در ادبیّدات رشدد
چشمگیری یافت ،به طوری کده مکدان هندسدی در روایدت اوج ارزش هندری در اثدر نویسدنده بده شدمار
میرفت .متن روایی بعدها از طری کلمات ،مکان خیالی را وارد ادبیّات کرد کده بده نوبدۀ خدود بینظیدر
بود .مکان ،عنصر مهمی است کده داسدتان و رمدان را رایدهریزی و آن را خیدالانگیز میکندد (لحمددانی،
.)25 :2222
«ادبیّات زندان ،نالههای دردآلود و فریادهای تضدرعآمیز جانهدای فرهیختدهای اسدت کده بده دالیدل
مختلف سیاسی ،اجتمداعی و اعتقدادی بده دسدت همنوعدان خدود از یدار و دیدار جددا شددهاند و در میدان
دیوارهای زندانها ،با خواری و ذلت از ابتداییتدرین حقدوق انسدانی محدرو گشدتهاند ،بده همدین سدبب
سرچشمه این نوع ادب را باید در احساسات صاددانه بشری جستجو کرد و این ویهگی ،نه تنها به ادبیّدات
زندان جذّابیّتی خا

بخشیده است ،بلکه آن را فراتر از مکان و زمان ،در دلب ادبیّات زندده و ارزشدمند

انسانی درار داده است  ،ویهگی که نگارنده را بر مرکدب شدوق نشداند و بده ایدن وادی ردر فدراز و نشدیب
کشاند» (آباد.)11 :1312 ،
در طول تاریخ بشر ،شعرا و نویسندگان زیادی به دالیل مشخص یا نامشخصی ،بخشدی از عمدر خدود
را در زندان سپری کردهاند .دیدگاه غالب آن است که ادبیّدات زنددان و اسدارت بده دالیدل زیدادی کده
مهمترین آنها عامل سیاست بوده ،ردید آمده است (صمد .)3 :1335 ،این ندوع ادبیّدات از دیربداز مدورد
توجّه شعرا و نویسندگان بوده و در ادبیّات عرب به عصر جاهلی بازمیگردد .از آن جمله میتدوان عددی
بن زید و عنتره را نا برد (جواد ،1391 ،ج .)233 :5
وحشت ،اندوه زندان ،آزادی ،بیگناهی ،ناامیدی را میتوان برآیند ادبیّات زنددان برشدمرد (دودمدان
کوشکی .)94 :1332 ،این نوع ادبیّات برگرفته از تجربه و احساسات شاعر یا نویسندهای است که زنددان
را درک نموده و با دلم خوی

آن را به تصویر میکشدد .زنددان در ادبیّدات فارسدی نیدز همانندد ادبیّدات

عربی مورد توجّه نویسندگان و شعرایی چون ناصرخسدرو دبادیدانی ،مسدعود سدعد سدلمان و خاددانی و...
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بوده است .این ادبیّات به دلیدل طبیعدت خدا ّ خدود از جنبدههای مختلفدی چدون عنصدر مکدان ،زمدان و
شخصیّت نیازمند بررسی ددی است.
شناخت انواع مکان و راه و روش حضور آن در ادبیّات زندان و همچنین ارتباط و تدأثیر بدر ایدن ندوع
ادبیّات مالز ممارست خا

است .از نویسندگانِ ادبیّات فارسی و عربدی معاصدر کده در حدوزه ادبیّدات

زندان فعالیت نمودهاند و خود نیز تجربه دردناک اسارت را چشیده و توانستهاند عنصر مکدان را در آثدار
خود بازتاب دهند ،بزرگ علوی و صن اهلل ابراهیم هستند.
نوشتۀ حا ر ،در ری آن است که بدا چشدماندازی تببیقدی و بدر اسداس مکتدب تببیقدی آمریکدا و بدا
جستوجو در ورق رارههای زندان و یومیاات الواحاات این دو ادیب ،تلقدی ایشدان از مکدان و تدأثیر آن بدر
ادبیّات زندان را مورد بررسی و تحلیل درار دهد تا از این رهگذر به ررس های زیر راسخ گوید:
 .1کدا نویسنده از مکان زندان حداکثر استفاده را برده است؟
 .2کدا یک از انواع مکان بیشترین بازتاب را در دو اثر داشته است؟ چگونه؟
 .4-4پيشينة پژوهش

از جمله رهوه هایی که درباره بزرگ علوی صورت گرفته ،کتاب ادبیّات زندان نوشته روحاهلل مهددی
رورعمرانی (تهران )1319 ،است که نویسنده در آن به نقد و بررسدی داسدتانهدای کوتداه بدزرگ علدوی
میرردازد؛ امّا در خصو

صن اهلل ابراهیم ،مقالهای با عندوان «تیاا الاوی

ال لصا لصاع هللا ابااایی » نوشدته

سید ابراهیم آرمن (جملة تااا الرااي ،سال دوّ  ،شماره هشت) است که نویسنده ردیده جریدان سدیال ذهدن
مورد تحلیل درار میدهد .در مورد عنصر مکان ،کتابها و مقاالت فراواندی نوشدته شدده کده از آن میدان
میتوان به «مجالیات املکاا

الااایاة الرابیاة» نوشتۀ شاکر النابلسی (بیروت )1334 ،اشداره کدرد کده نویسدنده

در آن به بررسی انواع مکان به صورت جام و کامل میرردازد و همچندین در حدوزه ادبیّدات زنددان نیدز
رهوه هایی صورت گرفته که «السجو اأثایا اآلداب الرابیة» نوشته وا ح الصمد (لبندان )1335 ،اسدت
که زندان را از دوره جاهلی تا عصر اموی مورد تحلیل درار مدیدهدد؛ امّدا بدین بدزرگ علدوی و صدن اهلل
ابراهیم چه در حوزه ادبیّات زندان و یا عنصدر مکدان هدیچ ردهوه

تببیقدی صدورت نگرفتده اسدت ،لدذا

مو وع بحث با رویکرد تببیقی خود کامالً نو است.

 .4-4نگاهی گذرا بر زندگی بزرگ علوی و داستان ورق پارههای زندان
بزرگ علوی ،در سال  1213هجری شمسی در تهران زاده شد .نخستین کدار سیاسدیاش در اعتدرا

بده

عقد ریمانی با انگلستان در سال  1313شرکت در تظاهراتی بود .او به زبدان آلمدانی تسدلّ داشدت و بده
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همین دلیل آثار بزرگان و ادیبان آلمانی را مبالعه میکرد و حتّی کتابهایی ارزندده و فندی بده آن زبدان
نوشت .به خاطر اندیشههای سیاسیاش چند بار به زندان افتاد و داستانهای ورق رارههای زنددان ()1321
و کتاب رنجاه و سه نفر را نوشت (ر ایی .)1 :1313 ،وی هفت سال به زندان محکو شد و در شدهریور
 1322با برکناری ر اشاه از زندان آزاد شد .او بدا آزادی از زنددان وارد مرحلده جدیددی شدد و در ایدن
مرحله با رشتوانۀ شهرت سیاسیاش ،داستان مینوشت .این و عیت سبب شد تا ندوع جدیددی از ادبیّدات
و ادبیّات داستانی در آثار او شکل بگیرد و این نوع چیزی نبود مگدر ادبیّدات زنددان (ردورعمرانی:1319 ،
 .)19وی کتاب هفت ریکر نظامی و چارگانیهای خیا را به آلمانی برگرداند که یکی از ررفدروشتدرین
کتابهای

به زبان آلمانی بود .بدزرگ علدوی در  21بهمدن  1359در  33سدالگی در بدرلین درگذشدت

(نک :علوی.)23-12 :1312 ،
داسدتان ورق ردارههدای زنددان ،یادهدا و یادداشدتهای دوران زنددگی بدزرگ علدوی اسدت .او ایددن
یادداشتها را روی ورق رارههای کاغذ سیگار ،میوه ،دند و ...مینوشت و به بیرون از زندان مدیفرسدتاد.
داستانهای رادنگ ،انتظار ،عفو عمومی و ردص مرگ جزو داستان ورق رارهها محسوب شدده کده یدک
مجموعهای از داستانهای مربوط به زندان و زندانیان و چگونگی اسیر شدن و یا شرححال روزگدار آندان
در زندان اسدت .راوی اصدلی ایدن داسدتان ،بدزرگ علدوی و داسدتان دارای  132صدفحه و چدا تهدران
میباشد .از دیگر آثار مهم علوی میتدوان «رنجداه و سده نفدر» را ندا بدرد کده داسدتان و شدرحی اسدت از
توسد وی در سدال  1312خورشدیدی بازداشدت شدده و رهسدپار زنددان
مخالفان حکومت ر اشاه کده ّ
گردیدند .این گروه رنجاه و سه نفدری بعددهدا حدزب تدوده را در ایدران بنیدانگدذاری کردندد .همچندین
«چشمهای » و نامهها را منتشر کرد که داستانی از زندگانی بزرگ علدوی و جامعده در زمدان وی اسدت.
تفاوت اصلی داستان ورق رارهها با دیگر آثار علوی در این است که زندان و تدأثیر ایدن محدی بسدته بدر
بزرگ علوی را به نمای

میگذارد و در دمن ماجراهدای عشد و ازدواج شخصدیّتهای محبدوس در

زندان را به تصویر میکشد.

 .1-4نگاهی گذرا بر زندگی صنعاهلل ابراهيم و داستان یوميات الواحات
صن اهلل ابراهیم متولّد  1329در داهره است .در دانشگاه داهره حقدوق خواندد و سدپس وارد فعالیدتهدای
سیاسی شد و در عین حال از حامیان و طرفداران جمال عبدالنّاصر بود و به دلیل انتقدادش در سدال 1353
دستگیر و به رنج سال زندان در بازداشتگاه (واحه) محکو شد (کرسول .)3 :2211 ،آثار صن اهلل ابدراهیم
عالوه بر ارتباط با زندگی خود نویسنده با تاریخ سیاسی مصر نیز مدرتب اسدت .از مهمتدرین داسدتانهای
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وی «اللجعه» است که در سال  1311به چا رسدید و ایدن داسدتان هجدویی تمسدخرآمیز ،از سیاسدتهای
انور سادات است .از دیگر آثار وی میتوان بده «باوات باوات»« ،شاا »« ،ذات»« ،ا دة»« ،ال لصا » و «القااوو

الفاوس » اشاره کرد (البحراوی ،بیتا.)22-15 :
داستان یومیات الواحاات ،سرگذشدتی از دوران اسدارت ،زنددان ،مشدکالت و مصدائب وارد بدر صدن اهلل
ابراهیم و اتفادات زمان جمال عبدالنّاصر است .صن اهلل ابراهیم به علت مخالفت بدا حکومدت عبدالنّاصدر،
در سدال  1353بازداشدت و بدده زنددان افتداد کدده ردنج سددال بده طدول انجامیددد .وی در زنددان ،حدوادث و
رویدادهای مربوط به آن را در داستان یومیات الواحات ترسیم مینماید .وی در ابتدای داسدتان از روسدتایی
که در آن به دنیا آمده و ردرش که فردی مذهبی بوده ،سخن رانده و سپس وارد جریاناتی کده منجدر بده
دستگیری و بازداشت وی شده و به شدرح زنددان و شدکنجههای مربدوط بده هدر زنددان کده در آن بدوده،
ررداختدده اسددت .راوی اصددلی یومیاات الواحااات ،صددن اهلل ابددراهیم و داسددتان دارای  152صددفحه ،چددا دار
المستقبل بیروت میباشد.
 .1-4اهميّت مکان در داستان

مکان ،دارای اهمیّت بسزایی در داستان است و به عنوان یکی از مهمتدرین ارکدان آن بده شدمار مدیرود.
حوادث و شخصیّتها در مکدان جریدان دارد و بده ندوعی آنهدا را در خدود جدای داده اسدت (محبدک،
 .) 149 :2221مکان در داستان باید عامل و رویا و به نوعی سازنده آن باشد ،خواه مکدانی ثابدت باشدد یدا
متحرک ،آشکار یا رنهدان (الددلیمی« .)115 :1333 ،دربداره عنصدر مکدان در داسدتان مددرن بایدد گفدت
اهمیّت بسیار آن ،تنها بدان سبب است که یکی از عناصر هندری داسدتان را تشدکیل میدهدد یدا حدوادث
داستان در آن جریان مییابد و شخصیّتهای داستان در دالدب آن بده حرکدت درمدیآورد .اگرچده همده
این دضایا در اهمیّت یافتن مکان در داستان ،بیتأثیر نیست ،سبب اصلی اهمیّت این عامل ایدن اسدت کده
مکان در برخی آثار داستانی برجسته به فضایی تبدیل میشود که همه عناصر داستان از جملده حدوادث و
شخصیّتها و روابد میدان آنهدا را در خدود جدای مدیدهدد و بده شدکلگیری سداختار داسدتان کمدک
میکند .مکان ،حامل نگرشهای دهرمدان داسدتان و بیدانگر دیددگاههدای راوی اسدت؛ بندابراین میتدوان
گفت که مکان نه یکی از عناصر داستان در کنار عنصرهای دیگر آن ،بلکه دالبی کلدی اسدت کده دیگدر
عناصر در آن واد میشود» (اصغری .)2 :1311 ،گاهی مکان داستان ،لفظی و خیالی است ،یعندی جدایی
است که زبان ،آن را برای برآورده سداختن اهدداف تخدیالت داسدتانی و لدواز آن ردیدده آورده اسدت.
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دیگر سخن چنانچه در یک داستان به محلّدی خدا

اشداره شدود در راسدتای آفدرین

هندری ،نزدیدک

ساختن آن به وادعیت و ررورش خیال مخاطب صورت گرفته است (فیصل.)251 :1335 ،
کیفیت مکان داستان میتواند بده عوامدل تعیینکننددۀ مو دوع داسدتان و حدوادث مبددّل و بده دیگدر
سخن ،مکان درنهایت میتواند به عامل بنیادین شکلگیری داسدتان تبددیل شدود و از مفهدو اوّلیده خدود
فاصله بگیرد (بحراوی)23 :1332 ،؛ بنابراین مکان ،یکی از عناصر داستان است که در روند شدکلگیری
و ساختار داستان ،ماهیّت شخصیّتهای داستانی و رواب آنها و نگرشهدا و دیددگاههدای مختلدف کده
دارد .مکان به همان اندازه منظم و سازمانیافته است کده دیگدر عناصدر

فضای داستانی را میسازد ،نق

داستان نظم دارد .از این رو تأثیر مکدان ،در دیگدر عناصدر داسدتان مدثثر اسدت ،نفدوذ و حضدور آنهدا را
تقویت میکند و اهداف نویسدنده را روشدن مدیسدازد (زوزو .)21 :2212 ،مکدان دارای اندواع متعددّدی
است که از مهمترین آنها میتوان به مکان بسته اجباری ،مکان بسته اختیاری ،مکان بداز ،مکدان انتقدالی،
مکان دوگانه اشاره نمود (عبیدی.)32-22 :2211،
 .4پردازش تحليلی موضوع

 .4-4بررسی انواع مکان در ورق پارههای زندان و یوميات الواحات
 .4-4-4مکان

بسته 4

سخن از مکان بسته ،سخن از مکانی است که مساحت و اندازه آن مشخص شده ،مثدل خانده ،دصدر و یدا
زندان که مکانی بسته و اجباری و همراه با سدختی و رندج روحدی و جسدمی باشدد و یدا دهوهخاندهها کده
مکانهایی بسته و محل آرام

و آسای

مرد به شمار میروند (عبیدی .)44 :2211،این نوع مکان ،بده

دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم میشود:
 .4- 4- 4- 4مکان بسته اجباری

4

مکان بسته اجباری شامل مساحت مشخص و محدود و همراه با عذاب روحدی و جسدمی اسدت (فیصدل،
 )22 :1335مانند زندان یا ادامتگاههای اجباری که بر افراد تحمیل میشدود و امداکن اجبداری همدواره از
عالم بیرونی منقب هستند .زندان به عنوان مهمتدرین مکدان بسدته اجبداری و عنصدر مهدم در دو اثدرِ ورق
رارهها و یومیاات الواحاات از جایگاه درخدوری برخدوردار اسدت .ظلمدت و فقددان ندور یکدی از مشدکالت
زندانیان بوده است ،به طوری بعضی از شدّت تاریکی و طول حبس بینایی خوی

را از دسدت مدیدادندد
1 .closed place
2. Forced closed Place

بازتاب عنصر مکان در ادبیّات زندان مبالعۀ موردرهوهانه( :ورق رارههای زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات31/ )...

و از تنگی جا شکوه کردهاند (مقریزی )33 :1353 ،و بزرگ علوی در این راستا میگوید« :باید ایدرج را
ریدا کنم .دارد در سوراخهای تاریک و تر زندان نفله میشود و به او دسترسی ندار  .این کاغدذی اسدت
که امروز به وسیله یک راسبان برای من فرستاده .اگر مدیتدوانی مدرا از ایدن جهدنم نجدات بدده» (علدوی،
.)22 :1359
بزرگ علوی ،زندان را مکانی مملدو از رعدب و مصدیبت دانسدته و آن را بده جهدنم تشدبیه نمدوده کده
حاکی از شدّت سختی این مکان است .وی با بهرهگیری از مکان بسته اجباریِ زندان ،تدوم بدا عدذاب و
فشار روحی و جسمی ،ذهن خواننده را متوجّه حوادث ،شکنجهها و مشدکالت وارده بدر خدود مدیکندد:
«ودتی آد در زندان است ،آزاد نیست .بزرگترین عذاب این نیست که آد با دنیای خارج دبد راببده
کرده ،دور از خانواده و کسان ،دور از خوشیهای زندگی ،زیر چکمه و شالق زندانبان مظلو کد

بده

سر میبرد .آه ،به این زجرها خواهی نخواهی آد تن در میدهد و عادت میکندد .بزرگتدرین بددبختی
و عذاب این است که آد در این محی کوچک هم باز آزاد نیست» (همان.)39 :
زن دان ،مکانی که در آن با وجود رنجها و عذابها ،هیچگونه آزادی در آن نیست و عالوه بر مکدان
بسته اجباری ،مکانی است همراه با تحقیر و خواری در مقابل زندانبانها و نگهبانهای آن .زندانبانان تنهدا
کسانی هستند که زندانیان در خلوت مرگبار زندانها همه ودت با آنان روبهرو میشوند ،امّا حضور آندان
نده تنهدا مرهمدی بدر درد تنهدایی زنددانیان نمینهدد ،بلکده خدود دردی مضداعف اسدت ،زیدرا خشدونت و
سنگدلی آنان عذاب زندان را دوچندان میکند .بزرگ علوی ،مدتزمانی که در زنددان محبدوس بدوده
را چون گور که خود نیز مکان بسته اجباری است ،میداند که آکنده از رنج و فشار اسدت« :مدن در ایدن
چند ساله زندگی در زندان  -زندگی نه ،زنده به گوری  -من در ایدن چندد سداله زندده بده گدوری زیداد
نامزد مرگ دیدها  .دیدها که چگونه در مود ابالغ حکم دادگاه رنگشان رریدده و زانوهایشدان سسدت
میگشت» (علوی.)15 :1359 ،
صن اهلل ابراهیم مکان بسته اجباریِ زندان و سختیهای موجود در آن را که خدود تجربده آن را داشدته

است چنین در اثر خود معرفی میکند« :کاوت یذه فرتةً قاسیةً حقااً فاملکاا ش يشاُی شُ ال شاةادةر فاا ششاعا مکاو ب رما بشاا ر
ر
ر
ر
رم
الاوااای ال ا تعل شان یلیعاا ح ا امليسااِ اويقضا الیاوي
َاحا ر راا يا ي
اللیف ابطاویة افياضوا یلیعا أ ويض ي یاذا الفااا ي کاَّ ي
ر
ارالل ذلك وي ر
ر
حاد شل احلرکایات» (ابراهیم ،بیتا.)2 :
وقفا
کله احن
کالقااد ال ماساب لرحرض الُ ِ ي
ش
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ترجمه :این دوره وادعاً سخت و دشوار بود .مکان زندان بسیار سرد و زیرانداز ما حصیری از لیف خرما و رتدو بدود
و بر ما واجب میکردند که این بستر را هر روز صبح به خارج سلول ببریم و مدا تمدا روز را بیدرون مدیمانددیم و
همانند میمونها به هوا میرریدیم تا کمی گر شویم و در این اثنا با هم سخن میگفتیم.

در بررسی زندانها به گزارشهایی از شاعران و نویسندگان زندانی ،برمیخدوریم کده نشدان میدهدد
زندانیان در این زندانها از حقودی که دیگران برخورد دارند ،محرو هستند مانندد اسدتفاده از تلویزیدون،
رادیو و کتاب و ترتیب دادن برنامههای سدرگر کننده از سدوی خدود زنددانیان و ...ایدن ردیدده بیشدتر در
زندانهای سیاسی میبینیم (موحدی )99 :1393 ،و بیتوجّهی بده علدم و نبدود کتداب در زنددان از دیگدر

ر
اس مساجووی رو ما الوق ر
ات یالقاات
يي
ویهگیهای است که ابراهیم به آن اشداره دارد« :اال يم يفاا ما أ تيع اَ بيیاعيا شو ابي ي ي
ر
اود رر فیمااا برا يُ یا ر
ول اأِلياامل ا حیااا ر براملا ر
احرض برااال يق ر
اض الک ا ر
ااِ الا ر
امل یعا يُ يیا ي
إوساااویةب ایکااذا أم يکا ي إق عا ي
اال ليکا يَيلحاوا برا ي
ي
ي
ر
ت ا ض» (ابراهیم ،بیتا.)39 :
ويقلروا إل
دارَّ السج لريس رق يا يَماي يَت ي
ترجمه :هیچ راه چارهای برای زندانیان از ایجاد ریوندهای انسانی با یکدیگر وجود نداشدت .اینچندین ایدن امکدان

فراهم آمد که ب عضی را با گفتگو و در اغلب اودات بعضدی دیگدر را از طدرق ردول ددان کدرد تدا در بازگشدت بده
زندان تعدادی کتاب بیاورند .بعداً این کتابها را به مخفیگاههای زیرزمینی داخل زندان انتقال داده میشد.

با توجّه به اینکه بزرگ علوی و صن اهلل ابراهیم ،تجربه سخت و تلخ زنددان را چشدیدهاندد امّدا علدوی
در ارائه و انعکاس مکان بسته اجباریِ زندان و مشکالت موجود در آن در اثر خدوی

نسدبت بده ابدراهیم

از توانایی باالتری برخوردار بوده و توانسته اسدت ،عنصدر مکدان بسدته اجبداری (زنددان) را بهتدر و بیشدتر
بازتاب دهد.
 .4- 4- 4- 4مکان بسته اختياری

4

مکان بسته اختیاری مکانی است ،دارای مساحتی محدود و مشخص کده برخدی از آنهدا همانندد خانده و
دصر دارای صفاتی چون انس و الفت و برخی دیگر همانندد بیمارسدتان و درمانگداه دارای صدفاتی چدون
فشار روحی و جسمی هستند (عبیدی.)44-43 :2211 ،
این نوع مکان در دو اثر مذکور بسیار به کار رفته و هر دو نویسنده با به کارگیری آن ،عالوه بدر جدو
فشار و مصیبت در زندان و تدأثیر آن بدر دو اثدر ،ذهدن خوانندده را معبدوف بده مکانهدایی مدیکندد کده
آرام

نسدبی در آن وجدود دارد« :مدن تدوی اتدادم نشسدتها و خدوب مدیتدوانم تمدا حدرفهدایی کده

رفی های دیگر بدا هدم میزنندد ،بشدنو  .از کندار رنجدره مدن رد میشدوند و تکهتکده گفتدههای آنهدا را
میشنو  .تما صحبتها فق راج به یک مبلب است ،عفو خواهد بود یا نه؟» (علوی.)53 :1359 ،
1. Place an optional package

بازتاب عنصر مکان در ادبیّات زندان مبالعۀ موردرهوهانه( :ورق رارههای زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات33/ )...

بزرگ علوی با بهرهگیری از مکانِ اتاق به عنوان مکان بسدته اختیداری ،آزاد نسدبی خدود را در زنددان بده
نمای

درمیآورد ،گرچه این اتاق در زندان واد میباشد ،امّدا آزادی در آن بده و دوح دابدل مشداهده

است .وی همچنین با آوردن دو مکان بسته اختیاری (سدینما و کافده) خداطرات خدوب و شدیرین گذشدته
خود را بیرون از زندان به یاد آورده و این خاطرات به خواننده متن نیز القا میکند« :حتّی یدک شدب کده
با م ارگریتا و ردرش در سینما بودیم به مارفینکا و مادرش برخوردیم و با هم بده کافده اسدتریا رفتدیم و بده
شادی ررداختیم» (همان.)34 :
صن اهلل ابراهیم به وجود کتابخانه به عنوان یدک مکدان بسدته اختیداری در زنددان اشداره کدرده اسدت.

الل ذلك تش ر
ف يی يُ شدوا اضاقيت بعا ياواای ي السج الصاع رو اويقلعاا إلا الساج املياکاا ال يقای ر
امل
چنانکه میگوید « :رر ي
ضای ش
الذي کا ي یر را ش بر رسج ر مصا کاوت به مک حةب ضخمةب ت يکووت أِليامل شح ویا ر اا یلا ماُ الاام رما مس ر
اال ر
ات الع ا ياالِ »
ي ي ي ي
ي
ي ي
ش
ي ي
ي
ي

(ابراهیم ،بیتا.)21 :
ترجمه :در ری آن تعداد ما دوچندان گشت و سلولهای کوچک زندان برای ما تندگ شدد مدا بده زنددان مرکدزی
نزدیک منتقل شدیم که به زندان مصر مشدهور بدود .در ایدن زنددان کتابخاندهای بدزرگ وجدود داشدت کده اکثدر
محتویات درون آن در طی زمان توسّ عدهای از ساکنان آن فراهم آمده بود.

در این شاهد مثال ،نویسنده من اینکه منتقل شدن به زندان مرکزی را نشان داده اسدت ،بدا بده کدار
بردن مکان بسته اختیاری (کتابخانه) از امکانات زندان مرکزی خبر مدیدهدد بده ایدن معندا کده گدویی بدا
انتقال به زندان مرکزی میتواند با رفتن به کتابخانه ددری از دردها و فشارهای روحی زندان بکاهد.
 .4-4-4مکان

باز 4

مکانِ باز برعکس مکانِ بسته ،میباشدد ،سدخن از مکدان بداز ،سدخن از مکدانهدایی اسدت کده مسداحتی
نامعلو را دارا است ،مانند شهر ،دریا ،صحرا و یا آنکه مساحت متوسّ داشته باشد ،مثل کوچه ،خیابدان
و حتّی ،مکانهای کوچکتر مثل باغچه و حیاط از این دبیل هستند (بن یحی.)12 :2221 ،
دنیا به عنوان مکان باز در داسدتان ورق ردارههدای زنددان و بهرهجدویی بدزرگ علدوی از ایدن مکدان،
خاصدی
ّ
عالوه بر اشاره به امید و آرزو در آن ،ادبیّات تلخ زندان را به این مکان مدرتب سداخته و رویدایی
به ادبیّات خود داده است« :من وارد دنیای تازهای شدده بدود  .بیدرون دنیدای همگدان ،بیدرون دنیدای مدن،
بیرون دنیای روزانه و یکنواخت .در این دنیا امید و آرزو وجود داشت» (علوی.)124 :1359 ،
نویسنده گرچه داستان خود را در زندان به رشته تحریر درآورده امّا از امداکنی کده القاکنندده امیدد و
شادی بوده ،استفاده نموده اسدت .علدوی بدا اسدتفاده از کنایده و انتقداد غیدر مسدتقیم از او داع بحراندی و
1. open place
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خفقان سیاسی در دوران حکومت رهلوی همگدان را از ایدن حکومدت بدر حدذر داشدته و ایدن مهدم را بدا
استفاده از مکان باز (ساحل ،دریا) ارائه داده است« :از کنار ساحل دست به عصا بایدد رد شدد .دریاسدت،
شاید آد را به غرداب کشاند ،خود او نمیدانست که راه زندگیاش چیست .دریا را ،طوفدان را دوسدت
داشت امّا در ساحل هم آرام

بود» (بزرگ علوی.)33 :1359 ،

زندان و سختیهای آنچنان بر افکار و روحیه صن اهلل ابدراهیم تدأثیر منفدی گذاشدته اسدت کده وی بدا
بهرهگیری از چند مکان باز (ساحل ،جنگل ،صحرا ،کوه) و در عدین حدال مدرتب بده یکددیگر ،خدود را
سردرگم در میان آنها میرندارد که بیداریاش در صحرا و دریای بیرایان و خدواب
آتشفشان است« :ويفسي أماکر ي ِيایحيةب :یل يشواط الحح را ا محي را أا
أ
ریمة یل حافي رة بشاکا » (ابراهیم ،بیتا.)35 :
جحاال م الثي ر
لج أا وائماً

ِابي راة احاو أ أا

در دهانده سدوزان

َاحاا ال ييایاةي وياا اَاایُاً
ي

ترجمه :من در میان مکانها غریبم :در سواحل دریای سرخ یا باغوح ها ،یا در صحرای بدیکدران و از کوههدای
برفی باال میرو یا در خیمهای بر دهانه آتشفشان میخوابم.

احساس غربت در میان اماکن بازِ مذکور ،نشان از روحیه شکستخورده و ناامیدد نویسدنده دارد کده
در خالل ادبیّات وابسته به زندان ،بروز داده است؛ امّدا در خصدو

مکدان بداز در دو اثدر ورق ردارههدا و

یومیات الواحاات باید گفت ،بزرگ علوی و صن اهلل ابراهیم توانستهاند ،در ادبیّات زندان خوی  ،انعکاسدی
از اماکن باز که سختیهای زندان بر این اماکن تأثیر گذاشته است ،ارائه دهند.
 .1-4-4مکان

انتقالی 4

مسیر یا مکان انتقالی که در عربی «مساا » گفته میشود مکدانی اسدت کده جدایی را بده مکدانهدای دیگدر
مرتب میکند (هلسا .)53 :1313 ،گاهی مکانهای انتقال در شهر ،خیابانها و کوچههای آن هسدتند کده
نقاط مختلف شهر را به هم وصل میکند و در زندان نیز راهرو و راههای ارتباطی بین آن ،مکدان انتقدالی
محسوب میشود .شاکر نابلسی از این نوع مکان به رگهای بدن تعبیر مینماید که خدون را از «خیابدان»

(مسا ات) به «میدان» (مصمل) میرساند (.)59 :1334
این نوع مکان همواره نق

بسیار مهمی در ارتباط بین مکانهای دیگر داشته و نویسندگان نیدز بسدیار

از این مکان استفاده کرده و از آن جمله بزرگ علوی ،در توصیف و عیت زنددانیان از راه مدری

خانده

به عنوان (مکان انتقالی) بهره گرفته ،چنانکه میگوید« :آنها خیلی دیدهاندد کده از ایدن در کریددور مدا
دیوانه بیرون رفته است .دیدهاند که برخی به تیمارستان رفته ،برخدی از راه مدری

خانده از دری کده بندا

یکی از رزشکان زندان است به گورستان رفتهاند( »...علوی.)43 :1359 ،
1. Place Transitional

بازتاب عنصر مکان در ادبیّات زندان مبالعۀ موردرهوهانه( :ورق رارههای زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات35/ )...

راه مری

خانه به عنوان مکان انتقالی بین چند مکان (تیمارستان ،مری

خانه و گورستان) ارتبداط برددرار

نموده و شدّت عذاب روحی و حتّی مرگ زندانیان در البهالی این اماکن بروز یافته است.
عفو که از مهمترین دغدغههای زندانیان بوده ،بزرگ علوی آن را در مکدان انتقدالی (حیداط زنددان)
نشان داده است« :مودعی که به حیاط مدیرفتم ،میشدنید کده س ،.یکدی از محبوسدین بالتکلیدف کده از
کردهاست ،به کردهای دیگر میگفت« :عفو ،عفو همه مرخص میشویم»» (همان.)53 :
مکان انتقال از جایگاه ویههای در ادبیّات زندانِ صن اهلل ابراهیم برخوردار بوده و وی با بده کدارگیری
خیابان به عنوان مهمترین مکان انتقال در شهر ،ذهدن را از زنددان (مکدان بسدته اجبداری) خدارج نمدوده و
وارد شهر (مکان باز) و خیابان (مکان انتقدال) آن مدیکندد « :س ر
ات ما ي أي اأرال الصاعوةر رما
اعة  0591إو يقل ش
ي
ر
ر
حا ةر املشاَفي إل شا رِ السحکي قيایحاً رم شک ر
اجامرة القایاة» (ابراهیم ،بیتا.)3 :
طحیقیة
لیة ال شفعو ر ال
ي

ترجمه :در سال  1352همراه ردر و خواهر کدوچکم از کدوی مرصدفی بده خیابدان سدبکی کده نزدیدک دانشدکده
هنرهای تببیقی و دانشگاه داهره بود منتقل شد .

ابراهیم از دبار که جزء مکانهای انتقالی در بین شهرها به شمار میرود ،در انتقال زندانیان بده زنددان

اِ ا ما ر
واحات بهره جسته و حوادث مربوط به زندان و سدختیهای آن را یدادآور شدده اسدت« :ويا يقلعاا راة ش
امل القی ر
احرض بر رسلس أ
اود اال ا ی ر
ر
إل الو ر
الة ااحاُةأ يش شاا رما ثشق أ
برضاعا ال ر
احات قرطا أ أ
ضا ش کاَّ معواا
راص بير يُ أ قیُاوا إلا
ي

خصس شم جاا ی » (همان.)23 :
يش
ي

ترجمه :نیروهای امنیتی ما را با دبار ویهۀ به زندان واحات منتقل کردند ،البته رس از آنکه ما را با زنجیدری بده هدم
بستند که از سوراخهای دستبندها میگذشت .هر زنجیری دو نفر را به هم میریوست.

زندان واحات (مکان بسته اجباری) و دبار (مکان انتقالی) میباشدد کده زنددانیان را بده زنددان منتقدل
میکرده و همچنین زندان را با عالم بیرون ارتباط میداده است که این اماکن و ارتباط آنها با یکددیگر
در خالل داستاننویسی صن اهلل ابراهیم به عرصه ظهور رسیده است.
 .1-4-4مکانهای

دوگانه 4

مکانهای دوگانه همواره به صورت متضاد و متقابل هم در ادبیّات به کار نمیرود ،امّدا بیشدترین کداربرد
آن بدده صددورت متضدداد «زندددان و خاندده» اسددت (عبیدددی .)121 :2211 ،امدداکن انتقددال نق د

بددارزی در

مکان های دوگانه ایفا کدرده و نویسدنده بدا بهدره جسدتن از ایدن ندوع مکدان بده اثدر خدود زیبدایی خدا
میبخشد .زندان و خانه در دو اثر مذکور بده عندوان دو مکدان بسدته اجبداری و اختیداری (زنددان مصددر
1. Duality Place
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رعب و نگرانی و خانه منب انس و آرام ) مکان دوگانه در دو داستان مذکور به شمار میروندد کده دو
نویسنده به وفور در دو اثر خود از آن استفاده نمودهاند .تضاد در مکان ،فق شامل مکانهدای محسدوس
در داستان نیست ،بلکه مکانهای غیر حسی شامل «خارج و داخل» و «بداال و ردایین» و ...اسدت (مجایاة ما

الحاحثس.)23 :1311 ،
علوی به طور و وح و مستقیماً به زندانی بودن خود اشاره نموده و در خالل ایدن زنددانی بدودن نیدز،
به خاطرات خیالی خود و عبور با ماشین از خیابان (مکان انتقال) و سدقوط در دعدر دره اشداره نمدوده کده
نشاندهنده روحیۀ شکسدتخورده وی در زنددان و فشدار رواندی بدر او دارد« :در حدبس هسدتم ،ولدی در
خیابان دروازه دزوین عبور میکنم .بچهها از من میترسند و از من فرار میکنند .نزدیک خیابدان سدعدی
نور چشم من ،چشمهای شوفر راننده را کور کرد ،بده طدوری کده نزدیدک بدود شدوفر و اتومبیدل در دعدر
درهای که کنار خیابان بود ،برگردد» (علوی.)42 :1359 ،
بودن فشار و سختیهای موجود در زندان از رس اماکن خیابان (مکدان انتقدال) و زنددان (مکدان بسدته
اجباری) و همچنین دره (مکان باز) آشکار شده است.
صن اهلل ابراهیم با توصیف حوادث وارده بر او و وصف زندانی که در آن حبس شده است ،از مکدان
باز (صحرا) و مکان بسته اجباری (سلول انفرادی) بهره گرفته تا هنر نویسدندگی خدود در توصدیف وددای

صوبة إل َاُا وا إلا أ ااعاا سااح ًة رثاا ثيالثاة يیعاابا مسا طي أ
شاشة م أ
أ
یلة يحُیث راة
نمایان کند « :رساوا
الصحاا بي ي
ش
ي
ي ش
ي
ي
س يمُاف ي ي
ي
ر
َلف يکَّ یي يأ
عة رم رجعاح رس یيض ٌّ شکَّ رجعا أ یي يا ياواای يکحوة» (ابراهیم ،بیتا.)24 :
الحعاِ رم طابر أن اتيا ي ش
ترجمه :در صحرای سینا بین مسلسلهای فراوانی که به سوی سینههای ما نشدانه رفتده بدود ،حرکدت کدردیم تدا بده

میدانی که سه اتاق مستبیلی تازهساخت و یک طبقه داشت ،وارد شدیم .هر بخد

از دو غرفده تشدکیل میشدد و

هر شاخه ده سلول انفرادی بزرگی داشت.

نویسنده با توجّه به اینکه در حبس میباشد و تجربه تلخ زندان را میچشد امّا با ذهدن تیدزبین خدود از
دنیای اطراف خود غافل نبوده و در کنار مکان زندان دیگر اماکن را در داستان خود گنجانده است.
اماکن بسته اجباری و بسته اختیداری در داسدتان «ورق ردارههدای زنددان و یومیاات الواحاات» از گسدتردگی
فراوانی برخوردار بوده لذا ،زندان به عنوان مکان بسته اجباری و خانه بده عندوان مکدان بسدته اختیداری بدا
داللتهای مربوطه در جدول زیر مورد بررسی درار گرفته است.

بازتاب عنصر مکان در ادبیّات زندان مبالعۀ موردرهوهانه( :ورق رارههای زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات39/ )...
جدول شماره  :4تقابل و رؤیایی مکان دوگانه «خانه و زندان» در دو داستان ورق پارههای زندان و یوميات الواحات

 .4-4نامگذاری مکان

«نخستین دد در راه خل مکان داستانی شاید نا گذاری آنهدا باشدد .نا گدذاری ،خوانندده را بده سدمت
تصوّر کردن مکانی سوق میدهد که اگرچه مکان داستانی ددیقاً همان مکان جهان خارج و وادد نباشدد،
همان نا را در جهان واد دارد و گاهی نیز نویسنده از اسم مکان وادعدی در عدالم وادد بهدره مدیگیدرد.
محل اختالف مکان داستانی و مکان وادعی نیز همینجاست ،زیرا نا گذاری مکان ،تنها یک ابدزار اسدت
که به تنهایی نمیتواند مکان داستانی را خل کند» (اصغری .)2 :1311 ،بزرگ علوی و صن اهلل ابدراهیم،
بیشتر اسم مکانهایی را به کار گرفتهاند که در عالم واد نیز به همین اسمها نا گذاری شددهاندد و کمتدر
به مکانهای خیالی و وهمی ررداختهاند و علوی در این راستا و با بیدان سرگذشدت غالمحسدین (یکدی از
همسلولیهای ) از اسم مکان وادعی در داستان ورق رارهها استفاده نموده است« :آن وددت فهمیدد کده
ردرش مستخد دنسولخانه آلمان در تبریدز بدوده و اخیدراً عضدو ادارۀ معدادن شدده و کورهسدوادی دارد»
(علوی.)41 :1359 ،
چنانکه بیان ش د ،بزرگ علوی اسم مکدانی را در اثدر خدود گنجاندده کده در عدالم وادد نیدز وجدود
خاصدی
ّ
داشته و به همان اسم خوانده میشوند ،دنسولخانه یا کنسولگری (مکان بسته اختیاری) اسم مکان
است که در داستان و عالم واد به یک شکل خوانده میشود .همچنین وی اسم مکان «گیالن و کده د »
(مکان باز) را به کار گرفته که وادعی و به همین اسم شناخته شدهاند« :غالمحسدین اصدالً گیالندی سدت و
در یکی از دهات آنجا موسو به که د رعیتی میکرده و دکدان بقّدالی کدوچکی داشدته اسدت» (همدان:
.)11
صدن اهلل ابدراهیم نیدز بدا آوردن اسدم مکانهدای وادعدیِ زنددان اسدتئناف و دنداطر خیریده (مکدان بسدته

ر
ااِ املشض راحکةي ش ويقلوواا
اجباری) در توصیف حوادث و ودای بهره گرفته است « :يحلقوا ي
ؤاسعا األحيسووا الحااةي الحيیض ي
إل رسج ر اإلس رئعا ر ش رسج ر ال يق ر
عاط را اخليویة» (ابراهیم ،بیتا.)12 :
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ترجمه :موی سرهایمان را تراشیدند و لباسهای سفید خندهداری به ما روشانیدند سپس ما را بده زنددان اسدتئناف و
بعد به زندان خیریه دناطر فرستادند.

اسم مکان (زندان استئناف و زندان دناطر خیریه) در بین عمو مرد بده ایدن اسدم خواندده مدیشدود و
نویسنده سختیهای موجود در حبس را در اسم مکان وادعی نمایان کرده است .وی همچنین اسدم مکدان
وادعی (زندان اسکندریه) را در داستان یومیاات الواحاات گنجانده تا در البهالی ایدن مکدان وادعدی بده طدور

غیر صریح بیگناهی خود و اتهامی که نظا بر او روا داشته نشان دهدد « :أا ر
ار ياا فةایا را رما الراار ال اال ويقلعاا

کمة یيسکا أیة بر ر
ثول إما يح أ
رر
ر
ومة ال يمم را لر ر
قلمل وراار احلشک » (همان.)22 :
ش
لم ر ي
إل سج ر اإلس يکعُ یة ل ي

ترجمه :در اواخر فوریه سال بعد ما را به زندان اسکندریه منتقل کردند تا به اتها توطئه جهت برانددازی رژیدم در
دادگاه نظامی حا ر شویم.

آنچه در آوردن اسم مکان در دو داسدتان مدذکور دابدل ارزیدابی مدیباشدد؛ هدر دو نویسدنده در بیدان
خاطرات و حوادث دوران حبس از اسم مکانهای وادعی بهره برده و از اسم مکانهدای وهمدی و خیدالی
به دور بودهاند که نشاندهنده تمرکز دو نویسنده در توصیف حوادث وادعی و سختیهای حبس دارد.
 .1-4توصيف مکان

توصیف مناسب و خوب ممکن است به ظهور یک شخصدیّت یدا برددراری ارتبداط بدا طبیعدت و سرشدت
یک شخصیّت کمک کند؛ امّا این الزاماً به معنای خل فضایی روایدی نیسدت .اگدر توصدیف مربدوط بده
یک مکان اصلی داستان باشد ،تصویرسازی خوب از آن مکان میتواند نقبه شروعی برای ایجاد فضدای
داستانی باشد .توصیف عیف باعث میشود ،مکان اصلی داستان به ردیددهای انتزاعدی تبددیل شدود کده
حادثهای در آن رخ نمیدهد و شخصیّتی در آن نفوذ نمیکند (فیصل.)223 :1335 ،
در ورق رارههای زندان و یومیاات الواحاات توصیف مکان در کنار روایت و گفتوگو دیدده میشدود،
حتّی میتوان سبور و بندهایی را در داستان یافت که نویسنده در آنها تنهدا بده توصدیف مکدان ررداختده
اسددت .توصددیف مکددان ،کارکردهددای متع ددّدی دارد ،از جملدده ایددن کارکردهددا ارائدده تصددویر هنددری و
زیباشناختی از مکان و ررورش شخصیّت نفوذ یافته در مکان است .با توصیف مکان ،زمینه بدرای تشدریح
ماهیّددت و ویهگیهددای شخصدیّتها فددراهم مدیشددود و بدددین ترتیددب ،مکددان بددرای تعبیددرات مجددازی از
شخصیّت مبدل میشود (ولک.)211 :1392 ،
علوی فشار و سختیهای وارده بر او در زندان را در توصیف داالن به عنوان مکان انتقدالی در زنددان،
بیان داشته و این توصیف از مکان ،به نحو خوبی ،مشکالت زندان را آشکار کرده است« :آه! چقدر ایدن

بازتاب عنصر مکان در ادبیّات زندان مبالعۀ موردرهوهانه( :ورق رارههای زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات33/ )...

شبهای زمستان غمانگیز و یکنواخت هستند .چند نفر دارند توی کریدور ،یعنی داالن ما بدین سدلول راه
میروند ،گرد نر کف کریدور دائماً وارد بینی و ریه ما میشود .مثل اینکده آد شدبها بیشدتر احسداس
میکند که دارد تدریجاً میمیرد» (علوی.)52 :1359 ،
«مرگ به عنوان سرنوشت محتو و یا احتمالی بسیاری از زنددانیان ،بخشدی از ادبیّدات زنددانیان را بده
خود اختصا

داده است» (آباد )219 :1312 ،و علوی مرگ تدریجی خوی

را در زندان متدذکر شدده

و این مرگ تدریجی را در خالل توصیف مکان ،بیان داشته است؛ امّا اوج توصیف مکان ،توسّ علدوی
در مورد اتادی (مکان بستۀ اختیاری) است که نشان از ددرت نویسدندگی بدزرگ علدوی و بده کدارگیری
عنصر مکان توسّ وی در ورق رارهها دارد« :من وارد اتاق شدد  .میدز بزرگدی در وسد آن بدود .چدراغ
برق از سقف باالی میز آویزان بود .چتر عنابی تیرهرنگی با شرارههای منجدودی آن را احاطده کدرده بدود.
در گوشه چپ دور از ایدوان ریدانوی بزرگدی بدود و رهلدوی آن ،یدک طدرف ،گرامدافون و طدرف دیگدر
دستگاه رادیو بود» (علوی .)121 :1359 ،علوی در عین حال که در سلول انفدرادی خدود ،محبدوس شدده
است ،بر روی کاغذ میوه یا سیگار ،خاطرات شدیرین خدود را بده رشدته تحریدر درآورده و اتدادی (مکدان
بسته اختیاری) که متعلّ به یکی از دوستان

دبل از به زندان افتادن بوده را وصف نموده است.

صن اهلل ابراهیم نیز با توجّه به اینکه در زندان بوده و فشار روحی و رواندی زیدادی متحمّدل گشدته ،در
خالل آن ،دست به توصیف مندزل دددیمی خدود و خدانوادهاش زده و ذهدن خدود را بده بیدرون از زنددان

طابن شقةً ااحُ ًة رما ریاُةر ِشاا أ ااس أ
ارة یالی راة ا سا شق ر
کشانیده است« :أقيمعا يم أ
ابن شُيثر شَّ شکَّ أ
اَلف
ف تيا ي ش
عال قيُ أمي ثيالثةي طيو ي
أ ضیا شا رم ب أ
الطات شحجا أیة کحوةأ» (ابراهیم ،بیتا.)3 :
ي
ترجمه :دریک خانه ددیمی که سه طبقه و هر طبقه یک واحد داشت و دارای چند اتاق بزرگ با سقفهدای بلندد
بود ،ادامت کردیم .کف آن نیز از سنگفرشهای بزرگی تشکیل میشد.

وی عالوه بر توصیف منزل خود ،به توصدیف زنددانی کده در آن حدبس اسدت ،مدیردردازد کده ایدن

ص أ
توصیف داللت بر ریوند شخصیّت نویسنده با مکان محبدوس در آن دارد« :أَاحَ بااب الساج مف وحااً بر ر
افة
ي ي
ي
دائمة فيکا الراملو ي امليا ر
أ
قت ر
یة شُياجو إلیوا أي ا ر
الصاحا ر الحااک را ح ا ِ ر
الاوااای أبو شاثاا إال
اااب ال ام ر اال تشعل شان ي
ي
ي
ریع يُ العش ر
یج أَحيحت يمف وحةً لیالً اييا اً» (همان.)32 :
ااب ابيال يُ ر

ت رجمه :در زندان همیشه باز بود .کارگران مزرعه هر روز صبح زود بدرای رفدتن بده مزرعده بیدرون مدیرفتندد و تدا
هنگا غروب آفتاب در آنجا مدیماندندد .دررِ سدلولهای زنددان نیدز تنهدا هنگدا غدروب بسدته مدیشدد بده تددریج
تما ودت بازماند.
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نکتهای دیگر که خالی از اهمیّت نیست ،اینکه مکان صرف وجود ندارد؛ همچنان که زمان صدرف و
مجرد وجود ندارد هر مکانی متالز زمان و هر زمانی متالز مکان اسدت و وجدود یکدی متضدمن وجدود
دیگری است و آنچه مکان را برای زندانیان غیر دابل تحمّل و سخت کرده ،کندی گذشت زمان است.
در مورد توصیف مکان در دو داسدتان مدذکور بایدد گفدت؛ گرچده دو نویسدنده در حدبس بدوده امّدا
توصیف مکان از سوی علوی بهتر و ددی تر صورت گرفته و ابراهیم به طدور خالصده توصدیفات خدود را
انجا داده است.
جدول شماره  :4اماکن و داللتهای آن در دو داستان یوميات الواحات و ورق پارههای زندان
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نتيجه
با توجّه به اینکه بزرگ علوی و صن اهلل ابراهیم ،تجربه سدخت و تلدخ زنددان را چشدیدهاندد امّدا علدوی در ارائده و
انعکاس مکان بسته اجباریِ زندان و مشکالت موجود در آن در اثر خوی

نسبت بده ابدراهیم از تواندایی بداالتری

برخوردار بوده و توانسته است ،عنصر مکانِ زندان را بهتر و بیشتر در داستان خود بازتاب دهد.
در مورد مکان بسته اختیاری در دو اثر مذکور الز بده اشداره مدیباشدد ،علدوی از مکدان بسدته اختیداری (اتداق) و
ابراهیم از مکان بسته اختیاری (کتابخانه) موجود در زندان ،بهره جستهاند تا عالوه بدر حضدور در زنددان و تحمّدل
مشکالت آن ،انواع مکان در زندان نیز به خوانندگان ارائه دهند.
هر دو نویسنده با توجّه به اینکه در حبس بودهاند و تجربه تلخ زندان را چشیدهاند امّا با ذهن تیزبین خدود از دنیدای
اطراف خود غافل نبوده و در کنار مکان زندان دیگر اماکن را در داستان خود گنجاندهاند.

بازتاب عنصر مکان در ادبیّات زندان مبالعۀ موردرهوهانه( :ورق رارههای زندان بزرگ علوی و یومیات الواحات41/ )...

آنچه در آوردن اسم مکان در دو داسدتان مدذکور دابدل نتیجدهگیری اسدت ،هدر دو نویسدنده در بیدان خداطرات و
حوادث دوران حبس از اسم مکانهای وادعی بهره برده و از اسم مکانهای وهمی و خیدالی بده دور بدودهاندد کده
نشاندهنده تمرکز دو نویسنده در توصیف حوادث وادعی و سختیهای حبس دارد.
در مورد توصیف مکان در دو داستان مذکور باید گفت؛ گرچه دو نویسنده در حبس بوده امّدا توصدیف مکدان از
سوی علوی بهتر و ددی تر صورت گرفته و ابراهیم به طور خالصه توصیفات خود را انجا داده است.
در مورد تصویررردازی در ادبیّات ز نددان ایدن دو نویسدنده نیدز بایدد گفدت بیشدترین ،زیبداترین و تأثیرگدذارترین
تصویررردازی ،تصاویر مربوط به مکان «زندان» در دو اثر میباشد.
بزرگ علوی بیشتر از مکانهای باز و اختیاری «دریا و شهر» که منب آرامد

و صدمیمیت بدوده ،بهدره جسدته ،امّدا

صن اهلل ابراهیم از مکان بسته اجباری «زندان و بازداشتگاه» که منب فشار و سختی است ،استفاده نموده و همچندین
در خصو

مکان انتقالی بیشتر «خیابان» مورد توجّه هر دو نویسنده بوده است.

کتابنامه
الف :کتابها
 .1آباد ،مر یه ()1312؛ حبسيه سرایی در ادب عربی ،چا اوّل ،مشهد :دانشگاه فردوسی.

 .2ابراهيم ،صنعاهلل (بیتا)؛ یومیات الواحات ،الطّبعة األولی ،بريوت :دار املستقبل العربی.

 .3حبراوی ،حسن ()0991؛ بعییة ال کَّ الااایي :الفضاِ – الام  -ال خصیة ،بريوت :املرکز الثقايف.
 .4رورعمرانی ،روحاهلل ()1319؛ ادبيّات زندان ،چا اوّل ،تهران :آفرین .

 .5مجاعة من الباحثني ()0991؛ مجالیات املکا  ،الطّبعة األولی ،باندوق :دار البيضاء.
 .6جواد ،علی ()0911؛ املفصَّ
 .1الدليمی ،جنم ()0999؛ املکا

تا یخ الراب قحَّ االسال  ،اجمللّد اخلامس ،الطّبعة األولی ،بريوت :مکتبة النهضة.
املساحي ،الطّبعة األولی ،اردن :دار الکندة.

الع

 .1عابدینی ،حسن ()1323؛ صد سال داستاننویسی در ایران ،جلد اوّل ،چا دوّ  ،تهران :رگاه.
 .9عبيدی ،مهدی ()2100؛ مجالیات املکا

ثالثیة حعا میعة ،الطّبعة األولی ،دمشق :وزارة ثقافة.

 .12علوی ،بزرگ ()1359؛ ورق پارههای زندان ،تهران :امیرکبیر.
)1312( --------- .11؛ تاریخ و تحوّل ادبيّات جدید ایران ،ترجمه امیر شالچی ،تهران :نگاه.

 .02الفيصل ،مسرروحی ()0995؛ بعاِ الااایة الرابیة ،الطّبعة األولی ،دمشق :منشورات ّاتاد الکتّاب العرب.
 .03حلمدانی ،محيد ()2111؛ بعیة الع

الساد م معاو العقُ ا دي ،الطّبعة األولی ،بريوت :املرکز الثقايف العربی.

 .01لومتان ،يوری ()0991؛ م کلة املکا الفن ،ترمجه :سيزا قاسم ،الطّبعة األولی ،املغرب :دار البيضاء.

 .05حمبک ،امحد زياد ()2110؛ د اسات وقُیة م ا سطو ة إل القصة القصوة ،الطّبعة األولی ،دمشق :دار عالء ال ّدين.
 .06املقريزی ،امحد ()0959؛ اخلطط املقایایة ،الطبعة األولی ،لبنان :دار احياء العلوم.

 .19موحدی ،محمّد ر ا ()1393؛ شکنجه در جهان ،چا اوّل ،تهران :نشر مترجم.
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 .01النابلسی ،شاکر ()0991؛ مجالیات املکا
 .09الصمد ،واضح ()0995؛ السجو اأثایا

الااایة الرابیة ،الطّبعة األولی ،بريوت :املؤ ّسسة العربية.

اآلداب الرابیة ،الطّبعة األولی ،بريوت :املؤ ّسسة اجلامعية.

 .22ولک ،رنه ()1392؛ نظریه ادبيّات ،ترجمۀ یاء موحد و ررویز مهاجر ،چا

 .20هلسا ،غالب ()0919؛ املکا

اوّل ،تهران :علمی.

الااایة الرابیة ،الطبعة األولی ،دمشق :دار ابن هانی.

ب :پایاننامه
 .22بننن  ،ننی ،سننعدية ()2111؛ داللااة املکااا
اآلداب واللّغات ،جامعة اجلزائر.

اایااة یااابا س اایا حااال مس ا عامي ،مننرکرة لني ننل شننهادة ماجس ن  ،کلي ننة

ج :مجلّهها
 .23اصغری ،جواد ()1311؛ «بررسی زیباشناسی عنصر مکان در داستان» ،نشریه زبـان و ادب فارسـی ،شدماره ،22
صص .42- 23
 .21البحراوی ،سيد (بیتا)؛ «قراءة يف رواية «ذات» لصنعاهلل ابراهيم» ،و ایه ادب ا وقُ ،مشاره  ،12صص .21-05
 .25دودمدان کوشدکی ،علدی ()1332؛ «وصدف زنددان و احددوال دروندی در زنددان نوشدتههای فارسدی و عربددی»،
پژوهشنامههای ادبيّات غنائی ،سال نهم ،شماره شانزدهم ،صص .31- 93
 .26زوزو ،نصنرية ()2102؛ «بنناء املکنان املفتنو يف رواينة انوق الينامسني لواسنينی األعنر » ،جملاة املخاة ،العندد الثنامن ،صنص
.35-20
 .29کرسول ،رابین ()2211؛ «بوی آنجا ،یادداشتی بر رمان صن اهلل ابراهیم» ،ترجمه :دریا ارجمند ،نشریة فرهنگـی

هنری نواک.

د :منابع مجازی

 .21ر ایی ،مسعود ()1313؛ «خاطرات بزرگ علوی» ،سایت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران.
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َُ یعصا املکا

أدب السج

(أا اق السج املماقة لحاک یلوي ایومیات الواحات لصع هللا اباایی موذجاً)

1

َال الُی یحُ ي
أستاذ مساعد يف قسم اللّغة العربية وآداهبا ،جامعة بوعلي سينا ،مهران ،ايران

2

یاد وااي معا
مدرس ،ايران
أستاذ مساعد يف قسم اللّغة العربية وآداهبا ،جامعة تربيت ّ

3

ابوذ گلاا
ماجستري يف فرع اللّغة العربية وآداهب ا

4

امللخ
السجن واألدب املتعلّق به ،قدمي قدم الزمان .أدب السجن ،آهات وزفرات أَالقها أناس مث ّقفون سجنوا أو أ ِ
ُسروا لشتی األسباب
ٌ
ٌ
ّ
ُ
ّ
ّ
السنجن بسنبب ابيعتنه اخلاصنة
منها السياسية واإلجتماعية والدينية وقاموا بتسجيل حلظات صعبة وحزينة بقوة التعبنري، .تنا أدب ّ
أن يُعنا َج مننن فتلنو اجلوانننب منه نا جنان َ املكننان والزمننان والتّفاصنيل الشصصننية معاجل نة دقيقنة .معرفننة أن نواع األمنا ن والطّنرق ال ن

السجن و رلك ارتباط وتأثري على هرا النوع من األدب حباجة إلی املمارسنة اخلاصنة .إهنت لم ال ُکتلناب بعنصنر املکنان
توجد يف أدب ّ
اهلل ابنراهيم کاتبنان شنهريان يف األدا الفارسني والعنرا يف
إهتماما خاصا وترتبط أعماهلم باملكان ارتبااا وثيقا .بزرک علنو وصننع ّ

السننجن ،واإلسننتصدام العملنني للمکننان
السننجن .تسننعى ال ّدراسننة املقارنننة هننره ،تقنندمي دوافننع املننؤلفني يف إختيننار أدب ّ
جمنناأ أدب ّ
اهلل إب نراهيم.
املمزقننة) بنزرک علننو ويومينات الواحننات لصننع ّ
السنجن ّ
و نرلك تنأثري هننرا العنصنر علننى ورق پنارههننا زنندان (أوراق ّ

السجن ،هناك بون شاسع بني األثنرين .النتنائج إلتنی حصنلنا عليهنا
الرغم التشابه الکثرية يف منهج هرين الکاتبني حوأ أدب ّ
على ّ
اهلل إبراهيم من املكان املغلقة واجلربية .يکون مننهج الدراسنة
هي :إستصدم بزرک علوی األماکن املفتوحة واإلختيارية وإستفاد صنع ّ
يف هره املقالة ،التّحليلية والوصفية وأدب املقارنة األمريكية.

الس ننجن املمزق ننة) ،يومي ننات الواح ننات ،عنص ننر
الكلمااات الُلیلی اة :ب ننزرک عل ننو  ،ص نننع ّ
اهلل إب نراهيم ،ورق پ ننارهه ننای زن نندان (أوراق ّ
السجن.
املكان ،أدب ّ
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