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السنة ّ
ّ

البنية الروائية المشتركة بين روايتي «موسم الهجرة إلى الشمال» و«قرباني باد موافق»

6

عبدالباسط عرب يوسفآبادی

2

أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل ،إيران

فائزه عرب يوسفآبادی
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أستاذة مساعدة يف اللغة الفارسية وآداهبا جبامعة زابل ،إيران

المل ّخص

تُعد الرواية سردا نثريا طويل يصف شخصيات ختتلف انفعاالهتا وصفاهتا وحتكي أحداثا على شكل قصة متسلسلة .تُعترب روايتا «موسم
اهلجرة إىل الشمال» للطيب صاحل ( )9001-9191الروائي السوداين و «قرباىن باد موافق» (ضحية الريح املواتية) حملمد طلوعي ()9191
الروائي اإليراين أكثر تشاهبا يف البنية الروائية ،حبيث يتناول الروائيان إىل بيان األحداث والتطورات املرتبطة مبرحلة وصول األنشطة السياسية
للحزب املاركسي يف الشرق إىل ذروهتا وذلك عرب بنية سردية مشتكة .وبناء على هذا جاءت الدراسة معتمدة على املنهج الوصفي-التحليلي
للبحث عن البنية الروائية املشتكة للروايت ِ
ني ،وهي مثرة احلبكة املشتكة هلما ،وذلك هبدف دراسة مقارنة لبنية الروايتني .تدل النتائج على أن
الروائي ِ
ني اختارا ثيمات مشتكة إىل حدما ومستقاة من القضايا السياسية ،ومواجهة الشرق والغرب ،وقضية احلب .كما اختارا بداية متشاهبة
للقصة ،وذلك عن طريق عرض شخصيتني رئيسيتني عاشتا يف الغرب مدة متأثرت ِ
ني بالثقافة الغربية وكانت هنايتهما أن أصيبتا مبرض شيزوفرينيا
وانتحرتا غرقا يف املاء .والروايتان متشاهبتان من ناحية احلبكة ،إذ يلجأ كاتبامها أكثر من مرة إىل بناء احلبكة بناء تعليليا مكونا من جمموعة
أحداث متشاهبة لتعلل ارتباط األحداث بعضها ببعض ،وسريها حنو النهاية.
الكلمات ال ّدليليّة« :موسم اهلجرة إىل الشمال»« ،قرباىن باد موافق» ،البنية الروائية ،الطيب صاحل ،حممد طلوعي.

 .9تاريخ الوصول9341/9/99:

تاريخ القبول9341/6/9:

 .9العنوان اإللكتوين للكاتب املسئولarabighalam@uoz.ac.ir:

 .4العنوان اإللكتوينfamoarab@ uoz.ac.ir:
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 .6المق ّدمة

 .6-6إشكاليّة البحث
يعد األدب املقارن فلسفة أدبية « ينحدر من ظاهرة أدبية ميكن اعتبارها ظاهرة مشولية الختضع للكفاءة الثقافية املعهودة».
(جوست )31 :9001 ،والغاية منه تقريب الثقافات املتشعبة يف أصقاع العامل؛ فيهدف إىل «دراسة األدب خارج احلدود
اإلقليمية احملددة والكشف عن العلقة القائمة بني األدب وغريه من احلقول العلمية البشرية( ».رميارك )1 :1691 ،تكشف
الدراسات األدبية املقارنة عن «مدى تأثر الشعوب عن اآلداب األجنبية يف خمتلف حقول األدب وأجناسها ،وجتسيد صورة
شعب يف أدب شعب آخر( ».نظريمنظم )992 :9090 ،تُعد الدراسات املتداخلة 9يف احلقول األكادميية من املناهج احلديثة
يف البحوث األدبية ،فاهلدف الرئيسي من إجراء هذه الدراسات هو «إجياد منهج للتدقيق يف األعمال األدبية وذلك عن طريق
اإلفادة من بقية العلوم( ».آلدريج)2 :9161 ،
إن لألدبني العريب والفارسي أواصر متينة على مدى التاريخ وذلك بسبب العلقات اليت دارت بني حضارتيهما وقد توافرت
التشاهبات بينهما يف العصر الراهن من خلل الفنون اجلديدة ،منها فن الرواية اليت تُعد من أبرز األشكال السردية اليت ظهرت يف
الساحة األدبية ،وذلك التصاهلا بالواقع املعيش .وكما هو معروف أن الرواية «معتمدة على عناصر السرد الكاملة من احلوار
الطويل ،والصراع املتأزم الذي يدور بني شخصياهتا ،والوصف املتقن لألماكن ،واألحداث احملبوكة( ».حليقة،)9093/1/92 :
ومبا أن األدب املقارن هو ذلك النوع من الدراسات األدبية اليت «يتمثل جوهرها يف إجراء املقارنات بني آداب قومية خمتلفة».
(عبود)1 :1666 ،؛ فاملقارنة بني هذ الفن يف األدبني العريب والفارسي تُعد من الدراسات احلديثة اليت هلا دور بارز يف النقد
األديب.
ضرورة واألهميّة والهدف
 .8-6ال ّ
موحد بني فن الرواية العربية والفارسية املعاصرة احتذاؤمها بأساليب الرواية الغربية ،واليت إىل
من العوامل اليت أدت إىل اشتاك َّ
جانب بعض الثيمات املشتكة اليت هلا جذور ضاربة يف تاريخ العرب وإيران وثقافتهم ،تفضي إىل إجياد وحدة بينهم .وهذه
الدراسة تتناول مقارنة بني البنية السردية لرواييت «موسم اهلجرة إىل الشمال» للطيب صاحل ( )9و«قرباىن باد موافق» حملمد
طلوعي ( ،)9وذلك هبدف حتصيل املعرفة على املشاهبات الرئيسة لألدب القصصي الفارسي والعريب.
«موسم اهلجرة إىل الشمال» من الروايات العربية املعاصرة اليت اعتربهتا أكادمييةُ األدب يف دمشق أهم رواية عربية يف القرن
العشرين .و«قرباىن باد موافق» من روايات األدب الفارسي املعاصر واليت جنحت يف إحراز جائرة رواية العام الفارسية .املؤشرات
اهلامة اليت تثبت تقارب الروايتني وضرورة إجراء هذا البحث هو املشاهبة بني العملني من ناحية أسلوب البدء بالقصة ،والتشابه
1
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من رجل آخر يكربها بأربعني عاما ولديه عدةُ زوجات ،رجل يضيق اخلناق على «حسنة» حىت تصاب باجلنون وتنتحر طاعنة
نفسها بالسكني« :وجد ُهتا معضوضة وخمدوشة يف كل شرب من جسمها ،بطنها ،أوراكها ،رقبتها ...الدم يسيل من شفتها
السفلى ..وجدناها على ظهرها والسكني مغروز يف قلبها( ».صاحل)943:
«مينا» حبيبة منوتشهر من النسوة احملليات يف رواية «قرباىن باد موافق» .تلقي مينا مصريا مشاهبا حلسنة ،فهي منفعلة
ِ
فزغردت
أجبت بنعم،
ومستسلمة وتتزوج ابنصمصام بإكراه والدها .يؤيد املونولوغ التايل صحة هذا االدعاء« :ملأر زوجي ..و ُ
أصبحت زوجة ابنصمصام( ».طلوعي)93:
النسوة ونثرن احللوى والنبات ،ومن تلك الغرفة قال صوت رجويل :نعم وهكذا
ُ

وهي كمثيلتها «حسنة» تعرضت غريمرة لضربات زوجها اجلديد (املصدر نفسه )93:حىت أصيبت باجلنون وانتهت حياهتا عرب
إضرام النار بنفسها (املصدر نفسه.)19:
 .8-8-3-8-8النساء األوربيات :مبا أن بعض أحداث الروايتني وقعت يف الغرب ،فقد ت التحدث عن النساء األوربيات

فيهما وفقا للثقافة الغربية .وهلذه اجملموعة من النساء الليت جيمعهن تعامل لصيق مع أبطال الروايتني حريات اجتماعية متناسبة
مع ثقافة جمتمعهن .والبيئة اليت تتشكل فيها شخصية تلك النسوة واليت تقع فيها مغامرة حب األبطال هلن ،بيئة متناسبة للعامل
النسائي وبعيدة عن القسوة العنيفة للنساء .ومن هنا ال تُ ِ
رغم الفتيات على البقاء يف املنزل وعلى الصمت واالستسلم ،كما كان
احلال يف املشرق .امليسز روبني ،شيل غريوند ،إيزابيل سيمور وجني موريس يف «موسم اهلجرة إىل الشمال»؛ وتامارا وسدا يف
«قرباىن باد موافق» أوربيات لسن من اجلليسات وراء احلرم وال عمل لديهن سوى الغواية والغنج؛ بل هن ُحرات وقادرات يقمن
بدورهن يف اجملتمع جنبا إىل جنب الرجال .تلك النساء أدركن دورهن والتزمن بواجباهتن وحرصن على ممارسة حقوقهن ،فهن أثرن
يف حركة احلياة يف وطنهن تأثريا بالغا أدى إىل مزيد من التقدم والرقي وملحقة الركب احلضاري.

 .9النتيجة
على ضوء ما تقدم عن املقارنة بني بنية رواييت «موسم اهلجرة إىل الشمال» و«قرباىن باد موافق» حصلنا على نتائج أمهها:
 للروايتني كيان مشتك وهذا األمر ناتج عن الفكرة املشتكة لدى الروائيني يف خلق املضمون والبنية الروائية. إن الصراع احلضاري لإلنسان املعاصر يُعد املوضوع األبرز لدى الطيب صاحل وطلوعي ،فمن خلل شخصييت مصطفى سعيدومنوتشهر يتناوالن أوجه التشابه واالفتاق بني الثقافتني الشرقية والغربية ويعاجلان قضية البحث عن الشخصية اإلفريقية واإليرانية.
 إن الروايتني ترويان حقبة من التاريخ املفعم بأحداث ترتقي للذروة وهتبط إىل القعر يف إيران والسودان أثناء تسلل التيارات السياسيةاليسارية مثل حزب توده واملاركسية ،وترويان القضايا السياسية للبلدي ِن منذ االستعمار حىت االستقلل.
 إن البداية يف الروايت ِني متشاهبة أسلوبا؛ إذ تبدآن مبناخ هادئ تغمره السكينة ،متتد هذه البداية لتصل إىل التعرف على شخص
غريب يشبههما يف جوانب عديدة ،مث تدخل يف حالة من النزاع وافتقاد التوازن.
 ت تنظيم نقل أحداث الروايتني يف إجياد فكرة كلية مكونة من جمموعة أحداث متشاهبة باالستناد إىل العلقات السببية .فنظامالسببية يف كِليت الروايتني متشابه متاما ،ألن البداية ومع تعرف البطلني على شخص غريب ترتبط باحلدث وسط احلبكة ،وفيما بعد،
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تزلزل هذه املعرفة توازن امليول العاطفية والسياسية الشخصية .ويصل هذا االضطراب إىل الذروة عرب انتحارمها غرقا يف هناية املطاف.
والعثور على خمطوط كتبه املتوفيان يكشف بعض حقائق حياهتما اخلفية ويُقرب القصة من حدود التوازن.
 مصطفى سعيد ومنوتشهر خربا جتارب عاطفية وسياسية متشاهبة ،وقضيا مدة من حياهتما يف أوربا وأصيبا مبرض شيزوفرينيا،وبسبب اإلصابة هبذا املرض أقدما على االنتحار وأغرقا نفسيهما بطريقة متشاهبة يف املاء .سبب هذا االشتاك يف طريقة االنتحار
يرجع إىل أن املياه تُعترب وسيلة للجوء روح مصطفى ومنوتشهر إليها للحصول على السكينة .تشابه طر ِ
يقة انتحار البطلني يثبت
ُ
االشتاك الرمزي ملعىن املياه يف الثقافتني الفارسية والعربية وحضارهتما.
 خصص الطيب صاحل وطلوعي جزءا غريقليل من الروايتني للقضايا العاطفية ،وهذا يعين أهنما يف تشابك عنيف مع النساء الليتيشاركن البطلني يف سرد األحداث واليت جيمعهن تفاعل لصيق مع أبطال الروايتني.
 استطاع الطيب صاحل وطلوعي أن يعك سا لونا من ثقافتهما الشعبية وميوالهتما القومية عرب شخصية البطلني ،باعتبارمها شخصيتنيذات ملمح شرقية ومن النخب الشرقية اليت تلج إىل معتك السياسة ملواجهة املستعمر احلضاري.

 .3الهوامش

( )1الطيب صاحل (ُ :)9001-9191ولد يف إقليم مروي مشايل السودان .عاش طفولته فيها ويف شبابه انتقل إىل اخلرطوم إلكمال دراسته.
سافر إىل اجنلتا ،حيث واصل دراسته جبامعة لندن يف التجارة الدولية .عمل يف اإلذاعة الربيطانية مث يف إذاعة السودان .كتب العديد من
الروايات اليت ترمجت إىل أكثر من ثلثني لغة؛ منها« :دومة ود حامد» (« ،)1692عُرس الزين» (« ،)1691موسم اهلجرة إىل الشمال»
(« ،)1692مريود» (« ،)1629ضو البيت» ( )1621وغريها .تويف صاحل عام  0226يف إحدى مستشفيات لندن.
( )0حممد طلوعي (ُ :)9191ولد يف مدينة رشت ،وهو خريج سينما من كلية سورة واألدب املسرحي من كلية الفنون اجلميلة بطهران .يف
البداية كان شاعرا ومن مث عكف على كتابة القصص .أوىل رواياته «ضحية الريح املواتية» ( )9001احلائزة على اجلائزة األدبية اخلامسة
لست جانيت» (« ،)9099تعاليم األب» (« ،)9092يال مادريد»
«واو» .ومن أعماله األخرى ميكن اإلشارة إىل جمموعة قصصُ « :
( )9092وغريها.
( )4مجاعة من السياسيني يف إيران أسسوا هلم حزبا هبذا اإلسم عام 9139م عقب عزل الشاه رضا هبلوي .وهي من أقدم أشكال التيارات
املاركسية يف تاريخ ايران املعاصر حيث أن قواعد هيكلته عبارة عن« :الدفاع عن شرحية العمال ،معارضة النظام الرأمسايل ،مسار معارض
للستعمار وبذل مساع لتحقيق مطالبه العادلة واملطالبة حبرية اإليرانيني( ».حمرمخاين.)992 :9093 ،
( )3ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية على أعمال كارل ماركس الفكرية الذي اهتم يف حتسني أوضاع العمال املهضومة حقوقهم من
قبل رأس املال.
( )2طبقة العُ مال اليت ال متلك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع جمهودها العضلي أو الفكري.
( )6يف املسيحية سر من أسرار الكنيسة السبعة يتمارس بطقس معني ويتم بالتغطيس يف املاء.
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المصادر

الف :الكتب
 .9أرسطو ()9119؛ فن الشعر ،ترمجة وتعليق :احسان عباس ،الطبعة الثانية ،بريوت :دارالفكر العريب.
 .9بلبل ،فرحان ()9004؛ النص المسرحى :الكلمة و الفعل ،الطبعة األولی ،دمشق :احتاد الكتاب العرب.
 .4بولنت ،مارجوري ()9169؛ تشريح المسرحية ،ترمجة :خشبة ،دريين ،القاهرة :مكتبة األجنلو.
 .3احلاحي ،رشيد ()9006؛ النار واألثر :بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة األمازيغية ،الطبعة األولی ،املغرب :املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية.
 .2سجودي ،فرزان ()9001؛ سيميوطيقيا :الرؤية والتطبيق ،الطبعة األولی ،طهران :العلم.
 .6شحيد ،مجال ()9116؛ في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان ،الطبعة األولی ،بريوت :دار ابنرشد.
 .2شوفالييه ،جون؛ قريبرانت ،أالن ()0222؛ قاموس الرموز ،ترمجة :فضايلي ،سودابة ،الطبعة األولی ،هتران :جيحون.
 .1صاحل ،الطيب ()9116؛ األعمال الكاملة ،الطبعة الثانية ،بريوت :دارالعودة.
 .1طلوعي ،حممد ( ،)9099قربانى باد موافق ،الطبعة الثانية ،طهران :افق.
 .90عبداحملسن ،حممد حسن ()9099؛ البنية السردية في روايات صبحي فحماوي ،الطبعة االولی ،القاهرة :دار احلوار.
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چکيده
رمان متنی داستانی است كه در قالب نثر نوشته میشود و در توصیف شخصیّتهایی با رویكردها و ویژگیهای متفاوت به
نگارش درمیآید و در قالب داستانی بههمپیوسته رخدادهای مختلفی را روایت میكند .دو رمان «موسم الهجره إلی
الشمال» از رماننویس سودانی طیب صالح ( )2001-9121و «قربانی باد موافق» از رماننویس ایرانی محمد طلوعی
( )9191از جمله رمانهایی است كه ساختار و مضمون جدیدی ارائه دادهاند؛ لذا هر دو رماننویس به بیان حوادثی
میپردازند كه مربوط به دورة اوجگیری فعالیّتهای سیاسی حزب ماركسیست در مشرق زمین میباشد .این دو اثر دارای
بنیانی همبستهاند كه حاصل طرح مشترك هر دو مؤلف در ارائة محتوا و ساختار روایی است .هدف مقالة حاضر ،توصیف
و بررسی تطبیقی ساختار روایت این دو اثر به شیوة توصیفی–تحلیلی است .نتایج پژوهش نشان میدهد كه نویسندة دو
اثر از لحاظ شیوة آغاز داستان روشی مشابه را برگزیدهاند؛ همچنین هر دو داستان دارای دو شخصیّت اصلی است كه
عبارت است از قهرمانانی كه زندگی در غرب را تجربه كردهاند و به دلیل ابتال به بیماری اسكیزوفرنی خود را از طریق
غرق كردن در آب میكشند .هر دو اثر از نظر پیرنگ نیز دارای تشابه هستند؛ زیرا هر دو نویسنده در ایجاد یك طرح
كلّی متشكل از مجموعة حوادث مشابه توفیق یافتهاند كه در آن عنصر سببیت در عملكرد شخصیتها قوی است .در هر
دو رمان فرهنگ بومی و گرایش به قوممداری از مهمترین مسائلی است كه قهرمانان داستان به عنوان مهاجران شرقی در
تقابل با فرهنگ غرب مواجه بودند.
واژگان کليدی« :موسم الهجره إلى الشمال»« ،قربانی باد موافق» ،ساختار روایی ،طیب صالح ،محمد طلوعی.
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