
 
 فارسی( -تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  ادبيّاتنامة کاوش

 و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ادبيّاتدانشکدة 

 11-41م، صص  4141هـ. ق/  4111هـ. ش/  4131 تابستان، 41سال چهارم، شمارة 

 زندان ادبيّاتبازتاب عنصرِ مکان در 
 یوميات الواحاتو  گ علویربزهای زندان ورق پاره: )پژوهانهمورد مطالعة

 4ابراهيم( اهللصنع

 2عبدی صالح الدّین
 ، ایرانهمدان ،دانشگاه بوعلی سیناگروه زبان و ادبیّات عربی، استادیار 

 3هادی نظری منظم
 ان، ایرمدرّسدانشگاه تربیت  گروه زبان و ادبیّات عربی، استادیار

 4ابوذر گلزار
 یعرب ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 چکيده
اسدت کده بده  ایفرهیختده هدایجان ۀزنددان، نالد ادبیّاتوابسته به آن از دیرباز وجود داشته است.  ادبیّاتزندان و 

و بدا دددرت بیدان، بده  و طعم حبس و اسارت را چشدیده رفته زنداندالیل مختلف سیاسی، اجتماعی و اعتقادی به 
خدود از  خدا ّ ماهیّدتدلیدل طبیعدت و  بده ادبیّداتایدن  .انددخدوی  ررداختده بارانددوههای سخت و ثبت لحظه

شدناخت از طرفدی سدت. ا بررسی ددید  نیازمند شخصیّتمختلف عناصر ادبی چون عنصر مکان، زمان و  هایجنبه
مدالز   نیدز ادبیّداتندوع  بر این آن تأثیرزندان و همچنین ارتباط و  ادبیّاته و روش حضور آن در انواع مکان و را
وی ن رداشدته و آثدار آندان بدا مکدا ایویدههنویسندگان در آثار هنری خود به مکان اهتما   .استممارست خا  

نددان در ز ادبیّداتدر حدوزه ده دو نویسدن ،یمابدراه اهللصدن ارتباطی تنگاتنگ دارد. بزرگ علوی و  دادن حوادث
ایدن دو نویسدنده در روی  هدایانگیزهدر ردی آن اسدت کده  ادب فارسی و عربی هستند. ردهوه  تببیقدی حا در

بدزرگ  هدای زنددانرق ردارهواین عنصدر را بدر  تأثیرکان و نیز زندان، نحوه به کارگیری انواع م ادبیّاتآوردن به 
 سدیار در رویکدرد ایدن دوبهماننددی هیم مورد بررسدی ددرار دهدد. بدا وجدود ابرا اهللصن  یومیات الواحااتعلوی و 

ای هدم بدین آن دو وجدود دارد و در خصدو  بده کدارگیری دابل مالحظده هایتفاوتزندان،  ادبیّاتنویسنده به 
ردهوه  ابراهیم از مکان بسته اجباری بهره جسته اسدت. روش  امّاانواع مکان، علوی بیشتر از مکان باز و اختیاری 

 تحلیلی و توصیفی و بر اساس مکتب تببیقی آمریکا است. ،در این مقاله

 ادبیّداتن، ، عنصدر مکدایومیاات الواحاات، هدای زنددانورق ردارهابدراهیم،  اهللصن بزرگ علوی،  :واژگان کليدی
 .زندان
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 پيشگفتار .4

گداهی  رفتده و بده کدار گونداگون معدانی وهدا و به شدکل رودنمی شماره مکان عنصری زائد در داستان ب

(. نویسندگان در آثدار خدود بده مکدان 33: 1332)بحراوی،  استنویسنده  آثار هدف نخست و رایانی در

 کده بدا مکدان ارتبداط تنگاتندگ داشدته اسدت اندنگاشدته ایگوندهرا بده  خود آثار و داشته ایویههاهتما  

و  گشدتمیوادد   نویسدندگان یتوجّهبی مورد تا حدی نخست هایرمان در مکان(. 23: 1311)لوتمان، 

 رشدد ادبیّدات در عنصدر مکدان جدید، اننویسرمان ظهور با. شدمی معبوف زمان به هاآن توجّه بیشترین

 شدمار بده نویسدنده اثدر در هندری ارزش اوج روایدت در هندسدی مکدان کده طوری به یافت، چشمگیری

 نظیدربی خدود ۀنوبد بده کده کرد ادبیّات وارد را خیالی مکان کلمات، طری  از بعدها روایی متن. رفتمی

 لحمددانی،) کنددمی انگیزخیدال را آن و ریزیرایده را رمدان و داسدتان کده است مهمی عنصر مکان،. بود

2222 :25.) 

اسدت کده بده دالیدل  ایفرهیختده هدایجان آمیزتضدرعو فریادهای  دردآلود هاینالهزندان،  ادبیّات» 

و در میدان  اندشددهو اعتقدادی بده دسدت همنوعدان خدود از یدار و دیدار جددا مختلف سیاسی، اجتمداعی 

، بده همدین سدبب اندگشدتهتدرین حقدوق انسدانی محدرو  ، با خواری و ذلت از ابتداییهازنداندیوارهای 

 ادبیّداتاین ویهگی، نه تنها به  و کردسرچشمه این نوع ادب را باید در احساسات صاددانه بشری جستجو 

زندده و ارزشدمند  ادبیّاتابیّتی خا  بخشیده است، بلکه آن را فراتر از مکان و زمان، در دلب ذّزندان ج

فدراز و نشدیب  ، ویهگی که نگارنده را بر مرکدب شدوق نشداند و بده ایدن وادی ردرانسانی درار داده است

 (.11: 1312، آباد) «کشاند

ا نامشخصی، بخشدی از عمدر خدود نویسندگان زیادی به دالیل مشخص ی در طول تاریخ بشر، شعرا و 

زنددان و اسدارت بده دالیدل زیدادی کده  ادبیّدات. دیدگاه غالب آن است که اندکردهرا در زندان سپری 

از دیربداز مدورد  ادبیّدات(. این ندوع 3: 1335)صمد،  عامل سیاست بوده، ردید آمده است هاآن ترینمهم

عددی  تدوانمی. از آن جمله گرددبازمیعصر جاهلی  عرب به ادبیّاتشعرا و نویسندگان بوده و در  توجّه

 (.233: 5ج  ،1391 ،جواد) بن زید و عنتره را نا  برد

دودمدان ) زنددان برشدمرد ادبیّاتتوان برآیند ، ناامیدی را میگناهیآزادی، بیوحشت، اندوه زندان،  

ای است که زنددان نویسنده تجربه و احساسات شاعر یابرگرفته از  ادبیّات(. این نوع 94: 1332 ،کوشکی

 ادبیّداتفارسدی نیدز همانندد  ادبیّدات. زنددان در کشددمیرا درک نموده و با دلم خوی  آن را به تصویر 

و...  خاددانی ودبادیدانی، مسدعود سدعد سدلمان  ناصرخسدروچون  شعرایی ونویسندگان  توجّهعربی مورد 



 29/...( یومیات الواحاتبزرگ علوی و  های زندانورق رارهات زندان مبالعۀ موردرهوهانه: )بازتاب عنصر مکان در ادبیّ
 

مختلفدی چدون عنصدر مکدان، زمدان و  هایجنبدهخدود از  خدا ّبه دلیدل طبیعدت  ادبیّاتبوده است. این 

 است.نیازمند بررسی ددی   شخصیّت

 بدر ایدن ندوع تدأثیرزندان و همچنین ارتباط و  ادبیّاتحضور آن در  روش وشناخت انواع مکان و راه  

 ادبیّداتدر حدوزه  کده معاصدر عربدی وفارسی  ادبیّاتنویسندگانِ  از .مالز  ممارست خا  است ادبیّات

عنصر مکدان را در آثدار  اندتوانستهو خود نیز تجربه دردناک اسارت را چشیده و  اندنمودهت زندان فعالی

 .هستند ابراهیم اهللصن خود بازتاب دهند، بزرگ علوی و 

تببیقدی و بدر اسداس مکتدب تببیقدی آمریکدا و بدا  اندازیچشدمدر ری آن است که بدا  ،حا ر نوشتۀ 

آن بدر  تدأثیرتلقدی ایشدان از مکدان و این دو ادیب،  میاات الواحااتیو و  های زندانورق رارهدر  وجوجست

 زیر راسخ گوید: هایررس زندان را مورد بررسی و تحلیل درار دهد تا از این رهگذر به  ادبیّات

 کدا  نویسنده از مکان زندان حداکثر استفاده را برده است؟ .1

 چگونه؟ ؟ر داشته استاز انواع مکان بیشترین بازتاب را در دو اث یککدا  .2

 پژوهش پيشينة. 4-4

مهددی  اهللروحنوشته  زندان ادبیّاتهایی که درباره بزرگ علوی صورت گرفته، کتاب از جمله رهوه 

هدای کوتداه بدزرگ علدوی داسدتان بررسدی و( است که نویسنده در آن به نقد 1319تهران، ) رورعمرانی

نوشدته  «ابااایی  هللاصاع لصا  لالاوی    ال    تیاا »ای با عندوان ، مقالهابراهیم اهللصن در خصو   امّا ؛رردازدمی

، شماره هشت( است که نویسنده ردیده جریدان سدیال ذهدن دوّ ، سال تااا  الرااي ل ةجم) سید ابراهیم آرمن

ها و مقاالت فراواندی نوشدته شدده کده از آن میدان ، کتابمکان عنصر. در مورد دهدمی مورد تحلیل درار

( اشداره کدرد کده نویسدنده 1334 )بیروت، شاکر النابلسی ۀنوشت «مجالیات املکاا    الااایاة الرابیاة»به  توانمی

 نیدززنددان  ادبیّداتحدوزه  رردازد و همچندین درواع مکان به صورت جام  و کامل میبه بررسی ان آن در

 اسدت( 1335 )لبندان، ا ح الصمدنوشته و «أثایا   اآلداب الرابیةجو  ا الس  »صورت گرفته که  هاییرهوه 

 اهللصدن  وبدین بدزرگ علدوی  امّدا ؛دهددتا عصر اموی مورد تحلیل درار مدی که زندان را از دوره جاهلی

صدورت نگرفتده اسدت، لدذا چ ردهوه  تببیقدی زندان و یا عنصدر مکدان هدی ادبیّاتابراهیم چه در حوزه 

 نو است. کامالًمو وع بحث با رویکرد تببیقی خود 

 های زندانورق پاره نگاهی گذرا بر زندگی بزرگ علوی و داستان .4-4

اش در اعتدرا  بده تهران زاده شد. نخستین کدار سیاسدیهجری شمسی در  1213بزرگ علوی، در سال 

داشدت و بده  سدلّ شرکت در تظاهراتی بود. او به زبدان آلمدانی ت   1313عقد ریمانی با انگلستان در سال 
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ان هایی ارزندده و فندی بده آن زبدکتاب حتّیو  کردمیانی را مبالعه و ادیبان آلم همین دلیل آثار بزرگان

( 1321) های زنددانورق رارههای چند بار به زندان افتاد و داستاناش سیاسی هایاندیشه خاطر بهنوشت. 

یور هفت سال به زندان محکو  شد و در شدهر وی(. 1: 1313 )ر ایی، سه نفر را نوشت و کتاب رنجاه و

بدا آزادی از زنددان وارد مرحلده جدیددی شدد و در ایدن  اوآزاد شد.  از زندان ر اشاهبا برکناری  1322

 ادبیّداتی از . این و عیت سبب شد تا ندوع جدیددنوشتمیان اش، داستشهرت سیاسی ۀبا رشتوانمرحله 

: 1319 ،ردورعمرانی) نددانز ادبیّداتنوع چیزی نبود مگدر  او شکل بگیرد و این آثار درداستانی  ادبیّاتو 

تدرین لمانی برگرداند که یکی از ررفدروشخیا  را به آ هایچارگانینظامی و  هفت ریکری کتاب (. و19

 درگذشدتسدالگی در بدرلین  33در  1359 بهمدن 21های  به زبان آلمانی بود. بدزرگ علدوی در کتاب

 (.23-12: 1312علوی،  )نک:

ی بدزرگ علدوی اسدت. او ایددن دوران زنددگ هاییادداشدت وا ، یادهدهدای زنددانورق ردارهداسدتان  

فرسدتاد. و به بیرون از زندان مدی نوشتمی های کاغذ سیگار، میوه، دند و...ها را روی ورق رارهیادداشت

ها محسوب شدده کده یدک هردص مرگ جزو داستان ورق رار های رادنگ، انتظار، عفو عمومی وداستان

روزگدار آندان  حالشرحمربوط به زندان و زندانیان و چگونگی اسیر شدن و یا های ای از داستانمجموعه

 ه و چدا  تهدران صدفح 132بدزرگ علدوی و داسدتان دارای  ،در زندان اسدت. راوی اصدلی ایدن داسدتان

را ندا  بدرد کده داسدتان و شدرحی اسدت از « سده نفدر رنجداه و» تدوانمیباشد. از دیگر آثار مهم علوی می

رهسدپار زنددان  خورشدیدی بازداشدت شدده و 1312وی در سدال  توسّد کده  ر اشاه حکومتمخالفان 

گدذاری کردندد. همچندین ن بنیدانهدا حدزب تدوده را در ایدراسه نفدری بعدد ند. این گروه رنجاه وگردید

اسدت. بزرگ علدوی و جامعده در زمدان وی ها را منتشر کرد که داستانی از زندگانی و نامه« های چشم»

سدته بدر ایدن محدی  ب تدأثیرزندان و  کهها با دیگر آثار علوی در این است داستان ورق رارهتفاوت اصلی 

ر محبدوس د هایشخصدیّتگذارد و در  دمن ماجراهدای عشد  و ازدواج بزرگ علوی را به نمای  می

 کشد.زندان را به تصویر می

 یوميات الواحاتابراهيم و داستان  اهللصنعزندگی نگاهی گذرا بر  .4-1

هدای ره حقدوق خواندد و سدپس وارد فعالیدتدر داهره است. در دانشگاه داه 1329 تولّدابراهیم م اهللصن 

 1353بود و به دلیل انتقدادش در سدال  عبدالنّاصرسیاسی شد و در عین حال از حامیان و طرفداران جمال 

ابدراهیم  اهللصن (. آثار 3: 2211 )کرسول، )واحه( محکو  شد دستگیر و به رنج سال زندان در بازداشتگاه

 هایداسدتان تدرینمهم. از اسدتبا تاریخ سیاسی مصر نیز مدرتب  خود نویسنده  زندگیعالوه بر ارتباط با 



 23/...( یومیات الواحاتبزرگ علوی و  های زندانورق رارهات زندان مبالعۀ موردرهوهانه: )بازتاب عنصر مکان در ادبیّ
 

 هایسیاسدت، از تمسدخرآمیزهجدویی چا  رسدید و ایدن داسدتان  به 1311که در سال  است« جعهالل  »وی 

  القااوو »و « ال لصا »، «ا دة»، «ذات»، «شاا »، «واتباوات با»بده  توانمیوی  آثار دیگرانور سادات است. از 
 (.22-15 :تابیاشاره کرد )البحراوی، « الفاوس 

 اهللصدن از دوران اسدارت، زنددان، مشدکالت و مصدائب وارد بدر  سرگذشدتی ،یومیات الواحااتداستان  

اصدر، عبدالنّ حکومدتبدا ابراهیم به علت مخالفت  اهللصن . استاصر ابراهیم و اتفادات زمان جمال عبدالنّ

وادث و میددد. وی در زنددان، حددبازداشدت و بدده زنددان افتداد کدده ردنج سددال بده طدول انجا 1353در سدال 

وی در ابتدای داسدتان از روسدتایی . نمایدیم میترس الواحات یومیاتداستان در  رویدادهای مربوط به آن را

رانده و سپس وارد جریاناتی کده منجدر بده که در آن به دنیا آمده و ردرش که فردی مذهبی بوده، سخن 

مربدوط بده هدر زنددان کده در آن بدوده،  هایشدکنجه دستگیری و بازداشت وی شده و به شدرح زنددان و

صددفحه، چددا  دار  152ابددراهیم و داسددتان دارای  اهللصددن ، یومیاات الواحاااتررداختدده اسددت. راوی اصددلی 

 باشد.المستقبل بیروت می

 استانمکان در د اهميّت. 4-1

. رودمدی شدماره بد آن ارکدان تدرینمهم از یکی عنوان به و است داستان در بسزایی اهمیّت دارای ،مکان

 )محبدک، اسدت داده جدای خدود در را هداآن ندوعی بده و دارد جریدان مکدان در هاشخصیّت و حوادث

مکدانی ثابدت باشدد یدا (. مکان در داستان باید عامل و رویا و به نوعی سازنده آن باشد، خواه 149: 2221

دربداره عنصدر مکدان در داسدتان مددرن بایدد گفدت »(. 115: 1333)الددلیمی،  متحرک، آشکار یا رنهدان

یدا حدوادث  دهددمی تشدکیلکه یکی از عناصر هندری داسدتان را  بسیار آن، تنها بدان سبب است اهمیّت

همده  اگرچده. آورددرمدیکدت داستان در دالدب آن بده حر هایشخصیّت ویابد داستان در آن جریان می

ن عامل ایدن اسدت کده ای اهمیّتنیست، سبب اصلی  تأثیربییافتن مکان در داستان،  اهمیّتاین دضایا در 

شود که همه عناصر داستان از جملده حدوادث و داستانی برجسته به فضایی تبدیل می رثامکان در برخی آ

 سداختار داسدتان کمدک  گیریشدکلد و بده دهدهدا را در خدود جدای مدیها و روابد  میدان آنشخصیّت

 تدوانمیبندابراین  ؛هدای راوی اسدتبیدانگر دیددگاه ای دهرمدان داسدتان وهمکان، حامل نگرش. کندمی

گفت که مکان نه یکی از عناصر داستان در کنار عنصرهای دیگر آن، بلکه دالبی کلدی اسدت کده دیگدر 

خیالی است، یعندی جدایی  لفظی و ،مکان داستانهی گا (.2: 1311)اصغری،  «شودمیعناصر در آن واد  

لدواز  آن ردیدده آورده اسدت.  سداختن اهدداف تخدیالت داسدتانی و برآوردهاست که زبان، آن را برای 
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ی خدا  اشداره شدود در راسدتای آفدرین  هندری، نزدیدک در یک داستان به محلّد چهچناندیگر سخن 

 (.251: 1335)فیصل،  فته استساختن آن به وادعیت و ررورش خیال مخاطب صورت گر

دیگدر  بده ول مبددّ حدوادث ومو دوع داسدتان  ۀکننددتعییند بده عوامدل توانمیکیفیت مکان داستان  

یده خدود اوّلداسدتان تبددیل شدود و از مفهدو   گیریشکلبه عامل بنیادین د توانمی درنهایتسخن، مکان 

 گیریشدکل، یکی از عناصر داستان است که در روند بنابراین مکان ؛(23: 1332بحراوی، ) فاصله بگیرد

هدای مختلدف کده هدا و دیددگاهو نگرش هاآنهای داستانی و رواب  شخصیّت ماهیّتو ساختار داستان، 

است کده دیگدر عناصدر  یافتهسازمانسازد، نق  دارد. مکان به همان اندازه منظم و فضای داستانی را می

را  هداآن، نفدوذ و حضدور اسدت مدثثرمکدان، در دیگدر عناصدر داسدتان  أثیرتداستان نظم دارد. از این رو 

ی متعددّدرای اندواع (. مکدان دا21: 2212 زوزو،) سدازدکند و اهداف نویسدنده را روشدن مدیتقویت می

توان به مکان بسته اجباری، مکان بسته اختیاری، مکان بداز، مکدان انتقدالی، ها میآن ترینمهماست که از 

 (.32-22: 2211)عبیدی، انه اشاره نمودمکان دوگ

 موضوع پردازش تحليلی .4

 یوميات الواحات وهای زندان ورق پارهررسی انواع مکان در ب .4-4

 4مکان بسته .4-4-4

سخن از مکان بسته، سخن از مکانی است که مساحت و اندازه آن مشخص شده، مثدل خانده، دصدر و یدا 

کده  هاخاندهدهوهیدا  باشدد وجسدمی  روحدی و رندج وراه با سدختی مزندان که مکانی بسته و اجباری و ه

(. این نوع مکان، بده 44: 2211عبیدی،) روندل آرام  و آسای  مرد  به شمار میهایی بسته و محمکان

 :شودمیدو نوع اجباری و اختیاری تقسیم 

 4مکان بسته اجباری .4-4-4-4

 )فیصدل، اسدت جسدمی ومراه با عذاب روحدی ه مکان بسته اجباری شامل مساحت مشخص و محدود و

از  شدود و امداکن اجبداری همدوارهاجباری که بر افراد تحمیل می هایادامتگاه( مانند زندان یا 22: 1335

و عنصدر مهدم در دو اثدرِ ورق  تدرین مکدان بسدته اجبداریمنقب  هستند. زندان به عنوان مهمعالم بیرونی 

 مشدکالت از. ظلمدت و فقددان ندور یکدی اسدته درخدوری برخدوردار از جایگا یومیاات الواحااتها و راره

دادندد ول حبس بینایی خوی  را از دسدت مدیتاریکی و ط شدّتزندانیان بوده است، به طوری بعضی از 

                                                           
1 .closed place 

2. Forced closed Place 
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باید ایدرج را » گوید:می این راستا ( و بزرگ علوی در33: 1353 )مقریزی، اندو از تنگی جا شکوه کرده

شود و به او دسترسی ندار . این کاغدذی اسدت تاریک و تر زندان نفله می هایاخسورریدا کنم. دارد در 

)علدوی،  «تدوانی مدرا از ایدن جهدنم نجدات بددهراسبان برای من فرستاده. اگر مدی وسیله یکه که امروز ب

1359 :22.) 

کده  بزرگ علوی، زندان را مکانی مملدو از رعدب و مصدیبت دانسدته و آن را بده جهدنم تشدبیه نمدوده 

گیری از مکان بسته اجباریِ زندان، تدوم  بدا عدذاب و . وی با بهرهاستسختی این مکان  شدّتحاکی از 

کندد: و مشدکالت وارده بدر خدود مدی هاشکنجهحوادث،  توجّهفشار روحی و جسمی، ذهن خواننده را م

رج دبد  راببده عذاب این نیست که آد  با دنیای خا ترینبزرگودتی آد  در زندان است، آزاد نیست. »

ه مظلو  کد  بد زندانبانهای زندگی، زیر چکمه و شالق از خانواده و کسان، دور از خوشی کرده، دور

 بددبختی تدرینبزرگکندد. دهد و عادت میزجرها خواهی نخواهی آد  تن در میبرد. آه، به این سر می

 (.39)همان:  «و عذاب این است که آد  در این محی  کوچک هم باز آزاد نیست

آزادی در آن نیست و عالوه بر مکدان  گونههیچ، هاعذاب وها دان، مکانی که در آن با وجود رنجزن 

آن. زندانبانان تنهدا  هاینگهبانو  هازندانبانخواری در مقابل  بسته اجباری، مکانی است همراه با تحقیر و

حضور آندان  امّا، شوندمی روروبهنان همه ودت با آ هازندانکسانی هستند که زندانیان در خلوت مرگبار 

 ، بلکده خدود دردی مضداعف اسدت، زیدرا خشدونت ونهددنمیتنهدا مرهمدی بدر درد تنهدایی زنددانیان  نده

که در زنددان محبدوس بدوده  زمانیمدت. بزرگ علوی، کندمی دوچندانسنگدلی آنان عذاب زندان را 

مدن در ایدن : »اسدتاند که آکنده از رنج و فشار د، میاست که خود نیز مکان بسته اجباری را چون گور

ندده بده گدوری زیداد من در ایدن چندد سداله ز - زندگی نه، زنده به گوری - چند ساله زندگی در زندان

 نگشان رریدده و زانوهایشدان سسدت ا  که چگونه در مود  ابالغ حکم دادگاه را . دیدهنامزد مرگ دیده

 (.15: 1359 علوی،) «گشتمی

ته های موجود در آن را که خدود تجربده آن را داشدمکان بسته اجباریِ زندان و سختی ابراهیم اهللصن  

ادةر  فااششاعا مکاو ب مرا  بشاا ر  کاوت یذه فرتًة قاسیةً »کند: است چنین در اثر خود معرفی می ُش الاةش ی ُا حق ااً  فاملکاا ش شي
َياحا ر راا اي الايوااای  ال ا  تعلانش یلیعاا مر  اللیفر ابطاویةر افياضوا یلیعا أ  ويض ي یاذا الفااا ي   ِر اويقضا  الیاو ي   ح  ا کاَّ   امليساا

 (.2: تابیابراهیم، ) «وي حادرلش احلرکایاتك کل ه احن  وقفاش کالقاادر ال ماساب لرحرض الُ ِر اريالل ذل



 1333 تابستان، 14نامۀ ادبیّات تببیقی، سال چهار ، شمارۀ / کاوش32
 

بدود  و رتدو لیف خرما دشوار بود. مکان زندان بسیار سرد و زیرانداز ما حصیری از سخت و وادعاًترجمه: این دوره 

مانددیم و ببریم و مدا تمدا  روز را بیدرون مدیهر روز صبح به خارج سلول  این بستر راند که کردمیو بر ما واجب 

 .گفتیممیتا کمی گر  شویم و در این اثنا با هم سخن  رریدیممیها به هوا همانند میمون

 دهددمیخدوریم کده نشدان گان زندانی، برمینویسند از شاعران و هاییگزارشبه  هازندان در بررسی 

از حقودی که دیگران برخورد دارند، محرو  هستند مانندد اسدتفاده از تلویزیدون،  هازندانزندانیان در این 

دیدده بیشدتر در از سدوی خدود زنددانیان و... ایدن ر کنندهسدرگر  هایبرنامهرادیو و کتاب و ترتیب دادن 

بده علدم و نبدود کتداب در زنددان از دیگدر  یتوجّهبی( و 99: 1393 حدی،)مو بینیمسیاسی می هایزندان

 یالقااتال ميفياا  مرا  أ  تيع اَ بيیاعايوش  ابياسي ميساجوویور  ميا ي الوقاتر ا »است که ابراهیم به آن اشداره دارد:  هایویهگی
ِي الااحرضر برااالقيولر اأِليااملي ا حیااا ر براملااالر ليکاا   ُي یياا ر   إوساااویةب ایکااذا أمکياا ي إق عااا ُي یيااودي رر   فیمااا براا لرحااوا برااضي الک ااملر یعاا َيي

تي ا  ض الس ج ويقلروا إل  دارَّر  اي َتي  (.39: تابی ابراهیم،) «لر يس قراي   َمي
ایدن امکدان  چندیناینای انسانی با یکدیگر وجود نداشدت. ای برای زندانیان از ایجاد ریوندهترجمه: هیچ راه چاره

تدا در بازگشدت بده  عضی را با گفتگو و در اغلب اودات بعضدی دیگدر را از طدرق ردول ددان  کدردفراهم آمد که ب

 شد.داخل زندان انتقال داده می زیرزمینی هایگاهمخفیرا به  هاکتاباین  بعداًزندان تعدادی کتاب بیاورند. 

علدوی  امّدااندد ا چشدیدهسخت و تلخ زنددان ر ابراهیم، تجربه اهللصن بزرگ علوی و  اینکهبه  توجّهبا  

 ابدراهیمانعکاس مکان بسته اجباریِ زندان و مشکالت موجود در آن در اثر خدوی  نسدبت بده  در ارائه و

ن( را بهتدر و بیشدتر زنددا) اجبداریاز توانایی باالتری برخوردار بوده و توانسته اسدت، عنصدر مکدان بسدته 

 بازتاب دهد.
 4مکان بسته اختياری .4-4-4-4

مانندد خانده و ه هدابرخدی از آن کده صدارای مساحتی محدود و مشخ اختیاری مکانی است، مکان بسته

دارای صدفاتی چدون بیمارسدتان و درمانگداه دیگر همانندد  رای صفاتی چون انس و الفت و برخیاددصر 

 (.44-43: 2211 عبیدی،) هستند و جسمی فشار روحی

گیری آن، عالوه بدر جدو و هر دو نویسنده با به کار رفته سیار به کارین نوع مکان در دو اثر مذکور با 

کندد کده مدی هداییمکانوانندده را معبدوف بده آن بدر دو اثدر، ذهدن خ تدأثیرفشار و مصیبت در زندان و 

 هدایی کده تدوانم تمدا  حدرفا  و خدوب مدیمدن تدوی اتدادم نشسدته»وجدود دارد:  در آن نسدبی آرام 

 را  هداآن هایگفتده تکدهتکهو  شدوندمیز کندار رنجدره مدن رد ، بشدنو . ازننددمیهای دیگر بدا هدم رفی 

 (.53: 1359 علوی،) «فق  راج  به یک مبلب است، عفو خواهد بود یا نه؟ هاصحبتشنو . تما  می
                                                           
1. Place an optional package  
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از مکانِ اتاق به عنوان مکان بسدته اختیداری، آزاد نسدبی خدود را در زنددان بده  گیریبهرهبزرگ علوی با 

آزادی در آن بده و دوح دابدل مشداهده  امّدا، باشدمیچه این اتاق در زندان واد  گر ،آورددرمینمای  

)سدینما و کافده( خداطرات خدوب و شدیرین گذشدته  است. وی همچنین با آوردن دو مکان بسته اختیاری

یدک شدب کده  حتّی»کند: طرات به خواننده متن نیز القا میخود را بیرون از زندان به یاد آورده و این خا

و با هم بده کافده اسدتریا رفتدیم و بده  برخوردیم مادرش وارگریتا و ردرش در سینما بودیم به مارفینکا با م

 (.34)همان:  «شادی ررداختیم

. در زنددان اشداره کدرده اسدت اختیداری بسدته مکدانیدک  به عنوانکتابخانه به وجود  ابراهیم اهللصن  

اللي ذل»: گویدمی کهچنان دشوا كرر ُي املياکاا  القيایاملر   الس اج لا  إعور اويقلعاا لص اا الس ج اضاقيت بعا ايواای ي  تشضایرفش یي
اتر العا ا اا یيلا  ميُا  الاا م  مرا  مشساالر ج ر مصا  کاويت به ميک حةب ضيخميةب تيکيو ويت أِلياملي حش يویا ر  «ايالِ   الذي کا ي یيرار ش برس ر

 (.21: تابی)ابراهیم، 
های کوچک زندان برای ما تندگ شدد مدا بده زنددان مرکدزی گشت و سلول دوچنداناد ما ترجمه: در ری آن تعد

ای بدزرگ وجدود داشدت کده اکثدر بدود. در ایدن زنددان کتابخانده نزدیک منتقل شدیم که به زندان مصر مشدهور

 از ساکنان آن فراهم آمده بود. ایعده توسّ محتویات درون آن در طی زمان 

بدا بده کدار  ، من اینکه منتقل شدن به زندان مرکزی را نشان داده اسدتیسنده در این شاهد مثال، نو 

بده ایدن معندا کده گدویی بدا دهدد از امکانات زندان مرکزی خبر مدی)کتابخانه(  مکان بسته اختیاریبردن 

 بکاهد.تواند با رفتن به کتابخانه ددری از دردها و فشارهای روحی زندان انتقال به زندان مرکزی می
 4مکان باز .4-4-4

هدایی اسدت کده مسداحتی باشدد، سدخن از مکدان بداز، سدخن از مکدانمیمکانِ باز برعکس مکانِ بسته، 

داشته باشد، مثل کوچه، خیابدان  توسّ که مساحت منامعلو  را دارا است، مانند شهر، دریا، صحرا و یا آن

 (.12: 2221 بن یحی،) مثل باغچه و حیاط از این دبیل هستند ترکوچک هایمکان، حتّیو 

بدزرگ علدوی از ایدن مکدان،  جدوییبهرهو  هدای زنددانورق ردارهدنیا به عنوان مکان باز در داسدتان  

 خاصّدیتلخ زندان را به این مکان مدرتب  سداخته و رویدایی  ادبیّاتعالوه بر اشاره به امید و آرزو در آن، 

بدود . بیدرون دنیدای همگدان، بیدرون دنیدای مدن، شدده  ایتازهمن وارد دنیای »خود داده است:  ادبیّاتبه 

 (.124: 1359 )علوی، «بیرون دنیای روزانه و یکنواخت. در این دنیا امید و آرزو وجود داشت

امیدد و  القاکننددهاز امداکنی کده  امّا درآوردهان خود را در زندان به رشته تحریر نویسنده گرچه داست 

انتقداد غیدر مسدتقیم از او داع بحراندی و  کنایده و اسدتفاده از ، استفاده نموده اسدت. علدوی بدابودهشادی 
                                                           
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 

از کنار ساحل دست به عصا بایدد رد شدد. دریاسدت، »)ساحل، دریا( ارائه داده است:  استفاده از مکان باز

چیست. دریا را، طوفدان را دوسدت  اشزندگیدانست که راه شاند، خود او نمی  را به غرداب کشاید آد

 (.33: 1359 )بزرگ علوی، «در ساحل هم آرام  بود امّاداشت 

منفدی گذاشدته اسدت کده وی بدا  تدأثیرابدراهیم  اهللصن بر افکار و روحیه  چنانآن هایسختیزندان و  

خدود را در عدین حدال مدرتب  بده یکددیگر،  ا، کوه( و)ساحل، جنگل، صحر یری از چند مکان بازگبهره

و خدواب  در دهانده سدوزان  رایانبیاش در صحرا و دریای رندارد که بیداریها میدر میان آن سردرگم

اای»: استن آتشفشا ایاةي وياا َا َياحاا ال يي ِيایحيةب: یل  شيواط  الححار ا محيار أا   ِابياةر احاو أ أا    ًُا ويفسي   أماکر ي 
 (.35تا: بی )ابراهیم، «جحاال م  الثيلجر أا وائماً   ریمةأ یل  حافيةر بشاکا 

 هدایکوهو از کدران ، یا در صحرای بدیهاوح باغدریای سرخ یا  سواحل درها غریبم: ترجمه: من در میان مکان

 خوابم.بر دهانه آتشفشان می ایخیمهرو  یا در باال می یبرف

و ناامیدد نویسدنده دارد کده  خوردهشکستاحساس غربت در میان اماکن بازِ مذکور، نشان از روحیه  

هدا و صدو  مکدان بداز در دو اثدر ورق ردارهدر خ امّدا ؛وابسته به زندان، بروز داده است ادبیّاتدر خالل 

 ، انعکاسدی زندان خوی اتادبیّاند، در ابراهیم توانسته اهللصن علوی و باید گفت، بزرگ  یومیات الواحاات

 گذاشته است، ارائه دهند. تأثیرهای زندان بر این اماکن از اماکن باز که سختی
 4. مکان انتقالی4-4-1

هدای دیگدر جدایی را بده مکدان کدهشود مکدانی اسدت گفته می «مساا »ی که در عربی مسیر یا مکان انتقال

آن هسدتند کده  هایکوچهو  هاخیابانال در شهر، انتق هایمکان(. گاهی 53: 1313)هلسا،  کندمرتب  می

انتقدالی  های ارتباطی بین آن، مکدانراه زندان نیز راهرو و در کند وبه هم وصل مینقاط مختلف شهر را 

 «بدانخیا»نماید که خدون را از بدن تعبیر می هایرگنوع مکان به شود. شاکر نابلسی از این محسوب می

 (.59: 1334) رساند( میمصمل) «میدان»( به مسا ات)

های دیگر داشته و نویسندگان نیدز بسدیار   بسیار مهمی در ارتباط بین مکاناین نوع مکان همواره نق 

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

کده از ایدن در کریددور مدا  اندددیدهخیلی  هاآن» :گویدمی کهچنان( بهره گرفته، قالیت)مکان ان به عنوان

دری کده بندا   خانده ازکه برخی به تیمارستان رفته، برخدی از راه مدری  انددیدهبیرون رفته است.  دیوانه

 (.43: 1359)علوی،  «...اندرفتهیکی از رزشکان زندان است به گورستان 
                                                           
1. Place Transitional 
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و گورستان( ارتبداط برددرار  خانهمری تیمارستان، ) خانه به عنوان مکان انتقالی بین چند مکانراه مری 

 .این اماکن بروز یافته است الیالبهدر مرگ زندانیان  حتّیعذاب روحی و  شدّتو  نموده

در مکدان انتقدالی )حیداط زنددان(  آن را بزرگ علویبوده،  زندانیان هایدغدغه ترینمهم از که عفو 

تکلیدف کده از کده س.، یکدی از محبوسدین بال شدنید میم، ترفمدیمودعی که به حیاط » نشان داده است:

 (.53 )همان: ««شویمعفو، عفو همه مرخص می» :گفتمیکردهاست، به کردهای دیگر 

ابراهیم برخوردار بوده و وی با بده کدارگیری  اهللصن زندانِ  ادبیّاتای در مکان انتقال از جایگاه ویهه 

و )مکدان بسدته اجبداری( خدارج نمدوده  ن، ذهدن را از زندداشهر درال ترین مکان انتقخیابان به عنوان مهم

عوةر مرا  إو يقلاتش ما ي أي اأرال الص ا 0591  سياعةر »کندد: انتقدال( آن مدی)مکان  خیابان ومکان باز( ) شهروارد 
َيفي إل  شا ِر الس حکي قيایحاً مر  کشلیةر الفشعو ر ال  طحیقیةر اجامرةر القایا   (.3: تابی)ابراهیم، « ةحا ةر املشا

ردر و خواهر کدوچکم از کدوی مرصدفی بده خیابدان سدبکی کده نزدیدک دانشدکده  همراه 1352ترجمه: در سال 

 هنرهای تببیقی و دانشگاه داهره بود منتقل شد .

یان بده زنددان ن، در انتقال زندارودمیشمار ه ب شهرهاانتقالی در بین  هایمکانابراهیم از دبار که جزء  

ِش ا ما ر »آن را یدادآور شدده اسدت:  هایسدختیمربوط به زندان و  حوادث واحات بهره جسته و وايقيلعاا راةا
ا ش کاَّ   ةأ  يشااش مرا  ثشقاملأ   القیاودر اال ا  یيض ر لسالةأ ااحُا اعا الاحرضر برسر اوا إلا  برضر ُي أ  قیُ   معواا إل  الواحاتر   قرطا أ راصأ بير

 (.23)همان:  «شيخصسي مش جاا ی 
م هد به زندان واحات منتقل کردند، البته رس از آنکه ما را با زنجیدری بده ۀروهای امنیتی ما را با دبار ویهترجمه: نی

 ریوست.. هر زنجیری دو نفر را به هم میگذشتمیها تبندهای دسکه از سوراخ بستند

تقدل نیان را بده زنددان مه زنددانباشدد کد)مکان انتقالی( می اجباری( و دبار)مکان بسته  زندان واحات 

با یکددیگر  هاآنکه این اماکن و ارتباط  داده استندان را با عالم بیرون ارتباط میکرده و همچنین زمی

 ابراهیم به عرصه ظهور رسیده است. اهللصن  نویسیداستاندر خالل 

 4های دوگانهمکان .4-4-1

بیشدترین کداربرد  امّدا، رودنمیبه کار  ادبیّات دوگانه همواره به صورت متضاد و متقابل هم در هایمکان

 در (. امدداکن انتقددال نقدد  بددارزی 121: 2211 )عبیدددی، اسددت« خاندده وزندددان » آن بدده صددورت متضدداد

 ع مکدان بده اثدر خدود زیبدایی خدا  های دوگانه ایفا کدرده و نویسدنده بدا بهدره جسدتن از ایدن ندومکان

زنددان مصددر ) اختیداریندوان دو مکدان بسدته اجبداری و بخشد. زندان و خانه در دو اثر مذکور بده عمی

                                                           
1. Duality Place 
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روندد کده دو ه در دو داستان مذکور به شمار میرعب و نگرانی و خانه منب  انس و آرام ( مکان دوگان

محسدوس  هدایمکان. تضاد در مکان، فق  شامل اندنمودهنویسنده به وفور در دو اثر خود از آن استفاده 

مجایاة ما  ) اسدتو... « بداال و ردایین»و « خارج و داخل»های غیر حسی شامل در داستان نیست، بلکه مکان
 (.23: 1311، الحاحثس

به زندانی بودن خود اشاره نموده و در خالل ایدن زنددانی بدودن نیدز،  مستقیماًعلوی به طور و وح و  

ه اشداره نمدوده کده )مکان انتقال( و سدقوط در دعدر در به خاطرات خیالی خود و عبور با ماشین از خیابان

در حدبس هسدتم، ولدی در »وی در زنددان و فشدار رواندی بدر او دارد:  خوردهشکسدت دهنده روحیۀنشان

کنند. نزدیک خیابدان سدعدی ترسند و از من فرار میاز من می هابچهکنم. خیابان دروازه دزوین عبور می

بیدل در دعدر یدک بدود شدوفر و اتومطدوری کده نزده های شوفر راننده را کور کرد، بدنور چشم من، چشم

 (.42: 1359 )علوی، «که کنار خیابان بود، برگردد ایدره

)مکدان بسدته  های موجود در زندان از رس اماکن خیابان )مکدان انتقدال( و زنددانبودن فشار و سختی

 دره )مکان باز( آشکار شده است. همچنین واجباری( 

بر او و وصف زندانی که در آن حبس شده است، از مکدان  ابراهیم با توصیف حوادث وارده اهللصن  

  ا هنر نویسدندگی خدود در توصدیف وددای)سلول انفرادی( بهره گرفته ت )صحرا( و مکان بسته اجباری باز

اا ثيالثاة یيعااباي مش »نمایان کند:  ًة ثر ا وا إلا  أ  اياعاا سااحي َشُا اوا   الصيحاا بيسي ميُاف ي  يشاشةأ ميصوبةأ إل   سا طيیلةأ حيُیثاةر سر
عا أ یي اي ايواای  کيحوة عاحسر یيض ٌّ کشَّ  جر ِر مر  طابرنأ اتاي يَلفش کيَّ  یيعةيأ مر  جر  (.24 :تابی )ابراهیم، «الحعا

های ما نشدانه رفتده بدود، حرکدت کدردیم تدا بده های فراوانی که به سوی سینهدر صحرای سینا بین مسلسل ترجمه:

و  شددمیو یک طبقه داشت، وارد شدیم. هر بخد  از دو غرفده تشدکیل  ساختتازه بیلیاتاق مستمیدانی که سه 

 هر شاخه ده سلول انفرادی بزرگی داشت.

خدود از  تیدزبینبا ذهدن  امّاچشد و تجربه تلخ زندان را میباشد در حبس می اینکهبه  توجّهنده با نویس 

 گر اماکن را در داستان خود گنجانده است.دنیای اطراف خود غافل نبوده و در کنار مکان زندان دی

از گسدتردگی « یومیاات الواحااتو  هدای زنددانورق رداره»اماکن بسته اجباری و بسته اختیداری در داسدتان 

فراوانی برخوردار بوده لذا، زندان به عنوان مکان بسته اجباری و خانه بده عندوان مکدان بسدته اختیداری بدا 

 مورد بررسی درار گرفته است.های مربوطه در جدول زیر تلدال
 

 



 39/...( یومیات الواحاتبزرگ علوی و  های زندانورق رارهات زندان مبالعۀ موردرهوهانه: )بازتاب عنصر مکان در ادبیّ
 

 الواحات یومياتو  های زندانهورق پار در دو داستان« خانه و زندان»گانه مکان دو رؤیایی: تقابل و 4 جدول شماره

 

 مکان گذارینام .4-4

ا بده سدمت ، خوانندده رگدذارینا باشدد.  هداآن گذارینا نخستین دد  در راه خل  مکان داستانی شاید »

همان مکان جهان خارج و وادد  نباشدد،  ددیقاًدهد که اگرچه مکان داستانی مکانی سوق می کردن تصوّر

گیدرد. مکان وادعدی در عدالم وادد  بهدره مدیهمان نا  را در جهان واد  دارد و گاهی نیز نویسنده از اسم 

ابدزار اسدت مکان، تنها یک  گذارینا ، زیرا جاستهمینمحل اختالف مکان داستانی و مکان وادعی نیز 

ابدراهیم،  اهللصن  (. بزرگ علوی و2: 1311اصغری، )« د مکان داستانی را خل  کندتوانمیکه به تنهایی ن

اندد و کمتدر شدده گذارینا  هااسمز به همین اند که در عالم واد  نیهایی را به کار گرفتهبیشتر اسم مکان

یکدی از ) غالمحسدینسرگذشدت راستا و با بیدان  و علوی در این اندررداختهخیالی و وهمی  هایمکانبه 

آن وددت فهمیدد  کده »ها استفاده نموده است: م مکان وادعی در داستان ورق راره( از اسهای سلولیهم

 «دارد سدوادیکورهمعدادن شدده و  ۀعضدو ادار اخیدراًردرش مستخد  دنسولخانه آلمان در تبریدز بدوده و 

 (.41: 1359 علوی،)

د، بزرگ علوی اسم مکدانی را در اثدر خدود گنجاندده کده در عدالم وادد  نیدز وجدود بیان ش کهچنان 

 خاصّدی)مکان بسته اختیاری( اسم مکان  ، دنسولخانه یا کنسولگریشوندمیداشته و به همان اسم خوانده 

 «گیالن و کده د »شود. همچنین وی اسم مکان و عالم واد  به یک شکل خوانده میاست که در داستان 

 گیالندی سدت و اصدالًغالمحسدین : »اندشدهن باز( را به کار گرفته که وادعی و به همین اسم شناخته )مکا

 )همدان: «الی کدوچکی داشدته اسدتدکدان بقّد ه وکردمیدر یکی از دهات آنجا موسو  به که د  رعیتی 

11.) 

ته )مکدان بسد یریدهوادعدیِ زنددان اسدتئناف و دنداطر خ هدایمکانابدراهیم نیدز بدا آوردن اسدم  اهللصدن  

کةي  ش  ويقلوواا »  بهره گرفته است: اجباری( در توصیف حوادث و ودای ِي املشضاحر عا األحيسووا الحرااةي الحيیضاا حيلقوا  ؤاسي
ج ر القيعاطرار اخليویة ج ر اإلس رئعا ر  ش  سر  (.12: تابی )ابراهیم، «إل  سر
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به ما روشانیدند سپس ما را بده زنددان اسدتئناف و  داریندهخسفید  هایلباسترجمه: موی سرهایمان را تراشیدند و 

 دناطر فرستادند. خیریه بعد به زندان

شدود و عمو  مرد  بده ایدن اسدم خواندده مدی )زندان استئناف و زندان دناطر خیریه( در بین اسم مکان 

اسدم مکدان  های موجود در حبس را در اسم مکان وادعی نمایان کرده است. وی همچنیننویسنده سختی

ایدن مکدان وادعدی بده طدور  الیالبهگنجانده تا در  یومیاات الواحااتزندان اسکندریه( را در داستان ) وادعی

ااي فةایاار مرا  الراا ر ال اال  ويقلعاا »خود و اتهامی که نظا  بر او روا داشته نشان دهدد:  گناهیبیغیر صریح    أاارر
ج ر اإلسکيعُ یةر لرلميثولر إما ي حي   (.22: )همان «کمةأ یيسکایةأ بر شومةر ال يممار لرقلملر وراا ر احلشک إل  سر

رژیدم در  برانددازیترجمه: در اواخر فوریه سال بعد ما را به زندان اسکندریه منتقل کردند تا به اتها  توطئه جهت 

 دادگاه نظامی حا ر شویم.

؛ هدر دو نویسدنده در بیدان باشددمدیو داسدتان مدذکور دابدل ارزیدابی اسم مکان در د در آوردنآنچه  

و خیدالی هدای وهمدی وادعی بهره برده و از اسم مکان هایمکانخاطرات و حوادث دوران حبس از اسم 

 حبس دارد. هایسختیدهنده تمرکز دو نویسنده در توصیف حوادث وادعی و که نشان اندبودهبه دور 

 توصيف مکان .4-1

سرشدت  یدا برددراری ارتبداط بدا طبیعدت و شخصدیّتیک توصیف مناسب و خوب ممکن است به ظهور 

توصدیف مربدوط بده  اگدربه معنای خل  فضایی روایدی نیسدت.  الزاماًاین  امّا ؛کمک کند شخصیّتیک 

د نقبه شروعی برای ایجاد فضدای توانمیخوب از آن مکان  تصویرسازییک مکان اصلی داستان باشد، 

انتزاعدی تبددیل شدود کده  ایردیددهکان اصلی داستان به شود، ماستانی باشد. توصیف  عیف باعث مید

 (.223: 1335)فیصل، کند ی در آن نفوذ نمیشخصیّتو  دهدمینای در آن رخ حادثه

، شدودمیدیدده  وگوگفتتوصیف مکان در کنار روایت و  یومیاات الواحااتو  های زندانورق رارهدر  

تنهدا بده توصدیف مکدان ررداختده  هاآنت که نویسنده در هایی را در داستان یافبند توان سبور ومی حتّی

ی دارد، از جملدده ایددن کارکردهددا ارائدده تصددویر هنددری و متعدددّدمکددان، کارکردهددای توصددیف اسددت. 

نفوذ یافته در مکان است. با توصیف مکان، زمینه بدرای تشدریح  شخصیّتاز مکان و ررورش  زیباشناختی

تعبیددرات مجددازی از  شددود و بدددین ترتیددب، مکددان بددراییفددراهم مدد هاشخصددیّت هددایویهگی و ماهیّددت

 (.211: 1392)ولک،  شودمبدل می شخصیّت

های وارده بر او در زندان را در توصیف داالن به عنوان مکان انتقدالی در زنددان، علوی فشار و سختی 

ه! چقدر ایدن آ»شکار کرده است: بیان داشته و این توصیف از مکان، به نحو خوبی، مشکالت زندان را آ
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، یعنی داالن ما بدین سدلول راه و یکنواخت هستند. چند نفر دارند توی کریدور انگیزغمهای زمستان شب

 بیشدتر احسداس  هاشدبل اینکده آد  شود. مثریه ما می وارد بینی و دائماًیدور روند، گرد نر  کف کرمی

 (.52: 1359 )علوی، «میردمی تدریجاًکند که دارد می

زنددانیان را بده  ادبیّداته عنوان سرنوشت محتو  و یا احتمالی بسیاری از زنددانیان، بخشدی از مرگ ب» 

( و علوی مرگ تدریجی خوی  را در زندان متدذکر شدده 219: 1312)آباد،  «خود اختصا  داده است

 علدوی توسّ اوج توصیف مکان،  امّا ؛و این مرگ تدریجی را در خالل توصیف مکان، بیان داشته است

ی اختیاری( است که نشان از ددرت نویسدندگی بدزرگ علدوی و بده کدارگیر )مکان بستۀ در مورد اتادی

من وارد اتاق شدد . میدز بزرگدی در وسد  آن بدود. چدراغ »ها دارد: وی در ورق راره توسّ عنصر مکان 

حاطده کدرده بدود. های منجدودی آن را ابا شراره رنگیتیرهد. چتر عنابی برق از سقف باالی میز آویزان بو

در گوشه چپ دور از ایدوان ریدانوی بزرگدی بدود و رهلدوی آن، یدک طدرف، گرامدافون و طدرف دیگدر 

(. علوی در عین حال که در سلول انفدرادی خدود، محبدوس شدده 121: 1359 )علوی، «دستگاه رادیو بود

مکدان ) اتدادیو  است، بر روی کاغذ میوه یا سیگار، خاطرات شدیرین خدود را بده رشدته تحریدر درآورده

 به یکی از دوستان  دبل از به زندان افتادن بوده را وصف نموده است. تعلّ بسته اختیاری( که م

گشدته، در  تحمّدلدر زندان بوده و فشار روحی و رواندی زیدادی م اینکهبه  توجّهابراهیم نیز با  اهللصن  

هدن خدود را بده بیدرون از زنددان اش زده و ذتوصیف مندزل دددیمی خدود و خدانواده خالل آن، دست به

ِشاا أ ااسارةأ یالیاةر ا ساقشفر  تاي ياَلفش » کشانیده است: ةر  ث رَّش کشَّ  طابنأ شقًة ااحًُة مرا  یرُا ميأ ثيالثةي طيوابني ُيش أقيمعا   ميعالأ قُي
ا مر  بيالطاتأ حشجایةأ کحوةأ   (.3: تابی ،)ابراهیم «أ ضیا ش

ی بلندد هداطبقه یک واحد داشت و دارای چند اتاق بزرگ با سقف هر و ترجمه: دریک خانه ددیمی که سه طبقه

 شد.بزرگی تشکیل می هایفرشسنگکف آن نیز از بود، ادامت کردیم. 

کده ایدن  ردردازدصدیف زنددانی کده در آن حدبس اسدت، مدیوی عالوه بر توصیف منزل خود، به تو 

َي باابي »آن دارد:  نویسنده با مکان محبدوس در شخصیّتتوصیف داللت بر ریوند  افةأ  الس اج أَاح ميف وحااً برصر
اجو  إلیوا   أي ايقتر الصر احا ر الحااکار  اا إال  ح  ا دائمةأ فيکا  الراملو ي   امليا يیةر ُيش ِااابر ال  ام ر اال تشعلانش الايوااای  أبواثش

ا اً  ُي العشاابر ابيال ُي یجر أَحيحت ميف وحًة لیاًل ايي ع  (.32)همان:  «یر
تدا  و رفتنددمدیرجمه: در زندان همیشه باز بود. کارگران مزرعه هر روز صبح زود بدرای رفدتن بده مزرعده بیدرون ت

شدد بده تددریج دان نیدز تنهدا هنگدا  غدروب بسدته مدیزند هایسدلولماندندد. دررِ هنگا  غروب آفتاب در آنجا مدی
 .بازماند ودتتما 
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 و صدرف زمان که همچنان ؛ندارد وجود صرف مکان اینکه ،نیست اهمیّت از خالی که دیگر اینکته 
 وجدود متضدمن یکدی وجدود و اسدت مکان متالز  زمانی هر و زمان متالز  مکانی وجود ندارد هر مجرد

 .است زمان گذشت کندی کرده، سخت و تحمّل دابل غیر زندانیان برای را مکان آنچه و است دیگری
 امّداد گفدت؛ گرچده دو نویسدنده در حدبس بدوده در مورد توصیف مکان در دو داسدتان مدذکور باید 

توصدیفات خدود را  براهیم به طدور خالصدهصورت گرفته و ا ترددی  وتوصیف مکان از سوی علوی بهتر 
 انجا  داده است.

 های زندانورق پارهو  یوميات الواحاتآن در دو داستان  هایداللت وماکن ا :4 جدول شماره

یوميات 
 الواحات

مکان بسته 
 ریاجبا

 مکان بسته
 اختياری

 مکان
 باز

 اسم
 مکان

 مکان
 انتقال

 مکان
 دوگانه

 اسم
 مکان

بازداشتگاه 
 القلرة

کتابخانه 
 زندان مصر

خیابان 
 اسکعُ یة

 زندان
 القعاطا

 خیابان
 السحک 

 زندان
 صحرای سینا

 داللت
تنهایی و 
 وحشت

بودن آزادی 
 نسبی

 شادی
 زودگذر

 اوج فشار
 )روحی(

ارتباط بین 
 هدو دانشگا

و  محدودیت
 آزادی

 

های ورق پاره
 زندان

مکان بسته 
 اجباری

مکان بسته 
 اختياری

 مکان
 باز

 اسم
 مکان

 مکان
 انتقال

 مکان
 دوگانه

 اسم
 مکان

 زندان
 دصر

 کافه
 استریا

 شهر
 گیالن

بیمارستان 
 آبادیفیروز

 خیابان
 نادری

 زندان
 و خانه

 
 داللت

 اوج شکنجه
 و مصیبت

آسای  و 
 آرام 

 امید و
 آرزو

 دلتنگی
 و  عف

ارتباط بین 
 دو میدان

 مرگ
 و زندگی

 نتيجه
علدوی در ارائده و  امّدااندد تجربه سدخت و تلدخ زنددان را چشدیده ابراهیم، اهللصن بزرگ علوی و  اینکهبه  توجّهبا 

از تواندایی بداالتری  ابدراهیمانعکاس مکان بسته اجباریِ زندان و مشکالت موجود در آن در اثر خوی  نسبت بده 

 برخوردار بوده و توانسته است، عنصر مکانِ زندان را بهتر و بیشتر در داستان خود بازتاب دهد.

اتداق( و ) اختیداریباشدد، علدوی از مکدان بسدته ر دو اثر مذکور الز  بده اشداره مدیدر مورد مکان بسته اختیاری د

 تحمّدلتا عالوه بدر حضدور در زنددان و  دانجسته)کتابخانه( موجود در زندان، بهره  ابراهیم از مکان بسته اختیاری

 مشکالت آن، انواع مکان در زندان نیز به خوانندگان ارائه دهند.

خدود از دنیدای  تیزبینبا ذهن  امّا اندچشیدهو تجربه تلخ زندان را  اندبودهدر حبس  اینکهبه  توجّههر دو نویسنده با 

 .اندگنجاندهاکن را در داستان خود اطراف خود غافل نبوده و در کنار مکان زندان دیگر ام
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ت و ، هدر دو نویسدنده در بیدان خداطرااسدت گیرینتیجدهاسدتان مدذکور دابدل آنچه در آوردن اسم مکان در دو د

اندد کده های وهمی و خیدالی بده دور بدودهی وادعی بهره برده و از اسم مکانهاحوادث دوران حبس از اسم مکان

 حبس دارد. هایسختیتوصیف حوادث وادعی و  تمرکز دو نویسنده در دهندهنشان

یف مکدان از توصد امّدادر مورد توصیف مکان در دو داستان مذکور باید گفت؛ گرچه دو نویسنده در حبس بوده 

 توصیفات خود را انجا  داده است. گرفته و ابراهیم به طور خالصهتر صورت سوی علوی بهتر و ددی 

 تأثیرگدذارترینترین، زیبداترین و نددان ایدن دو نویسدنده نیدز بایدد گفدت بیشدز ادبیّاترردازی در در مورد تصویر

 باشد.در دو اثر می« زندان»وط به مکان تصویررردازی، تصاویر مرب

 امّداکه منب  آرامد  و صدمیمیت بدوده، بهدره جسدته، « دریا و شهر»باز و اختیاری  هایمکانبزرگ علوی بیشتر از 

، استفاده نموده و همچندین استکه منب  فشار و سختی « زندان و بازداشتگاه»ه اجباری ابراهیم از مکان بست اهللصن 

 هر دو نویسنده بوده است. توجّهمورد « خیابان»در خصو  مکان انتقالی بیشتر 
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 الس ج َُ  یعصا املکا    أدب 

 1(ذجاً اباایی  مو  هللاصع  ل اتیومیات الواحاملما قة لحا ک یلوي ا  الس ج )أا اق 

ُ   َال   2يیحُ ی ال
 ، ايرانمهران ،سينا جامعة بوعلي يف قسم الّلغة العربية وآداهبا، ستاذ مساعدأ

 3معا  يواا  یاد 
 ، ايرانمدّرسجامعة تربيت يف قسم الّلغة العربية وآداهبا،  ستاذ مساعدأ

 4گلاا  ابوذ 
 اغة العربية وآداهباللّ  فرع يف ماجستري

  خ  املل
 ألسبابلشتی ا أناس مثّقفون ُسجنوا أو ُأِسروا آهاٌت وزفراٌت َأالقها ،الّسجن أدب مان.ق به، قدمي قدم الزّ املتعلّ واألدب  الّسجن

بسنبب ابيعتنه اخلاصنة  الّسنجنبقوة التعبنري. ،تنا  أدب  وحزينة ةصعبوقاموا بتسجيل حلظات  ةوالديني ةجتماعيواإلمنها السياسية 
رق النن  الطّننة دقيقنة. معرفننة أنننواع األمنا ن و فاصنيل الشصصننية معاجلنناملكننان والزمننان والتّ  جنانَ  ا أن يُعناَج مننن فتلنو اجلوانننب منهنن

اب بعنصنر املکنان على هرا النوع من األدب حباجة إلی املمارسنة اخلاصنة. إهنتمل الُکتلن تأثري رلك ارتباط و و  الّسجنجد يف أدب تو 
العنرا يف تبنان شنهريان يف األدا الفارسني و ابنراهيم کا اهللّ صننع قا. بزرک علنو  و كان ارتبااا وثيترتبط أعماهلم باملإهتماما خاصا و 

، واإلسننتصدام العملنني للمکننان الّسننجن، تقنندمي دوافننع املننؤلفني يف إختيننار أدب هننره راسننة املقارنننة. تسننعى الدّ الّسننجنجمنناأ أدب 
إبننراهيم.  اهللّ صننع ل الواحنناتيومينات و بنزرک علننو قننة( املمزّ  الّسنجن)أوراق  زنندان هننا ورق پناره علننىهننرا العنصنر  تنأثري نرلك و 

، هناك بون شاسع بني األثنرين. النتنائج إلتنی حصنلنا عليهنا الّسجنمنهج هرين الکاتبني حوأ أدب  غم التشابه الکثرية يفعلى الرّ 
اجلربية. يکون مننهج الدراسنة و إبراهيم من املكان املغلقة  اهللّ صنع هي: إستصدم بزرک علوی األماکن املفتوحة واإلختيارية وإستفاد 

 حليلية والوصفية وأدب املقارنة األمريكية.يف هره املقالة، التّ 

  ُ عنصنننر  ،يومينننات الواحننناتاملمزقنننة(،  الّسنننجن)أوراق  هنننای زنننندانورق پنننارهإبنننراهيم،  اهللّ صننننعبنننزرک علنننو ،  :ةیلی ااالالكلماااات ال
 .الّسجندب ، أاملكان
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