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Abstract  
The two stories “Al-Alem Naaqes-an Vahid” by Mayslun Hadi and “Qanimat” by Sadegh 

Karamiyar are among the contemporary stories of Iraq and Iran in the field of war literature that 

their authors in their novels in an artistic ways to transfer of their intended purposes and themes 

to the audience, using descriptive tools and expressing philosophical and human themes about 

death, life and war. The present study uses a descriptive-analytical method based on the 

American School of Comparative Literature, which deals with the aesthetic dimension, and with 

the aim of discovering the functions of description in drawing the decoration of the 

aforementioned stories, a comparative study of the function of this narrative pattern in the 

structure of these stories, (Character, time, place), findings show that since the story of “Al-Alem 

Naaqes-an Vahid” revolves around only one specific event, its descriptive aspect overcomes its 

narrative aspect. In the story of “Qanimat”, it has made its narrative aspect prevail over its 

descriptive aspect. The description in the story of Mayslun Hadi with cognitive, explanatory and 

interpretive functions, realism, aesthetics and symbolism of the events of the story, but in the 

story of “Qanimat”, often the descriptions in the story have a realistic and cognitive functions. 

Keywords: Comparative literature, Narrative, Description, Sadegh Karmiar Mayslun Hadi, 

Qanimat, Al-Alem Naaqes-an Vahid. 
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 3همتیشهریار 
 و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ادبیّاتعربی، دانشکدة  ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 20/9/1398 پذیرش:   2/7/1397 دریافت:

 چکیده
 ادبیّهات زمینهة  ایهران در  ههای معاصهر عهراق و   جمله  داسهتان  نوشتة صادق کرمیار، از غنیمت اثر میسلون هادی و العالم ناقصا واحدداستان  دو

گرفته    ای هنرمندان  برای انتقال هدف ومضامین مورد نظر خود ب  مخاطب، از ابزار توصهی  بههره  ها ب  شیوهجنگ هستند ک  نویسندگان آن

اسهاس  تحلیلهی و بر  - انهد  ژههوهح حا هر بها روص توصهیفی     جنگ را بیهان کهرده   خصوص مرگ وزندگی ولسفی وانسانی درومضامین ف

چهارچو   و بها ههدف کشه  کارکردههای وصه  در ترسهیم        ژهردازد شناسهی اثهر مهی   عد زیبهایی تطبیقی آمریکایی ک  ب  بُ ادبیّاتمکتب 

د  کنه مهی را بررسهی تطبیقهی   مکهان   و  ، زمهان شخصهیّت ) ی یادشهده هاداستاناختار د این الگوی روایی در س، کارکرگفت های ژیح داستان

وجه  وصهفی آن    بنهابراین  ،چرخهد مهی  یصتنها بر محور حادثة مشخّ ،العالم ناقصا واحد دهد ک  ازآنجاک  داستاننشان می های ژهوهحیافت 

، باعه  شهده اسهت که  وجه       غنیمهت د و مختله  در داسهتان   متعهدّ  مقابل ژرداختن ب  رویدادها و حهواد  و در اص غلب  داردرواییبر جنبة 

نمهایی،  حی و تفسهیری، واقه   اص غالب باشد  توصی  در داستان میسلون ههادی، بها کارکردههای شهناختی، تو هی     روایی آن بر وج  وصفی

نمهایی و  جود در داستان، کهارکردی واقه   ت موتوصیفا بیشتر ،غنیمتا در داستان امّ ؛بردشناختی و نمادین حواد  داستان را ژیح میزیبایی

ژردازی استفاده کرده و آنچه  خهود انجهام داده    لحظ  ها، از فنّشخصیّتدر توصی   ،خالف میسلون هادیبر ،صادق کرمیارشناختی دارند  

 کند   می بیاندر توصیفاتح را یا گفت  است 
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 پیشگفتار. 1

 تعریف موضوع. 1-1

های خوانندگان بهرای خهوانح ههر    ترین محركژویایی گفتمان روایی، از مهم فنونیکی از  مثابةوص  ب  فنّ

شهمار   و محتهوای مهورد نظهر نویسهندگان به      اثر روایی و از عناصر  روری بافت هر داستان برای بیان مفهاهیم 

کنهد، عهاملی مههم بهرای شهناخت       ینی که  خواننهده را جهی  یها دفه  مهی      عنوان ویتربافت داستان ب »آید   می

  5: 2009)عظیمهی،  « شهود شهامل مهی   هنر ادبی اوست و سه  عنصهر روایهت، وصه  و گفتگهو را      نویسنده و

حکمهت  »یها  « داسهتانی معرفت »سازد ک  آن را توصی  ادبی رمان، نوعی شناخت را برای مخاطب ممکن می

   307: 1996عیاشی، ر ك: نامند ) می« داستانی

م ای توصی  کنهد که  شهنونده آن را مجسّه    گون داند ک  اشیاء را ب را وصفی می ها وص بهترین قیروانی  

در اثهر داسهتانی خهود     و نویسندهشود توسعة داستان می    وص  باع  بسط و295: 2 ج ،1986ر ك: سازد )

مخاطهب در یهص صهحن  یها منظهره بیندیشهد        آورد تها ان ب  توصی  روی مهی داست و وقای حواد  از روایت 

ههر روایهت    یکی از ابزار مهمّ  یو توص  هیچ اثر روایی خالی از وص  نبوده 29: 2009بوجفجوف، ر ك: )

  ردوجهود دا  و توصهی  تنیهدگی زیهادی بهین روایهت     ای مناسب داستان است  تداخل و درهمبرای ایجاد فض

دو جهدایی  تا جایی که  غیهر ممکهن اسهت بهین آن      روایت است فرمان ب  گوصگزار و مطی  و وص  خدمت»

ل اساسهی در  متن ادبی و یص عنصر مکمّه  کنندةاحدا  روایت گشت  و مزیّنبرد انداخت، وص  باع  ژیح

  23: 2013)سابق،  « جریان تولید روایت است

 ههادی دو داسهتان معاصهر درزمینهة     اثهر میسهلون   العالم ناقصا واحهد  اثر صادق کرمیار و غنیمتدو داستان  

عمهق   و بها ها جنگ را از نزدیص درك کهرده  آیند ک  نویسندگان آنشمار میجنگ ایران و عراق ب  ادبیّات

ن انسهانی و فلسهفی   دو مضهامی انهد و ههر  خود روایتی واقعی از وقای  مربوط ب  جنگ ارائ  داده و احساسخیال 

نهگ و  ند ک  روایتی واقعی از ژدیدة جکوشمیدو نویسنده هر ک ازآنجااند  جنگ را بیان کرده ژدیدة ژیرامون

م مو هو  مهورد ههدف،    برای تصویر و تجسّه  بنابراین ؛ایران و عراق ارائ  دهند   آن بر دو جامعةاثرات مخرّ

 -کهارکرد وصه     ژههوهح حا هر به  چگهونگی    انهد   گیری استفاده کردهچشم صورت ب از عنصر توصی  

 و مکهان ، زمهان  شخصهیّت در س  عنصر داسهتانی   -گفت  ژیحهای در زبان داستان یاثرگیارهنری  فنّ عنوان ب 

 ژردازد می

 و هدفت یّاهمّضرورت،  .1-2

 داسهتانی جنهگ و   ادبیّهات  درزمینهة  و عهراق معاصر ایران  ةسندیدو نو معرّفیبر  افزونژهوهح تطبیقی حا ر، 
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را  سهنده یدو نوشناسانة وص ، سبص نوشتار عنصر زیبایی بان مورد بح ، رما دو یها و تفاوتها بیان شباهت

 -راه رمهان، شهرایط روحهی    از و عهراق درگیر جنگ ایران  ةدو جامع معرّفی و باسازد برای خواننده روشن می

دو از شهرایط  سهازد تها درك بهتهری    مقابهل دیهدگان خواننهده مجسّهم مهی     های داستانی را درشخصیّتروانی 

 دست آید تحمیل شد، ب  دو کشوردر زمان جنگی ک  ازسوی استکبار جهانی بر  و عراقایران  کشور

 های پژوهشپرسش .1-3

 چ  کارکردهایی دارد؟ العالم ناقصا واحدو  غنیمتهای تکنیص وص  در بافت داستان -

 های موجود در دو رمان، چ  تأثیری در روند داستان دارند؟وص  -

 ها دارد؟، تغییر راوی چ  تأثیری بر بیان وص گفت ژیح یها رماندر  -

 پیشینة پژوهش. 1-4

جملهة  هایی نوشت  شهده اسهت که  از   شناسان ، مقال بررسی عنصر وص  در رمان، با رویکردی روایت ةنیدرزم

موجهود در رمهان    ههای توصهی    2011) ترکاشهوند  یو رحمتتوان ب  موارد زیر اشاره کرد: میرزایی ها میآن

انهد که    انهد و به  ایهن نتیجه  رسهیده     شناسی بررسی کردهدیدگاه روایتهادی را از سلونیم ونحلم وردی فاتح الل  

 ههای حکایهت  و رسهوم  و آدا  جزئیهات،  همهة  بها  عهراق  سهرزمین  میسلون ههادی در توصهیفات خهود، روی   

و اسهت  میرزایهی    تعامهل  در عراقهی  حهیط م انهدوه  و غهم  با یادشدهرمان  داشت  و در شدید تمرکز آن مختل 

هها بها عنصهر    تهداخل آن  زانیه و م اندرا واکاوی کردهرمان مورد نظر  هایتوصی   نیز 1393الحسینی )سادات

که  توصهیفات موجهود در رمهان      و معتقدنهد روایت را در تحلیلی زیباشناسان  از یص مهتن روایهی بیهان کهرده     

ی متهوالی از اسهرائیل   هها روحی روانی عر  ژس از شکست و عیّتاز  شناخت ینوع ب ، خواننده را گفت ژیح

 در آناشهاره کهرد که       2005) مههدی تهوان به    نیهز مهی   العالم ناقصا واحددربارة رمان  سواز دیگر رساند؛می

مهردم عهراق    و رنه  نیز درد   2005) حافظاست   شدهبررسی  العالم ناقصا واحددر رمان  و اشارهتکنیص رمز 

، آمهده  عمهل  به  اسهاس جسهتجوهای   ا برامّ؛ ه استرا تحلیل کردحواد  داستان و را بیان کرده جنگ  در طول

 صورت نگرفت  است  غنیمتژهوهشی ژیرامون رمان تاکنون 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

عههد تطبیقههی آمریکههایی کهه  بهه  بُ  ادبیّههاتاسههاس مکتههب تحلیلههی و بر -ژهههوهح حا ههر بهها روص توصههیفی  

ژی آن است ک   من استخراج توصهیفات مربهوط به     ، صورت گرفت  و درژردازد یمآثار ادبی  یناسش ییبایز

های موجهود  کارکرد وص  غنیمتو  العالم ناقصا واحدها، زمان و مکان دو داستان عربی و فارسی شخصیّت

  کندها را بررسی در این رمان
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نوشهتار  انهد،  هنشهد  واکاویو بررسی ساختار روایی  یشناس سبص ازنظر گفت ژیحب  اینک  دو رمان  توجّ با  

د  دالیل انتخا  این دو رمهان بهرای   کنمیرا بررسی ها کارکرد تکنیص وص  در ساختار روایی آن ژیح رو

 یههردو  تیه و روامعاصهر جنهگ هسهتند     ادبیّهات دو رمان در حیطة ی تطبیقی مورد نظر این است ک  هربررس

و دو نویسهنده، جنهگ   سو دیگر شود؛ ازمیالدی آغاز می 2003سال ب  عراق در  با حملة آمریکا زمان همها آن

اند ک  با زبان هنری خهود، روایتهی واقعهی    هیدشکوناشی از آن را از نزدیص درك کرده  یها انیو ز ها یرانیو

م مو هو   در تجسّه  یمهمّ توصی ، عامل ازآنجاک  بنابراین ؛  آن ارائ  دهنداز این ژدیدة شوم و اثرات مخرّ

انهد  در دو داسهتان خهود بههره گرفته      فهن از ایهن   وفور ب دو نویسنده ، هررویدادهای داستان است یریو باورژی

ها، سعی بر آن اسهت که  تفهاوت دو دیهدگاه متفهاوت      ها و نقاط اشتراك داستانبر بیان شباهت افزون هرچند

 د شوزنان  و مردان  ب  این ژدیده بررسی 

 وضوعپردازش تحلیلی م .2

 کارکردهای وصف در ساختار روایی داستان .2-1

نوبهة خهود نقهح    به   هرکدامهای مختلفی تشکیل شده است ک  شناسی جدید، بافت داستان از سازهدر روایت

اص گسهترده  کردن نیست؛ بلک  دایهرة معنهایی  کردن و حکایتروایت، تنها نقل»ی مفاهیم دارند بارزی در القا

وگهو و گفتمهان امتهداد    ههای مخهتلفح مثهل توصهی  و گفهت     جدید، با تمهام جلهوه   شناسیشده و در روایت

هها را  تهوان آن جود دارد و نمی   میان روایت و وص  ارتباطی تنگاتنگ و16: 2012سلمان،   )خلیف  «یابد می

از  تهر  سهاده زیهرا وصه  بهدون روایهت      ؛تر از سهرد اسهت  وص  برای متن ادبی  روری»هم جدا ساخت  از

روایت یهص ههدف اصهلی که  همهان       وص  و» تیدرنهاا امّ ؛ 22: 2013)سابق، « بدون وص  است روایت

نیستند، وص  و سهرد در کالبهد داسهتان، در جههان      ازین یبکردن ب  اثر ادبی است، دارند و از یکدیگر خدمت

     329: 2015، همچون جسم و روح در موجود انسانی است )مشعل، ادبیّات

و  ژرشهتا  ، رمهق  یبمعتقد است ک  روایت بدون وص ، نارس، جا نیفتاده، فرسوده و مرتاض  عبدالملص 

 روح یبه ههایی کاغهیی و   شخصیّتبردارندة بلک  فقط در ؛و زیبایی هنری نبردهت خشص است و بویی از ادبیّ

را  یاساسه  یبه و حهواد  ژوشهالی و    کننهد  یمك در آن حرکت ای است ک  چونان جسدهایی متحرّو ژهمرده

  زیتونی برای توصی  در رمهان، ژهن    295: 1998)مرتاض، «  اند درآمدهحرکت بر دارد ک  درخالل آن ب در

نمهایی، کهارکرد شهناختی، کهارکرد روایتهی، کهارکرد       کهارکرد واقه   »از  انهد  عبهارت کارکرد قائل شهده که    

شناسی و تو هیحی و  باییلحمدانی نیز دو کارکرد زی  172: 2002)زیتونی،  « شناسی و کارکرد ایقاعی زیبایی

سهعی بهر آن اسهت     ژهیح رو   در نوشتار 79: 1991 ر ك:) کرده استتفسیری یا رمزی را برای توصی  ذکر 
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در نقد ادبهی جدیهد غیهر     آنک  حال ؛زیتونی ژیح رود اساس کارکردهای مورد نظر لحمدانی وبرها ک  تحلیل

بهرای وصه  قائهل     تمثیلهی، تعلیمهی و      کهارکرد  همچهون ، کارکردههای دیگهری   گفت ژیحاز کارکردهای 

 اند  شده

 همن شهناخت مواقه  وصه  و      غنیمتو  العالم ناقصا واحدمیسلون هادی و صادق کرمیار در دو داستان  

بیشتر بر مخاطهب از آن بههره بهرده     تأثیرگیاریبرد فضای داستانی خود و کارکردهای گوناگون آن، در ژیح

مردم ایران و عهراق در طهول جنهگ را در توصهیفات زنانه  و مردانهة قابهل        های ت رن و تراژدی واقعی و شدّ

ههای  ههای زیهرین مهتن   هدف کش  معانی و مفاهیم مورد نظر دو نویسهنده و الیه    ااند ک  بی ثبت کردهتوجّه

 شود می بررسی، زمان و مکان شخصیّتکارکرد تکنیص وص  در س  عنصر داستانی ، یادشده

 غنیمتو  العالم ناقصا واحدهای ان. مضمون روایی داست2-2

غهم انسهان عراقهی    »جنهگ اسهت که      ادبیّاتنویسان مشهور معاصر در حیطة   از داستان1954) میسلون هادی

گرایی است ک  رن  و غهم حهاکم بهر جامعه  و     امروزین بر تمامی آثارص سای  افکنده است؛ وی نویسندة واق 

تصویر کشیده است تا از این طریق، از بحهران انسهان معاصهر    ب  حیها داستانطریق انتخا  قهرمانان تح را ازملّ

توصهی    بها بها سهبکی زنانه ،     العهالم ناقصها واحهد   او در داسهتان    28: 1395)بیرانوند،  « عر  نیز سخن بگوید

زندگی مهردم عهراق ژهس از جنهگ      و عیّتآلود از ها، زمان و مکان  تصویری غمشخصیّتعناصر داستان )

اسهت  زمهانی که      زمهان  ههم دهد  شرو  ایهن داسهتان بها حملهة آمریکها به  عهراق        فارس را ارائ  میدوم خلی 

انهد و  حادث ، شهید و اسیر شهده دشمن سقوط کرده و دو خلبان آن، در ژی این  وسیلةب هلیکوژتر نظامی عراقی 

کمهص  تی و به  س از مهدّ وجوی نشانی از فرزندانشان هستند  ژدو خانواده ژس از شنیدن این خبر، در جستهر

شهوند  مهی  توجّه  فاق نهاگوار بهوده، م  یص زن روستایی از اهالی روستای کلر ک  از نزدیص شاهد و ناظر آن اتّ

شهده اسهت  ژهس از دفهن ژیکهر       یرنیروههای آمریکهایی اسه    وسیلةب ک  یکی از آن دو خلبان، شهید و دیگری 

هها  از خهانواده  صیه  چیهه  - بل تشخیص نبوده اسهت خاطر وخامت جراحت، چهرة ایشان قاب  ازآنجاک  -شهید

انهد که    ها امید داشت از آن هرکداماز آنان است و در عین حال  صی کدامدانند ک  آن جسد، جسد فرزند نمی

 ها اسیر شده و در قید حیات باشد فرزند آن

خت زنهدگی مهردم   سه  و هعیّت لهی،  تخیّ - واقعی یا  یما درون، با غنیمت  در رمان 1338صادق کرمیار ) 

 درصهدد شود که  آمریکها     این داستان نیز از نوروزی آغاز میکشیده استتصویر را ب  و عراقدیدة ایران رن 

اخبهار تلویزیهونی مهرتبط بها حملهة آمریکها به          راهاصلی داسهتان )اصهالن ، از   شخصیّتحمل  ب  عراق است و 

ة عراق ب  خرمشهر مفقود شده بود، اصهالن، بهرای   یابد ک  در جریان حملعراق، نشانی از دختر خردسالح می
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بص  به  زمهان هشهت سهال دفها        نمایی )فلحود  نویسنده با استفاده از گیشت شیافتن دخترص راهی عراق می

خهالل توصهی    با بیان حکایت شهیدشهدن همسهر و مفقودشهدن دختهرص در خرمشههر، در     و س برگشت  مقدّ

را نقهد و  زده   آن بهر جوامه  جنهگ   ، جنگ و اثرات مخهرّ ن و مکانها، زماشخصیّت: ازجمل عناصر داستان 

دیهدة ایرانهی و   کنهد، بحهران انسهان رنه     د  بحرانی ک  نویسنده در این داستان آن را توصی  میکنمیبررسی 

 هاست های آنظلم و ستم، ترس از مرگ و اشغال خان  براثرعراقی 

 غنیمتو  احدالعالم ناقصا ودر دو داستان  شخصیّتوصف  .2-3

را بیهان  نظهر خهود    ههای مهدّ  خلهق آن، آراء و اندیشه    بها در اثر داستانی شخصی است که  نویسهنده    شخصیّت

انی، مخالل مطالعهة داسهتان بها خصوصهیات جسه     فردی است ک  خواننده در شخصیّت» ،د  بر این اساسکن می

  در 33: 1384)حنیه ،  «  شهود آشهنا مهی   یخهوب  به  اص روانی، عهادات و اخهالق خهاص و جایگهاه اجتمهاعی     

انهد و نویسهندگان   ها از محیط واقعی مردم و از بین طبقات مختله  انتخها  شهده   شخصیّتهای حا ر داستان

 کنند  معرّفیها را روایت و توصی  آن ازراهاند هوشیدک

 العالم ناقصا واحدهای اصلی رمان شخصیّت .2-3-1

از  خهود  ةسهال  چههارده راه فرزنهد  به  و سرگردان ک  چشم میدناااصلی داستان است؛ ژدری  شخصیّت ،ژدر علی

شخص )دانای کل  و زاویة دید بیرونی داسهتان بیهان   وسیلة سومب در داستان  شخصیّتجبه  است  وص  این 

   شود:می

ِی دٍ َظظظ    ی » ظظظَو َی یَقظظَوی َ لَظظظك ا.ٍظظرَاٍوجججُث فَظَوتظظرََتٍَفظظ، ُث َّیق اَظظظاَهَ َ ظظا وَ أَیَقظظَ  وَوَتهَظظ َحدٍظظظٍ  ریهی دٍظظظَح ٍحظظرَاو  تَقرٍی ظظظاَ وَ َ  األَب َواٍافظظظاَ یَظَهٍ ظظهی ظظَو ٍَ هی
   (11 و 8ُث 5: 1999)هاديُث  «جَ َست الَشهَق،ی نصَفها اآلَخرَ حَ اجلیمَلٍ، وَ  اخلیروٍججججُث نََطَق األبی ٍنصفَ 

، ژدر را ایستاده و بهدون  توان حرکت نداشت ب  او گفت    ک  یو درحالهمسرص را با دست لرزان بیدار کرد ترجم : )

 س کرد  اص حبهای بیرون دید   ، ژدر، نص  جمل  را گفت و نص  دیگر را در سین حرکت با لباس

مقابهل  تهابلویی در  صورت ب نمایی دارند؛ زیرا  ع  و دلواژسی ژدر را ها کارکرد واق در این عبارات، وص 

ی دیگهری از رمهان، نویسهنده بها سهبص زنانهة خهود،        هاهمچنین در قسمت سازند؛دیدگان خواننده مجسّم می

ههایح را بها اسهلوبی هنهری توصهی       ژهدر و هیجانهات روحهی و دلواژسهی     شخصهیّت ، جهزء  جزءب  صورت ب 

 کند: می

َع ٍِبَا اأَلبی كٍلَمَ، » ظٍِ « تیثق،  »ِف القلح ٍَ، القٍِت َسٍَ ٍِ ظع  ٍ ظَا ا.َظرَارٍَس یسظرٍي ٍ ظا رَأ ٍِ َِلٍظت اله   َأَح ق دٍهَ ظار  َی  ظاری إٍلَظك الَقلظٍ   ی َاٍرظَرَسُث َّیق رَاَذ 
ِیج وَ  ِی َوَأفرَافَظظ ظظقایَلَسظظعی َوتَهظظ َِ ٍیظظظف  َحهقظظك دیظظرٍَدت َداقاتیظِظ  ٍِجججُث َّیق أَرَدَ  وَ رََتَظظَف اَل یظِظ ٍد ظظَو ییریظظ ی لٍظظَاٍلت الهَ ظظاٍر ٍ ظظَا ا.یظظ ٍن القظظٍاي َف َحلٍقظظ هی

ِی  ََ ا ظظَم ِی أن یظیَهشٍ  ََ اَل یظظ ٍیری دٍظظ یَوار  لظظ ی اأَلٍب ِف كهظظف   ی ٍلظظم  وَ اَ ظظاَجججُث اَظظاَ  اَ خظَرَ ِی َیشظظ ٍَلَظظ ٍِ َت َِ   ظَ ظظ َ ٍم ظق  َّیق َتَصظظاَ َ  دیَخظظاني كثٍ ظظفي أََ ظظا
ََِقَط نَ َظری اأَلٍب َ لَظك ویظورٍَس  جججُث  ٍِ اَخٍف ف  ِی هیظظاو ٍ ظ قَس َداظا ٍقَ املیٍَلقَقظٍ، َ لَظك اجلٍظ اٍر وَ دظٍظ ََ اَلظ ی اأَلب َ لَظك ََتَمقظَ   ن رتیظ جججُث فَظانَقَ 
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َِ الَقصفجججَتاَك  و  الَفور  (78 و 59ُث 39ُث 16ُث 13ُث 12 :)مهان« َر َأّي 
شهد را احسهاس کهرد     ای ک  از مغزص کشهیده مهی  لحظ  ک  ژدر کلمة جسد را شنید، حرارت گزندهدر همانترجم : )

 لرزیهد تها اینکه  صهدای  هربان قلهبح به  سهق          تشهدّ  ب  و قلبحگزید این جریان صورت و نوك انگشتانح را می

طهور  به  دوست داشت آن جریان غم و اندوهی ک  قلهبح را شهکافت ، او را    ک  یحال   سپس ادام  داد در حلقح رسید

و دود غلیظی مقابل چشمانح برخاسهت که  باعه  شهد      فرورفتنابود سازد  قلب ژدر در غاری تاریص و ژرف  کامل

قلهب ژهدر     روی دیهوار افتهاد و چنهد دقیقه  خشهکح زد     آویهزان ژسهرص    عکهس  ب ر کمی سرص گی  رود  چشم ژد

 بمباران افتاد       روزهاییاد درنگ ب  تنگ آمد و ب  بی

بها نگهاهی   دارند   یشناخت ییبایزدر این عبارات کارکردی  شده استفادههای وص  دیآ یبرمک  از متن  گون  همان 

و شهده   دهیه تن درههم کامهل   صورت ب  شخصیّتود ک  روایت و وص  ش، نمایان میگفت ژیحهای عبارت ب 

ََ ، ارََتَظفَ ، أحظ ق ههای:  اصلی داستان، بیشتر از جمالت فعلی  )همچون فعهل  شخصیّت، در توصی  نویسنده ، اخظَرَ

ََ ، ََتَمق َ ، اَا َ ، أَرَد َ  ههای درونهی   و حالهت  برای توصی  و بیان حهزن و انهدوه       انق َ ،َتم   ،ََِقطَ ، إخنََطفَ ، َاٍر

توصهیفات موجهود در داسهتان شهده     بخشهیدن به    ک  این نکت  باعه  اسهتحکام   کرده است، استفاده شخصیّت

ظَقطَ » بر این، وجود کلماتی همچون افزوناست؛  َِ ُث إخنََطَفُث ااَ ُث َوظاَذُث  ََ نهوعی، بهر ناامیهدی و    به   «ِیهیوهُث إنَقَ 

ََ ظَ » هایکند  فعلحزن و اندوه ژدر داللت می روایت و حرکهت   انگرینماگرچ  فعل و  ،«جججإخنَطَظَف و ُثلقُث إنَقَ 

 اند از عهدة توصی  حاالت درونی ژدر علی برآمده خوبی ب ند، امّا هست

 ، مهادری مهربهان و دلسهوز   العالم ناقصا واحهد های اصلی رمان شخصیّتیکی از  عنوان ب مادر علی در داستان، 

او، همسرص باع  اسهارت فرزنهدص شهده و او را     باوره و ب دشسو کماست ک  از دوری فرزندص چشمانح 

 :شده استشخص بیان وسیلة راوی سومب ، در داستان، شخصیّت  توصیفات این کرده استاز خان  طرد 

ری َظَ، ٍف هظا تَقرٍیظعي َولظوِي ظ یظری إلَظك األٍب نَ ظَرَس اَ ججُث َّیق راَحت تَ جججُث فَقاَلٍت األیِ  ٍدَصو   ََمظیوَ  ی یَكادی ییسَمعی جفَظَه قت َ ا ورََس ٍ َا الظقوٍِ »
ظظَوی أب  ظظظاٍَ  فَظظَرَد وَ  ٍِ ٍیظظظف  وَ ر اججُث جدظَظِظ لٍلهَظظوٍ  ٍ ظظَا ال َ ظظتٍ اكظظَّنق وَوَتهظظا ََ یَكظظا  ظظَها دٍظظحََتَظظَف اَلظظ ی األیٍِ  ٍد ِی ظظَ    َواٍدظظح   تَظَهظظ قَتت أَنَفا َِ
ٍَِلت الشَ وَ  ٍٍ ُث إی  أنق الَصوَ  ََ ییطاٍو هاجفَظَهَحت َفَمها لٍهیظَاٍدي َ َلك     (31 و 19ُث 6ُث 5 :)مهان« ابٍ  املی َه
نگاهی عجیهب و  سپس   ،     با صدایی گرفت  ک  ب  سختی شنیده می شد گفت ترسان از خوا  بیدار شد مادرترجم : )

ندص را از خانه  بیهرون   باره فرزگویی ک  همسرص ژدری ظالم است ک  ب  یصانداخت ب  ژدر  غریب همراه با سرزنح

ا امّه  ؛زدن افتاد و دهان خود را بهاز کهرد تها آن جهوان را صهدا کنهد      نفسدلیل ب  نفس   ، دل مادر لرزید و بیاسترانده 

 کرد  یاری نمیاو را صدایح 

ت َه قظو  تَظَهظ قجَ  ،انَدی» همچهون ا آمهدن واژگهانی   امّه  ؛تواند فصهل سهرما را یهادآوری کنهد    می ،«ارََتَظفَ »فعل  
زیرا دلیل لرزیدن مادر علی، سرما نیست؛ بلک  انتظهار ژسهر   دهد؛ های دیگری نیز ب  این فعل میداللت «َ ظا یورس
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تهوان  روانی مادر علی نیز مهی  -ان هیجانات درونی و حاالت روحی اسیرص، دلیل اصلی این لرزص است  با بی

لی، نمادی از مادران اسیران یها شهداسهت که     زیرا مادر ع ؛کارکرد نمادین و کارکرد شناختی توصی  را دید

اندوه ایهن مهادران را    و هاست منتظر نشانی از فرزندان اسیر و یا شهید خود هستند و نویسنده، انتظار و غمتمدّ

 کند مقابل دیدگان خواننده آشکار میدر

ده اسهت، کهارکرد   که  همچهون ژهردة افتهاده و ژولیه      مهادر  شخصهیّت ب  توصی  ظاهر  توجّ عبارت زیر نیز با 

   دهد:را نشان می شخصیّتو تفسیری توصی   شناختی زیبایی

ٍهظظَ  ٍدَسظظَ ٍ  ال یكظظاٍ ُث وَ » ِی األٍِ  املَی ظظٍ َلت َ لَظظك ِلٍظظت األر ٍ اَظظ  اِظظَرَخك اٍَلظظ حَ و دَظظَ ا َوتظظ ظظهارَسي َ ظظا اَظظ  أِی َِ َظظا  ٍِ راَحظظَ،  جج إنق جكََّّنق ِف انهها ٍظظ
 (  88)مهان: « َ ٍرجاٍِهسح اَ ات  اَ لٍلقَ خاوقَ، و 

 ای اسهت که  بهر   ود گویی ژردهبک  کمی ب  تحلیل رفت   حالیکشیدة مادر آشکار شد درصورت تکیده و رن ترجم : )

  د ش  آرامح رسید و تسلیم قضا و قدر ب تیدرنهاا امّ ؛   آن زمین افتاده است

 های اصلی رمان غنیمتشخصیّتوصف  .2-3-2

توان در اصهالن، فرنهاز )همسهر اصهالن ، ژیمهان و ژروانه  )فرزنهدان        را می متغنیهای اصلی داستان شخصیّت

کنهد، شهاید   گهاهی راوی را عهوض مهی    از   خالص  کرد  نحوة روایت نویسنده در این داسهتان، که  ههر   ها آن

کنهد و     وارد مهی ب  داسهتان لطمه   ،گاهی نویسنده با تغییر زاویة دید»زیرا  ؛باع  سستی چارچو  داستان شود

شهود و تمهام اثهر را ناکارآمهد      رفتن ارتباط منطقی و موجز بهین اجهزای سهازندة داسهتان مهی     باع  احتمال هرز

 آور مهالل  تنهها  نه  شهود که  توصهیفات ژیچیهدة او     ا لحن راوی موجب مهی امّ ؛ 2: 1397)صحرانورد، « کند می

 ی دارد جیابیت خاصّ بلک  ؛نباشد

 و دختهر  شههید همسهرص   ،جنهگ ایهران و عهراق   زمهان  ر د و سهرگردان اسهت که     ناامیداصالن، شخصی  

با همسر دومح فرنهاز و دو فرزنهدص شهرو      را او در تهران زندگی جدیدی  شده است مفقود نیز خردسالح

تلویزیهونی از عهراق، دختهری را     تصادفی، در زمان حملة آمریکا به  عهراق، طهی گزارشهی     صورت ب کرده و 

است ک  بیست و یهص سهال   « دریا»شود ک  دختر او می توجّ ردن دارد، مبیند و از روی گردنبندی ک  بر گ می

ده اسهت؛ اصهالن بهرای    شه مفقهود  « ملیحه  »و ژس از شهادت همسر اولهح   ژیح در زمان جنگ عراق با ایران

 شود یافتن و نجات او عازم عراق می

انگیهز  تناسب با فضهای غهم  و م شخص لاوّ ریبا  م، شخصیّتخودِ وسیلة ب این قسمت از داستان  یاهتوصی 

اصهلی داسهتان اسهت که  از زبهان       شخصهیّت قراری ای از حاالت بیهای زیر نمون شوند  مثالداستان، بیان می

 :  شده استبیان  یینما واق و با کارکرد  شخصیّتخودِ 

ا فرنهاز  تخت دراز کشیده بهودم ته  شب بیدارخوا  روی   ، آن دم، همة تنم عرق کرده بودوقتی از خوا  ژری»
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  38و  39، 25: 1389)کرمیار، « شب بلند شوم و آرام ب  ژییرایی بروم خوا  برود و من نیم ب 

  گرفته  اسهت    ، سنگینی فاجع  همة انرژی و تهوان مهرا    دهمنشینم و سر ب  دیوار تکی  میمات و مستأصل می»

  72 و 71)همان: « نشینم اتاق می سست و رها در میانة

مشههود   بسهیار هها  نمایی توصهیفات در آن آید، کارکرد واق میبر گفت ژیح یاهک  از توصی  گون  همان 

اص او زنهدگی  ازنظهر ههوای انسهان غمگهین و ناامیهدی اسهت که         و زیرا تمام توصیفات مناسهب حهال   ؛است

تهداخل   بهاهم ، روایت و توصی  چنان در ایهن عبهارات   سواز دیگر ؛شده استو نابود و متالشی  رفت  ازدست

الی توصهیفات ژیچیهده و گهاهی طهوالنی     دارند ک  خواننده با خواندن رمان احساس خستگی نکرده و در الب 

خوا ، مهات و مستأصهل، سهر به  دیوارگیاشهتن، سسهت و       بیدار»هایی مانند عبارت باالشود  در متن گم نمی

 داللت دارد  شخصیّتبر وص  و بیان حاالت « بودنرها

مقابهل  را در شخصهیّت انگیزی همراه است ک  حهاالت روحهی و هیجانهات    ا فضای غم، بشخصیّتوص  این 

تو هیحی و تفسهیری، کهارکرد     بهر کهارکرد   افهزون سهازد  در عبهارت زیهر که      م مهی دیدگان خواننده مجسّه 

دختهرص چنهین وصه      بودن زندهشناختی وص  را نیز با خود دارد، حاالت اصالن ژس از شنیدن خبر  زیبایی

 شود:  می

  ، دیدم ک  ژهدر لبخنهد زد تها بغضهح      زدرفت و با تلفن حرف میتا  راه می  ، بی بابا گی  و ناباور بلند شد»

  186، 141، 140، 139)همان: « باز نشود؛ آرام از جا بلند شد 
معتقهد   فرناز، همسر اصالن است ک  گرچ  با رفتارهای تندص درابتدا مخال  رفتن همسرص ب  عهراق اسهت و  

ل دوری از ل هشت سال جنگ عراق علی  ایهران و تنههایی او کهافی بهوده اسهت و دوبهاره تحّمه         تحمّاست ک

اسهتان از  در د شخصهیّت کنهد  رفتارههای ایهن    با رفتن او ب  عهراق موافقهت مهی    سرانجاما همسرص را ندارد، امّ

هسهتند، بها توصهیفاتی     ههایی از داسهتان، راوی  همسر و فرزنهدانح که  در قسهمت    وسیلةزاویة دید بیرونی و ب 

 معرّفهی شود ک  دارای کارکردی روایتی است و با بیان هیجانات و حاالت درونی فرنهاز، باعه    کوتاه بیان می

 شود:  بیشتر او برای مخاطب می

  ، فرناز کالفه  بلنهد شهد و       ، فرناز کالف  شده بود بشقا  مرا ژر کرد شوییفرناز با دلخوری رفت ژای ظرف»

  26 و 17، 21)همان: « ی خالی چای را جم  کرد هااستکان

 های خود از او ا  کنونی جهان، از حملهة آمریکها به  عهراق    ژیمان، ژسر اصالن، ک  در آغاز داستان، با تحلیل

شهود و اگرچه    کند  ژس از رفتن ژدر ب  عراق برای یافتن دخترص، درکح نسبت ب  جنگ عوض میدفا  می

کنهد و همهراه   ا سهرانجام ر هایت مهادرص را جلهب مهی     امّه  ؛شودرو می هرص روبهای مادر و خوابا مخالفت
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اینکه  خهواهری دارد که  زیهر بمبهاران نیروههای آمریکهایی         رود  حهسّ دوست ژدرص )صادقی  ب  عراق می

شود ک  جنهگ را از نزدیهص تجربه     خواند و باع  مین خواهرص فرامییافتاست، او را ب  همراهی ژدر برای 

ود و ههم  شه ، بیهان مهی  شخصیّت وسیلة خودب در داستان، هم از زاویة دید درونی  شخصیّتوصی  این کند  ت

   آور نیست:ژدر و خواهرص و با توصیفاتی کوتاه ک  برای خواننده مالل وسیلةاز زاویة دید بیرونی ب 

  14)همان: « کرد جمهوری این کشور دفا  میدانگ داشت از رئیسژیمان ک  مثل یص آمریکایی شح»

مقابهل ظلهم و سهتم نیروههای     شهود که  در  دیهده مهی  ادام ، تغییر دیدگاه ژیمان از جنگ آمریکا علی  عهراق  در

 کند:  دیدة عراق دفا  میآمریکایی علی  مردم عراق، از خود واکنح نشان داده و از مردم رن 

یهادم   زیه چ هم ، با دیدن آن جماعت    آلودم نسبت ب  سربازان انگلیسی کار دستم بدهدترسم بغض نفرتمی»

  111 و 109)همان: « فت؛ مات مانده بودم ر
 بهاهم در ایهن توصهیفات، روایهت و وصه  را      بیشهتر نویسهنده   شهود، دیهده مهی  عبارات  درک   گون  همان  البتّ

 ا این افعال بیشتر جنبة وصفی دارند امّ ؛ک  ویهگی روایت بر آن حاکم است باوجودیو  است خت یدرآم

 خهاطر درك نادرسهت از جنهگ و دفها  از حملهة آمریکها به        واهری دلسوز است ک  برادرص را به  ژروان ، خ

در داستان، توصیفاتی کوتهاه، سهاده و روان اسهت که  ههم از       شخصیّتد  توصیفات این کنمی سرزنحعراق 

و بهرادرص  بیهان   شهخص )ژهدر   ط سهوم و هم از زاویهة بیرونهی توسّه    شخصیّت وسیلة خودب زاویة دید درونی 

درآمیختگهی روایهت بها توصهی  و کهارکرد تو هیحی و تفسهیری         توجّه  ت، مشود و خواننده با کمی دقّه  می

 د:  شومی شخصیّتکاررفت  در وص  این توصیفات ب 

  ، نفهمیهدم ژروانه  از خبرهها حهرص      ژروان  با غیظ به  ژیمهان نگهاه کهرد و دیهس بهرن  را از دسهتح کشهید        »

، ژروانه  بها تمسهخر به  ژیمهان نگهاه کهرد و دیهس بهرن  را از             بهرد تی ک  ژیمان از خبرها میخورد یا از لیّ می

، 23، 22)همهان:  « خهورد    ، ژروان  بلند شد  معلوم بود ک  حسابی داشت از دست من حرص می دستح کشید

  101 و 39
دههد  نویسهنده ایهن    نشهان مهی  نمایی وص  را اص کارکرد واق نگرانی و دلواژسی ژروان  نسبت ب  خانواده 

  ساخت  استم برابر دیدگان خواننده مجسّآشکاری در صورت ب نگرانی و دلهره را 

 غنیمتو  العالم ناقصاً واحدمکان در دو داستان  .2-4

 شهمار ن نظهر که  یکهی از عناصهر هنهری به       ای برخوردار است، ن  از ایت ویههیّعنصر مکان در داستان، از اهمّ

کننهد؛  ها در آن حرکهت مهی  شخصیّتافتد و فاق مییا اینک  ظرفی است ک  حواد  مختل  در آن اتّ رودمی

بهین  هها و روابهط   شخصیّتشود ک  همة عناصر داستانی و حواد  و می محسو جهت ک  فضایی بلک  از آن
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 سهازد ، فهراهم مهی  بهرد هنهری سهاختار داسهتان    راستای ژهیح ها درها را شامل شده و جوّ مناسب را برای آنآن

  1: 2005، سعیدر ك: )

، غنیمهت تمام حواد  دو داستان ژیرامون دو مکان )خرمشهر و ناصهری   در جریهان اسهت  فضهای اصهلی       

تان، شههر ناصهری  اسهت     فاقات داسه عراق و صحنة اصلی اتّ العالم ناقصا واحدو فضای اصلی  عراق و خرمشهر

ههای  ک  همین مکهان و درد و رنه    یا گون  ب گیارد؛ ها میشخصیّتدو داستان، تأثیر مستقیمی بر مکان در هر

کردن تهری، مجبهور به  رهها    ای از مردم عراق را )همچون قادر  در ژی ژناهگاه امن، عدّهغنیمتناشی از آن در 

شهتی،  های ایرانهی همچهون ر ها د   شخصیّتد  برخی دیگر از کنگی جدیدی در تهران میوطن و شرو  زند

تمهام   بهاوجود خاطر عالقة فراوانی ک  ب  مکان مورد بح  )خرمشهر  دارند، و مرتضی قربانی، ب  محمد نورانی

دو هها در ههر  داشتنی خود را حفهظ کننهد  مکهان   ند مکان دوستوشکامکان، می ها، باقی مانده و تا حدّسختی

 ت سا هاها و خیابانهایی همچون خرمشهر و ناصری  و خان داستان برگرفت  از محیط

 العالم ناقصا واحدمکان در رمان  .2-4-1

همچنهین   نیروههای آمریکهایی قهرار گرفته  اسهت؛     ، عراق است ک  مورد هجوم العالم ناقصا واحدمکان اصلی 

ههایی که  حهواد  داسهتان     مکهان  کنند هایی هستند ک  در این داستان خودنمایی میهای عراقی نیز مکانخان 

مفقهود شهده    آنجها شهر )کلُر ، جایی ک  علی در  لامثبرای  ؛ایی واقعی هستندهشود، مکاندر آن رخ داده می

 شهادت رسیده است:گویند، ب طور ک  اهالی روستا ب  ژدر مییا آن

ٍَرقَدظظت لٍلظٍظظواٍن أو أن خلظظحَ  ظظا اَظ  َأَوظظاِبا َفَسظظَقَطت ِف یَ ظ و أنق فا ٍَرتظِظ الس ظظ» : کلیظظرق اظظاه جج اظظاه األب  هسظظا حج «كلیظظر»مه ، اَظظ  تَظ
ا اری، ِف الس  الر   ظاه وظف  اریظ   ظا د ظو  ر  ظ،  جججل مان ، اری ،  ا ا. ود اإلیران ،تل القروي: إّن  َّ  اتدع الس ظو  لظك اظو هظ ی هَت 

   (16و  14: 1999)هاديُث « ال ظا  فراو نوافاها ال ِت أکلها الص  أ ر  ه، دَقض ان ال  انویا ا. ی ی ،ججج
سهقوط کهرده    «کلهر » ةاثهر آن در منطقه  ربی داشت  که   نقص فنّسوزی شده یا ن هلیکوژتر دچار آتحظاهر آدرترجم : )

اختیهار  سهپس بهی      نزدیص مرزهای ایران گفت: کلر روستایی است در سلیمانی ،د: کلر؟ مرد روستایی ژرسی  ژدر است

ههای آهنهین زنهدان بهود، ادامه       شبی  میل های آن ژنجره زدةی فرسودة قدیمی ک  نمای زنگهاسوی خان راه خود را ب 

 داد  

با استفاده از جملة اسمی  و چنهد ترکیهب    آن راهای ت جغرافیایی این مکان )کلُر  و خان بنابراین، راوی، موقعیّ

تصویر کشیده است  مکان واقعی دیگر در این داستان، )گورسهتان کهرخ ، اسهت که      ی برای مخاطب ب وصف

و بازگشهت   بهودن  زنهده ا امید ب  امّ ؛انددفن کرده آنجا ده و اگرچ  ژدر و مادر، علی رادر جنو  بغداد واق  ش

 کشد:می تصویراز نگاه ژدر علی، برای مخاطب ب  او را دارند  نویسنده این مکان را

 دق ظور  هظظا رس ت ل لهظا ِظ قان کیا املقَبس ح ظظااو  َّهولظ، إی  َ تجج جَیٍصلی األبی إَلك َ قََبٍس الكرٍخ كلق َ رقس كَما لَو أنقِی َیٍصلیَها أٍلوقٍه َ رقس»
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ار ال وکظال  هومُث  هقش ظر .اعهظا  لظك الظ     أن  األب  ظظ  ا  ظاد إل هظا لظ فا ادظِظ دٍظ   شظر ِظظوا  هالِظ أن یراهظظا إی   جججواِ ظا أرَظ
 (42)مهان: « جهم َثل  مر  لي  أو اری ا  ظِکل  و  ججج  کوک، هلق ور

زمهان تنهها قبرههای      آن آمهد بهار بهود که  به  آنجها مهی      ، گویی اوّلینرسیدمی ب  گورستان کرخهربار ک   ژدرترجم : )

افتهاد، بهر   ب روی قبرها میهای آن مرتّهای ستبر درختان اکالیپتوس ک  ژوستای در آن گورستان بود ک  ساق ژراکنده

ک  دید قبرسهتان ژهر از   دفن ژسرص ب  گورستان آمد، از اینرای از ده سال ب ژس  ژدر زمانی ک  البتّ    آن سای  افکنده بود

 ند، ترس تمام وجودص را فراگرفت  سن و سال علی یا نزدیص ب  سن او هستقبر جوانانی است ک  هم

، مکهانی واقعهی   انگیهز و در عهین حهال   مکهانی دردآور و غهم   ،این قبرستان برای ژدر و مادر علهی  ،بنابراین 

 اند دفن کرده آنجاکس خود را در  عزیزترین زیرا است؛
ههایی که    فاق افتاده اسهت  از مکهان  مکانی است ک  حواد  اصلی داستان در آن اتّ العالم ناقصا واحدخان  در 

زنهدگی اشهخاص داسهتان اسهت  نویسهنده،       های نویسهنده دارد، محهلّ  در این داستان نقح ژررنگی در وص 

ههای سهرد، دیوارههای کثیه ،     کنهد  اتهاق  انگیز وصه  مهی  ای غمگون ها را ب های عراقی و اجزای خان خان 

و همچنهین   ههایح  مثهل خانه  و اتهاق    ییبنها باغچه  که  کهارکردی تو هیحی )وصه       های فروافتهاده و  ژرده

 شوند:وص  می گون  نیاشخص  وسیلة راوی )سومرند و از زاویة دید بیرونی و ب ای داکارکردی کنای 

ُیظَرٍ  الفارٍاَظٍ، املَظهودَظٍ،ُث القظِت تَظفیظوذی ٍ ظهظا رَوا ٍظحی املَظوٍ  و كلقَما ااَرَه » ٍَفظٍاجججُث كانَظت تٍلظت الظ یَعاَه ی السُّظالرُّفودَظٍ، وَ ٍ ا تٍلظت ال ودی اَظ  ال
َ، املَظظظ ٍهٍ  ََ ظظ  ٍِ وَ السقظظقفی اَظظ  َتسظظاَاَط جج و ج َرظظوقَهت أَِ ٍٍ ٍَ َ َواٍدظظ ظظَر الطقظظَح ی ِف أَ اجلظظ ُّ ٍ ظظا دٍَظظ ججُث َّق جَ ظظاكَا أیخظظَری ٍدسظظَ ٍ  الرُّفودظظ،ٍ تَظَقشق

ُیرف،َ  ََل  وَ  ااَدَر ال ٍِجال ارٍَدس ت اَ َ َلك َ  َِ قارٍَت    (80و  71ُث 59ُث 11)مهان: « َ ضك إلك 
 آن  ،  شهدند داد، نزدیهص مهی  بهوی مهرگ و تعفّهن مهی     که   شده غارت و خالی هایاتاق آن ب  بیشتر هرچ ترجم : )

و  اتاق ریخته  بهود   سق های گچ برخی قسمت ،بود کرده دار لکّ را خان  دیوارهای سیاه،رمین های چها و ژارچ  ژشم

   رفت ماشینح سمتب  و کرد ترك را سردق خیلی اتا فوراً سپسهای دیگر ژوست انداخت  بود   ، قسمت

احساسهات   نگربیها ی خهالی از ژیچیهدگی و ابههام اسهت و بیشهتر      یاهه ها در این داستان، توصهی  توصی  خان 

هها و  سخت زندگی مردم عراق اسهت  نویسهنده، خانه  و اتهاق     و عیّتاندیشی میسلون هادی از درونی و زنان 

بهر ایهن، نویسهنده بها اسهتفاده از       افزون؛ کرده استدیوارهایح را با کارکردی تو یحی برای خواننده آشکار 

زمهان مقابهل   بغهداد را در آن  و هعیّت ، راوی دانهای کهل   وسهیلة صر توصهی  و کهارکرد شهناختی آن و به     عن

   سازد:دیدگان خواننده مجسّم می

َوٍد َا  اتهَاَحت دَُ اَدج» َِحاد،ي ٍ َا ال ُّخاٍن األَِ    بغداد را دربر گرفت  بودابری از دود سیاه ترجم : ) (39)مهان: « كاَنت 

 ستم او در سرزمین عراق است که  تهرس   بر سیاه، نمادی از آمریکا و، ادیآ یبرم باالگون  ک  از مثال همان 

 ةلیوسه  به  رحمهی دشهمن   و میسلون هادی با توصی  سهتم و بهی   کرده استو وحشت را در این کشور حاکم 



 97 غنیمتو  العالم ناقصا واحدهای کارکرد وصف در ساختار روایی رمان
 

توصهی  ایهن مکهان     :توان گفتکشد  میمیتصویر ب  خوبی ب و وحشت را  ترسابرهای سیاه آسمان، فضای 

 ی تفسیری دارد شناسی و تو یحو فضا در داستان کارکردی زیبایی

جنهگ   است که  نویسهنده آن را که  در دوران    د، باغچة خان شومکان دیگری ک  در این داستان توصی  می

 کشد:  تصویر میتبدیل شده، چنین ب  روح یبب  مکانی 

ا تَظََبَ َمظظت وَ » ا إلَظظك ٍ  ظظ ان  َوظظفراَ  ّيٍدَسظظ،  ی تَرََتٍظظك ٍ ظهظظا َح ظظاسجججُث إٍِ وَسي فیری ظظ،ي َخضظظرا ی َلم اَ ظظ،ي ٍ ظظا َ لَظظك فَظظر   َوََتَوقلَظت َأاَصظظاّنی رَاَظظ،ي َوظُظ
 (72 و 53ُث 51)مهان:  «ّيد   ٍ ا فظیریوٍ هاججج

   بهرگ کوچهص تهازه و     رفهت هایح ب  چو  خشکی تبدیل شهده بهود که  امیهد زنهدگی از آن نمهی      شاخ ترجم : )

     های خشص آن شکوف  زده بودو درخشانی بر روی یکی از شاخ  سبزرنگ
 غنیمتمکان در رمان  .2-4-2

ا در زمهان  هه ههای ایهن مکهان   ، خرمشهر و عراق است و مسیرها و جهاده غنیمتب  اینک  مکان در رمان  توجّ با 

، از ذکرشهده و وحشت نیروهای متجاوز بعثی و آمریکایی است، همة توصیفات  جنگ مملو از انفجار و ترس

نمهایی و  الب جمالتی کوتهاه و بلنهد و بها کهارکردی واقه      کند ک  در قانگیزی حکایت میهای وحشتصحن 

 د کنمیبیان جنگ  براثررا سخت زندگی مردم این مناطق  و عیّتخبری، 

  یوصه تههای اصهلی داسهتان    شخصهیّت  وسهیلة به  نمهایی  های خرمشهر با کارکرد واق خان  ،های زیردر مثال

 اند: شده

ای    خانه   ای ک  گلولة توپ کنارص خورد، از ذهنم ژاك کهنم  توانم تصویر ملیح  را جلو خانمن هنوز نمی»

  ، جایی ک  دود ناشی از انفجارها تهوی عهراق دیهده     ک  خرا  است، شهری ک  از هر طرف زیر آتح است

ای نبهود    ، خانه ، خانه    کننهده  رانیه وبا کابوس  شده رانیوای ک  همیش  برایم کابوس بود  خانة   ، خان  شدمی

    118 و 114، 52، 52، 41)همان: «  ل سکونت باشدک  قاب

 توصی  کرده است:   گون  نیاژیمان نیز خانة ژدری را 

  118: )همان«  از دوران جنگ مانده یبرجاای خانة ژدری، ویران »

های اصلی ب  شهر ناصری  بهرای یهافتن گمشهدة خهود، بها کهارکرد       شخصیّتبا رفتن  زمان هم ،نویسندة داستان

ههایی ماننهد   داده در مکهان شهدة عهراق و حهواد  رخ   اسهفناك شههرهای ویهران    و هعیّت وص ،  ییمان واق 

 ه است:را بیان کردهای ناصری  بیمارستان و خان 

  ،  ویهران بهود  ها نیمه    ، اکثر خان  جلو بیمارستان غوغایی شد باره صی  ،  رفتیم سمت بیمارستان ک  غلغل  بود»

  ، از یکهی دو خانهة    شهد زاد دیهده نمهی  ها هیچ نشهانی از آدمهی  تاریکی مهتابی خیابان  ، در  برق شهر قط  بود

  ، بهرق بسهیاری از    ههم از اصهابت بمهب در امهان نمانهده      نجایاهای فروریخت  معلوم بود ک  ویران و ژنجرهنیم 
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 ، او ها  ناصهری      روزه شهاهد شهدیدترین نبردهها بهوده اسهت     نُ   ، ناصری  در این جنگ  مناطق شهر قط  شد

 و 149، 136، 114، 93، 92، 91، 90، 88همهان:  « )  ، راهرو بیمارستان خلوت اسهت   از بصره بود تر خت یر هم ب 

162  

ههای موجهود،   کشهیدن مکهان  تصویر، در به  غنیمترمان در ص است ک  ، مشخّگفت ژیحهای ت در مثالبا دقّ

ها اسهت که    کارکردهای اساسی وص  مکان ازجمل عنصر روایت بر وص  غالب است و کارکرد شناختی 

هها  ای ک  در زمان جنهگ بهر ایهن مکهان    شرایط بحرانی باکامل مخاطب خود را  صورت ب نویسنده قصد دارد 

 گیشت ، آشنا سازد می

 غنیمتو  العالم ناقصا واحدوصف زمان در دو رمان  .2-5

زنهدگی و حرکهت    ةواسهط  به  آیهد  مکهان جهز    می شمار ب زمان هم، مانند مکان، عنصری  روری برای رمان 

شهود و انسهان آگهاه    یابد، زمان نیز با زندگی و حرکت است ک  زمهان مهی  موجود در آن، وجود خارجی نمی

  233: 1991ابلسهی،  النّر ك: ) میهرد   شهده و مهی  همهراه او متوقّه    شهود، زمهان نیهز به     ک  حهرکتح متوقّه  

ههایی نمهادین و رمهزی هسهتند که  نویسهندگان در       جریان دارند زمانهایی ک  حواد  دو داستان در آن  زمان

 اند کار گرفت ن مضامین مورد نظر خود، آن را ب خدمت بیا

 العالم ناقصا واحدزمان در رمان  .2-5-1

شهود که  ژهدر خهانواده بها  هربات       انگیهز فصهل زمسهتان آغهاز مهی     آلود و غمزمان در این داستان از صبح م 

العهالم  ای که  در ابتهدای   لهین جمله   اوّ شود زده از خوا  بیدار میشود، وحشتر کوبیده میمحکمی ک  بر د

ظراَ »کند، جملة نظر خواننده را ب  خود جلب می ناقصا واحد اسهت که  بهر زمهان داللهت       «السقاَ ، تظیَقاربی الثقالٍثَظ، فََ

را انگیهز  ی داسهتان در سهپیدة صهبح غهم    اندوه حاکم بر فضا و غم ،دارد  نویسنده با مهارت و سبص زنانة خود

   :ه استتوصی  کرد

رَاَ » ٍَ تَظَ و ٍ جالسقاَ ، تیقاربی الثقالٍثَ، فََ هٍَلطَظَ، َ ظَع رَاٍ َحظٍ، ال َظظ یا املیحظَرٍ ٍِ خی اأَلَب وَ ججُث رَاٍ َح،ی ا َواٍ  ال ارٍٍد َمی ِی َحیظ ُّ أٍلَوقٍه َ ظرقس  ِف َح َاتٍظ ٍَلیظ ََت
 (  9 و 5: 1999)هاديُث « ٍه ال قرََتٍ،جَمی فاَ إَلك َهاٍ كای أن یَكوَن اَاٍ ضاَ وَ َر يی َأنق الَفَ

شهد و  ژدر مهی  ةجیسرگه و باع  ی هوا با بوی بنزین سوخت  مخلوط شدسرما   ، ساعت نزدیص س  صبح بودترجم : )

کهن اسهت تها ایهن حهد مهبهم و       دم مماص احساس کند ک  سپیدهبار در زندگیلینباع  شد ک  ژدر برای اوّ مسئل این 

   ترسناك باشد

و وحشت حهاکم بهر    ترساست ک  ب  « شب»کار رفت  است، ب زمان دیگر در این داستان ک  با فراوانی بیشتری 

 :افزوده استداستان، 

ا ویمتي وَ » ججُث ج ٍ ا َوحَشظٍ، اللق ظٍل دَظ یَ ٍ ظا َأن تظی َظ ٍ َدها أووا ی راٍحظا   دٍَ َ س  تَ ی ی امي َونٍ اذی كَحب  َوَ ویلی وی ان  ی یَظَقٍطعی وَ نٍیكَّّنق
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ٍفرااظاٍ  السیظلقٍم لٍهیؤَكظَ  ها ٍٍر وَ تَظَهَسلقلی اأَلدوا ی اخلَاٍفهَظ،ی ٍ ظا فَظَهحظاٍ  السقظدََ یَ ٍ ا أن تظیَ  ٍ َدهیُث وَ  َتسقیطی اأَلوَوا ی ِف اللق ل لٍهیؤَكَ  الصقمتَ 
   (85 و 84ُث 47ُث 32ُث 9)مهان: ج« ال ُّلَمَ، دَ یَ ٍ ا أن َ حوها

که  از  ههایی  شد و صدای ماشهین قط  نمی هاو صدای جیرجیرك هاانگار ک  سکوت و چُرت و صدای سگترجم : )

شهود تها   صهداهای شهب قطه  مهی     و   ، سهر  دنه ککه  آن را آرام  جهای آن ب افزود میوحشت شب  ربشد شنیده می دور

هها وارد  نهرده و هها  های ژهرده میان شکافسو ازو نورهایی کم نک  آرامح کندجای آتر نشان دهد ب سکوت را ژررنگ

   بین ببردک  آن را ازجای اینکند ب تاریکی را تأکید تا شد می

برنهد، شهبی وحشهتناك و ژهر از     مهی  سهر ، شبی را ک  قهرمانان داستانح در آن ب هاتنویسنده در این عبار 

هها در عهین بلنهدبودن در    هها و صهدای جیرجیهرك   کردن سهگ ارسکند؛ صدای ژدلهره و ترس توصی  می

تواند نمادی از صهدای مهبهم و نهامفهوم نیروههای     و این صداها می افزوده استسکوت شب، ب  وحشت شب 

« شهب »گونه  که    انهد  همهان  متجاوز آمریکایی باشد ک  باع  ایجاد ترس و وحشت در دل مردم عهراق شهده  

 کمهابیح ، جمهالت  هها تگونه  عبهار  ق در طهول دوران جنهگ اسهت  در ایهن    نمادی از خفقان حاکم بر عهرا 

 کشاند آلود میب از وص  و روایت هستند  چنین فضایی، نویسنده را ب  وص  زمانی حزنطوالنی و مرکّ

 غنیمتان در رمان زم .2-5-2

زمهان، نیروههای   کنهد که  مصهادف بها محهرّم اسهت  در ایهن        آغاز مهی  کرمیار داستان را از فصل بهار و نوروز

م بها غهم و انهدوه    سوگواری محرّ سو،شادی عید و از دیگر سو صیاند  از آمریکا، خاك عراق را اشغال کرده

اص درآمیخته  و باعه  ایجهاد تنهاقض در     ن دختهر گمشهده  اص بهرای یهافت  اصلی )اصالن  و دغدغ  شخصیّت

 است توصی  شده است  توصی  زمان در این رمان، وص  زمان گیشت  و حال 

 راهههای اصهلی داسهتان از   شخصهیّت شهود که    داستان از خبرهای مربوط ب  حملة آمریکا ب  عهراق شهرو  مهی   

 کنند:اخبار، زمان رخداد رویدادها را دنبال می

حسین خواست  اسهت تها صهبح    آمریکا از صدام یجمهور سیرئ   جرج بوص  شداز تلویزیون اخبار ژخح می»

وزیهر انگلسهتان، روز   بلهر نخسهت  سوی دیگهر، تهونی     از ین کشور را ترك کندعراق خاك ا وقت ب شنب  ژن 

  9: 1389)کرمیار، « آورد  دست  ب  عراق اکثریت آراء را ب گیشت  در مجلس عوام این کشور، برای حمل

 تهوان شب نمادی از خفقان و ستم اسهت، مهی   ازآنجاک است   «شب»کار رفت  در داستان، های ب از دیگر زمان

ههای داسهتان، بها یهادآوری و     شخصیّتبا جنگ آمریکا علی  عراق است و  زمان همهایی اشاره کرد ک  ب  شب

اسهت، زمهانی که      ها، شهب عیهد  این شب ازجمل  کنند؛های ناآرامی را تجرب  میمرور خاطرات گیشت ، شب

، فرنهاز عصهبانی   بحثشهان شدن کنند و با طوالنیمی اظهارنظرمورد جنگ آمریکا علی  عراق خانوادة اصالن در

   نوروز، نگران حواد  جنگ هستند: ایّامبودن در شاد نیدر عشود ک  شب عید است و می
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)همهان:  « دیگر حرف بزنید؟ هشت سهال جنهگ خودمهان بهس نبهود؟      زیچ صیشود راج  ب  شب عیدی نمی»

21  

ههای فرعهی و   شخصهیّت کرد که  از   های تنهایی شیما )همسر سابق قادر  اشارهتوان ب  شباز طرف دیگر می

ههای  عراقی داستان است و قادر او را در زمان جنگ عراق علی  ایران ترك کرده؛ در این هنگام، شیما از شهب 

کهارکرد   راهشهود  نویسهنده از  اصالن بیهان مهی   وسیلةوگو ب کند و این گفتاص شکایت میکسی و تنهاییبی

 :کشیده استتصویر ها را در زمان جنگ ب شخصیّتنگیز زندگی اسخت و غم و عیّتنمایی توصی ، واق 

بسهتم و  ک  این را ب  کهولم مهی   ها وقت آن    ای در سکوت ب  من و بعد ب  قادر نگاه کردشیما برگشت  لحظ »

« کردم تا شکمح را سیر کنم، ب  شوهر احتیهاج داشهتم که  نداشهتم     فروشی میتا آخر شب توی خیابان دست

  94)همان: 

ها، شهور حسهینی را   خوانیی ک  با عزاداری و نوح ایّاممحرّم در داستان اشاره کرد   ایّامتوان ب  می سواز دیگر

ههای داسهتان   شخصهیّت با حملة آمریکا ب  عراق، خشم و نفرت  ایّامبودن این زمانانگیخت  همها برمیدر قلب

ری محرّم، تناقض زمهان دیهده   ی روزهای عید و عزادادارد  با درآمیختگی شادرا نسبت ب  دشمن زنده نگ  می

انگیز مربوط ب  جنگ در داستان و غهم و انهدوه   ها با فضای غمها و نوح از طرف دیگر، این عزاداری شود؛می

   خوانی دارد:ها، همشخصیّت

اص را شهود و جه  صهدا محهو مهی    کهم  کهم     رسهید های عزادار ب  گوص میخوانی دست از بیرون صدای نوح »

  25 و 23)همان: « خواند گیرد ک  دعای تحویل سال را میصدای گرم شجریان می

حملهة عهراق   از زمان  شخصیّتدر قسمتی دیگری از داستان، با رفتن اصالن ب  خرمشهر، یادآوری گیشتة این 

در  ایهران را  سهخت مهردم   و هعیّت کهارکرد خبهری توصهی ،     ةلیوسه  به  که  نویسهنده   شود دیده می ب  ایران

   برابر دیدگان خواننده مجسّم ساخت  است:روزهای بمباران، در

« کردنهد  عراق ب  ایران افتادم ک  مردم خرمشهر از هر راهی بهرای فهرار اسهتفاده مهی     ب  یاد روزهای اوّل حملة»

  63)همان: 

 گیرینتیجه .3
سهات و عواطه  ناشهی از شکسهت و     صادق کرمیار، روایهت احسا  غنیمتمیسلون هادی و  العالم ناقصا واحددو رمان 

  انگیهزة اصهلی ههادی و    نهفته  اسهت  سرگردانی انسان عراقی و ایرانی هستند؛ شکستی ک  در ژس آن، امید ب  زنهدگی  

آمریکها علیه  عهراق و     از جنهگ دادن غم و درد و رن  انسان عراقهی و ایرانهی   های خود، نشانکرمیار در نوشتن داستان

این درد و رن  را با زبان و احساسهات و عواطه  خهود، بها هنرمنهدی به  خواننهده نشهان         جنگ عراق علی  ایران است  
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 نمود بیشتری دارد  العالم ناقصا واحداند  این ظرافت نویسندگی در داستان  داده

تو هیحی تفسهیری نیهز     یکهارکرد  نمهایی، شناسی و واق بر کارکرد زیباییافزون ها، موجود در رمان یاهتوصی 

هها  شخصهیّت روانهی   -ناختی توصهی  و بیهان حهاالت روحهی     دو داستان شاهد کارکرد شه زون بر این، در هراف دارند؛

 -روحهی   و هعیّت دو داستان دارد؛ هم خواننده را به  شهناخت از     کارکرد وص ، نمود بیشتری در هستیم ک  این نو

مشترك دو نویسندة زن و مهرد ایهن دو داسهتان    های ها و آرمانرساند و هم او را با دغدغ روانی مردم ایران و عراق می

 خهوبی  به  بهرد سهیر حهواد  شهده اسهت  دو نویسهنده       دو داستان، موجهب ژهیح  کند  توصیفات موجود در هرآشنا می

 های خود را ب  خواننده منتقل کنند میدی حاکم بر فضای داستانچنین نوو همناامید اند حاالت انسان توانست 

تصویر کشهیده و  ب و اسرای جنگ را  شهیدانژدر و مادر  بار اندوهزندگی سخت و  ،ستاندو دامو وعی، هر ازنظر

سهلون ههادی در   اند تا جایی که  می ژدر خانواده تمرکز داشت  شخصیّتروی بیان حاالت روحی و روانی ها آن یهردو

 تر از مرد نشان داده است ها، قویها و بحرانمقابل سختیداستان یادشده، زن را در

هها آهنگهی تنهد    گون  مواق ، داستانخورد ک  در اینچشم میان، گاهی تداخل توصی  و روایت ب دو داستدر هر 

 آور نیست توان یافت ک  برای خواننده ماللاند  گاهی تشبیهات ساده و بدون ژیچیدگی را میب  خود گرفت 

هسهتیم، توصهیفات در    راوی گهاه  ب  گاهشاهد تغییر  احدالعالم ناقصا وبیشتر از داستان  غنیمتدر داستان  ک  چنان آن 

شود و این مو و  گاهی باعه  تکهرار توصهیفات از زبهان راویهان مختله        راویان متفاوتی بیان می وسیلةداستان نیز ب 

راوی از زبهان یهص    بیشهتر های داستان، توصهیفات نیهز   شخصیّتب  تعداد کم  توجّ با  العالم ناقصا واحدا در امّ؛ شودمی

 کنند کوتاه هستند ک  خواننده را دچار سردرگمی و ابهام نمی کمابیحشود و ساده و )دانای کل  بیان می

 العالم ناقصها واحهد  ا در رمان امّ ؛، روایت بر وص  غالب استغنیمتتفاوت اصلی دو رمان این است ک  در رمان  

خاطر است ک  میسهلون  اند و این بدانوایی اثر غالبر داشت  و بر جنبة یتر ژررنگها و جمالت وصفی، حضور ترکیب

دی را ا صهادق کرمیهار در داسهتان خهود حهواد  متعهدّ      امّه را بیهان کهرده؛   هادی در اثر خود تنها یص حادث  و رخهداد  

ا از آغاز نیمة دوم تها انتههای   امّ ؛ها خو  استهای داستان، توصی باع  شده ک  تا نیم  مسئل ژرورانده است و همین 

ژایهان  یسهنده بتوانهد حهواد  داسهتان را به      زیرا داستان بسیار سرعت گرفت  تها نو  ؛داستان، روایت بر وص  غالب است

 برساند 
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 امللخ  
. لسةةة خ م  ولعةةةةلق ظعيةةةةلن ل جمةةةفل  جب لحلةةةةبظلای، لسعففةةةة  مهةةةف مةةةن لوةةةة  فةةةفجق رةميةةةفة فةةة  سؤو   غنيمةةةتظوکفتب هةةةف مي ةةةلون هةةةفجي  ظلحةةة  لوعةةةفمل ققاةةةفو  عن  ةظليةةةيَت 

ل دةةن ةيدةة  هبةةکه لوط  لسوضةةودف، لسداةةوج  س لد يهمةةف ظ ةلض ظ عبةةري دةةن لألغةةيةة  ول   رفتبفمهةةف دناةةة لووفةةو رةة جل  فن   و،   حةةول لسةة  ظلان ةةفني  لسوضةةودف، لوفل ةةفي  قةة  دةةب 
عةة  وب  ق عوةةی جةلسةة  لطةة  يت ت لو ةة  ةسةة  لألمةيكيةة  وةقمجب لسدةةفةنلسلد مةفجلو دلةةی حليلةةي ظ لو    –ل ةظلي يهمةةف لسةکروة   دالهةةف. هةةکل لسدةةفل صنهجة  لووفةةفي  ظلحليةف  ظلحلةةةب

فتن فهو لووفةةةو ل ةسةةة  زخةفةةة  هةةةلت شةةةفف ظئةةة هفجفةةةف من ظلسکةةةفن(لوةةةز   ، خاةةةي  ظلي ن  لوش  لجلمةةةفآل وةةةدبة لألجبيةةة ، يعةةةفف موضةةةوع ظئةةةفهو لووفةةةو ل بنيةةة  لوةةةة  
ب جفنبهةف لووفةفي ي غل ة ، فةنن  ج فدة ظلحة  حمة    تة ظة حةول حة   ظلحة  لوعةفمل ققاةفو ةظلية   صةف  ن   فهج لو يت توف ةلت عويهةف جةلسة نف هةکه هةي  ن ة  من  ه   لون  .  نلودا  

لووفةةو يةةؤج ي ةجي يغلةةب دلةةج جفنبهةةف لووفةةفي. جفنبهةةف لو  ةة هةةفجعل ، تغنيمةةل حكفيةة   ج  ظلوکثةةري  عةة   لألحةة ل  ظلحلةةولج  لس وکةةن ظجةةوجةجي دلةةج جفنبةة  لو  ةة
  ظئيفة  ل لودا ة غفوبوةف مةف يكةون وقمظفةفف :غنيمةتةظلية   ، ظوكةن ل   ألحة ل  لودا ةمزي ة  ظلوة  ظلجلمفوي ة  لوولقعي ة  ظ   ظتف ةريي  هةفجي، ظئةفهو معةفي ة ةظلي  مي لونل 
 ظلي . ل  ظففف لوة    خاي  لوش   فعفو  ة  قولل ظ   ظياو  ل ةظلي  ، جی    رةميفة، عن  ف، ل ةظلي  مي لون هفجيخاي  ووفو لوش   . خالففو    ظمعةفي  ظلقعي  
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