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Abstract 
The sociology of literature, on the one hand, is related to sociology and, on the other hand, to 

literature. Artistic and literary works are the means for expressing the social issues because they 

are created in the context of social events. War is one of the events that changed the social, 

economic and cultural structure of both Iran and Palestine. In this regard, the authors have been 

able to create the remarkable works in the field of war literature. Regarding to this fact that this 

sociology in war novels has been less targeted by researchers, in this research, a descriptive-

analytical approach is based on the American comparative school , the situation of the two lands 

of Iran and Palestine, in the two novels, Mehtab Guest by Farhad Hassanzadeh and Azras 

Ameneh by Ibrahim Nasrolah, have been subject to the sociological analysis in order to depict the 

resilience of the people and their perseverance to defend their ideals. In the end, we concluded 

that the two authors, based on their global and social origins, have been able to reflect the social 

situation of the two societies in a desirable manner. Their difference is that the two authors have a 

different perspective on the war. Farhad Hassanzadeh has more and more to do with the negative 

effects of war and the most horrific scenes of warfare, while Ibrahim Nasrolah brings together 

bitter and sweet happenings, thus it is clarified that he has the intermediate view to war. 
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 پژوهشیمقالة 

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 60-49 ، صص.9333(، پاییز 33)پیاپی  3دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 مهمان مهتابو ( نصراللّه)ابراهیم  آمنه أعراس شناختی در رمانهای جامعهمؤلّفه

 زاده(حسن فرهاد)

 5ستاره حسنی
 ايران ،کرمانشاه، رازی دانشگاه، ادبيّات و علوم انسانی ةدانشکد ،یارشد زبان و ادبيّات عربی کارشناسیدانشجو

 6احمدی نبیمحمّد
 ايران، کرمانشاه، رازی، دانشگاه ادبيّات و علوم انسانی دانشکدة ،یت عربازبان و ادبيّگروه دانشيار 

 65/6/5633 پذیرش:  66/4/5636 دریافت:

 چکیده
کهه در بسهتر رويهدادهای    دليه  اين ارتباط است. آثار هنری و ادبی بهه در  ادبيّاتسو با شناسی و از ديگرسويی با جامعه، ازادبيّاتشناسی هجامع

ای برای بيهان مسها   اجتمهاعی هسهتند. جنهی، يکهی از اتی اسهاتی اسهت کهه سهاختار اجتمهاعی، است هادی و             شوند، وسيلهیاجتماعی خلق م

جنهی خلهق    ادبيّهات زمينه   انهد آثهار شهايان تهوجّری در    فرهنگی دو کشور ايران و فلسطين را تغيير داد. در همين راستا، نويسهندگان توانسهته  

بها  حاضهر  پهژوه   ژوهشهگران سهرار گرفتهه اسهت، در     پ وجّهه ههای جنهی، کمتهر مهورد ت    شناسهی در رمهان  عهامکه ج. با توجّه به اينبيافرينند

اثهر فرههاد    مرمان مرتاباساس مکتب تطبيقی آمريکايی، اوضاع دو سرزمين ايران و فلسطين، در دو رمان تحليلی و بر - رويکردی توصي ی

هها در دفهاع از   تها مقاومهت و پايهداری مهردم و اسهتقامت آن      سهت ا دهشه شناسهانه  امعهج ، تحلي ن راللیهاثر ابراهيم  آمنه أعراسزاده و حسن

انهد  بينهی و خاسهتگاه اجتمهاعی خهود توانسهته     کهه دو نويسهنده، براسهاس جرهان     دست آمدبه. درپايان اين نتيجه اده شودهايشان نشان دآرمان

تی نسهبت بهه جنهی دارنهد. فرههاد      ت اوت که دو نويسهنده، ديهدگاه مت هاو    ينمطلوبی بازتاب دهند. با ا گون اوضاع اجتماعی دو جامعه را به

، اتی اسهات تلهو و   ن هراللیه حالی که ابراهيم آن مبادرت دارد؛ درهای ترين صحنهزاده، بيشتر بر کارکردهای من ی جنی و بيان دلخراشحسن

 ديدگاه بينابينی نسبت به جنی دارد. کهشود ص میبه اين وسيله مشخی بنابراين ؛دهدکنار هم سرار میشيرين را در

 .آمنه أعراس، مرمان مرتابگرايی تکوينی، شناسی، ساختادبيّات تطبيقی، نقد جامعه :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار9

 . تعریف موضوع9-9

ادبی و تطبيق آن، به ساختار جامعه  بيهرون دسهت    کوشد با کشف ساختار درونی آثار می ادبيّاتشناسی جامعه

ت اجتمهاعی  ای که دارند برآنند تا ساختار محتوايی اثر را با موسعيّه ديد موشکافانه و ريزبينانهنويسان با. رمانبديا

سهی آثهار   شنانقهد جامعهه  »خود پيوند بزنند و مسا   جامعه را در سالب اثر هنری برای مخاطب بازآفرينی کنند. 

ههای  هها و کنهن   ت مختلهف جامعهه و طهرز رفتهار    قها ای است کهه بهه بررسهی طب   رشتهادبی، دانشی نوپا و ميان

يکهی از  ( »56: 5661)ايرانيهان،   «پهردازد. نهی از تهاريو مهی   های اجتماعی در دورة معيّمت اوت و متشابه ساختار

شناسهی ادبهی، محتهوا و    ق جامعهه شناسی محتوای اثر ادبی است. محقی، جامعهادبيّاتشناسی رويکردهای جامعه

ت سياسهی،  تحهوّ  ای بهرای بررسهی ميهزان انعکهاس تغييهرات و      وسهيله  مثاب ر ادبی را بهثاماي  مطرح درآدرون

 (.  65: 5616 ،عسگری حسنکلو) «کند.اجتماعی و فرهنگی مطالعه می

همين رويکرد و اين نوع مطالعهات اسهت. رمهان يکهی از برتهرين       شناسی انواع ادبی نيز زيرمجموع جامعه 

در سهط  جامعهه بهر     تحهوّل ت هوير بکشهد و ههر تغييهر و     ای را بهه جامعهه سيمای د توانانواع ادبی است که می

عنهوان  قيم دارد. جنهی نيهز، بهه   شناختی و سياسهی آن تهیثير مسهت   های فرهنگی، است ادی، اجتماعی، روان جنبه

 نوشهتار گهاارد. در  جهای مهی  زده تبعات بسيار نهاگواری را بهه  خارجی و بحرانی بر زندگی مردم جنی یعامل

 زدةده تها از سهيمای جامعه  جنهی    شه تحليه    مرمان مرتابو  آمنه أعراسهای  نام ، دو رمان جنی بهي  روپ

ی زندگی مردم آگاه شويم. هدف از اين پژوه ، بازتهاب ت هوير   ايران و فلسطين و تیثير جنی بر روال عادّ

 .عينی و ملموس از سيمای جامعه در سرزمين ايران و فلسطين، در دوره جنی است

 و هدف اهمّیّت. ضرورت، 9-4

خلهق ايهن    ت اجتماعی روزگهار تحوّ نوشتار پي  رو در آن است که مخاطبان با برخی از  اهمّيّتضرورت و 

شهناختی، بهه   ههای جامعهه  شوند. هدف اساسی نويسندگان نيز اين است کهه بها کاربسهت نّريّهه    دو اثر آشنا می

 های اجتماعی دو اثر دست يابند.مؤلی ه

 رسش پژوهشپ .9-3

 دو جامع  ايرانی و فلسطينی چگونه در اين دو اثر تجلیی يافته است؟های اجتماعی مؤلی ه -

 . پیشینة پژوهش9-4

ههايی  اوسهت کهه پهژوه     ةامللهاة اافللطانی ی ا مجموعه  ههای  داسهتان ، يکهی از  ن راللیهابراهيم  آمنه أعراسرمان 

را در سهه ف ه  نقهد     ةملهاة اافللطانی ی ا( مجموعه   6556يهاتی ) لبعبيد و ااست: شرح زير انجام شده مورد آن بهدر

ههای  های تعبيری روايهت و ف ه  سهوم: تکنيه     ل: ابزار و معانی روايت؛ ف   دوم: زيبايیاند. ف   اوّکرده
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ت ويرکشهيدن   مثابه  نويسهندة فلسهطينی در بهه    بيان روايی و حماسی که در آن به نقاط سوّت ابراهيم ن راللیه بهه 

املهاة ( مجموعه   5613اصهغری )  .انهد فلسطين ازراه طنز و تجربيهات شهعری و سهينمايی اشهاره کهرده      ایهرنج
ههای روايهی   را بررسی کرده و به اين نتيجه رسيده که ابراهيم ن راللیه در ايهن آثهار داسهتانی از شهيوه     ةافللطنی ی ا

گهر سهود جسهته و     ک روايهت ودگونانی همچون ر اليسم جادويی، تکني  چندآوايی، جريان سيّال ذهن و ک

نويسان مشرور جران ماننهد ووزه سهارا مهاگو و مهي ن     که ابراهيم ن راللیه از داستان در آخر به اين نتيجه رسيده

 کوندرا الگوبرداری کرده است.  

گونه بررسی کهرده اسهت: ف ه  اول: م رهوم روايهت      های ن راللیه را اين( رمان6556محمّد امين ابراهيم ) 

های روايهی در آثهار   هيم ن راللیه و بعضی از ناسدان؛ ف   دوم: عناصر تشکي  فنیی؛ ف   سوم: تکني رانزد اب

( يژوه  عناصهر داسهتان   5636حاتمی چراغ ) شمارد.ابراهيم و ف   چرارم: ويژگی و وظا ف راوی را برمی

ب بررسهی کهرده اسهت؛    شه  جزيره زمانی برای بزرگ شدن و آواز نيمه پسران ،مرمان مرتابهای را در رمان

بهار  طور اخت اصی، پژوهشی صورت نگرفته و بهرای نخسهتين   به آمنه أعراسو  مرمان مرتابامّا درمورد رمان 

 اند.صورت تطبيقی بررسی شدهگ ته بهاست که دو رمان پي 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-5

گرفتهه  تطبيقهی صهورت    ادبيّهات ه( فيبراساس مکتب اروپای شرسی )س  و تحليلی –توصي ی  ،پژوه  حاضر

ته ش شهده اسهت از    ، مح ول و مولود عوام  گوناگون اجتماعی است؛ همچنين ادبيّات رويکرد، که در آن

 شناسی ادبی نيز است اده شود.های پژوهشگران عرص  جامعهبرخی ديدگاه

 پردازش تحلیلی موضوع. 4
يشمندان علوم انسانی، مورد تیمّ  بهوده اسهت. آزهازگر ايهن     نداز ديرباز درميان ا ادبيّاتم روم ارتباط جامعه و 

شاعر و شعر و همچنين تیثير مثبهت يها من هی شهاعر      از رابط  ،جمروریدانند که در کتاب ه را اف طون مینّريّ

را در اواي  سهرن نهوزده    ادبيّاتشناسی گااری نّريه نقد جامعههای بنيانگويد. اوّلين پايهدر زندگی سخن می

ههاي  بها نرهاد    از منّهر پيونهد   ادبيّهات در کتهاب    5155فرانسوی در سهال   5دانند که مادام دوستال دی میمي
 6از او، ايپوليهت تهن   په  متقابه  نشهان دههد.     ساير نرادهای اجتماعی رابطه   و ادبيّاتد تا بين کوشي 6اجتماعی

  ( تیکيهد اصهلی نّريّه   46: 5666، 4له  )و« داننهد مهی  ادبيّهات شناسی گاار علم جامعهبنيان»( را 5161-5136)

نّهر  ، نيهز از ادبيّهات های اجتماعی که ايپوليت تن بر سه م روم نژاد، محيط و زمان است. تن، معتقد است پديده

                                                                                                                                             
1. M. De Staël  
2. De La Litterature Consideree Dansles Rapports Avec Les Institutions Sociales 
3. I. Ton 
4. R. Wellek 
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 ادبيّهات » ،ديهدگاه او نژاد، محهيط و زمهان سهرار دارد. از   اجتماعی است، تحت تیثير سه عام   ش  پديدةبیاو 

انهد: زيسهتی،   تعامه  سهه دسهته عوامه      ع ر نويسنده است. آثهار ادبهی نتيجه    ات قيبازتاب آداب و رفتار و خل

 )ع يهی، « کنهد. عوام  زيستی در نژاد، فرهنگی در محهيط و تهاريخی در زمهان بهروز مهی      فرهنگی و تاريخی.

5615 :66  ) 

اسهت کهه   ی شهود، علمه  شناسهی ادبهی شهناخته مهی    يا جامعهه  ادبيّاتشناسی در عنوان جامعهآنچه امروزه به 

گهااری کهرد.   ( فيلسوف و منتقهد مجارسهتانی در اوايه  سهرن بيسهتم آن را پايهه      5365-5166) 5جورج لوکاچ

علهم بها   »نّهر او  ی ارتبهاط تنگهاتنگی وجهود دارد. از   لوکاچ، معتقد بود، ميان ساختار اثر هنهری و سهاختار ذهنه   

مهاوس  و مناسهبات بهين امهور مهاوس  را       ورعلم امه  های خود،گاارد، هنر با صورتثر میاما  محتواهای خود بر

 (56: 5615« )کند.ها را عرضه میها و سرشتکند؛ امّا هنر جانعرضه می

شناسی ذکر شده است که برای آشهنايی بيشهتر بها ايهن     تعاريف گوناگونی برای رمان و ارتباط آن با جامعه 

 ،شناسهی لحها  محتهوا و مضهمون جامعهه    از 6ادر. مي ن کونه شوده بيان میموارد، ديدگاه انديشمندان اين نّريّ

مورد چند و چهون زنهدگی بشهر    بلکه کاوش در ؛رمان اعترافات نويسنده نيست»کند: گونه بيان میرمان را اين

 (66: 5656) «ل شده است.است در جرانی که به دام مبدّ

نّهر  از» :آن نشهان دههد  ی گرايی در رمان را با تحلي  محتوات ش  اين بود که واس  جورج لوکاچ، عمدة 

محه    واسعيّهت ديهدگاه او اثهر ادبهی    جتماعی نهوعی پيونهد وجهود دارد. از   های بزرگ و مسا   ااو ميان رمان

داندکهه جرهان   را جرهان کهوچکی مهی    ادبيّهات لوکهاچ،   بيان ديگر،است. به واسعيّتبلکه نوعی بازتاب  ؛نيست

 ،آوردو، ايهن محتهوا اسهت کهه شهک  را پديهد مهی       ا نّهر دههد. از جرهان( را بازتهاب مهی    واسعيّتتری )بزرگ

روايهت   ،نثهر » لحها  تکنيه  ادبهی   از (566: 5611)شميسها،   «مرکز هر محتوايی نيهز انسهان اسهت.    که همچنان

ت  هي ، سهر و کهار     انسهانی همهراه بها    ه و پيچيدگی خاص که بها تجربه   ای است که با طول شايان توجّسهخ ی

ص شهرکت  مشهخی  هها در صهحن   شخ هيّت بيان شهود و در آن گروههی از    دثطريق توالی حواداشته باشد؛ از

 (64: 5665)ميرصادسی،  «داشته باشند.

ات زهرب بها ايهن    نّريّ راه مطالع آمد. پژوهشگران از شناسی در زرب پديدنقد جامعهشد که گ ته  ترپي  

نهاپلئون بهه    هم و په  از حمله   زدبه اوايه  سهرن سهي    تعلیقدر نقد ادبی عرب، م تحوّلنوع نقد آشنا شدند. آزاز 

شهدن  زمين و ظرور مکاتب جديهد و فعّهال  غربسبب تیثير مطالعه در نقد ادبی مبه تحوّلاين ة م ر است. عمد

 (63: 5666 )ر. ک: امامی، عرب بوده است ادبيّاتشناسی و تحقيقات جديد در های شرقپژوه 
                                                                                                                                             
1. G. Lukacs 

2. M. Kundera 
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مانند ديگهر هنرههای زيبها     ادبيّاتکند که  م میاعدر لبنان، عمر ال اخوری، صاحب مکتب آزادی ت کیر،  

اسهت. او   ادبيّهات سوسياليسهتی در   گهااران فکهر و فلسه     ز از بنيهان منهدور نيه   محمّدای اجتماعی است. پديده

طور افراطی بهه نقهد اجتمهاعی    مندور به محمّدداد. شايان ذکر است؛ مینقد اجتماع را سر ادبيّاتها شعار مدّت

 دارد کهه منتقهد بايهد آن را آشهکار کنهد. )ر. ک: الحهاوی،       ایزيبهايی  ادبيّهات رد و معتقد بود آوروی  ادبيّات

5314 :555) 

نسه  اوّل   کوشه  اسهت کهه    ادبيّاتشايد آنچه در ايران در اين حوزه نمود بيشتری دارد، اجتماعيّات در  

شهد   ت با ز محسهين صهديقی آزهاز   نیاست. اين س ادبيّاتبارة فرم عناصر اجتماعی در شناسان ايرانی درجامعه

ا مينهی ادامهه   شد؛ سپ  بها روح ايشان تدري  می توسّطعلوم اجتماعی ترران  در دانشکدة 5641که در سال 

ن مسها   اجتمهاعی   يهافت شناسی متن ادبی است؛ امّا ، جامعهادبيّاتشناسی ا مينی معتقد است جامعه. روحيافت

کهار  نخسهتين  ،انقه ب اسه می   آسهتان   در 5661م دارد. بها خره در سهال   نها  ادبيّهات در آثار، اجتماعيّهات در  

چها   بهه  اجتمهاعی جرهان داسهتان    واسعيّهت وان نعد ايرانيهان بها  جمشي رامعنی علمی آن به ادبيّاتشناسی جامعه

 (.45: 5616د )ر. ک: همايون سپرر، رسان

 . عناصر داستانی دو رمان4-9

 پیرنگ .4-9-9

و چرهارچوب داسهتان    واسه  اسهکلت  طهرح در »هم پيوسته است. بهرويدادهای ای از عهمومج طرح يا پيرنی،

عبهارت  ؛ بهه دههد ی پيرنی، شرح خ صه و موجز حوادثی است کهه بهرای اشهخاص ری مهی    طور کلیاست، به

کهه   یجهاي نهد و بها مسهاعدت آن خواننهده را بهه     گزيوسايعی است کهه نويسهنده برمهی    پيوست هم  بهديگر، حلق

بيشهتر از   مرمهان مرتهاب  ترش پيرنی در داستان (. دايرة شمول و گس66: 5645)يونسی، « رساند.واهد میخ می

کهه شهرح حهال آوارگهان     لهين روزههای جنهی را    هم داستان اوّ مرمان مرتاباست. نويسنده در  آمنه أعراس

دههد. نماينهدة ايهن    مهی   حال فضای جبره و افرادی که توان مقابله با دشمن را داشتند، نمهاي است و هم شرح

شهررهای ديگهر    هستند که ههر دو همهراه خهانواده، آوارة   « فاض »و  «کام »های نامدو گروه، برادران دوسلو به

 نيهز همهراه خهانواده، آوارة    کامه  گهردد.  و بهه آبهادان بهازمی   شود ا فاض  در ميان  راه، پشيمان میشوند؛ امّمی

 شوند. ديگر شررها می

حهال مهردم   زيهرا نويسهنده فقهط بهه شهرح     رسهد؛  نّر مهی ، اندکی ضعيف بهآمنه أعراسن پيرنی در داستا 

ی بسهيار ده و توصهي ی از حهال و روز آوارگهان کهه بها مشهک ت       ه و اوضاع و احوال آنان بسنده کهر ديد ستم

 ند.کاند، ارا ه نمیشده روروبه
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 افکنی. گره4-9-4

انهداختن   ههم ی بهافکنگره خورد.چشم میبه مرمان مرتابن ی، يکی از عناصر پيرنی است که در رماافکنگره

صورت اسهت کهه   دهد. اين عم  بدينمی گسترشنامه را حوادث يا اموری است که پيرنی داستان و نماي 

آورد تها  وجهود مهی  اصهط ح حالهت بغرنجهی بهه    کند و بهه نويسنده در آزاز طرح، گرهی در داستان ايجاد می

مرمهان  موجهود در رمهان    گهره  (.56: 5615رنهج،  هها پديهد آيهد )ر.ک: زود   يّت ه خشدرگيری  ،آن درنتيج 
، جدايی دو برادر دوسلو است و عام  اصلی اين جدايی، جنهی اسهت. دوسلوههايی کهه عقيهده و طهرز       مرتاب

 است: آمدهمرمان مرتاب نمونه در  رایب ؛دهدمیپي  رويشان سرار هم را در هايی جدا ازفکرشان راه

ههای  گويد فاض  از نّر فکری به بلوغ رسيده. نه که تو عهو  نشهدی. تهو دنبهال خواسهته       میامزح  به ک»

   (64: 5616)« کنه.زمينی هستی، ولی فاض  آسمونی فکر می
 «لمهي  »، عاشهق  «صهال  »؛ گره اوّل ازنوع عاشقانه است. شودهايی مشاهده مینيز گره آمنه أعراسدر داستان 

نهوع تهراودی هسهتند کهه     ر، ازشود. دو گهره ديگه  متعدّد رمان به آن اشاره میت شود، عشقی که در ص حامی

آن باعه   همسر آمنه و شرادت يکی از خواهران اسهت. شهرادتی کهه معمهاگونگی      ،مربوط به شرادت جمال

 آمده است: آمنه أعراسمثال در  رایب ؛گونه استشود. شرادت جمال اينر داستان میکش  بيشت

َ نال  افِل ةی اةًاباور   افِل  اهیًأ ف ق ا ااف  اايتةئر ااف اافن ااإن ااافتِِللزیوناقةل ا» ،اإباة تطریا ار  َِ ا ،اوأباة   ار ًا ِِ :ا5002)ا«ًةروخ،اقا ت ل ا اوا
ااا(98
ت جراحهت  شهدّ ت مجروح شده اسهت.  شدّتلويزيون گ ت که در بمباران هوايی ي  ن ر کشته و ي  ن ر بهترجمه: )

 (اسايی نبود.شنک  ساب  برای هيچ ی بود کهحدّ به

اافق ربام نايف» ِ ول  ا ل قن  ا(89ا)مهةن:ا«افق رباهواز وجهة،اا   هة،اأواأَوهةًًًاِنطةٌءاک ثلاٌتاَت 
ک  که در سبهر  ها يقين دارند آنهري  از آن .کنندآن گريه می ةو بر مرد شوندان زيادی دور سبر جم  میزن)ترجمه: 

 (شوهر، پسر يا برادر اوست. ،است

 د کهههروبههام مههیههها بههه پشههتيکههی از آن روزی .يگههر، مربههوط بههه يکههی از خههواهران اسههت د شههرادت 

دارد، هويهت  کهه هويهت ديگهری را زنهده نگهه     د. خهواهرش بهرای اين  اننرسه شرادت میبهاو را تيراندازان  ت 

 مهه سلوهايی که حتیی برای مادرشان ساب  شناسهايی نيسهتند. يه  پرسه  بهرای ه     کند. دو   را برم  نمیيخو

 شود.ص نمیآن مشخی پاسوگاه شود؛ چه کسی مرده است؟ پرسشی که هيچمطرح می

 کشمکش .4-9-3

اسهت کهه بنيهاد     شخ هيّت دو نيرو يا دو  ر از پيرنی، کشمک  است. کشمک  دراصط ح، مقابل عام  ديگ

 گيهری در(. کشمک  براساس نيروهايی که بها يکهديگر بهه    64: 5615ريزد )ر.ک: ميرصادسی، حوادث را می
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انسان بهر ضهدّ    انسان بر ضدّ طبيعت و ج: : انسان بر ضدّ انسان؛ ب:شود: الفبه سه دسته تقسيم می ،اندبرخاسته

اش ( برگشتن فاض  به آبادان موجهب کشهمک  زيهادی بهين او و خهانواده     61: 5655، 5پراينر.ک: خودش )

بهه ت هميم خهود پايبنهد اسهت. ايهن         فاضولی  ؛دهدشدن فاض  انجام می، هرکاری برای من رفکام  شد.

 :آمده است مرمان مرتابنمونه در  رایب ؛شودبين دو برادر می سبب درگيری و مشاجرة ،کشمک 
سهدر صهدای فاضه     اش. چهه سهوخته کام  که برزی شده بود، کف دست  را خوابانده بود بر صورت خي  و آفتهاب »

 (55: 5616« )ديگه نه مو، نه تو.. بخشمت، کام وست نمیهيچ»گ ت: زريب بود، وستی می

ههايی  واگويهه  صهورت بهه در داستان زم و اندوه  .آمنه، متجلیی است شخ يّتبيشتر در  آمنه أعراسکشمک  

هها  گويهد. گهويی آن  که چگونه او با برادر و همسرش سخن مهی  شودمشاهده می ،داشته است که آمنه با خود

 آمده است:   نهآم أعراسهستند؛ برای مثال در  در مقابل 

امطتأک ً امناأن ا» ااف اکط  ط ِ ل اايذک اأن   :ا5002)اً«میع اک اماناافوباولاإ  اايکاااي،ام وٍتاغالاااة  ا ،اوکةن اال طً امنام وتاک بلر 
ا(98
   (ی باشد تا تو را از رسيدن به من بازدارد.ای، بايد مرگی بزرگ و زير عادّمطمئن بودم اين تويی که رفتهترجمه: )
 حرانب .4-9-4

ا يه  وضهعيّت سهاختن خواننهده بها    مواجهه  انهد و زهافلگيری عبهارت اسهت از    بحران داستان را زهافلگيری ناميهده  

دادن شهود کهه هرچنهد توسیه  ری    ی ترسيم میصورتبهبينی. اين عن ر گاهی رخدادی ناگرانی و زير ساب  پي 

بسهيار  شهود کهه   ی ترسهيم مهی  صهورت بهه ز آن را داريم؛ امّا با نوعی از تعجّب و شگ تی همراه اسهت. گهاهی نيه   

شدن وانهت عزيهز؛   (. دزديده643: 5645؛ يونسی، 565 :5453بستانی، الر.ک: ) ناگرانی و زير ساب  انتّار است

 ؛ديدند را فقط در ترران میآرزوهايشان ق تحقی ،کند. زح  و کام آواره را دگرگون می زندگی دو خانوادة

 ست:  ا آمده مرمان مرتابمثال در رای ب

زحه    .سوی ترران کهه نااميهد شهد   سرست برده بودند. کام  تمام اميدش به صب  بود و حرکت بهماشين را به»

 (545: 5616) .««آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت»آهسته و شوی شبيه ناله گ ت:  ... آمد کنارش

ادن پهدرش، چنهان بهر او    ده اسهت؛ م هيبت ازدسهت   يافتصال ، نمود  شخ يّتدر  آمنه أعراسبحران داستان 

کلیهی دگرگهون   او را بهه  شخ هيّت بهرد. ايهن بحهران    ياد میحتیی عشق فراوان  به لمي  را از تیثير گااشته که

 است:   چنين آمده آمنه أعراسنمونه در  برای ؛کرد

ااأَت  اااااف  اااأن اي» ،اما ق اا ،اِمااناأجااةرع،اشااةرا ة،اوأناأطازطلاإفاااااف   ا«ًِب ااکالاف ساای أِ   ااوتااااةلاا اولطالاأنایا قطااناااابااة امااةایطریاًا
ا(111:ا5002)

                                                                                                                                             
1. L. Perrine  
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بها صهدای   فقط برای اينکهه   .خواهد به او بدهمخواهم به خيابان بروم، خيابان خودمان و هرچه را صال  میمیترجمه: )

 .(دانم که صال  هرگز اين را نخواهد گ تبلند بگويد لمي  دوستت دارم ولی می

 . نقطة اوج4-9-5

کند. به تعبير يوسف نجهم، نقطه  اوج   کم  آن گره داستان را باز میتی است که نويسنده بهمامقدّ ،نقط  اوج

رسهد، بسهيار   اين مرحله مهی  ی داستان است. زمانی که خواننده بهافکنگرهبلندايی است که نرايت پيچيدگی و 

)ر.ک:  شهود مهی  انچنهد گشهايی دو زند و اشتياس  بهرای شهناخت گهره   تند میهاي  تندشود و ن  ر میمتیثی

و بهرادر اسهت.   های موجود در ايهن داسهتان، جهدايی د   شد، يکی از گره گ ته(. همان طور که 46: 5355 نجم،

از مقابه    یهها سهوار بهر لنجه    کهدام از آن کنهد. هر ديدار برادرها را دو بار تکرار مهی  در دو ف   آخر، صحن 

 ه است:  مدآ مرمان مرتابای که در گونهکنند؛ بههمديگر عبور می

کريم، سدبلند بها موههای فهری. کنهارش کامه  را ديهد...       پوست، شبيهرو پسری را ديد سياهفاض  در لنج روبه»

 (456: 5616)« « ی سد کباب شدم که مونه نشناخت! يعنی»رو شدند... فاض  فکر کرد : روبه

 ییگشاگره. 4-9-6

جهدايی دو   بها  مرمان مرتهاب گشايی در رمان رهطول داستان است. گگشايی، گشودن حوادث پيچيده در گره

 دهد:يابد که نويسنده در آخرين سطر رمان خبر از آن میبرادر پايان می

« .چکيهد ها را باز کرد. کام  با سر و روی خهي  مقابه  چشهمان  نشسهته بهود و از موههاي  آب مهی       چشم»

(5616 :454) 

يابد و ايهن عشهق بهه    سرانجام با شرادت صال  پايان می ت،که عاشقانه اس آمنه أعراسا گره موجود در رمان امّ

 ؛شهود  گهره گشهايی  ، سهرانجام بها تحقيقهات رنهده     جمهال و معمها گهونگی آن    ا شرادتامّ؛ رسدسرانجام نمی

 :  آمده استطوری که در آن  به

اافی اااویافِلسططت  ااالا،اوأُاااألًًً» ااقةفااا :اُاااأَه  ط ًاف   اااارنااًا ا«مل اااة اَفاااکااالُااال،ااالُااالاکل اااریًِةَل اأجااارلاالاااااافع اااو   اايَ ه بااا ط
 (100:ا5002)

جهرأت برگشهتن    ا وستی اسهم را فرميهدم  امّ ؛رفتم کنم...وجو میروم و پرسامروز به بيمارستان می :رنده گ تترجمه: )

 (نداشتم.

ده اسهت.  کهر اکتسابی آن را کسب طور بهسبب وراثت يا که يا به داردها و خ وصياتی هر انسانی ويژگی 

ثهر نمايشهی يها روايهی،     ادر  شخ يّتد. آوروجود میبه یخاصّ را برای هدفهای داستانی شخ يّته ندنويس

رفتهار( و آنچهه   دههد ) آنچهه انجهام مهی    راههها از های اخ سی و ذاتی که اين ويژگیفردی است دارای ويژگی

دههد. بهه ايهن    را بازتاب مهی  تشخ يّهای زمين  چنين رفتار يا گ تاری، انگيزه .يابدگ تار( نمود می) ديگومی
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در اختيهار   ،حهال افهراد داسهتان    بها توصهيف و شهرح   افهزود کهه نويسهنده    را اتی اطی ع  تعريف، بايد مجموع

ای از رفتهار، گ تهار و افکهاری کهه نويسهنده      های داستانی با مجموعهه شخ يّتواس ، دهد. درمخاطب سرار می

 .(66: 5615)ر. ک: مستور،  د نق  اي ا کنندنتوانمحدوده مین آيند و تنرا در ايوجود میکند بهبيان می

پايرد. روش مستقيم ايهن حسهن را   پردازی به دو صورت مستقيم و زير مستقيم صورت میشخ يّتشيوة  

گهاهی   بنهابراين  تنرهايی از ايهن روش اسهت اده کهرد؛    تهوان بهه  نمهی  گاهد که واض  است و مخت ر؛ امّا هيچدار

« عمه  داسهتانی  »فهی زيهر مسهتقيم نويسهنده بها      در معری»د کنه فهی مهی  معریرا هها  شخ هيّت قيم ستنويسنده، زير م

« .شناسهيم ، او را مهی شخ هيّت طريق افکار، گ تگوها و يا اعمهال خهود   کند؛ يعنی ما ازفی میرا معری شخ يّت

 (41: 5656 )سليمانی،

شهيوة   ه است. با توجّه به اينکهه داسهتان بهه   فتکار ربهمستقيم  ةپردازی به شيوشخ يّت، مرمان مرتابدر داستان 

ديهد، اجهازه    شناسد، اين زاويه  ها را از زبان راوی میشخ يّتمخاطب،  بنابرايناست،  دانای ک  روايت شده

ديگری بهرود.   شخ يّتسراغ ها شود. مدّتی آنجا بماند. بعد بهشخ يّتي  از دهد نويسنده وارد ذهن هرمی

کند. فاضه ، پروانهه را بهه    ها را به مخاطب معریفی میشخ يّتطور صري ، يسنده بهنو، مرمان مرتابدر رمان 

گونهه بهه مخاطهب معریفهی     ايهن ها را آنشود که نويسنده رساند. در راه بازگشت با افرادی همس ر میشيراز می

   :کندمی

راسهت   و گهردن  از خهطی  ر رفهت، سه  آبادی بود که سد بلند و  زر؛ راه کهه مهی  مها پيرمردی خریيکی از آن»

 «پا داشت با کمربندی به پرنای ي  کف دسهت و سهه رديهف سهورای.    . شلوار سياهی بهزدهيکل  بيرون می

(5616 :561)   

هههای فرعههی از زبههان تصههورت دانههای کهه  اسههت کههه شخ ههيّروايههت بههه ةنيههز شههيو آمنههه أعههراسدر رمههان 

گونهه  ت صهال  را ايهن  نه جز يات ظهاهری شخ هيّ  آممانند اين مثال که  ؛شوندفی میهای اصلی معری شخ يت

   :گااردنماي  می به
اا طباو اافاايت» ا  عاا   اال ت ک اافعطلیااةًام جااأ ار أیاا ط اَفِااک اافز ااا ااف ااةِالاا ُااو ام اولاش  أنلطااک اواا لااااات  ااةترتاالاااا ااريفام جاأ ار أیاا ط

ا(151:ا5002)«اأرنبتریاِب ِجلً
ههای دمازهت   های دو طرف بينهی و پهره  ه جوشناگران متوجّ ؛ی لبت را ديدما های نرم و سياه بناگران سبي )ترجمه: 

 (.شدم
 ها. شخصیّت4-9-4

 فرعی های اصلی وشخصیّت. 4-9-4-9

 ؛شهوند اصهلی و فرعهی تقسهيم مهی     تی کهه در داسهتان دارنهد بهه دو دسهت      های داستانی بنهابر محهوري  شخ يّت
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ی نه يه  سشهر درگيهر ج    تند کهه هرکهدام نماينهدة   هسه   و فاض  کام مرمان مرتابهای اصلی در شخ يّت

فاضه  نيهز    ؛ وهستند. کام ، نماينده مردم آواره که با شروع جنهی مجبهور بهه تهرک خانهه و کاشهانه شهدند       

، آمنهه، لمهي  و رنهده،    آمنهه  أعهراس کنهد. در  مردم مقاوم است که با جان و دل از وطن محافّت می نمايندة

   ها در جريان است.داستان حول محور آنه های اصلی داستان هستند کشخ يّت

های فرعی نيهز اعمهال   شخ يّتمورد رود، درمی کاربههای اصلی شخ يّتمورد بسياری از اصولی که در 

داسهتان را   رانهدن های اصهلی مسهئوليّت پهي    شخ يّتتر از های فرعی بسيار جالبشخ يّتگاهی »شود. می

تهوان  يهن مسهئوليت را برعرهده ندارنهد، بهه همهين دليه  بيشهتر مهی         ا ههای فرعهی  شخ هيّت عرده دارند؛ امّها  بر

ههای فرعهی   شخ يّتشود، اگر های فرعی خطرناک میشخ يّتدادن به ن کرد. گاهی اهميّتآميزيشا رنی

 (515: 5635رصادسی، )مي« شود.خود را ندانند، داستان نامتعادل می حدّ

مرمهان مرتهاب   های فرعی داستان شخ يّتجزء  سليمه د،، عادل، طاهر، لويی، سعاخير، زح رحمان، سدم 
صهال ،   ،آمنهه  أعهراس شهود. در رمهان   تهر مهی  تر و گسهترده ماي  داستان، عميقها درونکم  آن هستند که به

بهرد داسهتان، نقه     های فرعی هستند که در تکام  و پي شخ يّتجزء  جمال، م ط ی، ناديه، وص يه، عزيز

 د.ای دارنمحوری و برجسته

 های ایستا و پویاشخصیّت .4-9-4-4

يعنهی  ؛ دههد ی در رفتارش روی نمهی تحوّلل تا آخر داستان از اوّ»شود که ی گ ته میشخ يّتايستا به  شخ يّت

گهر  ايسهتا، ا  شخ هيّت در  ،عبهارت ديگهر  ( بهه 64: 5656ی، )سهليمان « .ل داستان بودماند که در اوّطور میهمان

دل، ن هرت، علهی کبهابی، فاضه  و     عها  ؛دشهو نمهی  تحهوّل خوش تغييهر و  ستشخ ی، من ی يا مثبت باشد، د

. شهود هها مشهاهده نمهی   های ايستا هستند که تا پايان داستان تغييری در نگرش و رفتار آنشخ يّتجزء  کريم،

 .يم شرر و ح ظ آن به هر سيمتی استها دفاع از حرهدف آن

در دنيای داستان نيز چنهين عهاملی    .ندشومی تحوّلو  يردچار تغي و حوادث،با گاشت زمان  های پوياشخ يّت

معریفهی   داستان آن نيستند که نويسهنده در اوّل داسهتان بهه مخاطهب     پايانها در شخ يّت؛ برخی از دوجود دار

در اوّل  ،اند؛ کامه  های داستان دچار تغيير مثبت و برخی دچار تغيير من ی شدهشخ يّتکرده است. برخی از 

نهدارد؛ امّها در رونهد داسهتان،     خهاطری بهه آنجها     تعلیهق است که از آبادان فراری است و هيچ   یداستان، شخ

   :باشدرو راه برادران  کند تا دنبالهخانواده را راضی می شود و با اصرارهای پياپی،می تحوّلم
 (651: 5616« ).نکنن حرکت میننه تورو خدا باار برم! اآل»رضايت نامه در دست کام  مچاله شده بود. گ ت: »

صهال  و لمهي ، ايسهتا هسهتند. صهال  و لمهي  از        جهز ههای انتخهابی بهه   شخ يّتتمام  آمنه أعراسدر رمان  
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خهوش تغييهر و   وجودآمهده در رونهد داسهتان دسهت     اسهات بهه  های پويای داستان هستند که بر اثهر اتی شخ يّت

دههد.  يهر مهی  ی تغيکلیکه روح و روان  را به ردگااو میچنان تیثيری بر اصال ، شوند. شرادت پدر می تحوّل

 شهود تاجهايی  ه مهی ياهاي ، افسهرد پ  از شرادت سامر، سررمان رؤشود؛ او نيز لمي  نيز دچار دگرگونی می

   :آمده استای که در اين رمان گونهبه ؛پنداردکه خود را شب  می

ا:اإ ااة» اااقةف اا ارناًا اِن   اف اای  اافن ااةا یااو،اوأن اَت  اا   ااةاإفااااماارأ ،اِ ن ااِباایااو  ااری اي اریاأباالاامااناأةج  ِط رط :ا5002)«اماارأ ،اوبااورتریاح 
ا(159

تهر از آيينهه اسهت و    کند که ي  شب  است. شب  نيازی به آيينه ندارد چون صهاف لمي  فکر می :رنده گ ت)ترجمه: 

 .(کندعکس  او را زخمی می
 گووگفت .4-9-4-3

زيهر مسهتقيم اسهت کهه خواننهده بهه ايهن واسهطه،          طهور هبه پهردازی  شخ هيّت گو، يکی از شهگردهای  وگ ت

د و بهه دو صهورت ديهالوگ    کنه هها ارتبهاط برسهرار مهی    شناسهد و بها آن  ههای اصهلی و فرعهی را مهی    شخ يّت

زدن با خود است کهه افکهار و   حرف ،طرفه( مونولوگوگوی ي وطرفه( و مونولوگ )گ توگوی د )گ ت

شهيوة مونولهوگ و   ی فرعهی در داسهتان اسهت، بهه    شخ هيّت کهه  ل دهد. عهاد نشان میرا ها شخ يّتاحساسات 

کنهد و  گونهه معرفهی مهی   وگهو بها فاضه ، عهادل را ايهن     شود. ن رت در گ هت ديالوگ به مخاطب معریفی می

 گويد:   می

   (34: 5616) «ه اسمی براش نراد درحقيقت ط ن.شی داره که نمیفلز  ی جور آدما يه آلياو خاصّ»

 فاض  با خودش گ ت:

 (65)همان: .« گشترفت و برمیدست شط میزد به آب و تا آنیم گه عادل بود چی؟ عادل شير بود.ا»

شهوند. آمنهه   به مخاطب معریفهی مهی   مونولوگ واسط های داستانی بهشخ يّت، تمام آمنه أعراسدر رمان  

ی خهود و  کند. رنده نيز شهرايط زنهدگ  خود را به مخاطب معریفی می ، اعضای خانوادةبا مرور خاطرات گاشته

 .ايهن شهيوه بيهان شهده اسهت      دهد. بيشتر داستان براسهاس افراد خانواده را با مرور خاطرات به خواننده نشان می

 حال مردم جامعه روايت را تشکي  داده است.آيد و شرحوجود می اساتی که برای اين دو خانواده بهاتی 

دهنهدة طهرز   گيرند که هرکدام نشاندر چند دسته سرار می مرمان مرتاب های رمانشخ يّتاين توضيحات،  با

طلهب:   شهرادت  :شوندی از طبقات مختلف جامعه است که بدين شک  دسته بندی میگروه خاصّ فکر و عقيدة

، دهيه زب خيهر، کامه ، زحه ، طهاهر، عزيهز،     فاض ؛ آوارگان: رحمان، سهدم  ، ن رت، کريم وعادل علی کبابی،

 صهدر، سهتون پهنجم و   و خيانتکهاران: بنهی   فروشو سليمه؛ سودجويان: آسای ريگی، زه م سهيگار  سعاد، لويی 

يکهی از ايهن    طلهب هسهتند.  ههم شهرادت  همگی از ي  طبقه و آن آمنه أعراسهای رمان ا شخ تامّ؛ دزدان
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   او آمده است: ةکه دربار ها م ط ی برادر آمنه استتشخ يّ

امطت ز وِجة ،او ا» اه ةم نلااف واکط    ِ ت ايمعا،ف ک اأوالٌ ،اف ب قی   ة،ا ا اَت  امعااف واکةن اف ک اِا روناو فً   (11:ا5002)ا«ًيفاا ل یهلاف ب قی  

ی اگهر بيسهت فرزنهد    ماندی، حتیه من در اينجا می باز با ،ه هم داشتیی اگر زن و بچّمنّورم اين است که تو حتیترجمه: )

   .(ندیماداشتی که نگران جانشان بودی باز با من می

 . زمان4-9-4

کرده اسهت. نّهم   نّم، تداوم و بسامد بررسی   زمان در روايت را از سه جنب رانسوی، مسئل ، منقد ف5ورار ونت

 دنبهال ايهن هسهتند کهه بداننهد     ازنمايی آن در داستان. در نّم بهتوالی رخدادها و ترتيب ب عبارت است از رابط 

ناهماهنگی و انحهراف در نّهم و ارا ه     گونه است يا خير. ونت هريم روايت شده آيا داستان بر ي  مسير مستق

ت ای از متن در مقطعی زودتر يها ديرتهر از موسعيّه   پريشی نق  پارهنامد و اين زمانپريشی میعناصر متن را زمان

نگهر   پريشی به دو صورت آينده(. اين زمان66-65: 5616 ،6تو ن ر.ک:) طبيعی و منطقی توالی رخدادهاست

نسبت ميان طول مدّت زمان داستان و زمان روايت است. تداوم ممکهن  « تداوم»شود. نگر مشاهده میگاشتهو 

نسهبت ميهان   بودن  يکسان ،ثابت شتاب است به سه صورت انجام شود: شتاب ثابت، شتاب مثبت و شتاب من ی.

زمهان زيهادی   ه مهدّت ، اخت اص حجم کمی از متن بشتاب مثبت داده بدان است.زمان متن و حجم اخت اص

 است. زمان کوتاهی از داستاناخت اص حجم زيادی از متن به مدّت و شتاب من ی،از داستان 

بسهامد   انهد از: شهود کهه عبهارت   بسامد، مبتنی بر اين است که ي  رخداد چندبار در متن روايی تکرار می 

بار بار روايت رخدادی کهه چنهد  ي بسامد بازگو:  بار روی داده است.بار روايت رخدادی که ي ، ي م رد

 بار روی داده است.روی داده است و بسامد مکریر، روايت چندبارة رخدادی که ي 

 گونه  ی و معلهولی بهه  علیه  ايهن اسهاس، رابطه     مستقيم زمانی روايت شده بهر  براساس خطی مرمان مرتابداستان 

اين شکستگی تهوالی زمهان، بيشهتر     ؛زندم میههاين خط را ب شود. گاهی نويسندهبارزی در اين اثر مشاهده می

ی و آينهده نگهری بهاهم مطهرح     نگهر گاشهته شود در ي  صحنه از داسهتان،  نگر مشاهده میگاشته صورتبه

 شود:می

هها بهرای گ هتن خواهنهد     هم که برسند، خيلی حرفکرد بهفکر ..ها را بست و به فاض  فکر کرد.کام  چشم»

توانسهتند سهر خهاک عهادل     . مهی افتنهد.. های خلوت بوادره راه مهی در خيابان دارند وداشت. دوچرخه را برمی

 ؛ واجی کننهد تها خوابشهان ببهرد    ها توی سنگر آنقدر ورّشب فاتحه بخوانند. دوباره م فه و بطری جم  کنند و

ا گهم کهردی، دومهی ديگهر بهه درد      دوست داشت تا آخر عمر باهم باشهند، مثه  دو چيهزی کهه اگهر يکهی ر      

                                                                                                                                             
1. G. Genette 

2. M. J. Toolan 
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و از خهاطرات مرهاجرت بگويهد. از     رکاب بزنهد  با دوچرخه ری نخورد. بعد در راه بازگشت به شرر اوکا هيچ

زيهر پتهو. از بريهدن ترمهز و     نخهوردن  ههای پهارک و جنهب   خهوابی  تنی هم نشسهتن در وانهت عزيهز. از شهب    

  (663: 5661) «.شدن وانت عزيز دزديده

ثهال آمنهه   رای مبه  ؛شهود وفور يافت مهی رور خاطرات بهبازگشت به گاشته و م ،نيز آمنه أعراس درخ ل رمان

   کند:  را بازگو میيوساي  عروسی خو
ااة اک ع ر ُاا سةاال» ا«  ی  هطسااةاکطاال اهااذااافقطااو اتًام  ن ق ااة،او مااةام نقااةاوافع اارو ايفامیط ااناأنای ااتل ًامااة ایاافع ااری ايفای ومهااةاقااةفوااإناا ُر
ااا(44:ا5002)
همهه نيهروی نّهامی بينتهان فاصهله      ايهن و  د تا زمانی که عروس و داماد در ي  منطقه نباشهيد روز به ما گ تنآنترجمه: )

 (گيرد.عروسيتان سرنمی ،باشد

 تداوم .4-9-4-9

اسهت. شهتاب   توصهيف کهرده   ص حه  454 رحدود ي  ماه اوّل آزاز جنی را دمرمان مرتاب، تداوم داستان 

لين روزههای جنهی   اوضاع و احوال سيمای جامعه را در اوّ شتاب ثابت است. نويسنده، ،داستانموجود در اين 

ت هوير  صه حه بهرای مخاطهب بهه     545حوادث داستان در  آمنه أعراسدر رمان  ده است.کرتوصيف  خوبیبه

يسهنده بها شهتاب    نو اسهت.  ح مردم فلسطين با آن عجين شهده حوادثی که ساليان متمادی رو .کشيده شده است

 دهد.نشان میثابت اوضاع و احوال شرر را 

 بسامد .4-9-4-4

 برهره جسهته و آن لحّه     م رد است. فقط در ي  صحنه از بسامد مکهریر،  ،وجه زالب بسامد مرمان مرتابدر 

، تهوالی وسهاي    آمنهه  أعهراس در داسهتان   ديدار دو برادر است که در دو ف   آخر دوبهار تکهرار شهده اسهت.    

گيهری در ايهن   طهور چشهم  نگری بهزند. گاشتههم میهس  بعلیی و معلولی را در برخی موا شده، رابط مخدوش

شهکي  داده  نگهری ت سوم از داستان را گاشهته توان گ ت: ي ی میای که حتیگونه؛ بهشودروايت مشاهده می

زيرا نويسهنده زمهان زيهادی را در حجهم کمهی از روايهت بيهان         ؛نوع مثبت است. بسامد در اين داستان ازاست

 بار تکرار نشده است.ای چندب بسامد در اين داستان، م رد است و هيچ حادثهده است. وجه زالکر

 . مکان4-9-3

محيطهی اجتمهاعی و مکهانی بهرای زنهدگی       زيهرا کنهد؛  ی اي ها مهی  خود نق  مرمّه  نوب مکان نيز در داستان، به

به   ههای متقا توانهد رفتهار اشهخاص داسهتان و کهن      کمه  آن مهی  اشخاص داستانی اسهت کهه نويسهنده بهه    

 تهوان بهه مکهان بسهت     مهی  هها آنتهرين  ها را در آن نشان دهد. مکان، انواع متعهدّدی دارد کهه از مرهم   شخ ت

: 6555د )ر. ک: عبيهدی،  های دوگانه اشهاره کهر  اختياری، مکان باز، مکان انتقالی و مکان  اجباری، مکان بست
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65-66.) 

ر.ک: اسهت ) ا عهااب روحهی و جسهمی    ص و محدود و همراه به شام  مساحت مشخی ،اجباری  مکان بست 

 های اجباری.مانند زندان و اسامتگاه؛ (55: 5366 روحی ال ي  ،

دارد و افراد بهدون ههيچ    چون ان ، عاط ه، صميميت و آرام  جريانهمص اتی  در مکان بست  اختياری، 

 مسجد و... ،ت هستند مانند خانهاليّحال فعّمشکلی در

ناسدان مساحتی نامعلوم )مانند شهرر، دريها(    گ ت شود که بهای را شام  میههای زير پوشيدمکان ،مکان باز 

عبيهدی،  ر.ک: ) کوچ  )مانند بازچهه و حيهاط( دارنهد   يا مساحتی  ه و خيابان(مانند کوچ) توسّطميا مساحتی 

6555 :66.) 

ای ديگهر مهرتبط   هه شود، مکانی است که جايی را به مکانگ ته می« مسار»در عربی بدان  مکان انتقالی که 

 (.63: 5313هلسا، ر.ک: کند )می

رونهد؛ امّها بيشهترين کهاربرد     کار نمهی به ادبيّاتمتضاد و مقاب  هم در  صورتبههمواره  ،های دوگانهمکان 

 (.55: 6555 عبيدی،ر.ک: ) است« باز و بسته»صورت متضاد به هاآن

کهه مکهان   اجباری است. ازآنجا  و مکان بستکان باز از دو نوع م مرمان مرتابشده در رمان کار گرفتهمکان به

مطلهوبی، ت هوير عينهی از شهرر      طوربهاست  کار رفته در اين رمان، شرر آبادان است، نويسنده توانستهاصلی به

هها و  بهردن از خيابهان  مکار گرفتهه، نها  بهو خيابان به مخاطب نشان دهد. يکی از شگردهايی که برای اين منّور 

ههای اصهلی موجهود    اجباری نيز يکی ديگر از مکان و شرح و توصيف آن است. مکان بست  سعیهای واکوچه

ههای مهردم    مشک ت و گرفتاری کنندةهای آن بيانکاره و اتاقهای نيمهبا شرح ساختمان ؛ کهدر داستان است

 آواره است سليم گ ت:  

 (516: 5616« ). ی که هيچی نداره. نه در، نه پنجره، نه آب نه برق»

دادن اوضهاع شهرر    ز است که هدف اصهلی نويسهنده، نشهان   ، مکان باآمنه أعراسا وجه زالب مکان در رمان امّ

 کننهد.  مقاومهت مهی  حال مردم مقاومی است کهه بها خهون خهود درمقابه  رويهم اشهغالگر، جانانهه         ه و شرحززی

 :  ت وير کشيده استن را بهآگونه  اين
او را» ،اِنی اُةر ِتااجل ةز ام  ی ط اأیهاة اهط اة  الةء(اإفااا)اف  امنا)اف  اراو اهلل،ارالف،اء هةًاو م ِ ااآلالفط تط  الات(اإفااا  یتِاری،او و ج ًا

ً ااا ای ب طون اا ل یرِیاما ت أک ًا افُت اايأانُة ازا ابل وااا ل یریايفأنااف  اا(48:ا5002)اً«لاملخی اااجلةمعااف بلايفانیةاِب لاِمعالً 
خدا سسم کهه ههزاران ن هر پشهت سهر      هزاران ن ر به .من پشت سر جنازه راه افتادم ؛شروع شد   جنازهيترجمه: وستی تشي)

 .کننهد آلهود بهراي  گريهه مهی    های ديگری را ديدم که بها لبهاس خهاک   اش آدمبيمارستان ش اء تا خانه از .جنازه بودند

   (فرميدم اوضاع خوب است و در مسجد جام  برای او نماز خواندند.
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   رماندو مسائل اجتماعی در  رخینمود ب. 4-4

 شهر . تخلیة4-4-9

کنهار ههم   نشهان داده اسهت؛ نويسهنده بها در     خهوبی بهه شررهای درگير جنهی را   وضعيّت، مرمان مرتابرمان 

اثهر تجهاوز دشهمن، مجبهور     ديده را که برت مردم رنجسراردادن شررهای درگير جنی و ديگر شررها، مّلوميّ

 ،برابر دشمن برخاسهتند حه به ايستادگی درلترين اسکه با سادهرا ای هاند و عدّهخود شد ه ترک خانه و کاشان ب

 دهد.نشان می

 وضهعيّت کهه ن هف داسهتان بهه     اسهت تاجهايی   ، توجّه بيشتری به آوارگهی مهردم شهده   مرتابمرمان در رمان 

 آوارگان پرداخته است:

رانهد. روی تمهام   ه بودنهد و آهسهته مهی   چری، بدون ديواره و ح ها  صهدها ن هر را بهار زد    ي  تريلی هيجده»

 (56: 5661) «.ها خاک و خستگی و تشوي  نشسته بودچرره

دليه  نهاامنی و کمبهود فضها مجبهور      کند که مردم بهسازی اشغالگران را روايت می، شررکآمنه أعراسرمان 

رش مانده نارضهايتی خهود   کنااند و فقط برادرش دراش آواره شدهاند. آمنه از اينکه خانوادهبه ترک شرر شده

اکند:را اع م می
ياا  ا» َِ اأ َِا،ال ايِ امِاان اِ ال  ا(10:ا5002)ا«افط ویًًاو   عهطهطلای ة،ورِاططالافِاهطاعهطا  اناو االطر طالافِاهطاعهطاوا،ا  ابطاه اَ اانی اِِااقِياایطلةرِاَل اايذِااف ااياأ

بعضهی   یستی ديگران من را تنرا گااشتند، وسته )ترجمه: ای برادر دلسوزتر از خودم! ای برادری که مرا تنرا نگااشتی، و

اها به سو د رفتند.(ها به اردن و بعضی ديگر به سوريه و بعضی از آناز آن
اا» ااايفااون الطاثِااک ااانطان  ااإف ااایقِاافه اااری ِااااف  ااذ اه   ِ اایاأ ار اناأ اأ اایعطانِاُاات اأالااِيان ااأ ااً ٍااا ايفاَت ااًا اِ  ااةِراا،ايفاون الطاثِااک ااایاا ِاافب ااةمااةً  ااِة،املًر اايفاا،عِااف   ايفااُ 

ِِ  ااافط وِل، ً   اام ر   اان ظ ران ااف واأ نا   ةاأط ِِ ا(11ًا)مهةن:ا«أ ایط ط  ةًام ط ت بت ِلعطریطاافِلب حرِااو ا
ابهان، مدرسهه و   سد ببيهنم. در خانهه، خي  توانم کسی را تمامه زياد است که نمیت ما در اين نوار ززیسدر جمعيّ)ترجمه: آن

 بلعيد.( خواهدآن را  مانهايچشم ،نگاهی به دريا بيندازيم کنم اگر ماای که فکر میگونههبازار بسيارند. ب

 نشهدا و مجروحا وضعیّت .4-4-4

 دهند:ن نشان میشردا و مجروحا وضعيّتها را از ترين صحنهاين دو رمان دلخراش

اابةٌ ا  قی  ااةای ااوم نِیاناطل س» اانوِ اافبطیطااوِتاواِلاالطا  س هطاالاا ااِناا ِینااةِناهط  ااة  اش  ُط ا االای طاات نیعطاو  اأن اأِاًا َ  ع ااةهطلايفاأکیااةٍ اکط  ااةان عااِرفط ِاانی ا
ًٍاام ة ام عرِا ِِ ماط طهطلايفاق رٍباو ا َ ااالانً  اَل طلاِفس ة َ ا  ؟اما قطل ط ا(21)مهةن:ا«ا؟  ل اه ذااِمنا  ِلا

هها جمه  کنهيم و    بهام خانهه  ديوارهها و پشهت   هها را از روی انی بودند که دو روز مانديم تا گوشت تهن آن وان)ترجمه: ج

تواند گوشت اين يکی را از آن يکی تشهخيص  دريافتيم که کسی نمی ،هايی جم  کرديمرا در کيسه هاهنگامی که آن

 ها را در ي  سبر دفن نکنيم؟(  گ تم چرا آن هاآنبه  .دهد

ای چهه  های خهودم ديهدم کهه سهرنيزه    ها پرپر شدن. با چشمهطور بچّچه های خودم ديدم...خودم با چشم» 
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جهی آش و  آرپهی   ديدم که ممده با گوله  ... گوشتی تاب  دادنچرازعلی و عين پيچ  کردن تو جمجفروطور 

 (666: 5616« ). ش  کردن

 . خیانت4-4-3

ات از کسهانی کهه تحهت    اطی عه کسهانی هسهتند کهه بها جاسوسهی و گهزارش        ،خا نهان  آمنهه  أعراسدر رمان 

 خود دليلی بر ناامنی شرر هستند:، اند تعقيب

امًاأبااب اثاالون ا،اک ا ِاااقل ااال ااال ِااَل ااايزااواُاای  ااجل اان ااِا» ت اااافیطااوِی،اأ ور اِ ااوال اا  اأ ن اً اعِات اططااح ط اوأبااب ح طاام علااااجةُااو ٍااي اأااط ِااک اااِ 
ا(98:ا5002)ا«ًأِیةان ااأناأرا  اااا ون ا،اِت ا ِافِلب یاابِفعو  ٍااأ قب ل اارب اِبیثطااف  ااأمِلک

 شهدم کهه در طهول روز   آماده مهی ادند. زي که لباس اندوه بر تن پوشانده بودند، های مزاحمدانستم جاسوسمی)ترجمه: 

که تو را ببيهنم بهه   ی بدون اينسدری صبور شده بودم که گاهی حتیدرآورم به یرا از پا سیجاسو هر چری بزنم تا چندبار

 گشتم.(خانه برمی

 صدر( ستون پنجم دشمن هستند:)بنی جمرور وست، خا نان، منافقان و ر ي ابمرمان مرتامّا در رمان 

کشهيم،  هها مهی  کشيم از دست اينبر پدر و مادرشون لعنت! هرچی میيدم تو انبادان ستون پنجم هم هست. شن»

خهورد، آدرس  وجهدان بها موتهورش تهو شهرر تهاب مهی       شونه دستگير کرديم. بیعامو. همی جمع  پي  يکی

 (633: 5616) «داد به عراق.سيمی که تو زين موتورش جاسازی کرده بود، گزارش میت و با بیگرف می

 دزدی .4-4-4

   :اندکنند دو گونهرمان، کسانی که از شردا دزدی می دو در

ای ديهدی،   ی روزها دزدی خيلی زياد شده، ش  دُنی حواسهت جمه  باشهه. اگهه شهب يها روز آدم زريبهه       »

 (665: )همان« .کننهای مردمه خالی میخوردن خونهها عين آبهسوختزاف  نشو. پدر
يغمها     مردم را که سرزمينشهان اسهت، بهه   ترين سرمايها هستندکه با ارزش، نوع ديگر دزدان صريونيستآمنه أعراسدر 

   که در آن آمده است:، چنانبرندمی

ا » ،ااف ااذین ای طاارِقطون ااف  ااه ًاء ،اف یق ااةل  ئاايِ  یِ لااون اافااُت ا:اِا س  ًاأت عاارِمِاططااواامطهاان ر ِین افِ ااب ِباقاطبطااورِِهل،اِإنا هطاالایاطه  اا ل اای ِهلاأ کث اار  نی اا  
ئ  وااأ ن ااف  ه ًاء افنایا عطو طوا ام ِهسِ ؟اِفسةَا؟ا؟ِفسةَ ت اای نس  ا(29:ا5002)ا«ِ 

خهاک   هها آن .ندارندنياز ها آنبه نب  سبر ،کنندبه من گ ت: مطمئن باش کسانی که از شردا دزدی می)ترجمه: 

 (؟گردند! فرميدیمطمئن شوند ديگر شردا برنمی دانی چرا؟ تاريزند میبيشتری روی سبرها می

 رسانی. وسایل اطاّلع4-4-5

است.  نيز به نق  آن اشاره شده مرمان مرتاببيشتر راديو بود. در رمان  پنجاه  ی در دهرساناطی ع  وسيل

 :کردندمربوط به رويدادهای جنی را از آن دنبال میآخرين اخبار  ،مردم

مشهرر از چنگهال رويهم منحهوس     راديو عراق به فارسی گ ت: شهنوندگان عزيهز! بها آزادی خری    ةگويند»
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ايران، اعراب خوزستان نسيم آزادی را احساس کردند و اکنون نيروهای پرافتخهار ارته  عهراق بها فهت       

 (645: 5616« )روند تا...سوسنگرد و هويزه می

ی بهرای آينهدگان،   رسهان اطیه ع ی از حوادث شرر اسهت؛ امّها   رساناطی ع ، تلويزيون وسيل آمنه أعراسدر رمان 

آورد کهه گويها   درد مهی دهند چنهان نويسهنده را بهه   دفاع انجام میظلم و ستمی که اشغالگران در حقی مردم بی

و شهاعر   فلسهطينی  مبارز شخ يّت ،ان کن انیاهلل، زسّن رابراهيم  کهدرد و رنج را ندارد؛ خود توانايی ابراز اين

اشهغالگران و  هها را بهرای آينهدگان ثبهت کنهد تها اوج اسهتبداد        خواند که اين م يبتمیمقاومت را فراعرص  

 اگويد:آنجاکه میا؛بزند مقاومت و پايداری مردم را فرياد
اا ناق رِباغ ط ةناک   لةِناو أ ا» اف ریطاقطلااطما تِ بط ِت،ااِ  ةلِتاافی تیس ة ااف ايتو ااقطولط ًام ةِ  ةی اةطااف ايتاکتط اه ذِااا  ةل  ًٌ ا  ِ الااالای  تطبطهاةاأ 

ِِ ةیا تط ةااف يت ام ةااف ذان  تطبطهة،ا ام اةام  الطااِ  اةلِتااف ايتايالان  تطبطهة،اأ ت عِرفط اةاتط اِب طاای  طونطام  لطهة؟اه لات عِرفط الان  تطبطهاة؟اِإ  
ائِ ةمطل   ً اا(19:ا5002)ا«ًة اِ ا
يهری  ههای بهی  ها را بنوي . داسهتان گويم بلند شو و اين داستانگردم و به او میدنبال سبر زسان کن انی میبه ترجمه:) ّن

دانی سرنوشهت  شود؟ میدانی سرنوشتشان چه مینويسيم، میهايمان را که نمینويسد. داستانها را نمیک  آنکه هيچ

 .(شودها تمام مین   آنبه ،آيندت دشمنانمان درمیبه ملکيّ ؟شودنويسيم چه میی که نمیهايداستان

 بد اقتصادی وضعیّت. 4-4-6

 شايد بهه ايهن دليه  کهه حضهور      ؛دهداست ادی مردم نشان نمی  لر اين رمان، کمترين توجّری به مسئد ن راللیه

ی در جريهان اسهت.   شهک  عهادّ  و جنب  است ادی آن به ين با زندگی مردم عجين شدهنّاميان اسرا يلی در فلسط

 فقر اشاره کرده است:  لبه مسئ وی در ي  مورد

ِ ةِمال اِکی  اَیٍباا ل ااار هارِِاای ابطور  طاافر جطِلاا ر  ِعیِيا ِثی ة  ِةاافر تِة،اافر جطِلاا  ةيفااف ِذيایا ت   ق لطا  نی ا  طنةِتااخله ةِرايفااملاطخ ی ا» زِج ا ِارِیاِلا
ا(49:ا5002«ا)ًم ةات بق ااِمنامهالِتاافل واِکرِیاافت ةفِل ةِا
گشهت و يه    فروشهی اردوگهاه مهی   های سهبزی برهنه که بين مغازهساله با لباس کرنه و پا)ترجمه: صورت مردی چر 

 ريخت.(های گنديده را در آن میميوهة ماندانداخت و تهگونی بر دوش می

آوارگهان اوج   وضهعيّت کشهيدن  ت ويراست؛ زيرا بها بهه   له شدهه زيادی به اين مسئوجّت مرمان مرتابدر رمان 

پولی و نداشتن مدارک شناسايی، مجبهور بهه زنهدگی در    خاطر بیهگاارد. آوارگان بنماي  میها را بهفقر آن

مراتهب بهدتر اسهت.    بهه ا ندارد؛ امّا اوضاع رزمندگان ای هستند که حتیی امکانات اوّليه رکارههای نيمهساختمان

ن، ح هر کانهال و سهنگر بها ساشهق      حم  مجروحين با فرزوضعيف بود. ، ها خيلیرزمندگانی که پشتيبانی از آن

برنهد و  خود گويای شرايط است. فاض  با علی کبابی برای رزمندگان زهاا مهی   ...خوری، کمبود اسلحه وزاا

   :بيندای را میچنين صحنهاين
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ند، نبود. توی ماشين هم نبود. خانه حهو  داشهت. حهو  جلبه  بسهته بهود، سهبز و        بعد از زاا آب خواست»

خوردنشهان را ببينهد.   کرده برداشهتند و خوردنهد. نتوانسهت آب   ای آبِ بهو ها را کنار زدند و کاسهسياه. جلب 

 (656: 5616) .«اشين. پشت سرش علی کبابی پيدا شدخجالت کشيد. دويد طرف م

 گیری. نتیجه3
، تهوالی وسهاي    آمنه أعراس. در داستان نداو داستان جایاب و شيرين است. هر دو داستان بدون مقدّمه آزاز شدهد ابتدای

ده است و اين عامه ،  شود. رابطه علیی و معلولی که يکی از عناصر پيرنی است در اين داستان مخدوش شمشاهده نمی

م ساختگی سوق میداستان را به طهور مهنّیم   ه، نويسنده تعدادی از حوادث را به مرمان مرتابامّا در رمان  دهد؛سمت ّن

گرفتهه اسهت و داسهتان دارای     کهار بهه  ،و معلهول حادثهه سبه  اسهت     تبعد علیه  ای برای حادث که هر حادثه وارو سلسله

است کهه مهورد تجهاوز رويهم صريونيسهتی       ایديدهحال مردم ستم، شرحآمنه أعراسهماهنگی و انسجام است. داستان 

کنهد کهه بهرای دفهاع از ميرنشهان بهه جبرهه        ای را ترسهيم مهی  جوانهان رزمنهده   ةنيز چرر مرمان مرتاباند. در ار گرفتهسر

چهون اخه ص،   همگونهه افهراد بها صه ات وا ی انسهانی؛      جنگنهد. ايهن  روند و با تمام وجود در راه هدف خود مهی  می

هها و مکهان وسهوع    شخ هيّت تان، راوی بها شهرح جز يهات    شوند. در اين داسايثارگری و پايداری در راه حق معریفی می

ت را مجسّهم  توانهد آن مکهان و موسعيّه   دهد که خواننده میدست میزده بهحوادث، چنان ت وير روشنی از شرر جنی

 نمايد.  

هها ظهاهری طبيعهی سا ه      شخ يّت بيشترنويسنده برای  .توصيف ظاهری است باپردازی، شخ يّتدر اين داستان،  

ت وير کشيده اسهت کهه   شود؛ همچنين مراجرانی را بهچرره توصيف نمیلشکر بیی حتیی سياهیشخ يّتد. هيچ شومی

بينهی افهراد تغييهر کنهد و موجهب دگرگهونی برخهی        د تها جرهان  شهو دنبال مکان امنی هستند؛ امّا ايهن سه ر باعه  مهی    به

ههايی کهه   بيهان خهاطرات و واگويهه    بها  ههای داسهتانی  شخ هيّت ، آمنهه  أعهراس های داسهتان شهود. در رمهان    شخ يّت

شود؛ امّها ايهن   دو داستان، زبان شاعرانه مشاهده میشوند. در هربه خواننده معریفی می ،های اصلی با خود دارند شخ يّت

اسهت، داسهتان را از سهير     بهارزتری نمهود يافتهه اسهت. گويها نويسهنده خواسهته        صهورت به مرمان مرتابمورد در رمان 

دو داسهتان، بازتهاب مقاومهت افهراد     ماي  مشهترک ههر  د و م اهيم آن را برای خواننده تبيين نمايد. درونيکنواختی برهان

توصهيف   هها و شخ هيّت همچنهين فقهر، اضهمح ل روحهی      اند؛ات دنيايی دل کندهتعلیقآ ي  است که از پاک و بی

ديدگاه مت اوتی نسهبت بهه جنهی دارنهد.      طور بارزی در داستان نمود يافته است. دو نويسندهزده به زندگی مردم جنی

زيرا به بيان اتی اسات تلو و شيرين در داستان اشاره کرده است؛ امّها   يدگاه بينابينی نسبت به جنی دارد؛د ،ن راللیهابراهيم 
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االسی ةامقةفة

ي(اافعريبا)ا   نیااملقةرناا   ايفابوث  وافلةُر
ا10-41ابصًا،1441اَریوا(،98)ا9اافعً ا،افعةشر اافط  ةارازي،اجةمعة

ا(زا امرهة اِطن)ارم ةاأارا و(ان راهلل ا)ا راهیلاامهسةنامهتة وایتنیا نیاافر اعاةاف لةتااللااالجتسيفامؤا راُةامقةرنةا

ا1ُتةرااِطي
 إیران، کرمانشاه،  رازي جامعة ،اآلدا  والعلوم اإلنسانی ة ةکل ی  ،  الل غة العربی ة وآداهبا فرع يف ةاملاجستری  ةطالب

ا2نيباأمحًيحمس ً
 کرمانشاه، إیران،  رازي جامعة ،اآلدا  والعلوم اإلنسانی ةة کل ی  ،  غة العربی ة وآداهباالل  مشارک يف قسم أستاذ 

 11/8/4114 افقبول:  18/44/4148 افوبول:

اامللخ ص
رراالجتماعی ررعبررری عررن الق ررا  ة هررو وسررالل للت  ة واألدبی رری رریرررطبع علررم اجتمرراع األد ، مررن محیررة بعلررم االجتمرراع، ومررن محیررة ألررر   ألد . األعمررا  الفن   ا طنشرر  ة ألن 

دد، مرن إیرران وفلسرطيف. يف هرلا الص ر قرايف للرل  ت ايهیلرل االجتمراعو واالقتصرادي والث  يت غرری  ة. احلرر  هرو واحردة مرن األحرداث ال ريف سیاق األحداث االجتماعی ر
مرن ذلرم مررن البراحثيف، يف هررلا  الجتمراع يف روا ت احلررر  هرو أقررل  علرم ا مرع األلرل يف االعتبررار أن   .فران مررن إنشراء أعمرا  رالعررة يف جمرا  األد  احلررريبن املؤل  متل ر

رررالت   - البحرررث، مرررع املرررنه  الوصرررفو لقرررد ل رررع فرهررراد  مهمررران مهترررا ة، وضرررع أرضرررو إیرررران وفلسرررطيف، يف روایتررريف ز علرررد مدرسرررة املقارنرررة األمریلی رررحلیلرررو املرطل 
 فيف، اسررتنادا  املرؤل   هایرة، للصرنا إأ أن  فاع عرن مثرثلهم. يف الن  اس ومثرابرمم يف الرد  إظهرار مرونرة الن رإلبرراهیم نصررالل لتحلیرل اجتمراعو مرن أجرل  آمنرة أعرراسو هزاد حسرن

ثيف لردیهم وجهررة نخمررر  تلفررة حررو  املتحررد   ة، كررام قررادرین علرد علرر  الوضررع االجتمرراعو للمةتمعرريف بطریقرة مرغوبررة. الفرررق هررو أن  ة واالجتماعی ررإأ أصرويهما العاملی رر
ة واحللرروة،  ررا بعررل مررن إبررراهیم نصرررالل بمررع برريف األحررداث املررر   عررة للحررر ، يف حرريف أن  ة للحررر  واملشرراهد املرو  لبی  زاده لرره عالقررة  آللر الس ررد حسررناحلررر . فرهررا
 اللو للحر  هناك.املشهد الد   الواضح أن  

 آمنة. أعراس، مهتا مهمان ة، نقد علم االجتماع، طلوین البنالی  رن، اد  املقاأل :امللر اتاافر ئیطیة
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