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ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿﺐ
رﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن*

ﻓﺮﮔﺴﻦ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ِ

رﺑﺎﺑﻪ رﻣﻀﺎﻧﯽ**

ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ادﺑﯿـﺎت داﺳـﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞدﻫﻨـﺪۀ ﻣـﺘﻦ و ﮐﺸـﻒ اﻟﮕـﻮی ﭘﯿﻮﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ و
ﮔﺸﻮدن رﻣﺰﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی درک ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗـﺮ از ﻣـﺘﻦ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در
ﻫﺮ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن)ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻈﻠﺔ( از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺼﺮی ،ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،ﺑﺎ اراﺋﮥ ﭘﯿﺮﻧﮓ ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘـﻪ
و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻌﺎری و زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ﯾـﺎ ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽﮔـﺮ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ از داﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﻣـﺪرن ﻋﺮﺑـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣ ـﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ داﺳــﺘﺎن ﺑــﺮاﺳــﺎس ﻧﻈﺮﯾ ـﮥ ﻓﺮﮔﺴــﻦ دارای وﯾﮋﮔ ـﯽﻫــﺎی داﺳــﺘﺎن ﮐﻮﺗــﺎه اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴــﺘﯽ اﺳــﺖ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﺗﺪاﻋﯽﻫﺎی ذﻫﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اﭘﯿﺰودﻫـﺎی ﺟـﺪا و ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﺎ
اراﺋﮥ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺟﻬـﺎن ﻋـﺮب و ﻣﺴـﺌﻠﮥ اﺷـﻐﺎﻟﮕﺮی و ﺟﻨـﮓﻫـﺎی
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ و ﺑـﺮ ﻣﻌﻨـﺎﺑـﺎﺧﺘﮕﯽ و اﻧﻔﻌـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﻨـﺪ .ﻧﺴـﺒﯽﮔﺮاﯾـﯽ،
ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺎردوﮐﺲ ،آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :داﺳﺘﺎن ﻣﺪرن ،اﺳﺘﻌﺎره ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ،ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻓﺮﮔﺴﻦ.

Reza_nazemian2003@yahoo.com
*اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
dr.ramezani@hotmail.com
**اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻪ دورۀ ﻣﻬﻢ را ﺳﭙﺮی ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ دورۀ داﺳـﺘﺎن ﮐﻼﺳـﯿﮏ)از اواﯾـﻞ
ﺳــﺪۀ ﻫﻔــﺪﻫﻢ ﺗــﺎ اواﯾ ـﻞ ﺳــﺪۀ ﺑﯿﺴــﺘﻢ( ،داﺳــﺘﺎن ﻣــﺪرن و داﺳــﺘﺎنﻫــﺎی ﭘﺴــﺎﻣﺪرن.
داﺳــﺘﺎنﻫــﺎی ﭘﺴــﺖﻣــﺪرن از ﺑﺴ ـﯿﺎری ﺟﻬــﺎت ﺑــﺎ داﺳــﺘﺎنﻫــﺎی ﻣــﺪرن و ﮐﻼﺳ ـﯿﮏ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ آﻧﻬـﺎ را
ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای را ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﺛـﺎر در آﻧﻬـﺎ ﺷـﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
»داﺳﺘﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻼﺳﯿﮏ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ،ﮔﺮهاﻓﮑﻨـﯽ ،زاوﯾـﮥ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

دﯾﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ و ...ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد
و زﻣﺎن ﺧﻄﯽ روﯾﺪادﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷﺨﺼـﯿﺖﭘـﺮدازی آﻧﻬـﺎ در
ﻫﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ«)اﻟﺴﻌﺪون ،(۹ :۲۰۱۵ ،اﻣﺎ ﻃﺮح داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن ﻓﺸـﺮده
ً
و ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ» .در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﺖﻣﺪرن اﺳﺎﺳـﺎ ﺑـﺎ ﻃﺮﺣـﯽ روﺑـﻪرو ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ و ﮔـﻮﯾﯽ
ً
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی در ﻃﺮح داﺳﺘﺎن روی داده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻇـﺎﻫﺮا ﻫـﯿﭻ
اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻈﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪرﻧﯽ در ﻃـﺮح دﯾـﺪه ﻧﻤـﯽﺷـﻮد«)ﯾﺰداﻧﺠـﻮ:۱۳۷۹ ،
ً
 .(۲۳ﭘﺎﯾﺎنﺑﻨﺪی در داﺳﺘﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن
ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾـﺎن داﺳـﺘﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .از
ً
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﺖﻣﺪرن اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﻣـﯽﺗـﻮان اﺟـﺰای
داﺳﺘﺎن را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ رخ دﻫﺪ.
در داﺳﺘﺎن ﻣﺪرن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺻـﺮف را ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮای او ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫـﺎﯾﯽ
ً
ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟـﺪا ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺟـﺎﺑـﻪﺟـﺎﯾﯽ ارﮐـﺎن
ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد» .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮع از داﺳﺘﺎن ﺗـﻼش ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ داﺳـﺘﺎن را ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ
ارﮐـﺎﻧﯽ ﺑـﻪﻫــﻢﭘﯿﭽﯿـﺪه ،اﻣـﺎ ﭘﺮاﮐﻨــﺪه اﺳـﺘﻮار ﺳـﺎزد .زﺑــﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ رﻣــﺰ ،ﺗﻀـﺎد ،ﺗﻨــﺎﻓﺮ،
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ﺷــﻌﺮﮔــﻮﻧﮕﯽ ،ﺗﻤﺴــﺨﺮ ،ﻃﻨــﺰ ،اﻋﺘــﺮاض آﺷــﮑﺎر ،ﻟﺤــﻦ ﮔﺰﻧــﺪه ،ﺗﺮﮐﯿــﺐﻫــﺎی زﺑــﺎﻧﯽ
ﺻﯿﻘﻞﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﮕﻔﺖآور ،درﻫﻢﺗﻨﯿﺪن واژهﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻧﻮ در ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب،
زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ،دﻻﻟﺖﻣﻨﺪی ﻣﻤﺘﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدن رﯾـﺘﻢ ﺗﻨـﺪ ﺑـﻪﺟـﺎی ﺣﺮﮐـﺖ ﺣـﻮادث و
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﺎری داﺳﺘﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻀﻮی ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد«)ﻧـﮏ :ﻣﺴـﺘﻮر،
 .(۱۳۷۹اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗـﺎه زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿـﺐ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻓﺮﮔﺴﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪرن اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ
»داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻏﻨﺎﯾﯽ« ﻧﺎم دارد .ﭼـﺎرﻟﺰ ﻣـﯽ ،ﮐـﻪ در اداﻣـﮥ راه ﻣﻨﺘﻘـﺪان ﭘـﯿﺶاز ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻌﺮی داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﺷﺎره داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻏﻨـﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﺨﻮف را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾـﻦ ﻧـﻮع داﺳـﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮد«)ﻧـﮏ :ﺗﺸـﮑﺮی،
 .(۱۴۵ :۱۳۹۵ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع از داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .۱در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻏﻨـﺎﯾﯽ ،ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺧـﺎص رﺋﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﺜـﺮ ﺷـﺎﻋﺮﻣﺂﺑﺎﻧـﮥ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻـﻠﯽ داﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاﺳـﺎس آراﯾـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن
اﺳﺘﻌﺎره ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
 .۲ﺣﻮادث داﺳﺘﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﯾﮏ ﻃـﺮح رﺋﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺧﻠـﻖ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ
ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻧﻘﺐ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در واﮐﺎوی آن دارد.
 .۳ﭘﯿﺮﻧﮓ داﺳﺘﺎن ﻣﻔﺼـﻞ و ﻣﺒﺴـﻮط و ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺣـﻮادث ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ واژﮔﺎن اﻧـﺪک و ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪی از آراﯾـﻪﻫـﺎی
ادﺑﯽ و ﮔﺎه ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
» .۴ﭘﯿﮑﺮۀ داﺳﺘﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺑﻬﺎمآﻣﯿﺰ واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی
ذﻫﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺳﺖ«)ﻫﻤﺎن.(۱۴۶ :
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 .۵ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺸﺮدهﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ،ﺳﺮﻋﺖ رواﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ
داﺳﺘﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺳﻮزان ﻓﺮﮔﺴﻦ ،در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻏﻨﺎﯾﯽ در ﻧﻮﻋﯽ وامﮔﯿـﺮی
از ﺣﻮزۀ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﺮﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﺤﻈـﻪای)اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴـﻢ( را
در اﯾ ـﻦ ﻧــﻮع داﺳــﺘﺎن ﻣﻄــﺮح ﮐــﺮد .وی آﻣﯿﺨﺘﮕــﯽ داﺳــﺘﺎن ﮐﻮﺗــﺎه ﺑــﺎ وﯾﮋﮔ ـﯽﻫــﺎی
اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﺮز داﺳﺘﺎن ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﻣـﯽداﻧـﺪ و ﺑـﻪﻧـﻮﻋﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ادﺑﯽ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از.۱ :ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی زاوﯾﮥ دﯾﺪ .۲ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫـﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

دروﻧﯽ .۳ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدی از ﭘﯿﺮﻧﮓ ﺳﻨﺘﯽ .۴ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺳﺘﻌﺎره و
ﻣﺠﺎز در ﺗﺒﯿﯿﻦ وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎ .۵رواﯾـﺖ ﻧـﺎﻣﺘﻮاﻟﯽ رﺧـﺪادﻫﺎ .۶ﻣﻠﺤـﻮظ
داﺷـــﺘﻦ اﯾﺠـــﺎز در ﻫﯿﺌـــﺖ ﻇـــﺎﻫﺮی و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر رواﯾـــﯽ داﺳـــﺘﺎن .۷ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪﺳـــﺎزی
ﺳﺒﮏ)ﻓﺮﮔﺴﻦ ۲۱۹ :۱۹۹۴ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺸﮑﺮی(۱۴۶ :۱۳۹۵ ،
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﮐﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪرن اﻏﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ را درﺑـﺮدارد ،ﻫﻤﮕـﯽ در زﯾـﺮ
ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دروﻧﯽ
در آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﭼـﺮاﮐـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﺮ رواﯾـﺖ ﻋﯿﻨـﯽ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ زﯾـﺎدی دارد و از
ﻧﻘﺐزدن ﺑﻪ درون ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺸﺎندادن ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت دروﻧﯽ آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺎریﺑـﻮدن
ﭘﯿﺮﻧﮓ و ﻣﮑﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ:
 .۱ﭘﯿﺮﻧﮓ و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻌﺎری در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 .۲زاوﯾﮥ دﯾﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا؟
 .۳ﺑﯿﺎن ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﻧﻤﺎدﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ...

275

ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑـﺎ ﻗـﺮار دادن ﭼﻨـﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و اﯾﺠـﺎد
ﻓﻀــﺎﯾﯽ ﺳــﻮرﺋﺎل ،ﮐــﻪ ﻣــﺮز ﻣﯿــﺎن واﻗﻌﯿــﺖ و ﺧﯿــﺎل در آن ﻣــﺒﻬﻢ اﺳــﺖ ،ﺗــﺎﺑﻠﻮﯾﯽ از
اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد
از ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﺴﺎس از ﺟﻬـﺎن آن را رﻣـﺰﮔﺸـﺎﯾﯽ ﮐﻨـﺪ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺳﺘﻌﺎرهای ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﯿﻬﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﭘـﺮآﺷـﻮب ﻣﺤﺎﺻـﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ .زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻧﺸﺎندادن اﻧﻔﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

درﺑﺎرۀ رﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻓﻘـﻂ در ﭘﯿﺸـﮕﻔﺘﺎر ﮐﺘـﺎب
ﺧﻮاب ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮﻋﺸﯽﭘﻮر از ﭼﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗـﺎه ﻧﺤﯿـﺐ ﻣﺤﻔـﻮظ اﺳـﺖ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﺮﺧﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه وی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗـﺎه
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ آن اﺷﺎرهای ﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻘﺎﻟـﮥ
ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
روش ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﻪﺻــﻮرت ﺗﻮﺻ ـﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠ ـﯽ و ﺟﻤــﻊآوری دادهﻫــﺎ اﻏﻠــﺐ ﺑــﻪ روش
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺲ ﻣﺼﺮی ﮐـﻪ در ۱۹۸۸م ﺟـﺎﯾﺰۀ ادﺑـﯽ ﻧﻮﺑـﻞ را از آن ﺧـﻮد
ﮐﺮد ،در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن
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ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
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ﻧـﺎم داﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗــﺎه از ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ داﺳــﺘﺎن ﺑـﻪﻫﻤـﯿﻦ ﻧــﺎم اﺳـﺖ .از ﺗﮑﻨﯿـﮏﻫــﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﯾﯽ ،ﭘﯿﺮﻧﮓ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﺎره و ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪوﯾـﮋه در
ﻣﮑﺎن داﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﺐ واﻗﻌﯿﺖ و ﺧﯿـﺎل ،ﺗﺼـﻮﯾﺮﻫﺎی ﻓـﺎﻧﺘﺰی و ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ و ...ﺑﻬـﺮه
ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳـﻮی ﺳـﻮزان ﻓﺮﮔﺴـﻦ)ﻧﮏ :ﭘﺎﯾﻨـﺪه،
 ،(۲۶۷ :۱۳۸۹ﻋﺪم ﺗﻮاﻟﯽ روﯾﺪادﻫﺎ ،زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﻣﺤﺪود ،رواﯾﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﺎری
ﻣﮑﺎن و ﺳﺒﮏﭘﺮدازی را ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن داﻧﺴـﺖ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺠﺎز و ﺳـﺮﻋﺖ رواﯾـﺖ و روﯾـﺪادﻫﺎی ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ،از ﯾـﮏ داﺳـﺘﺎن
ﮐﻮﺗﺎه ،داﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﯽﻣﺎل)ﯾﺎ ﻃﺮحوارۀ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﺳـﺖ(
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﺑﺴﺎزد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻃﺮحواره از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ازاﯾـﻦرو ،ﺣـﻮادث
ً
داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻮﺟﯿﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ دﻗـﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ در ﻧﻤﺎدﻫـﺎ و
ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ رﻣﺰﮔﺸـﺎﯾﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ درون
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه راه ﺑﺒﺮد.
ﺧﻼﺻﮥ داﺳﺘﺎن
راوی اﺑﺘﺪا از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮدی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﻘﯿـﺐﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن وی را دزد ﺧﻄـﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ دزد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣـﯽرﻗﺼـﺪ و آﻧـﺎن ﺑـﺎ او
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﺷـﺪت ﺑـﺎ
ﻫﻢ ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن زن و ﻣﺮدی روی ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﺷـﻘﻪ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ.
آﻧﮕــﺎه اﺑﺘــﺪا ﮐــﺎرواﻧﯽ از ﺷــﺘﺮان ،ﺳــﭙﺲ اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ ﺟﻬــﺎنﮔــﺮدان ﯾﻬــﻮدی وارد ﺻــﺤﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻗﺒﺮی ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨـﺎزهﻫـﺎ و ﻧﯿـﺰ زن و ﻣـﺮد
ﻣﻌﺎﺷﻘﻪﮐﻨﻨﺪه را زﻧﺪه در ﮔﻮر دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﭘـﺲ ﺷﺨﺼـﯽ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ
ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﮑﻤﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑـﻪﻇـﺎﻫﺮﮐـﺎرﮔﺮدان در ﺧﯿﺎﺑـﺎن
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ از دﺳـﺖ ﭘﻠـﯿﺲ ﻣﺨﻔـﯽ ﻓـﺮار ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﮔـﻢ
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ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺣﺎﺿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷـﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟـﻪﻫـﺎی ﭘﺎﺳـﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻫـﯿﭻ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻋﻠـﯽ و ﻣﻌﻠـﻮﻟﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد؛ زﯾـﺮا
ﺷﯿﻮۀ رواﯾﺖ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪرن ﺑﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ و ﺧﻄﯽ روﯾﺪادﻫﺎی داﺳـﺘﺎن
ً
ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد» .ﭘﯿﮑﺮۀ روﯾﺪادﻫﺎی داﺳﺘﺎنﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ را ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :آﻏﺎز ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﯾﺎن .ﻋﻨﻮان ﺧﻄﯽ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻃـﻼق
ﻣﯽﺷﻮد«)ﭘﺎﯾﻨﺪه ،(۲۹۶: ۱۳۸۹ ،اﻣﺎ در داﺳﺘﺎن ﻣـﺪرن ﺷـﯿﻮۀ ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ روﯾـﺪادﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿـﺐ و
ﺗﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ از ذﻫﻦ راوی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺪاﻋﯽﻫﺎی ذﻫﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﺮای ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ در رواﯾﺖ ﺣﻮادث ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺮﻧﮓ اﯾﻦ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم را ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
اﺳﺘﻌﺎره

ً
اﺳﺘﻌﺎره ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎرﯾﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ واژه از ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﻼ »ﺷﯿﺮ«
ﺑﺮای »اﻧﺴﺎن«)ﻧﮏ :ﺷﻤﯿﺴﺎ .(۵۳ :۱۳۸۶ ،ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻌﺎره ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ
)ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎ ٌ
از دو ﻃﺮف ﺗﺸﺒﯿﻪ ّ
ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ( ،ادات ﺗﺸﺒﯿﻪ و وﺟﻪﺷﺒﻪ ﺣﺬف ﺷـﺪهاﺳـﺖ» .ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ "درﯾﺎﯾﯽ را دﯾـﺪم ﮐـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐـﺮد" ،در اﯾﻨﺠـﺎ واژۀ درﯾـﺎ در
ﻣﻌﻨﺎی اﺻـﻠﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪﮐـﺎر ﻧﺮﻓﺘـﻪاﺳـﺖ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﻋﻼﻗـﮥ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ داﻧـﺶ
ﺳﺨﻨﺮان و ﭘﻬﻨﺎوری درﯾﺎﺳﺖ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ واژۀ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽﮐﺮدن اﺳـﺖ«)دادﺑـﻪ و ﻓﺮزاﻧـﻪ،
 ،۱۳۶۷ج .(۲۴۷ :۱۳اﺳﺘﻌﺎره در آﻏﺎز ﻫﻤﺎن ﺗﺸـﺒﯿﻪ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ در ذﻫـﻦ ﺑـﻪﺻـﻮرت
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ّ
ﻣﺸـﺒﻪ و ادات ﺗﺸـﺒﯿﻪ در آن ﺣـﺬف ﻣـﯽﺷـﻮد .در واﻗـﻊ ،ﻫـﺮ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻌﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻣـﯽاﻧﮕـﺎرد و اﺟـﺎزه

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﺟﺪا و ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎل ﯾﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و ﺑـﺮ روی ﻫـﻢ
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ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﯿﻖ ذﻫﻨﯽ درﻧﮓ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮد .اﺳﺘﻌﺎره
در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﺷﺮوع ﻣـﯽﺷـﻮد .آﻧـﺎن ﻧﻈـﺮات ﺧـﻮد را
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره از ﻧﮕﺎه اﻓﻼﻃﻮن درﺑﺎرۀ ﺗﺨﯿﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧـﺪ» :اﻓﻼﻃـﻮن ﺗﺨﯿـﻞ را
وﺟﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه در ﻫﻨﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻌﺎره ﻧﯿـﺰ در زﺑـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ »رﯾﮑﻮر« اﺳﺘﻌﺎره ﺳﻮﯾﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ زﺑﺎن اﺳﺖ«)اﺣﻤﺪی.(۴۲۶ :۱۳۹۱ ،
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺳﺘﻌﺎره ﻓﻘﻂ واژه ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﻌﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺰاره ،ﺟﻤﻠـﻪ و
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﻨﺎ در زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﺑﻬﺎم و ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را وارد زﺑـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻌﺎره اﺑﺰاری زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در روﯾﮑﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺳﺘﻌﺎره دﯾﮕﺮ ﯾﮏ واژه ﯾﺎ ﻋﺒـﺎرت ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از
ﺗﻨﺎﻇﺮﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ» .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺎرۀ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی
ذﻫﻨﯽ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﺮای ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺎلوﻫـﻮای ذﻫـﻦ در ﻧﮕـﺎرش
ﺗﮏﮔﻮﯾﯽ دروﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎری زﺑﺎن را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪ«)ﺑﯿﺎت .(۱۰۴ :۱۳۸۷،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ» ،وﻗﺘﯽ اﺳﺘﻌﺎره در دﯾـﺪﮔﺎه ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪ اﺑـﺰار
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﯾﮥ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐـﻼم و آذﯾـﻦﺑﺴـﺘﻦ آن ﻣـﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ در روﯾﮑـﺮد ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﺳﺘﻌﺎره ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و ﻋﯿﻨـﯽ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ذﻫﻨـﯽ ﺑﺸـﺮی«)ﻧـﮏ:
ﺳﺠﻮدی و ﻗﻨﺒﺮی .(۱۴۴ :۱۳۹۱ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺪرن اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ و ﺳـﻌﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
درﺟﻪای از دﻗﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ)ﻫﺎوﮐﺲ .(۳۴ :۱۳۸۲ ،ﭘـﺲ اﺳـﺘﻌﺎره دﯾﮕـﺮ
ً
ﮐﺎرﮐﺮدی ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ اﺳـﺘﻌﺎره ّ
ﺗﻮﺳـﻊ زﺑـﺎن اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻋﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدۀ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ از اﺳـﺘﻌﺎره
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮش دادن زﺑـﺎن ﻣﺸـﻐﻮل اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﮐـﺎر ﺷـﻌﺮ ،ﺑـﻪﺧﺼـﻮص
اﺳﺘﻌﺎره ،ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در داﺳـﺘﺎن ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﺪرﻧﯿﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ
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زﺑـﺎن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻏﻨﺎﯾﯽ دارد ﻧﯿﺰ ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ .اﮔـﺮ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻓﻘـﻂ ﮐﻠﻤـﮥ ﺧﯿﺎﺑـﺎن در ِ
ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ از آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣـﺎ ﺧﯿﺎﺑـﺎن در اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎری اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﻌﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ،ﮐﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ
ﺟﻬﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﺎره از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻌﺎره در ﺳـﺨﻦ اﺳـﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗـﺮ از ﮐﻠﻤـﻪ ﻧﻘـﺶ دارد و ﻣﻮﺟـﺐ اﺑﻬـﺎم و ﭼﻨـﺪﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ در ﻫﻤـﮥ داﺳـﺘﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﮑﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد ،ﭘﺲ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﺑﺎن ﺷﻌﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻌﺎرۀ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺘﻌﺎره را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺸﺮدهای ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﺰء آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه
و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﮥ آن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺘﻌﺎره ﺑـﻪﮐــﺎر ﺑـﺮدن واژه
اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘـﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﻌﻨـﺎی ﻗﺎﻣﻮﺳـﯽ واژه را درﻧﻈـﺮ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻨﺮی آن ﺳﺮوﮐﺎر دارد .در ﻣﺠﺎز ﮔﻮﯾﻨﺪه از ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ،ﮐـﻪ
در آﻏﺎز ﺑﺪان وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و آن را ﭼﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﭼﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﯿﻮﻧـﺪ و
ﻣﻼﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻌﻨﺎی دوم داﺷﺘﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺎره ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ از ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ از آن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر اﺳـﺘﻌﺎری ﻣﺤـﻞ
وﻗﻮع ﻫﻤﮥ ﺣﻮادث اﺳﺖ .زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧـﺎم داﺳـﺘﺎن از
آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻣﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧـﺪ و ﯾﮑـﯽ از ﻣﻼﺋﻤـﺎت آن
ﯾﺎدآوری ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .در ﻫﺮ اﺳﺘﻌﺎره ،ﯾﮏ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ در ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺟﻤﻠﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣـﺘﻦ
ﮐﺎﻣﻞ داﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری در داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

اﺳﺘﻌﺎرۀ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺎﯾﺒﺎن

280

ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ...

»در ادﺑﯿﺎت آﻧﭽﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﺷﻮد واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ ﻧـﻪ آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد آن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ
را در داﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺎره ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻤﻬﯿـﺪی ﺳـﺎﺧﺘﺎری در
ﭘﯿﺮﻧﮓ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،راﺑﻄﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻣ ـﯽﺳــﺎزد ﮐــﻪ در ﻋ ـﯿﻦ ﻣﺴــﮑﻮت ﻣﺎﻧــﺪن ﻣ ـﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ ﺑــﻪ اﺑــﮋۀ ﺗﻔﮑــﺮ ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﺗﺒــﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ«)ﭘﺎﯾﻨﺪه.(۳۴ :۱۳۸۹ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت ،در ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﯾـﮏ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺧـﺎص ﺑـﺮای ﺧﻮاﻧﻨـﺪه آﺷﻨﺎﺳـﺖ؛ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾـﺎدآور
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﺟﻬﺎن درﮔﯿـﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ِ

اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻋـﻼوهﺑـﺮ اﯾـﻦ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﺎری را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻔـﻮظ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﻣـﻦ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﻀـﯿﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺒﮏ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم؛ ﭼﻮن از واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧـﺪارﯾﻢ .ﺑﯿـﺎن ﺗﺠﺮﯾـﺪی ﺑـﻪ
واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﺻـﺮاﺣﺖ ﻧـﺪارد و اﺷـﯿﺎء را ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﮕﺬارد ﻣﻌﺎدل آن را در واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ«)ﻣﺤﻔـﻮظ .(۲۵ :۱۳۹۱ ،اﯾـﻦ
ﺟﻤﻼت ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎری ﺑﻮدن داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻌﺘﺮف اﺳـﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺻﺮاﺣﺖ ﻧـﺪارد ،اﺳـﺘﻌﺎره
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾـﮏ داﺳـﺘﺎن
اﺳﺘﻌﺎره از ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ را درﺑﺮﻧﮕﯿـﺮد،
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻌﺎره وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن دﭼﺎر ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن را ﺑـﻪ
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻌﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ آن را ﺑـﻪ
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ﮐﺎﺑﻮس و رؤﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﮕﺎر در
رؤﯾﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،رؤﯾﺎﯾﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ...ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ«)ﻫﻤﺎن.(۱۴۱:
»اﺳﺘﻌﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﯿـﻞ
ً
ﺷﺨﺺ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد؛ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ داﺋﻤـﺎ ﺧـﻮد را ﺑـﺮوز ﻣـﯽدﻫـﺪ.
اﺳﺘﻌﺎره را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺑﯿﻤﺎری داﻧﺴﺖ؛ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺳـﺮﮐﻮبﺷـﺪه
اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺿـﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه را در آن ﺳـﻮی ﻣـﺮز دالوﻣـﺪﻟﻮل اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«)راﯾﺖ .(۱۰۹ :۱۳۷۳ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺎﺷـﻘﮥ زن و ﻣـﺮد ﺑـﺮ روی ﯾـﮏ ﺟﻨـﺎزه ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻧﺴﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺧـﻮد را

ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری
در داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺮﻧﮓ وﺟﻮد دارد .اوﻟﯽ ﭘﯿﺮﻧﮓ ﻣﺘﻌﺎرف ارﺳـﻄﻮﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
آﻏﺎز و ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺟﺎم دارد و ﻧﻮع دوم ﭘﯿﺮﻧﮓ ﺣﺬﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی از ﭘﯿﺮﻧﮓ
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺑﻬﺎم و رازآﻟﻮدﮔﯽ داﺳﺘﺎن و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﯿـﻖ آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ .در ﭘﯿﺮﻧـﮓ
ﺣﺬﻓﯽ »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﮔﺴﺘﺮۀ وﺳﯿﻊ رواﯾﺖ
را ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد«)ﺗﻮﻻن .(۹۰ :۱۳۸۳ ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮشدادن
ِﮔ ِﺮهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻠﯿﻖ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آوردن رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ
ﻣﺎﺟﺮا از زﺑﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻫـﻢ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺪام

رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ِﮔ ِﺮهﻫﺎی داﺳﺘﺎن را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ُﭘﺮرﻧﮓﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺮﻧﮓ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ و
ﭘﺮﺳﺶ در ﻫﻤﮥ داﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و
راوی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺬﯾﺎنوار از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻣـﯽﭘـﺮد ﮐـﻪ ﭘﯿﺮﻧـﮓ داﺳـﺘﺎن را ﺑـﻪ
ﺣﺬﻓﯽﺑﻮدن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧـﻮع ﺳـﻮم ،ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﻮردﻧﻈـﺮ ﻣﺎﺳـﺖ ،ﭘﯿﺮﻧـﮓ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
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اﺳﺘﻌﺎری اﺳﺖ .در ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری ،ﺳﯿﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺘﻌﺎره از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﮐﻠﻤﺎت دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا
در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺮوﮐـﺎر ﻧـﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻬـﻢ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی دوم ﮐﻠﻤﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
»در داﺳﺘﺎنﻫﺎی واﺟﺪ ﭘﯿﺮﻧـﮓ اﺳـﺘﻌﺎری ،ﺳـﻄﺢ ﻇـﺎﻫﺮی داﺳـﺘﺎن در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در
ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻌﺎرهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻻﯾﮥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ژرفﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤـﯽ را در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ...اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ داﺳـﺘﺎنﻫـﺎ،
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻤﺎژﻫﺎ ﯾﺎ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

در داﺳﺘﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﯾـﺎ ﻫـﻢﻋـﺮض ﺑـﺎ وﻗـﺎﯾﻌﯽ در ﭘﯿﺮﻧـﮓ
ﻓﺮﺿﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ«)ﭘﺎﯾﻨﺪه (۲۸۹ :۱۳۸۹ ،ﭘﯿﺮﻧـﮓ داﺳـﺘﺎن زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﺒﺎن از وﻗـﺎﯾﻊ
ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻧﮓ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ را از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ:
(۱ﻋﺒﻮر دزد از ﺧﯿﺎﺑﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮی او (۲ورود دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺼـﺎدف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(۳ .ورود زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ(۴ .ورود ﮐﺎروان
ﻣـﺮد ردا
ﺷﺘﺮان (۵ورود اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﻬﻮدیﻫﺎ (۶ورود ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﻗﺒـﺮ (۷ورود ِ

ﺑﺮﺗﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺿـﯽ (۸ورود ﻣـﺮد ﭼﻬـﺎرﺷـﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﮐـﺎرﮔﺮدان ﮐـﻪ ﻧـﺎﻇﺮان او را ﻣﺴـﺒﺐ

اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ(۹ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ در وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺎ
ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺒﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺎن ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺘﻦﻫﺎی ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﺑﺮآن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻗـﺮاردادی و از ﭘـﯿﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦﺷـﺪه را
ﺑﺸــﮑﻨﺪ ،ازﻫﻤ ـﯿﻦروﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣ ـﯽﮐﻮﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺗﻤــﺎﯾﺰ ﻣﯿ ـﺎن واﻗﻌﯿ ـﺖ و ﺧﯿ ـﺎل را از ﺑ ـﯿﻦ
ﺑﺒﺮد) (120 :2007 ،Baslerو ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﯿـﺎن ﻓـﺎﻧﺘﺰی ﮔـﺮاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﻧﺠﯿـﺐ
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ﻣﺤﻔﻮظ در داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﻪﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪی و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،در ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪی ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﻌﺎدل واﻗﻌﯽ اﺷﯿﺎء و اﺷـﺨﺎص را در ﺟﻬـﺎن ﺧـﺎرج ﺑﺒﯿﻨـﯿﻢ ،اﻣـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ،از ﻣﮑـﺎن
ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺸﺮدهﺷﺪه در داﺳـﺘﺎن و ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎ و ﺣـﻮادث ،ﺟﻬـﺎﻧﯽ را در ذﻫـﻦ ﺧـﻮد
ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﺣﺎﻟﺖ وﻫﻢ و رؤﯾﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑـﻪ داﺳـﺘﺎن
ً
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺗﺮس را در ﺳﺮاﺳﺮ داﺳﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾـﮏ
ﺟﻨﺎزه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن روﯾﮑﺮدی ذﻫﻨﯽ دارد ،واﻗﻌﯿﺘـﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖﻧﻈﺮ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﮐـﻪ
ﮐﺎﺑﻮسﮔﻮﻧﮥ داﺳﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﺗﺼـﺎوﯾﺮی ﮐـﻪ
ﻣﺤﻔﻮظ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی آﻧـﺎن اراﺋـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ ،ﻏﺒـﺎرآﻟﻮد و درﻫـﻢ و ﻣﺤـﻮ و
ً
ﺑﯽارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﯾﺎدآور ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ؛ »ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﺣﺎﻃـﻪ ﺷـﺪه در ﯾـﮏ ﻫﺎﻟـﮥ رﻧـﮓ اﺳـﺖ و ﻧﻘـﺎش آﻧﭽـﻪ را ﻣﺸـﺎﻫﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﻪ و ﻏﺒﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«)ﭼﺎﯾﻠـﺪز،
 .(۱۵۰ -۱۴۹ :۱۳۸۳آدمﻫﺎی ﺷﺒﺢﮔﻮن ،اﯾﺴﺘﺎدن در ﻣـﺮز ﺧﯿـﺎل و واﻗﻌﯿـﺖ ،ﺳـﺮﻋﺖ
ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﺨﯿﻞ ،آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ ،ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾـﯽ ،ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎز ،دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ،
اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزیﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﻓﺎﻧﺘﺰی اﺳﺖ)ﻧﮏ :ﻣﺤﻤﺪی (۱۳۷۸ ،ﮐﻪ
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ
آﻧﻘﺪر دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زاوﯾﮥ دﯾﺪ
راوی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪهای در ﺷـﮑﻞدادن ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

رؤﯾـﺎ اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫــﺎی ﻧﻬﻔﺘــﻪ و ﻣﻨــﻊﺷــﺪه را ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶ ﻣـﯽﮔــﺬارد ،در اﯾﻨﺠــﺎ ﻧﯿـﺰ ﻓﻀــﺎی
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ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﯾﺖ و ﺟﻠﻮ راﻧﺪن آن دارد .راوی ﺣﻠﻘﮥ ارﺗﺒﺎط رواﯾـﺖ و رواﯾـﺖﺷـﻨﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ رواﯾﺖ ﺣﻀﻮری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﺼﻮر رواﯾﺖ ﺑﺪون راوی ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺛﺎﺑﺖ )راوی-رواﯾﺖ -رواﯾﺖﺷﻨﻮ( اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و راﺑﻄـﮥ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ )ﭘﺨﺶ ،وﺻﻮل و درﯾﺎﻓﺖ( ﺷﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد.
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ داﺳﺘﺎن از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ راوی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال زاوﯾﮥ دﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﻢ» .زاوﯾﮥ دﯾﺪ در ﺣﮑﻢ درﯾﭽﻪای اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ آن ﺣـﻮادث ﻣﻮﺟـﻮد در داﺳـﺘﺎن را
ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ«)داد .(۲۲۹ :۱۳۹۲ ،راوی در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻏﻠﺐ دو ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ:
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

(۱راوی اولﺷﺨﺺ)راوی درون داﺳﺘﺎﻧﯽ( ﮐﻪ رواﯾﺘﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫـﺎی داﺳـﺘﺎن
اﺳﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﻗـﺮار دارد .ب(راوی ﺳـﻮمﺷـﺨﺺ)راوی ﺑـﺮون داﺳـﺘﺎﻧﯽ( ﯾـﺎ
داﻧﺎی ﮐﻞ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد و از وﻗﺎﯾﻊ داﺳﺘﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد.
زاوﯾﮥ دﯾﺪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮونداﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺳـﻮمﺷـﺨﺺ
ً
ﻋﯿﻨﯽ» .ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿـﻤﯿﺮ
ﻣﻦ را ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮد«)ﻣﺎرﺗﯿﻦ .(۱۰۱ :۱۳۸۲ ،زاوﯾـﮥ دﯾـﺪ در اﯾـﻦ
داﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻼف داﺳﺘﺎنﻫﺎی رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .زاوﯾﮥ دﯾﺪ زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﺒﺎن ﺑـﻪﺷـﯿﻮۀ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن از زﺑﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻧﻮع رواﯾﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث
را ﺑــﺪون ﮐــﻢوﮐﺎﺳــﺖ از ﺑﯿــﺮون رواﯾــﺖ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ و ﺣﺘــﯽ ﮔــﺎه ﺻــﺪای ﮔﻔــﺖوﮔــﻮی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن را ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻧﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ:
»وﻟﮑﻨﻬﻢ أﺣﺎﻃﻮا ﺑﺎﻟﻠﺺ .ﺗﺒﺎدﻟﻮ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﯾﻠﻬﺜﻮن :اﻣﺎ آﻧﺎن دزد را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻔﺲﻧﻔﺲ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻨﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﺪ«)ﻣﺤﻔﻮظ.(۲۸ :۱۳۹۱ ،
ﻋﯿﻨــﯽ ﺑــﻮدن زاوﯾــﮥ دﯾــﺪ ﺳــﻮمﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣـﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ راوی ﻧﺘﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ذﻫــﻦ
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ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد رواﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ .وی
از ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮان ،ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا
»ﺷﮑﻞ رواﯾـﺖ در داﺳـﺘﺎن ﻣـﺪرن ﺗﺒﻠـﻮری از ﻣﺤﺘـﻮای آن اﺳـﺖ«)ﭘﺎﯾﻨـﺪه .(۲۴:۱۳۸۹
ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﻌﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﻓﺮم)ﺗﮑﻨﯿـﮏ( و ﻣﺤﺘـﻮا را ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن اﻧﻔﻌﺎل و ﺑـﯽﻫـﻮﯾﺘﯽ ﻣـﻮج ﻣـﯽزﻧـﺪ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ دو اﺻﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا از ﺳﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨـﯽ

ﺣﺬﻓﯽ ﻧﯿﺰ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن در ﺻـﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﯿﭻ واﮐﻨﺸـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﮐﻪ دزد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮوﻣـﯽﻏﻠﺘـﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻨﻔﻌﻞﺑـﻮدن ﻣﺠﺮﯾـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ .در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ
داﺳﺘﺎن ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را »دزد« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ در زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! و آﻧﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺳــﭙﺲ ﻟﺒــﺎسﻫــﺎﯾﺶ را از ﺗــﻦ درﻣــﯽآورد و ﺑــﺎ ﺗﻨــﯽ ﻋﺮﯾــﺎن ﻣﺎﻫﺮاﻧــﻪ ﻣــﯽرﻗﺼــﺪ و
ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮای او دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ!!)ﻣﺤﻔﻮظ:۱۹۹۳ ،
ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮐﻤﺎل اﻧﻔﻌﺎل اﺳـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ
 (۶و اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ِ

ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ واﻗﻌﯽ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ

ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ دﭼﺎر اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺳـﺎﯾﺒﺎن ﻧﯿـﺰ،
ﮐﻪ ﻋﺪهای آن را ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻗـﺮار داده ﺑﻮدﻧـﺪ ،در اﻧﺘﻬـﺎی داﺳـﺘﺎن ﻧـﺎاﻣﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺟﻤﻊ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺳـﻮی ﭘﺎﺳـﺒﺎن ﮐﺸـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﺎﯾﺒﺎن
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪۀ اﻧﻔﻌـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ راوی ﺗـﻮان ورود ﺑـﻪ ذﻫـﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎ را
ً
ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺎی ﮐﻞ ﻧﺪارد و اﺻﻼ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺮﻧﮓ
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ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
اﻧﻔﻌﺎل را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ،ﻫـﯿﭻﮐﺲ اﺳـﻢ ﻧـﺪارد .ﻫﻤـﻪ در داﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺒﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﺮد
ﯾﺎ زن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ
آدمﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ دارد .ﻧـﺎم ﻫﻮﯾـﺖ ﻣـﯽآورد و ﻫﻮﯾـﺖ زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و اﺻﺮار و اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻧﻔﻌـﺎل ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑـﺮ ﻣﻨﻔﻌـﻞ ﺑـﻮدن راوی
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی داﺳﺘﺎن دﻻﻟﺖ دارد و اﻧﺘﺨـﺎب اﯾـﻦ ﻧـﻮع زاوﯾـﮥ دﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی
ً
ﻣﻀﻤﻮن داﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺎﻣﻼ دﻻﻟﺖﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺧﻮشآﻏﺎزی
در ﭘﺎراﮔﺮاف اول داﺳﺘﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮاﻋﺖ اﺳﺘﻬﻼل ﯾﺎ ﺧﻮشآﻏﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫـﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﭘﯿﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ در اداﻣﮥ داﺳـﺘﺎن ﺷـﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺸﺮده ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ» .ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﮥ آﻏﺎزﯾﻦ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﮕﺎرش رﻣﺎن اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﮔﯿﺮا و ﺗﺄﻣﻞاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
را ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ رﻣﺎن ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و دﻧﺒﺎل ﮐـﺮدن روﯾـﺪادﻫﺎﯾﺶ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ«)ﭘﺎﯾﻨـﺪه .(۱۰:۱۳۹۳،اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮی از اﺑﺮﻫـﺎی ﻣﺘـﺮاﮐﻢ آﻏـﺎز
ﻣﯽﺷﻮد» :اﺑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﯽ ﺗﯿﺮه درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎران ﻧﻢﻧﻢ ﺑﺎرﯾﺪن
ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺮد و ﺳﺮﺷﺎر از رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻀـﺎی ﺧﯿﺎﺑـﺎن را درﻧﻮردﯾـﺪ .ﻋـﺎﺑﺮان ﺑـﺮ ﺷـﺪت
ﮔﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑـﺎن دوﯾـﺪ .او ﻣﺜـﻞ
اﻓﺮاد دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽدوﯾﺪ .از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻨﺎری آﻣﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﮕﺮی در آن ﺳﻮی ﺻﺤﻨﻪ ﮔـﻢ
ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و ﻧﻮﺟﻮان او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ :دزد..دزد را ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ.
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ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮﯾﺎدﻫـﺎ ﺑـﻪﺗـﺪرﯾﺞ ﮐـﻢ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از ﻧﻔـﺲ اﻓﺘـﺎد و ﺑـﺎران اداﻣـﻪ
ﯾﺎﻓﺖ«)ﻣﺤﻔﻮظ .(۵ :۱۹۹۳ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ده ﺳﻄﺮ از اﺑﺘﺪای داﺳـﺘﺎن ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ
ﺣﺎلوﻫﻮای ﻫﻤﮥ داﺳﺘﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﺑﺮ و ﻣـﻪ ﻓﻀـﺎﯾﯽ وﻫـﻢآﻟـﻮد و ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺗـﺪاﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻮد و روﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐـﻪ ﺗﯿﺮﮔـﯽ
آن ﺑﻪ ﺷﺐ ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺗﯿﺮهوﺗﺎر را ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻗـﻢ ﻣـﯽزﻧـﺪ .ﺳـﺨﻦ از
دزد و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻏﺼﺐ و اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺳﻮی اﺳـﺮاﺋﯿﻞ را ﺗـﺪاﻋﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ دزد ﺑـﺎ
ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد.

ﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ راوی ﭼﺸـﻢ ﭘﺮﻧـﺪه
ﻣﮑﺎن در زاوﯾﮥ د ِﯾﺪ ﺳﻮم ِ

دارد و ﻣﮑﺎن داﺳﺘﺎن را ﺑـﻪﺻـﻮرت ﭼﺸـﻢاﻧـﺪاز ﻫـﻮاﯾﯽ ﯾـﺎ دﯾـﺪﮔﺎه ﭼﺸـﻢ ﭘﺮﻧـﺪه در ﺑﺮاﺑـﺮ

ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻫﻮاﯾﯽ ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از
اﺷﯿﺎی ﻣـﻮردﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد ﻣـﯽاﯾﺴـﺘﺪ .اﯾـﻦ ﭼﺸـﻢاﻧـﺪاز ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﮐﻼﺳـﯿﮏ راوی
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رواﯾﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رواﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن
ادراک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ او در ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﮑـﺎن رواﯾـﯽ ﻣـﺘﻦ اﺳـﺖ» .ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽﮔـﺮ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺎ
ﺣﺪوﺣﺪود ﺧﻮد در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﮑـﺎنﻫـﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﺳـﺘﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﺮﻧﺪه او ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ دﯾـﺪن و رﺻـﺪ ﮐـﺮدن
ﻣﮑﺎن داﺳﺘﺎن را دارد .او در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دارد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و
ﮔـﻮش ﺧـﻮد ادراک ﮐــﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت دﻗﯿﻘـﯽ از ﻣﮑــﺎن اراﺋـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ ،اﻣــﺎ در
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ اﺟﺎزۀ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺣـﺪود ﺧـﻮد را در ﻣـﺘﻦ ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮑﺎن ﻣـﯽﭘـﺮدازد«)ﺣـﺪادی،
.(۷ :۱۳۸۹

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶
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در داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ آﻧﻘـﺪر ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﯾﻌﻨـﯽ ﺻـﺤﻨﮥ داﺳـﺘﺎن را
ﻋﯿﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ آن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد و وﻗﺎﯾﻊ را ﺑـﻪﭼﺸـﻢ ﺧـﻮد ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ .ﺑـﻪﻋﻼوه اﯾﻨﮑـﻪ
ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﻫﯿﭻﯾﮏ از زواﯾﺎی ﻣﮑﺎن رواﯾﺖ
و ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺎﺿﺮان در آن از ﭼﺸـﻢ ﺗﯿـﺰﺑﯿﻦ او ﭘﻨﻬـﺎن ﻧﻤـﯽﻣﺎﻧـﺪ .راوی در اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن
ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،او ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ دروﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﮥ داﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺟﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ راوی ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را
ﻧﯿﺰ در ﻫﺎﻟﻪای از ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ» :اﻣﺎ اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﮔـﻮﯾﯽ ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﭘﺸﺖ آﻧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد .دﯾﮕـﺮ آن ﻧﺨـﻮت در ﻧﮕـﺎﻫﺶ ﻧﺒـﻮد و ﺗﮑﺒـﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ ،اﻧﮕـﺎر ﮐـﻪ
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ«)ﻣﺤﻔﻮظ.(۹ :۱۳۹۳ ،
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﺎن در داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت دارد .ﻣﮑﺎن در اﯾـﻦ
داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای روی دادن ﺣﻮادث ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣـﺎﮐﯽ از ﺣـﺎﻻت ذﻫﻨـﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﮑﺎن در آن ﺑـﺎ ﺣـﻮزۀ رﺋﺎﻟﯿﺴـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و
ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺘﻌﺎری دارد)ﭘﺎﯾﻨﺪه .(۲۹۱ :۱۳۸۹ ،در داﺳﺘﺎن زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﺒﺎن ﻧﯿـﺰ ،ﺑـﻪﻣﺎﻧﻨـﺪ
ً
داﺳــﺘﺎنﻫــﺎی اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴــﺘﯽ ،ﻋﻨﺼــﺮ ﻣﮑــﺎن ﺻــﺮﻓﺎ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑــﺮای روی دادن ﺣــﻮادث
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ و دروﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻـﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﻣﮑـﺎن اﯾـﻦ
داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﻫـﺎی رﺋﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﯾـﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴـﺘﯽ
ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ و ﮐــﺎرﮐﺮد آن اﺳــﺘﻌﺎری اﺳــﺖ .ﺧﯿﺎﺑــﺎن در اﯾﻨﺠــﺎ ﻣﮑــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﺑــﺮای
روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧـﺪارد.
اﯾﻦ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮگ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺗـﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺷـﺎﻋﺮاﻧﻪ ،اﻣـﺎ ﺗﻠـﺦ و
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﺧﯿﺎﺑـﺎن را اﺳـﺘﻌﺎره از ﻣﯿﻬﻨـﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ،ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ،رﻗﺺ ،اﻋﺘﺮاض و ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺮۀ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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زﻣﺎن در داﺳﺘﺎن
زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟـﮥ اﻧﺘﺰاﻋـﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﺷـﯿﺎء ﯾﻌﻨـﯽ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ و ﻣﮑـﺎنﻫـﺎ درک
ﻣﯽﺷﻮد» .ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ زﺑـﺎن ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﯿﻮۀ درک ﻣـﺎ از ﻣﻘـﻮﻻت
ً
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﺳـﺘﻌﺎره اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ و اﺳـﺘﻌﺎره اﺳﺎﺳـﺎ ﻓﺮاﯾﻨـﺪی ذﻫﻨـﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋـﯽ زﻣـﺎن ،در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻔﻬـﻮم
ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﻣﮑﺎن ،درک و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﻟﯿﮑﺎف« ﮔـﺬر زﻣـﺎن ﺑـﻪﻣﺜﺎﺑـﮥ
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﮑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻌﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺷﯿﺎء ﯾﻌﻨـﯽ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ و درک ﻣﯽﺷﻮد«)ﺳﺠﻮدی و ﻫﻤﮑﺎر .(۱۳۸ :۱۳۹۱ ،در اﯾﻦ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﮔـﺬر زﻣـﺎن از راه ﺗﻐﯿﯿـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ درک ﻣﯽﺷـﻮد» :اﺑﺮﻫـﺎی ﺳـﯿﺎه درﻫـﻢ ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﻣﺘـﺮاﮐﻢ ﺷـﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﻀﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ داﻧﻪﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓـﺖ و
ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑـﻮی رﻃﻮﺑـﺖ ﻓﻀـﺎی ﺧﯿﺎﺑـﺎن را ﭘـﺮ ﮐـﺮد«)ﻣﺤﻔـﻮظ.(۷ :۱۹۹۳ ،
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺖ .وﺟـﻮد اﺑﺮﻫـﺎی
ﺗﯿﺮه و ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻫﻮای ﺳﺮد آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ را ﮔﺰﻧﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪۀ
ﺧﻔﻘﺎن و ﯾﺄس ودﻟﺰدﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮی ﻣﺮگ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﺪان ﻗﻬﺮﻣﺎن
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﺳـﺘﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن داﺳـﺘﺎن ﻫـﯿﭻﮐـﺎری ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﯾﺎ ﺟﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد و
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧـﻞ ﺧﯿﺎﺑـﺎن و ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ داﺧـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

داﺳﺘﺎن زﻣﺎن در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن
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ﻫﯿﭻﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮان ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدف ﺷـﺪﯾﺪ دو اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ و دﯾـﺪن
ﻣﺠﺮوﺣﯽ ﮐﻪ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺎرج ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ» :در اﯾـﻦ ﻧﺰدﯾﮑـﯽﻫـﺎ ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺎﺷﺪ«)ﻣﺤﻔﻮظ ،(۱۳۹ :۱۳۹۱ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦزدن اﻗـﺪام ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﺗـﺮس و
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری در ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»دورۀ ﻣﺪرن دورۀ زوال ﻗﻬﺮﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ اﺳـﺖ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن ﭘﯿﺸـﺎﻣﺪرن ﻫـﻢ از
ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺠﺎﻋﺖ و ﻗـﺪرت ارادهﺷـﺎن.
آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧـﺪ و ﺗـﺎ ﭘـﺎی ﺟـﺎن در راه
اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ«)ﭘﺎﯾﻨﺪه.(۳۲ :۱۳۸۹ ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﭘﺎﺳﺒﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎی داﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻣﺶ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ
و ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎرهﮔـﺮ اﺗﻔﺎﻗـﺎت اﺳـﺖ» .ﻧﮕـﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﭘﺎﺳـﺒﺎن در ﻣـﺪﺧﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﯽﺧﯿـﺎل
اﯾﺴﺘﺎده)«...ﻣﺤﻔﻮظ ،(۱۳۸ :۱۳۹۱ ،اﻣﺎ دزد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓـﺮار از ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣـﺮدم در ﺧﯿﺎﺑـﺎن دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ
در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ» .ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آدمﻫﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ
و ﻋﺰﻟﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«)ﭘﺎﯾﻨﺪه.(۴۰ :۱۳۸۷ ،
ﻣﻌﻨﺎﺑﺎﺧﺘﮕﯽ
ﺻﺤﻨﻪ در داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در
اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ِ
ً
وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد :ورود دو ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ورود زن و ﻣــﺮد ،ورود ﮐــﺎروان ﺷــﺘﺮان ،ورود اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ ﯾﻬــﻮدیﻫــﺎ ،ورود ﮐــﺎرﮔﺮان ﺑــﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺒﺮ ،ورود ﻣﺮد ردا ﺑﺮﺗﻦ ،ورود ﻣﺮد ﭼﻬﺎرﺷﺎﻧﻪ.
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ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﻣﺮاودۀ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﯿﻦ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ،
زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺎری از ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰءﺟﺰء ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫـﺎی
اﯾــﻦ ﻧﻤــﺎﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾــﺖ از ﻋﺒــﺚﺑــﻮدن ﺗﻌﺎﻣــﻞ اﻧﺴــﺎنﻫــﺎ در ﺟﺎﻣﻌــﮥ ﻣﻌﺎﺻــﺮ دارد و
ﻧﺎﺑـﻪﺳــﺎﻣﺎﻧﯽﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن زﻧــﺪﮔﯽ در ﭼﻨـﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌــﻪای را از دﯾــﺪﮔﺎه اﻧﺘﻘــﺎدی ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻼﮐﺮدن رواﺑﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﺣﯿـﺎت ﻋﺒـﺚ و ﻣﻌﻨﺎﺑﺎﺧﺘـﮥ
آدﻣﯿﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ و اﯾﺠـﺎد
ﺷﺎﻟﻮدهای ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ را دارد)راﺑﺮﺗﺲ.(۱۰ :۱۳۸۹ ،
در داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻌﻨﺎﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺎﺑﻮس ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺪای اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪﻫـﻢ ﻧﻤـﯽرﺳـﺪ و ﻫـﯿﭻﮐـﺲ ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﺑـﺮای
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﻮسﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮی ﻧﺎﯾﺎب
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ» :ﺣﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن دزد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ دارد ﺑﺎ ﻗﺪرت از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﮐﺴـﯽ ﺣـﺮف او را ﺑـﺎور ﻧﻤـﯽﮐـﺮد.
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﻃﻮری ﺗﮑﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﺻـﺪاﯾﺶ در ﻓﻀـﺎ و
رﯾﺰش ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺎران ﮔﻢ ﺷﺪ .وی ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣـﯽﮐـﺮد و آﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ او ﮔـﻮش
ﻓﺮاﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﻻل در زﯾﺮ ﺑﺎران ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ او ﻧﮕـﺎه ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺣﺎﺿـﺮان زﯾـﺮ
ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«)ﻣﺤﻔﻮظ.(۷ :۱۹۹۳ ،
ﻫﺮﭼﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود ﺻﺪای رﯾﺰش ﺑﺎران ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻫﻤـﯿﻦ ﻋـﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺣﺎﺿﺮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺻﺪای او را ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ .ﺟﻬـﺎن ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻـﺪای ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤـﯽﺷـﻨﻮﻧﺪ و از ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎی ﻫـﻢ ﺑـﯽاﻃـﻼع
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨـﺪه،
وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و درک
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﻇﺮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺒﺎن ﯾـﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن
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رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺎﯾﻊ را رﻗﻢ ﻣﯽرﻧﻨﺪ)ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﻣﺮد ردا ﺑﺮﺗﻦ و (...ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑﺮﻗـﺮار
ً
ﮐﻨﻨﺪ» .داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن ﻏﺎﻟﺒﺎ رواﯾﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ راﺑﻄﻪﻫﺎﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﯽﻋﺎﻃﻔـﻪای ﮐـﻪ
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«)ﭘﺎﯾﻨﺪه.(۳۱ :۱۳۸۹ ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺎره از ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ آدمﻫـﺎی آن ارﺗﺒـﺎط اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آدمﻫﺎ ﺣﮑـﻢﻓﺮﻣﺎﺳـﺖ؛ ﻣﺮداﻧـﯽﮐـﻪ
ﺷـﺨﺺ ﺑــﻪﻇـﺎﻫﺮ دزد را ﺗﻌﻘﯿــﺐ ﻣـﯽﮐﻨﻨــﺪ ،ﺟﻨـﺎزهای ﮐــﻪ روی آن ﻣﻌﺎﺷـﻘﻪ ﻣـﯽﺷــﻮد،
ِ
ﺳﺮﺑﺮﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﺎﻇﺮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﯽﻏﻠﺘـﺪ ،ﮐـﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ دو ﻋﺎﺷـﻖ را زﻧـﺪه
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ﺑﻪﮔﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮان را در ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻫﻤـﻪ و ﻫﻤـﻪ ﻧـﺎﺑﻮدی
ﻋﺎﻃﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻮآوری
ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ روح داﺳﺘﺎن ﻣﺪرن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ:
اﻟﻒ(ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮآوری وی ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را در ﺳﺮاﺳﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .راوی ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿـﺖ ﭼﻨـﺪ
ﺑﺎر از ﮐﻠﻤﺎت »ﮔﻮﯾﯽ و اﻧﮕﺎر و ﺷﺎﯾﺪ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ» :اﻧﮕـﺎر ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ داغ ﺑﺎﺷـﺪ«،
»اﻧﮕﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻦ ﻟﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد«» ،ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ«» ،اﻧﮕـﺎر
در رؤﯾﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«» ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«» ،ﮔـﻮﯾﯽ ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﺸـﺖ آﻧـﺎن
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد«» ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳـﺎﻟﺨﻮرده ﺷـﺪه«» ،ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ«» ،ﺷـﺎﯾﺪ دزد
ﺑﺎﺷﺪ«» ،ﺷﺎﯾﺪ او و ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺻﺤﻨﻪای از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ«)ﻣﺤﻔﻮظ،
.(۸ -۵ :۱۹۹۳
ب(ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ :زﻣﺎن در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪﻫﯿﭻروی ﻗﺎﺑﻞ درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ج(ﻧﺎﺳﺎزواری)ﭘﺎرادوﮐﺲ( :ﺑﺎران ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ و روﯾﺶ اﺳﺖ در اﯾﻦ
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داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎران ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﺎﺑﻮسﻫـﺎ
وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎران در درون ﺧﻮد دو وﺟﻪ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ را ﺟـﺎی داده اﺳـﺖ.
ﻗﺘﻞ و رﻗﺺ ﻧﯿﺰ ﭘﺎردوﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ً
د(آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ :ﺑﺎران در ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﻤـﺎد ﺑﺮﮐـﺖ و ﺷـﺎداﺑﯽ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺜﺒـﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ آن را ﻧﻤـﺎد ﺳـﯿﻄﺮۀ ﺣﺎﮐﻤـﺎن و
ﻇﻠﻢ و ﺑـﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ در اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻧﻤـﺎد ﻧـﻮﻋﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎران ﮐﻪ ،در ذات ﺧﻮد ،ﭘﺎﮐﯽ و رﺷﺪ و ﻃﺮاوت دارد،
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻈﻬﺮ رذاﻟﺖ و ﺟﻤﻮد و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واژۀ ﺑـﺎران ﺑﺎرﻫـﺎ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﺑﺎران اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در واﻗﻊ ،رﯾﺘﻢ ﺣﻮادث ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﺑﺎران ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺑﺎران در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻄﻊ از داﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾـﮏﺑـﺎر در اول داﺳـﺘﺎن
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﯿﺮﮔﯽ اﺑﺮﻫﺎﺳﺖ» :اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺴﺤﺎب و ﺗﮑﺎﺛﻒ ﮐﻠﯿﻞ ﻫـﺎﺑﻂ ﺛـﻢ ﺗﺴـﺎﻗﻂ
ﺑـﺎران ﻧـﻢﻧـﻢ ﺑﺎرﯾـﺪن
اﻟﺮزاز :اﺑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﯽ ﺗﯿﺮه درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷـﺪﻧﺪ و ِ
ﮔﺮﻓﺖ« .ﺑﺎر دوم از ﺷﺪت ﺑﺎران ﺳﺨﻦ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮریﮐـﻪ ﻟﺒـﺎس اﻓـﺮاد ﺣﺎﺿـﺮ در
ّ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺸﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ» :واﺷﺘﺪ اﻟﺮزاز ﻓﺘﻮاﺻﻞ أﺳﻼﮐﺎ ﻓﻀﯿﺔ ﺑﺮﻫـﺔ ﺛـﻢ اﻧﻬﻤـﺮ

اﻟﻤﻄﺮ ..اﻟﺘﺼﻘﺖ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺄﺟﺴﺎدﻫﻢ :ﺑﺎران ﺷـﺪت ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﺮای ﻟﺤﻈـﺎﺗﯽ ﺑـﻪﺷـﮑﻞ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮهای درآﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﯿﻞآﺳﺎ ﻓﺮوﺑﺎرﯾﺪ .ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺸـﺎن ﭼﺴـﺒﯿﺪه ﺑـﻮد«.
ﺑﺎر ﺳﻮم از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎران اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :واﺻﻠﻮا اﻟﻨﻘـﺎش ﺑﺈﺻـﺮار دون أدﻧـﯽ
اﮐﺘﺮاث ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ ..ﻟﻢﯾﺒﺎﻟﻮ ﺑﻬﻤﺎ ﮐﻤﺎ ﻻﯾﺒﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ :ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﯾﺸـﺎن را ﺑـﺎ اﺻـﺮار و ﺑـﺪون
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎران اداﻣﻪ دادﻧﺪ ..ﺑﻪ آن دو ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃـﻮرﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺎران ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« .ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم از آﺗﺶ ﮔﺸـﻮدن ﭘﺎﺳـﺒﺎن ﺑـﻪروی اﻓـﺮاد ﺣﺎﺿـﺮ در زﯾـﺮ
ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺪنﻫﺎﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن و ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن
روی ﺟﺪول ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺮ ﺑﺎران ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ» :اﻧﻄﺮﺣـﺖ أﺟﺴـﺎدﻫﻢ ﺗﺤـﺖ اﻟﻤﻈﻠـﺔ أﻣـﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶
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اﻟﺮؤوس ّ
ﻓﺘﻮﺳﺪت اﻟﻄﻮار ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄـﺮ :ﺗﻨﺸـﺎن زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﺒﺎن ﻣﺎﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﺳﺮﺷـﺎن روی
ﺟﺪول ﭘﯿﺎدهرو زﯾﺮ ﺑﺎران ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ«.
ھ(ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی :ورود ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دو ﺗﺼـﺎدف
ﺷﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ و ورود دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﭘﯽدر ﭘﯽ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻫـﯿﭻروی از ﭘـﯿﺶ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺣﺪس ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی در اﯾﻦ داﺳـﺘﺎن ﺑـﻪﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ،در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
 .۱داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،داﺳﺘﺎنﻧـﻮﯾﺲ ﻣﺼـﺮی و ﺑﺮﻧـﺪۀ ﺟـﺎﯾﺰۀ ادﺑـﯽ
ﻧﻮﺑﻞ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه او ﺑـﻪﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود ﮐـﻪ در
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ ﻓﺮم و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﭘﯿﭽﯿﺪهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﯾﺖ و زاوﯾﮥ دﯾﺪ ،ﭘﯿﺮﻧﮓ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره و ﻣﺠﺎز
ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﯿﺮﻧﮓ و ﻣﮑﺎن داﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﺐ واﻗﻌﯿـﺖ و ﺧﯿـﺎل ،ﺗﺼـﻮﯾﺮﻫﺎی ﻓـﺎﻧﺘﺰی و
ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ...از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 .۳رواﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ و راوی ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻫﺬﯾﺎنوار از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﯽﭘﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻧﮓ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺣﺬﻓﯽﺑﻮدن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۴ﭘﯿﺮﻧﮓ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺎری اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺎره از ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ارﺗﺒﺎطﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط
ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آدمﻫﺎ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ دزد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺎزهای ﮐﻪ روی
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ؛ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ
ِ

آن ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﺑﺮﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﺎﻇﺮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﯽﻏﻠﺘﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
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ﮐﻪ دو ﻋﺎﺷـﻖ را زﻧـﺪه ﺑـﻪﮔـﻮر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﭘﺎﺳـﺒﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺎﻇﺮان را در ﭘﺎﯾـﺎن داﺳـﺘﺎن
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﺎﻃﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .۵زاوﯾﮥ دﯾﺪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮونداﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺳـﻮمﺷـﺨﺺ
ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﮔﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ .راوی آﻧﻘﺪر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﻨﮥ داﺳﺘﺎن را ﻋﯿﻨـﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ
درک ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ آن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۶ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﺮم)ﺗﮑﻨﯿﮏ( و ﻣﺤﺘﻮا را ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧـﺪ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ دو اﺻﻞ اﺳﺖ ،زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﻮمﺷﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪۀ اﻧﻔﻌـﺎل
 .۷ﺧﻮشآﻏﺎزی ،ﭘﯿﺮﻧﮓ و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻌﺎری ،ﺑﯿﺎن ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﻘـﺪان
ﻗﻬﺮﻣﺎن و ...از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 .۸ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺘﻌﺎره و ﻧﻤﺎد ،ﭘﯿﺮﻧﮓ ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘـﻪ و ﺣـﻮادث ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ،
ﺗﻠﻔﯿﻖ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﻮد .ﻧـﻮآوریﻫـﺎی ﻧﺠﯿـﺐ ﻣﺤﻔـﻮظ در اﯾـﻦ
داﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺳﺎزواری ،آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ.
 .۹ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻋﯿﻦ اراﺋﮥ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﯿـﺖ و ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ را ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮی ﻓـﺎﻧﺘﺰی ﻧﺸـﺎن
دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﺣﻤﺪی ،ﺑﺎﺑﮏ ،(۱۳۹۱) ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﻦ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ. ﺑﯿﺎت ،ﺣﺴﯿﻦ ،(۱۳۸۷) ،داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل ذﻫﻦ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﺣﺴﯿﻦ ،(۱۳۹۳) ،ﮔﺸﻮدن رﻣﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮوارﯾﺪ. -ــــــــــ  ،(۱۳۸۹) ،داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﺮان ،ج ،۲ﺗﻬﺮان :ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
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ﭘﯿﺮﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎری در داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ...

 ﺗﺸـﮑﺮی ،ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ و ﻣﺤﻤـﻮد رﺿــﺎﯾﯽ دﺷـﺖارژﻧﻪ و ﻗــﺪرت ﻗﺎﺳـﻤﯽﭘﻮر و ﻣــﺮﯾﻢ ﺑﺨﺸــﯽ،(۱۳۹۵) ،»ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﯾﺖ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﯿﮋن ﻧﺠﺪی از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮﻃﯿﻘـﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ)ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ آرای
ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﯽ و ﺳﻮزان ﻓﺮﮔﺴﻦ(« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﺘﻦﭘﮋوﻫﯽ ادﺑﯽ ،ﺳﺎل ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ،۷۰ﺻﺺ.۱۶۹ -۱۴۳
 ﺗﻮﻻن ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﯽ ،(۱۳۸۳) ،درآﻣﺪی ﻧﻘﺎداﻧﻪ ـ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ رواﯾﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﺣـﺮی،چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ.
 ﺣﺪادی ،اﻟﻬﺎم» ،(۱۳۹۰) ،درآﻣﺪی ﺑﺮ رواﯾﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزۀ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ داﺳـﺘﺎنﻫـﺎیﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ در اﯾـﺮان،
چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب.
 دادﺑﻪ ،اﺻﻐﺮ و ﺑﺎﺑﮏ ﻓﺮزاﻧﻪ ،(۱۳۶۷) ،داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱۳ﻣﺪﺧﻞ ﺑﯿﺎن ،ﺗﻬـﺮان:ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ (۷۴/۶) ۱۶

اﻧﺘﺸﺎرات داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.
 داد ،ﺳﯿﻤﺎ ،(۱۳۹۲) ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ادﺑﯽ ،چ ،۶ﺗﻬﺮان :ﻣﺮوارﯾﺪ. راﯾـﺖ ،اﻟﯿﺰاﺑــﺖ» ،(۱۳۷۳) ،ﻧﻘــﺪ رواﻧﮑﺎواﻧـﮥ ﻣــﺪرن« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ ارﻏﻨــﻮن ،ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﯿﻦ ﭘﺎﯾﻨــﺪه،ﺷﻤﺎرۀ ،۴ﺻﺺ.۱۲۴ -۹۷
 ﺳﺠﻮدی ،ﻓﺮزان و زﻫﺮا ﻗﻨﺒـﺮی» ،(۱۳۹۱) ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻌﻨﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳـﺘﻌﺎرۀ زﻣـﺎن در داﺳـﺘﺎنﻫـﺎیﮐﻮدک ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ)ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ اﻟﻒ ،ب ،ج(« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ،ﺳﺎل،۵
ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۹ﺻﺺ.۱۵۶-۱۳۵
 اﻟﺴﻌﺪون ،ﻧﺒﻬﺎن ﺣﺴﻮن ،(۲۰۱۵) ،ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻗـﺮاءات ﻓـﻲ اﻟﺮواﯾـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة،اردن :دار ﻏﯿﺪاء.
 اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﮑﺮی ﻋﺰﯾﺰ ،(۲۰۰۵) ،أﻧﻤﺎط اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ،(۱۳۷۸) ،ﻓﺎﻧﺘﺰی در ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻬﺮان :روزﮔﺎر. ﻣﺴﺘﻮر ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،(۱۳۷۹) ،ﻣﺒﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ. ﯾﺰداﻧﺠﻮ ،ﭘﯿﺎم ،(۱۳۷۹) ،ادﺑﯿﺎت ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ. ﻫﺎوﮐﺲ ،ﺗﺮﺳﻦ ،(۱۳۷۷) ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮی ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ. ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،(۱۳۸۹) ،ﻫﺴﺘﯽ و زﻣﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ رﺷﯿﺪﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﯽ.- Basler, Charles E, (2007), Literary Criticism: An Introduction to Theory and
Practice, new jersey, Pearson prentice Hall, Fourth edition.

