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 از غادة السمان «لیلة الملیار»در رمان  یانشانهمنی انا تحلیل

 هچکید

خـا  خـود، نـمم نمـاای پاا بـدی بـه  یانشـانههر فرد از جامعـه بـا تودیـد رمن ـان 

امبیت اـا عـدم امبیـت  از هبجارها و تعلق خود به ط قه خاصی از اجتماع، احساس یامجموعه

 شباسـینشانه. دهـدیممتفـاوتی را بـروز  یهاواکبیخود را به تصوار کشیده و به تباسب امر 

 یانشـانهرمن ـان و  هبجارهـاااـم اکی از رواکردهای پژوهشی است که به بررسی  اجتماعی

از  ایاهـجلوهتحلیلـی انجـام  رفتـه،  –بر اساس اام پژوهی که به شیوه توصـیفی . پردازدیم

ااـم رمـان تقابـ   در .ملاحظـه کـرد «دیلة ادملیـار»رمان در  ونوحبه توانیمرا  یانشانهناامبی 

ااـم اـ  از  رموجـب روی آوردن هـ اننآو بازتاب آن در رفتارهای  هایتشخصم فرهبگی بی

چـون متفاوتی  هایادهپد و ،تلافی ،بیی تصحیحی چون خاموشی، ایهاواکبیبه  هایتشخص

برخــی . شــده اســتقابلــه بــا هبجارهــای مت ــاد م واکــبیبــه عبــوان همانبدســازی  تقلیــد،

از حادت ناامبی و خود را  سازند ی خود بهره جسته رمان از اام تقاب  در جهت هاییتشخص

به بیراهـه رفتـه و خـود را بـه  و بع اً ،غرق شدهدوم برخی در فرهبگ جامعه  ،اندکردهخارج 

در پـی احسـاس و  تـاب نیـاوردهرا  روز افنون حقارت و غربتنین  یاعده .اندکشاندهنابودی 

 .اند شتهبه کشورشان باز ، مسلط جامعهعدم تعلق به 

 .یانشانهاجتماعی، ناامبی  شباسینشانهغادة ادسمان، دیلة ادملیار،  :هاواژهکلید
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 مقدمه

بررسـی پـی  در، شباسـینشانهحـوزه  یاجتماعی به عبوان اکی از رواکردهـا شباسینشانه

 بـه عبـوان ادگـوی یانشانهعدم امبیت امبیت اا  مسئله اجتماعی و فرهبگی است. هاییتموقع

با هبجارهـای ارزشـی و  رابطهاست که در  ایادهپد شباسینشانهو  شباسیزباندر حوزه مطرح 

 خود یانشانهرمن ان زبانی اا  آ اهی فرد از عدم تطابق یبه ع ارت ؛شودیمعیبی جامعه تعراف 

او را با  ،غیر خودیجامعه  ارزشیمعمول و  یانشانهزبانی و پوششی و ...( با رمن ان  رفتاری،)

از  واکـبی در ونعیت ناامبی ممکم است سـه رفتار  فرد. سازدیماحساس عدم امبیت مواجه 

در . 0)تلـافی( ج رانو ، 5، بیی تصحیحی6)سکوت( : خاموشی، که ع ارتبد ازدهدیم بروزخود 

.  یردیمو در حادت سکوت قرار  هخود را به حداق  رساندارت اطی فرد رفتار خاموشی اکبی و

فـرد در کـه سـت ا یاجامعـهدر ش یه شدن بـه  رویزاادهنین بیی تصحیحی  اکبیومبظور از 

 ج رانواکبی  دچار است.قدرت نعف نعف علمی و  ،بیبیخودکممواجهه با آن به احساس 

بـه نحـوی سـاز ار بـا اطلاعـات  بازی بـه نفـع خـودقوانیم عوض کردن در واقع نین  )تلافی(

  روهـی از شـهروندانادسمان که داسـتان مهـاجرت  ةغاد اثر «دیلة ادملیار»رمان است.  شخصی

و  یانشـانهنـاامبی  پداده از نمااینمونه خوبی  ،دوران جبگ استطی  عرب از بیروت به ژنو

مقادـه  .دهبـدیم بـروزدر ونعیت نـاامبی از خـود  داستان هاییتشخصاست که  ایهاواکبی

 یهـاواکبیآن،  یهانشـانها ت ییم ااـم پداـده و زار ب یهاپرسیبا پاسخ به  حانر سعی دارد

 وابسته را ارزاابی کبد:

 دارند؟ واکبشیچه  یانشانهرمان دیلة ادملیار در مقاب  عدم امبیت  هاییتشخص. 7

ی هااثیر و پیامـدأدر رمان دیلة ادملیار چه ت یانشانهیت هبجارهای عدم امبمحیط جداد و . 2

 ه است؟ن  ذاردآ هاییتشخصبر 

                                                           
1 mutism 

2 hypercorrectism 

3 compensation 
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 هایهفرض

 و در همگی از کشـور خـود مهـاجرت کـردهاام رمان که  هاییتشخصد رسنظر می به .7

، یری کبـارهو احساس ناامبی خود را به سه صـورت خاموشـی  ،اندشدهکشوری غراب ساکم 

 تصحیحی نشان دهبد. بیی و و تلافیج ران 

بـه حسـاب  زبـانعربغراب برای ساکبان  مم واد کشور ژنو که محیطی نارسنظر می به .2

اند مبندتی که در کشور خود داشته قیت ورمان از موف هاییتشخصباعث شود برخی از  آادیم

ای نین بـا ش خود دست به هر کاری بننبد وعدهمحیط جداد برای تأمیم معا و درفاصله  رفته 

 آابد.اجتماعی برمبندت در پی کسب اعت ار و نفوذ آنجا ذی وص  شدن به افراد ثروتمبد و

 روش پژوهش

اطلاعـات، نظـری، و در حـوزه نقـد و  آوریجمـعدر حـوزه مقادـه در اام پژوهی روش 

 احمـدادگوی پیشـبهادی نین  یانشانهبررسی ادگوی ناامبی در  تحلیلی است. -، توصیفیبررسی

ان در دو سـط  نـاامبی در ادسـمّ ةبررسی ااـم ادگـو در رمـان غـاد بوده، و م بای عم پاکتچی 

 .  پذارفترمن ان سط  بادا و ناامبی در رمن ان سط  پاایم صورت خواهد 

 نه تحقیقپیشی

نـاامبی هبجارها و بـا اسـتفاده از داـد اه اساس مطادعه  بر انجام اافته یهاپژوهیاز جمله 

 بد از:ع ارت یانشانه

مرت ـی بابـ   از« یانشـانهامبیت و عدم امبیـت  هایادهپداجتماعی و  شباسینشانه»ه مقاد

، یانشـانهامبیـت عـدم امبیـت و  هایاـدهپدمعیم: در ااـم مقادـه نـمم تعراـف هبجارهـا و 

در برابـر پداـده عـدم مطـرح  یهاواکبیبیی تصحیحی و تلافی به عبوان  سکوت، هایادهپد

   شده است. بررسی ،یانشانهامبیت 

 :احمدی ملـااری یدالله از «غادة ادسمان و غناده علیناده یهارمانتبهاای روشبفکر در » مقاده

و دو شخصـیت اصـلی آن مورد بررسی قرار  رفتـه به اختصار   ادملیار ، رمان دیلة در اام مقاده

مطرح ر خارج از وطم سازنده و وارانگر د هاییتشخصبه عبوان  به ترتیب خلی امیر ادبیلی و 

 .اندشده
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از  ایهـاتاحکاپیجـوای ادگـو در  ،و تبظیم فاصله در ارت ـا  یانشانهسطوح ناامبی » مقاده

مورد بازنگری قرار  رفته  یانشانهدر اام مقاده ادگوی ناامبی  از احمد پاکتچی:«  لستان سعدی

 ر ناده شده است. پیکره مطادعاتی ب باب اول آن به عبوان واژهبهو  لستان سعدی 

در مقاب  عـدم امبیـت  ادعم عکسو  یانشانهعدم امبیت و امبیت  یهادهاپدبررسی » مقاده
ادگـوی نـاامبی پـس از معرفـی از مرت ی باب  معیم: اام مقادـه .« هایاخراجدر فیلم  یانشانه

 است. پرداخته هایاخراجدر فیلم  وابسته، یهاواکبیاام ادگو و بررسی  ، بهیانشانه

و « روااة دیلة ادملیار دغادة ادسمان، دراسـة فـی ادشـک  و ادم ـمون»همچون  ایهانامهاناپا

 ؛انـدآمدهه رشته تحرار در نین ب« دیلة ادملیار»رمان در  بررسی شیوه داستان نواسی غادة ادسمان»

مـرت ط  اسـت، یانشانهو تحلی  ناامبی  اجتماعی شباسینشانهبه بحث مورد نظر که بررسی  که

 .  نیستبد

سطح در دیلة ادملیار، رمان در  بواژه یانشانهتحلی  رمان از نقطه نظر ادگوی ناامبی در زمیبه 

حانر افـنون بـر مقاده  دذا پژوهشی صورت نگرفته است. ادبیات عرب رشته تخصصیمجلات 

در  یاتـازه، در صدد  شاای افق علاقمبدان و پژوهشگرانبه  و اام ادگتلاش در جهت معرفی 

اسـاس در حـوزه زبـان و ااـم بر  داگری یهاپژوهیتا  است، نقد اجتماعی متون ادبیروش 

 ادبیات عرب صورت  یرد.

 مبانی نظری

 اجتماعی شناسینشانهالف: 

شباسی اسـت کـه بـه جب ـه ذهبـی اکردها در حوزه نشانهشباسی اجتماعی اکی از رونشانه

فرهبگـی  هـر مـتم را در موقعیـت اجتمـاعی و و متبی نظـر دارد های اجتماعی وفردی وجب ه

معبـا را جـدا از  تـوانینمشباسان اجتماعی بر اام باورند کـه کبد. نشانهخا  خود بررسی می

، متبـی دانبد کـه طـی آنبافت مورد بررسی قرار داد. آنان معبا را فراابدی می و  وابده، شبونده

بـاز تودیـد  اخی فرهبگـی خاصـی تودیـد وموقعیتی، اجتمـاعی وتـار ،مکانی -در شرااط زمانی

پرچمداران رواکرد نقـی  رااـی بـه  ترامیاصلمااک  هادیدی از  (17: 2117. )أحمد، شودیم
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زبان نهادی اجتماعی و بخشی  به اعتقاد وی،است.  6اجتماعی شباسینشانهزبان و معرفی کببده 

اجتمـاعی  یهـاکبیدسـته از به بررسـی آن  شباسیزبانبر اام اساس  .از نظام اجتماعی است

و ن.ک:  71: 7916مهـاجر و ن ـوی،د. )که م تبی بر انتقال معبا به واسـطه زبـان هسـتب پردازدیم

 (61، ترجمة اد طاابة: 2172؛ فاودر، 79-7: 2177عماش،

سـت دان اکی از رواکردهای نگرش بر معبارا اجتماعی  شباسینشانه توانیماز اام رهگذر 

معبا حاص  بر هم کبی ذهبیـت پردازی در بستر اجتماع و فرهبگ تأکید دارد. که به فراابد معبا

و زاسـتگاه اجتمـاعی و  م بـای عمـ  اییزبـانو نظـام معباساز و ذهبیت معباپرداز از ا  سو 

بـه  تـوانینمهـی  اـ  از آنهـا را نیـن اد ته که فرهبگی از سوی داگر است  -ف ای اجتماعی

و  1: 7913هرا  به نوعی درون داگـری قـرار دارد )ساسـانی،  از داگری متماان کرد وآسانی 

 .(729: 2171بوعنانی، 

شباخت معبـا از  به معبایبا اام رواکرد  متمتحلی    فت توانیم، با توجه به آنچه  ذشت

 .   است شباخت فرهبگ مورد نظر نواسبده از سوی داگر ا  سو و

 یانشانهامنیت و عدم امنیت  هاییدهپد :ب

مطـرح  ارزشـی و عیبـی، در رابطـه بـا دو هبجـار یانشـانهامبیت و عدم امبیت  هایدهاپد

به تعراف اام  «اجتماعی شباسیزباندرآمدی بر »نام  ادوای ژان کادوه در کتاب خود ب .شوندیم

زند. او معتقد اسـت عـدم امبیـت مسئله تلفظ آواها  ره میبه  واژههبو آنها را  پرداخته هاادهپد

مطـابق هبجـار زبـانی  ،بـردیمکه به کـار  یاواژهتلفظ  داندیمکه فرد  دهدیمرخ زمانی  زبانی

بـه دحـان ناآ ـاهی از کـه فـرد  دهدیمرخ زمانی پداده امبیت زبانی  . در مقاب ،نیستمرسوم 

 پبـداردیمرا هبجـار عـام  ، هبجـار خـودهبجـار عـامناسازواری نحوه تلفظ آوا و  فتارش بـا 

 .(39 : ترجمه پوابده، 7913کادوه،)

بـه و  نشـدهبه حوزه زبانی محدود  عدم امبیت صرفاًامبیت و  هایادهپدبه عقیده کلم برگ 

 خـود یانشـانهرمن ـان از عدم مطابقت فرد  ، به نحوی که آ اهیاابدیم سترش حوزه رفتار 

امعـه با هبجارهـای ارزشـی فرهبـگ و ج )هبجار عیبی( ، حرکتی و غیرهیپوشش اعم از زبانی،

 در صـورت انط ـاق بـه عکـس  .انگیـندیمرا در او بر  یانشانه، احساس عدم امبیت مورد نظر

                                                           
1 Social semiotics 
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 اشیانشـانهرمن ـان  ناسازواریرفتار فرد با هبجارهای ارزشی و اا در صورت ناآ اهی فرد از 

 و 766: 7913،معـیمبابـ  )مواجـه اسـت  یانشـانهبا پداده امبیت  وی ،با هبجارهای ارزشی

klenkenberg.1996: 218). 

 و با هبجارهای محـیط پیرامـونفرد به معبای انط اق رفتارهای ای به زبان داگر امبیت نشانه

رفتارهاای بـا هبجارهـای مغاارت ناآ اهی وی از  احساس آرامی و امبیت خاطرِ حاص  ازاا 

جامعـه  بـا هبجارهـای رفتارهـاایمطابقت نداشتم در نقطه مقاب ، اطلاع فرد از . محیطی است

جامعـه اصـطلاح  . از ااـم احسـاس نـاامبی درناامبی او را در پی خواهد داشتاحساس  داگر،

 .شودااد میونعیت ناامبی  شباختی به

: اسـتدر یر دو رمن ان  یانشانهبحث امبیت هر  ،معتقد استافنون بر موارد فوق پاکتچی 

و  ،شودیمبرقرار  برگ و د او مک مورد نظر کلماز جبس در آن ارت ا   که رمن ان سط  پاایم؛

و از آنجـا کـه سـلطه نـوعی ارت ـا   ،شودیمدر آن تعراف روابط سلطه ه ک ؛رمن ان سط  بادا

 و بر اساس رمن انی داگر معبـادار شـده اسـت. یانشانهف ای بی ترداد در ا   ،معبادار است

سـت و سرنوشـت ط یعـی ااـم ا یانشانهامبی نا ،ن ماهیتابه دح ،ه اعتقاد او ناامبی در ارت ا ب

 .(443 :7937پاکتچی،) استه اندکش شباسینشانهبه حوزه  آن را م حث سرانجام

– طـرفیمکـه اکـی از ، بـه نحـوی کبدیممیان دو طرف معرفی سلطه را ناظر به حادتی او 

را  وی ،رفتار طرف مقاب نمم وارسی  ،ابنارهاایبه کم   ،تلاش دارد -آ اه اا ناخودآ اهخود

اامبی بـه دو شـک  راام در رمن ان سط  بادـا نـبببا؛ داردفتار و عملکرد مطلوب خوای وابه ر

بـه صـورت تـرس از سـلطه پـذاری و  تواندیمدر طرف مسلط اام ناامبی  :اابدیمامکان بروز 

بـه صـورت تـرس از  توانـدیم اـم نـاامبیا نامسـلطو در طـرف  ،فرمان ری خود را نشان دهد

نـاامبی  ، نمم اابکهبروز اابد اشیهاوداز مبافع  دور شدن روابط سلطهبرآورده شدن توقعات و 

همـان: زارا در مونع قدرت قرار دارد ) ؛ر رمن ان سط  پاایم برای طرف مسلط مبتفی استد

41). 

 یانشانهدر برابر پدیده عدم امنیت  احتمالی یهاواکنش :ج

متصـور در مواجهـه بـا  یهـایواکباز میان که  زبان شباسانکلم کم برگ بر خلاف اغلب 

از سه حادت رفتـاری  ،انددادهرفتار بیی تصحیحی را مورد توجه قرار  ،یانشانهاحساس ناامبی 
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 یانشانهدر برابر عدم امبیت  واکبی. او معتقد است ه استدر شرااط ناامبی سخم  فت احتمادی

و تلـافی  یی تصـحیحیآنهـا خاموشـی، بـ امترمعمولکه  اابدیممختلفی بروز  یهاصورتبه 

 .(klenkenberg.1996: 218 و  446همان: ) است

از  ،هبجارهـای ارزشـی نا آ ـاهی ازکه فرد به ددی   شودیمزمانی مطرح  یانشانهخاموشی 

نـا که فرد به ددیـ   دهدیمنین زمانی رخ  استفاده نکبد. بیی تصحیحی همربوط یانشانهرمن ان 

ی مـورد توصـیه هبجـار ارزشـی و رااـ ، در بـه کـار یری غلط از هبجارها درکو اا  آ اهی 

   .(11و ادجماعی: 761 : 7913،معیمباب  اغراق کبد ) مربوطه یانشانه رمن ان

ز مطابقـت دادن خـود بـا شـرااط ا و هشـد یر د فرد در چبیم شرااطی  وشهرسبه نظر می

در تحلی  شخصـیت خلیـ   چبانچه اام امر شود،بیگانه میحتی از خود  ماند وعاجن می حاکم

 به عیبه مشهود است. -اصلی رمان هاییتشخصاز  –

تودید و ع ارت از عم  و  ،یانشانهداگر در برابر پداده عدم امبیت  واکبشی ،یانشانهتلافی 

. در اام حادت فرد به ددیـ  عـدم استهبجار ارزشی  توصیهدر جهت خلاف  یانشانه یرمن ان

 ،و ناراحتی و واخورد ی ناشی از اام عدم سـازش ،کبدیمطلب سازش با آنچه هبجار ارزشی 

: پـاکتچی) کبـدیمند هبجار ارزشی و معمول را تودید  یانشانهبه شک  اغراق آمینی رمن ان 

 .(klenkenberg.1996: 218و  761

در بیی  ؛ زارارودیمبیی تصحیحی به شمار  عکس واکبی ،یانشانه تلافی واکبیببابراام 

 ،یانشـانه اما در تلـافی ،کبدیمدر به کار یری هبجارهای ارزشی جامعه اغراق فرد  ،تصحیحی

 .  پذاردیمصورت اغراق در به کار  یری ند رمن ان های هبجار 

 زندگی نامه غاده السمان از مختصری

شاعر، روزنامه نگار، ناشر، داستان نواس، انداشمبد و اداـب سـوری  ،نواسبدهادسمان  غادة

دکترای اقتصاد سیاسی دارنده احمد ادسمان . پدرش در دمشق چشم به جهان  شود 7342سال 

با ننار  ادسمّانخانواده بود. و وزار آموزش و پرورش رئیس دانشگاه سوراه از دانشگاه سوربم، 

مادرش را از دست داد و نخستیم اشـعارش  ،در کودکی غادةق انی خواشاوندی دوری داشتبد. 

و در بیسـت سـادگی نخسـتیم مجموعـه  نوجـوانی بـه چـاس رسـاند، دررا با تشواق پـدرش 

بـه بیـروت  دربه س ب جبـگ و نـاآرامی  وی .(21: 2112، ادسمان) را انتشار داد ایهاداستان
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از دردهـا و  ایهاقصـهدر  تأسـیس کـرد وپاراس رفت و انتشاراتی را برای نشـر آثـار خـود 

 کـوابیس بیـروت یهـانامدو رمـان بـه ار پـس از انتشـ غـادة.  فتمردم د بان سخم  یهارن 

در اواسـط دهـه که توصیفی اسـت از بیـروت جبـگ زده  7316بیروت( در سال  یهاکابوس)

بـه عبـوان از او تا  را بر آن داشت نا، مبتقد7316)شب میلیاردی( در سال  دملیارو دیلة ا ،هفتاد

بع ـی از برجسـته بـود کـه  . جااگاه ادبی او چبـانعرب ااد کببدنواسبده مدرن  امتربرجسته

ادموقـع ادرسـمی دلکات ـة ن.ک: ) تر قلمداد کردندوی را حتی از نجیب محفون نین مهم مبتقدان

 .ادسوراة، غادة ادسمان(

 «لیلة الملیار»رمان خلاصه 

. خلیـ  در شودیمداستان با بم اران بیروت و مهاجرت خانواده خلی  از بیروت به ژنو آغاز 

کبد. همسرش کفـی بـا اسـتفاده از د بان بیروت را به سمت ژنو ترک می پی وقوع جبگ داخلی

آشبا با کبد که در چشم همگان به صورت زنی ثروتمبد و ای رفتار میزا اای و ثروتی به  ونه

شـود. اکـی از ااـم رسد و به سرعت با افراد ثروتمبدی در ژنو آشبا میب زند ی در ژنو به نظر

ای از به نام رغید ادنهران است که  از فر  ثـروت در حونـچه یاارهبدکافراد، مرد ثروتمبد و 

دـذا  ؛کبد. معاونی ندام از جمله افرادی است که چبدام سال در ژنو سـکونت داردطلا شبا می

و به اام ترتیـب  بیبدکاری تدارک می ،خلی  نند صقر بم صخر که از ننداکان رغید است برای

 شودبسان عروسکی در دست او مج ور به انجام هر کاری میخلی  به عبوان زار دست صقر و 

اما داستان اصلی با میهمانی رغیـد بـه مباسـ ت کسـب ؛ پردازدو حتی به داد و ستد هروئیم می

 اثبـای مهمـانیدر رغیـد شود؛ ثروتی که حاص  قت  بیگباهـان اسـت. ثروتی میلیاردی آغاز می

شود اما مشخص می ،دند قت  او را به عهده بگیرنو همه از جمله خلی  اصرار دار شودکشته می

به علت سکته قل ی در ذشته است.  در پااان خلی  و فرزنـدانی در راه باز شـت بـه د بـان او 

 هستبد. 

 رمانتحلیل 

از ا  طرف با هبجارهـا و رمن ـان شاهد دو هبجار متفاوت هستیم: « دیلة ادملیار»در رمان 

و  یانشـانهبا رمن ان روبه رو هستیم و از طرف داگر معه ژنو در جاف ای ثروتمبدان  یانشانه

در  هایتشخصـهر اـ  از که  ایهاواکبیبرای روشم شدن رفتارها و هبجارهای جامعه فقرا. 
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 هاییتشخصهر ا  از  آغاز، دازم است در دهبدیمبا فرهبگ طرف مقاب  از خود نشان ت اد 

اافـا کببـده نقـی در ااـم رمـان  هاییتشخصـکـه و از آنجا  به اختصار معرفی شوندداستان 

کـه در  پـردازامیماصـلی و فرعـی  هاییتشخصـدر اام مقاده به معرفی آن دسته از  ،بسیارند

 اجتماعی با آنان سروکار دارام. شباسینشانه

مشغول تحصی  در اکـی  اوبه دور از چشم که نسیم: پیی خدمت د بانی ادأص  رغید است 

 و است.های ژناز دانشگاه

 ول بر ناری جشم رغید است که از همسر اروپاای خود طلاق  رفته است. دیلی: مسئ

 هـای رمـان بـه او وبیشـتر قسـمت های اصلی داستان است کـه تقرا ـاًخلی : از شخصیت

. وی فردی روستاای است که پیی از مهاجرت از بیروت به ژنو به کتـاب ازددپرمیاش خانواده

-فقر شداد به عبوان پییتجربه  است، اما در ژنو پس از مدتی بیکاری وفروشی اشتغال داشته 

شـود. او خدمت نند اکی از ثروتمبدان عرب ساکم ژنو به نام صقر بم صخر مشغول کـار مـی

 کبد. اخ ار آن را دن ال می همیشه در فکر بیروت است و

که همه ثـروت و  خانواده اصی  بیروتی استا  دختری نازپرورده از  کفی: همسر خلی  و

فروشـد تـا داراای و زاورآداتی را که از پدر و مادرش به عبوان هداه ازدواج دراافت کرده مـی

 دهد. سامان مهاجرت به ژنو را  کار

 معاون رغید است. ندام: اکی از ثروتمبدان عرب ساکم ژنو و

 علاقمبد به دیلی است. و ادبیلی: نواسبده بیروتی ساکم ژنوامیر 

 رمزگان سطح بالا ناامنی در

 ناامنی طرف مسلط

طرف مسلط در شـرااط نـاامبی اسـت. قرار  رفتم در اام رمان  اکی از م امیم قاب  توجه

 ی از ردّنگرانـ در هبگـامامـا  ،و همگـان تحـت فرمـان اوابـدرغید بـا اابکـه ثروتمبـد اسـت 

کـه بـیم  اهـدخویمو از او  شدهساحر  دست به دامان شیخ وطفانِ سوی هلال،درخواستی از 

 ندازد:ادرش هلال تفرقه و جداای صخر و برا
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بـیم صـخر إبـراهیم    اـا إبلـیس وأدـقِ... توکّأدقیبا بیبهم ادعداوة واد غ اء إدی اوم ادقیامة »

 (11 :7316ان،ادسمّ).«ق بیبهما بحقّوفرّادغبمادی وهلال إبراهیم ادغبمادی ادعداوة واد غ اء 

 دهان هلال را ب بدد: اهدخویمو در جای داگر از دعانواس 

ن تعقـد دـی أ کشیخ وطفان، مم غیر أن اجرؤ علی ادتحداق فـی وجهـه: أرجـود دقال رغی»

دسان شقیقه ادتؤام هلال، إنّه اراد بی شراً، واحول بیم ادباس و ادخیر، أراـد تعمیـر مطـار دهـم، 

 (711همان: «)وهو ارادهم علی اددوابّ...

امـا  ،آورنـدیمتمبد است و همگان در برابرش سر تعظیم فرود او با اابکه بسیار ثروببابراام 

در  ،از هلـال اشخواستهبه علت قرار  رفتم در شرااط ناامبی و دل مشغودی مداومی نس ت به 

و تبهـا بـا حـرف او آرام  کبـدیماسـتفاده  (کبمیمـخـواهی ) «کأرجـو»فع  از مقاب  ساحر 

 : یردیم

 (711: همان) .«إدا دلساحر ع ارة دا اقودها« اا سیدی کأرجو»

 و:

 یدتـاإنه اـؤمم بادأرقـام وادمبطـق وادکوم ییـوتر  ..اجلس رغید فی ح رة ادساحر کادطف  »

ودکبــه مــازال ارتــاح دتأایــد . بادرشــوة ادماداــة اــؤمم .اســتخدم عشــرات مبهــا فــی مکات ــه و

 (11)همان: «ادساحر.

 :  کبدیمو در جای داگر حتی در برابر ساحر  راه 

 (716همان: ) «.فّق اددموع مدرارة مم عیبی رغید... ا کی کطف  بیم ادی ساحرهتتد»

رغیـد ترس  ،رغید از شیخ وطفان ساحر و ادتماسخواهی  ادسمان به خوبی با تکیه بر غادة

 وا .را در شرااط ناامبی قرار داده اسـت رغیدهمیم ترس . دهدیمرا نشان او  نافرمانیو از هلال 

 ،کبـدیمو در برابـر او احسـاس نـعف  شـودیملال با پیشبهادش روبه رو وقتی با مخادفت ه

ق ـول تا با سحر و جادوای هلـال را بـه  ،شودیمدست به دامان نفر سومی به نام شیخ وطفان 

 .ار شده نجات دهدکبد و او را از ونعیتی که در آن  رفترانی  شپیشبهاد

طرز پوشـی،  .کبدآنان رفتار می مانبد د ودانرغید به ظاهر خود را از اع ای جامعه ژنو می

-اما وقتی در جااگـاه تـرس قـرار مـی ؛رفتار با زنان، زبان و ... همه با جامعه ژنو مطابقت دارد

به باورهای جامعه پیشیم خود اعبی سـحر  دذا ؛آنجا رفتار کبد مردم مانبدتواند داگر نمی ، یرد
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 ؛بیبـدمـیناامبی ها راه نجات خود از ونعیت تبکم   رفتم از ساحر را  و هو جادو روی آورد

 تعلق ندارد.  ژنوبه جامعه  واقعدر او  زارا ؛باورهاای شرقی دارد غربی ورغید ظاهری ببابراام 

 ناامنی طرف نامسلط

 نامسلط،طرف  رکه افراد مسلط در اعمال سلطه ب کبیمیمرا ملاحظه اام رمان مواردی از در 

تـأمیم مبـافعی  ی ازنگرانـ به ددیـ  و طرف نامسلط اندآوردهفراهم  نااشابرای را زمیبه ناامبی 

 .مج ور به پذارفتم سلطه شده است

تحقیـر  رغیـدبارهـا از سـوی  . اوخـدمتکار رغیـد اسـت ،، نسـیمنمونه قربانی رابطه سلطه

باعـث شـده اسـت  او اما اختلاف سط  فرهبگی و سط  قدرت بیم شخصیت رغید و ،شودیم

ون رغید فـراهم شـود، کبترل وتحت سلطه واقع شدنی از سوی فرد با نفوذی چ تا زمیبه برای

 :پذاردبرای تأمیم مبافع خود، فرودستی  و خواری را میبه طوری که 

ة إدی عملـه وجـاء صـوته تحترق وحاجته ادملحّ یآدتمدابته ر فقره وکظم نسیم غیظه وتذکّ»

 (97 :همان) .«اا باشا کرکان: أمرکنفرة ب

 و:

 کأببـاء فی ادوقت ادخطـأ، دائماًتح ر   ب عم وجهی أاها ادلعیم!.. اخرج مم هبا!.. إناغر»

 (47همان: ) «.ط قت  جمیعاً

از او در رواـاروای بـا رغیـد امـا  ،کشـدیمکـه او را  کبـدیمنمه با خودش زمبارها نسیم  

 .کبدیماطاعت 

ودکم  ه یة.. سأخبق سأخبق  فی سرارک.. فی برکت  ادذبلا صوت: سأقت ...صرخ نسیم »

 (67: همان. )«اا سیدی صوته جاء اقول: أمرک

تحصـی  فرزنـدان و بهـای  هایابـههنکه برای تـأمیم  استرابطه سلطه داگر  خلی  نمونه

و بـه همـه  نیسـتسـاز ار  بـه کـاری بدـردازد کـه بـا انسـانیت او استناچار  اشخانهاجاره 

در  از مدتی بیکاری پسو چون صقر است  او پیی خدمتتم در دهد.  فرد مسلط یهاخواسته

وقتی صقر از  از اام رو .همه اوامر صقر را اطاعت کبد استحانر  ژنو به اام کار دست اافته،

 شـودیمنشـانه رود مج ـور  اشاسیسوتفبگ آب پاش را به سوی دوست دختر  خواهدیماو 

 :کبدیماما بعد خودش را سرزنی  ،دبدذار
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یبه. قادت تراـنا بصـوت د صاح تها بسکّو کان صقر اهدّ هارأسی سه إدب خلی  مسدّفصوّ»

 (271:همان) .«ما معبا هادئ: ماذا ترادان؟ دا تؤذاانا و سبعطیکما ک ّ

و  شـهراه فرزنـدانیچون به ااد  ؛به دستور صقر کوکاام بکشد شودیممج ور همچبیم و ا

 :هنابه اجاره هت  و نفقه همسرش می افتد

 !.. کـاد خلیـ  ارمـیخـذ ی! ..مـا ت قّـ ا شـمّت کوکاام مم ق  ؟ هیّمسأل خلی : ه  شمو»

وداد و ادأجرة اد اهظـة دجبـاح ادفبـدق و نقـود أر أقسا  اده تذکّ، دکبّبادمسحوق ادلعیم فی وجهه

 (216: همان) .«شمّو ذ ادأمرأوشکت علی ادبفاد .. فبفّ یدتاکفی 

واقـع ر مورد تحقیـر و تـوهیم او در بخشی داگر به ددی  جواب ندادن به تماس تلفبی صق

 :شودمی

بأن تلازم ادهاتف؟ ه  نسیت أن  موظّف عبدی؟ أ دا تفهم أنبی سـیدک وعلیـ   کأدم آمر»

 (913ادسمّان: )«أن تطیع سیدک فی ک ّ وقت دونما مباقشة؟

 دهد در ازای م لغی زنی را در اختیارش بگـذاردصقر به او پیشبهاد میدر جاای داگر و اا 

 کبد:سکوت می توجه و بدون بیان حتی ا  کلمهیو او ب

دترک زوجت  دی؟ أرادها دـی حـدّد ادم لـ  و  ادترکمأمّا صقر فقال مخاط اً خلی  ب رودة: »

 (471همان: ) «.أعلمبی بادرقم... دم التفت خلی ، ودم اق  کلمة واحدة

در  اشیپودی ب شرااطو قصه مهاجرت و خلی  ونعیت به تصوار کشیدن نواسبده رمان با 

ااـم . نـاامبی کـه اسـتشرااط نـاامبی او در اـ  کشـور غراـب در صدد ترسیم  ،ژنوورود به 

آن، علی رغم اشتغال به شغ  شراف کتاب فروشـی در برای رهاای از  ،را وامی داردشخصیت 

هر چبـد  ،بی ارزش یهاکتابفروش  تا مرز خودداری از  یاحرفهبیروت، و پاا بدی به اصول 

 علـاوه بـر تـأمیم معـاشتـا بتوانـد  ،به عبوان پیی خدمت صقر هر تحقیـری را بدـذارد راا ،

  را بر خود هموار کبد. انداشدیمغربت و دوری از وطبی که دائم به آن ، تحم  غم خانواده
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 در رمزگان سطح پایین یناامن

 خاموشی واکنش

داری از کـاربرد خـودهمانگونه که پیشتر  ذشت، مبظـور از واکـبی خاموشـی )سـکوت( 

جامعه هدف به ددی  ناآشباای با اام رمن ان و با هدف ممانعت از رسـواای و  یانشانهرمن ان 

 :، ع ارتبد ازاندآوردهاام رمان که به خاموشی روی از  هااییتشخصاحساس حقارت است. 

 مادر لیلی

. او حتـی بـا تمادر دیلی اسـ ،آوردیمداستان که به خاموشی و اننوا  روی اودیم شخصیت 

نداشـته  معاشـرتیدا فکر کببد او غرا ه اسـت و بـا اعـراب نیـن اتا م  زندینمحرف  هااههمسا

 :  را بدذاردغرا ه بودن خود  . در واقع او ماا  نیستاست

 ،وتجاهلهـا ،ت تستمیت دإنکار ادغربـةوظلّ ،ودم تنر ،هبا اوماً ر أن أم دیلی دم تنر أحداًاتذکّ»

ودا تصـادق  ،ودا تمشی فی شارع ،دا تخاطب بائعاً ،ت معتصمة ب یتهاوظلّ ،رةث إدی جاودم تتحدّ

: همـان) .«دأنها دا تراد أن تعترف بأنهـا غرا ـة ؛ودا تصادق عربیة ،دأنها دا تعرف ادفرنسیة ؛أجب یة

772) 

بـه مادر دیلی از اام رو افراد است؛ ط قه اجتماعی  هوات اجتماعی و دهبدهزبان  اه بازتاب

 یانشـانهبا پداده عدم امبیـت از اام ناتوانی، ساس نعف و احزبان فرانسوی ناآشباای با  ددی 

بـا رمن ـان زبـانی  خـودزبـانی  یانشانهرمن ان به ناساز اری و ت اد او  زارا ؛شودمی روبرو

اا همـان عربـی ادأصـ  اش به هی  وجه دوست ندارد ط قه اجتماعی و واقف استجامعه ژنو 

 وشه  یر و  هروی آورد یانشانهبرای رهاای از اام ونعیت به خاموشی  اام رو. از فاش شود

دهد حـرف نننـد تـا همگـان فکـر کببـد او و ترجی  می پی ن ردنعف او  بهتا کسی  ،شودیم

 از جامعه ژنو است.  فرانسوی زبان و

 خلیل

بـه ددیـ   سکوت پیشه کرده و ،کبدیمکه در آن زند ی  یاجامعهخلی  به شدت در مقاب  

شده است. همیم بیگانگی و  یانشانهدچار خاموشی  ،هبجارهای ارزشی جامعه ژنو بیگانگی با 

شـده ژنـو و هبجارهای ارزشی جامعه س ب ااجاد فاصله بیم او و جامعه  هانظامآشباای او با  نا
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جامعه ژنو در موارد و آایبی  رفتاری، کلامی یانشانه یهانظاماست. تجلی بیگانه بودن خلی  با 

 :است پیگیریزار قاب  

خلی   مردی روستاای و فقیـر اسـت و از جامعـه ثروتمبـدان نیسـت دـذا فرهبـگ آنـان را 

 :شباسدینم

اخشونها .. ودا مم  یدتاإنه بادتأکید دیس مم فئة ادأثرااء ادهاربیم بکبوزهم مم وه  ادثورات »

 (711ادسمّان: ...«)ادمغامرام اد احثیم عم ادثروة   أبباء اد اشاوات .. تراه مم أودئ

صـقر بـه  از ااـم رو ،کبـدینم بـه اواعترانی  امترکوچ برده صقر است و  وای  خلی  

 بی پروا او را مسخره کبد:  دهدیمخود اجازه 

ی حتّـ حقـاً ،صقر  نح هو رغید ادنهران؟ مم ادنهران اراها..،ورغید  ،دداها مواهب کثیرة»

هـذه   ر دـهـو ادـذی دبّـ ،رغید ادنهران ادذی دم تسـمع بـه إنّ لی قفاه فوق ادمقعد..،انقلب ع

وقهقه صقر مـم جداـد: ودـم  ؟یلی س وکومم هی د حسباً ندام..، ع ر دوظیفة، وتوسّط دأجل ا

 (769: همان)«تسمع بها أا ا؟ أام تعیی؟

کـه از اشد می اند است. با خود  وای  درونو  سکوت ،استهناءخلی  در برابر اام  واکبی

 سیلی زند:بر صورت جوان بیست ساده ژنوی جاای بلبد شود و 

وأقول ده: أنا أعیی فی قلـب  ،اهوأصفع ادشاب ادعشرابی صقر علی خدّ ،أنهض عم مقعدی»

 (764: همان) .«؟ام تعیینت أأق  دی  ودکم ،ادجرح مع شع ی

را در صـقر و دوسـتانی خلی  سفری که در  ، کهدهدیماکی داگر از اام موارد زمانی رخ 

اما خلیـ   ،و او را در آغوش بگیرد شدهتا به او نندا   کبدیمزنی تلاش  ،کبدیمآتم همراهی 

 :داردیمهمه را به خبده وا  ،و اام رفتارش کبدیماز او فرار 

 ،وأنا أهرب مبهـا ،ی إدیهاتحاول تعذا ی ب مّ ،ادشائکة ادمرأة ادمجدودة ذات ادأسلاک  وتل»

 (961همان: ) .«ساخراً  ا ح ادک ّو

مج ور است خود را در موقعیـت نـاامبی قـرار  اشدر واقع خلی  برای تأمیم درآمد خانواده

با کسی روبرو نشود. به بیان بهتر فرار خلی   ای ببشیبد وتواند مث  مادر دیلی  وشهدهد، و نمی

 ارفته است. او فرهبگ آنان را ندذ دهداز پذارش آغوش زن غربی نشان می
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فرامـوش کـه غیـرت عربـی خـود را  ،دهدیمادامه اام خاموشی و سکوت خلی  آنقدر به 

 هـاواکبیااـم همه . آوردیم وای روی  درونو تبها به  شودیمبی اعتبا همه چین به و  کبدیم

 .است یانشانهخاموشی دارد، که تع یر داگر آن از سرخورد ی و به داک خود فرو رفتم نشان 

 :کبدیمتجاه   ،رقصدیمدر مجلس رغید  ،همسرش کفی وقتی عبوان مثال به

وسـرقت  ،ت ادراقصة ادمحترفـةبنّ یدتا ،کوکو وعلی رأسهمّ ،اتونه ت کوک ة مم ادمدعوّ»

)همـان: «زوجتـه... کا متجاهلاً قرفـه مـم سـلوخلی  قال ددنیادشهوات...، ادبظرات وادشهقات و

241-243) 

 شانه ا  جوان اروپـاای  ذاشـته، که سر بر ،بیبدیما در خیابان و اا وقتی همسرش کفی ر

 .دهدینمهی  غیرتی از خودش نشان 

 ت ـح و هارأسـترفع  ادوسیم تش ه کفی.. ادغربیّ تستبد برأسها علی کتف ادشابّ یآدتهذه »

دـا ادغ ـب ودا بادغیرة ودـا  ودم اشعر بشیء خلی  کأنه دا اعرفها .. هاتأمّ  ... اا إدهی إنها کفی..

 (264: همان) .«إحساس بارد ردا شیء غی ادأسی..

و بی تفاوت بـر  ببددیم، در را بیبدیمو اا وقتی کفی را در اتاق روی تخت خواب با صقر 

 ،  وای که آن دو را با هم نداده است: رددیم

ة .. افت  اد اب و مبه اط ّ وجه خلی . حیم شاهدته صرخت ب ساطة: إنه اغتص بی .. ادبجـد»

مخبوقاً، کأنّ خلی  دم اسمعه، فقد أغلـق بـاب ادغرفـة  هاصوتجاء  ؛ ووازداد إعجاب صقر بها.

 (471همان: ) «.دم ارهما أا اً کأنّه خلفه ..

توان اابگونه برداشت کرد که خلی  در رمان دارای ا  شخصیت متندنل اسـت کـه بـیم می

 ت. نیمـه سـبتی او عاشـق کشـورش و رفتار شده اسـ یسبتی و مدرن و غرب دو نیمه شرقی و

ااـم حـس را رهـا کبـد. خواهـد به هی  وجه نمی است و پرستیمیهماحساسات برخوردار از 

همسـرش کفـی در برخـورد بـا مآبانـه رفتار آزادانه و غربی  به ساد ی از کبارهمیم شخصیت 

به زعم افراد آن کبد که فردی برخورد می مانبد دهد ونمی بروزواکبشی   ذرد ومردان داگر می

 بـه فرهبـگ عربـی، واو نسـ ت بی توجهی  جامعه، اام مسائ  براای اهمیتی ندارد. سکوت و

ببـدوباری او نمـود اش نس ت به همسرش کفی، که در بی اعتباای آ اهانه نس ت به بیغیرتیبی

اابد، نشان از انتخاب واکـبی سـکوت از سـوی او، بـه مبظـور تط یـق حـداقلی بـا جامعـه می
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از  امیــدنا ســرخورده و خلیــ ،.  داردامکــان  ــذران زنــد ی در شــرااط نــاامبی  روتمبــدان وث

بیگانـه از خـود و هـواتی  به شخصیتی وارانگر و بیشتر روز به روز، ساز اری با محیط جداد

  یرد به همراه فرزندانی به بیروت باز ردد.       وتصمیم می نیاوردهدرنهاات تاب  شده وت دا  

 بیش تصحیحی واکنش

رغید  از فقطاست و  محدود رماناام  هاییتشخص سویبیی تصحیحی از  موارد واکبی

و ژنو اروپاای  جامعهدر خود  است، به قصد برتر جلوه دادن ژنو ساکم یعربکه او  زند.سر می

 ی ووسـاال خـود، همـهعـرب مخفی کردن نژاد و  گیغرا دستیابی به شهرت و فرار از حس 

 :کبدیمانتخاب از طلا را رش حتی استخر قص

 (91: همان) .«طه ک سودة اددواءتتوسّ ،مم ادذهب وهو احم  صحباً ،ادخ  نسیم فجأة»

 .«بعد ادعشاء أصدر رغید أوامره بحم  ادقهوة إدی تراس اد رکة ادذه یة تحت أنظـار ادتمثـال»

 (711: ادسمّان)

اشـت غلـط از ف ـای ثروتمبـدان و برد او به ددی  تلقی نادرست از اسـتعمال طلـادر واقع 

خود را در ا  تا بتواند  ،کبدیماز طلا استفاده بیشتر از حد انتظار ا  فرد ثروتمبد  ،جامعه ژنو

 ف ای امم قرار دهد.

 چالشی(تعامل ) تلافی واکنش

 یانمونـهدر خلاف جهت هبجار ارزشی راا  اسـت.  یانشانهمبظور از تلافی تودید رمن ان 

 : ذرانیمیمرمان را از نظر در اام  تلافی واکبیز ا

 غذا خوردنآداب  

 غذا در هواپیمـا آشـبا نیسـت خوردناب ودی خلی  که با آد آوردمهماندار ظرف غذا را می

دهـد با سکوت به مهماندار نشان می و کشدچگونه مین غذا را از بازوی صبددی بیرون  داندینم

ه از او مـاهرتر اسـت، بـرای قـرار نگـرفتم در داند. همسرش کفی، کـکه آداب اام کار را نمی

هـاای، از ونعیت ناامبی مشابه با صدای بلبد و متک رانه و به بهانه نگرانـی از شکسـتم نـاخم

و اابگونه ف ای ناامبی رفتاری را بـه امبیـت  اهد مین غذا را براای بیرون بکشدخومهماندار می

ناآشباای او با فرهبگ راا  فرامـوش شـده  وکبد. به اام ترتیب ونعیت ناامبی خلی  ت دا  می
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به جای اابکه کفی به ددی  ناآشباای با هبجار رااـ  در  شود وو توجه همگان به کفی جلب می

 شود:حادت ناامبی قرار  یرد، مهماندار در ونعیت ناامبی قرار  رفته و مقصر شباخته می

ادطعام ادمخفیـة داخـ  ذراع حیم جاءت ادم یفة بادطعام ودم اعرف کیف استخرج صیبیة »

زوجتـه أکثـر حـذقاً إذ قادـت  ؛ وادمقعد، أدرکت أنه ارکب مقاعد اددرجة ادأودی دلمـرة ادـأودی.

همـان: «)دلم یفة بصوت عالٍ متعجرف ..: أرجو أن تسح ی ادصیبیة دأنبی أخشی کسر أظفـاری.

14) 

 یکف روابط ناهنجار

خـود را بـا  رد بـه هـر نحـو ممکـمستان است که دوست دادا هاییتشخصکفی از جمله 

اما برای دست اافتم به ااـم هـدف  کبد،ر بیم ثروتمبدان آنجا نفوذ دهد و د تط یق ژنوفرهبگ 

ااـم اـ  دنیـا  در سراسر ژنو بلکه در . نه تبهارودیمپیی  جامعه ژنوسمت ند هبجارهای  به

اما کفـی ، برقرار کبد رابطه ی جن همسر خودا  زن متأه  ن ااد با فردهبجار ارزشی است که 

رفتارهـای بـه دو نمونـه از  .کبـدیمعکس اام هبجار ارزشی رفتار نه ا  بار بلکه چبدام بار 

 او: ابطهداگر راشاره شد. ناهبجار کفی پیشتر 

ا شده و سدس با بـه فراموشـی سـدردن تعهـدات آشب ااتادیاای یبا پسردر ا  قهوه خانه او 

  :رودیمبه هت   زناشوای خود، همراه او

 ادشـابّ  بعیبی ذدـ هانظراتادتقت و مم ماء ادبار .. ساًطل ت کأجلست فی أحد ادمقاهی و»

شـعرت  ،حدقت نحوه ثانیة فلم تجده فـی مکانـه ادطرف ادثانی ادمعتم مم ادمقهی..ادإاطادی فی 

دـی دها إمم ا هاجذب .. دفع ادحساب فبه ت معه..هاجانبإدی  ففوجئت به واقفاً ،بلذعة أسیً

   (267: ادسمّان) .«رافقته مستسلمة ادفبدق ادقراب مم ادمقهی..

 بـرای خـود قصـد دارد رابطه با مردان غرا ـه،در  خروج از حدود هبجارهابا  کفیدر واقع 

در آنجا غرا ـه تلقـی خواهـد  داندیماما چون ؛ در جامعه ژنو پذارفته شودو  کردهتوجه کسب 

در اودیم نگاه با مردی غرا ه با او همراه شده و به خواسته شد، دست به رفتاری ناهبجار زده و 

در ف ـای خـود کمتـر بیبـی جهت احساس حقـارت و  بهاام هبجار رانی او . دهدیماو تم 

در واقـع کفـی  غربت ژنو است، که سعی دارد با اام رفتار ناهبجار در صدد ج ران آن بـر آاـد.

ژنو به عبوان فردی از اع ای آن جامعـه جـا  برای اابکه از ا  سو خود را در محیط اجتماعی
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 بـا کسـب ،سبتی جامعه شـرقی خـود فاصـله بگیـرد از سوی داگر از ف ای مذه ی و دهد  و

او از فرهبـگ ااـم شـباخت نـاقص  ، امـاکوشدیمسطحی از جامعه ژنو در اام صدد  یشباخت

ناآ اهانـه  و شـودمـیبا مردان دمخـور به طوری که  ؛شودنامباسب او مبجر میرفتار جامعه به 

 و اام جامعهورود به جامعه ثروتمبدان  به معبایصمیمت با مردان  و ودبگاریکه کبد  مان می

 ط قه اجتماعی است. نند اامکسب اعت ار 

 تکمیلی یهاواکنش

علاوه بر سه واکـبی شـباخته ، یانشانهابر عدم امبیت ردر ب داستان هاییتشخصاز هرا  

 دهبدیماز خود بروز  داگری نین یهاواکبیرفتارها و یحی و تلافی، شده خاموشی، بیی تصح

بااد تحت عبوان واکـبی جداـد  و قرار داد اام سه واکبیآنها را در زار مجموعه  توانینمکه 

اجتماعی مطـرح  شباسینشانهکه تا کبون در کتابها و مقادات مربو  به  مورد بررسی قرار  یرند

 ع ارتبد از: هاواکبیو آن  نشده است

 تقلید

به  ،و ترس از طرد شدنو احساس نعف و بیچار ی مبی ا اهی فرد در روااروای با جو نا

شخصیتی کـه در ااـم داسـتان تا مورد تحقیر قرار نگیرد.  ،آوردیمروی سمت تقلید از داگران 

ر سـ ،انگ توحّی و بی فرهبگـی از ترس به علتکه خلی  است  ،دهدیمرا بروز تقلید  واکبی

      :کبدیم رفتاراو  مانبدو  کردهسفره از کفی تقلید 

قاشـق و نگـران انتخـاب درسـت  ،شـودیمخوانـده مهمانی ندام و دنیـا  وقتی به سفره او 

 :نرسدبه نظر  بی فرهبگتا  است،چبگال 

 ،ادف ـیة ادمحیطـة بصـحبه کادشومم مجموعة ادسکاکیم وادملاعق و خائفاً اجلس محرجاً»

 (722: ادسمّان) «.دا ا دو متوحشاً کی ها ا دأ،اّوهو دا ادری بأ

و مرغ را بـا دسـتی  کبدیمپرتاب  را یانقره یهاچبگالقاشق و که   وادیمبا خود  دلدر 

ترس  به علتو  کبدیمنتخاب سوس را ا ،اما در عم  به تقلید از کفی؛ و . بلعدیمو  داردیمبر 

 :بلعدیم نجوادهمحتواات سوس را صدا، ااجاد از 

وأختطف اددجاجـة ادجذابـة  ،یم عم ساعدیر ادکمّأشمّ ،عم ادمائدةیة وات ادف ّدأرمی بادأ»

وأنـا  ،متـوحی ادشـراهة ،وجهی هایفوأدفم  ،أحت بها براحتی ادیّ ،ی ادک یرمم صحبها ادف ّ
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اتباول ادملعقة عم ادطرف ادخارجی واغمسها فی ادحساء کما تفع  کفـی وا تلـع أبتلع.. أق م و

 (722همان: ) .«صدار أی صوتإ محاذراً هاااتحتوم

 شـأن ومینان رعاات آداب غـذا خـوردن در کسـب  و نوع خوراکداند خلی  به خوبی می

دوم افـراد جامعـه  بـا فرداجتماعی  حتی بیانگر تفاوت فرهبگی و ومؤثر بوده مبندت اجتماعی 

 یـر انتخـاب درسـت قاشـق وذهـبی در ، هبگام صرف شام در میهمانی ندام و دنیادذا  است؛

همـیم نگرانـی زمیبـه نـاامبی او را فـراهم  و مینبان استخوردن در مقاب  غذا آداب  چبگال و

  به تقلید روی آورد. ناامبیبرای فرار از دارد که او را وامی کرده و

 احساس خجالت باانجام رفتار طرف مقابل 

ه با فرهبگ طرف مقاب  انجـام اام رمان در مواجه هاییتشخصداگری که اکی از  واکبی

بـه . با شرمسـاری و خجادـت زد ـی اد ته ،فرهبگ است مشابه راا  در آنرفتار  انجام ،دهدیم

ااـم  .او را ب وسـد خواهدیمدیلی از او  ،رساندیم اشخانهبیلی وقتی دیلی را به ادامیر طور مثال 

امراکـاای  هـاییلمفدر فقـط ا اام کاره کبدیماست و فکر  عجیب امیر ادبیلی برایدرخواست 

اما امیر نیلـی خجادـت  ،بی تفاوت استدیلی  ،بیبدیماام صحبه را  دیلی . وقتی مادردهدیم رخ

 :کشدیم

 ..!لبـیطـازج: ق ّ کرغیف ،همست حارة ،ق   أن تدخله فی ادقف  وأوصلت دیلی إدی اد یت »

احدث فـی  د کبت أری أن ذ ،هایتبلت امرأة أمام احدث أن ق ّ ارت کت دم!.. ادآن امتلکبی هبا

، بی دا أستطیع أن أکون فی ونع حمیم مـع امـرأة فـی مکـان غیـر حمـیمدکبّ ادأفلام ادأمراکیة ..

غمرنـی خجـ  فجأة فتحت أمهـا اد ـاب ابتعـدت و لبی ادآن!ق ّ أرجوکصارت تشاکس کطفلة.. 

 (779-772: ادسمّان) .«دیلی بدت دام ادیة عمیق مذعور..

بوسـیدن  پسـر و است کـه ارت ـا  دختـر و برخاسته از فرهبگی شرقی یشخصیتامیرادبیلی 

در مقـام اـ   ،کبـداکداگر در آن بی معبا است. دذا وقتـی دیلـی از او چبـیم درخواسـتی مـی

با خـود  شود وشخصیت شرقی که در کشوری غربی قرار  رفته است، دچار ترداد و ترس می

 افتد.های خارجی اتفاق میدر فیلمکه انجام چبیم کارهاای فقط  انداشدمی

اام رمان است که در روااروای بـا  هاییتشخصدازم به ذکر است که امیر ادبیلی از محدود 

 بهترام شک به  جداد و از موقعیت ترقّی دهدخود را  موقعیتفرهبگ و جامعه غرب توانسته 
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مث  به دنیـا  ،هاایم که کتابو اا  وادیمخود سخم  تبها ن ودن. او اکبون در ژنو از بهره ب رد

اقـرار  و دارد یاخوانبـده یاخانهو در هر  شوندیمعرب از چپ و راست چاس  یهابچهآمدن 

هاای در بیـروت کتاب ی دارد، و اام در حادی است کهمردم جااگاهبیشتر در خانه که  کبدیم

داسـتان  هاییتشخصـاسـت. او مثـ  داگـر   رفتـهیمحذف و تغییر قرار مورد ناشر  سویاز 

 :حانر به انجام هر کاری شود و اا  خود را  م کبد و به بیراهه رود سرافکبده نیست، تا

 مکانـا تخـطّ ودما وجدت ،رأس  دکان جلاد بلدک قصّ ،جیبف ملجأ هادئاً  دو دم تمبح»

 ،ادـ عض  اشـطب دـو ،تخفیـف ادـدوزاج وناشرک اتوسـ  إدیـ  دونما خوف.. فیه سطورک

فـی  ودـ  حقـاً ودم تعد غرا اً ،تتباس  وتتکاثر کادأطفال ادعرب دکم کت   ،خروارفض نشر ادآ

 (771همان: ) .«بحجم غلاف کت   ،م اد یوت مونع قلبمعظ

 همانند سازی

در هـر  به نظر رسد، زاـراو اا تقلید در نگاه اول بیی تصحیحی همانبد سازی ممکم است 

سعی دارد خود را به شک  طرف مقاب   فرد همانبد سازی و بیی تصحیحی یهاواکبیا  از 

در اغـراق نهفتـه در واکبی اام دو  اما تفاوت مهم ،همانبد او انجام دهد یو رفتارهاا هدر آورد

دل واکبی بیی تصحیحی است. در اام واکبی شخص بـه علـت ناآ ـاهی از هبجـار ارزشـی 

امـا در  ،کبـدیم یروزاـادهافـراد آن جامعـه  اجامعه هدف ارت ا ، در همانبـد سـازی خـود بـ

خـود را بـه ، رویزاـادهبدون هی  اغراق و  ،به مبظور خروج از شرااط ناامبید فرهمانبدسازی 

نین با تقلید  همانبدسازیتفاوت  ؛ وکبدیمسازی با آنان همانبدو  هدر آورد جامعه پیرامونشک  

تقلیـد، واکـبی ر د. استج ر حاکم بر واکبی تقلید و اختیار حاکم بر واکبی همانبدسازی  در

همگـون شـدن بـا ترس تحقیر، به از  شودیمکه مج ور   یردیمفرد در شرااط و موقعیتی قرار 

، و خواست با اختیار کام در همانبدسازی فرد با آ اهی ق لی و ، حال آن که داگری روی آورد

 :  ودشیمذالاً به مواردی از همانبدسازی اشاره  .داگری شودهم شک   کبدیمتلاش  شخصی

ثروتمبـد  یتا همچون فرد ،خردیم ران قیمت و زا ا  یهاد اسکفی برای همسرش خلی  

 ظاهر شود:در جامعه 

نفقـت ثـروة أبعـد أن  ،اغادران ادمکـان ، دکبه اباس  ..ه مم اده قائلة: إنه باهظ ادثممتشدّ»

 (31: ادسمّان) .«هیمدتجعله ا دو کأحد أوداد ادأغبیاء ادمرفّ ،صغیرة
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اابکه در ف ای جداد ژنو پذارفته شود و به خیال خود به سمت هبجارهای ارزشی  برای و

آنجـا کـه نـدام بـه رغیـد  ،دهـدیماسم خود را از کفی بـه هبـدام تغییـر  ،آن جامعه پیی رود

   :دخلی  را به همراه همسرش هبدام دادم و  مان کردم پوددارن : وادیم

 (14همان: ) .«فی ادحربوظببتهما أثرااء  ،زوجته وشاهدت هبدام »

که نام  داندیمبخشی به خود است. او به خوبی کفی با اام تغییر اسم در صدد نوعی هوات

دهـد تـا احـدی دذا اسم خود را تغییر مـی ؛ستاوو باورهای  هاارزشها، دهبده سبتنشان فرد

جااگـاه اـدش دج خواهد با نامنیست و به نوعی می ژنومتعلق به ط قه ثروتمبدان فکر نکبد او 

 .ای پیدا کبدواژه

 نتایج

برخـورد هبجارهـای  مسـئله ،اجتمـاعی شباسـینشانهم احث مطرح در  امترعمدهاکی از  

 .دهـدیم بـروزاز خود  یانشانهاست که فرد در مواجهه با پداده عدم امبیت  واکبشیو  ،مت اد

هـر اـ  از  یهـاواکبی بررسـیو  انادسـمّ غادة اثر« دیلة ادملیار»اده در رمان با بررسی اام پد

 خاموشـی، یهـاواکبیعلاوه بر  مشخص شد که ،اام پدادهبا  هدر  مقابل داستان هاییتشخص

بـه چشـم در ااـم رمـان داگـری نیـن  یهـاواکبی، )تعامـ  چادشـی( تلافیبیی تصحیحی و 

 .د سـازیو همانبـ احساس خجادـت انجام رفتار طرف مقاب  با ،تقلید ، که ع ارتبد از:خوردیم

 .از سوی نگارند ان مقاده صورت  رفته استاخیر  واکبی سهکه نامگذاری دازم به ذکر است 

زمیبه برای باعث شد  اام رمان، هاییتشخصح قدرت بیم وح فرهبگی و سطواختلاف سط

چون خلی  و نسیم از سوی افراد با نفوذی چـون صـقر کبترل و تحت سلطه واقع شدن افرادی 

 خواریدستی  و فرو ،برای تأمیم مبافع خودود، به طوری که افراد تحت سلطه فراهم شو رغید 

هی  جااگاهی بـرای فرهبـگ و  ،عرب ساکم ژنوکه جامعه . در اام شرااط، خلی  پذارندیمرا 

کفی  .آوردیمو به خود وای روی  کردهسکوت پیشه  قائ  نیست، اومیهم پرستانه  هایاشهاند

در تلاش برای کسب مق ودیـت از ، یداگرشدن در فرهبگ و انداشه و غرق  خودباختگیبا نین 

 نیـن یبه همسر و فرزندان ،خود یهاارزشبه فراموشی سدردن  است و نمم سوی جامعه ژنو

کـه در رواـاروای بـا جامعـه و  ،هسـتبدنیـن  مانبد امیر ادبیلـی یاعدهدر مقاب  . ماندینمپاا بد 
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 .برندیمبهره خود  ارتقای سط  زند یت سازند ی و در جه از شرااط جداد ،فرهبگ متفاوت

بدان معبـا  ؛آورندیمبه تصعید روی  جدادبا محیط  افرادی در اام سط ، در ساز اریدر واقع 

بـه جـای  ،جداد و متفاوتجامعه  درقرار  رفتم  و در جامعه خود، هاییناکام در مقابله باکه 

، سـازندیمفرصـت  ،هایناکامو از  دادهر مسیر ، تغییدادن به ذدت و خواریم و ت سرکوب خود

و به مـردم  کبدیمشروع به نوشتم  شده،به فردی سازنده ت دا   نظیر امیر نیلی که در جامه ژنو

با ، از ساز اری امید که سرخورده و نا بیبیمیمرا  خلی  در نقطه مقاب . دهدیمکشورش آ اهی 

ز به شخصیتی وارانگر و بیگانه از خود و هواتی به رو درنتیجه روز ناتوان است.محیط جداد 

بـی ببـد وبـاری  ، تـا جـاای کـه بـربازنـدیمبراای رنـگ  رفته رفته هاارزش و شودیمت دا  

به همراه فرزندانی بـه   یردیمو تصمیم  آوردینمدر نهاات تاب  ، اماپوشدیمچشم همسرش 

      بیروت باز  ردد.  

در جامعـه  ،تحقیـر و غربـت  ونـه هربه بهای تحمّ  رند دسته داگری نین هستبد که حان

فقـر و بـدبختی حانـر نیسـتبد بـه از تـرس  آنـان. انددسـتهاز اام ندام و دیلی جداد بمانبد. 

کـه بـه کشورشـان  خواهـدیمکه وقتی دنیا از همسرش نـدام  یا ونهباز  ردند. به  کشورشان

دیلـی نیـن  ق ول خواسته او سـر بـاز مـی زنـد. ، ازهبم فقر، ندام با توصیف د بان به جباز ردند

  رانی و غربتمیهم اابان به نوعی دچار . داندیم ایفقر و تبهاباز شت به کشورش را معادل 

آنان را به سمت پذارفتم کشـور  ،در کشورشان نیازهاو ترس از برآورده نشدن  ،اندشدهپذاری 

   داده است.سوق  ،جداد و خو  رفتم با مردم جداد

داسـتانی در واقـع شـرااط  هاییتشخصمتعدد برای  یهاسرنوشتة ادسمّان با ترسیم غاد

مهاجران عرب به کشورهای اروپاای را شرح داده است. او با آ اهی از تأثیری کـه مهـاجرت از 

به کشوری غربـی،  ،کشوری شرقی، توسعه نیافته، و  رفتار فقر و مع لات اقتصادی و معیشتی

 ، نسـ ت بـه پیامـد ذاردیمر جای بکشورش مختلف مردم  یها روه، بر توسعه اافته، و مدرن

، و در نهااـت بـر آ ـاهی و هشـدار داده اسـت هـا روهرواکردهای متصور برای هـر اـ  از 

او نس ت به روابط سلطه آ اه است، ومعتقـد . کبدیمباز شت مهاجران به کشورهااشان توصیه 

شخص را به دوری از فرهبگ خودی، ابتذال، انـنوا، و  است اصرار بر حفظ ارت ا  با دنیاای که

خاموشی وامی دارد، کار باطلی است و راه رهاای از اام مع لات، قطع ارت ا  و باز شـت بـه 
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از  ایهاداشـتهخوای است، هر چبد شخص مج ور باشد بـرای حفـظ  یهاداشتهخواشتم و 

ف ـای جبـگ از نظـر او بـر  به ع ارت داگـر احسـاس نـاامبی حاصـ  از؛ جانی مااه بگذارد

متصـور بـرای  هایابه ناجتماعی ف یلت دارد. غادة ادسمّان از میان  –احساس ناامبی فرهبگی

ف ا را به نفـع  تواندیم، آنجا که شخص پذاردیممهاجران فقط ارت ا  از نوع تعام  چادشی را 

ر است با هبجارهاای مج و احتماداًخود تغییر دهد. هر چبد حتی در اام شرااط نین اام شخص 

 کبار بیااد که با روح او ساز ار نیست.
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)أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة العالمة الطباطبائي، تهران، إیران، الکاتب 1قرباني مادواني الدکتورة زهره
 المسئول(

 الدکتورة مينا عربي )خریجة الدکتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة العالمة الطباطبائي، تهران، إیران(

 
 لغادة السّمان« ليلة المليار»أمن السيميائي في روایة الال تحليل  

 الملخص
إّن کللّ  دللن  بللء المللمع  فضالًضلل ع د للتز مللء مللنة  فًا بللی لضالضجمللع بللء  فضئللمطبن    ًضممبللع    ًضم للی ف   للع 
  ًضممبع خمصعع طصّجر شلئجر  لممبلمن ا  لئلاأل  مبلمنع بلء خلتج إ ًلمس ربلجی  لبضبم بع خمصلع للیع دًصلار مملی 

ًَ لللن  فالللبضبجعب م لمالللل   فلللا  من    ًضلللممل بلللء   تالم لللمم  فار  لللبع  فًلللل ر    ادئلللمج  الللو  فیلللن    ط ئ
ت حث دل  ذ   فضئمطبن   فنبلجی  فالبضبم بعع  ماللس ا لما  لذ   فئالل ع دلعّن  فالئجر  للمفت ابلء    ًضلممل  صلبالع 

مطبن  ت لللّبء  لللذ   فجقلللجي دلللل ا لللج عع طئالللل   فضلللنع للللمخًت   فضئلللمطبن    ًضممبلللع  فالللم ا  دب لللم مّضلللم فاطلللی بلللء  فضئللل
 فًحالباللللع  ضللمنس بللء ا للج ي   فللت ابللء  فاللبضبم ل دللل ر  طللع  – فض مفللعع لم مًضللم  مالللس بللم ا  فار  للمم  فجصلل ل 

ع  تحالّللل  االللن  فً لللمّ   ف  لللمدل للللبء شلصلللبمت م  صلللا    فضلللمئّف ماللللس  لللالجکبمت  ع دلللل تصلللّن  «فباللللع  فضالبلللمر»
 فض لَن،ع   فًئلجط ع لصل ً م ر    ادئلمج الّا  فضئلمطبن   فالصبمم  ف صصبع لضم طًالّاا دل  فصضتع   فًئلاط 

 ماللا    فاللم ا   دضللء  للذ   فالصللبمم بللء طاللًةّ   للذ   ف للّاطع فًنلبللع  فللم ف   فلللن س مللء  للن    فللت ابللء 
 تح بلللال    لللً ن ر کالصلللبع اببلللن  فمبالللللع  بلللم   بلللء طلللذ   دلللل ا مدلللع  فضالًضللل    خلللنع  بلللم   َبلللء ط لللّ  دلللل 

 اللللف   الللی کالصلللبمم ک لللس   فنغبلللا    فصللل ن  بلللم ا ک ل للل  إفلللس ر    ادئلللمج ک لللذ   لللج غبم لللو  فت جطّلللع  ط
 فللج  بلء  فضالًضل    فیلن      ًضممبلع  فالم ا ع کضلم بلم   بلء   ط بلال  فةنللع   فحبلن   فضًا طلا ع دبئلج  إفللس 

أل خالبل  ل  مدًلی بجعمیع م لو  فالئجر لئلاأل    ًضلمع إفلس  فضالًضل   فضالب ن ماللس کبم لی کالصلبع خالبل   إن  فًلا 
  ادّمر   فجعمبعع  ج  فذي  ئالی طئج  إفس لالا   طند   فًح بن   فذّج 

 غم    فاضمنع فبالع  فضالبمرع  فابضبجعب م    ًضمملع  فت ابء    ًضممل   الکلمات الرئيسة:
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