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 چكیده
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 مقدمه

ــدی   ــاعر و منتقـ ــنده، شـ ــراه، نويسـ ــراهیم نصـ ابـ

تبــار اســت کــه تابعیــت اردنــی داردش او در  فلســطینی

کــه شــامل  دی فلســطینیکمــهــای  مجموعــه رمــان

 فقـط  0مجرّد ، ّمنا ا أعراس ،  الممحا  طفل ،طیورالحذر

بـه   جـدی  طـور   بـه ، اسـت  الضاةعة ٌٌينا حارس المدو 

ــع  ــه اســتش واق ــی از  موضــوع فلســطین پرداخت گراي

امـا در رمـان    ؛هـای اوسـت   هـای بـارز رمـان    ويژگی

 شای متفاوت در پیش گرفتـه اسـت   ، شیوه الممحا طفل

های او، بـه تـراژی    مانند ديگر رمان ،هرچند اين رمان

کامـل در   طـور   حـواد  آن بـه   ؛پـردازد  فلسطین مـی 

فضايی واقعی جريان ندارد و بسـیاری از رخـدادهای   

کنـدش شـیوه    علّی و معلـولی پیـروی نمـی    آن از منطقِ

هـايی   فـه پردازی او در اين رمان، رويکرد و مؤلّ داستان

 ؛گفـت تـوان   خود دارد تـا جـايی کـه مـی      به منحصر

کـه  « رئالیسـم دينـی  »الگوی روايی او در اين رمان، با 

نويسـی پـس از انقـالب ايـران بـه       در جريان داسـتان 

 وجود آمده است، همخوانی بسیار داردش  

رويکردهـای   ؛های پژوهش اين اسـت کـه   سئوال

ابراهیم نصراه در اين رمان چیست؟ الگوی روايی او 

ا با فرم پیونـد  هايی دارد و چگونه مضمون ر چه مؤلّفه

گـويی بـه    پاسخ رایزده است؟ اين پژوهش، کاوشی ب

 هاستش   اين پرسش

 
 پیشینه تحقیق

ِ ابـراهیم  کمـدی فلسـطینی  هايی که درباره  از پژوهش

قاااة ٌ: الک و  الرواي ی  نصراه صورت گرفته، از کتاب 
ٌالفةسطيني ٌفي ٌالاواعي ٌ)المةهة  إلاراهئ  یص راهلل    (المةهم 

المؤسسا ٌ :بیروتعبئن و سوسن البئ تی  اثر م منص ار 
ٌالدراسةتٌوالنشاا  ٌالمله   » هـای  و مقاله 0221، الةابي ٌو

نوشته خالد حروب )مجله « إلاراهئ  یصراهلل الفةساطيني 

های روايی در آثار داسـتانی   شیوه» ؛(20العدد « نزوی»

، چان شده در مجلـه انجمـن ايرانـی    «ابراهیم نصراه

ــی،  ــات عرب ــان و ادبی ــال02شــماره  زب و  ؛0201 ، س

ابـراهیم   طئورال  رر کارکرد میرا  در رمان » نامه پايان

راهنمـايی حسـن    بـه حسـن آريادوسـت    اثرنصراه، 

تــوان نــام بــردش  ســرباز در دانشــگاه کردســتان را مــی

موضوع اين پژوهش، تحلیل رمان از منظر پیوند میـان  

 ،بـرده   باورهای دينی و رئالیسم است که در آثـار نـام  

 مطرح نشده استش

 
 دیني رئالیسم

 دیني رئالیسم هايتعریف و رویكرد. 6

نويسـی   رئالیسم دينی، نامی ناآشـنا در عرصـه داسـتان   

محقّقان ادبیات داستانی بر وجـود   بیشتراستش هرچند 

ــس ــانی در دوران پ ــین جري انقــالب اســالمی  از  چن

رئالیسـم  »هـايی چـون    برخـی بـا نـام    ؛نظر دارند اتفاق

از « قصـه انقـالب  »يـا  « رئالیسم اسالمی»، «ستیآلی ايده

ــرده ــاد ک ــد آن ي ــات  (002: 0211)هــاجری، ش ان در ادبی

انقالب، تحول بنیادينی در همه مبـانی   از  داستانی پس

ای از نويسـندگان   معنوی و مادی کشور رخ داد و عدّه

ی دارربــ نســل پیشــین و نســل انقــالب، ضــمن بهــره

در عرصـه   حساب شده از همـه فنـون تجربـه شـده    

ادبیات داستانی معاصر ملی و جهانی بـه کنـدوکاو در   

هـای کهـن داسـتانی ملـی و دينـی و ترکیـ         میرا 

تـدريج   حساب شده خود پرداختندش آنها کوشیدند، بـه 
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ــه ــع از گون ــی ای از واق ــرز  ـ  گراي ــه عرصــه آن از م ک

ــی ــات م ــوالم  محسوســات و مادي گذشــت و وارد ع

 تـوان  را مـی اين مسئله  شبهره گیرند ـشدششش فراواقعی می

گرايـی اسـالمی    گرايی الهی يا واقـع  نقطه آغازين واقع

 (20: 0212)دستغی ،  شدانست

 واژه رئالیســم بــر ايــن جريــانِ    گــذاریِ نــام

کـه دارای وضـوح،   اسـت  بوده  رو  از آن ،نويسی رمان

ت و معلـولی میـان حـواد ، پـرداختن بـه      روابط علّ

ن زنـدگی اسـتش   جزئیات و برگرفته از واقعیات بیـرو 

تعريف جديدی است که از  دلیلنیز به « دينی»صفت 

فتـه  واقعیت بیرونی، مبتنی بر ديدگاه دينی صورت گر

واقعیـت، منحصـر بـه جهـان      ؛ش از ايـن ديـدگاه  است

تـر از آن   تـر و متنـوع   بلکه وسـیع  ؛محسوسات نیست

و شــامل عــوالم غیرمــادی و نامحســوس نیــز  ؛اســت

بیشـتر در   ،نقالب اسـالمی شودش رئالیسم دينی در ا می

چهره ادبیات جنگ تجلی يافته است و تفـاوت آن بـا   

تسلّط بیـنش دينـی بـر     بیشتر ،ادبیات جنگ در غرب

 )هــاجری، شآثــار نويســندگان انقــالب اســالمی اســت

0211: 001) 

رئالیسم دينی در ساختار صوری، روابـط علّـی و   

گرايــی اجتمــاعی رئالیســم را حفــظ  معلــولی و واقــع

و با کارکرد دينی و اخالقی و ورود بـه عـوالم    کند می

کنـدش از   هايی رمانتیک پیدا می غیبی و روحانی، ديدگاه

ويـژه   های نمـادين، بـه   زمینه سوی ديگر، توجه به پس

نمادهــای مــذهبی و دينــی، بــه ماجراهــای واقعــی و 

  دهـدش بـه   امروزين، بُعدی فراتاريخی و سـمبلیک مـی  

منشوری سه بعدی اسـت  رئالیسم دينی،  ؛بهتر  عبارت

کــه ســه منظــر رئالیســتی، رمانتیــک و ســمبولیک در 

 ۀروی خواننـد نگرش به موضوعات واقعی را در پیشِ

رئالیسـم دينـی، در    (000)همـان:   شدهـد  خود قرار مـی 

کیفیت حضـور انسـان   »يا « من»گويی به معمای  پاسخ

شناسانه، به ارتقـای   با رويکردی هستی« در عالم وجود

پـردازد و   نسبت با جهـان مـی   بهن معاصر منزلت انسا

های گوناگون زنـدگی، سـعی    گری در عرصه با کاوش

در شناخت ابعـاد معنـوی و روحـانی انسـان دارد تـا      

همـه   در شواهد کافی برای اثبات اين مدعای جاودانه

ــه  ــی ب ــان اله ــه انســان موجــودی   ادي دســت آورد ک

 شنامتجانس با محیط مادی و افکنده شـده در آن اسـت  

 (022-020همان: )

 
 دیني رئالیسم هاي ترین مؤلّفه مهم

 انسان   مقام وااليالف( 

از منظر رئالیسـم دينـی، انسـان موجـودی اسـت کـه       

گونه تأثیرات محیطی و با تکیـه   تواند به دور از همه می

شخصـیت خـود را    ،بر انديشه، منش و کـنش اصـلی  

 تعیین کندش به همین سب ، در آثار ادبی رئالیسم دينی،

پس از دستیابی به شـناختی جديـد از    بیشترها  قهرمان

شوند و در مسیری نـو گـام    خود و جامعه، متحول می

 (020)همان:  شنهند می
 

 ایمان به غیب (ب

رئالیسم دينـی، بـه نقـش امـدادها و عـوالم غیبـی در       

ای داردش مفـاهیم   کید ويـژه أزندگی محسوس و مادی ت

دهـد و   ار میدينی را مضمون اصلی و آشکار خود قر

حال، سعی دارد هر نتیجـه اخالقـی کـه بـدان      عین در

هنـری قـرار    انگیـزه ی فروتـر از  ا هاشاره دارد، در مرتب

زدايی در رئالیسم دينی، محدود بـه زبـان    دهدش آشنايی

بلکه ادراکات حسی ما از جهان بیـرون را نیـز    ؛نیست
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مل نیز تـا حـدودی   ادهدش همین ع تحت تأثیر قرار می

ی و معلولی مرسوم در شدن روابط علّ رنگ موج  کم

ی ديگـر، عامـل   ياز سـو  ؛شود میان حواد  داستان می

ت الهـی  اتفاق را که خود تحـت نظـم تقـدير و مشـیّ    

گرايـی و   سازدش حرکت بـین واقـع   تر می است، پررنگ

عنوان يک خصلت محـوری رئالیسـم    گرايی به فراواقع

بـی  تجر فقـط دهنده نگرش شهودی و نـه   دينی، نشان

لقـای نگـرش   او در  ؛(22 :)همان به جهان بیرون است

ی از برخـی ارکـان   داررب شهودی به قضايا نیازمند بهره

و عناصر رئالیسم جادويی است که رئالیسـم دينـی از   

 برده استش   هآن بهر

 

 بیني، تعادل و قدرت سازندگي خوش (ج

قهرمان رئالیسم دينی بـا اعتقـاد بـه هدفمنـدبودن     

نقـش و مسـئولیت خـود، آمـاده      جهان و باور بـه 

هرگونه فداکاری و ايثار در نیل به اهداف مقـدس  

بینـی و   خود استش به همین دلیـل فضـای خـوش   

سازندگی و امید به رهايی در سراسر چنین متنـی  

اعتقاد به عدم  ،بینی شودش سب  اين خوش ديده می

اصالت شر در جهان استش رئالیسم دينـی حـالتی   

گرايـی را بـرای    يـی و بـرون  گرا تعادلی بین درون

گراست کـه   خود حفظ کرده استش نه کامل درون

گرا  رونب توجه باشد و نه کامل به عوالم بیرونی بی

 (022)همان: ش ها را فراموش کند که فرديت
 
 گفتاري گرایي و پاك آرمان (د

کند  رئالیسم دينی از مبانی اخالق دينی تجاوز نمی

ــدون افتــ   ــق را ب ــوم واالی عش ادن در دام و مفه

فاقـد   ؛)همـان( کنـد   عفتی تصوير مـی  سکس و بی

گرايـی و ناسیونالیسـم    نظـری و عنصـر ملـی    تنگ

گـرا   ای ايدئولوژيک و آرمـان  است و بیشتر وجهه

ـ »داردش در اين نـوع آثـار    بـه جـای   « ت واحـده امّ

 نشسته استش «تملیّ»عنصر 

 

 قدسي نمودن نمادها (هی

دينـی، اسـتفاده از    نقطه قابل اعتنا در ساختار رئالیسـم 

کـه   چنـان ؛ نمايان است یگاه ،کاربرد نماد شنماد است

بــرای تصــوير ابعــاد وجــودی  همــواره ،نويســندگان

 شانـد  کـرده  مـی قهرمانان خود از ايـن نمادهـا اسـتفاده    

در رئالیسم دينـی، نمادهـا چـه آنهـا کـه       (020 همان:)

طبیعی هستند و چه آنهـا کـه از فرهنـگ دينـی اخـذ      

 ندشا فتهرنگی قدسی به خود گر شتربیاند،  شده

 
  المم   طفلرمان  خالصه

 ،(کـن  کودکِ پـاک )  المم   طفل ،نام نامأنوس اين رمان

از باوری دينی الهام گرفتـه اسـت کـه بـر مبنـای آن،      

ــاک ــه کــه  کــودکی پ ــده، از غیــ  مأموريــت يافت   کنن

ســرزمین فلســطین را از لــو  وجــود ناپاکــان، پــاک 

اسـتعانت از امـدادهای غیبـی، از    نمايدش اين کودک، با 

و در برخـــی مواقـــع گزنـــد حـــوادثی خطرنـــاک 

ـ     برای او رخ میآور،که  مرگ  ردَه دهـد، جـان سـالم بِ

برد تا سـرزمینی آلـوده بـه سـتم و تبـاهی را پـاک        می

نمايدش ماجراهای رمان، بر محور پسری فلسـطینی بـه   

گردد که پس از سقوط از بـام، بـه شـکلی     نام فؤاد می

يابـدش او پـس از آن، بـه     آسا از مرگ نجات می معجزه

هـای   ويـژه عنايـت   و بـه  شدت مورد توجـه خـانواده  

نـد فرزندشـان   کن گیردش آنها يقـین مـی   مادرش قرار می



 10پاییز  ،اول، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال   10

 

 

 

استش با گذشت زمـان، توجـه   « نظرکرده»غیرعادی و 

پـدر فـؤاد   وقتی که  چنان ؛شود ، بیشتر و بیشتر میاوبه 

خـانواده   ؛کند ا میدر يک درگیری، چشم مردی را نابین

در ايـن   شکننـد  آسی  ديده، آنها را تهديد به تالفی مـی 

ــت      ــه محافظ ــی او را ب ــؤاد، داي ــانواده ف ــام خ هنگ

گمارنـد و در اقـدامی ديگـر،     لحظه از وی مـی  به لحظه

آنها برای حفظ فـؤاد از خطـر انتقـام، دختـر خـود را      

بهـا بـه عقـد پسـر مـرد آسـی  ديـده         عنوان خـون  به

گونـه سـپری    دوران کـودکی فـؤاد ايـن   آورنـدش   درمی

نوجوان را بـرای   ، فؤادِچند سال بعد، خانواده شودش می

ش فرسـتند  مـی  خـود تحصیل به مکانی دور از روستای 

کشـد کـه جـوانی تنومنـد، زيبـا و رشـید        طولی نمـی 

هـای   بـه درخواسـت مـادرش، بـه ارتـش      و ؛شود می

يـافتن   پیوندد، تا فلسفه نجات می بخش فلسطین آزادی

ــادر و     ــاور م ــه ب ــه ب ــودکی ک ــرگ در دوران ک از م

نمــودن ســرزمین فلســطین از    اش، پــاک خــانواده

 هاست، محقّق شودش آلودگی

بخش، به سـب  برجسـتگی و    او در ارتش آزادی

ظاهر متمـايزی کـه داشـت، مـورد توجـه همگـان و       

گیـرد و بـا    ويژه، مقام سیاسی اول فلسطین قرار مـی  به

 ،بـا درجـه سـتوانی    طی سريع سلسله مراتـ  نظـامی  

در  ،شـودش پـس از مـدتی    نگهبان مخصوص وی مـی 

بخش در حال آمادگی برای  های آزادی که ارتش زمانی

جمهور، اسلحه محبوب خـويش  مبارزه هستند، رئیس

فرسـتد و   دهد و او را به ارتش مـی  را به وی هديه می

گیرد که از هیچ تالشـی بـرای پیـروزی     از او تعهد می

او در  هـای نبـرد، مقـرّ    يکی از شـ   مضايقه نکندش در

نگهـداری   تشـد   بـه ارتش کـه بـه دسـتور فرمانـده     

پـس از   شگـردد  شود، بمباران و با خاک يکسان مـی  می

برند که او بـه شـهادت رسـیده     اين، همگان گمان می

ز مرگـی  اآسـا،   اما بـارديگر بـه شـکلی معجـزه     ؛است

 يابدش او خود را خیلی دورتر از مقـرّ،  حتمی نجات می

يابدش در اين زمان،  زنده می ،با يک اسلحه و يک راديو

زده و  يابـد تـا روسـتاها و منـاطق جنـگ      فرصتی مـی 

ضررهای تحمیل شده بر آنهـا را از نزديـک مشـاهده    

بینـد کـه همـه سـاکنانش کشـته       روستايی را می ؛دکن

هـا را   هـای رهـا شـده در میـان خرابـه      جنازه ؛اند شده

، بـا مـاجرای   ش سـپس سـپارد  آوری و به خاک می جمع

سقوط يک هواپیمـای نیروهـای سـازمان ملـل بـا دو      

شود کـه يکـی از ايـن دو، در دم    رو می هسرنشین روب

ر برده، بـا  دَهسپارد، اما ديگری که جان سالم بِ جان می

کشد که او نیـز،   شود، ولی طولی نمی مسیر می همْ فؤاد

ــری ضــمن نجــات جــان فؤاد،کشــته   ــک درگی در ي

پس از اين حواد  غیرعادی، سـرانجام   شودش فؤاد می

جمهـور  رسد و به حضور رئـیس  سالم به پايتخت می

دهـد   رود و در ديدار با او، دوباره به وی قـول مـی   می

ــوی  ــی ق ــا عزم ــیش، در راه آزاد  ب ــر از پ ــازی و  ت س

سازی فلسطین از لو  وجود ناپاکان بکوشـدش در   پاک

قعیـت  العـاده، وا  همه اين ماجراهای غیرعادی و خارق

 ، ازتلخ فلسطین با سرنوشت کودکی که دست تقـدير 

 کننده ساخته است، پیوند خورده استش    او پاک
 

 عناصر معنوي رمان  

 امدادهاي غیري .6

ــؤاد   ــرای ف  رویدر رمــان حــواد  غیبــی فراوانــی ب

دش راوی ماجرای زندگی او را بـرای وی شـرح   ده می

ت، که فـؤاد چهارسـال داشـ    گويد: زمانی دهد و می می

هـای   خواست از درختی باال برود، اما شاخه روزی می
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آن درخت به لباس او گیر کرده، مانع از باالرفتن او از 

فتـد  بی درخت شدند، مبادا که کودک از آنجا به زمـین 

بـام در   که فؤاد از پشـت  و زمانی ؛(02: م0222)نصراه، 

کنـد، مـادرش کـه     مقابل چشمان مادرش سقوط مـی 

محـل   ۀسراسیمه، حفـر  ؛دياب را نمیاو  ،پس از سقوط

، اما هـیچ اثـری از   کند میجوی و جسترا سقوط وی 

ولی ناگهـان وی را سـالم در کنـار خـود      ؛يابد او نمی

غیرعادی، اشـک مـادر روان    ۀبیندش در پی اين حادث می

نگـرد و از   مـادر مـی   اما فؤاد بـا حیـرت بـه    ؛شود می

 (02)همـان:   ششـود  هـای وی دچـار تعجـ  مـی     گريه

 کند:   راوی حادثه را بدين شکل روايت می

  ال  ی ل   تس  ط     المعج زا ِ  م ن   ٌ تلک واتن»

ْ له   م ن   مم  تسبّبُ الرغ ِ ه  علیم م ی   ٌ الوالن   ٌ السئن

آن اتفاق يکی از معجزاتی اسـت کـه   »؛ «مشکال ٍ

بـار آورد،   با وجود مشـکالتی کـه بـرای مـادر بـه     

مـادر   خـودِ  (01)همـان:   «شنتوانست کتمانش کنـد 

 کند:   معجزه را چنین وصف می

 لهيا ٌ اإل   اإلراد أل َ مهرا  إال  ٍَم ق  من مو ٍ ل  ینجُ»
فـؤاد از مـرگ   »؛«مم  س ئرا  التق      قن أعنّ  ْل الکثئر 

مگـر بـه ايـن سـب  کـه اراده       ؛حتمی نجات نیافـت 
خداوند هر آنچه را که در فؤاد در آينده خواهـد ديـد   

 (00)همان:  «شسر راه او قرار داده است

 جـوی تفسـیر راز وقـوع   و مادر پیوسته در جست

سـرانجام در عـالم رؤيـا و درون     کـه  اين معجزه بـود 

 يابد: خود، فلسفه نهايی اين معجزه را چنین می
ــر دوش يکــی  »  ــأموريتی کــه ب ــد کــه م او فهمی
اش افتاده، خیلی بیشتر از آن چیـزی اسـت کـه     دردانه

که در خـواب بـا    نچنا ؛«تواند تصور کند يک مادر می
پسـری در مقابـل   »گويـد:   کنـد و مـی   خود تکرار مـی 

افتـد و بـه    چشمان مادرش از روی بام بـه زمـین مـی   
زيـرا کشـوری در   ش يابدششش  آسا نجات می شکلی معجزه

انتظار اوست تا دست ظلم و مـرگ را از آن سـرزمین   
 (20)همان: « شکوتاه کند

 رخمورد ديگر از حواد  غیرعادی کـه بـرای او   
د، هنگـامی اسـت کـه در درگیـری نیروهـای      دهـ  می

فــؤاد مــورد  بخــش بــا نیروهــای دشــمن، مقــرّ آزادی
امـا او   ؛شود گیرد و با خاک يکسان می اصابت قرار می

آسـا از مـرگ    در اين حادثه، دوباره به شـکلی معجـزه  
يابدش او پس از اين درگیـری، بسـیار دور از    نجات می
کـه   درحالی ؛زند قدم میيک اسلحه و راديو  بااردوگاه 

ــافتن   ــرای ي جوهــای و جســت اونیروهــای ارتــش ب
 ندشنتیجه ماند فراوانی انجام دادند، اما بی

هـايی،  شخصیت فؤاد در اين رمان با بیـان نشـانه  

تشـبیه شـده    )ع(به شخصیت حضرت يوسـف پیـامبر  

بیـان   راینويسنده ب( 20 ، 22،  22، 20 ،20 :همان) شاست

ــد  ــادی زن ــ   گیِرخــدادهای غیرع رئالیســم »او، قال

گیرد تا تناسبی میان مضـمون و   کار می را به 0«جادويی

فرم رمان ايجاد کندش استفاده از اين شگرد، به نويسـنده  

کند تا بتواند محتـوای رئالیسـم دينـی مـورد      کمک می

نظر خويش را به مخاطـ  القـا کنـدش باورپـذيرکردن     

ــده ــی و تخیّ  پدي ــای غیرواقع ــلی   ه ــن اص ــی، رک ل

های رئالیسم جادويی اسـت و الزمـه آن، ايـن     انداست

است کـه نويسـنده بـرای پـذيرش وقـوع و حضـور       

سازی و  های غیرممکن، در بستری واقعی، زمینه پديده

هـای رئالیسـم جـادويی در     کنـدش پديـده   چینـی  مقدمه

ساختار روايی داستان، بـرای تلفیـق جهـان واقعـی و     

ای  در هالـه ای و  فراحسی، در بافتی رازگونه و اسطوره

کندش نويسنده به کمـک شـگردهای    ابهام حرکت می از

مختلفی چـون حضـور پديـده در بسـتری تـاريخی،      
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پیوند با افراد و اماکن داسـتانی، ابهـام زمـان و مکـان،     

نامعلومی مبدأ و مقصد، رازوارگی پديده را به نمـايش  

 (20 –22: 0201نظیر و رضی،  )بی شگذارد می

ــراهیم نصــراه در  ــاب ــانن اي ــه  ،رم ــق ب موف

باورپذيرکردن وقوع حواد  فراواقعی در داسـتان  

علت محیطی است کـه   ؛ و اين بهخود شده است

داستان در آن جريان دارد؛ يعنی کشوری مسـلمان  

چون فلسطینش زيرا اعتقاد انسان مسلمان بـر ايـن   

است که همواره دست خدا در امـور ايـن دنیـايی    

یر امـور مـادی   دخالت دارد و دنیا تنها تحـت تـأث  

گرددش حـدو  وقـايعی مـاورائی در زنـدگی      نمی

هـا بارهـا در قـرآن کـريم بـا ذکـر        طبیعی انسـان 

ـ     ی و مصاديق و حوادثی کـه خـارج از روابـط علّ

معلولی دنیـايی اسـت، مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه       

کــه شــیء جامــد در دســت  ماننــد زمــانی ؛اســت

شـود يـا    تبديل بـه موجـودی زنـده مـی     )ع(موسی

شــودش  ســرد مــی )ع(ه آتــش بــر ابــراهیمکــ زمــانی

که مالئکـه بـه کمـک     «بدر»همچنین، مانند جنگ 

کـه مؤمنـان   « حنـین »يا در جنگ  ؛آيند ن میامؤمن

 شبینند و کافران مـؤمنین را انـدک   کفار را اندک می

 (22: ق0000)پروينی و زودرنج، 

عامل مهم ديگر برای باورپذيرکردن حـواد   

ــاورائی، لحــن نويســنده ــه و اب 0م ــامی اســت ک ه

علل حـوادثی کـه بـرای فـؤاد      بدون بیانِنويسنده 

افتد، پديد آورده استش واقعیت غیرعادی  اتفاق می

يـک   ،های داسـتان  گاهی از طريق لحن شخصیت

شـودش   به خواننـده القـا مـی   و  ی شدهامر مسلم تلقّ

های زير در رمان که ماننـد آن   جمله یلحن اعتقاد

 است:بسیار است، گويای اين ويژگی 

ک  و دج ج  تِ  فی أوص لِ الري سئنّبُ ذلک الفزعُ»

ک  یج تِ   تلک  أل  یکن تب ل   صاف ٌ الع  لةية ٌ ا ک  فیأغن مِ

ک  عئنِ   تئن ل  ی مکن أولاک الرین تسل لوا الخ ط   ِ 

م ن   إلئک؟...أی   وات نٌ   الوص ولِ  ک منام  تئ تِال و رَ

 ا ئن   اهرا ال واصلِ اعئنٍ الرین یؤمنو  إلی تنٍ  األشخ صِ

 آن هـول »؛«ه ه  و أجن سُو إ  اخ لفت لغ ت  اهللِ  مخلوق  ِ

ها و گوسـفندان شـما در آن شـ      واليی که به مرغ و 

کـه    طوفانی دست داد، آيا فرشته نجات تو نبود؛ زمانی

دشمنان به خانه تو ريختند تا چشم تـو را کـور کننـد،    

ش هـا و گوسـفندان و غـرّ    آيا سر و صدای اين مـرغ 

شششمـن  ؟ بود که مانع از رسیدن مرگ به تو شـد طوفان ن

يکی از معتقدان ارتباط بین مخلوقات خداوند هسـتم،  

مخلوقاتی که حتی ممکن است زبانشان بـا هـم فـرق    

 (  02: م0222)نصراه، « شکند

بر زبان آوردن اين جمالت با اطمینان خاطر و بـا  

لحنی قوی از زبان جوانی تحصیل کرده مانند فؤاد کـه  

هـای   بان و فرهنگ انگلیسی و با افرادی از فرهنگبا ز

ــی   ــتگاه دولت ــین در دس ــنايی دارد و همچن ديگــر آش

را آسـان   آندارد، زمینه باورپذيری  جايگاهی برجسته

نیــز در  2ســازدش ايجــاد فضــايی خیــالی و ممکــن مــی

نويسنده در ايـن  »باورمندی مخاط  بسیار مؤثر استش 

بگیـرد   ها نشـان مخاط  ر التموارد مجبور است، تخیّ

ايجـاد فضـايی    ،و آن را تحريک کندش بـرای ايـن کـار   

ای برخوردار استش اگـر چنـین    خیالی از اهمیت ويژه

گاه عوامل و عناصر غیرعـادی   فضايی ساخته شود، آن

)درويشـیان  « شکند بر بستر آن، طبیعی و عادی جلوه می

کـارگیری   عالوه بـر اينهـا، بـه    (2/000 :0200و خندان، 

، ورمنــد از اهمیـت فراوانــی برخـوردار اســت  زبـان با 

که راوی در نقل حـواد  غیرعـادی، هـیچ      ای گونه به
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ترديدی به خود راه ندهدش زبان راوی رمان حاضـر، از  

مند استش حـوادثی کـه بـاور     خوبی بهره اين ويژگی به

گنجد، بـه سـادگی و بـدون     آن در منطق روزمره نمی

 ؛دشـو  مـی انـدازی توسـط او روايـت     گونه دست هیچ

کـه میـان بـاور راوی باورمنـد و مخاطـ  او       طوری به

 شودش و احساسی مشترک ايجاد می يگانگی

   

 مقام واالي انسان

ويژه انسان مجاهد،  شأن و مقام انسان، به ؛در اين رمان

کـه   طـوری  بـه  ؛ی شـده اسـت  بسیار واال و مقدس تلقّ

کـه   طـور  شهمانف به صیانت از آن هستندهمگان موظّ

خـواهر فـؤاد بــرای آنکـه بـرادرش از گزنــد     « ساةد »

 منظـور  بـه  ،داوطلبانه ؛ديده در امان بماند آسی  ۀخانواد

 رگیـری ديـده در د  پسـر مـرد آسـی     بها، همسرِ خون

ـ وگ بـدين  وشود،  می را از فـؤاد دفـع    انتقـام  ه خطـر ن

فـؤاد در راسـتای ارزش   ( 22: م0222)نصراه، شنمايد می

ر است کـه احسـاس و   واالی انسانی خود، بر اين باو

اسـت   دلیـل ايـن   بهه عمیق رئیس جهمور به او، توجّ

ــ ــه واقعــی ملّ ــهکــه وی را نمون شــمار  ت فلســطین ب

ايـن موضـوع    رو، پیوسته اين از (002)همان:  شآورد می

گیرد کـه همـه اهـالی فلسـطین      را مورد تأکید قرار می

آل  بايد تالش کنند به حدی برسند که يک انسان ايـده 

توانند دسـت ظلـم    اين صورت است که میشوندش در 

ای  را کوتاه کنند و هیچ فردی نبايد در ايـن زمینـه ذره  

به آسـانی  »گويد:  کوتاهی کندش در جايی ديگر فؤاد می

قابل درک است که اسلحه مخصوص رئیس جمهـور،  

امانتی در نزد توست، امانتی که کوه و دشت نیز قـادر  

ر جـای ديگـر   د( 012)همـان:   0«شبه حمـل آن نیسـتند  

 گويد:   رئیس جمهور به فؤاد می

مأموريتی که بر دوش مبارزين در راه آزادسـازی  »

همه آن چیزی کـه از   شوطن است، بسیار سنگین است

 )همان( «شخواهم اين است که پیروز بازگردی تو می
ها، فؤاد را در جايگاهی واال قـرار   توصیه همه اين

ود و اهمیـت  ه کمال انسـانی خـ  دهد و او را متوجّ می
ش کند که بايد از اين پـس، در آن گـام نهـد    مسیری می

از » ؛«لهرا الکم  لِ  الت سّ ُ  ٌ لمرآ الئومِاعنَ مک  ٌ ثما ٌ  لئسَ»
ای که گنجايش اين کمـال را   اين پس جايی برای آينه

 (200)همان: « شندارد، نیست

   
 ایمان به هدف

ايمان فـؤاد بـه هـدف وااليـش يعنـی آزادسـازی       

ا جــايی اســت کــه هــیچ چیــز نبايــد فلســطین تــ

 ترين خللی در آن ايجاد کندش بـه بـاور او،   کوچک

ترين تـرس در ايـن راه، در حکـم انجـام      کوچک

ويژه وقتـی شـهادت    به ؛عملی ننگین برای اوست

د اين احساس تعهّ ،آورد مبارزان قبلی را فراياد می

شـودش او در مسـیر ايـن جهـاد      در او شديدتر مـی 

 شبه دلش راه دهد یدارد خوفس، حتی حق نمقدّ

ــتِ» ــائعاتُ انطلق ــدورُ الش ــولَ ت ــکیلِ ح  تش

، فلسـطینَ  إلنقـاذِ  للـذهابِ  مـن الجـیشِ   وحـدات  

 أن يقـعَ  يا ٌ البـدا  فـی  کثیـراً  ک خشـیتَ أنَ ولنعترفَ

الـذاهبین  مـن الجنودِ  واحـداً  ، لتکونَاالختیارُ علیک

ـ إلی هنـاکَ  فـی   فیمـا بعـد، أنَ   ک أحسسـتَ ش لکنَ

 الطريـقِ  مـن شـرفِ   للنیـلِ  لا ٌ محاو ک هذه،خشیتِ

ک، و لم تکـن مـن أولئـک الـذين     ه خال الذياختارَ

 و الشنّارَ العارَ تجل ُ ق ٌ حما يجرؤون علی ارتکابِ

شــايعه شــد کــه قــرار اســت » ؛«إلــی هــذا الحــدِ

واحدهايی برای آزادسازی فلسطین تشکیل شـود  
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و بايد اعتراف کنی در ابتدا از اينکـه تـو يکـی از    

شی خیلی ترسیدیش ولـی تـو پـس از ايـن     آنان با

ۀ جريان، پـی بـردی کـه ايـن تـرس نـابود کننـد       

ات طی کـرده اسـت    راهی است که دايی ،شرافت

ـ ای کـه جر  )شهادت( و از آنانی نبـوده  ت انجـام  ئ

چنین عمل ننگینی چون ترس در اين راه مقـدّس  

 (021 :م0222)نصراه،  «شداشته باشی

در راه وطن، دادن  شرافت، پاکی، عزت و جان

ــاز نظــر دا کــه الگــوی اوســت،  ،«رأفــت» ،ی اوي

سنگ استش او جهـاد مبـارزان    فضلیتی بسیار گران

س را به زائـران کعبـه تشـبیه    مقدّ سرزمینِ در راهِ

قـات دنیـوی،   به نشانه دوری از تمام تعلّ وکند  می

 شندک میخود  تن تنها لباس احرام را بر

فـی    ٌ بزغت تلـک الفکـر   تدری کیفَ ولستَ»

 و يطوفُ من يحجُ بینَ قارن ، فرحتَ ت  ٌ ک فجأرأسِ

ـ تَه و غناه و رُمن مناصبِ عارياً لکةب ٌ با  ه، و الشـیء  بِ

 للـدفاعِ  الـذاه ِ  ، و بـینَ اإلحـرامِ  ثیابِ ه غیر يستر 

نفهمیدی چگونه يکباره آن فکر » ؛«عن بلد  مقدسٍ

ــین   ــه ذهنــت خطــور کــرد و مقايســه کــردی ب ب

کسانی که عاری از مناصـ    کنندگان کعبه، طواف

کـه   های دنیوی هسـتند، در زمـانی   و ثروت و رتبه

پوشاند با کسی که  تنها لباس احرام بدن آنها را می

بــرای دفــاع از ســرزمین مقــدس خــويش روانــه  

 (012)همان: « ششود می

 گويد:   در جايی از رمان، مادر فؤاد به وی می

فؤاد مراق  باش که يونیفورم نظامیـت را در  »

ــو در درون آن    ــتش ت ــرا آن دژ توس ــاوری، زي نی

يابی و خارج از آن چیزی نیستی و  موجوديت می

 (12)همان: « شتنها يک شکاری

 رماندر هاي نمادین  جلوه

گـويی کـه    نمادپردازی در ادبیات، عـالوه بـر پوشـیده   

ويژگی بارز آن است، کارکردهای ديگری نیز دارد کـه  

شعارزدگی را مطـرح   توان اجتناب از از جمله آنها، می

کردش شگرد نمـادپردازی، محصـول فراينـد احسـاس     

حلول در جهان و اشیاسـتش در فراينـد حلـول، ذات    

« مـن »رسـد؛   شخصیت با موضوع به وحدت تمام می

ــی  ــم ذوب م ــیء در ه ــوندششش و ش ــت  ؛ ش ــن حال اي

)فتـوحی،   ترين نـوع رابطـه بـا موضـوع اسـت      پیچیده

ی، شخصــیت همچنــین در فراينــد يگــانگ ؛(10: 0202

وحــدت و يگــانگی احســاس  ،میــان خــود و شــیء

کند و اوصاف جسم و جـان خـويش را در شـیء     می

ت و طبیعـت و اشـیاء   بیندش داد و ستد میان شخصیّ می

 (12)همان:  شدر اين حالت بیش از حاالت ديگر است

، نمـادپردازی کـاربردی   کـن  کودک پـاک در رمان 

شکلی تکـرار  هنری يافته استش نمادها در اين رمان به 

انـدش از میـان ايـن     شـده  2مايـه  اند که تبديل به بـن  شده

در اينجـا   سـالح  را نـام بـردش   «سالح» توان نمادها می

تر از شمشیرهای نمادينی است کـه پیشـتر در    پیشرفته

امـا همـان کـارکرد را     اسـت؛  کار برده شـده  ادبیات به

دينـی   از ديـدگاه  ويژه داردش شمشیر در ادبیات قديم به

جهاد مؤمنین علیه کافران و جهـاد  »از يک سو نماد آن 

 ؛(020: 0202 ،)کـوپر « اش اسـت  انسان علیه شرّ درونی

نمـاد قـدرت، دادگسـتری و قهرمانـان      ؛و از ديگر سو

بر مبنای آنچه  ،توان گفت می( 022: 0201)هـال،  ش است

رابطه فؤاد با سالحش و از زبان خـود   بارۀدر رمان در

 ،نخسـت فؤاد شل و يگانگی اسـت او آمده، از نوع حلو

احساسـی   سـپس  ؛رسـد  اش به وحدت مـی  با اسلحه

گويی اسـلحه بـرای    ؛کند عاشقانه نسبت به آن پیدا می
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 شاو جای محبوب را گرفته است

 فئْ إیْ  م ن ط ر ٍ   أ  یقول  الیمکن  تبُک للبن دقِ»

ک تب دل    اه ر  البن  دقِ   ألی ک ت ّسُ إال    ال لشیءٍواتنٍ

توان گفت عشـق تـو بـه     نمی» ؛«االیفع ال ِ و العواط َ

کنـی بـا    ها يک طرفه است؛ چراکه احساس می اسلحه

 (022: م0222)نصراه، « شآنها تبادل احساسی داری

ای که رئیس جمهور بـه فـؤاد امانـت داده     اسلحه

ــیله  ــت، وس ــرّ   اس ــتن ش ــان برداش ــرای از می و  ای ب

س و در کـردن دسـت غاصـبان سـرزمینی مقـدّ      کوتاه

یجه، برقراری عدالت اسـتش اسـلحه در ايـن رمـان،     نت

در بخشی از رمـان، بـرای تـأمین     شنماد مردانگی است

هـای مـردم    رسـد کـه اسـلحه    سالح ارتش دستور می

آوری شوندش در ايـن میـان مـردی کـه فـؤاد بـا        جمع

افتد، اسـلحه خـود را    شهیدش می ديدنش به ياد دايیِ

در صـورت   دهـد  فؤاد به او قول می شدهد تحويل نمی

ــل اســل ــه او  هحتحوي ــین فرصــت آن را ب اش، در اول

بازگرداند و مرد پس از چنـد روز انتظـار سـخت، بـه     

 گويد:   فؤاد می

 األيـامِ  هسوی فی هـذ  لا ٌ لم أحس  أننّی بال رجو»

جــز در ايــن » ؛«ها منتظــراً هنــاالتــی أمضــیت  الخمــسِ

ام،  ام( مانـده  روزی را که اينجـا در انتظـار )اسـلحه    پنج

ام  ام کـه مردانگـی   وقت تا اين حد احساس نکرده چهی

 (002: همان) «شاند را از من گرفته

آينـه  »اسـتش  « آينـه » ،نماد مهم ديگر در اين رمان

رمز خاطرات، دل، فکر و ذهن اسـتش عـالوه بـر آن،    

 (022 :0212 )محمدی و زارعـی، « شنماد پاکی نیز هست

ود را گذشته، حال و آينده خـ  ؛جای رمان فؤاد در جای

کندش آينـه در رمـان، ذات    در آينه برای خود روايت می

و وجـدان اوسـتش ماجراهـا و حـواد  رمـان، ســفر      

ــه شــناختی   ــرای رســیدن ب ــؤاد ب ــی ف ــی و درون ذهن

همچنـین رسـیدن وی بـه     ؛ديگرگون از خويش است

تا با وجـدانی پـاک، مسـیر مبـارزه بـرای       ست؛ ا پاکی

ــدش از طــرف دي  گــر، آزادســازی ســرزمین را طــی کن

نیـز   2«خـود »توان گفت آينه در ايـن رمـان، نمـاد     می

گـوی فـؤاد بـا خـود در     و اساس، گفت  اين هستش بر

آينه، مسیری برای رهايی از خودبیگانگی و آشنايی بـا  

 رودش   شمار می محتويات خودآگاه درونش به

کار رفته در ايـن رمـان،    های به از ديگر نمادسازی

ـ  1الگوهايی توان از کهن می « آنیمـوس »و « آنیمـا »د مانن

 ،آنیمـا »ای مطـرح هسـتندش    نام برد که در نقد اسـطوره 

مسـتتر در مـرد    ۀدرون مرد يا طبیعت زنان روان مؤن ِ

؛ الگوهـای يونـگ اسـت    ترين کهن استش آنیما از مهم

توان آنیما را، بزرگ بـانوی   که در کالم يونگ می چنان

 ،یـز آنیموس ن (012  :0210)يـاوری،  « شروح مرد دانست

بـــودن،  منطقـــی»روان مردانـــه در درون زن اســـتش 

ت و تقـدّسش بنـابراين   يّگرايـی، سرسـختی، جـدّ    واقع

ــان بســیار منطقــی و   ــردان بســیار احساســاتی و زن م

 (020: 0212)تسـلیمی،   «شاند سرسخت شديدا دوجنسی

تــرين نمادهــای  آنیمــا و آنیمــوس را از مهــم ،يونــگ

 در»يـد:  گو داند و مـی  جمعی در تکامل شخصیت می

رسـد کـه    نهايت، انسانی به کمال انسـانیت خـود مـی   

آنیما وآنیمـوس در او بـه وحـدت و يگـانگی کامـل      

   (01: 0212)يونگ،« شبرسند

کن، روحیه پدر و مـادر فـؤاد    در رمان کودک پاک

شود که گويـای دوجنسـی بـودن     به شکلی مطرح می

روان اين دو شخصیت استش مادر فؤاد نسبت به پـدر  

رسختی بیشتری برخـوردار اسـتش فـؤاد در    وی، از س

 گويد:   می شمورد مادر
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 قـاطعٍ  و فی قولٍ تلک األيامَ فقد کانت بما تقیسُ»

ششش ه للنسـاءِ بِ سمحُما يُ حدودَ کالذی تفوّهت به، تتجاوزُ

، لَکـان  من التعلـیمِ  قدراً ، و تمتلکُصم ٌ العا لو کانت فی

قـد    ٌ امـرأ لم يکن فیه  فی زمنٍ  ٌ وزير کونَتأن  يمکن 

بـا معیـار آن روزهـا و بـه     » ؛«کهذا عالٍ وصلت لموقعٍ

شکلی قاطع که در مورد آن سخن گفتم، مادرم فراتـر  

شد، بـودششش   زن اجازه حضور داده می هاز حدودی که ب

داشــت،  اگــر اهــل پايتخــت بــود و کمــی ســواد مــی

که هیچ زنـی    هم در زمانی  توانست وزير شود، آن می

)نصـراه،   «شيگـاهی نرسـیده بـود   تاکنون بـه چنـین جا  

 (00: م0222

  سرسخت اسـت تـا حـدی    ،لئدر مسا فؤاد؛ مادر

ــمیم  ــه تص ــه همیش ــی  ک ــی م ــايش را عمل ــد و  ه کن

از رسـدش   اصرارهای همسرش در برابر او به جايی نمی

پیوستن فؤاد به ارتش اسـت   ی او،هاترين تصمیم مهم

هـای بسـیار، قـادر بـه      با وجود تـالش  همسر ویکه 

درپـی   هـای پـی   و نیستش تسلیم شـدن اکردن  رفمنص

ـ هـای زنا  ويژگی  پدر در برابر مادر نیز از جمله ه روان ن

 وی استش  

نمادی ديگری کـه بسـامدی چشـمگیر در رمـان     

ريشـه در اسـاطیر    ،نخـل  استش تقـدّسِ  «نخل»دارد، 

های پیروزی و شـهرت   داردش شاخه نخل، نشانه تجسّم

تی ر نمادهـای سـنّ  در فرهنگ مصو (220)همان: ش است

 ريـزد، دائمـاً   هرگز شاخ و برگ نخل نمی»آمده است: 

انسان را به فکر انـداخت کـه    ،سرسبز استش اين نیرو

)کـوپر،  « شای درخور بـرای پیـروزی اسـت   نخل نشانه

هـای   عالوه بر آنکه يکـی از میـوه   «خرما» (220: 0202

تـرين نبـات و    شـريف  «انگـور »همانند  است،  بهشتی

 شـمار  بـه درخت عـالم بـه عـالم جـانور      ترين نزديک

کرامت آن به دلیـل همراهـی بـا     ،ودش طبق تفاسیرر می

ن را در نمادهـای  آاست کـه حضـور    )ع(حضرت آدم

و  تر از نباتـات ديگـر و همـزاد    تکوينی نباتات پرمعنی

از سوی ديگـر   (020: 0201)زمردی، کندش  بشر می عمه

نخـل(  در روايات علمای قديم درباره درخت خرمـا ) 

تـرين   خوريم که اين درخت را شـبیه  به مواردی برمی

 (020)همـان:  ش کند نباتات و درختان به آدمی معرفی می

طعنه مـردم از   هنگام زادن از ترسِ )ع(هنگاهی که مريم

 شبـرد  به درخت خرمـای خشـک پنـاه     ،شهر گريخت

خرما به فرمان الهی سبز و بارور گرديـد و سـر فـرود    

ــو  ــريم از می ــوردآورد و م ــان: ش ه آن خ در  (022)هم

مانده گـل  وايات اسالمی به اعتبار اينکه خرما از باقیر

آفريده شده و نیز از آنجا که درخـت نخـل بـه     )ع(آدم

حـديثی   آدمی شباهت دارد؛ عمه انسان قلمداد شده و

روايـت شـده    )ص(نیز به همین مضمون از پیامبر اکـرم 

خت نخل عمه خود در» ؛«النخةا أکرموا عمتکم »است: 

 (022 )همان: «شرا گرامی بداريد

نخل در اين رمـان کارکردهـای متنـوعی دارد، در    

 از (22: م0222)نصـراه،   شجايی پناهگاه پرندگان اسـت 

را پناهگـاه ذهنـی انسـان مبـارز در      توان آن رو می اين

هـا بـا    ها دانستش وقتی فؤاد پس از مـدت  زمان سختی

  ٌ انبثقـت فجـأ  » گويـد:  شـود، مـی   رو مـی  مادرش روبه
 لبـه ناگـاه، آن نخـ   » ؛« ٌ الوحیـد ٌ لنخةا ٌ ا  تلـک  البعیدِ فی

 (012)همان:  «شوتنها از دور نمايان شد تک

گاهی فؤاد با ديدن نخل، دوران کودکی را فرايـاد  

نمـاد   ،«آفرينـی  شـادی »آورد و اين ويژگـی، يعنـی    می

يـا در   ؛(220: 0202)کوپر، از معنای نخل است  یديگر

 شود:   نخل برای او چنین تداعی می ،گرموقعیتی دي

يديک دافعاً قوياً  بینَ البالدِ سیدِ قيا ٌ بند وجودُ کانَ»
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ـ   لـیسَ  نخلۀٍ دورِ للع ِ  ؛«الجلـوسِ  کةما ٌ ها فـی قاموسِ

ای قـوی بـرای    جمهـور انگیـزه  رئـیس  ۀوجود اسلح»

 ۀبازی کردن نقـش نخلـی بـود کـه در قاموسـش واژ     

ــتن» ــت« نشس ــايی نداش ــان:  «شمعن ــن در (002)هم  اي

هـم پايـداری     آن ؛نمـاد پايـداری اسـت    ،نخل ؛حالت 

بدون وقفهش همچنین نخل در هنگـام غـروب، چنـین    

 رسد:   به نظر فؤاد می

 ، أنَخـاصٍ  بشـکلٍ  ک، وبإمکانِ فقد کانَ أما أنتَ»

هـا  التی رأيت   ٌ الوحید لنخةا ٌ ، تلک ا ٌ وحید نخة ٌ  فی البعیدِ

ـ بنخةا  ٌک ت التی ذکر لنخةا ٌ ، االغروبِ عندَ امـا  » ؛«کقريتِ

تو اين امکان را داشتی کـه از دور شـاهد نخلـی تـک     

به هنگام غروب ديدی؛ نخلـی کـه تـو    را باشی که آن 

 (000)همان:  «شرا ياد نخل ده خودمان انداخت

گاهی نخل بـرای بیـان غـم غربـت و درد دوری     

 کار رفته است: )نوستالژی( به

 لها أثراً فـی المسـاءِ  التی لم تجد  لنخة ٌ أنّ ا کَرَحیّ»

تو شد که به يکبـاره    باع  تعج»؛«هاعادت إلی مکانِ

 «شديدی نخلی را که به هنگام غروب اثری از آن نبـود 

 (022)همان: 

و گاهی نیـز بـه معنـای احساسـی اسـت کـه در       

اما بـا ديـدن نخـل کـه      شدهد لحظات شکست رخ می

نماد اصلی پیروزی اسـت، احسـاس پیـروزی جـای     

گیـردش فـؤاد گـاهی بـه دنبـال       مـی  حس شکسـت را 

ه: ه ستسـأل  إذا رأيتَ»ش رمزگشايی از نخل سحرآمیز است

اگـر ديـديش بـه او بگـو     » ؛«يا خال  لنخةا ٌ تلک ا ما سرُ

 )همان(   «؟دايی جان: راز اين نخل چیست

همچنین نخل در مواردی نیز، به شـکلی نمـادين   

 شود: اصلی رمان ظاهر می  در ذهن شخصیت

ـ  يجلـسُ  الخـال   حیـ    تحدّق  رحتَ» ک و نخلت 

زدن به همـان جـايی کـه     لشروع کردی به زُ» ؛«هخلفَ

 021همـان:  ) «شسر اوست دايی نشسته و نخل تو پشتِ

 (002و 000 های فحهصدر موارد ديگر و 

 

 گیري نتیجهبحث و 

ــاکمضــمون رمــان  ــراهیم نصــراه،  کــن کــودکِ پ اب

س مقـدّ های رزمندگان ايران در دوران دفـاع   فداکاری

و  بـا فراواقـع    نمايدش تنیدن واقـع  را به اذهان تداعی می

هـا، از   العاده در بستری از واقعیت وقوع حوادثی خارق

های بارز اين رمان استش الگوی روايـی   جمله ويژگی

ــا الگــوی روايــی   ــی»ايــن رمــان، ب در « رئالیســم دين

ــتان ــیار    داس ــران، بس ــالب در اي ــس از انق ــی پ نويس

ت ايــن مشــابهت، يکســانی   همخــوانی داردش علــ 

نويسـندگانی اسـت کـه در حـوزه      ۀهای انديش پايگاه

 اندش   ادبیات داستانی در رمان ايران و فلسطین قلم زده

قهرمان اين رمان، با اعتقاد به هدفمند بودن جهـان  

و احساس مسئولیت، آماده هرگونه فـداکاری و ايثـار   

در راه دستیابی به اهـداف مقـدس خـويش اسـتش او     

تجربــی، بــه جهــان و  فقــطی شــهودی و نــه نگرشــ

گرايـی،   بنـابراين، فضـای آرمـان    شهـای آن دارد  پديـده 

جـای   بینی، سازندگی و امید به رهايی، در جای خوش

کـار رفتـه در    شودش زبان به رمان به وضوح مشاهده می

رمان، زبانی پاک و متناس  با مضمون آن استش لحـن  

ــاطع ــت ق ــیت  و در گف ــان شخص ــای می ــا و گوه ه

بـه رمـان قـدرت و جنبـه      ،کارگیری نمادهای متنوع به

کلیـه نمادهـا بـه تبـع      شای بخشـیده اسـت   هنری ويژه

قهرمـانی   سـوی س از کـه جهـادی مقـدّ    ،مضمون آن

انـد و همـه    ای از تقدس فرورفته فداکار است، در هاله
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عـالوه بـر اينهـا،     شانـد  آنها، کارکرد نمادهای دينی يافته

« رئالیسـم جـادويی  »ه از فرم نويسند ۀاستفاده هنرمندان

اقناع مخاطـ  در پـذيرش امـور غیرعـادی، بـه       رایب

 بخشیده استش رمان تازگی و توانی ويژه

 
 ها نوشت پي

وار و  رئالیسم جادويی وقوع رويدادهای معجزه»  ش0

محال در روايتی است که اگر اين رويدادها در آن 

يافتند روايتی رئالیستی بودش سبکی  وقوع نمی

نويسی معاصر  داستان خصوص هاست که ب

 و آمريکای التین )مانند کارهای گابريل گارسیا

در  ؛ اماکند مارکز کلمبیايی( را به ذهن متبادر می

رو  ههای ديگر هم با آن روب هايی از قاره رمان

های گونترگراس و میالن  شويم، مانند رمان می

 تاريخی های کوندراش همه اين نويسندگان در برهه

 از صرفاً خودشان، نظر به که اند زيسته میتالط پر

 و هموار رئالیسم سیاق به آنها بازنمايی طريق

 حق شايد و بايد که طور آن که شده نمی سرراست

 (022: 0200 الج،) «شکرد ادا را مطل 

کار   درستی به يکی از عناصری است که اگر به ،لحن» ش0

و کردن امور عجی   تواند به باورپذير گرفته شود، می

تواند از  و نويسنده می ؛«غري  و محتمل کمک کند

طريق لحن راوی، واقعیت غیرعادی را عادی جلوه 

 شداستان را به خواننده منتقل کند دهد و باور راویِ

(2/010: 0200)درويشیان و خندان، 

گیرد، عوامل  ل را نشانه میدر فضاسازی که تخیّ» ش2

ی، مختلفی نقش دارندش برای مثال جمال میرصادق

 داند که برای کلِ فضا را استعاره وسیعی می

رود و  کار می  حال و هوای داستان به احساس و

حاصل عناصر ديگر داستان چون پیرنگ، صحنه 

« ششخصیت، سبک، نماد، ضرباهنگ وشششاست

(020: 0211)میرصادقی، 
عَلَى  ن  ٌ إِنَا عَرَضْنَا األَمَا» و اين جمله يادآور آيه قرآنی ش0

وَاتِ وَاألَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا السَمَا
 ؛«وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اإلِنسَان  إِنَهُ کَانَ ظَل ومًا جَهُوال

 زمین و ها ما امانت یالهى و بار تکلیفع را بر آسمان»
 سرباز آن برداشتن از پس، کرديمش عرضه ها کوه و

سان آن را انع لىی و دشدن هراسناک آن از و زدند
(10 :)احزاب «شراستى او ستمگرى نادان بود شبرداشت

کلمه، جمله، حالت، تصوير يا »مايه  موتیف يا بن ش2
شود؛  فکری است که در اثر ادبی تکرار می

 «شگیرد که نقشی در اثر ادبی بر عهده می طوری به
(21 م:0220)زيتونی، 

رای الگوی يونگ است که ب ترين کهن مهم ،خود» ش2
شناخت آن بايد به درون راه جستش اين خود، خود 

با آن  ها بايد دوباره ای است که آدم باستانی و گذشته
آشنا گردند، تا از بیماری ناشی از بیگانگی با 

کن شده  ناخودآگاه رها گردندش ما با خودآگاهی ريشه
خود، چنان سرگرم مسائل بیرونی و بیگانه هستیم که 

« شد برای ما دشوار استهای خو دريافت پیام
(200: 0212)تسلیمی، 

سرمشق و نمونه هستند که از  نوعی ،الگوها کهن ش1
باشدش واقعیات  ناخودآگاه برآمده و میرا  نیاکان ما می

الگويی است؛ مانند تولد،  اساسی زندگی انسان کهن
شدن، عشق، زندگی خانوادگی و مرگش  بزرگ

ای  بهها جن ها و شخصیت همچنین بعضی از خصلت
زن،  الگويی دارندش مانند: ياغی، قهرمان، الف کهن
 )کادن،ش لوح، نیکوکار، فراری، شرور، خائن وششش  ساده
0202 :02-21) 

 
 منابع

 قرآن كریم

در هـم تنیـدگی   » ش(0201احمـد )  ،رضـی  ؛نظیر، نگـین  بی

رئالیسم جادوی و داستان موقعیـت؛ تحلیـل مـوردی:    

ــه  ــاهی در غرنطین ــتان گی ــه  ش«داس ــتان ادب مجل بوس
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 ش  2پیاپی  ششماره چهارم شسال دوم شدانشگاه شیراز

خص   ي  » (ق0000)صـديقه   زودرنــج، ؛پروينـی، خلیـل  

(، 0) 02 العـدد   .اإلیس یئة مجلة العلوم .«القصة اإلسالمئة

 ش22- 02صص 

هـای ادبــی و  نظريـه ؛ نقـد ادبــی  (ش0212) تسـلیمی، علـی  
کتاب  :انتهرچان دومش  شکاربرد آنها در ادبیات فارسی

 آمهش  

 (ش0200) رضـا  ،)مهابـادی(  خنـدان  ؛اشرف درويشیان، علی

 :تهـران چـان اولش   شج پنجم شهای محبوب من داستان

 چشمهش

 شج ششـم  شحبوب مـن مهای  داستان ش(0200) --------

 چشمهش :تهرانچان اولش 

 شنويسی بـومی  سوی داستان به (ش0212) دستغی ، عبدالعلی

 ریشحوزه هن :تهرانچان اولش 

 شـعر  در گیـاه رمزهـای   نمادها و (ش0201) حمیرا ،زمردی

 زوارش تهران: شفارسی

 .ايا معج   مص طل    یق ن ال رو     م(ش0220) زيتونی، لطیف
 دارالنهار للشرش :بیروت

چــان اولش  شبالغــت تصــوير (ش0202) فتــوحی، محمــود

   سخنش :تهران

فرهنـگ توصـیفی ادبیـات و     (ش0202) کادن، جان آنتـونی 

 ادبیات و نقدش :نتهرا شنقد

 شفرهنگ مصـور نمادهـای سـنتی    (ش0202) کوپر، جی سی

 فرهنگ نشر نوش :تهران شترجمه ملیحه کرباسیان

ترجمـه رضـا    شنويسـی  هنـر داسـتان   ش(0200الج، ديويد ) 

 نشر نیش   :تهران شرضايی

بررسی و تحلیـل  » ش(0212)زارعی، جمیله  ؛محمدی، علی

فصـلنامه   ش«پـور  ینهای قیصـر امـ   آرايه نماد در سروده

 صـص  ش00شـماره   شپژوهش زبان و ادبیـات فارسـی  

 ش  001 – 010

نامـه   واژه (ش0211) میمنـت  میرصـادقی،  ؛میرصادقی، جمال
 کتاب مهنازش :تهران شنويسی هنر داستان

 سسا الم ؤ  :األرد  . المم     طفل م(ش0222) نصراه، ابراهیم

 .األولی لطبة ا .للنراس   و النشر بي العر

 ۀهــای عمــد تحلیــل گــرايش» (ش0211) ی، حســینهــاجر

-0221نويسـی از انقـالب اسـالمی تـا امـروز )      رمان
علـی  اسـتاد راهنمـا: حسـین    شدکتـری  ش رسـالۀ «(0201

 شقبادی

ای نمادها در هنر شـرق   فرهنگ نگاره (ش0201) هال، جیمز

 فرهنگ معاصرش :تهران شترجمه رقیه بهزادی شو غرب

ی و ادبیـات، )دو مـتن، دو   روانکاو (ش0210) ياوری، حورا

 نشر تاريخ ايرانش :ش تهرانجهان، دو انسان(

ــتاو  ــارل گوس ــگ، ک ــنش  روان (ش0212) يون ــی و دي  شناس

هــای جیبــیش کتــاب :تهــران شترجمــه: فــؤاد روحــانی

 

 
 


