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1. Introduction  

Place is one of the main elements of the story frame that contributes 

to the advancement of events and their understanding. The role of 

place in contemporary novels is very prominent and writers have 

always paid special attention to this important element and used it 

with specific skill to express their goals. "Henna Mina" and "Moniro 

RavaniPour" are among the writers who have paid special attention to 

place and have made their own goals in the writing of the novel based 

on this important element; therefore, the study of place in novel can 

help us in this regard.  
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2. Methodology  

The present study is based on descriptive-analytical method and based 

on the American School of Comparative Literature, based on the 

application of the place and its types, the comparative study of two 

novels of the "bahhar" and "Ahle-Gharq" stories has been studied.  

 

3. Discussion   

The place and its types play an important role in both the work as an 

active and influential element in presenting the history of the presence 

of aliens in the lands. In describing places with superstition and 

mythology and the use of symbolic maps, both authors have better 

reflected and influenced the hostilities and attacks of foreigners and 

how they entered. Both authors have used real names in the use of 

place names to be effective in describing the events of their homeland 

and the problems of foreign entry. The forced confinement of the 

prison in the novel "hekayah bahar" plays a very important role in 

showing the perseverance and solidarity of the Syrian people against 

the occupiers, but the prison in the novel "Ahl-e Gharg" mostly 

expresses the suffering and torture of innocent prisoners who are 

unaware of society. The optional closed space of the house has played 

an important role in providing themes such as poverty and the lack of 

proper conditions and increasing class distance due to the existence of 

colonialists. The open sea has themes such as the grief and 

destruction of men against the onslaught of enemies by sea. The 

transfer location plays an important role in how enemies move into 

other countries. Finally, it should be noted that the place, as an 

influential element, plays a prominent role in the two novels, so that it 

can be considered as the main element and the middle pillar of the 

foundation of these two novels. 
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4. Conclusion  

Findings of the research show that despite the many differences in the 

use of different types of places, the two authors have used the open 

sea for the most purposes in expressing their goals. 

Keywords Comparative Literature, Place, Colonial, Hana Mina, 

Moniro ravanipor. 
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                                                                               چکیده     

که در پیشبرد حوادث و  است چارچوب داستان ۀاصلی تشکیل دهندعناصر مکان از جمله 
سته های معاصر، بسیار برجدارد. نقش مکان در رمان یتفهیم آنها نقش بسیار تأثیرگذار
و با مهارت خاصی از آن  ای داشتهمهم توجه ویژه سازمایۀبوده و نویسندگان همواره به این 

گانی پور از جمله نویسنداند. حنا مینه و مونیرو روانیبرای بیان اهداف خود استفاده کرده
در نگارش رمان را اند و اهداف خود مکان توجه خاصی داشته هایهکه به سازمای هستند

های مکانی بررسی دقیق سازمایه ،اند؛ بنابراینریزی کردهمهم پی سازمایۀنای این برمب
تحلیلی و  _گشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفیهای آنها راهتواند در نقد رمانمی

براساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر کاربست مکان و انواع آن در رمان، به 
های پژوهش نشان غرق پرداخته است. یافتهن حکایۀبحار و اهلبررسی تطبیقی دو رما

دو نویسنده در بیان هر های فراوان در به کارگیری انواع مکان، دهد که با وجود تفاوتمی
 .داناهداف خود بیشترین استفاده را از مکان باز دریا داشته

 
 .پوریروان رویمون ،نهیم حنا استعمار، مکان، عنصر ،یقیتطب اتیادبهاي کلیدي: واژه

 
                                                           

 41/47/1155 : مقاله نهایی یرشپذ تاریخ                                  44/41/1153:  مقاله دریافت تاریخ 
              mrtavakoly@yahoo.com                  :           نویسندۀ مسئول نشانی پست الکترونیک

 

                         (DOI): 10.22103/jcl.2020.14415.2904 

 ، ايران.قم یطالقان اهلل تيآ سيپرد انیفرهنگ دانشگاه استاديار. 2

 ، ايران.زبان و ادبیات عربی پرديس فارابی قم. کارشناسی ارشد 1



 11                                          1155 بستانتا بهارو ،77 ۀشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 مقدّمه. 2
دارای نظم و اهداف  ومتن ادبی از ساختاری به هم پیوسته و یکپارچه تشکیل شده  هر 

که چارچوب متن بر آن شکل  است عناصری. این نظم، برخاسته از باشدمیخاصی 
 ؛درپی بیان اهداف نویسنده است شده توسط عناصر ادبی گیرد. نظم و یکپارچگی ایجادمی

از یک یا دو عنصر مهم  ایطور ویژهدر بیان اهداف خود بهبرخی نویسندگان در این راستا، 
در یک رمان مکان کم و بیش مفروض و »گیرند. و گاه از چندین عنصر مهم کمک می
پذیرد و در دیگری زمان مفروض است و عمل یک بدیهی است و عمل در زمان تحقق می

: 1121)میور، « کندمکان توزیع مجدد و جابجایی پیدا میالگوی ایستاست که پیوسته در 
عناصر داستانی به متن ادبی چارچوب و شکل خاصی داده و آن را به یک بنابراین، (؛ 41

داستان، مکان است که ساختار رمان بر آن  عناصر. از مهمترین نددهمسیر منظم سوق می
اند و ای داشتهمهم توجه ویژه ۀیسازما رمان نویسان نیز همواره به این. گیردشکل می

مکان مهمترین چارچوب  ۀسازمای ،اند؛ براین اساسساختار روایی خود را بر آن شکل داده
داستان  و رویدادهای حوادث و که به بیان اهداف نویسنده رودبه شمار میداستان 

را در خود مکان همچون ظرفی است که حوادث داستان  ۀسازمای براین، عالوه .پردازدمی
« .که هدف نخستین و پایانی نویسنده است»شود دهد و به فضایی تبدیل میجای می

 (11: 1554)بحراوی، 
سایر  ؛ی تبدیل شدهیکه گاه به فضا استهای اصلی رمان مکان یکی از پایه ۀسازمای

)زوزه، کند. و نفوذ و حضور همۀ عناصر را تقویت می گیردرا در برمیداستانی  عناصر
 ۀبه عامل تعیین کنند و گیرد خود فاصله ۀتواند از مفهوم اولیمیعنصر مکان  (71: 7417

( 11: 1554)بحراوی،  .سرگذشت هر سرزمینی را دربرگیرد و اصلی حوادث تبدیل شود
مکان ناممکن است و نقد آن بدون در  ۀتحلیل رمان بدون توجه به سازمای ،برهمین اساس

 (75: 1133)اصغری،  .ارزش و ناقص خواهد بودبی ممه ۀنظر گرفتن این سازمای
جدیدی در روابط بین کشورهای شرق و غرب و  ۀهای دریایی سرآغاز دورکشف راه

شروع به گسترش  بود که استعمارگرانزمان  همانآید. از پیدایش استعمار به حساب می
این  از نتایج یکها کردند. قدرت خود با ایجاد تأسیسات و نفوذ در بنادر و سرزمین

خداوند »خود را  آنهادر این راستا بود. های نفت خیز به سرزمین آنهایابی اکتشافات دست
)آرنولدویلسون، « .فتح و کشتیرانی و تجارت هندوستان، حبشه، عربستان و ایران نامیدند

گونه حوادث بسیاری از نویسندگان را بر آن داشت تا به مسائل مهم ( این174: 1166
توسط گناه های بیسرزمینه شدن استعمار و به زیر سلطه کشید مین خود خصوصاًسرز

 آن را در ابعاد گوناگون داستانی به تصویر بکشند. بپردازند واستعمارگران 
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مکتب تطبیقی آمریکایی به بررسی انواع مکان و کارکرد آنها در  ،حاضر براساس ۀمقال
 اهلمینه و  اثر حنا حکایۀبحاری مردم در رمان آن بر زندگ راتبیان ورود استعمار و تأثی

 گوید:های زیر پاسخ میالؤراستا به س ایندر  .پردازدپور میروانی اثر غرق
 اند؟ها کدامـ مکان و انواع مکان در این رمان1
 ـ کدام یک از انواع مکان بیشترین بازتاب را در ارائه نقش استعمار داشته است؟7

 . پیشینة پژوهش2 -2
های مورد پژوهش سازمایۀ مکان یا رمان موردهای مطرح شده در از جمله پژوهش

مهدی  ۀ( نوشت7411دمشق، )ثالثیۀ  فیجمالیات المکان توان به موارد زیر اشاره کرد: می
بندی دقیق و زیبایی از و تقسیممکان  ۀسازمای به تحلیل این پژوهش، نویسنده در عبیدی

مکان بستۀ اختیاری، مکان باز، مکان دوگانه و  کان بستۀ اجباری،انواع مکان )مکان بسته، م
 .است مکان با شخصیت و زمان پرداخته ۀرابطمکان انتقالی(؛ 

(، نویسنده در این 1554)بیروت،  شاکر النابسینوشتۀ  الروایه العربیه فیجمالیات المکان 
ۀ مکان پرداخته زمایساهای جامعی دربارۀ پژوهش به بررسی انواع مکان و تقسیم بندی

نشریۀ زبان و ادب فارسی  «بررسی زیبایی شناختی عنصر مکان در داستان»است. مقالۀ 
، وی در این پژوهش به بررسی نظری جواد اصغری( نوشتۀ 1133) دانشگاه شهید باهنر

ۀ مکان با سازمایسازمایۀ مکان از ابعاد گوناگون کاربردی و نقدی آن پرداخته است و به 
کند که در رابطه با زاویه دید داستان و تعامل آن با ای فکری نگاه میقضیهعنوان 

شود. همچنین، مقالۀ گیرد و دارای ارزش هنری میها و حوادث شکل میشخصیت
الجسد اثر  ۀکارکرد مکان داستان در ارائۀ عناصر پایداری، بررسی موردی رمان ذاکر»

( نوشتۀ 1154)ایرانی زبان و ادبیات عربی  پژوهشی انجمن _مجلۀ علمی «احالم مستغانمی
صدیقه زودرنج و ابوذر گلزار خجسته. نویسندگان در این پژوهش به بررسی کارکردهای 

ها )مکان بسته، مکان بستۀ اجباری،مکان بستۀ اختیاری، مکان باز و مکان انواع مکان
یکدیگر در تحلیل  دوگانه( در چگونگی ارائۀ مضامین پایداری و نحوۀ اثرگذاری آنها بر

 ۀدر زمین تا کنون پژوهشی الزم به ذکر است کهاند. بنابراین؛ های پایداری پرداختهداستان
و این پژوهش،  این دو رمان صورت نگرفته در مکان ۀاستعمار و تحلیل آن از طریق سازمای

 .رودکاری نو و تازه در این زمینه به شمار می
 آنر و تالصة . رمان حکايةبحا1 -2

( در بیروت چاپ شده است. این رمان یکی 1551ر نخستین بار در سال )حکایۀبحا رمان
توجه داشته گرایی واقعیت رود. وی همواره بهترین آثار حنا مینه به شمار میاز برجسته

مسائل  به همین دلیل و سعی نموده تا واقعیت جامعه را در آثار خود منعکس نماید است
نماید که بارزترین آنها مشکالت مردم سوریه حکایۀبحار مطرح می ررا د مهم جامعۀ خود
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در جویان است. و مبارزه برای رهایی از چنگال سلطه ویانتوسط فرانس آناز اشغال پس 
آن توسط فرانسه و آوارگی، فقر، بدبختی  این زمینه به مشکالت مردم سوریه پس از اشغال

ند و ایستادگی مردم عرب در برابر زورگویان را کو بحران اقتصادی مردم سوریه اشاره می
کشد؛ مردمی که در هیچ شرایی حاضر به پذیرش ذّلت نیستند. عالوه براین، به تصویر می

باشد دریا مصدر الهام او می»: در آثار خود پرداخته است آنبه دریا و بازتاب همواره مینه 
در ( 7: 7444)مینه، « .یس شده استتا آنجا که بیشتر آثارش با امواج آب متالطم دریا خ

طوری که پایه و شالودۀ اصلی رمان بر آن این رمان نیز دریا حضور تاثیرگذاری دارد به
 استوار شده است.

حزوم، شخصیت اصلی رمان همراه حزوم فرزند صالحداستان از زبان سعید :رمان ةتالص
ترکان عثمانی و فرانسویان به  با ذکر خاطرات خود از خانواده و مشکالتی که در پی ورود

شود. رمان به اشغال سوریه توسط ترکان عثمانی و فرانسویان و سوریه داشتند آغاز می
نشین ترک ۀحزوم پس از اشغال الذقیه به محلآوارگی مردمان سوریه اشاره دارد. صالح

افراد  همراه و کنداز راه ملوانی زندگی خود را سپری می اوکند. عثمانی مهاجرت می
دست به اعتراضات متعددی  و شودهای دفاع از حقوق کارگران میدیگری وارد تشکل

شوند اما صالح فرار زندان می ۀزیادی دستگیر و روان ۀعد ،زند. در یکی از اعتراضاتمی
شود خود را به آسانی ی حاضر نمیلشود وهای اطراف شهر پنهان میدر کوه و کندمی

به دوست دارد تا آخرین نفس از همشهریان خود دفاع کند.  زیرا تسلیم غارتگران کند
شد و با فرانسویان می ۀکش غرق شدها به صورت پنهانی وارد کشتی نفتشبهمین علت 

آورد و از پول فروش آنها، برای های نفت را از دل کشتی بیرون میکمک دوستان بشکه
 شود، صالحک شب از او خبری نمیکرد تا اینکه یمردم فقیر شهر خود آذوقه تهیه می

حزوم وارد دریا شده و دیگر خبری از او نیست، پسرش سعید به دنبال پدر ادامه دهنده راه 
 شود.پدر می
 و تالصة آنغرق . رمان اهل9ـ2

آثاری برجسته جایگاه قابل پذیرش در ادبیات داستانی یافته  ۀپور با ارائروانی مونیرو
های ادبی او است. ترین آثار وی در میان فعالیت( از برجسته1165غرق )است. رمان اهل

های ایران توسط قدرت غرق، داستان اعتراض به هجوم و اشغال جنوبِداستان اهل
 .آن آوارگی مردمان جنوب است ۀکه هدف آنان سود اقتصادی و نتیج باشدمیاستعمارگر 

 پردازد.گران و مشکالت جامعه میگرا که نویسنده در آن به ورود استعمارداستانی واقع
-داستان، شرح زندگی ساکنان سواحل جنوب است که علت فقر و عقب رمان: ةتالص

دهند تا دانند. آنان هرکاری انجام میوسلمه حاکم زشت روی دریا میماندگی خود را بُ
را  وسلمه باید یکی از اهالی روستابُ گین شدنوسلمه را فرونشانند. در هنگام خشمخشم بُ
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جمال کشاند. این بار قرار است مهبقربانی او کنند تا مبادا خشم دریا کل آبادی را به نابودی 
های شود تا در عروسی یکی از عروسجمال فرستاده میرا قربانی حاکم دریا کنند. مه

شوند و آنان را به اعماق دریا گیر میدریایی نی بزند. ماهیان دریایی، عاشق مردان ماهی
همراه با  جمالگویند. مهغرق میشوند اهلپریان می ۀگیرانی که طعمبه ماهی .رندبمی

شود و به غُرد و خشمگین می؛ پس از مدتی دریا میوارد دریا شده برخی از اهالی روستا
، جمالزایراحمد با ریختن قطره خونی از مه کند. دراین فاصلهجمال حمله میسمت مه

 گردند.. مردان اهالی به سالمت به روستا بازمیشوددریا آرام می و دهدوسلمه را فریب میبُ
سه مرد  پس از مدتیآورد. جمال در میقد مهرا به عَ خِیجو از این حادثه زایر دخترش پس

 ۀآورند؛ بچوبور با قایق وارد روستا شده و برای اهالی روستا رادیو و انواع خوردنی میمُ
مردان هشدار  ه محض ورود اینهنوز به دنیا نیامده ب در شکم مادرش است وخیجو که 

ی در مورد شهر و یهاپلنگ وارد روستا شده و با صحبتاز مدتی ابراهیم پسدهد. خطر می
های تغییرات اوضاع در شهر مردان آبادی را با خود به شهر برده و آنان را وارد میتینگ

 . پس ازشوندتگیر و روانه زندان میکند. مردان آبادی در طی این اتفاقات دسسیاسی می
-کند تا آبادی را از دست سلطهشود، تمام سعی خود را میجمال یاغی میآزادیشان مه

-ها تعقیب توسط مأموران دولتی کشته میپس از مدت سرانجامجویان انگلیس آزاد کند. 

 شود.
 
 بحث و بررسی. 1
 غرقبحار و اهل. بررسی انواع مکان در حکاية2ـ1
مکان روایی به بیان اوضاع  ۀاند تا به وسیلآن داشته گرا، همواره سعی برویسندگان واقعن

ها و معانی متعددی دارد شده در متن ادبی شکل های به کار بردهخود بپردازند. مکان ۀجامع
گیری داستان ( و عامل بنیادین شکل11: 1551گاه به هدف اصلی نویسنده )نجم، که 
بر ساختار دیگر  ؛(71: 1554خود فاصله گرفته )بحراوی،  ۀمفهوم اولیاز  ،شدهلمبدّ

( 71: 7417)زوزو، کشد. به تصویر میتأثیر گذارده و هدف اصلی نویسنده را  هاسازمایه
توان به جزئیات بیشتری از از طریق شناخت و بررسی مکان و انواع مکان میبراین اساس، 

به  یوری لوتمان، باشالر غاستون و یاسین نصیرمانند: پردازان بسیاری نظریهبرد. اثر پی
های به کار رفته در بندی انواع مکانو سعی در تحلیل و دسته موضوع مکان پرداخته

یۀ ثالث فیجمالیات المکان در کتاب  مهدی عبیدیها، به دنبال این نظریه اند.ها داشتهداستان
دهد و همین ۀ مکان و انواع آنها ارائه میبندی جامعی از سازمای( دسته7411) حنا مینه

 ،غرقبحار و اهلرمان حکایۀ در بندی مبنای انجام پژوهش حاضر قرارگرفته است.دسته
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سایر  که و به فضای روایی تبدیل شده گیری به خود اختصاص دادهفضای چشم ،مکان
  برد.رش آنها پیتوان به اهداف اصلی نگابا بررسی دقیق می و ها را دربرگرفتهمجموعه

 گذاري مکان. نام1ـ1
تواند مطابق با گذاری میگذاری است. نامنام ،نخستین قدم در راه به کارگیری مکان

خواننده را به سمت  ،اگر اسامی به کاربرده شده مطابق با واقع باشند ؛واقع و یا خیالی باشد
ها یک ابزار است که تن ،گذارینام ،براین اساس .دندهواقعی بودن حوادث سوق می

خیال  ۀنویسنده از طریق آن به دنبال واقعی جلوه دادن حوادث داستان و برانگیختن قو
: 7444)یعقوب،  .شودگذاری باعث جذب و اقناع خواننده میزیرا نام باشد،میخواننده 

231) 
بیان هایی مانند الذقیه و اسکندرون به مینه در این زمینه با به کارگیری اسامی مکان

های بیگانگان پرداخته است. مردمانی که به پایداری مردمان سوریه در برابر ظلم و ستم
ها مجبور به ترک مناطق خود شده و برای اسکندرون به عثمانی ۀدلیل واگذاری منطق

تجزیه امپراطوری »بعدها با  ند.های متعددی زدشان دست به شورشگیری سرزمینبازپس
سوریه شد و تحت قیمومیت فرانسه  ۀترکیه، اسکندرون ضمیم عثمانی و تشکیل دولت

های اصلی خود بازگشتند. مینه با به به خانه نیز ( و مردم151: 1126)امامی، « درآمد
رمان دارد تا  خاللسعی در واقعی نشان دادن حوادث گذشته در  ،کارگیری این اسامی

 :هرچه بیشتر ذهن مخاطب را به واقعیت نزدیک سازد
، وعن ملِعَ، عن الفسِن النَعَ فاعِالدّ ضعِم في وَهُسَأنفُ« رادقالشَ» يِّحَ أبناءُ دَجَذا وَهکَ

: 1991. )مینه، وریةَالسُ دنِالمُ عضِة وبَویدیّالذقیة، والسُالسکندرونة، وَاِ ن أبناءِ... ومِِ رفِالشَّ
202) 

انسانی دفاع کنند... آنها از اهالی  رفو از ش لذا اهالی کوی شرادق مجبور بودند از خود، از کارمعنی: 
 .اسکندرون، الذقیه، سویده و بعضی از شهرهای سوریه بودند

با ادغام دو کمپانی ترکیه و ونیز، کمپانی جدیدی به نام لوانت تأسیس شد این کمپانی 
های ، یعنی بیش از دو قرن، به تجارت با سرزمین1371شانزدهم تا سال  ۀاز اواخر سد»

: 1122)شهبازی، « انی، به ویژه منطقه مدیترانه، مصر، سوریه و لبنان اشتغال داشتدولت عثم
های خود کشیده و دست از محل آنجاها ساکنان (. با احاطه استعمارگران بر این سرزمین27

های شوند. مینه با به کارگیری ناممی یآواره شهرهای دیگرشان برای گذران زندگی
 :ه استگناه سوریه را به تصویر کشیداخته است و آوارگی مردم بیپرد هواقعی به این مسأل

 _طن.ود إلي الوَعُنَنا... سَتِربَت غُهَنتَد اِقَأخیراً... لَ د جاءَویالً قَطَ نتظرناهُالخالص الذي اِ یومُ
 ونَودُعُالمراکب یَ صحابِن اَمِ ربُسکندرونة... العَوریة... إلي اِعم إلي سُنَ _؟.إلي السوریةَ

 (241ـ 240: 1991)مینه،  .أیضاً
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مان به سرآمده است. ما به بعد از انتظاری طوالنی روز آزادی فرا رسیده است... زمان غربت باالخرهمعنی: 
شتی دارند هایی که کِعرب ۀطور همگردیم. ـ به سوریه؟.ـ بله به سوریه... به اسکندرون...  همینوطن باز می

 .گردندشان باز میبه وطن
ها به مناطق جنوب ایران و به انگلیسی م پی در پیهجو ۀلئپور در توصیف مسروانی

بودن ورود فره استفاده کرده تا واقعیکشاندن این مناطق از مکان واقعی جُومرجهرج
این  .بیان کنددر زمان حضور استعمارگران انگلیسی بوشهر را  تلخ ظالمان و اتفاقات

بخش ورود ظالمان به خاک یبلکه تجلّ ،گذاری خیالی نیستندیک نام ها صرفاًگذارینام
های رقابت و درگیری دولتدر اواسط قرن نوزدهم میالدی . روندمیشماربهوطن 

استعماگر انگلیس، روسیه و فرانسه بر سر کشورهای ساحلی و نفت خیز برای اهداف 
به دلیل موقعیت استراتژیکی خود همواره رو به افزایش بوده و از طرفی ایران  انهجویسلطه

در نخستین  1312کرد. در سال که داشت توجه روز افزون استعماگران را به خود جلب می
روزهای ماه دسامبر ناوگان انگلیس پس از اشغال جزیره خارک، به بندر بوشهر حمله 

ود ظالمان ور ۀهای واقعی به مسألپور با استفاده از نام( روانی156: 1122)شهبازی،  .بردمی
 کند:اشاره می

نباتی ناگهان بلند شد... قایق سفید رنگ کوچکی را که به سرعت به جانب آبادی 
گفتند ها مردان آبادی... از مردانی می( شب172ـ17: 1163پور،آمد نشان داد... )روانیمی

 (113ـ112)همان:  .گردندفره باز میکه معلوم نبود کی دوباره به جُ
و انطباق آن بر واقعیت جغرافیای منطقه شده در هر دو رمان کاربردهی بههااسامی مکان

در ی نوع نگرش دو نویسنده به این مقوله است. بنابراین دهندهمورد بحث در داستان، نشان
تالش برای تصویر کشیدن  گرا روبرو هستیم که نویسنده دراین زمینه با دو رمان واقع

های واقعی، سعی در حقیقی داستانی خیالی در مکان ۀا ارائقسمتی از تاریخ سرزمین خود ب
 های انتقادی خود دارد.در عین حال بیان دیدگاه و جلوه دادن داستان خود

 . توصیف مکان9ـ1
تصویری  ۀگیرد و به ارائگو و روایت صورت میوتوصیف مکان در کنار گفت

است مربوط به مکان اصلی پردازد. توصیف خوب و مناسب ممکن زیباشناختی از آن می
شروعی برای ایجاد فضای داستانی  ۀتواند نقطداستان باشد که تصویرسازی خوب از آن می

ای انتزاعی تبدیل کند تواند مکان اصلی را به پدیدهشود و تصویرسازی ضعیف از آن می
 (765: 1551)فیصل،  .دهدای در آن رخ نمیکه حادثه

ی هنری نیست بلکه خلق مکان داستانی یا به عبارت هدف از توصیفِ مکان تصویرساز
ها و رنج ۀبیان تجرب، ( عالوه برآن11: 1133)اصغری،  .دیگر خلق فضایی روایی است

 گیرد.مشکالت از طریق توصیف دقیق مکان صورت می
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ای ابزاری اساسی برای تصور کردن مکان و کوششی برای مجسم کردن صحنه ،توصیف
ای از واژگان است؛ نویسنده هنگام توصیف به یک واقعیت مجموعه ۀاز جهان به وسیل

( نویسندگان نیز همواره به مسائل سرزمین خود 11)همان:  .بخشدمحض، شکل هنری می
دانیم از طور که میاند، هماناند و سعی در بیان آنها در خالل آثار خود داشتهآگاه بوده

جو بوده است ی مورد توجه کشورهای سلطههای دریایآغازین روزهای زندگی بشر مکان
ها و بنادر مهم تسلط یابند. در این به سرزمین ییدریاهای راهاز تا شان براین بود و سعی

بخش مینه حوادث گذشته بر سرزمین خود را در خالل توصیف دریا به عنوان مکان باز، 
ی مردم سوریه دربرابر پایدار ۀنحو و نیز های زیباشناختی و هنریهمراه با تصویرسازی

در این راه همواره  .بیان کرده است ،های ساحلی از طریق دریاجویان به سرزمینورود سلطه
شان کمک مردان شجاع باید در کنار دریا باشند تا دریا در یاری رساندن آنان به سرزمین

 :کننده باشد
 فُعرِیَ حرُالبَاألمامي... وَ فِالصَ في کَفسِع نَ. ضِرةِؤخَن في المُکُالتَ طرُالخَ وحُلُیُ ینَحِ

 (252: 1991)مینه،  .میهِمِحِویَ جعانُالشُ جالهُرِ
 شود، در صف آخر مبارزان نباش بلکه خودت را در صف مقدم قرارهنگامی که خطر نمایان میمعنی: 

 کند.شناسد و از آنها حمایت میبده... چرا که دریا مردان شجاعش را می
ها همراه با شود که حوادث و شخصیتی میینها باعث ایجاد فضات توصیف هنری نه

آورد و تصویر کشیدن مکان را نیز به وجود می به بلکه ابزار ،آیندروایت به حرکت در می
( 35: 1551)حمدانی،  .گیرداز طریق پیوند روایت و توصیف، فضای رمان شکل می

که در بیان سایر اجزاء و اهداف  کندمکان را به عنصری پویا تبدیل می ،توصیف دقیق
غرق تعامل زیادی با روند ورود توصیف دقیق در رمان اهل است.داستان کمک کننده 

گویی و خرافات همراه پور با توصیف دریا در خالل افسانهدارد. روانی به شهر جویانسلطه
از طریق  جو به سرزمین ایرانبه بیان حمالت و هجوم کشورهای سلطه ،با تصاویر هنری

شانزدهم اروپا به عنوان واسطه، به انتقال کاالهای  ۀاست. در آغاز سدباز دریا پرداخته مکان
تجاری اروپا و شرق به طور عمده  ۀکرد. در این دوران رابطجار به مناطق اروپایی عمل میتُ

و تجاری جای داشته  ۀگرفت و ایران نیز در قلب این شبکمی صورتهای دریایی از راه
پور ( اوج توصیف روانی41: 1122)شهبازی، بود.بارها مورد هجوم استعمارگران قرارگرفته 

های دریایی هنگامی است که حاکمان وارد خاک سرزمین در مورد هجوم بیگانگان از راه
سازی و ساخت پاسگاه در اند تا شروع به راه آن داشته اند و مأموران خود را برشده

وری که باعث خشکسالی و ازبین رفتن موجودات دریایی شده و اهل طروستاها کنند به
 برند:زمین همگی در نابودی و فقر آب به سرمی
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( به زودی مردم 741: 1165پور، )روانی .فره مستقر شود. یک سال طول کشید... تا پاسگاه در جُ
رفت، در پلنگ میا ابراهیمکرد... زایر بر میفره صداهای غریبی شنیدند که گوش عالم را کَجُ آبادی

ها ترین وسایل جهان به جان کوهکرد که با عجیبها به کارگران نگاه میساعت ،شدراه پیاده می ۀنیم
ای شد که از پی آبی مرغان دریایی تشنه ۀ( به زودی آبادی پر از الش716ـ711)همان:  .بودند افتاده

 شدند،ای آبی دریا ظاهر میهغرق بر روی آبلمردند... گاهی مردان اهزدند و میبال میبال
-های سبز چیده بودند به جانب آبادی پرت میهایی را که در عمق آبمستأصل و نومید صدف

 ( 721)همان:  .کشیدای آب شیرین نفس میهایی که در دلشان قطرهکردند. صدف
ذهن  راسر رماندر س هاهمواره با توصیف و استفاده از تصویرپردازی هر دو نویسنده

مکانی  دقیق بررسیکنند. با توجه به آنچه گذشت؛ استعمار جلب می ۀمخاطبان را به مسأل
ۀ بستۀ اختیاری، بستاز جمله: مکان ها مکان انواع متعدد آن بر مبنای ۀدو رمان و ارائ

 نماید:ضروری می ( 11-74: 7411ر. ک: عبیدی، ) انتقالی اجباری، مکان باز و مکان
 . مکان بسته2- 9- 1

 یهای مشخص که دورتادور آن را دیوارهایمکان بسته، مکانی است با ابعاد و اندازه
گاه به اجبار و نیروی خارجی وارد  ؛کند. گاه اشخاص براساس عالقه و اختیاراحاطه می
مکان بسته خود به دو نوع اختیاری از این رو،  ؛(144: 7411)عبیدی،  شوندها میاین مکان

 شود:اجباری تقسیم میو 
 اجبارية . مکان بست2ـ2ـ9ـ1

مشخص و محدود، جدا از عالم بیرونی،  همراه با  است جباری شامل مساحتیا ۀمکان بست
( که افراد به اجبار و بدون میل باطنی خود وارد 6: 1551عذاب روحی و جسمی )فیصل، 

اجباری، به دو دسته سیاسی و  ۀترین مکان بستشوند. زندان به عنوان مهمها میاین مکان
-زندان ۀهای متعدد روانافراد به دالیل سیاسی و شرکت در حزب .شوداصالحی تقسیم می

( جایی که 67: 1554)بحراوی، « استزندان فضای سکون و ثبات »شوند. های سیاسی می
 افراد در آن از آزادی و حرکت محروم هستند.

انگلیس از » .های سیاسی استار بیشتر زندانبحت های به کار رفته در حکایزندان
های مردم را به جنگ علیه و توده هنارضایتی اعراب در برابر امپراتوری عثمانی استفاده کرد

( به دنبال این حوادث مردم برای رهایی از 1: 1163نویسندگان، )گروه« ها فراخواندترک
در برابر نیروهای ترکان  تعددهای مستم و دفاع از حقوق کارگران دست به شورش، ظلم

های افراد زیادی دستگیر و روانه زندان رو،؛ از اینکنندهای ایجاد میعثمانی زده و اتحادیه
 شوند:سیاسی می

 .یجيالرِ مالِعُلِ قابةِنِ أجلِل لِناضُعلي ذلک أن یَ یکانیکیاً... ففضَّلَسیطاً، مِبَ عامالً کانَ
هدید ي التَضربین. تلقّعلي رأس المُ فَقِنوا اإلضراب. وَعلِیوم اَ تَ... ذاضیتهُقَ قابیةُصارت النِ
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م في هُعَک مَشتبَالمضربین اِ الشرطةَ جالُرِ مَحین هاجِباألة، وَال مُرب بِي الضَتلقّ اکتراث،عدم بِ
 (27ـ25: 1991)مینه،  .أجل ذلکجن لِوسُراک، َعُ

 ۀکرد... ترجیح داد برای تشکیل اتحادیمی ریجی کار ۀمکانیکی بود و در ادار ۀکارگر سادمعنی: 
آنها یک روز اعتصاب  باالخرهغم او بود...  و متشکیل اتحادیه تمام هّ .کارگران در این اداره مبارزه کند

وی به هنگام  ،کرداعتنا تحمل میها را بیکردند. او از رهبران و سردسته معترضان بود. تهدیدها و ضربه
 به زندان افتاد. در نتیجه، با آنها درگیر شد و معترضانحمله پلیس به 

بحار از جایگاه  جباری و عنصری اساسی در حکایۀۀ اترین مکان بستزندان به عنوان مهم
هایی است که از گر ظلم و ستم. این عنصر از یک طرف نشانای برخوردار استویژه

ه و از طرف دیگر جانب استعمارگران فرانسوی و حاکمان ظالم ترک بر مردم روا شد
 :کشدهای مردم سوریه در این مبارزه یک طرفه را به نمایش میها و دالوریشجاعت

قال  يبأُن حزنت وَلَم تبک... ألُ مي کثیراً.زنت أُاألتراک حَ عَمَ عرکةِالمَ عدَن بَجِندما سُعِوَ
رأسنا  هم. معني هذا أنَّوحیّ وَم هِسِن أنفُعَ دافعونَذین یُالَ ، وللرجالِجالِلرّجن لِإنما السُ لها...

 (225_224وع... )همان: رفُمَ
. ناراحت ها به زندان افتاد مادرم به شدت ناراحت شدبه دلیل درگیری با ترکم[ پدر]که  زمانیمعنی: 

مردانی که از خود و از محله خود  مردان است. زندان جایپدرم به مادرم گفت... ... شد ولی گریه نکرد
 پس این یعنی ما سربلندیم. ؛کننددفاع می

زیادی ندارد و در طول داستان به  ۀاجباری زندان اشار ۀهای بستپور به بیان مکانروانی
گونه نقشی در اعتراضات دلیل افرادی پرداخته که هیچبرخی از مشکالت و زندانی شدن بی

 مردم از هر ،هاروز افزون انگلیسی ۀنسبت به اوضاع حاکم برجامعه نداشتند. در پی سیطر
های بیگانگان تا مخالفت خود را با استبداد داخلی و دخالت»کردند فرصتی استفاده می

« .باشیمشاهد مبارزات آنان برضد حضور استعمارگران می نتیجهدر ؛علنی سازند
خبری از اوضاع جامعه وارد بی ،افراد زیادی اتفاقات( در پی این 753: 1151)صفرزایی، 

های گناه پروندهها برای این افراد بیدر زندانشوند. زندان می روانۀشده و  اتاعتراضاین 
عدالتی، ظلم و زورگویی در جامعه است. نشان از بی همهها این شود.می درستسنگینی 

 پور در رمان خود به خوبی به این مسأله پرداخته است:روانی
گیری که محبوبیت حزب را عکس می پوشی وای هستی، دشداشه میخوب پس توده

جمال عضو مخفی حزب مه ؛شناسنددر مسکو نشان دهی، او را تمام زندانیان سیاسی می
اش را در تهران خوانده است و رسابقه باید بداند که پروندهفروش پُ ایران، وطن ۀتود

 (711: 1165پور، )روانی .اش را نابود کنددسته و مأموریت ویژه دارد تا او و دار
اما  .شوندای است که افراد به دالیل سیاسی وارد آن میمکان بسته ،زندان سیاسی

عدالتی حاکم بر از وضعیت جامعه در پی بیان بی خبربیپور با پرداختن به زندانیان روانی
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کدام سیاسی روی زندانیان ایستاده بود که هیچسرگرد صنوبری که روبه»جامعه است: 
 (775)همان:  .«بودند دستگیر شده هانبودند و در خیابان

به شمار  جباری از عناصر اصلی در بازتاب ظلم وستم استبدادۀ ازندان به عنوان مکان بست
. با این تفاوت که به خود اختصاص داده استدر هر دو رمان  را ایجایگاه ویژه و رودمی

غرق نمادی از و در اهل بیشتر نمادی از افتخار و پایداری ،زندان در حکایۀبحار ۀمکان بست
 گناه است.های بیظلم و ستم به انسان

 اتتیارية . مکان بست1- 2- 9- 1

دیگر از انواع مکان است با مساحتی محدود و مشخص که  اختیاری یکی ۀمکان بست
اختیاری مانند خانه، ۀ مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد. مکان بست ۀکارکرد بسیاری در زمین

فضایی چون انس، عاطفه، صمیمیت و آرامش و برخی دیگر دارای  ۀر بردارندقصر و... د
( خانه از طریق حوادث و 44ـ41: 7411)عبیدی،  است.صفاتی چون فشار روحی و جسمی 

: 7447گیرد و بیانگر اوضاع جامعه است )ابراهیم، آن گذشته شکل می که بر یهایویژگی
اوضاع و  ۀگرا بیشتر نشان دهندهای واقعآن در رمانخانه و شرایط حاکم بر  ،بنابراین ؛(147

 .استشرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه 
خانه با وضعیت زندگی و نوع  .وضعیت زندگی افراد جامعه است ها بیانگرتوصیف خانه

ای توصیف شود در اگر خانه و انسان بخشی از اوست ۀخان» ؛معیشت مردم ارتباط دارد
( 733: 1527)ولک، « .آن جامعه و وضعیت زندگی آنان توصیف شده است افراد ،واقع

ها به مشکالت سیاسی، اقتصادی و مینه با به تصویر کشیدن شکل ومحتوای انواع خانه
رفتار مردم مشکالت بر  آن اجتماعی ایجاد شده توسط اشغالگران و چگونگی انعکاس

غییرات اجتماعی موجود بر جامعه، فقر ت ،هاپردازد. مینه با توصیف این خانهمی امعهج
شدن آن کشد. شرایطی که بدترمی به تصویر را استعمار ۀها در سایشدید، وحشت و نگرانی

 ۀگذاشته و از اصل خود که دربردارند رها تأثیبر روی زندگی و شکل و محتوای خانه
یک مکان خانه به عنوان  اند.آرامش و آسایش است به سمت وحشت و ترس کشیده شده

 اما در حکایۀ .اختیاری، قاعدتاً باید با صفاتی مانند امنیت و آسایش و رفاه همراه باشد ۀبست
های خود شده و دائماً بحار مردمان سوریه به دلیل ورود ترکان عثمانی مجبور به ترک خانه

 شود.هایشان چیزی جز یاس و ناامیدی یافت نمیدر خانه هستند ودر حال تغییر مکان 
 (242: 1991)مینه،  .ش في زوایاهُعشَّن األسي المُا مِإلّ الخاويُ العاريُ هذا البیتُ

 شود.کنار آن یافت نمی و خالی که جز یأس و نامیدی چیزی در گوشه ۀاین خانمعنی: 
به بدتر شدن اوضاع زندگی مردم  ،های متعددمینه با توصیف خانه ،عالوه براین

روز به دلیل هجوم ترکان عثمانی و فرانسویان به داخل بهای که روزخانه ؛پردازدمی
های ثروتمندان با ای فراگیر شده است که خانهتر شده و فقر به اندازهها، خرابسرزمین
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کند. ساکنانی که تا قبل از این روزها جزء ثروتمندان جامعه های فقیر نشین برابری میخانه
روز بهاند. شرایط روزو خود نیز دچار فقر شدهاند گرفتهاند حاال جای آنان را بیگانگان بوده

های از مکان .شوندهای خود دور میترین صفتها از اصلیخانه .درحال بدتر شدن است
جباری ۀ اهای بستمکان ؛شوندها تبدیل میهای عمومی همراه با سختیامن و راحت به مکان

 اند.شده آنهاکه گویی افراد به اجبار وارد 
 تألفُیَ البیوتِ اغلبُ ...، وَرضِاألعلي  ةًمنثرَ و الخشبیةُ التنکیةُ کانت الشرادقُ .يبالحَ فتُطَ

 .يهاء الحَجَمن وُِ برُعتَنا، یَثلُرفتان مِغُ دیهُلَ ن کانَمَ ها، وَفي زاویتِ طبخُ، المَواحدةِ رفةِن غُمِ
 (232ـ232: 1991)مینه، 

ها یک اتاق پراکنده بود... بیشتر خانه همه جادر  چوبی و حلبی هایدر محله گشتی زدم، خانهمعنی: 
-عیان شهر به حساب میادو اتاقه داشت از  ۀای از اتاق آشپزخانه بود. هرکس که مثل ما خانداشت. گوشه

 آمد.
آرامش حاکی از در اختیار  ،ختیاریۀ اپر به عنوان مکان بستگیری از کَپور با بهرهروانی

ارزش در شرایط نابسامان جامعه را به نمایش درآورده است. شرایط سخت و داشتن چیز بی
روز فقیرتر بهگناه را روزطاقت فرسایی که استعمار برای رسیدن به اهداف خود مردمان بی

طوری که مردم به زندگی در کپرها نیز راضی شده و در آن احساس آرامش  کرده به
 کنند:می

ها نخل ۀجمال بودند. پیش خشک شدپری برای مهاختن کَمنصور و ناخداعلی در کار س
داد و چشمانش را پر تکیه میهای کَآوردند... به پیشبریدند و به میدانگاه آبادی میرا می

: 1165پور، )روانی .کردبست... و داشتن چیزی از آن خودش او را سرمست میمی
 ( 174ـ51

و هر دو نویسنده با به کارگیری  ر به کار رفتهختیاری در دو اثر مذکور بسیاۀ امکان بست
بر بیان فقر موجود در جامعه به مشکالتی که استعمار با خود به همراه آورده  آن عالوه

 اند.پرداخته

 . مکان باز1ـ9ـ1
مکان باز، دارای مساحتی نامشخص و نامعلوم، گاه کوچک و گاه بزرگ اما غیر پوشیده 

 های باز و غیر( دریا از جمله مکان16: 7443یحیی، ابان و... )بناست مانند: دریا، صحرا، خی
های مختلف در اطراف آن شکل ها و داللتای است که دنیای غنی از نشانهپوشیده

افکار و ابعاد سیاسی و اجتماعی است؛  ۀدریا در برگیرند (46: 7441)الطربولی،  .اندگرفته
کند و از جمله مهمترین انواع مکان روایی بیان میهای قهرمانان خود را یاها و قهرمانیؤر

گیری از مکان باز دریا و ذکر ( هر دو نویسنده با بهره111: 7411)عبیدی،  .باشدمی
شدن های متعدد از آن در ارتباط با ورود استعمارگران و زیر سلطه کشیدهصحنه
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 ۀاند. در ادامه با ارائهای دریایی، پویایی خاصی به رمان خود دادهشان از راهسرزمین
در دو اثر مورد بازتاب این نوع مکان  ،تصویرهایی از دریا که همراه با افسانه و خرافه هستند

 گیرد.بررسی قرار می
 ا. تصاويري از جنگ و استقامت در برابر دري2ـ1ـ9ـ1

 وقتی وارد؛ پایداری، حماسه و دفاع از خاک وطن است ،های جنگعالم دریا پر از نشانه
. دریا در حکایۀبحار همواره با شجاعت دبینیها را میآن نشانه ۀگوشدر گوشه دآن شوی

های قدرتمندی که در قرون پانزدهم و دریانوردان و قهرمانان سرزمین خود در برابر دولت
های فراوانی زده بودند، تاللؤ های ساحلی دست به جنگشانزدهم برای تصرف سرزمین

مکانِ باز دریا به استقامت و پایداری مردمان در مقابل حاکمان  توصیفیافته است. مینه با 
 ها شده و شروع به قتلهای دریایی وارد سرزمینجبار پرداخته است. حاکمانی که از راه

های باقی مانده در دریا بیانگر مقاومت و نشانه .اندها کردهغارت منابع آن سرزمینو
؛ فراری دادن آنها و باقی گذاشتن فرانسویان جمتهاسوریه در برابر  انپایداری مردم

 اند.های خود در دریاها شدهکشتی
 (292_291: 1991حر... )مینه، لبَلِ نیمةًرکوها غَد تَقَها... لَلُسیأکُ البحرُ.... ةُالغارق ةُالباخر
 دریا شود... ۀا طعمد... کشتی را به حال خود رها کردند تیبلعخواهد دریا آن را کِشتی غرق شده... معنی: 

، دریانوردان و ملوانان بسیاری کشته و استعمارگرانهای دریایی توسط پس از کشف راه
مل را سوار ناگهان هُ ،شانها در جریان گشت دریاییپرتغالی»یا به اسارت و بردگی رفتند. 

مل یاران هُ لذا به آنها حمله برده، است؛بینند که با همراهانش بدون ابزار جنگی بر لنجی می
« .آورندرغم مقاومت سرسخت، او را دستگیر کرده از پای در میشته و علیرا کُ

اجازه  و کننددریا، مردم با آن مقابله می ستیزِ و ( در هنگام جنگ751: 115)جهاندیده، 
پور با پرداختن به زندگی ساکنان سواحل را خراب کند. روانی دهند خشم دریانمی

 ۀلئدریا و قربانی دادن ساکنان برای جلوگیری از نابودی روستا مس تصاویری از خشم
 دربرابر حاکمان ظالم به تصویر کشیده است:را پایداری و استقامت مردم 

ترسید ناخداعلی تو راسه مانده باشد و ونی میوبُر از ساکن بود... بُشد... روی دریا پُهوا تاریک می
ترین مروارید وسلمه، ساکن زشت روی دریاها... درشتا ببرند... بُه دریها او را بردارند و به تَآبی

گذاشت تا ساکنان زمینی، آنان که زیباترین جوان خود را به دریا را در دهان ماهی کوچکی می
فرستند، مروارید را بیابند و تا ابد از رنج جستوجوی نان رها زن به شادباش عروسی او میعنوان نی

که به جنگ با  پور در ادامه چگونگی پایداری جوانانی( روانی14ـ5: 1165پور، )روانی .شوند
 کشد.به تصویر می ،اندحاکمان دریا فرستاده شده
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جمال دید که ناگهان دریا سیاه شد... دست آبی گشت و مهچیز فشرده و درهم دور سرش میهمه 
سته بود باال برد. طوفان او را محکم گرفت و درمیان رنگ سیاه آب و غوغایی غریب که برخا

 (11 غرید... )همان:وسلمه میبرخاسته بود...  بُ
پردازد و حنا مینه در داستان خود مستقیما به رویارویی مردم ستمدیده با استعمارگران می

های دهد حال آنکه روانی پور بیشتر بر جنبهدریا را مکانی برای این درگیری قرار می
های اسطوری و ه بر رویارویی مستقیم مردم با اشغالگران، به جنبهنمادین تأکید دارد و عالو

 نمادین دریا نیز نیم نگاهی دارد.
 برابر دريا. تصاويري از مرگ و نابودي در1ـ1ـ9ـ1

شود. نامحدود در برخی مواقع نمادی از نابودی و ویرانی می دریا به عنوان یک مکان بازِ
شوند. مکانی ها در آن به کام مرگ فرستاده مینشود که انسادریا تبدیل به مکانی می

پور با تصویرپردازی از خیانت دریا و وحشتناک که باید از آن گریخت. مینه و راونی
 و قتل ،جو از طریق دریاهاهای سلطهورود قدرت ۀبلعیدن دوستان و یاران خود به مسأل

ها و حمالت دارند. جنگ( اشاره 114: 1163ها )زارعی،غارت، چپاول و اشغال سرزمین
. هردو نویسنده با تصاویری دندمتعدد در دریاها ملوانان و افراد زیادی را به کام مرگ کشان

به کشته شدن افراد چه به عنوان دریای واقعی و چه با کاربردی نمادین،  ،از خیانت دریا
 اند.گناه توسط ظالمان پرداختهبی

کثت الطویلة، نَ عد هذه العشرةِ، بَیفَکَدرت... وَماذا غَ، لِاقَندییا صَ ،نایا بحرَ ،أیها البحرُ
 الملکُ قتلُهل یَفن بحارتک، مِ ندک، واحداًن جُمِ عایاک، واحداًن رُمِ داً؟... کان واحِهدِالعَبَ

 (295: 1991؟ )مینه، حاراتهُبَوَ هُنودَجُرعایاه وَ
و  ور توانستی بعد از این دوستی قدیمی عهدچرا خیانت کردی؟... چط ،رفیق ما و ای دوست ،دریامعنی: 

و  سربازان ،رعیت ،هایت بود. آیا پادشاهها و سربازان و ملوانپیمانت را بشکنی؟.... او یکی از رعیت
 کشد؟را میهایش ملوان

وسلمه را خشمگین کند و کند: هر کالمی که بُگونه اشاره میپور به این مسأله اینروانی
ای دارد، نباید آن را با کشید. هر کسی هر اندیشهفره مین، به نابودی جُیا آبی را پشیما

مانده از دانست. او جوان بود و تنها فرزند باقیصدای بلند بگوید... منصور این همه را می
 دیگران را دوسال پیش از این دریا بلعیده بود. .هفت پسر

 مکان انتقالی .9- 9- 1
: 1535)هلسا،  .کندهای دیگری مرتبط میایی را به مکانمکان انتقالی مکانی است که ج

های دیگر دارد. گاهی مکان برقراری ارتباط میاننقش بسیار مهمی در این نوع مکان، ( 15
کدیگر ی ها هستند که نقاط مختلف شهر را بهها و کوچههای انتقالی در شهر، خیابانمکان

یکدیگر  های مختلف را بهند که مکاننقلی هست و کنند و گاهی وسایل حملوصل می



 و ... رمان نقد در آن انواع و مکان کاربست یقیتطب یبررس                        46

 

نمایند که خون را از مسارات به های بدن تعبیر میها را به رگکنند؛ این مکانمرتبط می
 (13: 1554)نابلسی،  .رسانندمصب )شریان اصلی بدن( می

گیری از انتقالی به کار رفته در حکایۀبحار است که مینه با بهره هایشتی از جمله مکانکِ
خام توسط آنان را  و نقل موادِ های دریایی و حملجویان از راهچگونگی ورود سلطه ،آن

اصلی خون  ۀماند که وظیفهای بدن میشتی مانند رگشود. مکان انتقالی کِیادآور می
از دریاها عبور  ،کشتی ۀاستعمارگران به وسیل .رسانی به سایر اعضای بدن را برعهده دارد

های غرق شده فرانسویانی پردازند. مینه به توصیف کشتیخام میدِموا اییبججا کرده و به
 های خود بودند پرداخته است.ایی و انتقال نفت و گازها به کارخانهجبکه مشغول جا

کانت  أن الباخرةَ... لِفي المیناءِ بل عامَقَ الباخرةُ ت هذهِقَرِحتَقد اِ. لَحرِفي البَ جانحهً باخرةً کان ثمةُ
علي الشاطئ « الکازخانة»ها إلي قلِنَوَ فائحِالصُ غِتفریعمال بِال قومُیَإلي المدینة... وَ حروقاتٍمَ حملُتَ
 .هالکالستِلِةِ الداخلی دنِنقل إلي المُتُو في المدینة، باعُوتُ حروقاتِالمَ اتِحطّعلي مَ وزعُتُ امنهوَ

 (223ـ222: 1991)مینه، 
ه بود. کشتی سال پیش، در بندر آتش گرفت... زیرا این کشتی در دریا یک کشتی به گِل نشستمعنی: 

بر  ساحل« هایگازخانه»شهر بود... و گروهی کار تخلیه بار و انتقال آنها را به  رایحامل مواد سوختی ب
های سوخت توزیع شده و در شهر به فروش عهده داشتند. این سوخت از گازخانه }پاالیشگاه{ در جایگاه

 شد.جا برای مصرف به شهرهای داخلی برده میرفت و از آنمی
کارگیری ای برخوردار است. با بهغرق از جایگاه ویژهمکان انتقالی قایق در رمان اهل

فارس های دریایی اشاره شده است. خلیجها از راهورود انگلیسی ۀمکان انتقالی قایق به نحو
رهای قدرتمند بوده است. از الجیشی خود همواره مورد توجه کشوبه دلیل موقعیت سوق

این مناطق دستخوش تجاوزات فراوانی از سمت  های دریایی،ههمان آغاز شناخت را
اتصال این  ۀه است. قلمرو کشور ایران به ویژه بخش جنوبی آن، حلقاستعمارگران شد

شدند می ها وارد مناطق ایرانو استعمارگران با استفاده از این راه کدیگر بودهی ها بهسرزمین
پور با استفاده از مکان انتقالی روانی .یابند ها دستتا بتوانند از این طریق به سایر سرزمین

ترین پوست انگلیسی و فرانسوی پرداخته است. قایق مهمبجایی سربازان سفیدقایق به جا
 غرق دارد:نقش انتقال را در رمان اهل

-کوچکی را که با سرعت به جانب آبادی میرنگ نباتی ناگهان بلند شد...  قایق سفید 

سفید، سه مرد بلندباال و بور بیرون آمدند... معلوم نبود این  آمد نشان داد... از توی قایقِ
 ( 173ـ172: 1165پور، مردان دریایی، از کجای جهان آمده بودند... )روانی

نقش مهمی ایفا چگونگی ورود بیگانگان به کشورهای مستعمره  ۀمکان انتقالی در ارائ
 مهم این مکان رگیری از مکان انتقالی به چگونگی و تأثیاست. هردو نویسنده با بهرهکرده
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پور از شتی و روانیمینه از مکان انتقالی کِ ،اند. در این زمینهظالمان پرداخته یایابجدر ج
 اند.داشته را مکان انتقالی قایق بیشترین استفاده

 رحکايةبحاهاي آنها در رمان ن و داللتجدول شمارۀ يک: انواع مکا

 مکان انتقالی مکان باز اختیاریبستۀمکان بستۀ اجباریمکان نوع مکان

 کِشتی دریا خانه زندان نام مکان

افتخار،شکنجه،  هاداللت

 پایداری

جنگ،استقامت ترس، فقر

 امید، آرامش ،

ظالمانجابجایی

جوورودسلطه،

 یان

 

 غرقهاي آنها در رمان اهلان و داللتجدول شمارۀ دو: انواع مک

بستۀ  مکان نوع مکان

 اجباری

بستۀ مکان 

 اختیاری

 مکان انتقالی مکان باز

 قایق دریا کَپر زندان نام مکان

شکنجه،  هاداللت

گناهی بی

 پایداری

جنگ،استقامت ترس، فقر

 امید، آرامش ،

، ظالمانجابجایی

 جویانورودسلطه

 

 گیرينتیجه.9
تاریخ حضور  ۀعنصری فعال و تأثیرگذار در ارائعنوان  انواع آن در هر دو اثرِ به مکان و

ها با خرافه و . هردو نویسنده در توصیف مکاننقش پررنگی دارند هابیگانگان در سرزمین
ها و بیشتر دشمنی یبه انعکاس بهتر و تأثیرگذار های نمادین،و استفاده از نقش گوییافسانه

کارگیری اسامی اند. هردو نویسنده در بهان و چگونگی ورود آنان پرداختهحمالت بیگانگ
شان و مشکالت ورود اند تا در بیان حوادث سرزمینبرده های واقعی بهرهها از ناممکان

اثر مینه نقش بسیار مهمی در جباری زندان در ا ۀثر واقع شوند. مکان بستؤبیگانگان م
مردم سوریه دربرابر اشغالگران دارد، اما زندان در اثر دادن استقامت و همبستگی نشان

گناهی است که از اوضاع جامعه ها و شکنجه زندانیان بیپور بیشتر بیانگر عذابروانی
مضامینی چون فقر و نبود شرایط مناسب و  ۀختیاری خانه در ارائۀ اخبر هستند. مکان بستبی
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است. مکان باز  گران نقش مهمی داشتهفاصله طبقاتی روز افزون به علت وجود استعمار
های نابودی مردان در برابر هجوم دشمنان از راه و مضامینی چون ناراحتی ۀدریا در ارائ

انتقاالت دشمنان به سایر  و نقل و ورود ۀدریایی دارد. مکان انتقالی نقش مهمی در نحو
عنصر تأثیرگذار، نقش مکان به عنوان یک  کهکشورها برعهده دارد. در نهایت باید گفت 

توان آن را عنصر اصلی و ستون ای که میعهده دارد به گونه رای را در دو رمان ببرجسته
 این دو رمان قلمداد کرد. ۀمیانی شالود
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