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 یده کچ
ال شی در سکاسیاستمدار مرو نگار، روزنامهاالشعری، نویسنده محمد یشه نوشتهالفراالقوس ورمان 

له از جم شکمعضالت اجتماعی جامعه مرا ،ر عربی شد. نویسندهکبو یجایزه یمیالدی برنده 2011

تصویر  بهرا ی قاچاق آثار باستانومافیای سرقت ومافیای زمین خواری ، تروریسم، بنیادگرایی اسالمی

ر س شده دکنگری منعجهان دهدوینی نشان میکبررسی این رمان از منظر ساختارگرایی ت .است شیدهک

ا هآنی از کیلها سانیز ه محمد االشعری کش کمرا گرایران چپکروشنف یطبقه ثر متعلق است بهاین ا

افیای ماعتراض به و ند: مبارزهکنگری در مبارزه واعتراض تجلی میاین جهان .رفتبه شمار می

. قتصادیاسیاسی وبندهای های اجتماعی وزد و، مافیای قاچاق، ناهنجاریکافیای امال، میسمترور

صداق مه کرا است گروزنامه نگار چپمبارز و کیراوی داستان، ، شخصیت اصلی ویوسف الفرسیوی

، ی اوانتحار پیوستن فرزندش به القاعده و مرگ ه به دلیلک است دار در نظریه گلدمنن مسألهقهرما

ر جامعه قتصادی دهای اجتماعی وارده وانواع ناهنجاریکنها مبارزه ه به خاطر آکایی ارزشه رنگ باختن

 ومعترض است.  خشمگینش، سرخورده، کمرا

 

مان نگری، قهرجهان ،وینی، گلدمنکرگرایی ت، ساختاالفراشهالقوس والشعری، محمد ا: هایدواژهکل

 دار. مسأله
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 مقدمه .1
 ردن جامعه، تاریخ، فرهنگ، دانشکس کهای ادبیات، منعترین مسئولیتی از مهمکی

ترین یشبات، ای از ادبیسات ملت ها در ادوار مختلف است. امروزه رمان، به عنوان شاخهاحساو

نوع  از طریق این شورهای مختلفکشد ونویسندگان در کن مسئولیت را به دوش می ای بار

بان د مخاطشورشان را در معرض دیکفرهنگ تاریخ ونمایی از جامعه، ار، احساسات وکادبی، اف

 آن نویسندهواست رمانی اجتماعی  "الفراشهو القوس" . رماندهندسر دنیا قرار میخود در سرتا

نی نیز ه زماک شی استکمراسیاستمدار ورمان نویس ب، روزنامه نگار، ادی "محمد األشعری"

ور طبه  «هالقوس والفراش»شور بوده است. او با آفرینش رمان کارتباطات این وزیر فرهنگ و

ر که بوبه جایزه موسوم ب "رجاء عالم"سعودی،  ینویسنده "طوق الحمام"با رمان  کمشتر

ا هفاوتبا تمام ت "فرسیوی"وادث سه نسل از خاندان دست یافت. این رمان روایتگر ح عربی

رب ر جهان عدهای بنیادگرایی در پی یافتن ریشهها وجود دارد وبین آن هک است هاییتناقضو

ده، شیسم رتروه قربانی بنیادگرایی وکای ن راستا به روایت داستان خانوادهاست. او در ای

 تصادیاقبا معضالت اجتماعی و شکمعاصر مراچنین تصویرگر دوران پردازد. این رمان هممی

 قاله بهین مدر ا مفاسد اخالقی است.مین خواری، قاچاق آثار باستانی ومختلف مانند مافیای ز

هرمان قی ونگروینی در سه مقوله ساختارمعنادار، جهانکبررسی رمان از منظر ساختارگرایی ت

 پردازیم. دار میمساله

 سواالت پژوهش 2-1
این  ه، بینیوکت رد ساختار گراییکگیری از نقد اجتماعی با رویبر آن است تا با بهره این مقاله

 ها پاسخ دهد: پرسش

 ؟ دام استک« القوس والفراشة»دار رمان عناصر ساختار معنا

 س شده در این رمان چیست؟ کمنعنگری جهان

 هایی دارد؟دار در این رمان چه ویژگیمسأله قهرمان

 روش پژوهش.2
 رسی اینه بروینی لوسین گلدمن بکارگرایی ترد ساختکمقاله بر اساس نقد اجتماعی با روی این

 پاسخ دهد. ت تحقیق رده به سؤاالکرمان پرداخته وتالش 
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 پیشینه پژوهش.3
نظرهای اظهارویاداشتها ، نگذشته این رمانه هنوز مدت زمان زیادی از انتشار کبا توجه به این

ما ا. نوشته شده است مطبوعات عربیوبالگها و سایتها، ن درباره این رمادر گوناگونی

ده ش ه در نشریات معتبر علمی دانشگاهی درباره این رمان انجامکپژوهشهایی درخصوص 

 یافت شد:نویسندگان، سه مقاله حسب جستجوی باشد 

o  نوشته يشعر ألالفراشة حملمد ارواية القوس و  تحوالت اجلارية يفالرؤای الفسیفساء و ،

21Issue  11Vol. 2015 Revue des Sciences Humaines,  د أمنصور در نشریهمحم

9-5pp.  ( به دالردسترسی به این مقاله به دلیل لزوم پرداخت هزینه )میسر نگردید 

o نوشته  الداللة، البنیة و يشعر قوس والفراشة حملمد األرواية ال حتماالت يفعدد االلعبة ت

دسترسی به این مقاله )  pp.39Issue  2014 Dirāsāt ,131-143الرشید بوشعیر در نشریه 

 میسر نگردید( به دالربه دلیل لزوم پرداخت هزینه 

o  لیة کاحل،  ص يهد، فرح ميشعر الفراشة حملمد األالقوس و  رواية اخلراب يفو الفقدان
به بررسی  ویرانیونویسنده از منظر درونمایه فقدان  .2014الرتبیة، جامعة القدسیة، 

 این رمان پرداخته است.
یی اساختارگرنظریه گلدمن ونقد جامعه شناختی یا ی نقد رمان بر اساس لی در زمینهکبه طور 

 از جمله:  متعددی نوشته شده هایهشپژو وینیکت

o ر بید کنقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تأ»(، 1387)، عسگر لوکحسن  عسگری

 پژوهش فرزان روز، چاپ اول.، تهران: نشر و«ده رمان برگزیده

o بر باد رفته اجتماعی رمان-بررسی تاریخینقد و(، 1395) محمدی افشار، هوشنگ ،

-تانهای تطبیقی در آن، استان گلسس بین المللی ادبیات وپژوهشفراننکدومین 

 .گرگان

o نگری انی متقابل جهرابطه یمقایسه(، بررسی و1397) تربیت، ساره و محمد عنایتی

سی، قند پارنی، کدکراب سپهری ومحمدرضا شفیعی صنایع بدیعی در اشعار سهو

 .1سال اول، شماره 

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-91856
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-91856
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-56789
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-56789
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o نگاهی ساختار معنا دار تا ساختار رباعی، ) از(، 1389) خاتمی، احمد و دیگران

 ژوهشپتار رباعی(، ی با ساخکجامعه شناختی به ارتباط میان جهان بینی عصر رود

  فارسی، شماره شانزدهم. زبان و ادبیات 

o  نحطاط ادرآمدی تحلیلی بر شعر عصر (، 1390) پروانه ستایش نیاوند، تورج وزینی

 سال سوم، شماره ششم.مبین، لسان امعه شناختی ادبی. در پرتو ج

o یات در معه شناسی ادباربرد جاکنظری بر (، 1390) مسعود نیا حسین وعاطفه فروغی

 . 2شماره ی، پژوهشهای سیاسی، اجتماعی رمان فارسنقد سیاسی و

o نهای مدیر قهرمان مساله دار در رما(، 1390) ه میرعلی، حسن و سید رزاق رضویانحسن زاد

 سال پنجم، شماره اول.ادبیات فارسی، نامه زبان وپژوهشمدرسه وسووشون، 

 . است وینی در خصوص این رمان انجام نشدهکنون پژوهشی از منظر ساختارگرایی تکاما تا

 وینی کتارگرایی تساخ .4
م ه علوبط ی دوم قرن بیستم در مطالعات مربوه از نیمهکر است کساختارگرایی روشی از تف

ی هه منزلهر پدیده را بو ادبیات رواج یافتاسطوره شناسی وشناسی، انسانی از جمله روان

ی رگرایی، ایدهی ساختانه ایدهکدر  .(156و  155: 1397)پاینده، ند کها بررسی مینظامی از داللت

ند تبط هستم مرهی اجزا به نظام جای دارد. به بیان دیگر، ساختار یعنی نظام. در هر نظامی همه

بل جزا قاارد کارک کل نظام بدون درکل نظام است. بنابراین کته به رد همه اجزا وابسکارکو

-زبان ردی است نشأت گرفته ازکرویساختارگرایی در ادبیات  .(9: 1369)گلدمن،  نیست کدر

 ا بدونرپردازان معروفی مانند روالن بارت، متن ادبی ه در روش نظریهک شناسی ساختاری

ر ار را دوینی گلدمن، ساختکساختارگرایی تاما  .ندکتوجه به عوامل برون متنی بررسی می

عصفور، ) فرمالیسمند بر خالف ساختارگرایی بارت وکارتباط با عوامل برون متنی بررسی می 

تن ادبی مفقط به  هکنشی بود به ساختارگرایی صورتگرا کوینی واکساختارگرایی ت .(92: 1981

به عقیده   .(42: 1996)عزام، یط اجتماعی غافل بود از توجه ارتباط متن ادبی با شرارد وکتفا می کا

ه متن خاص ب یگروه یا طبقه کنگری یای است برای انتقال جهانگلدمن، نویسنده واسطه

یت ه ذهنک دباش ها یا طبقاتیمطالعه متن به دنبال شناخت گروه ادبی، بنابراین منتقد باید در

  .(57: 1387)عسگری،  اندنویسنده را غنی ساخته
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 دارساختارمعنا 4-1

ارهای تمام اعمال ورفت»ه کوینی این است کلیدی در ساختارگرایی تکهای ی از مؤلفهکی

دن رکه در موقعیتی معین خواستار دگرگون کنشی از سوی فرد یا جمع است کانسانی، وا

د ارندعنا اوضاع بر وفق تمایالت خود هستند. بنابراین تمام رفتارهای انسانی خصلتی با م

این اصالح  (139: 1387)ولی پور هفشجانی،  ندکار خود، معنای آنها را روشن کوپژوهشگر باید با 

ای هر رابطاث کلیت یکومیان اجزا وند کید می کاثر تأ که بر وحدت اجزا در یکعالوه بر این

آن  در ستترمینی بمتقابل را نشان می دهد به معنای ساختار درونی اثر در نحوه بازتاباندن جهان 

ده ر سازنطبقه یا گروه اجتماعی در متن ادبی به عنص کنگری ییعنی چگونه جهان ؛نیز هست

عتقد مه ک یستی داردسکاین مفهوم ریشه در دیدگاه های مارجهان تخیلی اثر تبدیل شده است. 

: 1387 )عسگری، نگری طبقات جامعه استسطوح مختلف بیانگر جهان فلسفه دراست ادبیات و

 .(58و  57

 نگریجهان 4-2
ه آن بویسنده ه نکداند ای میطبقهاز نویسنده متعلق به گروه وگلدمن هر اثر ادبی را مستقل 

 واندیشه نگری، مجموعه آرزوها، احساساتبینی یا جهانمقصود گلدمن از جهاندارد. تعلق 

در  نها راوآدهد طبقه اجتماعی را به هم پیوند می بیشتر افراده اعضای گروه وکهایی است 

نگری از بنابراین مفهوم جهان .(11-13، 1369)گلدمن،  دهدطبقات قرار میبرابر سایر گروه ها و

 عی تعلقجتماافراتر از فرد به ساختار ذهنی طبقه ن با مفهوم سنتی آن متفاوت است ونظر گلدم

ز نظر او گر  ابه تعبیر دی .(48: 1986ادی، ک)باس ه برخاسته استه نویسنده از آن طبقکدارد 

 ی قراره یا مجموعه اجتماعه در برابر گروکالتی ک، ساختاری است منسجم از مشنگریجهان

 ایطبقهروه وه مربوط به گکبل ؛ه فرد نیستنگری مربوط ببنابراین جهانراه حلهای آن. دارد و

 .(85-89: 1981)عصفور،  ه فرد به آن تعلق داردکاست 

 دارقهرمان مساله 4-3
ی ه از مفاهیم اصلی اندیشهکاچ است کی از برساخته های لوک، یکقهرمان پروبلماتی اصطالح

ساز ترجمه شده است. گلدمن دار یا مسالهدر فارسی به قهرمان مسالهگلدمن به شمار می رود و

نیم کبرای پرهیز از هرگونه بدفهمی باید تصریح »گوید: در توضیح مقصودش از این اصالح می

ار کخصیتی به ه به معنی شکساز بلرا نه به معنی فرد مساله کصیت پروبلماتیه اصطالح شخک
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تواند آگاهی روشن ه نمیکنشدنی هایش او را در برابر مسائل حل شارزه زندگی وکمی بریم 

با جامعه  ک. قهرمان پروبلماتی(1381:44)گلدمن،  «دهندیقی از آنها به دست آورد قرار میدقو

قهرمان »ند. به عبارتی دیگر کتواند با آن وحدت برقرار ت ونمیود دارای گسست اسخ

ه در جهانی تباه، جویای کلی کپر مشدار، بی آینده معترض وسان مسالهیعنی ان کپروبلماتی

در حاشیه آن مخالف جامعه است ودلیل، منتقد وبه همین اصیل انسانی است ویفی وکرزشهای ا

 .(45: همان)قرار میگیرد 
 

 شعریمحمد اال.5

میالدی  1951شی، در سال کی مرادار، شاعر و نویسندهگار، سیاستمنروزنامه شعریمحمد اال

قرار دارد چشم به جهان گشود. وی تحصیالت  "فاس"ی شهر که در نزدیک "زرهون"در شهر 

به اتمام رساند  "ناسکم"ی متوسطه را در شهر رد ودورهکآغاز  ابتدایی خود را در شهر زرهون

 1975در سال و "رباط"ی حقوق دهکی حقوق وارد دانشه منظور تحصیل در رشتهوسپس ب

سیاسی متعددی داشته های صنفی واش منصبدر طول زندگی شعریا .شدفارغ التحصیلی 

انتخاب شد  1989ش در سال کی نویسندگان مرای مثال وی به عنوان رئیس اتحادیهاست. برا

د. همچنین او به عنوان خبرنگار وروزنامه نصب باقی مانبه مدت سه دوره ی متوالی در این مو

به نگارش و ار شدکش در رباط مشغول به کی حزب سوسیالیست های مرانگار در روزنامه

ة کشب)ی نخست این روزنامه چاپ می شد، مشهور بود ه در صفحهکونی به نام عین العقل ست

به عنوان مبارزی سیاسی همچون غرب است وی مشهور سیاست مچهرهاو  (.2014 اجلزيرة اإلعالمیة،

تر سیاسی این به عضویت دفیی از عمرش را در زندان گذراند ودیگر مبارزان جهان، سال ها

ترین از مهم .(2011 ،حادتاال) زندانی شدبازداشت و 1981در سال گرا درآمد وحزب چپ

ه که این صورت . باست شکارتباطات مرااو در فضای سیاسی، وزارت فرهنگ وهای منصب

به عنوان وزیر فرهنگ و ارتباطات  2000در سال به عنوان وزیر فرهنگ و 1998سال  در»

نیز دوباره در منصب وزارت فرهنگ مشغول به  2007تا  2002انتخاب شد. همچنین از سال 

رمان وتاه وک داستانآثار مختلفی در زمینه ی شعر وهمچنین . (336: 2011 )األشعری، «ار شدک

از رد وکمیالدی تألیف  1991در سال  را "یوم صعب" او مجموعه قصه هایی با عنوان د.دار

رمان . نمودنوشتن رمان را آغاز  "جنوب الروح" میالدی و با نوشتن رمان 1996سال 
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ی ی نویسندهنوشته "طوق الحمام" میالدی به همراه رمان 2011در سال  "الفراشهالقوس و"او

 ند.کر عربی را از آن خود کی بوانست جایزهتو ،"رجاء عالم"سعودی 

 

 الفراشةالقوس و ی رمان خالصه.6
( ودوستان یاسین-یوسف-)محمد "لفرسیوی"ااین رمان داستان زندگی سه نسل از خاندان 

ه کگرا است ر چپکروشنف کتصویر گر یاین رمان ند. کها را روایت می واشخاص پیرامون آن

باورهایش به القاعده پیوسته همه آرمانها وه کاری پسرش مرگ انتح کپس از حادثه دردنا

 .(www.arbicfiction.org)فرومیریزد 

سیر مر ه دک های متعددی استه شامل داستانکبل داستان نیست؛ کاین رمان تنها روایتگر ی

صلی شخصیت ابا راوی و میکها ارتباط محاستانی این دهمهنند وکت می کهای مختلف حر

د ی فصل پنجم رمان محمه راوکر است کرمان یعنی یوسف الفرسیوی دارند. الزم به ذ

است دی مر ،استی نسل اول از خاندان فرسیوی ه نمایندهک. محمد الفرسیوی الفرسیوی است

 یختسار وکها در آن جا پس از سالند وکمهاجرت می  ه به آلمانکایی از اهالی زرهون روست

 ت استره پسارمند اداکه کبا زنی آلمانی به نام دیوتیما و از نظر مالی بسیار پیشرفت کرده

مسیحی ه فرزندش آلمانی وکر کاین فو ولی با به دنیا آمدن پسرش یوسف ند.کازدواج می 

ارد او و سرانجام .گیردتصمیم به بازگشت می ه اجدادش مسلمان هستند؛کبزرگ شود در حالی 

 ند.کجا امپراطوری فرسیوی را تاسیس میدر آن د وزرهون می شو

شته که حاوی خبر کشود آغاز میخطی به یوسف الفرسیوی  کای ترمان با رسیدن نامه

ه کاین در حالی بود  .است در زیر لوای گروه القاعدهودر افغانستان  "یاسین"پسرش  شدن

دچار  پس از این حادثه یوسف .ی تحصیل به فرانسه فرستاده بودیوسف، یاسین را برای ادامه

ه در زندگی اش رخ می دهد؛ از حوادث کدر برابر هر اتفاقی حسی می شود وبیتفاوتی بی

ه این حوادث برای شخص دیگری اتفاق افتاده کند، گویی کتا بزرگ خنثی عمل می کوچک

های هبال آن، حملبه دندست دادن حس بویایی او انجامید واین حالت یوسف، به از  است.

ه در آن حاالت گویی با کداد حاالتی از پریشانی وسر در گمی به او دست میعصبی ناگهانی و

ی ه دربارهکاش سخن می گفت؛ مانند دو دوست سین درباره اتفاقات زندگی روزانهپسرش یا

http://www.arbic/
http://www.arbic/
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-. همهنمایندمخالف خود را بیان میدیدگاه های موافق ونند وکمسائلشان بحث وگفت وگو می

این نمرده است وه یاسین که یوسف بر این باور بود کافتاد حوادث در حالی اتفاق می ی این

نون در جایی مشغول کیاسین اشیده نگه داشتن اسرار جنگی است وماجرا داستانی برای پو

خصیت های این حوادث متعددی برای ش آماده شدن برای انجام عملیاتی تروریستی است.

ه عامل کت رمان با مرگ یوسف الفرسیوی در انفجاری تروریستی در نهایداستان رخ می دهد و

 به پایان می رسد. است "عصام"آن 

 دار در رمانساختار معنا .7
تالش وایتی نارضو شکها وواقعیات تلخ جامعه مرااس ناهنجاریکدار این رمان، انعامعنساختار 

 اختار ازساین  ت. به بیان دیگراس هاناهنجاری اعتراض نسبت به اینن اصلی برای انتقاد وقهرما

  د:ش الهام گرفته شده انکاز ساختار اجتماعی جامعه مراه همگی کیل شده کعناصری تش

 تروریسمگرایی وبنیاد 1-7
ی است. سالمبنیادگرایی این رمان اشاره به معضل تروریسم ودار اترین عنصر ساختارمعنااصلی

ز و نیاخود و نیاد گرایی در جهان عرب استببررسی  ،شعری از نگارش این رمانهدف اصلی ا

ربانی های قدهخواستم وضعیت خانوامی» ه:کرده کهایش با اشاره به این رمان اعالم در مصاحبه

تحاری های انقربانی بمب گذاری ه فرزندانشانکچه آنان  نم.کبنیادگرایی را به روشنی ترسیم 

 .(ir.voanews.com) «زننده دست به این جنایت میک چه آناناند وبوده

مضمون این نامه  شود.خواند آغاز میخطی را می کی ینامه ه یوسفکای رمان در لحظه

نی یعتر بزرگ یه رمان به سطحکاز این حادثه است حوادث رمان است ویل کتشمحور 

 ند.کتا از آن به عنوان فضایی برای بیان حوادث مختلف استفاده  رسدش میکمرای جامعه

 يأنيت عن نفسو قشعريرة ابردة اخرتقتين كبخطها املرتو  طرها الوحیدا قرأت الرسالة بسعندم»
 (.9: 2011 )األشعری، *«يأعود إلی نفسو  أصابين يیف أقطع الذهول الذك  حلد مل أعرف معه

                                                                                                                                        

ز خود ی ابه حدمش خواندم، لرزشی به سراغم آمد وبرهی یک خطی را با آن خط درهم وامههنگامی که آن ن -1

 ردم. بازگ به خودبم وه گرفتارش گشته ام، رهایی یادانم چگونه از این حیرتی کدور شدم که هنوز هم نمی

 !ی داشته استی شهادت پسرت گرامیاسین! پروردگار، تو را به وسیلهبشارت بر تو باد ای پدر مژده و -2
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نویسنده در این آغاز، فعل قرأت است وه متعلق آن ک شودرمان با ظرف عندما آغاز می

حاالتی  ی ابتدایی رمان ازاو در شش صفحه میان نیاورده است. مه سخنی بهی مضموِن نادرباره

ش پس از گذشت شند وکامعلوم دچارش گشته صحبت میی ناه پس از خواندن آن نامهک

ه کرساند وبیانگر این است ین امر اهمیت نامه را میا ند.کصفحه از مضمون نامه رونمایی می

گویی  آمیز برای راوی است.دارای مضمونی فاجعهننده دارد وکغافلگیر نامه، فحوایی برق آسا و

ما تلنگر ی آن به به وسیلهخواهد به ما برساند وه رمان میکمضمون نامه همان چیزی است 

أبشر أاب ایسنی، لقد » رمان این مضمون را این گونه نمایان می سازد: .(2011)ضیاء، «بزند
شهادت پسرِ ی خبر این نامه در بردارنده (.15: 2011)األشعری، *«!كبناهللا بشهادة  كرمکأ

 ی تحصیل به فرانسه رفته اما سر از افغانستانه برای ادامهکاست  "یاسین"یوسف فرسیوی 

 شود. شته میکآورد ودر عملیاتی انتحاری در می گروه القاعدهو

وی ماجرا را رب هر دو سدر ریشه یابی بنیادگرایی در جهان ع شعریمحمد ا» در این رمان

ند. ک. او در این رمان بنیاد گرایی را از دو منظر بررسی می (ir.voanews.com) «بیند.قربانی می

ه کهم به عنوان فردی تروریست و کهم به عنوان پدرِ ی ه یوسف فرسیویکبدین صورت 

ن آن در پایان داستا ه عصامکانفجاری  ند.کشود نقش آفرینی میوریستی میقربانی انفجاری تر

نفصلنا فیها عن األرض استدار الشخص ا اليت ،اللحظة احلامسة كتل يفو » دهد:را انجام می
النظرة احلادة وجه عصام، مرعواب  ثة و کفی ملح البصر خلف اللحیة الامال حنوی، فرأيت کبرأسه  

†«قبل أن أتخذان غیمة بیضاء ابردة فی دويها اهلائل! كان ذلکن أبدا فی حیاته،  کما مل يک  

ش مانند انفجار کاو در سراسر رمان به برخی وقایع تروریستی در مرا (.332: 2011)األشعری،

 ند. کا اشاره میدارالبیضناس وکانتحاری در م

 

                                                                                                                                        
 

امال به سمت من چرخاند ودر چشم بر کسرش را ی آخری که از زمین جدا شدیم، آن شخص و در آن لحظه-2

اش در زندگی راسی کهه هراسان بود. هی عصام را دیدم کهرهرنده، چهای انبوه و نگاه بُهم زدنی در میان آن ریش

ا را سرد مید ودی سفدوکمر بند انتحاری، صدایی هولناک وهرگز آن را تجربه نکرده بود. لَختی بعد در اثر انفجار 

 احاطه کرد!
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 خواری مافیای زمین 2-7
دی جی از معضالت کخواری، یه مافیای زمینک توان فهمیدمیش کبا نگاهی به اخبار مرا

ران دیگ کی ضبط امالها شاهد پدیدهشیکه مراکهه است چندین د» ش است.کمرای جامعه

س از ان وتره منجر به عدم اطمینکید شده الهبرداران هستند، و این امر آن چنان تشدکتوسط 

ه کای زمین ها به وجود مافیشیکنزد آنان گشته است ومرا، کی امالگذاری در زمینهسرمایه

 (.2019الشرقاوی، ) «ند، معترف هستندکن را غارت می اموال شا
 نیم:کده می الهبرداری مافیای زمین از طریق جعل اسناد را مشاهکای از در رمان، نمونه

الفاخر  ينكيتعلق األمر ابملشروع الس ،إن فضیحة عقارية ستفجر قريبا دأمحد جم قال يل»
هتا من اتجر اشرت علی أرض  «السور الوطين»الذی شیدته جمموعة  ،مبدينة تطوان «النافذة الزرقاء»

أن الدولة و  كمل زامری، أن األرض يفاملبنی بعد تدشنی املشروع ابلطبول و قد تو  ،خمدرات معروف
صفوف  عتقاالت واسعة يفأدی إلی ا ي بتزوير واثئق عقارية الشیء الذور متكها للتاجر املذ كمتلی

ربا علی دفع جم يعقار نعش الاملح لصاحل الدولة جعلت م واضكمة إلی النطق حبكدفع ابحملاإلدارة و 
أرض مسروقة وضلوع أطراف وع لعلیة القوم علی جعلت فضیحة تدشنی مشر مثن األرض مرتنی، و 

 (.289: 2011)األشعری، *«لساحة العامةا التزوير تنفجر يفتیال و حالنصب واال متعددة يف

راکش م دی درهای اقتصاها ونابسامانیهایی از این دست، ناهنجارینویسنده با ذکر نمونه

 ت.  رده اسکدهد چطور فساد در ادارات دولتی این کشور رخنه کشد ونشان میرا به تصویر می
 

                                                                                                                                        
، مثل بمب آمده ی ملکی به بارای که در زمینهری در رابطه با رسواییبه زودی خباحمد مجد به من گفت که  -1

د که می باش در شهر تطوان "پنجره ی آبی"ی مسکونی باشکوه د شد. این رسوایی مربوط به پروژهمنفجر خواه

است. و  ث کردهآن را در زمینی که از تاجر مشهور مواد مخدر خریداری کرده بود، احدا "دیوارملی"مجموعه ی 

ه بجر مذکور ه تابواگذاری آن زمین در مالکیت دولت بوده و این معلوم شد که س از افتتاح پروژه با بوق وکرناپ

ه در ای گسترداین همان چیزی است که منجر به دستگیری ه وسیله ی جعل اسناد ملکی صورت گرفته است.

ال مد که دادگاه را بر آن داشت که به صورت واضح به نفع دولت رأی بدهد و باعث شبخش های اداری شد و

 سوایی راهبر رخکه  سبب شد. ودن این زمین مجور شود که دو مرتبه بهای آن را پرداخت کندباخته برای زنده کر

ل ست داشتن آدم های مختلف در جعدبه افراد سرشناس بر روی زمین غصبی و ی مربوطاندازی پروژه

 کالهبرداری، در فضای عمومی جامعه منفجر شود.و
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 قاچاق اشیای تاریخیسرقت و 3-7
این  جو درجست وان پس از تحقیق وه پژوهشگرکرده کشعری در رمان، حادثه ای را بیان ا

ی در ، سعیخوفاداری به تار ضمن نویسندهامال واقعی بوده وکین حادثه ه اک نددریافت زمینه

ی ن مجسمهارد. این حادثه، ربوده شدش را دکباستانی در مراآثار سرقت انتقاد از مافیای 

اقع در و "ولیلی"از سایت باستانی  های شراب رومیالهه (خوسکوس یا باک)با"دیونوسوس"

س کنعش مکارخ داد ودر رسانه های مر 1982ه در سال کاشد می ب یلومتری شهر زرهونکسه 

 .(2013)اسعدی،  ه استشد

 شیده است:کل زیر به تصویر کاین حادثه را در رمان به ش شعریا

ان يقف منذ ك، حیث  يسرق متثال ابخوس من مدخل ولیل 1982 يما 9يوم السبت  يف»
يرجع و  ،یء علی ساقه الیمنیكيتوضع واقف  مسرته اخلفیفة، مراهقا يفو  ،عقود بقامته الصغریة

سورة عند كه الیسری املیسری قلیال إلی الوراء، بینما تبتعد شیئا ما عن جسده ذراعبساقه ال
علیها بعض أصابع  كتر  يء الذيالش قد اضطر اللصوص إلی اقتالع التمثال من قاعدتهاملرفق. و 

ل التوقعات فقد انطلق التحقیق كخالفا لما تبقی من املنحوتة اجلمیلة. و  لك  يالقدم الیمنی، ه
أخریا ابعتقال حممد لنازلة ابعتقال حمافظ املوقع، مث ابعتقال دلیلنی سیاحینی، مث هذه ا يف

ء ال يعرف ياملوقع عن ش التنقیب يف ان دائمكاملنطقة مل يشهد أنه   مل يبق أحد يف يالفرسیوی الذ
*«أحد ما هو؟  (.63: 2011)األشعری، 

                                                                                                                                        
با قامت  قرنها ی دزدیده شد، همان جایی کهورودی شهر ولیلی باکخوس از مجسمه 1982مه  9در روز شنبه  -1

پای چپش  وتاده ای که اندکی گندمگون است، ایستاده بود. جوانی که با تکیه بر پای راستش ایسکوتاهش و چهره

ست. ادور  تر گذاشته است، در حالی که تا حدی بازوی چپ او که تا مچ شکسته است، از جسم اورا کمی عقب

های پای تشز انگااین کار سبب باقی ماندن تعدادی ی آن جدا کنند وجسمه را از پایهاند که ممجبور شدهسارقین 

ست. ی زیبا باقی مانده اآن چیزی است که از آن مجسمهی همهراستش روی پایه شده واین چند انگشت 

دو  سپس حل، ومازداشت فرماندار ی این رویداد آغاز شد منجر به بی انتظارات، تحقیقی که دربارهبرخالف همه

نطقه می در آخر به بازداشت محمد فرسیوی منتهی شد. محمد فرسیوی ای که کستن از راهنمای گردشگران و در

کسی  ده کهجست و جوی چیزی بودائما در آن محل در حال حفاری و نمانده بود که شهادت نداده باشد که وی

 داند آن چیست؟نمی
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 در رمان دارقهرمان مساله .8
سف یژه یووی شخصیت های اصلی رمان به ورویاهای تحقق نیافته هاامیکی نانندهکرمان بیان 

 ه بزرگی وعظمت وداشتن خاندانیکالفرسیوی است. مانند رویای پدرش محمد فرسیوی 

باشد، موفق وسرنوشتی واحد می کتره داشتن زندگی مشکیای خود یوسف بزرگ ویا رؤ

 ه تمامکیای پسرش یاسین رسد وهمین طور رؤست میکه به شکگرایی های حزب چپآرمان

 .(2015)الناوی،  شوندست مواجه میکاین رویاها با ش
ر داسالهمتوان مصداق قهرمان ی رمان یعنی یوسف الفرسیوی را میقهرمان اصلبنابراین 

نها به آی از دقیقتواند آگاهی روشن وه نمیکدارد  او در برابر مسائل حل ناشدنی قراردانست. 

 .(45و 44: 1381گلدمن، ) ینده استآبیمعترض ودار، قهرمانی مسالهدلیل ورد. به همین دست آ

ن یوستپناتوانی او در فهمیدن علت عملیات انتحاری و کشدن پسرش در یشته کدریافت خبر 

 مافیای نندش ماکنابسامانی های اجتماعی، اقتصادی واخالقی در جامعه مراپسرش به القاعده و

وروی  از آرمانهای خودشیدن دوستان مبارزش کدست و ستانیزمین خواری، قاچاق اشیاء با

ه سبب کی است عواملها امی یوسف در مبارزه با این نابسامانیکناوی بندهای مالزد و آوردن به

 لبتهوامی شود یوسف به قهرمانی خشمگین، معترض وناراضی از شرایط موجود تبدیل شود. 

 گروه بنیادگرای اسالمی است:  که یشف علت پیوستن پسرش بکاو  ترین مسالةاصلی

.... واحلزنمل من األ رة غضب عارمة منعتينفو  یاينكابخلرب مألت   من اللحظة األولی ملعرفيت»     
 كنبتت تل، متی ك؟ مث متی حصل ذلوقفت علی شفریهتا طوال حیايت اهلوة اليت يف ملاذا يدفعين

دين ان يلعب بیكان طفال أو مراهقا؟ هل  ك؟ أایم  كيولد؟ أو بعد ذل أنالبذرة املسمومة؟ قبل 
)االشعری،  «*خلف نعش بیننا؟ يحنن منشنا نعیش و ك، هل  كن نری ذلكمل نمضرجتنی ابلدماء و 

 .(17و  16: 2011

                                                                                                                                        
مم شد. غز درد و ل که از خبر مطلع شدم، وجودم را طغیان خشمی شدید فراگرفت که مانع ااز همان لحظه او -1

ی بهام بر لیزندگ پرتگاهی هل داد که در طول ظالمانه را با من کرد؟ چرا من را درچرا این کار زشت و مسخره و

ا بعد بیاید؟ ی دنیا از این که بهآن ایستاده بودم؟ چه زمانی این چنین شد! چه زمانی آن بذر سمی کاشته شد؟ قبل 

ا آن ر کرد وماا با دستان آغشته به خون بازی میاش یا روزهای نوجوانی؟ آیاز آن؟ در روزهای کودکی

 ؟ای در حرکت بودیمکردیم که در پشت جنازهدیدیم؟ آیا ما در حالی زندگی مینمی
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ه کانی زمت. ست اسسوسیالیفعال سیاسی روزنامه نگار و کدر این رمان ییوسف الفرسیوی 

ت به بازگشش که به مراکزمانی و شدی فراطا سیالیستو حزب سورده عضکدر آلمان زندگی می

ا ان راه دوستانش طعم زندوی در این مسیر به همر .ی درآمدحزب سوسیالیست کعضویت در ی

 شود:ار میکگرایان مشغول به ی معروف حزب چپنامهدر نهایت در روزچشیده و
إلی مجاعة  ينتقاد فورت،كنُت أعیش بفرانكجمموعة يسارية متطرفة عندما   خنرطُت أوال يفا»
 ان يتطلبه مينك سرعان ما تعبُت من اجلهد الذی  ، مثيية مغربیة منشقة عن احلزب الشیوعيسار 

القدامی من  يمعتدل، مل مینع أحد رفاق يی األشیاء، فاخنرطُت فی حزب يسار أقص البقاء يف
ريف، ش يفی درب موال يإلی اعتقال أسطور  قادين يء الذيرته، الشكفی مذ  يحتفاظ ابمساال

دون  التهم ثالث سنوات من حیايت يها حرفا واحدا، مث إلی السجن الذمة مل أفهم منكمث إلی حما 
 .(17: 2011)األشعری، «*مقابل

ز زندان اه پس از خروج کگرا است از مبارزان چپ یانمونه "احمد مجد" در این رمان،

شیده کاز دوستان زندان او رده ودرگیر مفاسد اقتصادی شد. کهای خود را فراموش آرمان

ی کلدر معامالت مرود وبه تدریج الت میکاغ حرفه وه پس از آزادی به سرکیوسف است 

 :2011، )االشعری اندیشدمنفعت میسب سود وکه وتنها به غرق شد حتی قاچاق عتیقهو فاسد

 .(289-298 و 131-125

الذين يبرتون من ل السجناء ككعند خروجه من السجن قضی زهاء ثالث سنوات اتئها  »
نفس اآلن علی  لیبدأ ممارسة املهنة... واعتمد يفتب حماماة كأمجل سنوات عمرهم، مث فتح م

                                                                                                                                        
گروه  را به سویگرای تندرویی شدم که مه چپکردم، عضو گرودر ابتدا وزمانی که در فرانکفورت زندگی می-1

 ی که باقیتالش چپ گرایی مراکشی که از بقایای حزب کمونیسم به وجود آمده بود، هدایت کرد. اما به سرعت از

ز ا. ویکی به عضویت در حزب چپ گرای میانه رویی درآمدمکرد، خسته شدم ودر عمق مسائل اقتضا میماندن 

رب ن دزندا ای من درافسانهشدن بازداشت  در دفتر خاطراتی حفظ کرده بود که به ااسم مرام ان قدیمیدوست

ال از سدر پی آن سه فهمیدم. ویک کلمه از آن را نمی که حتیمنجر شد ای سپس محاکمهموالی الشریف و

 ای گذراندم.بدون هیچ نتیجهام را یزندگ

ود. سپس بکنند سردرگم های عمرشان را تباه مین سالس از خروج از زندان مانند همه زندانیانی که بهتریپ-2

راکش ر شهر مدهای موروثی پدرش زمینروی دفتر وکالت باز کرد تا به این حرفه مشغول شود... در همان زمان 

 انگیز رشد کرد وتوسعه یافت. پیمان کاری امالک تأسیس کرد که به سرعت و به شکلی حیرت
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ربت كش لیؤسس علیها مقاولة عقارية سرعان ما  كمرا  ها والده يفكتر  القطع األرضیة اليتبعض 
  .(126، همان)« *ل مذهل...كوتوسعت بش

اند، انتقاد هکه به منفعت طلبان امروز مبدل شد کوشد از رفتار مبارزان سابقنویسنده می

 پایبند خود کند. درحالی که یوسف الفرسیوی نماینده نسل مبارزانی است که هنوز به باورهای

 افشای مفاسد، به مبارزه ادامه دهند.  کوشند با صالح قلم ومیوهستند 

  نگری نویسندهجهان .9
 سفزیادی به نویسنده رمان دارد. یواهت راوی داستان شبشخصیت اصلی ویوسف فرسیوی 

او  رده است.کبه دلیل گرایشات چپش سه سال را در زندان سپری گرا بوده ومبارزی چپ

چنین نویسد، وی هممی "امهایی به معشوقهنامه"است ودر روزنامه ستونی به نام  روزنامه نگار

 .ستا شکدر مرا کیای ملمافی تروریسم ووشتن مقاالتی دربارهدر اغلب اوقات درگیر ن

به  چند سالگرا وگار است هم سیاستمدار چپاالشعری هم روزنامهمحمد نویسنده رمان 

  .(ة اجلزيرة اإلعالمیةکشب) طر مبارزات سیاسی به زندان افتادخا

پس از  شکچپ گرایان مراقصد دارد این مسأله را ببیان کند که شعری ا رسد،به نظر می

ه هنوز کی ادسته اند:به دو دسته تقسیم شدهشور کعرصه سیاست این در ست سنگین خود کش

های اما از طریق جبه ،نندکهر چند در این حزب فعالیت نمیهای سوسیالیستی وفادارند وبه آرمان

ی دیگر اهداف پردازند. دستهمیبه مبارزه و دهنددیگر احساس مسئولیت خود را نشان می

ستای نفوذ، تنها در رارده واز طریق زد وبند با صاحبان قدرت وکهای حزب را فراموش وآرمان

گرای خود هنوز با رفقای مبارز چپ یوسف در این رماننند. کسب سود و منفعت، فعالیت میک

ه در این کند کت میکشر "ناسکم"و "رباط"در هایی در ارتباط است وبا آنان در شب نشینی

ه کهایی ایتکها جز حه از آنکمبارزاتی  گویند؛خن میها از خاطرات مبارزاتشان سنشینیشب

ه یوسف هم چنان حافظ مبادی کرسد باقی نمانده است. به نظر میچیزی نند، کرارشان میکت

نگاری ی روزنامهه همان جبههکای دیگر ی او در جبههاز مبارزها این را سوسیالیسم است، و م

رشوه فاسدان وه رسوایی زمین خواران وها بدر آند ونویساو مقاالتی می شویم.متوجه می است

گی برخی از رفقای مبارز قدیمی او از تحمل اصول زنده کاین در حالی است  پردازد.گیران می

قراردادهای  ،آن ه درکبرابری به اصولی تغییر یافته زندان وایمان به مبادی سوسیالیسم و
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 این اصول جدید باعثجیگاه مهمی دارد و قدرت و نفوذ، روابط با صاحبانومرموز و کوکمش

به عنوان  رمان، احمد مجددر نونی رنگ ببازد. کدر واقعیت  ار قدیمی سوسیالیستیکه افکشده 

ی فاسدی غرق که وی در معامالت ملک. به طوری رده شده استکر کاین افراد ذ ازی انمونه

)دوست  "لیلی"ه کن می بینیم اندیشد. در قسمتی از رماسب سود و منفعت میکتنها به ه وشد

 گوید:میند وکوم میکبه شدت او را محیوسف( 

خصوصا إذا قبض الثمن. أمل تقولوا  أن يتسلطن علینا بسنوات سجنه. ال أحد له احلق يف»
ون فعلیه أن كالبل ر بفلوس املصاحلة يفكان يسكن من  كلم تصاحلتم؟ أان ال أعرف مع من و كإن

ون فخورا كنت ال تستطیع أن تكء! إذا  يش يمعتوه أب يلسُت مدينة ألجیبه. أان  يضع لسانه يف
مث اسرتجعتها  كأقرضت النظام بعض سنوات من عمر  كأن كابلثمن الذی أديته، فمعنی ذل

 (.224)همان: *«!مبعدل فائدة ال أبس به

 :ردکخالصه  واعتراضمبارزه لیدواژه کدو در نگری نویسنده در این رمان را توان جهانمی

قاچاق و رقت س یایمافند القاعده، مافیای زمین خواری ومبارزه با مافیا: اعم از مافیای ترور مان

ن ارزامب فراموش شدن آرمانهایهای اجتماعی وناهنجاریاعتراض به  همچنینآثار باستانی. 

    . گرا در زدوبندهای اقتصادیچپ

 

 نتایج.10
الت کمشمعضالت واس کانعپیوسته از  ای است به همدار رمان، مجموعهساختار معنا

ه ک بردش از آن رنج میکاقتصادی مراه ساختار اجتماعی وک ، اقتصادی واخالقیاجتماعی

                                                                                                                                        
به  ه باشد.بر ما داشت هایی که در زندان گذرانده، سعی در سلطه جوییسال کس حق ندارد به خاطرهیچ -1

انم با نمی د اید؟ منگر نمی گویید که صلح و سازش کردهها را دریافت کرده باشد. مخصوص اگر بهای آن سال

ا رش دایصکند باید ول هایی که از صلح وسازش به دست آورده در بالکن مست میچه کسی. ولی کسی که با پ

نایش های زندان( معالای که کردی افتخار کنی )ستوانی به این هزینهمدیون هیچ احمقی نیستم! اگر نمی ببُرد. من

س ا سودش پبقرض را خواهی آن ای و اکنون میاز عمرت را به این نظام قرض دادهاین است که تو چند سالی 

 این کار هیچ اشکالی ندارد.بگیری و
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اری، زد وبندهای سیاسی ومالی، سرقت خوزمینتروریسم، بنیادگرایی، مهمترین آنها عبارتند از 

 مفاسد اخالقی.قاچاق آثار تاریخی وو

قه از طب م بخشیکدست  نگریننده جهانکسکلقوس و الفراشه، منعنگری نهفته در رمان اجهان

واخالقی،  اجتماعیه نسبت به معضالت اقتصادی وکاست ش کگرای مرار چپکروشنف

 است. قاچاق در جامعه با تروریسم، مافیای زمین خواری وخواستار مبارزه معترض و

. دار دانستمساله توان مصداق قهرمانرمان، یوسف الفرسیوی را می شخصیت اصلی

 کبه ی سو در برابر معمای الینحل پیوستن پسرش که از یکگرا نگار ومبارزی چپروزنامه

ون گمفاسد گوناسرگردانی است واز سوی دیگر، ان بنیادگرای اسالمی دچار حیرت وسازم

ز رخی اه بک کترده مالی مافیای امالفساد گس به ویژهش کاخالقی در جامعه مرااجتماعی و

را به  او دندبندهای آن شآلوده زد وهایشان انردن آرمکقای سابق چپگرای او هم پس از رها رف

 .ه استورطه خشم، ناامیدی، سرخوردگی واعتراض به وضع موجود سوق داد
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 وينيةکرواية القوس والفراشة من منظار البنيوية الترؤية العامل والبطل اإلشکايل يف 
  نوع املقالة: أصيلة

*ومن انظميانه  2زاد شهريور، زهرا نيک1

 یة العربیة وآداهبا جبامعة خوارزمأستاذ مشارک يف قسم اللغ. 1
 سم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة خوارزميمرحلة املاجستری يف ق ةخرجی. 2

 12/11/1399البحث:  اتريخ قبول 11/03/1399 البحث: اتريخ استالم
 

 صامللخ  
 2011لعربیة عام ر اكبو  ائزةجباتب والصحفي والسیاسي املغريب فازت كرواية القوس والفراشة حملمد األشعري، ال

ماعیة األزمات االجتو ل كملشا ااية الرو  اتب يفكعودية رجاء عامل. صور المناصفة مع رواية طوق احلمام للروائیة الس
لرواية وفق دراسة اتبنی . هتريبهاو ثرایت اإلرهاب واألصولیة ومافیا العقارات وهنب األكاجملتمع املغريب   واألخالقیة يف

املغريب اليت  اجملتمع ينی يفالیسار  ثقفنیرتبط بطبقة املن رؤية العامل يف الرواية هي رؤية توينیة أكمنهج البنیوية الت
ة ومافیا األصولیو إلرهاب افاح واالحتجاج ضد كز علی الكاتب الرواية. ورؤية العامل هذه ترتكها  إلیينتمي 

 ي وصحفي يعادلضل يسار ة مناالعقارات واألزمات االجتماعیة واملؤامرات املالیة. يوسف الفرسیوي بطل الرواي
دی إح ه يفابن بسبب تورط حتول إلی معارض خائب وساخط ل الذيمان. البطايل عند غولدكالبطل اإلش

من  مواجهة العديدو حیاته  طوال جلهاؤل القیم الیسارية اليت انضل من أوتضا حارایا انتاخلالای اإلرهابیة وموته 
 تماعیة يف اجملتمع املغريب.جل االكاملشا 

 
  .ايلکشامل، البطل اإلؤية العر  ،مانوينیة، غولدکالبنیوية الت ، القوس والفراشه،يعر شحممد األ :رئيسةال الكلمات
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Abstract 
The novel Al-Qaws and Al-Farasha (The Arch and the butterfly) written by 

Mohammed Achaari a Moroccan politician, novelist and journalist was the 

winner of the international prize of the Arabic fiction in 2011 commonly 

with Raja’a Alem Saudi novelist. The author has portrayed the social 

problems of the Moroccan community including terrorism, Islamic 

fundamentalism, land grabbing and antique smuggling. Studying the novel 

based on Genetic structuralism reveals that the worldview in the novel 

belongs to the class of intellectual leftist wings with the author was one of 

them for years. And it appears protest and in struggle against terrorism, 

Islamic fundamentalism the gangs of real estate, land grabbing and financial 

collusions. Yousef the main character in the novel is a leftist fighter and 

journalist and he is a sample of problematic hero according to Goldmann’s 

theory. Who is disappointed, angry and protestant because of death of his 

son as a member of Al-Qedah, dwindle of the left values and social and 

economic problems in Moroccan community.  

 

Keywords: Mohammaed Achaari, Al-Qaws and Al-Farasha, Genesis 

structuralism, Goldmann, worldview, problematic hero.  
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