
 

 105 

 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ1401صيف، 63الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 105-126م؛ صص 2022

 زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیلتکنیک آشنایی
 نوع مقاله:پژوهشی

 5، مریم رحمتی4،جهانگیر امیری3، پیمان صالحی*2، مجید محمدی1مهران معصومی

 انشاهی، کرم، دانشکده ادبیات و علوم انساندانشگاه رازی .دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات عربی1

  انشاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرم ،رازیدانشگاه  .استادیار گروه زبان و ادبیات عربی2

  ، ایالمدانشکده ادبیات و علوم انسانی ،.دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه ایالم3

  شاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمان ،دانشگاه رازی عربی دانشیار گروه زبان وادبیات.4

   نشاهدانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرما ،.استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی5

 26/10/1400: پذیرشتاریخ  06/02/1400 :دریافتتاریخ 

 کیدهچ
هدف از  وتظره است ای نو و غیرمنمسائل عادی، به شیوه دادنتوانایی نویسنده در نشانمعنای زدایی بهآشنایی

 ده او رازعادت کاربرد آن ایجاد رخنه در ادراک انسان گرفتار تکرار، کلیشه و عادت است تا ادراک و احساس

اکن سنی تبار عنوان رمانی است از هدی برکات، نویسنده لبنا« برید اللیل»حساس به مسائل و دگرگون کند. 

ل در سا« یبوکر عرب»ای که برنده جایزه به محض انتشار، مورد توجه خوانندگان قرار گرفت، به گونه فرانسه که

ن رابطه ر بحراگردید. این رمان، روایتگر داستان کسانی است که عمدتاً به عّلت مهاجرت اجباری، دچا 2018

ن، ه بر ایده شده است. عالواند. این رابطه به خصوص بین مادران و فرزندان و عشاق به تصویر کشیشده

ش به نمای هانه، برایاست. هدی برکات، آگا ها نیز بیان شدهوضعیت افراد درگیر بحران ارتباطی با دیگر فرهنگ

کتور ظریۀ ویزدایی در نزده از شگرد برآمده از رویکرد فرمالیستی یعنی آشنائیگذاشتن این رابطه بحران

یکرد اضر با روداند. پژوهش حزدایی از امور هستی میرا زاییدۀ آشناییاشکلوفسکی بهره برده است که هنر 

پردازی تپردازی، پیرنگ و روایهای صورت گرفته در شخصیتزداییپی نشان دادن آشنائی تحلیلی در -توصیفی

وی ن، رارما نگاری ارائه گردیده است. در اینرمان مذکور بوده که به صورت اپیزودهایی مستقل و در قالب نامه

 و ایجاد تشکیک زدایی،هر اپیزود، شخصیت محوری آن است. نتایج نشان از آن دارد که هدف نویسنده از آشنائی

 هایی چون مهر مادر و فرزند و عاشق و معشوق به یکدیگر و همچنین روایترخنه در کالن

سیده ربست ه بنبعاطفی، وضعیت  های احساسی ودوستی است تا بتواند در قالب تابوشکنینوعرابطه مبتنی بر 

 انسان را در جهان پسامدرن به تصویر بکشد. 

 .زدایی، بحران رابطههدی برکات، برید اللیل، اشکلوفسکی، آشنائی: هاكلیدواژه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            m.mohammadi@razi.ac.ir                                            نویسنده مسئول *

   

mailto:m.mohammadi@razi.ac.ir


 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 106 

 

 . مقدمه 1

کند است که در آن نویسنده تالش می« زداییآشنایی»پردازی، های نوین داستانیکی از تکنیک

زده انسان را نسبت مسائل مختلف، دچار تغییر و دگرگونی نماید. نخستین بار ادراکات عادت

زدایی را مطرح کرد. او بر این باور بود که معنای هنر در مفهوم آشنایی *ویکتور اشکلوفسکی

. در ای نو و غیر منتظره، نهفته استها به شیوهاز چیزها و نشان دادن آن« زداییآشنایی»توانایی 

بینیم، چراکه ادراک ما بر حسب عادت و به طور زندگی روزمره، ما عمق امور مختلف را نمی

سان که شوند، نه آنسان که ادراک میکند. هدف هنر، انتقال چیزهاست آنخودکار عمل می

شوند. هنر با ایجاد اشکال غریب و با افزودن بر دشواری و زمان فرایند ادراک، از دانسته می

و باید  شناختی استفرایند ادراک، فی نفسه، غایتی زیبایی»کند؛ زیرا زدایی مییاء، آشناییاش

وظیفه ادبیات، نه آشنا »به عقیدۀ شکلوفسکی، ( 13: 1390)ایرما ریما، « این فرایند، طوالنی شود.

ان و قابل فهم ساختن مفاهیم دشوار، که برعکس، ناآشنا ساختن تعابیر مألوف است. شاید بتو

ای است که شاعر یا نویسنده از آن، برای آفرینش اثر گفت که به اعتقاد وی مفاهیم، تنها بهانه

موجب به تأخیر افتادن و »زدایی (. آشنایی56: 1383)خائفی و نورپیشه، « جوید. خود بهره می

، )احمدی .«گرددوری بیشتر خواننده از آن میگسترش معنای متن و در نتیجه لذّت و بهره

1380 :47)  

ما  شودمی ه باعثاند، امری کزدایی پیوند زدهساختارگراها مسأله پیرنگ را با مفهوم آشنایی

دبیات انر و گوید های آشنا و مألوف نبینیم. شکلوفسکی در احکامی کلی میحوادث را به گونه

هان ج زده انسان و دریافت معمول و مألوف او ازشود تا احساس و ادراک عادتسبب می

ه شود. بر میدگوگون شود. ادبیات با ناآشنا کردن امور آشنا باعث التفات مخاطب به جهان اث

 دفش اینهیرد گاعتقاد او، هنر و ادبیات با انواع و اقسام تمهیدات و صناعاتی که به کار می

د یان کنب ایهای را به گوننیست که چیزی را به ما بشناساند، بلکه هدف هنر آن است که پدیده

 – 68: 1389نه، )قاسمی پور و دشت ارژایم. که گویی ما برای نخستین بار است با آن روبرو شده

69) 

                                                                                                                                        
* - Viktor Shklovsky 
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ا ملب توجه ها داستان برای جبه عقیدۀ فرمالیست»زدایی مبحثی فرمالیستی است. آشنایی

ا ، آشکارداتتمهی گیرد و در زبان ادبی، اینرا به کار می« کند کننده»یا « تمهیدات بازدارنده»

ه اصلی تحلیلی، توج -این پژوهش، با رویکردی توصیفی(. 7: 1380)ایگلتون، « شوندعرضه می

 ت گرفتهل، صورهایی معطوف داشته است که در اپیزودهای رمان برید اللیزداییخود را به آشنا

 و در نهایت توانسته است پاسخگوی سؤال زیر باشد:

فی ه اهدااز ساختارهای بنیادین رمان برید اللیل و با چزدایی در کدام یک شگرد آشنایی

 صورت گرفته است؟

 . پیشینه تحقیق2

ن مورد آ دی درگذرد لذا هنوز آثار پژوهشی محدواز انتشار رمان برید اللیل، زمان زیادی نمی

 صورت گرفته است. از جمله: 

یگران. در این ده خداوردی و ( نوشته سمی1399« )جتلیات املیتاسرد فی روایة بریداللیل»مقالۀ 

ار رسی قررا در رمان بریداللیل مورد بر« فرا روایت»پژوهش، نویسندگان، منحصراً تکنیک 

 اند. داده

ی و ه عابدیننوشتۀ فاطم« از هدی برکات« برید اللیل»بررسی روایت اپیزودی در رمان »مقالۀ 

ده شکیل شتز چندین خرده روایت رمان برید اللیل ا»دهد که دیگران. نتیجۀ پژوهش نشان می

ا را به ت و آنهه اسکه آوارگی به عنوان بن مایۀ اصلی، میان این خرده روایتها ارتباط برقرار کرد

 هم پیوند زده است. 

« رمنبتوان واکاوی ترجمۀ حمیدرضا مهاجرانی از رمان برید اللیل بر اساس نظریۀ آن»مقالۀ 

توضیح  جم بهنیان. نتیجه مقاله این است که گرایش مترنوشتۀ محمد نبی احمدی و فرزانه چله 

 و تفسیر، باعث بروز انحرافاتی در ترجمه گردیده است. 

ین های چندی صورت گرفته است که حاکی از اهمیت ازدایی نیز پژوهشدر باب آشنایی

د موار ینابه  توانشگرد فرمالیستی در آثار ادبی برای پژوهشگران ادبی است. از جملۀ آنها می

 اشاره کرد:

( نوشتۀ غالمعباس رضایی و دیگران. 1392« )آشنایی زدائی و نقش آن در خلق شعر»مقالۀ 

نتیجۀ حاصل شده از این پژوهش این است که آشنایی زدایی هدف غایی شعر نیست. بلکه 
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شگردی است برای افزودن ابهام به فضای شعر و به زحمت انداختن خواننده برای دریافت 

ای چنین هدفی از به آن و در نتیجه افزایش هیجان در روند کشف معنا. شاید نویسنده معنای

کارگیری آشنایی زدایی در داستان داشته باشد اما هدف آن در داستان فراتر از چنین مواردی 

 است. 

 سینمحمد ح ونوشتۀ محمد حسین کرمی « آشنایی زدایی از داستانهای قرانی در دیوان خاقانی»مقالۀ 

راتر از یی، فنیکدار اصل. نتیجۀ حاصل از این مقاله این است که سبک شاعری خاقانی در آشنایی زدا

یین شدۀ چوب تعتوانند از چارتعاریف صورت گرایان است. بر این مبنا، داستان نویسان توانا نیز می

ت که ن اسندگاصورت گرایان در باب آشنایی زدایی فراتر روند. هدی برکات نیز از جملۀ این نویس

 توان این شگرد را در اثر او فراتر از تعاریف معمول مورد بررسی قرار داد. می

های شپژوه همانطور که اشاره شد، برید اللیل، رمانی تازه انتشار یافته است و در مورد آن  

 که برای رفیتیچندانی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به کیفیت باالی هنری و محتوایی آن و ظ

وعی ند موضتوازدایی در رمان مذکور میبررسی از ابعاد مختلف دارد، انجام پژوهش تکنیک آشنایی

 درخور توجه باشد. 

 . معرفی رمان برید اللیل3

 بی، اینگیر درقرن بیستم و جعل رژیم صهیونستی در خاورمیانۀ عرجنگ عالمپس از دو  

ا فراهم رادبیات جنگ  گیری مینۀ شکلهائی بود که زمنطقه پی در پی شاهد وقوع درگیری

، اثر «ید اللیلبر»رمان ( 165، 1391)روشنفکر، آورد  و آثار فاخری در ادبیات عربی برجای نهاد.

یت موفق ی ساکن فرانسه است. این رمان به محض انتشار بانویس لبنانهدی برکات، داستان

افت این گردید. دری 2019فراوانی روبرو شد به طوری که برنده جایزه بوکر عربی در سال 

 تیجهنگردد و در جایزه باعث افزایش چشمگیر خوانندگان یک رمان عربی در جهان عرب می

ن به آ جه منتقدان و خوانندگان عادیهای دیگر ترجمه شد و هم باعث جلب توهم به زبان

ین دو سبی بنای حجم برید اللیل، مجموعه چندین نامه است که معموالً رابطهگردید. رمان کم

به  وق، گاهه معشنگاری وجود دارد. برای مثال، گاه این نامه در خطاب به مادر، گاه بطرف نامه

ار مان آشکرنده گی نویسنده نامه بر خوانبرادر و... است و در هر نامه، حقایق هولناکی از زند

-یآن نم ها این است که هیچ گاه به دست مخاطب اصلیشود. ویژگی جالب توجه این نامهمی

 کند. رسد و معمواًل فرد دیگری به آن نامه دست پیدا می
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طعانه ا قاراینکه سکونت هدی برکات در کشور فرانسه اثری در به کارگیری این نظریه داشته 

ز اعاصر و نویسی غربی در جهان مگرا بودن جریان داستانیتوان گفت اما به خاطر فرمینم

رایش گه در نویسی فرانسه، اثر همزیستی هدی برکات با نویسندگان فرانسجمله جریان داستان

 او به شگردهای فرمالیستی کم نیست. 

 زدایی در رمان برید اللّیلهای آشنایی. جلوه4

 زدایی در اولین اپیزود رمان. آشنائی4-1

 طار، ازقی با اولین اپیزود این رمان، دوباره کودکی است که مادرش او را در هشت نه سالگ

یک ومانتکند تا نزد عمویش تحصیل کند. راوی به روحیه غیر رروستا روانه شهری دیگر می

 زند: مادرش به هنگام وداع، طعنه می

ال وکل األطف ه کل  تکن ساعات النوم. الذي يبکي فيبقي ذلك املغيب يف رأسي مهما »
ة وتکتئبنی منطيقيت رو الرومنطيقينی الطيبنی، من إحسان عبدالقدوس إلی ريلکه. وألنك کن

 لصغریة ساعيالعلبة لی اساعة املغيب، وألنك حتب نی الرسائل املکتوبة علی ورق، حیملها إ
ترجمه: هر بار که (. 10ن: )هما «يك کتابةالربيد، يف جعبة جلدية يعلقها بکتفيه، سأکتب إل

-کمانتیشد، آن لحظۀ، جدایی در سرم باقی ماند. چیزی که همۀ کودکان و رووقت خواب می

 ومانتیکره تو کاندازد از احسان عبدالقدوس گرفته تا ریلکه. از آنجا های خوب را به گریه می

ست شده بر روی کاغذ را دوهای نوشته شوی و نامههستی و هنگام غروب اندوهگین می

اش انهای کوچک داخل کیفی چرمی که از شچی آن را در جعبههایی که( پستداری، )نامه

 کند، برای تو نامه خواهم نوشت. آویزان کرده، حمل می

در اینجا راوی، صفات یک مادر دلسوز و رمانتیک و شدیدًا عاطفی را به مادرش 

ی، حسرت داشتن چنین مادری را دارد لذا این صفت را که دهد؛ به عبارت دیگر، راونسبت می

دهد. مادری که هر غروب از سر آلود به او نسبت میمادرش فاقد آن بوده با لحنی حسرت

رساند تا پستچی نیز این نویسد و آنرا به پستچی میدلتنگی برای فرزندش در غربت، نامه می

کند. نجا راوی، به چیزی که ندارد وانمود مینامه را به دست فرزند در غربت برساند. در ای

طبیعتا داشتن مادری رمانتیک کار دشواری نیست؛ زیرا عمومًا مادران، رمانتیک و عاطفی هستند 
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های رمانتیک و احساسی ندارد و راوی با نشین، کنشاما برخالف عادت، مادر این راوی غربت

 کند.  بار، به داشتن چنین مادری وانمود میلحنی حسرت

رف یک ط احساسی مادر و فرزند به یکدیگر نه تنها دردر این اپیزود از رمان، بی

به شکلی  رابطه بلکه در دو طرف نسبت به یکدیگر قابل مالحظه است، اما راوی این ماجرا،

ی مرگ ه حتکغیر قابل تصوّر، این رابطه به دور از عاطفه را به تصویر کشیده است تا جایی 

. هي أيضا طار..نسيت املرأة اليت وضعتين يف الق»: انگیزدساسی در او برنمیمادر نیز اح
ا کي أنصرف متاما إلی التعل م. ساء نمي بنی املو وضعوها أ نستين. مل أتت يوما لرؤييت، رّب 

د هللا؛ البال  بالدين يفأخرایت ملا استطعت التعر ف إليها. تلك املرأة قصفت عمري وشر دت
ماتت وجد  قط حنیفوما. يغرابء؛ غرابء ويتامي. مل يصلين أهنا حبثت عين  اليت کل سکاهنا 

 قال ماتت يهم، مثأذکر أأحد إخويت رقم هاتفي ال أدري کيف. فقال أان أخوك فالن، مل أعد 
نی که زترجمه: (. 17 همان:) «أو بکالم مشابه« البقية يف حياتکم»أمك. أعتقد أّن  أجبته ب

شاید  یامد.نفراموش کردم. او هم مرا فراموش کرد. هیچ گاه برای دیدنم مرا در قطار گذاشت 

د رار دهنقیگر دبرای اینکه کاماًل خودم را وقف تحصیل کنم. اگر او را در مقابل من بین زنان 

آواره  ن خداتوانستم او را به جا بیاورم. آن زن زندگی مرا نابود کرد و مرا در سرزمینمی

لم اه دنباگهیچ  اند؛ بیگانه و یتیم. به گوشم نرسید کهۀ ساکنانش بیگانهساخت. سرزمینی که هم

ت ن برادرگفت م وام را پیدا کرد دانم چطور شمارهبگردد. فقط وقتی مرد، یکی از برادرانم نمی

 ت )باقیعبار شان را. سپس گفت مادرت مرده به گمانم بافالنی هستم. به یاد ندارم هیچ کدام

 یا با چیزی شبیه به این جوابش را دادم. عمر شما باشد( 

 ی یا ازگانگکلید فهم این رابطه عاری از احساس و عاطفۀ مادر فرزندی، در سایه مفهوم بی

 گوید نهفته است. خودبیگانگی که شخصیت داستان، صراحتًا از آن سخن می

دکی ت کوطرایابی دالیل به پوچی رسیدن و از خود بیگانگی راوی، به خانویسنده در ریشه

 زند:راوی نقب می

کانت تعين ابلدجاجة املريضة، حتملها النهار بطوله کي تبعدها عن نقرات الديوك. تطعمها »
احلب بيدها، وال ترتکها إال  بعد أن تتعايف. تصل ي للنعجة اليت تتعس ر والدهتا، تبقي قرهبا متس د 

ك يف مشيتها. وکانت تبکي حزان علی رقبتها، تغين  هلا، مث  تزغرد حنی تری احلمل يتحر  
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 «لسماعها ثغاء احلمالن املفطومة عن أمها... إال أان. أایما عديدة مل تکن تلتفت انحييت. 
ترجمه: به مرغ مریض توجه کرد، در طول روز آن را جهت در امان نگه (. 18: 2018)برکات، 

وراند و تا وقتی که خبرد. با دست خودش به او دانه میداشتن از نوک خروس با خود می

خواند. کند. برای گاومیشی که زایمان سختی دارد نماز میکند آنرا رها نمیبهبودی پیدا نمی

کشد وقتی خواند سپس کل میکشد و برایش آواز میماند و دست بر گردنش مینزدیک او می

گرفته شده، گریه سر های از شیر خواهد راه بیفتد و از غم شنیدن صدای برهبیند که بره میمی

  داد.داد جز من. چندین روز به من توجه نشان نمیدهد... به همه توجه نشان میمی

زود، ین اپیدهد. راوی اهای اپیزود اول، در سطح روایت رخ میزدایییکی دیگر از آشنایی

 اکم ی کند وگوید یا روایت میراوی کسی است که می»رویکردی متفاوت به خویشتن دارد. 

کمتر  اصلۀفزیاد ممکن است آشکار، با دانش، خودآگاه، و قابل اعتماد باشد و ممکن است در 

 «شود شنو قرار دادهها، و روایتهای روایت شده، شخصیتیا بیشتری از رویدادها و موقعیت

اوی رهای توان به گفتههای اول شخص، نمیدر بسیاری از روایت(. 182: 1392)بامشکی، 

-هدهعبر  اشد؛ زیرا وقتی قهرمان رمان، یا شخصیت محوری آن، کلید روایت زندگیاعتماد کر

بود  ن ویژگیهایش را باور کند. به علّت همیتواند همه حرفشود، خواننده نمیاش سپرده می

رید ما در بد. اکه راوی غیر قابل اعتماد، به یکی از انواع مشهور راوی در مبان راویان بدل ش

در  دشانبرخالف راویان غیر قابل اعتماد که سعی دارند تصویری خوب از خو اللیل، راوی،

 د:زناش برای خواننده حرف میهای منفیذهن مخاطب ایجاد کنند، صراحتًا از ویژگی

ن حديثك اهيا عس، أعود إلی النظر طويال وصراحة إلی أفخاذ النساء، وإلی أثدائهن  »
ية القهر. لی زاو إبك  ! تصد قنی بسرعة. لذا أدفعاجلميل، وعن ثدييك القريبنی وتصد قنی

ترجمه: دوباره (. 20: 2018)برکات،  «... أابلغ، لعلك تعرتضنی، بقليل من الغضب، أو العتب

-ز حرفالی که گردم. در حاهایشان باز میهای زنان و سینهبرای مدتی طوالنی به دید زدن ران

جهت،  ه همینکنی، بدر دسترس من. فورًا باور میهای های زیبای تو غافلم و همچنین از سینه

شم و خکنم. شاید معترض شوی با قدری دهم. مبالغه میتو را به سمت گوشۀ قهر سوق می

 سرزنش. 
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 ش درراوی، برخالف عادت معمول، اصالً قصد ندارد که تصویری خوب و دلپذیر از خود

ان ذهن شخصیت مقابش در رم ذهن مخاطب ایجاد کند، بلکه گویی خوش دارد خودش را در

 . و همچنین خواننده، منفور جلوه دهد. این اسلوب در ادبیات داستانی تازگی دارد

 زدایی در اپیزود دوم رمان. آشنایی4-2

یت شخص در اپیزود دوم این رمان، شخصیت محوری داستان، نامه ناتمام و به مقصد نرسیده

ش نامه ه نگاربخواند و او نیز شروع کند و آنرا میمحوری اپیزود اول را در یک هتل پیدا می

ستان یک دا کند که برخالفکند. در نامه او نیز او از زنی صحبت میروایتگر زندگی خود می

یز نای احساس پشیمانی ندارد بلکه از عملش خوشحال متعارف، پس از قتل شوهرش ذرّه

 هست:

ت يف ا. قالعقود بعد زواج دامتصو ر امرأة کتلك اليت أردت زوجها ببندقيته »
ا مستعدة لقتله من جديد من دون  ا غری اندمة، وإهن   – 37همان: « )ک  شدنی أاحملکمة إهن 

38 .) 
ی دواج)زنی را تصوّر کن به مانند آن زنی که شوهرش را با تفنگ خودش پس از از

و  ارشاز ک که چندین دهه طول کشیده بود هالک کرد. در دادگاه گفت که او پشیمان نیست

 شک آمادۀ قتل دوباره اوست(. بی

ع شنی زن، نه از عمل قتل پشیمان است و نه از مرگ هراسی دارد. او حتی از عمل

ل سیر ر حاقتل خوشحال است؛ زیرا این باور را در او ایجاد کرده است که گویی در آسمان د

یست و نشنا ای خواننده آاست. نویسنده شخصیتی فرعی را وارد داستان کرده که رفتارهایش بر

 زدایی کرده است. بدین ترتیب، نویسنده از واقعیت موجود، آشنایی

پردازی چنان رویکردی در پیش گرفته است که برخورد نویسنده، در شخصیت

ی آور است و به عبارتترین مسائل زندگی نیز عجیب و شگفتها حتی با عادیشخصیت

گی نیز توانند حتی در مواجهه با مسائل عادی زندکند که نمیهایی را تصویر میشخصیت

 معمولی و عادی رفتار کنند:
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لت للبائع حة، قملرب  اکنت أريد أن اشرتی فراشا جديدا قد يرحیين من آالم الظهر »
، فعال وصدقا، ال أريد أن أدفع مثن فراش يب ة صفاته عالي  کامليفقي، الشديد احلماسة إّن 

 (. 41ان: )هم «انة، ضمانة اجلودة، بعد أن أموت. النوعية، طوال سنوات الضم
ه خوابی نو بخرم که مرا از دردهای شدید پشت راحت کند، بخواستم رخت)می

اوج  خوابی که درخواهم که بابت رختفروشندۀ پرشور گفتم، من واقعًا و صادقانه نمی

  کیفیتش باقی بماند پول بدهم، آن هم با باالترین کیفیت، پس از اینکه بمیرم(.

ری نتظاوقتی شخصیتی توان کنار آمدن با مسائل عادی زندگی را نداشته باشد چه ا

شان نهست که بتواند در مواجه با مسائل عمیق و فکری و فلسفی، عملکرد خوبی از خود 

 بدهد. 

زدایی، ساخت ردهای ساخت شخصیت متفاوت، در چارچوب آشنایییکی از شگ

هایی عجیب و غریب است. شخصیت محوری اپیزود دوم رمان، چنین شخصیتی شخصیت

 است: 

سأحاول.  ن هذا،رغم مإشارة للبحث عن کاتبها... وعلی ال ي  ال حتمل أ« )الرسالة يه»
ا أعثر عليه فی ابريس؛ فی أحد املقاهی التی جتم  (. 48همان: ) «. عربع الشب ان الرّب 

، جود اینواش ندارد. با به درد بخوری برای یافتن نویسنده )این نامه هیچ نشانه

ا ران عرب ه جوانهایی کخانهکنم. شاید او را در پاریس پیدا کنم؛ در یکی از قهوهتالشم را می

 کند(. دور خود جمع می

تی یک که ح داندای از کسی میابی به نشانهراوی این اپیزود، همّ و غم خود را دستی

مّل دو متح ه هرکهایی است بار او را در زندگی ندیده و تنها پیوند مشترکی که با او دارد، رنج

یرد گیم میین تصمکند و این چنها این دو را بدل به برادر خواهر میاند، بنابراین این رنجشده

ن دۀ یافتکنن مه عزیزان خود پشت کند؛ عملی که تداعیبرای یافتن او به وطن بازنگردد و به ه

فریده یی آزداسوزن در انبار کاه است. چنین عملی تنها از شخصیتی خاص که با شگرد آشنایی

 آید. شده بر می

 زدایی در اپیزود سوم رمان. آشنایی4-3
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، ان دنیاادرم مادری که در این اپیزود به تصویر کشیده شده است، منفعت خود را برخالف سایر

. کندیمدهد و عوض اینکه سپر فرزند شود، فرزند را سپر خود بر منفعت فرزند ترجیح می

هت جنه را ورزارا یعنی این شیوه تربیت خشونتدهد و آندردآورتر اینکه حق را به پدر می

 داند. تربیت بهتر او می

شان نتظار از خود های مادر، کنشی برخالف انشخصیت راوی، در برابر نامهربانی

د و گ نشودهد. خواننده توّقع دارد که چنین شخصیتی هیچ وقت دلش برای چنین مادری تنمی

 او را برای همیشه ترک کند، اما قضیه متفاوت است: 

ء. أشك کل شی  م منأريد اآلن أن أقول لك إّن  اشتقتك إليك ای أم ي علی الرغ»
ت . ست  إن کنت ستعرفينين لو رأيتين. أان تغری  ذا، هأستحق  کل   إّن  قولنیکثریا. شکلي تغری 
 (. 53) «وقد تنکرينين ألّن  أصبحت ابنا للشيطان

 دارم خواهم بگوم که با وجود همه چیز دلم برایت تنگ شده. شک)مادر، حاال می

 حقم ۀ اینهاویی همگام. ظاهرم تغییر کرده. میدیدی مرا بشناسی. من زیاد تغییر کردهاگر مرا می

 ام(. روی؛ زیرا من فرزند شیطان شدهاست و تو زیر بار من نمی

د و اندههایی که عمری در گناه به سر برشخصیت محوری این اپیزود، برخالف انسان

ا رعمر  کنند به خدا تمایل پیدا کنند تا چند صباح آخرپس از ضعف جسمی و روحی سعی می

 خر عمر شیطان روحش را بگیرد: در آرامش به سر ببرند، دوست دارد که در اوا

ت عن االبن الذي کنت تعرفينه. أان» ت کثریا، تغری  ن؛ مريض يف يض اآل مر أان تغری 
بعدها،  واسعة. الجسمي ومريض يف روحي. أحلم اهلرب ألموت يف العراء؛ يف صحراء هللا

 . (54: 2018کات، )بر« ؛ روحي املريضة، وليفعل هبا ما يشاء.يسيستلم الشيطان روح

م؛  مریضشناختی نیستم، من حاالام، من دیگر آن پسری که می)من خیلی تغییر کرده

یرم. ا بمبیمار جسمی و روحی. آرزوی فرار دارم تا بیرون بمیرم، تا در صحرای درندشت خد

ا آن ند بتواپس از آن، شیطان روحم را خواهد گرفت؛ روح بیمارم را و هر کاری بخواهد می

 بکند(. 

کند که تغییراتی گسترده در راوی با لحن انسانی پیر و فرتوت اعتراف میوقتی 

آید وجود او رخ داده است و از ناحیه جسم و جان بیمارم، این توقّع در خواننده به وجود می

که او قصد توبه از کارهای گذشته و تمایل به خداوند را دارد اما برخالف انتظار، او به دنبال 



 *مجید محمدی  حتليل اخلطاب النقدی للخطب ترکيزاً علی منهج فریکالف )خطب هاشم بن عبدمناف منوذجاً(

 115 

ت نیروهای امنیتی نیفتد تا بتواند در فضای آزاد بمیرد. آن وقت شیطان هر این است که به دس

گوید به هنگام مرگ دوست دارد شیطان تواند با او بکند. اینکه شخصیت میکار خواست می

است. در نمایشنامه  *روحش را بگیرد و هر کار خواست با آن بکند، تداعی کننده فاوست گوته

فروشد. ، این شخصیت همنام نمایشنامه، روحش را در ازای علم به شیطان می«فاوست»

نمایشنامۀ فاوست گوته، چکیدۀ اندیشۀ گوته است. گوته در فاوست، سرنوشت آدمی را در »

، )به آذین «کندهای تن و جان مطرح میها و انگیزشرابطه با خدا و شیطان، در کشاکش گرایش

شخصیت محوری این داستان نیز گویی در ازای قدرت، روحش را به شیطان (. 5: 1376

شود شود و مجبور میاش، آواره سرزمین غربت میفروخته و پس از زوال قدرت بادآورده

 وار تاوان سوء استفاده از این قدرت را بدهد. فاوست

لقدر کان ا»ستی است: های فاومایههای او در خطاب به مادرش، آکنده از بنحرف
 اب. أنتقعالعفو أو ال يريد يل أن أدفع أمثان ما ارتکبت يداي، فستکوننی أنت من يقر ر،

دي. فالعفو ال يعين النسيان أو احملو. ،  ،فقة علشکنه لستکوننی مالکي أو جال   ی ابن ضال 
 (. 54: 2018ات، )برک «ال يعرف کيف ضربته الرایح العاتية فصار إلی ما صار إليه

گیری خواست که من چندین برابر تاوان گناهم را بپردازم و تو تصمیم می)تقدیر می

اه یا و گنکه ببخشی یا مجازاتم کنی. تو فرشته و جلّاد من خواهی شد. بخشش، به معنای مح

دهای ر باداند چطوفراموشی آن نیست، بلکه به معنای دلسوزی بر فرزندی گمراه است که نمی

 هدف قرار داد و به آنچه اکنون هست، رسید(. سرکش او را 

ت، های مطرح شده در این بخش از رمان، جنایت، گناه، تقدیر، مکافامایهبن

یافت، وان درتهایی که با مطالعه فاوست نیز میمایهرستگاری از کف رفته و گمراهی است. بن

این  شخصیت محوری نمونه یا پروتوتایپتوان گفت که شخصیت فاوست، پیشبنابراین، می

ست فاو گیری ازاپیزود است. یعنی هدی برکات، شخصیت این اپیزود از رمانش را با الهام

 ساخته و پرداخته است. 

مضت » شود.ها واقع میشخصیت محوری اپیزود سوم، مورد شدیدترین شکنجه
اصيل، األسابيع، وبعدها الشهور. واختلف أساليب التحقيق. ال سبيل إلی أن أروي التف

                                                                                                                                        
* - Faust Goethe.   
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لکنهم کس رونی... مل أعد أابيل ابألمل، لکن  اخلوف الذي دخل روحي جعل أوقات الراحة 
 (. 54)همان:  «عذااب خالصا. 

رای بهای بازجویی تغییر کرد. هیچ راهی ها گذشت و شیوهها و سپس ماه)هفته

 هامّا ترسی ک م،ها مرا در هم شکستند... هیچ به درد توجه نداشتروایت جزئیات ندارم، ولی آن

 های استراحت را بدل به عذاب خالص کرد(. وارد روحم شد زمان

 نام قصه، نیز رویکردیهدی برکات، در روایت احساسات و درونیات راوی بی

ه رد شکنجاز د زدایانه به خرج داده است. فرد عادی دستگیر شده به جرم امنیتی، ابتداآشنایی

ان در دور پدرش هایا درد ندارد. او به درد عادت دارد. تنبیهترسد، اما این راوی، مشکلی بمی

ه ر مرگ بر اثنوجوانی او را به درد عادت داده، او حتی ترسی از مرگ ندارد. نهایت اینکه، د

خته و ناشنا گاه نیست. بلکه ترس او ترسیتر از این شکنجهبجهنم برود و جنهم برای او سخت

گران در دهد، زیر دست شکنجهدهد وقتی به او دست میمیای است که ترجیح کنندهبیچاره

 اش گرفتار شود. حال شکنجه شدن باشد، تا اینکه با ترس ناشناخته

بر  ا تکیهپیرنگ نقل حوادث است ب»زدایی وجود دارد. در پیرنگ این اپیزود نیز آشنایی

عد بتاده و اق افچه دلیل اتفدهد هر حادثه به روابط علّی و معلولی در هر اثر ادبی که نشان می

گناه به وی بیرا (.346: 1394)میرصادقی،  «افتد. از آن نیز چه حوادثی و به چه دلیل اتفاق می

حمّل از ت شود. مدرکی علیه او وجود ندارد و طبیعتًا پسدست نیروهای امنیتی بازداشت می

-دامه میاخود  دگی پیشینرود و به زناش میشود و سراغ زندگیها آزاد مییک سری شکنجه

خود  اوی،رود. ردهد، اما در چرخشی غیر منتظره، داستان به سمتی غیر قابل توقّع پیش می

 .یردگگر قرار میشود و این بار خودش در جایگاه شکنجهبدل به یک نیروی امنیتی می
. توقعوه مين ابعد مملی أإتتعاون معنا، وتفعل کل ما أنمرك به. وحنن نراقبك ونعرف. ذهبت »

اخ، ع الفخن وضليس من السهل إقناعهم أبّن  صرت خادمهم. کانوا حذرين ويکثرون م
کنی و ا همکاری میترجمه: گفتند: با م(. 55: 2018)برکات،  «متحاانتلکين  جنحت يف کل اال

. به کنیمی نیم چهدادهی. ما تو را زیر نظر داریم و میکنیم انجام میهر کاری که به تو امر می

. کنممی ا کاررفت رفتم. آسان نیست متقاعدشان کنم که من برای آنهورای آنچه از من توقع می

 ها قبول شدم. کردند، ولی در همه آزمونکردند و برایم دام پهن میاحتیاط می
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-ناییگ، آشپردازی گرفته تا پیرناز آنجا که نگرش به همه چیز در این داستان از شخصیت

سالمی، اگیرد. در اندیشه ، نگرش به خداوند نیز تحت تأثیر همین مقوله، قرار میزدایی است

-م مید سواعتقاد بر این است که خداوند، راهنمای انسان به مسیر هدایت است. راوی اپیزو

ة. لنا القياد ه ترك، وأن  فهمت، بصورة هنائية، أن  هللا غائب عن هذا العامل السفلی»گوید: 
ن ه هو ألربوات دت جمة، فأان مؤمن. وهو من مد ّن هبذه القو ة اليت غإذن، يف ذلك حک

صغریة هدفه لنا العقو  ء، حت ی ولو مل تفهميء منذ البداية، بداية کل شياملخط ط لک ل ش
زیرین و  ترجمه: در نهایت، فهمیدم که خداوند از این جهان(. 57: 2018)برکات،  «العظيم

هفته نمتی ه خود ما سپرده است، بنابراین، در این امر حکپست، غافل است و او فرمان را ب

و  یت کردههدا اماست؛ زیرا من ایمان دارم که او مرا با قدرتی که بدل به قطبی برای خود شده

رگ او دف بزهای کوچک ما هاو از همان ابتدا برای همه چیز برنامه چیده است. حتی اگر عقل

 را در نیابد. 

ا مردم رسد تمشیّت خداوند بوده که او به جایگاه یک نیروی امنیتی براوی، معتقد است که 

ارتی وی شرسگناه را مورد شکنجه قرار دهد، بنابراین خداوند، مسئول کشانده شدن او به بی

اوی ت و ردهد. این در حالی است که خداوند هدایتگر انسان اساست که در زندگی انجام می

 ادرست از تقدیر خداوند دارد. در اثر دوری از خداوند، فهمی ن

  

 زدایی در اپیزود چهارم رمان. آشنایی4-4

از  ر آن،ترین اپیزود مستقل این رمان، اپیزود چهارم آن است که دشاید بتوان گفت عجیب

آشنایی  یگر،رابطه متعارف و مبتنی بر مهر مادری و محّبت فرزندی بیش از تمام اپیزودهای د

 زدایی صورت گرفته است. 

در اولین صحنۀ تشریح دراماتیک رابطۀ مادر و دختر در این اپیزود، چنین تصویری ارائه 

قلت يف نفسي إن  أم ي مل تعد تريد ابنيت معها. ات صلت هبا ابلتليفون، وقلت هلا: » شود:می
أم ي حبيبيت، لقد تعبت معي کثریا کثریا وأان لن أنسي مجيلك ما حييت. أمهليين بعض الوقت 
وسآخذ البنت إلی عندي. غضبت وصارت تشتمين علی التلفون، وتقول إن  صربها قد نفد، 
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ال حیل  املشکلة. قلت هلا هل تريدين أن أشتغل مؤمسا، فأقفلت اخلط  يف  وإن  کالمي الرقيق
ترجمه: با خودم گفتم که مادرم (. 77 -76)همان:  «وجهي. وبعدها، مل تعد ترد  علی يف التلفون

خواهد دخترم پهلوی او باشد. با او تماس گرفتم و به او گفتم: خیلی پای من رنج دیگر نمی

کنم. کمی به من مهلت بده، آنگاه دخترم را ات را فراموش نمیام لطفدهای و من تا زنبرده

گفت برم. عصبانی شد و شروع کرد به فحش دادن به من پای تلفن و میپیش خودم می

خواهی که کند. به او گفتم: آیا میصبرش تمام شده و سخن نرم من مشکل را حل نمی

 فاحشگی کنم. تلفن را به رویم قطع کرد و بعد، دیگر جواب تلفنم را نداد. 

گرایانه یا مینیمالیستی، رابطه دور از احساسات و مبتنی بر منطق ای کمینهنویسنده با شیوه

هر اثر کوتاه و نیز داستان فاقد روایت »محض بین یک مادر و فرزند را به تصویر کشیده است. 

گر مفهوم کم و کوتاه بودن و مالیسم همواره تداعیخوانند. مینی« مالیستیمینی»ه را پر حادث

ورزد و آن را اصل هنری را که به این تقلیل اصرار می ،*نوعی کاهش بوده است. وارن مورت

مالیسم سبکی از مینی»(. 8: 1999)مورت،  نامدمالیست میکند، هنر مینیسازنده خود تلقی می

 «ت و به رغم تأکید بر ایجاز و کوچکی، به سنجش حجم اثر توجهی نداردنگارش اس

مالیستی است. قصد تفکرحاکم بر این قطعه از رمان، تفکری مینی(. 139: 1388)صابرپور، 

نویسنده از کاربرد این تکنیک بیان این نکته است که کوچکترین اثری از مهر مادری در این 

دخترش مبنی بر اینکه در صورت حمایت نکردن از او، با شود. حتی تهدید مادر دیده نمی

ای برایش نمانده جز کشاند، چون دیگر چارهنگهداری از دخترش، او را به فاحشگی می

فاحشگی و حتی این هشدار سنگین نیز روی مادر اثر ندارد تا جائی که کار دخترش به 

ت أن أشتغل مومسا؛ شرموطة بکيت حبرقة علی حيايت وقر ر » رسد:فروشی میفاحشگی و تن
و عاهرة. ما الفرق بنی امتهان وآخر؟ وحده املال سریفعين قليال عن روائح املراحيض 
وأوساخ احلضيض، ّبا أن  أم ي، أم ي اليت هي أم ي، بدأت تضطهدّن... کنت أنت قد 

(. 78)همان: « أصبحت يف السجن، وأان احتفظت بعملي بنصف دوام يف الفنادق کتغطية

فروش و مه: به سختی دلم به حال زندگیم سوخت و تصمیم گرفتم که فاحشگی کنم؛ تنترج

خودفروش. چه فرقی بین این یا آن شغل هست؟ تنها مال است که کمی مرا از بوی دستشویی 

                                                                                                                                        
* -warren Mooret.  
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ام بود، شروع به آزار من کرده بود کند. از آنجا که مادرم، مادری که مادر واقعیو کثافت رها می

 و من کار پاره وقتم را به عنوان سرپوشی، در هتل حفظ کردم. 

هتر از بویری زدایانه دارد. وی تصنویسنده، حتی به روابط زناشوئی نیز نگاهی آشنائی

کان »: کندفروشی در برابر رابطه زناشوئی ارائه میرابطه جنسی نامشروع و در قالب تن
 حبيث میضون لتهذيبة وامع الرجال الزابئن أسهل من مضاجعة زوجي. کانوا مع الرق التعاطي

ليت اعة واللذات  املتعامل ، مث  يف مداعبيت. وفوق استفاقيت علینصف الوقت يف التحد ث إيل  
مه: سر و کله زدن با ترج(. 78)همان:  «مل أعرف هلا طعما يف السابق، کانوا يدفعون بسخاء

ودند بباادب  خو وبستر شدن با شوهرم بود. آن مردان چنان نرمتر از همد آسانهای مرمشتری

ز باز کردند و باالتر اشان را در سخن گفتن و شوخی کردن با من سپری میکه نصف وقت

-تشدن چشمم به جهان لذّت و سرگرمی که پیش از این طعمش را نچشیده بودم با سخاو

 .کردندمندی به من پول پرداخت می

شده در مورد گذارد و شایعات مطرحشخصیت محوری این اپیزود، پا را فراتر می

ال  ض له.أتعر   کل  ما کنت أمسعه عن عذاب نساء الشوارع مل» :کندفاحشگی را انکار می
ر قون يف العصين يلتالذ قو اد وال بيوت مشبوهة. کنت أنتقي زابئين، أي من مراقص العجائز

 يفجرون کثریا ذين يضاج الالليل؛ کلهم تقريبا من املتقاعدين ومنهم األزو ويتفر قون بداية 
د. نه به سرم نیام ترجمه: همۀ آنچه در مورد رنج زنان خیابانی شنیده بودم(. 78)همان:  «بيوهتم

ز عنی اکردم. یهای مشکوک. مشتریانم را گزینش میخبری از دلّال محّبت بود و نه خانه

د. شدنیمکردند و سر شب از هم جدا که هنگام غروب با هم دیدار می دیسکوهای پیرمردانی

ر یلی آزاخنان، های آها شوهرهایی بودند که در خانهتقریبا همه بازنشسته بودند و از میان آن

  دیدند.می

 کستهشدر این بخش، تصویر رایج از دنیای فاحشگی و مشتریان چنین زنانی در هم 

-سن هوهان پر از خشونت و تهدید و خطر و جانیان شرور و مرداشده است. تصویر رایج، ج

ائه ایج، اررصویر زدایانه، تصویری در تناقض با تباز است، اما این اپیزود، با رویکردی آشنائی

 داده است. 
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شکنانه که نویسنده در همه این زدایانه و شالودهبه طور کلی، این رویکرد آشنائی

هایی چون مهرورزی، عاطفه روایتبه جهت به چالش کشیدن کالناپیزودها، در پیش گرفته، 

دوستی و... صورت گرفته است. چنین نگرشی به معنای رویکرد پسامدرنیستی انسانی، نوع

های من پسامدرنیسم را تشکیک در فراروایت»گوید: می *نویسنده است. آلکس کالینیکوس

ها، شامل مهر متقابل مادر و فرزند، رابطه روایتدر این رمان، کالن (.18: 1382) «دانمبزرگ می

-دوستی در جهان بحرانمقدّس و مبتنی بر فداکاری و عاطفه عاشق و معشوق، ضرورت انسان

ها را مورد تشکیک قرار داده است تا روحیه روایتکند. نویسنده این کالنزده را ایجاب می

-دندهاو را جمع کند که در میان چرخانتقادی خواننده عصر پسامدرنیسم را تقویت و حواس 

های عصر پسامدرنیسم خرد نشود؛ زیرا این خرد شدن به معنای همراهی کردن و ذوب شدن 

  در آن است.

 نتیجه

یادین زدایی در کدام یک از ساختارهای بنشگرد آشنایی»در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش 

 اید گفت:ب« رمان برید اللیل و با چه اهدافی صورت گرفته است؟

از  ها تصویر یک قربانی، شخصیترمانی اپیزودیک است و در آن« برید اللیل»مان ر -1

ستند؛ هرأفت  واندازند که نماد مهرانگیزی کنند و تقصیر را بر دوش افرادی میخود ارائه می

ناخته هر، شچون و چرای عطوفت و میعنی مادران و عاشقان. مادر، همواره به عنوان نماد بی

رائه اشنا آشده است، اما در ایپزودهای این رمان، تصویری متفاوت و دیگرگونه از این تیپ 

ان ز کودکاحساس طرف هستیم که با عدم حمایت امهر و بیگردیده است و ما با مادرانی بی

ها، حرانبخود در برابر نیروهای سرکوبگر، خالی کردن پشت آنان در هنگام بروز مشکالت و 

المت ... سبه آنان، ترجیح دادن حیوانات بر فرزندان، دورکردن آنان از خود و اعتمادیبی

 اند. روحی و روانی آنان را به چالش کشیده

ها، نویسنده از تصویر به طور کلی، در چند اپیزود ما با مادرانی روبرو هستیم که در آن -2

کند تا دیدی ده را وادار میزدایی کرده است و خواننای و تکرار شونده مادر، آشنائیکلیشه

زدایی از تصویر مادر، انتقادی به جهان اطرافش داشته باشد، بنابراین کارکرد عمده آشنائی

                                                                                                                                        
* - Alex Kalinikos .  

https://translate.google.com/website?sl=fa&tl=en&prev=search&u=https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A2%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B3_%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B3
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پناهی انسان را در جهان پسامدرن امروز، گوشزد شکنانه است تا بینهادینه ساختن نگاه کلیشه

دبیات داستانی شروع کرده های اروایتکند. نویسنده برای این تابوشکنی، کارش را با کالن

 است. 

اشق و زدایی کند، کالن روایت عالن روایت دیگری که نویسنده کوشیده از آن آشنائیک-3

که  معشوق است. تصویر آشنایی که مخاطب ادبیات داستانی به آن خو کرده، عاشقی است

نای فایۀ س دهند و بقای معشوق را درهمواره در راه معشوق، هر نوع فداکاری را انجام می

 ای ممکنتا ج بینند، اما نویسنده کوشیده به این روایت مألوف نیز رحم نکند و آن راخود می

 دوستی است. روایت دیگر، نوعدر هم بشکند. کالن

ین ها به یکدیگر پاسخ و بازخوردی خونشی انسانبخدوستی و پناهدر این رمان، نوع-4

ین ه کوشیده تصویری دیگرگون را از آشناترتوان گفت که نویسنددارد، بنابراین می

ویسنده نی عادت دهد. شکنی و تابوگریزها ارائه دهد تا ذهن خواننده را به شالودهروایتکالن

را  نایشبه دنبال در هم شکستن تابوهای احساسی است تا بگوید در جهان امروز، احساس مع

ه در سی کوشیدکاند و هر جا پیدا کردهوار با یکدیگر ها تعاملی ماشیناز دست داده و انسان

 وار رخنه کند، با شکست مواجه شده است.  این تعامل ماشین

 ای از مطالب مذکور در نتیجه که پاسخی است بر سؤالالصهبنابراین به عنوان خ-5

ا یا هخصیتتوان گفت که در رمان برید اللیل، آشنایی زدایی از برخی مفاهیم و شپژوهش می

 ونتی سان گفت از نمادهایی در قالب شخصیت صورت گرفته که بنیادهای خانوادۀ بهتر بتو

ا یدوستی مل نوعدهد. این مفاهیم و نمادها، شاشائبۀ شرقی را شکل میرابطۀ عاشقانۀ پاک و بی

 دف ازهدوستی و نمادهای مادر و شخصیت عاشق هستند. عالوه بر این، گفته شد که انسان

نین ی بنیادین فرهنگ شرقی عربی چیست؛ هدف نویسنده از نمایش چرخنه در این نمادها

شدن  شینیوضعیتی با استفاده از شگرد آشنایی زدایی، بیان مرگ عاطفه در جهان مدرن و ما

 های مختلف با یکدیگر است. روابط انسانهای وابسته به فرهنگ

 منابع و مآخذ:
 ، تهران، مرکز. ساختار و تأویل متن(، 1380احمدی، بابک )

د نبوی، چ ، ترجمه مهران مهاجر و محمنامه نظریه ادبی معاصردانش، (1390) ایرما ریما مکاریک

 چهارم، تهران، آگه. 
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 ليليد البر يف األلفة وخفض التصعيد يف حلقات رواية  أشكيلوفسكيأسلوب 
 أصيلةنوع املقالة: 

 5، مرمی رمحتی4، جهانگری امریی3، پيمان صاحلی2حممدی جميد، 1مهران معصومی

 انشاهکرم  نیة،إلنساكلیة اآلداب والعلوم ا  ،يآداهبا جبامعة راز لدکتوراه فی قسم اللغة العربیة و .طالب ا1
 اهکرمانش  ،سانیةكلیة اآلداب والعلوم اإلن  ،يآداهبا جبامعة راز اذ مساعد فی قسم اللغة العربیة و .أست2

 مایالیة، نسانكلیة اآلداب والعلوم اإل  ،آداهبا جبامعة ایالماذ مشارک فی قسم اللغة العربیة و . أست3
 شاهکرمان  ة،نسانیكلیة اآلداب والعلوم اإل  ،يراز  آداهبا جبامعةاذ مشارک فی قسم اللغة العربیة و . أست4
 اهکرمانش  ،نسانیةكلیة اآلداب والعلوم اإل  ،يراز آداهبا جبامعة للغة العربیة و اذ مساعد فی قسم ا. أست5

  امللخ ص

 تخداماس من ؤلفامل نزايح". هدفاال" تسمى متوقعة وغري جدیدة بطریقة العادیة القضااي معاجلة على املؤلف قدرة إن  
 ابألشیاء وشعوره تاداملع إدراكه یريتغ أجل من والعادات يف التکرار والنمطیة املنغمس لإلنسان خرق خلق هو التقنیة هذه

 وحصلت شرهان فور لقراءا انتباه لفتت ،املولد لبنانیة فرنسیة كاتبة  بركات، هلدى روایة عنوان هو" اللیل برید. "املختلفة
 واألطفال األمهات بني اصةخ العالقات، يف أزمة من عانوا من قصة الروایة هذه حتكي. 2018 بوكر سنة جائزة على

 ةالعالق ذهه لتوضیح. لقسریةا اهلجرة بسبب خاصة األخرى، الثقافات مع التواصل أزمة عن فضالا  واحملبني، والعشاق
 اومنهجه یةاملكتب دراساهتاب احلالیة، الدراسة تسعى .االنزايح يف أشكیلوفسكي أسلوب املؤلف یستخدم ، احلامسة

 يف تقدميها تمی واليت ة،للروای والسرد واحلبكة الشخصیة توصیف يف املعرفة وعدم األلفة إظهار إىل التحلیلي،ـــــ  الوصفي
 هرتكزیة أو بطلها وأظاملر  شخصیتها هو حلقة كل  راوي الروایة، هذه يف. مراسالت شكل يف مستقلة حلقات شكل
" اقةالصد" على تقوم عالقة ذلكوك اإلنسانیة،يف أمهات القضااي  والتغلغل الشكوك إزالة هو املؤلف هدف أن النتائج
 . ةاحلداث بعد ما ملعا يف لإلنسان املسدود الوضع تصور العاطفیة الصور. احملرمات كسر  على قادرة لتكون

 .لعالقاتا، أزمة ثة، ما بعد احلدانزايحاال أشكیلوفسكي، ، برید اللیل،هدى بركات :الرئيسةالکلمات 

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
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Abstract 

The author's ability to present ordinary issues in a new and unexpected 

way is called "unfamiliarity". The author's purpose in using this 

technique is to create a breach in the human being caught in repetition, 

stereotypes and habits in order to change his accustomed perception 

and feeling of various things. "Brid al-Layl" is the title of a novel by 

Hoda Barakat, a Lebanese writer living in France, which immediately 

attracted the readers' attention, as it won the "Arab Booker" award in 

2018. This novel tells the story of those who, mainly due to forced 

migration, have experienced a crisis of relationship, especially 

between mothers and children, lover and lover, as well as a crisis of 

communication with other cultures. To illustrate this critical 

relationship, the author uses Ashkelovsky's de-familiarization 

technique. The present study, with its library studies and descriptive-

analytical approach, seeks to show the familiarity and de-

familiarization in the character, plot, narrative and narration of the 

novel, which is presented as independent episodes in the form of 

correspondence. In this novel, the narrator of each episode is its 
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central character. The results show that the author's goal of de-

familiarization, creating doubt and penetration in macro-narratives 

such as mother and child and lover and lover to each other, as well as 

a relationship based on "kindness" to be able to break the taboo 

Emotional images depict the stalemate in the postmodern world.  

 

Keywords: Hoda Barakat, Brid Al-Layl, Shklovsky, De-

acquaintance, Postmodern, Relationship Crisis.  
 

 

 
 
 


