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الملخص

إذا اعتربن ااا ال ااعة منوع ااة م ا ألغ اااز ،فالروای اة كا ا ٍ
عة ٍ
أديب لیس ااا جارع ااة ع ا د ا ه ال اع ا ة حی اث أ ّن تراكیبه ااا
وععاصااردا متةاالةت وتتساام بااالتبلؤس والتعاسا  ،وامل رسااة اي ی ااة دااي امل رسااة البعیویاة اللغویاة الاات تاابم بالعواااس وقا
یاث إهناام ضمللااون الااعة بواسااطة
اتم البعیویااون اللغویاون بعساایا الااعة وتاابلؤس ععاصاار الااعة مااب بعاااها الاابع
ا دا ّ
كشف العبلقة املوعودة بنی عزء مب عزء آجر .وفینا طمة الروایة فإنه یتم معاجلتها م جابل ععاصاردا امللتل اة
كاالشلوص وتسنیتهم ،ال حوی أو املغزی ،التبئری ،وايبكة.
یُعتاارب الروائااي عب ا الر معی اف وباازرل علااوا م ا الااروائینی احمل ا نی يف األدب انی العااريب وال ارسااي ،ويف د ا ا امل ااا

اب موسایة" ملعیاف و"چشامدایشٔ " لعلاوا ،وتا ور مریاات دااتنی الااروایتنی
نتعااو للیال وتطبیا روایات "قةاة ّ
و حمور رئیسي ودو عیعا ايبیبة وداتان العیعان كنرآةٍ تعكس امرأة أ رییة ،وم جبل د ه ال راساة رما بةا د
كشااف بع ا الععاصاار وكی ی اة توظی هااا م ا قباال الاارواینی وتبیاانی العبلقااات املوعااودة ب انی د ا ه الععاصاار .إ ّن املااعها
الا ا سایُعتن علیاه يف دا ا امل اا  ،داو املاعها التحلیلاي ا التطبی اي "املاعها األمریكاي للن ارناة" وذلاب باالعتنااد
علای املةااادر املكتبیااة ،وبعا معاجلااة داااتنی الااروایتنی ،نسااتعتا أ ّن دوراه دامااه للن ارأة األ رییاة يف كلتااا الااروایتنی ی اث
اب والطبیعااة يف كلتااا الااروایتنی واضااحة ع ا اه ،ی اث إ ّن الاارواینی كلّنااا
ترك از الروایتااان يف عی اين امل ارأة؛ وأ ّن تاابلؤس ايا ّ
ايب فیتح ان ع الطبیعة؛ ونستكشف أ ّن ت عیات الروایتنی ذات عبلقة وتابلؤس ب ا ر ماا ظمكا أن
یتح ان ع
ّ
ی ا أ ّن البعیة فیهنا بعیة متناسكة مرتابطة.
الكلمات الرئيسة :األدب امل ارن؛ البعیویّة اللغویّة؛ عب الر
املرأة األ رییّة.

الكاتب املسبو
ٔ .مبععی «عیعادا»

ب موسیّة؛ چشمدایش؛
معیف؛ بزرل علوا؛ قةة ّ

ali.mozafary.arabi.1991@gmail.com
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 .1المقدمة
ل نشأت م ارس أدبیة خمتل ة يف أوروبا یث د هتتم باللغة وال بال ور الت تلعبه اللغة يف العة
وإّسما رّكازت علای ععاصار رياری ذلاب م ال املبلبساات اةارعیاة ،البیئاة ،اجملتناب ،املبلاف ...إخ .وقا
مزعا د ه امل ارس الع َ األديب بالعلوس امللتل ة م ل علم االعتناع وعلم الع س ...إخّ .إال أنّه
ظهاارت م رسااة ی ااة بععاوان البعیویااة (اللغویاة) لیك اون الرتكیاز علای اللغااة ما صاالب ادتناماهتااا،
ٍٔ
وت ةل األدب ع العلوس امللتل ة واملبلبسات اةارعیة .تعوار م رساة البعیویاة إلای الاعة كعوااس
اا ،وال هتاتم باملبلبساات اةارعیااة بال املهام داو الااعة
وتعاسا ٍ  ،وال هتاتم بااملبلف وكاأن املبلااف می ت
وللیل العبلقات بنی أعزاء العة ،یث یب أ عنل العاق البعیوا بالعة ویعتهي به.
«دجاال ال ةااة ،ضارباه متنااایزاه ما الشااعر و «الا راما» ،يف املیا ان األديب ،متااأجراه ،بال یااس
إل ای ضااروب األدبی اة األجااری؛ وال ةااة ضاارب م ناار ،مهاايء ل ا لب أك اار م ا ري اریه م ا ضااروب
وتبة اار ،وأفا االه یس ااتح ذل ااب.
األدب ،فه ااو ظما اعح قارئ ااه متع ااة وبةا اریة ،إذا م ااا قا ارأه يف ععایا اة ّ
فال ةااة یزی ا نا متعااة بايی ااة وت هنااه ااا ،كنااا ی عاال الشااعر والا راما» (أولتبعرین ا ٜٖٔٛ ،س)٘-ٗ :
وإذا نری الروایة كعواس أو كل فیجب أن تتبلئم ععاصر د ه الروایة وأعزائها.
 .1-1أىمية البحث

وانطبلقااا م ا ذلااب توهاار أشمی اة وقینااة ال راسااة البعیوی اة اللغوی اة يف الروایاة؛ ی اث تستكشااف د ا ه
تبدا د ه ال راسة أن ی رأ ال ارئ ال ةة والروایة بطری ة
امل رسة الرتاب َ
ط بنی أعزاء الروایة؛ السیّنا ّ
مرتابطة ومعسجنة ال مبع رة واعتباطیة.

 .1-2أىداف البحث

هت ا ا ه د ا ا ه ال راس ااة إل ا ای حماول ااة تبی اانی فك ا ارة العو اااس ب ا انی ععاص اار الروای ا اة معه ااا م ا ا لو الروای ا اة
(املااانون) ،وعتبااة ال ااعة ،وايبك اة ،وتساانیة الشلة ایات و ...م ا عانااب وم ا عانااب آج اار
هت ه إلی تبینی بع التشاهبات واالجتبلفات يف داتنی الروایتنی.

1. System
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 .1-3أسئلة البحث

تسااعی ا دا ه ال راسااة ا كا لب اإلعابااة عا بعا األساائلة ،أشمّهااا :مااا دااي الركیازة األساسایّة يف
العواااس ال ا ا تعتن ا علی اه البعیویّاة؟ ومااا دااو مععادااا؟ وداال دعااال تشااابه أو اجااتبله يف املااانون
والشاكل بانی الااروایتنی؟ وإذا كاان كا لب فااأی توهاار وتااربز دا ه التشاااهبات واالجتبلفااات؟ وكیاف
یوهر الرتابط بنی األعزاء والععاصر يف داتنی الروایتنی علی ّ سواء؟

 .1-4منهج البحث

ّأمااا املعااادا املعتن ا ة يف ال راسااة ف اینك ل ی ا دا يف املااعها الوص ا ي  -التحلیلااي واملااعها امل ااارن
ال ا ا یعاسااب طبیعااة د ا ا املوضااوع؛ ی اث نب ا ّنی ورملّاال الااروایتنی وععاص ارشما باااملعها الوص ا ي -
التحلیلي مث ن ارن بیعهنا ونتح ّ ث ع التشاهبات واالجتبلفات وف اه للنعها امل ارن.

 .1-5خلفية البحث

وفینا یلي بع ال راسات الت كتبا و داتنی الروایتنی:
 أساالوبیة زدا یات أيب ناواس علای ضااوء ال راسااات البعیویاة واللغویاة ،لاانالب عبا ا وراضایة
ق ااا ي ،مل ااة اجلنعی اة العلنی اة اإلیرانی اة للغ ااة العربی اة وآداهب ااأٖٜٗ ،ش ،الع ا د  .ٖٚوق ا تع اااو
البا ان مسألة البعیویّة اللغویّة ،یث ضملّبلن ال ةائ علی مخسة مساتویات :الةاوي ،والرتكیايب،
واملعجني ،وال الر وال كرا وضماوالن أن یبیّعا العبلقة بنی د ه الععاصر.
 بعیة تكاوی املععای يف ساورة الكاافرون كاأ ر أديب علای ضاوء نوریاة البعیویاة ،لااةاد جورااا
وآجری  ،فةلیّة دراسات الرتمجاة يف اللغاة العربیاة وآداهباا ،عامعاة العبلماة الطباطباائئٖٜ٘ ،ش.
تعاو د ا امل ا تبینی كی یة البعیة اللغویة يف نة سورة الكافرون ،یث یركز علی مسألة الت ابل
والتنایز وعلی العبلقات السیاقیة واإلضمائیة يف العة.
اب موس ایة" ملعی اف ،ب لاام فاارح مه ا ا صاااح ،ملّااة ال ادس ایّة للعلااوس
 الاازم الع سااي يف روای اة "قةااة ا ّ
اإلنسانیّةٕٓٓٙ ،س ،اجملل  ،ٜالع دان ٔ .ٕ-درس البا ث الروایة م یث الزم والرتتیب الزمين ،ف ربط
الزم الع سي يف د ه الروایة بوادرة سرعة العة وبطئه م جبل املشاعر الشلةیة ،حیث تطو اللحوات
فتغ و دد اره ،وت ةر األعواس فتب و يوات دما كان له عبلقة و ی ة بإی اع السرد م یث السرعة والبطء.
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 الااعة امل اوازا يف أعنااا عب ا الر معی اف األدبی اة ،م ا جاابل رسااالة ماعسااتری ل اانحن
دری ا الت نوقشا سعة ٕٓٔٓس ،يف عامعة ذماح الوطعیة ب لسطنی ،وق تعاو البا اث مساألة
وضاح رأا الع ّااد بأدباه ما جابل الكتاب الع یاّة وقا سالّط
العة املوازا يف أدب معیف یاث ّ
أدم اجلوانب الت ركز علیها الع اّد يف أدبه م یث املكان والزمان و. ...
الاوء علی ّ
 دراسااة الساارد يف روایاة "چشاامدایش" ما معوااار عاریار ععااا ،لاانحن بااااایی ،نشااره يف
ملّة اللغة ال ارسیّة وآداهباا يف كلیاة اآلداب جبامعاة تربیازٖٜٔٗ ،ش .يف دا ا امل اا ضملّال البا اث
مسألة السرد م معوار ععا ویشری أ ّن يف د ه الروایة الزم بشكل ريری جطي وی او أ ّن الاراوا
ق است اد م معها الرعوع إلی املاضي يف سرد الروایة.
 دراس ااة البعی اة الزمعی اة يف روای اة "چش اامدایش" لعل ااوا ،ل ااإ اعیل ص ااادقي وحمن ااود آقاج ااا
بیجين ،فةلیة ال راسات ال ةةیة جبامعة بیاس نورٖٜٔٔ ،ش .یعت البا اث يف دا ا امل اا أ ّن
ععةر الزم دو السبب الرئیسي يف الرتابط بنی ايوادث العلیّة يف د ه الروایة.
 املا اانون السیاس ااي واالعتن اااعي يف روایا اة "چش اامدایش " ،لا ااحسنی سا ا ب ااور آالا اات
وسهراب معةور لكورج ،ملّة العلوس اإلنسانیة واالعتناعیةٖٔٛٚ ،ش .نوار البا اث إلای الروایاة
م املعوار السیاسي واالعتناعي ،واستعتا أ ّن اجملتنب يف العةر البهلوا األو كاان یسایطر علیاه
اةوه والیتجرأ أ أن یعرتض علی ايكومة سوی امل ّ ون ولكاعّهم یأساوا يف هنایاة املطااه ما
تغیری د ا الواقب.
اب والسیاسااة يف روایاة "چشاامدایش" ،رسااالة ماعسااتری لااحسنی مااردا
 دراسااة مااانون ايا ّ
هبلور الات نوقشاا ،ساعة ٖٜٔٔش ،يف كلیاة اآلداب جبامعاة بریععا  ،وقا تعااو البا اث مساألة
ايب والسیاسة يف د ه ال راسة وأاار إلی أن علوا ق مزج بنی الواقعیّاة والرومعسایّة ،وإنّاه یاروا
ّ
اب بیعاه وفارذمیس .إ ّن الاراوا ملاا یتحا ث
یاة العاااط السیاساي "ماكاان" وما جبل اا یةاف اي ّ
ع ماكان ودمارساته السیاسیة علی ايكومة یلت ا إلی االجتاه الاواقعي وملاا یتحا ث عا فارذمیس
اب والسیاساة ما األركاان
وذكریاهتا وعبلقتها مب "ماكان" تةبغ الروایة بةابغة رومعسایة .یُعتارب اي ّ
ال ابتة يف قةة علوا كلّها وكأنّه یستن ّ موضوع قةةه م یاته الواقعیّة.
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 .2البنيوية ومبادئها
إ ّن املسااألة الرئیسایة يف البعیویاة اللغویاة دااي ال اار بانی اللغااة والكابلس؛ «إ ّن اللغااة أصاال ضم ّناال علای
كال أفاراد اجملتنااب وجتاارب العاااس لتبعیتهااا؛ واسااتودعا اللغااة ما عانااب اآلباااء إلای األوالد يف ما ی
الازم ؛ وعلای البشار أن یتبااب العحااو والببلرياة يف كبلمااه انی یریا أن ی كار بشاكل فااردا أو انی
یریا أن یعت اال ال كار لآلجااری ( ».پیااژهٖٔٛ٘ ،ش« .)ٜٖ :فالعاااد األلسااين السویساارا (فردیعانا و
سوسری) دو األب اي ی ي للبعیویة وق میّز بنی (اللغة) و (الكبلس) ،فع (اللغة) نوامااه اعتناعیااه
مست بله ع ال رد؛ خببله (الكبلس) ال ا دو التح ی ال ردا للغة الت داي نسا عااوا ماعطم
ما العبلقااات» (عازاسٕٖٓٓ ،س .)ٖ٘ :إ ّن اللغااة منوعااة ما ال واعا  ،والكابلس ظهاور تلااب ال واعا
يف استعنا فردا؛ «إ ّن ال ةل بنی اللغة والكبلس یعين أیااه ال ةل بنی ما دو اعتناعي وما دو
فااردا ،ال ةاال بانی مااا دااو عااودرا ومااا دااو ااانوا وعرضااي إلای درعااة مااا .فاللغااة لیسااا وظی ااة
ال رد ،بل داي نتااج یهاانه ال ارد بةاورة سالبیة ،أماا الكابلس فعلای العكاس ما ذلاب ،فعال فاردا
ودو ع لي م ةود» (دا سوسورٜٔٛ٘ ،س.)ٖٕ :
ی ااو فیتغعشااتای « :العاااد عااامب كاال الوقااائب وتعاس ا ها ولاایس عااامب األااایاء .والوقااائب تعااين
األوضاع املوعودة وللوضاب املوعاود دا ه املیازات :الاف) يف الوضاب املوعاود األاایاء متةالة بعااها
ببع كحل ات مو ة .ب) يف الوضب املوعود لؤلایاء صلة ال ان ةاس ا .ت) صلة األایاء يف
الوضااب املوعااود دااي بعیااة وضااب املوعااود .ث) الشااكل دااو ما إمكانیااات البعیااة .ج) تتشااكل بعیااة
األمر الواقب م بعیات األوضاع املوعودة .ح) والعاد دو منوعة م كل األوضاع املوعودة» (ن بله
ع ا اسااكولزٖٜٔٚ ،ش .)ٜٔ-ٔٛ :واجل ا یر بال ا كر ملااا ن ارأ الااعة نواعااه الو ا ة واالنسااجاس لك ا
لنیل الو ة علی العة جطأ اائب ،كنا ی و البعیوا الشهری عرار ععا« :إ ّن لنیل الو ة
اعة
علای الااعة ما أعنااا اجلهاابلء .دا ا التحنیاال یوسااوس العاقا َ ك اریاه ،وظمكا أن نتعاولااه يف الا ّ
لك ن ت ر إلی املغالطة الكبلمیة والتبلعب الل وي» (ن بله ع أ أٖٚٓ ،ش.)ٕٕٖ :
واجل یر باإلاارة أن للبعیویة سلبیات ع ی ة یشری إلیها الع اد وم أشمها جلب األعنا األدبیة
ع ع وردا كنا ی و صبلح فاال« :وقا كاان البعیویاون ی ةا ون هبا ا الشاعار "ماوت املبلاف"
أال تةاابح البیانااات املرتبطااة باااملبلف دااي عااودر ال راسااة الع ی اة لااؤلدب أو دااي ن طااة االرتك ااز
االسرتاتیجیة املوعهة للعنل التحلیلي الع ا؛ بل صمب أن تكون ن طاة االرتكااز ععا دم داي ما
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العة ذاته ،ف كانا م ولة "موت املبلف"كعایة ببلريیة ع د ه االسرتاتیجیة اجل ی ةِ .عیب علی البعیویة
أهنا هت ه إلی جلب األعنا األدبیة ع ع وردا وقتلها ود ا لیس صحیحاه» (فالٕٕٓٓ ،س.)ٜٜ-ٜٛ :
 .3التحليل والتطبيق بين الروايتين
 .3-1مدلول الروايتين (المضمون)

اب وإن نبل ا فیهناا مااامنی م ال السیاساة
وأما داتاان الروایتاان تا وران او ماانون وداو اي ّ
واالعتناع .إ ّن الراوا يف روایة معیف یعش امرأة باسم "لیلیان" وكأنّه وع امرأته األ رییة ،االمرأة
الاات یسا ّانیها ال اراوا املعبااودة وال ّ یسااة بساابب الطهاار وال اسااة املوعااود يف عیعیهااا (معی افٜٜٔٓ ،س.)ٕٗ :
«ف ا الكاتب هبا إلی مرتبة رفیعة عا اه يف الساناء ،ویوهار يف الاعة أ ّن الاراوا ال یتعامال ماب
ماارد بیبااة عادی اة باال مااب إلااه أو ماابلل م ا ّ س :أنااا م ّ سااة ل رعااة ال ظمك ا أن أقاارتب معااب»
(دری ا إٓٔٓ ،س .)ٚٓ :أیا ااه م ا جاابل الروای اة نااری أن لیلی اان فیهااا رريبااة جتادااه .إهننااا یلت ی اان
بعاهنا البع يف هنایاة الروایاة ،لكا دا ا الل ااء یساتغر دقاائ قلیلاة وال وصال بیعهناا .وأماا يف
روایة علوا ،تعش امارأة باسام "فارذمیس" أساتاذاه فعّانااه باسام "ماكاان" وداي تا جل يف العشااطات
السیاسایة ضا ّ ايكومااة ما أعاال بیبهااا ال عّااان ،یاث إهنااا ت ا ا ن سااها ما أعلااه وتتاازوج ما
رئ ایس البل ی اة ا ااریطة لری ار "ماك اان" م ا الس ااج  .إن "ماك اان" یعش ا ویش ااغف عی اين ف اارذمیس
اجلنیلت انی املرمااوزتنی وق ا ر هنااا يف لو ااة و ّااي اللو ااة "چشاامدایش" .واجل ا یر باإلاااارة أ ّن مااا
یوهر يف داتنی الروایتنی ك ریاه ،دو عیعا لیلیان وعیعا فرذمیس و نا دور رئیسي يف الروایتنی.
اب موسایة یواعاه عیاين لیلیاان ویعشا ها وأیاااه "ماكاان" یعشا فاارذمیس
إ ّن الاراوا يف قةاة ّ
اب والطبیعااة يف كلتااا
ویرساام عیعیهااا وأس اراردا ر ااه دقی ااه ريریب ااه .بإمعااان العواار نااری أ ّن تاابلؤس ايا ّ
ايب فیتح ان ع الطبیعة .م بله ملا
الروایتنی واضحة ع اه ،یث إ ّن الرواینی كلّنا یتح ان ع
ّ
یری ا ال اراوا أن یةااف عی اين لیلی اان ،یتح ا ث وضمك اي لعااا ع ا املطاار والشاارفة والطبیعااة؛ ويف قةااة
ةور لعا هنر كرج
"چشمدایش" یعنا یری الراوا أن یةف املغازلة و ّ
ايب بنی فرذمیس وماكان ،ی ّ
ختل داتان الروایتان م السیاسة واالعتنااع .إ ّن امللاطاب و-بشاكل عااس -العااس
و الطبیعة .ود ُ
اب موسا ایّة و لا ا لب د اام یس ا ّانونه ايرم ااان
اب ما ا وعه ااة نو اار الا اراوا يف قة ااة ا ّ
الیا ا ركون اي ا ّ
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ايب فتح ّ ث معه باللبس والوع  .أیااه
واملراد ة .يف ب ایة الروایة ،نری أ ّن ص ی البطل ال ی رل ّ
اب وی ااو اام:
ما ا ج اابل الروایا اة ن ااری أ ّن الا اراوا دائنا ااه یبكا ا علا ای أ ّن امللاط ااب ال ی ه اام اي ا ّ
«مرادا ا ؟ نع اام .ألا ا اكم أن ت ولا اوا أ ّ د أكا ا كا ا لب» (معی افٜٜٔٓ ،س .)ٕٓ :وأیاا ااه ن ااری أن
ايب أبا اه.
الراوا یتح ث مب األساق ة وأدل الكعیسة ویسلر معهم وی و م أنكم ال ت ركون ّ
وأمااا بالعساابة لروایاة "چشاامدایش" ،أیاااه اال تجاعااات علای ايكومااة بااارزة واضااحة عا اه .یبكا
الاراوا أن م یعااة طهاران ،دااي م یعاة اةااوه ودملاابة بالرعااب والو شاة والكال طمااه ما ايكومااة؛
وت ااوس ايكومااة ب نااب العاااس واملعارضانی علای ا ساواء .يف ب ایاة الروایاة ی ااو « :كانااا طهاران
م یعة خمتع ة ...ك تل طماه ما ن ساه وما ظلّاه» (دساتغیبٖٔ٘ٛ ،ش« .)٘ :تعتارب دا ه الروایاة يف
األدب ال ارسي م الروایات اي ی ة العادرة الت جتعل امرأة مب كل عواط ها وأ اسیساها يف مركاز
أ اث ال ةة» (سبانلؤٖٚٔ ،ش.)ٔ٘٘ :
اب يف
كنااا ال وعااا ،بامل ارنااة بانی الااروایتنی يف املااانون نااری أ ّن نااا مااانوناه وا ا اه ودااو ايا ّ
اب ،اللسااان عاااعز عا الااتكلم .إ ّن العاااط يف
انی للعانی دور بااارز فیهنااا؛ وما ّ
ارد ذلااب أ ّن يف ايا ّ
جاصااة إذا ك اان
عنااا ال ظمك ا التح ا ّ ث ععااه ّ
اب دااو الع انی؛ ق ا اسااتطاعا الع انی أن تتح ا ّ ث ّ
ايا ّ
الكبلس و االمرأة األ رییّة.
 .3-2عتبة النص

دعا سعتح ّ ث ّأواله ع الععوان و انیاه عا تسانیة الشلةایّات و ال ااه عا براعاة االساتهبل ؛ ودا ه
ال اایا ال بلث يف اي ی ة تعترب م جبله ل راسة العة والعبلقاة الات تاربط دا ه ال ااایا ماب الاعة
دي عبلقة اجلزء مب الكل.
العنوان
إ ّن عبارة "موسیّة" ّأواله كلنةت تو ی لعاا مععای العاار كناا ّأهناا تعبئعاا عا دیا رياری الا ی املوعاود يف
ب د ه املرأة اجملوسیّة ودا ا داو
الببلد العربیّة ،انیاه یبك الراوا باستل اس د ه الكلنة علی أنّه ضم ّ
ةة؛ و ّأما بالعسبة لروایة "چشمدایش" سبب
التحریر م ال یود والت الی كنا ال وعا ذلب يف ال ّ
د ه التسنیة واضح ع اه ،یث د ه التسنیة تبك علی أ ّن كال ال ةاة تا ور او حماور أساساي
ودي العیعنی وسحر مجا نا واجل یر بال كر أ ّن الراوا يف ب ایة ال ةة ذكر بیتاه يف مانون الغراس،
04

العدد الـ  ،46ربيع 1397

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

ود ا البیا لشاعرنا سع ا ی و فیه:
گٌَٗد :هگَ سعدٕ ،چٌدٗي سخي از عطقص

هٖگَٗن ٍ ثعد از هي گٌَٗدد ثدِ وٍااىّدب

ٔ

(سع أٖٜٛ ،ش)ٕٚ :

وهب ا البیا امل كور يف ّأو الروایة ،یری الراوا أن ی ّرب ذد ال ارئ إلای ماانون الروایاة والا ا
ايب والغراس.
دو ّ
 .4مقارنة دال الشخصيات ومدلولها في الروايتين
«إ ّن دراسة الروایة يف الواقب ،دراسة ما یليّ :أواله ترابط األفعا وف معط جاص هبا ،انیاه ايوافز
الا اات تا ااتحكم بالعبلقا ااات ب ا انی الشلة ا ایات ومبعط ا ا ال ا ارتابط ب ا انی األفعا ااا  ،و ال ا ااه الشلة ا ایات
دور
والعبلقات يف ما بیعها» (العی ٕٓٔٓ ،س .)ٗٗ :فللشلةیّة وكل ما یارتبط هباا ك اایّة التسانیة ت
داااس .إ ّن التساانیة لیسااا اعتباطی اة باال عل ای العك اس متام ااه ،الروائااي یتأماال مث یسا ّاني الشلة ایات
بربدان ودلیل جاص تی یك ّنال قطعاات األلغااز يف الروایاة ودا ا داو مععای العوااس ومبلئناة اجلازء
اب موسایة ،إ ّن الشلةایّات الرئیسایّة
بالكل .وأماا فیناا طماة تسانیة الشلةایات :ف اي قةاة ّ
ةة دي لیلیان ،ورادمیبل ،وإی ان ،ومریا ،وباوال.
يف د ه ال ّ
لیلیاانٕ :دا ه الكلنااة التیعیاة واااات ا ما كلنااة " "lilyوتعااين الااورد ()Hornby, 2010 : 895؛ الااورد
ةااة دااي ايبیباة الاات ضمبّهاا البطاال ،ك ّأهنااا
یاو ي وی اری مععای اللطافااة والععومااة لل اارئ ودا ه الشلةایة يف ال ّ
ةة.
ق ّ یسة ومجیلة كالورد األبی ؛ فه ه التسنیة تتعاسب وتتبلئم مب دور الةیة لیلیان يف ال ّ
ٗ
ٖ
ةاة داي املارأة
والشلةیة ال انیة رادمیبل الت تعين السااعي للعااس  ،یاث إ ّن رادمایبل يف ال ّ
ال اات یعجبه ااا ك ا ال الرع ااا كن ااا ی ااو ال ا اراوا ععه ااا« :أنو اار إل ا ای رادم ا ایبل ...إهن ااا تش ااتهي ك ا ال
الرعا ( »...معیافٜٜٔٓ ،س .)ٗٔ :وق تركا البطل وت ربا إلی الة ريری البطال وداو إی اان،
ودعا یوهار مععای "السااعي للعااس" والا ور الا ا تلعباه دا ه الشلةایة ،یاث ت اوس رادمایبل بارتل
وتتزوج م إی ان ودو یُع رعل م العاس العادینی.
البطل ّ
 .4مععی البیا :الی تأ اللواس یع لونين أن أبرح ع ذكردا يف اعرا وأنسادا ولكعين أذكردا وسی كروهنا م بع ا م ی العةور.
2. Lillian
3. Radmila
4. Https://Nameberry.Com/Babyname/Radmila
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وال ال ااة إی ااان ٔ ،د ا ه الكلنااة روس ایة وتعع ای إلااه ك ارمی ( ،)Суперанска,2005: 544وكانااا
أا ِما
ازوج معاه ( ْ
د ه الشلةیة تلعب دور املعافس للبطل وإنّه یسابّب أن تارتل رادمایبل البط َال وت ّ
إی ان) .ولو أمععا العور نری أ ّن إی ان (إله) كان رقیباه وع ّواه مب البطال ودا ا ّأواله تأكیا علای ماا
اةاص ا سیطر علای الاببلد العربیّاة ،و انیااه إی اان (إلاه) د
جاص ا بتعری ه
قلعا أا معارضة مب دی
ّ
ّ
یك بالشلة الكرمی والسلي بل دو انسان خبیل مبا أناه یأجا رادمایبل ما البطال ،و ال ااه إی اان
كبع الرعا العرب ذو ريریة م رطة كنا ی او الاراوا« :أدا ه كال وساائلب یاا إی اان يف ايارب
الت زموضها؟ أنوار إلای رادمایبل ،...ويف عیعیهاا بالا ات إهناا تشاتهي كال الرعاا وأناا ال تتعا ی
وا ا ا اه ،وا ا ا اه عة اابیاه أق اارب إل ا ای أن ت ت اال ن س ااب م ا ا الغا اریة!» (معیا افٜٜٔٓ ،س .)ٗٔ :ود ا ا ا
األساالوب ،نااوع ما الساالریّة للرعااا الا ی ی رطااون يف الغاریة وضمبسااون املارأة يف صااع و البیاا،
وكنا ال وعا الجتیار د ا االسم أیااه سبب و دلیل الب ّ لعا م بیانه.
والرابعة مریا ٕ والت تعين اجل یر بال عاء واإلاادة ود ا االسم یتبلئم مب دور د ه الشلةیة مبا
أهنا تری أن تبانی قل هاا
ّأهنا دي الت ت ي إلی البطل
وتشجعه لل داب إلی الر لة ملعاجلة مرضه وك ّ
ّ
ال ائم علی البطل ،فه ه التسنیة ا عبلقة ك لب مب دور د ه الشلةیة.
وأما الشلةیة االجریة باوال ٖ ،د ا وعه تأنیث لكلنة " "Paulومععادا ال ةری واةااب ،رّمبا
سبب د ه التسانیة یعاود إلای ُجلا دا ه الشلةایة وداي كاناا امارأة دون تكلّاف ودون صاعوبة،
دك ا یة ها الراوا« :وبااوال امارأة ما ناوع آجار :بسایطة ،صارضمة ،تكاره املوسای ی ايزیعاة وتكاره
ال لس ا ة» (املةا ر ن سااه .)ٜٔ :ويف وعهااة نواار باااوال ك ال ااايء م ا و ااا فی اه نااوع م ا الس ا اعة
ريش و یلة وریاء.
أا ّ
وظمك ال و دي إنسانة ضیّ ة األف  ،دون ّ
و ّأما الشلةیّات الرئیسیّة لروایة "چشمدایش" دي :ماكان ،وفرذمیس ،ورعب ،وج اداد.
الشلةیة األولی دي الةیة ماكان ،یث د یك دا ا االسام ااائعاه بانی العااس واجملتناب،
وعبلقتااه مااب دور دا ه الشلةایة دااي أ ّن "ماكاان" رعاال جاااص كا ااه" .ماكاان" اااو أن طما س
وطعه واعبه دوماه ودلب ن سه للوط وأعرض ع میوله ورريباته كحبّه فرذمیس ،وم یله يف اجملتناب
1. Ivan
2. Mira
3. Paula

04

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،46ربيع 1397

اةاصة الغریبة الات متتلكهاا دا ه الشلةایة ،صماب أن طمتاار
قلیل ع اه والراوا م أعل د ه املیزة ّ
ا اه جاصاه ريریباه كشلةیة ذال الرعل.
وال انیة دي فرذمیس ،یث تتكاون دا ه الكلناة ما ا انی (فرنا ) مبععای أبریسام و (عایس أو
الشااعر ومععادااا ام ارأة ذات َاااعر مجی ال كحری ار ،وبااالعور إل ای تااأریخ إی اران نااری أن
گ ایس) مبعع ای َ
"فرذمیس" دي زوعة "أفراسیاب" ودي الت كانا مجیلة املعور؛ ی و صا ب اادعامه:
فددددد ًگ٘س ثْتددددد ز َثدددددبى إٍ

ًجٌ٘ددٖ ثددِ گ٘تددٖ چٌددبى إٍ ٍ هددَٕ

ٔ

(فردوسئٖٖٗ ،ش)ٖٖٔ :

إ ّن ال اراوا یةا ّاور د ا ه الشلة ایة ك اامرأة مجیلااة ع ا اه ،ی اث أن الرعااا یعش ا وهنا لااو رأودااا
بلنحااة ،فها ا االساام یبلئاام دور دا ه الشلةایة يف ال ةااة ومااا دااو عا یر باإلاااارة دعااا ،إن دا ه
ةة نری د ه الشلةیة تعیش يف أسرة
التسنیة ك ریة يف الطب ة األرست راطیة م اجملتنب ،ف ي ال ّ
متن ّولة وأرست راطیة.
الشلة ایة األجااری دااو رعااب ،ود ا ا االساام ك اریاه مااا یُسااتعنل يف طب ااة كاد ااة م ا اجملتنااب
اادس "ماك اان" ،فكنااا قلعااا د ا ه التساانیة معاساابة مااب دور
جبلف ااه الساام "فاارذمیس" .رعااب ك اان جا َ
الشلةیة مبا ّأهنا ت ّ علی طب ته االعتناعیة.
الشلةیة الرابعة واألجریة دي ج اداد ،یث إ ّن مععی دا ه الكلناة داو املودوباة ما اه .لاو
دق عااا نااری وك اأ ّن اه تعااالی ععاال الة ایة "ج ا اداد" يف طری ا فاارذمیس ويف ت ا یردا ،ی اث إ ّن
جا اداد أن ا فاارذمیس ما الغ لااة واجلهالااة وقااا ااا :إذداايب إلای "ماكاان" وكاو جااااعة لااه تای
ختا مي الااوط والشااعب .ال اراوا هبا ه التساانیة "ج ا اداد" یری ا أن ی ااو لل ااارئ أ ّن ج ا اداد ك اان
مودوبة م عع اه إلی فرذمیس وكان سبباه لتغیری ت یردا و یاهتا.
اب موس ایّة و"ماك اان" يف چشاامدایش نااا م ا لو
وبامل ارنااة نسااتعتا أ ّن "البطاال" يف ّ
قةااة ا ّ
ب عش ای ته بّااه م ّ س ااه كنااا یسا ّاني
وظی ااي مشاارتل ی اث یلعااب كبلشمااا دور العاا ا ال ا ا ضم ا ّ
اب موس ایّة عش ای ته مبعبااودي (معی افٜٜٔٓ ،س)ٕٗ :؛ وأ ّن "لیلی اان" و"فاارذمیس"
ال اراوا يف ّ
قةااة ا ّ
نا م لو وظی ي مشرتل یث تلعب كبلشما دور ايبیبة الت تتبلور يف عیعیهنا امرأةت أ رییةت؛ وأ ّن
 .4مععی البیا :فرذمیس التباری يف اجلنا والی انیها أ ت والتری يف العاد م یاادیها يف حمیادا واعردا.
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أا
"باااوال" و"رعااب" نااا ما لو وظی ااي مشاارتل یاث فیهنااا نااوع ما السا اعة والبساااطة دون ّ
ةاة،
ايب يف ال ّ
ّ
ريش وریاء؛ وأ ّن "مریا" و"جا اداد" ناا ما لو وظی اي مشارتل یاث ناا ت
دور إصما ت
ايب بنی البطل ولیلیاان،
مریا تساع البطل وتر ّريبه تی یسافر ّ
لةحته ود ا الرتريیب ی اي إلی ّ
س لتسافر إلی طهران وتلت ي
وأیااه ج اداد یساع "ماكان" يف العشاطات السیاسیّة ویرريّب فرذمی َ
ايب بنی "ماكان" وفرذمیس.
بأستاذ ماكان ود ا الرتريیب أیااه ی ّ
بدا إلی ّ
 .5حسن االبتداء أو براعة االستهالل
م میزات الروایة ال عیّاة داو سا االبتا اء أو براعاة االساتهبل  .براعاة االساتهبل يف الروایاة تعاين
اجب ال ااارئ عل ای ق اراءة
ّأواله الب ای اة ی اث لتااوا عل ای قةااة الروای اة بش اكل عاااس و انی ااه الب ای اة تشا ّ
اب موسایة ُطمارب
الروایة تی العهایة ،ود ه املیزة موعودة يف كلتا الروایتنی .الراوا يف ب ایة قةة ّ
ايب قائبله:
ال ارئ بال حوی واملانون أا ّ

«ت ول ااون أ اابلس؟ مراد ا ااة؟ رم ااان؟ ...ما ااا أ سّااه ،باّاااه ی یاّااه .إذا تا ا كرت
أرتعش( »...معیفٜٜٔٓ ،س .)٘ :یسته ه الراوا هبا ه ال ارة أن یشاجّب ال اارئ
علی قراءة العة كلّه مث ضم ّزه علی إص ار ايكم يف كی یة د ا ايبّ.

أیااه نری د ه املیازة ال عیاة يف روایاة "چشامدایش" ،یاث یبا أ الاراوا بوصاف م یعاة طهاران واألعاواء
الت ساوه لا ث فیهاا وقاائب الروایاة ،فی او « :كاناا طهاران م یعاة خمتع اة ،ال یتج ّارأ أ ا أن یعارتض...
ب امارأة قا سابب
ك تل طماه م ن سه و م ظلّه» (علوأٖ٘ٚ ،ش .)٘ :وأیاااه ی او « :قاا العااس :ا ّ
اب إلای ايی ااة ك اان ساابباه لوفاتااه» (املةا ر ن سااه .)ٙ :ود ا ه
داابلل "ماك اان" وموتااه؛ وق ا یعت ا الع اابلء ايا ّ
تشجعه علی قراءة الروایة تّی العهایة.
اجلنبلت تع ل اإلاارات إلی ذد ال ارئ و ّ
 .6الحبكة

1

ةااة ،يف
إذا نعوار إلای الروایاة كعوااس فها ا العوااس تشاكل ما الععاصار الات ختا س دا ا العوااس« .ال ّ
ةة يف مععاه الواساب یشاتنل كال الععاصار الات
عودردا ،روایة لسیا م وادث .واملةطلح ،ال ّ
1. Intrigue

03

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،46ربيع 1397

نعاجلها ا أا الشلوص ،واأل ا اث واملواضاب وال حااوا ،ووعهاات العوار ،واللغاة الات ی ةاح هباا
ع ا د ا ه األمااور ا ولكعااه يف معع ای أد یةااف ال عاال ال ةةاائ ،أو جااط ال ةااة أو ايبك اة،
وسعستعنل مةطلح ايبكة إلی ما یوازا ذلب م سیا التغریات يف العبلئ البشریة الت سببتها
أ ا اث ال ع اال ال ةة ااي وأظه اار معه ااا .فايبكا اة ،لا ا لب تع ااين مبغ اازی الرم ااوز ال رامیا اة وب ح ااوی
ال ةااة» (أولتبعرین ا ٜٖٔٛ ،س .)ٔ٘ٙ -ٔ٘٘ :إ ّن اي اوادث عاازء رئیسااي م ا أع ازاء الروای اة وصم اب أن
تكون عبلقة معط یّة وع لیّة وعلیّة بنی د ه الوقائب.

ٕ

«إ ّن ايبكا اة د ااي جط ااة ا اااملة لوق ااائب الروایا اة ،ولتبی اانی ايبكا اة صما اب أن رمة ااي
الوقائب ورملل العبلقة العلیاّة بانی تلاب الوقاائب .كاناا ايبكاة الكبلسایكیة تتاألف
م وادث متوااجة ومعسجنة تسری إلی جط مست یم تی هنایتها ،ودي ك اریاه
ما ااا تُسا ااتعنل يف الروایا اة الواقعیا اة (ايبكا اة املتناسا اكة أو العنطیا اة) .يف ا انی أ ّن
اياوادث يف الروایاة اي ی ااة ،التعتنا علای التسلساال والتتااابب باال تعت اال دائناااه بانی
ايا واملاضي (ايبكة امل ككة أو املركبة)» (پایع هٖٜٖٔ ،ش.)ٖٖٗ :

إ ّن ايبكة يف داتنی الروایتنی بكة م ككة ،أا الروایة تب أ بايا مث تعود إلای املاضاي ودا ا
االنت ااا ما زما إلای زما یتكارر دومااه جاابل ال ةااة .وأمااا التبئاریٖ يف كلتااا الااروایتنی دااو ع سااة
ٗ
اعرت
اب موسایّة« :ملااا تااركتين رادمایبل اا ُ
الشلةایة األولای (التبئاری املسااب ) ما بله ن ارأ يف ّ
قةااة ا ّ
ا العساءَ البلي یعارف األساتاذَ»
بالرا ة» (معیفٜٜٔٓ ،س .)ٕٔ :ون رأ يف چشمدایش« :ق ل ّ ُ
(علااوأٖ٘ٚ ،ش .)ٕٔ :لك ا يف روای اة معی اف السااارد دااو الشلة ایّة األصاالیّة (البطاال) ويف روای اة
"چشمدایش" السارد دو الشلةیّة ال رعیّة (ناظم)؛ وهب ا العنط ت رتب الروایة د ه م الواقعیة.
م ا أدا ّام ال اااایا الاات تواعااه العاق ا البعی اوا دااي فاارز األع ازاء املوعااودة يف البعی اة وللیلهااا؛ ودعااال
أ اث يف روایة معیف .إ ّن األ اث (الكل) تتشكل ما ايا ث (اجلازء) ودعاال عبلقاة ّأواله بانی
اي ث واي ث اآلجر و انیاه توع عبلقة بنی اي ث مب منوعة اياوادث كلّهاا ،فععا نا عبلقتاان
1. The Action
2. Plot
3. Focalization
4. Prefocalization
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يف الع البعیوا :العبلقة بنی اجلزء واجلزء وبنی اجلزء والكل .إذا أردنا أن نتح ث ع عبلقة اجلزء
اب موسایّة" صماب أن نركاز علای البطال املاری الا ا ساافر ما أعال معاجلاة
مب اجلزء يف ّ
"قةة ّ
مرضااه فها ا نااوع ما عبلقااة اجلاازء ماب اجلاازء ،أا املاارض دااو الساابب يف الر لااة ،مث نااری أناّاه ی ةا
ب اما ارأةه ودا ا ا األم اار یا ابدا ب ااه أن یبح ااث عا ا املا ارأة يف الشا اوارع
الر ل ااة وما ا ج اابل الر ل ااة ضما ا ّ
وامل ااادي ...إخ يف امل یعااة ،فیجااب أن ن ااو أ ّن الر لااة دااي الساابب يف بّهااا وأ ّن البحااث ععهااا
یبدا إلی الل اء يف حمطة الرتاس؛ وأجریاه یعره البطل أ ّن لیلیان تتّجه إلی إیطالیا وداو د یعا یراداا
ود ا األمر طمل الة م الیأس عع البطل؛ فن املنك تبینی د ه املبلئنة بنی عزء وعازء آجار
هب ا الشكل:
المرض

السفر

الحب إلی ليليان

السفر

الحب إلی ليليان

البحث عنها

اللقاء في المحطة

البحث عنها

اليأس

اللقاء في المحطة

وبالعساابة لعبلقااة اجلاازء مااب الكال ،صماب أن نشاری أ ّن كابله ما دا ه األعازاء لااه ارتباااط مااب ك ال
ه أا ع ٍ
ازء ما دا ه األعازاء یابدا إلای فسااد
البعیة بشاكل مبااار أو رياری مبااار ،مبععای أ ّن ا َ
الكل ود ا دو املععی م العواس.
المرض

السفر

البحث عنها

الحب إلی ليليان

اللقاء

اليأس

و ّأماا عبلقااة عازء مااب عازء يف روایاة "چشامدایش" فیجااب أن ن او ععهااا أ ّن اياوادث يف دا ه
الروایاة كالروایاة الساااب ة ،مبععای أ ّن األ ا اث مرتبطااة بعاااها باابع بش اكل مااتبلئم ومت اباال .إ ّن
"فرذمیس" كانا تری أن تتعلّم الرسم فل لب سافرت إلی باریس ،فتعلّ ُم الرسم ّأدی ب رذمیس إلی
تعرفااا دعااال علای "جا اداد" ال ا ا أی وهااا م ا الغ لااة ف ااا ااا ارععااي إل ای
السا ر والبُعا  ،وق ا ّ
التعره
الوط واذدبی إلی "ماكان" وكو جادمة للشعب وللوط  ،فعبل أن الس ر یبدا إلی ّ
بدا كا لب إلای الل اااء مااب "ماكاان" .وفاارذمیس يف هنایاة املطاااه
علای "جا اداد" ودا ا التعا ّاره یا ّ
تتزوج م رئیس البل یة بشرط أن یتم لریر "ماكان" م السج
تعش "ماكان" والب ّ ا م أن ّ
اب
اب بیعهناا ودا ا اي ّ
وكف إی اء ايكومة ععه .فكنا ال وعا الل اء مب "ماكان" ی اي إلای اي ّ
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صمرب "فرذمیس" إلی الزواج م رئیس البل یّة م أعل إن ااذ ايبیاب .فناا داو عا یر باإلااارة دعاا،
أ ّن العبلقااة بانی عاازء وعاازء آجاار مباااارهة دا ا حمااور رئیسااي لكال نوا ٍااس ودا ا دااو املععای ما الت اباال
والتنااایز ب انی األع ازاء كنااا یبكا علی اه دوسوس اری ،فن ا املنك ا تبیاانی د ا ه العبلقااات امل ا كورة ب انی
األعزاء يف روایة "چشمدایش" هب ا الشكل:
تعلم الرسم من جانب فرنجيس
السفر

التعرف علی خداداد

التعرف علی خداداد

السفر

العودة إلی إيران واللقاء مع ماكان
الحب إلی ماكان

العودة إلی إيران واللقاء مع ماكان

التزوج من رئيس البلدية مشروطاً بتحرير ماكان

الحب إلی ماكان
فااأا عا ٍ
ازء ما دا ه األعازاء املا كورة ا بغا ّ العواار عا الت اباال بانی الطاارفنی ا تارتبط بباااقی
ّ
األع ازاء ،فه ا ا ال ارتابط یعته ااي إل ای وع ااود الك ال .م ا بله إذا ا فعا ععة ا َار "الس ا ر" فی س ا الك ال
بأكنله أا د یع ارتباط بنی باقي الععاصر" :التعره علی ج اداد" و"العودة إلی إیران" و"عبلقة
ازوج ما رئ ایس البل ی اة" ،فااإذا ف ا نا ل اةه م ا ايل ااات املتناس اكة فه ا ا
اب مااب ماكاان" و"التا ّ
ايا ّ
بدا إلی ت كب نسیا ايل ات والعواس؛ فینك أن نب ّنی عبلقة اجلزء مب الكل دك ا:
یّ
تعلم الرسم من جانب فرنجيس

إيران واللقاء مع ماكان
بتحرير ماكان

السفر

الحب إلی ماكان

التعرف علی خداداد

العــودة إل ـی

التزوج من رئـيس البلديـة مشـروطاً

فبه ا الرسم تتب ّنی كی یة الت ابل بنی اجلزء مب اجلزء اآلجر وكی یة الرتابط بانی كال األعازاء أا
عبلقة اجلزء مب الكل .وأما فینا طمة للیل ايبكة واملرا ل الت تشكل ايبكة يف ال ةاة ،ظمكا
ال او أن ايبكاة يف الروایاة تشاتنل علای أرباب مرا اال رئیسایة )ٔ :الب ایاة« :أماا ب ایاة الروایاة فلهااا
ا تن اااالت ال ة اار ااا .ف اینك أن تب ا أ الروای اة بوص ااف ت لی ا ا للنك اان ال ا ا س ااتجرا فی اه
األ اث ،أو حوار بنی الةیتنی أو أك ر ،أو بكبلس للراوا ی س فیه ن سه ،أو خبااطرة فلسا یة
مرتبطة مباا بعا دا» (زیتاو ٕٕٓٓ ،س )ٕ .)ٖٕ :الع ا ة« :ت تااي الرؤیاة ال سایحة للروایاة أن تتعا د
األ ا اث وتت اوالی يف صااورة تركیبی اة بعاااها ی ا ای إل ای بع ا  ،صاااع ة م ا البس ایط إل ای املع ا
وتشاارل الشلةایات ،كال سااب أشمیتهااا يف صااععها ودفااب عجلتهااا لتشاكل عاااد الروایاة الكباری»
44

رضا ناظميان ،علي مظفري

دراسة تطبيقية لروايتين «قصة حب مجوسية» و «چشمىايش»

(قعا یلٕٕٓٓ ،س )ٖ .)ٗ٘ :التشااوی ٔ« :دااو ااا انتوااار أو قلا متولا ة ما اةااوه أو اةطاار أو
الشب .تكون د ه ايا عابرة أو متواصلة إلی هنایة الروایة ،م تةرة علی الةیة وا ة أو عواه
عاماه ویةعب توقّب ايل» (زیتاو ٕٕٓٓ ،س« .)٘٘ :إ ّن أساالیب التشاوی الات یساتل مها الكاتاب
دي الت ل املتعة ال عیة لل ارئ وتشعر ال اص بالرضا العسيب ع عنله» (قع یلٕٕٓٓ ،س.)ٜ٘ :
ٗ) املوقف العهائي و ل الع ة« :لكل نة مكتوب هنایة ،أا ن طة یتوقف عع دا الكاتب ع
متابعااة الروای اة .تااأي اةامتااة ة ایلةه لتطااور األ ا اث» (زیتااو ٕٕٓٓ ،س .)ٛ٘ :وذم ا د ا ه املرا اال
األربعة موعودة يف كلتا الروایتنی وفینا یلي نتعاو ايبكة يف روایة معیف.
الحبكة في "قصة حب مجوسية"
ايب وظمه
الب ایة :الراوا یب أ الروایة بايوار بنی الةیتنی وشما ن س الراوا وص ی ه؛ ویةف ّ
هتنون هباا ،مث یسارد لعاا ر لتاه ویةاف
ايب وال ی ّ
الطری لل ارئ وی و ق یغ ل اآلجرون مسألة ّ
ال ع ال ا یعش فیه الراوا امرأة ا زوج وط بلن .وقا أعطتاه ماریا بطّیلاة لیأكلهاا يف الطریا
ولكعّه عع وصله إلی باب الغرفة يف ال ع تس ط البطّیلة م ی ه علی األرض وتعكسار .ودا ا
اب دا ه املارأة يف قلباه وكا لب دلیال علای
اي ث يف اي ی ة دلیل علی وقوع واقعة عوینة ودي ّ
ايب .مث الراوا یةف لعا باراما ال عا ویسارد
التغیری ال ا ث يف ن سیّة البطل بسبب د ا ّ
لعا ك ریاه ع لیلیان وعیعیها.
اب؟ إنّاه یا عو ال اارئ لئلعاباة عا
الع ة :شمس الراوا بع سه :دل دا ه األ اسایس داي اي ّ
جاصة ذداب لیلیان م ال ع ؛
د ا السبا وی عوه للحكم ،مث یةف اللیلة األجریة يف ال ع
ّ
وداو ازی ویهناس بیعاه وبانی ن ساه ،دال أراداا مارة أجاری؟ وأیا أحاث ععهاا؟ ل ا ااات ّ ت دا ه
املشاكلة ععا ه ودااو یریا أن یعاااج دا ا ا یااس با واء یشا یه ما سا نه ،ولااو كاان ذلااب ما جاابل
اعرتاه عع األساق ة لك الع وی ه األعنا أب اه.
ةااة إرادة الاراوا بااأن یلت ااي بلیلیاان ما ع یا فااالراوا یبحااث
التشااوی  :تُعا ّ تشااوی دا ه ال ّ
ععها يف كل مكان ،كنحطّة الباص والرتاس واملسرح وامل هی والشاوارع ،والساارد يف اي ی اة یریا أن
یع اال إلای ال ااارئ الااة االضااطراب والتشااویش الا ا یعیشااها الاراوا إلای ال ااارئ ،فااالراوا أ یان ااه
1. Suspense
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یعةره ع البحث ولك بّه للنرأة صمربه علی ذلب.
ل الع ة :انتها دراسة الراوا يف اجلامعة وق عزس علی العاودة إلای الاوط  ،والیاأس وجیباة األمال ال
ی ارقانه ،وعع ما انطل إلی حمطّة ال طار یت اعئ ،یاث یاری لیلیاان ماب ط لهاا متّجهاةه إلای إیطالیاا وت او
له :أنا أسافر إلی إیطالیا ورم د نعا نلت اي أبا اه .ويف هنایاة املطااه یبكا الاراوا وی او ّ « :إهناا تعتوار يف
احملطّااة ال ادم ااة ...التس االروا ...بالتأكی ا س ااألت ي هب ااا!» (املة ا ر ن سااه .)ٖٔٓ :كن ااا ال وع ااا ق ا وظّااف
الراوا يف روایته د ه املرا ل األربعة ونری دعال انسجاس وتآلف فين بنی ايوادث بشكل ع لي ومعط ي.
الحبكة في رواية "چشمىايش"
الب ایاة :يف الب ایاة یریا الاراوا أن یة ّاور لعاا املكاان و األعاواء الات ساوه لا ث فیهاا وقاائب الروایاة،
وی ااو « :كانااا طهاران م یعااة خمتع ااة ،ال یتجارأ أ ا أن یعاارتض» (علاوأٖ٘ٚ ،ش .)٘ :إ ّن السااارد
یةف لعا م یعة طهران مث یتعاو الةیة "ماكان" و االته كنا یةف لو ة "چشمدایش" أیااه.
الع ة :مات "ماكان" وب ي سبا دون عواب للنجتنب وللسای العااظم وذلاب السابا داو:
م دي صا بة العیعنی يف اللو ة الشاهریة؟ ا ات السای العااظم باللو اة يف امل رساة وقا قارر أن
صم صا بة العیعنی واإلعابة ع د ا التساؤ .
وقرر السی العاظم أن صم صا بة
التشوی  :ل زار العاس وال عّانون امل رسة ملشاد ة اللو ةّ ،
العیعنی یث سأ "رعب"ا جادس "ماكان"ا ع تلب املارأة ولكعاه كاان ال یعرفهاا .لا لب ف ا قااس
العااظم برصا العسااء اللاواي یاراعع امل رساة ب قّااة ،وبعا فاارتة ما املتابعاة صما تلاب املارأ َة ویا دب
إل ای بیته ااا ویس ااأ ا ع ا اللو ااة والعیع انی .امل ارأة (ف اارذمیس) لك اي ل ااه قة ااة العیع انی وعبلقته ااا م ااب
"ماكان" وت و له أنين ر لا لتعلّم الرسم مث دجلا املعرتل السیاسي لكي أ با ص قي و ّيب لا
"ماكان" فإنين كعا أمارس كل العشاطات السیاسیة ألعله ،یث كان م ضن دا ه األعناا
ا اراء آلااة الطباعااة .مث قالااا أ ّن ضااابط ايكومااة دجاال إل ای بیتهااا للبحااث ع ا آلااة الطباعااة .د ا ا
بدا بال ااارئ كاي یشااعر باإلضااطراب وأیاااه یشااجب ال ااارئ علای قاراءة الروایاة
املشااه يف الروایاة یا ّ
تزوعاا ما رئایس البل یاّة رريام عا س رريبتهاا إلیاه لكا ّ
تی العهایة ،مث تتابب األ اث یاث ّأهناا ّ
بتزوعها م رئیس البل یّة.
لریر "ماكان" م السج كان مشروطاه ّ
اال الع ا ة :إ ّن ال اراوا ی اروا م ا جاابل ال ةااة أ ّن "ماك اان" ك اان مسااحوراه وضمنلااه الشااغف
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الك ری رمو عیين فرذمیس تی یة ّ ال ارئ أ ّن فرذمیس دي صا بة دااتنی العیعانی لكا يف هنایاة
ةااة بكابلس
ال ةااة تعاارته فاارذمیس أن األسااتاذ أجطااأ يف رساام العیعانی مبااا أناّاه د یعاارفين وتعتهااي ال ّ
املتأمل« :لیس ر داتان العیعان» (املة ر ن سه .)ٕٖٔ :كأ ّن الراوا یری أن یبك علی أ ّن
فرذمیس ّ
الات ر هاا "ماكاان" داي عیعاا امارأة أ رییاّ ٍة تطاری يف جاواطره ويف اي ی اة عانی فاارذمیس تعكاس تلااب
امل ارأة اةیالیّاة فهك ا ا ی اری "ماك اان" عی اين فاارذمیس ویرساام عیااين امرأتااه األ ریی اة ويف العهای اة تعاارته
فاارذمیس أن داااتنی العیعانی لیسااا ااا باال لشاالة ريریدااا .فعسااتعتا أن األسارار والرمااوز املتبلااورة يف
عیين املرأة يف اللو ة دي أسرار امرأته األ رییة.
بدا
اب موسایّة باارزة عا اه ودا ا یا ّ
ووف اه ملا ذُكار إ ّن ا نساات الع سایّة "املونولاوج" يف ّ
قةاة ّ
إلی تعزیاز وك ارة العواطاف يف الروایاة لكا دا ه املیازة ق ّال ااوردا يف روایاة "چشامدایش" .وظمكا
اب موسایّة" و"چشامدایش" شماا روایتاان صاادقتان حواد هناا؛ والاراوا
ال و أ ّن الروایتنی ّ
"قةاة ّ
ال طمرج ع الطری املع و يف سرد الوقائب يف كلتا الروایتنی.
النتيجة
سب ما درسعاه توصلعا اذ العتائا التالیة:
 إ ّن الت اباال والتبااای دااو الركیازة األساسایّة يف العواااس الا ا تعتنا علیاه البعیویاة ،وال مععای جلاازء
م األعزاء يف العواس ّإال بالت ابل وبالتبای  ،وتسعی البعیویة إلی إظهار د ه الت اببلت يف كل نواس.
 العبلقااة بانی اجلاازء واجلاازء والعبلقااة بانی اجلاازء والكال شمااا عبلقتااان متّبعتااان يف الع ا البعیاوا،
یاث أن العبلقاة األولای تا ّ علای مساألة الت ابال وأماا العبلقاة ال انیاة تُشاری إلای أ ّن كابله ما دا ه
األع ازاء والبعی اات ااا ارتباااط وعبلقااة مااب بعاااها الاابع بش اكل مباااار أو ري اری مباااار ،مبعع ای أ ّن
ٍ
بدا إلای فساااد الكال ودا ا دااو املععای ما العواااس ،كنااا أ بتعااا
ا َ
ه أا عاازء ما دا ه األعازاء یا ّ
د ه املیزة يف داتنی الروایتنی.
ةاة تا ور او حماور
ايب دو مغازی الاروایتنی ،وال ّ
 یتشابه املانون يف الروایتنی یث إ ّن ّ
رئیسي ودو عیعا ايبیبة وداتان العیعان يف اي ی ة مرآةت تعكس املرأة األ رییّة.
اب والطبیع ااة يف كلت ااا ال ااروایتنی واض ااحة عا ا اه ،ی اث إ ّن ال اارواینی كلّن ااا
 ن ااری أ ّن ت اابلؤس اي ا ّ
ايب فیتح ان عا الطبیعاة؛ ما بله ملاا یریا الاراوا أن یةاف عیاين لیلیاان ،یتحا ث
یتح ان ع
ّ
ّ
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قةااة "چشاامدایش" یعنااا یری ا ال اراوا أن یةااف
وضمك اي لعااا ع ا املطاار والشاارفة والطبیعااة .ويف ّ
ةور لعا هنر كرج والطبیعة.
املغازلة و ّ
ايب بنی فرذمیس وماكان ،ی ّ
 إ ّن األري اراض يف تس اانیة الشلة ایّات ب ااارزة وص ااائبة ع ا اه ،ود ا ه املس ااألة كان ااا م ا أد ا ّام
ةااة
األعازاء والععاصاار ال عیّاة يف الروایاة ،بیا أ ّن تساانیة الشلةایّات كلّهااا تا ّ علای دوردااا يف ال ّ
بشكل أو بآجر ،ود یك اجتیار د ه األ اء اعتباطیاه وعشوائیاه.
بدا إلای تعزیاز
اب موسایّة بااارزة عا اه ودا ا یا ّ
 إ ّن ا نسااات الع سایّة "املونولااوج" يف ّ
قةااة ا ّ
قل اوردا يف روایة "چشمدایش".
العواطف يف الروایة لك ّ د ه املیزة ّ
المصادر
أ) العربية
أولتبعرین  ،لنی ،لویس ،لیزر (ٖٜٔٛس) ،الوجيز في دراسة القصص ،ترمجة عب اجلبار املطليب ،الطبعة األولی ،بغ اد:
معشورات دائرة الشبون ال افیة والعشر.
دا سوسور ،فردیعان (ٜ٘ٔٛس) ،علم اللغة العام ،ترمجة یوئیل یوسف عزیز ،الطبعة ال ال ة ،بغ اد :دار آفا عربیة.
زیتو  ،لطیف (ٕٕٓٓس) ،معجم مصطلحات نقد الرواية عربي ،إنكليزي ،فرنسي ،الطبعة األولی ،بریوت :دار العهار للعشر.
عزاس ،حمن (ٖٕٓٓس) ،تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناىج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد ،الطبعة
األولی ،دمش  :معشورات الاد الكتاب العرب.
العی  ،ظمين (ٕٓٔٓس) ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،الطبعة ال ال ة ،بریوت :دار ال ارايب.
فال ،صبلح (ٕٕٓٓس) ،مناىج النقد المعاصر ،الطبعة األولی ،ال ادرة :م یریا للعشر واملعلومات.
قع یل ،فباد (ٕٕٓٓس) ،فن كتابة القصة ،ت می ذمیب حم وظ ،الطبعة األولی ،ال ادرة :ا یئة العامة ل ةور ال افة.
معیف ،عب الر

(ٜٜٓٔس) ،قصة حب مجوسية ،الطبعة اةامسة ،بریوت :املبسسة العربیة لل راسات والعشر.

ب) الفارسية
أ ا ،بابب (ٖٓٔٚش) ،ساختار وتأويل متن ،عل او  ،چاپ او  ،هتران :مركز.
اسكولز ،رابرت (ٖٜٔٚش) ،درآمدي برساختارگرايي در ادبيات ،ترمجه فرزانه طادرا ،چاپ او  ،هتران :آگه.
پایع ه ،سنی (ٖٖٜٔش) ،گشودن رمان ،چاپ دوس ،هتران :مرواری .
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پیاژه ،ژان (ٖ٘ٔٛش) ،ساختارگرايی ،ترمجه ی رضا عليپور ،چاپ او  ،هتران :كتاخبانه ی موزه ومركز اسعاد ملس
اورای اسبلمي.
دستغیب ،عب العلی (ٖٔ٘ٛش) ،نقد آثار بزرگ علوی ،چاپ او  ،هتران :فرزانه.
سپانلو ،حمن علی (ٖٔٔٚش) ،نويسندگان پيشرو ايران ،چاپ چهارس ،هتران :نگاه.
سع ی ،مةلح ب عب اه (ٖٜٔٛش) ،غزليات سعدی ،چاپ او  ،هتران :دریمع .
علوا ،بزرگ (ٖٔ٘ٚش) ،چشمىايش ،چاپ سوس ،هتران :امریكبری.
فردوسي ،أبوال اسم (ٖٖٗٔش) ،شاىنامو ،چاپ او  ،هتران :امری كبری.

ج) اإلنجليزية
Hornby ,A S, (2010) , Oxford Advanced Learner’s Dictionary ,8 ,Oxford: Oxford
University Press.

د) الروسية
Суперанская А. В. ( 2005) ,Словарь русских личных имён. – М. , Эксмо.

ه) الرسائل والمقاالت
دری ا ،حمن را ا عب اجلبار (ٕٓٔٓس) ،النص الموازي في أعمال عبدالرحمن منيف األدبية ،رسالة ماعستری،
بإاراه ال كتور عاد األسطة ،فلسطنی ،عامعة ذماح الوطعیّة.

و) المواقع اإللكترونية

1

ردمون سرتان ،بامیبل ،روزنكرانتز ،لیع ا؛ «األ اء الرائعة لؤلط ا »  ،معشور يف:
https: //nameberry. com/babyname/Radmila

1. Cool names for babies
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بررسی تطبیقی دي رمان «قصة حب مجوسية» ،اثر عبد الرحمه مىیف ي
«چشمهایش» ،اثر بسرگ علًی ،بر اساس مكتب ساختارگرایی زباوی
2

رضا واظمیان ،1علی مظفری

 .4استبو گ ٍُ زثبى ٍ اوث٘بت ع ثٖ واًطگبُ عالهِ طجبطجبٖٗ
 .4واًطجَٕ وكت ٕ زثبى ٍ اوث٘بت ع ثٖ واًطگبُ عالهِ طجبطجبٖٗ

چكيده
اگ ٗك هتي اا ثسبى تكِّبٕ ٗك پبزل ثِ حسبة ث٘بٍاٗن ،هٖتَاى گفت هسئلٔ اسبسٖ وا اٗي
پبزل ،ااتجبط ٍ ّوخَاًٖ ث٘ي قطعبت است .سب تباگ اٗبى هعتقدًد ٗك هتي ،وااإ ثبفت است.
سبزگبإ ه٘بى اجزإ اٗي ثبفت ،هسئلِإ است كِ الزم است ثداى پ وا تِ ضَو .آًبى وا ٍاقع
هٖ َاٌّد ااثطٔ ٗك جزء ثب جزئٖ وٗگ اا كطف كٌٌد .هب وا اٗي هقبلدِ ثدِ ت ل٘دل ٍ تطج٘دق
اب موسایة» اث عجد ال حوبى هٌ٘ف ٍ «چطنّبٗص» اثد
اصَل سب تباگ اٖٗ ث وٍ اهبى «قةاة ّ
ثزاگ علَٕ َاّ٘ن پ وا ت؛ اٍش هدب وا اٗدي پدوٍّص ،اٍش ت ل٘لدٖ د تطج٘قدٖ (هكتدت
تطج٘قٖ اه ٗكبٖٗ) ٍ استفبوُ از هٌبثع كتبثخبًِإ َاّد ثَو .س اًجبم ثدِ اٗدي ًت٘جدِ دَاّ٘ن
اس٘د كِ زى اث٘ ٕ وا ّ وٍ اهبىً ،قص ث جستِإ وااو ٍ ً٘ز «چطن» ًقص ثسزاٖٗ وا اهبىّب
اٗفب هٖكٌدّ .وچٌ٘ي ثِكباگ٘ ٕ فٌَى اهبىًَٗسٖ وا وٍ اهبى ثس٘با ثباز است ٍ وا ه٘دبى اٗدي
فٌَى ،سبزگبإ ٍ ّوخَاًٖ ً٘ز ٍجَو وااو؛ تب جبٖٗ كِ هٖتَاى گفت سدب تبا ّد وٍ اهدبى،
سب تبإ هست كن ٍ ّوبٌّگ است.
ب موسیّة؛
كلیدياشٌها :اوث٘بت تطج٘قٖ؛ سب تباگ اٖٗ زثبًٖ؛ عجدال حوبى هٌ٘ف؛ ثزاگ علَٕ؛ ّ
قةة ّ
چطنّبٗص؛ زى اث٘ ٕ.

ًَٗسٌدٓ هسئَل:

ali.mozafary.arabi.1991@gmail.com
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