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Abstract  
In the contemporary era, along with his changing thought and feelings, 

human being has transformed story writing ,as well and unlike the past, has 

hidden the meaning under beneath layers of the narrative. In this regard, the 

place and its meaningful reflections are among the capacities where various 

elements could be decoded by probing in its aspects. Phenomenology with 

expanded theories, has attracted the attentions into this meaningful element 

rather than other sciences. One of the most prominent theories that has been 

presented about place by phenomenologists is the theory of “sense of place”. 

This sense transforms the space into the place with special sensual features 

and is considered an important factor for identifying people. A factor which 

has caused the authors to attribute the targeted positioning in their works to 

that. ʻAicha Arnaout', is a Syrian – Albanian author and poet, creator of 

psychological novel I lead you to others  where the place carries the novel 

meanings and concepts which corresponds to the sense of place. The current 

research attempts to study the mentioned novel relying on the descriptive-

analytical method and based on the mentioned theory, so that it finds 

information about latent conceptual layers in the place element of this story. 

Some of obtained results suggest existence of new models in places like 

home, school and cafes where by receiving the inner sense of place, the 

author has prepared the ground for a new reading of them. 
 

Keywords: Story, Identity, Sense of Place, Aicha Arnaout, Novel I lead you 

to the others. 
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َ

یۀ حّس مکان از عائشة َارناؤوط برأ  اساس نظر

 

ودَک إلی َغ  تحلیل رمان قُ
َ

 َارناؤوط  ةاز عائش ير یأ
ی بر  حّس مکان  ۀاساس نظر

 *حد غیبیعبدال 
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه زبان و ادبیات عربی استاد 

 زادهمهین حاجی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه زبان و ادبیات عربیاستاد 

 دوست امیر فرهنگ
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 (128تا  109)از ص 
 26/5/1400، تاریخ پذیرش: 15/1/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
د و کررا نیز دستخوش تغییر  نویسیتاب خود، داستان و پرپیچ اتمعاصر، انسان همسو با اندیشه و احساس ۀدر دور

با کاوش در  ی کهیهاهای زیرین روایت پنهان ساخت. در این میان، از جمله ظرفیتالیه دررا ، معنا گذشتهبرخالف 
. است های معنابخش آند، مکان و بازتابکررمزگشایی  توان عناصر گوناگونی از داستان رامی ،زوایای آن
 این عنصر معنابخش را در کانون توجهات خود قرار ،های گسترده، بیش از دیگر علومپردازیبا نظریه سیپدیدارشنا

حس  .است «مکان حس  » ۀ، نظریانددادهمکان ارائه  دربارۀ انپدیدارشناسهایی که . از پرنمودترین نظریهاست داده
فضا را  ،دهد. این حس قرار می مکانمکان به معنای ادراک ذهنی از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با 

شود؛ عاملی که امروزه یابی افراد تلقی میعاملی مهم در هویتو  سازد میتبدیل  به مکانی با خصوصیات حسی ویژه
رمان  در ند.کن لحاظ آن به نسبت آثارشان در مندیهدف هایبخشیموقعیت تا است را برآن داشته نویسندگان

معانی و مفاهیم  محمل ،مکان ،آلبانیایی-سوری ۀنویسند و شاعر ،عائشة ارناؤوطاز  أقُودَک إلی َغیريشناختِی  روان
تحلیلی و  -کوشد تا با تکیه بر روش توصیفیجستار حاضر می .حس  مکان قابل تطبیق است ۀنظری که بااست نوینی 

در عنصر مکان  های معنایی نهفته د تا از این رهگذر، به الیهکنرا بررسی و تحلیل  یادشدهرمان  ،مذکور ۀنظری ۀپایبر 
، مدرسه، خانههایی چون مکان در جدید هایمدلول ناظر بر حضور ،پژوهش هایبرخی از یافتهببرد.   پی این داستان

 .فراهم ساخته است آنهااز  نوخوانشی زمینه را برای درونی مکان،  که نویسنده با دریافت حس   است و ... نمایشگاه
 

ی   :کلیدی های هواژ  .يریأقُودَک إلی غَ ، رمان مکان، عائشة ارناؤوط ت، حس  داستان، هو
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 مقدمه. 1
طور  زمین و به مشرقای معنادار بوده است. این عنصر مهم در مکان نزد اربابان هنر، همواره پدیده

اما آنچه امروزه  ؛تندیده با نوستالژی را به همراه دارد ای درهمپیشینه ادبیات عربی، غالبا  خاص در 
مکان را فراتر از یاد یار و دیار، به عنصری معنابخش در شعر و ادب مبدل ساخته است، ژرفنای 

خود را  راز امروز که سخن جای و جزء آن است. در دنیای پر رمز جزءدیگر علوم بر ۀ اندیشه و سیطر
کاربستی  عنوان بههای نمایشی دیگر عناصر داده است، مکان طورکلی ظرفیت به تصویر و به

 در کاویمکان امروزه است. گرفته قرار ادیبان پیش در کانون توجه از بصری، بیش معنامند و
زوایایی از مکان را  ،فیزیک، متافیزیک و حتی فلسفه معماری، جغرافیا، چون مختلفی های عرصه
، ها؛ اما در میان آناندنظرگاه خود بدان نگریسته اینها از و هریک ازقرارداده بحث و بررسی مورد 
هایی ، آراء و اندیشهدهدمیبا عنصر مکان قرار در ارتباطی تنگاتنگ  راپردازی  داستانادبیات و  آنچه
چون  یپردازان نظریه توسط مکان از متنوعی و جدید هایمختصه تبیین با پدیدارشناسی که است

 است. برجای نهاده و...، شولتز، رلف، شوموئل، لینچ
های پدیدارشناسان مکان است پردازیای از مجموعه نظریهپرطنطنه ۀحس مکان، اندیش ۀنظری

چون  هاییجدید با مؤلفه تقریبا   که با شولتز آغاز و توسط رلف و دیگران ادامه یافت. این مفهوِم 
ابژه  ..، سوژه و.های متنوع، مرکزیت و محصوریت و بودن دیالکتیک درون و بیرون، درون و برونی

محل یادآوری خاطرات، بلکه فقط  نه دیگر انمک»داد. از این منظر،  را در خوانشی نو مقابل هم قرار
آن برای  که هاییالمان با و گرددمی تعریف سوژه به نسبت مشخصی نظری ارچوبچ در

« رساند ظهور می به خاص یصورت به ،سوژه قرارگیری موقعیت با متناسب را مکان حس اند، برشمرده
 (.35: 1353)شولتز، 

روایتی  2يریإلی غ اقودَک در رمان  زبان مقیم پاریس، عرب ۀنویسند 1،عائشة ارناؤوط
شخصیتی  تیپ ختن بهاا پردب وکند می نخست داستان آغاز شخصیت ،شناختی را با مریم روان

های نویسندگی خود را در قالب این رمان ترین تجربهیکی از درونی ،(Alter ago) «همزاد ۀتشن»
سازد. وی از دنیای نویسنده را منعکس می رونوشتیرمان در شکلی خودنگاشت،  سازد.میمنتشر 

طور  یافته و به توسعهکوشیده تا در قالب مریم به موضوعاتی چون آزادی، مسائل زنان در جوامع کمتر
سرک  سوریه ۀنمادی از دختران دگراندیش در جامع عنوان بهمریم  شخصیت گیریخاص به شکل
از را باید مکان  ،رو از این؛ شناختی استهای فکری و روانشدت تحت تاثیر جریان بکشد. رمان به

که گاه در تناظری دلنشین با شخصیت کاراکتر،  دکر این اثر تلقیهای بسیار برجسته در جمله نماد
  شود.د میمتول  
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 پژوهشهای . پرسش1-1
 :ارائه دهد های ذیلپژوهش حاضر درصدد است تا پاسخی شایسته به پرسش

 تری در رمان ارناؤوط دارد؟یک نمود برجسته کدام حس  مکان، نظریۀ یهایاز مؤلفه .1
 ؟بخشیده است تبلوررمان  معناداری را در هایمکان چه جلوه نظریۀ حس   .2
 ؟  داستان داشته است اصلی شخصیتگشایی از ثیری در شخصیتأچه تاندیشۀ حس  مکان،  .3

 

 پژوهش ۀپیشین .1-2
مفهوم حس مکان و عوامل » به توانمی ،اندبه این دیدگاه پرداخته که اخیرا   جستارهایی از

ور آن نظریه و سیر تط  تنها  ،نگارندهکه  دکراشاره  فالحت از محمد صادق (1385) «آن ۀدهند شکل
و مراتب آن در شهرسازی از دیدگاه  مفهوم مکان و تصویر ذهنی» ۀقال. مده استکربررسی را 

 ، و همکاران پورمند حسنعلیاز  (1389) «کریستین نوربرگ شولتز در رویکرد پدیدارشناسی
 های جدیدمکان در ساختار های حس   لماناِ  زپروریپژوهش دیگری است که محویت آن بر با

چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با » ۀمقال همچنینقرارگرفته است.  شهرسازی
و  عابدی محمدحسیناز  (1397) «استفاده از عناصر میزانسن براساس نظریه نوربرگ شولتز

 در تغییر حس   نظریۀ حس  مکانهای ظرفیتاز  است که زمینهآثار موجود در این  دیگراز  ،همکاران
در توان میآثار نامبرده را با  ستار حاضروجه تمایز ج. اندگشوده پرده سینما میزانسن درحال  و

پژوهشی است که  یننخست؛ چراکه دانستادبیات داستانی  ۀدر حوز به این نظریه نگاهی تفصیلی
 د.کنرا در قالب یک رمان عربی کنکاش می های آنلفهؤتاکنون به زبان فارسی این نظریه و م

 

 تبارشناسی مکان .2
در زبان و  «ألالخ  »و  «محل  » ،«موضع»ون ـمترادف با واژگانی چ مکان در زبان عربی غالبا  

ر بیتع «Location»و  «Place»، «Site» چونی کلماتبا  ،ی مختلفانمع رغمعلی انگلیسی
و  «کان  » کلماتۀ خانوادو هم «نةکینو» فعلی ۀرا از ریش مکان ،شناسانزبان از . برخیگردد می

بخش هستی ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با مدلول ،مکان. در این تعریف، اندبرشمرده «الکون»
 . (41 :2018)الضبع،  گیردمی قرارعی متنو  ی فراماد  تعابیر  ةمایاخته و دستسخود برقرار 

با  استوار و موضع و محلی ثابت»اند: کرده چنین تعبیر، از آن مکان ۀواژ از یابیاصطالح در
رو گشت و آن را طور مستقیم با آن روبه بتوان بهای که گونهبه ،حسی ۀقابل اشارابعاد گوناگون و 

 .(38: 2018صالح، )« ریافتد
توسعه  ،که در محلی خاصاست یافته و پیچیده از طبیعت و فرهنگ  ادغام یمکان اصطالح

های دیگر متصل  و از طریق تعامالت بین افراد و تجارب به مکاناست یافته یا در حال توسعه 
عالوه  به ،نیست، بلکه عبارت است از یک محل «چیز»یک  یِی تنها کجا ،. در واقع مکاندشو می

نگریسته  یکپارچه و معنادار ةیک پدید عنوان بهتمامی چیزهایی که در آن وجود دارد و به آن 



 113/ 1401، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

مکان بدین خاطر است که مکان فقط یک مفهوم رسمی بارۀ رسد سردرگمی در . به نظر میشود می
خام و متغیر در  یبلکه اصطالح ،که در انتظار تعریف دقیقی باشدنیست جغرافیایی 

تحمیل یک تعریف  از طریقمفهوم مکان  توضیح در نتیجه ؛آیدگوناگون به حساب می های تجربه
های ارتباطات میان مکان و اصول و پایهلحاظ  با باید، بلکه شدحاصل نخواهد  ،اما اختیاری ،دقیق

 .(48: 2018)الضبع،  به مفهوم آن پی برد ،پدیدارشناسی
اول بعد از میالد بوده است.  ۀدست کم در سد ،تفکر غربی ۀموضوع ثابتی در تاریخچ ،مکان

دو جایگاه افالطون و ارسطو شکل گرفت که هر ۀاندیشاولین فلسفة صریح در مورد مکان در 
در سطح  topos»3» و  «chora» یعنی ،های آنها واژه .بخشیدندخاصی به مکان در فرهنگ واژگان 

 .(18-17: 1986النصیر، ) دهدندیشیم، شرح مییو مکان ب ناحیه ۀاکنون دربار وسیعی آنچه شاید هم
کید ت مکانماهی  کتاب  در ،ارسطو عقاید ۀعمددار میراث ،(م1280-1193) آلبرتوس مگنوس  دارد تأ

فردی   ترکیب منحصربه او برای مکان .است آفریننقش انسان زندگی نوع در مکان ۀویژ اتخصوصی   که
 ؛دادشکل می ،شناسی و محیطی بود که چیزهایی را که در آن مکان بودندثیرات جهانأاز ت

بخشی به دیدگاهی که نقش شگرفی را برای عوامل محیطی مثل اقلیم و توپوگرافی در شکل
 .شخصیت انسانی قائل است

داده است.  قرار کانون توجه است که مکان را در ایفالسفه ترینمهماز  (م1962-1884)باشالر 
در فضا قرار شوند و بدون حرکتی  ظاهر می  معتقد است که خاطرات در رابطه با زمانوی 

ترین مهم ،از نظر باشالر اند.تری در مکان تثبیت شدها عمق دارند و به شکل ایمنآنه ؛گیرند می
ما را فراهم  ۀای است که توپوگرافی حضور محرمانخانه ،ناحیه برای خاطرات و تصاویر شاعرانه

-1889) هایدگر گفتتوان  ت میئبه جردر دورة اخیر، اما  ؛(32: 1398)کرسول،  کندمی
در فرهنگ واژگان  عبارت کلیدی« dasein» .است مکان شدۀ شناخته فیلسوف ترینبرجسته (م1976

یک  بودن درز دیدگاه هایدگر، ا»شود. ترجمه می« جایی در بودن» صورت به اغلباوست که 
مشخص یک چیز و مکان آن  تری بین ارتباط قوی ۀیلسو بلکه به ،یک ظرف عنوان بهنه  ،مکان

که در ]ساکنان سکونت  بین محل ۀان همانند رابطـبین فرد و مک ۀرابطکه  وی برآن است شود. می
  .(29)همان:  «شودید میئان تاـو مک [ان وجود داردـآن نوعی ارتباط مداوم بین شخص و مک

 

 تادبّیا هنر و نظرگاه از  مکان .3
تنها  ،آن بارۀکند و مطالعه درها سیر میرشتهست که آزادانه بین ا برانگیزی مفهوم بحث ،مکان

مکان در سطح پایه، فضایی است که در . ای داردبینارشته یویژگی جغرافیا نیست، بلکه رویکرد
همواره یکی از وظایف اصلی جغرافیای انسانی، کشف مفاهیم  وافتد ها اتفاق میمقیاس ۀهم

در  .آزماییمو آن را می کنیم مین را معنادار متعدد آن بوده است. از طریق مکان است که ما جها
اهمیت مکان برای  ،کندحس تعلق ما را تهدید می ،مدرن ۀهای متعدد با جامعشرایطی که بیگانگی
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 دستی مثل که دارد وجود مسیرهایی گویی .شود گرفته کم دست تواندخالقیت در زندگی و هنر نمی
 .(10 :2010 )الشهید، انددر جهان، جهت گرفتهجدید از بودن ای  هشده به سوی شیو گشوده

دهد، ارتباط شناختی عناصر را در خود جای میکه خصوصیات زیبایی جهتمکان از آن 
و  شود میسازد. در این ساحت، مکان از قاب مادی خود رها معنامندی را با ادبیات و هنر برقرار می

ای گونهد؛ بهکن خالق آن و نیز محیط پیرامون جلوه مینما از افکار و ذهنیات ای تمامدر قامت آئینه
نوعی تجدید  امروزه (.21 :2016 )شارف، دشومند میاز خوانشی نو بهره آن، که هر گوشه و کنار

نویسندگان  .نشاندمی هاسوژهکه مکان را در کانون داستانی وجود دارد  حیات در متون خالقانۀ
مکان در  کردن مجدد آن هستند. افسون مکان و ۀدوبارق و محققان ادبی در حال کشف خال  

های نوستالژیکی، بستری مناسب برای خالق آن است تا به زایش مفاهیمی نو فارغ از نغمه ،ادبیات
گاه که از مکان در  آن» ،رو از این ؛تر در متن به منصه ظهور رساندجانبه و نیز معنا را همه زدپردا

گوییم، منظورمان عنصری فعال از عناصر داستان است دستان سخن میویژه در دنیای  به ،ادبیات
 رنگ طورکلی در پیکره و پی و به هاگشاییشخصیت ها وپردازیتدر شخصی ایکه سهم عمده

 .(11: 2004)حسانین،  «نمایدایفا می روایت
 

 مکان و تطور آن حّس  .4
ی  »یا  «روح مکان»، «حس  مکان» امروزه با عناوینی چونآنچه  دار  ه، وامشدارائه  «ت مکانهو

جهان به میزان و  ، پدیدارِی در نگاه پدیدارشناسان» .است های آنانپردازیپدیدارشناسان و نظریه
 «گردد بازگشت به خود اشیا برمی چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان و پدیدارشناسی به مراتِب 

 ۀمکان به معنای مرتبط شدن با مکان و به واسط حس  ، این منظر از .(81: 1389)پورمند و همکاران، 
های زندگی فرد به تواند در مکانیابد. این حس می های روزمره سریان می درک نمادها و فعالیت

 ةبا نظریدیدارشناسی پ .(70 :1395 و آیشم، )میرغالمیوجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد 
 ؛است خاطره از فضا تجزیه کرده ۀدهندهای تشکیللفهؤبه م ،از فضا را انسان ۀحس مکان، تجرب

 .(98: 1397و همکاران،  )عابدی دهدگیری فضا در ذهن را نشان میاهمیت روایت برشکل که
 ، ادوارد رلف(Shamai Shumuel) شامای شوموئلبه  توانمی ،کاوانمکانن یتراز جمله برجسته

(Edward Relph  ،توآن فیو ای (YI-Fu Tuan) ، والو آلتمن (Low and Altman کوین لینچ ، (Kevin Lynch) 
پویاست که فرد در ی پیوند حس مکان» به باور شوموئل د.کرشاره ا (Norberg shultz) نوربرگ شولتز و

ای است از  دهد و آمیزه آن را توسعه می ،د به مکانو تعه   قتگی، هوشیاری، تعل  بسدل ۀنتیج
گاه و ادراک؛ مف گاه و ناخودآ راد ـتجربه و بیان اف هومی غنی که چگونگی دریافت،ـاحساسات خودآ

 )کاشی و بنیادی، «گذاردها و رفتار افراد تأثیر میبر نگرش شود، به مکان معنا بخشیده و را شامل می

مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار  نچ، حس  یهمچنین از نظر ل .(45: 1392
شناسایی و  قابل ،نمایان  باید هویتی قابل ادراک، ، فضا. از نظر اوآفرین است و وحدت سازد می
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تواند احساس تعلق را نیز به  مکان می این نوع حس   ؛شودیادماندنی باشد تا حس مکان ایجاد  به
 .(63: 1385)فالحت،  همراه داشته باشد

بیش از دیگران مورد واکاوی قرارگرفته  مکان با شولتز حس   شکبی ،پژوهانمکاندر میان 
شیء ریشه در روابط آن با اشیای دیگر  شولتز معتقد بود برای فهم روح مکان، معنای هراست. 

توان با  میراحتی  آورد. این تعریف و تحلیل از مکان را به دارد؛ یعنی آن چیزی که اشیا را گرد هم می
های  داد. ساختار هم بر ویژگی هماهنگی و ترکیب عناصر داستان دراماتیک و اجرا مورد تحقیق قرار

اند. به  ست که ساختار و معنا وجوه یک کلیترو کند. از همین ای از روابط شاره می شکلی مجموعه
آورد  بخشد و بناها را گرد هم می به معناها حضوری عینی می ،بنانهادن ۀواسط انسان به»باور شولتز، 

یک کلیت عینیت داده و نمادینه سازد. در شهر، معانی بیگانه و  عنوان بهاش را  تا شکل زندگی
 )شولتز، «آورندتری از معناها را به وجود میپیچیده ۀخارجی با روح محلی تالقی کرده و مجموع

1353 :8). 
 

 در رمان مکان  حّس های : مؤلفه5
َ

 ير یَ إلی غ قودَک أ
 

یّ مرکزیّ . 5-1  (centerality & confinelity) تت و محصور
ت،  هر مکانی » د.نآیبه شمار می مکان بودن حس   های درونیلفهؤاز جمله ممرکزیت و محصوری 
از  ،شدن توسط عناصر موجود یك مرکز است. احساس خاص احاطه شود،که در آن معنا آشکار می

توسط عناصری مانند نورپردازی، ارتفاع، که  استهای مصنوع  مکان های اصلی حس  جمله ویژگی
ت و آشناترین نمود از مرکزی   شکبی  .(97: 1389 ،)شولتز «تواند متفاوت باشدشکل و فرم می

درونی مکان را  ، حس  در آن داشتن دلبستگی و ریشهبا  افراد است که «خانه»محصوریت مکان، 
. به ظهور رساندگرفت و خود واقعی را   توان از فشارهای بیرون کناره؛ جایی که میکنندتجربه می

 :باشالردر نگاه 
ودگی ـآسد که در ـده ی امکان میـگاه رویاپردازی و پشتیبان رویاپرداز است و به آدمـه پناهـخان
.  و رویای آدمی استره ـاندیشه، خاط ۀکنندترکیبهای  ترین قدرت ه از بزرگـا بپردازد. خانـروی

کنند، گاه به هم برخورد می که گهبخـشد های گوناگون میگذشته، حال و آینده به خانه دینامیسم
پذیـرای پیـشامدهاست؛  خـانه، د.یکدیگرن محرک ،زنـدگی در نیز گـاه و شوند می درگیر هم با گـاه
د بود. در ـخواهوقفه. بدون آن آدمی موجودی جدامانده  پی و بی در مدهایی پیاپیش

بدان باز  پردازیای است بزرگ؛ ارزشی مهم که ما در رویا خانه گهواره ،ما های رویاپردازی
 (.47-46 :1397)باشالر، گردیم  می

کند و در  میریزی شخصیت مریم ایفا نقش بسیار پررنگی در برون ،ارناؤوطخانه در روایت 
یهای بیش از دیگر عناصر داستان و کاربست ،این زمینه قرار گرفته است؛  وی آن، مطمح نظر فن 

رشی در ب   ،مثال برای ؛است کردهآن ترسیم  بخش هر در را ایهای هدفمندانهپرداخت ای کهگونه به
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شده  ترسیمگونه معنادار روایت، ترکیب فضای خانة پدری مریم و محل استقبال از میهمانان، این از
 است:

.(17: 2006)ارناؤوط، 
گذارد پای می آن چنین گرم و صمیمی از خانه که میهمان چون عضوی از اعضا به حریم یتعریف   

فی در خانه شناختیروان ظریفتنشیند، می ،امجز   مکانی نه ،نشیمنگاه آنان در و  هایتیپ معر 

توان در ارائۀ تیپ را می خانه شناختِی روان کارکرد .است داستان را تبلور بخشیده شخصیتی
یک  عنوان به در روند روایت، پرسوناژ مریم را که  ایخانوادۀ مریم نگریست؛ خصیصه گرای برون

تماعی و ارتباط با دیگری است، معرفی جهای اکه شیفتۀ مشارکت در گروه «جنسی فنوتیپ»
 و هاجریان دیگران، با رویارویی در مریم بخشخانه در ادامه به صورتی نمادین، الهام .کند می

که شاهد  ای؛ مقولهشودمی قلمداداش شناختی یهاماجراجویی در اهاندیشه پذیرش کلی طور  به
؛ دیدتوان می یافتن او به حریم خانه گرد نفت و راه دوره ةنخست آن را در استقبال از فروشند

  :ندکدر سینه حبس می ها رامهیب که شنیدن صدایش، نفس یشمایل شخصیتی با

: همان)

12)

و این یعنی  ؛خورد میپیوند  ،دارد قرار آن از بیرون آنچه به درون، یک عنوان به ،بخش این در خانه
 دیدگاهی که» کند.ذکر می «بندی مکانترکیب»تحت عنوان  (Hartshorne) نرهارتشوآنچه پذیرفتن 

کید با خارج از خود ضرورت ارتباط مند مکان دربرماهیت رابطه  محل   عنوان بهو از مکان  تأ
اجزایی که  ةدر بررسی مجموع ،بنابراین ؛کندها و تفکرات یاد میها، زبانها، تاریخگردآمدن تجربه
در نظر صل است، و هر آنچه بیرون از آن به مکان مت  مکان سازد، باید روابط بین آن یک مکان را می

 .(57: 1398)کرسول، « گرفته شود
مشرف به بیرون  ۀخانه در روایت ارناؤوط، اتاق خواب مریم و پنجر پرنمود از جمله مناطق

؛ ددگرور می غوطه هستی در ژرفنای و افکندمینظر مریم به جهانی دیگر آن،  ۀدریچاز است که 
برش ذیل،  .دریافت آن گوناگون هایخشدر بتوان می مکان را بودن درونی حس   که ایمقوله

 غرق در و رهسپار گذشتهمریم را  باغ ابوریاح،خانهنگاه به اتاق و  ۀآغازین شاهدی است که پنجر
 سازد:سخن دهشتناک برادرش می
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(14: 2006)ارناؤوط، 
 در «پنجرۀ جوهری»وارۀ ت حس  مکان در این بخش از فضای خانه، بازتابی از طرحمرکزی  

گاهی در رفتار است. نظریه (Ingham) اینگهام و (Luft) الفت رفتارشناسانۀ رویکرد ای که سطوح آ
ها . این خانهمختلف تشبیه کرده است یبه چهار خانۀ یک پنجره با کارکردها و تفسیرهایانسانی را 

سطوح تفکر، ساز اکتشاف در زمینهشوند،  که به مناطق عمومی، کور، پنهان و تاریک تقسیم می
گاه ، شود کانونی میای که در نگاه مریم در میان چهارگانۀ پنجرۀ جوهری، منطقه. اندیانگیزش و آ

بندی است. این گوشه که از آن به فضای خصوصی نیز تعبیر ر بر فضای پنهان این تقسیمظنا
شده، ولی برای  هایی از شخصیت فرد است که برای خود او شناختهدهندۀ جنبه نشانکنند،  می

در پرنمودترین شکل خود در  «ساروس»رؤیت ه با پنجر . این کارکرد ازدیگران ناشناخته است
مریم، عفریتی با اندام ترسناک و غریب را که عاری از لباس ای که ؛ لحظهشودمی روایتداستان 

داستان را  دود؛ لحظات رمزآلودی کهمی سویشبه او و در جستجوی  بیند میاتاق  ۀاز پنجر ،است
 :بردپیش می رواگوتیک ینرو در ژا اندوده تیسوررئالیس ۀصبغ ای از خیال بها آمیزهب

.(18: همان)
خواننده،  های مربوط به اتاق مریم، برای برانگیختن ارزش صمیمیت در در پرداخت نویسنده

کنده از تعلیق می روایت را  مشرف ۀاتاق و پنجر، داستانهای  آغازین بخش از همان ارناؤوط .سازدآ

اش هدریچگویی  ،خود ۀفاناو با توصیفات موشکدهد میرویاپردازی مریم قرار  ۀآن را آستان بیرون به
گاه که  رازآلودگی اتاق مریم در ادامه، آن .ساخته استنظرگاه خواننده به ژرفنای داستان تعبیه  از  را

 :شوددر داستان آشکار میها دیگر اپیزودیابد، بیش از مأوی می شود و میساروس در آن پنهان 
 

 

.
(.21-19: همان)

مأوی  مریم که از میان فضای خانه در اتاق دهساروس توسط اعضای خانوا ۀناتوانی مشاهد
با نمای  ای که هرگاه داستان گونه سازد؛ به ، خوانش پرطنینی از رازآلودگی را منعکس میاست هگزید
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شود، مخاطب را در انتظار وقوع حادثه یا خلق احساسی  مریم در کنار پنجره روایت می ۀبست
اندازهای  در کنار دیگر کارکردها و چشم اش، هرو پنج مریم ، اتاقسانایندهد و  قرار می شگرف

 تدر محصوری   شود و می ای برای شخصیت نخست خود آبستن احساسات پیچیده ،جادویی آن
 گردد. تعریف میجوهری  ۀپنجر دیدگاهفضای پنهان 

 

 (mediated internality) بودن با واسطه یدرون .5-2
مستقیم یا نیابتی را  مکان به روش غیر ۀ، امکان تجربایبودن واسطه مکان در قالب درون حس  

شود.  اسحسا مشارکت عمیقا   ۀکه تجرب ایگونهولی به ،یعنی بدون بازدید حقیقی ؛سازدفراهم می
 ۀعبارت است از القای احساس زندگی و ارائ ،هدف یک هنرمند یا نویسنده در توصیف مکان

 :گویدمی «کورد مک»از قول « رلف»در این خصوص، از آن مکان.  حسی  
که ار کنند ـی و کـزندگ یالعاده خاصکنند تا در دنیای فوقی میـنویسندگان بعضا سع و شعرا

 رسد که به نظر می ،آیند دارد. آنها درصدد کشف دنیای متعارف برنمیابعاد مخصوص به خود را 
 ،دهیمخوانیم یا گوش میکنند در درونشان متولد شده باشد. وقتی آثارشان را می ه بیان میـآنچ
توان عمیقا   نه دیگری میاها یا فیلم یا هر رسبه واسطه شرح مسافرت .«شویمقلمروشان می وارد
به   تواند ما راآثاری که می ؛نداخیالی اهـهایی شد که گاه واقعی و گو مکان دنیاها سایر وارد

 (.69-70: 1397) برده و باعث شود که وضعیتی حقیقی را نشان دهدفرو ذهنی دنیایی کامال  
مکان » نام گرفته، دارد.« مکان انتزاعی»مرزهای مشترک و نزدیکی را با آنچه  ،مکان در این نگاه   

پیوستگی و پویایی  ،گستردگی شود.تخیلی و ذهنی شناخته می ،چون مجازیهمهایی با نامانتزاعی 
 ۀاز مفهوم اولی، مادی آن ناچیز است ۀکارکردی ذهنی دارد و جنب، ترین خصائص آن استاز اساسی

خارج شده به سوی مفهوم  ،خود که همان ایفای نقش ظرفیت برای عناصر نمایشی است
ی   از این منظر،. (73: 1400فر و همکاران، )شکیبایی« ندکفضاشدگی حرکت می ت میزان انتقال و هو

هم به مهارت هنرمند در توصیف و  ،شویمهایی که از طریق آثار هنرمندان به آنها منتقل می مکان
درونی مکان  ای بارز در القای حس  ما بستگی دارد؛ خصیصه ۀو همدالن تخیلی هایهم به گرایش

متدادی از اکه مریم را باید اشاره شد تر  . پیشخورد فور به چشم میو  که در روایت ارناؤوط به
نامه  نویسد و نمایشداستان می ،خیالنگریست؛ دخترکی که بر تارک در داستان  ارناؤوطشخصیت 

تری را به میدان دید عمیق شکرشد مأنوس است، بی در نوجوانی با آثار سارتر و ابن خواند،می
مبدل  هماد  از بخش و فراتر اندازی الهام ال او، مکان را به چشمخیال فع   ،رو گذارد؛ از ایناشتراک می

درانی باب  »جای داستان و از جمله در توصیف  که در جای ساخته است. چنان توان این می «ص 
 :وضوح احساس کرد مکان را به خصیصه از حس  
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 (.12: 2006)ارناؤوط،  
دو  اگونه از آن، دروازه را بصدرانی و توصیفی دیالکتیک ۀدروازقراردادن  هبا سوبژکتیو ارناؤوط

. وی ابتدا با است دهکررمزآلودی را ترسیم  ۀهندسبندی، با این تقسیمبیرون همراه و  و وجه درون
هایی که سپس با انشعاب و کشد به تصویر میتوصیفات ظاهری این دروازه، واقعیت کالبدی آن را 

ت در معرض دید است، پرده از که از دوردس خاصی نمایآن و نیز  دهدمیالسکنه های خالیبه باغ
به  و واقع خیال در ساحت استعاره، نهادن با گامنتیجه  کشد؛ در وجه درونی و خیالی آن برمی

خانه در ذیل این ویژگی از  رمزآلود خوانش .سازدو چشمان خواننده را خیره می آمیزد مییکدیگر 
 ده است:کرتر نیز جلوه پررنگدر ادامه  ،حس مکان

.

(.22: همان):.
را به سخن  عفریت ساروسدارد سعی  مریم که کندمی ایلحظهبه اشاره ، فریمدر این  روایت

تر پیشگیرد.  بیرونی خانه قرار می ۀبرای رفع خستگی در آستان ،امیدی با موجی از نا که درآورد
، م(1981-1913) به گفتۀ هاینز کوهاتاست که  مریم «من دیگر» از انعکاسی ،ساروس اشاره شد که

یابد؛ وجودی که مریم درصدد ظهور می« همزاد ۀتشن»تی های شخصی  در تیپ، کاو اتریشیروان
االت خویش را در او یابد. ؤاهای بنیادین، آزادی و پاسخ بسیاری از سها، معم  است تا ناگفته

پیش بر  از ، بیشدارد ای از خانه قرارقرارگرفتن ساروس در اتاق شخصی مریم که در جایگاه ویژه
ای از گذارد؛ چراکه خانه در این داستان، نماد برجستهه میارتباط معنادار ساروس با مریم صح  

قرارگرفتن مریم در  ۀاوج این شاهد را باید در لحظ ۀنقط. گذاشته استمکانی را به نمایش  درون
وگو گفت فرجام مریم درهای بیآن داشته تا پس از تالش بیرون از خانه دانست. ارناؤوط سعی بر

اما با  ؛نشان دهداتاق(  -ساروس-)مریمها وجودی را در یک نما نسبت به سوژه با ساروس، آنی برون
 بیرون، و درون صالات   بر عالوه یابد،ساروس که از اندرون خانه به بیرون آن راه می «أنا أنام»دیالوگ 

اعماق  برخاسته ازکند؛ صدایی بازگو میپالن غافلگیرکننده  این را با مریم و ساروس تنیسسناگ ۀعلق
 .یابدمیی های معنادار مکان تجل  دی ماهرانه با نشانهوجود مریم که در تجس  

 کاوی کوهات بهگر آن چیزی باشد که در روانتواند جلوهمی ای،بودن واسطه مکان در درون
با تیپ  عمدتا   مریم پرسوناژ در که ای؛ مقولهاست مشهور «چندپاره» یا (bipolar self)  «یدوقطب ودخ»

انرژی  که است ایشده، تصویر آرمانین تیپای خود در. »همراه است «دیگرخواه خودِ » شخصیتی
 )کوهات،« بخشد، ارتقا میشده داده هایش سوقطلبیواسطۀ جاه که به را شناختی عمل فردیروان
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در مفهومی ذهنی و انتزاعی که برآمده از نگاه این تصویر از دنیای درونی مریم، مکان را  .(47 :1397
فی ،اوست ۀدیگرخواهان ، این «الجان األحمر ملك  »چه در فصل  ؛کندپنداری میذات هم با آن و معر 

یان جهاندر کشف مریم شناسانۀ های هستیپرسشرا در  مکان درونی حس   از خوانش  ،موازی جن 
 :دریافت توان می خوبی به

 

 (.103: همان)
پادشاه  احضار .است ایت شدهن بخش رویا خوبی در به ،مفهوم وجود نگاه چندالیۀ مریم به

ای بودگی واسطهآفریند که درونمیه انتزاعی را در ادام توسط مریم، جهانی کامال   یانرنگ جن   سرخ
پاتولوژیکی نیست،  ی. مکان در این نگاه مریم، برآمده از اختاللزنددر هر توصیف آن موج می

 تا گرددهای خودی میابژه به دنبال که است های شخصیتی بهنجارتیپۀ گون»یافته از تئبلکه نش
 . (44 :1397 )کوهات،« انعکاس بخشد در او راارزشمندی و عزت نفس  حس  
 

 (behavioral - sympathetic internality) همدالنه –رفتاری  بودن   یدرون .5-3
 ای که ویژگیاست؛  همدالنه-عاطفی بودن درون حس   مکان، درونی حس   مهم های صهخ  مش از

ِت  حس   تنها به بودن در  خصیصهرساند. این  می یترژرفآن، درون را به درک  حاصل از محصوری 
و  اند های خاصی چیده شده ای از اشیا و مناظر که به روش مجموعه عنوان بهآن  ۀیک مکان و مشاهد

دی به مکان و م  شود، بلکه شامل توجه تع معینی دارند، اطالق نمی ۀهای قابل مشاهدکیفیت
با این رویکرد است ». استآن ۀ های ظاهری به سوی مشارکت عاطفی و همدالن حرکت از ویژگی

 های دیگر و از طرف دیگر گشودهاز یک طرف، گشوده شدن یاد و خاطره به زمانذکر مکان که 
 (.294: 1393)فالحتی و همکاران، « روان به احساسات متنوع و پیچیده استشدن 

پنداری  اتهمذلذا  و غنی معنای ۀدارند عنوان به آن درک ۀمنزل به همدالنه طور به مکان یک در بودن
، بلکه از تجارب ندمرتبط با نمادهای صاحبان آن مکان نیست با آن است؛ چراکه این معانی صرفا  

گاهانه جهت ادراک است و نگیرت میئشخصی فرد نیز نش د. درون عاطفی مستلزم تالش آ
خود جوهر  ،مکان ،اگر خودمان پذیرای تأثیر و مایل به همدلی باشیم، راسموسن ۀهمچون گفت

 (.62: 1353)شولتز،  کنداش را افشا میواقعی
حس درون عاطفی را باید در  ۀ، از جمله نمودهای برجستارناؤوط روایت هایوارگیمکان در

ادبیات نظری  ۀه حوزب بیستمدر اواخر قرن این مفهوم  .دکرجو جست، ندانهادهنام  «ممکان سو  » آنچه
گاهانه و با  به (Ray Oldenberg) لدنبرگا  ری  ر،با نخستین .علوم اجتماعی وارد شد صورت آ
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از  های خوب متعالی کتاب مکانبا  ارچوبی مشخص به مکان سوم نگریستند. این مفهومچ
 زبانزد خاص و عام شد.، رگبلدنا  

گاه به دور از  سکونت آن مکانی هست که مردمان ،گاهی با هر فرهنگی در هر سکونت
و گذراندن  برای گردهمایی آن مواجه هستند، های روزمره که عمدتا  در محیط کار بابودن رسمی

نامد.  می« مکان سوم»کنند. الدنبرگ این مکان را  می آن رجوع به زندگی عمومی غیر رسمی خود
کند تا خود را از  هستند و این موضوع کمک می شان به زعم او، مردم در این مکان خود واقعی

در محیط خانه  در محیط کار و بعضا   یک زندگی رسمی که عمدتا  حاصل استرس زندگی روزمره
 .(60-59: 1398)نوری، است، برهانند 

 ،ع عمومی محلیهای تجم   مکان ،ها خانه های عمومی مانند قهوهعرصه واقع در مکان سوم
ی را با اهزندگی اجتماعی آزادان ،توانند با حضور در آنکه اشخاص می ندزفضاهای سب و هاپارک

حس عضویت و تعلق به اجتماعات را در این فضا،  .برقراری ارتباط با افراد مختلف ایجاد کنند
 ،آن از متفاوت اما ،مشابه خانه ظاهر ساده و اتمسفر صمیمی، چون خصوصیاتی»کند.  افراد القا می

دسترسی و موقعیت مناسب جهت  قابل ،هکنند سطح هم ،سازخنثی  ۀزمین وگو، گفت ۀبرقرارکنند
 .(61: نهما) «است م برشمردهکه الدنبرگ برای مکان سو   است هایی ، از ویژگیاستقرار

 .دارد مریم «آرمانی مِن » ریزیبرون و گیریشکل سزایی دربم نقش در روایت حاضر، مکان سو  
 و های اطراف خانهباغ ها، خانهنقاشی، کافه یهاتوان در نمایشگاهمی را سوم او، مکاندر ماجرای 

ها، آنچه همسو با مِن دلخواه و آرمانی مریم است، در میان آناما  کرد؛مشاهده  مدرسه نیز
 یرانبا حضور اصحاب هنر و متفک   که غالبا   رسمی نقاشی استرسمی و نیمه هاینمایشگاه

کنده از ی محل  ؛ دشومیهمراه  نگر ژرف که حضور در  متمایز یهای مختلف و اتمسفربینیجهانآ
  گردد: می تبدیل مریمعطفی در حیات  ۀبه نقطآن، 

.
.

.

 .(27-26: 2006)ارناؤوط،  

و برقرارسازی  کنندگیسطح هم های ویژگی با که است سومی مکان ،مریم برای هانگارخانه
اهایش گام برمی وگو، آزادانه گفت  بر اتمسفر غالب کاود. میوادارد و خویشتِن خویش را سوی معم 

یافته  طنین ۀنغم، کاررفته های بهرنگ چون ای موشکافانه توصیفات با که فرمی لحاظ به چه ،نمایشگاه
، شاعران و نویسندگان و نگارگرانلحاظ معنایی که با حضور  و چه بهسازۀ آن،  طرح ویژۀ و یا
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 ظهور ۀمنص وجوش به ۀخان دلخواه شاعر را از تاریک مِن  جملگی ،است متبلورهای آنان  مباحثه

 ،پردازیرنگ اند،بخشیده جلوه بخش در این را نمایشگاه بودگِی  درون که عناصری میان در .رساندمی
در  سبز رنگ از نویسنده چندبارۀ ۀاستفاد .رودمی شمار به شناختیروان یکارکرد با هدفمندظرفیتی 

 شناسیروان در .کرده است ای است که در این بخش خودنمایی، مقوله«عماد» نمایشگاهتوصیف 

د دوباره است. سرزندگی و نماد عمدتا   ، سبزهارنگ  و کامیابی گرتداعی را ، این رنگکاوانروان تول 
. دانندمیی عهای اجتماگروه حامی گرا، متعادل و در افراد برون غالبا   را به آن هعالق ،دانسته امنیت

تا با کاربست آن در توصیف  است کوشیده ،سبز رنگ نویسنده با توجه هوشمندانه به بار روانِی 
چهرۀ جدیدی از او ، برخوردار بوددر روایت  خاکستریشخصیتی از تر  پیشنمایشگاه عماد که 

خوبی  به، این هدف را زشسب شناسانۀ رنگ حس  درونی نمایشگاه عماد با کارکرد روان برسازد.
 .سازی کرده استزمینه

های مکان سوم در روایت ارناؤوط است که مریم را در ارتباطی درونی ها از دیگر جلوهباغخانه
 بودگِی  از بیرونرا های خارج از خانه مرز ،مکانی که مختصات آن؛ دهدقرار میو همدالنه با آن 

؛ دهدمی قرار درونی و دلخواه مریمهای لفهؤبا م را در تناظر و فضای خارجی زداید می قاب
 توان آن را دریافت:خوبی می ای که در برش ذیل به مقوله

 .(14: همان) 
سازی، بلوک کارگاهت آن به تغییر ماهی  باغ در تقابل با  های ناتورالیستی خانهصرف نظر از جلوه

، است به وقوع پیوستهدرون و برون  ی که میانحزن و اندوه مریم در این برش را باید در تضاد  
این نکته توجه به د، شوشناختی این بخش تبین چه با نگاهی رواننچنا ،دگر ؛ به تعبیرینگریست

ه باشد، باغ متوج   کالبدی خانه مریم بیش از آنکه بر تغییر تشویش برآمدِه از فوبیاِی که  شد خواهد
مکانی است  ،باغ ابوریاحخانه کهد؛ چراکنرون اشاره مییبودگی و ناهمگنی میان درون و ب بر برون

، رو این از ؛د بخشیده استتجس   نیصورت نماد بهمشرف به اتاق مریم که دنیای درون او را 
 آشفته و مضطرب ،دوخ ونیرب و درون جهان ۀدرونی و همدالنۀ علقرفتن  میان شخصیت حاضر با از

(Distress) را یعمیق اندوه ادامه، در و شود می (Deep  Sorrow) کندتجربه می. 
 

  (Externality)دگی بو  بیرون .5-4
در  «گیبود بیرون» رسد.تواند شامل مواردی باشد که در ارتباط با بیرون به ظهور میمکان می حس  

گونه این کند.ایفا می «داخل»نقشی اساسی در تعریف  و قرارگرفته «بودن درونی» مقابل ۀنقط
رفتار بهنجار  بارۀدررا رات ارتباط تنگاتنگی بین مکان جغرافیایی و تصو   ،کاربردها از اصطالح مکان

 : به تعبیر دیگر ؛سازند و نابهنجار مطرح می



 123/ 1401، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

طی شده است. ـان است، مرتکب تخـخارج از مکشود چیزی یا کسی  ی تشخیص داده میـوقت
شناختی از انحراف،  شود و برخالف تعریف جامعه طور ساده عبور از یک خط معنا می تخطی به

ی جغرافیـایی و فرهنگی مفهومی ذاتا  فضـایی است. خـطی که از آن عـبور می شـود، اغلب خـط 
بودن  عنوان خـارج از مـکان کثـیفی را به بریتانیایی، شناس ، انسانمری داگـالس اجتماعـی است.

م وجـودی در یک سیستم طبقه «بودن خارج از مکـان»مادی تعریف کرده است.  بندی  بر تقد 
 (.174-173: 1398برخی انواع، مبتنی است )کرسول، 

، دارد نیز یافتگی مشهودی انطباقارناؤوط  در روایت مکان که بودن حس   از انواع بیرونی    
گاهی، بی برون .است (External existenital) «وجودی برون» خانمانی، عدم وجودی شامل خودآ

بودن عالم و عدم ن ، احساس حقیقی ها مشارکت فکورانه، احساس بیگانگی نسبت به مردم و مکان
 شود.  ق میتعل  

چنین  ست. ازهاشدن عمیق از تمامی مکان بودن در واقع ناظر بر بیگانه این مشخصه از بیرونی
 ۀزمین بلکه در نهایت پیش ،توانند مراکز وجودی مهمی تلقی شوندها نمی مکان ،دیدگاهی

ها  مکان ،وجودی معنایند، اوهام مطلق و در بدترین حالت تهی هستند. در بروناند که بی اموری
کیفیات ظاهری قابل تمایزند )رلف،  ۀواسط به معنایشان را اتخاذ کرده و صرفا  هویت مشابه و بی

1397 :67.)  
جستجو  «مکانی بی» و «نامکانی» چون مفاهیمی در ترپیرایهبی صورت به توانمی را یودوج برون

نگرشی که  هم ،کندهای معنادار باشد توصیف میهم محیطی را که خالی از مکان ،مکانیبی کرد.
کردن  ترین سطوح مکان است و قائل به قطع مربوط به عمیقتابد. این موضوع نمیمعنا را در مکان بر

مکانی در شدیدترین جای تنوع است. بی کردن یکنواختی به ها، فرسودن نمادها و جایگزینریشه
 استانسان  ۀخان عنوان بهناپذیر نسبت به مکان  حاالت خود مستلزم بیگانگی شدید و گاه برگشت

نگاهی  بر مبنی ،م(1929) هاروی کاکس پذیرفتن نگرشعبارت است از  ،تر که در سطوح عمیق
  .گذاشتن معنای انسانی آنکنار یعنی ،انتزاعی و هندسی به مکان

گاه بیشتر در ارتباط با فره ینگرش عنوان بهمکانی بی در خود را  غالبا   که نگ توده استـناخودآ
؛ دهد نشان می و برق زرق محتوا و پرشده توسط دیگران، بی روح، هدایتک و بیشهای خمکان
ت مکان برای افراد و نزول اهمی   ،فرجام آنبیش کارآمد که  و هایی فاقد معنا با عملکردی کممکان

ناشناخته و قابل معاوضه است )همان:  یها مکانبه های معنادار جهان  ها و تبدیل مکانفرهنگ
170-169.) 

 داستانهای مختلفی از در بخش ،آن ۀیادشد هایصهتوجه به مشخ   را با مکانیبی وطؤارنا
تابستانی، مریم  یدر روزکه  اشاره کرد روایتبرشی از توان به ها میآن ةاز جمل ؛ساخته است متبلور

گرد آمده بودند؛  ،«سراب» دوست مشترکشانۀ در خان ، برای مهمانی«هیالنه» دوستشبه همراه 
و  موقعیتی که در آن روابط قبل از ازدواجتا با قراردادن مریم در کوشیده که نویسنده  بزمی

را در محک تجربه بیازماید و  روایتشخصیت  ، واکنش یگانهآیددرمی به نمایش آن هایفرودست
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کنار فضا، چگونه و تا چه اندازه بر  و یافته از گوشهوجودی و حس سیطره نشان دهد، برون
 :است گذارثیرأتچنینی  این هایداستان در موقعیت اصلی شخصیتهای  واکنش

 (.59: 2006)ارناؤوط،  
راوی  ، خواهیم دید کهیمکنداستان کاوش  بخش پیش از این هایتروایخردهدر چنانچه 

دهد. این اطالعات می گزارش ه اومرف   ۀو خانواد «سراب» اجتماعی ۀاز طبق گونهناداستانچگونه 
اسلوب هدفمندی ، همراه است سراب ۀبرق خان و مریم از اتمسفر پرزرق با توصیفات که نبیاج

 و رنگ .است برگزیدهبروزیافته از مکان  تصویرکشیدن حس   به در مدخلی بسانوط ؤکه ارنا است
آنکه که بی هدکرخاکستری  را مضطرب و روایت لحن چنان آنها بندیترکیب و بوی جمالت

برای خواننده روایت  پالن بعدیکشی جنسی از او به صحنه رود، رویارویی مریم با هیالنه و بهره
 .دشوبینی میقابل پیش

 .(59: همان) 
هایی چون صحنهبا  مریم ۀهمواج نیز و سراب ةخان از اتمسفر تاریِک  یساززمینه با ارناؤوط

فشرد، که روح مریم را در تنگنا می یکشی جنسی از هیالنه و صدایبهره ،گردانروان استفاده از
با  ،او در این نما .است ترسیم کرده شناسی محیطیروان دریچۀۀ سراب را از خانوجودی  برون

کنده از محر   آن، یپردازی فن  ۀ سراب که صحنهخان از ایهوشمندانه بندیترکیب های محیطی کآ
ت (Negative arousal) منفی انگیختگیبرکوشیده تا  است، ئیسو ه با همریم را در مواج شخصی 

در قاب بودگی خانۀ سراب را برای آنکه برون کند. نویسندهتصویر بازخوردهای چنین مکانی 
تشدید ، هشدنیز همراه عالئم فیزیولوژیکی  را که با کاراکتر انگیختگیبر ،ارائه دهد تریوسیع

 :کند می

.
(59: همان)
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آشفتگی درونی مریم از دریافت حس خانۀ سراب و گریز پرآشوب او از آنجا، خانۀ روایت 
سو با های معنایی و هم های ساختی آن تعریف کند، مرهون مؤلفه المان ارناؤوط را بیش از آنکه در

بخشد. خانه برای مریم، معنایی بیش از مجموعۀ طبیعی یا فیزیکی دارد و آرمانی مریم جلوه می مِن 
نویسنده با توجه به کاراکتر مریم و ژرفنای  د.کرشده، محدود  توان آن را به یک مکان ساخته نمی

خانه »، روایت ارناؤوطکند. در  ، درصدد است تا خوانشی دیگر از مفهوم خانه بازتعریفاشاندیشه
 ۀی و برای اقناع نیازهای اولیذهنی و ماد   صورت یک واحد از فضایی که بهباشد؛  مفهوم شاید یک

شود. خانه تا جایی که  دهی می آمال زیباشناختی سازمانبرای  ،زیستی اجتماعی و بیش از آن
خانه  .(58: 1397، باشالر)« شود زندگی صمیمانه در یک مکان باشد، با معانی اخالقی ملهم می

و مرز خود ترانه  حد  ، پیرامون عشق بیاندیشدمیآزادی  بارۀدردر آن واهمه بیکه مریم  است جایی
و  شود می سوارخیال  بر براق سنگینی بر فراز خود احساس کند، ۀساییا آنکه عتاب  سراید و بیمی
 بارۀدر  تنها وجودی و نامکانی را نه برون رو مریم، از این ؛کندمیماجراجویی  نتوی داستاهزاردر 
 ویژه در برشی که برادرش کند؛ به نیز احساس می و خانۀ پدری بلکه حتی زادگاه ،سراب ۀخان

را علیه او  ضای خانوادهعاپروراند،  هایی که از او در سر می ها و شبههدر مورد دیرآمدن «حازم»
از ؛ شود ها از تحصیل محروم و در کنج اتاق خود محبوس می مدت ،شوراند و در نتیجه مریم می
  هایو کارگاه  هاباغ، گاه در نمایشگاه  خانهاِن زیر درخت با ساروس خلوتی گاه ،رو، خانه نزد مریماین

 «دیگر من»که  آنجاییهردر طورکلی  و بهها و در خاک پاریس  در دوردست ، گاهعماد و دوستانش
د میباشد،  مکان او متجانس با دینامیسم آن  یابد.تول 

 

 نتیجه .6
 معرفیآن را  سپدیدارشنا پردازاننظریه عمدتا   نگاهی نو به عنصر مکان است که ،حس مکان

درک ذهنی و احساسات فرد از محیط. این حس  عبارت است از طور خالصه به. این مفهوم نددکر
طوری که فهم و احساس فرد با معنای محیط پیوند  کند؛ برقرار میبین سوژه و مکان ارتباط درونی 

  متفاوت دانست. احساسیهر مکان را باید القاگر  ،د؛ بنابراینشویکپارچه می ،خورده
مکان، محل شاهد بسیاری در روایت  حس   ۀارچوب نظریهایی که در چز پربسامدترین مکانا

های نقاشی، باغ، نمایشگاه خواب مریم، مدرسه، خانه توان به خانه، اتاق، میقرار گرفتارناؤوط 
ت چون هاییلفهؤم کاربست با ارناؤوط .کرد اشاره محله تریاهایکافه و هاکارگاه ت،  و مرکزی  محصوری 
همسو با محتوا ، رمانکه  وجودی نشان داد همدالنه و برون –بودن رفتاری واسطه، درونبودن با درون

یابد. های آن معنا میلمانحس مکان و اِ  ارچوبخود، تا چه اندازه در چ و نوع پرداخت شخصیت
 تناظر، ریزی شخصیت مریمویژه در برون به ،های مختلفی از رمان نظریه با بخشاین انطباق 

های مختلفی از ، در بخشدیدگاهاین  ۀاز دریچنویسنده . شکل داددر فرم و محتوا  را ایهنرمندانه
کرد. توان خانه را در ورای چارچوب زادگاه تعریف می ،برخالف دیدگاه سنتی که نشان دادداستان 
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با حضور  فقط نه ،مکان حس   که طور خاص نشان داد به واسطهبا بودِن  یدرون ۀهمچنین با مختص
 احساس ژرف، پیچیده و شاعرانه نتوامینیز ، بلکه به کمک خیال شود ایجاد می کالبدی در مکان

 .دکردریافت  فضا از را
 

 نوشتپی
به سوریه م 1918در سال خاندانش که  است تبار آلبانی اصالتا  ، (م1946 اکتبردهم متولد عائشة ارناؤوط ). 1

 (.121: 2001و در پاریس اقامت گزید )ألتونجی، کرد به فرانسه مهاجرت  1978در وی  .دندکرمهاجرت 
 شاملش مجموعه اشعار د.شومی خالصه نگاریو روزنامه ترجمه ،نویسی در شعر، داستاناو های ادبی  فعالیت

 حنین العناصرو  من الرماد إلی الرماد، الوطن المحرم، علی غمد ورقة تسقط، قيالحر، الفراشة تکتشف الن ار
به  اوآنچه تاکنون از  ،البته؛ ده استن، پنج دفتر شعر به زبان فرانسه نیز به چاپ رسایعالوه بر زبان عرب ئشةعا. است

تر منتشر نویسد و کمبسیار می»ای که به نویسنده رو،از این ؛گیردبرمیرا درش هایچاپ رسیده، شمار کمی از نوشته
 (.2004)أحمد،  زبانزد است، «کندمی

خیال، کشد.  نفس می مشصت قرن بیستۀ است که در هوای ده گونهخودنگاشتروایتی ، ريیأقودَک إلی غرمان . 2
کرده است.   جا ر داستان را در مرزهای مختلفی جابهال در این روایت است که نویسنده با کاربست آن، ژانعنصری فع  

 ،. روایتکشدمیتاز داستان، به موضوعات مختلفی سرک  ، شخصیت نخست و یکه«مریم»ارناؤوط در این داستان با 
ن راوی به برون ست کهاانعکاسی از دو دنیای درون و برون نویسنده   .پردازد ریزی شخصیت مریم و جامعۀ او میبا م 

 ۀ دیگریمای بیش از هر درون، جوانب متعدد آن آزادی و اام   کند، میگرچه در موضوعات مختلفی ماجراجویی  ئشةعا
، عفریتي به نام بردفرومی یآنچه روایت ارناؤوط را در ساحت پر رمز و راز. است دهسایه گستر او روایت ۀبر پیکر

د؛ شو عطفی در داستان تبدیل می ۀو به نقط یابد می در داستان حضور «همزاد مریم»است که در نقش  «ساروس»
ن دیگر»نویسنده، تجسمی دیگر از او یا همان  ۀموجودی با شمایل دهشتناک که به گفت ( است. Alter ago) «م 

انسان است که در پِی کشف  ۀیافته از هویت ناشناخت نمادی تجسمده، کراشاره بدان گونه که نویسنده  همان ،ساروس
 د.شوگونه با مریم که وجهی دیگر از اوست، همراه میو این یابد میی تجرد راز و رمزهای وجود خویش، از کالبد ماد  

باید و ان میر به حال، بین دو خط زمانی جریهای مکر  لحاظ زمانی با بازآفرینی خاطرات مریم و بازگشت روایت به
 یابد.می پایانو هزیمت سوریه در دمشق  1967روزه  لحاظ مکانی از پاریس آغاز و مقارن با جنگ شش به
3 .«chora »ۀریشة کلم «chorology» نواحی و ۀبه معنای مطالع «topos» کلمة ۀریش «topography»  به

 شود.نگاری زمین گفته می نقشه

 منابع
 «:عائشة أرناؤوط: لدي حلم واحد، هو أن أصْل إلی قصیدة تشبه الصمت» (،2004أحمد، عدنان حسین )

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005/Pages/aaysha.html              
 العلم للمالیین.بیروت، دار  ،معجم أعالم النساء(، 2001ألتونجي، محمد )
 دمشق، دار کنعان. أقودَک إلی غیري،(، 2006ارناؤوط، عائشة )

، ترجمۀ مریم کمالی و مسعود شیربچه، چاپ چهارم، تهران، روشنگران و بوطیقای فضا(، 1397، گاستن )رباشال
 مطالعات زنان.

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005/Pages/aaysha.html
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کریستین  شهرسازی از دیدگاهمفهوم مکان و تصویر ذهنی و مراتب آن در »(، 1389پورمند، حسنعلی و همکاران )
 .92-80، 26، ش مديريت شهری، «نوربرگ شولتز در رویکرد پدیدارشناسی

ان، دارالثقافة للنشر و التوزیع.استعادُة المکان(، 2004حسانین، محمدمصطفی علی )  ، عم 
تهران، چهارم، چاپ ، ترجمۀ محمدرضا نقصان محمدی و همکاران، مکانیمکان و بی(، 1397رلف، ادوارد )

 شهر،مانآر
 ، دمشق، دار فواصل للنشر و التوزیع.قضايا المکان الروائي(،  2018صالح، صالح )

 ، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب.استراتیجیة المکان(، 2018الضبع، مصطفی )
ستفاده از چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با ا»(، 1397عابدی، محمدحسین و همکاران )

 .113-97، 73، ش تئاتر، «عناصر میزانسن براساس نظریۀ نوربرگ شولتز
 .66-57، 26، ش هنرهای زيبا، «دهندۀ آن مفهوم حس مکان و عوامل شکل»(، 1385فالحت، محمدصادق )

ادب ، «های متعدد آن در اشعار عزالدین مناصرةمحتواپذیری مکان و داللت»(، 1393فالحتی، صغرا و همکاران )
 .311-292، 2، ش 6، سال عربی

ارداللة المکان في رواية (، 2016شارف، محمد ) ر شو  ، مرحلة الماجستیر، إشراف عبدالقادر ثقوب زرقاء لـخی 
 رابحي، جامعة مصطفی اسطمبولي، کلیة اآلداب و اللغات.

محمد الماغوط با خارج السرب ای مکان در نمایشنامۀ شناسی الیهنشانه»(، 1400فر، شهال و همکاران )شکیبایی
 .86-68، 3ش ، 13سال ، ادب عربی، «نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی

 ، ترجمۀ محمدحسن حافظی، تهران، نشر تهران.هستی، فضا و معماری(، 1353شولتز، کریستیان نوربرگ )
 ، تهران، رخداد نو.، ترجمۀ محمدرضا شیرازیروح مکان به سوی پديدارشناسی معماری(، 1389) ـــــــــــــــ

 ، دمشق، دار الینابیع.الرؤي و األمکنة(، 2010الشهید، زید )
 نژاد و بهار حبیبیان، تهران، دانشگاه تهران. ، ترجمۀ حسین حاتمیای بر مکانمقدمه(، 1398کرسول، تیم )

 ، بغداد، دارالحریة للطباعة.الرواية و المکان(، 1986النصیر، یاسین )
 ، ترجمۀ مریم سرگلی و همکاران، مشهد، فراانگیزش.شناسی خودروان(، 1397کوهات، هاینز )

کالبدی،  هایمدل مفهومی ارزیابی حس مکان براساس مؤلفه»، (1395میرغالمی، مرتضی و آیشم، معصومه )
 .69-80، 19، ش 5، مطالعات شهری، دورۀ «ادراکی، عملکردی و اجتماعی
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