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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 descriptiveanalytical 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.

 /110تحلیل رمانَ ُأق َ
ودک إلی َغیري از عائشة َارناؤوط بر اساس نظریۀ ّ
حس مکان

َُ
َ
َ
َ
تحلیل رمان أقودک إلی غیر ي از عائشة ارناؤوط
بر اساس نظر یۀ ّ
حس مکان
عبدالحد غیبی

*

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مهین حاجیزاده
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

امیر فرهنگدوست
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
(از ص  109تا )128
تاریخ دریافت ،1400/1/15 :تاریخ پذیرش1400/5/26 :
علمی-پژوهشی

چکیده
در دورۀ معاصر ،انسان همسو با اندیشه و احساسات پرپیچ و تاب خود ،داستاننویسی را نیز دستخوش تغییر کرد و
برخالف گذشته ،معنا را در الیههای زیرین روایت پنهان ساخت .در این میان ،از جمله ظرفیتهایی که با کاوش در
زوایای آن ،میتوان عناصر گوناگونی از داستان را رمزگشایی کرد ،مکان و بازتابهای معنابخش آن است.
پدیدارشناسی با نظریهپردازیهای گسترده ،بیش از دیگر علوم ،این عنصر معنابخش را در کانون توجهات خود قرار
داده است .از پرنمودترین نظریههایی که پدیدارشناسان دربارۀ مکان ارائه دادهاند ،نظریۀ «حس مکان» است .حس
مکان به معنای ادراک ذهنی از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با مکان قرار میدهد .این حس ،فضا را
به مکانی با خصوصیات حسی ویژه تبدیل میسازد و عاملی مهم در هویتیابی افراد تلقی میشود؛ عاملی که امروزه
نویسندگان را برآن داشته است تا موقعیتبخشیهای هدفمندی در آثارشان نسبت به آن لحاظ کنند .در رمان
َ
روانشناختی أقُ َ
ودک إلی غیري از عائشة ارناؤوط ،شاعر و نویسندۀ سوری-آلبانیایی ،مکان ،محمل معانی و مفاهیم
ِ

نوینی است که با نظریۀ حس مکان قابل تطبیق است .جستار حاضر میکوشد تا با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی و
بر پایۀ نظریۀ مذکور ،رمان یادشده را بررسی و تحلیل کند تا از این رهگذر ،به الیههای معنایی نهفته در عنصر مکان
این داستان پی ببرد .برخی از یافتههای پژوهش ،ناظر بر حضور مدلولهای جدید در مکانهایی چون خانه ،مدرسه،

نمایشگاه و  ...است که نویسنده با دریافت حس درونی مکان ،زمینه را برای خوانشی نو از آنها فراهم ساخته است.

ُ

َ

واژههای کلیدی :داستان ،هویت ،حس مکان ،عائشة ارناؤوط ،رمان أق َ
ودک إلی غیري.
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 .1مقدمه
مکان نزد اربابان هنر ،همواره پدیدهای معنادار بوده است .این عنصر مهم در مشرقزمین و بهطور
خاص در ادبیات عربی ،غالبا پیشینهای درهمتندیده با نوستالژی را به همراه دارد؛ اما آنچه امروزه
مکان را فراتر از یاد یار و دیار ،به عنصری معنابخش در شعر و ادب مبدل ساخته است ،ژرفنای
اندیشه و سیطرۀ دیگر علوم بر جزء جزء آن است .در دنیای پر رمز و راز امروز که سخن جای خود را
به تصویر و بهطورکلی ظرفیتهای نمایشی دیگر عناصر داده است ،مکان بهعنوان کاربستی
معنامند و بصری ،بیش از پیش در کانون توجه ادیبان قرار گرفته است .امروزه مکانکاوی در
عرصههای مختلفی چون جغرافیا ،معماری ،فیزیک ،متافیزیک و حتی فلسفه ،زوایایی از مکان را
مورد بحث و بررسی قرارداده و هریک از اینها از نظرگاه خود بدان نگریستهاند؛ اما در میان آنها،
آنچه ادبیات و داستانپردازی را در ارتباطی تنگاتنگ با عنصر مکان قرار میدهد ،آراء و اندیشههایی
است که پدیدارشناسی با تبیین مختصههای جدید و متنوعی از مکان توسط نظریهپردازانی چون
شولتز ،رلف ،شوموئل ،لینچ و ،...برجای نهاده است.
نظریۀ حس مکان ،اندیشۀ پرطنطنهای از مجموعه نظریهپردازیهای پدیدارشناسان مکان است
مفهوم تقریبا جدید با مؤلفههایی چون
که با شولتز آغاز و توسط رلف و دیگران ادامه یافت .این
ِ
دیالکتیک درون و بیرون ،درون و برونیبودنهای متنوع ،مرکزیت و محصوریت و  ،...سوژه و ابژه

را در خوانشی نو مقابل هم قرار داد .از این منظر« ،مکان دیگر نهفقط محل یادآوری خاطرات ،بلکه
در چارچوب نظری مشخصی نسبت به سوژه تعریف میگردد و با المانهایی که برای آن
برشمردهاند ،حس مکان را متناسب با موقعیت قرارگیری سوژه ،بهصورتی خاص به ظهور میرساند»
(شولتز.)35 :1353 ،

َ
اقودک إلی غیري روایتی
عائشة ارناؤوط 1،نویسندۀ عربزبان مقیم پاریس ،در رمان
2

روانشناختی را با مریم ،شخصیت نخست داستان آغاز میکند و با پرداختن به تیپ شخصیتی
«تشنۀ همزاد» ) ،(Alter agoیکی از درونیترین تجربههای نویسندگی خود را در قالب این رمان
منتشر میسازد .رمان در شکلی خودنگاشت ،رونوشتی از دنیای نویسنده را منعکس میسازد .وی
کوشیده تا در قالب مریم به موضوعاتی چون آزادی ،مسائل زنان در جوامع کمترتوسعهیافته و بهطور
خاص به شکلگیری شخصیت مریم بهعنوان نمادی از دختران دگراندیش در جامعۀ سوریه سرک
بکشد .رمان بهشدت تحت تاثیر جریانهای فکری و روانشناختی است؛ از اینرو ،مکان را باید از
جمله نمادهای بسیار برجسته در این اثر تلقی کرد که گاه در تناظری دلنشین با شخصیت کاراکتر،
متولد میشود.
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 .1-1پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر درصدد است تا پاسخی شایسته به پرسشهای ذیل ارائه دهد:
 .1از مؤلفههایی نظریۀ حس مکان ،کدام یک نمود برجستهتری در رمان ارناؤوط دارد؟
 .2نظریۀ حس مکان چه جلوههای معناداری را در رمان تبلور بخشیده است؟
 .3اندیشۀ حس مکان ،چه تأثیری در شخصیتگشایی از شخصیت اصلی داستان داشته است؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

از جستارهایی که اخیرا به این دیدگاه پرداختهاند ،میتوان به «مفهوم حس مکان و عوامل
شکلدهندۀ آن» ( )1385از محمد صادق فالحت اشاره کرد که نگارنده ،تنها نظریه و سیر تطور آن
را بررسی کرده است .مقالۀ «مفهوم مکان و تصویر ذهنی و مراتب آن در شهرسازی از دیدگاه
کریستین نوربرگ شولتز در رویکرد پدیدارشناسی» ( )1389از حسنعلی پورمند و همکاران ،

پژوهش دیگری است که محویت آن بر بازپروری ِالمانهای حس مکان در ساختارهای جدید

شهرسازی قرارگرفته است .همچنین مقالۀ « چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با
استفاده از عناصر میزانسن براساس نظریه نوربرگ شولتز» ( )1397از محمدحسین عابدی و
همکاران ،از دیگر آثار موجود در این زمینه است که از ظرفیتهای نظریۀ حس مکان در تغییر حس
و حال میزانسن در سینما پرده گشودهاند .وجه تمایز جستار حاضر با آثار نامبرده را میتوان در
نگاهی تفصیلی به این نظریه در حوزۀ ادبیات داستانی دانست؛ چراکه نخستین پژوهشی است که
تاکنون به زبان فارسی این نظریه و مؤلفههای آن را در قالب یک رمان عربی کنکاش میکند.
 .2تبارشناسی مکان
مکان در زبان عربی غالبا مترادف با واژگانی چـون «موضع»« ،محل» و «الخأل» و در زبان
انگلیسی علیرغم معانی مختلف ،با کلماتی چون « »Site« ،»Placeو « »Locationتعبیر
میگردد .برخی از زبانشناسان ،مکان را از ریشۀ فعلی «کینونة» و همخانوادۀ کلمات «کان» و
«الکون» برشمردهاند .در این تعریف ،مکان ،ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با مدلول هستیبخش

خود برقرار ساخته و دستمایة تعابیر فرامادی متنوعی قرار میگیرد (الضبع.)41 :2018 ،

در اصطالحیابی از واژۀ مکان ،از آن چنین تعبیر کردهاند« :موضع و محلی ثابت و استوار با
ابعاد گوناگون و قابل اشارۀ حسی ،بهگونهای که بتوان بهطور مستقیم با آن روبهرو گشت و آن را
دریافت» (صالح.)38 :2018 ،
مکان اصطالحی ادغامیافته و پیچیده از طبیعت و فرهنگ است که در محلی خاص ،توسعه
یافته یا در حال توسعه است و از طریق تعامالت بین افراد و تجارب به مکانهای دیگر متصل
یی یک «چیز» نیست ،بلکه عبارت است از یک محل ،بهعالوه
میشود .در واقع مکان ،تنها کجا ِ
تمامی چیزهایی که در آن وجود دارد و به آن بهعنوان یک پدیدة یکپارچه و معنادار نگریسته
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میشود .به نظر میرسد سردرگمی دربارۀ مکان بدین خاطر است که مکان فقط یک مفهوم رسمی
جغرافیایی نیست که در انتظار تعریف دقیقی باشد ،بلکه اصطالحی خام و متغیر در
تجربههای گوناگون به حساب میآید؛ در نتیجه توضیح مفهوم مکان از طریق تحمیل یک تعریف
دقیق ،اما اختیاری ،حاصل نخواهد شد ،بلکه باید با لحاظ ارتباطات میان مکان و اصول و پایههای
پدیدارشناسی ،به مفهوم آن پی برد (الضبع.)48 :2018 ،

مکان ،موضوع ثابتی در تاریخچۀ تفکر غربی ،دست کم در سدۀ اول بعد از میالد بوده است.
اولین فلسفة صریح در مورد مکان در اندیشۀ افالطون و ارسطو شکل گرفت که هردو جایگاه

خاصی به مکان در فرهنگ واژگان بخشیدند .واژههای آنها ،یعنی « »choraو « 3»toposدر سطح
وسیعی آنچه شاید هم اکنون دربارۀ ناحیه و مکان بیندیشیم ،شرح میدهد (النصیر.)18-17 :1986 ،
آلبرتوس مگنوس (1280-1193م) ،میراثدار عمدۀ عقاید ارسطو ،در کتاب ماهیت مکان تأکید دارد
که خصوصیات ویژۀ مکان در نوع زندگی انسان نقشآفرین است .مکان برای او ترکیب منحصربه فردی
از تأثیرات جهانشناسی و محیطی بود که چیزهایی را که در آن مکان بودند ،شکل میداد؛
دیدگاهی که نقش شگرفی را برای عوامل محیطی مثل اقلیم و توپوگرافی در شکلبخشی به
شخصیت انسانی قائل است.
باشالر (1962-1884م) از مهمترین فالسفهای است که مکان را در کانون توجه قرار داده است.
وی معتقد است که خاطرات در رابطه با زمان ظاهر میشوند و بدون حرکتی در فضا قرار
میگیرند؛ آنها عمق دارند و به شکل ایمنتری در مکان تثبیت شدهاند .از نظر باشالر ،مهمترین
ناحیه برای خاطرات و تصاویر شاعرانه ،خانهای است که توپوگرافی حضور محرمانۀ ما را فراهم
میکند (کرسول)32 :1398 ،؛ اما در دورة اخیر ،به جرئت میتوان گفت هایدگر (-1889

1976م) برجستهترین فیلسوف شناختهشدۀ مکان است »dasein« .عبارت کلیدی در فرهنگ واژگان
اوست که اغلب بهصورت «بودن در جایی» ترجمه میشود« .از دیدگاه هایدگر ،بودن در یک
مکان ،نه بهعنوان یک ظرف ،بلکه بهوسیلۀ ارتباط قویتری بین یک چیز و مکان آن مشخص
میشود .وی برآن است که رابطۀ بین فرد و مکـان همانند رابطۀ بین محل سکونت ساکنان [که در
آن نوعی ارتباط مداوم بین شخص و مکـان وجود دارد] و مکـان تائید میشود» (همان.)29 :

 .3مکان از نظرگاه هنر و ّ
ادبیات
مکان ،مفهوم بحثبرانگیزی است که آزادانه بین رشتهها سیر میکند و مطالعه دربارۀ آن ،تنها
ویژگی جغرافیا نیست ،بلکه رویکردی بینارشتهای دارد .مکان در سطح پایه ،فضایی است که در
همۀ مقیاسها اتفاق میافتد و همواره یکی از وظایف اصلی جغرافیای انسانی ،کشف مفاهیم
متعدد آن بوده است .از طریق مکان است که ما جهان را معنادار میکنیم و آن را میآزماییم .در
شرایطی که بیگانگیهای متعدد با جامعۀ مدرن ،حس تعلق ما را تهدید میکند ،اهمیت مکان برای

 /114تحلیل رمانَ ُأق َ
ودک إلی َغیري از عائشة َارناؤوط بر اساس نظریۀ ّ
حس مکان

خالقیت در زندگی و هنر نمیتواند دست کم گرفته شود .گویی مسیرهایی وجود دارد که مثل دستی
گشودهشده به سوی شیوهای جدید از بودن در جهان ،جهت گرفتهاند (الشهید.)10 :2010 ،

مکان از آن جهت که خصوصیات زیباییشناختی عناصر را در خود جای میدهد ،ارتباط
معنامندی را با ادبیات و هنر برقرار میسازد .در این ساحت ،مکان از قاب مادی خود رها میشود و
در قامت آئینهای تمامنما از افکار و ذهنیات خالق آن و نیز محیط پیرامون جلوه میکند؛ بهگونهای
که هر گوشه و کنار آن ،از خوانشی نو بهرهمند میشود (شارف .)21 :2016 ،امروزه نوعی تجدید
حیات در متون خالقانۀ داستانی وجود دارد که مکان را در کانون سوژهها مینشاند .نویسندگان
خالق و محققان ادبی در حال کشف دوبارۀ مکان و افسونکردن مجدد آن هستند .مکان در
ادبیات ،فارغ از نغمههای نوستالژیکی ،بستری مناسب برای خالق آن است تا به زایش مفاهیمی نو
پردازد و نیز معنا را همهجانبهتر در متن به منصه ظهور رساند؛ از اینرو« ،آنگاه که از مکان در
ادبیات ،بهویژه در دنیای دستان سخن می گوییم ،منظورمان عنصری فعال از عناصر داستان است
که سهم عمدهای در شخصیتپردازیها و شخصیتگشاییها و بهطورکلی در پیکره و پیرنگ
روایت ایفا مینماید» (حسانین.)11 :2004 ،

ّ .4
حس مکان و تطور آن
آنچه امروزه با عناوینی چون «حس مکان»« ،روح مکان» یا «هویت مکان» ارائه شده ،وامدار
پدیداری جهان به میزان و
پدیدارشناسان و نظریهپردازیهای آنان است« .در نگاه پدیدارشناسان،
ِ

اتب بازگشت به خود اشیا برمیگردد»
چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان و پدیدارشناسی به مر ِ

(پورمند و همکاران .)81 :1389 ،از این منظر ،حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان و به واسطۀ
درک نمادها و فعالیتهای روزمره سریان مییابد .این حس میتواند در مکانهای زندگی فرد به
وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد (میرغالمی و آیشم .)70 :1395 ،پدیدارشناسی با نظریة
حس مکان ،تجربۀ انسان را از فضا ،به مؤلفههای تشکیلدهندۀ خاطره از فضا تجزیه کرده است؛
که اهمیت روایت برشکلگیری فضا در ذهن را نشان میدهد (عابدی و همکاران.)98 :1397 ،

از جمله برجستهترین مکانکاوان ،میتوان به شامای شوموئل ( ،)Shamai Shumuelادوارد رلف
(  ،Edward Relphای فیو توآن ( ، )YI-Fu Tuanآلتمن والو (  ،Low and Altmanکوین لینچ ()Kevin Lynch

و نوربرگ شولتز ( )Norberg shultzاشاره کرد .به باور شوموئل «حس مکان پیوندی پویاست که فرد در
نتیجۀ دلبستگی ،هوشیاری ،تعلق و تعهد به مکان ،آن را توسعه میدهد و آمیزهای است از
احساسات خودآگاه و ناخودآگاه و ادراک؛ مفـهومی غنی که چگونگی دریافت ،تجربه و بیان افـراد
را شامل میشود ،به مکان معنا بخشیده و بر نگرشها و رفتار افراد تأثیر میگذارد» (کاشی و بنیادی،

 .)45 :1392همچنین از نظر لینچ ،حس مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار
میسازد و وحدتآفرین است .از نظر او ،فضا باید هویتی قابل ادراک ،نمایان ،قابل شناسایی و
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بهیادماندنی باشد تا حس مکان ایجاد شود؛ این نوع حس مکان میتواند احساس تعلق را نیز به
همراه داشته باشد (فالحت.)63 :1385 ،

در میان مکانپژوهان ،بیشک حس مکان با شولتز بیش از دیگران مورد واکاوی قرارگرفته
است .شولتز معتقد بود برای فهم روح مکان ،معنای هر شیء ریشه در روابط آن با اشیای دیگر
دارد؛ یعنی آن چیزی که اشیا را گرد هم میآورد .این تعریف و تحلیل از مکان را بهراحتی میتوان با
هماهنگی و ترکیب عناصر داستان دراماتیک و اجرا مورد تحقیق قرار داد .ساختار هم بر ویژگیهای
شکلی مجموعهای از روابط شاره میکند .از همینروست که ساختار و معنا وجوه یک کلیتاند .به
باور شولتز« ،انسان بهواسطۀ بنانهادن ،به معناها حضوری عینی میبخشد و بناها را گرد هم میآورد
تا شکل زندگیاش را بهعنوان یک کلیت عینیت داده و نمادینه سازد .در شهر ،معانی بیگانه و
خارجی با روح محلی تالقی کرده و مجموعۀ پیچیدهتری از معناها را به وجود میآورند» (شولتز،

.)8 :1353

حس مکان در رمانَ أ َ
 :5مؤلفههای ّ
قودک إلی َغیري
ّ
مرکزیت و محصور ّیت ()centerality & confinelity
.1-5

مرکزیت و محصوریت ،از جمله مؤلفههای درونیبودن حس مکان به شمار میآیند« .هر مکانی
که در آن معنا آشکار میشود ،یك مرکز است .احساس خاص احاطهشدن توسط عناصر موجود ،از
جمله ویژگیهای اصلی حس مکانهای مصنوع است که توسط عناصری مانند نورپردازی ،ارتفاع،
شکل و فرم میتواند متفاوت باشد» (شولتز .)97 :1389 ،بیشک آشناترین نمود از مرکزیت و
محصوریت مکان« ،خانه» است که افراد با دلبستگی و ریشهداشتن در آن ،حس درونی مکان را
تجربه میکنند؛ جایی که میتوان از فشارهای بیرون کناره گرفت و خود واقعی را به ظهور رساند.
در نگاه باشالر:
خانـه پناهـگاه رویاپردازی و پشتیبان رویاپرداز است و به آدمـی امکان میدهـد که در آسـودگی
رویـا بپردازد .خانـه از بزرگترین قدرتهای ترکیبکنندۀ اندیشه ،خاطـره و رویای آدمی است.
گذشته ،حال و آینده به خانه دینامیسمهای گوناگون میبخـشد که گهگاه به هم برخورد میکنند،
گـاه با هم درگیر میشوند و گـاه نیز در زنـدگی ،محرک یکدیگرند .خـانه ،پذیـرای پیـشامدهاست؛
پیشامدهایی پیدرپی و بیوقفه .بدون آن آدمی موجودی جدامانده خواهـد بود .در
رویاپردازیهای ما ،خانه گهوارهای است بزرگ؛ ارزشی مهم که ما در رویاپردازی بدان باز
میگردیم (باشالر.)47-46 :1397 ،

خانه در روایت ارناؤوط ،نقش بسیار پررنگی در برونریزی شخصیت مریم ایفا میکند و در
این زمینه ،بیش از دیگر عناصر داستان و کاربستهای فنی آن ،مطمح نظر وی قرار گرفته است؛
بهگونهای که پرداختهای هدفمندانهای را در هر بخش آن ترسیم کرده است؛ برای مثال ،در برشی
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از روایت ،ترکیب فضای خانة پدری مریم و محل استقبال از میهمانان ،اینگونه معنادار ترسیم شده
است:

(ارناؤوط.)17 :2006 ،

تعریفی چنین گرم و صمیمی از خانه که میهمان چون عضوی از اعضا به حریم آن پای میگذارد
و در نشیمنگاه آنان ،نه مکانی مجزا ،مینشیند ،ظریفت روانشناختی خانه در معرفی تیپهای
شناختی خانه را میتوان در ارائۀ تیپ
شخصیتی داستان را تبلور بخشیده است .کارکرد روان
ِ
برونگرای خانوادۀ مریم نگریست؛ خصیصهای که پرسوناژ مریم را در روند روایت ،بهعنوان یک
«فنوتیپ جنسی» که شیفتۀ مشارکت در گروههای اجتماعی و ارتباط با دیگری است ،معرفی
میکند .خانه در ادامه به صورتی نمادین ،الهامبخش مریم در رویارویی با دیگران ،جریانها و
بهطور کلی پذیرش اندیشهها در ماجراجوییهای شناختیاش قلمداد میشود؛ مقولهای که شاهد
نخست آن را در استقبال از فروشندة دورهگرد نفت و راهیافتن او به حریم خانه میتوان دید؛
شخصیتی با شمایلی مهیب که شنیدن صدایش ،نفسها را در سینه حبس میکند:

(همان:
)12

خانه در این بخش ،بهعنوان یک درون ،به آنچه بیرون از آن قرار دارد ،پیوند میخورد؛ و این یعنی
پذیرفتن آنچه هارتشورن ( )Hartshorneتحت عنوان «ترکیببندی مکان» ذکر میکند« .دیدگاهی که
برماهیت رابطهمند مکان در ضرورت ارتباط با خارج از خود تأکید و از مکان بهعنوان محل
گردآمدن تجربهها ،تاریخها ،زبانها و تفکرات یاد میکند؛ بنابراین ،در بررسی مجموعة اجزایی که
یک مکان را میسازد ،باید روابط بین آن مکان و هر آنچه بیرون از آن به مکان متصل است ،در نظر
گرفته شود» (کرسول.)57 :1398 ،

از جمله مناطق پرنمود خانه در روایت ارناؤوط ،اتاق خواب مریم و پنجرۀ مشرف به بیرون
است که از دریچۀ آن ،مریم به جهانی دیگر نظر میافکند و در ژرفنای هستی غوطهور میگردد؛
مقولهای که حس درونیبودن مکان را میتوان در بخشهای گوناگون آن دریافت .برش ذیل،
آغازین شاهدی است که پنجرۀ اتاق و نگاه به خانهباغ ابوریاح ،مریم را رهسپار گذشته و غرق در
سخن دهشتناک برادرش میسازد:
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(ارناؤوط)14 :2006 ،

مرکزیت حس مکان در این بخش از فضای خانه ،بازتابی از طرحوارۀ «پنجرۀ جوهری» در
رویکرد رفتارشناسانۀ الفت ( )Luftو اینگهام ( )Inghamاست .نظریهای که سطوح آگاهی در رفتار
انسانی را به چهار خانۀ یک پنجره با کارکردها و تفسیرهایی مختلف تشبیه کرده است .این خانهها
که به مناطق عمومی ،کور ،پنهان و تاریک تقسیم میشوند ،زمینهساز اکتشاف در سطوح تفکر،
انگیزش و آگاهیاند .در میان چهارگانۀ پنجرۀ جوهری ،منطقهای که در نگاه مریم کانونی میشود،
ناظر بر فضای پنهان این تقسیم بندی است .این گوشه که از آن به فضای خصوصی نیز تعبیر
میکنند ،نشاندهندۀ جنبههایی از شخصیت فرد است که برای خود او شناخته شده ،ولی برای
دیگران ناشناخته است .این کارکرد از پنجره با رؤیت «ساروس» در پرنمودترین شکل خود در
داستان روایت میشود؛ لحظهای که مریم ،عفریتی با اندام ترسناک و غریب را که عاری از لباس
است ،از پنجرۀ اتاق میبیند و در جستجوی او به سویش میدود؛ لحظات رمزآلودی که داستان را
با آمیزهای از خیال به صبغۀ سوررئالیستی اندوده و در ژانری گوتیکوار پیش میبرد:

(همان.)18 :

نویسنده در پرداختهای مربوط به اتاق مریم ،برای برانگیختن ارزش صمیمیت در خواننده،
روایت را آ کنده از تعلیق میسازد .ارناؤوط از همان آغازین بخشهای داستان ،اتاق و پنجرۀ مشرف
به بیرون آن را آستانۀ رویاپردازی مریم قرار میدهد و با توصیفات موشکافانۀ خود ،گویی دریچهاش
را از نظرگاه خواننده به ژرفنای داستان تعبیه ساخته است .رازآلودگی اتاق مریم در ادامه ،آنگاه که
ساروس در آن پنهان میشود و مأوی مییابد ،بیش از دیگر اپیزودها در داستان آشکار میشود:

.
(همان.)21-19 :

ناتوانی مشاهدۀ ساروس توسط اعضای خانواده که از میان فضای خانه در اتاق مریم مأوی
گزیده است ،خوانش پرطنینی از رازآلودگی را منعکس میسازد؛ بهگونهای که هرگاه داستان با نمای
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بستۀ مریم در کنار پنجره روایت میشود ،مخاطب را در انتظار وقوع حادثه یا خلق احساسی
شگرف قرار میدهد و اینسان ،اتاق مریم و پنجرهاش ،در کنار دیگر کارکردها و چشماندازهای
جادویی آن ،آبستن احساسات پیچیدهای برای شخصیت نخست خود میشود و در محصوریت
فضای پنهان دیدگاه پنجرۀ جوهری تعریف میگردد.
 .2-5درونیبودن با واسطه )(mediated internality

حس مکان در قالب درونبودن واسطهای ،امکان تجربۀ مکان به روش غیر مستقیم یا نیابتی را
فراهم میسازد؛ یعنی بدون بازدید حقیقی ،ولی بهگونهای که تجربۀ مشارکت عمیقا احساس شود.
هدف یک هنرمند یا نویسنده در توصیف مکان ،عبارت است از القای احساس زندگی و ارائۀ
حسی از آن مکان .در این خصوص« ،رلف» از قول «مککورد» میگوید:
شعرا و نویسندگان بعضا سعـی میکنند تا در دنیای فوقالعاده خاصی زندگـی و کـار کنند که
ابعاد مخصوص به خود را دارد .آنها درصدد کشف دنیای متعارف برنمیآیند ،به نظر میرسد که
آنچـه بیان میکنند در درونشان متولد شده باشد .وقتی آثارشان را میخوانیم یا گوش میدهیم،
وارد قلمروشان میشویم» .به واسطه شرح مسافرتها یا فیلم یا هر رسانه دیگری میتوان عمیقا
وارد سایر دنیاها و مکانهایی شد که گاه واقعی و گـاه خیالیاند؛ آثاری که میتواند ما را به
دنیایی کامال ذهنی فرو برده و باعث شود که وضعیتی حقیقی را نشان دهد (.)69-70 :1397

مکان در این نگاه ،مرزهای مشترک و نزدیکی را با آنچه «مکان انتزاعی» نام گرفته ،دارد« .مکان
انتزاعی با نامهایی همچون مجازی ،تخیلی و ذهنی شناخته میشود .گستردگی ،پیوستگی و پویایی
از اساسیترین خصائص آن است ،کارکردی ذهنی دارد و جنبۀ مادی آن ناچیز است ،از مفهوم اولیۀ
خود که همان ایفای نقش ظرفیت برای عناصر نمایشی است ،خارج شده به سوی مفهوم
فضاشدگی حرکت میکند» (شکیباییفر و همکاران .)73 :1400 ،از این منظر ،میزان انتقال و هویت
مکانهایی که از طریق آثار هنرمندان به آنها منتقل میشویم ،هم به مهارت هنرمند در توصیف و
هم به گرایشهای تخیلی و همدالنۀ ما بستگی دارد؛ خصیصهای بارز در القای حس درونی مکان
که در روایت ارناؤوط به وفور به چشم میخورد .پیشتر اشاره شد که مریم را باید امتدادی از
شخصیت ارناؤوط در داستان نگریست؛ دخترکی که بر تارک خیال ،داستان مینویسد و نمایشنامه
میخواند ،در نوجوانی با آثار سارتر و ابن رشد مأنوس است ،بیشک میدان دید عمیقتری را به
اشتراک میگذارد؛ از اینرو ،خیال فعال او ،مکان را به چشماندازی الهامبخش و فراتر از ماده مبدل
ساخته است .چنانکه در جای جای داستان و از جمله در توصیف «باب صدرانی» میتوان این
خصیصه از حس مکان را بهوضوح احساس کرد:
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(ارناؤوط.)12 :2006 ،

ارناؤوط با سوبژکتیوه قراردادن دروازۀ صدرانی و توصیفی دیالکتیکگونه از آن ،دروازه را با دو
وجه درون و بیرون همراه و با این تقسیمبندی ،هندسۀ رمزآلودی را ترسیم کرده است .وی ابتدا با
توصیفات ظاهری این دروازه ،واقعیت کالبدی آن را به تصویر میکشد و سپس با انشعابهایی که
به باغهای خالیالسکنه میدهد و نیز آن نمای خاصی که از دوردست در معرض دید است ،پرده از
وجه درونی و خیالی آن برمیکشد؛ در نتیجه با گامنهادن در ساحت استعاره ،خیال و واقع به
یکدیگر میآمیزد و چشمان خواننده را خیره میسازد .خوانش رمزآلود خانه در ذیل این ویژگی از
حس مکان ،در ادامه پررنگتر نیز جلوه کرده است:
.

.

:

(همان.)22 :

روایت در این فریم ،اشاره به لحظهای میکند که مریم سعی دارد عفریت ساروس را به سخن
درآورد که با موجی از نا امیدی ،برای رفع خستگی در آستانۀ بیرونی خانه قرار میگیرد .پیشتر
اشاره شد که ساروس ،انعکاسی از «دیگر من» مریم است که به گفتۀ هاینز کوهات (1981-1913م)،
روانکاو اتریشی ،در تیپهای شخصیتی «تشنۀ همزاد» ظهور مییابد؛ وجودی که مریم درصدد
است تا ناگفتهها ،معماهای بنیادین ،آزادی و پاسخ بسیاری از سؤاالت خویش را در او یابد.
قرارگرفتن ساروس در اتاق شخصی مریم که در جایگاه ویژهای از خانه قرار دارد ،بیش از پیش بر
ارتباط معنادار ساروس با مریم صحه میگذارد؛ چراکه خانه در این داستان ،نماد برجستهای از
درونمکانی را به نمایش گذاشته است .نقطۀ اوج این شاهد را باید در لحظۀ قرارگرفتن مریم در
بیرون از خانه دانست .ارناؤوط سعی بر آن داشته تا پس از تالشهای بیفرجام مریم در گفتوگو
با ساروس ،آنی برونوجودی را در یک نما نسبت به سوژهها (مریم-ساروس -اتاق) نشان دهد؛ اما با
دیالوگ «أنا أنام» ساروس که از اندرون خانه به بیرون آن راه مییابد ،عالوه بر اتصال درون و بیرون،
علقۀ ناگسستنی ساروس و مریم را با این پالن غافلگیرکننده بازگو میکند؛ صدایی برخاسته از اعماق
وجود مریم که در تجسدی ماهرانه با نشانههای معنادار مکان تجلی مییابد.
مکان در درونبودن واسطهای ،میتواند جلوهگر آن چیزی باشد که در روانکاوی کوهات به
«خود دوقطبی» ( )bipolar selfیا «چندپاره» مشهور است؛ مقولهای که در پرسوناژ مریم عمدتا با تیپ
خود دیگرخواه» همراه است« .خود در این تیپ ،تصویر آرمانیشدهایاست که انرژی
شخصیتی « ِ
روانشناختی عمل فردی را که بهواسطۀ جاهطلبیهایش سوق داده شده ،ارتقا میبخشد» (کوهات،
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 .)47 :1397این تصویر از دنیای درونی مریم ،مکان را در مفهومی ذهنی و انتزاعی که برآمده از نگاه
دیگرخواهانۀ اوست ،معرفی و با آن همذاتپنداری میکند؛ چه در فصل «ملك الجان األحمر» ،این
خوانش از حس درونی مکان را در پرسشهای هستیشناسانۀ مریم در کشف جهان موازی جنیان،
بهخوبی میتوان دریافت:

(همان.)103 :

نگاه چندالیۀ مریم به مفهوم وجود ،بهخوبی در این بخش روایت شده است .احضار پادشاه
سرخرنگ جنیان توسط مریم ،جهانی کامال انتزاعی را در ادامه میآفریند که درونبودگی واسطهای
در هر توصیف آن موج میزند .مکان در این نگاه مریم ،برآمده از اختاللی پاتولوژیکی نیست،
بلکه نشئتیافته از «گونۀ تیپهای شخصیتی بهنجار است که به دنبال ابژههای خودی میگردد تا
حس ارزشمندی و عزت نفس را در او انعکاس بخشد» (کوهات.)44 :1397 ،
 .3-5درونیبودن رفتاری – همدالنه ()behavioral - sympathetic internality

از مشخصههای مهم حس درونی مکان ،حس درونبودن عاطفی-همدالنه است؛ ویژگیای که
حس حاصل از محصوری ِت آن ،درون را به درک ژرفتری میرساند .این خصیصه تنها به بودن در

یک مکان و مشاهدۀ آن بهعنوان مجموعهای از اشیا و مناظر که به روشهای خاصی چیده شدهاند و

کیفیتهای قابل مشاهدۀ معینی دارند ،اطالق نمیشود ،بلکه شامل توجه تعمدی به مکان و
حرکت از ویژگیهای ظاهری به سوی مشارکت عاطفی و همدالنۀ آن است« .با این رویکرد است
که ذکر مکان از یک طرف ،گشوده شدن یاد و خاطره به زمانهای دیگر و از طرف دیگر گشوده
شدن روان به احساسات متنوع و پیچیده است» (فالحتی و همکاران.)294 :1393 ،
بودن در یک مکان بهطور همدالنه بهمنزلۀ درک آن بهعنوان دارندۀ معنای غنی و لذا همذاتپنداری
با آن است؛ چراکه این معانی صرفا مرتبط با نمادهای صاحبان آن مکان نیستند ،بلکه از تجارب
شخصی فرد نیز نشئت میگیرند .درون عاطفی مستلزم تالش آگاهانه جهت ادراک است و
همچون گفتۀ راسموسن ،اگر خودمان پذیرای تأثیر و مایل به همدلی باشیم ،مکان ،خود جوهر
واقعیاش را افشا میکند (شولتز.)62 :1353 ،

در مکانوارگیهای روایت ارناؤوط ،از جمله نمودهای برجستۀ حس درون عاطفی را باید در
آنچه «مکان سوم» نام نهادهاند ،جستجو کرد .این مفهوم در اواخر قرن بیستم به حوزۀ ادبیات نظری
علوم اجتماعی وارد شد .نخستینبار ،ری الدنبرگ

()Ray Oldenberg

بهصورت آگاهانه و با
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چارچوبی مشخص به مکان سوم نگریستند .این مفهوم با کتاب مکانهای خوب متعالی از
الدنبرگ ،زبانزد خاص و عام شد.
در هر سکونتگاهی با هر فرهنگی ،مکانی هست که مردمان آن سکونتگاه به دور از
رسمیبودنهای روزمره که عمدتا در محیط کار با آن مواجه هستند ،برای گردهمایی و گذراندن
زندگی عمومی غیر رسمی خود به آن رجوع میکنند .الدنبرگ این مکان را «مکان سوم» مینامد.
به زعم او ،مردم در این مکان خود واقعیشان هستند و این موضوع کمک میکند تا خود را از
استرس زندگی روزمره که عمدتا حاصل یک زندگی رسمی در محیط کار و بعضا در محیط خانه
است ،برهانند (نوری.)60-59 :1398 ،

مکان سوم در واقع عرصههای عمومی مانند قهوهخانهها ،مکانهای تجمع عمومی محلی،
پارکها و فضاهای سبزند که اشخاص میتوانند با حضور در آن ،زندگی اجتماعی آزادانهای را با
برقراری ارتباط با افراد مختلف ایجاد کنند .این فضا ،حس عضویت و تعلق به اجتماعات را در
افراد القا میکند« .خصوصیاتی چون ظاهر ساده و اتمسفر صمیمی ،مشابه خانه ،اما متفاوت از آن،

برقرارکنندۀ گفتوگو ،زمینۀ خنثیساز ،همسطحکننده ،قابل دسترسی و موقعیت مناسب جهت
استقرار ،از ویژگیهاییاست که الدنبرگ برای مکان سوم برشمرده است» (همان.)61 :

در روایت حاضر ،مکان سوم نقش بسزایی در شکلگیری و برونریزی «من آرمانی» مریم دارد.
ِ
در ماجرای او ،مکان سوم را میتوان در نمایشگاههای نقاشی ،کافهها ،خانهباغهای اطراف خانه و
نیز مدرسه مشاهده کرد؛ اما در میان آنها ،آنچه همسو با من دلخواه و آرمانی مریم است،
ِ
نمایشگاههای رسمی و نیمهرسمی نقاشی است که غالبا با حضور اصحاب هنر و متفکرانی
ژرفنگر همراه میشود؛ محلی آ کنده از جهانبینیهای مختلف و اتمسفری متمایز که حضور در
آن ،به نقطۀ عطفی در حیات مریم تبدیل میگردد:

.
.
.

(ارناؤوط.)27-26 :2006 ،

نگارخانهها برای مریم ،مکان سومی است که با ویژگیهای همسطحکنندگی و برقرارسازی
گفتوگو ،آزادانه سوی معماهایش گام برمیدارد و خویشتن خویش را وامیکاود .اتمسفر غالب بر
ِ
نمایشگاه ،چه بهلحاظ فرمی که با توصیفات موشکافانهای چون رنگهای بهکاررفته ،نغمۀ طنینیافته
و یا طرح ویژۀ سازۀ آن ،و چه بهلحاظ معنایی که با حضور نگارگران ،شاعران و نویسندگان و
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مباحثههای آنان متبلور است ،جملگی من دلخواه شاعر را از تاریکخانۀ وجوش به منصۀ ظهور
ِ
بودگی نمایشگاه را در این بخش جلوه بخشیدهاند ،رنگپردازی،
میرساند .در میان عناصری که درون
ِ
ظرفیتی هدفمند با کارکردی روانشناختی به شمار میرود .استفادۀ چندبارۀ نویسنده از رنگ سبز در
توصیف نمایشگاه «عماد» ،مقولهای است که در این بخش خودنمایی کرده است .در روانشناسی
رنگها ،سبز عمدتا نماد سرزندگی و تولد دوباره است .روانکاوان ،این رنگ را تداعیگر کامیابی و
امنیت دانسته ،عالقه به آن را غالبا در افراد برونگرا ،متعادل و حامی گروههای اجتماعی میدانند.
روانی رنگ سبز ،کوشیده است تا با کاربست آن در توصیف
نویسنده با توجه هوشمندانه به بار
ِ

نمایشگاه عماد که پیشتر از شخصیتی خاکستری در روایت برخوردار بود ،چهرۀ جدیدی از او

برسازد .حس درونی نمایشگاه عماد با کارکرد روانشناسانۀ رنگ سبزش ،این هدف را به خوبی
زمینهسازی کرده است.
خانهباغها از دیگر جلوههای مکان سوم در روایت ارناؤوط است که مریم را در ارتباطی درونی
بودگی
و همدالنه با آن قرار میدهد؛ مکانی که مختصات آن ،مرزهای خارج از خانه را از بیرون ِ
قاب میزداید و فضای خارجی را در تناظر با مؤلفههای درونی و دلخواه مریم قرار میدهد؛
مقولهای که در برش ذیل بهخوبی میتوان آن را دریافت:

(همان.)14 :

صرف نظر از جلوههای ناتورالیستی خانهباغ در تقابل با تغییر ماهیت آن به کارگاه بلوکسازی،
حزن و اندوه مریم در این برش را باید در تضادی که میان درون و برون به وقوع پیوسته است،
نگریست؛ به تعبیری دگر ،چنانچه با نگاهی روانشناختی این بخش تبین شود ،به این نکته توجه
فوبیای مریم بیش از آنکه بر تغییر کالبدی خانهباغ متوجه باشد،
برآمده از
خواهد شد که تشویش
ِ
ِ

بر برونبودگی و ناهمگنی میان درون و بیرون اشاره میکند؛ چراکه خانهباغ ابوریاح ،مکانی است
مشرف به اتاق مریم که دنیای درون او را بهصورت نمادین تجسد بخشیده است؛ از اینرو،
شخصیت حاضر با از میان رفتن علقۀ درونی و همدالنۀ جهان درون و بیرون خود ،مضطرب و آشفته
( )Distressمیشود و در ادامه ،اندوه عمیقی را ( )Deep Sorrowتجربه میکند.
 .4-5بیرونبودگی ()Externality

حس مکان می تواند شامل مواردی باشد که در ارتباط با بیرون به ظهور میرسد« .بیرونبودگی» در
نقطۀ مقابل «درونیبودن» قرارگرفته و نقشی اساسی در تعریف «داخل» ایفا میکند .اینگونه
کاربردها از اصطالح مکان ،ارتباط تنگاتنگی بین مکان جغرافیایی و تصورات را دربارۀ رفتار بهنجار
و نابهنجار مطرح میسازند؛ به تعبیر دیگر:
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وقتـی تشخیص داده میشود چیزی یا کسی خارج از مکـان است ،مرتکب تخـطی شده است.
تخطی بهطور ساده عبور از یک خط معنا میشود و برخالف تعریف جامعهشناختی از انحراف،
مفهومی ذاتا فضـایی است .خـطی که از آن عـبور میشـود ،اغلب خـطی جغرافیـایی و فرهنگی
اجتماعـی است .مری داگـالس ،انسانشناس بریتانیایی ،کثـیفی را بهعنوان خـارج از مـکانبودن
مادی تعریف کرده است« .خارج از مکـانبودن» بر تقدم وجـودی در یک سیستم طبقهبندی
برخی انواع ،مبتنی است (کرسول.)174-173 :1398 ،

از انواع بیرونیبودن حس مکان که در روایت ارناؤوط انطباقیافتگی مشهودی نیز دارد،
«برونوجودی» ) (External existenitalاست .برونوجودی شامل خودآگاهی ،بیخانمانی ،عدم
مشارکت فکورانه ،احساس بیگانگی نسبت به مردم و مکانها ،احساس حقیقینبودن عالم و عدم
تعلق میشود.
این مشخصه از بیرونیبودن در واقع ناظر بر بیگانهشدن عمیق از تمامی مکانهاست .از چنین
دیدگاهی ،مکانها نمیتوانند مراکز وجودی مهمی تلقی شوند ،بلکه در نهایت پیشزمینۀ
اموریاند که بیمعنایند ،اوهام مطلق و در بدترین حالت تهی هستند .در برونوجودی ،مکانها
هویت مشابه و بیمعنایشان را اتخاذ کرده و صرفا بهواسطۀ کیفیات ظاهری قابل تمایزند (رلف،
.)67 :1397

برونوجودی را میتوان بهصورت بیپیرایهتر در مفاهیمی چون «نامکانی» و «بیمکانی» جستجو
کرد .بیمکانی ،هم محیطی را که خالی از مکانهای معنادار باشد توصیف میکند ،هم نگرشی که
معنا را در مکان برنمیتابد .این موضوع مربوط به عمیقترین سطوح مکان است و قائل به قطعکردن
ریشهها ،فرسودن نمادها و جایگزینکردن یکنواختی بهجای تنوع است .بیمکانی در شدیدترین
حاالت خود مستلزم بیگانگی شدید و گاه برگشتناپذیر نسبت به مکان بهعنوان خانۀ انسان است
که در سطوح عمیقتر ،عبارت است از پذیرفتن نگرش هاروی کاکس (1929م) ،مبنی بر نگاهی
انتزاعی و هندسی به مکان ،یعنی کنارگذاشتن معنای انسانی آن.
بیمکانی بهعنوان نگرشی ناخودآگاه بیشتر در ارتباط با فرهـنگ توده است که غالبا خود را در
مکانهای خشک و بیروح ،هدایتشده توسط دیگران ،بیمحتوا و پر زرق و برق نشان میدهد؛
مکانهایی فاقد معنا با عملکردی کم و بیش کارآمد که فرجام آن ،نزول اهمیت مکان برای افراد و
فرهنگها و تبدیل مکانهای معنادار جهان به مکانهای ناشناخته و قابل معاوضه است (همان:
.)169-170

ارناؤوط بیمکانی را با توجه به مشخصههای یادشدۀ آن ،در بخشهای مختلفی از داستان
متبلور ساخته است؛ از جملة آنها میتوان به برشی از روایت اشاره کرد که در روزی تابستانی ،مریم
به همراه دوستش «هیالنه» ،برای مهمانی در خانۀ دوست مشترکشان «سراب» ،گرد آمده بودند؛
بزمی که نویسنده کوشیده تا با قراردادن مریم در موقعیتی که در آن روابط قبل از ازدواج و
فرودستهای آن به نمایش درمیآید ،واکنش یگانهشخصیت روایت را در محک تجربه بیازماید و
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نشان دهد ،برونوجودی و حس سیطرهیافته از گوشه و کنار فضا ،چگونه و تا چه اندازه بر
واکنشهای شخصیت اصلی داستان در موقعیتهای اینچنینی تأثیرگذار است:

(ارناؤوط.)59 :2006 ،

چنانچه در خردهروایتهای پیش از این بخش داستان کاوش کنیم ،خواهیم دید که راوی
چگونه ناداستانگونه از طبقۀ اجتماعی «سراب» و خانوادۀ مرفه او گزارش میدهد .این اطالعات
جانبی که با توصیفات مریم از اتمسفر پرزرق و برق خانۀ سراب همراه است ،اسلوب هدفمندی
است که ارناؤوط بسان مدخلی در به تصویرکشیدن حس بروزیافته از مکان برگزیده است .رنگ و
بوی جمالت و ترکیببندی آنها چنان لحن روایت را مضطرب و خاکستری کرده که بیآنکه
رویارویی مریم با هیالنه و بهرهکشی جنسی از او به صحنه رود ،پالن بعدی روایت برای خواننده
قابل پیشبینی میشود.

(همان.)59 :

تاریک خانة سراب و نیز مواجهۀ مریم با صحنههایی چون
ارناؤوط با زمینهسازی از اتمسفر
ِ

استفاده از روانگردان ،بهرهکشی جنسی از هیالنه و صدایی که روح مریم را در تنگنا میفشرد،
برونوجودی خانۀ سراب را از دریچۀ روانشناسی محیطی ترسیم کرده است .او در این نما ،با
ترکیببندی هوشمندانهای از خانۀ سراب که صحنهپردازی فنی آن ،آ کنده از محرکهای محیطی
سوئی است ،کوشیده تا برانگیختگی منفی ( )Negative arousalشخصیت مریم را در مواجهه با
بازخوردهای چنین مکانی تصویر کند .نویسنده برای آنکه برونبودگی خانۀ سراب را در قاب
وسیعتری ارائه دهد ،برانگیختگی کاراکتر را که با عالئم فیزیولوژیکی نیز همراه شده ،تشدید
میکند:

.
(همان)59 :
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آشفتگی درونی مریم از دریافت حس خانۀ سراب و گریز پرآشوب او از آنجا ،خانۀ روایت
ارناؤوط را بیش از آنکه در المانهای ساختی آن تعریف کند ،مرهون مؤلفههای معنایی و همسو با
من آرمانی مریم جلوه میبخشد .خانه برای مریم ،معنایی بیش از مجموعۀ طبیعی یا فیزیکی دارد و
ِ
نمیتوان آن را به یک مکان ساختهشده ،محدود کرد .نویسنده با توجه به کاراکتر مریم و ژرفنای
اندیشهاش ،درصدد است تا خوانشی دیگر از مفهوم خانه بازتعریف کند .در روایت ارناؤوط« ،خانه
شاید یک مفهوم باشد؛ یک واحد از فضایی که بهصورت ذهنی و مادی و برای اقناع نیازهای اولیۀ
زیستی اجتماعی و بیش از آن ،برای آمال زیباشناختی سازماندهی میشود .خانه تا جایی که
زندگی صمیمانه در یک مکان باشد ،با معانی اخالقی ملهم میشود» (باشالر .)58 :1397 ،خانه
جایی است که مریم بیواهمه در آن دربارۀ آزادی میاندیشد ،پیرامون عشق بیحد و مرز خود ترانه
میسراید و بیآنکه عتاب یا سایۀ سنگینی بر فراز خود احساس کند ،بر براق خیال سوار میشود و
در هزارتوی داستان ماجراجویی میکند؛ از اینرو مریم ،برونوجودی و نامکانی را نهتنها دربارۀ
خانۀ سراب ،بلکه حتی زادگاه و خانۀ پدری نیز احساس میکند؛ بهویژه در برشی که برادرش
«حازم» در مورد دیرآمدنها و شبهههایی که از او در سر میپروراند ،اعضای خانواده را علیه او
میشوراند و در نتیجه مریم ،مدتها از تحصیل محروم و در کنج اتاق خود محبوس میشود؛ از
اینرو ،خانه نزد مریم ،گاه خلوتی با ساروس زیر درخت ِان خانهباغ ،گاه در نمایشگاهها و کارگاههای

عماد و دوستانش ،گاه در دوردستها و در خاک پاریس و بهطورکلی در هرآنجایی که «دیگر من»

او متجانس با دینامیسم آن مکان باشد ،تولد مییابد.
 .6نتیجه
حس مکان ،نگاهی نو به عنصر مکان است که عمدتا نظریهپردازان پدیدارشناس آن را معرفی
کردند .این مفهوم بهطور خالصه عبارت است از درک ذهنی و احساسات فرد از محیط .این حس
بین سوژه و مکان ارتباط درونی برقرار میکند؛ طوری که فهم و احساس فرد با معنای محیط پیوند
خورده ،یکپارچه میشود؛ بنابراین ،هر مکان را باید القاگر احساسی متفاوت دانست.
از پربسامدترین مکانهایی که در چارچوب نظریۀ حس مکان ،محل شاهد بسیاری در روایت
ارناؤوط قرار گرفت ،میتوان به خانه ،اتاق خواب مریم ،مدرسه ،خانهباغ ،نمایشگاههای نقاشی،
کارگاهها و کافهتریاهای محله اشاره کرد .ارناؤوط با کاربست مؤلفههایی چون مرکزیت و محصوریت،
درونبودن باواسطه ،درونبودن رفتاری– همدالنه و برونوجودی نشان داد که رمان ،همسو با محتوا
و نوع پرداخت شخصیت خود ،تا چه اندازه در چارچوب حس مکان و ِالمانهای آن معنا مییابد.

انطباق این نظریه با بخشهای مختلفی از رمان ،بهویژه در برونریزی شخصیت مریم ،تناظر

هنرمندانهای را در فرم و محتوا شکل داد .نویسنده از دریچۀ این دیدگاه ،در بخشهای مختلفی از
داستان نشان داد که برخالف دیدگاه سنتی ،میتوان خانه را در ورای چارچوب زادگاه تعریف کرد.
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ودک إلی َغیري از عائشة َارناؤوط بر اساس نظریۀ ّ
حس مکان

بودن باواسطه بهطور خاص نشان داد که حس مکان ،نهفقط با حضور
همچنین با مختصۀ درونی ِ

کالبدی در مکان ایجاد میشود ،بلکه به کمک خیال نیز میتوان احساس ژرف ،پیچیده و شاعرانه
را از فضا دریافت کرد.
پینوشت

 .1عائشة ارناؤوط (متولد دهم اکتبر 1946م) ،اصالتا آلبانیتبار است که خاندانش در سال 1918م به سوریه
مهاجرت کردند .وی در  1978به فرانسه مهاجرت کرد و در پاریس اقامت گزید (ألتونجی.)121 :2001 ،
فعالیتهای ادبی او در شعر ،داستاننویسی ،ترجمه و روزنامهنگاری خالصه میشود .مجموعه اشعارش شامل

الفراشة تکتشف النار ،الحريق ،علی غمد ورقة تسقط ،الوطن المحرم ،من الرماد إلی الرماد و حنین العناصر
است .عائشة عالوه بر زبان عربی ،پنج دفتر شعر به زبان فرانسه نیز به چاپ رسانده است؛ البته ،آنچه تاکنون از او به
چاپ رسیده ،شمار کمی از نوشتههایش را دربرمیگیرد؛ از اینرو ،به نویسندهای که «بسیار مینویسد و کمتر منتشر
میکند» ،زبانزد است (أحمد.)2004 ،

َ
أقودک إلی غیري ،روایتی خودنگاشتگونه است که در هوای دهۀ شصت قرن بیستم نفس میکشد .خیال،
 .2رمان
عنصری فعال در این روایت است که نویسنده با کاربست آن ،ژانر داستان را در مرزهای مختلفی جابهجا کرده است.
ارناؤوط در این داستان با «مریم» ،شخصیت نخست و یکهتاز داستان ،به موضوعات مختلفی سرک میکشد .روایت،
انعکاسی از دو دنیای درون و برون نویسنده است که با من راوی به برونریزی شخصیت مریم و جامعۀ او میپردازد.
عائشة گرچه در موضوعات مختلفی ماجراجویی میکند ،اما آزادی و جوانب متعدد آن ،بیش از هر درونمایۀ دیگری
بر پیکرۀ روایت او سایه گسترده است .آنچه روایت ارناؤوط را در ساحت پر رمز و رازی فرومیبرد ،عفریتي به نام
«ساروس» است که در نقش «همزاد مریم» در داستان حضور مییابد و به نقطۀ عطفی در داستان تبدیل میشود؛
موجودی با شمایل دهشتناک که به گفتۀ نویسنده ،تجسمی دیگر از او یا همان «دیگر من» ( )Alter agoاست.
پی کشف
ساروس ،همانگونه که نویسنده بدان اشاره کرده ،نمادی تجسمیافته از هویت ناشناختۀ انسان است که در ِ

راز و رمزهای وجود خویش ،از کالبد مادی تجرد مییابد و اینگونه با مریم که وجهی دیگر از اوست ،همراه میشود.
روایت بهلحاظ زمانی با بازآفرینی خاطرات مریم و بازگشتهای مکرر به حال ،بین دو خط زمانی جریان میباید و
بهلحاظ مکانی از پاریس آغاز و مقارن با جنگ ششروزه  1967و هزیمت سوریه در دمشق پایان مییابد.
 »chora« .3ریشة کلمۀ « »chorologyبه معنای مطالعۀ نواحی و « »toposریشۀ کلمة « »topographyبه
نقشهنگاری زمین گفته میشود.
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