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چکيده
این مقاله که به روش کتابخانهای و توصیفی تهیه شده ،به مطالعه سمبل در سرودههای
نوجوانانه بیوک ملكی ،که در ده دفتر شعری فراهم آمدهاند ،پرداخته است .بر اساس نتایج این
پژوهش بیوک ملكی را باید یك شاعر نمادگرای اجتماعی دانست ،چرا که اغلب نمادهای شعر
این شاعر درخدمت بیان مسائل اجتماعی و انسانی است .شعر نوجوان بیوک ملكی از نظر تنوع
نمادها قابل تقسیمبندی به شش شبكه نمادین است .این شبكه ها به ترتیب بسامد عبارتند از:
شبكههای انسانی ،کیهانی ،رنگی ،گیاهی ،جانوری و نوری  .این تقسیمبندی نشان از توجه
ویژه شاعر به تنوع در انتخاب واژگان نمادین دارد .در واقع مقاله حاضر کوششی است در
راستای تبیین نمادگرایی بیوک ملكی و تقسیمبندی نمادهای متنوع شعری وی و بیان معانی
محتمل واژههای نمادین شعر این شاعر و نمایش فراوانی نمادها با درج نمودار.
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بيان مسئله
تصاویر در متون ادبی اقسامیدارند که یكی از آنها نماد یا سمبول است .در این متون،
نماد یك واژه یا اصطالح است که بیش از یك معنا از آن بر میآید .به گفته کارل
گوستاو یونگ ،آنچه ما سمبول مینامیم عبارت است از یك اصطالح ،یك نام و یا حتی
تصویری که ممكن است نماینده چیز مانوسی در زندگی روزانه باشد و با این حال
عالوه بر معنی آشكار و معمول خود معانی تلویحی به خصوصی نیز داشته باشد...
بنابراین یك کلمه یا یك شكل وقتی سمبولیك تلقی میشود که به چیزی بیش از معنی
آشكار خود داللت کند .سمبول دارای جنبه «ناخودآگاه» وسیعتری است که هرگز به
طور دقیق تعریف یا به طور کامل توضیح داده نشده است و کسی هم امید به تعریف و
توضیح آن ندارد(یونگ.)23 :59 ،
با این که سمبول در کلیت خود ابتدا به صورت اعداد ظاهر شده است
( ،)Beidermann, 1996: 34نمادهای رایج در ادبیات کالسیك فارسی ،اغلب واژهها و
اصطالحات مشخص و خالقهای بودند که قرنهای متمادی دستمایه کار شاعران و ادیبان
فارسیزبان قرار گرفتند به گونهای که کاربرد فراوان ،آنها را به مرزکهنگی و فرسودگی
و حتی مردگی کشاند .واژههای نمادین حوزه ادبیات کالسیك عرفانی ،غالبا امروزه به
این گروه تعلق دارند ،واژههایی چون :خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت و....
ولیكن در ادبیات و شعر معاصر و به ویژه از دهههای سی و چهل قرن حاضر گرایشها
و جریانهای گونهگونی در شعر معاصر رخ نموده که یكی از مهمترین و معروفترین
آنها جریان سمبولیسم اجتماعی است( .شمیسا و حسینپور )28 :1380،در دوره معاصر،
شاعران معموال به ابتكار در حوزه نمادگرایی میپردازند و درپی ساختن نمادهای
ابداعی یا شخصی هستند .سمبولها شعر را عمیق میکنند ،دامنه میدهند ،اعتبار میدهد
و خواننده در مواجهه با آنها ،خود را در برابر عظمتی مییابد (نیما یوشیج-134 :1368،
 .)133شاعران معاصر ،اغلب در مورد عمق شعر و ابهام و انسجام آن همین نظر را دارند
و تقریبا همگی آنها بر ابهام هنری شعر ،عمیق بودن آن ،شرکت دادن خواننده در
آفرینش معنای شعر و درنگ و تامل مخاطب بر معنا و مفهوم شعر تاکید
دارند(پورنامداریان و دیگران.)29 :1391،
در مورد نسبت و رابطه سمبول با دیگر صورخیال ،برخی ژرفساخت نماد را تشبیه

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

دانستهاند .برخی نیز آن را مانند استعاره دانستهاند( .شمیسا )189 :1374،برخی نیز آن را
گونهای استعاره یا کنایه دانستهاند( .پورنامداریان )1-7 :1367،اما برخی آن را اساسا نوع
خاصی از صور خیال نمیدانند بلكه نوع مخصوصی از کاربرد صورخیال میدانند .و به
تعبیر دقیقتر ،اینان میگویند :نماد یا سمبول عبارت است از مجاز یا تشبیه یا استعاره یا
تشخیص یا کنایهای که دو مشخصه فراروانی بودن و پدیداری بودن را دارا باشد(فوالدی،
.)430 :1389
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هر چند دیدگاه اخیر ،با توجه به نمونههای نماد مجازی همچون «زنار» و نماد
کنایی ،همچون «کنایه رمز» جامعتر است ،به نظر میرسد مناسبترین نمادها برای شعر
کودک و نوجوان ،همانهایی هستند که حاصل نوعی از کاربرد تشبیه هستند و به عبارتی
ژرفساخت تشبیهی دارند .هر چه روابط صورت و معنا پیچیدهتر باشد ،مخاطب
کودک و نوجوان و حتی بزرگسال در دریافت مفهوم ،بیشتر دچار مشكل خواهد شد؛ به
عنوان مثال ،مخاطب ممكن است که به راحتی رابطه «شب» و «تیرگی و خفقان» یا «باغ»
و «خانه یا جامعه» را ،که روابطی تشبیهی است درک کند؛ اما در دریافت مفهوم برخی
از واژهها و اصطالحات نمادین که برساخته از روابطی پیچیده و مخفیتر است با
مشكل مواجه خواهد شد؛ مثال پیش از خواندن داستان گیلگمش نخواهد توانست
تشخیص دهد که «مار» سمبول «جاودانگی» است یا قبل از خواندن منطق الطیر عطار
نمیداند که«طاوس» نمادی است برای اهل ظاهر که تكلیف مذهبی را به شرط مزد انجام
میدهند .و اینكه گلدرن میگوید :درک نما ت به نمادهای تفسیری و متنی برای نوجوانان
سادهتر و قابل دریافتتر ( ،)Goldren, 2003: 20میتواند دلیلی بر این مدعا باشد.
در ادبیات کودک و نوجوان یكی از روشهایی که مبتنی بر تحلیل مفهوم کودکی و
نیز مفهوم خود شكوفایی و خالقیت در راستای درک و دریافت نماد و نماد پردازی
قابل توجیه دانسته شده ،روش سپیدنویسی یا سپیدگویی است .دراین روش ،که مبدع
آن آیدان چمبرز ،منتقد ادبی و نویسنده مقاله تاثیرگذار «خواننده درون کتاب» است ،هر
مولف ماهری میکوشد تا در متن ،جاهای خالی بر جای گذارد تا خواننده را در«ساختن
متن» به «مشارکت» فرا خواند .و او را به سمت«معانی ممكن» راهبر شود .بنابر اعتقاد
چ مبرز ،نویسنده باید بكوشد موضوع را دوستانه با خواننده به دو نیمه تقسیم نماید و نه
آن که – همچون برخی نویسندگان -صرفا معانی خود را آشكار سازد و جای کمی
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برای گفتگو باقی گذارد(خسرونژاد )211 :1382 ،و در واقع میتوان کاربرد سمبول را در
ادبیات کودک و نوجوان «سوژهای برای جایگزین کردن یك موضوع یا تم فكری»
دانست (.)Newmark, 1988: 107
هر گروه و طبقه سنی از انسانها نمادهای ویژه و منحصر به دنیای ذهنی خویش را
دارند .به اعتقاد یونگ ،برخی سمبولها به کودکی و انتقال به نوجوانی ارتباط دارند .و
بعضی دیگر به سنین کمال و عدهای دیگر نیز به تجربه زمان پیری ،یعنی وقتی انسان
برای مرگ اجتناب ناپذیر آماده میشود (یونگ.)165 :1359 ،
در شعر کودک و نوجوان ایران نماد گرایی متاثر از شعر بزرگسال آغاز شد .بسیاری
از نمادهای به کار رفته در شعر ویژه این گروه سنی ،پیش از آن ،در شعر بزرگسال
معنی نمادین یافته بود .به اعتقاد پروین سالجقه ،بهکارگیری نماد در شعر این دو گروه
سنی با هم تفاوتی دارد و آن این است که در شعر بزرگسال ،این نمادها با توجه به
مخاطبان خود ،آگاهانه به شعر وارد میشوند اما در شعر کودک و نوجوان ،از آنجا که
مخاطبان قادر به تفسیرهای متعدد و پیچیده در محور جانشینی نیستند ،بهکارگیری آنها
ممكن است تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه باشد .به عبارت دیگر ممكن است شاعر قصد
نمادپردازی نداشته باشد و چه بسا که حاالت خاص او در لحظه سرایش شعر در هیات
نماد جلوهگر میشود و شعر را به شعری نمادین تبدیل میکند که اگر چه نمادهای به
کار رفته در آن ،در محور واقعی خود برای مخاطبان معمولی ،معنای مشخصی دارند
ولی برای مخاطبان خاص ،میتوانند در محورهای دیگری نیز قابل تفسیر باشند
(سالجقه.)190 :1387 ،

بیوک ملكی اما به نظر میرسد از آن دسته شاعرانی است که به صورت آگاهانه به
نمادپردازی برای مخاطب نوجوان پرداخته است و به طور مشخص با پرداختن به
برخی موتیفها آنها را به نمادهایی شخصی و ابداعی برای این دسته از مخاطبان تبدیل
کرده است؛ نمادهایی که در شعر فارسی نمونه و سابقه نداشتهاند .واژههایی چون
پیادهرو و مترسك از اینگونه نمادها هستند.
بیوک ملكی متولد سال  1339در روستای زرجه بستان قزوین است .وقتی سه ساله
بود خانواده اش به شهر آمدند .از کودکی به نقاشی روی آورد و پس از انقالب به طور
جدی به سرودن شعر پرداخت و با مجله کیهان بچهها همكاری کرد .وی در سوابق
خود ،کارشناسی ادبی کانون پرورش فكری کودکان ،سردبیری برنامه «بچههای انقالب»

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

رادیو ،عضویت در واحد ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری  ،سردبیری برنامه
نوجوانان رادیو و سردبیری سروش نوجوان را دارد .عالوه بر این موارد ،انتشار یازده
کتاب برای نوجوانان و تصویرگری کتابهایی برای مخاطبان کودک و نوجوان در کارنامه
وی ،قابل توجه است( نظری و کاشفی خوانساری.)11 :1379 ،
ملكی را می توان یك شاعر نمادگرای اجتماعی دانست .شعر این شاعر بیشتر
درخدمت بیان مسائل اجتماعی است .او اعتقاد دارد شعر میتواند به موضوعات
اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و ...بپردازد ،در حدود ظرفیت مخاطبان؛ ولی در هر حال
شعریت شعر باید محفوظ بماند .یعنی وجه غالب آن ،موضوع نباشد و موضوع بر شعر
سنگینی نكند( .پژوهشنامه ادبیات کودک ،پائیز )48 :74نمادگرایی این شاعر در شعر نوجوان
نیز دالیلی دارد که یكی از آن دالیل همین اعتقاد اوست به اینكه شعریت شعر نوجوان
باید حفظ شود .وی درجایی به این نكته اشاره کرده که با باال رفتن سن در مخاطب
کودک و نوجوان رعایت جنبه هنری کار الزامی است( .همان )46 :دلیل دیگر گرایش این
شاعر به شعر نمادین ،تاثیرپذیری او از شاعری چون قیصر امین پور است که همكاری
سالیان با وی(به عنوان شاعری نمادگرا) به قول خود شاعر تاثیر بسیاری بر کارش داشته
است(همان.)46 :

پيشينه تحقيق
در حوزه ادبیات کودک ،تنها اثری که به بررسی نماد در قصههای ویژه کودک و
نوجوان پرداخته مقالهای است با عنوان نماد و نقش مایههای نمادین در داستانهای

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

پرسشهاي پژوهش
سه پرسش در آغاز این پژوهش قابل طرح است ،نخست اینكه آیا شعرهای نوجوان
بیوک ملكی از بافتی نمادین برخوردار هستند؟ دوم اینكه درصورتی که بافتی نمادین
دارند آیا نمادهای شعر این شاعر متنوع و گسترده هستند؟ و سوم اینكه نمادهای به کار
رفته در شعر این شاعر بیشتر در خدمت بیان چه مفاهیمی هستند؟ فرض ما نیز بر
گستردگی و تنوع نمادهای شعر این شاعر است با توجه به فراوانی نسبی شعرش و
همچنین در مورد پرسش سوم با توجه به گرایش به مسائل اجتماعی ،نمادگرایی
اجتماعی نیز در شعر ملكی قابلیت طرح بیشتری دارد.
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کودک و نوجوان دفاع مقدس ،که آنگونه که از نامش بر میآید حوزه بررسی این مقاله،
ادبیات داستانی کودک و نوجوان است .نگارندگان در این مقاله کوشیدهاند چگونگی
استفاده از عنصر نماد را در قصههای کودک و نوجوان دفاع مقدس نشان دهند (صرفی و
دیگران ،صص .)89-73ولیكن در حوزه شعر کودک و نوجوان تا کنون بجز کتاب« از این
باغ شرقی» که بخشی از آن به نماد در شعر کودک و نوجوان اختصاص یافته
(سالجقه )227-183 :1387،اثر دیگری به طور ویژه و مستقل به بررسی نماد در سرودههای
شاعران کودک و نوجوان نپرداخته است .همین نكته میتواند این مقاله را از پژوهشهای
دیگر متمایز نماید.
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روش تحقيق
در این مقاله قصد داریم سمبل را در سرودههای نوجوانانه بیوک ملكی ،که در ده دفتر
شعری فراهم آمدهاند ،بررسی کنیم .مجموعههای بررسی شده عبارتند از :از هوای
صبح ،کوچه دریچهها ،بر بال رنگین کمان ،آب و مهتاب(مجموعه مشترک) ،پشت یك
لبخند ،ستاره باران ،بیا بگیر سیب را ،در پیادهرو ،مترسك عاشق بود و باز با باران .الزم
به ذکر است ،با توجه به اینكه صفحات اغلب کتابهای بررسی شده شمارهگذاری
نشدهاند ،در ارجاعات درون متنی ،به جای شماره صفحه ،نام شعر آمده است .در کتاب
«مترسك عاشق بود» نیز که عالوه بر نداشتن شماره صفحه ،اشعار هم نامگذاری ندارند،
فقط تاریخ چاپ کتاب ،ذکر شده است.
در این مقاله ،که به شیوه کتابخانهای و توصیفی تهیه شده است ،نگارندگان قصد
دارند تنوع گونههای نماد را در شعر بیوک ملكی نشان دهند و ضمن آن ،بنای ایشان بر
بیان معانی محتمل واژه های نمادین است .برای نشان دادن تنوع نمادها ،از تقسیمبندی
مناسبی که در کتاب زبان عرفان به کار گرفته شده است استفاده میشود .در کتاب
مذکور ،رمزهای عرفانی به چند شبكه تقسیم شدهاند (فوالدی )441:1389 ،ما نیز در این
مقاله بر اساس همان تقسیمبندی عمل میکنیم و از برخی از این شبكهها که متناسب
برای کارمان است استفاده میکنیم و در صورت لزوم ،شبكههای دیگری نیز اضافه
مینماییم.
شبکههاي نمادين در شعر بيوک ملکي

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

نمادهای به کار رفته در شعر بیوک ملكی به موارد زیر قابل تقسیمبندی هستند:شبكههای

نمادین انسانی ،شبكههای نمادین کیهانی ،شبكههای نمادین رنگی ،شبكههای نمادین
گیاهی ،شبكههای نمادین جانوری و شبكههای نمادین نوری که در ادامه به بررسی
نمونههای مربوط به هر شبكه میپردازیم.

زندگی /مثل عابری در این پیادهرو /دیده میشود /.این پیادهرو فقط /در کنار کوچه من و تو
نیست /این پیادهرو  /تاسراسر زمین کشیده میشود( .ملكی :79،تا سراسر زمین)

پیادهرو ،جایی است که انسانها از هر سنخ و گروه و طبقه در آنجا تردد دارند و با
هم در ارتباطند .بنابراین میتوان پیاده رو را نمادی برای اجتماع انسانی و روابط انسانی
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شبکههاي نمادين انساني
در کتاب چهرههای ادبیات کودکان ،ضمن اشاره به گفته پایانی تولستوی در کتاب« هنر
چیست؟» یعنی :رسالت هنر این است که سلطنت محبت را برقرار سازد ،ملكی شاعری
متعهد به رسالت شعر ،دانسته شده و به او لقب« شاعر مهربانیها» داده شده است ،در این
کتاب میخوانیم :در اغلب شعر های ملكی ،ارائه تصویر یك زندگی محبت آمیز ،حرف
اول را می زند .و این به معنی آموختن غیر مستقیم مهربانی و صمیمیت و راه زندگی
مسالمت آمیز در کنار تمام موجودات به نوجوان است( .نظری و کاشفی خوانساری:1379 ،
 )58در بررسی نمادهای شعر ملكی ،آنچه قابل توجه است بسامد باالی واژههای نمادین
شبكه انسانی ،نسبت به شبكههای دیگر است و در واقع این واژهها هستند که بهتر
میتوانند حامل معنای محبت ،صمیمیت ،اجتماع و زندگی مسالمتآمیز باشند .و این
موضوع ،گفته مولفان کتاب مذکور را اثبات میکند.
در این شبكه ،واژههای نمادین همگی به انسان مربوط میشوند؛ یا از اعمال انسانی
هستند یا از منتسبات به انسان هستند و البته قابلیت تقسیمبندیهای ریزتری را نیز
دارند .برخی از این واژه ها عبارتند از :روستا ،شهر ،خانه ،پنجره ،عابر ،کفش ،پیادهرو،
خانه  ،کوچه ،ترانه ،شكارچی ،مترسك و...
در کتاب در پیادهرو ،بیشترین واژههای نمادین انسانی به کار رفته است .در این
کتاب ،واژه پیادهرو تقریبا در همه اشعار به صورت نمادین به کار رفته است .شاعردر
واپسین شعر کتاب به نمادین بودن واژه اشاره کرده است .آنجا که میگوید :لحظه لحظه

دانست .و شاید پیادهرو سمبل دنیایی است که محل عبور است و هر یك از
پیادهروهای ملكی دریچهای به روی این دنیاست(نظری و کاشفی خوانساری  .)83 :1379 ،در
شعر زیر نیز واژههای پیادهرو و عابران ،نمادین هستند:
در پیادهرو /مادری به کودک گرسنهاش /شیر میدهد /در کنار او نشسته کودکی /دست
سوی عابران دراز کرده /داد میزند« :کمك کنید /جان بچههایتان!» /از میان عابران فقط  /یك
درخت زرد پیر /سكهای به کودک فقیر میدهد( ملكی79،جان بچههایتان).

همانگونه که گفتیم ،در این شعر هم ،پیادهرو نمادی برای اجتماع انسانی است.
عابران نیز در اشعار این کتاب غالبا نماد افرادی هستند که به روزمرگی مبتال شدهاند.
واژه کاله نیز در شعر زیر در کنار باد و برف و باران که میتوانند نمادهایی برای
دشمن و متجاوز و غاصب باشند معنای نمادین مییابد و نوعی تشخص و اعتبار و
اهمیت را میرساند:
میآید زمستان /تو از یادها میروی/کاله تو را بادها میبرند /برای چه میترسی از باد/
برای چه میترسی از برف و باران (ملكی.)1389 :
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این همان کاله است که در گذشته نماد و نشانه اعتبار و اهمیت بوده است؛
آنچنانكه در شعر سعدی هم به معنای نمادین به کار رفته است:
بسم از قبول عامی و صالح نیكنامی /چو به ترک سر بگفتم چه غم از کاله دارم
(سعدی.)576 :1372،

در کتاب بیا بگیر سیب را ،با چهار مورد از نمادهای تاریخی و فرهنگی مواجه
میشویم .نمادهایی که قائم به ذات هستند و در تمام دفاتر شعری بررسی شده ،محدود
به چهار مورد ،مجنون ،لیلی ،فرهاد و شیرین در شعر زیر میشوند:
پدربزرگ« /مجنون» /عزیز نیز« /لیلی» /پدر همیشه« /فرهاد» /و مادرم ،عروس خانه/
«شیرین» /چرا! چرا نباید /که عاشق تو باشم؟ (ملكی :1387،نوبت عاشقی)

آنگونه که می گویند :عناصری هم از اصول و فروع احكام دینی گاه به نماد بدل
میشوند؛ مانند نماز و روزه و حج در دین اسالم (فتوحی )192 :1389،در شعر زیر نیز
نماز میتواند واژهای نمادین ،به معنای بندگی ،معنویت و پرستش باشد:
...سالم من /به پیچكی که صبح دست سبز او /به سوی آسمان بیکران دراز میشود /سالم
من /به هر چه و به هر کسی که با سحر /تمام جسم و جان او پر از نماز میشود(ملكی:66 ،
سالم من).

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

واژه مترسك نیز از موتیفها و بن مایههای مورد عالقه ملكی است و به همین
مناسبت کتاب اخیر وی با عنوان «مترسك عاشق بود» نامگذاری شده است .در این
کتاب ،مترسك در تمام اشعار حضوری نمادین دارد و اغلب نماد انسانهای عاشق و
مهربان و پرعاطفه است .در ادامه نمونههایی از کاربرد نمادین این واژه را در شعر ملكی
میبینیم:
وقتی مترسك ،ناگهان تنهاست /بادی میآید  /شعر میخواند برای او /و او به یاد مادر
خود-/تك درخت تشنه بادام -میافتد /بر تپه دیروز (ملكی.)1389،
سار آخرین ترانه خود را خواند /از دشت ،رفته رفته ،پرید آواز /از آن پرنده زار /تنها /پائیز
روی دست مترسك ماند (همان).
مترسك پدر شد /زمانی که کودک به او گفت «/:همبازیام میشوی؟!» (همان).

چقدر پنجره تنهاست /و دست باغچه خالیست /درخت ،شاخه و برگش /دچار بیپر و
بالیست /دل درختچهها خوش /به برگهای خیالیست /فضای سوخته باغ /پر از کالغ ذغالیست/
ولی کنار من اینجا /بهار پرده و قالیست (ملكی :1385،بهار پرده و قالی).

موارد دیگری از واژههای نمادین این حوزه ،در شعر شاعر از این قرارند :کوله بار
نماد قلب و ذهن و دل (همان :مسافر آفتاب) آدم برفی نماد افراد بیبضاعت و فقیر و یا
دل و ذهن (همان :سایهای در کوچه) خانه آهنین نماد مدرنیته و مدنیت (ملكی :79،عاقبت،
درختها) بادبادک نماد بازی و شادیهای دوران کودکی (همان :تا سراسر زمین).
شهر ،نماد جامعه و خانه ،نماد دل و قلب (ملكی :85 ،سایهای در کوچه) سفره ،نماد
روابط خانوادگی (ملكی :87،شام امروز) قلك ،نماد قلب و دل (ملكی :74،تا بیایی)...زنبیل،
نماد دل و قلب (ملكی :76،از هوای صبح) قفس ،نماد بند و زندان (ملكی )1389 ،قفس ،نماد
تن و جسم خاکی (ملكی :75،بر بال رنگین کمان).
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«پنجره» را نیز میتوانیم در این گروه از نمادها بیاوریم .مفهوم نمادین این واژه،
ارتباط است و یا دل شاعر.در شعر بزرگسال معاصر نیز پنجره ،یكی از نمادهای پر
بسامد است و میتواند تاویلهای گوناگونی را بپذیرد؛ از جمله نماد شعر شاعر ،دل
شاعر یا دیدگاه و بینش او و یا دریچهای به سوی آزادی و رهایی باشد(پورنامداریان و
دیگران .)45-44 :1391،در شعر زیر ،عالوه بر پنجره ،واژههای پرده و قالی هم نمادین
هستند و معنای دلگرمیها و تعلقات زندگی را میتوان از آنها برداشت کرد:

شبکههاي نمادين كيهاني
نمادهای این شبكه ،حاصل کاربرد موجودات کیهانی به عنوان نماد هستند .اینگونه نماد در
ادبیات فارسی ریشه در سخنان عرفا دارد ،آنان آفتاب و ماه و ستارگان را به دلیل
نورانیت ،یادآور مراتب تجلی حق دانستهاند؛ چنانكه عینالقضات ،آفتاب را صریحا رمز
خدا میشمارد و می گوید :استمداد از آفتاب به زبانی کن که او رد نكند؛ آن زبان
ادعونی استجب لكم (قرآن کریم:سوره ،40آیه  )60است(عین القضات همدانی-363/1 :1362 ،
.)362

منظور ما از موجودات کیهانی ،هرچه در آسمان و فضا شكل میگیرد یا از آن
حاصل می شود است .مواردی چون خورشید ،ستاره ،ابر ،برف ،طوفان ،باران و ...در این
گروه هستند ،زمانها نیز جای میگیرند؛ مانند فصلها و قسمتهای شبانه روز .در شعر زیر،
شب ،ستارگان ،باد ،ماه و برف میتوانند شبكهای از نمادهای کیهانی را تشكیل دهند و
عالوه بر معانی اصلی خود ،نمادهایی باشند برای تیرگی و افسردگی حاکم برجامعه،
افراد توانگر ،آگاه و عالم:
18
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شب چه بیصداست /پشت ابرها ستارگان به خواب رفتهاند /باد زوزه میکشد /شههر
خلوت است و خانهها  /توی کوچههای آن به خواب رفتهاند /ابرهای تیهره بسهتهاند/
راه ماه را /برف همچنان سفید میکند /لحظههای این شب سیاه را(...ملكهی :1385 ،در
شب سیاه)

آنگونه که پیداست واژههای مذکور در کنار هم بافتی نمادین و قابل تاویل را ایجاد
کرده اند .در شعر دیگری که از زبان یك نوجوان ،که در سر او شور شیرینی است،
همچون اشتیاق بادبادکهای بازیگوش و شوق نهفته در درون یك گنجشك پرهیاهو و
باهوش ،میخوانیم:
...آیا میشود من هم /پر بگیرم از زمین تا آسمان آفتابی؟ /بهاد تنهدی مهیوزد ناگهاه/
میبرد با خود کالهم را /از زمین تا آسمان روشن و آبی /بهاد /پاسهخم را داد /گفهت:
آری میشود بیبال /هم تا آسمانها رفت /میپرم تا خانه با بهال و پهر شهادی /منتظهر
آنجا نشسته آفتاب من /مادرم تنهاست (ملكی :1378 ،پرواز)

واژههای آسمان ،که نمادی از اوج و تعالی است با آفتاب که استعاره از مادر است و
همچنین باد ،که در شعر فوق میتواند نمادی برای گرهگشایی باشد ،در کنار هم
زنجیرهای از نمادهای کیهانی را تشكیل دادهاند.

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

در شعر زیر ،باد به گونهای نوازشگرانه برای مترسك تنها ،شعر میخواند و نقش
نمادینش عوض میشود و میتواند نمادی از افراد مثبت و مهربان در جامعه باشد:
وقتی مترسك ناگهان تنهاست /بادی میآید /شعر میخواند برای او /و او به یاد مادر خود-
تك درخت تشنه بادام -میافتد /برتپه دیروز (ملكی.)1389 ،

اما در جای دیگر ،مفهوم نمادین مهاجم و غاصب از باد برداشت میشود .و باد به
همراه دیگر نمادهای کیهانی چون برف و باران که با باد هممعنایند و زمستان ،که نماد
دورهای از تهیدستی و بی رونقی است و همچنین خورشید که نماد روشنی و کمال
است فضای شعر را نمادین کردهاند:
میآید زمستان /تو از یادها میروی /کاله تو را بادها میبرند /برای چه میترسی از باد/
برای چه میترسی از برف و باران /دلت را به خورشید بسپار /و تنهاییات را به گنجشكها و
کالغان /مترسك مترس (همان).

در شعر زیر ،واژه شبنم ،نماد پاکی و روشنی و واژه خاک ،نماد پستی و قعر است:
وقت ماندن نمانده دیگر هیچ /باید از خاک رفت تا خورشید /مثل شبنم که میرود باید/
روشن و پاک رفت تا خورشید (ملكی :66،با سپاه بهار).

شبکههاي نمادين رنگي
در مسیر ارتباط کودک و نوجوان با طبیعت و مفاهیم جهان هستی ،رنگها از عناصر
مهمی به شمار میآیند و این دسته از مخاطبان در مواجهه با اشیاء و پدیدههای اطراف
خویش و رنگی که در آنها می بینند و یا رنگی که در اذهان خویش برای آنها انتخاب
میکنند ،میتوانند مفاهیمی را بر آن اشیاء حمل نمایند .در فرهنگ نمادها میخوانیم:
نمادپردازی رنگ ،یكی از جهانیترین انواع نمادهاست و در آئینهای عشای ربانی،
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موارد دیگری از شبكههای نمادین کیهانی در کتابهای بررسی شده از این قرارند:
آسمان نماد جامعه ،خانه یا مدرسه (ملكی :1387 ،گم راهی) شب نماد تاریكی ،خفقان و
سكوت حاکم بر جامعه ،ستارهها نمادی برای روشنفكران یا عالمان و دانایان ،خورشید
به معنای نمادین امام و رهبری و صبح نمادی برای بیداری و آگاهی و روشنایی (همان،
 :1375بیدارتر از ستاره) باد ،نماد گرهگشایی (همان :1378 ،زندگی باغچه) پائیز نماد غربت،
تنهایی و دلتنگی (همان )1389 ،بهار نماد نوجوانی (همان :1387 ،پنجرهای بیبهار) هوای
صبحگاه نماد پاکی و صداقت (ملكی :76،از هوای صبح).
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تبارشناسی ،کیمیاگری و ادبیات ،آگاهانه به کار گرفته شده است .رنگهای گرم و پیش
رونده به روند جذب ،فعالیت و شدت ارتباط مربوط میشوند و رنگهای سرد و انزواطلبانه
مربوط به جریانهای منفی ،سست و ناسازگارند(سرلو.)432 :1389 ،
رنگها ،در شعر ملكی غالبا مفهومینمادین دارند .تنوع رنگها نیز در شعر این شاعر
قابل توجه است.و البته از میان رنگها ،حضور رنگ سبز در دفترهای شعری ملكی
پررنگتر است.
در شعر زیر ،رنگ سبز ،نمادین و به معنای معنویت به کار رفته است:
سالم من /به پیچكی که صبح دست سبز او /به سوی آسمان بیكران دراز میشود /.../سالم
من به آن پرنده سپید و شادمان /که در سپیده با نسیم ترانه ساز میشود(ملكی :66 ،سالم من).

رنگ «سبز» نماد ایمان ،عقیده به رستاخیز و محشر است .همچنین سبز نشانه تقدس
و پاکی است( .نیكوبخت و دیگران)218 :1384،رنگ سپید نیز چنانكه در ادامه اشاره میشود
نمادی برای نور میتواند باشد .در شعر زیر نیز سبز و سرخ و آبی به صورت نمادین و
به معنی تمامی مظاهر خلقت و شور و آرامش و نشاط ،به کار رفتهاند ؛ آنجا که
میخوانیم:

20

در مبانی نقد ادبی با توضیح اینكه ممكن است معانی هر یك از نمادهای کهن
الگویی ،از زمینهای به زمینه دیگر متفاوت باشد ،در مورد معنی نمادین رنگها آمده
است :سبز :رشد ،شور و احساس ،امید ،باروری... ،آبی :معموال بسیار مثبت است و
حقیقت ،احساس مذهبی ،امنیت ،خلوص معنوی را تداعی میکند .سفید :معانی بسیار
متنوعی دارد؛ از جنبه مثبت به معنای نور است و خلوص و معصومیت و بیزمانی...
سرخ :خون ،شهوت شدید ،بینظمیو اختالل(سالجقه .)224 :1387،در اشعار زیر ،رنگ
سبز تداعی کننده مفاهیم نقل شده از کتاب مبانی نقد ادبی است:
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من که میخواستم پرنده شوم /پر بگیرم در آفتابیها /بگذرند از مهن ،آسهمان و زمهین/
سبزها ،سرخها و آبیها /روی دوش نسیم بنشینم /کهم کمهك در دلهش رسهوب کهنم/
صبحها مهربان بتابم و عصر /پیش چشم همه غروب کنم /پس چرا مانده پای مهن در
گل( ...ملكی)1389،

20

چرا تكان نمی خوری؟! /مگر تن تو از درخت سبز نیست؟ /فقط نه کوه و دشت و آسمان/
که ریگهای جاده نیز /دیدنی است(ملكی.)1389،
وقتی که پائیز /آتش به جان سبز تاک انداخت /دستی /مترسك را به خاک انداخت (همان).

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

در شعر زیر رنگهای آبی نماد آرامش و خاکستری ،نماد اندوه و گرفتگی دل است.
آنجا که شاعر خطاب به مخاطب نوجوان شعر خویش میگوید:
شما آسمانیترین ،روی خاک /شما آفتابیترینهای ما /دل ما غروبی است خاکسهتری/
شمایید آبیترینهای ما /شمایی که خورشید روی زمین /شمایی که از آب آبیترید /و
از ابر و باران و خورشید هم /صهمیمیتر و آفتابیتریهد /نگهاه شهما آبهی آسهمان /و
لبخندتان آبروی زمین( ...ملكی :85،صمیمیتر از آفتاب)

موارد دیگری از کاربرد نمادین رنگ عبارت است از :رنگهای سفید نماد روشنی و
آسانی و راحتی  ،سیاه ،نماد سختی و تیرگی و دشواری سبز نماد شور ،نشاط و امید و
زرد نماد خشكسالی (ملكی :79،تا سراسر زمین) سبز ،نماد جاودانگی و معنویت و سرخ،
نماد شهید (ملكی :75،باغ سرخ وسبز) رنگ خاکستری نماد گرفتگی دل و اندوه (ملكی:87،
تهران) رنگ سبز نماد نشاط و امید (ملكی :66،با سپاه بهار).

بال در بال پرستوهای خوب /میرسد آخر سوار سبز پوش /جامهای از عطر نرگسهها
به تن /شالی از پروانهها بر روی دوش / .../درفضای باغ غوغا میکند /باز ههم فهواره
گنجشكها /هر کجا سرگرم صحبت میشوند /شاخهها درباره گنجشكها (ملكهی:1385،
بوی نرگس)

واژه باغ ،در شعر معاصر نیز به صورت نمادین به کار رفته است؛ ولیكن غالبا با
صفاتی چون«خزانزده» «،غارت شده»« ،بیبار و بر» و «فسرده» و البته در شعر شاعرانی
چ ون نیما یوشیج ،احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث به کار رفته است و در همه این
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شبکههاي نمادين گياهي
در این گروه ،شاعر واژههایی از خانواده گیاهان یا مرتبط با گیاهان ذکر میکند و
متناسب با آنها مفاهیمیرا اراده مینماید .باغ ،دشت ،صحرا و انواع گیاهان و میوهها را
میتوان در این گروه جای داد .در شعر زیر ،واژههای نرگس و باغ ،نمادین هستند؛
نرگس به معنای گشایش و فرج که آرزوی همه شیعیان است آنگونه که میگویند این
گل در مشرق زمین نمادی است برای خوشبختی و آرزوهای خوش و ترسیم کننده
رویاها ئو منزل آرمانی شاعر(صدقی و دیگران )72 :1393 ،و باغ میتواند نمادی برای دل
شاعر یا جامعهای باشد که شادمان از ظهور مهدی موعود«عج» است:

موارد میتواند نماد جامعه ای غارت شده و گرفتار استبداد و ظلم و ستم باشد
(پورنامداریان و دیگران.)37 :1391،

در شعر زیر از کتاب بیا بگیر سیب را ،واژه سیب نمادین است و به معنای آشتی و
دوستی به کار رفته است:
چقدر فاصله است بین ما /اگرچه دور نیستیم /چه روزها و ماهها و فصلها که بین ما
نشستهاند /و دل به خنده من و تو بستهاند /گذشتهها گذشته است /بیا! بگیر سیب را
کمیبخند! (ملكی :1387،بیا بگیر سیب را)

کاربرد نمادین واژه سیب ،در شعر معاصر سابقه دارد ،به عنوان نمونه ،در آغاز شعر
«و پیامیدر راه» از مجموعه «حجم سبز» سهراب سپهری میخوانیم:
روزی /خواهم آمد و پیامی خواهم آورد /در رگها نور خواهم ریخت /و صدا خواهم در
داد :ای سبدها تان پر خواب! سیب آوردم /سیب سرخ خورشید(سپهری.)25 :1391 ،
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آنگونه که پیداست در شعر سپهری ،سیب به معنای آگاهی و معرفت و صلح و
آشتی میتواند به کار رفته باشد.
از درختها  ،نیز کاج مورد توجه ملكی است و گاه ،نگاهی نمادین به این درخت
دارد .مفهومیکه میتوان از کاج در شعر این شاعر برداشت کرد ،سنت و طبیعت است.
در شعر زیر ،در کنار واژه نمادین پیادهرو به معنای جامعه یا روابط اجتماعی ،واژه کاج
نیز نمادین است:
در این پیادهرو کوچك /همواره بودهای ای زیبا  /ای کاج خوب همیشه سبز /ای کاج
سبز تن تنها /در اوج گرمیتابستان /با سهایه سهار تهو خهو کهردیم /در لحظهه لحظهه
تنهایی /تنها به تو ،به تو رو کردیم /.../پس سبز باش و بمان با مها /یهك خهرده دانهه
فراهم کن /در دستهای بلند خود /یك آشیانه فراهم کن (ملكی :79 ،با سایه سار تو)

یا در شعر دیگری میخوانیم:
کنار یك درخت کاج /نشسته درپیادهرو /کسی که مثل دیگران /تمیز و شسته رفته نیست/
کسی که رازهای زندگانیش نگفتنی است (همان ،نه مثل دیگران).

الله نیز از واژگان نمادینی است که در شعر ملكی به عنوان نمادی برای شهید
استفاده شده است .در شعر زیر که با نام« باغی از اللههای سرخ» و به یاد روزهای
پرشكوه انقالب سروده شده و تاریخ سیام مهرماه سال 1363را در ذیل خود دارد،
شاعر در آغاز ،از زبان معلم تاریخ ،درس خود را با موضوع روز عاشورا آغاز میکند و

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

اشاراتی به پیكار با دشمنان و آزادی و شهادت میکند .در زنگ دوم ،معلم نقاشی به
کالس میآید و دانش آموزان با شور و هیاهو دفاتر نقاشی را باز میکنند در این هنگام:
خنده بر لب معلم ما گفت« /:بچهها طرح اللهای بكشید» /ناگهان روی برگ هر دفتر /باغی
از اللههای سرخ دمید(همان :باغی از اللههای سرخ).
موارد دیگری از واژههای نمادین شبكه گیاهی :واژه شكوفه نماد شعر (ملكی:1385،

مسافر آفتاب) واژه غنچه نماد کودک یا لبهای فرد عبادت کننده و واژه پیچك نیز همان
فرد عبادت کننده (ملكی :66 ،سالم من) واژه درخت نماد سنتها و رسوم و آداب و یا
طبیعت (ملكی :79،عاقبت ،درختها) واژه بادام نماد هر گونه توشه و اندوخته و دارایی
(ملكی :1387 ،بر تپهای تنها) دانه نماد غذا و پول و( ...ملكی :1379 ،درهوای دانه) دشت در
معنای جامعه و آفتابگردانها به معنی دانشمندان و دانایان و روشنفكران (ملكی :1387 ،گم
راهی) درخت زرد پیر نماد افراد قدیمی و صمیمی (ملكی79،جان بچههایتان).

چه مهربا ن بودند /گیاه و سنگ و خاک /زمین گلستان بود /هوا لطیف و پاک /نه زخم بر
میداشت /تن نسیم از خار /نه کینه در دل داشت /پرنده ای از مار(ملكی.)1389 ،

اما در شعر زیر از کتاب در پیادهرو ،شاعر به دنبال معنی دیگری برای واژه نمادین
پرنده است:
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شبکههاي نمادين جانوري
در میان جانوران آنچه بیشتر مورد توجه بیوک ملكی است ،پرندگان هستند .در ادبیات
فارسی و به ویژه ادبیات عرفانی ،یكی از مهمترین معانی نمادین پرنده ،روح یا جان
انسان است ؛ بدین معنا که روح به عنوان ذات بالداری تصور شده که به سوی عالم
افالک که موطن اصلی اوست ،پرواز میکند .قائل شدن بال و پر برای روح یا نفس،
رمزی بسیار کهن است و نمونههای متعددی دارد( .صرفی )56 :1386،از میان پرندگان،
این شاعر نگاهی نمادین به کبوتر ،گنجشك ،پرستو ،کالغ ،یاکریم ،بلبل و قمری دارد.
پرنده در شعر ملكی میتواند نمادی برای آزادی و انسانهای آزاده باشد .این مفهوم
نمادین برای پرنده ،در شعر معاصر سابقه دارد .در این باره در یكی از آثار پژوهشی
میخوانیم :تاویلهای گوناگونی میتوان از پرنده در شعر معاصر داشت ،ازجمله نماد
انسانهای آزاده و رها از تعلقات و( ...پورنامداریان و دیگران )31 :91،در شعر اول از کتاب
مترسك عاشق بود ،شاعر ضمن ترسیم جهان آرمانی خود ،میگوید:

در تمام فصلها /صبح تا غروب ،توی این پیادهرو /پرندگان /در هوای دانه قیل و قهال
میکنند /پای این پرندهها همیشه بسته است/چشمهایشان-/چون به ما نگاه میکننهد/-
مثل چشمهای آخرین دقایق پدر بزرگ خسته است /هیچ کس به فكر این پرنهدههای
بیگناه نیست /این پرندههای کوچكی که زیر دست و پای عابران /بال بال مهیزننهد/
این پرندهها /با من و شما /خواهر و برادرند(ملكی :1379 ،در هوای دانه).

آنگونه که پیداست ،و با وجود قراینی همچون پای بسته بودن و تشبیه چشمهای
پرندهها به چشمهای آخرین دقایق پدر بزرگ و همچنین خواهر و برادر خواندن آنان،
میتوان برداشتی نمادین برای این واژه داشت و آن را نمادی برای کودکان کار یا
کودکان فقیر دانست.
در شعری با عنوان صید سایه ،که شاعر در آن نگاهی به مفهوم حكایت معروف
مولوی«صیاد ابله و مرغ» در دفتر اول مثنوی دارد آنجا که میخوانیم :مرغ بر باال پران و
سایهاش (مولوی )23 :1374،پرنده میتواند نمادی برای مادیات و آرزوهای دست نایافتنی
و بچه گربه ،نماد افراد جاهل یا افرادی که تمام عمر به دنبال آرزوهای محال یا مسائل
مادی هستند باشد.
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در شعر زیر ،واژههای پرستو و خفاش به صورت نمادین به کار رفتهاند .خفاش البته
یك نماد جهانی است و برداشتهای گوناگونی از این پرنده در فرهنگهای مختلف وجود
دارد .به عنوان مثال در فقه موسوی نماد بت پرستی ،ترس و وحشت است .در خاور
دور نماد خوشبختی و عمر طوالنی است .در میان مایاها خفاش ،یكی از خدایان ،مظهر
نیروهای زیرزمینی است .خفاش خدای آتش است ،خفاش نابودگر زندگی است ،زایل
کننده نور است(روشنفكر .)48 :1392،برای پرستو نیز برداشتهای فراوانی در جوامع
مختلف وجود دارد .پرستو پیك بهار است و نماد بازگشت ابدی و اعالم رستاخیز
است .برای ایرانیان ،چهچهه پرستو ،جدایی دوستان و همسایگان از همدیگر است .از
شاعران معاصر ،در شعر امین پور پرستو نمادی برای ساکنان است(همان) .پرستو در

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

24


در پیادهرو /سایه پرندهای نشست روی سایه درخت /بچه گربهای از آن طرف رسید/
جست زد به روی سایه پرنده ناگهان /هرچه جست و خیز کهرد /در میهان پنجهههای
خود پرندهای ندید /چند لحظه بعد نا امید /راه خهویش را کشهید و رفهت /آن پرنهده
همچنان نشسته بود  /بیخیال روی شاخه درخت(همان :صید سایه).
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شعر ملكی نیز به معنی ساکنان و یا مظلومان و افرادی که مورد هجوم قرار گرفتهاند به
کار رفته و خفاش همان ظالمان و نابودکنندگان زندگی هستند:
ناگهان زمین لرزید /باغ شد پر از غوغا /سرخ شد به خاک افتاد /النه پرستوها /از هجوم
خفاشان /چند غنچه پرپر شد /خاک باغ گلگون شد /چشم آسمان ،تر شد(ملكی:1375 ،آن شب).

در شعر زیر ،مورها میتوانند نمادی باشند برای انسانهای تالشگر و منضبط و
فرهیخته:
در پیادهرو / :یك قطار ،مورهای سمت چپ /یك قطار ،مورهای سمت راسهت /تنهد
میروند سوی دانهها /میکشند دانهههای تهازه را /بها تهالش بیامهان /تها دل زمهین/
مورهای مهربان /برخالف عابران /هیچ وقت  /بی سالم و گفت و گو /رد نمیشهوند/
از کنار هم /صبحتان به خیر باد! /مورهای مهربان /مورهای نازنین! (ملكی :79،صبحتان
به خیر باد)

در قسمت شبكههای نمادین جانوری ،مورد دیگری را نیز میتوان اضافه کرد که
ملكی ازاعضاء واندامهای جانوران ،به عنوان واژه نمادین بهره برده است .آن نمونه،
شعر زیر است ،که توسط یك نوجوان روایت میشود؛ نوجوانی که شوق پرواز را در
سر دارد و شادمان و دوان دوان به سوی خانه میدود و فریاد میزند که آیا میشود
بیبال نیز تا آسمانها پرید؟ در این هنگام بادی میوزد و پاسخ او را میدهد:

در اینجا میتوان بال را نمادی برای اسباب و علل مادی و ظاهری در نظر گرفت.
واژگان نمادین دیگر ،مرتبط با این شبكه :پرنده نماد انسانهای آزاده (ملكی:1387،
ترانه شكارچی) کبوتر نمادی برای صلح و آشتی و گنجشك نمادی برای مردمان یا
کودکان(همان :1385 ،فصل دوستی).
شبکههاي نمادين نوري
واژه های نمادین این شبكه عبارتند از :سایه ،روشنی ،سپیده ،نور و تیرگی .سایه ،از
نمادهای کهن الگویی به شمار می آید و کهن الگوها در بحث نقد ادبی ،تصاویری
خاص هستند که در اسطورههای ملی تكرار شدهاند و از لحاظ زمانی و مكانی فاصله
بسیار دارند .این مایهها و درونمایهها و تصاویر ،معموال معنایی مشترک دارند و به
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باد /پاسخم را داد /گفت آری میشود بیبال /هم تا آسمانها رفت /میپرم تا خانه با بال و
پر شادی /منتظر آنجا نشسته آفتاب من /مادرم تنهاست (ملكی :1378 ،پرواز).
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عبارت دقیقتر ،معموال پاسخهای روانی قابل مقایسهای را برمیانگیزند و نقش فرهنگی
مشابهی را بر عهده دارند و به عبارت ساده تر ،کهن الگوها ،نمادهایی جهانیاند
(سالجقه .)221 :1387،یونگ ،سایه را نقاب و جزء ساختاری روان میداند که انسان آن را
به ارث برده است و میگوید :سایه بخش تاریكتر خود ناهشیار ماست که میخواهیم
سرکوبش کنیم .یونگ در « تامالت روانشناختی» مینویسد :سایه در عمیقترین معنای
آن ،دم سوسماری نامرئی است که انسان هنوز به دنبال خود میکشد(گرین و
دیگران .)162 :1376،یكی از اشعاری که در آنها از سایه به عنوان واژهای نمادین استفاده
شده ،شعر زیر است:
صبح با آواز گرم آفتاب /سایهها سر میرسند از کوچهها /سایههای سر به زیهر و
سر به راه /سایههای ساده و بیادعا /کوچهها پر میشود از جنب و جهوش /جنهب و
جوش بیصدای سایهها /میگذارد پای خود را با شهتاب /ههر کسهی بهر جهای پهای
سایهها( ...ملكی :1385 ،همسایه)

در شعر زیر هم ،سایه نمادین است و میتواند نماد بخش ناخود آگاه یا قسمت
تاریك روح باشد:
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پا شدم رفتم کنار پنجره /سایهای در کوچه تنها مانده بود /پیش کاج پیر ،آدم برفیام /در
کنار سایهاش جا مانده بود(همان :سایهای در کوچه).

«روشنی» از دیگر واژههای نمادین شبكه نوری است .در شعر زیر ،که در ستایش
امام علی«ع» سروده شده ،شاعر ضمن توصیف سكوت شبهای شهر کوفه از زبان
کودکان یتیم ،که منتظر فریادرسی هستند ،میگوید:
پس کجاست او /پس چرا نمیرسد ز راه؟/روشنی ،کوچه را چرا خبر نمیکند؟ /پس چرا
صدا نمیکند کلون در؟ /پس چرا نمیرسد پدر؟ (همان ،آفتاب کوچههای شهر)

آنگونه که پیداست ،روشنی در اینجا میتواند نمادی برای حضرت علی«ع» باشد.
در شعر زیر «نور» و «سایه» در تقابل با همدیگر آمدهاند و مشخص است که نور ،نماد
صلح و آشتی و دوستی است و سایه نماد قهر و دشمنی:
«دوستی»« ،دشمنی»« ،آشتی»« ،قهر» /از قدیمیترین حرفهاینهد /مثهل مها دوسهتان
صمیمی /با هم این حرفها آشنایند /بینشان «دشمنی» نیست هرگهز« /دوسهتی» حهرف
دیرین اینهاست« /نور» بی«سایه» معنی ندارد« /قههر» بها « آشهتی» خهوب و زیباسهت
(ملكی :78 ،دوستی کلمهها)

شبکههاي نمادين در شعر نوجوان بيوک ملکي

در شعر نمادین دیگری،واژههای «سپیده ،تیرگی و روشنی» به ترتیب میتوانند در
معنای نمادین انقالب ،جهالت و آزادگی باشند:
سپیده سرزده بیا /ز تیرگی رها شویم /یكی تویی یكی منم /بیا که هر دو«ما» شویم /بیا که
پا با پای هم /از این جهان گذر کنیم /بیا که با سپیده دم /به روشنی سفر کنیم(ملكی :66،سپیده
دم).

در شعر زیر نیز ،واژه نور به معنای نمادین روشنگری و روشن بینی به کار رفته
است:
...تا سر زند از کرانهها خورشید /تابیدی و صبح را نشان دادی /آنگاه درون بستری از نور/
بیتابتر از ستاره جان دادی (ملكی :1375،بیدارتر از ستاره).
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نتيجهگيري
بیوک ملكی ،به منظور پرداختن به شعریت شعر و هنری ساختن آن ،به آرایههای ادبی و
تصاویر شعری توجه ویژه نشان داده است .از جمله آرایههای به کارگرفته شده در شعر
این شاعر ،نماد است .نمادهای شعر ملكی برگرفته از اندیشههای اجتماعی اوست.
برخی از این سمبلها همان سمبلهای ساری و جاری در شعر بزرگسال معاصر هستند؛
مانند پرنده ،باغ ،درخت ،پنجره ،الله و ...برخی نیز ابداعی و برساخته خود شاعرند؛
مانند پیادهرو ،مترسك ،بادبادک ،درخت کاج ،آدمبرفی و ...و در واقع این دسته دوم
بیشتر به دنیای ذهنی مخاطب نوجوان و حوزه عالقه او تعلق دارند.
عوامل روی آوردن ملكی ،به شعر سمبولیك عبارتند از :مقتضیات هنری از قبیل
آشنایی زدایی ،ابهام ،عمق بخشیدن به شعر ،شرکت دادن مخاطب برای آفرینش معانی
متفاوت در ذهن ،وا داشتن مخاطب به درنگ و تامل در معنا و مفهوم شعر و سوق دادن
شعر کودک و نوجوان از حالت تك معنایی به سوی چند معنایی و تاویل و تفسیر.
هر چند زبان نمادین و سمبلیك ،در معنای خاص آن ،زبانی تاویلپذیر و سیال
است و امكان محدود ساختن و در بند کردن آن وجود ندارد ولیكن در شعر سمبلیك
نوجوان ،که مخاطبانی کم تجربه دارد ،کاربرد این زبان و ژرف ساخت نمادها به
گونهای است که واژههای نمادین ،غالبا عالوه بر معناهای اصلی خود ،تك معنایی و یا
با معانی محدود هستند.

شعر ملكی از نظر تنوع نمادها قابل تقسیمبندی به شش شبكه نمادین انسانی،
کیهانی ،رنگی ،گیاهی ،جانوری و نوری است که این موضوع نشان از توجه ویژه شاعر
به تنوع در انتخاب واژگان نمادین دارد.
در مورد فراوانی واژههای نمادین در شعر ملكی ،آنگونه که در نمودار پایانی مقاله
پیداست بسامد باالی واژههای مربوط به شبكه انسانی است که منشا آن توجه ویژه
شاعر به مسائل اجتماعی ،عاطفی و اخالقی است .پس از آن نیز به ترتیب ،واژگان
شبكه های کیهانی ،رنگی ،گیاهی ،جانوری و نوری در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند
که این بسامدها میتواند قابل بررسی و تفسیر باشد.
در شبكههای مذکور ،اغلب ،توجه شاعر به گونهها و واژههای خاص و البته با بار
معنایی مثبت است و شاعر با استخدام این واژهها در پی القای اندیشههای مثبت به
مخاطب کمسال شعر است؛ به عنوان مثال در شبكههای نمادین جانوری ،بیشتر به
پرندگان توجه دارد و در شبكههای نمادین رنگی به رنگ سبز و این موارد قابل تامل و
بررسی است.
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چکيده
این مقاله در ابتدا در پی این پرسش ،که کدامین عامل از عوامل داستانهای پسامدرنیستی بر
تشكیك اثر میافزاید ،این ویژگیها را به دو گروه ساختاری و محتوایی تقسیم کرده و عواملی
را مورد بازبینی قرار داده است که در زیر مجموعه هر یك از این دو گروه قرار میگیرد و بر
مبنای پاسخی که از این پرسش به دست میدهد ،یكی از رمانهای معاصر فارسی یعنی رمان
«هیس» اثر محمد رضا کاتب را مورد بررسی موردی قرار داده است و به تبیین این نكته
پرداخته که این رمان به عنوان رمان پست مدرن با استفاده از کدام یك از این عوامل به عدم
قطعیت و شك برانگیزی در خود دامن زده و چه چیزی رمان را به سمت تشكیك
پسامدرنیستی سوق داده است به طوری که دستیابی به روایتی واحد از آن غیر ممكن است.
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درآمد
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اصطالح پسامدرن به رغم بحث انگیزی و مناقشه پذیری برای انواع نگرشها ،ارزشها،
اعتقادات و احساسات درباره سبك زندگی در سالهای پایانی قرن بیستم مناسب است.
این تعبیر آن قدر سیال و نسبی است که شاید هرگز نتوان تعریف دقیقی از آن ارائه کرد
هر چند تعاریف آن بسیار است .جدای از تحوالتی که به همراه اصطالح پسامدرن در
اجتماع ،اقتصاد ،سیاست ،محیط زیست و ...به ذهن میآید که اصو ًال با تعبیر پسامدرنیته
تبیین میشود و به اعتقاد هاچن ،نظریه پردازان بزرگی مانند فرانسوا لیوتار ،1ژان
بودریار 2و فردریك جیمسون 3اساس فلسفه آن را بنا نهادند (هاچن،)25 :2002 ،
پسامدرنیسم دارای ماهیتی زیبایی شناسی و تحول ادبی بزرگی است که به همراه خود
عوامل و ویژگیهای بسیاری را برای هنر و ادبیات قرن بیستم به ارمغان آورده است.
ادبیات پسامدرن نیز مانند تعبیر پسامدرن ،مناقشه پذیر است که در پی نظریات
متفاوتی سر برآورده است .البته با وجود نظریات گوناگونی که در باب ادبیات پسامدرن
وجود دارد ،دو دیدگاه اصلی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ دیدگاه اول در آرای
تاریخ نگار انگلیسی آرنولد توینبی 4و فردریك جیمسن ریشه دارد که پسامدرنیسم را
یك دوره تاریخی بعد از مدرنیسم و آثاری را که بعد از مدرنیسم به وجود آمده است،
آثار پسامدرنیستی میدانند .در دیدگاه دوم پسامدرنیسم به دوره تاریخی خاصی محدود
نیست ،بلكه مجموعهای از شیوه و تمهیدات آفرینش هنری است که حتی پیش از
مدرنیسم نیز وجود داشته است ولی سبكی نبوده است که در آن دورهها غلبه داشته
باشد (پاینده :1390 :ج.)27-34 /3
غیر از اینان بسیاری از نظریه پردازان پسامدرن ،همچون ایهاب حسن ،5برایان مك
هیل 6جان بارت 7لیندا هاچن 8و ...هر کدام به نوعی سعی کردهاند تعدادی از عوامل
ادبیات پسامدرنیستی را انعكاس دهند .البته از آنجا که پسامدرنیسم خود قواعد و قانون
نوشتار را نقض میکند ،نمیتوان متون پسامدرنیستی را تحت تأثیر قواعد و قوانین از
پیش تعیین شده شكل داد اگر نظریات نظریهپردازان این سبك ادبی را کنار هم بگذاریم
نیز همیشه به موارد مشابهی برخورد نمیکنیم .سبك نگارش پست مدرنیستی بیش از
هر چیز بر زبان تأکید دارد .پسامدرنیستها اذعان میکنند که قطعیت در شناخت هستی
وجود ندارد و باید تقلید از واقعیت را به طور کامل کنار گذاشت؛ بدین ترتیب «آنها
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نظریههایی را ارائه کردند که حقیقت را آزادانه در داخل قراردادهای وابسته به زبان
مستحیل میکند تا نشان دهد که حقیقت هرگز نمیتواند مستقل از زبان باشد» (روسنائو،
 .)136 :1380اصطالح پسامدرنیسم در رمان نیز در ابتدا بیشتر برای توصیف داستانها و
رمانهایی استفاده میشد که در آن سب كهای مختلف نگارش تلفیق شده بود؛ آثاری که
شالوده ساختاری و صوری خود را بر میانداختند و چنین القا میکردند که فراتر از
زبان هیچ واقعیتی وجود ندارد (پاینده .)70 :1385 ،به نظر ایهاب حسن ،نویسندگان
پسامدرن داستانهایی مینویسند که هر چه بیشتر درباره خود داستان و فرایند شكلگیری
آن باشد (بارت .)133 :1387 ،جان بارت نیز در مقالهای به نام «ادبیات بازپروری ،داستان
پسامدرنیستی» از نویسندگانی نام میبرد که به شیوههای نوینی از داستانپردازی روی
آوردهاند و با روحیه ای شورشگرایانه به جای واقعیات عینی ،که در زندگی جریان دارد،
بیشتر درباره داستان و فرایندهای مربوط به آن سخن میگویند (همان .)130-145 :استیون
کانور 9از پژوهشگرانی است که مهمترین ویژگیهای داستانهای پسامدرن را خود
تخریبگری و طنز میداند و به اهمیت ژانر علمی – تخیلی ،سایبر پانك و فراداستان
میپردازد (کانور .)183-227 :1387 ،دیوید الج 10برای داستان پسامدرن از فنونی چون
نداشتن قاعده ،زیاده روی ،اتصال کوتاه ،تناقض ،جابهجایی و عدم انسجام نام میبرد
(الج .)162 -186 :1389 ،بری لوئیس 11نیزشگردها و عواملی همچون اقتباس ،بینظمی در
روایت رویدادها ،از هم گسیختگی ،تداعی نامنسجم اندیشه ،پارانویا ،دور باطل و
اختالل زبانی را ویژگی مشترک داستانهای پسامدرن میداند و معتقد است برخالف
مدرنیستها که می کوشند به هرگونه انسجام و نظمی که دنیای بیرون فاقد آن است در
داستانهایشان دست یابند ،داستانهای پسامدرن فاقد نظم و انسجام است .وی همراستایی
بین روان گسیختگی و پسامدرنیسم را از ویژگیهای مهم پسامدرنیسم میداند (لوئیس،
 .)108-106 :1383ایهاب حسن نیز برای مرزبندی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم جدولی
ارائه میکند که نظام تقابلی را به تصویر میکشد .جدای از در نظر گرفتن این تقابلها،
که شاید در برخی موا رد درست نیز به نظر نیاید ،برخی از ویژگیهایی که ایهاب حسن
برای داستان پسامدرن بر میشمارد ،عبارت است از :تصادف ،هرج و مرج ،شالوده
شكنی ،کنایه ،ضد روایت ،روان گسیختگی ،طنز ،عدم حتمیت و( ...حسن-107 :1387 ،
.)106
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غیر از تمامی عوامل متفاوت و گاه ناهمگونی که نظریه پردازان پسامدرنیسم نام
بردهاند ،برایان مك هیل موضوعات وجودشناسانه را اصلیترین عامل شكلگیری
داستان پسامدرن میداند .به اعتقاد وی هر قاعدهای که موجب برجسته کردن این عنصر
در متن شود ،متن را به سمت نوشتار پسامدرنیستی سوق میدهد؛ بنابراین وی تنها آن
عامل از عوامل داستانهای پسامدرن را به رسمیت میشناسد که در جهت ارتقای بعد
هستیشناسانه اثر کاربرد داشته باشد.

بيان مسئله

پرسشهاي تحقيق
کدامین عامل از عوامل داستانهای پسامدرن بر تشكیك اثر میافزاید؟
رمان «هیس» اثر محمدرضا کاتب کدامین ویژگی از ویژگیهای شكبرانگیز پسامدرنیسم
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با مطالعه داستانهای پسامدرن میتوان به این آگاهی دست یافت که با وجود تمام
عواملی که برای این داستانها ذکر میشود ،کمتر داستانی را میشود مشاهده کرد که
شك برانگیزی و عدم قطعیت ،عامل غالبی در آن نباشد؛ به طوری که این ویژگی
بشدت داستانهای پسامدرنیستی را تحت الشعاع خود قرار میدهد.
به اعتقاد گرگسن 12پسامدرنیسم حاصل افراط در شكگرایی وجودشناسی است .در
واقع به اعتقاد وی میتوان پسامدرنیسم را ترجمان شكگرای بسیار افراطیتری دانست
که پس از افول اگزیستانسیالیسم سر برآورده است (پاینده :1390 ،ج .)340/3بر این اساس
نمیتوان شكگرایی را تنها یك عامل برای داستانهای پسامدرن دانست؛ بلكه ویژگیای
است که همراه با بسیاری از عوامل پسامدرنیسم است و جزء جداناشدنی آنها به شمار
می آید .البته این از ویژگیهای پسامدرنیسم است که بسیاری از عوامل آن ،چنان در هم
تنیده است که هر عامل تعدادی از عوامل دیگر را نیز در دل خود میپرورد .این مقاله
بر این است که آن تعداد از عوامل پسامدرنیسم که ویژگی شكگرایی را با خود دارد،
مورد توجه قرار دهد و بر اساس آنها ،رمان «هیس- :مائده؟ -وصف؟ -تجلی؟» ،اثر
محمد رضا کاتب را که به اختصار از آن به عنوان«هیس» یاد میشود ،مورد بررسی قرار
دهد .رمانی که تشكیك ،یكی از ویژگیهای بارز آن ،و از جمله آثاری است که فكر
پسامدرن بیش از هر چیز با عدم قطعیت و شك برانگیزی در آن تنیده شده است.

را در خود دارد و آیا میتوان گفت این ویژگیها به عدم قطعیت این داستان دامن زده
است؟
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پيشينه پژوهش
پژوهشهایی که در حیطه ادبیات داستانی پسامدرن انجام شده است کم نیست .در
نگاهی کلی میتوان این پژوهشها را به دستههای گوناگونی تقسیم کرد .آثاری که بیشتر
ترجمه است و بیشتر بیان کننده مبانی نظری و عوامل داستانهای پسامدرنیستی است؛
آثاری که عوامل پسامدرنیستی را به طور کل در یك اثر مورد جستجو قرار میدهد و
آثاری که در حیطه مورد پژوهی قرار میگیرد و به صورت موردی یك یا چند عامل را
در یك اثر مورد ارزیابی قرار میدهد .از آنجا که این پژوهش در دسته سوم قرار دارد
در اینجا به تعدادی از آثار که مطالعات موردی را در مورد یك اثر انجام داده است،
اشاره میشود :از آن جمله میتوان به مقاله «وجود شناسی پسامدرن در داستانی از یك
نویسنده ایرانی» ( )1389اثر حسین پاینده؛ «رمان مدرن چیست؟ (بررسی شیوههای
روایت در رمان آزاده خانم و نویسندهاش)» ( )1386اثر حسین پاینده؛ «فراداستان تاریخ
نگارانه؛ مطالعه موردی :مارمولكی که ماه را بلعید» ( )1393اثر غالمرضا پیروز و دیگران؛
«پسامدرن تصنعی(نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتن)» ( )1389اثر سحر
غفاری؛ «بررسی و تحلیل رمان هیس با توجه به مؤلفههای وجودشناسانه پست مدرن»
( )1392اثر مهدی خادمی کوالئی و دیگران و ...اشاره کرد.
زندگينامه محمد رضا كاتب
محمد رضا کاتب در سال  1345در تهران متولد شد .از سالهای نوجوانی نویسندگی را
آغاز کرد و از جوانترین نویسندگان مجله کیهان بچهها به شمار میرفت .وی در
دانشكده صدا و سیما تحصیل کرد و یكی از پرکارترین نویسندگان هم سن و سال خود
به شمار می رفت .حدود ده داستان ،تنها در دهه شصت از او باقی مانده است؛ اما نقطه
عطف آثار وی رمان «هیس» به شمار میآید .وی با انتشار این رمان و با ساختارشكنی
در نویسندگی و گفتمانهای مألوف ،توجه نویسندگان ومنتقدان بسیاری را به خود جلب
کرده است .رمان هیس در سال  1387جایزه بهترین رمان سال منتقدان و نویسندگان
مطبوعاتی را از آن خود کرد .از آن پس آثار دیگری نظیر پستی ،وقت تقصیر ،آفتاب
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پرست نازنین ،رامکننده ،بیترسی و ...از او بر جامانده است که همگی قابل تأمل و
بحث برانگیز در بین منتقدان ادبی به شمار میآید.
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خالصه رمان هيس
رمان هیس ،سیال و غیر قطعی است؛ رمانی است که به تعداد خوانندگانش ماجرا
عوض میکند .بنابراین ارائه خالصهای از این اثر ،ساده و بیعیب نیست .شخصیت
اصلی رمان ،فردی است که تا پایان داستان نامی از او برده نمیشود و به عناوینی نظیر
سرکار ،پاسبان و لوطی از او یاد میشود .وی فردی است نظامی ،درگیر بیماریای
مرگبار و عازم مأموریتی بیبازگشت که ظاهر ًا آخرین روز حیاتش را سپری میکند و
می خواهد در همین فرصت کوتاه با زمین و زمان تصفیه حساب کند .در کنار سرکار از
دوشخصیت اصلی دیگر به نام جهانشاه و مجید نیز نام برده میشود .جهانشاه قاتلی
محكوم به اعدام است که  17زن را کشته و با لذت ،جان دادنشان را نگریسته است.
مجید جنازهای است که با سر له شده و حالتی رقت انگیز در کنار میلههای اتوبان افتاده
است و سرکار با اینكه او را نمیشناسد از آشناییای عمیق با او سخن میگوید .در کنار
این شخصیتهای اصلی ،شخصیتهای دیگری نیز در داستان مشاهده میشوند که هر
یك به نوعی دغدغههای روحی و روانی راوی را به نمایش میگذارند :عمو مصطفی
که تنها همدم سرکار به شمار میآید ،نعمان که امید به انتقام کشیدن از او سرکار را
فردی نظامی کرده است؛ اکرم که عشق از دست رفته سرکار به شمار میآید که نعمان
آن را از دستش قاپیده است؛ پسر صمد که برای انتقام جویی از نعمان توسط سرکار
انتخاب میشود و...
با وجود روایتهای متعددی که در داستان وجود دارد در سراسر داستان نمیتوان یك
خط روایی مستقیم را پیگرفت .شخصیتها به نوعی با یكدیگر ترکیب میشوند؛ از
یكدیگر فاصله میگیرند و گاه هستی خود را نقض میکنند .اما آنچه شخصیتهای
اصلی کتاب را به یكدیگر پیوند میزند تنها مفهوم «مرگ» است .در پایان داستان در
حالی که سرکار به راه بیبازگشت مرگ قدم نهاده است ،هستی او زیر سؤال میرود و
این شك برای خواننده به وجود میآید که آیا اصالً سرکار که مدتهاست رد پایش روی
برفها باقی نمیماند ،زنده است یا مرده.
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مباني نظري
در دیدگاهی کلی ،ویژگیهای پسامدرنیسم را میشود به عوامل صوری و مفهومی تقسیم
کرد .عوامل صوری ،ویژگیهایی است که ساختار ظاهری داستان ،زبان و کارکردهای آن
را به چالش میکشد و ویژگیهای مفهومی عواملی است که خلق مفاهیم پسامدرنیستی
را در پی دارد؛ اما در هر دوی این دسته از ویژگیها ،بسیاری از عوامل ،راهبر به سمت
عدم قطعیت و در نتیجه تشكیك یا شك برانگیزی پسامدرنیستی است .این نكته
خواننده را در موقعیتی نسبی قرار میدهد به طوری که به هیچ چیز در داستان نمیتواند
به دیده قطع و یقین بنگرد و همواره با نگاهی غیر قطعی و مشكوک ،داستان را نظاره
میکند؛ زیرا درست هنگامی که گمان میکند سر از عمق قضایا درآورده است ،عاملی
داستانی بارقههای امید را در او فرو میکشد و او را دوباره به چالش برای درک مفهوم
متن فرا میخواند.
عدم قطعیت داستانهای پسامدرن ،برگرفته از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است .
این اصل بر این نكته تأکید دارد که علتهای یكسان لزوماً معلولهای یكسان را پدید
نمی آورد و منطق بشری جوابگوی قطعی تمام علتهای موجود نیست .بر پایه این اصل،
همه قطعیت های اخالقی ،ذهنی ،روانشناسی و ادبی مورد تردید قرار میگیرد (بی نیاز،
 .)214 :1392داستانهای پسامدرن مملو از این عدم قطعیتها است .دیوید الج ،عدم
قطعیت را همچون طاعونی در برخی از داستانهای پسامدرن پیش رونده میداند .به
اعتقاد وی این عدم قطعیت در شخصیت پردازی ،زاویه دید ،طرح ،روایت و  ...گسترده
میشود تا به خواننده یادآور شود که هیچ واقعیت قطعیای وجود ندارد؛ بلكه واقعیت
در اذهان مختلف ،شكلهای مختلف به خود میگیرد (الج .)153-159 :1386 ،بر این اساس
مهمترین عامل ساختاری و محتوایی که به عدم قطعیت و تشكیك داستانهای پست
مدرن منجر میشود در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
ويژگيهاي ساختاري تشکيک پسامدرن

ویژگیهای ساختاری داستانهای پسامدرن بیشتر زبان ،صورت ،فرم و عناصر داستان را
درگیر خود می کند؛ ویژگیهایی که بیشتر با شخصیت پردازی ،روایت ،طرح و پیرنگ،
دگرگونیهای زبانی و ساختارشكنیهای شكلی و چاپی خود را مینمایاند .البته این بدان
معنا نیست که تمام ویژگیهای زبانی ،عنصری و فرمی داستانهای پسامدرن ،تشكیك آثار
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را موجب می شود؛ بلكه بسیاری از آن ها این ویژگی مهم را در خود دارد که در ذیل به
تأثیرگذارترین آنها اشاره خواهد شد.
یكی از این موارد تغییر در نوع روایت و وجود چندین روایت موازی است .در
دوره پیشامدرن و حتی مدرن ،عنصر روایت الزمه ایجاد فضایی ملموس و باورپذیر
برای مخاطبان داستان بود؛ اما با طلوع پسامدرنیسم این تمهید نیز مانند بسیاری از
تمهیدات داستان نویسی دچار دگرگونی عظیمی شد .دورهای که پاره روایتها به جای
روایتهای منسجم مینشیند .پاره روایتهایی که به صورت موازی پیش میرود و خواننده
را با هزار توی روایتها همراه میکند.
رمانهای پسامدرن برخالف رمانهای پیشامدرن و حتی مدرن ،ویژگی قطعی و
منسجم ندارد.
نویسندگان پسامدرن پیوسته از شاخهای به شاخهی دیگر میپرند و بهه دور شهدن از
موضوع اصلی روایت ،تمایل دارند .آنها مدام جریان روایت را قطع ،و روایت دیگری
را آغاز میکنند که میتواند عالوه بر روان گسیختگی راوی و انعكاس نبودن انسهجام
زندگی برای پیچیدگی مفرط داستان نیز به کار رود (متس.)229 :1389 ،
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این نكته داستان پسامدرن را در هالهای از تردید فرو میبرد .نبودن روایت منسجم و
یكدست و وجود چندین روایت موازی ،احتماالت گوناگونی را پیش روی خواننده
قرار میدهد که به عدم قطعیت و در نتیجه شك برانگیزیای کم نظیر منجر میشود.
مورد دیگر تغییر راوی و زاویه دید است .این شیوه ،نسبیگرایی و عدم قطعیتی را
بر داستان حاکم میکند که اجماع خوانندگان داستان را به دیدی جامع نسبت به داستان،
امری محال میسازد .اگر چه در آثار مدرن نیز تغییر راوی و زاویه دید مشاهده میشود،
این تغییر و تبدیل در نهایت خوانندگان را به یك نقطه مشترک میرساند و به قول
هنری جیمز 13پرتو افشانی متقابل از داستان انجام میدهد (ایدل)272 :1367 ،؛ اما در
داستانهای پسامدرن ،روایت هریك از راویان در موازات با روایت دیگری قرار میگیرد.
در نتیجه خواننده مردد میماند که روایت کدام راوی را بپذیرد .وجود راوی
اسكیزوفرنیك در بسیاری از رمانهای پسامدرن ،تسلسل و همبستگی داستان را زیر
سؤال می برد و داستان پیوسته از یك دیدگاه به دیدگاه دیگر تغییر مكان میدهد و
خواننده را در تردید بین روایتها و راویان قرار میدهد.
یكی دیگر از ویژگیهایی که تشكیك داستانهای پسامدرن را موجب میشود ،وجود
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راوی غیر مقتدر و حتی غیر قابل اعتمادی چون دانای کل است .به اعتقاد گلن وارد،14
پسامدرنها انسانهای این عصر را دارای گسیختگی روانی و مبتال به اسكیزوفرنی میدانند
که از دنیای واقعی جدا شدهاند و از یك رمز به سراغ رمزی دیگر میروند و با تغییر
شتابان رمز ،همه رمزها را به هم میزنند و زبانی مقطع و به هم ریخته به کار میگیرند
(وارد .)207 :1392 ،در بیشتر رمانهای پسامدرن ،راوی دارای بیماری حاد روانی است که
گفتههایش از توهمات ذهنی او ناشی میشود و در موقعیتهای مختلف ،کنش و
واکنش معقول و منطقی ندارد .همچنین وجود راوی مبتال به اسكیزوفرنی به اختالالت
مختلفی چون تكرار ،کم حرفی ،پرحرفی ،موازی گویی ،گویش غیر منطقی و ...منجر
میشود که نظم توالی منطقی و قطعیت داستان را بر هم میزند.
آمیختن انواع ادبی و سبكها شیوه ساختاری دیگری است که نویسندگان پسامدرن از
آن بهره می برند .این نویسندگان بر خالف پیشینیان خود خلوص و یكپارچگی را یك
امتیاز به شمار نمیآورند؛ بنابراین آثار آنان آمیختهای از انواع و سبكهای مختلف است.
این کار نهایت آشفتگی و عدم انسجام را برای اثر به ارمغان میآورد وبا به کارگیری
سبك های نوشتاری گذشته و آمیختگی زبان فخیم با زبان عامیانه و انواع متفاوتی نظیر
نقاشی ،عكس ،فیلم ،شعر ،نامه نگاری ،حكایت و ...با داستان به دست میآید.
نویسندگان پسامدرن با این کار ،ادبیات مردمی را که طرد شده از جامعه روشنفكری
مدرن بودند دوباره به درون گفتمان نقد میکشند .استفاده از انواع مختلف بویژه انواع
عامهپسند مثل انواع کارآگاهی بر این امر صحه میگذارد (نجومیان .)50 :1385 :استفاده از
انواع ادبی عامه پسند به کارگیری عنصری است که در یك عصر ،مبتذل شناخته میشده
است و در عصر دیگر امكان بیان دلمشغولیهای ژرفتر را به دست آورد .همچنین عالوه
بر استفاده تفریحی از این نوع ادبی ،به کارگیری آن در بافت و زمینهای جدید ،آشنایی
زداییای است که عناصر زیبایی شناسی را آشكار میکند (وو .)117 :1390 :این اختالط
انواع خود به خود نوعی آشفتگی درون متنی را به ارمغان میآورد که یكی از اهداف
مهم نویسندگان پسامدرن به شمار میآید و نتیجه آن تردید و عدم قطعیت حاصل از
این آشفتگی است.
شیوه داستان در داستان ،شیوه مورد استفاده دیگر در داستانهای پسامدرن است که
اتفاق ًا بعد وجود شناسی آن نیز بسیار زیاد است .نویسنده در این روش داستانی را در
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ويژگيهاي مفهومي منجر به تشکيک پسامدرن

عصر پسامدرن عصر عدم قطعیت ،نسبی گرایی و بی معنایی است .سلطه این موارد در
عصر پسامدرن ،عدم قطعیت معنایی و مفهومی را برای رمان پسامدرن به همراه آورده
است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
یكی از این ویژگیها تناقض است .پترشیا وو ،15تناقض را یكی از فنون راهبردی داستانهای

41


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

درون داستان دیگر خلق میکند به طوری که شخصیتهای داستان جدید در هالهای از
واقعیت و داستان سرگردانند .با خلق داستان دوم ،جهانی تو در تو یا چند الیه شكل
میگیرد که توسط شخصیتهای داستان نوشته میشود؛ جهانهایی که همه به نوعی با
یكدیگر در پیوندند (پاینده :1390 ،ج .)358-359 /3در این شگرد ،داستان مانند جعبهای در
درون یكدیگر قرار دارد که هر کدام را بگشاییم ،درونش جعبه دیگری مشاهده میشود.
البته این روش با روشهای کهن داستان نویسی متفاوت است و تفاوت آن نیز در اظهار
نظر نویسنده درباره داستان و فرایند شكلگیری آن است (پاینده1385 ،ب 73 :و .)72
خلط شدن شخصیتها در یكدیگر یا استحاله شخصیت و وحدت در کثرت از دیگر
ترفندهای داستانهای پسامدرن است؛ شخصیتهایی لغزان و پایدار که تعیین هویت قطعی
آنان دشوار است؛ شخصیتهایی که هویت ثابت و پایدار ندارند؛ صحنه به صحنه تغییر
میکنند و به شخصیت دیگری تبدیل میشوند اما در عین حال همه این شخصیتها یكی
هستند (مك کافری .)31 :1387 ،این امر در نهایت این پرسش را در ذهن مخاطب ایجاد
میکندکه این شخصیتها که هستند و به چه دنیایی تعلق دارند .این مسئله از نظر مك
هیل به بیثباتی دنیای توصیف شده نویسنده و در نتیجه ساختار هستیشناسانه داستان
منجر میشود.
نویسنده پسامدرن به یكپارچگی و تمامیت داستانهای مدرن بدگمان است و ترجیح
میدهد از راه های دیگری روایتش را ساختارمند کند .یكی از این راهها به کارگیری
فرجامهای چندگانه است که با ارائه چندین پیامد برای یك طرح داستانی واحد در
مقابل فرجام قطعی مقاومت میورزد (لوئیس .)91 :1383 ،بنابراین گاه فرجامی تمسخر
آمیز و گاه چندین فرجام را برای داستان در نظر میگیرد تا خواننده یكی را به میل خود
برگزیند .ب ا این شیوه ،نویسنده هم به دنبال برجسته کردن شگردهای داستان نویسی
است و هم بر عدم قطعیت پسامدرنیستی صحه میگذارد.
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پسامدرن می داند که به نقض چهارچوب داستان میپردازد .به کار بردن متناوب
چهارچوب و نقض آن شیوهای واسازانه است که فراداستان بنا بر ماهیتش به کار
میگیرد (وو .)200 :1383 ،یكی از مهیجترین مظاهر تناقض ،که بنیانیترین نظام دوگانه را
نقض می کند ،وجود موجود دوجنسی است؛ لذا نباید تعجب کرد که شخصیتهای
داستانهای پسامدرن اغلب از نظر جنسی دوسوگرا هستند (الج 163 :1386 ،و  .)162ممكن
است این تناقضات در داستانهای رئالیستی نیز باشد اما در نهایت تمام این تناقضات
حل و فصل میشود؛ ولی در داستان پسامدرن هیچگونه تعیین نهاییای عرضه نمیشود
(وو .)199 :1390 ،از آنجا که در این روش ،هر بخشی از رمان ،بخش دیگر را نقض
میکند ،راوی به مردد ماندن بین امیال و ادعاهای سازشناپذیر محكوم است.
داستانی کردن واقعیت یا آمیختن خیال و واقعیت را می توان از دیگر فنون مفهومی
منجر به تشكیك پسامدرن دانست .وظیفه رمان نویس پسامدرن ،معكوس کردن
رابطهای است که تاکنون بین واقعیت و ادبیات مفروض بوده است .اگر زیباییشناسی
پیشامدرن واقعیت بیرونی یا ابژه را برتر میدانست و زیبایی شناسی مدرنیستی واقعیت
درونی یا سوژه را ،اکنون زیبایی شناسی پسامدرنیستی تخیل را برتر از واقعیت میداند
(پاینده .)36 :1386 ،آمیختگی تخیل با واقعیت در داستانهای پسامدرن ،یكی از ویژگیهای
هستیشناسانه این نوع داستانها نیز هست و به عدم قطعیت و شك برانگیزی داستانهای
پسامدرن دامن میزند به طوری که خواننده مرز میان داستان و واقعیت را گم میکند.
حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان ،ارتباط شخصیتهای داستانی با
نویسنده خود ،ت حكم به نویسنده ،اظهار نظر درباره متن ،حضور شخصیتهای واقعی در
متن داستان و ...به آمیختگی خیال با واقعیت یا داستانی کردن واقعیت دامن میزند.
شیوه دیگر جابهجایی است .جابهجایی همان باال بردن قانون احتماالت است .در
این نوع داستانها با وجود ی پیرنگی واحد ،بدیلهای متفاوت روایتی شكل میگیرد و هر
کدام جداگانه گسترش داده میشود؛ در نتیجه عدم قطعیت و تناقض شدیدی بر متن
مستولی میشود .دیوید الج معتقد است گاه نویسنده به درجهبندی بدیلها بر حسب
میزان صحتشان میپردازد و گاه برای سرباز زدن از انتخاب ،تمام ترکیبهای ممكن را در
زمینهای خاص به کار میگیرد (الج 165 :1386 :و  )164که این امر اندکی از تناقض
موجود میکاهد.
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روش دیگر ،بی توجهی به رابطه علی و معلولی در داستان است .این مسئله ناشی از
طرح و پیرنگ نامتعارف داستانهای پست مدرن است .به قول فورستر ،16طرح داستان بر
رابطه علت و معلولی تكیه دارد (فورستر )118 :1384 ،در حالی که داستانهای پست مدرن
فاقد طرحی مبتنی بر روابط علت و معلول است .معموالً اجزایی که برای طرح در نظر
گرفته میشود عبارت است از :گرهافكنی ،کشمكش ،تعلیق ،بحران ،نقطه اوج و
گرهگشایی (صادقی )295 :1367 ،حال اینكه داستانهای پست مدرن خود را درگیر چنین
طرح اندامواری نمیکند .داستانهای پست مدرن به جای توجه به رابطه علی و معلولی،
بیشتر بر عنصر تصادف و شانس متكی است .این گونه است که خواننده در داستان
برای چراهایی که در ذهنش هست ،جوابهای مناسبی نمییابد و نمیتواند زیراهای
منطقی ناشی از تفكر برای چراهایش بیابد (براهنی .)211 :1368 :این نكته بیش از هر چیز
ناشی از بدبینی پست مدرنهاست؛ بدبینی به کل واقعیت که موجبات فروپاشی رابطه
علی و معلولی را فراهم میکند که سالها ذهنها با آنها عجین شده بود .این نكته با حلول
در داستان ،عدم قطعیت و شك بر انگیزی را موجب می شود به طوری که خواننده نه
تنها روند پیشروی داستان را مطابق با آموختههای پیشینش نمییابد ،بلكه پاسخ
درخوری برای چراهایش نیز نمییابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد داشت.
عدم انسجام روش دیگری است که بر تشكیك اثر می افزاید .طبیعیترین انتظاری
که از متن می توان داشت ،این است که برخوردار از نظم و انسجام درونی باشد تا
خواننده بتواند آن را درک کند؛ اما پسامدرنیسم به انسجام بدگمان است و نویسندگان
پسامدرن با راهكارهایی در صدد برهم زدن این انسجام درونی متن هستند .عدم انسجام
در متون پسامدرنیستی برگرفته و بازتاب دهنده عدم انسجام دنیایی است که در آن
زندگی میکنیم .عدم انسجام را میتوان از جمله شیوههایی دانست که هم در ساختار
اثر و هم در محتوای آن دخیل است؛ در واقع شیوهای است که عوامل بسیاری را چه از
نوع ساختاری و چه از نوع محتوایی در خود دارد .نویسندگان مختلف با ترفندهایی
عدم انسجام را در متن به نمایش میگذارند.
برخی نویسندگان با تصاویر و چگونگی صفحه بندی یا با استفاده از رسانههای مختلف،
تارو پود متن را از هم میگسلند .به قول ریموند فدرمن ،17آنجاهایی که هیچ چیز برای
نوشتن وجود ندارد ،داستاننویس میتواند نقلقول ،تصاویر ،نمودار ،نقشه ،طرح و

تكه ای از گفتمانهای دیگر را بگنجاند که به داستان هیچ ربطی ندارد (لوئیس.)94 :1383 ،
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بكت نیز با ترفندهایی نظیر تغییر ناگهانی و غیر منتظره در لحن راوی ،صحبتهای
فراداستانی خطاب به خواننده ،خالی گذاشتن بخشهایی از متن ،تناقضگویی و
جابهجایی ،انسجام کالمش را بر هم میزند .الج ترفندهای دیگری نیز در آثار
نویسندگان دیگر برمیشمرد؛ نظیر به کارگیری بخشهایی که محتوای آن با بخشهای
دیگر کامالً متفاوت است؛ به کارگیری شگردهای شكلی و چاپی؛ استفاده از تصاویر
عجیب و غریب؛ به کارگیری فنون شعر مجسم و( ...الج .)168-170 :1386 ،فنونی که
خواننده را شك زده و مردد در میان این قطعات نامنسجم سرگردان میکند و درست
زمانی که فكر میکند بارقه هایی برای درک متن در ذهنش جرقه زده است ،این بارقهها
محو میشود و به عدم قطعیت در درک پذیری متن میرسد.
روش دیگری که برای معنا باختگی و شكبرانگیزی داستانهای پست مدرن به کار
گرفته میشود ،نبودن قاعده است .این امر که تداعی نامنسجم اندیشهها نیز گفته میشود
به کارگیری اتفاق در فرایند نگارش است .بری لوئیس روشی را برای این امر بر
میشمرد که عبارت است از عرضه کتاب در یك جعبه و بدون صفحه بندی که در آن
صفحات پس از بر زدن ،تكه تكه کردن و کالژ ،تا کردن و ترکیب دو نیم صفحه و
ایجاد صفحه جدید عرضه میشود (لوئیس .)97-98 :1383 ،دیوید الج این روش را دارای
گیرایی بسیار کم و بسیار تصنعی میداند و برای ایجاد این بی قاعدگی در متون ،از
شیوههای مختلفی نام می برد که از جمله میتوان به بریدن متن و کنار هم قرار دادن
اتفاقی آنها و رونویسی این قطعات بریده شده و همچنین چاپ کردن کتاب به صورت
کالسوری با صفحات جا به جا شونده اشاره کرد.

بحث و بررسي
محمد رضا کاتب با خلق رمان هیس اثری با ماهیتی سیال و شكل ناپذیر خلق کرده
است که از بسیاری از امكانات نوشتار برای تشكیك و عدم قطعیت آن استفاده شده
است .نویسنده در این اثر از عوامل داستانی پسامدرن به صورت اغراق شده و گیج
کننده استفاده نمیکند؛ بلكه بیشتر از امكاناتی بهره میگیرد که خواننده را در مرز بین
باور و ناباوری قرار میدهد و مرتب به خواننده گوشزد میکند که در رمان هیچ چیز
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قطعی نیست .از این دید رمان هیس با توجه به ویژگیهای ساختاری و مفهومی منجر به
تشكیك آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ويژگيهاي ساختاري منجر به تشکيک در رمان هيس

بس یاری از ویژگیهای ساختاری ،که در مبحث نظری پژوهش به آنها اشاره شد در رمان
هیس قابل مشاهده است .اگر چه میزان استفاده از این عوامل به یك اندازه نیست،
تقریباً نویسنده از بیشتر ویژگیهای داستانهای پسامدرن برای ایجاد عدم قطعیت و
تشكیك اثر استفاده کرده است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
وجود چندين روايت موازي

در صورت فهم این مثالها و ...استعارات است که میتوانید مرا ربط بدهید بهه مجیهد،
پسر صمد و آن کسی که خودش را همهه کهاره مهیدانهد واال بهین فصهلها ،آدمهها و
حوادث کتاب پراکندگی زیادی خواهید دید :انگار یك مشت آدم بی ربط را بی ههیچ
حسابی گذاشتهاند کنار هم .اگهر شهما ایهن مثالهها و اسهتعارات را بفهمیهد ،خواهیهد
توانست فصلها ،حوادث و آدمهای در ظاهر بیربط کتاب را به همدیگر پیونهد بزنیهد
(کاتب.)42-43 :1392 ،

هیچ یك از روایتهای رمان هیس ،خواننده را به سرمنزل مقصود نمیرساند و درست
در جایی که خواننده به دنبال گره گشایی میگردد ،روایت قطع میشود و روایتی جدید
و فروپاشنده آغاز می شود .روایتها در یك خط روایی مستقیم نیست که روایت جدید
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رمان هیس رمان سر باز زننده از روایتهای منسجم است .در این رمان روایتهای متعددی
مشاهده می شود و کل داستان تشكیل شده از پاره روایتهای متكثری است که هر کدام
ما را به طریقی به تشكیك در قطعیت روایتها سوق میدهد .حكایت جهانشاه ،نعمان و
مجید سه روایت اصلیای است که در داستان در جریان است؛ روایتهایی که به طور
موازی در کنار یكدیگر در حال حرکت است و نقطه اتصال آنها فردی به نام پاسبان یا
سرکار است که در داستان گاهی به لفظ لوطی نیز خوانده میشود و بعضاً با خود
نویسنده یكی میشود .در واقع شاید تنها کسی که میتواند ربط دهنده روایتهای
مختلف کتاب به یكدیگر باشد ،همین سرکار است .در بخشی از کتاب ،نویسنده خود
تصریح میکند که این روایتهای به ظاهر بیربط در واقع به یكدیگر مربوط است:

ادامه دهنده روایت قبلی باشد و حتی گاه روایت جدید روایت قبلی را نقض میکند؛ به
عنوان مثال جهانشاه در جایی قاتلی خوانخوار معرفی میشود (ر.ک .همان )30-55 :و در
روایت دیگر تمامی این اتهامها از او نقض میشود و وی فردی سیاسی و اسیر دسیسه
خوانده میشود (ر.ک .همان .)56 ،65 ،66 :مجید در روایتی چیزی جز جنازه فرو افتاده در
گوشه اتوبان نیست که سرکار آشناییای مبهم با او در خود حس میکند (ر.ک .همان:
 )125-120و در جای دیگر با خود سرکار یكی میشود (ر.ک .همان.)133 :
تغيير راوي و زاويه ديد
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رمان هیس با زاویه دیدی یكپارچه و کالً به صورت اول شخص روایت میشود؛
بنابراین در رمان با تغییر زاویه دید روبهرو نیستیم؛ اما آنچه در این مبحث قابل توجه
است نوع روایت است .روایت به نوعی درونمایه رمان هیس است و کسی که چیزی
برای روای ت کردن ندارد به مرگ محكوم است .روایت در این رمان از نظر ساختاری
دارای ویژگیهای قابل تأملی است که یكی از آنها تعدد راویان است .در رمان با راویان
متعدد روبه رو هستیم و عالوه بر راوی اصلی ،چندین راوی دیگر نیز جا به جا جریان
روایت را در دست میگیرند .راویان رمان برخالف راویان داستانهای مدرن به صورت
ناگهانی و غیر منتظره تغییر نمیکنند؛ به غیر از اظهار نظرهای ناگهانی نویسنده و ورود
بی مقدمه اش به داستان ،شاهد تغییر ناگهانی راوی نیستیم که موجبات سردرگمی
خواننده را فراهم کند .روایت اصلی ،که بیشترین حجم داستان را در بر دارد به عهده
سرکار یا پاسبان است .راوی بعدی جهانشاه است که روایت حدود  25صفحه از
داستان بر عهدهی اوست (ر.ک .همان .)30-54 :راوی دیگری به نام مجید یا مجید تابعه
نیز در داستان هست که در بخشهایی عهده دار روایتهای انسجامشكنانه و بیارتباط به
داستان است (ر .ک.همان )135-146 :و در جایی روایت کل داستان به او نسبت داده شده
است (ر.ک.همان . )162-165 :نعمان نیز بخشی از روایت یعنی حدود ده صفحه از داستان
را در دست دارد (ر.ک .همان .)229-238 :راوی دیگر خود نویسنده است که مستقیم وارد
داستان میشود و به اظهار نظرهای مستقیم راجع به متن میپردازد .جدای از روایتهای
گاه و بیگاه نویسنده ،روایت «حكایت سفر و شبانه چهارم» را مستقیماً خود نویسنده بر
عهده دارد و توضیحاتی راجع به داستان به خواننده میدهد (ر.ک .همان .)247 :در ضمیمه
اول داستان ،راوی مخلوطی از نویسنده و سرکار است و گویی در جهت القای این امر
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به خواننده است که نویسنده این کتاب کسی جز سرکار نیست و وجود نویسندة واقعی
یعنی محمد رضا کاتب با وجود سرکار به نوعی درآمیخته است (ر.ک .همان.)267-271 :
در پایان ضمیمه سوم کتاب از فردی به نام سید باقری نام برده و مدعی شده است که
این بخش توسط او نوشته شده (ر.ک .همان .)275 :و ضمیمه چهارم کتاب توسط فردی به
نام اکرم شریف روایت شده است که اطالعاتی نادرست و البته نمادین راجع به
نویسنده میدهد (ر.ک .همان.)276 :
نبودن راوي مقتدر و قابل اعتمادي چون راوي داناي كل

جهانشاه گفت ...« :اگر مهرا مهیخهواهی بیهاوری راسهت و رو راسهت بهه آنهها بگهو
میخواهم اینجا از فالنی بگویم .برای اینكه مطلبم بدون او جا نمهیافتهد .دیگهران را
کاری ندارم اما حق نداری سر من از این بازیها در بیاوری .من میدانم تو قصد داری
 30جا به بهانه خون این و آن یاد من بیفتی و از من بگویی .دوست ندارم این جوری
مرا تكه تكه کنی ،چون فكر میکنم ارزشش را نداشتهام ...اگر مهیخهواهی مهن ههی
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راویان رمان هیس به نوعی غیر قابل اعتماد و حتی در برخی موارد هذیان گویند:
جهانشاه گاهی خود را قاتلی مخوف معرفی میکند که قتل  17زن را باعث شده است
(ر.ک .همان )30-55 :و گاه خود را کامالً مبرا از این تهمتها وفردی سیاسی میداند (ر.ک.
همان66 ،65 ،56 ،55 ،54 ،43،42 :و .)...سرکار ،که روایت بسیاری از بخشهای داستان در
دست اوست ،حتی شخصیتهای داستانش را هم خوب نمیشناسد .با اینكه یكی از
بزرگترین دغدغه های راوی در روزهای پایانی عمرش مجید و داستان زندگیش است
در جایی مشاهده میشود که حتی در یادآوری نام این فرد دچار تردید میشود و به
قطعیت نامش را به یاد نمیآورد « :چند روز بعد دوباره سر از اتوبان درآوردم :نشستم
کنار میله های کج شده و برای مجید یا هر اسم دیگری که آن سر له شده داشت ،فاتحه
خواندم» (همان.)147 :
بسامد زیاد استفاده از «شاید»  ،حرف ربط «یا» و سایر جمالت و عبارات تردید
آفرین ،ترفند دیگری است که بر عدم اقتدار راوی در این داستان تأکید دارد و در
سراسر داستان پراکنده است.
راوی در رمان هیس ،آن قدر غیر مقتدر است که گاه تحت تأثیر امر و نهی
شخصیتهاست:

نیایم حرف بزنم خودت مثل بچه آدم بگو به آنها .بگو مهم هستم .بگو یك تكه گنده
از مطلبت ...حق نداری حرفهایی را که اینجا میزنم حذف کنی .باید همه را بیهاوری
تا کلمه آخرش را».
«عیبی که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟»
جهانشاه گفت« :چرا زیر نویس ،این همه جا هست اینجا الحمدهلل» (همان.)29 :
آميختن انواع ادبي و سبکها
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آمیختن انواع ادبی و سبكهای مختلف نگارش ،موجبات التقاط گرایی و عدم انسجام را
در داستان فراهم میکند و به نوعی بر پراکندگی ،تشتت و عدم مرکزیت تأکید دارد.
نویسنده در این رمان با آمیختن نوع یادداشت نویسی ،خاطره نویسی ،متون تفسیری،
متون علمی و پژوهشی و ...با داستان نویسی در ساختار رمان گسیختگی ایجاد میکند و
یكپارچگی داستان را از بین می برد که نتیجه آن ایجاد تردید در ساختار داستانی اثر
است.
از صفحه  135تا  143کتاب در نقطه چین در فصلی که نویسنده پیشنهاد به
نخواندنش میکند ،ناگهان از بار داستانی متن کاسته میشود و سبك نویسندگی به
صورت کامالً کالسیك و به شیوه متون  4و  5هجری تغییر میکند و نویسنده بر روال
متون تفسیری فارسی ،شروع به نوشتن متونی در تفسیر برخی از آیههای قرآن میکند
که با سبك و سیاق د استان متفاوت است .غیر از سبك نوشتاری این بخش ،محتوای
قرآنی و تفسیری آن نیز با بخشهای دیگر داستان تطابقی ندارد.
در ادامه این بخش از صفحه 143تا  ،146که از آن به عنوان کتاب مردگان یاد شده
است ،سبك نوشتاری ،زبان علمی به خود میگیرد و به تاریخچه دفن مردگان ،مراسم
تدفین اقوام بدوی و ...میپردازد .این بخش از رمان نیز کامالً دور از روال داستان
نویسی معمول است و شاید تنها رشتهای که این بخش را به دیگر بخش،های داستان
پیوند میزند مفهوم مرگ است.
در پایان داستان نیز ضمیمههایی گنجانده شده است که انواع ادبی مختلف از خاطره
نویسی گرفته تا متون علمی و فلسفی در آن قرار دارد؛ ضمیمههایی که ارتباطشان با
داستان بسیار ضعیف است و تنها موجبات آمیختگی متون علمی و فلسفی را با متن
داستانی فراهم میکند.
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داستان در داستان

چنانكه پیش از این نیز در قسمت روایتهای موازی ذکر شد ،رمان هیس ،یك الیه
نیست .چند الیگی رمان هیس و وجود روایتهای موازی تنها روایتها و راویان متعدد را
در پی نداشته است؛ بلكه به ایجاد داستانهای تو در تو با سطوح وجود شناسی مختلف
نیز منجر شده است .شخصیت اصلی داستان یعنی همان سرکار یا پاسبان در روزهای
پایان زندگیش داستانی مینویسد که اساس رمان هیس بر پایه آن نهاده شده است.
جهانشاه نیز ،که خود یكی از شخصیتهای داستان سرکار است ،مدعی میشود با
تعریف داستانش میخواهد کتابش را در البهالی کتاب سرکار چاپ کند:
جهانشاه گفت« :نمیدانم شاید هم به خاطر این قبهول کهردم حهرف بهزنم کهه دیهدم
فرصت خوبی است برای تعریف داستانم .راستش من یك قصه نوشتم و حهاال مهی-
خواهم تو کتاب تو چاپش کنم .میدانم به داستان تو ربطی ندارد و جایش تهو کتهاب
تو نیست اما چارهای ندارم و دیگر وقت نیست و این قصه روی دستم میمانهد و بها
مردن من آن هم میمیرد .دوست دارم هر جوری هست بماند آن ،چه وقتهی بهتهر از
حاال .به بهانه تعریف زندگی خودم قصهام را میچسبانم وسط کتابت جوری هم می-
چسبانم که نتوانی حذفش کنی .شاید اگر وقت بود سر فرصت پاکنویسش میکردم و
یك جایی خودم چاپش میکردم» (همان.)28 :
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بنابراین بخشی از رمان هیس ،داستان جهانشاه است که در درون داستان سرکار
گنجانده شده است.
از طرفی از فردی به نام مجید ،که جسدش را در اتوبان پیدا میکنند ،دفتری بر جای
مانده است که غیر از همین رمان هیس نیست .صفحه  161تا 165کتاب شامل این دفتر
برجای مانده از مجید است که با عنوان «دفتری با سه فصل» در میانه کتاب «هیس»
گنجانده شده است.
بنابراین داستان با چندین سطح وجود شناسی عرضه میشود .داستان جهانشاه در
درون داستانی که سرکار نویسنده آن است ،قرار گرفته است؛ داستان جهانشاه و مجید
توسط سرکار نوشته شده است؛ داستان سرکار و جهانشاه و خود مجید توسط مجید
نوشته شده و البته در جایی نویسنده کل کتاب اکرم زن مجید دانسته شده (ر.ک .همان:
 ) 175و البته بدیهی است که تمام این داستانها توسط نویسنده واقعی کتاب ،محمد رضا
کاتب ،نوشته شده است .وجود این شیوه در رمان ،باعث درهم و برهمی داستانها و
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راویان شده است به طوری که خواننده را در هالهای از شك و تردید قرار میدهد که
داستانهایی که در حال خواندنش است ،توسط کدام یك از نویسندگان فرضی نوشته
شده است .بویژه که در جاهایی مرز قاطعی بین داستانها وجود ندارد؛ مثالً در جایی که
به داستان مجید میرسد میبیند این داستان هیچ چیز جز دیگر داستانهای کتاب نیست
و این نكته بر تردید پذیری و تشكیك داستان میافزاید.
جابهجايي
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نویسنده در این رمان با شگردهایی سعی در افزایش قانون احتماالت در نتیجه عدم
قطعیت و تشكیك در به دست دادن واقعیت دارد .از جمله این ویژگیها میتوان به شیوه
«مینویسم»« ،مینویسد» اشاره کرد.
بسیاری از بخشهای داستان با افعال مینویسم ،مینویسد ،ترکیبی از این دو یا حتی
خواهد نوشت آغاز میشود .این شیوه در بسیاری از موارد ،خواننده را مشكوک و دودل
در تشخیص راوی این بخشها قرار میدهد:
«مینویسد" :با اینكه این بخش از کتاب بكلی زاید است ولی به دالیلی که امیدوارم
تا به حال متوجه آن شده باشید ،قادر به حذف آن نمیباشم"» (همان.)161 :
(مینویسم :کلیه مطالبی که در این نقطه چین میآید ،هیچ گونه ربطی با دیگر مطالب
کتاب ندارد .در صورتی که حوصله خواندنش را ندارید ،میتوانید ان را نخوانید و یا
از کتاب جدا کنید و کناری بگذارید که در آن صورت بسیار ممنون میشهوم)(همهان:
.)134

«(خواهد نوشت ):الف :جمالتهی کهه بها حهروف «لوتهوس» و ...چهاپ شهده اسهت
جمالتی است که محل شكند :چون مشخص نیست آن فعهل و ...گفتگوههای انجهام
شده با حروف «لوتوس» و ...چاپ شده است تا از غیر تردیدها قابل تفكیهك باشهد»
(همان.)196 :

بر خالف نظر عدهای از منتقدان ،که فاعل تمام بخشهایی را که با مینویسد آغاز
شده است شخصیت داستانی و فاعل فعلهایی که با مینویسم آغاز شده است ،نویسنده
یا همان محمد رضا کاتب می دانند (ر.ک .خادمی ،)215 :1392 ،هیچ یك از موارد صرف
فعل را بصراحت نمیتوان به نویسنده یا راوی خاصی نسبت داد؛ چنانكه در مثال زیر
میبینیم در بخشی که با می نویسم آغاز شده است ،منظور از من ،محمد رضا کاتب
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نیست؛ بلكه منی که با ساروق و چشم آبی رفاقت داشت ،سرکار یا همان پاسبان بوده
است:
«می نویسم :اگر شما گذشته یك آدم را بدانید و آخر و عاقبتش را ببینیهد ،مهیتوانیهد
بفهمید آخر و عاقبت خودتان با آن گذشتهای که دارید به کجا میکشد ...مجید این را
میدانست ...برای همین رفاقت منو ساروق و چشم آبی را بهر ههم زده بهود» (ههیس،
)185 :1390

و حتی در جایی برای یك راوی (که در اینجا سرکار است) از هر دو حالت صرف
فعل بهره میگیرد:
(می نویسم)
در طول راه حرفهایی بین منو جهان شاه رد و بدل شد که من آنهها را پشهت سهر
هم ،بدون وقفه میآورم...
(مینویسد):
تذکر :برخی از مطالب که با ابرو ،دست ،چشم و ...بین ما رد و بهدل شهده اسهت
برای راحتی کار تبدیل به گفتگو شدهاند( ...همان.)95-96 :
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بنابراین نویسنده این شیوه را نه برای مشخص کردن راوی ،بلكه برای به شك
انداختن خواننده در شناخت راویان به کار میبرد.
روش دیگری که در داستان برای افزایش قانون احتماالت استفاده شده ،استفاده از
پرانتزهای خالی و ارائه پیشنهادهای گوناگون به خواننده برای پر کردن این
پرانتزهاست :در بخش «حكایت و سفر شبانه یكم» پایانی ،که از صفحه  187تا 228
ادامه دارد ،پیش از شروع بسیاری از نقل قولها و بعد از صروف متعدد از کلمه «گفت»
با پرانتزهای خالی روبهرو میشویم که نویسنده در میانه این بخش ،گزینههای مختلفی
برای پرکردن این پرانتزها در اختیار خواننده قرار میدهد(« :به غیر از حروف)
پرانتزهای خالی و پر نیز عالمت محلهای شك است .در داخل پرانتزها شما میتوانید
متناسب با داستان ،یكی از جملههای زیر را بگذارید :گفتم ،خواستم بگویم ،دلم
میخواست بگویم ،هوس کردم بگویم و( »...همان 197 :و .)196
روش دیگر در نظر گرفتن احتماالت گوناگون و قرار دادن این احتماالت ،پیش
روی خواننده است؛ به عنوان مثال :رابطهای که بین اکرم و پاسبان بوده است و توسط
نعمان بازگو می شود و پیشینه زندگی پاسبان با احتماالت گوناگون در اختیار خواننده
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قرار داده میشود :اکرم مادرش ،خواهرش یا زنش بوده (ر.ک .همان 239 :و  )240یا اصالً
خواهر و مادری نداشته؛ پرورشگاهی بوده و اکرم عشق نافرجام او به حساب میآمده
است (ر.ک .همان 241:و  .)240نكته قابل توجه نیز این است که احتمال اخیر با جمله «
میگوید ( ) »:آغاز شده است و از آنجا که به پیشنهاد نویسنده خواننده میتواند
جاهای خالی پرانتز را با جمالت تردید آمیزی نظیر خواستم بگوید؛ دلم میخواست
بگوید؛ کاش میگفت و( ...ر.ک .همان ،)197 :پر کند ،بنابراین به بهکار گیری قانون
احتماالت بیشتر دامن زده میشود.
سرکار نیز قبل از اینكه به مأموریت مرگبار برود ،نزد نعمان میرود تا با او تسویه
حساب کند؛ زیرا قرار بود آن شب آخرین شب زندگیش باشد و بعد در نقطه چین
مینویسد که تمام آنچه گفته قصهای بیش نبوده و هیچ گاه جرأت گفتگو با نعمان را
نداشته است (ر.ک .همان.)243 :
حرف «یا» و «شاید» های پیاپی نیز بر افزایش قانون احتماالت میافزاید« :نمی دانم
شاید هم تو کشته شدن صمد خودم را مقصر میدانستم:
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مثالً آن ستوان از من دستور گرفته بود یا نه .اصالً آن ستوان خودم بودم و نمیخواستم به روی
خودم بیاورم که کی هستم و چه کار کردهام .باید همه چیز را گردن آن ستوان میانداختم که
شاید اصالً وجود نداشت .شاید هم وجود داشت( ...همان .)252 :شایدم به خاطر این بود که
پسر صمد بچگی من و شاید مجید و جهانشاه بود (همان.)253:
شاید همه این حرفها قصه بود و همه چیز جوری برمیگشت به اکرم ...شایدم ربط داشت به
نعمان و حس ابهای گذشته اش...شاید هم یك قصه ساخته بودم با خودم اکرم پسر صمد و
نعمان و حاال مجبور بودیم همگی تویش بازی کنیم( ...همان.)253 :

مورد دیگر استفاده از شیوه جابهجایی در رمان هیس به کار گیری عدم قطعیت در
جمالت و کنشهای شخصیتهاست« .جهانشاه صندلی کنارش را نشان داد" :بنشین تا
برایت بگویم" نشستم روی صندلی (نمیدانم شایدم نشسته بودم اصالً)» (همان.)85 :
استحاله شخصيت يا وحدت در عين كثرت

یكی دیگر از ترفندهای رمان هیس ،که بر تشكیك داستان میافزاید ،استحاله شخصیتها
یا امتزاج آنها در یكدیگر است به طوری که با وجود تنوع شخصیتها ،همه به نوعی در
یكدیگر ادغام شدهاند .نمونههایی از امتزاج شخصیتها را میتوان در مثالهای زیر مشاهده کرد:
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 امتزاج مجيد و سركار:سرکار ابتدا بر شباهت خود و مجید تأکید میکند« :شاید آن جنازه با آن سر له شده
برای این به نظرم آشنا آمده بود که مثل یك آینه توانسته بودم خودم را تویش ببینم :مثل
آینهای که جهانشاه موقع سربریدن زنها باالی سفره میگذاشت» (همان.)132 :
انگار آن جنازه ،جنازه خودم بود و من با آن گردنبند حلبی بین آن همه خون و گل
بی کس و تنها کنار اتوبانی پر برف افتاده بودم روی زمین و هیچ کس نبود حتی
شناساییام کند» (همان.)132:
سپس جنازه مجید را جنازه خودش میخواند و با شخصیت مجید امتزاج مییابد:
«هرچه میگذشت بیشتر مطمئن میشدم که آن جنازه جنازه خودم بود که آنجا افتاده»
(همان.)133 :

 امتزاج مجيد و صمد و نعمان در جهانشاهدر بخشی از کتاب ،جهانشاه به امتزاج شخصیتهای کتاب در یكدیگر از جمله در
خودش اعتراض میکند« :میدانم میخواهی چه کار کنی :میخواهی من را از زیر
وصل کنی به بچگی خودت که اسمش را گذاشتی پسر صمد و توفصل بعد ما را آرام
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 امتزاج نويسنده يعني محمد رضا كاتب با شخصيتهاي داستانشدر بخشی از کتاب با عنوان «در پرده» محمد رضا کاتب یا نویسنده اصلی کتاب با
شخصیتهای داستانش از جمله مجید امتزاج یافته« :با اینكه این بخش از کتاب به طور
کلی زاید است ،خواندنش خالی از لطف نیست؛ زیرا با شخصیت و زندگی نویسنده
آشنا میشوید» (همان .)166:و سپس در حالی که خواننده انتظار دارد با نویسنده اصلی
کتاب یعنی محمد رضا کاتب آشنا شود ،میبیند دوباره سخن از مجید و سرکار و...
است.
در ضمیمه سوم همین کتاب آمده است« :محمدرضا کاتب قبل از تمام کردن رمان
هیس در کیلومتر  9اتوبان تهران قم و بر اثر تصادف با ماشین در گذشت» (همان)376:
که همان گونه که مشاهده میشود بصراحت سرنوشت مجید به محمد رضا کاتب
نسبت داده شده است.
از طرفی این مطلب را همسر محمد رضا کاتب اعالم کرده به نام اکرم که همنام با
همسر مجید است.

ربط بدهی به مجید و بعد مجید را ربط بدهی باز به خودت و نعمان و اکرم و عاقبت
بگویی حكایت این آدم دو پا چی است( »...همان.)28 :
 امتزاج زنان داستان جهان شاه با مجيداگر نشانههایی را که در متن مشاهده میشود یكجا گرد آوریم ،شواهدی هست که
زنان داستان جهانشاه را بیشباهت به مجید نمیکند .این زنان باید داستانهای هزار
شبانهای را سرهم کنند و با سخنشان چنان دل جهانشاه را تسخیر کنند تا زنده بمانند؛
ولی هیچكدام موفق نمیشوند و همگان از جانب جهانشاه به مرگ محكوم میشوند.
این مضمون بارها از دهان جهانشاه درباره این زنان شنیده میشود:
دیگر از همه چیز دلزده شده بودم .خسته شده بودم ،دنبال یك بانوی واقعی میگشتم؛ کسی که
با حرفهایش دل زدهام نكند ،خستهام نكند ،با حرفهایش سرگرم شوم و با قصههایش خوابم
کند و مرا ببرد به شهر افسانهها و آرزوها و مجبور نباشم مثل بازپرسها هی سؤال کنم( ...همان:
.)47
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«"چرا میخواهی مرا بكشی؟" "برای اینكه نمیتوانی قصهای سر هم کنی که هزار
شب زنده بمانی"» (همان.)50:
« فرض کن من همان شاه جهان هزار و یك شب هستم .زنم بهم خیانت کرده و من
به خاطر آن  17زن را کشته ام و حاال به دنبال یك نفر قصه گو از افسانهها زدهام
بیرون( »...همان.)55:
با تكیهای که در سراسر داستان بر استعاری و تمثیلی بودن ماجراهای قتل زنان
توسط جهانشاه میشود میتوان این زنان را تمثیلی از آنیما یا روان زنانه نویسنده
دانست که باید داستانهای هزار شبانه سرهم کنند تا زنده بمانند؛ اما همگان به نوعی
درگیر سكوتند و همین امر به مرگ آنها میانجامد.
جدای از پایان مرگباری که برای مجید و زنان مقتول جهانشاه وجود دارد ،مجید نیز
آنیما یا بخشی از روان نویسنده است که گرفتار مرگ و نابودی میشود .در صفحه 135
کتاب از مجید به عنوان «مجید تابعه» یاد میشود .تابعه از نظر اعراب جاهلی و در ادب
کالسیك ایران جنی است که به شاعر شعر القا میکند و همان تصویر جاودانی زن در
درون مرد است که در روانشناسی یونگ به آن آنیما گفته میشود و شعر آفرینی و
خالقیت هنری و ادبی را موجب میشود (شمیسا .)227 :1380،از طرفی وجود بخشی از
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کتاب با عنوان دفتری با سه فصل (کاتب  ،)160-161: 1390که توسط مجید نوشته شده ،ما
را راهب ر به سمت همین فكر است که مجید هیچ چیز غیر از آنیمای نویسنده نیست که
مرگ ،آن را در ربوده است؛ زیرا دفتری با سه فصل همین کتاب است که محمد رضا
کاتب آن را نوشته است.
 امتزاج شخصيت اكرم در زن مجيد و زن نعمان و زني كه نقشي در به پايانبردن رمان داشته است:
اکرم در جایی نام زن اکرم است هرچند این تنها اسمش نیست:
«زنش که اسمش اکرم بوده گویا مدتها بوده که طالق میخواسته ولی مجید قبول
نمیکرده» (همان.)170 :
نام زن مطلقه نعمان نیز اکرم بوده است« :نمیشد دیگر بیشتر از این اکرم را نگه
دارم .بهش گفتم برود پی سی خودش» (همان.)230:
ضمیمه سوم کتاب توسط فردی به نام اکرم شریف نوشته شده است (ر .ک .همان:
.)276

 امتزاج جهانشاه و مجيدوقتی از مرگ جهانشاه و اعدامش سخن میرود در پایان توصیفاتی ارائه میشود که
خواننده را به یاد مجید میاندازد:
جهانشاه مثل مجید پاهایش را جمع کرده بود تو شكمش :انگهار از سهرما قهوز کهرده
بود .چشمهایش باز بود .نمیدانم به کجا داشت نگاه میکرد .شاید بهه پاههای ملهت،
شاید هم به خونش که کف خیابان و کف کفشهایش را سرخ کرده بود .شاید چشم
انتظار کسی و چیزی بود ...بدکوفتی بهود :جهوری زل زده بهود بهه کهف خیابهان کهه
خماری و انتظار را میشد تویش دید (همان.)113 :

چیزی شبیه به این چشم انداز بارها برای توصیف صحنه مرگ مجید نیز آورده
میشود:
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البته بسیار گذرا از فردی به نام اکرم ،که خواهر یكی از مقتوالن جهانشاه است ،نیز
یاد میشود (ر.ک .همان.)37 :
با عدم قطعیت نام یكی از مقتوالن جهانشاه نیز اکرم بوده است« :ساالر یا اکرم یا
هرچه که اسمش بود داشت جان میداد» (همان.)52 :
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نگاهش جوری بود که انگار هنوز زنده من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوری بود
که انگار هنوز زنده است و زل زده به کف اتوبان» (همان.)125 :
من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوری بود که انگار هنوز زنده است و زل زده به
کف اتوبان» (همان.)123 :
فرجامهاي چندگانه
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رمان هیس طرحی دایره وار و گردشی دارد به طوری که پایان داستان با آغاز آن به
یكدیگر در میپیوندد .داستان با فصلی با عنوان «حكایت سفر و شبانه یكم» آغاز
میشود و با فصلی با همین عنوان به پایان میرسد .ماجرایی که در صفحه  15کتاب
نیمه تمام رها شده بود در صفحه  204ادامه پیدا میکند .این نكته از مهمترین دالیلی
است که نتوان فرجامی قطعی ویژه پیرنگهای پیشامدرن برای داستان در نظر گرفت و
اگر بخواهیم فرجام داستان را بازگوکنیم درخواهیم یافت که در رمان هیس اصالً
فرجامی مشاهده نمی شود و رمان با عدم قطعیت و نافرجام به پایان میرسد؛ هرچند
مخاطب را تا حدودی آماده میکند که برای سرانجام شخصیتها ،فرجامهای چندگانه
در نظر بگیرد؛ به عنوان مثال :چگونگی مرگ مجید با نظریات متفاوت آمیخته است به
طوری که هم میشود خودکشی را برای فرجام زندگیش در نظر گرفت و هم تصادف
را (ر.ک .همان 167 :و .)185
فرجام سرکار با قطعیت بیان نمیشود و چند سرانجام که همه آمیخته با شك و
تردید است برایش در نظر گرفته میشود :یكی اعزام به مأموریتی بیبازگشت ،دیگری
بیماری و سدیگر خودکشی (ر.ک .همان15 ،9 :و .)185
در بخشهای پایانی داستان نیز پیش از ضمیمهها اگرچه همچنان جریان روایت به
دست سرکار است اما جمالت نهایی طوری رقم میخورد که به نوعی میتوان آن را به
مرگ سرکار تعبیر کرد« :جای پوتین هایم روی برف نبود :خیلی وقت بود جای
پوتینهایم دیگر روی برف نمیماند» (همان.)266 :
با این جمالت نه می توان دقیق ًا به زنده ماندن او حكم کرد و نه به مرگ او و اینكه
اگر مرده است ،این مرگ در کجای داستان اتفاق افتاده و از چه بخشی از داستان
روایتهای پسامرگی اوست.
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بنابراین فرجام این رمان ،برخوردار از عدم قطعیت مدرنیستی است و برخالف
بسیاری از رمانهای پست مدرن به طور آشكار چندین فرجام برای داستان به خواننده
پیشنهاد نمیشود تا خواننده به انتخاب خود یكی را برگزیند؛ بلكه آنچه در این رمان
قابل تأمل است ،وجود فرجامهای چندگانه برای سرنوشت شخصیتهاست که به بارها
مشاهده میشود.
ويژگيهاي مفهومي منجر به تشکيک در رمان هيس

یكی از راه هایی که عدم قطعیت و تشكیك رمان را در پی دارد ،استفاده از مفاهیمی
است که داستان را به سمت این معنی سوق میدهد .نویسنده رمان هیس با استفاده از
مفاهیم شك برانگیز ،متناقض ،فاقد رابطه علی و معلولی ،بیانسجام و ...موجبات این
امر را فراهم آورده است به طوری که مخاطب این داستان هرگز به معنی قطعی دست
نمییابد و رمان به تعداد مخاطبانش معنا عوض میکند.
تناقض

سیگارها مال نامزد یكی از مقتولها بود :ازقندی بهش میگفت مهندس ...میخواسهت
با جهانشاه اگر شده ده دقیقه صحبت کند» (همان)22:؛ اما در جاههایی داسهتان را بهه
طور قطع و یقین استعاری و کنایی و ماجراها را سمبلیك و نمادین مهیدانهد« :وقتهی
من صحبت از سر تیزک و گردن زدن و رگ و دریدن سینهای میکنم ،معنی آن واقعاً
آن نیست که من کسی را با سر تیزک کشتهام و نشستهام به تماشای جان دادنش ،نهه،
بلكه منظورم از آن کهار و جسهم چیهز دیگهری اسهت( ...همهان )42 :و (ر .ک .همهان:
 65 ،56 ،54 ،43،42و .)66

حتی سر کار نیز گاه ماجرای قتلها را کامالً واقعی و رد آن توسط جهانشاه را مردود
میشمرد« :گفتم" :خودت خوب میدانی همه این چیزها اتفاق افتاده ،خوب هم اتفاق
افتاده( » "...همان .)55 :و گاه با قطعیت این ماجرا را سمبلیك و تمثیلی میداند« :نمیدانم
شاید برای همین جهانشاه آنچه به سرش آمده بود به یك داستان تبدیل کرده بود،
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در سراسر داستان ،روایتهایی هست که یكدیگر را نقض میکند .از صفحه  30تا 55
کتاب ،جهانشاه به طور مفصل داستان قتلهای خودش را بیان میکند و حتی گاه در
داستان جزئیاتی نظیر حضور نامزد یكی از مقتوالن در صحنه محاکمه جهانشاه و
گفتگویش با او نیز ذکر میشود:
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تبدیل به خنجر و چشم و گل و باغ :برای آنكه بیشتر از این داستانش شبیه آن
افسانههایی که خوانده بود نشود .چه زجری کشیده بود برای ساختن آن داستان تمثیلی»
(همان.)113 :
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تناقض در این رمان فقط به عدم قطعیت داستانی محدود نمیشود ،بلكه گاه در
جملهها و عبارات نیز مشاهده میشود« :سربلند کردم غیر از صدای گریهام هیچ صدایی
نمیآمد خوشمزه این بود که گریهام اصالً صدا نداشت» (همان.)129 :
«بار اولی بود که میدیدمش از این مطمئنم .اما فكر میکنم یك جاهایی باهاش
بودهام؛ چون قشنگ میشناختمش» (همان.)132 :
«اگر کسی زل میزد بهش به شب نكشیده یك گزکی چیزی ازش میگرفت
میانداختش زیر عصا نمیدانم آن موقع اصال ًعصا داشت یا نه ولی با عصا حسابی
میزدش» (همان.)203 :
«حاال آن  4ساعت ربط داشت به مرگ ما  4نفر :من ،جهانشاه و مجید» (همان.)255 :
از دیگر تناقضات ،تناقضاتی است که در گفتههای شخصیتها میتوان مشاهده کرد.
جهانشاه از کتابی به نام حجله ،که توسط شخصی به نام بازرگان نوشته شده است،
سخن میگوید و مفصل بحث میکند که اگرچه نام نویسنده کتاب نام یك مرد است به
احتمال زیاد این کتاب را یك زن نوشته است؛ حتی در جایی چنان سخن میگوید که
گویی نویسنده کتاب خودش بوده است و حق دخل و تصرف در آن را دارد« :باید در
کتاب حجله این را اضافه میکردم که بهتر است هنگام راحت کردن مادموازلها دهانشان
را با چیزی ببندید» (همان.)45 :
در جایی جهانشاه از خودش به عنوان یك شخصیت خیالی سخن میگوید« :اختر
توی تنهاییاش گاه با خودش حرف میزد؛ گاهی هم با یك مرد خیالی که اسمش را
گذاشته بود جهانشاه» (همان.)37 :
ال
از دیگر موارد تناقض در رمان هیس ،پاسخ به سؤاالت یا گفتگوهایی است که اص ً
بر زبان شخصیتها جاری نشده و تنها در ذهن آنها جریان داشته است« :دلم میخواست
بگویم :چرا همیشه بچهها را میفرستی پی قره قوروت؟ خب آن نره قول را بفرست"
نعمان گفت ":نمی روند .میگوید آمد و ما را گرفتند کی جوابگویش است؟( »"...همان:
 )208و (ر.ک .همان262 ،251 ،105 :و.)...

بررسي عوامل ساختاري و محتوايي تشکيک پسامدرن در رمان هيس

داستاني كردن واقعيت يا آميختن خيال و واقعيت

اگر این همه حرف بی ربط را قرار باشد وسط داستان بزنم برای آنهایی که میخواهند
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چنانكه پیش از این نیز ذکر شد ،موارد بسیاری به آمیختگی خیال و واقعیت در
داستانهای پست مدرن منجر میشود .از جمله نكات مورد توجه در این شیوه بعد
هستی شناسانه آن است .یكی از مواردی که موجب این در آمیختگی هستی شناسانه
میشود ،حضور نویسنده از جهان واقعی در جهان داستان است.
در رمان هیس این امر با وجود نقطه چینهای پیاپی در داستان خود را مینمایاند.
بیش از هر جایی حضور نویسنده در این بخشها محسوس است و مطالب این نقطه
چینها اکثرا با حضور و دخالت نویسنده شكل میگیرد« :به دلیل آنكه گفتگوی زیر
چیزی اضافی است و هیچ ربطی به داستان ندارد و به دلیل آنكه قادر به حذف آن
نمیباشیم این بخش را در صفحههایی نقطه چین قرار دادهایم تا در صورت نظر مساعد
شما توسط خود شم ا از کتاب جدا شود( .البته خوانده نشدن این بخش نیز به معنی
حذف آن توسط خواننده و نویسنده است)» (همان.)25 :
البته این امر تنها به نقطهچینها محدود نمیشود و خارج از آن نیز این دخالت و
ورود به چشم میخورد« :جهانشاه مثل مجید پاهایش را جمع کرده بود توی شكمش:
انگار از سرما قوز کرده بود .چشمهایش باز بود .نمیدانم به کجا داشت نگاه میکرد
شاید به پاهای ملت .شایدم به خونش که کف خیابان و کف کفشها را سرخ کرده بود.
شاید چشم انتظار کسی و چیزی بود شاید چشم انتظار من بود که ادامهاش بدهم.
شاید ...شاید تمام این فكرها و حرفها نشانهای از مرضی بود که ازش گرفته بودم .بد
کوفتی بود :جوری زل زده بود به کف خیابان که خماری و انتظار را میشد تویش
دید(.چون نمیتوانم بیشتر از این مواظب شبیه شدن قصهها باشم دیگر ادامه نمیدهم،
باشد باقی اش مال او)» (همان.)113 :
از دیگر موارد آمیختگی خیال با واقعیت در این متن اظهار نظر درباره خود متن با
بار هستی شناسانه بسیار زیاد است .در گفتگوی سرهنگ قاسمی با سرکار آمده است:
«بعید نیست این حرفهایی را که ما داریم االن میزنیم او نوشته باشد؛ چون میدانم
نمیخواهد بیاید جلو گفتم :شاید کل کتاب را او نوشته اصالً گفت :این هم بعید
نیست» (همان.)175 :

میخواهند بی دردسر داستان را بخوانند و باور کنند ،کار سخت میشود .چون حهس
و حالشان از دست میرود؛ شكاف به وجود میآید این وسط .آن وقت کل کهار زیهر
سؤال میرود (همان.)29 :
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نخستین ضمیمه ،که در پایان کتاب آمده است نیز بصراحت به اظهار نظر درباره
متن ،شخصیت پردازی و ...میپردازد (ر.ک.همان.)267 :
از موارد دیگر ،که میتوان آن را نیز در زیر مجموعه این شیوه ذکر کرد ،تحكم
شخصیتها به نویسنده است"« :عیبی که ندارد حرفهایت را زیر صفحه بزنم؟" جهانشاه
گفت" :چرا زیر نویس ،این همه جاست اینجا الحمدهلل"» (همان.)29 :
«حق نداری حرفهایی را که اینجا میزنم حذف کنی .باید همه را بیاوری تا کلمه
آخرش را» (همان.)29 :
در این رمان گاه داستانی کردن امر واقع چنان اتفاق میافتد و ساحت واقعیت و
تخیل چنان با یكدیگر در میآمیزد که جدا کردن این دو از یكدیگر ،دشوار می شود .از
موارد آمیختگی واقعیت با تخیل اشاره به کتاب دیگری است که حوادث ،شخصیتها،
مكانها و حتی راوی آن کتاب دقیقاً شبیه این کتاب است و همواره ترس از این برای
نویسنده هس ت که مبادا کتابی که در حال نوشتنش است با آن کتاب خیالی شبیه شود:
« مدتی پیش به کتابی برخوردم که بعد از خواندن آن دو دل شدم از اعدام جهانشاه و
حوادث روز اعدام چیزی در اینجا بیاورم یا نه .چون تمام اتفاقات روز اعدام (با تمام
جزئیات) در آن کتاب آمده بود» (همان.)90 :
چند صفحه که رفتم جلو دیدم نه ،هر کاری میکنم باز مثل هم میشوند چهون تمهام
حوادث ،آدمها ،مكانها و ...همه چیزمان یكهی بهود :ههر کهاری مهیکهردم بهاز شهبیه
میشدند مخصوصاً که آن کتاب از زبان مأموری کهه جهانشهاه را بهه سهمت سهكوی

اعدام میبرد (یعنی خود من ) نوشته شده بود(همان.)91 :
سپس راوی خواننده را به خواندن آن کتاب سوق میدهد و بدون اینكه از این
کتاب نامی ببرد از خواننده میخواهد که فصل سوم آن را بعد از نقطه چین بیاورد و
بخواند ( ر.ک .همان .)91 :در واقع در قسمتی از کتاب ،که ماجرای جهانشاه روایت
میشود با دو الیهی داستانی روبهرو هستیم؛ نخست داستان جهانشاه و دیگری داستانی
کامالً شبیه به آن ،که نویسنده مدام مواظب است که این دو با یكدیگر شبیه نشوند.

بررسي عوامل ساختاري و محتوايي تشکيک پسامدرن در رمان هيس

بيتوجهي به رابطه علي و معلولي در داستان

رمان هیس فاقد گرهافكنی و گرهگشاییهای معمول داستانهای پیشامدرن است و از
طرحی ارسطویی و مبتنی بر ساختار آغاز میانه و پایان ،که ارسطو در رساله شعرشناسی
خود به آن اشاره کرده است برخوردار نیست (هانیول .)14-14 :1383 ،داستان از آغازی
طبیعی به سمت فرجامی قطعی حرکت نمیکند و حاوی چراهای بیشماری است که
مخاطب یا برای بسیاری از آنها پاسخی نمییابد یا با پاسخهایی ضد و نقیض روبهرو
میشود؛ سوالهایی نظیر :چرا جهانشاه قاتل  17زن است؟ آیا جهانشاه قاتلی خونخوار
است یا فردی سیاسی است؟ آیا اکرم همسر نعمان همان همسر مطلقه مجید است؟
نسبت اکرم با سرکار چیست؟ زن چشم آبی اتوبان ،چرا هر روز دوشنبه از آنجا
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مورد دیگری که به آمیختگی خیال با واقعیت در این داستان میانجامد ،دشواری
تشخیص نویسندههای خیالی کتاب از نویسنده واقعی آن یعنی «محمد رضا کاتب»
است .در بخش در پرده آورده شده است« :با اینكه این بخش به طور کلی زاید میباشد
ولی خواندنش خالی از لطف نیست؛ زیرا با شخصیت و زندگی نویسنده آشنا میشوید»
(همان .)166 :اما زمانی که خواننده انتظار دارد با زندگی محمد رضا کاتب ،یعنی نویسنده
واقعی کتاب روبهرو شود دوباره به ماجرای مجید برمیخورد .این نكته هم به فراخور
چند الیگی داستان است و هم به دلیل آمیختگی خیال و واقعیت؛ زیرا نویسندهای که از
او در این کتاب نام برده شده خود شخصیتی خیالی است که توسط نویسنده اصلی
کتاب «محمد رضا کاتب» خلق شده و این اثر را به وجود آورده است.
از ترفندهای دیگر آمیختگی خیال با واقعیت استفاده از منابع تخیلی است .در این
رمان بارها از منابع و آثاری نام برده شده و حتی در برخی موارد جزئیاتی نظیر نام
نویسنده و مشخصات نشر آن منابع نیز آورده شده است؛ در حالی که هیچ یك از آنها
در عالم واقع موجود نیست؛ آثاری نظیر هوسنامه یا گمان طبیعت ،اصحاب شمال،
حاشیه ای بر اصحاب شمال ،در پنهان و ...که به نویسندگانی نظیر سید حسن آقابزرگ
اصفهانی ،شیخ محمد کازرونی ،ابوالقاسم چایچی قمصری کاشانی ،علی آروزی و...
نسبت داده شدهاند حال اینكه این شخصیتها و آثارشان نشأت یافته از تخیل نویسنده
است و حتی خود نویسنده نیز با نهادن عنوان «افسانههای واقعی» بر این بخش بر این
گفته صحه میگذارد و بر آمیختگی خیال و واقعیت تأکید میکند (ر.ک .همان.)143 :

می گذرد؟ و سؤاالت بیشمار دیگری که گویی تنها برای این در داستان وجود دارد تا
خواننده را هر چه بیشتر به سمت تردید ،بیسرانجامی و شك زدگی هدایت کند.
عدم انسجام

عدم انسجام از جمله عواملی است که هم بر ساختار و هم بر محتوای اثر تأثیر دارد و
در واقع عاملی هم ساختاری و هم محتوایی است .اگر چه وجود عوامل ساختاری ،که
عدم انسجام متن را موجب میشود در رمان هیس چندان اغراق شدن نیست ،اما
میتوان به تعدادی از آنها ،که تشكیك مفهومی اثر را نیز در پیداشته است ،بدین
صورت اشاره کرد:
جاهای خالی در رمان  :جاهای خالی در رمان هیس به شكلهای مختلفی مشاهده
میشود؛ از جمله:
 به صورت سه نقطه ،که گاه پس از جمالت کامل می آید و گاه پس ازجمالت ناقص « :فكر کردم میخواهید کارت ماشین را ببینید( »...هیس،
.)148 :1392
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«جهانشاه گفت" :چرا داریم دور خود میچرخیم شدهایم مثل( »"...همان )93 :و
( ر.ک .همان 154 ،152 ،114 ،61 ،54 :و.)...

 به صورت نقطه چینهای پیاپی :در صفحه  147کتاب ،سرفصلی آورده شدهبه نام «زندگی یك معجزه است» مشخصات نویسنده و حتی نشر کتابی که
قرار است مطالبش در آنجا آورده شود ذکر شده است؛ اما به جای مطالب
تنها نقطه چین و خطوط خالی مشاهده میشود.
) :سیب زمینیها را هم از اینجا بلند
 به صورت پرانتزهای خالی« :گفتم (میکردی؟» (همان.)200 :
نویسنده خود وجود پرانتزهای خالی و پر را حمل بر تشكیك اثر میکند( « :به غیر
از حروف) پرانتزهای خالی و پر نیز عالمت محلهای شك هستند» (همان.)196 :
بازیهای شكلی و چاپی :چنین ترفند انسجام شكنانهای در رمان هیس چندان اغراق
شده نیست و پا را از دایره محدودی از ساختار شكنیهای چاپی فراتر نمیگذارد که از
جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسي عوامل ساختاري و محتوايي تشکيک پسامدرن در رمان هيس
 وجود نقطه چینهای افقی و گنجاندن بخشی از مطالب در آنها (ر.ک .همان-29 : 25و  42-43و .)170-176 ،90-92

 274-272و .)277-286

نبودن قاعده

اگر چه رمان هیس رمانی فاقد قاعده های ساختاری رمانهای معمول است در این رمان
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 استفاده بسیار زیاد از برخی نشانههای نگارشی نظیر «دو نقطه» حتی در جاهاییکه اصال ًاین عالمت ،مناسب به نظر نمیآید؛ مانند«:انگار داشتم میرفتم عروسی
خواهرم :هم یشه آرزویم بود خواهری داشتم :سر بلند کردم سمت آسمان :برف داشت
پا میگرفت دوباره :دانههایش حسابی درشت شده بود» (همان.)5 :
 وجود این عالمت اگر چه در کل متن پراکنده است در سه فصلی که با عنوان«حكایت سفر و شبانه یكم» نامگذاری شده است به صورت افراط شدهتری به چشم
میآید (ر .ک .همان187-227 ،5-18 :و .)249-266
 تغییر شماره حروف نوشتاری :تقریب ًا چهار شماره حروف مختلف در اثرمشاهده میشود که از جمله میتوان به تغییر شماره حروف اصلی در صفحات،54-26:
 165-162 ،143-135 ،103-95 ،92-90و  ...اشاره کرد .و از قضا خود نویسنده نیز
تغییر شماره حروف را نشانگر تشكیك اثر معرفی میکند« :جمالتی که با
حروف«لوتوس» و ...چاپ شده ،جمالتی است که محل شكند .چون مشخص نیست
آن فعل و ...گفتگوهای انجام شده با حروف«لوتوس» و ...چاپ شدهاند تا از غیر
تردیدها قابل تفكیك باشند» (همان)196 :؛ اما ترفندهایی که برای نشان دادن عدم انسجام
در رمان هیس استفاده شده است ،بیشتر مفهومی و شامل روایتهای از هم گسیخته،
صحبتهای فراداستانی ،تناقضگویی ،جابهجایی و ...است که در بخش عوامل مفهومی
منجر به تشكیك اثر به آن پرداخته شده است .غیر از اینها بخشهایی بین داستان مشاهده
می شود که محتوای آن با بخشهای دیگر کامالً متفاوت است و عدم انسجام را در متن
در پی دارد؛ نظیر بخشی که تهیه و تدوین و بازنویسی آن به مجید تابعه نسبت داده
شده است (ر .ک .همان .)135-146 :در پایان رمان نیز بخشهایی با عنوان ضمیمه آورده
شده که در آن مطالبی از روانشناسی و فلسفه و فیزیك گنجانده شده است؛ مطالبی از
گفتمان دیگر که در ظاهر هیچ ربطی با رمان در آن نمیتوان مشاهده کرد (ر .ک .همان:

نبودن قاعد ه به صورت اصطالحی معمول در وادی پسامدرنیسم استفاده نشده است و
در آن اتفاق در فرایند نگارش به صورتی که در بخش مباحث نظری مقاله به آن اشاره
شد به کار گرفته نشده است.
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نتيجه
با مطالعه ویژگیهای داستانهای پستمدرن میتوان دریافت که دنیای داستانهای پسامدرن
دنیا ی واحد و عقالنی به عنوان تنها دنیای موجود نیست .این تحول نویسندگی ،نتیجه
تحول نگرش به دنیایی است که ما در آن میزییم .در این داستانها عقالنیت به کناری
نهاده می شود و در نتیجه معنای دقیق و منطقی از متن رخت بر میبندد و تردید،
نسبیگرایی و عدم قطعیت جایگزین آن میشود .بر این اساس در ساختار و مفهوم
داستانها دستكاریهایی صورت میگیرد که هر چه بیشتر بر این عدم قطعیت و تردید
برانگیزی داللت داشته باشد .این عوامل ،که در این پژوهش از آنها یاد شد ،قابل تعمیم
به بسیاری از رمانهای پستمدرن است .در این پژوهش رمان «هیس» به عنوان یكی از
رمانهای برگزیده دهه  ،80که بسیاری از ویژگیهای منجر به تشكیك پسامدرنیسم را در
خود دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است .نویسنده در این اثر با تغییراتی که در نوع
روایت و زاویه دید به وجود آورده یعنی به کارگیری چندین روایت موازی ،تغییر راوی
و زاویه دید و نبودن راوی مقتدر و قابل اعتماد ،نحوه روایت داستانی را تغییر داده و
خواننده را در معرض روایتی متفاوت و متنوع قرار داده است .وی با به کارگیری انواع
جابهجاییها ،تناقضات ،عدم قطعیتها ،فرجامهای چندگانه و بیتوجهی به رابطههای علی
و معلولی بر افزایش قانون احتماالت افزوده و با تداخل داستانها ،شخصیتها ،انواع ادبی
و سبكها و خیال و واقعیت با تأکید بر بعد هستی شناسانه اثر ،تداخل جهانهای ممكن
را به منصه ی ظهور گذاشته است .نویسنده در این اثر با به هم ریختن محتومیت
داستانهای پیشامدرن و به کارگیری عوامل منجر به تشكیك داستانهای پسامدرن همه
چیز را در هالهای از تردید فرو برده است و از حداکثر امكانات نوشتار پسامدرنیستی
برای شك بر انگیز کردن و عدم قطعیت اثر استفاده کرده است تا بدین وسیله بخشی از
عدم قطعیت دنیای پسامدرن را به نمایش بگذارد .وی عقالنیت دنیای پسامدرن را در
این اثر مورد تشكیك قرار می دهد به طوری که هیچ معنای دقیقی از متن نمیتوان به
دست داد و حتی به دشواری می توان بر سر کلیات آن به تفاهم رسید.
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در این مقاله براساس خوانش پساساختارگرایانه به تجزیه و تحلیل رمان شوهر آهو خانم اثر
علی محمد افغانی پرداخته شده است .و اینكه هریك از عناصر داستانی اصلی ،نماد و نمایندة
کدام گفتمان حاکم در داستان هستند .این رمان بشدت تحت تأثیر گفتمان مردمساالر قرار دارد
و زن آرمانی داستان ،فاقد وجهة اجتماعی فعال و پویاست و به همین دلیل ایدئولوژی مسلط
بر رمان ،تجاوز و تخطی نیروهای نوگرا را مطلقا برنمیتابد؛ بنابراین فرد خاطی را سرکوب
میکند و از وی شخصیتی الابالی ،افسونگر و در نهایت ،عنصری ضد اجتماعی میسازد و
جایگاه وی را تا سطح کنشگر «ضد قهرمان» تنزل میدهد.
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 .1مقدمه و چارچوب نظري پژوهش
ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مهمترین مسائل و دغدغههای پژوهشگران و
اندیشمندان حوزههای مختلف علومانسانی در دو قرن اخیر بوده است .برای شناخت
بنیانهای فلسفی این جریانات فكری باید مقداری به عقب بازگشت؛ با ظهور فلسفه
دکارت و تقابل سوبژه با ابژه ،معرفتشناسی 1در رأس مباحث فلسفی غرب قرارگرفت.
در سوبژکتیویسم دکارت این گونه تصور می شد که واقعیت عینی بهصورت شیء
مستقل در مقابل سوبژه قراردارد و واقعیت ،انطباق تصویر ذهنی سوبژه با واقعیتها و
مصادیق بیرونی است؛ اما با ظهور کانت( )1804سوبژه به عنوان واهبالصّور و سازنده
تصویر جهان بیرونی مطرحشد .کانت مدعی است مجموعهای از مقوالت و مفاهیم
ذهنی مقدم بر تجربه در ذهن آدمی ،2رکن اصلی سازنده واقعیت بیرونی و مدرکات
اوست .این رویكرد کانتی در فلسفه مدرن ،پس از کانت در حوزههای مختلف
زبانشناسی ،نقدادبی ،مردمشناسی و دیگر شاخههای علومانسانی در قرن بیستم در قالب
ساختارگرایی 3بسط و گسترش یافت (زرشناس :1382،ص .)12نخستین جلوههای ظهور
این اندیشه را در اوایل قرن بیستم در آرای فردینان دوسوسور میتوان یافت .سوسور به
وجود نظام بنیادی یا ژرفساختی در پس زمینه زبان اعتقاد داشت و بر این اساس ،تمایز
دوگانه ای میان النگ و پارول یا زبان و گفتار مطرح کرد .تمرکز سوسور بیشتر بر النگ
است« .به اعتقاد سوسور عمدهترین وظیفه زبانشناس توجه به النگ است» (کالر:31،
ص .)1390او بهدنبال این بود که بداند«النگ چگونه عمل میکند و به مبدأ دستوری این
یا آن زبان توجهی نداشت» (برتنس :1390،ص .)70در توضیح بیشتر«النگ» میتوان گفت
دستگاه زیرساختی انتزاعی و اجتماعی است که گفتار و نوشتار تجلی عینی و انضمامی
آن دستگاه زیرساختی انتزاعی است .درواقع ،النگ مفاهیم و مقوالت فطری ،پیشینی و
ماقبل تجربی تعبیه شده در ذهن آدمی است که کانت در فلسفه خود مطرح کردهبود.
براین مبنا ساختارگرایان در حوزه مطالعات ادبی معتقد بودند که تمام آثار ادبی در پس
تجلیهای عینی خود ،برخاسته از نظام مشترک ژرفساختی است .بنابراین بهدنبال
کشف نوعی دستور بنیادی مشترک و عام و تفسیری قطعی و علمی از ساختارهای
زیربنایی آثار ادبی بودند .از پایان دهه شصت قرن بیستم از درون ساختارگرایی اندیشه
مابعدساختارگرایی متولدشد« .در واقع اندیشه مابعد ساختارگرایی نوعی سیر متكامل

ساختگرایی در شاخهها و گرایشهای مختلف آن بود» (امامی :1382 ،ص .)14اعتقاد به
قطعیت دریافتها و مطلق پنداشتن تفاسیر ،ساختارگرایان را در قلمروی محدود شناخت،
متوقف میساخت؛ بنابراین آنها در فكر و اندیشه رهایی از این بنبست محتوم افتادند.
از طرفی«تزلزل قطعیت های علمی در قرن نوزدهم و سراسر قرن بیستم ،که موجب
تردیدهای فلسفی نسبت به واقعیت شد ،مهمترین مبنای نظریه ساختشكنی 4مطرح
شد» (همان :ص  .)11فالسفه قرن بیستم و در رأس آنها نیچه از بطالن ارزشهای قطعیت
یافته اجتماعی سخن گفت و با اعالن نفی خداوند به عنوان بزرگترین عنصر ارزشگذار،
انسانها را به درهم شكستن نظامهای ارزشی کالسیك و خلق ارزشهای جدید ترغیب
کرد .در اندیشه فوکو متفكر پستمدرن فرانسوی ،سوبژکتیویسم کانتی و یقینانگاری
ساختاگرایانه از میان میرود و از مرگ سوبژه سخن به میان میآید .این فلسفه در
نخستین قدم در پی ویران ساختن و بر هم زدن نظم موجود است.
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چیزی ساخته شده است؛ مثالً نظامی فلسفی یا سنت و یا فرهنگ و کسی میخواههد
آن را آجر به آجر خراب کند تا بنیادهای آن را تحلیل و آن را مستحیل کند .فردی به
نظامی مینگرد و چگونگی ساخت آن را مستحیل میکند تا معلوم دارد زاویهها و یها
سنگهای پایه ،کدام اسهت و چنانچهه آن را جابههجا کنهد از قیهد اقتهدار نظهام رهها
خواهدشد (ضیمران :1386 ،ص 37و .)38

مطابق این فلسفه« ،خود چیزها همواره خود نیست مگر دریافتن شكلی دیگر .اصل یا
سرچشمهای همواره چیزی همچون پیوست آن به آن افزوده میشود .معنای نهایی در
پس تأویلهای بیشمار گممیشود .میپنداریم به ژرفای معنا رسیدهایم اما همواره فراتر از
معنا ،فراتر از فراتر میرویم» (احمدی :1380،ص  .)395در حوزه نقدادبی ،روالنبارت
اصطالح مرگ مؤلف را مطرح میکند تا بدین وسیله«معنا توسط خواننده آفریده ،و
قراردادها و قواعد پیشین از اعتبار ساقط شود» (نوریس :1388 ،ص .)13تأکید بر نقش
خواننده و مشارکت او در تولید معنا از اصول اساسی رویكرد پساساختارگرایی است.
معنای هر اثر ادبی آن نیست که نویسنده در لحظهه نگهارش اثهر در ذههن داشهته یها
نویسنده پس از پایان یافتن نگارش فكرکردهاست که این معنها را دارد .محهدودکردن
معنای هر اثر به آنچه شاعر/نویسنده احتماالً در ذهن داشته اگرچهه همچنهان یكهی از
راهبردهای ممكن در نقداست ،این راهبهرد پاسهخهای بعهدی بهه اثهر را کهماهمیهت
میشمارد و تلویحاً میگوید که اثر به دغدغههای لحظه خلق خود پاسخ میدهد (کالر،
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 :1382ص.)90
بنابراین «وحدت متن در مقصد آن است نه در منشأ آن» (ایگلتون :1380،ص.)34

منتقدان پساساختارگرا ،پس از به حاشیهراندن مؤلف و از اعتبار ساقط کردن نیت او،
تمرکز خود را بر متن معطوف میسازند اما آنها در قطعیت معانی برخاسته از متن نیز
تردید میکنند .از آنجا که معنای واژهها محصول روابط تمایزی است ،معنا هرگزناب
نیست .ژاک دریدا بر مبنای این ساختار تمایزی در زبان بر آن است که مدلول هرگز در
خود و برای خود در حضوری کافی و بسنده وجود ندارد .که تنها به خود ارجاع دهد،
طبق قاعده ،هر مفهومی در زنجیرهای یا در نظامی حك شدهاست و درون آن نظام به
دیگری و به مفاهیم دیگر ارجاع میدهد ( .)Derrida, 1996: 30بنابراین دریدا معتقد
است که معنا همواره به تعویق میافتد و اساس ًا فرایندی که به واژهها معنا میدهد ،هرگز
پایان نمی یابد.

(قاسمیپور :1388 ،ص.)141

مسئله بسیار مهم در زمینه خوانش شالودهشكنانه این است که میباید الزاماً بر
اساس شواهد و قراین درون متن صورت پذیرد« .ما نمیتوانیم متن را به سوی چیزی
جز خود آن هدایت کنیم .هیچ چیز بیرون از متن وجود ندارد (احمدی :1380،ص،)393
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راهبرد دریدا این اسهت کهه متهون و یها بخشههایی از متهون را بهه اجهزای اولیههاش
فرومیپاشاند تا تناقضها و تضادهای درونی آنها را آشهكار سهازد .مهتن بهرای اینكهه
تظاهرکنهد ،معنههای پایههداری خلههق کههردهاسههت؛ سرپوشهههایی را بهههکههار مههیگیههرد و
شالودهشكنی در اصل میکوشد این سرپوشها و پنهانكاریها را هویهدا سهازد و از ههم
بگسلد؛ زیرا متنها به کمك تمامی انواع ابزارههای بالغهی ،مهیکوشهد مراکهز ممتهاز-
تقابلهای دوگانة تلویحی یا صریح -خلقکند (برتنس :1390،ص.)152
اصوالً خوانش ساختارشكنانه درصدد نشاندادن این است که نیروههای ههمسهتیز
متن ،خود به ناگزیر قطعیت ظاهری و معنهای آن را بهه درون آرایهش نامحهدودی از
امكانات چندگانه ،ناهمساز و نامتعین ،پخش و پراکنده میکند .ساختشكنی به دنبال
به نمایش گذاشتن و بهرهکشی از شكافها ،تناقضات و تسلسلهای بهیپایهان اسهت و
ادعاهایی همچون حقیقت ،عقل ،ساختار ،فرایند ،محاکات و مواردی از ایهن قبیهل را
بیپایه میسازد .ساختشكنی به عنوان موضعی تأویلی ،پهیشانگهارهههای درازدامهن
محاکاتی و بیانگرایانه مربهوط بهه نوشهتار سهاده و بهیآمیهغ را زیهر پها مهیگهذارد»

بنابراین چنین فرایندی باید «از طریق واشكافی دقیق نیروهای معنایی درگیر در خود
متن انجام میشود» (فتوحی :1387،ص .)111درواقع تكیه و تأکید منتقد باید بر نشانگان
درون متن باشد و او با کشف تناقضات و شكافهای متن ،مناسبات درونی نوینی میان
نشانگان کشف کند و هرگونه کشف معنایی منوط بر وجود اسناد و قرائن متقن درون
متنی است؛ در غیر این صورت با نوعی آنارشیسم ادبی روبهرو خواهیم شد.
 1-1پيشينه پژوهش
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در غالب نقدهای دربارة این رمان اذعان شدهاست که این داسهتان «غمنامهه زن ایرانهی»
است .سپانلو ( :1366ص )167و میرصهادقی ( :1382ص140و  )141صهراحتاً بهه ایهن نكتهه
اشارهکردهاند .رجبنیا ( )1340و ناظمی نیز درست بر همین مسهأله انگشهت نههادهانهد
(افغانی :1388 ،ص 12تا  .)14در پژوهشهای متهأخر ،عسهگری حسهنكلو ( ،1384ص  )177و
سراج(دسهپ) در پژوهشهههای ارزشههمند خههود بههه ایهن مسههئله اشههاره کردهانههد .سههراج
درتوصیف شخصیت آهوخانم در این رمهان مهی گویهد« :بهرای اولهین بهار در ادبیهات
داستانی فارسی در این رمان است که یك زن نقش آفرینی میکند و میتواند خانهه اش
را در نبود شوهرش نجات دهد .تا قبل از این رمان ،نقش زن در ادبیات نقشهی منفعهل
بود؛ پس از این رمان است که در رمان سووشهون زن بهه میهدان اجتمهاعی و سیاسهت
کشیده میشود» (سهراج :1388،ص  .)39دسهتغیب دربهارة شخصهیت اصهلی ایهن داسهتان
میگوید« :آهو همچون شیرزنی میخروشد و با چنگ و دندان از حق خود دفاع میکند.
او درست در لحظهای که شوهرش فاصلهای با سقوط کامل ندارد به نجات او میشهتابد
و وی را از اعماق تباهی میرهاند» (دستغیب :1383،ص .)103این منتقدان ،مطابق و موازی
با ایدئولوژی متن ،ضمن طرفداری از «زن منفعهل داسهتان» بههههیچ عنهوان بهه مواضهع
مردساالرانه متن و داوریهای جهتدار نویسنده درباره زن دیگر داستان و کیفیت و دالیهل
به حاشیه راندن وی اشارهای ندارند .درواقع« ،ایدئولوژی متن» ،اذههان ایهن منتقهدان را
مقتدرانه تسخیر کرده و به آن جههت دادهاسهت .دربهارة جایگهاه زن در جامعهه ایرانهی
میتوان از کتاب ارزشمند «جنبش حقوق زنان در ایران» نوشته الیزساناساریان یادکرد .از
میان آثاری که بهصورت اخص به مطالعه جایگاه زن در متون ادبی و خوانش فمنیسهتی
آثار پرداختهاند ،میتوان به کتاب آذین حسهینزاده بها عنهوان «زن آرمهانی ،زن فتانهه» و
همچنین کتاب «مكتب اصالت زن در نقد ادبی» نوشته محمود حسن آبادی اشهاره کهرد

«شوهرآهوخانم» در بوتة نقد پساساختارگرا

که پس از بررسی نظریه های فمنیستی ،آثار داستانی منیرو روانهی پهور رادر پرتهوی آن
نظریه مهورد بررسهی قهرار داده اسهت .پژوهشههای متعهددی نیهز بهر اسهاس رویكهرد
پساساختارگرایی انجام شدهاست .دهقانیان ( )1390/1389در مقالههایی با عنوان«بازخوانی
داستان شیر وگهاو کلیلهه و دمنهه براسهاس نظریهه سهاختشهكنی» و «نگهاهی تهازه بهه
داستانهای کیكاووس براساس نظریه ساختشكنی» ،خوانش متفهاوت و تهازهای از ایهن
روایتهای ارائه کردهاست .رضایی دشت ارژنهه ( )1392در مقالهه«نقهد و بررسهی داسهتان
فرود سیاوش براساس رویكرد ساختشكنی» به تقدسزدایی از شخصیت کیخسهرو و
دگرگون ساختنِ روایت فردوسی پرداختهاست .اهمیهت و ارزش خهوانش آثهارادبی در
پرتوی نظریه ساختشكنی ازین روست که افقههای معنهایی تهازهای بهه روی مخاطهب
میگشاید و امكانات تازهای برای درک بهتر متون به وجودمیآورد.
 1-2بررسي مسئله تحقيق
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رمان شوهرآهوخانم به زعم بسیاری از منتقدان یكی از موفقترین آثار ادبیات داستانی
معاصر است.آقای سیروس پرهام این رمان را بزرگترین رمان زبانفارسی و علیمحمد
افغانی را تواناترین داستاننویس ایرانی میداند (پرهام :1340،ص .)971استعالمی عنوان
«رمان قرن» را به این رمان میدهد (استعالمی :2535 ،ص )286و اسالمی ندوشن از آن
شاهكار زبانفارسی یاد میکند که انتشار آن مایه دلگرمی و امیدواری است (افغانی،
 :1388ص .)10این داستان در برهه حساسی از حیات اجتماعی و سیاسی ایران و مقارن با
سالهای پس از کودتای 28مرداد سال 32خلق شده است؛ دورهای که ادبیات رسالت
اجتماعی و جنبه اصالحی خود را به گوشهای نهاده بود و «به داستانهای تمثیلی،
اسطوره ای ،لذتجویانه و پوچگراییهای رمانتیك» (میرعابدینی :1380،ص )276رغبت نشان
میداد .پرداختن به مسائل زنان در رمانهای اجتماعی از سال  1300با«تهران مخوف»
مشفق کاظمی کلیدخورده بود و با نویسندگان مطرحی چون عباس خلیلی ،محمد
مسعود و ربیع انصاری دنبال شده بود .موضوع اصلی و کانونی رمان شوهرآهوخانم نیز
در امتداد رمانهای اجتماعی این عصر ،جایگاه زن و احواالت او در جامعهای در حال
گذار از سنت به سمت تجدد است و به زعم برخی «نخستینبار است که خواری و
بیحقوقی زنایرانی مطرح میگردد» (افغانی :1388 ،ص .)12کامشاد مینویسد« :افغانی
برای اولین بار از بردگی زن ایرانی در برابر هوا و هوس شوهر از ستمگری قوانین و
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رسوم تحمیلی مردان بر زنان برای تسلیم و فرمانبردارکردن هرچه بیشتر آنها پرده
برداشتاست» (کامشاد :1384،ص .)195خود نویسنده نیز معتقداست که نخستین کسی
است که به پشتیبانی از زنان ،سعی بر بازگرداندن هویت از دست رفته آنها داشتهاست
(افغانی :1388 ،ص  .)14حال فارغ از اظهارات نویسنده و داوریهای منتقدان ،این سؤاالت
پیش میآید که آیا این رمان واقعاً توانستهاست در راستای احیای هویت زن ایرانی گام
بردارد و منطق فرودستی و ضمیمهبودن وی را متزلزل سازد یا خیر .آیا ایدئولوژی
مردساالر ،که با قدمت و قدرت خیرهکننده خود ،بسیاری از جوانب فرهنگ از جمله
ادبیات و متون داستانی را کنترل میکند براین متن نیز سایه افكندهاست یا اینكه در
چرخشی بی سابقه ،جای خود را به زنساالری داده و در برابر آن فروتنانه کرنش کرده
است؟ در نگاه نخست اینطور بهنظر میرسد که نویسنده طبق ادعای خود «وحشیگری
و ماجرای کینتوزانهای» را برمال ساختهاست که قرنها بر سر زن ایرانی آمده و وی را
در جهان داستان به منزلت واقعی خویش نزدیك کردهاست؛ اما این صرف ًا ظاهر و
روساخت داستان است و ژرفساخت داستان واقعیتهای دیگری را آشكار میسازد .در
خوانشی ساختشكنانه این بنای ایدئولوژی ویران میشود و فارغ از ادعاهای نویسنده،
معنای دیگری از متن بر خرابههای ایدئولوژی نخست بنا میگردد .که از سیطرة
نویسنده رها شدهاست .دریدا معتقداست «مؤلف را باید اختراعی که دیگر سود ندارد،
انگاشت و متن را آغاز خواندن دانست .او همچون سوسور میگوید چیزی خارج از
متن وجودندارد .هر متن که میخوانیم در جریان خواندن ،شالودهشكنی میشود و
ساحت کالممحوری و متافیزیكی حضور آن شكسته میشود .فراشد دنبالکردن معنا به
هیچ وجه ،حضور معنا نیست و در جریان خواندن ،معناهای بیشمار آفریده میشود که
در خود ،انكار معنای نهایی است (احمدی :1380،ص .)387در این رویكرد تكیهگاه اصلی
باید خود متن باشد .بنابراین نگارندگان با توجه به ویژگیهایی که در متن حضور دارد،
نشان داده اند که این داستان بشدت تحت سیطره گفتمان مردساالر قراردارد .در این
رمان ،دو شخصیت اصلی زن که نمایندة تفكر دوآلیسمِ کالسیك خیر و شر هستند ،در
قالب کلیشهٔ «زن آرمانی» و «لكاته» بازتولید شدهاند؛ زن آرمانی،موجودیست تسلیم و
تابع امیال عناصر مردانه؛حمایت از این سوژه منفعل با رنگ و لعابی فمنیستی صورت
پذیرفته است که سعی نگارندگان این مقاله معطوف به برمال ساختن این مكانیسم بوده
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است .از طرفی زن فتانه درست برعكس زن آرمانی ،کنشگری پویا و در خالف جهت
امیال گفتمان مردمحور است .به منظور دستیابی به معنای موردنظر ابتدا میبایست
زوایای مختلف کاراکترهای اصلی داستان و نحوه کنشگری آنها روشن گرد:

(همان :ص .)163

در داستان بهرغم تمامی ویژگیهای برآمده از جامعه مردمحور و علیرغم تمام موانع
و محدودیتهایی که این مردمستبد برای زنان داستان بهوجود آورده ،نویسنده سعی
کرده است تاحد ممكن شخصیت و وجهه او را مثبت و مقبول ترسیم کند و او را
درمیان هاله ای از تقدس و الوهیت بپیچاند ،مطابق داستان ،انتساب این مرد به خاندان
نبوت به دلیل سیّد بودن اوست و شغل او نیز به اعتبارِ اهمیت و تقدس نان ،پیشهای
مقدس بهشمار می آید .نویسنده حتی در توصیف دکان نانوایی سیدمیران نیز سعی بر
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 .2سيدميران نماينده گفتمان مردساالر
در داستان شوهرآهوخانم ،سیدمیرانسرابی نماینده تمام و کمال گفتمانی است که طی
سالیان دراز سیطره خود را در سطح جامعه تثبیت کرده و در عرصههای مختلف فرهنگ
ریشه دواندهاست .این مرد در ساختار خانواده ،خود را زعیم و قدرت بیچون و چرا
میداند و معتقداست« :وظیفه پدر طبق نظریه ارسطو این است که در رأس خانواده
قرارگیرد و این اجتماع کوچك را در راه خیر و صالح ،حق و حقیقت راهبری کند»
(افغانی :1388 ،ص .)67در این اجتماع کوچك ،که مرد رئیس و والی آن به شمار میآید،
وظیفه زن نیزصرف ًا پرداختن به کارهای روزمره منزل است .نویسنده از زبان سیدمیران به
اهمیت و تقدس وظایف خانگی اشاره میکند« :برای یك زن چه وظیفه و تكلیفی
مهمتر و مقدستر از اینكه مشغول بزرگکردن بچههایش باشد؟ مگر نشنیدهای که بهشت
زیر پای مادران است» (همان:ص)469؟ شخصیت مرد این داستان با مواضع غیرقابل
انعطاف خود به هیچ عنوان در پی دادن آزادیهای حداقلی به زنان نیست و با تمام توان
از حضور و مشارکت آنها در محیط اجتماع جلوگیری به عمل میآورد« :سیدمیران در
ساعاتی که مهمانی داشت ،بدش می آمد زنها از اتاقها بیرون آیند» (همان :ص )199و حتی
«زورش میآمد دختر یازده سالهاش به مدرسه برود و برای زن جماعت سواد را عیب
میدانست» (همان :ص .)298زن مقبول و مورد نظر سیدمیران زنی است که به هیچ عنوان
خواستار آزادی نباشد و مانند برّهای مطیع و به همان اندازه سلیمالنفس و سازگار باشد
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نزدیكکردن آن با مضمونهای اسالمی دارد و میگوید :نانوایی او«در کمرکش خیابان،
زیر کوچه کوتاهی که به مسجد جامع شهبازخان سرباز میکرد قرارداشت» (افغانی:1388 ،
ص  )18و صدای اذان و مناجات در آنجا میپیچید .چندین بار زیارت مرقد امام هشتم
در کارنامه سیدمیران ثبتاست .قبلهنمای کوچك و مهرنمازی که همیشه در جیب
جلیقهاش بود (همان :ص  )155نیز بر بُعد الهی و تقدس این مرد حكایت میکند .از
طرفی حادثه مهم داستا ن درست در ماه مقدس رمضان و هنگام اذان ظهرکلید میخورد
تا تأکید نویسنده بر فضای قدسی و الهی کامل شود .این شخصیتپردازی و تمام این
تأکیدها به گونهای هوشمندانه طراحی شده است و به پیش میرود که انحراف
سیدمیران از جاده حق توسط یك زن ،برجستهتر جلوهکند .شخصیتهای موازی با
سیدمیران در داستانهای کالسیك مانند داستان شیخ صنعان نیز غالب ًا از نظر وجهه
اجتماعی ،موردقبول و از نظر سنی نیز از عنصر زن بزرگتر هستند (عطار :1383 ،ص -56
 .)64این مسئله به صورت ضمنی بر قدرت فتانگی و فریبندگی عنصر زن در منحرف
ساختن مردانِ برجسته و صاحبنام اشارهدارد .سیدمیران قبل از آشنایی باهمازندی به
دقیقههای شرعی کامالً پایبند است اما داستان به گونهای پیشمیرود که رفته رفته
هستی او زیر و رو میشود؛ به انسانی شرابخواره ،تارکالصلواه و محتكر تبدیل میشود
و از جایگاه و منزلت اجتماعی خود سقوط میکند .نویسنده تمامی این پیشامدهای
ناخوشایند و ناگوار را به گونهای به وجود هما در زندگی سیدمیران پیوندمیزند.
با نگاهی ژرف به داستان و به استناد برخی شواهد و قرائن ،میتوان به وجه دیگری
از شخصیت سیدمیران و به تبع آن به معنای دیگری از داستان پیبرد .سیدمیران با دیدن
زن بیپناه و تنها و یگانه در زیبایی درصدد تسخیر او برمیآید .او در ابتدا با سوء
استفاده از جایگاه و شأن اجتماعی خود ،زن بیپناه را فریب میدهد و از همان ابتدا با
ترفند و حیله ،سعی میکند اطمینان وی را به خود جلب سازد« :تا روزی که زیر
حمایت این حقیر هستی جای دخترم را داری» (افغانی :1388 ،ص  )161و به او قول
می دهد که فرزندانش را از چنگ شوهر ستمگر درآورد و به آغوش او بازگرداند؛ اما در
سر خیاالت دیگری می پروراند .او پس از دیدن زن جوان هنگام نمازگزاردن دچار
وسوسه و تنشهای درونی میشود و زمانی که خاطره نخستین دیدارهایش با زن
زیباروی را در ذهن خود مرور میکند با خود میگوید« :گیسوی نرم و خرمایی رنگ،
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گردن صاف و بلند و بناگوش نقره فامش چون رازی از پرده برون افتاده غوغا میکرد»
(همان :ص . )32درواقع هما به صورت کامالً ناخواسته در نقش ابژه جنسی قرار میگیرد؛
اما داستان به گونهای پیش میرود که او خطاکار و مقصر اصلی معرفی میشود .در پایان
نیز بعد از چندین سال استفاده ابزاری سیدمیران از هما در جهت ارضای امیال نفسانی،
هما همانند راهزنی بیرحم با پولهای سیدمیران فرار میکند و سید طلبكارانه و با
آرامش وجدان به آغوش خانواده خود بازمیگردد (همان :ص .)811
 .3زنان در چارچوب بستة دوقطبي
عنصر«زن» در این رمان در دو قطب آرمانی و لكاتگی در نوسان است .در واقع زنان در
چارچوب بسته دوگانگی های جوهری مثبت (همسرخانگی) و منفی(لكاته) محصور
شدهاند .آهو در جایگاه زن آرمانی و هما در جایگاه لكاته قراردارد .نگاهی به ویژگیهای
شخصیت این دو ،رویكرد نویسنده نسبت به این مرزبندیها را به وضوح روشن
میسازد:
 3-1آهوخانم به مثابة زن آرماني
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آهوخانم زن آرمانی این داستان است .نویسنده هم بهطور مستقیم و هم در خالل
گفتگوها ،ویژگیها و سلوک او را ترسیم میکند؛ او در شانزده سالگی به عقد سیدمیران
درمیآید (افغانی :1388،ص .)69آنها با کمك و همكاری ،دکان نانوایی راه میاندازند و
پس از مدتی به زندگی بسامانی دست مییابند .ازین نقطه به بعد آهوخانم ،به «وستا»،
الهه و مظهر کانون خانوادگی در افسانههای یونان تشبیه میشود (همان :ص  )70که از
همان نقشهای کلیشهای و قالبی مشخص «زن خانه» فراتر نمیرود .به باور سیمون
دوبوآر ،این طبیعت نیست که محدودیت نقش های زنان را موجب شده است بلكه این
نقش ها زاییده مجموعه ای از پیش داوری ها ،سنتها و قوانین بوده است که ممكن
است زنان کم و بیش در پیدایش آنها شریك و سهیم باشند (آندره :1372،ص  .)115در
این داستان ذکر نام آهوخانم با کار در منزل پیوند خوردهاست« .اگر آهو گاهی به علت
کار زیاد ،بیتوجهی و یا از روی عمد ،دستوری را مهمل میگذاشت ،اوقات مرد تلخ
میگردید» (افغانی :1388 ،ص  .)221او «زن زحمتکشی بود .به زحمت همانطور عادت
کرده بود که مرغ به پاپیشك زدن!» (همان :ص .)79آهوخانم بنابر قانونی نانوشته اما قاطع،

77


در پشت میله های نامرئی منزل سیدمیران محبوس است و امكان حضور و فعالیت در
اجتماع برای او فراهم نیست« .آهو سال و ماهی یكبار از خانه بیرون میآید» (همان:
ص )283؛ با این حال راوی معتقداست که آهو وظایف خانگی خود را با عالقه و
رضایت کامل انجام میدهد (همان :ص .)218در همین راستا زمانی که سیدمیران بدون
اجازه آهو ،هما را به عقد خود در میآورد ،آهو میگوید:
آخر چه خطایی کردهبودم که مستوجب این بیمهری باشهم؟ پهانزده سهال آزگهار
مثل یك روز در خانهاش زحمت نكشیدم؟یك دختر حب نبات و سهه پسهر بهرایش
نیاوردم؟ چه رفتار سبكی یا بیاطاعتی نموده بودم؟ کهدام قهانونش را زیهر پها نههاده
بودم؟ (همان :ص.)330

مطیع بودن در برابر اوامر سیدمیران از ویژگیهای اصلی آهو بهشمار میآید«:آهو
اخالق او را می دانست .در خانه یا حتی بیرون ،باالی حرفش حرفی نمیشدزد» (همان:
ص . )59با این تفاسیری که ذکرشد ،نویسنده آهو را از هر حیث زن بسیار خوشبخت و
سعادتمند می داند و معیارهای خوشبختی که آهو واجد تمامی آنهاست بدینگونه
برجسته میکند:
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شوهری خوب و کامروا ،کودکانی سالم .مگر برای زن ساده و کهمتوقهع ،خوشهبختی
معنای دیگری هم دارد؟ زیر پایش قالیهای کاشی و کرمانی که نقش دلپذیرشان چون
چمنی پرگل و ریحان در دل میآویخت .باالی سرش سقفی از آن خود ،که آسهایش
شوهر و فرزندانش را تأمین میکرد .دیگران نانشهان بهه دور پیازشهان نمهیرسهید .او
خیكهای روغن و کوزههای پنیرش در صندوقخانه دستنخورده باقی میمانهد(همهان:
ص.)79-78

بنابراین نهایت خوشبختی یك زن و غایت قصوای آمال او ،تأمین امكانات مادی
اولیه برای زندگیاست .درواقع ،حق آزادی اجتماعی و مشارکت مدنی برای زن از
فریت معیاره ای خوشبختی حذف شده و نویسنده تنها یك آرزوی برآورده نشده برای
آهو متصوراست و آن زیارت مرقد امام رضا(ع) است (افغانی :1388،ص  .)80واکنش این
زن هنگام آگاهی از ازدواج ناگهانی سیدمیران ،نشان ازنهایت برکناری و حاشیهای بودن
نقش وی در ساختارخانواده دارد .آهوخانم خطاب به سیدمیران میگوید« :خیلی خب
خدا توفیقت دهد! باالخره کار خودت را کردی ...آهو مثل افراد مالیخولیالی در تنهایی
با خود حرف میزد :خودم را خواهمکشت» (همان :ص  .)266-259درواقع جرأت و
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جسارت آشكار ساختن اعتراض به مرد در آهوخانم بهعنوان شخصیت موردپسند
نویسنده ،کامالً عقیم ماندهاست .همچنین در وجود آهوخانم ،عنصر غیرت زنانه در
برابر همسر حضور ندارد .ازین روی برای رهایی از دست هما به سیدمیران پیشنهاد
میکند« :بدم نمی آید اگر به قم رفتی زنك جوانی را هم برای خودت صیغه کنی» (همان:
ص 632و « .)633خشونت جنسی» یكی از مفاهیمی است که توسط فمنیستها مطرح
شده و در تعریف آن آمده است که:
هرنوع عمل فیزیكی ،بصری ،یا جنسی چه در مورد دختر و چه در مهورد زن کهه بهه
عنوان تهدید ،تهاجم ،یاتوهین تلقی شود و نتیجه آن ،آزار دیدن ،تحقیهر یها از دسهت
دادن کنترل زن بر تنظیم روابط شخصی خود باشد ،خشونت جنسی است» (مشیرزاده،
 :1383ص .)146

آهوخانم در برابر خشونتهای جنسی و بدرفتاریهای سیدمیران در هیأت شخصیتی
مازوخیستی جلوهگر میشود (افغانی :1388 ،ص  )325و در برابر تنبیهات مرگبار،
واکنشهایی اینگونه نشان میدهد:

آهوخانم در جای دیگر به صورت رقتبار به تالش مذبوحانه خود برای جلب
توجه مرد ستمپیشه بدینگونه ادامه میدهد« :تو را به شمایل جدت پیغمبر بیشتر ازین
با من سرسنگین نباش .زانو و کفشش را بوسید!» (همان :ص .)437با این تفاسیری که بیان
شد ،آهو در نهایت میگوید« :از شوهرم کوچكترین کدورتی ندارم .اگر در دنیا یك مرد
است باز غیر او کسی نیست .مرد خدای کوچك زن است؛ هر چه بكند ایرادی نیست.
ابراهیم نبی هم بر سر هاجر زن آورد» (همان :ص .)515پرواضح است که تمامی کنشهای
آهوخانم در راستای رضایت و میل گفتمان مردساالرپیش میرود .درهمین راستا
سكوت منفعاالنه آهو نیز دربرابر بیرحمیهای سیدمیران به بردباری و عملی شبه
عرفانی تعبیر میشود و بدین گونه مورد ستایش قرارمیگیرد« :لبخند همیشگیاش با
نقشی از بردباری و بخشایش مقدسین یا زنان تارکالدنیا آمیخته گشتهبود .سكوت
رازدارانهاش همچون کسی که بر یكی از اسرارالهی دست یافتهاست ،معنیداربود» (همان:
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از دیدن او-سیدمیران-کمی اخم کرد ولی زود فراموشش گشت .آهو درمیان نفرت و
خشم سوزان خود از او خوشش آمد .اگر کسی در اتاق نبود بیشك مهیدویهد روی
زانویش میافتاد بر بازوی ورزیده و پر پشم او بوسه میزد .آنها را از اشك گرم خود
تر میکرد و از گناه نكردهاش پوزش میخواست (همان :ص.)327

ص .)505صفات دیگری که برای آهوخانم بهکار میرود و بسامد آنها بسیار زیاد است،
عبارت است از« :زن نرمخو و سلیم» (همان :ص)60؛ «کدبانو» (همان :ص)188؛ «زن
خانهدار و عاشق وظایف خود» (همان :ص( )218همان :ص)180؛ «زن ساده و زودباور»
(همان :ص)266؛ «زن بردبار» (همان :ص.)619
بنابر آنچه گفته شد ،زن آرمانی داستان بهصورت کامالً مشخص ،واجد آرمانهای
گفتمان مردساالر و درواقع مجری تمام و کمال خواستها و منویات آن است و حمایت
از این زن به صورت تلویحی بهمعنای پشتیبانی از فرهنگ مردساالری در شمایلی نیابتی
است.
 3-2هما زندي به مثابه لکاته
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زن دیگر داستان ،هما زندی است که درست درنقطه مقابل آهوخانم قراردارد .اگر
آهوخانم نماد سنت و ایستایی است ،هما را میتوان نماد تجدد و پویایی فرضکرد.
زندگی این زن از کودکی با دشواری و مشقت عجین بودهاست .زن و مردی او را در
سن چهارسالگی به قیمت صدمن گندم از کولیها خریده و از بچگی به او تعلیم رقص
دادهاند (افغانی :1388 ،ص  .)113هما بهرغم میل خود و به ناچار در 12سالگی-به همراه
دایه و عروسك-به خانه شوهر فرستاده میشود (همان :ص )40و زندگی مشقتبار او بعد
از مدت چهارسال به متارکه میانجامد .او خود در بیان علت طالق میگوید«:اگر کسی
درسكوت نیمه شب از زیرپنجره ما میگذشت و برای خودش آواز میخواند یا دلش
دردگرفتهبود و بیخود نعره میکشید ،این مرد باخشونت سهمگینی مرا از خواب بیدار
میکرد :هان یكی از عشاق تست! بگو ببینم کیست؟ او با مشت و لگد به باد کتك و
بازخواستم میگرفت ...وقتی سر بچه سومم ،چهارماهه بودم لگد به پهلویم میزد تا آن
را بیندازم» (همان :ص  37و  .)38هما در زندگی مشترک ،آنقدر موردآزار و اذیت واقع
میشود که بارها تصمیم به خودکشی میگیرد (همان :ص )39و پس از جدا شدن از
همسر نیز بهطرز بیرحمانهای از دیدن فرزندان خود محروم میشود (همان :ص .)94این
نمایی از زندگی فالکت بار این زن در خانه همسراست .قسمت دوم حیات هما به
دوران زندگی در خانه حسینخان مطرب مربوط است .وی توسط رانندهای فریب
میخورد و به خانه حسینخان کشانده میشود و در برابر مبلغی که به او بدهكاراست
به ناچار در آنجا به خدمت مشغول میشود (همان :ص 96تا .)104
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هما پس از تجربه زندگی تلخ و مشقت بار و برای رهایی از آزار و اذیتهای محیط
خارج بهدنبال پشتیبان و سرپناهی مطمئن میگردد و دراین میان چه کسی بهتر از فردی
که نسب از پیغمبرخدا و اوالد ایشان میبرد و معتمد محل و بلكه شهر است .هما به
سیدمیران میگوید« :ازین ساعت به بعد من به شما مانند کسی مینگرم که خدا به یاریم
فرستادهاست .او که در باریكترین لحظههای این چهارماه سیاه ،شرف یك زن بیدفاع را
مثل شیشه در بغل سنگ ،بیآسیب نگه داشتهاست» (همان :ص .)95سیدمیران پس از
شنیدن سخنان هما به او پیشنهاد میکند که در منزل او سكنی گزیند و هما با قید یك
شرط پیشنهاد او رامیپذیرد« :فقط به یك شرط میپذیرم :به همین زودی بچههای مرا
به من برسانی و دستم را به کاری بندکنی» (همان :ص .)143هما به عنوان یك بیوه
بیسرپناه برای در امان ماندن از تهمتهای جامعهای خشن و بیرحم و از همه مهمتر
برای سعادت کودکانش ،پس از کشمكشهای درونی بسیار به سیدمیران پیشنهاد ازدواج
میدهد (همان :ص )169و به این ترتیب به زندگی مشترک سیدمیران و آهوخانم وارد
میشود.
 3-3سير چرخش شخصيت هما
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در ابتدای داستان هما زنی پاکدامن و مقید است و چنانكه ذکرشد ،فشارهای جامعه
منحط ،او را در منجالبی از فقر و فالکت فرو بردهاست .پاکدامنی این زن دراولین
برخورد با سیدمیران کامالً مشهوداست« :آنجا در نبش دکان زنی چادرسفید آمده و
ایستاده بود که صورتش در زیر چادر پنهان بود .او روی خود را بازنكرد .پول را هم
برای اینكه چشم نامحرم بدستش نخورد با گوشه چادر روی سكوگزارد» (افغانی:1388 ،
ص 25تا  .)27هم چنین لباسهای کهنة هما به اذعان نویسنده گواهی بر پاکدامنی اوست
(همان :ص .)28زن زیبارو و بیپناه حتی با بچه صاحبخانه از منزل بیرون میآید تا
وانمودکند که صاحب شوهر و خانوادهایست تا بدینوسیله از هجوم نگاههای آلوده
اطرافیان درامان باشد .این زن ستمدیده با اینكه در محله و خانه بدنامها بهسر میبرد؛
ساحت او آلوده گناه نیست ،خود او میگوید« :من هنوز آلت بازی کسی نشدهام» (همان:
ص .)93نویسنده حتی او را با مریم مقدس برابر میداند (همان :ص)33؛ با وجود این
شخصیت او بهمرور بهسمت قطب منفی پیش میرود تا اینكه مصداقی صریح برای
«لكاته» میشود و «چهره زن فّتانه را از خود نشان میدهد با همة فریبكاری و
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هوسبازیهایش» (حسینزاده :1383 ،ص .)208حال باید دید راز این چرخش در کجا نهفته
است؟
هما برخالف آهوخانم ،که با معیارها و خواستهای نظام مردساالر تنظیم شدهاست،
زنی است در جستجوی آزادی و کسب هویت مستقل از عنصرمردانه«:هما روحش
بیمناک و در جستجوی آزادی بود» (افغانی :1388 ،ص« .)103او آستینها را بیریا تا زیر
بغل باالزده و لب حوض بازوهایش را آب میکشید .با این عمل میخواست به
سیدمیران بفهماند که در خانه طالب آزادی است» (همان :ص .)368اظهارنظر آهوخانم در
همین صحنه بسیار جالب و گواه این است که تابوهای تعریف شده ،که آهو مشتاقانه به
آن تن داده بود ،چگونه آماج حمالت هما قرارگرفتهاست .آهو به سیدمیران میگوید:
«اگر من بودم که این کار-باالزدن آستین درحیاط-را میکردم تو دنیا را روی سرم
خراب نمیکردی؟ اجازه می دادی یك لحظه روی زمین زنده بمانم؟» (همان :ص.)368
تخطی از خطوط قرمزی که توسط جامعه مردمحور ترسیم شده ،تهدیدی است جدی
برای نظم موجود که این گفتمان بهصورت محافظهکارانه و با تمام قوا در پی پاسداری
از آناست .سخن سیدمیران خطاب به هما که« :آیا میخواهی ارکان اجتماع را از هم
بپاشی» (همان :ص ،)101کلید فهم علت تحول شخصیت هما است .هما با ورود خود به
صحنه ،همانند زلزلهای مخوف و قدرتمند ،ارکان بنای ارزشهای گفتمان مردساالر را
بشدت به لرزه در می آورد ،بنابراین نامالیمتها و داوریهای جهتداری که در حق او
اعمال میشود از این دید کامالً طبیعی جلوه میکند .این زن هم خواهان تغییر و
بازنگری در چگونگی پوشش-نوعی تجددطلبی سطحی-و هم درپی مشارکت اجتماعی
فعال درکنار عنصر مرداست.ا زین روی به سیدمیران میگوید« :اجازه میدهی بروم
خیاطی یادبگیرم؟» (همان :ص )420و سیدمیران مستبدانه پاسخ میدهد« :حاال همینت
مانده بود بروی خیاطی یادبگیری؟ برخیز شامت را بكش!» (همان) .درخواستهایی ازین
نوع بیش از اینكه نامشروع و ناحق باشد ،غریب است و جنبه تازگی دارد .درخواست
ساعت مچی (همان :ص )410و تقاضای رفتن به سینما (همان :ص )499نیز درخواستهایی
است در تقابل با ارزش ها و نظم ایجادشده توسط عناصرمردانه و در مقابل ،محرک
چنین پاسخی ازجانب سیدمیران است« :درمحیطی که ما زندگی میکنیم زن باید بیخ
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خانه بماند .من هیچ کاری غیراز همان در خانه ماندن و به تربیت کودکان رسیدن برای
تو به چشم ندیدم .آیا میخواهی ارکان اجتماع را از هم بپاشی؟» (افغانی :1388 ،ص)101
نكته بسیار مهم دیگر که باعث میشود شخصیت هما بهمرور در غبار شومی از
فتانگی و عشوهگری فرو رود و لحظه به لحظه ،کنشهای او اهریمنیتر و نامشروعتر
جلوه نماید ،اصرار او بر مواضع خود و مقاومت نشاندادن در برابر انعطافناپذیری
عنصرمردانه است که تلویحاً تخطی به آشكارترین و مسلمترین خط قرمزها بهشمار
میرود« :وقتی تومرا به سینما نمیبری ،دستم چالق نیست؛ خودم بلیت میخرم و به
تماشا میروم» (همان :ص.)499
در ژرفساخت شخصیت هما -برخالف آهو -نوعی غیرت زنانه نیز مشاهده
میشود که به جای اینكه در داستان مورد تحسین قراربگیرد ،حرکاتی نابهنجار و
اهریمنی درجهت از میدان به درکردن آهوخانم مظلوم و وفادار قلمداد می شود .هما به
سیدمیران میگوید« :من با تمام رگ و ریشهام میخواهم که عشق تو ،قلب تو ،جسم
تو ،جان تو فقط و فقط از آن خودم باشد( »...همان :ص )382و درجایی دیگرراوی
میگوید« :هما در کار عشق همچون یك فرماندارالیق به هیچ قیمت حاضرنبود حتی به
اندازه یك جای پا از خطه پهناوری که زیر نگینش درآمده به دشمن واگذارد» (همان:
ص . )658نفس جدال دو زن برای تصرف یك مرد از دید گفتمان مردساالر میتواند
خوشایند باشد .حال این سؤال پیش میآید که چرا غیرت خجستة هما در داستان
نتوانستهاست ازمیزان گناهانی که به پای او نوشتهاند بكاهد و بهعنوان امتیازی مثبت
درجهت ترقی و محبوبیت شخصیت وی قلمداد شود .پاسخ این پرسش را باید درجایی
یافت که مرد احساس میکند برای آزادیهای بیمرز او احتمال بروز مانع و ایجاد
محدودیتی وجوددارد .اگر انفعال آهوخانم درجایی باعث به وجودآمدن آزادی نامشروع
برای سیدمیران درتصرف زن دیگری شده بود .درنقطه مقابل ،عدم انفعال هما و غیرت
ستوده او باعث ایجاد محدودیت برای دستیابی به آزادیهای ناروای سیدمیران و
هوسرانیهای لگام گسیخته وی است .ازین روی است که عنصر مردانه برای از میان بردن
این مانع با تمام توان کمر به تخطئه شخصیت و هویت وی میبندد .در تأیید این ادعا
در صحنهٔ جشن و سرور ،که در آنجا سیدمیران به زن بیگانهای چشم دوخته بود،
کنشگری و واکنش همایِ ضدقهرمان و انفعال آهوخانمِ قهرمان بخوبی نشان داده شده

است« :هما با رنجشی کامالً جدی گفت :چت میشد؟وقتی زنك لنگ و پاچهاش به
هوا میانداخت ،نگاهت تا همه جای بدنش میرفت! وقتی عربی میرقصید روحت
یكسره به آسمان پروازمیکرد!» (همان :ص.)412
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 .4نقش ايدئولوژي مردساالر در ساختار تقابل دوگانهٔ اصلي
«متون به کمك تمامی ابزارهای بالغی میکوشد مراکز ممتاز خلق کند» (برتنس :1391،ص
 )152در مقابل،شالودهشكنی درپی افشاساختن این ساختار است .تقابل دوگانه آشكار و
اصلی دراین داستان ،تفكر مردساالر/فمنیسم است .درسطح روساخت و درظاهر ،مؤلف
میکوشد گفتمان فمنیسم را غالب کند اما بهگونهای این تفكر را اعمال میسازد که متن
علیه مؤلف شورش میکند و معنایی دیگر میآفریند .این معنا را باید در تقابلی که میان
آهوخانم که مجری گفتمان مردساالراست با هما که در تقابل با این گفتمان قراردارد،
برداشت کرد .حال به این نكته پرداخته میشود که ایدئولوژی مردساالر که بهصورت
ناخودآگاه متن را کنترل میکند و ساختار آن را در چنبره قدرت خود قرارداده است،
چگونه و طی چه فرایندهایی به تخطئه ،مقصر جلوهدادن و به حاشیه راندن هما و
تبدیل او به«جزءپست» مبادرت میورزد .این بخش درواقع بر دیدگاههای کلیشه ای باز
تولید شده دربارة زن ،که در سنتهای مردساالری کهنه و دیرپا ریشه دارد ،انگشت
مینهد و آنها را برجسته میکند.
 4-1نقش فاعليت منفي براي هما

هما در پاره ای از مواضع داستان در قالب یك فاعل یا کنشگر ظاهر میشود .نویسنده با
استفاده از اصطالحات و عباراتی خاص و طی فرایند هوشمندانه و دقیق ،این فاعلیت
را ،که اغلب نوعی ضدارزش و نابهنجاری اخالقی بهشمار میرود ،بر گردة هما
تحمیلمی کند؛ برای مثال در برخوردهای نخستینِ سیدمیران و هما از این ساختار
استفاده میشود « :پنهان کردنی نیست که زن جوان و خوبروی از همان برخورد اول
سیدمیران را تكان دادهبود» (افغانی :1388،ص  .)90طبق داستان درنخستین برخورد هما با
سیدمیران ،هیچ گونه کنشی مبنی بر برانگیختن احساسات مرد از جانب زن صادر نشده
بود اما در این اظهارنظر ،فاعلیت منفی قائل شدن برای زن کامالً مشهوداست و از
بیطرف نبودن راوی و اظهارات غرضورزانة او حكایت میکند؛ که تحت تأثیر
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بازوهای لخت و سفیدش ،خوشنما ،و سینة صاف و مرمرگونش به طور دلانگیهزی
زیبا بود .از اندیشة اینكه اندام دلفریب وی تا چه اندازه مهیتوانسهت مهردان سسهت
ارادهای از قبیههل شههوهر او را بههه زانههو درآورد در دل احسههاس تههرس و حسههادتی
وحشتناک کرد (همان :ص.)238
 4-2نسبت هما با سرنمونِ 5خود

رمان شوهرآهوخانم را می توان ملهم از داستان آفرینش و رانده شدن آدم و حوا از
بهشت دانست .در این داستان با دو سرنمون روبه رو هستیم :آدم و حوا .نویسنده
بهصورت غیرمستقیم و با بیانی نمادین ،این مسئله را نشان میدهد :زمانی که هما برای
نخستین بار به خانه سیدمیران وارد میشود ،سیدمیران ،قاب عكس نیمه برهنهای که
متعلق به آدم و حوا بود در اتاق میآویزد (افغانی :1388 ،ص .)206درجایی دیگر نیز
بهصورت صریح هما و سیدمیران به آدم و حوا تشبیه میشوند« :مثل آدم و حوا که بعد
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ایدئولوژی مردساالرانه قراردارد .زن جوان و زیبارو ،سیدمیران مسن باتجربه و پرهیزگار
را «تكان نداده است» بلكه درواقع ،این خود سیدمیران هوسران است که«تكان خورده
بود» .نویسنده از اساطیریونان نیز بهره میگیرد تا این فاعلیت منفی را به اوج برساند؛
تعبیری که دراین راستا بهکارمیرود« ،اسفنكس» (همان :ص )130است که در اساطیریونان
با طرح معمایی پیچیده ،کسانی را که از پاسخ آن عاجز میماندند ،نابودمیکرد .طی این
فرایند،گمراهی مرد پرهیزگار و تنزل شخصیت مقدس او بهحساب هما گذاشته میشود.
در متن بسیاری ازاین گونه اظهارنظرهای جهتدار ،که در یك کالم بهنفع گفتمان
مردساالر است ،حضوردارد« :بیوه زیبا روی که طلعت رخسارش ،رخشانتر از ستاره
صبحدم بود با آن چشمان فتنه گر با آن حاالت پرمعنا و لطف آمیز ممكن نبود بیننده را
به خیال وا ندارد» (همان :ص« ،)91چشمان میشی روشن او ،که بهراستی سحری مجوسی
در خود پنهان داشت؛ همچون شمشیر برنده اسالم برق زد تا نقطه مقابل آن دین و
ایمان چندین ساله را از مرد پرهیزگار بستاند» (همان :ص .)173در تك تك این گزارهها،
داوری جهتدار و مغرضانه نویسنده کامالً مشهود است«:رانهای خوشترکیب و
صندلگون او با لطافتی که جاذبه پریوار داشت بیچاره سید را سحر زده و از خود
بیخود کرد» (همان :ص 177و  .)178نویسنده از زبان آهوخانم نیز به فاعلیت منفی هما
اشاره میکند:

از دوصدسال دوری و سرگردانی در بیابان بههم رسیدهباشند؛ یكدیگر را تنگ در
آغوش گرفتهبودند» (همان :ص .) 482اوج تلفیق و نسبت برقرارکردن میان شخصیت
سید میران و هما با آدم و حوا ،ماجرای سفر تفریحی آنها به سیبستان بیرون از شهر و
پرتاب کردن سیب بهسمت همااست (همان :ص .)658طرح این مسئله بهصورت ضمنی
به قدمت خاطی و فتانه بودن عنصر زن و در درجه باالتر،ذاتی بودن اینگونه ویژگیهای
زنانه اشارهدارد.
 4-3تحقير هما از جانب همجنسان
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یكی از راهبردهای نویسنده در بیان مواضع مردساالرانه و سوق دادن هما به سمت
صفات نكوهیده و منزوی ساختن او ،انتقاد زن از خود و ازناحیه همجنسان است .نیچه
میگوید « :هرگز آیا زنی ذهن زنی دیگر را ژرف ،و دل زنی را با انصاف شمردهاست؟
مگر نه این است که تاکنون این زنان بودهاند که زن را بیش از همه سرزنش کردهاند نه
ما؟» (نیچه :1375 ،ص .)232این فرایند بهصورت تلویحی نشانگر صحه گذاشتن زنان بر
کمبودها و تأیید کاستیهای وجودی خود آنهاست بدون اینكه عنصر مردانه در این
فرایند دخالتی داشتهباشد .درواقع گفتمان مردساالر ،بیرحمانه زنان را به جان یكدیگر
می اندازد و خود ،آسوده و آرام برفراز معرکه به نظاره جدال آنها مینشیند .هما
خواهرشوهرش را«عقرب زیر فرش» (افغانی :1388 ،ص )37خطاب میکند و آهو و
همسایگان نیز در طول داستان به فراوانی از ویژگیهای شیطانی هما و فریبكاریهای او
یاد میکنند (همان :ص219؛ همان :ص331؛ همان :ص .)492از این دید زن به خویشتن نیز
نگاهی کاالیی دارد« :هزار به به فروشنده به یك نه خریدار نمیارزد» (همان :ص )457و
اعتراف میکند که باید مانند ابزاری در اختیار قدرتی باالدستی قراربگیرد«:مرد ،خدای
کوچك زن است؛ هر چه بكند ایرادی نیست» (همان :ص.)515
 4-4هما در دام ساتي

در داستان شوهرآهوخانم نویسنده بهصورت ضمنی اشارهای به رسم بیرحمانه و ظالمانه
«ساتی» دارد (همان :ص 581و . )582در هندباستان ،زن بعد از مرگ همسر به زندگی پشت
میکرد و در مقابل« ،برهمنان به آنها امید میدادند که به این طریق مردن ،دوباره با
شوهرانشان درجهان دیگر در آسایش زندگیخواهندکرد» (کاپاتیست تاورنیه :1388 ،ص
 .)30نفس این رسم ،برخاسته از خواستی مردانهاست که طبق آن برای مرد بعد از مرگ،
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چندان خوشایند نیست که همسرش دراختیار مرد دیگری قراربگیرد .نكته قابل توجه در
جایی ست که مرد بعد از تحمیل این خواست ظالمانه ،آن را به وفاداری و از
خودگذشتگی زن نسبت به خود تعبیر می کند و زن شوربخت نیز مانند قربانی ساده و
تسلیم ،مشتاقانه و با کمال رضایت آن را میپذیرد .درواقع اصطالح هژمونی ، 6که
مجموعهای از عقاید و ارزشهای حاکم است که بهجای استفاده از قدرت سرکوبگر از
طریق رضایتمندی استیال مییابد ،این مسئله را بخوبی توضیح میدهد (برتنس:1391،
ص 104تا  .)106شیرین در داستانهای غنایی فارسی و هما در این رمان بصورت کامالً
ناخواسته در همین دام نامرئی و خطرناک میافتند و سادهلوحانه قربانی توطئهای دقیق و
بیرحم میشوند.
 4-5پيوند هما با مار و شيطان

در این داستان بنابر سنتی دیرینه و مطابق روایت تورات ،مناسبت معناداری میان «هما»
با «شیطان» و «مار» برقرار شده است .در کتاب مقدس در سفْر پیدایش آمدهاست:

.)3

آبای کلیسا نیز زن را با مار و شیطان برابر میکردند .در مواعظ قرون وسطی
نیز(قرن ،)12زن موجودی شرانگیز و لغزان است ،چون مار زهرناک ،لیز و لزج و لغزنده
است بسان مارماهی» (ستاری :1375 ،ص .)239یونگ نیز در تحلیل رؤیا مار را نماد زن می
داند (یونگ :1382 ،ص 51تا  .)53در داستان شوهرآهوخانم ،خانواده سیدمیران در گردشی
به بیرون از شهر میروند و آهو ،ماری میبیند که روی زمین چنبره زدهبود:
 مار -چشمهای قشنگ و ترسناکش را بیحرکت بهه جهاده دوختهه بهود و از جهایخود تكان نمیخورد .مار لعنتی راه را بر آنها بسته بهود .مهار خهوش خهط و خهال و

87


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

مار از همه موجودات زیرکتر بهود؛ روزی نهزد زن آمهده گفهت :آیها خهدا شهما را از
خوردن میوه تمام درختان منع کرده است؟ زن در جواب گفت :خدا امهر کهردهاسهت
که از میوه آن درخت که در وسط باغ است نخوریم وگرنه خواهیم مهرد! مهار گفهت:
مطمئن باش نخواهید مرد .آن درخت در نظر زن ،زیبا آمد و از میوه درخهت چیهد و
خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد» .آنها سپس مورد خطهاب خداونهد قهرار
میگیرند که چرا از میوه آن درخت خوردهاند و آدم جواب میدهد« :این زن کهه یهار
من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم» .آنگاه خداوند از زن پرسید ایهن
چه کاری بود که کردی؟ زن گفت «مار مرا فریب داد (سهفر پیهدایش ،بهاب  :3ص  2و

ترسناک همان هووی او بود که نمیخواست از سر راهش به کنار رود (افغانی:1388 ،

ص .)637
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راوی بارها هما را به مار تشبیه میکند و جهت طرفداری از آهو میگوید« :این زن
با آن سیرت و صورت چنینی و چنانی ماری بود که در خواب به پایش-آهو -پیچیده
بود...تصویر آهو از اینكه هما بر گنجینه خدایی قلب شوهرش چون مار حلقه زده بود،
اشتباه نبود» (همان :ص 475و  638و )246و از زبان خود هما نیز میگوید« :با مكر و
افسون به چشم مار سُرمه میکنم» (همان :ص .)450در داستان همچنین نسبت نزدیكی
میان زن و شیطان وسوسهگر برقرار میشود .در آغاز داستان به یك حكم کلی دربارة
زنان اشارهای میشود« :زیبایی و لطافت رخسار این مشتری پریروی با همه سادگیش
چنان جلوة خیرهکننده و فوق زمینی داشت که مرد مؤمن از روی بیم و پاکدلی به یاد
این روایت مذهبی افتاد که :و بپرهیزید از زنان که امت شیطانند» (همان :ص .)31در طول
داستان این اندیشه تكرار و تقویت میشود .این پیوند ،بسیار هوشمندانه و بهصورت
نمادین در صحنه ورود هما به خانه سیدمیران ،بیان میشود« :هما به تماشای شمایل
مشغول شد ،اولی آنها که نظرش را جلبکرد ،عكس زیبای فرشته نیكو صورتی بود که
نیزه به دست ،ابلیس را زیر پی افكندهبود» (افغانی :1388 ،ص .)204در این صحنه ابلیس
مغلوب کسی نیست جز خود هما که در پایان داستان به طرز رقّت باری از صحنه
زندگی سیدمیران و آهوخانم ،بیرون رانده میشود .نویسنده همچنین از زبان سیدمیران
میگوید«:زن کسی است که سر شیطان را کاله گذاشت» (همان :ص .)82در اغلب صفاتی
که برای هما بهکار میرود ،این نسبت با شیطان برقرار میگردد«:دارای روح شیطانی»
(همان :ص)137؛ «زن جوان و بوالهوس» (همان :ص)141؛ «پری افسانهای که در دریاها
مالحان را گمراه میکند» (همان :ص)141؛ «زن فتنهگر» (همان :ص)369؛ «هووی فتنهگر و
مكار» (همان :ص)477؛ «زن پرفن و فعل» (همان :ص)478؛ «زن پتیاره» (همان :ص)479؛ «زن
شیطانصفت» (همان :ص)608؛ «زن شیطانصفت و رند» (همان :ص.)745
 4-6هما به مثابه ابژۀ جنسي

نگاه صرف ًا جنسی به زن وارزیابی او به مثابه ابزاری در جهت اطفا و ارضای نیازهای
جنسی ،یكی از سطحیترین و در عین حال ،بیرحمانهترین کنشهای نظام مردمحور
نسبت به عنصر زن بوده است .در این دیدگاه ارزش فردی و وجهه اجتماعی زن از وی
میشود و وجود او همانند وسیلهای در دست مرد قرار میگیرد .در داستان با انبوهی از
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توصیفاتی روبه رو می شویم که صرفاً برآمده از نگاه جنسی به زن است .نقطه شروع
این توصیفات به همان برخوردهای اولیه سیدمیران و همازندی برمیگردد و هما به
ال ناخواسته در این نقش قرار میگیرد .سید از هما که برای خرید نان
صورت کام ً
مراجعه کردهاست در مورد نوع نان از او سؤالی میکند و منتظر پاسخ آری یا خیر او
میماند .نویسنده پاسخ هما را اینگونه شرح میدهد:
زن سر به طرف دیگر گرداند؛ دستی را که با گوشه چهادر ،دم رویهش گرفتههبهود بها
همان سادگی دلنشین خود عوضکرد و پس از لحظهای تردید و مكهث ،لبههایش بهه
پاسخ جنبید ،پاسخی چنان شرمآلود و آهسته که دوشیزگان نوعروس در هنگهام عقهد
به آخوند میدهند (همان :ص)27

و در همین صحنه میگوید«:دستی که نان را ستاند و زیر چادر گرفت ،سفید و
ظریف بود که انگشتهای کشیده و قلمی داشت» (همان :ص)27؛ نیز« :در یك لحظه
صورتی گرد و مهتاب گون و لبخندی گرم و گیرنده که به طور محسوس دندان طالی
او را نشان داده درخشید» (همان :ص .)28در طول داستان هرکجا قرار بر این باشد که
توصیفی از هما صورت گیرد ،این توصیف حتماً جنسی است:

«رانهای خوش ترکیب و صندلگون او با لطافتی که جاذبه پریوار داشت بیچاره
سید را چنان سحرزده و از خود بیخود کرد که ملتفت افتادن آتش سیگار نگردید»
(همان :ص 177و )178؛ نیز« :بازوهای لخت و سفیدش (هما) خوشنما و سینة صاف و
مرمرگونش به طور دلانگیزی زیبا بود» (همان :ص.)238
نتيجه پژوهش
دغدغة اصلی رمان شوهرآهوخانم ،مسئله زن و حاالت او در درون جامعهای درحال
گذار است .نویسنده اعتقاد دارد نخستین کسی است که به نفع زن ایرانی و به جانبداری
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اینك دیگر کوچكترین ریزهکاریهای حرکت زن از نظر تیهز بهین او دور نبهود .سهر و
زلفی آراسته و دلربا ،چهره و لبخندی سعادتمند ،گردنی افراشته با حالت شكوهمند و
پرنخوت تصهاویر اسهكندر .بهر و دوش ظریهف بهیآنكهه الغهر باشهد ،عهاجگون و
شهوتانگیز که در بیباکترین مردان جسارت را فلج میکرد؛ کمهری باریهك ،انعطهاف
پذیر و شاعرپسند بیآنكه لغزان باشد؛ کفلی متین و مردکش .امها آنچهه بهیش از ههر
جای دیگر او جلوی چشم سید میران قرار میگرفت دامان چهاک خهورده پیهراهن و
ساقهای بلورین او بود (همان.)136 :
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از او ،اثر درخشانی خلق کردهاست .منتقدان نیز این داستان را «غمنامه زن ایرانی» و
حامی مقتدر وی نامیده ،و از آن به نخستین موج فمنیستی در عرصه ادبیات داستانی
یادکردهاند .اما این تنها رویة ظاهری داستان است و ژرفساخت داستان واقعیتهای
دیگری آشكار می سازد که در خوانشهای گذشته به هیچ عنوان خود را نشان ندادهاست.
اگر بپذیریم که در حوزه نقد ادبی ،معنای غایی وجود ندارد و معنا و حقیقت ،اموری
برساخته است ،میتوان خوانشهای مختلف از متن ارائه کرد و به معانی متعدد و بعض ًا
متفاوتی نیز دست یافت .براین اساس ،این داستان در پرتوی نظریه ساختشكنی مورد
بازخوانی و بازنگری قرارگرفت و با استناد بر شواهد درون متنی ،روشن شد که
جنسیت زن در این داستان مفهومی است شناور و سیال که براساس گفتمان غالب بر
ذهن مؤلف در دو قطب فرشتگی و لكاتگی در نوسان است .آهوخانم زن فرشتهخوی و
قهرمان بی چون و چرایِ داستان است که گفتمان مردساالر بشدت از وی پشتیبانی
می کند .پرسش اصلی در اینجاست که آهوخانم چرا و به چه اعتباری این رتبه رفیع و
ارزشمند را بهدست آوردهاست .تعمّق در ویژگیهای فردی و شخصیتی این زن و
هم چنین مطالعه چگونگی کنشگری وی در چارچوب گفتمان مردساالر ما را به پاسخ
این پرسش اساسی رهنمون میشود :آهوخانم بعنوان مجری خواستهای گفتمان
مردساالر ،در راستای تحقق منویات این نظام پیش میرود .او نه اعتراضی به وضعیت
موجود دارد و نه در پی فرا رفتن از وظایف کلیشهای و قالبی خود است .درواقع ،وی
نمونه بارز و صریح «سوژه همسرخانگی» است که هیچگونه تهدیدی علیه منافع عناصر
مردانه ایجاد نمیکند .به این اعتبار است که گفتمان مردساالر طی پیشفرضی کامالً
ساختگی و آمیخته با رنگ و لعابی فمنیستی ،وی را مورد حمایتها و دلجوییهای مكرر و
مؤکد خود قرارمیدهد و بهعنوان الگویی از «زن آرمانی» به مخاطب تحمیل میکند .در
نقطة مقابلِ زن آرمانی ،هما زندی قرار دارد .تمام سعی هما به برهم زدن تسلط گفتمان
مردساالر و رهایی از یوغ تحكم عناصر مردانه معطوف است .او به دنبال آزادی و
حض ور فعال در عرصه اجتماع است؛ اما گفتمان مردساالر به عنوان معمار نظم تاریخی،
خواسته های او را تهدیدی جدی علیه این نظام تثبیت شده قلمداد میکند و با ترس و
نگرانی به دگرگونیهایی می نگرد که این موج جدید و خطرناک به وجود خواهدآورد.
بنابراین ما میبینیم که از این زن جسور ،شخصیتی لكاته مانند ،شیطانصفت و هرزه
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پينوشت

1. Epistemology
2. Phenomenon
3. Structuralism
4. Deconstruction
5. Archetype
6. Hegemony

منابع
 کتاب مقدس ،شامل عهد قديم و عهد جديد. آندره ،میشل؛ جنبش اجتماعي زنان؛ ترجمه هما زنجانی زاده ،تهران :نیكا.)1372( ، -احمدی ،بابك؛ ساختار و تأويل متن؛ تهران:مرکز.)1380(،
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ترسیم می شود .قرائن و شواهد متن گواه این است که نویسنده تحت تأثیر و کنترل
ایدئولوژی مردساالر برآن بودهاست تا با التزام به باورها و پافشاری بر ارزشهای گفتمان
کالسیك با هرگونه تغییر در نقش زنان در بستر و چارچوب گفتمان جدید مخالفت
کند .در داستان همچنین میبینیم که عنصر مرد به آسانی و سادگی تبرئه میشود و در
نهایت در نزاع نفسگیر میان دو زن ،دستان آهوخانم به عنوان فرد پیروز ماراتن باال
میرود و مدال «فرشتة در خانه» بر سینه او آویخته میشود .چیرگی نهایی آهوخانم بر
هما زندی به صورت تلویحی به معنای پیروزی مقتدرانة گفتمان مردساالر بر فمنیسم
است .البته باید خاطرنشان کرد که چنین برداشتی دربارة زن ،برایند روندی تاریخی و
برخاسته از دل فرایندی کهنه و ریشهدار است و پدیدهای خلقالساعه و صرفاً برآمده از
ذهن و زبان فردی خاص در دورهای مشخص تاریخی نیست .از طرفی برخی از
منتقدان این داستان را نقدی صریح بر پدیده چندهمسری قلمداد کردهاند .ضمن احترام
به اینگونه نظریات ارزشمند باید به این نكته اشارهکرد که این رمان برای انتقاد از
جنبهای از فرهنگ جامعه ،هویت و شخصیت یك زن- ،هماخانم-را نشانه رفته و
دراین میان ،عنصر مردانه را از مسلخ انتقاد و کرسی اتهام دور نگه داشته است .ازاین
دید چنانچه با مسامحه ،این داستان را نقد پدیده چندهمسری قلمدادکنیم ،باید اذعان
کرد که انتقاد از پدیده چندهمسری و افشای زوایای تاریك این سنت نكوهیده ،از
گذرگاه گفتمانی مردساالر حرکت میکند و درواقع با تبرئه عنصرمردانه ،تخطئه هویت
زن به مثابه ابزاری درجهت این نقد مورداستفاده قرارگرفتهاست.

 استعالمی ،محمد؛ ادبيات دوره بيداري و معاصر؛ چ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه سپاهیانانقالب.)2535(،
 افغانی ،علی؛ محمد ،شوهرآهوخانم؛ تهران:دنیای دانش.)1388(، امامی ،نصراهلل؛ ساختشکني درفرايند تحليل ادبي؛ اهواز:رسش.)1382( ، ایگلتون ،تری؛ پيش درآمدي بر نظريه ادبي؛ ترجمه عباس مخبر،تهران:مرکز.)1380( ، برتنس ،یوهانس ویلم؛ مباني نظريهادبي؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی،تهران :نشرماهی،(.)1391
 حسین زاده ،آذین؛ زن آرماني ،زن فتانه :بررسي تطبيقي جايگاه زن در ادبيات فارسي؛تهران :قطره.)1383( ،
 دستغیب ،عبدالعلی؛ كالبد شکافي رمان فارسي؛ تهران :سوره مهر (حوزه هنری سازمانتبلیغات اسالمی).)1383( ،
 سپانلو ،محمدعلی؛ نويسندگان پيشرو ايران از مشروطيت تا 1350؛ چ دوم ،تهران :نگاه،(.)1366
 ستاری ،جالل؛ سيماي زن در فرهنگ ايراني؛ تهران :مرکز.)1375( ،92


 -ضیمران ،محمد؛ ژاک دريدا و متافيزيک حضور؛ تهران :هرمس.)1386( ،
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 عطار ،محمدبن ابراهیم؛ منطقالطير؛ مقدمه :محمدرضاشفیعی کدکنی،تهران :سخن.)1383(، -کالر ،جاناتان؛ نظريه ادبي؛ تهران :مرکز.)1382( ،
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 -کالر ،جاناتان؛ فردينان دوسوسور؛ ترجمه کوروش صفوی،تهران :هرمس.)1390( ،
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 کامشاد ،حسن؛ پايهگذاران نثرجديد فارسي؛ تهران :نی.)1384( ، مشیرزاده ،حمیرا؛ مقدمه اي بر مطالعات زنان؛ تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.)1383( ،
 میرعابدینی ،حسن؛ صد سال داستان نويسي ايران؛ چ دوم ،تهران ،نشر چشمه.)1380( ، میرصادقی ،جمال؛ داستان نويسهاي نامآور معاصر ايران؛ تهران :اشاره.)1382( ، نیچه ،فردریش؛ فراسوي نيک و بد؛ ترجمه داریوش آشوری ،تهران :خوارزمی.)1375( ، نوریس،کریستوفر؛ شالوده شکني؛ ترجمه پیام یزدانجو ،تهران :مرکز.)1388( ، یونگ ،کارل گوستاو؛ تحليل رؤيا؛ ترجمه رضارضایی ،تهران :افكار.)1382( ، New Historicism an cultural materialism.؛ from differance؛Derride, Jacques.
1996

«شوهرآهوخانم» در بوتة نقد پساساختارگرا

مقاالت و پاياننامهها
 پرهام ،سیروس؛ «شوهر آهوخانم»؛ راهنماي كتاب ،س چهارم ،ش )1340( ،10؛ ص .971 دهقانیان ،جواد؛ «نگاهی تازه به داستان کیكاووس بر اساس نظریة ساخت شكنی»؛ تاريخادبيات ،سال سوم ،ش)1389( ،65؛ ص 101تا .118
 رضایی دشتارژنه ،محمود؛ «نقدوبررسی داستان فرودسیاوش براساس رویكردساختشكنی»؛ بوستان ادب ،س پنجم)1392( ،؛ ص 39تا.60
 زرشناس ،شهریار؛ «درآمدی بربنیانهای فلسفی ساختارگرایی و ساختارشكنی درنقدادبی»؛ادبيات داستاني ،ش شصت و هشتم)1382( ،؛ ص 12تا .21
 فتوحی رودمعجنی ،محمود؛ «ساخت شكنی بالغی،نقش صناعات ادبی در شكست وواسازی متن»؛ نقدادبي ،سال اول ،شمارة سوم)1387( ،؛ صص 109تا .135
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 قاسمیپور ،قدرت؛ «نقیضه درگسترة نظریههای ادبی معاصر»؛ نقد ادبي ،سال دوم ،ش ششم،()1388؛ ص 127تا 147
 کاپاتیستتاورنیه ،جین؛ «ساتی در هندباستان»؛ ترجمة کوروش فتاحی ،رشدآموزش تاريخ،دوره ،10ش سوم)1388( ،؛ ص 30و .31
 عسگری حسنكلو ،عسگر؛ «نقد جامعه شناسی رمان فارسی»؛ رساله دکترای زبان و ادبیاتفارسی ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.)1384( .
 سراج(دسپ) ،سیدعلی؛ «تحلیل گفتمان غالب در رمانهای سیمین دانشور (سووشون ،جزیرةسرگردانی و ساربان سرگردان)»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،تهران،
دانشگاه تربیت مدرس.)1388( ،

گونة ادبي فيلمنامة داستاني با بررسي فيلمنامة
داستاني آرزوهاي كوچک



دكتر محمدعلي خزانه دارلو
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
*

فائقه عبدالهيان

كليدواژهها :گونههای ادبی ،فیلمنامة داستانی ،نشانهشناختی ،آرزوهای کوچك.

تاریخ دریافت مقاله1395/3/8 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/12/3 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
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چکيده
یافتههای مقاله نشان میدهد فیلمنامة داستانی ،فیلمنامه به زبان ساده است .کلمة داستانی عالوه
بر اینكه آن را در برابر فیلمنامههای نما به نما قرار میدهد ،که بر چگونگی حرکت دوربین
مبتنی است ،به عناصر روایی در آن اشاره دارد .این گونة ادبی تفاوت دهگانه با رمان ،و با
فیلمنامههای مستند و پویانمایی نیز تفاوتهایی دارد .عناصر روایی فیلمنامة داستانی چهار نظام
دارد1 :ه نظام کنش(کنش شخصیت ،کنش طرح ه مكان و زمان ه و کنش جابهجایی ه پیوند دو
مكان ه)  -2نظام رفتارهای غیرکالمی شخصیتها 3ه نظام آوا 4ه نظام موسیقی .برای دریافت
این نظمها از سه فیلمنامة داستانی کودک گردآمدة دهة شصت ،فیلمنامة داستانی آرزوهای
کوچك بررسی میشود.

گونة ادبي فيلمنامة داستاني با بررسي فيلمنامة داستاني آرزوهاي كوچک

 .1مقدمه
فیلمنامة داستانی در زیر مجموعة بازینامه ،کنار نمایشنامه و گونههای ادبی افسانه
(اسطوره ،حكایت) ،رمانس ،داستان (داستانك ،داستان بلند) و رمان (رمان کوتاه و بلند)
قرار میگیرد و به شیوة فراگیر جزئی از ادبیاتی شمرده میشود که هم خوانندههای ویژه
دارد و هم توده از آن بهره میبرند« .فیلمنامه همچون متنی نوشتاری با سازوکار متنی
ادبی به نظام نشانهشناسیكی غیر از نظامهای شكلدهندة تصویر{نگاره} و آوا وابسته
است» (احمدی :1371،ص )196و قراردادهای ویژه و منش داستانی فیلمنامه داستانی را
شكل میدهد .بر این اساس ترکیب اضافی «فیلمنامة فیلم» به آنچه میان بازیگران و
تماشاگران در جریانی جفت از نگاره و فیلمنامه رخ میدهد ،وابسته است در حالی که
ترکیب «فیلمنامه» به عناصر داستانی اشاره دارد.این گونة ادبی در سینما نیز اهمیت دارد
و مسئولیت فیلمنامهنویس از دیگران جداست (ر.ک.فلیپس :1388،ص 12و  .)49هر فیلم به
عناصر سبكی و عناصر روایی بخش میشود .بررسی فیلم از دیدگاه عناصر سبكی ،وزن
رویداد را بر فیلم میگذارد؛ یعنی آنچه بر پردة سینما به نمایش درمیآید و دربرگیرندة
عناصر سبكی و روایی است؛ اما تأکید عناصر روایی بر فیلمنامه است (شهبازی:1392 ،
ص.)65
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نویسنده در فیلمنامه رویداد و کنش نگارهای را توصیف میکند و خواننده با
خواندن آن به پنداشت رویداد و کنش نگارهای میپردازد.خواننده ،صحنه را در ذهن
خود تصور نمیکند .صحنه برایند عناصر سبكی و روایی است؛ یعنی کنش همراه
طراحی صحنه (میزانسن) ،فیلمبرداری ،پیوستن (تدوین) و صدا (ر.ک.همان ،ص )85؛
بنابراین در کتابهای فیلمنامه و فیلمنامهنویسی باید لفظ «کنش» نوشته شود.
ادبیات نمایشی چهار بخش طراحی صحنه ،فیلمبرداری ،پیوستن و صدا را بر
فیلمنامة فیلم بررسی میکند .گزارش این موارد ،تفاوت فیلمنامه را با فیلمنامة فیلم
نمایان میکند.مجموعة طراحی صحنه دربردارندة پوشاک ،چهرهپردازی ،وسایل صحنه،
صحنهپردازی ،نورپردازی (چگونگی نور ،راسته نور ،آبشخور نور و رنگ نور) و
بازیگری است.
این رویكرد در فیلمبرداری به چگونگی فتوگرافیگنما ،قاببندینما و پیوستگی نما
توجه میکند .در فتوگرافیك بر حساس بودن فیلم خام ،عناصر نوری ،فرایند پدید آمدن
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گونههای فیلتر و عدسیها و ویژگیهای زیباشناسانة آنها تأکید میشود که تنوع فراوانی در
نگارة سینمایی پدید میآورد .از دیگر تواناییهای نمایشی فیلمساز شتاب حرکت
فیلمبرداری ،تندی نمایش فیلم و آفرینش جلوههای ویژة فست موشن(1بیشتر در
فیلمهای کمدی کاربرد دارد) و اسلوموشن 2است.قاببندی از این راهها نگارة سینمایی
را بشدت تحت تأثیر قرار میدهد .1 :اندازه و شكل قالب  .2چگونگی بازنمودن فضای
درون تصویر .3چگونگی دخالت در دوری و نزدیكی ،گوشه و ارتفاع نگاره و .4
چگونگی حرکت قاببندی برای بهتر به نمایش درآوردن طراحی صحنه.
چهار قلمروی گرافیك ،فضا ،زمان و آهنگ ،پیوستن را دربرمیگیرد .تدوینگر در
قلمروی گرافیك ،نماها را بر مبنای غلظت دوگانههای ناهمگونی چون نور و تاریكی،
حرکت و سكون ،حجم و عمق و خط و شكل به یكدیگر پیوند میدهد .او در قلمروی
آهنگ ،بر مبنای طول نماها پیوستن را شكل میدهد تا بر مبنای اندازة زمانی نماهای
کنار هم ،آهنگ زمانی فیلم پیدا شود و در پیوستن فضایی ،نمای فضای کل را به نمای
بخشی از آن فضای کل وصل کند.
فیلمساز در پیوستن زمانی ،دو نما را با روش کوتاه و یا بلند کردن صحنة سینمایی
رویاروی صحنة بیرونی و آفرینش اخالل در زمان خطی (دخل و تصرف زمانی) به
یكدیگر می پیوندد .از پرکاربردترین ترفندهای پیوستن زمانی ،فالش بك و فالش
فوروارد است « .استفاده از پس نگاه و بازگشت به گذشته از جمله تأثیرهای بخش
پیوستن سینما بر ادبیات (فیلمنامه ،رمان) است (ر.ک.انوشه :1376،ص».)847
مجموعة صدا ویژگیهای صوتی ،گفتار ،موسیقی و نمودهای صوتی دارد( .رک.
شهبازی :1392 ،ص 66تا 68؛ همچنین مرینگ :1381،ص.)52

برخی از نظریهپردازها برای نمونه مارگارت مرینگ در کتاب «فیلمنامهنویسی،
آمیزهای از شكل و محتوای فیلم» به این عناصر اشاره کردهاند .از دیدگاه مارگارت
مرینگ فیلمنامه دارای دو بخش عناصر سینمایی(با چهار قسمت زمان سینمایی ،فضای
سینمایی ،حرکت ،تصویربرداری و صدا) و محتوا (با چهار قسمت مضمون ،ساختار،
شخصیت و طراحی صحنه) است .در کتاب «داستان ،ساختار ،سبك و اصول
فیلمنامهنویسی» ِمكکی 3نیز آمیختگی این عناصر با هم ذهن خواننده را آشفته کرده
است.

گونة ادبي فيلمنامة داستاني با بررسي فيلمنامة داستاني آرزوهاي كوچک

با وجود تالش در زمینة چاپ فیلمنامه ،امروزه همچنان ویژگیهای درونی آن برای
جدایی از رمان مجهول است .بخش فیلمنامة داستانی کودک نیز با وجود اهمیت
پندارآفرینی برای کودک و آگاهی دادن به او در زمینههای مختلف فاقد کتابشناسی
روزگار پس از انقالب است .این مقاله بر آن است ضمن شناساندن فیلمنامة داستانی،
بیان تفاوت آن با رمان و کتابشناسی فیلمنامة داستانی کودک در دهة شصت به معرفی
نظم نشانههای فیلمنامة داستانی بپردازد و این نظامها را بر فیلمنامة داستانی آرزوهای
کوچك بررسی کند 4.ژانر فانتاستیك ه واقعی این فیلمنامه که آن را با جهان کودکان
متناسب دانسته اند .دلیل توجه به آن است.داستانهای نزدیك به زندگی واقعی ،بیشتر
کودک را دربارة واقعیت گرفتار سردرگمی میکنند .فانتزی به کودک اجازه میدهد
افكار و عقاید خود را نشان دهد (بتلهایم :1385 ،ص 53؛ محمدی :1378 ،ص .)16

133؛ حجازی :1384 ،ص  171و .)211

 .3تفاوت فيلمنامة داستاني با رمان
بیگمان توانایی اینكه بتوان مجموعه ای بسنده از ویژگیهای درونی در فیلمنامه برای
جدایی از دیگر کاربردهای ادبی برشمرد ،وجود ندارد؛ امّا در هر حال کاوش این
تفاوت از اصول بایسته پیش روی ادبیات داستانی است .داستانسرایی سینمایی توانسته
است تفاوت خود را با رماننویسی پیدا کند .در داستانسرایی سینمایی ،توصیف نگارهای
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 .2پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهشهای علمی ،گونة ادبی فیلمنامة داستانی را معرفی و بررسی نكرده
است.در گونه های ادبیات کودکان نیز گونة ادبی فیلمنامة داستانی جایگاهی ندارد.تنها
برخی از پژوهشگران نمایش فیلم ،اسالید و فیلم استریپ(به نمایش در آوردن تصاویر
ثابت) را در بخش «شیوههای عالقهمند کردن کودکان به مطالعه» آوردهاند.در توضیح
این شیوه ،سامانیان بیاینكه به کلمة فیلمنامه اشاره کند ،اهمیت آن را گزارش میکند و
هدف پخش فیلم را عالقهمند کردن کودک برای خواندن کتابهای فیلمنامه میداند
(سامانیان :1381 ،ص 91و  )92ایمن و حجازی با نام بردن از فیلمنامه فقط به توجه کردن
کودکان به خواندن آنچه به دلیل اشتیاق برای دیدن فیلمی که از فیلمنامة آن آگاهی
دارند و چه با انگیزة تكرار خاطرههای فیلم اشاره دارند (ایمن و دیگران :1352 ،ص 132و

جانشین توصیف ادبی میشود (آوینی :1372 ،ص .)158

فیلمنامة داستانی با فیلمنامههای مستند و پویانمایی تفاوتهایی دارد .از جمله
ویژگیهای فیلمنامه های مستند رخدادی واقعی یا کمی دستكاری شده (بر پایة سندهای
با ارزش) ،آدمها و مكانهای واقعی ،استفاده از آرشیو و زبان خبری است (ر.ک .سویین و
جوی آر سویین :1391 ،ص 15و 16؛ آوینی :1372 ،ص.)259

فیلمنامة پویانمایی نقاشیهایی است که توضیح حرکت چهرههای نمایش و نماها،
اشاره به موسیقی متن ،تأثیرهای صوتی و ترفندها گفتارها را به حداقل میرساند (ر.ک.
دریابیگی :1388 ،ص  67تا .)69

فیلمنامة داستانی از دیدگاه چگونگی نگارش فاقد اشاره به دوربین و نماست و از
حیث ساختار و محتوا بر الگوی روایی ،افسانه و داستان تكیه دارد (ر.ک .مورتیز:1392 ،
ص .)5
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در سالهای واپسین چاپ و پخش فیلمنامه به صورت گونة ادبی رایج ،بایستگی
سادهنویسی آن را پدید آورده و مایة رواج «فیلمنامة متن اصلی تمامصفحه»(در برابر
فیلمنامههای نما به نما) شده است .فیلمنامة متن اصلی تمام صفحه شكل درست،
حرفه ای و امروزی فیلمنامه است.در ایران فقط فیلمنامة متن تمامصفحه رواج دارد
(اکبری :1391 ،ص .)282

متن تمامصفحه را برای نوشتن فیلمنامة داستانی خالف متن نیمصفحهای استفاده
میکنند که برای فیلمنامة مستند کاربرد دارد .در این روش بعد از نوشتن شمارة کنش،
خارجی یا درونی و شب یا روز بودن ،کنش و گفتوگو را همراه نام شخصیتها
میآورند (مكی :1370 ،ص .)122
این موارد از جمله تفاوتهای فیلمنامة داستانی با رمان است:
.1چگونگي بيان :بسیاری از نظریهپردازها گسترة داستان را دامنهدار میدانند و به
مانندگی گونههای آن اشاره کردهاند (آدام :1389 ،ص  21تا  .)23فیلمنامه با رمان در روایی
بودن ،تفاوت بنیادی ندارد (انوشه :1376 ،ص )1075؛ اما در روش بیان روایی بودن از
رمان جداست .افالطون سه گروه اصلی برای جدا کردن چگونگی بیان برشمرده است:
1ه بازگویی محض2ه تقلید محض3ه روش مرکب یا متناوب (آدام :1389 ،ص .)52
چگونگی بیان در فیلمنامه بر روش مرکب (باید به آن جهان بازنمایی شده در متن
اطالق بشود) و در رمان بر بازگویی محض استوار است .آنچه افالطون و ارسطو دربارة
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ص  29و .)30

 .3شکل و مکان :رماننویس ،رمان را به فصلها بخش میکند اما فیلمنامهنویس درام
را در پردهها یا کنشهایی (صحنه) تنظیم میکند که آغاز و پایان کنش را نشان بدهد
(آستن :1388 ،ص  .)30در کنش فیلمنامه اگر مكان کنش بام ندارد ،کنش «خارجی» است
و اگر مكان رویداد ،دارای بام باشد ،رویداد «درونی» است .همچنین فیلمنامهنویس
می نویسد رویدادهای این کنش در چه زمانی (روز یا شب) اتفاق میافتد( .دامادی:1392 ،
ص 20و .)21

.4خوانندهها :سیر داستانگویی و چگونگی رابطة آن با خوانندهها مایة ورود فیلمنامه
به حوزة خواننده های همگانی شد و رمان عالوه بر داشتن این جنبه ،خوانندههای ویژه
را در بر گرفت .داستانگویی برای پایههای برگزیده ،که اهمیت مضمون آن به نسبت
گیرایی بیشتر بود در ادامة سیر خود به فیلمنامه تبدیل شد که برای خوانندههای همگانی
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چگونگی بیان و تفاوت تقلید(محاکات) با اصل رویداد(بازگویی) بیان میکنند به «درام
صحنهای» اشاره دارد .با جدا کردن و قرار دادن تقلید یا محاکات در درام و کمدی و
اصل رویداد(بازگویی) در گونة حماسی ،جستار «تقلید یا محاکات» در بوطیقا به شیوة
ناسازگار هم در برگیرندة بازنمایی کنشها و رخدادهای سبك حماسی است و هم در
برگیرندة گونة تراژدی و کمدی .این کاربرد متناقض دستاویزی شد تا تقلید یا محاکات
دربرگیرندة الگویی ویژه از چگونگی بازنمایی باشد(بازیگران روبهروی چشم ما حرف
می زنند) و همچنین به بابی برای نوشتن بازنمایی تبدیل بشود(داستان و به صورت
شكلی نوشتاری) (همان ،ص .)53
بنابراین باید برای جدایی چگونگی بیان رمان و فیلمنامه به جای واژة گنگ «تقلید یا
محاکات» دو واژة «اصل رویداد» و «جهان بازنمایی شده در متن» استفاده بشود.
.2گفتوگو :در رمان بنا به قاعدة کلی ،گفتوگو پارهای از پیكرة اصلی
نیست«.گفتگو{گفتوگو} چون به عالم{جهان} رمان آورده شود ،مایهای از انضباط
{روشمندی} نمایشنامهنویسان را همراه با بهرهای از برخورد برونگرایانة آنان با خود به
این عالم{جهان} وارد میکند» (آلوت :1368 ،ص  .)507صدای غایب و گفتوگوهای
آشكار فرد با فرد دو روش استفاده از گفتوگو در فیلمنامة داستانی است.رماننویس
عالوه بر این دو روش میتواند از توصیف گفتوگو استفاده کند( .ر.ک .دامادی:1392 ،

ساخته میشد؛ امّا داستانگوییای که خوانندههای همگانی گروه هدفش بود به گیرایی
اهمیت می داد و در ادامه به رمانس و بعد رمان تبدیل و از آن طبقة بزرگان شد و عنصر
مضمون در آن اهمیت یافت (ر.ک .اکبرپور :1390 ،ص  106و .)107
.5پردازش مضمون :فیلمنامه نیازمند نمایاندن به خواننده و پیكرسازی از
رویدادهاست (همان ،ص .)123
 .6زمان :از حیث زمانی فیلمنامه در زمان حال نوشته میشود .زمان حالِ در حرکت
پایدار و زنده .فیلمنامه خالف رمان وقتی به گذشته یا آینده میرود به زمان حال تازهای
گام نهاده است (مكکی ،1392 ،ص  258و .)259
.7توانشهاي نوشتن :فیلمنامهنویس باید چگونگی تولید فیلم را بداند.
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.8مدت همراهي خوانندهها :زمان همراهی خوانندهها با رمان بیشتر از فیلمنامه
است.
.9شخصيتپردازي :روش شخصیتپردازی در فیلمنامه به این دالیل دشوار است:
1ه شخصیتهای فیلمنامه باید در مدت زمانی بسیار کوتاه متحول شوند و ویژگیهای
شخصیتی آنها باید فشرده باشد2 .ه رفتارهای غیرکالمی بیرونی که فیلمنامهنویس برای
بیان ویژگیهای برجستة شخصیتهایش استفاده میکند ،باید بدرستی آشكار باشد3 .ه
فیلمنامهنویس باید راهی بیابد تا محتوای ذهنی را زمینة عینی ببخشد (مرینگ :1381 ،ص
 245و .)246

.10الگوي نگارشي :قاعدة نگاشته و قانونمندی برای نوشتن رمان نیست .بسیاری با
نوشتن کتابهای راهنما ،دو قاعدة قانونمند ژانر و الگوهای نگارش را برای
فیلمنامهنویسی قرار دادهاند اما فیلمنامهنویسهای ایرانی به نگارش فیلمنامه ،یكدست
براساس این قاعدهها نمیپردازند.در بخش اول (ژانر) بیان میکنند که باید به موقعیتهای
نمایشی شناخته شده در عرصة علمی رشتة نمایش توجه بشود .این موقعیتهای نمایشی
در کم ترین تعداد ،سی و شش موقعیت است که منتقد و پژوهشگر فرانسوی ،ژرژ
پولتی(5زاده  1868میالدی) (ر.ک.پولتی :1392،فهرست جستارها و ص  )1به آن اشاره کرده
است .بیشترین تعداد موقعیت نمایشی دویست هزار موقعیت نمایشی است که اتین
سوریو )1819-1979(6آنها را با ارزش میداند (اکبرپور :1390 ،ص  )64بخش دوم به
الگوهای نگارش اشاره دارد .این الگوها شش الگویِ ارسطو ،اوجگاهی ،اسطورهای ،سام
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اسمایلی ،7رابرت مكکی و گام به گام را در برمیگیرد.
 .4نظم نشانههاي فيلمنامة داستاني
شناخت عناصر پدیدآورندة متنها ،بررسی نشانهشناسی ساختاری است (چندلر :1387،ص
 .)133این روش رویكرد این مقاله برای دستیابی به ساختار روایی فیلمنامة داستانی
است .تادوژ کوژان8در کتاب ادبیات و نمایش خود سیزده نظام نشانة شكلدهندة
نمایشِ صحنه را معرفی میکند .این سیزده نظام را میتوان دربارة رسانههای دراماتیك
تصویری به کار برد.این مجموعه دربردارندة زبان ،آواز ،حالت چهره ،ایما و اشاره،
حرکت ،چهرهپردازی ،الگوی مو ،صحنهافزار ،آرایه ،نور ،موسیقی و نمودهای صوتی
است و بنابر دیدگاه کر االم مرزهای آن روشن نیست (ر.ک .االم :1383 ،ص 67و 68؛ آستن،
 :1388ص  .)137مارتین اسلین9در کتاب دنیای درام این نظامها را در بررسی تكمیلی
خود به  22نظام نشانه در پنج گروه تبدیل کرد که اندکی با هم تفاوت دارد (ر.ک .اسلین،
 :1387ص  29و .)60

 4-1نظام رفتارهاي غيركالمي شخصيتها :حالتهای بیانی چهره ،اشارهها ،زبان بدن،
پوشاک ،آهنگ گفتهها(تكیهها) و . ...فاصلهپژوهی مكانی ،فاصلهپژوهی مكانی ه
شنیداری ،پیرازبانی و اطوارپژوهی از جمله زیرمجموعههای نظام رفتارهای غیرکالمی
شخصیتهاست.
 4-1-1فاصلهپژوهي مکاني :هال ، 10مردمشناس آمریكایی ،تقطیعی چهار بخشی
برای جستار مكان غیررسمی پیشنهاد میکند که عبارت است از« :صمیمی» (نزدیكی
حسی)« ،شخصی» ( 1/5تا  4فوت)« ،اجتماعی» ( 4تا  12فوت) و «همگانی» ( 12تا 25
فوت).این پیوستار سپس به «نزدیك» و «دور» برای هر یك از این موارد بخش میشود
(االم :1383 ،ص .)83

 4-1-2فاصلهپژوهي مکاني -شنيداري :در فاصلهپژوهی مكانی ه شنیداری به فاصله
با مخاطب و به زمان جواب گرفتن از او یا پاسخ دادن به او توجه میشود.
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با توجه به آنچه آمد و مطالب جستارهای قبلی در زمینة تفاوت فیلمنامة داستانی با
رمان نظریة نشانهشناسی فیلمنامة داستانی شكل میگیرد که دارای چهار بخش است-1:
نظام رفتارهای غیرکالمی شخصیتها؛  -2نظام کنش؛  -3نظام آئا؛  -4نظام موسیقی.

 4-1-3پيرازباني (زبرزنجيري) :حس و صدای گفتهها دربارة حالت ،نیت و
نگرشهای گوینده آگاهیهای با ارزشی میدهد و موجب همراهی خواننده با اثر
میشود.رفتار غیرکالمی پیرازبانی درنگ سكوت ،سرعت مناسب گفتوگو یا کندی آن
و ...را به خواننده منتقل میکند (ر.ک .االم :1383 ،ص  100و 103؛مورتیز :1392 ،ص  107و
.)108

 4-1-4اطوار پژوهي :فیلمنامه با حرکتها همراه است در حالی که این مسئله در زبان
بازگویی(روایت) آشكار نیست؛ زیرا بافت آن توصیف میشود نه اینكه به طور عینی به
آن اشاره شود.آغازگر بررسی علمی جنبههای ارتباطی آموخته و ساختمند حرکتهای
بدن ،درامدی بر اطوار پژوهی رای بردوسیل )1952( 11است (گیرو :1380 ،ص  121و
.)122
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 4-2نظام كنش (کنش طرح ،شخصیت و جابهجایی) که با بخشهای مكان ،زمان،
فضا(درونی ،خارجی) و گفتوگو شكل میگیرد.
کنشهای فیلمنامه سه کنش شخصیت ،طرح و جابهجایی است« .کنشهای طرح
رویداد را از برهة زمانی به برهة زمانی دیگر حرکت میدهد .کنشهای شخصیت به ما
میگوید شخصیت چه فكر{اندیشه} و احساسی دارد» (مرینگ :1381 ،ص  .)248بین
کنش طرح و شخصیت به عنصر سومی نیاز است که جابهجایی را پدید میآورد .این
عنصر با کنش قبل و بعد خود یكسان یا ناهمگون است و هفت مورد را دربر میگیرد:
1ه ویژگی شخصیتی 2ه کار3ه شیء4ه کلمه5ه نمود نوری :فیداین ،12فیداوت،13
روبش و دیزالو 14از جمله نمودهای نوری است .فیداین روشن شدن تدریجی کنش در
آغاز آن و فیداوت تاریك شدن تدریجی کنش در پایان آن است (سیف :1377 ،ص  26و
.)27

دیزالو 14کنش را با آوردن کنش دیگر محو میکند .روبش به معنی گذر بسیار کوتاه
زمان یا همزمانی است .روبش کنش جدید را با بیرون راندن کنش قبلی جانشین
میکند6 .ه صدا(صدای فیلمنامه)7ه اندیشه (ر.ک.مكکی :1392 ،ص 197و .)198
 4-3نظام آوا :صوت یا آوا مانند شبهجمله ،جملهای درست است و برای بیان
اوضاع روحی و عاطفی به زبان میآید .معنی آن اغلب به تنهایی روشن نیست و باید از
موقعیت گوینده و شیوة ادای آن شناخته بشود .صوت را به فرمان(هیس! پیشت! چخ!)،
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آفرین و ستایش(بهبه! زهی!) ،افسوس(وای! ای وای! آهآه! وه!) ،درد و لذت(اوف! آخ!
هی! واخ!) ،آگاهی دادن و صدا زدن (هان! زینهار! هین! ها! هی! و آی! آهای!
اهوی!اهه؟! دهه؟!)(هنگامی که به تنهایی و بینام به کار میرود) ،بیزاری(اه! اه اه!پیف!)،
شگفتی(وه! به!بهبه! اهه! اه!ا! د! اوه! واخ! وا!) ،خردهگیری و ستیزه(اه؟! د؟! اهه؟! دهه؟!)،
و ریشخند و خواری(اه! اهو! په! اه! اهه! دهه! زکی! اکی!) بخش میکنند (صادقی:1356 ،
 18و .)19

 .5كتابشناسي فيلمنامة داستاني كودک در دهة شصت و چکيدۀ فيلمنامة آرزوهاي
كوچک
از پنجاه و چهار فیلمنامة گرد آمدة دهة شصت ،این سه فیلمنامه ویژة کودکان است:
فیلمنامة «غنچههای دیروز(مجموعة ده فیلمنامه برای کانون پرورش فكری کودکان و
نوجوانان)» نوشتة بهزاد بهزادپور که با همكاری نشر برگ در سال  1368انتشار یافت.
فیلمنامة «خانه دوست کجاست؟» که کیومرث پوراحمد آن را به کمك کانون پرورش
فكری کودکان و نوجوانان در سال  1368چاپ کرد و فیلمنامة آرزوهای کوچك (با
عنوان اصلی سومین سرنوشت داوود و آرزوهای کوچك) از مهدی سجادهچی و رضا
کیانیان که نشر برگ در سال 1369به انتشار آن همت گماشت.
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 4-4نظام موسيقي :موسیقی و تصنیف با قرارگرفتن در فیلمنامه ،پندارهای
فیلمنامهنویس را غنی میسازد و از انگارههای او حمایت میکند (مرینگ:1381 ،ص
 .)242ا ز بخشهای دیگر نظام موسیقی صدای موقعیت ،صدای نمادین و صدای
شخصیتهاست.صدای نمادین در بخش تشبیه به کنش فیلمنامه شباهت دارد و در
بخش استعاره یكی از گونههای کنش یا حالت را یادآوری میکند .صدای نمادین
وابسته و همراه بر ویژگی شخصیتهای فیلمنامه تأکید میکند( .برای نمونه کوبیدن
پیوستة عصا ویژگی کمرویی شخصیت را هویدا میسازد" .وابسته" و تأکید بر
صدای خالی بودن هنگام کوبیدن عصا از ارزش شخصیت نزد خواننده میکاهد.
"همراه"  )،صدای شخصیتها مهمترین بخش نظام موسیقی است .نواخت شخصیتها
با اوج و فرود خود ،شدت برخورد یا دور شدن تدریجی و رهایی را به خواننده
منتقل میکند (ر.ک .موریتز :1392 ،ص  107و )108

شخصیت اصلی در فیلمنامة آرزوهای کوچك با وحید یا شیء جادویی روبهرو
میشود که خود را «موش آرزوها» مینامد .موش آرزوها آرزوهای او و پنج شخصیت
دیگر را برآورده می کند .وحید و خواهرش به جای پدر و مادرشان قرار میگیرند و...
امّا زمانی نمی گذرد که او ،خواهر و دوستانش دیگرش پشیمان از وضع پیش آمده از
موش آرزوها میخواهند آرزوهایشان را نادیده بگیرد.
ک «آرزوهاي كوچک»
 .6بررسي نشانهشناسي فيلمنامة كود ِ
پس از کشف دستور بنیادین فیلمنامة داستانی ،که آن را شكل داده است ،این بخش از
مقاله به بررسی نشانهشناسی فیلمنامة داستانی آرزوهای کوچك میپردازد تا به صورت
عملی بررسی نظم نشانههای فیلمنامه را نشان بدهد.همواره روش نقد ساختگرا پس از
کشف ساختار متنها ،کامل کردن آن با بررسی نمونه است (سجودی :1387 ،ص .)99

104


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

104
104

 .1نظام کنش (کنشهای طرح ،شخصیت و جابهجایی)
● مایة اصلی کنش جادویی شخصیتها و پیوند بین جهان واقعی و پنداری شیء
جادویی مدادتراش موشی است که خود را به شخصیت قهرمان (و قهرمانها) نزدیك
میکند .پس از وارد شدن این شیء ،هشت کنش جادویی ،شخصیت از
مكان(زیرمجموعة کنش طرح) شمارة شش تا شمارة شانزده روی میدهد .شخصیتها با
کنش جادویی قراردادهای خانوادگی و اجتماعی را زیرپا میگذارند .بنابراین با خطر،
آشنا ،به نبرد و دوئل با خویش ناگزیر میشوند تا به شناسایی تازهای از خود برسند.
انگیزه و خواستههای شخصیت اصلی(وحید) و پنج شخصیت همراه او در انتهای
فیلمنامه و پس از کنشهای جادویی دگرگونی پیدا میکند.کنش جادویی شخصیتها موارد
زیر را دربرمیگیرد:
 1-1پرش در هوا :شخصیت وحید پس از دستیابی به مداد تراش هنگام بوسیدن
مادر به طور جادویی پرواز میکند«:وحید میپرد که مادرش را ببوسد اما به شكلی
جادویی به هوا بلند میشود» (سجادهچی:1369،ص.)93
 1-2تندنویسی :شخصیت وحید پس از دستیابی به مدادتراش موشی شتاب زیادی
هنگام نوشتن مشق پیدا میکند«:ناگهان دستانش سریع میشود؛ بازهم سریعتر و سریعتر
طوری{به گونهای} که تعقیب حرکت دستانش برای چشم مشكل{دشوار} میشود...
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مشقهایش تمام میشود؛ درست در عرض پنج دقیقه» (همان).

(همان ،ص .)97

 1-5با خواست قلبی شخصیت وحید موتورسیكلتسوار هنگام برخورد با خودرو
پدرش پرواز میکند(.وحید و خانوادهاش در خودرو نشستهاند)«:مادر :وای ...پدر( :ترمز
میکند) آه ...وحید به مدادتراش نگاه میکند .ناگهان موتوری از روی ماشین{خودرو}
آنها تیك آف میکند .آن طرفتر کامیونی{باریایی} در حال عبور{گذر} است و
تعدادی گوسفند حمل میکند .موتور از روی اتومبیل {خودرو} عبور{گذر} میکند و
یك راست وارد کامیون {باری}میشود» (همان ،ص .)98
 1-6شخصیت وحید داستان فیلم را (در حال پخش از تلویزیون در مهمانی) دگرگون
میکند«:وحید با تمسك به موش داستان فیلم را عوض{دگرگون}میکند»(همان ،ص .)99
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 1-3حرکت سه شی ء با خواست شخصیت وحید :شخصیت وحید با خواست قلبی و
آرزو کردن آوند زباله ،ساک سنگین پیرزن و درِ حیاط خانة او را جابهجا میکند:
 ...«1-3-1تمام زبالهها روی زمین پخش میشود .وحید جیغی میزند .وحید :کاشكی
آشغالهارو با سطل{آوند} می بردم .ناگهان سطل{آوند} آشغال از آشپزخانه به کنار
وحید میآید .زبالهها خود به خود جمع میشوند؛ از ته پاره وارد کیسه میشوند»...
(همان ،ص 94و «1-3-2 .)95وحید به پیرزن ،ساک و در خانهای که جلوتر است
نگاهی میاندازد .گویا خانة پیرزن است؛ بعد به موشی نگاه میکند .ناگهان ساک پیرزن
بسرعت {تندی} حرکت میکند و درست جلوی خانة پیرزن میایستد» (همان ،ص
3 .)96ه3ه«1در خود به خود باز میشود و ساک داخل {درون}خانه میرود .پیرزن
دنبالش میرود و در پشت سرش بسته میشود» (همان).
 1-4شخصیت وحید با خواست قلبی خودرو خاموش پدرش(ابوالفضل ناظری)را
روشن میکند.با خواست قلبی او ،خودرو در حالی که خاموش است ،بوق میزند:
«1-4-1خودرو را خاموش میکند؛ پیاده میشود؛ درش را قفل میکند و به
سمت{راستة} خانه راه میافتد .وحید به موشی نگاه میکند .پدر میخواهد در خانه را
باز کند که یكهو اتومبیلش{خودروش} روشن میشود» (همان ،ص «1-4-2 .)96وحید
به موشی نگاه میکند .ناگهان بوق ماشین{خودرو} به صدا در میآید .مرد دوم
میترسد و به عقب{پشت} میپرد .اولی :آقای ناظری این ماشین {خودرو}کامپیوتریه»

 1-7شخصیت وحید نتیجة بازی فوتبال بچهها را دگرگون میکند« :بچهها به بازی ادامه
میدهند .وحید شروع{آغاز} به شیطنت میکند؛ به موشی نگاه میکند و جریان بازی را
عوض{دگرگون} میکند» (همان ،ص.)100
 1-8موش آرزوها هنگامی که بچهها آرزوهایشان را بیان میکنند ،آنها را راهنمایی
میکند و نقش پیر راه را به خود میگیرد .او به آرزوهای آنها ایراد میگیرد و در انتهای
کنشهای فیلمنامه به آنها میگوید که اوضاع آشفته را پیشبینی کرده بود«:موشی :وحید
از فردا صبح همة شما به آرزوهاتون میرسین ولی مطمئنی{دلگرمی} که اینا آرزوهای
درستی هستن؟ وحید :معلومه .تازه ...از فردا صبح که این آرزوهامون برآورده بشه،
دیگه اصالً{هرگز} هیچ آرزویی نداریم .موشی:ولی من مطمئنم{دلگرمم} که یه آرزوی
دیگه هم بعدش داری .وحید :نه ،دیگه چه آرزویی؟ آدم وقتی بابا باشه ،دیگه آرزویی
نداره» (همان ،ص.)102
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●کنش طرح و جابهجایی
 .1مکانها شمارهگذاری شده و فاقد اشاره به درونی یا خارجی است و همین عنصر
پندار بازنمایی در متن را راحتتر و سادهتر میکند .تنها دو کنش در روز اتفاق میافتد.
از مكان شمارة یك تا مكان شمارة شش کنشها ساده و واقعی است .کنش جابهجایی
تنها در این بخش وجود دارد .شیء یكسان (بیسكویت) ،ویژگی مكانی یكسان (انبوهی
جمعیت) و حالت یكسان شخصیتها(تنهایی) کنشهای یك و دو ،سه و چهار و پنج و
شش را پیوند میدهد .از مكان شمارة شانزده تا نیمة مكان شمارة چهل پس از براورده
شدن آرزوهای پنج شخصیت(وحید ،شیرین ،محسن ،محمود و حمید) کنش طرح
اتفاق میافتد.با براورده شدن آرزوها کنش شخصیتها در اوج تعارض با پیرامون خود
قرار می گیرد :شخصیت وحید به جای پدرش به اداره میرود (ر.ک .همان ،ص .)101
شخصیت شیرین به جای مادرش در خانه میماند و آشپزی میکند (ر.ک .همان ،ص 101
و  .)102بزرگترها از حرفهای محسن اطاعت میکنند (ر.ک .همان ،ص  .)100شخصیت
محمود از صبح تا شب بازی میکند و هیچ کس جلویش را نمیگیرد (همان) و
شخصیت حمید به اندازة دلخواه خوراکی میخورد (همان ،ص.)101
این کنشهای متعارض پیچیدگی به وجود میآورد که از جملة آنها این موارد است:
شخصیت وحید نمیتواند از عهدة کارها در اداره برآید .شخصیت شیرین خورش را
میسوزاند و خانه در آتش میسوزد .شخصیت محسن با جسارت در کارهای مختلف
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وارد می شود (زدن پتك به دست کارگر ،راه بندان کردن خیابان و .)...شخصیت محمود
در بازی ورزشی شكست می خورد و شخصیت حمید با خوردن بسیار زیاد خوراکی
بیمار میشود و به بیمارستان میرود.
خواننده با این پیچیدگیها درگیر کنجكاوی به همراه نگرانی میشود .خالف معما که
خواننده کمتر از شخصیتهاو کنایة دراماتیك ،که خواننده بیشتر از شخصیتهامیداند،
اطالعات یكسان خواننده با شخصیتها کنجكاوی و نگرانی را به وجود میآورد (ر.ک.
مككی :1392 ،ص  299و  .)230به محض اینكه پنج شخصیت فیلمنامه به آگاهیهایی
میرسند ،خواننده هم آن را میفهمد؛ امّا آنچه هیچکس نمیداند پایان رویدادست .با
این درنگ ،خواننده با شخصیتها همدلی و همذات پنداری میکند؛ زیرا شخصیتها به
خطر افتاده و درگیر کمبود شدهاند.
 .2بيشترين بسامد نظ ام رفتارهاي غيركالمي شخصيتها ،كنش غيركالمي خنديدن
و شگفتي كردن است :خندیدن و شگفتی کردن در انتهای فیلمنامه به تمسخر نزدیك
میشود و در اوج خود خواننده را به آرامش اولیه باز میگرداند.
 2-1خندیدن پس از براورده شدن آرزوها شش مورد را دربرمیگیرد:
2-1-1شخصیت وحید :پس از هدیه گرفتن مدادتراش موشی از مادرش (سجادهچی،
 :1369ص92و  ،)93پس از جابهجا کردن ساک پیرزن (همان ،ص)96؛ پس از روشن کردن
خودرو خاموش پدرش) (همان)؛ پس از عوض کردن جریان بازی بچهها (همان،
ص)100؛ پس از برآورده شدن آرزوها «در صبح اولین روز»(همان ،ص )103و پس از
ناتوانی خواهرش در خورش پختن(در معنای تمسخر) (همان ،ص 103و .)104
2ه1ه 2خندیدن موتورسیكلتسوار از پرواز کردن و افتادن در باری پر از گوسفند و
رهیدن از تصادف (همان ،ص .)98
3ه1ه 2خوشحالی محسن ،دوست وحید ،از شنیدن براورده شدن آرزوها
4ه1ه 2خوشحالی حمید از شنیدن براورده شدن آرزوها (همان ،ص104و .)105
5ه1ه 2خندیدن بچههای آموزشگاه به ناظری به دلیل یاد گرفتن درس از موش
آرزوها (همان ،ص.)109
6ه1ه 2خندیدن تماشاگرها و ورزشكارهای بازی پرتاپ دیسك به محمود به دلیل
ناتوانی او در پرتاپ آن (ورزش) (در معنای تمسخر) (همان ،ص .)121

2ه 2شخصیتهای حمید ،شیرین ،محسن و محمود و وحید از بهبود وضعیت
زندگیشان بسیار خوشحال میشوندو میخندند (همان ،ص .)128
 2-3هفت شخصیت پس از براورده شدن آرزوها تعجب میکنند:
 2-3-1شخصیت محسن از براورده شدن آرزوی نخوردن صبحانه(همان ،ص.)105
2ه3ه 2شخصیت وحید از تند نوشتن مشقهایش (همان ،ص.)94
 2-3-3شخصیت مادر از تندنویسی وحید(همان).
 2-3-4شخصیت پیرزن از حرکت کردن ساک خرید (همان ،ص.)96
 2-3-5شخصیت پدر از روشن شدن خودکار خودرو خود (همان).
 2-3-6شخصیت رانندة باری از پرواز موتورسیكلت به درون باری پر از گوسفند
(همان ،ص.)98
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 2-3-7شخصیت محمود از فوتبال بازی نكردن وحید (آرزوی شخصیت محمود
همواره فوتبال بازی کردن بدون مزاحمت دیگران است و فوتبال بازی نكردن وحید
باعث شگفتی او میشود).
 2-4پزشكها و پرستارها از بودن کنار خانة وحید پس از عادی شدن وضعیت
شگفتزده میشوند.
 .3نظام آوا :نظم آوایی فیلمنامة آرزوهای کوچك در سه قسم لذت ،درد و شگفتی
قرار دارد .لذت به خوشحال بودن در اثر براورده شدن آرزوهای دو شخصیت اصلی
یعنی وحید و محسن باز میگردد .درد و شگفتی به دشواریهای ناشی از جابهجایی
شخصیت وحید و پنج دوستش(شخصیت وحید به جای پدرش به اداره میرود و به
اشتباه به آبدارچی ضربه میزند؛ شخصیت دختر به جای مادر در خانه خورش میپزد و
سیمین مهمان از وزن سنگین مادر هنگام بغل گرفتن او بیتاب میشود) و دخالت
بچهها در اموری که از توان آنها خارج است (زدن پتك به دست کارگر توسط محسن)
وابسته است و موارد زیر را در بر میگیرد:
 3-1دو شخصیت محسن و وحید هنگام براورده شدن آرزوها از صوت آخ با
همراهی جان به معنی خوشحالی استفاده میکنند.
 3-1-1شخصیت محسن :الف.محسن :آخ جان ...آخ جان ...میخوام اون کفش نوام
رو بپوشم .مادر :باشه االن میرم برات میارم( ».همان ،ص .)106ب.محسن« :هیچكی بوق
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نزنه .همونجا وایستین.همه ماشینها{خودروها} را خاموش میکنند و دیگر بوق
نمیزنند .محسن :آخ جون چه کیفی{خوشیای} داره» (همان ،ص.)114
 3-1-2شخصیت وحید « :وحید :بله...خودمم .ناظم .شما ناظمی .همونی که هفته
پیش گوش منو ک شیدی ،یعنی گوش بابامو ...یعنی گوش فرزند دلبندمو ،جگر گوشة
منو کشیدی؟ خوب فرمایش؟ چی؟ جان من؟ رضارو هم زده؟ آخ جان .اصغررو...
خیلی ها رو زده .نوش جونشون .خوب کاری کرده .تازه گوش شمارو هم باید بكشد؟
بیرونش می کنی؟ بهتر.راحت میشه.هر کاری دوست داری بكن( »...همان ،ص.)123
 3-2صوت آخ برای بیان درد از دو شخصیت کارگر خیابان و آبدارچی اداره شنیده
میشود 3-2-1 :کارگر خیابان«::محسن :چه سنگینه .اون میخ گنده رو نگه دار تا منم
بزنم .کارگر اطاعت میکند .محسن پتك را بلند میکند اما نمیتواند تعادل آن را حفظ
کند .پتك در هوا قیقاج میرود .کارگر قلم به دست سعی میکند{میکوشد} قلم را با
حرکات {حرکتهای} ناجور پتك هماهنگ کند امّا فایدهای{سودی} ندارد .پتك فرود
میآید .کارگر قلم به دست:آخ» (همان ،ص .)113
 « 3-2-2آبدارچی( :جلوی همه می ایستد ).چیكارش دارین ...اکبری :خفه شو (به
وحید) بابت اضافه کار از حقوق من کسر میکنی؛ در ضمن تقاضای اخراج منو
میکنی(.چوب را باال میآورد .آبدارچی سینی چای را مثل{مانند} سپری جلوی او
میگیرد و ضربات{ضربههای} او را دفع میکند ولی ضربه آخر اکبری به شكم
آبدارچی اصابت میکند و سینی از دست او میافتد) آبدارچی :آخ» (همان ،ص.)124
3ه 3وای به معنای شگفتی از سیمین ،دوست مادر ،شنیده میشود«:سیمین( :به مادر
شیرین) شیرین جون بیا یه بوس به خاله سیمینت بده تا شكالتی رو که برات آوردم،
بهت بدم.مادر شیرین(میدود و خودش را توی بغل سیمین میاندازد و یك بوس از او
میگیرد ).سیمین( :که نفسش{دمش} گرفته) وای ماشااهلل( »...همان ،ص 115و .)116
 .4موسيقي :آواز و آهنگین کردن گفته دو وضعیت را نشان میدهد:
 4-1در خانه ،کوچه و آموزشگاه آرامش وجود دارد و هنوز آرزوهای کوچك
شخصیتها آنان را درگیر نكرده است:
 4-1-1وحید برای موشهایی که هر شب به آنها خوردنی میدهد ،آواز
میخواند«:وحید در راه مدرسه{آموزشگاه} میخواند .ای موش دم طالیی /چقدر
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خوب و بالیی /دمت چقد درازه /چشم تو خیلی نازه /تا بیسكویت رو دیدی /تا
آخرش جویدی» (همان ،ص .)90
 4-1-2مرد کهنهخر اجناس خود را معرفی میکند«:مرد کهنهخر روی یك موتور
گازی زهوار در رفته فریاد میزند :کت ،شلوار ،تلویزیون ،رادیو ،یخچال ،آبگرمكن،
ویدئو ،خونه و مغازه میخریم» (همان ،ص  90و .)91
 4-1-3هندوانه فروش شخصیت ترکیبی (هم فروشنده و هم پلیس) است که برای
فروشندگی و جلوگیری از بسته شدن جاده از بلندگو استفاده میکند«:پدر هنگام
{هنگامة} سبقت {پیشی} گرفتن است که صدای بلندگویی شنیده میشود .صدای
بلندگو :پیكان سفید .سبقت {پیشی} نگیر .پدر وحید اطاعت میکند .صدای بلندگو :بی
ام وی آبی ،دوبله پارک نكن .هندونه ...تصویر که بازتر میشود یك وانت هندوانه را
میبینیم که مردی باالی آن ایستاده و بلندگویی در دست دارد .مرد بلندگو به دست:
هندونهِ .ببُر و ِبَبر .به شرط{گرو} چاقو هندونه .رنو سریعتر» (همان ،ص .)98
 4-2صداهای این وضعیت زننده و دردآور است و براورده شدن آرزوها دردسر
درست کرده است«:در چهارراهی که راهبندان شده ،صدای بوق ماشینها {خودروها}
یك لحظه {دم} قطع {بریده} نمیشود .آژیر آتش نشانی گوش را کر میکند .محسن
فریاد میزند امّا خودش هم صدای خودش را نمیشنود» (همان ،ص.)127
 .7نتيجهگيري
فیلمنامة داستانی یكی از گونههای ادبی است.توصیف پیوستة نگارهای ه ادبی فیلمنامة
دا ستانی تفاوت برجستة آن با رمان است.این روش توصیف ،بخشهای متفاوت
چگونگی بیان ،گفتوگو ،شكلبندی ،خوانندهها ،پردازش مضمون ،زمان و مكان ،مدت
همراهی خوانندهها ،شخصیت پردازی و الگوی نگارشی و نوشتاری را برای هر دو گونة
ادبی فیلمنامة داستانی و رمان شكل میدهد .عناصر روایی فیلمنامة داستانی چهار بخش
را دربرمیگیرد1 :ه نظام کنش  -2نظام رفتارهای غیرکالمی شخصیتها 3ه نظام آوا
 4ه نظام موسیقی .این نظم جایگاه فیلمنامة داستانی را کنار گونههای ادبی روشن
میسازد و بررسی آن بر فیلمنامة داستانی آرزوهای کوچك توانایی خوانندهها را برای
دریافت دستور بنیادین شكل دهندة فیلمنامة داستانی افزایش میدهد.

گونة ادبي فيلمنامة داستاني با بررسي فيلمنامة داستاني آرزوهاي كوچک

پينوشت

1.fast motion
2. Slow motion
 .3این فیلمنامه در دهة شصت با دگرگونیهایی به فیلم "پاتال و آرزوهای کوچك" تبدیل شد و در
گروه سینماهای کودک و سینماهای آزاد به نمایش درآمد؛ همچنین در سال  1389پس از بیست
سال در طرح ویژة ماه مبارک رمضان در سه تاالر سینما ارائه شد.
4.Robert Mckee
5.Georges Polti
6. Etienne Souran
7. Sam Smiley
8.Tedeusz Kowzan
9. M.Esslin
10. E.Hall
11. Birdwhistel
12. Feidin
13. Feidout
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در فیلمنامه داستانی آرزوهای کوچك دو کنش شخصیت و طرح با پندار همراه
میشود که مایة شكلگیری فانتزی است .با استفاده از شیء جادویی براورده کنندة
آرزوها ،نشانههای جهان واقعی و پنداری پیوند میخورد .کنش جادویی شخصیتها در
وضعیت معمول اجتماعی از مكان شمارة دو تا مكان شمارة شانزده نیز این پیوند را
نشان میدهد .با براورده شدن آرزوهای پنج شخصیت وحید ،شیرین ،محسن ،محمود و
حمید کنش طرح شكل میگیرد و شخصیتها وارد زمان و مكان متفاوتی میشوند .کنش
طرح از مكان شمارة شانزده تا نیمة مكان شمارة چهل درنگ ،حس کنجكاوی ،ترس و
دلهره را به وجود میآورد.استفاده از کنش جابهجایی یكسان واقعگرایانه بسیار محدود
نیز بازگوکنندة غلبة نظم نشانه های کنش طرح ،درنگ و ترس پیروی آن است .عالوه بر
این موارد نشانههای آوا و موسیقی از صدای خنده و آهنگ گفتاری لذت و صداهای
آرام محیطی به صدای خندة تمسخرآمیز ،آهنگ گفتاری درد ،شگفتی و صداهای زنندة
محیطی تبدیل میشود و ترس و دلهره را تقویت میکند.
رفتار غیرکالمی پربسامد خندیدن و شگفتی کردن با حرکت معنایی از خوشحالی به
تمسخر ،واکنش شخصیتهای فیلمنامه به آشكار شدن وضعیت تازة اجتماعی و
خانوادگی است و دلهره را تشدید میکند.
در انتهای فیلمنامه تنها دو رفتار غیرکالمی خندیدن و شگفتی کردن عادی شدن
وضعیت را نشان میدهد.

14. Dizalve

منابع
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 آدام ،ژان میشل و فرانسوار رواز؛ تحليل انواع داستان (رمان ،درام ،فيلمنامه)؛ ترجمة آذینحسینزاده و کتایون شهپرراد ،تهران :نشر قطره ،چ سوم.1389 ،
 آستین ،آلن و جرج ساوانا؛ نشانهشناسي متن و اجراي تئاتري؛ ترجمة داوود زینلو ،زیر نظرفرزان سجودی ،تهران :انتشارت سوره مهر.1388،
 آلوت ،میریام فاریس؛ رمان به روايت رماننويسان؛ ترجمة علی محمد حقشناس ،تهران،مرکز.1368،
 آوینی ،مرتضی؛ آئينه جادو جلد اول (مجموعه مقاالت سينمايي)؛ تهران :کانون فرهنگیعلمی و هنری.1372،
 احمدی ،بابك ؛ از نشانههاي تصويري تا متن؛ تهران :مرکز.1371، اکبرپور ،علیرضا؛ آسيبشناسي متن در سينماي ايران؛ تهران :نیلوفران.1390، اکبری ،عباس ؛«شكل فیلمنامه در سینمای ایران»؛ چگونه فيلمنامه بنويسيم؛ سید فیلد ،تهران:نیلوفر.1385،
 انوشه ،حسن؛ فرهنگنامه ادبي فارسي(ج دوم)؛ تهران :سازمان چاپ و انتشارات.1376 ، اسلین ،مارتین؛ دنياي درام :نشانهها و معنا در رسانههاي نمايشي(تئاتر ،سينما ،تلويزيون)؛ترجمة محمد شهبا ،تهران :هرمس.1387 ،
 االم ،کر؛ نشانهشناسي تئاتر و درام؛ ترجمة فرزان سجودی ،تهران :قطره.1383 ، ایمن ،لیلی و توران خمارلو (میر هادی) و مهدخت دولت آبادی؛ گذري در ادبياتكودكان؛ تهران :چ بیست و پنج شهریور.1352،
 بتلهایم ،برونو؛ افسون افسانهها؛ ترجمة اختر شریعت زاده؛ تهران :هرمس. پولتی ،ژرژ؛ سي و شش وضعيت نمايشي؛ ترجمة سید جمال آل احمد و عباس بیاتی،تهران :سروش.1392 ،
 حجازی ،بنفشه؛ ادبيات كودكان و نوجوانان :ويژگيها و جنبهها؛ تهران :روشنگران ومطالعات زنان.1384،
 چندلر ،دانیل مباني نشانهشناسي؛ ترجمة مهدی پارسا؛ زیر نظر فرزان سجودی؛ تهران:شرکت انتشارات سورة مهر.1387،
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 دامادی ،محسن؛ چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل كنيم؟ (ج دوم) بررسي تطبيقيفيلمنامه از منظر شکل و شيوۀ نگارش همراه با فيلمنامة شيخ بهايي(آشيانة سيمرغ)؛
تهران :نشر گیسا.1392 ،
 دریابیگی ،میرعلیرضا؛ فيلمنامهنويسي براي انيميشن :درس گفتارهايي مقدماتي؛ تهران :نشرافراز.1388،
 سامانیان ،مصیب ؛ نگاهي به ادبيات كودكان و نوجوانان؛ مشهد :پژوهش توس.1381، سجادهچی ،مهدی و رضا کیانیان؛ سومين سرنوشت داوود و آرزوهاي كوچک؛ تهران:انتشارات برگ.1369 ،
 سجودی ،فرزان؛ «مسئله روش در نشانهشناسی از روششناسی اثباتگرا (پوزیتیویستی) تاروششناسی پیدایشی» ،مجموعه مقاالت سومين همانديشي نشانهشناسي هنر؛ تهران:
فرهنگستان هنر.1387 ،
 سویین ،دوایت وی و جوی آر سویین؛ نگارش فيلمنامة مستند؛ ترجمة عباس اکبری و امیرپوریا ،تهران :نشر ساقی.1391،
 سیف ،محسن؛ الفباي فيلمنامه نويسي؛ تهران :مؤلف.1377 ، شهبازی ،شاپور؛ تئوريهاي فيلمنامه در سينماي داستاني؛ تهران :زاوش.1392، صادقی ،علی اشرف؛ دستور سال دوم فرهنگ و ادب؛{}:انتشارات آموزش وپرورش.1356،
 فلیپس،ویلیام؛ مباني سينما2؛ ترجمة رحیم قاسمیان ،تهران :نشر ساقی.1388، گیرو ،پییر؛ نشانهشناسي؛ ترجمه محمد نبوی ،تهران :آگاه.1380، محمدی ،محمد؛ فانتزي در ادبيات كودكان؛{تهران} :نشر روزگار.1378، مرینگ ،مارگارت؛ فيلمنامهنويسي :آميزهاي از شکل و محتوي فيلم؛ تهران :سازمان مطالعهو تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).1381 ،
 مكکی ،رابرت؛ داستان :ساختار ،سبک و اصول فيلمنامهنويسي؛ ترجمة محمد گذرآبادی،تهران :هرمس.1392،
 مكی ،ابراهیم؛ مقدمهاي بر فيلمنامهنويسي و كالبد شکافي يک فيلمنامه؛ تهران:سروش.1370،
 موریتز ،چارلی؛ نگارش فيلمنامه داستاني؛ ترجمة محمد گذرآبادی ،تهران :بنیاد سینماییفارابی.1392 ،
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حسام كشاورز *
دكتر علياصغر فهيميفر
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

چکيده

كليدواژهها :صادق هدایت ،بوف کور ،نگارگری و نقاشی ایرانی ،ارتباط رمان فارسی با نقاشی
ایرانی.

تاریخ دریافت مقاله 1394/9/14

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/12 :

* .دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه تربیت مدرس
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این پژوهش میکوشد مبانی نظری نگارگری ایرانی را در بوف کور بازجوید تا نقاشی ایرانی را
در کنار دیگر خاستگاههای داخلی و خارجی به عنوان یكی از سرچشمههای این رمان معرفی
کند .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای
است .نتایج این جستار نشان داد که صادق هدایت با آشنایی به ویژگیهای نگارگری ،بیان 114
مدرنیستی اثر خویش را تا حد زیادی بر مبانی این هنر استوار کرده است .ویژگیهای روان -
داستانی ،واقعیت گریزی ،چندروایتی ،شخصیت پردازی نوعی و پرده برداری از زمان و مكان
که از مبانی اساسی نقاشی ایرانی است ،بنیانهای رمان بوف کور نیز به شمار میرود؛ ضمن
اینكه صحنة کلیدی بوف کور یعنی پیر و پریچهر ،خود مجلس رایجی در تاریخ نگارگری
است که عناصر آن مانند گل نیلوفر ،آب ،درخت سرو و دیگر موارد از جانب دیگر ،نوعی
همبستگی نمادپردازانه میان این رمان و نقاشی ایرانی ایجاد میکند.
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 .1مقدمه
گفتمان کهن و استوار بین هنرهای گوناگون ایرانی همواره محل اتفاق نظر کارشناسان و
پژوهشگران بوده است .صرف نظر از چگونگی میزان و کیفیت چنین مراودهای،
نگارگری و ادبیات ،آشكارترین بازتابها و پاسخهای این گفتمان را در خود جای داده
است (رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص 105 .و  ،106اشرفی ،همگامی نقاشی با ادبیات در ایران،
 .)1367با توجه به وجود نقاشیهای مانوی و دیوارنگارههای سغدی ،قدمت این گفتمان
دستکم تا حدود دورة ساسانی امتداد دارد؛ هر چند نمیتواند یكباره به وجود آمده
باشد (بینیون ،ویلكینسون ،و گری ،1367 ،ص62 .؛ رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص101 .؛ تجویدی،
کتاب آرایی در ایران1345 ،؛ گرابار .)1383 ،پس از اسالم و تا پیش از عصر سلجوقی ،رابطة
نگارگری و ادبیات کم و بیش به کتابهای علمی دربارة پزشكی ،گیاهشناسی ،اخترشناسی
و ریاضیات منحصر است؛ اما در همین سدههای اولیه ،رابطة ادبیات داستانی با
نگارگری با مصورسازی کتابهایی مانند کلیله و دمنه و مقامات حریری آغاز میشود
(بینیون ،ویلكینسون ،و گری ،1367 ،ص 55 .تا 83؛ رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص .)103 .در واقع
نقاشی در اینجا ابزار انتقال بهتر و گیراتر مفاهیم علمی است و جایگاه ویژة خویش را
هنوز نیافته است؛ اما هنرمندان سلجوقی این گفتمان را دگرگون ،و استعدادی تازه از آن
را برجسته ساختند .پیوند شعر و نگارگری ،که در این دوره با تصویرسازی منظومههایی
مانند ورقه و گلشاه ،باب آن گشوده شد (تجویدی ،نقاشی ایرانی از کهنترین روزگار تا دوران
صفویان ،1352 ،ص  85تا  ،)88از منظری دیگر نیز اتفاقی ویژه است و آن پیوند میان
داستانپردازی منظوم ایرانی است با هنر نگارگری .با کشف این توانایی ،منظومههای
داستانی حماسی ،غنایی و تعلیمی در طی سدهها و به روشهای گوناگون و در سبكهای
متفاوت مصور شد که در این میان ،سهم مصورسازی شاهنامة فردوسی و خمسة نظامی
به سبب عالقة زیاد حامیان هنر و خود هنرمندان به این آثار ،بیش از دیگران است
(رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص  104و  .)105سدههای هشتم ،نهم و دهم هجری نقطة اوج
گفتمان میان ادبیات منظوم داستانی و نقاشی ایرانی را نشان میدهد و نقاشان این
دورهها بیشترین آثار را در این گفتمان به یادگار نهادهاند (پاکباز ،1383 ،ص  71تا  )129در
حالی که این سنت با افول آشكار به هنرمندان زند و قاجار میرسد؛ اما رویداد مهم
دیگری که در دوران قاجار پای نثر داستانی را پس از هفت سده بار دیگر به این
گفتمان باز میکند ،تصویرسازی کتاب هزار و یك شب است که نشان میدهد ادبیات
داستانی در ایران  ،چه نظم و چه نثر ،توانایی بسیاری برای همكاری با نقاشی دارد(ذکاء،

1382؛ پاکباز ،1383 ،ص .)159
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این گفتمان استوار وجهة دیگری نیز در خود نهفته دارد که به گونهای عكس آن
چیزی است که تا اوایل سدة بیستم بر آن گذشت .در طی سدهها هر آنچه از رابطة
ادبیات و نقاشی سراغ داریم ،مبتنی است بر استفاده از تصاویر در کنار متن برای
برجسته کردن و شرح دادن ویژگی بصری متن؛ اما وجهة دیگری که تنها نویسندهای
خالق ،عصیانگر و نوگرا میتواند از آن بهره گیرد ،استفاده از مبانی و ویژگیهای اساسی
نقاشی سنتی ایرانی برای انتقال یك مفهوم در میان واژهها است؛ یعنی بتوان ویژگی
منحصر به فرد یك مكتب نقاشی ایرانی را در میان یك متن ادبی گنجاند؛ در مثال،
نویسندهای از طبیعت خیالی و شاعرانة برخی نگارههای سلطان محمد برای توصیف
یك رؤیا در بخشی از رمان خویش بهره گیرد .به نظر میرسد صادق هدایت تنها
نویسندهای است که این وجهه از گفتمان ادبیات و نگارگری را به کار بسته است .در
رمان بوف كور  ،نقاشی ایرانی و مبانی نظری این هنر جایگاهی قدرتمند ولی پنهان
دارد .در جای جای رمان ردپای نقاشی ایرانی بازشناختنی است؛ اما باید دید که کیفیت
این بازتاب در بوف کور چگونه است .آیا نقاشی میتواند خاستگاهی برای این رمان
باشد؟ آیا میتوان مبانی نظری و ویژگیهای منحصر به فرد نگارگری ایرانی را در بوف
کور بازیافت؟ در صورت مثبت بودن جواب ،آیا مؤلف رمان ،آگاهانه و برای هدف
خاصی از این مبانی بهره گرفته است؟ هر کدام از این پرسشها میتواند در ذهن
خوانندة بوف کور  -خوانندة آشنا به نقاشی ایرانی و عوامل محوری آن  -نقش ببندد.
 .2دربارۀ بوف كور
رمان بوف کور در سال ( 1315ه .ش) نه در ایران و بلكه در بمبئی به خط و
تصویرسازی مؤلف با چاپ دستی منتشر شد و در هرم فرضی دوران نویسندگی
هدایت بوف کور یك نقطة اوج به شمار میآید .این اثر «نه فقط نخستین رمان بالغ و
پیشرفته ،بلكه در عین حال اولین رمان مدرنیستی به زبان فارسی است» (کاتوزیان ،بوف
کور هدایت ،1373 ،ص  .)75از سوی دیگر ،تاکنون بسیار نوشته و گفتهاند که بوف کور
فرزند زمانة خویش بوده و بازتاب وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایران و جهان
در اوایل سدة بیستم است .بنابراین خاستگاههای مختلفی برای آن متصور شدهاند.
مهمترین و عالمانهترین نوشتهها دربارة صادق هدایت و آثارش متعلق به دکتر
محمدعلی همایون کاتوزیان است .او مأخذهای بوف کور را به دو دستة خارجی و
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در تهرانِ حدود صد سال پیش ،راوی داستان ،که شغلش «نقاش روی جلد قلمدان»
است ،روزی منظرهای عجیب را از سوراخ رف خانه میبیند :دختر جوانی با
چشمان مورب ترکمنی خم شده است و میخواهد گل نیلوفر کبودی را به یك
پیرمرد ،که در زیر درخت سروی قوز کرده و نشسته است ،تعارفکند .نقاش،
عاشق چشمان دختر میشود و در روزهای پیاپی اطراف خانه را برای یافتن او
جستجو میکند ولی چیزی نمییابد .شبی دختر ،خود به خانة نقاش میآید و در
بستر او به کام مرگ میرود .مرد ابتدا چشمان دختر را روی کاغذ میآورد و آن
گاه بدن او را مثله میکند و در چمدانی مینهد و به کمك یك پیرمرد درشكهچی
در حوالی شاه عبدالعظیم به خاک میسپارد .سپس از پیرمرد گلدانی قدیمی میخرد
که صورت زنی بر روی آن نقش بسته است .تریاک پایان کار راوی در قصة اول
است که به کمك آن به خلسة عمیقی میرود و وقتی از خواب برمیخیزد در شهر
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داخلی تقسیم کرده است .بخش خارجی ،موضوع این پژوهش نیست1؛ اما منتقد دربارة
خاستگاههای داخلی مینویسد که «مأخذهای داخلی بوف کور را میتوان به دو بخش
تقسیم کرد :یكی مأخذهایی از اجتماع و فرهنگ ایران و دیگری مأخذهایی از آثار
پیشین خود هدایت» (همان ،ص  .)126نگاه منتقدان ادبی و نویسندگانی مانند جالل آل
احمد دربارة تأثیر اجتماع ایران بر بوف کور بیشتر بر حول محور وضع سیاسی زمان
رضاشاه میچرخد؛ چنانكه آل احمد اعتقاد دارد که «بوف کور نه فقط یك اثر هنری که
یك سند اجتماعی است؛ سند محكومیت حكومت زور» (همان ،ص  .)127بازتاب برخی
آثار پیشین هدایت نیز در بوف کور کم و بیش پیداست .2از نگاه نگارندة این سطور،
نفوذ مأخذ های فرهنگ و هنر ایران در این رمان چنان قوی است که شاید مهمترین
خاستگاه های بوف کور را باید در این حیطه بررسی کرد .خیام  ،رباعیات و اندیشههای
او از مأخذهای فرهنگی است که منتقدان در باب بوف کور بدان پرداختهاند .در هر
حال آنچه قرار است نتیجة نفوذ همة این خاستگاهها در بوف کور باشد در واقع به
صورت نفوذ اندیشههای هدایت در تعبیر او از این خاستگاهها جلوهگر میگردد.
اگر بوف کور را ترکیبی از دو قصة مرتبط با یكدیگر بدانیم ،قصة اول ،که
سرگذشت راوی و فرشته است ،ظرفی غنی از توصیفها و تعبیرهای مرتبط با مبانی
اساسی نگارگری ایرانی است .این ویژگیها به سبب شگرد داستان نویسی مؤلف در
قصة دوم (سرگذشت راوی و زن لكاتهاش) نیز به صورتی مشابه تكرار میشود و حتی
میتواند کلیدهای ارتباط دو بخش اصلی رمان در نظر گرفته شود .اکنون خالصهای از
رمان بوف کور ،مرور شود تا سیر بررسی عوامل پژوهش روشنتر شود:

ری حدود سدههای میانه است.
در اینجا راوی ،فرد بیماری است که دایهاش از او نگهداری میکند و همسری
دارد که به ظن او لكاتهای است که فاسقهای جفت و تاق دارد .پیرمرد خنزر پنزری
هم در جلوی خانه دستفروشی میکند که راوی او را یكی از فاسقهای زنش
میشمارد و گلدانی قدیمی در بساطش دارد .مرد عاشق زنش است و از جانبی
خود را به خاطر افكارش میخورد .دست آخر شبی با گزلیك دسته استخوانی به
بستر زنش میرود و در گیر و دار ماجرا زن کشته میشود و راوی به اتاقش بر
میگردد در حالی که خود نیز در حال احتضار است.3
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 .3پيشينه و روش پژوهش
در میان پژوهشهایی که دربارة جنبههای گوناگون رمان بوف کور منتشر شده ،کتابهای
«بوف کور هدایت» نوشتة محمد علی همایون کاتوزیان« ،داستان یك روح» از سیروس
شمسیا« ،صادق هدایت و هراس از مرگ :بوف کور ،تاریخ فرهنگی و اسطوره کشی،
ساخت شكنی روان تحلیلگرانة بوف کور» از محمد صنعتی و کتاب اخیرتر« ،هدایت،
بوف کور و ناسیونالیسم» نوشتة ماشاءاهلل آجودانی ،کامالً روی این رمان و نقد آن
متمرکز شده است .از جانب دیگر ،تعداد کمی نیز ویژگیهای نقاشانة رمان را مورد
بررسی قرار دادهاند .در اینجا به دو مورد از این نوشتهها باید اشاره کرد؛ چرا که در
جای خود این دیدگاهها را مورد تحلیل قرار میگیرد :یكی مقالة آذر نفیسی است با
عنوان «دریافتی از بوف کور» که برای نخستین بار ،وجهة هنرمندی و نقاش بودن راوی
رمان را برجسته میسازد .4مقالة دیگر ،که بر موضوع نیز دقیقتر شده« ،بر مزار صادق
هدایت» نوشتة یوسف اسحق پور است که نویسنده در آن صحنهای کلیدی از بوف کور
را با نگاه نقاشانه-عارفانه نمادشناسی کرده است.5این پژوهش مطالعهای از چشمانداز
نگارگری به کل رمان است؛ چرا که نگارنده بر این باور است که نقاشی ایرانی میتواند
یكی از خاستگاه های اصلی بوف کور باشد .در این صورت مبانی نظری این هنر باید
در زوایای پنهان و آشكار آن بازشناختنی باشد .بدین ترتیب ما با استفاده از روش
توصیفی-تحلیلی و با رویكرد تطبیقی به کشف شاخصهای پژوهش ،که همان مبانی
اساسی نگارگری ایرانی است در فرم و محتوای رمان بوف کور میپردازیم.
 .4مباني نظري نقاشي ايراني در بوف كور
بوف کور ،اثری مدرنیستی است؛ اما مدرنیسم ادبی چه ویژگیهایی دارد که آنها را میتوان
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تصویر  .1ساختن قصر َخوَرنَق ،کمالالدین بهزاد ،سدة نهم هجری ،موزة بریتانیا .منبع:
https://www.britishmuseum.org

سه بیت از هفت پیكر نظامی در سمت چپ باالی نقاشی بخوبی رونق و شكوه بی نظیر
این قصر را یادآور میشود8؛ اما تضاد غمگین ماجرا آنجاست که خَوَرنَق بهزاد با خَوَرنَق
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در نگارگری ایرانی جستجو کرد و صادق هدایت از این بیان مشترک چه بهرهای جسهته
است؟ مدرنیسم در اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم چه در داستان نویسی و چهه
در شعر واکنشی در برابر سلطة پوزیتیویسم (در علم و فلسفه) و رئالیسهم (در ادبیهات)
بود .اصل اساسی در این رویكرد ایهن اسهت کهه وظیفهة هنرمنهد و نویسهنده بازتهابش
واقعیت عینی نیست .به گفتة جان الی« 6ویژگهی ادبیهات مدرنیسهت گریهز از بازنمهایی
واقعیت توالیدار و علت و معلولی است به سمت تجربهای ناخودآگاهانه ،کنایی و الیه-
بندی شده که این به وسیلة تكه تكه سازی 7و همنشینی نقشمایه ،نماد و کنایه به انجهام
رسیده است» ) .(Lye, 2014غایت نگارگری نیهز در معنهای اصهیل آن نمهایش واقعیهت
منطقی نیست و آنچه جستجو میکند حقیقتی اسهت جهدا و فراواقهع« .دو اصهل عمهدة
خالقیت در ادبیات فارسی ،تجسمی درخشان یافتنهد :نزدیكهی بهه حقیقهت و دوری از
واقعیت به منظور آفرینش آرمانی زیبهایی شهناختی» (رحیمهووا و پولیهاکووا ،1381 ،ص .)27
برای اثبات این مطلب به سراغ طالیهدار واقعگرایی در نگارگری،کمهالالهدین بههزاد ،و
یكی از واقعگراترین آثار او «ساختن قصر خَوَرنَق» میرویم .هر انسان آزاد اندیشهی بها
آگاهی از سرگذشت معمار قصر خَوَرنَق ،سِمنار رومی -کهه نعمهان بهن منهذر او را بهه
پاداش کارش از قصر به زیر افكند تا مبادا قصری پررونقتر برای پادشاهی دیگهر بسهازد
(نظامی گنجهای ،1376 ،ص  58تا  - )63نقاشی بهزاد را تنها بازنمایی مراحهل سهاخت یهك
بنای تاریخی نمیبیند (تصویر .)1

نظامی و نیز خَوَرنَقی که در معجم البلدان یهاقوت حمهوی و عجایهبالبلهدان ابوالمؤیهد
بلخی وصف زیبایی و شكوه آن را میخهوانیم ،زمهین تها آسهمان تفهاوت دارد .9بههزاد،
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خَوَرنَق را ساختمانی معمولی خشتی و نیمهکاره نشان داده است که کارگران در اطهراف
و باالی آن مشغول کارند.
در ترکیب بندی اثر ،سمنار معمار در مرکز باالی تصویر با دستار و پوششی فخیمتر
متمایز شده است و نگاه بیننده به سوی او خیره میشود .هدف نقاش ،تذکر و بیان
سرنوشت غم انگیز هنرمندی بزرگ است نه نمایش کاخ شاهی .بهزاد از مخاطب خود
میخواهد که سمنار را در مكان الوهیت تصویر ببیند و آسمان کم حجم و افق رفیع
فیروزهای رنگی را که معمار سر بر آن افراشته است ،حس کند؛ او را بشناسد و بداند که
سمنار ،معمار و منجم و «اوستاد هزار نقاش است» 10و آنچه را روزگار بر سر او آورده
است ،مرور کند تا آن گاه از زبان نظامی در هفت پيکر تیر خالص را به ذهن شلیك
کند .در جایی که شاعر در وصف خشم گرفتن نعمان بر معمار بی همتایش ،مقام
پادشاهی را آتشی معرفی میکند که برای ایمن بودن از نور آن باید از دور نظاره گرش
بود 11و یا آتشی از گل که در بَرَش باشی خار و در برابرش باشی گل است 12و یا
همچون تاک انگوری که در همجوار خویش میپیچد و آن را از بیخ و بارش میکند.13
نقاشی بهزاد حقیقتی در خود دارد که همانا در الیة زیرین داستان نهفته است .ترکیب-
بندی اثر و عناصر نمادین و کنایهآمیز آن مانند خاک ،آسمان و تحقیر کاخی که در واقع
بسیار شكوهمند بوده است ،همه نشان از واقعیت گریزی سردمدار واقعگرایی در نقاشی
ایرانی دارد .بهزاد را با واقعگرایی به مفهوم غربی آن 14کاری نیست .بنابراین جهان
نگارگری حتی در کار واقعگراترین نگارگر آن نیز از واقعیت به دور است و گرایشهایی
دارد که به رویكرد مدرنیست و ویژگیهای آن بسی نزدیكتر است .مؤلف بوف کور با
آگاهی از این ویژگی نقاشی سنتی ایرانی از آن به بهترین وجه برای بیان مدرنیستی اثر
خویش بهره گرفته است .در سراسر داستان توصیفهای راوی از مناظری که با آنها
روبهرو می شود ،جایی در واقعیت ندارد .دنیای راوی در همة احوال همچون دنیای
نقاش ایرانی ساکن و انتزاعی است .رویین پاکباز دربارة این جهان مینویسد« :چكیده
نگاری ،نمادپردازی و آذینگری مبانی نقاشی ایرانی بر اساس ادراک انتزاعی از جهان
است» (پاکباز ،1383 ،ص  .)5به یكی از توصیفهای راوی بوف کور دقت کنید:
اطراف من یك چشم انداز جدید بی مانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در
بیداری دیده بودم :کوه های بریده بریده ،درختهای عجیب و غریب توسری
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خورده ،نفرین زده از دو جانب جاده پیدا بود که از البهالی آن خانههای خاکستری
رنگ به اشكال سه گوشه ،مكعب و منشور با پنجره های کوتاه و باریك و کج
بدون شیشه دیده می شد ...که گلهای نیلوفر کبود از الی آنها درآمده بود...مثل این
بود که هرگز یك موجود زنده نمی توانست در این خانهها مسكن داشته باشد،
شاید برای سایة موجودات اثیری این خانهها درست شده بود (بوف کور ،1351 ،ص
 32و .)33

راوی ،چنین منظره ای را در چند جای دیگر داستان نیز دوباره میبیند .حال این
توصیف با شیوة نمایش کوهها ،صخرهها و درختان در یك صحنه از شاهنامة تهماسبی
مقایسه میشود (تصویر .)2
عناصر طبیعت در این نگاره و نگارههای مشابه بسیار به آنچه راوی میبیند ،شباهت
دارد؛ یعنی طبیعتی انتزاعی ،ساده شده و تا حدی اغراق آمیز که از مصداق خارجی دور
است .شكوفههای بزرگ درختان با شاخهها تناسب اندازه ندارد .خود درختان و بوتهها
را بسختی میتوان به یك گونة خاص نسبت داد .صخرهها و کوهها چنان تو در تو و
بریده بریده است که در برخی دیگر از نگارهها نقاش جریان سیال خیال را بر سر آنها
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محمد ،شاهنامة شاه طهماسبی ،سدة دهم هجری.
منبع )(Welch, 1976, p. 95

گسیل داشته و هر تكه سنگی را به شكل سر انسان یا حیوانی در آورده است .رحیمووا
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تصویر  .2بخشی از نگارة جشن هوشنگ،سلطان
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و پولیاکووا در این باره مینویسند « :در نقاشی ایرانی که فرزند زمان خویش و تابعی از
مضامین و منابع ادبی بود ،نقاش در پی حفظ ویژگی این هنر در برابر دیگر فرهنگهای
قرون وسطی ،دنیا را از دید خویش به تصویر نمیکشید – متفاوت از روش نقاشی
غرب بعد از تجدید حیات – بلكه آن را بدان گونه که بایسته بود ،مجسم میساخت.
جهان در [ این گونه ] نقاشی به صورت ارادة دگرگون شدة هنرمند ،در پرتوی قوانینی
هماهنگ تجسم میشود» (رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص  .)106شاید به قول راوی بوف
کور این جهان و طبیعت ویژه نه برای انسان خاکی و بلكه برای «موجودات اثیری»
باشد .کاتوزیان دربارة واقعیت گریزی بوف کور میپرسد «سمبولیسم است یا
سوررئالیسم یا اکسپرسیونیسم یا متافیزیك ؟» و در همانجا مینویسد «بوف کور ،یك
اثر رئالیسم سنتی -اعم از رئالیسم انتقادی ،ناتورالیسم ،رئالیسم سوسیالیستی ،و شقوق
دیگر آن – نیست که حوادث و وقایعی که در آن میگذرد در تعیین ارزش و اهمیت آن
نقش عمدهای داشته باشد» (کاتوزیان ،بوف کور هدایت ،1373 ،ص  .)12هدف بیان این
مطلب این نیست که بوف کور را به سبك خاصی نسبت دهیم بلكه اشاره به این نكته
است که وقتی اثری رئالیسم نیست ،متن زِبَرین داستان مختصر و محدود است و معنای
اصلی داستان در الیهها و متون زیرین آن یافته میشود یا به گفتة کاتوزیان بوف کور
یك «روان-داستان» 15است « .مسائل اساسی این داستانها به نحوی به ذهنیات مربوط
است؛ اعم از روانشناسی ،فلسفه ،هستی شناسی و متافیزیك» (کاتوزیان ،صادق هدایت و
مرگ نویسنده ،1372 ،ص  .)48او اشاره میکند که روان داستانها بیشتر در حوزه ذهنیات
است تا عینیات؛ یعنی حتی اگر به شیوه رئالیستی نوشته شده باشد ،جزئیات حوادث
داستان در درجه پایین اهمیت قرار دارد ،و در درجه اول احساسات و عواطف ،آرا و
عقاید و ارزشها و داوریهای شخصیت اصلی داستان است که محور داستان را تشكیل
میدهد .از نگاه کاتوزیان ویژگی روان-داستانی در بوف کور بدین معنی است که اساس ًا
حضور هدایت در آن عاطفی و روان شناختی است ،نه عقلی و اجتماعی؛ یعنی این آثار
به قول روالن بارت بیشتر نگارشی است تا خوانشی و در نتیجه جزء آثار مدرن به شمار
میآید هر چند به لحاظ شیوه شاید بیشترشان به رئالیسم سنتی نزدیكتر باشد (کاتوزیان،
صادق هدایت و مرگ نویسنده .)1372 ،بخشبندی بارت از آثار ادبی به دو گروه خوانشی و
نگارشی در ارتباط با این بحث در خور توجه است .به نظر میرسد که هر چه اثر
خوانشیتر باشد ،ن اقد و نویسنده در آن نقش بیشتری دارند و هر چه نگارشیتر باشد،
سهم خواننده در ایجاد آن بیشتر میشود (بارت .)1382 ،با این تعریف ،بوف کور
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نگارشیترین اثر صادق هدایت است .عناصر داستانی در متن زِبَرین بوف کور بسیار
محدود است :یكی دو شخصیت ( نه به معنای دقیق کلمه) ،دو سه واقعه و سه چهار
رفت و آمد .باری در بوف کور الیة رویی داستان نه خیلی روشن است ،نه دلچسب و
نه سرگرم کننده .نمیدانم که دربارة فرم در نقاشی ایرانی نیز میتوان همینگونه
قضاوت کرد یا نه؟ اما آنچه روشن است یك نگارة کالسیك ایرانی در نگاه اول هم به
دل میچسبد و هم سرگرم میکند ولی به طور کلی مفهوم روشنی در متن زبرین خود
ندارد و باید به درون کاوی آن پرداخت .در واقع مهمترین ویژگی یك روان-داستان
همین مبهم بودن الیة سطحی آن است .در این معنا نقاشی ایرانی یك روان-داستان
خوَرنَق برگردیم .در نگاه کسی که سمنار را نمیشناسد و
است .به نقاشی بهزاد از کاخ َ
شعر نظامی را نخوانده است ،نقاش چند نفر کارگر را به همراه استاد بنّا در هنگام
ساخت یك سازه (شاید یك مسجد) کشیده است .نشانهشناسی ،شناخت ترکیببند
ظظسی ،نمادشناسی و آگاهی تاریخی است که باعث میشود بیننده چشمان خود را
ب بندد و درخیال خویش هنرمند معمار کاخ را تجسم کند که دارد به دستور زورگویی از
فراز بنایی که خود طراحی و اجرایش کرده است به کام مرگ فرستاده میشود .بنابراین
نقاشی بهزاد در ظاهر چیزی جز بازنمایی یك رویداد نیست ولی در الیة زیرین آن
عمیقترین مفاهیم بشری نهفته است .این ویژگی برجسته و مدرنیستی نقاش ایرانی است
که نماد و کنایه و نقشمایه را همنشین میسازد تا در پس یك صحنة زندگی روزمره
غرض خویش از نقاشی را پنهان سازد .این الیه بندی را در تعریف جان الی از
مدرنیسم ادبی دیدیم .در بوف کور ،راوی از ابتدا تا انتها یكسره حرف میزند؛ اما این
به معنای تك گویی 16نیست .او از هر دری سخن میگوید و گاهی ضد و نقیض هم
میگوید :عاشق زنش است اما او را لكاته میخواند؛ از پیرمرد خنزرپنزری متنفر است
اما او را به دیگران ترجیح میدهد؛ برای سایهاش مینویسد ولی نگاهش و افكارش به
وسعت جامعة روش نگری است؛ شغل نقاشی روی قلمدان را مضحك میداند ولی برای
به دست آوردن محبوبترین خواستهاش یعنی چشمان زن اثیری آن را روی کاغذ
نقاشی می کند و بسیاری نظایر دیگر .بوف کور نمونة مناسبی برای آزمودن نظریة
گفتگوی باختین است 17؛ چرا که در البهالی حرفهای بی وقفة راوی در الیههای
گوناگون داستان تك صدایی به گونهای دیالوگ تبدیل میشود که کشف آن خواننده را
در فهم داستان یاری میکند (باختین ،1380 ،ص  .)22در آن سو در الیههای زیرین
نگارگری نیز گفتگوهای گوناگون هدف اصلی نقاش بوده است .او سعی میکند از

طریق کنار هم قرار دادن چند روایت ،رابطهای را بین آنها در ورای ظاهر نقاشی برقرار
کند تا بیننده در گفتگو شرکت و برداشت خویش را بیان کند .این چندروایتی در واقع
همان تكه تكه سازی در ادبیات مدرنیست است اکنون به آن پرداخته میشود.
بوف کور ترکیبی از دو قصة مرتبط با یكدیگر است که حلقههای ارتباطی دارد .در ههم
آمیختن روایتهای ریز و درشت سبب شده است خواننده گاه دچار ابهام نیز شود .نقهاش
قصة اول در قصة دوم مردی بیمار است؛ زن اثیری و فرشتهسان قصة اول در قصهة دوم
به ظن راوی لكاتهای بیش نیست .تهران حدود صد سال پیش ،شهر ری سدههای میانهه
می شود و خیلی روایتهای دیگر .همة اینهها البتهه چینشهی هنرمندانهه بهرای رسهیدن بهه
مقصود دارند .تكه تكه سازی به صورتی ویژه از دوران پیش از اسالم در هنر تصویری
ایران بازشناختنی است . 18نگارگری که خود میراث خور برخی هنرهای دیگر است ،این
ی را به عنوان یك اصل در اغلب دورهها پذیرفته است .به تصویر شمارة  3بنگرید.
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تصویر  .3درویش و مسافر ،احتماال حاجی محمد نقاش ،مكتب
هرات ،اواخر سدة نهم هجری .منبع( :سودآور ,1380 ,ص.
)107
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در هر بخش نگاره شاهد روایتی مستقل هستیم؛ اما همة اینها در کنار هم بیانگر مفهوم
مورد نظر نقاش است .شتری که از موسیقی و شعر به حالت و طرب افتاده و ساربانش
را معلق ساخته است؛ درویشی که در سفر است؛ طفلكانی که به بازی مشغولند؛ بانوانی
که سرگرم خانهداری هستند؛ مردی که همسرش را یاری میکند و غالمبچهای که از
شكار ارباب جوانش به شگفت آمده است .چندروایتی بویژه در نگارههای کتابها سنتی
استوار است که نقاشی ایرانی را بیش از پیش پر رمز و راز میسازد.
شخصیت19چیست؟ پاسخ به این سؤال جایگاه شخصیتهای بوف کور را روشن
میکند .شخصیت الگوی نسبت ًا پایدار و ثابت اندیشه ،هیجانها و رفتار هر فرد است.
ال مستقل است پس با ویژگیهای
شخصیت بی همتاست و در عین شباهت به دیگری کام ً
منحصر به فردی قابل تمایز است .ثبات رفتاری به رغم تغییر حالت در موقعیتهای
گوناگون ،اساس شخصیت است .در کنار شخصیت ،باید تیپ20را نیز تعریف کرد ،زیرا
با آن تفاوت دارد .تیپ یا شخصیت نوعی دارای ویژگیهای فردی و مستقل نیست ،بلكه
گروهی از افراد را که در ویژگیهایی مشترکند در خود جای میدهد؛ به عبارت دیگر،
تیپ گروه یا طبقهای از مردم است که خلقیات و رفتار یكسان دارند (میر صادقی،
 ،1390ص  84تا .)115
تا جایی که می دانم دو نفر منتقد و پژوهشگر ادبی تا به امروز دربارة شخصیت اول
بوف کور و شخصیت بودن یا نبودن آن اظهار نظر کردهاند :نخستین فرد کاتوزیان است
که مینویسد« :اگ ر راوی بوف کور در تمامیت خود شخصیت منحصر به فردی است،
اما باز هم به یك تیپ از رفتگان و زندگان و آیندگان تعلق دارد .اگر چه این تیپ – و
بویژه نمونههای خالص آن ،مانند راوی بوف کور – اقلیت کوچكی از مردم را تشكیل
میدهند» (کاتوزیان ،بوف کور هدایت ،1373 ،ص  .)57دیگری ،سیروس شمیسا در
این باره اعتقاد دارد که «همة پرسوناژهای داستان بوف کور یك نفر هستند .همة مردان
یك مرد و همة زنان یك زن ،که این زن و مرد هم در واقع یك نفر یعنی دو جنبة مذکر
و مؤنث یك وجودند» (شمیسا ،1376 ،ص  .)40شمیسا کل کتاب بوف کور را آرزوی
انسان برای زندگی بی دردسر و کامل می داند که این جز با وحدت (زن و مرد،
خودآگاه و ناخودآگاه ،انسان و خدا )...تحقق نمیپذیرد (همان ،ص  .)40من با نظر
ت نوعی در ابتدا جنبة فردی
کاتوزیان تا حدی موافقم اما معتقدم که یك تیپ یا شخصی ِ
داشته و گذشت زمان سبب پذیرش آن به وسیلة گروهی از افراد شده است .انسانها

126


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

126
126

هیچ گاه به یكباره مرام و مسلكی مشترک را به دست نیاوردهاند و آغاز یك گونه رفتار
یا تفكر در برخورد فردی ریشه داشته است .اینكه جامعه به چه میزان در پیدایش
پدیدهای فردی مؤثر است ،موضوع دیگری است و در جای دیگر باید به آن پرداخت.
اقلیتی که راوی از آن گروه است ،شاید در آن مقطع زمانی و در مصداق خارجی آن به
تعداد انگشتان دست هم نرسد .به همین دلیل از سوی دیگر ،نظر شمیسا را قبول ندارم.
شخصیت اول بوف کور نمی تواند با دیگر مردهای داستان یكی شود؛ قصاب و پیرمرد
و عمو و شوهرعمة راوی ممكن است در یك نفر جمع شوند ولی دنیای راوی از دنیای
«رجالهها» جداست .آیا همة حرفهای راوی برای رسیدن به آرامش و یك زندگی بدون
دغدغه است؟ اگر بخواهیم ،و اگر بشود ،کل رمان بوف کور را در یك کلمه خالصه
کرد آن کلمه بدون شك یك چیز است :اعتراض .صدای راوی صدای اعتراض به هر
آنچه است که لطیفترین احساسات بشری را به زیر پال لگد مال کرده است .او به دنبال
آسایش و وحدت نیست؛ چنان به تنگ آمده که دیگر تنها برای سایهاش مینویسد.
راوی بوف کور شخصیتی به معنای دقیق کلمه است به شرطی که به گفتگویی که در
پیامد حرفهای او در الیههای زیرین داستان شنیده میشود ،گوش فرا دهیم .شاید سبب
سهو دکتر شمیسا شیوة پیچیدة شخصیتپردازی مؤلف بوف کور باشد که باعث تلقی
وحدت میشود .این روش شخصیتپردازی عكسبرگردان است .انسانهای مهم در
بوف کور در هر دو قصه ،عكس برگردان یكدیگرند :راوی بیمار و راوی نقاش ،زن
اثیری و زن لكاته و در نهایت ،پیرمرد کالسكه چی و عموی راوی و پیرمرد خنزرپنزری.
این عكس برگردانها باعث شده است صورتهای گوناگونی از انسانها خلق شود و آنها را
از قید شخصیت برهاند .بجز راوی ،شخصیتهای دیگر بوف کور همه تیپیك هستند.
هیچ کدام آن چنان ویژگی منحصر به فردی ندارند که بتوانند شخصیت فردی به وجود
آورند .انسانهای معمولی (رجاله ها) در این داستان حتی تیپیك هم نیستند .تنها فردی که
شاید در شناخت او در پژوهشهای ادبی کم توجهی شده ،زن لكاته است .در قصة دوم
جمع حرفهای راوی دربارة او و رفتار زن تشكیل ویژگیهای منحصر به فردی میدهد،
که میتواند به شكلگیری شخصیت زن بینجامد؛ هر چند در اینجا نظر کاتوزیان و
شمیسا این است که او هم یك مورد تیپیك است.
شیوة شخصیت پردازی در نقاشی ایرانی به مانند آنچه در باب بوف کور شرح داده
شد ،بسیار پیچیده است .آنچه روشن است نگارگر ایرانی هیچ گاه به دنبال شبیه سازی
نبوده است .او در نقاشی با نمادپردازی و برخورد انتزاعی مفهوم شخصیت فردی را زیر
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تصویر  .4عشق مجنون ،منسوب به محمدی ،احتماال
هرات ،حدود  982هجری ،سلسلة الذهب جامی.
منبع( :سودآور ,1380 ,ص)240 .

را از دیگران جدا سازد (تصاویر  5و  . )6تنها تمایز گروه آخر این است که طعم وصل یار
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سؤال میبرد و جنبة تیپیك به آن میبخشد .درویش در همه حال با دستار و پوششی
ساده از دیگران متمایز میشود؛ شكارچی با چهرهای شاداب سوار بر اسب در حال
پرت اب تیر به شكار رمنده است؛ پادشاه با لباسهای فاخر و چهرهای غیر قابل نفوذ در
صدر مجلس نشسته است؛ مالزمان دست به سینه در ردیفهای منظم چشم به رأس
مجلس دوختهاند؛ دوشیزگان در بزم طبیعت صراحی در دست روی زمین آرمیدهاند.
شخصیتهای نقاشی ایرانی انسانهای نوعی هستند که هر کدام به یك گونه اندیشه و
رفتار گروهی مرتبط میشوند .در اینجا برای اثبات این مطلب شخصیت عاشق بررسی
شود :در اغلب نقاشیها مجنون همواره انسانی رنجور و تكیده است که سر بر کوه و
بیابان نهاده است و پیرامونش را حیوانات وحشی فرا گرفتهاند (تصویر  .)4از خود
نقاشی تنها عاشقی و محتضر بودن او را حس میکنیم .هدف او وصال معشوق است؛
مثل خیلی از عاشقان دیگر .فرهاد نیز چون مجنون عاشقی تیپیك است .مجنون از
درماندگی به بیابان پناه برده است و او به کوه .نقاش ایرانی هیچ گاه بیش از این به
شخصیت پردازی این عاشقان نپرداخته است .شاید از جانب دیگر ،ادبیات فارسی ،که
منبع الهام این نقاشان بوده ،تالشی برای شخصیت سازی به مفهوم فردی آن نكرده
است.
در نگارههایی که با عنوان بزم در طبیعت شناخته میشود و اغلب به دورة تیموری
و صفوی مربوط است ،هیچ ویژگی رفتاری یا اندیشهای دیده نمیشود که عاشقان آنها

را به سبب مقام شاهزادهای چشیدهاند .ما هیچ اطالعی از اینكه آنها درونگرا هستند یا
برونگرا ،خانواده دوست هستند یا بدون تعهد ،شجاع هستند یا ترسو ،راستگو هستند یا
دروغگو ،و  ...نداریم .از سوی دیگر ،شیوة شخصیتپردازی عكسبرگردان که در بوف
کور نمونة اعالی آن را مشاهده میکنیم به گونهای یكسان در نقاشی ایرانی نیز قابل
تشخیص است .گُلشاه و لیلی و شیرین و منیژه با تفاوت جزئی ،معشوق نوعی و
عكسبرگردان یكدیگر هستند و به همان صورت ورقه و مجنون و فرهاد و بیژن ،عاشق
نوعی را مجسم می سازند .عاشق تیپیك ،معشوق تیپیك ،درویش تیپیك ،پادشاه تیپیك،
وزیر تیپیك ،جنگجوی تیپیك ،شكارچی تیپیك ،شیخ تیپیك ،همه و همه شخصیتهای
نوعی نقاشی ایرانی هستند که در طی قرنها به شكلی تقریباً مشابه به تصویر کشیده شده
است .در مورد شخصیتهای شاهنامة فردوسي نیز ،که بسیار مصور شده است ،این
واقعیت صدق میکند .هر چند رستم ،سهراب ،افراسیاب و دیگران ویژگیهای منحصر به
فردی را یدک می کشند با توجه به تعریف شخصیت نوعی (بنگرید به همین مقاله) آنها
نیز در تمامیت خود به تفكر و رفتاری گروهی متصل میشوند.
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تصویر  .5زوج عاشق ،استاد محمد ،قزوین ،سدة دهم هجری ،منبع
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(اشرفی ,از بهزاد تا رضا عباسی ،سیر تكاملی مینیاتور در سدة دهم و
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اوایل سدة یازدهم هجری ,1388 ،ص)192 .

تصویر  .6عاشقان ،تبریز ،اوایل سدة نهم هجری ،موزة
متروپولیتن نیویورک.

منبعhttp://www.metmuseum.org :

.
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مدرنیسم ادبی زمان و مكان منطقی را زیر سؤال میبرد .این از ویژگیهای مهم آثار
مدرنیستی است (پریستلی ،1372 ،ص  .)370-350بوف کور نیز به چند معنا زمان و مكان
ندارد؛ یعنی نمیتوان برای آن زمان و مكان معینی شناخت .قصة اول بوف کور در
اوایل قرن چهاردهم خورشیدی اتفاق میافتد و قصة دوم آن در سدههای میانه؛ شاید
هزار سال پیش (اگر چه به گفتة کاتوزیان اتفاق افتادن ،فعل صد در صد مناسبی برای
ی زمان دیلمیان یا غزنویان-
آن نیست)؛ اولی در تهران است به یك معنا و دومی در رِ ِ
باز هم به یك معنا .راوی نیز خود میداند که آنچه او با «چشم دل» میبیند از زمان و
مكان ظاهری بكلی جداست و مانند آن «دردهایی» که «نمیشود اظهار کرد» قابل انتقال
نیست « :من نمی دانم کجا هستم و این تكه آسمان باالی سرم یا این چند وجب زمینی
که رویش نشستهام ،مال نیشابور یا بلخ و یا بنارس است-در هر صورت من به هیچ
چیز اطمینان ندارم» (بوف کور ،1351 ،ص  .)49زمان در عین حال هم گذشته است و هم
حال و هم آینده و ماجراها هم به دیروز مربوط است و هم امروز و هم فردا؛ بدین
ترتیب زمان و مكان ازلی و ابدی است «یعنی درست در نقطة اولی و لحظة آخری قرار
دارد :هم خأل و هم تاریكی هبوط آدم را میتوان دید ،هم «کن فیكون» رستاخیز و
محشر کبری را .پس در واقع زمان و مكانی وجود ندارد یا اگر هم داشته داشته باشد از
مقولة تاریخ و جغرافیا نیست( »...کاتوزیان ،بوف کور هدایت ،1373 ،ص  70و  .)71تصاویری
که  -چه از طبیعت و چه از غیر طبیعت – داده میشود در محدودة هیچ دوره و دیاری
نمیگنجد« :همة فكرهایی...که در کله ام میجوشد ،مال همین اآلن است .ساعت و
دقیقه و تاریخ ندارد -یك اتفاق دیروز ممكن است برای من کهنهتر و بیتأثیرتر از یك
اتفاق هزار سال پیش باشد...گذشته ،آینده ،ساعت ،روز ،ماه و سال همه برایم یكسان
است» (بوف کور ،1351 ،ص  .)48سیروس شمیسا دربارة بیزمانی بوف کور مینویسد:
«گمان نمیکنم به لحاظ « زمان » تاکنون چنین اثر در هم تنیده و پیچ در پیچ و به قول
فرنگیها «البیرنت» وارهای آفریده شده باشد» (شمیسا ،1376 ،ص  .)112مؤلف بوف کور
خود دربارة تاریخ و مكان آن در پاسخ ایراد مجتبی مینوی اشاره کرده است که «این
موضوع تاریخی نیست .یك نوع [ fantaisieخیالی] تاریخی است ...به هیچ وجه
تاریخی واقعی نیست .تقریب ًا رمان  [ inconcientناخودآگاه ] است» (کتیرایی ،1349 ،ص
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به نگارة تصویر شماره  7دقت کنید .این نقاشی به مكتب بخارا در اوایل عهد
صفوی مربوط است و تاریخ  931هجری را برای آن در نظر گرفتهاند .آنچه در نگاره
می بینیم ،ضیافتی است کنار چشمه که هر یك از حاضران به گونهای از این ضیافت
لذت میبرند .زمان گویی از حرکت بازایستاده است .نگارگر قصد ثبت کردن یك اتفاق
خاص را نداشته است .هیچ گونه اشارة تاریخی و جغرافیایی از متن نقاشی قابل
دریافت نیست .اگر این نگاره بدون هیچ توضیحی در یك کتاب چاپ شود ،هر
مخاطبی بر حسب گمان خود آن را به مكان و زمانی نسبت میدهد؛ میتواند در شیراز،
اصفهان ،تبریز و یا هرات باشد؛ میتواند در عصر تیموری ،ترکمانان ،صفوی و یا حتی
به معنایی معاصر باشد .البته منظور این نیست که عناصر تصویری را نادیده بگیریم یا
ارجاعات مردم شناسی آن مانند نوع دستار و پوشش افراد را بی ارزش بدانیم؛ به عنوان
مثال ،هیچ کس نمیتواند نهر این نقاشی را به چشمة تاریخی و جغرافیایی معینی
منتسب سازد؛ مثالً اگر من بگویم این نهر همان نهر سورن در قصة دوم بوف کور است،
نمیتوان خالف آن را ثابت کرد .واقعیت این است که بی مكانی و بیزمانی تابوی قرنها
سنت تصویری ایرانی است .به یك معنا «زمان در مینیاتور به طرزی قراردادی مورد نظر
است .فصل پاییز یا منظری از شب کمتر نقاشی میشود در حالی که ترسیم بهار و
روزهای روشن آفتابی بسیار مورد توجه قرار میگیرد( ».رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص
 . )108جاودانگی ،سكوت ،ازلی و ابدی بودن در هر نگارة ایرانی بازشناختی است .از
سوی دی گر ،عالم خیال ،که سرچشمة حیاتی نقاشی ایرانی است ،زمان و مكان را در هم
میشكند و نقشی میآفریند بی هیچ ابتدا و انتهایی (نصر ،1373 ،ص  79تا « .)86نقاشی
ایرانی برداشتی عقالنی از ماهیت هستی را ارائه نمیکند .جهان بینی ایرانی اساساً و به
طور تغییر ناپذیری ،خیالی و رمانتیك است( »...بینیون ،ویلكینسون ،و گری ،1367 ،ص .)24

تصویر .7ضیافت کنار رود ،بخارا 931 ،هجری،
منبع (سودآور،1380 ،ص)217 .
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نكتهای که در بحث شخصیتپردازی نیز به آن اشاره شد ،و در اینجا به سبب
اهمیت موضوع نگاه عمیقتری به آن میشود ،آثار ادبی فارسی است که خود ظرفیتهای
منحصر به فردی به نقاشی بخشیده است (تجویدی ،نقاشی ایرانی از کهنترین روزگار تا دوران

صفویان ،1352 ،ص  .)84آثار حماسی ،تعلیمی و غنایی فارسی ،که بارها به وسیلة نقاشان
در دوران مختلف به تصویر کشیده شده است ،به سبب ماهیت و هدف اصلیشان که
تعالی انسان و رسیدن به روحی لطیف است ،هیچ گاه خود را در دایرة تاریخ و جغرافیا
محدود نكرده است .نمیدانم آیا میتوان زابلستان و مازندران شاهنامه را امروزه به
موقعیت جغرافیایی جنوب شرق و شمال ایران نسبت داد یا خیر؟ مثال دیگر شعر
حافظ است .غزلهای او در هیچ ظرف زمانی و مكانی قرار نمیگیرد .به تبع آن ،نگارگر
تصویر  7نیز ،که چند بیت از یك غزل او را به کار برده است به تاریخ و جغرافیا ارجاع
نداده است بلكه از شعر برای خلق اثر خویش الهام گرفته است .بنابراین اثر او نیز

همچون شعر حافظ ازلی و ابدی است؛ یا به عبارت دیگر ،صفت نگارشی روالن بارت،
که برای بوف کور برشمردیم (بارت ،)1382 ،زیبندة نگارگری نیز هست .هر کجا هر
زمانی را بدان نسبت دهی واقعیت دارد.
کاتوزیان اعتقاد دارد که توصیف این گونه طبیعت ساده شده در بوف کور برای
برداشتن پردة زمان و مكان از پیش چشمان خواننده است (کاتوزیان ،بوف کور هدایت،

 ،1373ص  .)81این پرده برداری را میتوان گونهای آشنایی زدایی 21نیز به شمار آورد که
اصطالحی مربوط به فرمالیستهای روسی است؛ یعنی نامتعارف کردن ،غیر معمولی
نمایاندن ،ناآشنا کردن و خالصه ،دشوار کردن ادراک بیان (احمدی ،1380 ،ص )308؛ به
عبارتی دیگر در بخشهایی از بوف کور برای ناآشناسازی خواننده از توصیفات
نگارگری وار ،که در ماهیت خود ظرفیت غیر معمولی نمایاندن را دارد ،بهره گرفته شده
است .چنین است که راوی بوف کور ،که خود در قصة اول نقاش است ،صحنههایی را
وصف میکند که نظیر آن را در نقاشی ایرانی زیاد میبینیم .مهمترین این صحنهها که از
جانب دیگر ،صحنة کلیدی بوف کور نیز دانسته میشود ،یك مجلس کامل نگارگری
است:
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دربارة طبیعت انتزاعی بوف کور و واقعیت گریزی مورد نظر مؤلف آن بحث شد.
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«ولی همین که آمدم بغلی [ بغلی شراب کهنه ] را بردارم ،ناگهان از سوراخ
هواخور رف چشمم به بیرون افتاد -دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوز
کرده ،زیر درخت سروی نشسته بود و یك دختر جوان ،نه -یك فرشتة آسمانی
جلوی او ایستاده ،خم شده بود و با دست راست گل نیلوفر کبودی به او تعارف
می کرد در حالی که پیرمرد ناخن انگشت سبابة دست چپش را می جوید» (بوف
کور ،1351 ،ص .)14

راوی این صحنه را پیش از دیدن از سوراخ رف و پس از آن نیز چندین بار بازگو
میکند و در جای دیگر ویژگیهای دقیقتری از پیرمرد به دست میدهد...« :شبیه جوکیان
هندوستان عبا به خودش پیچیده ،چنباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته [ است ]»...
(همان ،ص .)12

این مجلس ،یك ترکیببندی تیپیك در نگارگری است که بارها به دست هنرمندان
دورههای مختلف به گونهای مشابه نقش بسته است؛ پیر و پریچهر در دامان طبیعت یا
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تصویر  .8پیر و پریچهر ،شیخ محمد ،قزوین ،سدة

تصویر  .9جوان و پریچهر ،بخارا ،حدود 935

دهم هجری ،منبع (اشرفی ،از بهزاد تا رضا عباسی،

هجری ،خط میر علی هروی ،مؤسسة مطالعات

سیر تكاملی مینیاتور در سدة دهم و اوایل سدة

شرقی ،سنت پترزبورگ .منبع:

یازدهم هجری ،1388 ,ص)190 .

http://www.orientalstudies.ru

بازشناسي مباني نظري نگارگري ايراني در رمان بوف كور

جوان و پریچهر در حالی که پریچهر درحال تعارف چیزی به محبوبش است
(تصاویر  8و .)9

توصیف دختر از زبان نقاش داستان این چنین است:
«...چشمهای مورب ترکمنی که یك فروغ ماوراء الطبیعی و مست کننده داشت ،...گونههای
برجسته ،پیشانی بلند ،ابروهای باریك به هم پیوسته ،لبهای گوشتالود نیمه باز ،موهای
ژولیده سیاه و نامرتب دور صورت مهتابی او را گرفته بود و یك رشته از آن روی شقیقه-
اش چسبیده بود ،بی اعتنایی اثیری حرکاتش...سستی و موقتی بودن او ..لباس سیاه چین
خوردهای پوشیده بود که قالب و چسب تنش بود» (بوف کور ،1351 ،ص  14و .)15

از سوی دیگر ،توصیفات راوی از دختر ،بیهیچ تفاوتی با دوشیزگانی که در تصاویر
نگارگری با آنها روبهرو میشویم ،برابری میکند (تصویر .)10
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اصفهان1001-996 ،هجری ،مجموعة چارلز ویگنز و بارون

موریس دوروتسشیلد.

منبع (سودآور ,1380 ,ص)266 .

این گونه چهرهپردازی شخصیت زن از نقاشیهای مانوی کم و بیش به سنت
تصویری ایران وارد گشت .به نظر میرسد این شیوه در حدود سدة سوم و چهارم
هجری (دوران سامانی) قاعدة رایح در چهرهنگاری بوده است که به الگوی سنخ
«مغولی» نیز تعبیر میشود (پاکباز ،1383 ،ص  .)53در این شیوه ،نگارگر سیمای آدمی را به
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تصویر  .10دختر چادر به سر ،منسوب به رضا عباسی،

طرزی قراردادی مطرح می کند .در نگاه نخست ،انسان موجودی فاقد تعین و فاقد
ویژگیهای فردی به چشم میآید و به عنوان جزئی از ترکیببندی نگارین نقاشی ایران
تلقی میشود .نگارگر در چهرهپردازی ،همواره بر تصورات عمومی مردم خاورزمین
نسبت به زیبایی آرمانی نظر دارد .از این رو ،زنان و مردان با پوستی روشن ،رخسارهای
گرد و تا حدی بیضوی ،چشمان بادامی و دهان کوچك و بینی قلمی مجسم میشوند
(رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص  109و 110؛ تجویدی ،نقاشی ایرانی از کهنترین روزگار تا دوران
صفویان ،1352 ،ص  .)84ملیكیان شیروانی  ،هنرشناس مشهور شرق ،اشاره دارد که «این الگو
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از چهره نگاری بودایی آسیای میانه نیرو گرفته و چون سنتی قوی در منطقه گسترش یافته
بود .قابل توجه است .سخنوران و شاعران ادب فارسی نیز زیبایی آدمی را با همین
ویژگیهای ظاهری بودا بیان میکردند» ) .(Melikian-chirvani, 1970, pp. 1-71او
بدرستی یادآور شده است که « وجه تمایز اساسی ترسیم انسان در هنر شرق و غرب،
این است که در شرق ،سنخهای عمومی و در غرب چهرهسازی انفرادی )(Portrait
مورد نظر بوده است» (رحیمووا و پولیاکووا ،1381 ،ص  111و  .)112در واقع «عدم توجه به
انسان واقعی در ادبیات شرق بر هنر نگارگری نیز تأثیر میگذارد و اصول و موازین
مشخصی از حیات را مورد توجه قرار میدهد( »...همان ،ص  .)157بدین سان تشبیهاتی
از قبیل ماهرو (رخ چون قرص ماه) ،چشم بادامی (ترکمنی در بوف کور) ،ابروی کمانی
و دهان غنچه سدهها دست به دست گشت تا به بوف کور رسید.
یوسف اسحاق پور مجلس اصلی نقاشی بوف کور را از دید نمادشناسی و به
گونه ای نقاشانه مورد تحلیل قرار داده است .او دربارة منشأ این صحنه مینویسد:
«تصویر روی جلد قلمدان و تصویری که نقاش در منظرة رؤیایی پشت دیوار خانه
میبیند ا ز کجا آمده است؟ ...آیا چنین تصویری به صورت نقاشی شده روی پردهها در
هند وجود دارد؟ اگر چنین باشد باید گفت از ایران به آنجاها رفته است» (اسحق پور،
 ،1380ص 101 .تا  .)161با استفاده از این گفتة راوی بوف کور میتوان ادعای اسحق پور
را تأیید کرد« :دستم بدون اراده این تصویر را میکشید و غریبتر اینكه برای این نقش
مشتری پیدا می شد و حتی به توسط عمویم از این جلد قلمدانها به هندوستان می-
فرستادم( »...بوف کور ،1351 ،ص  .)10اسحاق پور آشكارا مجلس نقاشی بوف کور را به
عرفان نسبت میدهد و میگوید« :تصویری که نقاش در صحنة رویاروییش میبیند،
شاید به دیدی عارفانه برگردد .عارف پیر در حیرت از دیدار زن جوان ،که گلی به رنگ
آبی آسمانی در دست دارد ،انگشت به لب مانده است .معشوق آینهای است که عاشق،
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سیمای الهی خود را در آن می بیند؛ همان سیمایی که به عقیدة عرفان ایران ،حكم وجود
باطنی ،حكم خود راستین را دارد» (اسحق پور ،1380 ،ص  101تا  .)161او سپس به
نمادشناسی عناصر این صحنه میپردازد :پیرمرد قوزی را تجسم شاعران ریش سفید
فارسی می داند که نقاشان قدیم در دیوان مصور شعرا همواره آنان را در زیر درختی با
رودخانه و سرو و شراب و معشوقة محبوب شاعر به تصویر میکشیدهاند؛ سرو ،درخت
همواره سرسبز بهاری ،آب آیینة روشنی و شكوه از عناصر سازندة بنیان فردوس است
که از آفریدههای پارس باستان است( ...همان ،ص  101تا  .)161تا آنجا که میدانم در
تاریخ نگارگری ایران کشیدن یك شاعر در کنار محبوبش در دامان طبیعت – به صورتی
که در بوف کور میبینیم –رایج نبوده است .برای تصویرگری دیوان اشعار ،نگارگر
قدیم تعدادی از شعرهای شاعر را انتخاب ،و بر اساس آن نگارهای خلق میکرده است.
این انتخاب یا سفارش شاه و دربار و حاکم و یا بر اساس ذوق خود نقاش بوده است.
در هیچ یك از نسخههای مصور شاهنامة فردوسی ،اشعار نظامی گنجوی و ظفرنامه
چنین مجلسی نقاشی نشده است .در تك نگارههای صفوی نیز شاعر را در چنین حالتی
مجسم نمیکردهاند .علت این است که در آثار ادبی فارسی ،که منبع الهام نگارهها است،
شاعر هیچ گاه به بزم خود در کنار محبوب نپرداخته است و هر آنچه از دیوان او در
می یابیم ،شرح هجران و آرزوی رسیدن به یار است .شاید اسحق پور برخی نگارههای
مكتب نگارگری جدید را – که گاه به مكتب تهران نیز شناخته میشود – و در آن
تجویدی و حسین بهزاد و دیگران به چنین تصاویری پرداختهاند (پاکباز ،1383 ،ص  187تا
 ،)198مبنای استدالل خویش قرار داده باشد .در هر حال قدمت این نگارههای جدید،
حداکثر یك صد سال است که حتی اگر مؤلف بوف کور آنها را دیده باشد ،نمیتواند به
بوف کور مرتبط شود؛ چرا که راوی داستان بخشی از عناصر همان مجلس نگارگری را
روی کوزة عتیقة هزار ساله و ،در قصة دوم روی پارچة گلدوزی ،بی کم و کاست
مشاهده میکند و دربارة نقاش آن میگوید« :فهمیدم یك نفر همدرد قدیمی داشتهام .آیا
این نقاش قدیم ،نقاشی که روی این کوزه را صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده
بود همدرد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا طی نكرده بود؟» (بوف کور ،1351 ،ص  .)41از
سوی دیگر ،اینكه صحنة نگارگری بوف کور را به عرفان ایرانی نسبت دهیم به یك
معنا ،منطقی نیست .صادق هدایت عارف نبود؛ اما به عرفان و تا حدی فلسفه آگاهی
داشت و و از آنها بهره نیز میگرفت .گفتههای راوی بوف کور ،هر چند ضد و نقیض
است از تمامیت آن می توان استنباط کرد که در خود رنگ عرفانی ندارد و حتی در
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تعارض با این تفكر است .از این موضوع می گذرم اما به معنای دیگر ،برداشت عارفانه
از مجلس نقاشی بوف کور ایرادی ندارد؛ حتی اگر راوی رمان به قادر متعال ایمان
نداشته باشد .علت این استدالل را پیش از این بیان کردهام .مجلس نقاشی بوف کور
صحنهای تیپیك است که مؤلف آن را در رمان گنجانده است و بنابراین اساس آن زاییدة
ذهن راوی و یا آفریدة او نیست و میتواند در هر دورهای به دست نقاشان مختلف با
گرایشهای عرفانی و یا غیر عرفانی کشیده شده باشد .نماد دانستن سرو و آب و دیگر
عناصر که اسحق پور به آنها اشاره کرده است ،هر چند در هنر ایرانی بدیهی است و این
سرو اگر روی یك قالی دورة صفوی نیز باشد ،باز به همین مفهوم تعبیر میشود و به
این دلیل که نماد گرایی بوف کور را به نماد گرایی نقاشی ایرانی پیوند میزند اهمیت
دارد .خود راوی نیز به معمولی نبودن عناصری مانند گل نیلوفر و آب و جنبة نمادین
آنها اعتراف میکند (همان ،ص  . )18مطلبی که بیش از پیش صحنة بوف کور را به
نگارگری پیوند می زند ،تأکید راوی بر زیبایی و جذابیت غیر عادی زن اثیری است.
شاید سبب تأکید راوی این باشد که امكان توصیف باطن زن برای او وجود ندارد؛ اما
این زیبایی غیر عادی در انسانهای نگارگری نیز بیش و کم دیده میشود و در برخی
نگاره ها این گونه تأکید چنان شدت یافته است که هیچ صورت خارجی برای آن نمی-
توان یافت.
در بوف کور سخن دربارة چشم ،نگاه ،تصویر ،سایه و آینه بسیار است .یكی از
بهترین توصیفات نقاشانة راوی در این زمینه چنین است« :دختر درست در مقابل من
واقع شده بود ،ولی به نظرم می آمد که هیچ متوجة اطراف خودش نمی شد .نگاه می
کرد ،بی آنكه نگاه کرده باشد ،لبخند مدهوشانه و بی اراده ای کنار لبش خشك شده
بود ،مثل اینكه به فكر شخص غایبی باشد ...همان چشمهایی که به صورت انسان خیره
می شد بی آنكه نگاه کند( »...همان ،ص  .)14چنین نگاه و لبخندی همواره مد نظر نقاشان
ایرانی نیز بوده است (تصاویر  11و .)12

تصویر  .11نقاشی از چهره ،کار رضا عباسی،

تصویر  .12نقاشی از چهره ،کار رضا عباسی،

اصفهان ،حدود  1001- 996هجری،

اصفهان ،حدود  1001- 996هجری،

منبع (سودآور ،1380 ،ص)271 .

منبع (سودآور ،1380 ،ص)271 .
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برای راوی مسئله ،نگاه چنان مهم است که میگوید ... « :اصل کار صورت او -نه،
چشمهایش بود و حاال این چشمها را داشتم ،روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و
دیگر تنش به درد من نمی خورد» (بوف کور ،1351 ،ص  .)29اهمیت چشم و نگاه در
نقاشی ایرانی مطلب پنهانی نیست .نگارگر ایرانی چشم را دریچهای به دنیای خیال و
عالمی جز عالم خاکی میداند؛ به یك معنا با «چشم دل» میبیند .در بوف کور نیز آنچه
راوی میبیند ،مرتبهای عمیقتر و متعالیتر از شناخت حسی است« .به همین دلیل آنچه او
میبیند با ابزارهای عقلی ،منطقی و عینی – یعنی ابزارهای رئالیسم سنتی  -قابل بیان و
توضیح و اندازهگیری و تحلیل نیست» (کاتوزیان ،بوف کور هدایت ،1373 ،ص  .)81بیشتر
مشاهدات راوی بوف کور ذهنی و درونی است .راوی آنها را نمیداند بلكه میبیند؛
یعنی دانش او از مقولة «عین الیقین» است نه «علم الیقین»؛ به عبارت دیگر ،آنچه را او
می داند ،همچون نگارگر ایرانی با چشم دل دیده است .در دنیای نقاشی ایرانی ،کوری
توانایی در خود نگریستن برای دیدن و نقاشی کردن تصویرهای درونی است .چنین
است که راوی بوف کور نیز گاه و بیگاه چشمهایش را میبست تا دنیای واقعیش را بر
خود ظاهر کند .در متافیزیك نگاه راوی به دنبال «واقعیت» و «جوهر» است و در عرفان
خواهان «رهایی» و «وصل».
ممكن است خوانندة بوف کور از خود بپرسد راوی نقاش ،که به گفتة خودش «به
رموز نقاشیهای قدیمی به اسرار کتابهای مشكل فلسفه[ ،و] به حماقت ازلی اشكال و
انواع» آگاهی دارد ،شیوة نقاشی او چگونه است؟ ما بار دیگر به حرفهای خود راوی
برمیگردیم تا نكتهای جالب و پنهان را در آن بازیابیم .او میگوید...« :این شكلی که
ظاهراً بی حرکت و به یك حالت بود ،سر فارغ از رویش بكشم ،روی کاغذ خطوط
اصلی آن را ضبط بكنم؛ همان خطوطی که از این صورت در من مؤثر بود ،انتخاب بكنم
نقاشی هر چند مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بكند و روحی داشته باشد» (بوف
کور ،1351 ،ص  .)27او که به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان عادت کرده بود برای
کشیدن چشمان دختر به شیوهای خاص متوسل میشود « :حاال باید فكر خودم را به
کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت ،پیش
خودم مجسم بكنم؛ یك نگاه به صورت او بیندازم ،بعد چشمم را ببندم و خطهایی که
از صورت او انتخاب می کردم روی کاغذ بیاورم  ...باالخره در زندگی بی حرکت

خطها و اشكال پناه بردم( » ...همان ،ص  .)27این شیوة بهرهگیری از خطوط اصلی یا
خطوط مؤثر در واقع همان چیزی است که در نگارگری ایرانی به «قلمگیری» شهرت
دارد  .این شیوه شامل خطوطی است که دارای بافت ،ضخامت و تیره-روشنی متفاوتی
است و برای مشخص کردن لبة خارجی فرمها در نگارگری به کار میرود .در تاریخ
هنر ایران رضا عباسی یكی از استادان این فن به شمار میرود (اشرفی ،از بهزاد تا رضا
عباسی ،سیر تكاملی مینیاتور در سدة دهم و اوایل سدة یازدهم هجری ،1388 ،ص ( )113تصویر .)13

تصویر  .13بزم در طبیعت ،تك نگاره به شیوة قلم
گیری ،رضا عباسی ،اوایل سدة یازدهم ،اصفهان.
منبع (اشرفی ,از بهزاد تا رضا عباسی ،سیر تكاملی
مینیاتور در سدة دهم و اوایل سدة یازدهم هجری،
 ،1388ص)201 .
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آذر نفیسی در مقالة «دریافتی از بوف کور» مینویسد[« :راوی] با کشیدن چشمها از
یك نقاش حقیر بیچاره به یك هنرمند مبدل میشود( ».نفیسی ،1369 ،ص  .)14نفیسی
نخستین و آخرین فردی است که راوی بوف کور را هنرمند میشمارد؛ یعنی همان
چیزی که باید باشد .روزنة رف ،که به گفتة راوی چهارگوش است ما را به یاد
کادرهای نقاشی می اندازد .اگر شرح مشاهدة راوی از مجلس نقاشی را از متن خارج
کنیم و آن را به صورت متنی مستقل بخوانیم ،میتوان نقاش آزمودهای را تجسم کرد که
در یك نمایشگاه هنری ایستاده است و دارد یك تابلوی نگارگری را از نزدیك توصیف
میکند.
صادق هدایت دستی هم در نقاشی داشت .پدرش پیشتر به او گفته بود که سراغ
نقاشی برود؛ زیرا خاندان آنها از ادبیات خیری ندیدند .چنین است که راوی بوف کور
«از روی مرده» نقاشی میکند و خود را «نقاش مردهها» میداند؛ زیرا دنیای درخشان
نگارگری ایرانی دیگر آن چنان در گذشته مانده بود که نقاش تنها «برای اینكه خودش

بازشناسي مباني نظري نگارگري ايراني در رمان بوف كور

را گیج کند» و «وقت را بكُشد» نقاشی میکشید .باری ،غیبت شراب و پیاله در مجلس
نقاشی بوف کور؛ عنصری که در اغلب چنین مجالسی به تصویر کشیده شده است،
خود گواهی است بر صورتی پربار از یك قالب فرهنگ ازلی در شكل منسوخ و تهی
شدة آن.

پينوشت
 .1خاستگاههای خارجی را که برای بوف کور برشمرده شده است ،میتوان به سه بخش داستانی ،آیینی
و سینمایی تقسیم کرد .در بین آنها آیینهای بودایی و شیوایی ،آثار نویسندگانی مانند ریلكه ،کافكا،
سارتر ،کامو  ،دونروال ،آلن پو و گی دو موپاسان و حتی یك فیلم سینمایی با عنوان (( دکتر جكیل و
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 .5نتيجهگيري
ردپای مبانی نظری نقاشی سنتی ایرانی در جای جای رمان بوف کور بازشناختنی است
به گونهای که نقاشی و مفاهیم آن را باید یكی از خاستگاههای اصلی این اثر برشمرد.
مؤلف رما ن با آگاهی از ویژگیهای نگارگری ،آنها را برای بیان ویژگیهای مدرنیستی اثر
خویش به کار بسته است .واقعیت گریزی بوف کور وامدار صحنههای نگارگریوار رمان
است که نگرشی ساکن و انتزاعی بر آنها حاکم است .پردهبرداری و آشناییزدایی در
بخشهایی از رمان به همین صحنههای نقاشی و طبیعت انتزاعی برمیگردد .از سوی
دیگر ،ویژگیهای روان-داستانی رمان بیان مشترکی با هنر نگارگری دارد به این شكل که
مفاهیم اصلی آنها در الیههای زیرین اثر نهفته و الیة زِبَرین تا حدی تهی و مبهم است.
چند روایتی نقاشی ایرانی نیز در بوف کور قابل بررسی است .همچنین ،شیوة شخصیت
پردازی عكس برگردان ،که در رمان به بهترین وجه به اجرا درآمده و شخصیتهای
نوعی را در پیامد داشته است در نگارگری نیز کم و بیش به صورت عكسبرگردان
شخصیتهای نوعی جلوهگر میشود .در بوف کور ،زمان و مكان به یك معنا وجود
ندارد و این ویژگی از وجوه بارز نگارگری نیز به شمار میرود .دست کم سه یا چهار
صحنه از بوف کور توصیف دقیق راوی از یك پردة نگارگری را تداعی میکند که این
مجلس نقاشی یك ترکیب بندی رایج در تاریخ نگارگری است؛ پیر و پریچهر یا جوان و
پریچهر در دامان طبیعت .از همین مجالس نقاشی میتوان نوعی پیوند نمادگرایی را
میان نگارگری ایرانی و بوف کور برقرار کرده درواقع بوف کور نوشتة صادق هدایت،
رمانی است نقاشانه.

مستر هاید )) دیده میشود .این خاستگاهها گاهی رد شده و گاهی مورد توجه قرار گرفته است (
ر.ک :محمد علی همایون کاتوزیان ،بوف كور هدايت ،تهران ،نشر مرکز ،1373 ،ص 109 .تا .)115
 .2داستانهای «سه قطره خون»« ،عروسك پشت پرده» و «مردی که نفسش را کشت» از مهمترین آثار
پیشین هدایت است که در بوف کور رد آنها را میشود دید (ر.ک :همایون کاتوزیان ،همان ،ص.
( )139بنگرید به کتاب سه قطره خون در منابع و مآخذ شمارة  26که شامل این داستانهاست).
 .3ر.ک :صادق هدایت ،بوف كور ،نشر امیرکبیر ،تهران.1351 ،
 .4ر.ک :آذر نفیسی ،دريافتي از بوف كور ،کلك ،1369 ،) 1 ( ،ص 10 .تا .20
 .5ر.ک :یوسف اسحق پور ،بر مزار صادق هدايت ،در :یاد صادق هدایت ،به کوشش علی دهباشی،
نشر ثالث ،تهران ،1380 ،ص 101 .تا .161
6. John Lye
7. Fragmentation
 .8صقلش از مالش سریشم و شیر /گشته آیینهوار عكس پذیر
در شبان روزی از شتاب و درنگ /چون عروسان برآمدی به سه رنگ
یافتی از سه رنگ ناوردی  /ازرقی و سپیدی و زردی
ر.ک( :نظامی گنجوی ،هفت پيکر ،به کوشش سعید حمیدیان ،قطره ،تهران ،1376 ،ص  58تا .)63
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 .9برای نمونه ر.ک :یاقوت بن عبداهلل حموی ،معجمالبلدان ،ترجمة علینقی منزوی ،سازمان میراث
فرهنگی ،تهران.1380 ،
 .10گرچه بَنّاست وین سخن فاشست /اوستاد هزار نقاشست
ر.ک :نظامی گنجوی ،همان.
 .11پادشاه آتشیست کز نورش /ایمن آن شد که دید از دورش
ر.ک :نظامی گنجوی،همان.
 .12واتش او گلی است گوهربار /در برابر گل است و در بر خار
ر.ک :نظامی گنجوی ،همان.
 .13پادشه همچو تاک انگورست /در نپیچد دران کز او دورست
وانكه پیچد در او به صد یاری /بیخ و بارش کند به صد خواری
ر.ک :نظامی گنجوی ،همان.
14. Realism
15. psycho-fiction
16. monologue
17. Dialogical
 .18در نقشبرجستة شكار ساسانی در بیستون جلوهای کهن از این رویكرد دیده میشود.
19. character
20. type
21. Defamiliarization
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چکيده
این جستار بر آن است تا به بررسی تكرار و انواع آن در غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی
بپردازد .فرضیة این پژوهش این است که تكرار یكی از ویژگیهای سبكی غزلهای فخرالدین
ابراهیم عراقی است .نگارندگان مقالة پیش رو به منظور اثبات فرضیة خود ،با بهرهگیری از
شیوة استقرایی ،انواع تكرار را در غزلیات عراقی استخراج کرده ،به بحث ،بررسی و طبقهبندی
دادههای استقرا پرداختهاند .نتیجة پژوهش بیانگر این است که انواع تكرار در غزلهای فخرالدین 144
ابراهیم عراقی عبارت است از :تكرار آوایی یعنی تكرار در سطح واج و هجا که عامترین نوع 
تكرار به شمار میرود و بخشی از آن در وزن عروضی نمود مییابد .تكرار واژگانی یعنی
تكرار واژه ،پیواژ ،گروه یا جمله که موجب تقویت موسیقی بیرونی (ردیف و قافیه) و موسیقی
درونی (انواع صنایع بدیعی) شعر میشود .تكرار نحوی یعنی تكرار ساخت دستوری که چون
در بیشتر مواقع با موازنه و ترصیع همراه است ،موسیقی درونی شعر را غنیتر میکند و هر
قرینة دستوری ،مضمون یا تصویرِ قرینة (قراین) دیگر خویش را برجستهتر میسازد .تكرار
معنایی یعنی تكرار کلماتی که در محور جانشینی میتواند بهجای یكدیگر بهکار رود .عراقی از
این شیوه برای برجستهتر کردن اندیشه یا تصویر مرکزی غزلیات خویش بهره میبرد و گاه نیز
به یاری این ترفند ،بار القایی و تصویری بعضی واژگان را دو چندان میکند.

تکرار ،ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي

مقدمه
تكرار ،که از شگردهای زیباییآفرینی در کالم دانسته شده (وحیدیان کامیار،)23 :1379 ،
یكی از زیرساختهای اصلی بدیع لفظی است و آرایههایی نظیر همحروفی ،همصدایی،
جناس ،تصدیر ،تشابهاالطراف ،التزام ،تكریر ،طرد و عكس ،ردالمطلع ،ردالقافیه و  ...در
اصل گونههایی از تكرار به شمار میرود( .ر.ک :واعظ کاشفی سبزواری 92 :1369،تا 94؛
شمیسا 57 :1371،تا 67؛ وحیدیان کامیار 26 :1376 ،تا 57؛  23 :1379تا 59؛ کاردگر 109 :1388 ،تا

127؛  328تا  .)342در بحث از موسیقی شعر هم تكرار از ارکان بنیادینی است که عامل
به وجود آورندة موسیقی بیرونی (وزن عروضی) ،موسیقی کناری (قافیه و ردیف) و
موسیقی درونی (بدیع لفظی) شعر است (ر.ک :شمیسا63 :1371،؛ وحیدیان کامیار37 :1376 ،؛
 .)24 :1379کاربرد هنرمندانه و هدفمند تكرار افزون بر غنیتر کردن موسیقی کالم و
زیباییآفرینی ،می تواند باعث تأکید ،القاگری ،معناآفرینی و جلب توجه مخاطب شود
(ر.ک :هاشمی 205 :1384 ،و 206؛ کاردگر112 :1388 ،؛.)328

از آنجا که تكرار منجر به ایجاد توازن ،1و توازن از اسباب ایجاد «نظم» میشود،
شاعران میکوشند با استفاده از ویژگی توازنسازی تكرار ،زبان سرودههای خود را از
زبان خودکار متمایز و موسیقی آن را تقویت کنند (ر.ک :صفوی ،1383 ،ج149 :1؛ ج 36 :2و
تكرار

توازن

نظم

درست است که تكرار از شگردهای رایجی است که همة شاعران کم و بیش از آن
بهره جسته اند و بیشترین نمود آن در شعر کالسیك ،تكرار هجاها برای بهوجود آوردن
وزن عروضی است ،همة شاعران از تكرار به یك میزان استفاده نكردهاند .از آنجا که
«امكان دستیابی به توازن آوایی از دستیابی به توازن واژگانی سادهتر است و امكان
پدیدآوردن توازن واژگانی نیز از دستیابی به توازن نحوی سادهتر است» (ر.ک:
صفوی،1383،ج ،)231 :1بیشتر شاعران از توان تكرار در سطح آوایی و واژگانی استفاده
کرده ،همین میزان نیز اغلب در جلوههایی شناختهشده مانند قافیه و ردیف و  ...ارائه
شده است.
نگارندگان این مقاله در بررسی استقرایی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی (- 610
 688ق) با بسامد قابل توجه انواع تكرار در سطوح آوایی ،واژگانی ،نحوی و معنایی
روبهرو شدند که این میزان عالقه و تمایل شاعر به بهرهگیری از عنصر تكرار اساس این
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فرضیه قرار گرفت که تكرار یكی از ویژگیهای سبكی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی
است .جایگاه غزلهای عراقی ،که به اذعان سخنشناسان از زیباترین و لطیفترین
غزلهای فارسی به شمار میرود (ر.ک :صفا،1363،ج/3ب ،)577 :1نگارندگان را بر آن
داشت تا عنصر تكرار را بهعنوان یكی از عوامل تأثیرگذار بر گیرایی و قوّت این غزلها
مورد بررسی قرار دهند .هدف مقاله اثبات این نكته است که آنچه تكرار را به ویژگی
سبكی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی تبدیل کرده ،بسامد زیاد و نمودهای گوناگون
آن در سروده های وی است .در ادامة این جستار پس از ارائة پیشینة بحث ،انواع تكرار
در غزلهای عراقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
پيشينة بحث
همان گونه که پیشتر اشاره شد ،تكرار یكی از مقولههای مطرح در کتابهای علم بالغت
است که صاحبنظران حوزههای گوناگون این علم در حیطههای معانی و بدیع،
رویكردهای گوناگونی بدان داشتهاند (ر.ک :تقوی 137 ،8 ،6 :1363،و 138؛ واعظ کاشفی
سبزواری 92 :1369 ،تا 94؛ همایی 20 :1370 ،و 21؛ رجایی 14 :1372 ،تا 212 ،16؛ هاشمی:1384 ،
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 204 ،27تا 206؛ کاردگر 109 :1388 ،تا  .)113شفیعی کدکنی در بخشهایی از کتاب «موسیقی
شعر» ( )1379به بحث دربارة تكرار و نقاط قوت و ضعف این فرایند پرداخته است.
وحیدیان کامیار در کتابهای «در قلمرو زبان و ادبیات فارسی» ( )1376و «بدیع از دیدگاه
زیباییشناسی» ( )1379و کوروش صفوی در جلد اول کتاب «از زبانشناسی به ادبیات»
( )1383تكرار را از دید زبانشناسی مورد بررسی قرار دادهاند .دربارة تكرار مقاالتی نیز
نوشته شده که بعضی از آنها عبارت است از« :تكرار ،ارزش صوتی و بالغی آن»
( )1354از ژالة متحدین؛ «سرّ بالغی تكرار در آیات قرآن» ( )1363از محمد علوی مقدم؛
«بیشترین تكرار کلمات در سورههای قرآن» ( )1376از محمدرضا تاری ابیانه؛ «تبیین
علل تكرار آیاتی از قرآن کریم» ( )1379از پریچه ساروی؛ «جایگاه تكرار و لزوم
بازنویسی» ( )1382از شهناز شاهین؛ «تكرار بالغی ،اهمیت و لزوم بازنگری آن» ()1388
از جهاندوست سبزعلیپور؛ «کارکرد واجآرایی و تكرار در موسیقی شعر احمد شاملو»
( )1389از مسعود روحانی و محمد عنایتی قادیكالیی و «نقش تكرار آوایی در انسجام
واژگانی شعر عروضی فارسی» ( )1389از غالمحسین غالمحسینزاده و حامد نوروزی.
از آنجا که دربارة تكرار و نقش آن در ساخت سبك شخصی فخرالدین ابراهیم عراقی تا

تکرار ،ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي

کنون پژوهش مستقلی انجام نشده است ،نگارندگان در مقاله به بحث و بررسی نقش
عنصر تكرار در غزلهای این شاعر خواهند پرداخت.
انواع تکرار در غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي
 .1تکرار آوايي :تكرار آوایی عامترین نوع تكرار است که به طور کل شامل تكرار در
سطح واج و هجا میشود .نكتة قابل ذکر دربارة این نوع تكرار این است که تكرارهای
کالمی حتی در سطح تكرار واژگانی و تكرار نحوی گونهای از تكرار آوایی را نیز در بر
دارد (ر.ک :صفوی ،1383 ،ج .)167 :1با توجه به دایرة شمول تكرار آوایی در این مبحث به
تكرار یك هجا (تكرار شبهطبیعی) و تكرار منظم چندهجای متوالی (وزن عروضی)
غزلیات عراقی پرداخته میشود .نتایج دیگر این نوع تكرار در دو محور بعدی (تكرار
واژگانی و تكرار نحوی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 1-1تکرار يک هجا (تکرار شبهطبيعي) :در این پژوهش منظور از تكرار شبهطبیعی،
مكرر کردن یك هجا است بیواسطة حرف اضافه مانند مكرر کردن هجای «دَم» در
تكرار شبهطبیعیِ «دمدم» یا با واسطة حرف اضافه مانند مكرر کردن هجای پیشین با
واسطة حرف اضافة «به» در تكرار شبهطبیعیِ «دمبهدم» .هر چند این نوع تكرار به لحاظ
شكل ظاهر شبیه تكرارهای طبیعی است در اصل با آن متفاوت است؛ چرا که تكرارهای
طبیعی تكرار اصوات تقلیدیای نظیر جیكجیك ،خشخش و امثال آنها یا واژگان و
اصوات عاطفیای است که به طور طبیعی در حاالت شدید روحی از نهاد انسان برآمده
بر زبان وی جاری میشود؛ واژگانی مانند بهبه ،وایوای و ( ....ر.ک :وحیدیان کامیار:1376،
 .)27با وجود تفاوتی که این دو نوع تكرار (تكرار طبیعی و شبهطبیعی) از حیث
ریشهشناسی هجای مكرر دارند ،تكرار شبهطبیعی اگر هنرمندانه و بجا باشد ،میتواند
نقشهای گوناگون تكرار طبیعی را در زبان عاطفی شعر ایفا کند .بررسی غزلیات عراقی
بیانگر این است که این شاعر در بهرهگیری بجا و هنرمندانه از تكرارهای شبهطبیعی
موفق بوده است .او گاه از تكرارهای شبهطبیعی برای بیان «استمرار» (همان )30 ،استفاده
میکند؛ «دمبهدم» (عراقی56 :1372،؛ 116؛ 171؛ 220؛ 233؛ 243؛ « ،)323لحظهلحظه» (همان171 ،؛
233؛ )222؛ «دمدم» (همان)116 ،؛ «زمان زمان» (همان222 ،؛  )259و گاهی نیز این نوع تكرار
در غزلیات عراقی بیانگر «توزیع تكراری» (وحیدیان کامیار )30 :1376،است؛ «گاهگاه»

(عراقی56 :1372،؛ 116؛ )258؛ «گهگه» (همان157 ،؛ 175؛160؛ 220؛  .)272همچنین بعضی
تكرارهای شبهطبیعی در غزلیات عراقی «شكل و طرح تكراری» (وحیدیان کامیار:1376،
 )30را نشان میدهد؛ «خم اندر خم» (عراقی)56 :1372،؛ «پیچ بر پیچ» (همان)121 ،؛ «پیچ در
پیچ» (همان)321،؛ «گرد بر گرد» (همان .)239 ،در غزلیات عراقی بعضی تكرارهای
شبهطبیعی نیز برای «تأکید» بهکار رفته است؛ «زار زار» (همان125 ،؛ )193؛ «هیچ هیچ»
(همان.)146 ،
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 1-2تکرار منظم چندهجاي متوالي (وزن عروضي) :شعر کالسیك فارسی بر مبنای
ارکان (افاعیل) عروضیای سروده میشود که این ارکان برای ایجاد وزن به تناوب و
تناسب تكرار میشود؛ به بیان دیگر وزن عروضی شعر فارسی نتیجة تكرار منظم چند
هجای متوالی است که از طریق تناسب در امتداد زمانی هجاها پدید میآید (ر.ک :ناتل
خانلری24 :1367،؛ مدرّسی 247 :1380،و 248؛ صفوی،1383،ج .)181 :1با توجه به آنچه بیان
شد ،میتوان چنین استنباط کرد که یكی از بیرونیترین نمودهای تكرار آوایی ،وجود
وزن عروضی در سرودههای شاعران کالسیك است که طبع ًا غزلهای عراقی نیز از این
قاعده مستثنی نخواهد بود .او در سرودن  302غزل دیوان خویش از وزنهای عروضی
مختلفی بهره جسته است؛ وزنهای مختلفی که در نتیجة تكرار و امتداد زمانی هجاهای
متوالی به وجود آمده است؛ این وزنها در غزلیات وی به ترتیب بسامد در بحرهای هزج
( 136غزل) ،رمل ( 66غزل) ،مجتث ( 36غزل) ،مضارع ( 25غزل) ،خفیف ( 23غزل)،
رجز ( 8غزل) ،منسرح (4غزل) ،سریع (3غزل) و متقارب (1غزل) نمود یافته است .با
توجه به این نكته ،که هزج و رمل از رایجترین اوزان شعر فارسی به شمار میرود (ر.ک:
ناتل خانلری ،)48 :1367 ،باید گفت عراقی در سرودن غزلیات خویش بیشتر از وزنهای
رایج در شعر فارسی استفاده کرده است.
2

 .2تکرار واژگاني :این نوع تكرار ،فقط به تكرار یك واژه منحصر نیست؛ پیواژ،
گروه و جمله را نیز شامل میشود .از آنجا که تكرار واژگانی ،موسیقی بیرونی (ردیف و
قافیه) و موسیقی درونی (انواع صنایع بدیعی) شعر را تقویت میکند (ر.ک:
صفوی،1383،ج 207 :1و  ،)252طبعاً همة سرایندگان در ساخت و پرداخت اشعار خویش
بدان توجه کرده اند .نویسندگان این مقاله نیز با در نظر گرفتن همین نكته در این مبحث
به بحث دربارة انواعی از تكرار واژگانی در غزلیات فخرالدین ابراهیم عراقی خواهند
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پرداخت که به علت بسامد تكرار یا گریز از هنجارهای رایج در سنت ادبی ،شاخص
سبكی فخرالدین ابراهیم عراقی به شمار میرود.
 2-1رديف :ردیف را میتوان این گونه تعریف کرد« :تكرار یك عنصر دستوری
(واژ ه ،گروه ،بند یا جمله) با توالی یكسان در پایان مصراعها یا ابیات ...مقید به
همنشینی پس از قافیه» (ر.ک :همان 267 ،و  .)268بین  302غزل دیوان عراقی 200 ،غزل
مردّف است .نگارندگان این پژوهش در مقالهای مستقل با عنوان «ردیف و نقش آن در
غزلهای فخرالدّین ابراهیم عراقی» به بررسی جایگاه ردیف در غزلهای عراقی
3
پرداختهاند.
 2-2ردالقافيه :در منابع بالغی تكرار قافیه مصراع اول در آخر بیت دوم (ردالقافیه)
را از محسنات کالم برشمردهاند (ر.ک :رادفر،1368،ج 562 :1و 563؛ واعظ کاشفی
سبزواری134 :1369،؛ همایی 72 :1370 ،و 73؛ وحیدیان کامیار 41 :1379،و 42؛ کاردگر.)265 :1388،

(عراقی)209 :1372 ،

«آنچه ردالقافیه را زیبا جلوه می دهد ،قدرت در ارائة معنای متعدد با قافیة واحد
است» (کاردگر)265 :1388 ،؛ اما گرایش عراقی به تكرار واژگان مصراع اول در مصراع
چهارم گاه به تكرار مضمون و کاسته شدن قدرت زیباییآفرینی ردالقافیه منجر شده
است:
چه باشد ار رخ خوبت بدین شكسته نمایی
ز اشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی
ز عشق جان من اینك به لب رسید کجایی
نگفتیم که بیایم چو جان تو به لب آید
(عراقی)204 :1372،
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عراقی در سرودن  75غزل خویش از این صنعت بهره برده است .نكتة قابل تأمل در
غزلهای دارای ردالقافیة عراقی این است که در بیشتر آنها عالوه بر کلمة قافیه چند کلمة
دیگر مصراع اول نیز تكرار شده است؛ برای مثال در غزل زیر واژة «درت» در مصراع
اول با واژگان «نظرت ،بیشترت ،گرت ،گذرت و  »...در مصراعهای زوج همقافیه شده،
در این غزل عراقی از صنعت ردالقافیه بهره جسته است؛ اما عالوه بر تكرار قافیه ،چند
واژة پیش از آن را نیز در مصراع چهارم تكرار میکند:
تا بوک برون آیی آخر نظرت افتد
هر شب دل مسكینم بر خاک درت افتد
آنكس که به امیدی بر خاک درت افتد
زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز

در این ابیات ،عراقی با تكرار قافیة «کجا» و نیز تكرار واژگان «جان» و «به لب
رسید» و با جانشین کردن واژة «عشق» به جای واژة «اشتیاق» و همنشین کردن آن در
مصراع چهارم ،مضمون مصراع اول را در مصراع چهارم تكرار کرده و با این تكرار
4
مضمون از قدرت زیباییآفرینی ردالقافیه کاسته است.
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 2-3ردالمطلع :صنعتی است حاصل از تكرار یكی از دو مصراع بیت مطلع در آخر
شعر (ر.ک :رادفر،1368،ج563 :1؛ همایی72 :1370 ،؛ شمیسا62 :1376،؛ وحیدیان کامیار 47 :1379،و
48؛ کاردگر 120 :1388 ،و  .)121با توجه به تعاریف کتابهای بالغی ،این صنعت نوعی
تكرار آوایی 5کامل است؛ هرچند عراقی در استفاده از این شگرد ادبی نیز سنتشكنی
کرده است .بین  16غزل عراقی ،که در آنها صنت ردالمطلع دیده میشود ،فقط در 2
غزل عین عبارات مصراع اول یا دوم مطلع در بیت مقطع تكرار شده (ر.ک :عراقی:1372،
 101و 102؛ )206؛ در  14غزل دیگر استفادة وی از صنعت ردالمطلع به شكل تكرار
آوایی ناقص بوده است:
کار با پیك و پیام افتاد باز...
کار من بنگر چه خام افتاد باز
پس عراقی از چه خام افتاد باز
من چو از سودای خوبان سوختم
(همان)117 ،

6

 2-4اعاده :تكرار یك یا چند کلمه آغاز مصراع اول در آغاز مصراع دوم است که
سرایندگان از این صنعت برای تقویت موسیقی درونی شعر ،تأکید و قرینهسازی بهره
جستهاند (ر.ک :تقوی297 :1363 ،؛ رادفر ،1368 ،ج .)151 :1توجه و گرایش عراقی به
بهرهگیری از ع نصر تكرار باعث بسامد قابل توجه اعاده در غزلیات وی شده است .او با
استفاده از این شگرد ادبی احساسات و اندیشههایش را برجستهتر میسازد:
بیا که بیتو همه سود من زیان آمد
بیا که بیرخ زیبات دل بهجان آمد
بیا که بیتو دلم جمله در میان آمد
بیا که بهر تو جان از جهان کرانه گرفت
(عراقی)179 :1372،

در این ابیات عراقی اشتیاق خویش را برای آمدن معشوق با تكرار دو کلمة آغازین
7
مصرعهای فرد ،در آغاز مصرعهای زوج برجسته کرده است.
 2-5تکرار تخلص :بین غزلهای عراقی تكرار تخلص بسامد بسیار کمی دارد و فقط
در سه غزل وی دیده میشود (همان119 ،؛  146و 147؛  .)245علت توجه و پرداختن

تکرار ،ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي

نگارندگان به این نوع تكرار این است که اصوالً در سنت ادبی چنین مرسوم است که
شاعران تخلص شعری خود را تنها یكبار و اغلب در آخرین بیت غزل یا قصیده به کار
میبرند (ر.ک :عباسپور 323 :1381،و )324؛ ولی در غزلیات عراقی تخلص شعری در مطلع
و مقطع دو غزل (ر.ک :عراقی119 :1372،؛  )245و نیز در بیت دوم و مقطع غزلی دیگر
(ر.ک :همان 146 ،و  )147تكرار شده است که اگر این تكرار توسط شاعر ایجاد شده باشد،
میتواند بیانگر اشتیاق عراقی به بهرهگیری از این عنصر (تكرار) باشد به حدی که گاه
به تكرار تخلص نیز منجر شده است .او با این تكرار از سنت مرسوم ذکر تخلص (فقط
در یك بیت) سرباز زده و به نوعی تخلص شعری خود را با تكرار ،برجسته و محل
توجه مخاطب ساخته است .اگر هم تكرار تخلص از تصرفات کاتبان باشد ،باز هم به
صرف درج در دیوان عراقیای که محتشم بر اساس نسخههای کهن و معتبر موجود
فراهم آورده (ر.ک :محتشم :1372،هفتاد و هشت  -هفتاد و نه؛ شفیعیکدکنی )320 :1386،محل
توجه است.

 2-6-1تکرار در محور افقي غزل :در بعضی غزلهای عراقی واژه یا واژگانی در یك
مصراع یا یك بیت تكرار میشود .در مثال زیر تكرار واژگان «دل»« ،جان»« ،غم» و
«خود» باعث ایجاد صنعت تصدیر شده است:
دلم آنگاه خوش گردد که تو دلدار من گردی
مرا جان آن زمان باشد که تو جانان من باشی
به غم زان شاد می باشم که غمخوارم تو خواهی شد
از آن با درد می سازم که تو درمان من باشی...
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 2-6تکرار يک يا چند واژه در غزل :این نوع تكرار ،که در منابع بالغی انواع
گوناگونی نظیر «تصدیر»( 8معزی« ،)141 :1362،تعطف» (کاردگر،)117 :1388،
«تشابهاالطراف» (همان« ،)119،ذوبطنین» (همان« ،)120،عكس» (همان )126-121،و  ...دارد
در غزلیات عراقی از بسامد چشمگیری برخوردار است .عراقی برای تكرار واژه یا
واژگانی در غزلیات خویش از شیوههای گوناگونی بهره جسته است که رایجترین آنها
در ادامه معرفی خواهد شد:

همه آن خودی جانا ز خود با کس نپردازی
چه باشد ای ز جان خوشتر که یك دم آن من باشی
(عراقی)251 :1372،

 2-6-2تکرار در محور عمودي غزل :در بعضی غزلهای عراقی واژه یا واژگانی در
چند بیت تكرار میشود .از بررسی دیوان عراقی چنین استنباط میشود که وی در
بهره گیری از این نوع تكرار به مكرر کردن یكی از واژگان بیت مطلع در محور عمودی
غزل تمایل زیادی داشته است:
بخشای که خسته نیك زارست...
جانا نظری که دل فگارست
بیچاره دلم در انتظارست...
دیرست که بر در قبولت
از دردی هجر در خمارست
ناخورده دلم شراب وصلت
بیچاره دلی که دوستدارست...
مگذار بكام دشمن ای دوست
اندوه و غم تو غمگسارست
خرم دل آن کسی که او را
(همان)159 ،
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 2-6-3تکرار در محور افقي ـ عمودي غزل :بیشتر تكرارهای واژگان در غزلهای
عراقی از این نوع است .شاعر خود را به تكرار یك یا چند واژه در تمامی ابیات (و گاه
در چند بیت) ملزم میکند؛ برای مثال در ابیاتی که خواهد آمد ،عراقی خود را به آوردن
واژگان «جان» و «دل» در چند بیت پیدرپی در محورهای افقی و عمودی غزل خویش
ملزم ساخته است:
سودای تو نگنجد اندر دلی که جانست
دل را خوش است با جان گر زان تست ورنی

بر بوی وصلت ای جان دل بر در تو مانده
با عشق تست جان را صد سِرّ سَر نهفته

در خانة طفیلی مهمان چه کار
بیروی تو دل من با جان چه کار
ورنه فتاده در خاک حیران چه کار
لیكن دل عراقی با آن چه کار

دارد
دارد
دارد
دارد

(همان)199 ،

گاهی اوقات تكرار واژگان در غزلهای عراقی تابع ردیف است .در ابیات زیر واژة
«گذشتن» متناسب با ردیف «بگذرد» چندین بار تكرار شده است:
خوش باش کز جفای تو این نیز بگذرد
عمرم گذشت و بیش مرا یك نفس نماند
ای جان من فدای تو این نیز بگذرد
آیی و زود بگذری و باز ننگری
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آیم به درگهت نگذاری که بگذرم
بگذشت آنكه دوست همی داشتی مرا
تا کی کشد عراقی مسكین جفای تو

پیرامن سرای تو این نیز بگذرد...
دیگر شدست رای تو این نیز بگذرد...
بگذشت چون وفای تو این نیز بگذرد
(همان)135 ،

9

یكی از شگردهای عراقی برای تكرار واژگان استفاده از «وندها» ،اعم از پیشوند،
میانوند و پسوند است .در نمونة زیر واژة امید یكبار با استفاده از پیشوند منفیساز «نا»
تكرار شده است:
تا مگر بینم رخ نیكوی تو
آمدم در کوی امید تو باز
بازگردم ناامید از کوی تو
ای امید من روا داری که من
( همان)191 ،

10

(عراقی:1372،

11)329

 2-8غزلهاي مشابه :یكی از ویژگیهایی که غزلیات دیوان عراقی را از غزلیات
شاعران دیگر متمایز می کند ،بسامد زیاد غزلهای شبیه به هم در دیوان این شاعر است.
البته با توجه به این نكته ،که «اشعار لطیف و غزلهای پرشور و عاشقانه عراقی هم در
زمان حیات وی نقل محافل اهل دل گشته  ،...آثار وی سینه به سینه نقل شده و دست
به دست گشته و باالخره بوسیلة برخی از مریدان او جمعآوری و تدوین گردیده است»
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 2-7چند مصراع با آغازي شبيه به هم :همان گونه که پیشتر بیان شد در سنت ادبی
تكرار یك یا چند کلمه آغاز مصراع اول را در آغاز مصراع دوم «اعاده» مینامند که
تكرار در محور افقی غزل است ؛ اما نوعی تكرار دیگر نیز در غزلیات عراقی نمود دارد
و آن عبارت است از تكرار در محور عمودی غزل؛ بدین شكل که در یك غزل بعضی
مصرعها آغازی شبیه به هم دارد که اگر این مصرعها فرد باشد با توجه به محل واژگان
مكرر (صدر بیت) صنعت «تكرارالصداره» (وهبه )118 :1984،شكل میگیرد .در دیوان
عراقی بیشتر مصرعهایی که آغازی شبیه به هم دارد ،مصرع فرد است:
در دست بحرنوشان ساغر چه کار دارد؟...
در حلقة فقیران قیصر چه کار دارد؟
آیبك چه وزن دارد سنجر چه کار دارد؟
جایی که عاشقانرا رزم حیات باشد
آب زالل چهبود کوثر چه کار دارد؟
جایی که این عزیزان جام شراب نوشند
بر کشتی دلیران لنگر چه کار دارد؟...
جایی که بحر معنی موج بقا برآرد
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(محتشم :1372،هفتاد و هفت) ،میتوان چنین استنباط کرد که ممكن است وجود برخی
از این غزلهای شبیه به هم در دیوان عراقی در نتیجة بیدقتی نسخهنویسان باشد؛ ولی
مبنای اظهارنظر نگارندگان مقاله در مبحث جاری ،درج این غزلها در دیوان عراقیای که
محتشم چاپ کرده است و پیشتر دربارة آن توضیح داده شد.
این غزلها به لحاظ وزن عروضی و حروف قافیة مشترک دارای تكرار آوایی و به
دلیل وجود واژگان ،عبارات و جمالت مشترکی که در سطح مصرعها یا ابیات نمود
مییابد ،متضمن تكرار واژگانی( 12اعم از تكرار واژگانی کامل و ناقص) است .بین 302
غزل دیوان عراقی  36غزل هست که هر یك با غزلی دیگر جفتی شبیه به هم را تشكیل
میدهد و سه غزل نیز هر یك با سه غزل دیگر مشابه است که با این حساب مجموع
غزلهای شبیه به هم دوتایی در دیوان عراقی  72غزل و مجموع غزلهای شبیه به هم
سهتایی در دیوان وی  9غزل است.
در نمونه زیر عالوه بر تكرار وزن و حروف قافیه (تكرار آوایی) ،تكرار واژگانی
کامل در سطح جمله در مصرع آغازین هر دو غزل و تكرار واژگانی ناقص در سطح
جمله در بیت آخر غزلها مشهود است:
اگر در من نگهکردی نگارم
چه خوش بودی دریغا روزگارم
بپرسیدی دمی از حال زارم...
بدیدی کز فراقش چونم آخر
چو میداند که او را دوست دارم...
چرا خواهد به کام دشمنانم
که تا از جیب محنت سر برآرم
نمیدانم که دامان که گیرم
که من با تو درین تیمار یارم
عراقی دامن غم گیر و خوش باش
(عراقی)114 :1372،

چه خوش بودی دریغا روزگارم
به آب دیده دست از خود بشویم
مرا جانی و میدارم ترا دوست
درآویزم به دامان تو یك شب
عراقی دامن او گیر و خوش باش

اگر با من خوشاستی غمگسارم
کنون کز دست بیرون شد نگارم...
عجب نبود که جان را دوست دارم...
مگر روزی سر از جیبت برآرم
که من با تو درین اندیشه یارم
( همان13)261-260 ،

تکرار ،ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي

 .3تکرار نحوي :تكرار ساخت دستوری است که اغلب با موازنة کامل یا ناقص و
ترصیع همراه است و از آنجا که نوعی قرینهسازی است ،زیبایی کالم را دوچندان
می کند و افزون بر آن هر قرینه ،موجب تأکید و تداعی قرینة دیگر میشود (ر.ک:
وحیدیان کامیار 56 :1379،تا  .)58این نوع تكرار در غزلیات عراقی بسامد چشمگیری دارد.
انواع تكرار نحوی در غزلیات عراقی عبارت است از:

چو بیتو خوش نمیباشم بیا تا با تو خوش باشم
بیا کز عشق روی تو بسی خون جگر خوردم
ز لفظ دلربای تو به یك گفتار خشنودم

چو مهر از خویش ببریدم بیا تا با تو پیوندم...
بیا کز آرزوی تو دمی صد بار جان کندم...
ز وصل جانفزای تو به یك دیدار خرسندم
14

(عراقی)212 :1372 ،

 3-2تکرار نحوي در محور عمودي غزل :یكی از ترفندهای عراقی در بهرهگیری از
تكرار نحوی ،استفاده از ساختهای همپایه در محور عمودی غزل است .بهرهگیری از
این نوع تكرار (تكرار ساختهای همپایه در مصراعهای زوج یا فرد به صورت پیدرپی یا
بدون رعایت توالیای خاص) به غزلیات عراقی حال و هوایی خاص بخشیده است .او
با قرار دادن ساختهای همپایه در محور عمودی ،مقصود خویش را برجستهتر کرده
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 3-1تکرار نحوي در محور افقي غزل :این نوع تكرار (تكرار ساختهای همپایه در دو
مصراع یك بیت) از تكرارهای مرسومی است که دیگر سرایندگان هم از آن بهره
برده اند .آنچه تكرار نحوی در محور افقی غزلیات عراقی را از دیگر شاعران متمایز
میکند ،بسامد چشمگیر این تكرار در سرودههای وی است؛ افزون بر اینكه در بسیاری
از غزلهای وی حداقل یكبیت یا به بیان واضحتر دو مصراع بر پایة تكرار نحوی ساخته
شده است .گاه در بعضی از این غزلها در چندین بیت از این شگرد استفاده شده است؛
برای مثال در نمونة زیر ساختار نحوی دو مصراع بیت اول عبارت است از :جملههای
پیرو (چو بیتو خوش نمیباشم؛ چو مهر از خویش ببریدم) و (تا با تو خوش باشم؛ تا
با تو پیوندم)  +جملة پایه (بیا در هر دو مصراع)؛ ساختار دستوری دو مصراع بیت دوم
عبارت است از :جملة پایه (بیا در هر دو مصراع)  +جملة پیرو (کز عشق روی تو بسی
خون جگر خوردم؛ کز آرزوی تو دمی صدبار جان کندم) و ساختار دو مصراع بیت
سوم عبارت است از :گروه اسمی متممی (ز لفظ دلربای تو به یك گفتار ؛ ز وصل
جانفزای تو به یك دیدار)  +نهاد و گزاره (خشنودم؛ خرسندم).

است؛ برای مثال در نمونه ای که ارائه خواهد شد ،مصرعهای نخست از حیث ساختار
نحوی ،اسم به همراه جملهواره ربطی توضیحی در نقش نهاد است و عراقی با استفاده
از این ترفند ،مقصود و مضمون خاص خویش (محوریت قائل شدن برای معشوق) را
برجسته کرده است:
جز بر در تو رهی نداند
وآن را که عنایت تو ره داد
جان را بدهد غمت ستاند
وان کس که قبول عشقت افتاد
15

(همان)180 ،

 3-3تکرار نحوي در محور افقي ـ عمودي غزل :تمایل عراقی به بهرهگیری از عنصر
تكرار باعث بسامد زیاد این نوع تكرار در غزلیات وی شده است .از آنجا که تكرار
نحوی اغلب همراه با موازنه و ترصیع است ،بسامد چشمگیر تكرار نحوی در هر دو
محور افقی و عمودی غزلیات عراقی باعث غنیتر شدن موسیقی درونی این سرودهها
شده است؛ همچنین همان گونه که پیشتر نیز بیان شد ،استفاده از تكرار نحوی موجب
تأکید ،تداعی و برجستهتر شدن مضمون میشود .این نوع تكرار در غزلهای عراقی به
شكلهای زیر نمود مییابد:
156


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

156
156

 3-3-1تکرار ساختي واحد در چند بيت :گاهی عراقی در ساخت و پرداخت غزلهای
خویش در چند بیت پیدرپی یا غیر آن از ساخت نحوی واحدی بهره برده است؛ در
مثال زیر ساختار نحوی هر چهار مصراع عبارت است از :مسند (مقصود دل عاشق
شیدا ،مطلوب تن وامق و عذرا ،بینایی هر دیدة بینا و زیبایی هر چهرة زیبا)  +قید
(همه)  +مفعول (او)  +فع ل و نهاد (دان و بین) و این تكرار هر دو محور افقی و
عمودی را شامل شده است:
مطلوب تن وامق و عذرا همه او دان
مقصود دل عاشق شیدا همه او دان
زیبایی هر چهرة زیبا همه او دان
بینایی هر دیدة بینا همه او بین
(همان)153 ،

 3-3-2تکرار ساختي واحد در يک يا چند بيت و يک يا چند مصرع :یكی دیگر از
انواع تكرار نحوی در دو محور افقی و عمودی غزلیات عراقی عبارت است از تكرار
ساخت دستوری یك بیت یا چند بیت در یك یا چند مصرع دیگر غزل؛ برای مثال در
غزل ذیل ساختی واحد در دو بیت اول و مصرعهای زوج بیتهای سوم و چهارم تكرار
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می شود :گروه متممی و متتم قیدی (با درد خستگانت؛ با وصل کشتگانت؛ با محنت
فراقت؛ با درد اشتیاقت؛ در دوزخ پرآتش و در خانة طفیلی)  +نهاد (درمان؛ هجران؛
راحت؛ درمان؛ رضوان و مهمان)  +صفت پرسشی (چه)  +مفعول (کار)  +فعل (دارد).
با وصل کشتگانت هجران چهکار دارد؟
با درد خستگانت درمان چهکار دارد؟
با درد اشتیاقت درمان چهکار دارد؟
با محنت فراقت راحت چهرخ نماید؟
در دوزخ پرآتش رضوان چهکار دارد؟
گر در دلم خیالت ناید عجب نباشد
در خانة طفیلی مهمان چهکار دارد؟
سودای تو نگنجد اندر دلی که جانست
16

(همان)199 ،

 .4تکرار معنايي :منظور از تكرار معنایی تكرار کلماتی است که میتواند جانشین
یكدیگر شود .این نوع تكرار در غزلیات عراقی بسامد زیادی دارد .او برای تكرار
معنایی از دو شیوه استفاده کرده است:

(همان)160 ،

در مثال باال واژگان «خستگان ،درماندگان ،بیچارگان ،عاشقان ،مشتاقان ،مستمندان و
ضعیفان» جانشین واژة «بیدالن» و واژگان «افگار ،رنجور ،بیمار ،خوار ،غم و تیمار» جانشین
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 4-1استفاده از محور جانشيني براي تکرار معنايي واژه يا واژگان كليدي :پژوهش در
غزلیات عراقی بیانگر این است که این شاعر اغلب برای برجستهتر کردن اندیشه یا
تصویر اصلی و مرکزی خود کلیدواژه یا کلیدواژگانی را بیشتر در بیت اول و گاه در
ردیف ،انتخاب میکند؛ سپس برای هرچه بیشتر و بهتر گسترش دادن این اندیشه یا
تصویر ،افزون بر تكرار واژه یا واژگان کلیدی از کلماتی نیز کمك میگیرد که میتواند
جانشین واژگان کلیدی شوند؛ برای مثال در ابیات زیر وی با بهرهگیری از محور
جانشینی به تكرار معنایی دو واژة «بیدالن» و «زار» که در مصراع اول آمده ،پرداخته با
استفاده از این شگرد ،تصویر مصراع اول را که عبارت است از زاری بیدالن در ابیات
بعدی گسترش داده است:
روان خستگان افگار بینی
بیا تا بیدالن را زار بینی
دل بیچارگان بیمار بینی
تن درماندگان رنجور یابی
که مشتاقان خود را زار بینی...
به کوی عاشقان خود گذر کن
که بر خاک در خود خوار بینی
بسا جان عزیز مستمندان
نظر کن تا غم و تیمار بینی
یكی اندر دل زار ضعیفان

17

واژه «زار» در مصراع اول شده است.

 4-2استفاده از ساختهاي همپاية مترادف :یكی دیگر از شگردهای عراقی برای تكرار
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معنایی ،بهره گیری از ساختهای همپایة مترادف است که در بالغت سنتی این شیوه را
«ایرادالمعطوفات» (رادفر ،1368 ،ج209 :1؛ کاردگر )134 :1388 ،مینامند .عراقی کوشیده
است به یاری این شگرد ،بار القایی و تصویری بعضی واژگان را دو چندان کند؛ برای
مثال یكی از واژگانی که در غزلیات عراقی اغلب با واژگان مترادف خود همپایه شده،
واژة «شور» است که عراقی برای بهتر مصورساختن «شور» آن را در این ساختهای
مترادف همپایه آورده است« :شر و شور» (عراقی73 :1372،؛ « ،)157شور و غوغا» (همان،
73؛ 74؛ 76؛ 203؛ « ،)210غوغا و شور» (همان« ،)74 ،نعره و شور» (همان76 ،؛ « ،)235شور و
شغب» (همان151 ،؛ 207؛ 263؛ « ،)275شور و مستی» (همان« ،)83 ،شور و شر» (همان )88 ،و
«شور و فغان» (همان .)138 ،واژة «غم» نیز از دیگر واژگانی است که عراقی گاه آن را در
ساختهای همپایة مترادف به کار میبرد و با این شگرد به تكرار معنایی این واژه پرداخته
است و بار القایی آن را بیشتر میکند« :اندوه و غم» (همان159 ،؛ )160؛ «غم و درد» (همان،
118؛ )147؛ «تیمار و غم» (همان119 ،؛ 204؛ )210؛ «غم و تیمار» (همان119 ،؛ 160؛ 189؛ 196؛
18
)199؛ «درد و غم» (همان147 ،؛ )210؛ «رنج و غم» (همان.)200 ،
نتيجهگيري
تكرار از ارکان بنیادین شعر است که همة شاعران در ساخت و پرداخت سرودههایشان
با بهره گیری از آن زبان شعرشان را از زبان خودکار متمایز ساختهاند؛ ولی همة آنها به
یك میزان از این عنصر توازنساز استفاده نكردهاند .بین شاعران ادبیات کالسیك
فارسی ،فخرالدین ابراهیم عراقی یكی از سرایندگانی است که در ساخت و پرداخت
غزلیاتش توجه ویژهای به این عنصر کرده است .بسامد قابل توجه و چشمگیر انواع
تكرار (آوایی ،واژگانی ،نحوی و معنایی) در غزلیات وی ه که در زمرة بهترین غزلیات
فارسی به شمار میرود ه تكرار را به یكی از ویژگیهای سبكی این غزلها تبدیل کرده
است.
بین انواع تكرار (آوایی ،واژگانی ،نحوی و معنایی) تكرارهای آوایی و واژگانی از تكرارهای

تکرار ،ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي

عام و گریزناپذیری است که برای ایجاد موسیقی بیرونی (وزن عروضی) و موسیقی
کناری (قافیه و ردیف) الزم است؛ ولی عراقی از جمله شاعرانی است که فقط به این
حد از تكرار بسنده نكرده ،با استفاده از این شگرد زیباییآفرینی ه که یكی از
زیرساختهای اصلی صنایع بدیعی به شمار میرود ه موسیقی درونی شعر خود را نیز
تقویت کرده است؛ صنایعی همچون ردالقافیه ،ردالمطلع ،اعاده ،انواع تصدیر و  ...که
در غزلیات وی نمود یافته در اصل بر پایة تكرار بهوجود آمده است .عراقی در
تكرارهای نحوی از موازنه و ترصیعی که با این نوع تكرار همراه است برای تقویت
موسیقی غزلیاتش بهره میبرد .از آنجا که تكرار نحوی در واقع نوعی قرینهسازی است،
وجود این قرینهها زیبایی کالم عراقی را بیشتر میکند؛ همچنین هر قرینه باعث تأکید و
تداعی قرینة دیگر نیز میشود .تكرارهای معنایی نیز در غزلیات عراقی اغلب برای
برجستهتر کردن اندیشه یا تصویر اصلی و مرکزی بهکار میرود.
پينوشت
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 .1به اعتقاد صورتگرایان ،هنجارگریزی و قاعدهافزایی باعث ایجاد برجستهسازی و به وجود آمدن زبان
ادب میشود .از نظر اینان قاعدهافزایی چیزی جز توازن نیست که این توازن از طریق تكرار به
دست میآید .برای اطالعات بیشتر بنگرید به :صفوی ،کوروش ،از زبانشناسی به ادبیات ،ج اول
(تهران :سوره مهر )1383 ،ص  40تا 43؛  149تا .225
 .2پیواژها عبارت است از تكواژهایی که آهنگ مستقلی ندارد و آهنگ تلفظ آنها دنبالة قوس آهنگی
واژة پیشین آنهاست .بنگرید به :نجفی ،ابوالحسن ،مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ،چ
دهم (تهران :نیلوفر )1387ص.75
 .3مقالة نامبرده در مجلة پژوهشهای ادبی ،ش  ،45س یازدهم ،پاییز  1393چاپ شده است.
 .4برای مشاهدة نمونههایی از ردالقافیه بنگرید به عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار،
(تهران،زوار ،)1372،ص  77و ( 78هر که را جام می بهدست افتاد)؛ ( 120باز هجر یار دامانم
گرفت)؛ ( 184امروز مرا در دل جز یار نمیگنجد)؛ ( 199با درد خستگانت درمان چهکار دارد)؛
( 150از در یار گذر نتوان کرد) و ( 324یاران نظر کنید که یارم چه میکند).
 .5همانگونه که پیشتر اشاره شد به دلیل اینكه تكرار آوایی عامترین نوع تكرار است ،گونههای دیگر
تكرار ازجمله تكرار واژگانی نوعی از تكرار آوایی را در بر دارند .بنگرید به صفوی ،کوروش ،از
زبانشناسی به ادبیات ،ج اول ،ص.167
 .6برای مشاهدة نمونههای بیشتری از این نوع بنگرید به :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص
( 173با عشق تو ناز درنگنجد)؛ ( 180خوشا دردی که درمانش تو باشی)؛ ( 255ز خواب نرگس
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مست تو سرگران برخاست)؛ ( 316چه خوش باشد که دلدارم تو باشی) و ( 332-331بر در یار هر
سحر مست خراب میروم).
 .7بعضی از نمونههای اعاده عبارت است از :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص ( 194بیا که
بیتو مرا زندگانی خوش نیست/بیا که بیتو ندارم سر بقا ای دوست)؛ ( 121درد ما را نیست درمان
در جهان/درد ما را روی او درمان بود)؛ ( 118بهکام دوستان بودم کنون باز/به کام دشمنانم با که
گویم)؛( 249بهجز تو در همه عالم کسی دلبر نمیبینم/بهجز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم)؛
(177کی بود کین درد را درمان کنی/کی بود کین رنج را آسان کنی).
 .8تصدیر عبارت است از تكرار واژگان در صدر ،عروض ،ابتدا ،عجز و حشو با استفاده از چهار گونة
کلمه به این معنی که کلمة مكرر میتواند عیناً مكرر ،جناس تام ،اشتقاق و شبهاشتقاق باشد .با
آمیختن چهارگونة کلمه با جایگاه تكرار آنها در بیت اشكال مختلفی نظیر ردالصدر علیالعجز،
ردالعجز علیالصدر ،ردالصدر علی االبتدا ،ردالصدر علی العروض ،ردالعجز علی الحشو و  ...شكل
میگیرد .برای اطالعات بیشتر بنگرید به معزی ،نجفقلی میرزا ،درة نجفی (تهران :فروغی)1362،
ص 141و کاردگر ،یحیی ،فن بدیع در زبان فارسی (تهران :فراسخن )1388 ،ص  113تا .119
 .9برای مشاهدة نمونههای بیشتری از انواع تكرار یك یا چند واژه در غزل بنگرید به :عراقی ،فخرالدین
ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص ( 89آن مونس و غمگسار جان کو)؛  141و ( 142مانا دمید بوی گلستان
صبحگاه)؛  156و ( 157ای حسن تو بیپایان آخر چه جمالست این)؛  162و ( 163ای آرزوی جان
دلم از آرزوی تو)؛  186و ( 187دلی که آتش عشق تواش بسوزد پاک)؛  194و ( 195مشو مشو ز
من خسته دل جدا ای دوست)؛ ( 205بیا کین دل سر هجران ندارد) و  315و ( 316دل که دائم
عشق میورزید رفت).
 .10بعضی از واژگانی که در دیوان عراقی با استفاده از «وندها» تكرار شدهاند ،عبارت است از :عراقی،
فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص ( 79خود /بیخود؛ نشان/بینشان)؛  204و 211
(ناامید/امیدوار)؛ ( 207ادب/بیادب)؛ ( 210غم/غمخوار؛ دل/دلدار)؛  249و ( 250دل/دلبر؛
جان/جانان؛ همیدانم/نمیدانم)؛  315و ( 316دل/دلدار/دلبر)؛ ( 317کام/ناکام).
 . 11مطلع بعضی از غزلهایی که در آنها چند مصراع با آغازی شبیه به هم وجود دارد عبارت است از:
عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص  82و « 83هر که او دعوی هستی میکند»« :هر که» در
مصرعهای فرد بیتهای اول و سوم و «دل» در مصرعهای فرد ابیات چهارم و پنجم؛ « 85در حسن
رخ خوبان پیدا همه او دیدم»« :در میكده» مصرعهای فرد ابیات نهم و دهم؛ « 90هر که در بند زلف
یار بود»« :وانك» در مصرعهای فرد بیتهای دوم و سوم؛ «121-120تا کی از ما یار ما پنهان بود»« :تا
کی» در مصراع فرد بیت دوم و در مصراع زوج بیت هشتم؛ «122از غم دلدار زارم مرگ به زین
زندگی»« :مرگ را من» در مصرعهای زوج بیتهای نهم و دهم؛ ص«141ای دل بنشین چو
سوگواری»« :بی روی تو» در مصرع فرد بیت نهم و مصرع زوج بیت دوازدهم؛ «179بیا که بیرخ
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زیبات دل به جان آمد»« :بیا که» در چهار مصراع اول و مصراعهای فرد ابیات سوم و چهارم؛ 193
«چو دل ز دایرة عقل بیتو شد بیرون»« :دلم که» در مصرعهای فرد بیتهای دوم و چهارم؛ 209-208
«چه بود گر نقاب بگشایی»« :دل ما را به» در مصرعهای زوج بیتهای ششم و هفتم؛ « 323هر زمان
جوری ز خوبان میکشم»« :گر چه» در مصراعهای زوج ابیات سوم و چهارم.
 .12همان گونه که پیشتر اشاره شد ،تكرار واژگانی تنها به تكرار واژه محدود نشده ،عناصر دستوری
بزرگتر از واژه نظیر گروه و جمله را نیز که مجموعهای از واژگان است ،شامل میشود .برای
اطالعات بیشتر بنگرید به صفوی ،کوروش ،از زبانشناسی به ادبیات ،ج اول ،ص.207
 .13مطلع بعضی از غزلهای شبیه به هم عبارت است از عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص 74
و « 233عشق شوری در نهاد ما نهاد»؛ 98و« 247ساقی قدح می مغان کو»؛ 100و« 246در صومعه
نگنجد رند شرابخانه»؛ 181و«243بیا که خانة دل پاک کردم از خاشاک»؛ 186و«258ای راحت
روانم دور از تو ناتوانم»؛ 196و«258دل در گرو زلف تو بستیم دگربار»؛ 249و« 300دلی یا دلبری یا
جان یا جانان نمیدانم».
 .14بعضی از نمونههای تكرار نحوی در محور افقی عبارت است از عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة
آثار ،ص « 120باز هجر یار دامانم گرفت /باز دست غم گریبانم گرفت»؛ «128محنت سر مردمی
ندارد /دولت سر همدمی ندارد»؛ « 158دریاب که نیك دردمندم /بشتاب که سخت ناتوانم»؛
«164جز به سر کوی تو نیست تنم را مقر /جز به در لطف تو نیست دلم را مآب»؛ « 223بر خیره
قصیده چند خوانیم /بیهوده فسانه چند گوییم /ای دیده بیا که خون بگرییم /وی بخت بیا که خوش
بموییم»؛ « 281تا در برم او باشد دل بر دگری ننهم /تا غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد /از
یار به هر خشمی آزرده نخواهم گشت /وز دوست به هر زخمی افگار نخواهم شد».
 .15بعضی از نمونههای تكرار نحوی در محور عمودی عبارت است از عراقی ،فخرالدین ابراهیم،
مجموعة آثار ،ص «136از پی صید دل چه دام نهم /که شكارم ز دست میبرود /چون کنم پیش یار
جان افشان /که نثارم ز دست میبرود»؛  184و « 185دل مسكین چرا غمگین نباشد؟ /که در عالم
نیابد دل ربایی /تن مهجور چون رنجور نبود؟ /چه تاب کوه دارد رشته تایی؟»؛ «194بیا به لطف ز
جان به لب رسیده بپرس /که از جهان ز غمت زار زار میگذرد .../چه باشد ار بگذاری که بگذرم
به درت /که بر درت ز سگان صدهزار میگذرد»؛ « 301در پرتو آفتاب حسنش /ای ذره ترا مجال تا
کی؟ /از مهر رخ جهان فروزش /ای سایه ترا زوال تا کی؟ /نادیده رخش به خواب یك شب /ای
خفته ترا خیال تا کی؟».
 .16مطلع بعضی از غزلیات که در آنها تكرار نحوی در هر دو محور افقی و عمودی وجود دارد ،عبارت
است از :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص  89و « 90با شمع روی خوبان پروانهای چه
سنجد»؛  117و «118ز دلتنگی به جانم با که گویم»؛  155و «156جانا حدیث حسنت در داستان

نگنجد»؛ «179بیا که بیرخ زیبات دل بهجان آمد»؛ «196بیدلی را بیسبب آزرده گیر»؛ «273یك
لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست».
 .17بعضی دیگر از نمونههای استفاده از محور جانشینی برای تكرار معنایی واژه یا واژگان کلیدی
عبارت است از :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،ص « 76شور :غوغا ،فتنه ،خروش ،نعره»؛
« 77یار :نگار ،دوست ،غمگسار»؛  108و « 109می :شراب ،باده»؛ « 166غم :رنج ،تیمار ،عنا»؛ 242
و « 243بخت :دولت ،کام ،مراد»؛ « 260رخ :روی ،طلعت ،شمایل ،جمال»؛ « 278رخ :دیدار ،روی».
 . 18بعضی دیگر از ساختهای همپایة مترادف عبارت است از :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار،
ص « 130زار و حقیر»«219 /زار و نزار»«210 /زار و حزین» و «298زار و ضعیف»؛ 176؛ 179؛
181؛ 196؛ 197؛ «242جور و جفا»«168 /جفا و جور» و «199دشنام و جفا»؛ 222؛ « 241واله و
شیدا» و « 245شیدا و سرمست»؛ «255نعره و فغان» و «151فریاد و فغان»؛ 206؛ « 262عیش و
طرب» و 207؛ « 263شادی و طرب»؛ « 129لطف و کرم» و « 187لطف و احسان»؛ « 272فتنه و
آشوب» و « 275فتنه و غوغا».
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تکرار ،ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي

 معزی ،نجفقلی میرزا؛ درة نجفی؛ تصحیح و تعلیقات و حواشی حسین آهی ،تهران:فروغی.1362 ،
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 -همایی ،جاللالدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی؛ چ  ،7تهران :هما.1370 ،
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Repetition; the Stylistic Feature of
Fakhr al-Dīn Ibrahīm ‘Irāqī’s Lyrics
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This study scrutinizes different types of repetition in Fakhr al-Dīn
Ibrahīm ‘Irāqī’s Lyrics
. The hypothesis of this paper is that the repetition is one of the
stylistic features of the poet. By adopting the inductive approach, the
authors of the present research have extracted, discussed and
categorized diverse repetition in ‘Iraqi’s Lyrics. The results showed
that repetition in ‘Irāqī’s Lyrics include: assonance (phoneme and
syllable repetition) being the most common phonetic phenomenon and
the other part which is crystalized in prosodic meter. Lexical
repetition, to say the repletion of morpheme, prefix, phrase, and
sentence reinforce external music (Radif and rhyme) and internal
music (different types of Badi’). Syntactic repetition (repetition of
grammatical structures) being accompanied by parallelism and leonine
verse makes salient the internal music of poem and each grammatical
symmetry renders its theme or imagery more prominent. By Semantic
repetition we mean repetition of interchangeable words in
paradigmatic axis. ‘Irāqī takes the advantage of this trick in order to
highlight his core image and manipulative load of some words in his
poems.
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Ali Asghar Fahimi Far. PH.D
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This study aims at investigating theoretical principles of Persian
paintings’ in “Blind Owl “in order to highlight the function of this
element besides other internal and external origins as the main sources
of inspiration of this novel. Research methodology is descriptive –
analytic by using and compiling library data .The results showed that
the writer who is familiar with painting characteristics’ founds to great
extent the basis of his modernist expression on this these principles.
As the main characteristics of Persian painting, it should mention
psychoanalytic elements, dereism, poly narrative, typical
characterization and disclosure of time and space. We can easily
pursue the traces of these features in this novel as its foundations. The
main scene of this novel, to say the story of old and fairy –faced is a
prevalent phenomenon in the history of painting whose elements such
as nymphaea, water, cypress etc. establish a kind of symbolic
correlation between this novel and Persian painting.
Keywords: Sadegh Hedayat , Persian Paintings’ , Novel and Painting.

Investigation of Literary Genre of Fictional
Scenario: the Case Study of “Small Wishes”
Mohammad Ali Khazanehdarlou. PH.D
Faegheh Abdollahian. PH.D

Abstract

Key words: Literary genres, Fictional Scenario, Semiotic, Small
Wishes.
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The results of this study show that, fictional scenario has simple
language. Unlike shot by shot scenarios which are based on camera
movement, these types of scenarios demonstrate narrative elements.
This literary genre has tenfold difference with novel, documentaries
and animations. This genre benefits from four distinct systems: 1. the
system of action (character’s action / action of plot –space / time and
action of displacement / the link between two spaces) 2. The system of
non-verbal behaviors of characters.3. Phonetic system 4. The system
of music. To investigate and analyze these systems, among three
compiled children scenarios of 1360s, fictional scenario entitled “small
wishes “has been selected.
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of Post Structuralist criticism
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The core theme of Showhar-e Ahou Khanom is the woman and
her place in a society in transition. At first look, it seems that this
novel intends to rehabilitate the lost place of Iranian women and
vindicate their violated rights by the Masculism discourses. The
critics believe that this novel in its turn is a kind of Requiem for
Iranian women and the first attempt of Iranian feminist
movement in Persian literature. Adopting a post structuralist
reading and A to intra textual evidences, it is possible to decipher
ideology and hidden signification which underlies the text. Thus,
based on this approach, this novel is highly influenced by
masculism discourse. The ideal woman of the story is a
marginalized character without any social and dynamic feature.
She is in fact an explicit image of the house wife or the subject
of the spouse. Dominant masculism discourse of this novel
supports this passive woman who obeys totally any rule of this
atmosphere.
Another character of the story is a woman being considered as
a serious threat to the secure world under the control of
masculism discourse as she wants to move from traditional and
already dictated roles and demands the minimal social and civil
freedom. She loses her place in favor of the traditional character
/woman of the story and at last she has an excluded personality
in the cycle of story. The dominant ideology of this novel as the
architect of social order could never abide the aggression and
violation of modernist currents and suppresses the aggressor (the
second woman) and demonstrates her fragile place as lame,
seductive, and an anti –social element by demoting her as an
antagonist.
KeyWords: Showhar-e Ahou Khanom, Deconstructionism, Ideology,
Masculism.

Investigation of Structural and Content Elements
of Post Modern Ambiguity in Novel “Hiss”
Fatemeh Ja’fari Kamangar. PH.D.
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Among the elements of ambiguity in postmodern novels, at first
this article tries to identify the one which highlights and
reinforces more the ambiguity in this genre. Then, these features
are divided in two main categories, to say structural and content
elements. These factors are already the subcategories of twofold
approach of this article. By analyzing one of the contemporary
novels of Persian literature entitled “Hiss” by Mohammad Reza
Kateb as the corpus of present study, the author aims to explain
the following question: regarding the fact that the so-called
element is a kind of barrier to achieve a unified narration in this
novel, which element of postmodern’s ambiguity result in
uncertainty and ambiguity in this novel and orient in to this
direction?
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Adopting descriptive and library based research methodology, this
paper studies the symbols of Adolescent’s Poems of Biuk Maleki
compiled in ten volumes. According to the results, it should consider
this poet as a socio –symbolist figure of this genre. The symbols of
Biuk Maleki in his poems are all involved in social and human
concerns. His poems are divided in six distinct symbolic networks
based on their diversities. Their frequencies include: human, cosmic,
color, plant, animal and light networks. This division shows the
special attention of poet to the diversity of choices among symbolic
words. In fact, this article tries to explain the symbolism of Biuk
Maleki through the division of diverse poetic symbols, the expression
of possible symbolized meaning of the words and finally the
illustration of symbols’ frequency with chart insertion.
Keywords: Adolescent’s Poems, Symbolism, Biuk Maleki, Symbol,
Symbolic Networks.
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