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این مقاله در صدد آنست که «نمایشنامة افول» اثر اکبر رادی را بر مبنای نقد جامعهشناختی
بررسی کند .پرسشهایی که با آن مواجهایم این است که نخست ،ساختار زیباییشناختی
نمایشنامة افول به عنوان یك اثر واقعگرا تا چه میزان با ساختار جامعة دهة چهل رابطة متقابل
برقرار کرده است و دوم اینكه نویسنده به عنوان فردی از طبقة روشنفكر چگونه ایدئولوژی و
آگاهی ممكن این طبقه را در اثر خود بازتاب داده است؟ نگارنده با روش تحلیلی ـ توصیفی
به این نتیجه رسیده است که کلیت ساختار نمایشنامة افول با نشان دادن طبقات مختلف جامعه
و شكاف موجود میان آنها به عدم کامیابی جنبشهای اجتماعی در دهة چهل و آسیبشناسی آن
داللت دارد و نویسنده اگرچه ایدئولوژی و آگاهی ممكن طبقة روشنفكر را در اثر خود منعكس
میکند ،اما با دوری از تحمیل ایدئولوژی خود به جهان اثر ،به سبك رئالیسم پایبند و وفادار
میماند.

 .1مقدمه
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از دیرباز رابطة متقابل ادبیات و جامعه محل توجه و تأمل منتقدان و محققان بوده است.
یكی از قدیمیترین شیوه هایی که برای یافتن روابط ادبیات و جامعه به کار برده شده
است « مطالعة آثار ادبی به عنوان مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از واقعیت
اجتماعی است» (ولك .)110 :1373 ،نقدهای پراکندة اجتماعی زمینه را برای شكلگیری
جامعه شناسی ادبیات به عنوان یك رشتة علمی مستقل فراهم نمود .در سدة نوزدهم
منتقدانی مانند مادام دواستال و ایپولت تن و فیلسوفانی مانند هگل و مارکس اصولی را
پایهریزی کردند که مبنای شكلگیری جامعهشناسی ادبیات شد (ایوتادیه .)82 :1392 ،در
قرن بیستم با طرح نظریات علمی جورج لوکاچ ،لوسین گلدمن ،میخائیل باختین و
اریش کوهلر جامعهشناسی ادبیات به رشد و تكامل دست یافت و یك رشتة دانشگاهی
گردید .از دیدگاه جامعهشناسی ادبیات ،آثار فرهنگی پدیدههایی اجتماعی هستند و
چنین نظریهای طیف گستردهای از جریانهای پژوهشی را در بر میگیرد:
الف) رویكرد اقتصادی به آثار ادبی که نمایندة آن روبر اسكارپیت فرانسوی است
که به شبكة تولید ،توزیع و مصرف آثار ادبی میپردازد.
ب) رویكرد دوم که با گروه تحقیقاتی لئو لوونتال شناخته میشود که جنبههای
جزئی متون ادبی در مقام نشانهها و فرانمودهایِ آگاهیِ جمعی و دگرگونیهای آن را
بررسی میکند.
ج) رویكرد جامعهشناسی آفرینش ادبی که دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد؛
نخست شامل نظریات مادام دواستال و ایپولت تن و آثار مارکسیستی میشود و دوم
نظرگاهی است که بر مبنای نظریات جورج لوکاچ ،پایهگذار واقعی جامعهشناسی
ادبیات ،شكل گرفت .لوسین گلدمن با سامانمند کردن نظریات لوکاچ ،روش
ساختگرای تكوینی را جهت مطالعة متون ادبی ایجاد کرد که در حال حاضر یكی از
کارآمدترین روشها در جامعهشناسی ادبیات محسوب میشود (گلدمن 50 :1392 ،ـ .)52
 .۲پيشينة تحقيق
اجتماعیات در ایران ،اولین گام در زمینة جامعهشناسی ادبیات به شمار میرود که به
دور از برداشت منطقی و علمی از این روش است .در سال  1385برای اولینبار

نقد جامعهشناختي نمايشنامة افول نوشتة اکبر رادي

 .3مباني نظري
در این نوشتار روش ساختگرای تكوینی لوسین گلدمن که برگرفته از آرای جورج
لوکاچ میباشد ،مد نظر است .لوکاچ به دلیل تأکید بر ماهیت مادی و تاریخی ساختار
جامعه ،دیدگاهی مارکسیستی بر پایة واقعگرایی به آثار ادبی دارد .اصطالح «بازتاب» که
اساس نظریات اوست ،به گزارش و ارائة الیة سطحی واقعیت و پدیدههای فردی
نمیپردازد ،بلكه کل فرایند زندگی را با ماهیت انضمامی خود پوشش میدهد« .این
قبیل آثار از کلیت فشردهای برخوردارند که بر کلیت گستردة جهان منطبق است.
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مصباحیپور در کتاب «واقعیتهای اجتماعی و جهان داستان» با استفاده از نظریات لوکاچ
و روش ساختگرایی تكوینی گلدمن به نقد جامعهشناختی چند رمان فارسی ،به معنای
دقیق و علمی آن پرداخت .پس از آن در سال  1387با چاپ سه کتابِ «جامعهشناسی در
ادبیات فارسی» نوشتة فریدون وحیدا« ،جامعهشناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال
 »1357نوشتة محمد پارسانسب و «نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی» نوشتة عسگر
عسگری گامهای مؤثری در این راه برداشته شد .همچنین محمدجعفر پوینده در زمینة
ترجمة آثار مربوط به جامعهشناسی ادبیات و جامعهشناسی رمان خدمات قابل توجهی
به پیشبرد این علم در ایران کرده است .چاپ سه مقالة انتقادی ،از موارد قابل ذکر دیگر
است که به معرفی علمی و کاربردی این روش کمك کرده است .مقالة «خاستگاه
فلسفی نظریة جامعهشناسی ادبی و آسیبشناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسی»
نوشتة مریم عاملی رضایی در سال  1391ضمن تشریح خاستگاه فلسفی و اجتماعی
نظریات جامعهشناسی ادبی ،محورهای آسیبشناسی مطالعات در این زمینه را معرفی
میکند .مریم عاملی رضایی پیرو این مقاله در سال  ،1394مقالة دیگری با عنوان «الگوی
پیشنهادی برای تطبیق نظریة جامعهشناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان فارسی» با
هدف ارائة الگویی کاربردی از نقد جامعهشناختی ادبیات ،متناسب با ویژگیهای
اجتماعی و ادبی رمان فارسی برای پژوهشگران این حوزه نوشته است .مقالة «بازخوانی
انتقادی نقد جامعهشناختی در ایران با تكیه بر مقاالت علمی ـ پژوهشی» نوشتة احمد
رضی و عبداهلل راز در سال  1394با رویكردی روششناختی و آسیبشناسانه 30 ،مقالة
علمی ـ پژوهشی منتشر شده در دو دهة هفتاد و هشتاد و ابتدای دهة نود خورشیدی را
بررسی کرده است.
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واقعیت ،نوعی از سیالن صرف و پیوند مكانیكی اجزاء نیست ،بلكه دارای نظمی است
که رماننویس آن را در قالبی فشرده ارائه میکند» (سلدن 102 :1377 ،ـ  .)103پس میان
ساختارهای ادبی و ساختارهای اجتماعی ارتباط متقابلی وجود دارد.
لوسین گلدمن نظریات لوکاچ را گسترش داد و به خصلتهای جمعی آفرینشهای
هنری پرداخت .یكی از اصلیترین مفاهیمی که او بیان میکند «کلیت» است .به نظر او
عمل انسان را نمیتوان جدا از ساختارهایی که او را فرا گرفتهاند بررسی کرد .همچنان
که باید در نظر داشت که این ساختارها پیوسته در حال شكلگیری و تكویناند و اثر
ادبی را نمیتوان خارج از جامعهای که بستر آفرینش آن بوده است درک کرد .بر این
اساس روش خود را «ساختگرای تكوینی» نامید« .ساختگرا از این لحاظ که به بررسی
ساختارهای اثر و رابطة آن با ساختهای ذهنی میپرداخت ،و تكوینی از این لحاظ که
علت به وجود آمدن این ساختارها را بر اساس شرایط تاریخی تشریح میکرد» (ولیپور
هفشجانی .)130 :1387 ،ساختها اجزای اساسی در شكلگیری آثار هنری هستند که با
ساختهای ذهنی گروههای اجتماعی همعصر خود همخوانی منطقی و روابط متقابل
دارند.
بدین ترتیب گلدمن به ارتباط ناگسستنی میان جامعهشناسی با تاریخ معتقد بود و
تأکید داشت که اعمال و رفتار آدمی و به طور کلی همة پدیدههای انسانی در بستر
تاریخ قابل درک و توضیح هستند .این رابطة الزم و ملزومی ،او را به مفهوم گروه یا
طبقة اجتماعی رساند؛ بدین معنا که طبقات اجتماعی با اعمال خود تاریخ را میسازند.
از آنجایی که هر فرد در زندگی اجتماعی خود به گروههای مختلفی تعلق دارد و این
امر موجب میشود تا رفتار و اعمالش مجموعهای متناقض و فاقد انسجام باشد ،پس
بهتر است از فرد به گروه گذر کرد و به بررسی عناصر مشترک افراد یك گروه
پرداخت« .همیشه از دیدگاه روششناختی ،بررسی آگاهی جمعی آسانتر از بیرون
کشیدنِ این ساختار از عناصر متفاوت و متضادی است که به معناهایِ گوناگونِ سازندة
یك آگاهی فردی مربوطند» (گلدمن .)178 :1392 ،بنابراین در تحلیل آفرینشهای فرهنگی
مختلف با ساختاری منسجم و معنادار باید از آگاهی فردی به خصلت آگاهی جمعی و
آگاهی ممكن در گروههای اجتماعی رسید.
یكی دیگر از اصول روش گلدمن ،توجه به جهاننگری گروههای اجتماعی است که
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آثار فرهنگی بر پایة آن به وجود میآید .از آنجا که جهانبینی امری اجتماعی است ،اثر
ادبی نمی تواند فقط حاصل شیوة نگرش و جهان درونی نویسنده باشد .تجربه و زندگی
در اجتماع باعث میشود تا جهان بینی ارائه شده در اثر ،همسو با ساختارهای فكری
گروه اجتماعی خاصی باشد .به نظر گلدمن ،آگاهی جمعی یك طبقة اجتماعی،
جهاننگری را میسازد .اثر ادبی هم از آن جهاننگری پدید میآید و هم در نهایت آن
را پدید میآورد .بر خالف جامعهشناسی فرمالیسم که اثر ادبی را بازتاب محتوای آگاهی
جمعی میداند ،گلدمن اثر ادبی را به انسجامرسانندة آگاهی جمعی و جزء سازندة آن
میداند.
از سوی دیگر ،یكی از اساسیترین عناصر داستانی شخصیت است که با تحلیل و
بررسی آن در پیوند با سایر عناصر داستانی میتوان به شناخت ساختار داستان رسید.
از دیدگاه جامعهشناسی رمان ،شخصیت در مجموعة بزرگ و کلیت وسیعی قرار
میگیرد که می توانیم از آن به جامعة رمان تعبیر کنیم .شخصیت رمان در درون این
کلیت است که با عناصر دیگر رمان و نیز با نویسنده و خواننده رابطهای متقابل
برقرار میسازد (عسگری.)97 :1389 ،

 .۴ايرانِ دهة چهل
پس از کودتای  28مرداد  1332و از میدان به در شدن مخالفان و منتقدان سیاستهای
رژیم پهلوی ،کشور تك قطبی شد .محمدرضا شاه ،با حمایت نیروهای نظامی آمریكا
قدرت مضاعفی به دست آورد .از نظر اقتصادی با طرح قانون اصالحات ارضی زندگی
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گلدمن شخصیتهای رمان را نمایندگان طبقات و گروههای مختلف جامعه میداند .بر
پایة نظریة گلدمن ،در نمایشنامة افول چهارده شخصیت حضور دارد که شناخت آنها به
شناخت طبقات اجتماعی منجر میشود .طبقات اجتماعی که ما با آنها روبرو میشویم
در تعارض با یكدیگرند .این تعارض هستة اصلی داستان را که شكاف نسلها است،
می سازد .با تحلیل تیپهای ارائه شده در اثر به ویژگیهای خاص طبقات اجتماعی،
جهاننگری حاکم بر آنها و واقعیتهای موجود جامعه خواهیم رسید .بدین ترتیب پس از
ارائة پیشزمینه ای از وضعیت دهة چهل ،معرفی نویسنده و اثرش ،و خالصة نمایشنامه
در بخش تحلیل نمایشنامه ،عناصر سازندة اثر و ساختار معنادار آن معرفی میشود،
سپس در دو سطح دریافت و تشریح به طور کامل نمایشنامة افول بررسی میگردد.
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روستایی کا مالً دگرگون شد و با آسیبی که به بدنة کشاورزی ایران وارد شد ،جمعیت
روستاها به شهرها هجوم آوردند.
قانون اصالحات ارضی سه ماده داشت:
نخست زمینداران میبایست همة زمینهای کشاورزی مازاد بر دهِ شش دانگ را که
چه در یك جا چه به صورت پراکنده باشد به دولت بفروشند .دوم ،غرامت
زمینداران بر حسب ارزیابیهای مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده سال پرداخت
میشد .سوم ،زمینهایی که دولت میخرید میبایست بالفاصله به کشاورزانی که بر
روی همان زمینها کار میکردند فروخته شود (آبراهامیان.)520 :1378 ،

اگرچه دولت هدف خود را از اجرای این برنامه ایجاد طبقة کشاورزان مستقل
معرفی کرد ،اما از سوی منتقدان به نمایشی از عدالتخواهی تعبیر شد و نتیجهای که در
عمل به دست آمد این بود که
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اقلیتی از سرمایهداران ارضی با استفاده از وامها و اعتبارات دولتی ،توانستند ،با ابزار
و ماشینآالت مدرن به کار کشاورزی بپردازند .در مقابل ،اکثریت دهقانان در مناطق
روستایی مجبور به کار با ابزار و تكنیكهای عقبافتاده و نهادهای ناکافی کشاورزی
بودند؛ در نتیجه نابرابری اقتصادی در میان گروههای مختلف روستایی افزایش
یافت (ازکیا.)133 :1385 ،

نابرابری اقتصادی به دنبال خود نابرابری اجتماعی و سیاسی را به همراه آورد و
گروهی از مالكانِ با نفوذ کنترل مردم روستا را در دست گرفتند و بر همة ابعاد زندگی
ایشان تسلط یافتند .از دیگر سو با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام ،سیلی از
کاالهای غربی به کشور سرازیر شد که الگوی مصرف و ذائقة ایرانیان را تغییر داد .در
واقع جامعه بدون پایه ریزی فرهنگی با مدرنیسمی مواجه شد که فقط در سطح ،جریان
پیدا کرد و طبقه ای از روشنفكران شكل گرفتند که بدون شناخت نقاط قوت و ضعف
جامعه میخواستند روشها و تجربههای کشورهای صنعتی را بر مردمی تحمیل کنند که
هنوز به ارزشهای قبیلهای و سنتی پایبند بودند.
 .5اکبر رادي و نمايشنامة افول
در میان نمایشنامهنویسان ایرانی ،اکبر رادی با حدود  50سال سابقة نمایشنامهنویسی،
چهره ای ممتاز و صاحب سبك دارد .سبكی که بیشتر متأثر از رئالیسم قرن نوزدهم و
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اوایل قرن بیستم و شخص آنتوان چخوف 1است .آنچه بیش از همه آثار او را برای نقد
جامعهشناختی بسترسازی می کند ،بعد اجتماعی آثار اوست .واقعگرایی او صادقانه و
احاطه اش بر مسائل روزِ جامعه دقیق است .رئالیسم تحلیلی و انتقادی او به بررسی
دقیق چهارچوبهای تاریخی که در آن قرار دارد میپردازد .به همین دلیل در آثار او به
ارتباط مستقیم نقد جامعهشناختی ادبیات و تاریخ ،آنگونه که مورد نظر لوکاچ و گلدمن
است برمی خوریم .بر پایة این دیدگاه ،رادی عالوه بر نمایشنامهنویسی ،تاریخنگار هم
هست« .از زاویة تأثیرپذیری از واقعیت ،رادی تنها نمایشنامهنویس معاصر است که
تحوالت تاریخی تقریباً ردپای مستقیمی در آثارش به جا گذاشتهاند» (عشقی.)157 :1383 ،
او با لحاظ کردن مواردی چون روابط خانوادگی ،روابط اجتماعی ،طبقات اجتماعی،
بحران روشنفكری ،عملكرد شخصیتها در مواجهه با موقعیتهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی و غیره در آثارش «توانسته است تئاتر ایران را به یك سند تاریخی تبدیل کند»
(طالبی .)154 :1383 ،نمایشنامة افول در سال  1343در پنج پرده به وسیلة انتشارات طرفه
چاپ شد و در سال  1351بازنویسی گردید.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

 .6خالصة نمايشنامه
مهندس جهانگیر معراج ،داماد عماد فخشامی از زمینداران عمدة روستای نارستان در
شمال ایران ،بر خالف میل پدر زنش ،اقدام به کندن چاه برای روستاییان و سخنرانی
برای آنها کرده است .همچنین با همراهی میالنی ،مدیر مدرسه ،دکتر شبان و آریا ،معلم
مدرسه ،ساخت یك مدرسه را آغاز نموده است .چند گیلهمرد هم داوطلب کمك
میشوند .غالمعلی کسمایی مالك بزرگ و صاحبنفوذِ دیگر نارستان از اقدامات او
عصبانی شده ،برای هشدار و ارعاب معراج دست به قتل میزند .فرخ برادرزادة وی با
پی بردن به اعمال غیر انسانی عمویش با اینكه قرار ازدواج با دختر عمویش دارد،
امالک او را ترک کرده ،به معراج میپیوندد .معراج برای ساخت مدرسه یك راسته
مستغالت عماد را میفروشد .یك شب کسمایی به منزل معراج میآید و ضمن تهدید،
خواستار بازگشت فرخ می شود .عماد که به شدت نگران آیندة دخترش و از دست
رفتن امالکش است ،با شنیدن سخنان کسمایی در اقدامی ناباورانه با وادار کردن میالنی
به تنظیم اسناد ،کلیة امالک خود را به کسمایی واگذار میکند و به رشت میرود .میالنی
خودکشی میکند .دکتر شبان نزد خانوادهاش بازمیگردد و آریا با به پایان رسیدن تعهد
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پنج سالهاش برای همیشه میرود .معراج میماند و مرسده و خانهای که دیگر متعلق به
آنها نیست.
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 .7تحليل نمايشنامه
اصطالح «ساختار معنادار» از کلیدیترین مبانی نظریات گلدمن ،اصل سازنده و
تعیینکنندهای است که متن ادبی را به یك کل منسجم بدل میکند (زیما.)125 :1392 ،
تحلیل ساختاردار معنادار در دو سطح انجام میگیرد:
الف) سطح دریافت :ارائة یك الگوی ساختاری معنادار که از پیوند تعداد معدودی
عناصر به وجود آمده باشد و مناسبات درونی ساختار معنادار را توصیف میکند و
جنبههای زیباییشناختی آن را متبلور سازد.
ب) ایجاد ارتباط میان ساختار یكپارچة اثر با یك کلیت گستردهتر در جامعه که در
ارتباط با گروههای اجتماعی تعریف میشود .به بیانی دیگر واقعیتی خارج از جهان اثر
ادبی که با ساختار اثر متقارن و همعرض باشد (گلدمن 56 :1392 ،ـ .)57
براساس این رویكرد ،جریان یافتن رئالیسم انتقادی رادی در بستر محتوای نمایشنامة
افول نشان میدهد که کلیت ساختار معنادار نمایشنامه حول محور شكلگیری جنبشهای
اجتماعی روشنفكران در اواخر دهة سی و اوایل دهة چهل در براندازی نظام ارباب
رعیتی و متالشی کردن روابط سنتی حاکم می چرخد که از روابط متقابل اجزای آن که
عبارتند از:
 . 1مبارزة اجتماعی و فرهنگی طبقة روشنفكر برای احقاق حقوق رعایا؛
 .2مقابلة تمام عیار طبقة مالك بر سر حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خود؛
 .3جهل و ناآگاهی و روحیة سلطهپذیری طبقة روستایی؛
 .4شكاف نسلها.
عدم کامیابی جنبشهای روشنفكری در دهة چهل آسیبشناسی میشود .با این مقدمه
ساختار نمایشنامه به صورت مفصل در دو سطح ذکر شده تحلیل میشود.
1ـ 7سطح دريافت
جهان تخیلی اثر با ترسیم شخصیتهایی که هر کدام نمایندة گروهی از جامعه هستند،
ایدئولوژی خاص گروهها یا طبقات اجتماعی را معرفی میکند .از آنجا که گلدمن از
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فرد عبور میکند و به گروه اجتماعی میرسد ،در سطح دریافت به طبقات جامعة
نارستان و شكاف میان آنها برای تشریح کلیت زیباییشناختی ساختار نمایشنامة افول
میپردازیم.
1ـ1ـ 7طبقات اجتماعي در جامعة نارستان
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الف) طبقة روستايي :جمعیت روستایی در نمایشنامة افول اگرچه موضوع منازعه میان
دو طبقة روشنفكر و مالك هستند ،ولی نقشآفرینان اصلی این داستان نیستند .نمایندگان
این گروه میرآقا ،کوکب ،گداخان ،کاسعلی و پیرزن هستند و بقیه در حد صداهایی که
گاهی به گوش میرسند و به تعبیر جهانگیر حضوری «اشباحوار» دارند .برای نمونه،
میرآقا نامهرسانی است که عالوه بر نامه ،خبر میآورد و میبرد .از عماد خوشش
نمیآید ،ولی در مقابل او رفتاری خاضعانه دارد .گداخان زارعی است که عماد زمین
کوچكی به او داده تا در آن کشاورزی کند .او نمایندة رعایا است .رعیتی که ارباب حق
دارد به او فحش بدهد ،مسخره و تحقیرش کند و او جرأت اعتراض نداشته باشد.
در نمایشنامة افول ،هم روشنفكران و هم مالكان عقیده دارند که آنچه انجام میدهند
به صالح مردم است و خود را در تكاپوی خدمت به مردم میدانند .میالنی در اینباره
به فرنگیس میگوید« :یه لحظه از فكرشون غافل نیستم .کنار رودخونه ،وقت مطالعه ،تو
رختخواب» (رادی.)131 :1355 ،
جهانگیر معراج با انجام اقداماتی نظیر حفر یك چاه آرتزین ،سخنرانی در اتحادیة
توتونکاران و شروع ساخت یك مدرسه میخواهد وضعیت زندگی مردم را بهبود
بخشد .فرخ به خاطر این مردمان به همهچیز پشت پا میزند و دکتر شبان وقتی میبیند
اقدامات جهانگیر موجب تلفات جانی روستاییان میشود ،مقابل جهانگیر میایستد.
فخ شامی و کسمایی معتقدند آنچه تا اکنون در نارستان جریان داشته ،به صالح خود
مردم بوده است؛ زیرا این روند یك روند طبیعی است که نسلها به آن خو گرفتهاند و
تغییر آن امری ناممكن و بر خالف نظم زندگی مأنوس آنهاست« .سالهاس که
اجدادشون تو «نارستان» زندگی کردهن .برنج کاشتن و عزا گرفتن و بچه درس کردن.
اونام خیال دارن همین کارو بكنن» (همان .)98 :دیدگاه اربابان برخاسته از شناخت کامل
فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایی جامعة روستایی است .آنها میدانند که روستاییان
«مردمی قَدَرپرست ،سنتپرست ،فردگرا و محافظهکارند و غالباً به پدیدههای نو و افراد
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بیگانه از اجتماع خویش به دیدة بدبینی و بیاعتقادی مینگرند» (عجمی .)26 :1348 ،فقط
همین دو عامل سنت پرستی و بدبینی نسبت به افراد بیگانه کافی است که اقدامات
روشنفكران و تغییر در ساختار جامعه را تهدیدی برای نظم فكری و اعتقادات سنتی
خود تلقی کنند و در مقابل آن جبههگیری کنند و موجبات شكست طبقة روشنفكر را
فراهم کنند.
با وجود اینكه هر دو طبقة روشنفكر و مالك به دنبال برپا کردن قاعدهای به
مصلحت عمومی هستند ،ولی هیچ کدام برای این مردم احترامی قائل نیستند و آنها را
مورد نقد و توهین قرار میدهند .آنها میپندارند که مردم دانایی و شعور الزم برای
درک صالح خود را ندارند و نیازمند انسانهایی برتر هستند که چگونه زندگی کردنشان
را هدایت کنند و برای آنها تصمیم گیری کنند .حال چه مالكان فئودالی باشند که
سالهاست با قدرت استبدادی خود آنها را به خدمت گرفتهاند ،چه روشنفكرانی که به
دنبال احقاق حقوق آنها هستند .سخنان میالنی در جایگاه مدیر مدرسه و شخصیت
فرهنگی ،در این مورد جالب توجه است .او گیلهمردها را جماعتی بیربط میداند که
روشنفكران به آنها لطف می کنند و زندگی خود را وقف اصالح زندگی آنها میکنند .در
مقابل این سخاوت ،آنها قدرنشناس و نفهم هستند« .همیشه سعی کردهم تازهترین
متدهای تربیتی رو تو «نارستان» اجرا کنم؛ ولی اونقدر بیشعورن ،مگه میفهمن؟ خیال
میکنن وظیفهمه .همین حاال! گربه کورهها زورشون میآد یه کاله برای من بردارن»
(همان.)131 :

اگر میالنیِ روشنفكر اهالی روستا را کودن میداند ،کسماییِ مالك هم آنها را
نفرتانگیز می نامد که سزاوار هیچ ترحّمی نیستند .در این میان جهانگیر بیش از همه به
نیروی مردمی باور دارد .او از عماد میخواهد که اجازه بدهد روستاییان خودشان
تصمیمگیرنده باشند .این نظریه عماد را شگفتزده میکند؛ زیرا همیشه مالکان ،ارباب
مردم بودند و هرگز اجازة مشارکت در تصمیمگیری و هدایت امور را به آنها ندادهاند.
مالکان پرورش یافتة نظام دیكتاتوری و قلدرمآبانه هستند .این نظام برای بقای خود
عواملی نظیر خود را با یك ایدئولوژی از پیش تعیینشده میپرورد که در راستای
اهداف مشخص حرکت کنند .جهانگیر میداند که با حمایت و پشتوانة مردمی میتواند
مناسبات قدرت در نارستان را تغییر دهد .به نظر او مردم قدرت انجام کارهای زیادی را
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دارند فقط نیازمند یك رهبر هستند که نیروی آنها را هدایت کند .به همین دلیل برای
ساختن مدرسه به دنبال جلب رضایت و نظر مردم است.
جامعة روستایی نارستان چه درست و چه غلط ،چه عادالنه و چه غیر عادالنه،
دارای نظمی است که خاموش و سربهزیر به حیات خود ادامه داده است .ورود مهندس
معراج این نظم و تعادل را بر هم میزند .اگرچه وعدههای جهانگیر و افقی که پیش
روی ایشان ترسیم میکند اغواکننده است ،اما با کوچكترین سنگاندازی ،عقبنشینی
میکنند .اعتماد آنها به اربابهای قدیمی و زورگو بیشتر از منجیِ تازهوارد است .هر
لحظه منتظرند تا با دیدن خطایی ،ایمان خود را به او از دست بدهند .وقتی افراد
کسمایی ،کاسعلی را مجروح میکنند ،مردم به طرف خانة او هجوم میآوردند .با دیدن
زنده بودن کاسعلی و شنیدن سخنان مهندس معراج دوباره به او میپیوندند .باز با
دیدن سند واگذاری امالک در دست کسمایی ،به جهانگیر پشت میکنند و وی را
همدست عماد تلقی می کنند .اهالی نارستان ،نمایندة طبقة روستایی ایران هستند که
جهان بینی آنها برخاسته از ناآگاهی و جهل ،به تقدیرباوری ،سنتپرستی ،سلطهپذیری و
دمدمیمزاجی منجر شده است« .گاهی موافقند و زمانی مخالف ،اما همیشه کینهتوز ،با
نیرویی کور» (مجابی.)249 :1383 ،
ب) طبقة مالک :عماد فخشامی و غالمعلی کسمایی دو مالك نمایشنامة افول هستند
که با کنشها و روابطشان تصویری واقعی از جامعة ارباب ـ رعیتی دهة چهل را نشان
می دهند .انسانهایی تلخ ،بیسواد ،سنتی و در عین حال عملگرا و خودساخته .آنچه این
گروه را در مقابل طبقة روشنفكر قرار میدهد؛ یكی تفاوت در شیوة زندگی و دیگری
تضاد در منافع است .عماد معتقد است که یك مرد بدون کار و زحمت حرفی برای
گفتن ندارد و جهانگیر کسی است که میخواهد با افكار و قلمش جامعة کوچك
روستایی را متحول کند .این ذهنگرایی ،بیشتر از آنكه عماد را بترساند ،منزجرش
میکند .عماد در محكمة ذهنی خود دامادش را محكوم کرده است .از نظر او جهانگیر
مرد بی عرضه ،سربار و زبان بازی است که با دست خالی به روستا آمده ،دخترش را
شیفتة خود کرده ،با بدگوییهایش رابطة پدر و دختر را شكرآب کرده ،با سوء استفاده از
اموال پدر زنش ،نظم روستا را به هم زده است و دست آخر هم بدون اینكه چیزی از
دست بدهد ،خواهد رفت« :تو می دونی که دس خالی اومدهی اینجا؛ فوقش دست

خالی بر میگردی .ولی من! اگه طوری بشه ،هست و نیستمو اینجا میذارم» (همان:
.)96
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هست و نیست سرمایهای است که سالهای عمرش را برای آن گذاشته است .او
تصوری از شكست آرمان و باور ندارد .از نظر او چون جهانگیر سرمایهای برای از
دست دادن ندارد ،پس شكستی هم متحمل نمیشود .شكست متوجه او است .نگرانی
دیگر او به خطر افتادن امنیت مردم به خاطر اقدامات جهانگیر است« .سه ساله که پشت
هم براشون دردسر درس کردهی .هر دفه که دسته گلی به آب دادی اونا یه قتل کردهن»
(همان .)98 :او در هنگام سخاوت در مورد رعایا نیز قانون خود را دارد .به نوکر و
کلفتش انباری را میبخشد تا زندگی مشترکشان را شروع کنند .در رفتارش هیچ احترام
و شأن انسانی برای آنها قائل نیست .در ایدئولوژی مالك فئودالی ،تعداد رعیت ،زمین
حاصلخیز ،محصول خوب و تسلط بر مردم مهم است نه کرامت انسانی.
دومین مالك نمایشنامة افول ،غالمعلی کسمایی است .مردی که پرنفوذتر،
قدرتمندتر ،بیرحمتر و سلطهجوتر از عماد فشخامی ظاهر میشود .عماد از او
می ترسد؛ ترسی که برخاسته از شناخت است؛ شناخت منطقه ،مردم و شخصیت
کسمایی .وقتی فرخ در مورد قتل یكی از روستاییان ،عمویش را بازخواست میکند ،او
با خونسردی جواب میدهد:
هر بنایی به مرور ایام فرسوده میشه .برای اینكه این بنا جاذبة خودشو داشته باشه،
هرچند صباح یه دفه باید گردگیری بشه  ...اگه من گاهی خشونتی میکنم ،فقط
برای اینه که آهسته گوش اینا رو بگیرم و بیارمشون تو خط (همان.)68 :

کسمایی معتقد است هرکاری توانسته ،برای رفاه مردم نارستان انجام داده است؛ زدن
پل ،حفر چاه عمیق ،ساختن حمام و آبادانی روستا .هرچند مردم قدردان زحمات او
نیستند .او در مقابل خدماتی که انجام میدهد ،قانونی روشن برای مردم تعیین کرده
است :اطاعت و فرمانبرداری ،و آن را اولین قانون خوشبختی مینامد .چنین قانونی گواه
آن است که برای کسمایی نفوذ در میان مردم ،بسیار مهم است و برای به دست
آوردنش دست به انجام هر کاری حتی ساخت تكیه میزند .ساختن تكیه برای او پایگاه
سلطة بیشتر بر مردم است که در مقابل مدرسه که پایگاه ضد مالكیت است ،با قدرت و
اقتدار قرار میگیرد .پس با ساختن مدرسه به شدت مخالفت میکند و در آخر هم پیروز
میشود و با تحت فشار قرار دادن فخشامی او را وادار به مصالحه میکند.
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یكی از عوامل مؤثر در پیروزی طبقة مالك بر طبقة روشنفكر ،اتحاد آنهاست.
برخالف جهانگیر و اطرافیانش که در آخر یا به هم خیانت میکنند یا همدیگر را رها
میکنند ،فخشامی و کسمایی هیچگاه پشت هم را خالی نمیکنند .وقتی فرخ به جهانگیر
پناه میآورد ،عماد اولین کسی است که میخواهد خبر را به کسمایی برساند و فرخ را
نصیحت می کند که برگردد .جهانگیر متوجه روابط به هم پیوستة این دو مالك هست و
به خوبی آن را تحلیل میکند« .در مقابل حوادث نارستان سرنوشت مشابهی دارین و
همین سرنوشتهاس که در لحظههای باریك زمینة تفاهم میشه» (همان.)97 :
با این حال عماد به خاطر خانواده و حفظ داراییاش حاضر میشود از جایگاهاش
در نارستان چشمپوشی کند؛ چون میداند کسمایی هرگز به خاطر هیچكس و هیچچیز،
حتی خانوادهاش ،پا روی منافعاش نمی گذارد .همچنان که در مورد فرخ حاضر به
عقب نشینی از موضع خود نشد .بنابراین وقتی در خانة خود صدای تهدیدآمیز کسمایی
را میشنود ،تصمیم نهایی را میگیرد و تمام امالکش را به او واگذار میکند و به شهر
میرود .حرکتی متهورانه از مردی سنتی که حاضر میشود موقعیت خود را به عنوان
یك مالك رها کند و زندگی جدیدی را آغاز کند و نتیجهاش کامیابی دو مالك بیسواد
روستایی بر گروهی جوان تحصیلکردة شهری است.
ج) طبقة روشنفكر :با فراهم شدن و توسعة زمینة تحصیل در کشور و بهویژه خارج
از کشور ،طبقة جدیدی به نام طبقة روشنفكر در ایران شكل میگیرد که قوانین و
ساختارهای حاکم بر جامعه را به چالش میکشاند .تیپ شخصیتی روشنفكر یكی از
تیپهای مورد عالقة اکبر رادی است که در تمام آثار خود به آن پرداخته است؛ اما
روشنفكری که او خلق میکند همیشه ناموفق ،شكستخورده و بحرانزده است .انسانی
ناراضی از شرایط موجود و در پی ایجاد تغییر و تحول که عملكردش راه به جایی
نمیبرد« .شخصیتهای روشنفكر رادی بنا به علل اقتصادی گیالن و خصوصاً بر اثر
رویدادهای ناگوار و شكستهای بزرگ سیاسی در سطح ملی ،همه جای «مبارزه»،
«مباحثه» میکنند .یعنی «هدف مبارزه» تبدیل به «موضوع بحث» شده است»(صادقی،
 .)501 :1383شخصیتهای روشنفكر رادی مصداق قهرمان مسئلهدار (پروبلماتیك) لوکاچ
است که در جهانی تباه ،گریزگاهاش تنهایی و انزوا میشود (لوکاچ.)15 :1380 ،
جهانگیر معراج ،مهندس آرمانگرایی است که با احساسات انساندوستانه و ظلمستیزانه
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می خواهد زیرساختهای سنتی روستایی در شمال ایران را تغییر دهد .او «در کار
اصالحی که پیش گرفته است نه به مردم بیزمین تكیة اصولی دارد ،نه به خرده مالك،
نه به مذهب و نه حتی به خانوادة همسرش که نقطة اتكای اقتصادی اوست»
(دولتآبادی .)315 :1383 ،با اینكه میخواهد حمایت مردم را به دست آورد ،در عمل
حرکت سازندهای انجام نمیدهد .او بیش از آنكه عملگرا باشد ،ذهنگرا است.
ویژگیهای جامعة روستایی نارستان را که جزیی از کلیّت ایران جهان سوم است،
نمیشناسد و می خواهد بر اساس روشها و نظریات برگرفته از کشورهای صنعتی که
مطابق با فرهنگ و جغرافیای خودش است ،در یك جامعة سنتی اثرگذار باشد .به همین
دلیل برخی از اقدامات او طنزگونه جلوه میکند؛ به عنوان مثال ،شب تا صبح به ماشین
(تایپ) کردن خطابه میپردازد که بین مردم بیسواد پخش کند یا میخواهد در جامعهای
که هرگز هیچ مشارکت اجتماعی را تجربه نكرده است ،رأیگیری کند .رفتاری
ناهماهنگ با فضای نارستان .در آخر هم تالش خود را در این پیكار بیهوده و بیمعنا
میبیند .قهرمان نمایشنامة افول «از تحقق بخشیدن به خواستههای خود در جهان دست
میکشد و مبارزه با دنیای بیرونی را ناممكن میداند و تضاد قهرمان و جهان به
کاملترین وجه در گذر زمان نمودار میشود» (ایوتادیه 83 :1392 ،ـ .)84
میالنی مدیر مدرسه بیش از آنكه یك روشنفكر باشد ،یك روشنفكرنما است .او در
جایگاه یك شخصیت فرهنگی بیشتر سرگرم نظریهپردازی در مورد تعلیم و تربیت است
تا اقدامی کارساز در این رابطه .او به مرسده ،همسر جهانگیر ،ابراز عالقه میکند .با
دیدن عكسالعمل تند مرسده وانمود میکند که منظورش پیشنهاد ازدواج با فرنگیس
ـ خواهر مرسده ـ بوده است .فرنگیس هم که او را در شأن خود نمیداند ،او را خوار و
خفیف می کند .او مرتب و به شدت مورد انتقاد و تحقیر عماد قرار میگیرد .عماد او را
به یك اقیانوس با عمق یك سانتیمتر تشبیه میکند و حتی به صورت توهینآمیز او را با
نام کوچك میخو اند .دیدن ابراز عالقه به مرسده و پیدا کردن دفترچه خاطرات میالنی،
باعث بیزاری مضاعف عماد نسبت به او می شود .در جریان ساخت مدرسه هم او را
فردی ترسو و بی باور به ایجاد مدرسه میداند« .تو میترسی ،تو شهامت نداری ،تو
حتی به مدرسهای که مهندس داره واست میسازه ،ایمان نداری» (همان .)136 :عماد با
مجبور کردن میالنی به نوشتن سند واگذاری امالک و مستغالتش به کسمایی ،تیر
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خالص را به او می زند .میالنی از ترس رو شدن اخاذیها و کارهای پست دیگرش ،سند
را مینویسد و کار مهندس را با این خیانت یكسره میکند.
میالنی یك روشنفكرنمای دونمایه است که اگرچه برای خود رسالتی قائل است ،نه
در مسائل احساسی و زندگی فردی و نه در روابط و فعالیتهای اجتماعی ،پایگاه قابل
قبولی از خود نشان نمیدهد .شخصیتی شكستخورده و واپسزده که در نهایت هیچ
راهی جز خودکشی از شرم خیانت نمییابد و تنها همین پایان تلخ است که اندکی
تطهیرش میکند.
آریا ،معلم مدرسه ،سیاهی لشكری است که حضوری سایهوار در جمع دارد .از او
هیچگونه حرف یا عملی که نشاندهندة حضور فعالش در جریان اصالحات باشد،
مشاهده نمیکنیم .گویی تنها برای اینكه از قافله باز نماند به مهندس پیوسته است .با
توجه به شغل معلمی و تماس مستقیم با دانشآموزان ،انتظار میرود او بیش از دیگران
برای ایجاد مدرسه احساس مسئولیت کند؛ ولی خنثیترین و بی نقشترین شخصیت
این ماجرا اوست.
دکتر شبان ده سال قبل خانوادة خود را برای خدمت به مردم روستا ترک کرده
است .دغدغة او هم مردم و مشكالتشان است .او برای پیشبرد هدف جهانگیر کار
خاصی انجام نمی دهد؛ در جریان آشوب روستا نیز رو در روی جهانگیر قرار میگیرد و
از سوی جهانگیر متهم به سازش با مالكان میشود .در آخر دکتر شبان سرخورده و
ناامید از آنچه پیش آمده ،دلخور از تهمت جهانگیر و منزجر از شرایطی که در آن به سر
میبرد ،نزد خانوادهاش باز میگردد تا به زندگی اش سر و سامان دهد .دکتر شبان و
میالنی نمونة «کسانی هستند که نه توانستهاند به فساد بگرایند و نه قدرت تغییر اوضاع
را دارند ،پس میمانند و مفلوک و پوسیده میشوند» (رضایی راد.)120 :1383 ،
تنها روشنفكرِ مصمم افول ،فرخ برادرزادة کسمایی است که در کودکی خانوادهاش
را از دست داده و تحت سرپرستی عمویش قرار گرفته است .دیدن قتل یكی از
روستاییان به دست کسمایی ،پایانی برای روابط میان عمو و برادرزاده میشود .فرخ به
دلیل اینكه شاهد این جنایت بوده خود را گناهكار میداند و سرزنش میکند .پس از بر
هم زدن نامزدی با دختر عمویش ،خانة کسمایی را ترک میکند و به جهانگیر پناه
میبرد .جهانگیر عمل او را ماجراجویی جوانانه قلمداد میکند ،ولی خودش نظر دیگری
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دارد « .او دس به تربیت من زده بود تا از من یه موجود وابسته به خودش بسازه.
دخترشم تابوت خوش نمایی بود که منو برای ابد تو زمینهای اون دفن میکرد» (همان:
.)21
پس از شكست جریانی که معراج آغاز کرده بود ،تنها کسی که میخواهد همچنان
ادامه دهد ،فرخ است« :کسی که شروع میکنه ،ادامه هم میده» (همان .)153 :او به رغم
هشدار جهانگیر ،به تنهایی میرود جلوی خرابی مدرسه را بگیرد .فرخ یگانه
روشنفكری است که امیدش را از دست نمیدهد« .فرخ با معتقدات و محرکات
چندجانبهای به امتیازات و ارزشهای مستقر پشت میکند و با عشق و ایمان به حق ،در
مسیر یك حرکت اجتماعی حل و محو میشود» (اسدی.)99 :1384 ،
در ن مایشنامة افول فرنگیس تنها زنی است که رادی را در مقابل تمام مردان
روشنفكر قرار داده است .او در پایتخت به تنهایی زندگی میکند و درس میخواند.
رویای مهاجرت دارد و اهل مطالعه است و دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به مردان دارد.
در کنار اینها بسیار آراسته است و از خراب شدن پوست و هیكلش احساس نگرانی
می کند .تصویر زن روشنفكر در افول ،تصویر زنی روشنفكرنما یا به عبارت درستتر
روشنفكری ناقص است که روشنفكری بیش از آنكه در افكار وی دیده شود در ظاهر
وی دیده میشود.
در کل وجه اشتراک تمام روشنفكران نمایشنامة افول تحصیالت است .در نارستان
مردم روستا و حتی مالكان بیسواد هستند .هرچند هر کدام از این افراد به فكر اصالح
شرایط مردم هستند ،اما در عمل ،اصطالح روشنفكر منطبق بر تكتك آنها نیست .نكتة
دیگر عدم سازگاری آنها با یكدیگر است .هیچ صمیمتی بین آنها وجود ندارد .جهانگیر،
فرخ را جوانی بیتجربه ،با احساسات تند و تیز میداند که برای خلق یك حماسه
ویالی زیبای عمویش را ترک کرده است .هرچند فرخ ،جهانگیر را قهرمان آرمانی خود
میبیند ،با این حال از ضعفهای او چشمپوشی نمیکند و صراحتاً از جهانگیر انتقاد
میکند« :شما سه تا و نصفی آدمو نتونستین اداره کنین ،و حاال دارین ضعفتونو به
حساب خیانت یكی دیگه میذارین» (رادی .)152 :1355 ،جهانگیر دکتر شبان را خائن
میداند« :سر شما تو دامن کیه آقای دکتر؟» (همان )119 :دکتر شبان ،جهانگیر را متهم به
قدرتنمایی میکند که با عملكرد اشتباهاش مسئول قتلهای نارستان است .میالنی هم که
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قبل از صنعتی شدن جوامع ،به علت حرکت کند و آرام زندگی ،تعارض آشكاری بین
نسلها وجود ندارد« .همبستگی و یكدستی فرهنگی و پیروی فرزندان از پیران خود
معموالً مانع پیدایش شكاف نسلها میشود» (نیازی .)207 :1386 ،جوانترها اقتدار بزرگترها
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به همة همپیمانانش خیانت میکند .تندترین انتقاد را از زبان فرنگیس میشنویم که با
لحنی تند و تحقیرآمیز برداشت خود را از گروهی که جهانگیر گرد خود فراهم کرده،
بیان میکند ...« :یه پزشك ورشكسته که اگه باغبونی میدونس ،قاعدتاً باید باغ خودشو
بیل می زد ،یه دلقك دو جانبه که کمپلس بشردوستی داره ،یه مدیر مدرسه که تا گلو پر
از حماقته ،و اون یارو کیه مثل جغدها میمونه» (همان.)82 :
فقدان اتحاد از این افراد ،روشنفكرانی متزلزل و تنها ساخته است که هیچ کدام به
معنای واقعی روشنفكر نیستند بلكه شخصیتهایی مسئلهدارند که آرمانهایشان در دنیای
ذهنیشان باقی میماند و به بلوغ اجرایی نمیرسد .مهمترین علت شكست جریان
روشنفكری در نارستان عالوه بر تمام دالیل فردی که در مورد هر یك به صورت
جداگانه ذکر شد ،همین ناهماهنگی میان روشنفكران و ناسازگاری با نظام حاکم است.
رادی در نمایشنامة افول شخصیتهایی متناقض و متضاد را به تصویر کشیده است.
جهانگیر شخصیتی پر از تناقض است؛ با اینكه پیشقراول ساخت مدرسه بوده اما به
راحتی تسلیم می شود .او در تضاد با دو طبقة دیگر و حتی با روشنفكران همطبقة خود
قرار میگیرد .عماد هر چند دلسوز و نگران آیندة فرزندان خود است ،اما از منافع خود
هم چشمپوشی نمی کند .کسمایی تا زمانیكه فرخ را در جبهة خود دارد از او حمایت و
پشتیبانی میکند و وقتی او را در مقابل خود میبیند ،کنارش میگذارد .مرسده و
فرنگیس با وجود اینكه نسبت خواهری دارند اما از نظر فكری و رفتاری در تضاد با
یكدیگرند .همین تضادها به نوعی دیگر در دکتر شبان و میالنی و آریا هم دیده
میشود؛ تا جایی که میتوان «افول» را نمایشنامة تضادها نامید .یكی دیگر از جنبههای
زیباییشناختی در شخصیتپردازی رادی توجه و کاربرد ادبیات و زبان خاص هر طبقه
است که نویسنده با بهرهگیری از آن توانسته است به خوبی تیپهای شخصیتی را به افراد
واقعی در جامعه نزدیك کند .همچنین طراحی تیپهای ضد قهرمان که جذابیتشان برای
مخاطب بیش از شخصیتهای قهرمان است.

را به رسمیت میشناسند و در مسیری طبیعی ،دانستهها و الگوهای آنها را بدون
مخالفت دریافت میکنند و به تدریج به نسل قبلی تبدیل میشوند و این چرخه ادامه
مییابد.
با آغاز قرن بیستم و با تغییر شكل جوامع ،نسل جدید با باال بردن آگاهی و توانایی
خود ،راحتتر از نسل قبلی با شرایط جدید منطبق میشود و این امر به تدریج تأثیر
سنت را در ایشان کم میکند .این گروه تازه نفس «ایدهها و ارزشهای خود را به عنوان
چیزی برتر بر ذخیرة اصول و ارزشهای مربوط به جریانهای موجود ایدئولوژیك و
فكری می افزایند و به تعبیر دیگر دست به بازتعریف افكار و ایدئولوژیهای رایج
میزنند» (توکل .)105 :1385 ،این امر به رویارویی دو نسل منجر میشود که در اصطالح
علم جامعهشناسی پدیدهای به نام «گسست نسلها» را به وجود میآورد« .دور شدن
تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یكدیگر از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فكری و ارزشی
وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که اصطالحاً ]آن را[ گسست نسلها مینامند» (شرفی،
.)108 :1382
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در این وضعیت ،دو نسل انتظارات مشابهی از زندگی ندارند .به دلیل عملكردهای
متفاوت ،تجربه های متفاوتی دارند که درک و تفاهم را میان آنها از بین میبرد و به
گسستی عاطفی میانجامد .دلبستگان به شرایط قبلی از همدلی با جوانترهایِ خواهان
تغییر ،ناتوانند و جوانترها هم انتظارات جدید خود را بر آورده نشده مییابند .در
مقیاس بزرگتر ،رویارویی و تعارض در سطح اجتماع ،نارضایتیها و جنبشهایی را پدید
میآورد.
برای سامانمند کردن موضوع شكاف نسلها به طور کلی سه عامل عمده که منجر به
ایجاد شكاف دو نسل در نمایشنامة افول شده است ،به صورت مجزا بررسی میگردد:
الف) تفاوت در نوع زندگي :نمایندگان نسل جوانِ افول هر یك به نوعی
ساختارشكن و خواهان تغییرند و میخواهند معادالت قدرت را بر هم بزنند ،اما با
وجود تعداد زیادشان در مقابل تعداد کم نسل سنتی ،کمتوان و خلع سالح هستند .آنها
تجربه و پختگی الزم را ندارند .از همه مهمتر سرکردهشان متعلق به روستا نیست و
روابط خونی و خانوادگی با مردم ندارد .نوع زندگی و برخورد و افكارش با مردم او را
تافتة جدا بافته معرفی می کند .عماد فخشامی با اینكه یك فئودال متمول است با لحنی
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سرزنشآمیز برای جهانگیر تعریف میکند که چگونه زحمت کشیده و به جایگاه
کنونیاش رسیده است« :این زمین جزقالهای که به رخ من کشیدی ،من سی سال تموم
ـ عرق نریختم ـ خودمو تو اون شهید کردم ...برین یه نگاه به دستای زنونة خودتون
بكنین و یه جو سر غیرت بیاین» (رادی .)102 :1355 ،جهانگیر بر خالف تمام مردم روستا
اعم از رعیت و راعی به جای تكیه بر قدرت بازو و انجام کار یدی ،متكی بر قلم و
ذهن و فكر خود است .او چهرة مردمی ندارد .نه در میان مردم است نه از جنس مردم.
هرجا که میخواهد با آنها ارتباط برقرار کند سخنرانی میکند .از این رو مردم او را از
خود نمیدانند و همواره به او سوء ظن دارند .اعتماد آنها به کسانی نظیر فخشامی و
کسمایی بیشتر است؛ زیرا آنها را از جنس خود میدانند ،ولی جنس مرغوبتر! ساختار
نمایشنامه نشان می دهد که تا زمانیكه دو طبقة روشنفكر و رعیت به اتحاد با هم نرسند
جنبششان کامیاب نمیشود و این وظیفة طبقة روشنفكر است که بتواند همدلی الزم را
با طبقة روستایی به دست آورد.
از سوی دیگر خانواده به عنوان یك نهاد اجتماعی ،اولین محل بروز شكاف نسلها
است .هرچند تحوالت اجتماعی و اقتصادی دهة چهل جایگاه خانوادة سنتی را در
شهرها مورد تهدید قرار داده بود ،ولی روستاها با وجود اختالفها و مشكالت بر حفظ
بنیان خانواده اصرار میورزیدند .بحران خانواده یكی از دغدغههای اکبر رادی است که
تقریباً در تمام آثار خود بدان پرداخته است 2.او در نمایشنامة افول هیچ خانوادة
منسجمی را روایت نمی کند .روشنفكران هر کدام به نوعی خانواده را فدا میکنند .به
عنوان مثال فرخ برای دستیابی به آرمانهای اجتماعیاش به خانواده پشت میکند تا
بتواند برای خود چهرهای قهرمانانه ترسیم کند .جهانگیر معراج بیش از دیگران تعمدی
در قربانی کردن خانواده دارد .پیشروی او در راه مقاصد اجتماعی باعث فاصله
گرفتناش از خانواده و انزوا و عزلتنشینی و تنهایی مرسده میشود .بدین ترتیب نسل
جوان هر کدام به نحوی یكی از ارزشمندترین پایگاههای جامعه را به سبب انتخاب
شیوة زندگی متفاوت خود با شیوة زندگی رایج به مسلخ میکشانند.
ب) تفاوت در جهانبيني :حوادث و رویدادهای نمایشنامة افول نتیجة تالشهای
نسل جوان برای بر اندازی نظام ارباب ـ رعیتی در راستای اجرای قانون اصالحات
ارضی است .یك دورة تاریخی که نویسنده تمام رویدادهای اجتماعی و سیاسی آن را
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خود تجربه کرده است و آن را ساختار محوری اثر خود قرار داده است .جوانانی که
رادی به معرفی آنها میپردازد ،به صورت خودجوش و بدون حمایت دستگاههای
اجرایی میخواهند با دفاع از حقوق غصبشدة طبقة روستایی و زحمتکش ،قدرت
نظام حاکم را تضعیف کنند .در واقع ،به عقیدة مارگارت برونگارد «ناآرامی جوانان
ریشه در درک اختالف و مغایرت میان نیازها و آرزوهای افراد جوان و شرایط اجتماعی
و سیاسی دارد» (برونگارد .)111 :1370 ،پس ایدئولوژی اساسی گروه مبارز ،برقراری
برابری اجتماعی است که بازتاب ساختار ذهنی نویسنده میباشد .اولین شكاف میان این
گروه با مردم نارستان جلوه میکند ،زیرا دغدغة شخصیت محوری داستان ایدئولوژی
است؛ در صورتی که دغدغة مردم اقتصاد است .این دوگانگی خود زمینهساز شكست
می شود .نكتة جالب توجه این است که اقدام به ساخت مدرسه به عنوان نماد تحول و
تفكر ،بیانگر نگاه فرهنگی آنها به اصالح الگوهای نادرست جامعه است .هدف آنها این
است که نسل آینده را برای ساختن یك جامعة ایدهآل آموزش دهند؛ پس زیرساختهای
فرهنگی را نشانه میگیرند.
کسمایی و فخشامی ،نمایندگان نسل سنتی با تمام توان در صدد حفظ نظام
موجودند .آنها میپندارند «که شیوة زندگی ایشان (اعم از اینكه تغییرهای بسیاری در
واقع در آن مجسم شده یا نشده باشد) ،نامتغیر و به طور همیشگی همانگونه است که
بود» (مید .)33 :1385 ،البته این چیزی است که میخواهند به دیگران القا کنند وگرنه
متوجه موقعیت متزلزل اجتماعی خود هستند ،پس مانند هر گروه رو به شكست
دیگری ،با گروه مخالف به مبارزه برمیخیزند و با چنگ و دندان با هر تغییر و تحرکی
مخالفت میکنند.
ایشان به آنچه در گذشته بودهاند چندان امید میبندند که دگرگونی جهان را فقط
گذشت عمر و تصویری از پستی و بلندی آن میشمارند و ضرورتها و امكانات
تازه را در نمییابند و اگر دریابند ،با آنها به معارضه بر میخیزند و به نفی
ارزشهای تازه زبان میگشایند (مجابی.)245 :1383 ،

آنها نمیتوانند مسیری جز آنچه طی کردهاند را برای فرزندان خود تصور کنند.
کسمایی می خواهد گذشتة خود را در آیندة فرخ ببیند .در باور وی و به طور کلی نسل
سنتی آنچه فرزند باید بداند ،به او انتقال یافته است و هویت و سرنوشتاش ،و راهی
که باید بپیماید ،مشخص است.
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فخشامی هیچ یك از نمایندگان نسل جوان را باور ندارد و آنها را فاقد قدرت و غیرت
الزم برای هر تحرکی می داند .او از همان ابتدا مهر شكست را بر پیشانی پیشقراوال آنها
میزند .جهانگیر در اولین جلسة آشنایی خود با عماد متوجه این امر میشود.
همون روز اولی که مرسده منو به شما معرفی کرد ،من سایة این بدبختی رو تو
چشمای شما دیدم ،و در تمام مدتی که پر از خشم و کینه بودین ،سعی کردم این
بغضو بشكنم و یه رابطة منطقی بین خودمون ایجاد کنم؛ ولی شما یه قدم ،حتی
یك قدم از جاتون تكون نخوردین (رادی 95 :1355 ،ـ .)96

صدای دیگر :من میگم استخاره کنیم؛ شایدم مشیتش قرار نگرفت.
صدای دیگر :ما خیلی صب کردیم داداش .دم شتر به زمین رسید؛ اما کسی به
دادمون نرسید .اینه مشیت خدا؟ ...
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نسل سنتی برای درک و نزدیك شدن به نسل بعدی تالشی نمیکند .دلبستة گذشته
است و در مواجهه با افكار جدید جبهه میگیرد .این امر در موقعیتهای مختلف تاریخی
همواره صدق می کند که نیروهای قدیمی به جدال و تعارض با نیروهای نوخاسته
برمیخیزند.
نكتة قابل توجه دیگر ،با اینكه فخشامی و کسمایی با افراد خانوادة خود در یك
طبقة اجتماعی قرار دارند ،اما شكاف عمیق فكری و عقیدتی که میان آنها وجود دارد
باعث میشود که مثالً فرخ به طبقه ای که به آن تعلق دارد پشت کند ،یا مرسده با فردی
خارج از طبقة خود ازدواج کند .بر پایة نظریة طبقات اجتماعی گلدمن ،دو طبقة دیگر
از دل این طبقه بیرون میآید :طبقة سنتگرا و طبقة تجددخواه .بر این اساس افراد مسن
و جوان خانواده با وجود طبقة اجتماعی مشترک ،در طبقاتی جداگانه قرار میگیرند که
تفاوت اصلی آنها در تفاوت اندیشه و جهانبینی است.
ج) نقش مذهب :اعتقادات مذهبی روستاییان در نمایشنامة افول ،همچون وجوه
دیگر زندگیشان ،ریشه در ناآگاهی دارد .ایمان گیلهمردها بر شناخت و درک فلسفة
هستی و شهود حقیقت نیست ،بلكه ناشی از ترس از مجازات الهی و قرار گرفتن در
شرایط بدتر است .هنگامی که روستاییان برای خونخواهی جلوی خانة جهانگیر جمع
میشوند ،گفتگوهایی که بین آنها رد و بدل میشود ،مبین برداشت سطحی و ناآگاهانه
از آموزههای دینی است که بر پایة ترس استوار است:

صدای دیگر :داره کفر میگه...صدای دیگر :برادر ،جوشی نشو؛ خدا عادله .این
ماییم که حق نعمتشو نمیدونیم.
صدای دیگر :چه نعمتی حاجی خان؟ زمینامون سوخته ،صیفیهامونو سلفخرا
بردهن ،گاوامون شیر نمیدن ...
صدای دیگر" :نارستان" بیبرکت شده" ،نارستان" قتلگاهه.
صدای دیگر :این قهر خداس برادر؛ ما خدا رو فراموش کردهایم» (رادی:1355 ،
123ـ.)124
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همین که متوجه میشوند کاسعلی زنده است ،به یكباره در لحظه نظرشان تغییر
میکند و آن را معجزهای از جانب خدا میدانند .تا دقایقی قبل دربارة چگونگی کشتن
جهانگیر حرف میزدند و حاال شادمان از لطف خدا میخواهند زیر باران ساختن
مدرسه را ادامه دهند .احساسات مذهبی مردم در تكیة کسمایی جهت داده میشود؛
مكانی که به نظر جهانگیر برای سوء استفاده از اعتقادات دینی روستاییان بنا شده است
و کسمایی از انجام هر عمل ریاکارانهای مثل رفتن به حج که بتواند به او چهرهای
دیندار و شریف بدهد کوتاهی نمیکند.
تفكر جهانگیر و همفكرانش با مقولة مذهب کامالً متضاد با تفكر کسمایی است .او
در سخنرانی برای روستاییان ،آمدن روزهای روشن را نوید میدهد« :روزهای شاد،
روزهای روشنی که زمین زیر آفتاب شكفته بشه ،گاوهای پرشیر سالنهسالنه تو باغهای
میوه بچرن ،رقص محصول ،صدای طبل عزا رو خفه کنه ،و قتل ـ این مرگ بیخدا ـ
نصف راه ،زندگی رو از شما نگیره» (همان 126 ،ـ .)127
اشارة او به طبل عزاداری در مقابل رقص محصول ،نشانگر اعتقاد او به نقش مخرّب
مذهب در زندگی روستاییان است .یكی از تكنیكهای زیباییشناختی که رادی برای
نمایش این اعتقاد در متن به کار برده ،همزمان شدن شنیدن صدای طبل و گروه
عزاداران با رخ دادن حادثهای ناگوار پس از آن است .به طور کلی یكی از استداللهایی
که برای ناکامی جریانهای مختلف به خصوص چپگراها در بسیج تودههای روستایی
بیان میشد ،این بود که «آموزة اطاعت منفعل اسالمی ،دهقانان را ناآگاه ،بیاعتنا و
تقدیرباور نگه داشته است» (آبراهامیان .)463 :1378 ،بنابراین این گروه روشنفكر در آن
دوران با تفكر اشتباه خود سعی در مبارزه با اعتقادات مذهبی و مظاهر آن داشتند .به
همین دلیل احساسات مذهبی هدایتشدة مردمی زمینة شكست قهرمان نمایشنامة رادی
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19ـ.)20

۲ـ 7سطح تشريح
روابط و مناسبات شخصیتها و طبقات اجتماعی ،شكاف نسلها ،کارکرد مذهب در
جامعه ،حوادث و جزئیات داستان که حاصل دریافت متن بود ،با ساختار اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ساختار طبقاتی جامعة ایرانی دهة چهل انطباق دارد .ساختارِ معنادارِ
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را فراهم میکند .عماد به جهانگیر میگوید« :من یه ساعت پیش تكیه بودم .اونجا حرف
مدرسه بود .حاجی خان ...یه هو در اومد گفت :ـ آقایون مدرسه وا میکنن که تكیه رو
ببندن .بعد یكی دمشو گرفت :آره ،یه حكمتی توشه» (رادی .)100 :1355 ،ترس از بسته
شدن تكیه ،مردم را ضد مدرسه میشوراند .آنها به سمت مدرسه حرکت میکنند تا آن
را خراب کنند؛ یعنی نماد دین در مقابل نماد فرهنگ قرار میگیرد و مذهب برنده
می شود .آنچه مسلم است مذهب و فرهنگ در واقع امر ،رو در روی هم نیستند .در
نمایشنامة افول ،مذهبی که مردم ناآگاه آن زمان به آن معتقدند با فرهنگ به مقابله بر
میخیزد؛ زیرا عملكرد جهانگیر و اطرافیاناش این تفكر اشتباه را به مردم القا کرده
است .اینجاست که نشناختن مردم ،نیازها و باورهایشان پاشنة آشیل حرکت روشنفكری
میشود .حرکتی که میتوانست همسو با اعتقادات مردم باشد و از آن مایه بگیرد در
مقابل آن قرار گرفت و شكست خورد.
آنچه مسلم است رادی به عنوان یكی از نمایندگان روشنفكران دهة چهل نظر
مساعدی به مقولة مذهب ندارد ،ولی با وجود این ایدئولوژی خود را بر اثر تحمیل
نمیکند .او ضمن انتقاد از اعتقادات مذهبی کورکورانه مردم عامی ،اشتباهات حرکت
روشنفكری را در نادیده گرفتن پشتوانههای مذهبی مردم و قدرت آن در شكلگیری و
همسویی نیروهای مردمی به صراحت بیان میکند و از بیان شكست ایدئولوژی خود و
همفكرانش هیچ ابایی ندارد .این همان وفاداری به سبك رئالیسم است که جورج لوکاچ
از آن دفاع می کند .از نظر لوکاچ رئالیستهای بزرگ زمانیكه پیشرفت هنری ـ درونی
موقعیتها و اشخاصی که به تصویر کشیدهاند ،با پیشداوریها و باورهای مقدسشان در
تضاد قرار میگیرد ،آنان در کنار گذاشتن پیشداوریها و باورهایشان و در توصیف
واقعیتها تردید و درنگ روا نمی دارند .این سرسختی در پایبندی به تصویر بیواسطه و
ذهنی از جهان ،ژرفترین اصل اخالق ادبی رئالیستهای بزرگ است (لوکاچ:1387 ،
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هم خوان با ساختار جامعه ،ساختار ذهنی و ایدئولوژی اقشار مختلف جامعه را در
جریان شكل گیری جنبشهای روشنفكری در براندازی نظام ارباب ـ رعیتی به واسطة
نویسنده ،که تجربة تاریخی او است بازتاب میدهد .نویسنده که خود به طبقة روشنفكر
منتسب میشود حامل ایدئو لوژی و آگاهی جمعی این طبقه است و از منظر این طبقه به
رخدادها و حوادث مینگرد .رادی از طریق ایجاد شخصیتهای متناقض و متضاد،
تناقض و تضاد جامعه را به تصویر کشیده است .این تناقض در عملكرد حكومت با
ایجاد انقالب سفید و به ویژه اصالحات ارضی از شخص اول حكومت تا عناصر رده
باال و رده پایین حكومتی قابل رویت است .هرچند اصالحات ارضی در ظاهر منافع
رعایا و طبقة کشاورز را دنبال میکرد ،در عمل تغییری در وضعیت این مردم به وجود
نیاورد و در نهایت در جهت تأمین منافع حكومت و عامالن حكومتی حرکت کرد.
بنابراین بارزترین تضاد میان ساختار درونی نمایشنامه با آمال و آرزوهای اکبر رادی در
قالب یك روشنفكر و مصلح اجتماعی دیده میشود.
از سوی دیگر او با خلق شخصیت فرخ ،آمال و آرزوهای خود را به عنوان عضوی
از طبقة روشنفكر به ساختارهای ذهنی این طبقه تعمیم داده است .فرخ ،یگانه شخصیت
روشنفكر از طبقة مالك است که برای برقراری عدالت و برابری در مقابل طبقة خود
میایستد و تا آخرین لحظه در کنار مردم میماند .این شخصیت ،آگاهی ممكن رادی و
تمام آرمان خواهان ایران است .نویسنده با تیزهوشی به جای آنكه چنین شخصیتی را
قهرمان روایت خود کند و جریان روایت را به سوی کامیابی و خلق یك حماسه سوق
دهد ،جهانگیر را با تمام نقاط قوت و کاستیهایش قهرمان روایت میکند تا یك اثر
واقع گرا و در عین حال نقادانه ارائه کند و با نشانه رفتن به آگاهی جمعی ،شاهد وقوع
یك حماسه در بستر جامعه باشد.
در دهة چهل هنوز زنان نقش چندانی در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ندارند و
اگر طبقة روشنفكری شكل گرفته ،ویژة مردان است .زنان به تدریج شروع به عبور از
سنتها کردهاند و سعی میکنند نقشی در این ساختار داشته باشند .شخصیت فرنگیس در
نقش یك زن روشنفكر ناقص ،با زنانی که در آن مقطع زمانی در حال تحول بودند
همترازی میکند .زنانی که روشنفكری در عمق اندیشهها و باورهای ایشان رسوخ
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نكرده بود ،بلكه در سطح و ظاهر آنها جریان داشت ،همانند دیگر مظاهر مدرنیته که با
ورود به جامعة سنتی ایران در سطح باقی ماند.
یكی از عناصر سازندة انداموارة نمایشنامه ،گفتگو یا دیالوگ است .گفتگو تجربة
عاطفی و درونی شخصیتها را به طور مستقیم به خواننده منتقل میکند .تا خواننده به
الیههای پنهانی احساسات ،اهداف و افكار شخصیتها پی ببرد 3.نمایشنامة افول بیش از
آنكه عمل نمایشی و حادثه داشته باشد ،گفتگوهای طوالنی دارد .از این رو برخی
منتقدان معتقدند افول دچار اطناب شده است .رادی به ناچار آن را بازنگری کرد ،اما
همچنان این ایراد از جانب منتقدان متوجه این نمایشنامه بوده و هست .علت آن
شخصیتهای روشنفكر ذهنگرایی است که رادی خلق میکند که به جای عمل همواره
مشغول پرگویی هستند .اطناب رادی و شخصیتهای پرگو ،ریشه در طبقة روشنفكر دهة
چهل دارد .روشنفكران شعارپرداز این دوره با حرف زدنهای بیعمل ،باعث ماللت و
دلسردی مردم نسبت به خود شده بودند .به همین دلیل رادی در جایگاه عضوی از این
طبقه ناچار به حذف برخی از گفتگوها میشود که بتواند مخاطب خود را حفظ کند.
موضوع شكاف نسلها که از ساختارهای محوری نمایشنامة افول است به شرح
کشمكش نسل سنتی با نسل جوان که یكی از مهمترین چالشهای جامعة دهة چهل
است ،می پردازد .در موقعیتهای مختلف تاریخی همواره نیروهای قدیمی به جدال و
تعارض با نیروهای نوخاسته برمیخیزند .نمایندگان نسل سنتگرا احساس میکنند که
فرا رسیدن دوران کهولت و پیری مصادف با زوال اجتماعی آنها است .وقتی قدرت و
پایگاه اجتماعی خود را از جانب نسل جوان مورد تهدید میبینند ،با تمام قوا جریانی
ویرانگر ضد جوانان به راه میاندازند که شكاف بین این دو نسل را بیشتر و بیشتر
میکند.
در دهة چهل شمسی تحوالت چشمگیری در ایران رخ داد .تحوالت اقتصادی
مهمی نظیر اصالحات ارضی ،افزایش درآمد نفت و توسعة صنعتی ،تمام ابعاد جامعة
ایرانی را تحتالشعاع خویش قرار داد .مذهب نیز همچون مؤلفههای دیگر تحت تأثیر
شرایط جدید قرار گرفت .این تغییر و تحوالت ،بیشتر در سطح شهرها صورت گرفت
و روستاها در مقابل آن مقاومت نشان دادند و تا حدود زیادی شرایط قبلی خود را
حفظ کردند .از آنجا که مذهب در جوامع سنتی ریشهدارتر است و مردم نیز به آن
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پایبندتر هستند ،روستاییان اندیشههای نوین و مظاهر صنعت را در تقابل با اعتقادات
مذهبی خود تلقی میکردند .جهتدار کردن اندیشههای مذهبی مردم در تكیة کسمایی
و در مقابل هم قرار دادن مدرسه و تكیه و اعتقاد جنبش روشنفكری به نقش مخرّب
مذهب ،نمود بارزی از واقعیت اجتماعی است که در ذهن رادی بازتاب یافته است.
گلدمن معتقد است که رفتارهای انسانی معنادار است؛ بدین معنا که هر انسانی با
رفتارش جهان پیرامون خود را دگرگون میسازد تا پاسخی معنادار برای مسئله یا مسائل
طرح شده ،به دست آورد و ساختاری معنادار و منسجم از اندیشه و عواطف و
رفتارهای خود ارائه دهد (گلدمن 56 ،1392 ،ـ  .)57رفتارهایی که شخصیتهای نمایشنامة
افول بر مبنای ساختار ذهنی از خود بروز میدهند کامالً هدفمند و معنادار و از نظر
خودشان قابل توجیه است .از نظر طبقة مالك ،قدرتپرستی و خودکامگی و حفظ
جایگاه و منافع شخصی؛ از نظر طبقة روشنفكر تضعیف قدرت مالكان برای تأمین منافع
رعایا و در نهایت به دست آوردن پایگاه قدرت در نارستان و از نظر طبقة روستایی
وابستگی به پایگاه قدرت هرچند در تضاد با منافعشان باشد در ساختار ذهنی هر طبقة
اجتماعی توجیه پذیر است .طبقة روستایی قربانی ساختاری (سیاسی) است که به عدم
مشارکت مردم در سرنوشت کشور معتقد است؛ نظامی دیكتاتورپرور که خواهان حضور
پر رنگ «کسمایی»ها و «فخشامی»هاست.
مردم ایران به ناچار سالهای بسیار تحت سلطه و کنترل دولت مطلقه و نظام سیاسی
اقتدارگرا زیسته بودند ،به اجبار به طور سلبی سرشت استبدادی یا فرهنگ مذکر را
کسب کردند و به اطاعت از سیاستمداران و بزرگان قوم تن دادند .زمانیكه ترس از
دولت در فرهنگ و رفتار مردم و کلیه روابط اجتماعی حاکم شود ،به بیاعتمادی،
احساس حقارت و خودسانسوری کمك میکند و در نهایت این احساس که در
مقابل دولت موجودی ناتوان است ،راه نجات را در تسلیم بیقید و شرط به
کانونهای قدرت میبیند (ازغندی 93 :1384 ،ـ .)94

رفتار اکبر رادی هم به عنوان یك نویسندة واقعگرا در اثرش نمود یافته است.
نمایشنامة افول بیان اعتراض رادی به شرایط ناهنجار و نامتعادل جامعه و ایجاد تحول
در ساختار جامعه و امید به ایجاد تعادل در آیندة جامعة ایران است که از تعهد و
مسئولیتی که در ساختار ذهنی وی وجود دارد مایه میگیرد .ممكن است با خواندن این
نمایشنامه که یك دورة تاریخی خاص و شرایط آن را روایت میکند ،چنین به نظر

نقد جامعهشناختي نمايشنامة افول نوشتة اکبر رادي

برسد که اثر ،تاریخِ مصرف مشخصی دارد ،اما با در نظر گرفتن تقارن و همعرضی میان
ساختار اثر و ساختار جامعه و الیههای ظریف جهانبینی ،جهاننگری ،بیشینة آگاهی
ممكن و نظام مفهومی نویسنده ،خواننده با آگاه شدن از شرایط جامعة آن دوره در
می یابد که برخی ساختارهایِ اجتماعیِ که مانع آرمانهای جامعة بشری هستند همچنان
بر نظام جامعه حكمفرمایی می کنند و ساختن تاریخ آینده در گرو شناخت تاریخ گذشته
است .از این رو خواننده در ساختار اثر دخالت دارد .پایان تلخ افول نیز فرصت
بازاندیشی ،ساختارشكنی و ساختارآفرینی را برای خواننده مهیا میکند تا پیام نویسنده
حاوی یأس و ناامیدی نباشد.
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نتيجه
نتایج حاصل از تحلیل اثر نشان میدهد که اکبر رادی در نمایشنامة افول تجربة تاریخی
خود را از قانون اصالحات ارضی دهة چهل مبنا قرار داده و با شناختی که از جامعة
روستایی شمال کشور دارد ،بازتاب آن را در سطح جامعه بیان کرده است .این مطلب
عالوه بر تأکید پیوند جامعهشناسانة اثر با تاریخ نشان میدهد که ساختار معنادار
نمایشنام ه و ساختار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه در زمان خلق آن ،همارز و
هم راستا هستند .ساختار زیباییشناختی و کلیت اثر به عدم کامیابی جنبشهای اجتماعی
در دهة چهل و آسیب شناسی آن داللت دارد که در آن روابط متقابل اجزا یعنی مبارزة
اجتماعی و فرهنگی طبقة روشنفكر برای احقاق حقوق رعایا ،مقابلة تمامعیار طبقة
مالك بر سر حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خود ،جهل و ناآگاهی و روحیة
سلطه پذیری طبقة روستایی و شكاف نسلها ،ناکامی این جنبش را رقم میزند .طرح
مواردی مانند شكاف نسلها ،تحلیل طبقات اجتماعی ،بحران روشنفكری ،بحران خانواده
و نقش مذهب در سطح دریافت ،حاکی از دیدگاه واقعگرایانه و نگاه تیزبین
جامعهشناسانة رادی است .شكاف نسلها به عنوان اصلیترین گره نمایشنامه در ضمن
خود بر مفاهیم روش ساختگرای تكوینی نظیر ایدئولوژی و ساختشكنی نسل جوان و
تالش برای سازندگی آگاهی جمعی در بستر فضای سنتی و مرتجع تطبیق دارد.
نویسنده با انعكاس شرایط عینی جامعه و انعكاس احساسات ،اندیشهها و اقدامات
نسلی که خواهانِ تحولِ ساختارِ جامعه هستند ،میکوشد سازندة آگاهی جمعی
جامعهای باشد که به سوی تحولی بیشكست گام بردارد .پایان ناخوشایند اثر هم

نمیت واند امید و آرزوی او را برای روزهای بهتر جامعة مدنی پوشیده نگه دارد .ضمن
اینكه نویسنده بر مبنای جهان نگری خاص خود ،با انتخاب و انعكاس واقعیتهای تاریخ
معاصر ایران و ترسیم شخصیتهای پروبلماتیك ،حادثة فردی را به حادثة اجتماعی گره
زده است ،اما با پایبندی به سبك واقعگرا ،ایدئولوژی خود را بر متن تحمیل نكرده
است و زبان به انتقاد از عملكردها و ایدئولوژیهای اشتباه گشوده است.
پينوشت
 .1نك :یحییپور ،مرضیه و زینب صادقی« ،سایة آنتوان چخوف بر ادبیات نمایشی ایران (بر اساس
نمایشنامههای آنتوان چخوف و اکبر رادی)» ،پژوهش زبانهای خارجی ،شماره  ،1389 ،57صص
151ـ.167
 .2نك :مالمیر ،روحاهلل« ،برررسی زمینههای بحران خانواده در نمایشنامههای دهة پنجاه اکبر رادی»،
رادیشناسی  2مجموعه مقاالت ،گردآوردنده حمیده بانو عنقا ،تهران :نشانه.1395 ،
 .3برای اطالعات بیشتر نك :قادری ،نصراهلل .)1380( ،آناتومی ساختار درام ،تهران :نیستان ،صص 316
ـ.320
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چكيده
بازخوانش و بازآفرینی متنهای ادبی افزون بر ایجادِ امكان گفتوگوی بینامتنی ،انتقال و غنای
مفاهیم ،منجر به آفرینش آثاری میشود که به سلیقة مخاطبِ همعصر با آن نزدیكتر است.
اقتباس از آثار ادبی همواره به مثابة یكی از روشهای خلق آثار جدید در هنر و ادبیات مطرح
بوده است .رضا قاسمی ،نویسنده و نمایشنامهنویس معاصر ،در نگارش نمایشنامههایش از
ظرفیت ادب فارسی بهرة فراوان برده است .برخی از نمایشنامههای رضا قاسمی از متون سنتی
ادب فارسی و برخی دیگر از آثار نمایشی و داستانی مدرن اقتباس شدهاند .این پژوهش
شیوههای اقتباسی قاسمی را براساس الگوی بازخوانی ،بازنگری ،بازآفرینی و با تأکید بر نظریه
دبورا کاراتمل میکاود .به این منظور پنج نمایشنامه از مهمترین نمایشنامههای اقتباسی رضا
قاسمی که براساس متنهای سنتی و معاصر به نگارش درآمدند ،برگزیده شد و پس از تطبیق
جزء به جزء با متن مبدأ ،میزان ،چگونگی ،نوع و هدف و سطح اقتباس یا برداشت رضا قاسمی
از آنها تبیین شد .بررسی نمایشنامههای قاسمی نشان میدهد وی در نمایشنامههایی که در ایران
نوشته شده متون سنتیِ ادب فارسی را بازخوانی کرده و در دو نمایشنامهای که در خارج از
ایران نوشته شدهاند ،از نمایشنامهها و داستانهای مدرن اروپایی اقتباس کرده است.
نمایشنامههای «چو ضحاک شد بر جهان شهریار»« ،ماهان کوشیار» و «معمای ماهان معمار» به
ترتیب از داستان ضحاکِ شاهنامه فردوسی و داستانهای هفت پیكر نظامی برگرفته شدهاند و

نمایشنامههای «حرکت با شماست مرکوشیو» و «تمثال» از متنهای مدرن .آن دسته از
نمایشنامههایی که از ادب کالسیك فارسی اقتباس شده عمدتا از نوع اقتباس بازخوانی،
بازنگری و انتقال مفاهیم بوده و نمایشنامههای مدرن او به رغم انتقال و تفسیر مفاهیمِ متنهای
مبدأ ،به دلیل پیرنگ جدید و پردازش شخصیتها ،در فضایی متفاوت خصلت بازآفرینانه دارند.
کليدواژهها :بازخوانی ،بازآفرینی ،انتقال ،اقتباس ،رضا قاسمی.

 .1درآمد
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رضا قاسمی با انتشار نمایشنامة «کسوف» ( )1347در مجلة خورشید فعالیت رسمی خود
را در عرصة نمایشنامهنویسی آغاز کرد و بعدها نمایشنامههای موفقی را به صحنه برد.
نمایشنامههای صفیه موعود ( ،)1350نامههایی بدون تاریخ از من به خانوادهام و بالعكس
( ،)1353چو ضحاک شد بر جهان شهریار ( ،)1355اتاق تمشیت ( ،)1358خوابگردها
( ،)1360ماهان کوشیار ( ،)1362معمای ماهان معمار ( ،)1364در فاصلة سالهای  1350تا
 1364نوشته شدند .قاسمی در پاریس دو نمایشنامة «حرکت با شماست مرکوشیو»
( )1990و «تمثال» ( )1992را نوشت و پس از آن برای همیشه با تئاتر وداع کرد و به
نوشتن رمان روی آورد .اولین رمان قاسمی ،همنوایی شبانه ارکستر چوبها (1994م) نام
دارد که جایزههای متعددی را نصیب خود کرده است .از جمله :بهترین رمان از منظر
منتقدان و نویسندگان مطبوعات ،بهترین رمان بنیاد گلشیری و تندیس ویژة رمان
تحسین شدة جایزه مهرگان ادب« .چاه بابل و وردی که برّهها میخوانند» از دیگر
رمانهای او هستند که همگی در خارج از ایران نوشته شدهاند.
این پژوهش به نمایشنامههای اقتباسی رضا قاسمی پرداخته است .از میان
نمایشنامههای رضا قاسمی « ،چو ضحاک شد بر جهان شهریار ،ماهان کوشیار ،معمای
ماهان معمار ،حرکت با شماست مرکوشیو» آشكارا اقتباسی هستند .گفته میشود
نمایشنامة تمثال از نمایشنامة دشمن مردمِ هنریك ایبسن اقتباس شده است که
روساخت نمایشنامه جز چند دیالوگ ،اقتباس مشهودی را نشان نمیدهد و به نظر
میرسد عنوان «تأثیرپذیری» برای این نمایشنامه مناسبتر باشد تا اقتباس.
 .۲پيشينة پژوهش
جز پایاننامهای با عنوان «تحلیل رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها»از حسین احدیقورتولموش

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

که در سال  1390در دانشگاه محقق اردبیلی دفاع شده است و تعداد کمی مقاله که آن
هم بر رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها نوشته شده است درباره نمایشنامههای رضا
قاسمی پژوهشی انجام نشده است .پژوهشِ پیش رو با بررسی اقتباس در آثار نمایشی
رضا قاسمی ،ضمن معرفی این آثار ،چگونگی اقتباس و پیوند اثر اقتباس شده با متن
مبدأ را تبیین میکند و نشان می دهد کنش اقتباس در بیشتر موارد ،ایجاد رابطة بینامتنی
و گفتوگو میان متن با سنتهای پیشین یا همعصر خود است و بدین شیوه ،آنها را
تفسیر و بازارزشگذاری میکند و از این رهگذر مضامین مورد نظر نویسنده ،برجستگی
بیشتری مییابد.
 .3بحث و بررسي

واژه اقتباس به مفهوم تطبیق 1و به مفهوم جابهجایی از یك رسانه به رسانة دیگر
است .اقتباس به مفهوم آن است که بتوان با ایجاد تغییرات و اصالحات در ساختار
اثر ،کارکرد و شكل آن را در رسانة جدید تغییر داد .در حقیقت باید گفت در کار
اقتباسی ،کار با رمان ،کتاب ،نمایش ،مقاله آغاز میشود (فیلد.)312 :1389 ،

بنابراین ،اقتباس در اصطالح ادبی آفرینش یك اثر ادبی ـ هنری است که در امتداد یا
به موازات اثرهای پیش /همزمان به وجود آمده است که میتواند درون یك ژانر
صورت گیرد یا از ژانری به ژانری دیگر و از رسانهای به رسانهای دیگر باشد.
اقتباس درون رسانهای ،مانند اقتباس از یك داستان یا نمایشنامه برای خلق داستان
یا نمایشنامة جدید است .اقتباس از رسانة همگون مانند اقتباس از یك رمان و یا

۴1
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 3-1اقتباس
اقتباس در لغت به معنای گرفتن ،فراگرفتن آتش است .تاج المصادر و ناظم االطباء،
اقتباس را از کسی فایده و دانش گرفتن و پیروی کردن معنا کردهاند (دهخدا ،ذیل اقتباس).
در اصطالح ادبی ،اقتباس ،الگو گرفتن از آثار پیشین یا همعصر است که در ژانرهای
گوناگون نوشته و آفریده شدهاند .در کنش اقتباس ،متنی که متولد میشود بر اساس نوع
و میزان اقتباس ،درجاتی از تفاوت و تشابه از متن مبدأ را در خود انعكاس میدهد.
آندره بازن ،نظریه پرداز فیلم ،در کتاب «سینما چیست؟» اقتباس را «ویژگی ثابت هنر»
دانسته است (بازن .)41 :1382،باید گفت که نوشتن یك کار اقتباسی ،هم یك مهارت و
هم یك چالش است.

یك نمایشنامه برای ساخت یك فیلم است .اقتباس از رسانة غیر همگون ،بین
رسانههایی انجام میشود که فاقد ابزار و عناصر مشترک میباشند .مانند اقتباس از
یك قطعة موسیقی برای ساخت یك فیلم (اکبرلو 4 :1384 ،و .)6
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در صنعت فیلمسازی ،اقتباس از ادبیات داستانی و نمایشی تا پیش از دهههای
آغازین قرن بیستم رایج نبود .در سال 1920و 1930کمکم میان صنعت فیلمسازی و
مدرنیسمِ ادبی رابطهای برقرار شد که هر چند در «ابتدا این رابطه سرد بود ،به تدریج
قوت گرفت؛ چنانكه ویلیام فاکنر به عنوان رماننویس به هالیوود کشیده شدCartmell ( .
 )and whellehan,2007:91و پس از آن اقتباس از رمانها و نمایشنامهها در سینما و تئاتر
رونق بیشتری گرفت .اما پیش از الفت میان سینما و ادبیات ،اقتباس در ژانرهای
گوناگون :از ادبیات منظوم به منثور و بالعكس ،از ادبیات داستانی به نمایشی ،از داستان
به داستان و از نمایشنامه به نمایشنامه صورت میگرفت که در کنش دوسویة معرفی و
شناساندن ارزشهای متن مبدأ و به روز کردن آن متناسب با نیازهای اجتماعی و فرهنگیِ
مخاطب ،بازتعریف و خلق آثار ادبی را به بار آورده است .بر این اساس ،اقتباس در
بیشتر موارد ،کنش بینامتنی است.
توارد متنهای مختلف و سنتهای متنی در انگیزش واکنش بینامتنی بروز مییابد؛ تی
اس الیوت در مقاله خود با عنوان «سنت و استعداد فردی» در تبیین اقتباس از
اصطالح علمی وام میگیرد .الیوت اقتباس را همچون واکنشی شیمیایی میان میراث
ادبی و هنرمند تلقی کرد که منجر به ترکیبی جدید میشود ( Sanders, 2006
.):18

زمانی که بینامتنها از تمامیت خود کناره بگیرند ،خود را با اصطالحات متنوعتری
تجهیز می کنند .به یك معنا متن اقتباس شده بر حسب نوع و میزان اقتباس ،میتواند
«پارودی ،2برگردان ،3تفسیر ،تقلید یا پاستیژ ،4جعل 5و ،6تقلید هجوآمیز ،7بازنگری،8
بازارزشگذاری ،9بازنوشت 10و انعكاس 11نام گیرد .همانطور که این فهرست نشان
میدهد ،تلقی از اقتباس متفاوت و حتی متضاد است» ( .)Sanders, 2006: 18اقتباس
تالشی است برای ایجاد متنهایی جدید بر الگوی متنهای پیشین و احیانا سنتی ،که
برآیند آن ،تولید متنی متفاوت و درکپذیر برای مخاطبان عصر خود است و به یك معنا
به روزرسانی متنهای سنتی است؛ البته متن اقتباس شده به دنبال زدودن یا مصرف کامل
متن مبدأ نیست.
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بسیار ضروری است که متن منبع بتواند فرایند خوانشهای متفاوت و همعرضی را
استمرار بخشد که کارکرد فرهنگی دارند و در عین حال تجربه لذت را در درک
روابط بینامتنی برای خواننده تدوام دهد؛ چرا که بخشی از فعالیت ناخودآگاه و
شكلنایافتة حس و ادراک ،از درک تشابه و تفاوت میان متنها برانگیخته و ایجاد
میشود (.)Sanders, 2006: 25

در اقت باس ،این پرسش پیش روست که آیا متن اقتباس شده باید به متن اصلی
وفادار باشد یا نه؟ معمول این است که خالقانهترین کنش اقتباسی جایی رخ میدهد که
متن اقتباس شده به متن مبدأ وفادار نباشد و در این شیوه است که بازآفرینی و خلق
متن جدید معنا مییابد .شاید از اینروست که در بیشتر متون اقتباس شده درجاتی از
تغییر مشاهده می شود .میزان تغییر متن ،بسته به هدف اقتباسکننده و خالقیت وی
متفاوت است .روشن است که اگر متن استقباسشده به تمامی وفادار به متن مبدأ باشد،
متن تولیده شده از تقلید صرف و بازنویسیِ ساده فراتر نمیرود .از اینرو بررسی نوع و
میزان اقتباس براساس میزان وفاداری و انعكاس و انتقال از متن مبدا تبیین میشود.
 3-1-1انواع اقتباس

در اقتباس آزاد نویسنده ایده یا اندیشه یا قالب اصلی اثر اولیه را برمیدارد و اثری
کامال متفاوت خلق میکند .اقتباسکننده در اقتباس آزاد به طور کامال مستقل از اثر
اولیه به خلق اثری جدید میپردازد .اینجاست که نقش یك نویسنده در فرایند
اقتباس اهمیت بیشتری پیدا میکند (نصیری.)58 :1393 ،

اقتباس آزاد در فرم ادبی و داستانی انواعی دارد که میتوان به بازنگری ،وام گیری
عناوین و بازآفرینی اشاره کرد.
بازنگري :در این نوع اقتباس ،نویسنده نگرش شخصی خود را در محتوا و مضمون
اثر اقتباسشده درمیآمیزد .به یك معنا این اقتباس ،خلق اثری جدید بر مبنای اثر اقتباس
شده است که بر زمینهها و پایه های آن بنا شده ،ولی بر اساس نیاز عصر نویسنده به روز
شده است .در واقع« ،اقتباسکننده در بازنگری ،نظر شخصی خود را در بخش درونمایه
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 1-3-1-1اقتباس آزاد
در این نوع اقتباس ،محدودیتی در شیوه و میزان برداشت محتوا و سبك اثر وجود
ندارد.
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اعمال می کند .این کاربرد مانند تعمیر ساختمانی کهن است که تنها بخشی از آن را
کامالَ تخریب کرده و به شیوة معماری جدید بسازند» (جاللی.)5 :1392 ،
وامگيري از عناوين :در وامگیری از عناوین ،اقتباسکننده اسامی و عناوین موجود
در متن اصلی را در عنوان یا درون متن به کار میبرد .اقتباس یك نویسنده به شیوة
وامگیری از عناوین« ،میتواند سرنخهای دقیق درباره تفكر نویسنده ،جهت خاص
فكری او و البته مضمون موجود در اثر به مخاطب ارائه دهد .بیتردید این نوع اقتباس
با هدف تداعی چیزی در متنِ مبدأ و گفتوگو با آن انجام میگیرد» (اسكولز.)23 :1388 ،
عنوان داستان ،برچسبی است که نویسنده به یاری آن داستان خود را جذاب و از سایر
داستانها متمایز می کند و این تنها چیزی است که در جلب نظر خواننده به داستان موثر
است .براساس تئوری کارتمل« ،شباهت سازی» یا قیاس در این بخش رخ میدهد که به
دو گونه است:
الف) متن از لحاظ ساختار و درونمایه و موضوع هیچ ارتباطی با عنوان ندارد؛ اما
عنوان عینا یادآور متن کهن است.
ب) متن پیوند ضمنی با عنوان دارد .نمونه این اقتباس را میتوان در بخش
سرگرمی ،طنز ،مقاله و خاطره نویسی مشاهده کرد( ».جاللی.)6 :1392 ،
بازآفريني :مشهورترین نوع اقتباس آزاد ،بازآفرینی است .در بازآفرینی تغییر و
تحول در سبك ،ساختار و متن صورت میگیرد .در واقع آنچه نویسندگان را وامیدارد
که از آثار ادبی اقتباس (بازآفرینی) کنند ،ادبیت بیشتر متون آنهاست.
هرچه ویژگی ادبی اثر مهمتر و قطعیتر باشد اقتباس ،توازن آن را بیشتر به هم
میریزد و بیشتر نیازمند استعداد خالقانهای است که آن را براساس توازن جدید
بازسازی کند .این موازنه جدید لزوماَ عین توازن قدیم نیست ولی معادل آن است
(ندایی.)43 :1392،

بیگمان یكی از مهمترین اتفاقاتی که در بازآفرینی رخ میدهد انتقال فرهنگی از
زمان و مكان متن مبدا به زمان و مكان متن مقصد است .این خود نیز دلیلی برای
آفرینشی نو و یا همان بازآفرینی است .به عبارتی ،وجود فرهنگ متفاوت از دو اثر،
خود یكی از دالیل ایجاد بازآفرینی است .یك اثر هنری که در بطن فرهنگِ زمانی و
مكانی خاصی تولید شده است به وسیلة هنرمند اقتباسگر به بستر فرهنگ زمانی و مكانی

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...
دیگری برده میشود (معروفی.)105 :1394 ،

 ۲-3-1-1اقتباس بسته
اقتباسکننده در اقتباس بسته (وفادار) میکوشد خصوصیات عمدة متن مبدأ را حفظ
کند .اقتباسِ بسته در مضمون و ساختار اصلیِ اثر تغییری ایجاد نمیکند و تفاوت
آشكاری با آن ندارد .در اقتباس وفادارانه هرچند نویسنده کمتر در فرایند اقتباس تغییر
ایجاد میکند اما از نظر دیدگاه و اندیشه و به لحاظ تسلط بر ساختار میبایست به
توافقی درونی با خود و همراه با اثر اولیه رسیده باشد( .نصیری .)7 :1393،بازنویسی،
تلخیص و گزیدهنویسی گونه های اقتباس بسته هستند که عمدتا در ساختار زبانی و
حجم ،تغییر ایجاد میکنند.
بازنويسي :مشهورترین نوع اقتباس بسته ،بازنویسی است .اصطالح بازنویسی را
نخستینبار محمود مشرف تهرانی در مجمع بینالمللی ادبیات کودک در  25اردیبهشت
سال  1354مطرح کرد.

بیشاپ نیز در کتاب «درسهایی درباره داستان نویسی» درمورد بازنویسی مینویسد:
« هنگام بازنویسی ،نكات قالبی و عبارات کلی را حذف کنید .زبان را پیراسته و صفات
اغراقآمیز توصیفی را حذف کنید» (بیشاپ.)377 :1383 ،
 1-3-3-1اقتباس براساس دستهبندي کارتمل
از جمله نظریه پردازان اقتباس ،دبورا کارتمل است که در دستهبندی خود بیشتر به
دگرگونیهای درونمایه و عوامل فرهنگی و اجتماعی و فكری متن مبدأ و مقصد توجه
میکند و بر این اساس ،اقتباس را در سه شیوه باز میشناسد :انتقال ،تفسیر و قیاس.
در انتقال ،بسیاری از عوامل فرهنگی ،ادبی و اجتماعی اثر از متن مبدأ به همان صورت
بازنویسی میشود و از این رو متن مقصد به متن مبدأ نزدیكی و شباهت دارد« .بسیاری
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بازنویسی یعنی به زبان امروزی درآوردن اثر کهن؛ به طوری که کهنگی اثر گرفته
شود .در بازنویسی احساس و عقیده جدیدی تولید نمیشود ،بلكه کنش بازنویسی
بیشتر در خلق عملها و عكس العملهای موجود در متن بازنوشته شده است .در
بازنویسی الزم است به زبان و فكر اصلی اثر و ارتباط میان هر دو متن توجه کافی
داشت و در انتخاب واژههای مناسب در متن دقت کرد؛ زیرا واژهسازی نیز از
وظایف یك بازنویس شمرده میشود (جاللی.)9 :1392 ،
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از اقتباسها دربردارنده الیههای انتقالی از متن منبع هستند که این انتقال عوامل فرهنگی،
جغرافیایی و زمانی را دربرمی گیرد .در برخی موارد ،فرایند انتقال ساده به مباحث
فرهنگی متن منبع است» ( .)Cartmell, 1999: 24در نوع تفسیر ،اقتباس صرفا انتقال و
تقریب ساده به اثر نخستین نیست بلكه اثر اقتباسی براساس تفسیری که از متن مبدأ
دارد ،تالش میکند بار فرهنگی متن خود را براساس زمانة خود غنای بیشتری دهد از
اینرو این نوع اقتباس نسبت به نوع اول شكاف بیشتری میان متن مبدأ و مقصد پدید
میآورد .طبقهبندی سوم کارتمل کمی متفاوتتر از انتقال و تفسیر است .در «قیاس»،
تالش بر این است که «به واسطة خصلت بینامتنی ،درک مخاطب را از تولید یا فراوردة
فرهنگی جدید (اثر اقتباسی) عمیقتر و غنیتر سازد» ( .)Sanders, 2006: 22تبیین نوع
اقتباس بر اساس نظریه کارتمل براساس درجة نزدیكی به متن مبدأ صورت میگیرد.
هرقدر متن اقتباسی آگاهی مخاطب را فراخواند و با عناصر خالقه از متن مبدأ فاصله
گیرد ،از نوع قیاس و اقتباسِ باز است .در نگاه کارتمل و همكارش ،ایملدا ولهان ،نكته
مورد توجه در اقتباس ،چگونگی برخورد ایدهها و نمود آن در اثر اقتباسی است .به نظر
ولهان « در اقتباس کالسیك مسأله این است که اقتباس در جستجوی تسخیر چه چیزی
از متن است و چگونه ایدة زمان حال با ایدههای کتابی که از آن اقتباس میشود،
برخورد میکند» (.)Whelehan, 1999: 14
 .۴اقتباس در نمايشنامههاي قاسمي
1ـ ۴نمايشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهريار
نمایشنامة چو ضحاک شد برجهان شهریار در سال  1355برندة جایزة اول مسابقة
نمایشنامهنویسی جشن طوس (تلویزیون ملی ایران) شد .این نمایشنامه ،همانطور که از
نامش پیداست ،از ماجرای بر تخت نشستن ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی
اقتباس شده است .نمایشنامه بیش از آنكه وضعیت ضحاک و مبارزه کاوه و برتخت
نشستن فریدون را نمایش دهد ،خالقانه وضعیت مردم را در این زمان به نمایش
میگذارد.
 ۴-1-1بررسي گونههاي اقتباس در نمايشنامه چو ضحاک شد بر جهان شهريار
بازنگري :خلق صحنه و گفتوگو در جهت تأکيد بر مضمون
هدف قاسمی در نگارش این نمایشنامه بیشتر بر بازنگری اثر اولیه بوده است تا بازروایی

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

آن .وی مضمون کلی از داستان که همان ترس و اندوه و فضای تراژیك بوده است را
گرفته و برحسب تخیل و ذهن خالق خود پیامدهای روانی و اجتماعی دورة ضحاک را
توصیف کرده است .نمایشنامة قاسمی از روساخت به ژرفساخت حوادث رفته و به
زندگی مردمان گرفتار در دست ضحاک پرداخته است و صحنههایی را آفریده که متن
مبدأ نشانی از آنها ندارد .اینكه چه اندیشهای قاسمی را به اقتباس و بازنگری داستان
ضحاک واداشته است ،بهتر است از زبان خود او بشنویم.

(.)www.rezaghasemi.com/davat.htm

نویسنده فرض را بر این گذاشته که به دلیل شهرت بسیار زیاد ماجرای ضحاک
ماردوش ،مخاطب از اصل ماجرا آگاه است و به همین دلیل برداشت بسیار ویژهای از
ماجرای ضحاک ارائه میدهد .روایت قاسمی از ضحاک ،ماجرای بر تخت نشستن و
روییدن مارها و غیره نیست بلكه ترسیم فضای خوفناک ِحكومتی ستمپیشه است.
نمایشنامه اگرچه دربارة وضعیت مردمان زمان ضحاک است اما از لحاظی به نظر
نمی رسد آکسیون عمدة نمایش فقط اشاره به زمان ضحاک داشته باشد .گویا نویسنده
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خود من وقتی به این بخش از گفتة فردوسی رسیدم (موضوع ضحاک) مسأله برای
من به شكل دیگر ،یعنی به شكل یك مسأله فلسفی مطرح شد .من حرف خودم را
در بازگویی این داستان از آنجا شروع کردم که ضحاکی وجود دارد که دو مار بر
دوش اوست و این دو مار برای آرام گرفتن احتیاج دارند که هرروز از مغز دو
جوان تغذیه کنند .آنچه برای من در این حال و اوضاع جالب بوده ،چگونگی
روابط زیستی انسانها بود که در رابطه با این شرایط زندگی میکنند .به عنوان مثال
برای من زندگی و سرنوشت قهرمانی به نام ارنواز اهمیت داشت که در سراسر
داستان ضحاک و در حاشیة تمام رویدادها زندگی میکند اما در تمامی داستان
فردوسی فقط دوبار و گذرا از او یاد می شود .آنچه برای خود من جالب بود این
بود که بدانم این دو خواهر یعنی ارنواز و شهرناز در چنان شرایطی بیش از هرچیز
به چه مسأله یا مسائلی فكر میکردند .توجه بیش از حد به همین مسائل جنبی و
حاشیه ای سبب شد که اوالَ روایت من از این داستان شاهنامه ،چیزی در حد یك
برداشت و تعبیر باشد و نه روایت صرف و مطلق و دوم اینكه خود ضحاک هرگز
مورد اشاره قرار نگیرد و به عبارت دیگر در عین اینكه نمایشنامه به ضحاک مربوط
است اما از او کمترین حرفی زده نشود ،بلكه بیشتر به بررسی شرایطی پرداخته
شود که وجود موجودی چون ضحاک میتواند ،به وجود آورندة آن باشد
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عالوه بر نوعی اقتباس آزاد و غیر بازنویسی شده ،ظلم و ستم و فضای ایجاد شده
توسط حاکم ظالم را مد نظر داشته و از اینرو نظم موجود در نمایشنامه برآیند صحنه-
هایی است که خود ،اپیزودهای جداگانه هستند؛ البته تمام نمایشنامه در اپیزودهای
مختلف ،این سوال را پاسخ می دهد که وقتی ضحاک بر جهان شهریار شد چه پیامدهای
روانی و اجتماعی در زندگی مردم داشته است.
صحنة اول به وضعیت زندگی یك خانواده در محیط خفقان زمان ضحاک
می پردازد .در این صحنه از مرگ کودکان توسط روزبانان ضحاک سخن گفته میشود.
صحنة دوم دربردارندة دیالوگهای زن و بیوه جوانی است که تقریبا یك ماه پس از
ازدواج ،همسرش قربانی ضحاک شده است و زن در جوانی ،سیاه بخت مانده است .در
صحنة سوم وارد قصر ضحاک میشویم و آشپزخانة او را همراه ارمایل و کرمایل
میبینیم که به رسم خود تاس انداختهاند که از بین دو جوان ،یكی را برای کشتن
انتخاب کنند .صحنه چهارم بازی کودکان در کوی و محله را توصیف میکند که نقش
ضحاک را اجرا میکنند .اجرای نمایش بوسه زدن بر دوش ضحاک از سوی کودکان،
حكایت از به بازی گرفتن اقتدار و خودکامگی ضحاک دارد .گویا فریدون همسال این
کودکان باشد .به این معنی که حكومت ستمكاره ضحاک را قرار است کودکی
برچیند؟! لذا این اپیزود از معدود اپیزودهای این نمایشنامه است که عالوه بر مضمون
ترس و اضطراب میتوان در آن به مضمون تمسخر به اقتدار ضحاک نیز اشاره کرد.
صحنة پنجم ،توصیف دو دختر جمشید «ارنواز و شهرناز» است که چون هردو
همخوابگان ضحاک هستند ،بر سر ربودن دل او رقابت میکنند و به هم حسد
می ورزند .نگاه نویسنده بیش از آنكه به اندوه و بدبختی این دو خواهر در اجبار به
زندگی با قاتل پدر و مردی ستمپیشه باشد ،روایتی از تغییر رفتار و شخصیت آدمها و
همسویی آنها با جریان است .ارنواز و شهرناز نمایندة مردمانی هستند که به جای مبارزه
ب ا ستم و خفقان به قصد بقا و با ریاکاری و تظاهر درصدد تصاحب جایگاهاند .به سخن
دیگر ،قاسمی این دو شخصیت منفعل در ضحاکِ شاهنامه را پردازش کرده و تا حدی
به کنشگر تبدیل کرده است .کنشگری ارنواز و شهرناز در مفهوم کنش داستانی و ایجاد
حادثه نیست بلكه در جهت تقویت طرح قاسمی ،در به تصویر درآوردن پیامدهای
حكومت استبدادی است که مردم را به فریبكاری ،چاپلوسی و بیهویتی میراند.

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

شهرناز و ارنوازِ نمایشنامة قاسمی ،ایرانی تبارند و انتظار میرود در خلوت این دو
خواهر ،شكایت و نارضایتی آنها را از وضع موجود بشنویم؛ اما میبینیم که در نزدیك-
شدن و به دستآوردن ضحاک به یكدیگر حسادت میورزند و یكی تالش میکند آن-
دگر را از صحنه براند.
در صحنة ششم به اتاقی از آشپزخانه قصر ضحاک میرسیم که دو جوان دستگیر
شده در حال مكالمه هستند و در این میان یك جوان خود را به بال نزدیكتر میداند .این
صحنه نشان میدهد که شرایط پایدار ظلم تا چه مایه میتواند بر خلق و خوی آدمیان
تأثیر داشته باشد .چنانكه وقتی ارمایل و کرمایل میآیند تا تاس بیندازند ،جوانی که
بیشتر ترسیده است التماس میکند تا بدون تاس جوان دیگر مرگ را بپذیرد .در صحنة
هفتم نیز دوباره به میان رعیت برمیگردیم .تفاوت این صحنه با دیگر صحنه در سخن
گفتن از فریدون است؛ گویا زمانی از حكومت ضحاک سپری شده و محتوای سخن زن
و مردِ صحنه ،نشان میدهد که امید به رهایی از وضعیت موجود درون مردم جوانه زده
است.
 ۴-1-۲اقتباس بر اساس نظريه کاراتمل
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 انتقالیكی از نشانه های انتقال ،استفاده از زبانی حماسی است .از سوی دیگر ،قاسمی فرهنگ
عصر خود را به زمان ضحاک انتقال داده است .از جمله اینكه فرهنگِ «جامة تسلیت»
که در فرهنگ امروز ایرانیان متداول است ،وارد فضای نمایش شده است .به درستی
نمیدانیم که در زمان ضحاکِ اسطورهای جامة تسلیت چگونه و به چه رنگ بوده و
لباس قرمز نشانة چه نوع مراسمی در آن زمان است؛ ولی واضح است که امروز لباس
قرمز تا حدودی ،نشانة هیجان و شادی ،و لباس سیاه نشانة غم و مصیبت است که این
در واقع نوعی انتقال فرهنگ امروز به نمایشنامهای است که به زمان ضحاک نزدیك
شده است.
«زن :اینگونه که او فرمان می راند .ترسم که لباس قرمز نیز لباس تسلیت گردد.
مرد :اکنون نه وقت شكایت است .شتاب کن وگرنه بیوه زنی بیش نخواهی بود»
(قاسمی.)6 :1355 ،
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یكی دیگر از موارد انتقال از فرهنگ امروز به نمایشنامة اقتباسی که از داستان
ضحاک و به وسیلة قاسمی صورت گرفته است ،سنت حنا بستن و سفید پوشیدن در
مراسم جشن ،همچون عروسی است« .بیوة جوان آخر از هنگامی که دستانم را حنا
بستند و جامه سپید بر اندامم کردند هنوز یك ماه هم نمیگذرد» (همان.)7 ،
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 تفسيرنمایشنامة قاسمی کمتر به انتقال عوامل فرهنگی و درونمایههای متنِ مبدأ توجه کرده و
بیشتر به تفسیر و تأثیر رویداد حاکم بر روایت ،بر فضای جامعه ،روابط اجتماعی،
خانوادگی و احواالت روحی افراد پرداخته است .انزوا و غم نوعروسِ بیوه ،سایة
طنزآمیز ضحاک در بازیِ بچه ها ،بزدلی و شجاعت دو مردی که بر اساس قرعه باید
کشته شوند  ،یأس و امیدِ توأمان در زندگی فردی و خانوادگی افراد جامعه ،و نزول
ویژگیهای انسانی در ارنواز و شهرناز مضامینی هستند که قاسمی از الگوی استبداد
ضحاکی برداشت و تفسیر کرده است .اقتباس این نمایشنامه از نوع آزاد است که
نویسنده از عنوانها وام گرفته است؛ لیكن با بازنگری بیشتر به مسائل اجتماعی و روانی
شخصیتها پرداخته است.
 ۴-۲نمايشنامة ماهان کوشيار
نمایشنامة ماهان کوشیار از داستان ماهان کوشیار مصری در هفت گنبد نظامی اقتباس
شده است .در هفت پیكر نظامی ،قصهای که چهارشنبه شب ،آذریون ،دختر پادشاه
مغرب در گنبد پیروزفام نقل میکند ،داستان ماهان کوشیار مصری است:
بود مردی به مصر ،ماهان نام
روزی آزادهای بزرگ ،نه خرد

منظری خوبتر ز ماه تمام...
آمد او را به باغ مهمان برد
(نظامی)235 :1385 ،

در شب مهمانی ،ماهان در اطراف باغ گردش میکند که ناگهان شریك تجاری خود
را می بیند .او قهرمان داستان را با وعده سود کالنی که از معاملهای حاصل کرده ،به
دنبال خود میکشاند .سپیده دمان شریك ناپدید میشود و ماهان خود را در بیغولهای
گرفتار مییابد .او تا پایان روایتِ نظامی فریفتة دیوها و غولهای آدمنما چون هایل ،هیال
و غیال می شود و در نهایت و پس از عبرت گرفتن و زاری به درگاه خداوند ،خضر بر
او نمایان شده ،به سالمتگاهِ خود باز میگردد.

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

در نمایشنامة قاسمی ،نوازندهای به نام ماهان که دستی نیز در تجارت دارد ،یك
شب که به روال معمول با دوستانش در باغی جمع شدهاند در افكار خود غرق میشود.
او پس از جدا شدن از دوستان و در تنهایی ،استادش ،ابواسحاق را مالقات میکند .در
انتهای صحنة اول ابواسحاق محو میشود .در واقع او یك دیو بوده که در هیأت
ابواسحاق بر ماهان ظاهر شده بود .در صحنة بعد ماهان به زن و مرد چوپانی برخورد
میکند و معلوم می شود آن که شب پیش بر ماهان ظاهر شده دیوی به نام هایل بوده
است .زن و مرد نیز همان دیو نر و ماده ،هیال و غیال ،بودهاند .فریب بعدی توسط کسی
صورت می گیرد که در هیأت دوست ماهان به نام هانی بر او ظاهر میشود .در ادامه
ماهان دوباره فریب دیوی به نام چگلماه را میخورد که در هیأت یك زن زیبا درآمده.
در انتهای نمایش ،خضر او را از این وضعیت که معلوم نیست در واقعیت برایش پیش
آمده یا در توهم ،نجات میدهد.
 ۴-۲-1گونههاي اقتباس در نمايشنامه ماهان کوشيار

 بازنگري در مضمون :تأکيد بر شک و تشويش ذهني به جاي طمع به مثابه نيرويمحرکه در آغاز نمايشنامه
در بررسی مضامین موجود در نمایشنامه ،جای شبهه نیست که نمایشنامة قاسمی عمدهترین
مضامین و مفاهیم عرفانی را انتقال داده اما با تغییر محسوس و با اضافه شدن مضامینی
که دغدغههای اجتماعی و انسانشناسانة قاسمی هستند .این تغییرها و افزودهها معلوم
می کند که قاسمی همچون نمایشنامة ضحاک ،در برداشت خود از متن مبدأ بازنگری
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 بازنويسي طرح داستانآنچه عنصر اصلی طرح نمایشنامة ماهان را تشكیل میدهد خواست و آرزوهای قهرمان
این نمایش است ،این عنصری است که ستون فقرات نمایش به حساب میآید .طرح
از تمایالت و خواستهای درونی قهرمان ایجاد شده است و به تمامی در جهت توصیف
آن گسترش مییابد .وفاداری نویسندة نمایشنامه به اثر اولیه آنقدر زیاد است که نتوان
برای آن جنبة بازآفرینانه در نظر گرفت .در نمایشنامة ماهان کوشیار ،نویسنده بنیاد
اقتباس خود را از هفتپیكر و بر همان حاالت نمادگونه و عرفانی شعر نظامی استوار
ساخته است.
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کرده است .نمایشنامة قاسمی نیز همچون داستان نظامی به مسألة سیر و سلوک و تزکیة
درون می پردازد .گذشتن سالك از خوانهای فریب ،طمعكاری ،خیانت ،شهوت،
عهدشكنی ،جهل ،شك و رسیدن به خضر ،همه در صحنههای مختلف نمایشنامه دقیقا
به همان صورت که در اشعار هستند وام گرفته شده و به کار رفتهاند .تفاوت اصلی در
این است که آنچه ذهن ماهانِ نمایشنامه را از همان صحنة آغازین درگیر میکند تا به
شبح یا صورت غیر واقعی ابواسحاق اعتماد کند ،تفكر ،شك و تشویش ذهنی درباره
لزوم داشتن مراد است:
«ـ هانی :گفتیم وقت سماع شد ،چه جای قدم زدن؟
ـ شروانه :آری ماهان ،بنشین و نغمه تازه کن.
ـ ماهان :خیاالت آشفته پوستم را بر استخوان میشوراند .نفسی تازه میکنم،
برمیگردم (قاسمی.)14 :1994 ،
در داستان نظامی ،قهرمان داستان در پی سود تجاری و طمع به دست آوردن ثروت
بیشتر است که فریب میخورد و گرفتار دیوهای مختلف میشود؛ اما قاسمی ،شك را به
عنوان مضمون اصلی در نظر میگیرد تا بتواند دیگر مضمونها را نیز در این قالب نمایان
سازد .سمت و سوی افكار و تشویشهای ذهنی ماهانِ قاسمی ضمن دربرداشتن خصلت
عرفانی ،جنبة اجتماعی نیز دارد که آیا در جامعة امروزین میشود به کسی به عنوان
دوست و راهنما اعتماد کرد؟ ادامة روایت نمایشنامه ،پیامدهای اعتماد به ظاهر افرادی
است که در چهرة دوست و راهنما نمایان میشوند ولی دیوسیرتند و فرد را به قهقهرا
میکشانند.
 شخصيتها :وامگيري از عنوانها و گسترش صحنهشخصیتها در نمایشنامة ماهان همانطور که در ابتدا معرفی میشوند ،در دو گروه واقعیت
و وهم قرار دارند که نویسنده پیشنهاد میدهد افرادی که در شخصیتهای دنیای واقعی
ایفای نقش میکن ند ،نقشهای وهمی را نیز بازی کنند .شخصیت اصلی و واقعی که
نمایش در ارتباط با اوست بیگمان «ماهان» است و شخصیت دوم که وهمی است،
خضر است که اعمال ماهان و توهمات و کنشها به خاطر رسیدن به او انجام میشود.
در بخش وامگیری از عناوین ،یكی از صحنههای مهم نمایشنامه میتواند صحنة دیالوگ
چگل ماه و ماهان باشد ،در واقع اقتباس در این صحنه پیچیده است و نشان بر تسلط

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

فوق العاده نویسنده بر ادبیات کالسیك ایران دارد .به نظر میرسد که اقتباس از سه
روایت ،صورت گرفته باشد .روایت اصلی داستان ماهان در هفت پیكر و ماجرای
ماهان ،و دو کتاب سمك عیار و هزار و یك شب متون فرعی هستند.
 بسط صحنه ديدار با چگلماه و اقتباس از هزار و يک شبدر اقتباس از صحنة چگلماه ،قاسمی به سه نكتة زیبارو بودن چگلماه ،فریبكاری او و
تبدیل شدنش به عفریت در پایان داستان توجه داشته و به طور کلی میتوان گفت این
صحنه از صحنه هایی است که کمتر به متن مبدأ وفادار بوده است و آن را بازآفرینی
کرده است .در نمایشنامه وقتی ماهان با چگلماه روبهرو میشود ،چگلماه فریبكارانه
داستانی برای ماهان تعریف میکند که این شرح و بسط در هفت پیكر نظامی نیامده
است .در واقع صحنة چگلماه به شكلی تالش برای ساخت یك روایت حكایتگونه به
شیوه هزار و یك شب است .در هزار و یك شب ،حكایتهای مختلفی از عفریتها
وجادوگری و مسخ کردن وجود دارد:

عمدهترین اقتباس از هزار و یك شب در نمایشنامه ،مضمون مسخ کردن و طلسم
عفریت است .طلسمشدن و ناتوانی از خروج چگلماه از باغ ،نكتهای است که با
تفاوتهایی از هزار و یك شب اقتباس شده است .چرا که چگلماه که خود عفریتی
است ،ادعا میکند توسط کوسال دیو در باغ زندانی شده و بر او طلسمی است که
نمیتواند به دست خود از باغ خارج شود:
عفریت دودی گشته برهوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد؛ فیالحال صیاد مهر
بر سر خمره گذاشته بانگ برعفریت زد که بازگوی اکنون با تو چه کار کنم.
عفریت خواست که بیرون آید بدرآمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در زندان
کرده (همان.)27 ،

 وامگيري از سمک عياربه نظر میرسد نام صیحانه جادو نیز از کتاب سمكعیار اقتباس شده باشد .البته نویسندة
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بازرگان  ...مانده گشته به سایه درختی پناه برد که لختی برآساید چون برآسود
قرصهنانی و چند دانه خرما از خورجینی که با خود داشت به درآورده بخورد و
تخم خرما بینداخت .درحال عفریتی با تیغ برکشیده نمودار شد و گفت چون تخم
خرما بینداختی بر سینة فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد اکنون تو را به
قصاص او بایدم کشت (رمضانی.)15 :1315 ،

نمایش در اقتباس از سمك عیار فقط از نام و نشان صیحانه و دیوصفتی او و جادوگر
بودنش و آگاهی او به عوالم جادوگری بسنده کرده است .در کتاب سمك عیار از زبان
شهران ،وزیر ارمنشاه که در برابر خورشیدشاه ناتوان شده است میشنویم که شهران
گفت:
چاره این کار به دست صیحانة جادوگر است ،ما تاکنون با فغفور و خورشیدشاه
جنگ بسیار کردهایم و مرد زیاد به میدان فرستادهایم .اما مردان آنها کم از مردان ما
نباشند .اگر صیحانة جادوگر را به میدان فرستیم ،پیروز شویم که در لشكر آنها هیچ
جادوگر نباشد (االرجانی.)101 :1380 ،

در نمایشنامه« :چگلماه :مرا صیحانة جادو گفت« :از میان کسان که طعمة کوسال
شوند ،ماهان تنها کسی است که حرف تو باور کند .باقی فریفتة کوسال شوند و جان
خود به باد دهند» (قاسمی.)57 :1994 ،
 ۴-۲-۲تحليل اقتباس کاراتمل در نمايشنامة ماهان کوشيار
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 انتقالواضح است که انتقال از یك نوع به نوع دیگر وجود دارد و اثری منظوم به نمایشنامه
تبدیل شده است .از سوی دیگر به سبب وفاداری زیاد نویسندة نمایشنامه به اثر اولیه،
مكان و برخی مضامین اصلی به اثر اولیه انتقال پیدا کردهاند و یكی دیگر از ویژگیهای
اقتباس از نوع انتقال در این اثر را میتوان ،انتقال زمان موجود از اثر اولیه به اثر اقتباسی
دانست .اقتباس یا حفظ زمان ،تحت عنوان حفظ زمان روانی شخصیت قهرمان و تمام
اثر ،از ویژگیهای اقتباس انتقال در نمایشنامة ماهان کوشیار است .یكی از نكتههای
جالب داستان ماهان ،شناوری زمان و مكان در داستان اصلی است که در نمایشنامه نیز
این امر حفظ شده است.
زمان روانی بر این اساس پایهگذاری شده است که گذشت زمان تنها در بیرون از
اشخاص و به صورتی یكنواخت جریان ندارد .گذشت زمان در درون اشخاص و
به اعتبار کیفیت شرایطی که در بیرون از وجود ایشان میگذرد ،یعنی در ارتباط با
خوشی و یا غمانگیزبودن لحظات موجود در آن ،ضرب آهنگی متفاوت خواهد
داشت .نكتة مهم در ارتباط با زمانِ روانی آن است که چگونگی گذشت زمان ،تابع
حالت ذهنی ماست .درحالی که هنگام تماشای نمایش ،از طریق شرکت عاطفی در
رویدادهای داستان نمایش و همذاتپنداری با قهرمان آن ،ذهن ما تابع نحوة گذشت

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...
گذشت زمان بر صحنة تئاتر است (مك کی.)158 :1390،

آنچه در این رابطه مهم است این است که تمام حوادث ماهان کوشیار در داستان
نظامی ،تابع زمان روایی و در نمایشنامة قاسمی تابع زمان روانی ،یعنی ذهن اوست.
درونمایه جهل ،فریب و خوشبینی نیز از متن مبدأ به متن مقصد انتقال یافته است.
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 تفسيربسامد و برجستگی مضمونهایی که حاکی از تشویش ذهنیست مانند لزوم داشتن پیر
(راهنما) ،جهل ،اعتماد به ظاهر افراد و غیره در این نمایشنامه نسبت به متن مبدأ،
دربردارندة اقتباس تفسیر است .درواقع توجه قاسمی به پرداخت مضمونهای فریب و
جهل ،و نگاهش به شك و یقین در برخورد با شخصیتهایی که در مسیر راه قهرمان قرار
میگیرند ،به عنوان افرادی از جامعه روزگار نویسنده است که در بهترین حالت و در
اعتماد کامل ،دیوصفتی و فریب از خود نشان میدهند .قاسمی در اینباره چنین گفته« :از
آنجا که ماهان در فضای جامعه مستحیل است و شخصیت فرد ،بازتابی از شرایط
اجتماعی اوست ،بنابراین بخش عظیمی از شكلگیری شخصیت ماهان از سیستم
اجتماعی زمان وی نشات میگیرد»( .)www.rezaghasemi.com/davat.htmبنابراین،
برجستهترین کاری که قاسمی در اقتباس از نوع تفسیر و نگرش اجتماعی و سیاسی در
این اثر کرده است ،انعكاس مضامین فریب ،جهل و گمراهی به مثابة شكافهای موجود
در اجتماع روزگار خویش است .برای نمونه شك و یقین در نمایشنامه ،بیگمان همان
شك و یقین زمان نظامی ،که از نوع شناخت عرفانیست ،نمیتواند باشد بلكه شك و
یقینی چند ساحتی است .در ساحتی بُعد شخصی برای قهرمان پیدا میکند که از نوع
شناخت فردی ،هستیشناسانه و وجودشناسانه است و در ساحتی دیگر بُعد اجتماعی
مییابد که گویای بیاعتمادی به جامعه و روابط انسانی است .ماهان بیشتر خوشباش
است تا رهرو و همین ویژگی ،تالطم افكارش را دو چندان میکند .ویژگی خوشباشی
او و رونده نبودنش از داستان نظامی انتقال یافته است و در عین حال ،ماهان کوشیارِ
نمایشنامة قاسمی ،یك هنرمند نوازنده است و احساسات وجودی یك هنرمند در
درونش نهادینه شده است .قهرمان نمایشنامة ماهان کوشیار ،افكاری هنرمندانه دارد که
تجاوزی به زندگی تاجرگونه و حسابگر اوست و از طرف دیگر چون در واقعیت
پاسخی برای سواالت پیچیده و پیدرپی افكارش نمییابد ،به نوعی روندی دو ساحتی

میگیرد .گویا او دچار وسواسی از تفكرات ذهنی است .ساحتی از بعد مادیت و ساحتی
از بعد افكار درونی.
حرکت قهرمانِ این نمایشنامه حرکتی اجتماعی از تضادهای درونی و بیرونی است.
این نیز عالوه بر انتقال ،به نوعی تفسیرهای متعدد اجتماعی را به همراه دارد .حرکتی از
ساحت ظاهری به درون ،از فكر حسابگر تاجرگونه و نوازندهای که با قانون مطربی به
خوبی آشناست ،به سمت افكاری خالی از هرگونه حسابگری ،و از شهرت و در جمع
دوستان بودن ،به سمت تغییر زندگی به بهای درک توهمات درونی است.
از طرفی چون رضا قاسمی در تصنیف و موسیقی دستی دارد و نواختن را خوب
میداند ،ماهانِ بازرگانِ هفت پیكر را به ماهانِ هنرمند و موسیقیدان بدل میکند .به
وجه دیگر ،انتخاب نام کوشیار برای ماهان که از لحاظی نام حكیم بزرگ ایرانی ،حكیم
کوشیار را به ذهن متبادر میکند ،به صفت دانایی نیز اشاره دارد؛ دانستنی که ماهان را
در هزارتوی شك قرار داده است و سرانجام به یقین میرساند.
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 ۴-3نمايشنامة معماي ماهيار معمار
نمایشنامة معمای ماهیار معمار اقتباسی آزاد از ماجرای ساختن قصرخورنق توسط
معماری به نام سمنار است که در داستانی از هفتپیكر نظامی نیز آمده است .دکتر معین
روایتهای هفت پیكر را دو قسم میداند؛ اول «داستانهای بی ارتباط با بهرام گور و
برساختة نظامی و یا مقتبس از داستانهای عامیانه ،مثل افسانهسرایی دختران هفت کشور؛
و ]دوم[ داستانهای مربوط به بهرام گور که بخشی تاریخی و بخشی افسانهای است»
( .)259 :1338پرورش بهرام نزد نعمان بن منذر و ساختن قصر به دست سمنار که از
معماران بهنام و شخصیتی تاریخی بوده ،در کتابهای تاریخی آمده است .مثل جزای
سمنار ،بازمانده همین داستان در منابع فارسی و عربی است .زمینههای اصلی داستان
هفتپیكر در قصر خورنق شكل میگیرد (ذوالفقاری .)72 :1385،چكلوفسكی داستانهای
نظامی را چون نمایش میبیند:
در طول تاریخ ادبیات فارسی چندین نمایشنامه در هیأت انواع ادبی دیگری نوشته
شده است ،این نمایشنامهها برای اجرا در حضور تماشاگر نیست ،بلكه برای آن
نوشته شده است که در خلوت برای خود و یا با صدای بلند برای دیگران خوانده
شود .اینگونه نمایشنامهها عموما طوالنیتر از نمایشنامههای واقعیست که برای
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اجرا بر روی صحنه نوشته میشوند .نظامی ،شاعر قرن دوازدهم میالدی ،یكی از
بنیانگزاران اصلی (نمایشی برای خواندن «نمایشنامهخوانی» در ادبیات فارسی
است) (چكلوفسكی.)16 :1368 ،

 ۴-3-1انواع اقتباس در نمايشنامه معماي ماهيارمعمار
 بازنگرياز مقدمه به متن :گسترش پيرنگ داستان
نمایشنامة قاسمی اقتباس از کل داستان نیست بلكه از حكایت مقدمهوار ابتدای داستان
که در حد چند بیت است ،برگرفته شده است و بهواسطة گسترش متن ،نمایشنامه را
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 ماجراي سمنار معمار و خورنق در هفتپيكرهیچ فرزندی از یزدگرد که فردی بداختر و بدسرشت است ،نمیماند تا اینكه بهرام به
دنیا می آید .به گفتة منجمان بهرام برای پیدا کردن سعادت و اختر نیك باید قصر یزدگرد
را ترک کند .به همین سبب به دست نعمانشاه در خورنق و سرزمین یمن پرورش
مییابد .نعمانشاه که بهرام را دارای اختر نیك میبیند تصمیم میگیرد برای او قصری
زیبا و باشكوه بسازد؛ از اینرو به جستجوی بهترین معماران عالم میرود تا اینكه
معماری به نام سمنار از اهالی روم را برمیگزیند .معمار رومی به مدت پنج سال به
بهترین شیوه خورنق را میسازد .وقتی نعمانشاه برای دادن پاداش سمنار به سراغ او می
رود ،به دلیل رضایت بسیارش از کار او ،پنج برابر بیشتر از وجه مقرر به او پاداش
میدهد؛ از ضمیر ناخودآگاه سمنار ،ناگاه بیرون میجهد که اگر من میدانستم که قرار
است به این اندازه پاداش بیابم خیلی بهتر از این خورنق را بنا میکردم .نعمانشاه با
شنیدن این سخن شگفتزده از او میپرسد یعنی اگر جایی به زور یا زر بیشتر از تو
بخواهند که بهتر از این قصر بنا کنی این کار را خواهی کرد؟ سمنار در جواب می
گوید :بله .نعمان دستور میدهد که معمار را از بام قصر به زیر بیفكنند .روزها پس از
این ماجرا ،نعمانشاه که به داشتن خورنق مغرور شده و بر بام قصر به همراه بهرام
نشسته ،ناخوداگاه با خود می گوید :از این بهتر دیگر چه چیزی میتواند باشد! دادگری
مسیحی میگوید که شناخت خدا از هرچه در والیت توست باالتر است .این سخن،
نعمان را از قصر پادشاهی به دیار تجرد و شناخت خدا راهی میکند و بعد از گذشت
چند روز از این آوارگی به شاهی برمیگردد و اینبار با عدل و داد ،حكومت میکند.

برساخته است .برآیند این اقتباس و گسترش ،ایجاد حوادث ،تقویت مضامین مورد نظر
قاسمی و پردازش شخصیتها بر پایة مضمون است .ترتیب حوادث در نمایشنامة معمای
ماهیار معمار ،به صورت علت و معلولی است .تمام ترتیب حوادثها با نظم خاص خود
چیده شده اند ،تنها یك صحنه رویاگونه است و بقیه در دنیای واقعی اتفاق میافتند.
طرح بر فرار ماهان استو ار است که برای تكمیل معماری قصر ،نیازمند زمان است و این
نقطة تفاوت طرح نمایشنامة قاسمی با اصل داستان است .نكتة قابل توجه در طرح ،آغاز
آن است که از دلهرة بانوی شاه نسبت به بیتوجهی شخص شاه به او و خانواده ،در پی
عالقة زیادش به خورنق پرده برمیدارد .این ماجرا هم افزودة قاسمی است.
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 پردازش شخصيت بر پاية مضمونمضامین کمال جویی ،استبداد پادشاه ،خیانت درجامعه ،یاس و ناامیدی و بیاعتمادی
نهاده شده در تمام صحنه های نمایشنامه ،از منبع اقتباسی به ودیعه گرفته شده و
گسترش یافته و برخی دیگر را قاسمی افزوده است .جامعهای که ماهیار در آن قرار
دارد به قدری استبدادی است که او به دلیل استبداد پادشاه ،به جای بیان دلیل منطقی
خود ترجیح می دهد بگریزد .در روایت کوتاه نظامی ،مهمترین مضمون ،کمالجویی
نعمان برای داشتن قصری بیمثال و نامی جاودانه است .بارزترین تفاوت ،چگونگی
پردازش ای ن مضمون ،توسط نظامی و قاسمی است .نظامی صرفا به کمالجوییِ
شخصیت نعمان که جنبة مادیگرایانه دارد ،اشاره میکند ولی قاسمی این مضمون را در
همه چیز و همه کس که بتواند ،تسری میدهد .ماهیار ،شاه ،بانوی شاه ،فرزند شاه،
طنبورنواز هرکدام به نحوی در پی کمال مطلوب خود هستند.
دوم اینكه از مضمون استبداد ،در اشعار نظامی جز در صحنة کشتن سمنار ـ به
احتمال ساخته شدن قصری بهتر برای پادشاهی ـ دیگر چیزی دیگر نمیبینیم .چه بسا
نعمان به مثابة پدری مهربان برای بهرام است و در پایان روایت نیز متحول میشود و به
معنویات بازمیگردد .ولی در نمایشنامة معمای ماهیار معمار ،استبداد و ستم پادشاهی به
خوبی پردازش می شود؛ از منبعی به عنوان شاه آغاز شده و همة شخصیتها و فضای
داستان را دربرمی گیرد .یكی از تمهای مهم نمایشنامة قاسمی وجود یاس و ناامیدیست
که در تمام صحنهها به نحوی در جریان است ولی در روایت نظامی وجود ندارد.
مضمونهایی که در نمایشنامة قاسمی برجستگی یافتهاند ،در ایجاد کنش ،پردازش و
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گسترش شخصیت عمل می کنند .سمنارِ داستان نظامی به مثابة شخصیت نمایانده نشده
است و در حد یك تیپ باقی مانده است .سمنار ،نمونة تیپیست که در ازای دریافت
مزد بیشتر ،کار بهتری انجام میدهد:
گفت نعمان چو بیش یابی چیز
گفت اگر بایدت بوقت بسیچ

به از این ساختن توانی نیز؟
آن کنم کین برش نماید هیچ
(نظامی)62 :1385 ،
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در حالی که ماهان معمار با کناره گیری از کار و ترک دربار به رغم استبداد شاه ،از
همان ابتدا برای مخاطب فردیت و تشخص مییابد .ماهیار قاسمی در سراسر نمایشنامه
بسان معماری توانمند ظاهر میشود که اختیار ادامه و تكمیل قصر را در دست دارد.
تفاوت دیگر در چرایی خشم پادشاه به این دو معمار در داستان نظامی و نمایشنامة
قاسمی است؛ سمنار به دلیل طمع ،مغضوب میشود و ماهان برای خودسری و سرکشی
در توقفِ ساخت قصر .امكان ساخت قصری بهتر در نمایشنامه از سوی ماهان ادعا
نمیشود بلكه توهم پادشاه است که از جاه طلبیِ او ناشی می شود:
«ماهیار :پادشاها ،دست کم مزد من ،این قرار بده که دانسته باشم چرا مكافات این
همه هنر مرگ است:
شاه :چون از حاصل کار تو خرسندم پاسخ اینست .میخواهم خداوندِ کاخی باشم
بی همتا» (قاسمی.)86 :1390 ،
مضمون جاهطلبی و کمالجویی دو عنصر پیشبرندة نمایشنامة قاسمی است که
شخصیت نعمانشاه و ماهان معمار را برمیسازد .هدف هر دو شخصیت ،رسیدن به
کمال مطلوب است با این تفاوت بارز که یكی در جهت کمال مادی حرکت میکند که
از او فردی مستبد و بیرحم می سازد و آن دگر در پی کمال معنوی ،و از شاه و دربار
که تجسم جاهطلبی و مادیگرایی است ،کنار میگیرد .قاسمی برای آنكه مضمون جاه-
طلبی را به خوبی تصویر کند در پردازش شخصیت شاه ،تغییری ایجاد نمیکند؛ درحالی
که نعمانشاهِ نظامی در آخر کار متحول می شود و راه انزوا و سلوک در پیش میگیرد.
چرایی تغییرناپذیری شاهِ قاسمی بر این پایه قرار گرفته که تحول شاه از مادیگرایی به
معنویت و سرنوشت کیخسرویوار برای مخاطب خوشایند جلوه میدهد و از این
رهگذر ،استبداد پیشین شاه کمتر جلوه میکند .ولی شاهِ نمایشنامة قاسمی همچنان بر

اریكة قدرت است و ذرهای از خودخواهی و استبداد او کاسته نمیشود .گویی قاسمی
میخواسته در ذهن مخاطب ،شاه ،همواره مساوی با استبداد و خودرأیی باشد و جز این
معنا و داللت دیگری نیابد.
قاسمی به بلیناس نیز شخصیت داده است .بلیناس براساس شخصیت طراحی شدة
قاسمی ،شخصی مغرور و خودشیفته و بیبهره از خالقیت ماهیار است .او نه تنها هم
ردیف ماهیار نیست بلكه نمیتواند عظمت خالقیت او را نیز درک کند .اما در داستان
نظامی او شخصیت روایی کنشگر نیست و فقط در یك بیت برای به رخ کشیدن و
تفاخر فروختن به سمنار مثال زده شده است:
چون بلیناس روم صاحب رای

هم رصدبند و هم طلسمگشای
(همان)59 ،

 ۴-3-۲اقتباس براساس دستهبندي کاراتمل
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 انتقالقاسمی در نمایشنامه سعی بر حفظ و انتقال برخی موارد داشـته اسـت .از جملـه اینكـه
زمان نمایشنامه با زبانی شعرگونه به گذشته برده شده است .مكان نمایشنامه نیز همچون
اشعار نظامی در خورنق اتفاق میافتد (اگرچه گسترش مكان در نمایشـنامه وجـود دارد.
برای نمونه خجند ،شام ،بخارا و غیره؛ امـا مكـان اصـلی در هـر دو مـورد حفـظ شـده
است ،).فرهنگ نیز به واسطة نوع دیالوگها و نوع کنشهای طراحی شده در نمایشنامه بـه
همان زمان نزدیك است؛ صحنههایی چون ورود جالد بـا نطـع و شمشـیر ،روزبانـان و
استفاده از شمشیر و دیگر وسایل آن روزگار و موارد بسیار دیگر ،انتقال از اثر اولیه و تا
حدودی وفاداری به اثر را نشان میدهد.
 تفسيرشواهد بر اقتباسِ از نوع تفسیر در این نمایشنامه ،برخی شكافهای موجود در داستان
سمنار و نعمان است؛ سرشت استبدادی شاه ،طمع ورزی سمنار (به عنوان الگوی برخی
شخصیتها) ،حس طمعورزی انسانها ،کمالجویی برخی شخصیتها ،یاس و ناامیدی در
پایان کار شاهان ،ستم و خودرایی شاهانه و پذیرش رعیت ،خدمت کردن به شاهان و
سرنوشتی شوم داشتن و مواردی از این نوع که مورد توجه قاسمی بودهاند و برای
تمامی اینها توصیفها ،کنشها و میزانسنهای تازهای در نمایشنامه ایجاد کرده است .دلیل
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دیگر بر اقتباس از نوع تفسیر ،به مضامین استفاده شده در نمایشنامه بازمیگردد .بهرة
سیاسی از کشتن سمنار و ترسیم فضای استبداد که در همة سطوح قصر شاه در
نمایشنامه سایه افك نده است ،گویای آن است که قاسمی به برجسته کردن این مضمون
گرایش بیشتری داشته است .کمالجویی در داستان نظامی در وجه منفی و به شكل
زیادهخواهی و حرص و طمع و در منحصر به فرد بودن نمایانده میشود .در نمایشنامه،
کمالجویی در ماهیار معمار در وجه مثبت و به گونة متعالی است که افزودة قاسمی بر
متن مبدأ است و در شاه به شكلِ داستان نظامی.
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۴ـ ۴حرکت با شماست مرکوشيو
حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامهای مدرن است که به طور مشخص به وضعیت
انسانِ مدرن و معاصر پرداخته است .مضمونهای بینامتنی که از نمایشنامههای هارولد
پینتر ،تنسی ویلیامز و بِكِت اقتباس شده ،مایة ابزوردیك این نمایشنامه را تقویت
می کند .این نمایشنامه شِمایی از وضع روحی و زندگی دو مرد مهاجر را که در غربت
زندگی میکنند ،نشان می دهد .گویا این دو ،در سرزمین مادری خودشان بازیگران
نمایش بودهاند .نام یكی ازآنها مرکوشیو است و نام آن دگر میرزا آقا .هرکدام از این دو
دچار مشكالت روحی و رفتاری هستند؛ به طوری که دور از خانواده و روابط اجتماعی
زندگی می کنند .ترس و اضطراب ،حس ناامنی ،یأس ،ظن و گمان به افراد،
مرگاندیشی ،درونمایههای عمدة این نمایشنامهاند .این نمایشنامه چنانكه از عنوانش
پیداست ،از چندین نمایشنامه و داستان مدرن اقتباس شده است .بر خالف
نمایشنامه هایی که پیش از این بررسی شد ،نمایشنامة حرکت با شماست مرکوشیو ،از
یك اثر خاص اقتباس نكرده است .تفاوت دیگر ،اقتباس از متنهای مدرنی است که به
دغدغه و اضطراب سوژة مدرن پرداختهاند .درحالی که نمایشنامههای پیشین از متون
سنتی اقتباس شده بودند و بیشتر مسایل اخالقی و اجتماعی ـ سیاسی همچون خفقان و
استبداد را انتقال دادهاند تا مسائل انسانشناسانة اگزیستی .نمایشنامههای رومئو و ژولیتِ
شكسپیر ،دست آخرِ بكت ،مستخدم ماشینیِ هارولد پینتر ،باغ وحش شیشهایِ تنسی
ویلیامز ،داستان سه قطره خونِ هدایت ،جنایت و مكافات و تسخیرشدگانِ داستایفسكی
و افسانه هاملن (نینواز) ،متنهای الهام بخشِ این نمایشنامه هستند که به شیوههای
گوناگون برگرفته شدهاند.

 مكان :گرانيگاه نمايشنامه (آپارتمان ،نمودي از مصائب جهان مدرن)در این نمایشنامه ،آپارتمان نمودی از جهان است که آدمهایی با فرهنگها و قومیتهای
مختلف در آن زندگی میکنند .هرکدام از شخصیتهای این دنیای آپارتمانی تصویری از
بشری است که گرفتار مشكالت و رنجهای گوناگون جهان کنونی است .مكان فرساینده
و کسلکننده است .برای نمونه ،آپارتمان میرزا آقا و مرکوشیو تجلی دنیای پر از رنج و
عذاب وجدان آنهاست .در صحنهای که بچهها ناگهان وارد آن میشوند و آن را به
میدان جنگ تبدیل میکنند ،نمایانگر دنیای جنگزده و یا ذهن جنگزده بچههاست.
متناسب با میزان رنج و سختی و عذاب وجدان و یا به عبارت کلیتر متناسب با
احساس درونی و سبك زندگی شخصیتها ،مكان برای آنها کوچك و کوچكتر میشود.
برای نمونه کالوس که خود دچار عذاب وجدانِ بعد از فروریختن دیوار برلین است،
دنیای پیرامونش آنقدر کوچك میشود که خود را محدود به اتاقی از یك آپارتمان می-
کند.
 برداشت از سه قطره خون صادق هدايت6۲
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وامگيري از عنوان و انتقال
شروع نمایشنامه با وجود احتمالیِ یك گربة گلباقالی همراه است که اقتباس از داستان
سه قطره خون است:
«مرکوشیو :یه گربة گلباقالی چاق و چله.
میرزاآقا :شاید گربة مارگاریته.
مرکوشیو :مارگاریت؟
میرزاآقا :زنیكة دیوانة بغلی
مرکوشیو :تو که گفتی گربهش مرده» (قاسمی.)11 :1390،
گربة گل باقالیِ سه قطره خونِ صادق هدایت ،سالها پیش از روایت قاسمی کشته
شده است:
«دیروز بود دنبال یك گربة گلباقالی کرد .همین که حیوان از درخت کاج جلوی
پنجرهاش باال رفت به قراول جلوی در گفت حیوان را با تیر بزند .این سه قطره خون
مال گربه است» (هدایت.)13 :1333 ،
وامگیری عنوان گربة گلباقالی و اقتباس محتوایی از پریشانی ذهن ،از طریق اقتباس

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

آزاد به نمایشنامه انتقال یافته است .اما آنچه در هر دوی این داستان و نمایشنامه مهم
است ،نشان دادن پریشان ی ذهن است نه وجود گربه یا روایت چگونگی مرگ گربه.
« داستان سه قطره خون حكایت یك بیمار روانی و پریشانذهن است که در تیمارستان
بستری شده است ]و[ حكایتِ عجیبِ دلیل پریشانی ذهنش را بازگو میکند» (هاشمی،
 .)216 :1381قاسمی به زیرکی ،با وارد کردن گربة گلباقالیِ سه قطره خون صادق
هدایت از طریق شباهت سازی و قیاس به داستان ،در واقع مضمون پریشانی ذهن و
همچنین پوچی و بی سرانجامی زندگی ،تفكر وسواسی بر مرگ را از ابتدا به نمایشنامه
انتقال داده است.
 -اقتباس از رومئو و ژوليتِ شكسپير

(شكسپیر.)55 :1388 ،

مرکوشیوی قاسمی نیز عاری از حس عاطفی و مهربانی و انعطاف است .در نمایشی
که با بچهها در جشن تولد هانس اجرا میکند خطاب به آنان میگوید« :در دلهاتان هیزم
خشم بینبارید .لب به خنده بازنكنید که خنده آب است بر ارادة سوزان شما .از هرچه
نرمش است بپرهیزید و سخت باشید(قاسمی.)59 :1390 ،
البته مرکوشیوی قاسمی به لحاظ نقش و نوع شخصیت همتای مرکوشیوی شكسپیر
نیست .مرکوشیوی شكسپیر توسط تیبالت کشته میشود و مرکوشیوی قاسمی ،خود
مضنون به قتل تعدادی کودک است و در پایان نمایشنامه خود را میکشد:
«میرزاآقا :درباره تو هم خیلی چیزا میگن
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وامگيري از عنوان ،انتقال ،تفسير ،قياس
صرف نظر از عنوان و اینكه قسمتی از دیالوگهای نمایشنامة شكسپیر در نمایشنامة
قاسمی گنجانده شده ،اقتباس از شكسپیر ،آنجا که مرکوشیو ،میرزاآقا را همچون خود
میبیند ،به صراحت بیان شده است:
مرکوشیو :هرگاه دو نفر مثل تو باشند ،یكی باید دیگری را بكشد .ویلیام شكسپیر،
رومئو ژولیت ،صفحة نود و هفت! (قاسمی .)39 :1390،گویا مرکوشیوها در هر دو
نمایشنامه عاری از احساس و عاطفهاند:
« مرکوشیو :اگر عشق به تو خشونت کرد تو هم به او خشونت بورز .اگر به تو نیش
زد تو هم نیش بزن و او را به زمین بكوب و به من نقابی بده تا چهرة خود بپوشانم»

مرکوشیو :البد مأمور عالی رتبه!
میرزاآقا :قصة تابوتهای کوچولو ،سنگسار» ( قاسمی.)31 :1390 ،
حساسیت ذهنی مرکوشیوی شكسپیر به تیبالت نیز به همان شدت و بلكه بیش از
آنچه در نمایشنامه شكسپیر است به مرکوشیوی نمایشنامه قاسمی انتقال پیدا کرده است.
گویا نفرینِ بی گناهی مرکوشیوی شكسپیر از طریق اقتباس انتقال و تفسیر و قیاس،
دامنگیر مرکوشیوی قاسمی شده است .مرکوشیوی قاسمی با شك بدبینانه به دوست
قدیمی اش میرزاآقا و توهم قتل ،فاجعة کشتن کودکان و خودکشی ،نمونة تمام عیار یك
انسان پریشاناحوال ،از همگسیخته و به پوچی رسیده است.
 -برداشت از بازيِ آخر ساموئل بِكِت
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اقتباس آزاد
در پردة اول ،مرکوشیو و میرزاآقا مشغول بازی شطرنجاند و در حین بازی با هم
گفتوگو میکنند که یادآور نمایشنامه دست آخر بكت است« :هام بازی من  ...دست
آخر که خیلی وقته باختی ،بازی کن و بباز و با باختن تموم کن» (باش .)178 :1390 ،در
هر دو نمایشنامه ،نوبت بازی به طرف مقابل گوشزد و مدام تكرار میشود .در دست
آخر بكت ،هام یكی از طرفین بازی ،در مقدمة هر حرکت عنوان میکند که «نوبت منه»
ولی در نمایشامة قاسمی همانطور که از عنوان پیداست این حریف است که مدام به
طرف مقابل بازی را یادآوری میکند که «حرکت با توئه» (قاسمی.)25،18،12 :1390 ،
گرچه محتوای گفت وگوی مرکوشیو و میرزاآقا با دو شخصیت اصلی نمایشنامة دست
آخر ـ یعنی هام و کالو ـ متفاوت است ،با وجود این ،پرداختن به بازی شطرنج ،بازی
دست آخر ،گفتوگو و سرانجام نامعلوم شخصیتها ،اقتباسی آزاد از نمایشنامه بكت
است .آنچه تأثیرپذیری این نمایشنامه از بازیِ آخرِ بكت را موجه میسازد ،گفتوگوی
بیسرانجام و پرسش و پاسخهای بیربط در حینِ بازی شطرنج است.
 باغ وحش تنسي ويليامزانتقال و بازآفريني
در نمایشنامة قاسمی ،دختر افلیجی که در طبقة باالی خانة میرزاآقا زندگی میکند ،مانند
دخترک باغ وحش شیشهای تنسی ویلیامز است که به دلیل نقص عضو گوشهگیر و

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

 افسانة هاملنانتقال ،بازآفريني
افسانة هاملن ،ماجرای هجوم موشها به سرزمین هاملن است که مردی نینواز و
افسونگر با وعدهای از جانب مردم ،موشها را مسخ میکند و پس از آنكه وعدة او ادا
نمی شود و به تالفی بدعهدی مردم ،کودکان شهر را مسخ کرده و از دره به پایین
می اندازد .قاسمی تا حدودی اصل داستان را دستخوش تغییراتی کرده است .نخست
اینكه همة داستان را در چندین دیالوگ خالصه کرده و دیگر اینكه قسمت نخست
افسانه را که مسخ کردن موشها است با قسمت دوم افسانه که مسخ کردن کودکان است
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بیحرکت است « .یك دختر جوان که پای چپش لنگ است یعنی کمی کوتاهتر از پای
دیگرش است که آن را با بست محكم میبندد» (ویلیامز :1395 ،مقدمه):
«مرکوشیو :پس از کجا میگی اونی که باالست یه دختر افلیجه؟
میرزاآقا :سایة یه زن که همینطور بیحرکت نشسته کنار پنجره» (قاسمی.)23 :1390 ،
صدای چوب زیر بغل چون ترجیعبندی در میان دیالوگهای مرکوشیو و میرزاآقا
تكرار میشود:
«مگه صدای چوب زیربغلش رو همین یه دیقه پیش نشنیدی؟» (همان.)36 ،
ریتم یكنواخت چوب زیر بغل در نمایشنامة قاسمی به انفعال و ناتوانی سوژه
برجستگی بیشتری بخشیده و سكون و انزوای آن را هربار به مخاطب گوشزد میکند.
«این بدن ،جسمی معلول و دربند و به گونهای تقلیل یافته از هستی است که چیزی
بیشتر از مكان ساکن و ثابت صدا نیست» (بدیو .)112 :1394 ،تدوام صدای چوب و در
سایه بودن دختر ،فاعلیتِ شناخت را از سوژه میگیرد و به مخاطب میدهد .چرا که
صدای راه رفتن و دیگر رفتارهای عادی «حرکات بدنی ،دستکاری اجسام و
برهمکنشهای ادراک حسی شامل الگوهای تكراری هستند که بدون آنها تجربة ما
یكسره آشوبناک و غیرقابل فهم است» (جانسون .)21 :1396 ،دخترک باغ وحش تنسی
ویلیامز با همان نقص عضو و ویژگی سكون و انزوا در نمایشنامة قاسمی حضور یافته
با این تفاوت که حضور فیزیكی ندارد و قاسمی آن را به سایه برده است و صدای
چوب ز یر بغل او را پررنگ کرده که البته این یكی در نمایشنامة ویلیامز نیست و
قاسمی آن را افزوده و بازآفریده است.

درهم آمیخته و بازآفرینی کرده است .مرکوشیو وقتی ادای نینواز را در میآورد ،درواقع
از بچهها می خواهد که همانند موش رفتار کنند و به اصطالح موش شوند .ایفای نقشِ
نینواز ،بچههایی که مسخ میشوند ،وجود بچهای با چوب زیربغل که گویای ناتوانی و
عدم حرکت است ،موارد اقتباسی نمایشنامهاند که از طریق انتقال و بازآفرینی در
نمایشنامة قاسمی حضور یافتهاند تا بر پیامدهای افسونگری و نفرین تأکید ورزند.
 -مستخدم ماشيني
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انتقال و تقليد
در نمایشنامة هارولد پینتر ،دو مرد (بن و گاس) در مكان سربسته با هم گفتوگو
میکنند .مرکوشیو و میرزاآقا نیز در یك اتاق با هم حرف میزنند .مهمتر از همه
سفارش غذا از طبقه باالست که در نمایشنامة پینتر ،دریچهای از طبقه باال باز میشود و
از طریق نامه سفارش غذا میدهد و یكی از دو مرد (گاس و بن) یادداشتی برای آن
میگذارد.
« گاس :دو تا استیك آبدار و چیپس .دو تا دسر ساگو .دو تا چایی بدون شكر.
بن :بهتره یه چیزی بفرستیم باال» (پینتر35 :1392 ،و .)36و در نمایشنامة قاسمی سبدی
با طناب از طبقة باال در قاب پنجره آویزان میشود که سفارش خوراکی میدهد و
مرکوشیو درون آن یادداشت میگذارد« :سبد تقریبا وسط پنجره رسیده است .میرزاآقا
یادداشت را از سبد جدا کرده میخواند :ما گشنمونه( »...قاسمی.)21 :1390 ،
ایدة سفارش غذا ،طناب و سبدی که در قاب پنجره دیده میشود ،از مستخدم
ماشینی برگرفته شده است .بررسی هرکدام از این اشیاء میتواند حول محور بررسی
مكان نمایشنامه قرار بگیرد .وجود طناب به عنوان تنها راه ارتباطی برای شخصیتهای
اصلی این نمایشنامه است .در بررسی مكان نمایشنامه به این نكته پرداخته میشود که
شخصیتهای نمایشنامهها عبث محدود شدهاند و در یك مكان هستند .طنابی که از طبقة
باال آویزان میشود ،ایجاد کنندة تعلیق در نمایشنامه است .انتظار عجیبی برای مخاطب
به وجود می آید که چه کسی این بازی را آغاز کرده است و واقعا قصد او از این کار
چیست؟ آنچه مهم است اینست که این شیء نیز کنشهای شخصیتها را درگیر خود
میکند .موقعیت بحرانی نمایش با دیدن این طناب آغاز میشود و سوالهای مختلفی در
ذهن شكل میگیرد .طناب تنها راه ارتباطی برای شخصیتهای اصلی این دو نمایشنامه با
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دیگران است .صرفا دستخطی از سر نیاز ،حضور این دیگران را اعالم میکند.
دیگرانی که در نمایشنامه صدایی ندارند و هیچ گاه دیده نمیشوند .تكرار چندباره
سفارش غذا در دو نمایشنامه که میان طبقة باال و پایین در رفت و آمد است ،دست آخر
در نمایشنامة قاسمی به طناب دار تبدیل میشود .انتخاب مكان محدود و عدم شناخت
عالم بیرون ،سرگردانی و بالتكلیفی شخصیتهای اصلی در دو نمایشنامه ،تأکید
نویسندگان آن بر امر عبث ،پوچی ،مرگ و بیسرانجامی است که از طریق تقلید
(پاستیز) ،مضامین نمایشنامة ابزوردِ پینتر را وارد نمایشنامة قاسمی کرده است.
 اقتباس از جنايت و مكافات داستايفسكيانتقال و اقتباس آزاد
راسكلینكف ،شخصیت اصلی رمان جنایت و مكافات به دلیل فقر و بدهكاری ،پیرزن
رباخوار را می کشد تا ثروتش را به دست بیاورد .میرزاآقا در نمایشنامة قاسمی نیز به
قتل پیرزن یكی از ساکنان ساختمان متهم شده است .مادام سونیا در گفتوگو با
مرکوشیو به این قتل اشاره میکند:
مادام سونیا :میرزاآقا قضیة پیرزنه رو براتون تعریف کرده !...یكسال آزگار اون
بیچاره رو تر و خشك میکرد؛ اونوقت میگن زده با تبر کشتهتش که ثروتش رو باال
مرکوشیو :مردم از یه وقت شروع کردند مثل رمانها زندگی کنن (قاسمی:1390 ،
.)45

قتل با هدف رسیدن به ثروت ،احساس رنج و تفكر خودکشی و برهم خوردن
تعادل روحی از جمله ویژگیهایی است که از طریق تقلید و تفسیر از کنشهای شخصیتها
از راسكلینكف به مرکوشیو و میرزاآقا انتقال پیدا میکند.
روی هم رفته ،مفاهیم پریشانی ذهن از سه قطره خون ،عقوبت بدعهدی از افسانة
هاملن ،بیكارگی ،بیتكلیفی و تكرار بیهوده از مستخدم ماشینی ،ناتوانی جسمی سوژة
مدرن و عقیم ماندن ارتباطهای انسانی از باغ وحش شیشهای در اقتباس از اثر مستخدم
ماشینی ،بازی شطرنج (=بازی مرگ) از دست آخر بِكِت ،قتلِ پیرزن برای تصاحب
ثروت از داستایفسكی و عنوان مرکوشیو از نمایشنامة رومئو و ژولیت؛ به نمایشنامة
قاسمی از طریق بازنگری ،تقلید و بازآفرینی انتقال یافتهاند.
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حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامهای مدرن و ابزورد است که گرفتاریهای
ذهنی ،روحی و اجتماعی انسان مدرن را به نمایش میکشد .قاسمی بر خالف
نمایشنامههای پیشین که عمدتا گرایش به تصویر مضامین اجتماعی ـ اخالقی و حتی
عرفانی داشته و با این هدف از متون کالسیك اقتباس کرده است ،در این نمایشنامه با
اقتباس از متنهای مدرن با درونمایة ابزوردیك ،متن را خلق کرده و بازآفریده که یك
نمایشنامة مدرنِ تمام عیار است .پریشانی ذهنی انسان معاصر ،در خود فرو رفتن و
کمرنگ شدن یا عدم ارتباط اجتماعی ،بیعاطفگی ،شكِ بدبینانه ،ناتوانی و انفعال سوژه،
ناامیدی ،اندیشدیدن به مرگ و خودکشی ،مضمونهای غالب این نمایشنامهاند که به
واسطة اقتباس در شیوههای گوناگون ،برجستگی بیشتری یافتهاند .سرخوردگی سوژة
مدرن در برقراری تعاد ل میان نیروهای خود ،پیرامون ،زندگی ،سرگردانی در حفظ نظم
ریاضیواری که علمگرایی مدرنیته تحمیل میکرد ،و تنهایی و انزوای او مضامین
عمدهای هستند که هنر و ادبیاتِ مدرنیستی از مدرنیته به ارث برد« .عناصر شك مذهبی،
دروننگری عمیق ،آزمایشگری فنی و فرمی ،یأس خودمحورانه و مردمگریزانة آغشته به
طنز و کنایه ،نظریه پردازی فلسفی ،از دست دادن ایمان و تهیشدگی فرهنگی ،همه و
همه مشغلههای نگارش مدرنیستی را نشان میدهد» (چایلدز .)15 :1389 ،آزمون انواع و
اقسام فرم های فنی و زبانی برای رهاسازی ژرفاهای تاریك درون و درهمشكنی نظمها
و قیود از پیش مرسوم ،یكی از نشانههای مهم نگارش مدرنیستی است (جمادی:1394 ،
 ،)185چنانكه قاسمی نیز با آزمونگری انواع فرمهای اقتباسی از آثار ادبی مدرن ،متنی
مدرن بازآفریده است.
5ـ ۴نمايشنامة تمثال
تمثال دربارة زن و مردی است که بازیگر و کارگردان تئاتر هستند که قرار است به
همراه بازیگرانِ دیگر ،نمایشنامة «دشمن مردم» هنریك ایبسن را در منزلِ خود تمرین
کنند .پس از آنكه خبری از بازیگران نمی شود ،زن و مرد به جای دیگران نیز ایفای
نقش میکنند .در حین اجرای نقشها و گفتوگوها ،زن ،تمثالِ رئیس کشور را از روی
دیوار برداشته ،مچاله میکند و به زبالهدان آشپزخانه میاندازد و در عین حال نگران
عواقب این کار نیز هست و دوباره تمثال را بر دیوار میزند .در همین حال ،مأمور
خرابی تلفن زنگ می زند و با آنها درباره تصویر مچاله شدة تمثال و ترس آنها از فاش
شدن این ماجرا گفتوگو می کند .در پردة آخر ،زن و مرد بار دیگر تمثال را برمیدارند
ولی تمثال دیگری روی دیوار ظاهر میشود.
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 ۴-5-1تأثيرپذيري از نمايشنامة دشمن مردم
تمثال ،نمایشنامه در نمایشنامه است؛ به این معنا که زن و مرد نمایشنامة تمثال،
نمایشنامة دشمنِ مردم هنریك ایبسن را به اجرا درآورند که نمایشنامه به صراحت به آن
اشاره میکند« :در شرایطی که خیلیها مملكت رو ترک میکنن ،گروهی که نمایش
«دشمن مردم» اثر هنریك ایبسن رو برای صحنه آماده میکنن بعد از یك سال و نیم
تمرین کارشون با بنبست روبهرو شد» (قاسمی.)21 :1995 ،
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۴-5-۲برداشت آزاد و وامگيري محتوايي از عنوان
برخی از گفت وگوهای نمایشنامة ایبسن ،عینا در نمایشنامة قاسمی آمده است« :کسی که
برای آزادی و حقیقت قیام میکند نباید بهترین شلوارش را بپوشد» (قاسمی )9 :1995،که
در نمایشنامة ایبسن نیز به همین صورت آمده است« :کسی که برای حق آزادی
میجنگد هیچوقت نباید بهترین شلوارش را بپوشد» (ایبسن .)71 :1378 ،نمایشنامة تمثال
را نمیتوان اقتباس از دشمن مردم به شمار آورد؛ قاسمی از عنوان دشمن مردم و برخی
مطالب این نمایشنامه تأثیر گرفته است که در مجموع ،نمایشنامة او را با ایبسن متفاوت
میسازد.
نمایشنامة دشم ن مردم ،دربارة وضعیت آلودگی و بهداشت حمامهای شهری است
که دکتر استوکمان درصدد آگاهاندن مردم است و برادرش که شهردار است ،موضع
دیگری دارد .سرانجام مردم حرفهای دکتر استوکمان را که منادی حقیقت است،
نمیپذیرند و او را دشمن مردم لقب میدهند و به این دلیل دکتر استوکمان تصمیم
میگیرد ،شهر و دیار خود را ترک کند« :ما دیگر تو این خوکدانی نمیمانیم .هرچه
زودتر خرت و پرتهایت را جمع کن کاترین .هرچه زودتر برویم بهتر است» (ایبسن،
 .)73 :1378در نمایشنامة قاسمی نیز زن و مرد نمایشنامه قصد مهاجرت دارند لیكن در
نمایشنامة قاسمی بیان این مهاجرت با دیالوگهایی از نمایشنامه ایبسن درآمیخته است:
«می خواهی بگویی در جایی بمانم که به من ناسزا گفتند .در جایی که به من دشمن
مردم لقب دادند؟» (قاسمی.)9 :1995 ،
به رغم اجرای برخی گفتوگوهای نمایشنامة دشمن مردم در تمثال قاسمی،
درونمایههای تمثال بر سر مسائل اجتماعی چون فقر و شرایط سیاسیِ استبداد و ترس و
خفقان است که درون خانهها ریشه دوانده و بر دیوارهای خانه به شكل تمثال درآمده
است .شاید بتوان گفت که عنوان نمایشنامة ایبسن و محتوای نمایشنامة قاسمی ،هر دو

در شكایت از مقامی است که علیه منافع مردم رفتار میکنند؛ با این حال ،تِم اصلی
دشمن مردم بیشتر زمینة اجتماعی دارد تا سیاسی و تمثال ،بیشتر سیاسی است تا
اجتماعی .در تمثال ،مقولة آزادی و حقیقت به درونمایة اصلی بدل میشود و در دشمن
مردم ،در خالل گفت وگوهایی که بر سر آب حمامها و وضعیت بهداشت عمومی شهر
پیش میآید ،به مفاهیمی چون آزادی و حقیقت پرداخته میشود« :برد با حقیقت است.
مردم به نام حقیقت و آزادی دست در دست هم میدهند و آنوقت هیچچیز جلودارشان
نیست» (ایبسن.)48 :1378 ،
قاسمی از این موضوع بهره گرفته و دشمن مردم را در تمثالِ تكثیر شونده که نماد
تداوم خفقا ن و رعب و وحشت است ،با اقتباس آزاد و در بستری سیاسی بازآفرینی
کرده است.
 ۴-5-3اقتباس براساس دسته بندي کاراتمل
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از نقطه نظر وجوه اقتباسی کاراتمل ،از آنجا که فضای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی،
مكان و سایر عناصر دو نمایشنامه متفاوت است ،انتقال و تفسیر عناصر فرهنگی و
اجتماعی صورت نگرفته است .تمثال ،صرفا به گونة قیاسی ،رئیس کشور را که حتی
تمثالش بر روی دیوار خفقانزا و رعبآور است ،دشمن مردم قلمداد کرده است.
ترسیم فضای ظلم و خفقان در نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهریار نیز
مضمون عمدة نمایشنامة تمثال بود؛ لیكن تمثال با آن ،دو فرق بنیادین دارد .یكی ،باور
به منجی و امید به رهاییِ اشراقی است که انسان پیشامدرن را در تالطم حوادث و وضع
ناگوار همچنان سروپا نگه میداشت؛ چنانكه پایان نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان
شهریار نوید آن را دارد؛ درحالیكه تمثال ،پایانی سیاه دارد .تكثیر و پایداری تمثال بر
دیوار به رغم از بین بردنِ مكرر آن ،یأس و ناامیدی انسان مدرن را به بهبود و رهایی از
وضع موجود مقدم می دارد .دوم آنكه در نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهریار،
استبداد از نوع سنتیاش در شكل قتل و غارت نشان داده میشود ولی در تمثال،
استبداد ،نمودِ بیرونیِ وحشتزا چون قتل و شكنجه ندارد؛ لیكن سایة هولناک آن،
زیرپوستی است و تا مغز استخوان مردم نفوذ کرده؛ به گونهای که زنِ نمایشنامه از
مچاله کردن تمثال رئیس کشور در حریم شخصی خانة خود آنقدر هراسان و مشوش
است که دوباره آن را از زبالهدان برداشته بر جایش نصب میکند .پنداری دیوارهای

از بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن :گونههاي اقتباس و تأثيرپذيري در...

خانه از شیشهاند .مأمور مخابرات که به طرز اعجابآور از همة امور و گفت و
شنودهای درون خانة زن و مرد باخبر است ،نمادی از وضع ناامنی و بی اعتمادی و
مهمتر از آن از دست رفتن حریم شخصی و خلوت فردیست که انسان معاصر و مدرن
به آن دچار شده است.
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 .5نتيجه
بررسی نمایشنامههای اقتباسی رضا قاسمی نشان داد که حرکت اقتباسی او از متن سنتی
به متن مدرن با حفظ عوامل و شاخصههای درونمایهای متن مبدأ و در نمایشنامههای
مدرن با دگرگونی در ساختار و طرح و بازتعریف محتوا بوده است .کارکرد اقتباس در
همة نمایشنامهها ،ایجاد گفت وگو و کنش بینامتنی میان متن مبدأ و مقصد با هدف انتقال
مفاهیم ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و انسانشناسانه است .نمایشنامههایی که از متنهای
کالسیك اقتباس شده ،بیشتر جنبة به روزرسانی و بازنگرانه دارد تا بازآفرینانه و از
اینرو ،طرح و محتوای کلی متن مبدأ را کمابیش حفظ کرده است .دغدغة قاسمی در
این نمایشنامهها از نوع دغدغة انسان پیشامدرن است که عمدتا رنگ اخالقی و
اجتماعی و گاه عرفانی دارد و مسائلی چون لزوم تزکیة درون ،جستجوی راهبر و
راهنما ،اعتماد ناکردن به وسوسههای درون و افراد دیوصفت (ماهان کوشیار)،
کمالطلبی در جهت تعالی ،نكوهش زیاده خواهی و مادیگرایی و استبداد و
خودکامگی (معمای ماهان معمار) ،فرجام ظلم و ستم شاه و تأثیر آن در زندگی
اجتماعی و اخالقی مردم (چو ضحاک شد بر جهان شهریار) را با اقتباس در شیوههای
وامگیری از عنوان ،انتقال مفاهیم ،بازنگری و تفسیر در کانون توجه قرار میدهد.
نمایشنامه هایی که از متنهای مدرن اقتباس شده (که تأثیر نگارشِ در خارج از کشور بر
رویكرد محتوایی آنها انكارناپذیر است) جنبة بازآفرینانه دارند و دغدغههای انسان
مدرن را انتقال داده و آن را بازتعریف میکند .انسانی که از سنت بریده و در گنگیِ امر
مدرن دچار یأس ،دلزدگی ،رکود ،انزوا ،ناامیدی شده و ترانة مرگ را پاسخ میدهد.
حرکت با شماستِ مرکوشیو که کالژی است از متنهای گوناگون و در عین حال هیچ
کدام آنها نیست ،نمایندة تمام و کمال این رویكرد است؛ اما تمثال فلسفیمأبانه نیست و
به مانند حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامهای مدرن است و چون آن خصلت

بازآفرینانه و خلق کردن را دارد؛ لیكن از منظر سیاسی به وضع انسان معاصر پرداخته و
استبدادِ مدرن را تصویر میکند.
پينوشت

1. adapt
2. parody
3. version
4. pastiche
5. forgery
 .6جعل ادبی ،زمانی رخ میدهد که نویسنده بخشی از نوشتة خود را به نام فرد دیگر جا بزند و وانمود
کند که شخص دیگری آن را نوشته است (کادن.)276 :1982 ،
7. travest
8. revision
9. revaluation
10. rewriting
11. echo
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چكيده
این مقاله به دنبالِ اثباتِ این فرضیه است که ساختمایة اصلی رمانِ پسامدرنِ «پستی» ،اصلِ
«عدم قطعیت» است و دیگر عوامل درباره این اصل در نوسان است؛ به عبارت دیگر نقش عدم
قطعیت در این رمان ،یك نقش ذاتی و مرکزی است و بدون توجه به این اصل ،آفرینشِ چنین
رمانی با این ویژگیها ،دشوار به نظر میرسید .محمدرضا کاتب با استفاده از این تكنیك نشان
داده است که واقعیت ،برساخته ای بیش نیست و این ما هستیم که به آن معنا و هستی
میبخشیم .برای اثبات این فرضیه ،از چشماندازها و ابزارهای متفاوت و متعددی استفاده شده
است .نتیجة مطالعات صورت گرفته روی این رمان با تمرکز بر فرضیه باال بر این قرار است که
نویسنده به صورت شگفتآوری با استفاده از شگردهایی همچون «تناقض ،تكثّر هویّتی
شخصیتها ،تزلزل رفتاری شخصیتها ،تغیّر جنسیتی شخصیتها ،ابهامگویی ،اتصال کوتاه و
همچنین شگردهایی در سطح زبانی مانند استفاده از وجهیت در متن شامل وجه تمنایی ،التزامی
و معرفتی ،جهتگیریهای مفعوالنه ،ایجاد تزلزل عمدی در پیوستار بالغی جمالت ،استفاده از
سازههای دستوری تردیدآفرین ،بهرهگیری از بازیهای عامدانة زبانی و در سطح روایت ،به
کارگیری شگردهایی مانند تناقض ژانری ،استفاده از شیوة داستان در داستان ،نامگذاریهای
نامأنوس ،گسیختگی و چندگانگی منظرهای روایی ،استفاده از راویان غیرقابل اعتماد ،ستیز با
مرکزگرایی نویسنده در کنار استفاده از ایدئولوژی ،شخصیتپردازی ،زاویة دید و زمان و
مكان» توانسته است اصل عدم قطعیت را به بهترین شكل ممكن ،بازنمایی کند.

 .1مقدمه

مسألة عدم قطعیت در رمان پستمدرن از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت؛ چـرا کـه
ضمن فضاسازی برای حضور دانشهایی همچون فلسفه ،فیزیك و منطق در رمان ،سـبب
ایجاد جذابیت برای خواننده و در نتیجه مشارکتش در مسـألة خـوانش رمـان مـیشـود.
همزمانی این مسأله با ظهور نظریاتی همچـون «فیزیـك کوانتـومی»« ،نسـبیتگرایـی» و
«شك گرایی» فیلسوفانه ،باعث جهانی شدن آن ،هم در گسترة جغرافیایی و هم در سطح
سایر علوم شد؛ بهگونهای که تقریباً در حال حاضر هیچ علمی بینصـیب از ایـن مسـأله
نیست .میرعابدینی دربارة علّت اصلی برجسـته شـدنِ ایـن اصـل در ادبیـات پسـامدرن
میگوید:
تغییرات اساسی در ساختار جامعه و فروریزی ارزشهای سیاسی و آرمانیِ گذشته
باعث دوری نویسندگان از ادبیات مرامی شد؛ در نتیجه نویسندگان برای شناخت
تازه از واقعیت ،به سمت تجربه کردن پژوهش در فرم و زبان روی آوردند و از این
طریق ،شكّاکیّت را جایگزین قطعیتاندیشیهایِ گذشته کردند (.)1453 :1386
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بر ایناساس ،این مقاله تالش می کند ضـمن تبیـین مفهـومِ عـدم قطعیـت در رمـان
پست مدرن ،به مسألة چگونگی بازنمایی آن در رمان پستمدرنِ پسـتی نیـز بپـردازد .از
این رو ،پس از واکاوی مفهوم عدم قطعیت ،مختصری دربارة رمـان پسـتمـدرنِ پسـتی
آورده خواهد شد و در ادامه به مسألة فرایندهای عـدم قطعیـت در ایـن رمـان پرداختـه
میشود.
 .۲پيشينة پژوهش
یكسال پس از انتشار رمانِ پستی ( )1381دو نوشته دربـارة ایـن رمـان بـه چـاپ رسـید:
نخستینِ آنها ،کوتهنوشتهای با عنوانِ «جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی» (غریبدوست،
26 :1382ـ )24است .در این نوشته برای نخستینبار و با صراحت ،به مسألة شكاندیشـی
افراطی و عدم قطعیت در این رمان اشاره شد« :هرچـه در مـتن پـیش مـیرویـم ،کلمـة
(شاید) سایة تحمیلیاش را در رمان بیشتر به رخ میکشاند [ ]...و به اینترتیب همة این
شایدها و اگرها خواننده را به هیچ قطعیت و اطمینانی در هیچ چیز نمیرسـانند» (همـان:
 .)24همزمان با این نوشته در مهر ماه  ،1382در «کتـابِ مـاه ادبیـات و فلسـفه» مباحـثِ
میزگردی با عنوانِ «چرا خالصة رمان پستی دشوار است؟» منتشر شد که حاوی مطالـب
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ارزشمندی در معرفی رمان پستی بود .بلقیس سلیمانی دربارة علت این دشـواری چنـین
میگوید« :این کار اصالً داستان و طرح مشخصی ندارد .این اثر دارای الیههای مختلـف
داستانی است ،به این دلیل ارائة خالصهای از آن دشوار است» (سـلیمانی و دیگـران:1382 ،
 .)56وی در ادامه ،رمان پستی را کتابِ «تردید» خطاب میکند و میآورد« :تمام روایتهـا
در این رمان غیرقطعی ،نامطمئن و تردیدآمیز هستند» (همان .)60 :دکتر حسـین پاینـده در
این میزگرد ،علت دشـوار بـودنِ خالصـة ایـن رمـان را در عنصـرِ «طـرح» دانسـتهانـد
(همانجا) .افضلی و گندمی در مقالهای که به برخی عوامل پستمدرنیسـم در دو رمـان
«پستی و فرانكشتاین فی بغداد» اشـاره کـرده بودنـد از جملـة «عـدم قطعیـت» اسـتفاده
کردهاند .آنها دربارة رمان پستی آوردهاند که« :همة دویست و پنجاه و شش صفحة کتاب
بر اساس شك نوشته شده است .شـاید بسـامد کلمـه «شـاید» در کـل کتـاب از بسـامد
حروف اضافه هم بیشتر باشد» (افضلی و گندمی .)139 :1395 ،نویسندگان مقالهای دیگر ،به
«مقولة تعویق و عدمِ قطعیت خود» ،بهعنوان یكی از شگردهای اصلی در داستانپردازی
و روایتپردازی در برخی داستانهای کاتب پرداختـهانـد (یعقـوبی جنبـهسـرایی و همكـاران،
53 :1396ـ .)78با وجود اینكه رمان پستی در میـان رمانهـای پسـتمـدرن فارسـی دارای
جایگاه ویژهای است ،اما تاکنون دربارة این رمان تنها همین پژوهشـهای انـدک صـورت
گرفته است.
از طرف دیگر ،مسأله عدم قطعیت به عنوان یك اصل اساسی در جهان پستمـدرن،
مورد توجه پژوهشگران بسیاری در سایر رشته هـای علمـی و هنـری از جملـه فلسـفه،
جغرافیا ،فیزیك ،اقتصاد ،مترجمی ،مدیریت ،سیاست ،حقوق ،ادبیات و غیره قرار گرفتـه
است .در ادبیات و به طور ویژه رمان ،اغلب پژوهشگران از مؤلفـة عـدم قطعیـت غافـل
بودهاند .ایرانزاده و لیاقیمطلق در مقالهای با عنوانِ «عـدم قطعیـت در فراداسـتان شـب
ممكن» با شیوهای متفاوت عدم قطعیت را در این رمان بررسـی کـردهانـد .آنهـا در ایـن
مقاله به این نتیجه رسیدهاند که « رمـان شـب ممكـن ،یـك فراداسـتان موفـق فارسـی و
جلوه گر عدم قطعیت فراداستانی در سطوح مختلف است» (ایـرانزاده و لیـاقیمطلـق:1396 ،
 .)69مطابق ذاتِ عدم قطعیت ،راههای رسیدن بـه عـدم قطعیـت مـیتوانـد بـیشـمار و
متفاوت باشد .از این رو ،این مقاله با نگاهی جدید و با محوریتِ رمانِ پسـتی بـه دنبـال
پاسخ به پرسشهای زیر است :الف) مؤلفة عدم قطعیت چه جایگاهی در رمان پستمدرن

دارد؟ ب) فرایندهای عدم قطعیت در رمان پستمدرنِ پستی کدامند؟
 .3چارچوب نظري پژوهش
 3-1رمان پستمدرن
از جمله موارد عدم قطعیت ،تعریفِ اصطالحِ «پستمدرن» اسـت؛ درایـنبـاره هـیچ
قطعیتی در تعاریف دیده نمیشود .به عبارت دیگر ،تعریـف جـامع و کـاملی کـه مـورد
توافق اکثر نظریهپردازان باشد ،وجود نـدارد .لیوتـار آن را «بـیاعتقـادی بـه فراروایتهـا»
تعریف میکند (Lyotard, 1984: 34) .و در جای دیگر «برای دریـدا جسـتجویی بـرای
کاربرد روش ساخت شكنی ،برای بودریار جستجویی در مـورد وانمـودههـا و در مـورد
نیچه ارادهای برای دانستن» تعریف شده اس ) .( Bojand et al, 1996: 91ایهاب حسن
معتقد است که
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پستمدرنیسم به سوی فرمهای باز و آرزومندانه و بازیگوشانه( ،منفصل ،آواره یـا
نامتعین) گفتمانی مبتنی بـر قطعات ایدئولوژی گسست ،ارادة معطوف بـه عدم
ساختن و توسل بـه سكوت تغییر جهت میدهد و با وجود این تضاد و واقعیات
ناسازگار خود ،آنها را به طور ضمنی بیـان میکند (رابرتس.)156 :1386 ،

به طور کلّی عوامل رمان پستمدرن عبارتند از .1« :تأکید بر عنصر تصادف ،شـانس
و احتماالت ،به عنـوان مهمتـرین عنصـر حیـاتی داسـتان؛  .2تأکیـد صـرف بـر عنصـر
زیباشناسی به جای تعقل و عقلگرایی ،به عنـوان راهنمـای مناسـبی بـرای دسـتیابی بـه
حقیقت؛  .3خلق داستان برای مقابله با شیوه داستاننویسی؛  .4مبـارزه بـا محـدودیتها و
مرزهای پیرامون انسـانها و  .5روی آوردن بـه عـالم خیـال و دوری جسـتن از حقـایق
مطلق» (رهادوست33 :1380 ،ـ .)30آنچه در این چند تعریف مشهود است ،گستردگی دامنة
تعاریف و همچنین اشاره به عدم قطعیت به عنوان یكی از عوامل اساسـی پسـت مـدرن
است؛ پیشتر اشاره شد که برخی از پژوهشگران به صورت کلّی به مؤلفة عـدم قطعیـت
در رمان پستی اشاره کردهاند .در ادامه پیش از پرداختن به ایـن مسـأله ،گزارشـی کوتـاه
دربارة دو کلیدواژة «رمان پستی» و «عدم قطعیت» آورده خواهد شد.
1ـ1ـ 3رمانِ پستي؛ دنياي ترديدها
رمانِ پستی یكی از مهمترین رمانهایِ محمدرضا کاتب (متولـد  )1345اسـت کـه در سـال
 1381توسط انتشارات نیلوفر چاپ شده است .کاتب «نویسندة پُر کاری است و از سـال
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 68تاکنون ،تعداد هشت رمان ،چهار مجموعة داسـتان ،دو فیلمنامـه و کـارگردانی یـك
سریال را در کارنامة خود ثبت کرده است» (بشیری و هرمزی .)68 :1393 ،وی در نگـارش
رمــان پســتی و رمانهــای «هــیس» ( )1378و «وقــت تقصــیر» (« )1383از شــگردهای
داستاننویسی جدید بهره برده است» (میرعابدینی.)221 :1386 ،
شگردهای ویژة کاتب در تداخل تكّهها و گاه ژانرهای مختلف از روایتها،
شخصیّتپردازیهای نامتعیّن و متكثّر ،عدم قطعیت ،تكثّر واقعیت و استفاده از
تكنیكهای فراداستانی ،گرایش او به پستمدرنیسم را بهوضوح نشان میدهد
(یعقوبی و همكاران.)59 :1396 ،

۲ـ1ـ 3عدم قطعيت چيست؟
برخی از پژوهشگران بر این باورند که تجربة پستمـدرن در دنیـای معاصـر ،ریشـه در
عدم قطعیت یا به قول ایهاب حسن« ،عدم قطعیتهـا» (یزدانجـو )108 :1381 ،دارد (سـلدن و
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خواندنِ رمانِ پَستی به دلیلِ ویژگیهای سـاختاری ،تكنیكـی و معنـاییاش پیچیـده و
دشوار است؛ بسیاری از خوانندگان با یكبار خواندنِ آن ،نمیتوانند درک درستی از ایـن
رمان داشته باشند .ذهنِ خواننده در برخورد نخست با سطوح مختلـف روایـت در ایـن
رمان ،دچار سردرگمی میشود و بهناچار برای کشفِ روابط علّی و معلـولی آن نیازمنـد
بازخوانیِ مكرّر است .ایـن رمـان بـهواسـطة غیرخطـی بـودنِ روایـتِ آن ،از الیـههـای
پیچیدهای تشكیل شده است که بازگشایی روابط و کشف تقدّم و تأخر زمانی آنها آسان
نیست .این مسأله سبب شده است خواننده نتواند بهراحتی خالصهای از این رمان ارائـه
کند .عالوه بر این موارد ،به نظر میرسد گرایشِ نویسندة رمان پسـتی بـه عوامـل عـدم
قطعیت و شك باوری نیز در این مسأله دخیل است .رمان ،مشتمل بر هفت فصل و هـر
فصل روایتی متفاوت از شخصیتهای متفاوت در داخل یـك کوپـة قطـار اسـت؛ کاتـب
قصههای این رمان را قصههای «کوپهای» نامیده است .در هرکوپه افرادی حضـور دارنـد
و راوی در سر یك پیچ ،به قطار در حال حرکت مینگـرد و بـرای سـرگرمی خـودش،
شروع به ساختن و حدس زدن قصة زندگی افراد داخل کوپه میکند .در یك کوپه زنـی
با مردی و در کوپة دیگر خانوادهای حضـور دارنـد .در کوپـة بعـدی پیرمـردی تنهـا در
غذاخوری دیده میشود .هر کدام از این آدمها قصة خاص خودشـان را دارنـد ،در عـین
آنكه ممكن است در داستان ،شخصیتشان مشابه شخصیت دیگری در رمان باشد.

ویدوسون .)224 :1384 ،جرقة مبحث عدمِ قطعیت ابتدا در فلسفه و با آراء شـالودهشـكنانة
نیچه (1844ــ )1900زده شد .حملة نیچه به «عقل و خـرد هگـل و تعـال گرایـ کانـت»
(بینیاز )134 :1383 ،و باورها و جزماندیشیهای االهیون و سر دادنِ شعارِ «خدا مرده است»
(نیچه )424 :1396 ،منجر به این نتیجه شد که «هیچ حقیقت مطلقی وجود نـدارد» و «یـك
چیز معّین هم میتواند سـنگ یـا کاغـذ باشـد و هـم نباشـد» (بـینیـاز .)134 :1383 ،او از
«حقیقت» به «مجهولِ غیرِ قابلِ دستیافـت و تعریـف» و «ارتشـی سـیّال از اسـتعارات»
تعبیر میکند (ریوکین و رایان .)335 :2000 ،نیچه پس از اثبات و رد کردنهایِ فراوان به ایـن
باور رسید که «همة دعاوى علم واجد ارزش برابرند و همة معتقـدات اخالقـ واجـد
ارزش یكساناند .پس حقیقتِ واحد ب معنا است» (بینیاز.)134 :1383 ،
دنبالة مبحث عدم قطعیت در علم فیزیـك در اوایـل و اواسـط قـرن بیسـتم توسـط
دانشمندانی از جمله :آلبرت آینشتاین ( )1955-1879و هایزنبرگ (1901ـ )1976درگرفت و
از آنجا وارد حوزههای دیگر شد .تا پـیش از ظهـور نظریـههـای کوانتـومی در فیزیـك،
همهچیز قطعی و خدشهناپذیر به نظر میرسید.
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در اوایل قرن بیستم نظریاتی چون تابش اجسام ،دوگانگی موجی ـ ذرهای ذرات
مادی و نور ،نسبیّتِ عام و خاص ،پیوستار زمان و مكان چهار بعدی ،اصل عدم
قطعیت و وجود مكملهای متناقض ،جهان دیگری را تصویر میکرد؛ جهانی که در
تشریح پدیدههای آن قطعیتی وجود نداشت (علوی و همكار.)49 :1388 ،

اصل عدم قطعیت ،از این طریق وارد عرصة فلسفه و ادبیات شد .از میان انواع ادبی،
رمان ،بیشترین تأثیر را پذیرفت .ویژگیِ «گرایش به نسبیت» (چایلدز )79 :1382 ،در رمان،
سبب متحوّل شدن جنبههایی همچون «اعتمادناپذیری ،مطلقستیزی ،ناپایـداری ،فردیـت
و ادراکهای ذهنی» شد (همان.)80 :
 .۴اليههاي ارتباط عدم قطعيت با پستمدرنيته
 ۴-1عدم قطعيت و گفتمانسازي
از نظر پستمدرنیستها ،تمام «معرفتها» محصول «گفتمان» است .بر اساس نظریة گفتمان،
«حقیقت را نمی توان در یك معرفت و فرهنگ خاص محصـور کـرد» (بیـات و همكـاران،
101 :1381ـ )102بلكه «حقایق اعم از حقایق معرفتی ،اجتمـاعی ،سیاسـی ،فرهنگـی و از
جمله هویّتی و جنسیتی ،نه اموری بدیهی و مسلّم 2بلكه اموری ساختنی 3هستند که تنها
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از طریق گفتمان ،امكانِ ساختنِ آنها پدید میآیـد» ) .(Weedon,1989: 23از نظـر آنهـا،
«پدیدههای واقعی در جهان وجود ندارند ،بلكه واقعیتها را گفتمانهای مختلف میسازند»
).(Cousins, 1984: 152

واقعیّتها در دورههای مختلفِ زمانی و در پسِ ساختها و گفتمانهای مختلف ساخته
میشوند .بنابراین همة نظریههای کالسیك در علوم انسانی نوعی بازی زبانی
محسوب میشوند .نظریهها به گفتة دریدا تنها در پرتو یك «فراروایت» یا به گفتهی
میشل فوکو در پرتو یك «اپیستمه» یا به گفتة لیوتار در پرتو یك «گفتمان» معنا
مییابند (افضلی و امیری.)48 :1390 ،

مایههای هستیشناسی در متن با عدم قطعیت نمودار میگردند که سبب ورود
شخصیتها از گذشته به متن داستان میگردد تا ایفای نقش کنند و تخیّل و واقعیت
را در هم آمیزند .نویسندة پستمدرن با تكیه بر این معنی که واقعیت جهان ،متكثّر
است و کار متن ،شناساندن جهانِ واحد نیست ،در قالب شخصیتهای داستان ،جهان
هستی را به گونهای متفاوت تفسیر میکند (همان).

 .5شگردهاي ايجاد عدم قطعيت در رمان پستي
۴

 5-1تناقضباوري
یكی از مهمترین تمهیداتی که در ادبیات پسامدرن از آن برای نمایشِ عدم قطعیت بهـره
می گیرند ،تناقض است .تناقض در اصطالح عبـارت اسـت از گـزارهای کـه در شـرایط
یكسان ،هم صادق است و هم کاذب .به عبارت دیگر ،تناقض عطـف دو گـزارة نقـیص
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۲ـ ۴عدم قطعيت و هستيشناسي
در داســتانهای مدرنیســتی« ،معرفــتشناســی» عنصــر غالــب اســت .امّــا در داســتانهای
پستمدرن« ،مایههای هستیشناسانه» عنصر مسلط اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر «تردیـد و
بیاطمینانیِ معرفـت شناسـانة قهرمانـان در آثـار مـدرن ،جـای خـود را بـه بـیثبـاتی و
کثــرتگرای ـیِ هســتیشناســانة شخصــیتها در آثــار پســتمــدرن مــیدهــد و عناصــر
معرفتشناسانه در پسزمینه قرار میگیرد» ) .(McHale, 1989: 10-11بدینترتیب« ،متن
هر رمان می تواند وجود جهان را به شكلهایی مختلف ترسیم کند ]...[ .مـیتـوان چنـین
نتیجه گرفت که رمان پسامدرن ،نشاندهندة گذاری از عدم قطعیت معرفـتشـناختی بـه
چندگانگی وجودشناسی است» (پاینده .)59 :1386 ،بر این اساس است که:

هم است که در شرایطی یكسان ،هر دو صادق باشند (شریف زاده و حجتـی .)89 :1390 ،در
مجموع دیدگاهیست که معتقد است «قضایای متناقضِ صـادق وجـود دارد» (پریسـت،
.)134 :1383

۲ـ 5گونهشناسي تناقض در رمان پستي
5

1ـ۲ـ 5گزارههاي متناقضِ «خود ـ ارجاع»
گزارههای خـود -ارجـاع ،اصـوالً گـزاره هـایی هسـتند کـه از نوشـتار یـا گفتـار خـو ِد
نویسنده/گوینده برداشت میشود .به عبارت دیگر ،نویسنده «به محضِ صحهگذاشتن بـر
امری در همان موقع آن را رد میکند» (وو .)206 :1389 ،برای مثال« :شك کردم باز ،نكند
صاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمیخواستم و نمیتوانستم ایـن را بـه روی خـودم
بیاورم» (کاتب« .)59 :1381 ،با چشمهای بسته زل زده به جایی»« ،شاید قبل از آنكه مـرده
باشم .او پاهای خون آلودم را نزدیك اتاقكش دیده بود .شاید برای همین راهـش را دور
میکرد  ...شاید پاییدن اطراف بهانه بود .میخواست قبل از مردنم چشـمش بـه جسـدم
نیفتد» (همان11 ،؛ نیز  70 ،63 ،62 ،24 ،23 ،20و.)...
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3ـ 5تناقض در شخصيتپردازي
1ـ3ـ 5ترديد در هستي شخصيتها
یكی از شگردهای کاتب در داستانپردازی ،عدم قطعیت در بازنمایی هویّـت شخصـیتها
اعم از خود مؤلف ،راوی ،کنشگر و یا سایر شخصیتهاسـت .ایـن نـوع تردیـد ممكـن
است به شیوههای گوناگونی بروز داده شود؛ نخست اینكه شخصیتها گرفتار نوعی شـك
و تردید در هویّت و هستی خود میشوند؛ برای مثال« :باز تردید به سراغم آمده بود :از
جا بلند شدم و پشت شلوارم را تكاندم .فكر میکردم میخواهد از دست مرد فرار کنـد.
تند کردم» (همان.)80 ،
در ادامه این شك و تردید تمام هستی شخصیتها را فرامیگیرد به گونـهای کـه آنهـا
«در هر نقشی که ظاهر میشوند ،نمیتوانند از این ابهام و تردید مخـرّب رهـایی یابنـد»
(یعقوبی و همكاران.)61 :1396 ،

۲ـ3ـ 5تكثّر هويّتي شخصيتها
تردید در هویّت و هستی شخصیتها ،منجر به تكثّر آنها میشود .در رمان پستی ،برخی از

پايان قطعيتها؛ بوطيقايِ «عدم قطعيت» در رمانِ پستمدرنِ «پستي»

3ـ3ـ 5تزلزل رفتاري شخصيتها
برخی شخصیتها در رمان پستی « بـه شـكلی غیرخطـی ،چنـدپاره و بـه لحـاظ درونـی،
متناقض» ظاهر شدهاند؛ به گونهای که «ویژگیهای درونی این شخصیتها با رفتار و کـنش
آنها یكی نیست و هیچ گونه ثباتی در آنها دیده نمیشود .رفتار و احساس آنها نسبت بـه
یكدیگر ،دچار نوعی تناقض و نابهنجاری اسـت( ».یعقـوبی جنبـهسـرایی و همكـاران:1394 ،
 )129برای نمونه در فصل اوّل رمـان ،تزلـزل رفتـاری میـان شخصـیت صـاحبخانـه و
شخصیت راوی به گونه ای اسـت کـه خواننـده را در تشـخیص ،دچـار شـك و تردیـد
میکند؛ خواننده تا پایان رمان نمی داند که آیا صاحبخانه همـان راوی داسـتان اسـت یـا
خیر؟ در جایی از رمان« ،صاحبخانه» با مشخصات یك مرد حضـور دارد و در ادامـه در
نقش زنی ظاهر میشود که به او خیانت کردهاند (کاتب.)67-38 :1381 ،
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شخصیتها در قالب هویّت دیگری تكثیـر مـیشـوند و بـه حیـات داسـتانی خـود ادامـه
می دهند .به عبـارت دیگـر ،شخصـیتها در طـول رمـان در موقعیتهـایی متفـاوت ظـاهر
میشوند .در این موقعیتها یك شخص با چهرههایی متعدد و گاه متناقض در طول رمـان
خودنمایی و خواننده را در تشخیص هویّت واقعی شخصیتها دچار سردرگمی و تناقض
می کند .برای مثال در رمان پستی شخصیت راوی یعنی جسـد لـهشـدة وی ،در فصـول
رمان در قالب شخصیتی تكهتكه ،متكثّر و متناقض در زمانهـا و مكانهـای مختلـف و در
قالب شخصیتهای متعددی بهطور همزمان و موازی زنـدگی مـیکنـد .در فصـل اول در
قالب جسد لهشده (کاتب 7 :1381 ،و  ،)30دوسـت بنكـه (همـان ،)13 :پسـر صـاحبخانـه
(همان ،)16 :راوی داستانهای کوپهای (همان 18 :و  ،)23پسر دکتر مقدونی (همـان )32 :و در
فصول بعد در قالب پسر ماهوش (همـان 115 :و  ،)116شوهر اکـرم (همـان ،)176 :شـوهر
مهتاب (همان 197 :و  ،)206شوهر مهوش (همان 207 :و  ،)238مرد گاریران (همـان )239 :و
غیره ظاهر میشود .هدف نویسنده از خلق این تفاوتهای شخصیتها ،دشوارسـازی تمـایز
آنها از همدیگر و در نتیجه عدم تعیّن هویت آنهاست.
تكثّر شخصیتها گاهی به صورت غیر مستقیم و در قالب تجسمی از صفات و اعمـال
فرو کاسته شده رخ می نماید :مثالً نویسنده در داستان ،شخصیتهایی را با صفاتی همچون
«زخم زیر گلو» و «موی سفید آرنج» توصیف و تكرار میکند؛ درحـالیکـه در مـتن بـه
صورت مستقیم به اسامی آنها اشاره کرده است.
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8۴

۴ـ3ـ 5تغيّر جنسيتي شخصيتها
یكــی از جلــوههــای تنــاقض در رمــان پســتمــدرن ،تنــاقض در هویّــت و هســتی
شخصیتهاست؛ به عبارتی دیگر ،برخی از شخصیتها دارای جنسیت متغیّـری هسـتند ،یـا
هر دو نوع جنسـیت را مـیپذیرنـد و در واقـع «دو جنسـه» هسـتند .یـا برخـی اوقـات
شخصیتها ،جنسیت خود را فراموش می کنند و دچار تناسخ جنسیتی مـیشـوند .دیویـد
الج معتقد است که «یكی از مهیّجترین مظاهر تناقض کـه بنیـانیتـرین نظـام دوگانـه را
نقض میکند ،موجود دوجنسی است و لذا نباید تعجـب کـرد کـه شخصـیتهای داسـتان
پستمدرنیستی اغلب از نظـر جنسـی دوسـوگرا هسـتند» (الج« .)161 :1386 ،نامشـخص
بودنِ هویّت شخصیتها ،موجب بی ثباتی دنیای توصیفشـده در رمـان و برجسـتهشـدنِ
ساختارِ وجودشناسانة آن میشود» (مكهیـل .)139 :1383 ،بـرای مثـال خواننـده در آغـاز
داستان تصور میکند «صاحبخانه» یـك شخصـیت مـرد اسـت؛ عنـوان «صـاحبخانـه»
تداعی گر مرد بودن است و عالوه بر آن ،او در شـیفت شـب و در بیـرون از منـزل کـار
میکند« :صاحبخانه صبح که به خانه میآمد به آسمان نگاه میکرد» (کاتب .)7 :1381 ،ایـن
تصوّرِ خواننده در صفحة  26رمان بههم می ریزد؛ آنجا که به یكباره صاحبخانه مـاجرای
حامله شدن و عاشق شدنش را برای راوی تعریف میکنـد« :روزی کـه فهمیـدم حاملـه
شدم ،میخواستم بمیرم» (کاتب.)26 :1381 ،
۴ـ 5ابهامگويي
ابهام در رمانهای مدرن ،همچون پازلی است که خواننده از کشف آن لذّت میبرد؛ چـرا
که مرجع این ابهام مشخص است .اما در رمان پستمدرن ،چیـزی بـرای کشـف کـردن
توسط خواننده وجود ندارد .واتكینز چاپمن معتقد اسـت کـه «واقعیتهـای پسـتمـدرن
نسبیاند .به جای یك واقعیـت ،واقعیتهـای بـیشـماری وجـود دارنـد؛ بسـته بـه آنكـه
پیشفرضهای فلسفیِ شناسنده چـه باشـند» (حقیقـی .)58 :1379 ،در رمـان پسـتی« ،تكثّـر
روایتها و تكثّر بازنماییها از یك یا چند شخصیت ،مانع از شكلگیری تمامیّتی واحـد در
ذهن خواننده می گردد .این وضعیت ،نـوعی ابهـام و پیچیـدگی را در سراسـر مجموعـه
ایجاد کرده است» (یعقوبی و همكاران .)66 :1396 ،منشأ برخی از ابهامگوییها در رمان پستی
ممكن است ناشی از برخی عدم قطعیتها همچون عدم قطعیـت در شخصـیتپـردازی و
روایتپردازی باشد؛ برای مثال:

پايان قطعيتها؛ بوطيقايِ «عدم قطعيت» در رمانِ پستمدرنِ «پستي»

جنازة خون آلودم توی آن یخچال کشویی ،جلو چشمهای صاحبخانه بود و خودم
سرِ پیچ ،دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که اَزَم چشم بر نمیداشت
و خودم روی تخت توی باران و حیاط دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به
صاحبخانه که پشت شیشهها ایستاده بود و به بهانه باران به من نگاه میکرد و
خودم که روی آن کاناپه دراز کشیده بودم و از پنجره زُل زده بودم به ساختمانهای
شهر وین» (کاتب.)77 :1381 ،
6

نمیدانم چطوری در یك آن ،تو چند زمان ،مكان و حال و هوا زندگی میکردم.
واقعاً دیگر نمیدانستم کدامشان هستم چون چیزی نبود معلوم کند این را .شاید
اگر آن شك نبود میدانستم کجا هستم .شاید هم میدانستم ،میخواستم اینطوری
آن کسی باشم که دوست دارم .شاید هم مهم نبود کدامشان هستم ،باید میدیدم
میخواهم کدامشان باشم ،و با سرنوشت او باقی راه را بروم (کاتب)78 :1381 ،؛

ـ به حاشیه رفتن نویسنده :برای مثال نویسنده در جایی فرایند نقشآفرینی شخصیتها
و کنشهای آنها را در قالب یك تمرین تئاتر برای خواننده بازگو میکند (ر.ک .همـان-90 :
)84؛
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5ـ 5اتّصال کوتاه
از شگردهای مهم ایجاد عدم قطعیت در رمانهای پستمـدرن ،اسـتفاده از اتصـال کوتـاه
است؛ اتصال کوتاه عبارت است از برقراری ارتباط بین دو جهان یعنی جهان داسـتانی و
جهان خارج .نویسندگان پستمدرن با استفاده از این شگرد به شیوههایی مختلف ،مانند
بر هم زدن فاصلة میان جهان داستان و دنیای خارج از متن ،خواننده را دچار سردرگمی
و عدم تعّین می کنند .الج بر این باور است که برای ایجاد اتصال کوتاه در متن ،میتـوان
از سه روش بهره برد« :در هم آمیزی وجوه متباین (وجه آشكار داسـتانی و وجـه ظـاهراً
مبتنی بر واقعیت) در یك متن واحد ،مطرح کـردن نویسـنده و موضـوع نویسـندگی در
متن ،و برمال کردن عرفهای ادبی» (الج .)187 :1386 ،در رمان پَستی نویسـنده از ایـن سـه
روش برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده کرده است .از جمله تمهیداتی کـه بـا اسـتفاده از
اتصال کوتاه سبب ایجاد عدم قطعیت شده ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
ـ گفتوگو با شخصیتهای داستان و گفتوگـوی شخصـیتهای داسـتان بـا نویسـنده
دربارة وقـایع و عناصـر داسـتان :بـرای مثـال راوی داسـتان در جـایی دربـارة خـودش
میگوید:

ـ گفت وگو با خوانندة رمان :حضور نویسنده در رمان و مخاطب قرار دادن خواننده،
توهّم واقعیت در رمان را بر هم میزند .برای مثال نویسنده پس از یك گفتگوی طوالنی
و خستهکننده بین دو شخصیت «زن و پیر زن» وارد داستان میشود و چنـین مـیگویـد:
«نمیدانم این همه حرف تكراری و خستهکننده برای چه بود .شاید منتظـر اتفـاقی بـود»
(همان)111 :؛

ـ حضور نویسنده در رمان به عنوان یك شخصیت جعلـی :نویسـنده در پاورقیهـای
پایان فصول در قالبِ شخصیتِ جعلی ـ ویراستار :ف .باقری ـ در رمـان حضـور یافتـه
است (همان.)254 ،166 ،114 ،92 :
 .6انواع عدم قطعيت در رمان پستي
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 6-1عدم قطعيت در زبان
زبان ،مهمترین تجلیگاه میزان قطعیت یا عدم قطعیتِ هر گویندهای اسـت .ذهنیـت هـر
نویسنده ای در زبانش نمود دارد .از این رو ،بر اساس الگوهای زبـانی هـر نویسـندهای،
میتوان به میزان قطعیت یا عدم قطعیت نوشتهاش پی برد .هرگونـه اخـتالل تعمـدی در
زبان منجر به عدم قطعیت میشود؛ از جملة این اختاللهای زبانی میتوان به ایـن مـوارد
اشاره کرد :به هم ریختن واژه ها ،غلط نوشتن تعمدی امالی کلمـات ،و عـدول از نحـو
سنتی و بر هم زدن انسجام روایت .عدم قطعیت در زبـان ،در شـكلهای متعـددی نمـود
پیدا می کند؛ در زیر ضمن اشاره به انواعِ عدم قطعیتِ زبانی ،بـه بررسـی آنهـا در رمـان
پَستی پرداخته خواهد شد:
1ـ1ـ 6عدم قطعيت در نحو يا «پيوستارِ بالغيِ جملهها»

پیوستار بالغی ،7در اصطالح زبانشناسی پیوند و جاذبة مولكولی میانِ جملههای
یك بندنوشت (پاراگراف) است ]...[ .سازماندهی واحدهای اندیشه در متن به
انسجام بالغی مشهور است [ ]...واژهها در درون جمله و جملهها در دلِ بندنوشت
و بندنوشت در دلِ متنِ بزرگتر سازماندهی میشوند .در نوشتارِ منثور ،هر
بندنوشت یك پیوستار کالمی است که یك اندیشة واحد را بیان میکند .انسجام
بالغی بندنوشت ،نشان از تداوم منطقی اندیشهها و توالی آنها دارد .سستی و
گسستگی بندنوشت ناشی از گسست و پارگی واحدهای اندیشه (جملهها) از
یكدیگر است (فتوحی.)279-280 :1390 ،

پايان قطعيتها؛ بوطيقايِ «عدم قطعيت» در رمانِ پستمدرنِ «پستي»

۲ـ1ـ 6عدم قطعيت در وجهيت
یكی از موارد بررسی عدم قطعیت در زبان ،بررسی وجهیت 8دستوری است.
وجهیت عبارت است از میزان قاطعیت گوینده در بیان یك گزاره که به طور ضمنی
به وسیلة عناصر دستوری نشان داده میشود و بیانکنندة منظور (کنش غیر بیانی) یا
قصد کلی یك گوینده یا درجة پایبندی او به واقعیت یك گزاره یا باورپذیری ،اجبار
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بنابراین پیوستار بالغـی حاصـل همكـاری سـاختهای دسـتوری مختلفـی از جملـه:
«ارجاع ،حذف ،پیوندهای واژگانی (ماننـد تكـرار ،تـرادف ،مراعـات النظیـر و تضـاد) و
تمهیدات پیوندی (مانند حروف ربط ،شرط و علیّت)» است (همـان .)280 :عـدم ارتبـاط
منطقی و دستوری میان محور افقی جمالت ،منجر به ایجاد گسست بالغـی و در نتیجـه
عدم شكلگیری پاراگراف میشود .دکتر فتوحی معتقـد اسـت کـه ایـن گسسـت در دو
مورد دیده میشود« :یكی جمله های بریده و مستقل ،و دیگری تداخل وجوه کالم (تنوع
و تغیّر زمان ،مكان ،موضوع ،مخاطب ،وجه فعل و غیره)» (همان .)282 :در رمـان پسـتی،
راوی در برخی موارد بهصورت ناخودآگاه به سمت گفتنِ جملههای بریده رفتـه اسـت.
در این موارد عمدتاً راوی در حالت غیر عادی قصه را روایت میکند ،یـا از روی تـرس
و اضطراب است مانند« :دیگر تحمل نداشت .شاید هم ترسیده بود :نمـیتوانسـت بـاور
کند :شاید از همه چیز خسته شده بود» (کاتب .)115 :یا در حال لحظـههـای احساسـی و
عاشقانه است« :بلند شدم .مهوش پشت مرا تكاند .گچی شده بود حتمـاً .تنـد از پلـههـا
آمدیم پایین .ازش جلو زدم .مهوش تندتر کرد .حس خوبی داشتیم» (همان.)223 :
از جمله موارد تداخل وجوه کالم در رمان پستی میتوان به این مـوارد اشـاره کـرد؛
«ماه وش بعد از سالها برگشته بود به خانة دوران کودکیاش :میخواهم تنها باشم» (همان:
 .)127در رمان پستی در برخی موارد راوی عناصر داستان را بـه سـخره مـیگیـرد .ایـن
مسأله سبب ایجاد گسست بالغی و معنایی مـی شـود ،بـرای مثـال در یـك صـحنه ،در
حالیكه راوی مشغول روایتِ «قاتل بودن ماهوش» است و تمام تمرکز خواننده و ماهوش
بر این مسأله است ،به یكباره زیر پای خواننده را خالی میکند و بـه وصـف شـانه زدن
موی ماهوش میپردازد« :شاید پسر خودش این بال را سر خـودش آورده بـود :شـاید او
[ماه وش] فقط یك وسیله بود :موهای بلند و طالیی ماه وش با نسیم میان پردههـا بـازی
میکرد» (همان.)205 :

و اشتیاق نسبت به آن است (فتوحی.)285 :1390 ،

بهطور کلّی وجوه مختلفِ فعل را ـ که عبارتند از :وجه اخباری ،تأکیـدی ،تردیـدی،
عــاطفی ،شــرطی ،پرسشــی ،تمنــایی (آرزو ،دعــا و پیشــنهاد) ،التزامــی ،امــری ،نهــی،
غیرشخصی (مصدری و وصفی) (فتوحی )286 :1390 ،از لحـاظ میـزان قطعیـت یـا عـدم
قطعیت معنا میتوان به دو دستة کلّی دستهبندی کرد:
الف) وجوهِ داللت گر قطعیت ،شاملِ وجه اخباری ،امری و نهی .ب) وجوهِ داللتگرِ
عدم قطعیت شامل وجه التزامی ،تمنایی و معرفتی (شناختی) (همان .)287 :مقولة وجهیت
در سه سطحِ «جمله ،زیرجمله و گفتمان» قابل بررسی است .وجهیـت در سـطح جملـه
شامل افعال و قیود است .در سطح زیرجملهای عبـارت از گـروههـای اسـمی ،قیـدی و
فعلی و نیز صفات وجهی است ).) Portner, 2009: 2-8
بر ایناساس در ادامه به هر کدام از وجوه مختلف داللت گر عـدم قطعیـت پرداختـه
خواهد شد.
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1ـ۲ـ1ـ 6وجه التزامي
یكی از وجوه بیانگر عدم قطعیت ،وجه التزامی است .التزام در این نوع وجه بـه معنـای
«وابسته بودن» (ناتل خانلری )30 :1368 ،است؛
در تشكیل این وجه ،همواره کلماتِ کاش ،شاید ،اگر ،بایستن ،خواستن ،آرزو
کردن ،خوب است و غیره مشارکت دارند که نشاندهندة موضع یا نظر گوینده و یا
نویسنده نسبت به حادثشدن و یا نشدن قضیهای است که فعل از آن اسم میبرد
(حسینی.)44 :1386 ،

گونههای مختلف وجه التزامی در رمان پستی به قرار زیر است:
الف) وجه شرطي :ابزار زبانی بیان شرط« ،اگر» است؛ با توجه به اینكـه در سـاختار
شرطی زبان فارسی ،فعل جملة پایه بر احتمال وقوع قضیهای داللت دارد ،این نوع وجه
میتواند در دستهبندی وجه التزامی قرار بگیرد؛ «اگر مرد همراهش نبود ،میرفـت دو تـا
بالل شیری میگرفت» (کاتب .)165 :1381 ،نكتة قابل تأمل اینكه در این رمان وجه شرطی
عمدتاً با افعال منفی به کار رفته است و این مسـأله در تشـدید عـدم قطعیـت بـیتـأثیر
نیست.
ب) وجه تمنّايي :این نوع وجه« ،در قالب دعایی همچون «مباد» و یا ترکیب با نشانگرهای
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وجهی مانند «کاش ،کاشكی ،ای کاش و حتی الهی» بـا صـورت مضـارع التزامـی فعـل
یافت میشود( ».عموزاده و همكار )66 :1391 ،که مشتمل بر «خـواهش و تمنّـا و مفـاهیمی
همچون میل ،امید ،دعا و آرزوست و در زبان فارسی بـا «کـاش» و مترادفهـای آن مثـلِ
«امیدوارم ،آرزو دارم ،مایلم ،کاشكی و غیره» همراه اسـت» (فتـوحی« .)288 :1390 ،کـاش
قبالً دیده بودیاش» (کاتب.)42 :1381 ،

نمیدانم ،شاید اولینبار آنجا بود که متوجه آن بریدگی شدم .چطور آن را ندیده
بودم؟ شاید نخواسته بودم .شاید ماهوش ،تو همان نگاه اول متوجه آن شده بود.
نمیدانم آن خط مال چه بود .شاید بعدها باید روی گلوی من مینشست .شاید رد
قضایی بود  ...شاید احمد همان اول خط را روی گلویم دیده بود .نمیدانم...
(کاتب.)155-156 :1381 ،

3ـ1ـ 6عدم قطعيت در ساختار زباني؛ مشتمل است بر:
1ـ3ـ1ـ 6سازههاي دستوريِ ترديدآفرين
الف) گروههاي فعلي متضمّن احتمال و نظاير آن؛ مانند :ممكن است ،احتمال دارد ،بهتر

است ،انتظار دارم ،مایلم ،اجازه دارم ،فكر میکنم ،احساس میکنم و غیره« :گاهی فكر
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۲ـ۲ـ1ـ 6وجه معرفتي (شناختي)
الینز این نوع وجهیت را مشتمل بر «نظر و درجة تعهد گوینده بر اساس اطالع و دانـش
و شواهد موجود نسبت به محتوای جمله» میداند .این نوع وجه «بـه طـور مسـتقیم در
بردارندة میزان اطمینان یـا عدم اطمینان گوینده نسبت بـه صدق گـزارههـای بیـانشـده
اسـت» ) .(Lyons,1977: 793بهعبارتِ دیگر« ،به آگـاهی ،بـاور و شـناخت گوینـده از
موضوع مرتبط است و داللت بر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارة صدق یك گزاره
دارد» (فتوحی .)288 :1390 ،برای نمونه موارد وجه معرفتـی کـه حـاکی از عـدم قطعیـت
است ،عبارتند از :قطعاً ،یقیناً ،مشخصاً ،حتماً ،با قاطعیـت ،بـا اطمینـان ،بـه طـور موثـق،
احتماالً ،فرضاً ،شاید و گزارههایی همچون :شك داشتن ،فكر کردن ،معتقد بـودن ،یقـین
داشتن ،باور داشتن و غیره است؛ باالترین بسامد وجهی در رمان پسـتی متعلـق بـه ایـن
وجه است .در این رمان به طرز شگفتآوری از واژة «شاید» استفاده شـده اسـت .رمـان
شامل  256صفحه و بسامد تكـرار شـاید بـیش از  420مـورد اسـت .تكـرار تعمدانـه و
دیوانهوار «شاید» خواننده را در یك بالتكلیفی مطلق رها میکند:

میکنم مثل شما مردهام ولی خبرش به من نرسیده( ».همان« ،)41 :احسـاس مـیکـنم کـه
بدجوری بهت نیاز دارم( ».همان« ،)54 :فكر میکنی کی برندة داستان است؟» (همان.)86 ،
ب) قيدهاي ترديدي شامل ظاهراً ،فرضاً ،احتماالً ،گویا ،انگار و غیـره« :انگـار ایـن
قدر آرام مرده بودم یا این قدر آرام به دنیا آمده بودم که حتی خودم هـم فهمیـده بـودم»
(همان.)35 ،
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ج) استفادة مكرّر از حرف ربطِ «يا»؛ این نوع حرف ربط به واسطة تردیدآفرینی در
مسیر انتخاب خواننده سبب ایجاد عدم قطعیت میشود« :نمی دانستم واقعـاً آن نوجـوان
لخت و سرمازده هستم یا آن پسر حاال بزرگشده( ».کاتب« ،)35 ،برای همین گاهی شـك
میکردم که آن مرد پسرش است یا شوهرش» (همان.)71 :
د) بسامد باالي جمـالت پرسشـي؛ ذات پرسـش از ندانسـتن و تردیـد سرچشـمه
می گیرد .وقتی دچار عدم قطعیت در مسألهای میشویم ،یكی از راههای رفع این حالـت
پرسشگری است .مثال« :مرد گفت :آن طرف خیابان چه خبر است نگاه میکنی تو هـی؟
اکرم گفت :چه خبر میخواهی باشد؟ اهل کجا هستی؟ گفت :خانهات دور است؟ پشت
کاروانسرای ایاغ خانه ،کاشی چهل .برای چی پالک چهل؟( »...همان.)159 ،
ه) بسامد باالي افعال منفي :از میان افغال منفی ،تكرار فعلهای «نمـیدانـم ،نیسـت،
نمیگوید ،نمیتوانم ،نرفتم ،نبود و نمیخواست» در مقایسه با سایر افعال بیشـتر اسـت؛
بعد از تكرار قید «شاید» دومین بسامد تكرار از آنِ فعلِ «نمیدانم» است .کمتر صفحهای
از رمان خالی از این فعل است« :نمیدانم تو فكر چی بود» (همان .)14 :یا «نمیدانم شاید
چون میترسیدم( »...همان« .)15 :نمیدانم ،شاید هم نرفتم آنجا چون اگر میرفتم چیـزی
نبود» (همان.)17 :
۲ـ3ـ1ـ 6جهتگيري 9دستوري
منظور از «جهت» ،فاعلیسازی یا مفعـولیسـازی جملـههـا و وجـهنماهاسـت؛ «درجـة
قطعیت و قدرتی که وجهنماها به کالم میدهنـد ،بـه طـرز برجسـتهای بـه فـاعلی 10یـا
مفعولی 11بودن این نوع جمالت بستگی دارد .فاعلیسازی به بیـان عقیـدة نویسـنده یـا
گوینــده مربــوط مــیشــود .در مقابـلِ ایــن واژه ،مفعــولیســازی قــرار دارد کــه مفهــوم
کنشپذیری را به نمایش میگذارد .فاعلیسازی از عواملیاست کـه قطعیـت زیـادی بـه
کالم میبخشد .دو جملة «این حرف مطمئناً صحیح است» و «من مطمئنم که این حـرف
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صحیح است» در ظاهر دامنة یكسانی از معنا را پوشش میدهند؛ اما تفاوت آنهـا در ایـن
است که در مثال دوم ،گوینده با بیان فاعلی ،به طور آشكار منبع اعتقاد راسخش را بیـان
می کنـد و ایـن شـیوة بیـان بـر لحـن و گفتمـان تـأثیری بـهسـزا داردHalliday & ( ».
Matthiessen, 2004: 149-150؛ بهنقل از :کاظمینـوایی و همكـاران )138-139 :1394 ،مثـال:
«روی زمین کلّی جای پنجه بود ،شاید به تعداد قطارهایی کـه از آنجـا گذشـته بودنـد»
(کاتب .)8 :1381 ،راوی در اینجا میتوانست بهصراحت بگوید :من روی زمین چنـگ زده
بودم.
12

۴ـ3ـ1ـ 6بههمريختگي در کاربردِ نشانههاي سجاوندي
هرکدام از نشانه های سجاوندی براساس موقعیتهای خاصی در جمله به کـار مـیرونـد؛
مثالً در پایان جملـه از نقطـه ( ).اسـتفاده مـیشـود .ایـن نظـامِ تعریـفشـده در متـون
پستمدرن به هم میریزد .برای نمونه در رمانِ پَستی ،نویسنده در برخی موارد به جـای
نقطه و یا ویرگول از دو نقطه ( ):استفاده کرده است:
صاحبخانه [ ]...داشت شام میخورد و به حرفهای ما گوش میکرد :شاید پسرک
هم هزاربار این نقشه را توی ذهنش مرور کرده بود :میله را چسبید :آخر چرخش

91


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

3ـ3ـ1ـ 6بيان استعاري وجهنمايي
یكی دیگر از شگردهای سنجش میزان قطعیت یا عدم قطعیت گوینده ،توجـه بـه «بیـان
استعاری انتخاب وجهیت» در جمله است؛ به عبارت دیگر« ،بیان استعاری وجـهنمـایی،
هرگونه انتخابی را که گوینده به وسیلة آن درجـة قطعیـت کالمـش را تعیـین مـیکنـد،
دربرمیگیرد» (کاظمینوایی و همكاران .)139 :1394 ،هلیـدی بـا ذکـر مثالهـایی در ایـنبـاره
می گوید« :عباراتِ روشناستکه ،کسی نمیتواند ایـن را ردّ کنـد ،مشـكل مـیتـوان از
پذیرش آن اجتناب کرد ،و شكّی نیسـت کـه ،همگـی یـك معنـا دارنـد؛ مـن مطمئـنم»
(همانجا) .بر ایناساس انتخاب هرکدام از ایـن عبـارات توسـط گوینـده بیـانگر میـزان
قطعیت یا عدم قطعیت در کـالم اوسـت .بـرای مثـال در رمـان پسـتی زمـانیکـه راوی
میخواهد «کالفهبودن ماهوش» را به تصویر بكشد ،از عبارات متعددی ـ که همگـی دالّ
بر آن موضوع هستند ـ استفاده کرده است« :شاید اگر مـیدانسـت ،هـیچوقـت پـا جلـو
نمی گذاشت .دیگر تحمّل نداشت .شاید هم ترسیده بود .نمیتوانست بـاور کنـد .شـاید
مدّتها بود از همهچیز خسته شده بود» (کاتب.)115 :1381 ،

داشت میرفت :سرش را برد جلو :چرخ از روی گردنش گذشت :صدای خرد
شدنِ استخوانهایش را شنید( »:همان.)9 :
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این نوع هنجارگریزی نگارشی « عـالوه بـر تأکیـد بـر عـدم قطعیـت ،یـادآور پایـان
چندفرجامی متون پسامدرن است که در مقیاس کوچكتـری ماننـد سـطر یـا پـاراگراف
اجرا شده است» (یعقوبی جنبهسرایی و منتشلو.)159 :1391 ،
از میــان اشــكال مختلــف عالئــم ویرایشــی و نگارشــی ،ســهنقطــه ( )...بــهواســطة
تعلیق آفرینی بیش از همه در رمانِ پستی بهکار رفته است؛ این مسأله از نظـر فلسـفی بـا
نوعِ ادبیِ رمانِ پسامدرن کامالً همخوان است .چرا که «سه نقطه ،به دلیلِ داللت بر عـدم
قطعیت ،برای نمایشِ باورهای پستمدرنیته بسیار مناسب است» (همـان .)160 :از جملـه
موارد کاربردِ سه نقطه در رمانِ پستی ـ که نشانگر عدم قطعیـت در سـاختار زبـانی ایـن
رمان است ـ میتوان به این موارد اشاره کرد:
الف) استفاده از سه نقطه در آغاز سطر برای نشان دادنِ «نوعی گسسـت در زنجیـرة
خطی روایت» (همان)...« :شاید زمانی شـاگرد و اسـتاد بودند...شـاید مـدتی همكـار هـم
بودند...شاید مدتها پیش از هم طالق گرفته بودند...شاید مهتاب تنهـا رابـط او بـا گـروه
بود» (کاتب...« .)197-198 ،چون دوستش دارم مجبورم زجرش بدهم» (همان.)60 :
ب) جانشینسازی به جای بخشِ محذوف جمله :در این روش ،نویسـنده بـا حـذفِ
فعل جمله و استفاده از سهنقطه بهجای آن ،سعی دارد خواننده را در پُر کـردنِ خههـای
متنی مشارکت دهد .دستاورد این شگرد برای متن و خواننده ،تردید در تشخیصِ بخـشِ
محذوف جمله و به تبع آن عدم قطعیت است« :مردی جدول حل مـیکـرد و( »...کاتـب،
« .)18نمیدانم برای چی تو باالخانه نگهشان داشتم .شاید( »...همان.)169 :
ج) دستکاری در تعداد سه نقطه :هدف نویسنده از کم یا زیاد کردنِ تعدادِ سهنقطـه
(دو نقطه و یا بیش از سه نقطه) ،ایجاد تردید در تردید اسـت .خـودِ سـهنقطـه متضـمّن
تردید و عدم قطعیت است .بهعبارت دیگر ،در این حالت« ،حتی عـدم قطعیـت نیـز بـا
قطعیت بیان نمیشود» (یعقوبی جنبهسرایی و همكار .)161 :1391 ،مانند «بـا چشـمهای بسـته
زل زده به جایی  ......ضمایم :چیزهایی هست که مزه میدهـد مثـل ( »......کاتـب:1381 ،
.)256

5ـ3ـ1ـ 6تسامح در استفاده يا عدم استفاده از نشانههاي سجاوندي
عدم استفاده از عالئم نگارشی به صورت عمدی و یا استفادة بیجا و مكرّر از آنها ،گونهای

پايان قطعيتها؛ بوطيقايِ «عدم قطعيت» در رمانِ پستمدرنِ «پستي»

عدم قطعیت است.
عالئم ویرایشی در صدد ایجاد صراحت در بافت کالمی و رسیدن به معنایی
شفافاند و وقتی این عالئم حذف میشوند ،نوعی سردرگمی ایجاد میشود و معنا
ناتمام میماند .از سویی دیگر ،وقتی عالئم ویرایشی از میان واژگان و گزارهها
حذف میشود ،منطق سخن در محور همنشینی بههم میخورد (یعقوبی و همكاران،
.)168 :1391

برای مثال نخستین جملههای رمان با این عبارات و به همین صورت آغاز مـیشـود:
« پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی بلنـدی و پسـتی بلنـدی
بلندی بلندی [( »]...کاتب .)3 :1381 ،از دیگر موارد تسامح در استفاده از عالئم نگارشی و
ویرایشی ،ایرانیك (ایتالیك) کردن عبـارات و جملـههـا در جاهـای غیرضـرور اسـت:
«کسی بادبادکی را آن دورها خال آسمان کرده بود .در را باز کرد :حیاط ته داالن تاریك
بود .در را آرام باز کرد .از داالن گذشت» (همان.)7 :

۲ـ 6عدم قطعيت در روايت
برخالف روایت در رمانهای مدرن که مشتمل بر سه ویژگیِ «روایت خطّی ،روایت عِلّی
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6ـ3ـ1ـ 6بازيهاي زباني
یكی از شگردهای ایجاد عدم قطعیت در زبان ،بهرهگیـری از بازیهـای زبـانی اسـت .در
رمانهای پسامدرن ،بازیهای زبانی عمدتاً با هدف به چالش کشیدن امكاناتِ زبانی ایجـاد
میشوند .برخی از نظریه پردازان پسامدرن بر این باورند که درک ما از واقعیت بـه زبـان
وابسته است؛ از این رو هرگونه اخاللی در محورهای جانشینی و همنشینی زبـان ،منجـر
به واقعیتسازیهای تصنّعی میشود .از جمله بازیهای زبـانی کـه در رمـان پَسـتی آمـده
است میتوان به بازی در شیوة حـروفچینـی برخـی واژههـا اشـاره کـرد؛ بـرای مثـال
نویسنده در نخستین صفحة رمان ،با اسـتفاده از دو واژة «پسـتی و بلنـدی» یـك لـوزی
طراحی کرده است .در ضلع فوقانی این لوزی ،واژة «پستی» و در ضـلع پـائینی آن ،واژة
«بلندی» نهاده شده است .شیوة قرارگیری ایـن دو واژه ،خـود متضـمّن تنـاقض اسـت.
نویسنده با برجسته کردنِ فیزیكی این دو واژه در صدرِ رمان ،ضمن جلب توجه خواننده
به فیزیك کتاب ،این مفهوم را القاء مـی کنـد کـه داسـتان ،چیـزی جـز همـین بازیهـای
واژگانی نیست؛ به عبارت دیگر ،نویسنده از همان آغاز به دنبـال نشـان دادنِ الیـههـای
عدم قطعیت در وجوهِ مختلف داستان است.

و مرکزیّت شخصیتها»ست ) ،(Contable, 2004: 51روایت در رمانِ پستمدرنِ «پستی»،
یك روایت غیرخطّی ،غیرعلّی و ترکیبی از خردهروایتهاست؛ بنابراین بستر عدم قطعیـت
در این بخش نیز آماده است .گونه های عدم قطعیت روایت در رمان پستی از ایـن قـرار
است:
1ـ۲ـ 6تناقضِ ژانري
در یك اثر ادبی ،ممكن است چندین ژانرِ سازگار با هدف تقویت مفهومرسانی در کنارِ
همدیگر بیاید که عمدتاً از میانِ آنها ،یك ژانر صدای غالبِ مـتن مـیشـود .در رمانهـای
پسامدرن و از جمله رمان پستی ،در کنار هم آمدنِ ژانرهـای متضـاد و ناسـازگار سـبب
شده است هیچ ژانری در متن غالب نباشد.
انواع مختلفی از ژانرها بدون هیچگونه انسجام ،تناسب و رابطهای در کنار هم قرار
میگیرند .تلفیق ژانرها چه از نظر محتوا ،چه ساختار و چه زبان ،خواننده را در
گسستی فراگیر گرفتار میکند و در پایان هم به تعیّن و قطعیت نمیرساند (وو،
.)210 :1389
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این مسأله بر رمان پستی نیز حاکم است؛ خواننده دقیقاً نمیتواند تشخیص دهد بـا چـه
رمانی سر و کار دارد .چرا که این رمـان ترکیـب تنـاقضآمیـزی از ژانرهـای «عاشـقانه،
مرگ ،وحشت ،زندگینامه ،حادثه و غیره» است و هیچیك از ایـن ژانرهـا در رمـان بـر
دیگری غالب نیست .راوی در چندین صفحه یا پاراگراف غرق در موضوعی میشـود و
پس از آن به یكباره موضوع را رها میکند و وارد ژانر دیگـری مـیشـود؛ بـرای مثـال
راوی در این چند سطر از زبان جنازهاش چنین میگوید:
جنازة خون آلودم توی آن یخچال کشویی ،جلوِ چشمهای صاحبخانه بود و خودم
سر پیچ دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که ازم چشم برنمیداشت.
فكر کنم دمای یخچال چند درجه زیر صفر بود چون چشمهایم خیلی درد گرفته
بود .نمیدانم ،شاید هنوز سر پیچ بودم و انتظار قطار ده و پانزده دقیقه را میکشیدم
(کاتب.)77 :1381 ،

چند صفحه بعد راوی وارد ژانر دیگری میشود« :شانه به شانة هم آرام میرفتیم :باد
تو گندمزار آن سمت ریلها میدوید و گندمها موج برمیداشـت :صـدای قطـاری از دور
میآمد» (همان.)80 :
۲ـ۲ـ 6استفاده از شيوة داستان در داستان
در شیوة داستان در داستان ،ـ که میراث هزار و یك شب است ـ نویسنده به شكلی جزیرهوار
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و اپیزودیك داستانها را روایت میکند .این نوع روایتگری ،منجر به چرخهای نامتنـاهی
در رمان پستی شده است .برای مثال داستان با گفتار راوی آغاز میشود .در ادامـه بنكـه
ظاهر می شود .در دل داستان بنكه ،داستان دکتر الكلی میآید .در دل داستان دکتر الكلی،
داستان دکتر مقدونی می آید .در دل این داستان ،داستان دختر و پسـری مـیآیـد کـه در
بیرون از شهر آنها را گرفتهاند و به طرز فجیعی به قتل رساندهاند .سپس داسـتان غیـرت
جان و در ادامه هم داستان صاحبخانه میآیـد (کاتـب 40 ،32 ،28 ،26 ،14 ،13 ،7 :1381 ،و
غیره).
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3ـ۲ـ 6نامگذاريهاي نامأنوس
یكی از شگردهای کاتب بـرای تعلیـق شخصـیتها ،اسـتفاده از نامهـای نامـأنوس اسـت.
خواننده در مواجهه با نامهای ناآشنایی همچون «لبـی ،بنكـه ،مقـدونی ،گرگـی ،غیـرت،
هاتفی ،ماهوش ،آلوچه و غیره»« ،ناخودآگاه به دنبال یافتن (و چه بسا فرافكنی) فرهنـگ
معهود خود در متن (و شخصیتها) است ،امّا وقتیکه با نامهای عجیب مواجـه مـیشـود،
امكان ریختن فرهنگ معهود خواننده در متن دچار اختالل مـیشـود و از رهگـذر ایـن
اختالل ،معانی متكثّری زاده میشود» (یعقوبی جنبهسرایی و همكاران .)71 :1396 ،نویسنده بـا
انتخاب چنین نامهایی ،به دنبال عدم تعیّن هویتها در رمان پستی است؛ نخستین انتخـاب
کاتب در بحث نامگذاریها ،عنوانِ رمان است؛ واژة «پستی» به واسطة «نوعِ دسـتوریاش»
که «مصدر» و فارغ از «زمان ،شخص و شمار» است ،دارایِ عدمِ قطعیـتِ بسـیار بـاالیی
است .ساختار و محتوایِ مبهمِ این عنوان ،براعتِ استهاللِ مناسبی برای ورود بـه دنیـایِ
عدم قطعیتها در متن است.
از دیگر شگردهای کاتب در بحث نامگذاری« ،بینام» کردن برخی از شخصیتهاست؛
بی نام کردن شخصیتها در رمان پستی ،منجر به نگـهداشـتن آنهـا در یـك عـدم قطعیـت
دائمی شده است .بینامی شخصیتها در یك چرخة نامنسجم و تعیّنناپـذیر سـبب شـده
است که تصویری مشخص و پایدار در ذهن خواننده در هنگام قرائت این رمـان شـكل
نگیرد .حاصل مواجهة خواننده با چنین شخصیتهای ناپایـدار و تعریـفناپـذیری چیـزی
جز عدم قطعیت و تعلیقآفرینی نیست؛ برای مثال در یكی از فصول داستان ،راوی یكـی
از شخصیتها را از اول تا آخر با عنـوان «مـرد» خطـاب مـیکنـد« :مـرد جلـوِ در چـوبی
پوستهپوستهشدة سبزی ایستاد ]...[ .مرد کلیدی از جیبش درآورد انداخت تو قفل»(کاتب،

.)171 :1381

۴ـ۲ـ« 6گسيختگي» و «چندگانگيِ» منظرهاي روايي
در این رمان به قولِ دیوید الج« ،سیالنِ ذهن تبدیل شده است به سـیالنِ روایـت» (الج،
 .)128 :1386از مهمترین جلوه های گسیختگی و چندگانگی روایی در این رمان ،میتـوان
به استفادة مكرّر راوی از جمله های معطوف به هیچ اشاره کرد .در ایـن مـوارد راوی در
اوج روایت ،به یكباره با آوردن «و» عطف دنبالة جملـه را بـا گذاشـتن سـه نقطـه رهـا
میکند .در حالیکه امكان تشخیص ادامة جمله برای خواننده دشوار و چندوجهی است:
«مدتها بود همچنین بارانی را وین به خودش ندیده بود و( »...همان.)80 :
13
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5ـ۲ـ 6راويان غير قابل اعتماد
در این نوع روایت ،به واسطة بیاعتبار بودن سخنان راوی ،مخاطب نمیتوانـد روایـتش
را به عنوان حقیقت بپذیرد؛ خواننده با استفاده از نشانههای درونمتنی همچون :تنـاقض
در کالم راوی ،فراموش کاری راوی ،اختالل حافظه ،دیوانگی ،دروغگویی و سادهلوحی؛
و یا نشانههای برونمتنی همچون :غیرممكن بودن رخدادها در عالم واقعیت ،پی به غیـر
قابل اعتماد بودن راوی می برد .راوی در هر کدام از هفـت فصـل رمـان پسـتی ،متغیـر،
ناشناس و توأم با عدم تعیّن است .در فصل اول ،راوی اول شخص ،ناشـناس و بـینـام
است .چند صفحه بعد ،راوی که به نظر میرسد جنازة پسرکی است ،در ماجرای تازهای
ظاهر میشود .از صفحة  81تا  84راوی با مخاطب ناشناسی که به نظـر مـیرسـد خـود
نویسنده باشد ،وارد گفتگو میشود .چند صفحه بعـد ،راوی بـاز تغییـر مـیکنـد :راوی
اینبار با بازگو کردن یك تمرین تئاتر بهدنبال القای فضای تازهای به رمان بـا اسـتفاده از
بیان غیرمستقیم است (همان84 :ـ .)90راوی در فصل سوم به بیان ماجرای پیرزن فـالگیـر
و زن تنها میپردازد (همان .)114-92 :فصل چهارم مـاجرای زنـدگی زنـی اسـت بـه نـام
«ماهوش» که از نگاه بچهای که در رحم اوست بیان میشود (همـان .)157-115 :دسـتاورد
راوی غیرقابل اعتماد برای رمان پستی ،نسـبیگرایـی و عـدم قطعیـت اسـت .از ایـنرو
خواننده ناچار به مشارکت در متن و دریافت معنای واقعـی مـتن از البـهالی گفتارهـای
متناقض راوی میشود.
6ـ۲ـ 6ستيز با مرکزگرائي نويسنده
از جمله شگردهای نسبیگرائی و عدم قطعیت در رمان پستی ،مبارزة نویسنده با حاکمیت
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خود در داستان است (تـدینی)68 :1386 ،؛ حضـور نویسـنده بـه عنـوان راوی در داسـتان
محسوس است اما خبری از قاطعیت و حاکمیت او نیست .کاتب در پـاورقی پایـان هـر
کدام از فصول رمانش از ویراستاری با نام اختصـاری «ف .ب» یـا «فهیمـه بـاقری» نـام
می برد که با اظهار نظری کوتاه ،حضور خود را در کنار مؤلف تثبیت کرده اسـت .بـرای
نمونه کاتب در پایان یكی از فصول رمانش و در پاورقی میآورد« :تكههای ایـن فصـل
باید در البهالی تكههای فصلهای بعدی قرار گیرند .به نحوی که تكمیلکننـدة همـدیگر
باشند و یك فصل واحدی را بسازند (ف.ب)» (کاتب.)114 ،
3ـ 6عدم قطعيت در ايدئولوژي
در رمان پَستی ،بنا بـر نگـرشِ فروپاشـی کـالنروایتهـا ،ایـدئولوژیهای نسـبیگرایانـه و
چندوجهی ،جایگزین ایدئولوژیِ قاطع و سلطه گر شده است؛ در این رمان ،راویِ دانـای
کل ،ـ که اقتدار و قاطعیت دارد ـ جای خود را به صداهای مختلـف و گـاه متضـاد داده
است .بر این اساس ،چندصدایی در کنار بـروز شخصـیتهای مختلـف منجـر بـه تجلـی
ایدئولوژیهای مختلف میشود .در زیر ضمن تقسیمبنـدی ،بـه تبیـین آنهـا نیـز پرداختـه
میشود.
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1ـ3ـ 6ايدئولوژي ناشي از چندصدايي
در یك تعریف ساده چندصدایی عبارت است از «حضـور صـداهای متفـاوت در مـتن،
بدون سلطة یك صدا بر دیگر صداها» (گودرزی .)60 :1390 ،بحثِ چندصدایی با مباحـثِ
تفاوت لهجهها ،لحنِ شخصیتها و نیـز تشـخّصِ کالمـی شخصـیتها متفـاوت اسـت؛ بـه
عبارت دیگر« ،چندصدایی ،منعكسکنندة صداهایی است که خفه شدهاند یـا بـه حاشـیه
رانده شدهاند یا به صورت زمزمه درآمدهاند» (بینیـاز .)194 :1383 ،از اینرو ،اگر در متنـی
ما شاهد حضور نمایندگانی از اقشار مختلف بهویژه بخشِ اقلیـتِ حاشـیهای و وامانـدة
جام عه همچون ورشكستگان ،معتادان ،سربازها و غیره باشـیم و صـدای ایـن اقلیـت در
کنار سایر اقشار توانمند جامعه در متن شنیده شود ،میتوان گفت که آن متن ،یـك مـتن
«چندصدا» محسوب می شود .از طرفی ،یكـی از مهمتـرین موانـعِ بـروز چندصـدایی در
متن ،سلطة ایدئولوژی است .رمان پستی رمانیست چندصدایی که در آن صدای اقشـار
به حاشیهرانده شدة جامعه بهخـوبی بازتـاب داده شـده اسـت .در ایـن میـان ،راوی بـا
پــرداختن بــه جزئیــات و حواشــی زنــدگی شخصــیتهایی از اقشــارِ مختلــف ماننــد
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«شیشهجمعکن ،دختران فراری ،صاحبخانه ،فالگیرها و غیره» افكـار و باورهـای آنهـا را
وارد متن کرده است« :صبح تا غروب تو کوچه پسکوچهها میچرخیدم و هرچه بطـری
و ظرف شیشهای بود جمع می کردم .شاید دنبال بهانه بودم که خـودم را سـرگرم کـنم».
(کاتب.)16 ،
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۲ـ3ـ 6ايدئولوژي ناشي از چندشخصيتي
در رمانهــای چندشخصــیتی« ،جهــانِ روایــتشــده ،جهــانِ روایتهــای گونــاگون از
شخصیتهاست که بهوسیلة دیدگاهِ دگرگونشوندة راوی بیان میشود» (احمدی.)99 :1370 ،
چندشخصیتی دو وجه دارد :الف) شخصیتهای متعدد ب) وجود شخصیتهای متعـدد در
یك شخص .رمان پستی از نظر تعدّد شخصیتها یكی از رمانهای غنی است؛ بـرای مثـال
شخصیتهای فصل اول رمان عبارتند از :راوی که هر بار در نقش جدیدی ظاهر میشـود
از جمله شیشهجمعکن و جنازه و غیره ،صاحبخانه ،پسرک ،لُبـی ،بُنكـه ،پیرمـرد ،دکتـر،
گرگی ،زیبا ،پدر ،مادر ،غیرت جان ،هاتفی و مرد .نكتة دیگر آنكـه برخـی از شخصـیتها
اسم ندارند و با عناوینی همچون «پیرمرد ،مرد ،زن ،پسرک و دخترک» در داسـتان بارهـا
آمدهاند .برای مثال شخصیت «پیرمرد» در قالب شخصیتهای متعـددی در فصـول «اول و
چهارم و ششم» تكرار شده است .بینامی شخصیتها و در عین حـال تكـرار آنهـا باعـث
سردرگمی خواننده و ایجاد عدم قطعیت در داستان شده است.
۴ـ 6عدم قطعيت در شخصيت
یكی از جنبههای مهم و پیچیدة داستان پستمدرنیستی ،بحث «شخصیتپردازی» است؛
شخصیتها در داستانهای پستمدرن عمدتاً سیّال ،غیرقابل اعتماد ،بی ثبات و دچار بحران
هویّت هستند .افكار و گفتار آنها مبتنی بر کابوس ،رؤیا و تخیّـل اسـت و «مـنپریشـی»
خصوصیت بـارز آنهاسـت .از منظـر روانشـناختی ،شخصـیتها اسـكیزوفرنیك هسـتند؛
کمحرف ،هذیانگو و بیربطگو .دنیای شخصیتها در رمان پستی به راحتی از ذهنـی بـه
عینی ،از درون به برون و از واقعیت به فراواقعیت در حال نوسان است .این ناپایـداری،
خواننده را در تشخیص واقعیت از خیال دچار تنش و تناقض میکند .خواننـده در ایـن
حالت در برزخی از خیال و واقعیت دچار عدم قطعیت میشود .برای مثال« :شك کـردم
باز نكند صاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمیخواستم و نمیتوانستم این را بـه روی
خودم بیاورم» (همان.)59 :
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1ـ۴ـ 6عوامل شخصيتپردازي در رمان پستمدرن پستي
14
1ـ1ـ۴ـ 6مرکززدايي از سوژه
ماجراهای رمان پستمدرن پستی ،حول یك قهرمان ویـژه نیسـت و بـرخالف رمانهـای
کالسیك ،در اینجا شخص همهکارهای دیده نمیشود .شخصیتها در ایـن رمـان ،در یـك
بن بست هستیشناختی گرفتار شـده انـد و عـالوه بـر تكـرار و روزمرگـی ،در گـرداب
سرگردانی رها شدهاند .در این رمان ،بهواسطة نامتعیّن بودن شخصـیتها ،امكـان انتخـاب
شخصیت قهرمان وجود ندارد .اکثر شخصیتها به یك اندازه در داستان تكرار شـدهانـد و
هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد .عالوه بـر ایـن ،افـراط در بـیثبـاتی و کثـرتگرایـی
هستی شناسانة شخصیتها ،سبب شده است نتوانیم به هـیچکـدام از شخصـیتهای داسـتان
لقب «قهرمان» بدهیم.

5ـ 6عدم قطعيت زمان و مكان
یكی از ویژگیهای مهم رمانهای پستمدرن ،پریشـانی در عناصـر زمـان و مكـان اسـت؛
پریشانی زمـانی  -مكـانی عبـارت اسـت از مغـایرت در چنـد و چـون زمـان و مكـان
رویدا دهای واقعی با وقایع داستانی .در رمان پستی نویسنده به راحتی از زمان گذشته به
حال و از حال به گذشته جهش میکند .از ایـنرو در ایـن رمـان ،نـه تنهـا نظـم زمـانی
رویدادهای گذشته دچار پریشانی و عدم انسجام شده اسـت بلكـه زمـان حـال نیـز بـه
جریانی ماللآور ،آشفته و بیترتیب تبدیل شده است« :در پشت سـرم حرفهـای زیـادی
میزدند .می گفتند با سگهای ولگرد دوست میشوم و حسابی بهشـان مـیرسـم .وقتـی
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۲ـ1ـ۴ـ 6پارانويا و روانپريشي شخصيتها
شخصیتهای پارانویایی به کسانی اطالق میشود که «به شدّت گرفتـار ذهنیتهـای متكثّـر
هستند تا آنجا که امكان تمایز میان ذهنیت و واقعیت را از دست دادهاند و کنشهای آنهـا
غالباً سویهای منفی و ضدّ قهرمانی (خودکشی ،خیانت و غیره) دارد» (یعقوبی جنبهسرایی و
همكاران .)73 :1396 ،بحران هویّتی در برخی از شخصیتهای رمان پستی عمـالً آنهـا را بـه
شخصیتهایی چندپاره و چندگانه تبـدیل کـرده اسـت .از ایـنرو یكـی از بـنمایـههـای
(موتیف) برجسته در رمان ،موضوع «خودکشـی» اسـت« :فكـر زن و خودکشـی ممكـن
است موقتی دست از سر آدم بردارد؛ اما باز برمیگردد .چون به جـای اینكـه آدم سـالی
یكبار با غم و درد بمیرد ،بهتر است یكبار کلك خودش را بكند» (کاتب.)31 ،

خوب رفیق شدیم ،آنوقت بازیکنان میآوردمشان سـر آن پـیچ :بـه پـیچ کـه رسـیدیم
چوب را پرت کردم آن طرف ریلها» (کاتب.)29 :1381 ،
اینگونه روایت کردن اگر تعمدی باشد ،شاید برای سیال کردن زمان استفاده شده؛
به این معنی که راوی در گذشته و حال در رفت و آمد است ،پس زمان مشخصی
را القاء نمیکند و باز به همان عدم قطعیت در وقوع یك اتفاق منجر میشود
(غریبدوست.)26 :1382 ،
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زمان در رمان پستی عمدتاً غیر خطی و در نوسان است .عالوه بر این ،نـوع روایـت
در رمان به گونهای است که امكان تشخیص وقوع یا عدم وقـوع افعـال و رخـدادها در
زمانهای حال یا آینده دشوار است؛ از اینرو بروز این حالت در فصل اول رمـان پسـتی
سبب شده است خواننده در تشخیص زمان افعال دچار عدم تعیّن شود .به عبارت دیگر
خواننده نمیتواند تشخیص دهد که آن وقایع اتفـاق افتـاده اسـت یـا در حـال رخ دادن
است یا قرار است اتفاق بیفتد (ر .ک .کاتب.)72 ،70 ،69 ،67 ،66 ،61 ،59 ،
از دیگر موارد عدم قطعیت در زمان و مكان ،مسألة پـاکشـدگی مرزهـای زمـانی و
مكانی در این رمان است؛ هدف راوی از ایجاد چنین فضایی ،دور کردن رمان از حالـت
گزارشگری است.
خلق فضاهای سوررئال ،حرکت غیرخطی و تاریخزدای داستان و گرایش نویسنده
به ایجاد عدم قطعیت در داستان را نشان میدهد .بدینترتیب ،نویسنده با حاکم
کردن جریان سیّال بینامتنیت بر داستان ،آمیزشی از روایتها و رمزگان فرهنگی را در
داستان درانداخته ،قاطعیت تاریخ ،مكان و زمان را نقض کرده است و به دنبال
ایجاد تكثّر هویتی در داستان است (یعقوبی جنبهسرایی و همكاران.)61 :1396 ،

راوی در این رمان نه به مكان وقوع رویدادها اشاره کرده است و نه به زمان آنها؛ بـه
عبارتی دیگر ،مشخص نیست این حوادث مربوط به کدام روز ،ماه ،فصل یا سـالی و یـا
در چه مكانی است.
6ـ 6عدم قطعيت در زاوية ديد
در داستانهای پسامدرن ،تغییرات زاویة دید ،بدون قرینه و در جهـت بـرهم زدن نظـم
ساختاری و پیچیده کردن روند داستانگویی انجام میشود .مهمترین هدف نویسـندگان
پسامدرن از ایجاد اغتشاش در زاویة دید این است که:
مخاطب را در کانونهای روایی مختلفی درگیر سازند .در حقیقت ،او با بهرهگیری از
زوایای دید مختلف و تكّهتكّه کردن روایت و بههم زدن توالی خطّی داستان ،در
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پی نفی هرگونه نظم و انسجام است .این امر موجب میشود که داستان به صورت
قطعهقطعه شده و تكّههای بیارتباط با هم درآید و تسلسل وقایع آن بههم بریزد.
در واقع ،نویسنده میخواهد از طریق اغتشاش در زاویة دید داستان ،سرگردانی و
تزلزل شخصیت را بازگو کند و خواننده را نیز در پیچیدگی داستان ،آشفته و
سردرگم نماید (پیروز و مقدسی.)57 :1390 ،

تلفیق زاویة دیدهای متفاوت و بهکارگیری چند زاویة دیـد در یـك رمـان مهمتـرین
تمایز رمانِ پستمدرن از غیر پستمدرن از منظر زاویة دید است .در طول رمان پسـتی،
نویسنده عموماً به یك زاویة دید پایبند نیست و همواره از یك دیدگاه به دیدگاه دیگر
تغییر جهت می دهد .تلفیق زاویة دیدهای متفاوت در رمـان منجـر بـه غیرخطـی شـدن
روایت و در نتیجه تولید چندصدایی و چندشخصیتی شدنِ رمان میشود .یكی دیگـر از
موارد عدم قطعیت در زاویة دید ،استفادة همزمان راوی از دو زاویة دیدِ «دانـای کـل» و
«شیوة تداعی معانی» است .راوی دانای کل باید مسلط بـر همـه چیـز باشـد .از ایـنرو
«استفادة همزمان از این دو گونه روایتگری باعث تناقض میشود»(گودرزی:)60 :1380 ،

7ـ 6عدم قطعيت در پايانبندي
نقطة اوج عدم قطعیتها در رمانهای پستمدرن معموالً پایان آنهاست؛ خواننده با خواندن
رمان پست مدرن امیدوار است که سرانجام ایـن کـالف سـردرگم در انتهـای آن توسـط
نویسنده گشوده شود؛ اما نه تنها این اتفاق نمیافتد بلكه بر بهت و حیرانـی خواننـده در
پایان رمان افزوده می شود .باید به آغاز و میانة رمان بازگردد و برای بـه نتیجـه رسـاندن
پایان رمان ،برخی از مناسبات را خودش تحلیل کند.
در رمانهای مدرن ،عدم قطعیت در سطح طرح یا پیرنگ رمان بیشتر به صورت
فرجام نامعین متبلور میشد .به عبارتی ،در پایان رمان ،عاقبت شخصیت اصلی در
پردهای از ابهام باقی میماند .در رمانهای پسامدرن ،عدم قطعیت بیشتر درسطح
روایت و به شكل نامعلوم بودن رویدادها یا تفاسیر چندگانه از آن رویدادها بروز
پیدا میکند (پاینده.)42 :1382 :
این مقوله ،هم شامل پایان هرکدام از فصولِ رمان میشود و هم شامل پایان کلیت رمان.
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صبح که از خانه میزد بیرون ،یكراست میآمد مینشست روی پلّة دکان کبابی:
نمیدانم کی چو انداخته بود کبابی تصادف کرده ،مرده .مرد هنوز از الی پردهها تو
دکان را نگاه میکرد .دکان خالی بود :اکرم از حرصش به ساعت وسط میدان نگاه
میکرد :چیزی به ظهر نمانده بود دیگر (کاتب.)157 ،

نویسنده پایان برخی از جمالت را ناتمام رها میکند و با این شیوه ،دست خوانندگان را
برای مشارکت در پایان بندی جمالت باز می گذارد .این مسأله بـالتبع سـبب فرجامهـای
چندگانه و عدم قطعیت در متن میشود .جمالت پایانی هریك از فصول هفتگانه ـ که
خود گویایِ باز بودن پایان فصول است ـ به ترتیـب از ایـن قـرار اسـت« :و وارد خانـه
شدیم» (کاتب« .)92 ،اینجا آخر دنیاست ،شك نكن» (همان« .)114 :و من بـرای اولـینبـار
آن جا بود که فهمیدم تمام کردم .آخیش» (ص « .)156فكر نمیکردم به این زودی اندازهام
شود» (ص « .)196اینطوری همه چیز را به کلّی خراب کرده .آخ» (ص « .)206شـاید هـم
من از آنجا اینطوری میدیدم» (ص  .)238پایان رمان یك پایان کامالً باز و مـبهم اسـت
و خواننده میتواند از آن برداشتهای متعددی داشته باشد:
«با چشمهای بسته زل زده بودند به جایی ......
ضمایم:
چیزهایی هست که مزه میدهد مثل.)256( »......
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 .7نتيجهگيري
در این مقاله ،بحث عدم قطعیت در رمان «پستی» از طریق فاکتورهایی همچـون «زبـان،
روایت ،شخصیت ،ساختار ،ایدئولوژی ،زمان و مكان» مورد بررسی قرار گرفت و نشـان
داده شد که زیرساخت اصلی شكلگیری این رمان پسامدرن ،عدم قطعیـت اسـت .عـدم
قطعیت در ادبیات فارسی با رمان پستی در دهة هشتاد شمسی وارد فاز تازهای شـد؛ بـه
گونهای که میتوان گفت برجستهترین ویژگی سبكی این رمان« ،عدم قطعیت» است .در
مقولة زبان ،نویسنده با ایجاد عامدانة تداخل در وجوه کـالم ،اسـتفاده از وجـوه افعـالیِ
داللتگر عدم قطعیت ،بهرهگیری از سازههای دستوری تردیدآفرین همچـون :گـروههـای
فعلی و قیدی متضمّن تردید ،حرف ربطِ «یا» ،تكرار جمـالتِ پرسشـی و افعـال منفـی،
بههم ریختگی در عناصر ویرایشی و نگارشی زبان ،و استفاده از بازیهای زبـانی ،توانسـته
است بخشی از عدم قطعیت را بازنمایی کند .در سطح روایت ،نویسنده با بهرهگیـری از
شگردهایی مانند «تناقض در ژانر ،شیوة داستان در داسـتان ،گسسـته و غیرخطـی کـردن
روایت» بر شدّت تعلیق آفرینی در داستان افزوده است .فراینـد عـدم قطعیـت در بخـش
«شخصیتپردازیِ» رمان برجستگی ویژهای دارد؛ نویسنده آگاهانه با برداشتن «اخـتالف
فاصلهای» میان دنیای واقعی و داستانی شخصیتها سعی کرده است نسبیتگرایی و عـدم
قطعیتِ موجود در دنیای معاصر را در این رمان به تصویر بكشد .در این مقاله همچنـین
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نشان داده شد که خاستگاه بیشتر عوامل پسامدرن در رمان ،نشأتگرفته از عدم قطعیـت
است و این مسأله بر رمانِ پستی نیز حكمرانی میکند.
پينوشت

1. indeterminacy
2. given
3. made
4. Dialetheism
5. self-reference
6. short circuit
7. rhetorical cohesion
8. modality
9. orientation
10. subjective
11. objective
12. metaphorical expansion of modality
13. Unreliable Narrator
14. Decentralization of subject
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بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر
داستان در رمان «گالبخانم»





زهرا صادقينيا

چكيده
در این پژوهش ضمن کشف و طبقهبندی بنمایهها در رمانِ «گالبخانم» نوشتة «قاسمعلی
فراست» ،ارتباط آنها با عناصر داستان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد
گونههای مختلف بنمایه اعم از اشخاص ،اشیاء ،حوادث ،مكان و غیره که در سراسر رمان
وجود دارد در خلق عناصر مختلف داستان مانند شخصیت ،مكان ،فضا ،کشمكش ،تعلیق و 107
غیره کاربرد داشتهاند.


 .1مقدمه
ادبیات پایداری پیشینه ای به قدمت تاریخ ادبیات جهان دارد و این امر ناشی از این اصل
است که انسانها در هر گوشهای از جهان که زندگی میکنند ،به محض بروز جنگ یا
ناآرامی در حمایت از استقالل خود در برابر هجوم دشمن داخلی یا خارجی ایستادگی
می کنند ،و بازتاب این مقاومت به آثار هنرمندان اعم از شاعران و نویسندگان راه
مییابد .از آنجایی که آثار این حوزه حول محور یك موضوع واحد ،یعنی مقاومت ،به
نگارش در میآید ،اغلب دربردارندة مفاهیم مشترک و تكرارشوندهای هستند که اهل فن
تاریخ دریافت مقاله1396/11/29 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/9 /29 :

 کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه اصفهان – نویسنده مسئول khakriz1391@gmail.com

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره،61پاييز 1397

کليدواژهها :بنمایه ،رمان شخصیتمحور ،عناصر داستان ،ادبیات دفاع مقدس ،گالب خانم.

به آنها «بنمایه» میگویند.
در آثار داستانی ،بررسی بنمایه و نشاندادن ارتباط آن با سایر عناصر داستان به تجزیه
و تحلیل دقیقتر و درک بهتر اجزای داستان ،بهویژه پیامهای ضمنی آن کمك میکند.
پژوهشگران از بنمایه با اصطالحات متفاوتی چون «مضمون ،مایة غالب ،نماد و غیره»
یاد کردهاند و تعاریف متعددی برای این واژه ذکر شده است .در این پژوهش ،تعریفِ
زیر مبنای بررسی و تحلیل بنمایهها بوده است:
بنمایههای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی ،از نوع کنشها ،اشخاص ،حوادث،
مفاهیم ،مضامین ،اشیا ،نمادها و نشانهها در قصههاست که بر اثر تكرار به عنصری
تیپیك و نمونهوار بدل شده است .بنمایهها در موقعیت روایی خاص و معموال به
سبب تكرارشوندگی ،برجستگی و معنای ویژه مییابند و حضورشان در قصه
موجب بسط حجمی آن ،زیبایی روایت و تقویت جاذبه داستانی و درونمایة قصه
میشود (پارسانسب.)22 :1388 ،
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داستانها و رمانهای دفاع مقدس نیز دارای مفاهیم و بنمایههای مشترکی هستند؛ مانند
شهید ،جانباز ،تفنگ ،انفجار ،خاکریز ،چفیه ،ایثار و غیره که با بررسی و تحلیل آنها
می توان پرده از رازهای نهفتة داستانهای دفاع مقدس برداشت ،نقاط ابهام آنها را روشن
کرد و مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس را با زبانی ادبی و جذاب به مخاطب منتقل کرد؛
حتی مخاطبی که آن دوران را نزیسته است .پس از بررسی بنمایهها و طبقهبندی آنها
متوجه میشویم که بنمایهها با عناصر داستانی مانند شخصیت ،کشمكش ،لحن ،تعلیق،
مكان و غیره ارتباط دارند.
 .1بيان مسئله
سرزمین ایران از گذشتههای دور مورد تهاجم اقوام مختلف بوده است؛ از جمله حملة
اعراب ،حملة مغول و در عصر حاضر حملة رژیم بعث عراق در سال  1359که منجر به
مقاومت جانانة مردم ایران با عنوان «دفاع مقدس» شد .هرکدام از این جنگها به نوعی بر
فرهنگ و ادبیات این ملت تاثیر گذاشته و در آثار هنرمندان نمود پیدا کرده است.
ادبیات دفاع مقدس که «به مجموعه سرودهها و نوشتههایی گفته میشود که
درونمایه و موضوع آنها به مسائل هشت سال دفاع مقدس و پیامد و تبعات آن
بازمیگردد» (سنگری )15 : 1380 ،با آغاز جنگ شكل گرفت و در طول جنگ و بعد از آن

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»

ادامه یافت و همچنان از موضوعات مورد توجه نویسندگان برای آفرینش آثار ادبی در
قالبهای مختلف از جمله داستان ،شعر ،خاطرهنویسی و غیره است .رمانهای دفاع مقدس
که بخشی از این ادبیات را تشكیل میدهند ،نمایانگر مفاهیم و مضامینی همچون ایثار،
گذشت ،شهادت ،صبر ،شجاعت ،دفاع از وطن ،شكنجه ،امید به پیروزی و غیره هستند
که در رفتار و اعمال شخصیتها ،حوادث ،مكانها و اتفاقات رمان مشهود است .برای
بررسی دقیقتر این مفاهیم میتوان به سراغ عنصر «بنمایه» رفت .کادن بنمایه را اینگونه
تعریف میکند« :یكی از باورهای مسلط در هر اثر ادبی ،بخشی از معنا یا درونمایة
اصلی اثر است .این معنی ممكن است شامل یك شخصیت ،یك تصویر یا یك الگوی
زبانی تكرارشونده باشد» (کادن به نقل از تقوی و دهقان.)12 :1388 ،
در این پژوهش به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل گونههای مختلف بنمایه،
ارتباط آن را با سایر عناصر داستان همچون شخصیت ،گفتگو ،مكان ،زمان و غیره مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
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 .3پيشينة پژوهش
در ایران در سالهای اخیر به عنصر بنمایه و نقش و کارآیی آن در ادبیات توجه بیشتری
شده است و کاربرد این عنصر ادبی در نقد بعضی از داستانها و اشعار مرسوم است .اما
در مورد بررسی انواع بنمایه در رمانهای دفاع مقدس و ارتباط آن با سایر عناصر
داستانی تاکنون پژوهش دقیقی صورت نگرفته است .در ادامه به تحقیقاتی که در این
حوزه صورت گرفته است اشاره میشود.
سمیعی ( )1386در «مضمون ،مایة غالب و نماد» به شرح و بررسی پارهای از
اصطالحات مرتبط با بنمایه پرداخته است.
سالجقه ( )1388به طور خالصه به کارکرد نمادین موتیف در داستان و نقش آن در
فضاسازی اشاره کرده است.
تقوی و دهقان ( )1388با تكیه بر منابع التین در صدد توضیح و طبقهبندی معنای
بنمایه بر آمدهاند.
پارسانسب ( )1388در «بنمایه :تعاریف ،کارکردها ،گونهها و غیره» به طور جامع
اصطالحات مربوط به فرهنگهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است و در پایان ،تعریفی
جامع ارائه داده است.

110


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

110
110

دهقان و تقوی ( )1390موتیف ،گونهها و کارکردهای آن را در آثار صادق هدایت
بررسی کردهاند.
دُری و فقیهی ( )1392در مقالهای به «تحلیل بنمایههای داستانی در منظومة عزیز و
نگار» پرداختهاند .ایشان به این نتیجه رسیدند که بنمایههای عاشقانه ،باالترین بسامد را
دارند و از اصلیترین بنمایههای عاشقانه ،بنمایة سفر است که در کل داستان تكرار
میشود.
حسینی و کمالی ( )1393در «بررسی بنمایههای تعلیمی و اخالقی رمان سووشون»
بنمایههای «بازگشت به خویشتن ،وطن دوستی ،خودکفایی ،شجاعت زنان ،آزادگی و
شهادت طلبی ،بیگانهستیزی و ایجاد تحول در جامعه» را به عنوان بنمایههای تعلیمی و
اخالقی معرفی کردهاند.
سلیمی نژاد ( )1393در پایاننامة خود با عنوان «بررسی و تحلیل بنمایههای فكری در
خاطرهنویسی دفاع مقدس با تاکید بر آثار :دا ،دختر شینا ،لشكر خوبان و پایی که جا
ماند» بیان میدارد که بنمایه ها در آثار دفاع مقدس نشانگر عروج معنوی رزمندگان و
برگرفته از مكتب قرآن و اهل بیت (ع) هستند .البته متن کامل این پایان نامه در دسترس
نبود.
 .۴ضرورت و اهميت پژوهش
ادبیات دفاع مقدس که در واقع بخشی از ادبیات پایداری است به دلیل ظرفیت جهانی
شدن ،الزم است با نگاهی تحلیل شود که بتواند داستانهای جنگ ،شخصیتهای مقاوم و
پیروز این داستانها و ارزشها ی موجود در این آثار را به تمام دنیا بشناساند و گسترش
دهد.
با وجود تالشهایی که در سالهای پیشین در حوزة بررسی و تحلیل آثار مربوط به
دفاع مقدس توسط پژوهشگران صورت پذیرفته است ،همچنان خههای بسیاری در این
زمینه به چشم میخورد که نیازمند مداقه و تحلیلهای علمی و روشمند است.
کشف ،بررسی و تحلیل بنمایه ها یكی از ابزارهای مهم در شناسایی و فهم داستانهای
دفاع مقدس است و میتوان با بررسیهای دقیق ،پرده از حقایق ناگفتة آنها برداشت.
بنمایه ها در واقع عصاره و جان این داستانها هستند و شناخت بنمایهها راهگشای
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شناخت واقعیتها یی است که در روزگار جنگ اتفاق افتاده و نویسندگان آنها را در قالب
داستان به تصویر کشیده و برای نسلهای آینده ماندگار کردهاند.
 .5بحث

 5-۲خالصه داستان
در سالهای جنگ تحمیلی رزمندهای به نام موسی در جبهه مجروح و در بیمارستانی در
اهواز بستری میشود .خانوادهاش که از وضعیت او خبر ندارند ،طبق قرار قبلی و نامهای
که موسی برای آنها نوشته بوده ،در آستانة نیمة شعبان ،در تدارک برگزاری مراسم عقدکنان
او با دختر داییاش ،گالب هستند .شب قبل از نیمة شعبان چند نفر از اهالی فامیل و
همسایهها در خانة آنها جمع میشوند تا سور و سات عقدکنان را فراهم آورند ،اما تا شب
خبری از موسی نمیشود.
مراسم عقد به امید آمدن موسی برگزار میشود و دو نفر از دوستان موسی به نامهای
سلیم و مرتضی با گُل و کادو سر میرسند .حاضران از آنها سراغ موسی را میگیرند و
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 5-1معرفي نويسنده و کتاب
قاسمعلی فراست در روستای «فیالخص» شهرستان گلپایگان متولد شد .او در همان
روستا تحصیالت ابتدایی خود را آغاز کرد و در سال  1350در دبیرستان ،در رشتة ادبی
به تحصیالت خود ادامه داد .در سال  1356تحصیالت خود را در رشتة زبان فارسیِ
«مدرسه عالی ادبیات» آغاز کرد ،اما در همان سال در پی سه بار اخطار به دلیل
فعالیتهای سیاسی و پخش اعالمیه از دانشگاه اخراج گردید .فراست در سال  1357به
نحوی جدی با چاپ قصّهای در روزنامة جمهوری اسالمی ،قصهنویسی را آغاز کرد .او
در سال  1359به دانشگاه بازگشت و تحقیقات خود را در رشتة ادبیات نمایشی تا سطح
لیسانس ادامه داد .در سال  1360عضو واحد ادبیاتِ حوزة اندیشه و هنر اسالمی شد.
وی در سال  1365مدیرکل گروه ادب شبكه دوم شد و باالخره از سال  75تاکنون
سرپرست دفتر مطالعات ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
کتاب «گالبخانم» در سال  1374توسط انتشارات قدیانی در  262صفحه به چاپ
رسیده است و پژوهش حاضر بر اساس چاپ ششم آن که در سال  1385بوده نگارش
شده است.

11۲


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

11۲
11۲

دوستانش میگویند که حدود ده روز است از موسی بی خبرند و بنابر دعوت قبلی اآلن
به مراسم آمدهاند .عقدکنان با صرف ناهار و بازگشت مهمانها به پایان میرسد.
روز بعد از مراسم ،پدر موسی ـ میرزا ـ با یكی از دوستانش به طرف منطقه راه
میافتند و میرزا یكی دو روز در پشت خط منتظر خبر میماند تا اینكه متوجه میشود
موسی چندی پیش برای شناسایی رفته و دیگر برنگشته است .به احتمال زیاد راه را گم
کرده یا زخمی یا اسیر شده است .میرزا به خانه برمیگردد و از آن پس جستوجوی او
و همسرش آسیه هریك به دور از چشم دیگری آغاز میشود تا جایی که آسیه در میان
شهدای گمنام نیز به دنبال گمشدهاش میگردد.
موسی با جراحات زیادی از جمله شكستگی دست و پا ،زخمهای عمیق صورت،
کج شدن چانه و تغییر صدا ،بدون اطالع خانواده در بیمارستانی در اهواز بستری است.
هیچكس او را نمیشناسد و خودش نیز حرفی نمیزند و تمایلی ندارد اطالعاتش را به
کسی بگوید .چراکه نمیخواهد با شناسایی او ،به خانوادهاش گزارش دهند و آنها
ناراحت شوند .بعد از بهبودی نسبی ،او را به آسایشگاهی در تهران منتقل میکنند .اما او
با دیدن وضعیت چهرهاش و دقیقتر شدن در اوضاع جراحت صورت و تغییر صدایش،
حاضر به روبه رو شدن با خانواده نیست.
موسی در آسایشگاه نیاز به یك همكالم رازدار دارد و باالخره کریم را که نابیناست
برای همصحبتی برمی گزیند .کریم پس از مرخص شدن از آسایشگاه ،خبر گم شدن
موسی را در محل میشنود و روزی که لیال (خواهر موسی) به همراه همسرش خسرو
به رسم همسایگی به عیادت کریم میروند ،از زبان کریم میشنوند که یك نفر با
مشخصات موسی اما با نام وحید در آسایشگاه حضور دارد .لیال شبانه خبر را به پدر و
مادرش می رساند و آنها از رختخواب روانة آسایشگاه می شوند .اما هیچ مجروحی با نام
موسی وجود ندارد و حتی دیدن مجروحان هم ،گرهی از کار نمیگشاید ،هرچند موسی
متوجه آمدن پدر مادرش می شود اما خودش را به آنها نمی شناساند .در روزهای بعد
گاهی کریم به دیدن موسی میرود و با او صحبت میکند .تا اینكه یك روز میرزا و
آسیه را هم با خود میبرد و موسی ناچار میشود تا به خانه بازگردد.
موسی در اتاق ماندن را بر دیدار بقیه ترجیح میدهد و گوشهگیر و منزوی میشود.
هروقت گالب به دیدار نامزدش میشتابد موسی به بهانههای مختلف از دیدن او شانه
خالی میکند .تا اینكه باالخره یك روز گالب موفق میشود به اتاق موسی برود و همه

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»

چیز را بفهمد .موسی هم به او می گوید که دیگر منتظرش نماند و با کس دیگری
ازدواج کند .گالب بر سر دوراهی قرار میگیرد و برای رهایی از این سرگردانی به
تحقیق از خانوادههای جانبازان میپردازد و حتی با خانوادة جانبازی که همسایة
آنهاست رفت و آمد می کند .سرانجام بعد از کشمكشهای عقالنی و احساسی باالخره
یك روز به موسی زنگ میزند و با او در پارک قرار می گذارد .هر دو بیقرار دیدار هم
هستند و زودتر از موعد حضور مییابند .گالب تصمیمش را مبنی بر ازدواج با موسی
با او در میان میگذارد و با هم در اینباره حرف میزنند .موسی خبر ازدواجش را به
همراه خبر تصمیمش برای بازگشت به جبهه را به کریم میرساند .کریم از او میخواهد
زمانی که تصمیم گرفت به خاطر خودِ جبهه و نه به خاطر فرار از نگاه مردم به جبهه
برود ،آنگاه برود.
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 5-3بنمايه
بنمایه یكی از اصطالحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است .بحث از
بنمایه در نقد و تحلیل جنبه های ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارآییهای
بسیاری دارد .از اینرو ،آگاهی از جنبههای معنایی و تعریفهای آن برای پرداختن به آثار
و تحلیل آنها ضروری است.
در مطالعات ادبی امروز «بنمایه» یكی از سرفصلهای مهم در بررسی آثار و سیر
اندیشة صاحب اثر ،تحلیل سطح محتوایی اثر ،دریافت رابطة فرم و محتوا ،و بررسی
کیفیت این رابطه است .در واقع« ،یك استراتژی تجزیه و تحلیلی مناسب در نقد ادبی،
شناسایی موتیفها و مشخص کردن اثر متقابل درونمایهای آنهاست» (شافر.)307 ،2005 ،
فرهنگنامههای ادبی گوناگون و آثاری که در تحلیلهای خود به بنمایه نظر داشتهاند،
تعریفهای گوناگونی از آن ارائه دادهاند:
در فرهنگ اصطالحات ادبی کادن آمده است« :موتیف یكی از باورهای مسلط در
هر اثر ادبی و بخشی از معنا یا درونمایة اصلی اثر است .این معنی ممكن است شامل
یك شخصیت ،یك تصویر ،یا یك الگوی زبانی تكرارشونده باشد» (کادن.)405 :2006 ،
در فرهنگ اصطالحات ادبی بالدیك ،موتیف «یك موقعیت ،واقعه ،عقیده ،تصویر و
شخصیت نوعی است که در چندین اثر ادبی متفاوت یافت شود» (بالدیك.)236 :1990 ،
در فرهنگ اصطالحات ادبی شیپلی ،موتیف «واژه یا طرحی ذهنی دانسته شده است
که در موقعیتهای مشابه تكرار می شود و برای فراخواندن یا یادآوری یك حالت یا

روحیة مشابه در خالل یك اثر یا در آثار مختلف یك نوع ادبی به کار می رود» (شیپلی،
.)384 :1970

بنمایه عبارت است از یك مفهوم ،یك تصویر ،یك رویداد ،یا یك کهنالگو که در
داستان به صورت مرتب تكرار میشود و به غنای زیبایی شناختی اثر میافزاید .در
داستان پریان ،این بنمایه میتواند اشخاص ،حیوانات (مانند اسب) ،جادوگر یا
شاهزاده باشند و یا رخدادهایی نظیر دزدیده شدن شاهزادهخانم بهوسیلة جادوگر و
نجات وی توسط قهرمان که تقریبا در تمامی اینگونه داستانها تكرار میشود
(مقدادی.)281 :1378 ،

پارسانسب در مقالة خود با عنوان «بنمایه ،تعاریف ،کارکردها» ،بعد از بررسی هشت
تعریف متفاوت از بنمایه و بیان محدودیتها و ایرادات این تعاریف ،تعریف نسبتا جامعی
از بنمایه ارائه میدهد:

11۴

در این پژوهش ،بر اساس تعریف پارسانسب به بررسی و تحلیل متن خواهیم
پرداخت.
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بنمایههای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی ،از نوع کنشها ،اشخاص ،حوادث،
مفاهیم ،مضامین ،اشیاء ،نمادها و نشانهها در قصّههاست که بر اثر تكرار به عنصری
تیپیك و نمونهوار بدل شده است .بنمایهها در موقعیت روایی خاص و معموال به
سبب تكرارشوندگی و برجستگی معنای ویژه مییابند و حضورشان در قصه
موجب بسط حجمی آن ،زیبایی روایت و تقویت جاذبة داستانی و دورنمایة قصه
میشود (پارسانسب.)22 :1388 ،

11۴

 5-۴انواع بنمايه
زمانیکه محقق با مفهوم بنمایه آشنا میشود و قصد بررسی این عنصر را در یك رمان
دارد ،متوجه میشود که با طیفهای گسترده و متنوعی از مفاهیم روبهروست که در حیطة
تعریف بنمایه می گنجند و در این حالت ،آنچه که بیش از هرچیز به پژوهشگر کمك
میکند تا پژوهش خود را ساختارمند و نظامیافته پیش ببرد تقسیمبندی دقیق و اصولی
انواع بنمایههاست.
پارسانسب در مقالة خود به این موضوع اشاره کرده است و بنمایههای حكایات سنتی
فارسی را به شیوة زیر تفكیك و طبقهبندی کرده است:
ـ اشخاص :واقعی ـ انسانی ،واقعی ـ حیوانی و مجازی
ـ اشیاء :جادویی ،متبرک و قدسی
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ـ مفاهیم و موضوعات :مسلمانی ،عشق ،ایمان ،بیفرزندی ،حماقت و غیره
ـ حوادث :معمول و غیر معمول
ـ مكان :عام و خاص
ـ زمان (پارسانسب.)30 :1388 ،

این تقسیمبندی میتواند در پژوهش حاضر برای تحلیل بنمایهها راهگشا باشد و
الگوی طبقهبندی گونههای مختلف بنمایه قرار بگیرد.
 5-5عناصر داستان
در این بخش برخی عناصر که کاربرد بیشتری در این داستان دارند معرفی میشود:
شخصيت :منظور از شخصیت افراد داستان است و میتوان گفت پایه و اساس
داستان و حیات و خلق یك اثر بنابر وجود اشخاص داستان است« .هریك از اشخاص
داستان ،شبه شخصیتی تقلیدشده از اجتماعاند که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت می
بخشد» (براهنی.)242 :1368 ،
کشمكش « :مقابلة دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را میریزد»
(میرصادقی.)95 :1394 ،
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حقيقتمانندي :تشبیه به حقیقت است و موجب میشود که واقعیت داستانی
باورکردنی و مقبول واقع شود« .کیفیتی است که داستان را پیش چشم خواننده مستدل و
محتمل جلوه میدهد و موجب پذیرش آن میشود» (میرصادقی.)192 :1394 ،
مكان« :فضای عینی وقوع داستان یا اثر نمایشی است که هویتی معین پیدا کند»
(بارونیان .)235 :1387 ،نویسنده وقتی که مكانی را وصف میکند باید خواننده را با خود به
آنجا ببرد و تصویری روشن و قانعکننده از آن مكان را پیش روی خواننده قرار دهد.
صحنهپردازي« :زمان و مكانی را که در آن عمل داستان صورت میگیرد ،صحنه
میگویند» (میرصادقی .)577 :1394 ،کنش داستانی در چهارچوب آن چهره میبندد .محل
جغرافیایی ،زمان یا دورة وقوع وقایع ،کار و مشغلة اشخاص داستان و عادات و آداب
زندگی آنها ،محیط فكری ،فرهنگی ،مذهبی ،عاطفی ،اجتماعی و خصوصیات خلقی ،همه
و همه از عناصر صحنهپردازی است.
تعليق« :حالت تعلیق یا هول و وال ،کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در
شرف روی دادن است ،در داستان خود می آفریند و خواننده را مشتاق و کنجكاو به
ادامه دادن داستان میکند و هیجان و التهاب او را برمیانگیزد» (میرصادقی.)98 :1394 ،
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بحران :نقطهای را گویند که تنش و هیجان به اوج خود میرسد و سپس گرهگشایی
صورت میپذیرد« .لحظهای است که نیروهای متقابل برای آخرینبار با هم تالقی
میکنند و عمل داستانی را به نقطة اوج یا بزنگاه میکشانند» (همان.)99 :
نماد« :نماد به عنوان چیزی تعریف میشود که به جای چیز دیگر قرار گرفته باشد.
به عبارت دیگر چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود یا
چیز دیگری را القا کند» (میرصادقی.)544 :1388 ،
 .6تحليل بنمايههاي برجستة رمان گالب خانم
در این بخش برای بررسی و تحلیل بنمایهها ،ذیل هرنوع بنمایه جداولی ارائه و در
چهار قسمت طراحی شده است .قسمت اول ،به نام بنمایه اشاره دارد ،قسمت دوم
برخی از مصادیق بنمایه در رمان را مطرح میکند ،قسمت سوم فراوانی بنمایه را بر
اساس تكرار در صفحات مشخص میکند و در قسمت چهارم اگر بن مایه با عناصر
داستان ارتباطی دارد تبیین میگردد .بعد از هر جدول هم توضیحات تكمیلی پیرامون آن
آورده شده است.
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 6-1بنمايه اشخاص
جانباز
برخي مصاديق

«پایش را درآورد ،همچون تكهای چوب کنارش گذاشت»
(فراست.)47: 1385 ،
«پدر پرسید :میلنگی حیدر؟ حیدر گفت :عوضش قیامت انشااهلل
نه شما میلنگین نه من .مادر پرسید :چی شده پات؟ حیدر
خندید :فرستادمش بهشت ( »...همان.)100 :

فراواني

 52بار (ن.ک 183 ،139 ،48 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

با عناصر «شخصیت» و «حقیقتمانندی» ارتباط دارد.

116

با توجه به موضوع کتاب؛ یعنی «زندگی یك جانباز بعد از بازگشت از جبهه» بنمایة
فوق فراوانی باالیی دارد .این بنمایه با عنصر داستانی «شخصیت» ارتباط دارد .بیشتر
مواردی را که بنمایة جانباز مشاهده میشود ،مربوط به شخصیت اصلی رمان «موسی»
است .همچنین شخصیتهایی مانند مرتضی که دستش از آرنج قطع شده ،پوریا که پایش
قطع شده ،کریم و مهدی زاده که چشمهایشان نابینا شده و غیره در آفرینش این بنمایه

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»

همسر جانباز
برخي مصاديق

همسر جانباز مهدیزاده با وجود اینكه شوهرش «موجی» است
و مشكالت زیادی دارد اما راضی نیست که او در آسایشگاه
بماند و این جانباز را به خانه برمیگردانند« .به ضرب دست،
پایِ چشم دخترش را کبود کرده بود .زنش به طرفداری و
حمایت دختر آمده بود .او را هم خونین کرده بود .برده
بودندش نورافشار .مرکز موجیها( »...همان.)166 :

فراواني

 22بار (ن.ک 206 ،140 ،39 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

با عنصر «شخصیت» ارتباط دارد.

این بنمایه روایتگر ایثار و فداکاری زنانی است که به انتخاب خود و نه به اجبار ،شریك
زندگی یك جانباز میشوند و در راه خدا تمام سختیهای زندگی با این افراد را به جان
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موثر بوده و به شیوههای گوناگون خلق شدهاند .موسی که «شخصیت اصلی» داستان
است ،یك شخصیت «ایستا» محسوب میشود و از ابتدا تا انتهای داستان ویژگیهای او
تغییری نمی کند و خلق و خوی ثابتی دارد .او نماد رزمندگانی است که هرچند در
جنگ شرکت داشتند اما هدفشان از حضور در جبهه مشخص نبود و حرف و
حدیثهای مردم از رضای خدا برایشان مهمتر بود.
مصداق دیگر این بن مایه شخصیت فرعی «مرتضی» است .جانبازی که عاشق جنگ
است و بالها را به جان می خرد .او حتی بعد از قطع شدن دستش باز هم به جبهه
می رود و در کنار سایر رزمندگان فعالیت دارد .در همه حال رضای خدا را در نظر دارد
و حرف و حدیثهای مردم برایش مهم نیست .مرتضی جزء شخصیتهای «ایستا» است.
شخصیتپردازی با این شیوه به «حقیقتمانندی» داستان کمك میکند ،چراکه
خواننده متوجة این موضوع میشود که نویسنده فقط به ایدهآلها و شخصیتهای مثبت
توجه نداشته و واقعیات دوران جنگ را به خوبی منعكس کرده است.
بنمایة «جانباز» بیانگر ایثار و فداکاری رزمندگانی است که در میدان جنگ مردانه
جنگیدند و برای دفاع از ارزشهای خالصانة خود اعضای بدنشان را تقدیم خدا کردند.
کسانی که هرچند توفیق شهادت نیافتند اما اجری کمتر از شهید ندارند .مبارزانی که از
طرفی درد جراحتها و زخمهایشان را به جان میخرند و از سویی درد نیش و کنایه و
بیمهری مردم و قدرناشناسیشان را به دوش میکشند.

میخرند .از سختیهای درون خانه تا نگاهها و پچپچهای مردم .به کارگیری این بنمایه
نشان میدهد نویسنده سعی کرده از دریچهای تازه به بنمایة «زن» نگاه کند .او زن را
یك شخصیت فعال ،آرمانی و مبارز توصیف کرده است .زنانی مانند گالب ،گلی ،آسیه،
همسر کریم و غیره که در نبرد با مشكالتِ حاصل از جنگ لحظهای از پای نمینشینند
و ایثار و فداکاریشان ستودنی است.
پدر
برخي مصاديق

پدر که برای یافتن موسی به جبهه رفته است ،زمانیكه خبر
حمله را میشنود سخت نگران فرزند گم شدهاش میشود و
حال غریبی به او دست میدهد «برق از نگاه میرزا جهید.
گوش تیز کرد و وقتی شنید حمله است ،وا رفت و زیر
پایش را خالی دید( »...همان.)44 :
وقتی آسیه به دور از چشم میرزا برای پیدا کردن موسی به
محل نگهداری شهدای گمنام رفته است و بدون هیچ خبری
در حال برگشت از آن مكان است« :زن ناگهان در انبوه
جمعیت میرزا را دید  ...چشمهای میرزا چنان گود رفته و
پاهایش چنان بیرمق بود که دل آسیه را لرزاند» (همان:
.)76

فراواني

 14بار (ن.ک 216 ،126 ،44 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

شخصیت
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118

در شخصیت «میرزا» تجلی یافته است و روایتگر پدرانی غیور و متعهد است که هم
مسئولیت خانواده را بر دوش دارند و هم نگران فرزندان رزمندهشان هستند .اما این
نگرانی را در خود میریزند و هیچگاه لب به شكوه نمیگشایند و چه بسا مثل میرزا بعد
از رفتن فرزندشان به جبهه خودشان نیز شیفتة جبهه و مشتاق حضور در آنجا میشوند.
مادر
برخي مصاديق

آسیه برای عقدکنان موسی سنگ تمام گذاشته است .انگار می
خواهد مهر مادریاش را به پسرش ثابت کند« :دار و ندار من
و تو همین پسر است .خوش دارم دود و دم غذایش توی
حیاط خودم بپیچد و خاطرة زندگیام باشد» (همان.)8 :
وقتی کریم ،پدر و مادر موسی را برای دیدار فرزندشان به

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»
صبر میخواند ،آسیه میگوید« :آقای حضرتی توراخدا اینقدر
امروز فردا نكن ،من مادرم» (همان.)144:
فراواني

 27بار (ن.ک 137 ،63 ،8 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

شخصیت

بنمایة «مادر» در بسیاری از صفحات این رمان به چشم میخورد .مصداق بارز این
بنمایه هم آسیه ،مادر چشم انتظار موسی است .او «نماد» مادرانی است که در جنگ
تحمیلی بسیار چشم انتظار فرزندانشان بودند ،برخی به وصال فرزند رسیدند و برخی
هم تن مجروح یا پیكر شهیدش را در آغوش کشیدند .این بنمایه از مادرانی حكایت
میکند که زینبوار خود را تسلیم تقدیر الهی و جگرگوشههایشان را فدای این مرز و
بوم کردند.
پرستار

فراواني

 13بار (ن.ک 129 ،84 ،61 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

شخصیت و فضاسازی

وجود بنمایة «پرستار» حكایت از شخصیتهایی دارد که در دوران دفاع مقدس با
جان و دل برای خدمت به مجروحان روانة میدان شدند .کسانی که هرچند تفنگ در
دست نداشتند اما وظیفة سختی برعهدهشان بود .رودررو شدنِ لحظه به لحظه با
مجروحان و زخمیها و تالش برای بهبود و احیای آنها کاریست بس دشوار که فقط
یك پرستار عاشق میتواند از پس آن برآید .این بنمایه با القای احساسات و فضای
عاطفی حاکم بر جبهه به مخاطب ،در «فضاسازی» رمان نقش داشته است.
۲ـ 6بنماية مفاهيم و موضوعات
بي قراري
برخي مصاديق

«شب هرچه جاگیرتر میشد دلشورة نیامدن موسی هم باال
میگرفت» (همان.)9 :
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برخي مصاديق

«شده بود سنگ صبورشان ،مادرشان و خواهرشان » ...
(همان.)63 :
«خانم فاطمی پرستار افتخاری بخش بود .بیهیچ مواجبی
آمده بود و مدتها پرستار زخمیها بود» (همان.)81 :

«سرهنگ و هزارتوهایی که برای خود ساخته بود ،گالب را
بیقرارتر از آن کرده بود که آرام بگیرد» (همان.)105 :
فراواني

 38بار (ن.ک 239 ،56 ،10 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

تعلیق

وقتی بپذیریم رمانهای دفاع مقدس منعكسکنندة واقعیتهایی هستند که روزگاری در
جامعه وجود داشتهاند ،آنگاه میتوانیم بگوییم بنمایة «بیقراری» روایتکنندة دلنگرانیها
و بیتابیهایی است که خانوادههای جانبازن و شهیدان و رزمندگان تحمل کردهاند.
بیقراریهای بی پایانی که هرلحظه ممكن بود به شیون ختم شوند ،شیون مادری که
فرزندش شهید شده یا نالههای تنهایی پدری که فرزندش در جبهه گم شده است .و
هرچه باشد تلخ است .فراست با بهره از این بنمایه به خوبی این نگرانیها و این فضا را
توصیف کرده است .وجود چنین بنمایههایی باعث حرکت داستان میشود و یكی از
مهمترین عوامل برای ایجاد «تعلیق» در داستان است.
اندوه

1۲0
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برخي مصاديق

«آسیه پا به پای مردش میآمد .خونین دل و اشكریز»
(همان.)40 :
«نه آمدن گلی را خوب فهمیده بود و نه سوالش را ،اما نگاه
که در نگاهش داد بغضی که راه را بر گلویش بسته بود
ترکید» (همان.)198 :

فراواني

 57بار (ن.ک 198 ،75 ،12 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

فضاسازی و صحنهپردازی

1۲0
1۲0

فراست با کاربرد این بنمایه سعی کرده فضای آن روزگار را به خوبی به مخاطب منتقل
کند .فروانی این بنمایه و تكرار آن بیانگر این است که نمیشود مادرِ چشم انتظاری
باشد و چشم پر اشكی نباشد؛ نمیشود غصة فراق فرزند باشد و بغضهای گاه و بیگاه
پدر نباشد؛ نمیشود گالبِ آشفته حالی که منتظر بازگشت نامزدش از جبهه و آغاز
زندگی مشترک است باشد و گریههای پنهانی نباشد.
شوق و شادي
برخي مصاديق

«میرزا  ...ذوق زده در تدارک عقدکنان بود» (همان.)7 :
میرزا و مرتضی برای یافتن موسی به جبهه رفتهاند و

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»
زمانیكه به خط میرسند« ،میرزا شوقزده پرسید :موسی را
همینجا میبینیم؟» (همان.)43 :
فراواني

 26بار (ن.ک 244 ،185 ،9 :و غیره).

این بنمایه بیشتر در جاهایی دیده می شود که خبر خوبی آورده شود یا اتفاق خوبی
رخ دهد .مثل بازگشت موسی به خانه ،دیدارشان با هم ،جشن عقد و ازدواج و غیره.
وجود این بنمایه در واقع نوعی اعتراض غیر مستقیم به جنگ است .در واقع نویسنده با
گنجاندن این بنمایه در متن داستان میخواهد به این نكته اشاره کند که وقتی میتوان
شاد بود و از بودن در کنار یكدیگر لذت برد ،چرا جنگ و تحمیل آن بر ملتی عامل
جداییها و ناراحتیها باشد؟
توسل

فراواني

 24بار (ن.ک 221 ،97 ،18 :و غیره).

این بنمایه بیانگر اعتقادات راسخ شخصیتهای داستان به ائمه (علیهم السالم) است.
شخصیتهایی که آیینة افراد زمانة خویش هستند و در سختیها و مشكالت دست توسل
به دامن آن بزرگواران دارند .اساساً این نوع طرز تفكر در فضای دهشتبار جنگ،
سرلوحة ذهن و ورد زبان مردم بوده است.
توکل
برخي مصاديق

«نقاش نگاه در چشم زن دوخت  ...و گفت :توکل کنید
حاجخانم .فردا هر خبری بود ،به حاج آقا تلفن میکنیم»
(همان.)40 :
این گفتگوی شبانة یك نوجوان در شبی خلوت پشت
سنگرهاست «الهی و ربی من لی غیرک؟  ...خدایا غیر از تو
کسی را ندارم ...خدایا دوست دارم بیام طرفت ،اما اگه

1۲1
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برخي مصاديق

لیال خواهر موسی بیقراری مادر را که میبیند سر به آسمان
بلند میکند «خدایا به حق امام زمان که امشب تولدشه،
موسی را زودتر برسون» (همان.)12 :
آسیه «پشت پیراهن نقاش درشت خواند "مسافر کربال".
سر باال داد و به زمزمه گفت :ای عزیز زهرا ( »...همان:
.)41

دستم را نگیری نمیتونم ( » ...همان.)57 :
فراواني

 11بار (ن.ک 135 ،57 ،32 :و غیره).

از دیگر مفاهیم این رمان که به سبب تكرارشوندگی ،عنوان بنمایه به خود گرفته
است ،بنمایة «توکل به خدا»ست که نشان میدهد شخصیتهای این رمان از بینشی عمیق
نسبت به وجود خداوند در زندگیشان برخوردارند و ریز و درشت مسائلشان را فقط
از خدا میدانند و فقط از خدا میخواهند.
ترس از حرف مردم

1۲۲
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1۲۲
1۲۲

برخي مصاديق

واکنش موسی به ترس دختربچه از چهرة ناخوشایندش:
«زیر روانداز خزید و دل به آیندهای داد که رو به سوی او
داشت .سر زبانها افتادن ،انگشتنما شدن ،در به روی خود
بستن و پا پس کشیدن گالب» (همان.)131 :
«موسی به گفتة مرتضی تن داد اما دل نداد .سرش را پایین
انداخت تا از تیغ نگاهها در امان بماند» (همان.)180 :

فراواني

 14بار (ن.ک 247 ،208 ،131 :و غیره).

افراد جامعه گاهی برخوردهای نامناسبی با جانبازان دارند و به جای قدردانی ،موجب
رنجش خاطر جانبازان میشوند .این بنمایه دلیل اصلی موسی برای پنهانماندن در خانه،
ارتباط نداشتن با جامعه و شانه خالی کردن از زیر بار ازدواج است .اما باالخره با کمك
دوستانش و گالب با این مسئله کنار میآید.
انتظار
در توصیف آسیه آمده است« :حیاط را چندبار جارو کشیده
و آب زده بود ،کوچه را تا ته روفته و گفته بود ریسه
ببندند ،اتاقها را هرروز یك جایشان را تمیز میکرد و حاال
چشم انتظار موسی بود» (همان.)8 :
«به همین زودی از انتظار خسته شدی ...آسیه...؟ آفرین! دو
روز که پسرت نیومد الی کشتهها دنبالش میگردی...؟! »
(همان.)76 :
فراواني

 11بار (ن.ک 208 ،118 ،13 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

تعلیق

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»

این بنمایه نشانگر انتظار خانوادههای مظلوم رزمندگان است .انتظاری که قرار از دل
میبرد و خواب از چشم میرباید .انتظاری که با امید همراه است و نوید میدهد و با
شخصیتهایی مانند مادر و گالب عجین شده است .کاربرد این بنمایه به عنصر «تعلیق»
در داستان میانجامد و خواننده را در هالهای از انتظار ،مشتاق و کنجكاو ادامة وقایع
میکند.
صبر
برخي مصاديق

زمانیكه آسیه بیقراری و اشك و گریه را پیش گرفته ،گالب
او را به صبر دعوت میکند «خوددار باش عمه جون .آقا
موسی هم میاد .مطمئن باش» (همان.)71 :
کریم پدر و مادر موسی را که قصد دارند برای
بازگرداندنش به آسایشگاه بروند به صبر دعوت میکند:
«باز هم صبر کنین وگرنه همة بافتههامون ممكنه رشته بشه»
(همان.)145 :

فراواني

 16بار (ن.ک 181 ،102 ،63 :و غیره).

عشق
برخي مصاديق

آسیه در آستانة مراسم عقد پسرش عاشقانه زحمت میکشد
«زن چادر به کمر بسته بود و به عشقِ رسیدن موسایش
شب و روز نمیشناخت» (همان.)8 :
«هنوز رد اشك ،پای چشمهایش و هجوم غم بر دلش بود
که رو به موسی لب به خنده داد .موسی خشك خندید و
گفت :دوستت دارم گالب» (همان.)251 :

فراواني

 25بار (ن.ک 237 ،176 ،39 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

فضاسازی
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شاید بتوان این بنمایه را یكی از اصلیترین بنمایههای این داستان به حساب آورد.
صبر مادر ،صبر همسر ،صبر پدر  .صبر بر مشكالت و مسائل ،صبر بر دوری و فراق،
صبر بر نیش و کنایه های مردم و غیره .شخصیتهای این داستان با صبر انس گرفتهاند تا
بتوانند مصیبتها و بالهایی که بر آنها میرسد را تحمل کنند .گالب که صبورانه در انتظار
پیداشدن و برگشت موسی است ،گاهی از اوقات غمگین میشود اما باز هم صبور است
و دیگران را هم به صبر دعوت میکند.

1۲3


بنمایة «عشق و عالقه» در صحنههای مختلف داستان قابل مشاهده است .عشق مادر
به فرزند ،عشق زنی که چندسال است با همسر نابینایش زندگی میکند ،عشق نوبرانة
موسی و گالب که هنوز ازدواج نكردهاند ،عشق میان همرزمان در جبهه و غیره .همه
بیانگر مهربانی و محبت شخصیتهایی است که در دوران بحرانی جنگ عاشقانه در کنار
هم زندگی میکنند .عشقی که از جنس عشقهای لحظهای نیست ،عشق به ظاهر و قیافه
نیست ،عشقیست پایدار و عمیق که به خاطر ارزشها به وجود آمده است .این بنمایه از
جمله بنمایه هایی است که در القای فضای عاطفی داستان به مخاطب و ایجاد ارتباط
نزدیك میان خواننده و شخصیتهای داستان ،نقش مهمی ایفا میکند.
خنده

1۲۴
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1۲۴
1۲۴

برخي مصاديق

«لبهای گالب به خنده باز شد ،اما از شرم حضور خندهاش
را خورد» (همان.)88 :
«موسی آنقدر نخندیده بود که خندیدنش را زن از یاد برده
بود .دوست داشت بماند و موسی باز هم بخندد و او
خندهاش را تماشا کند» (همان.)178 :

فراواني

 21بار (ن.ک 178 ،113 ،34 :و غیره).

تكرار بنمایة «خنده» حكایت از روح بزرگ و دل دریایی شخصیتهای داستان دارد
که هرچند هرروزِ خود را با غم و غصه سپری میکنند اما لب به خنده دارند و مصداق
روایتی از معصوم (ع) است که میفرماید :غم مومن در دلش و شادی وی در چهرهاش
میباشد.
تنهايي
برخي مصاديق

دربارة وضعیت موسی در آسایشگاه آمده است «بیتاب از
تنهایی بود .بیش از این توان تنهایی نداشت .تشنة کسی بود
که به حرفش بگیرد» (همان.)113 :
«از آن همه تنهایی دلش گرفته بود و هوای رفتن داشت»
(همان.)180 :

فراواني

 15بار (ن.ک 175 ،113 ،43 :و غیره).

یكی دیگر از بنمایهها در حوزة مفاهیم و موضوعات ،بنمایة «تنهایی»ست .این بنمایه

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»

حتی یك کلمه با کسی حرف نمیزند .اینگونه میشود که او در جمع باصفای جانبازان
در آسایشگاه احساس تنهایی میکند .زمانی هم که به خانه بازمیگردد از ترس حرف و
حدیثهای مردم و مسخره شدن به خاطر چهره و صدایش در اتاق منزوی میشود.
3ـ 6بنماية حوادث
عيادت کردن
برخي مصاديق

«اهل محل به عیادت میآمدند و میرفتند ،اما هیچكدام
موسی را نمی دیدند» (همان.)164 :
«زن سوم گفت :ما به خاطر ثواب به مالقات رفتیم ،بقیهاش
به ما چه؟» (همان.)166 :

فراواني

 9بار (ن.ک 127 ،96 ،81 :و غیره).

تمسخر
برخي مصاديق

«خسرو بشكن زد و رو به آسیه که بیتاب برگشته و در
قاب در ایستاده بود گفت :بفرما دیگه چی میخواهید
عزیز؟» (همان.)34 :
«بَه! عروس و داماد خوب خلوت تنها کردیدها؟! خب،خب ،بابا خیلی لیلی و مجنونی عمل می کنید» (همان:
.)194

فراواني

 9بار (ن.ک 227 ،145 ،33 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

شخصیت ،کشمكش

این بنمایه با شخصیت «خسرو» در ارتباط است که نمایندة یك شخصیت متزلزل و
سودجوست و جنگ را به مسخره گرفته است« .منحصرا به پول و درآمد میاندیشد»
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عیادت از جانبازان و مجروحان یكی از اعمال نیكی است که از شخصیتهای داستان
سر می زند و ریشه در اعتقادات و باورهای دینی آنها دارد .اهمیت این موضوع تا حدی
است که در احادیث اشارههای فراوانی به آن شده است؛ چنانچه پیامبر اکرم (ص) می-
فرمایند« :عیادتکنندة بیمار در برکت فرو میرود و چون نزد بیمار بنشیند در آن غوطه
ور میشود» (کراجكی .)379 :1368 ،همچنین میفرمایند« :عیادتکننده از بیمار ،در بستانِ
بهشتی است تا زمانی که برگردد» (ابن منظور.)64 :1375 ،

(دستغیب .)85 :1375 ،او از مرتضی میپرسد در جبهه به ازای جنگ چه مواجبی میدهند؟
رفتار و گفتار او موجب تقابل با شخصیتهایی مانند موسی و مرتضی ،و ایجاد کشمكش
میشود.
۴ـ 6بنماية مكان
آسايشگاه

1۲6
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برخي مصاديق

«اواخر در آسایشگاه چو افتاده بود که کریم خیلی چیزها را
همچون بقیه میبیند و جواب میدهد» (همان.)138 :
«از میان همة راههای پیدا شده ،رفتن به آسایشگاه و پیدا
کردن موسی را بهتر دید» (همان.)141 :

فراواني

 8بار (ن.ک 146 ،133 ،101 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

صحنهپردازی

این بنمایه به گونه ای توصیف شده است که فضای آسایشگاه را به خوبی در نظر
خواننده ترسیم می کند .محیطی صمیمی و دوستانه که محل آسایش جانبازان است.
جانبازانی که هوای همدیگر را دارند و دوستانه با هم زندگی میکنند .اگر کسی نیاز به
کمك داشته باشد همه داوطلب میشوند ،اگر برای کسی مشكلی پیش بیاید همه دنبال
رفع مشكلش هستند ،با هم ورزش و بازی میکنند ،در خلوتها همصحبت هم میشوند،
در دورهمیهایشان از خاطرات جبهه و جنگ میگویند و حتی پرستاران آسایشگاه هم
با جانبازان رفتاری دوستانه و صمیمی دارند .محیطی پر از درخت و جویبار که موجب
آرامش میشود .و اینگونه است که در صحنهپردازیها بسیار موثر بوده است.
بيمارستان
برخي مصاديق

«اوایل هرکس که دنبال گمشدهای به بیمارستان میآمد،
او را فقط نشانش میدادند و میرفتند» (همان.)80 :
«مرتضایی پرسید :از جبهه مستقیم به بیمارستان اعزام
شد؟» (همان.)130 :

فراواني

 7بار (ن.ک 129 ،72 ،64 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

شخصیت

این بنمایه نیز با شخصیت «موسی» در ارتباط است .کاربرد این بنمایه توانسته است

بررسي و تحليل بنمايههاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان «گالبخانم»

در توصیف فداکاری پرستارها نیز موثر باشد.
جبهه
برخي مصاديق

«مرتضی گفت :چندبار هم تلفن کرد  ...خالصه برق جبهه
خیلی قوی بوده ،گرفتهستش» (همان.)216 :
«ولش کن .راحتش بگذار .تو که قصد نداری حاال حاال
بمونی جبهه .فقط چندروز است ،بگذار بسته باشد ]مغازه[»
(همان.)234 :

فراواني

 14بار (ن.ک 262 ،257 ،29 :و غیره).

ارتباط با عناصر داستان

صحنهپردازی

این بنمایه در صحنه پردازی و توصیف فضای جبهه به نویسنده بسیار کمك کرده
است .توصیف جبهه با ویژگیهایی مانند باصفا ،با معنویت ،عامل خودسازی ،بانشاط و
غیره همراه است.
5ـ 6بنماية زمان
مناسبت هاي مذهبي

فراواني

 3بار (ن.ک 9 ،8 ،7 :وغیره).

ارتباط با عناصر داستان

وجود این بنمایه نشانگر تفكرات و اعتقادات مذهبی شخصیتهای داستان است .که
برای اتفاق مهمی مانند عقد ،این رویداد مذهبی را انتخاب کردهاند .با وجود این بنمایه
می توان به نكتة دیگری در خصوص این داستان هم پی برد .اینكه نویسنده در طرح
داستان هرچند کوشیده است تصویر مثبتی از جنگ به دست دهد و معنویات و برکات
آن را از زبان شخصیتهایی مانند مرتضی ،کریم ،خانم فاطمی و غیره بیان کند ،اما به نظر
میرسد با کاربرد بنمایة «نیمة شعبان» قصد اعتراض غیر مستقیم به جنگ و آثار و
تبعات آن را دارد .چراکه سایة شوم جنگ باعث شده مردم حتی در اعیاد مذهبی و جشنهای
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برخي مصاديق

«از ماهها قبل فردا ،نیمة شعبان را برای روز عقد تعیین کرده
بودند» (همان.)7 :
«موسی گفته بود میآید .گفته بود قبل از عید میرسد و
عقدکنان روز نیمهشعبان باشد» (همان 8:و.)9

1۲7


خانوادگیشان غمگین و ناراحت باشند.

1۲8
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 .7نتيجهگيري
ادبیات پایداری به سبب ماهیت وجودی خود دارای مفاهیم و مضامین خاصی است.
بنمایهها به سبب تكرار ،برجستگی و معنایی خاص مییابند و باعث تقویت جاذبههای
داستانی و درونمایة داستان میشوند .قاسمعلی فراست در رمان «گالبخانم» از این
عنصر مهم ،هنرمندانه بهره برده است .او با بهرهگیری از بنمایههای گوناگونِ اشخاص،
مفاهیم ،حوادث ،اشیاء ،مكان و زمان ،توانسته است در توصیف فضای جنگ و
وضعیت جانبازان و خانوادههایشان در پشت جبهه موفق عمل کند .همچنین در انتقال
ارزشها و مفاهیم پایداری مانند شهادت طلبی ،ایثار ،دفاع از وطن و غیره واقعیتهای آن
دوران را عینیّت بخشد .همچنین از طریق پیوند این بنمایهها با عناصر داستانی ،نظیر
شخصیت ،کشمكش ،تعلیق ،نماد ،صحنهپردازی و غیره توانسته است خواننده را مشتاق
به خواندن داستان و پیگیرِ آن کند .مثال بنمایة «انتظار» با عنصر «تعلیق» در ارتباط
است.
بعد از بررسی و تحلیل بنمایهها مشخص شد که در این رمان بنمایة «اشخاص»
بیشترین فراوانی را دارد و ارتباط آن با عنصر «شخصیت» در سراسر رمان مشهود است.
بر این اساس میتوان این رمان را یك رمان «شخصیتمحور» دانست که بر معرفی
خصوصیات و تحول شخصیتها ،بیشتر از حوادث و عناصر دیگر داستان تاکید دارد و به
تبع آن بنمایههای زمان و حوادث کمرنگ هستند و بنمایة اشیا نیز حضور جدی ندارد.
توجه نویسنده به عنصر «حقیقتمانندی» نیز موجب شده است داستانی واقعی و
باورپذیر خلق کند .شخصیتهایی که نویسنده خلق کرده است حقیقی ،ملموس ،واقعی و
طبیعیاند و همه از دل زندگی و از متن مردم جامعه گرفته شدهاند .بنمایههای متضاد و
متقابلی که در بخش مفاهیم و موضوعات بررسی شدند ،مانند «اندوه ـ شادی»« ،گریه ـ
خنده» و غیره در ترسیم واقعی فضا و حقیقتمانندی داستان موثر بودهاند ،چراکه تمام
ابعاد و زوایای زندگی مردم در آن روزگار را نشان میدهند .مكانها و اشیاء توصیف
شده نیز از این قاعده مستثنی نیستند .بنمایههایی مانند ترس ،دشمن ،تانك ،مجروح و
غیره برای انعكاس واقعیتها به کار رفتهاند.
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مقالة حاضر پژوهشهای ادبی زنمحور (مقالههای علمی پژوهشی ،کتابها ،پایاننامهها و
رسالهها) را در حوزة ادبیات داستانی معاصر ،از سال  1300تا  1394با رویكردی
جامعهشناختی مورد بررسی قرار میدهد؛ ضمن اینكه تالش شده است تا با ارائه و بررسی
جدولها و نمودارهایی ،سالشمار تحقیقات ،سیر صعودی آنها ،نویسندگان و آثار داستانی
پُراستقبال ،جنسیّت پژوهشگران و رویكردهای تحقیقات نیز مورد نقد و تحلیل قرار گیرند133 .
نتایج نشان میدهد که عوامل اجتماعی باعث شدند تا میزان گرایش پژوهشگران به نقد و 
بررسی آثار داستانی زنمحور از اواخر دهة هشتاد روندی رو به افزایش داشته باشد .سیمین
دانشور ،زویا پیرزاد و رمانهای سووشون و چراغها را من خاموش میکنم بیشترین میزان
پژوهشها را به خود اختصاص دادهاند .تعداد پژوهشگران زن در مقایسه با پژوهشگران مرد
بیشتر بوده است .نقدهای جامعهشناسانه ،فمینیستی و روانشناختی ،رویكردهای اصلی و توجه
به مسائلی نظیر مردساالری ،بیهویتی زن ،تبعیضهای جنسیّتی ،خشونت علیه زنان و غیره از
رویكردهای فرعی پژوهشها هستند .با توجه به رویكردها میتوان گفت که چهرة ارائه شده از
زن در پژوهشهای ادبی معاصر هرچند دقیقتر شده ولی همچنان ناخوشایند است و موضوعات
ارزشی مغفول ماندهاند.
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 .1مقدمه
جنبشهای دفاع از حقوق زنان به ویژه فمینیسم با هدف احقاق حقوق زنان ،برابری
جنس زن و مرد و بهبود اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی زنان از نیمه اول قرن
هفدهم و اوایل قرن هجدهم در کشورهای غربی شروع به فعالیت میکند .فمینیسم و
نحله های متعدد آن (لیبرال ،سوسیالیست ،روانكاوانه ،مارکسیست ،اگزیستانسیالیست و
پسامدرن) مسائل زنان را با تكیه بر نقد اجتماعی جوامع گوناگون مورد تحلیل و
اعتراض قرار میدهد« .امروزه فمینیسم به یكی از فعالترین حرکتهای سیاسی و فرهنگی
تبدیل شده که بهحق بنیادهای فكری ،دینی ،روانشناسی ،ادبی و هنری را به چالش
کشیده و بسیاری از تفكرات نادرست مردان دربارة زنان را متحول کرده است» (سبزیان و
کزازی .)216 :1388 ،در ایران نیز پس از وقوع انقالب مشروطه زمینههایی برای حضور
زنان بهویژه با فعالیت در بخش روزنامهنگاری پدید میآید .انقالب مشروطه شروع
شكل گیری جنبشها و انجمنهایی برای درهم ریختن حصارهایی بود که براساس
باورهای نادرست علیه زنان شكل گرفته بود .در این زمان تشكّلهایی در دفاع از حقوق
زنان شكل میگیرد ازجمله انجمن آزادی زنان ،انجمن مخدّرات وطن و غیره .این دسته
از زنان با مطرح ساختن بحث تحصیالت قشر زن فعالیت خود را آغاز کرده و تا به
امروز در قالب بیان مسائل زنان در حوزههای متعدد ادامه یافته است.
هرچند در عصر مشروطه ،زنان به حق و حقوق کامل خود دست نیافتند و مردان
در نیمة کار آنان را رها کردند و در بعضی مواقع با آنان ضدّیت ورزیدند ،امّا همین
تحوّالت عاملی شد که راه برای زنان در آینده هموار شود و تغییرات قابل
مالحظهای (در نگرش به زنان) به وجود آید (یزدانی.)125 :1378 ،

پژوهشها و مطالعات ادبی زنمحور که براساس داستانهای معاصر انجام شدهاند،
یكی از فضاهایی است که بازتابدهندة دنیای زنان در قالب نقدهای اجتماعی،
فمینیستی و روانشناختی است .به طور کلی حضور زنان در داستانها در قالب
شخصیتهای اصلی و فرعی ،چه در آثار کالسیك و چه در آثار معاصر ،در مقایسه با
شعر پر رنگتر و رو به افزایشتر است ...« .نهادهای اجتماعی که در ادبیات بازتولید
میشوند ،تنها بیانگر اندیشة فردی هنرمند نیستند ،بلكه از اوضاع و احوال زمانه و
اجتماع خود مایه میگیرند و بر پایة آگاهی جمعی و گروهی دورة خود نگاشته
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میشوند» (عاملیرضایی .)31 :1392 ،در سالهای اخیر ،همسو با افزایش آثار داستانی
زن محور ،شمار پژوهشهای ادبی در این حوزه نیز رو به افزایش بوده است .گسترش
دورههای تحصیالت تكمیلی ،اقبال دانشگاهها و مراکز علمی ،افزایش تدوین مقالهها،
طرحهای پژوهشی ،پایاننامهها ،رساله ها ،افزایش سطح سواد زنان و ورود آنها به صحنة
تحصیالت عالی و فعالیتهای اجتماعی ،فعالیت جنبشهای دفاع از حقوق زنان ،برنامهها
و تبلیغات رسانهای و غیره ،میزان مطالعات و تحقیقات در حوزة آثار داستانی زنمحور
را با تكیه بر نقدهای اجتماعی ،فرهنگی و فمینیستی افزایش داده است .هرکدام از
پژوهشها ضمن تكیه بر نقدهای مذکور گوشهای از مسائل و دغدغههای زنان را به
شكلی جزئی و دقیق مورد بررسی قرار دادهاند؛ مسائلی نظیر مردساالری ،زنستیزی،
بی هویّتی زن ،خشونت علیه زنان ،تحقیر جنس زن ،وابستگی زنان به مردان ،ازدواجهای
اجباری ،روزمرگی ،فقدان عاطفه در روابط خانوادگی و زناشویی و غیره از جمله
مواردی است که در پژوهشهای زنمحور مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند.
نزدیكترین پژوهشها در حوزة آثار داستانی زنمحور ،کتابشناسیهایی هستند که
برمبنای گردآوری آثار پژوهشی تدوین شدهاند و اغلب ماهیّت نقادانه و تحلیلگرایانه
ندارند 1.تاکنون پژوهشی که بهصورت مجزا رویكردهای پژوهشهای زنمحور را مورد
بررسی قرار دهد ،صورت نگرفته است .شماری از پژوهشها محتوای آثار داستانی را
مورد مطالعه قرار دادهاند که ازجملة آنها میتوان به این موارد اشاره کرد :پایاننامة
کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی محتوای موضوعی کتابهای داستانی نویسندگان زن
ایرانی در ایران  1376ـ  »1358از فریبا آزما ( ،)1377رسالة دکتری با عنوان «فرهنگ
توصیفی ـ تحلیلی داستانهای زنمحور زنان داستاننویس ( 1300ـ  )1380از معصومه
محمدی ( ،)1390پایاننامة کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل درون مایههای رمانهای
برگزیدة زنان ایرانی در دهة هشتاد» از سكینه پاشا زانوسی ( ،)1392پایاننامة کارشناسی
ارشد با عنوان «بررسی و تحلیل درونمایه در داستانهای کوتاه نویسندگان زن» از نرگس
محمدی ( .)1393شماری از تحقیقات نیز صرفاً در قالب کتابشناسی و بدون تحلیل
ارائه شدهاند مانند کتاب «منبعشناسی زنان» از منیژه نجم عراقی و دیگران ( ،)1382کتاب
«مجموعة تحقیقات علوم انسانی در حوزة مسائل زنان» از ناهید اعظم رامپناهی و
دیگران ( ،)1383پایاننامة کارشناسی ارشد با عنوان «رویكرد انتقادی به کاربرد نقد
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زنمحور در پژوهشهای ادبی» از پریوش میرزائیان ( ،)1392این پایاننامه صرفاً به ارائة
خالصهای از محتوای هرکدام از تحقیقات بسنده کرده و شماری از منابع را نیز لحاظ
نكرده است.
مقالة حاضر درصدد است تا تحلیلهایی آماری از مقالههای علمی پژوهشی ،کتابها،
پایاننامهها و رسالهها در حوزة پژوهشهای ادبی زنمحور بر اساس داستان معاصر ،از
سال  1300تا  1394براساس سالشمار تحقیقات ،داستانها و نویسندگان پُراستقبال،
جنسیّت پژوهشگران و رویكردهای پژوهشها ارائه دهد .منظور از پژوهشهای ادبی
زنمحور تحقیقاتی است که ضمن بررسی نقش و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع به
بیان گوشهای از مسائل ،مشكالت و دغدغههای آنان پرداختهاند .ضرورت بررسی
پژوهشهای ادبی زنمحور از آنجا ناشی میشود که بتوان با تكیه بر تحلیلهای آماری و
علمی ،چشماندازی از سیر تاریخی پژوهشها ،علل گرایش به داستانها و نویسندگان
خاص و موضوعات و مسائل مورد توجه پژوهشگران ترسیم کرد .بررسیهای آماری و
تحلیلی در این حوزه مانع از تداوم نقدهای تكراری و کلیشهای شده و نیز با ارائة
آماری از میزان پژوهشها و بیان رویكردهای مورد اقبال پژوهشگران ،خهها و
کمبودهای پژوهشی را نیز مشخص نموده و افق وسعیتری در مقابل پژوهشگران بهویژه
در گزینش نقدهای بدیع عرضه میدارد.
در پژوهش حاضر « »53مقالة علمیپژوهشی »46« ،کتاب و « »180پایاننامه و رسالة
زن محور (از طریق پایگاههای علمی نظیر سایت رسمی کتابخانه ملی ایران ،سایت
رسمی  ،Iran Docسایت رسمی مجالت تخصصی نور ،سایت رسمی پایگاه علوم
انسانی ،سایت رسمی  ،Sidسایت رسمی  )Mag Iranبراساس کلیدواژههایی مانند زن،
فمینیسم ،مادر ،همسر ،نقد فمینیستی ،هوو ،نویسندة زن و غیره شناسایی شده و به
روش کتابخانهای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند .بهعلت کثرت مقالهها و در
جهت بررسی دقیقتر ،مقالههای علمی پژوهشی که در مجالت دانشگاههای دولتی
(مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) چاپ شدهاند ،گزینش و مورد مطالعه قرار
گرفتند .پس از مطالعه و تحلیل محتوایی مقالهها و کتابها با تكیه بر نقد اجتماعی ،سیر
تاریخی پژوهشها ،آثار داستانی و نویسندگان مورد اقبال پژوهشگران ،جنسیّت
پژوهشگران و رویكردهای آنها (در قالب دو رویكرد اصلی و فرعی) استخراج و مورد

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

نقد و بررسی قرار گرفتند .سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSو در محیط Excel

 .۲بحث و بررسي
در این بخش سالشماری از پژوهشهای ادبی زنمحور از سال  1300تا  1394در قالب
نمودارهای ستونی (نمودارهای شماره 2 ،1و  )3به نمایش گذاشته شده است.
پژوهشهای مورد بررسی شامل مقالههای علمی پژوهشی ،کتابها ،پایاننامهها و رسالهها
هستند .عالوه بر آن آماری از نویسندگان پُراستقبال ،تعداد و جنسیت پژوهشگران در
قالب نمودارهای دایرهای (نمودارهای شماره  4و  )5ارائه شده است.
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 Officeسالشماری از تحقیقات و درصدهایی از داستانها و نویسندگان مورد بررسی،
جنس یّت پژوهشگران و رویكردهای اصلی و فرعی پژوهشها ارائه شد .منظور از
رویكردهای اصلی ،نقدهای پایهای و غالب است که مسائل پژوهشها برمبنای آنها شكل
می گیرد .در مقالة حاضر سه رویكرد اصلی :نقد جامعهشناسانه ،نقد فمینیستی و نقد
روانشناختی بیشترین میزان نقدها را به خود اختصاص دادهاند .منظور از رویكردهای
فرعی نیز زیرمجموعههای مسألة اصلی و عناوین تحقیقات در بدنة اصلی پژوهش است
که با تكیه بر آنها دغدغهها و مشكالت زنان به شكلی دقیقتر و جزئیتر مورد بررسی
قرار گرفتهاند .رویكردهای فرعی براساس تعدّد اشارات پژوهشها و اهمیّت آنها در
قالب هشت عنوان (مردساالری ،هویت و بیهویتی ،تبعیضهای جنسیّتی ،خشونت علیه
زنان ،فساد زنان ،فقدان عاطفه در روابط زناشویی ،غربزدگی ،جنگ و هویّت زنانه)
گزینش و تحلیل شدهاند .رویكردهای اصلی پژوهشها در مقالهها و کتابها برمبنای
مطالعة چكیده ،کلیدواژهها ،مقدمه ،فهرست مطالب و تنة اصلی پژوهشها استخراج شده
و رویكردهای فرعی با تكیه بر مطالعة عناوین اصلی و فرعی و تحلیل محتوای
پژوهشها استخراج و دستهبندی شدهاند .دربارة پایاننامهها و رسالهها به علّت کثرت
تحقیقات و در دسترس نبودن کلیّة قسمتهای آنها ،بدنة اصلی مورد مطالعه قرار نگرفته
و به استخراج رویكرد اصلی برمبنای مطالعة عنوان ،چكیده و فهرست مطالب اکتفا شده
است .الزم به ذکر است که شماری از کتابها ( 8کتاب) صرفاً به نقش زن در ادبیات
داستانی پرداختهاند و شماری دیگر نیز ( 38کتاب) بخشی و یا صفحاتی را به این
موضوع اختصاص دادهاند.

نمودار شماره ( )1تعداد و سالشمار مقالههاي علمي پژوهشي زنمحور در هر سال
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نمودار شماره ( )۲تعداد و سالشمار کتابهاي زنمحور در هر سال

نمودار شماره ( )3تعداد و سالشمار پاياننامهها و رسالههاي زنمحور

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

به طورکلی ادبیاتِ موجود در مورد نگاه و نگرش به زن ،حكایت از نوعی حرکت
از تضاد نگرشی و قطبی نگریستن به مقولة جنسیت ،به سمت تحقق و کسب نوعی
نگرش متعادل در صحنة اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد که ساز و کاری ارزشمند
در فرایند روانسازی اجتماعی است و مفهوم فرایندهای برابری فرصتها ،برابری در
مشارکت و در نهایت تقویت جریان توسعة اجتماعی میباشد ،در مقابل از ظهور
فرایندهای منفی چون انزوای اجتماعی ،حاشیهای شدن ،خارج شدن از صحنة
عمومی و انسداد اجتماعی ممانعت میکند (آزاد ارمكی و غفاری 10 :1381 ،ـ .)9

در سالهای اخیر تأثیرات جنبشهای حمایت از حقوق زنان را مـیتـوان در تولیـدات
فرهنگی ازجمله در ادبیات و فیلمها مشاهده کرد .از آنجاکه فمینیسم و جنبشـهای دفـاع
از حقوق زنان یك جریان اجتماعی است و ادبیات نیز یك تولید فرهنگی و اجتماعی به
شمار میآید ،بنابراین تـأثیر دو جانبـة ایـن مسـائل بـر یكـدیگر قابـل مشـاهده اسـت.
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بررسی نمودارها نشان میدهد که به طور کلی از اواخر دهة هشتاد تعداد پژوهشهای
زنمحور در هر سه حوزة مقالهها ،کتابها ،پایاننامهها و رسالهها براساس ادبیات داستانی
معاصر روندی رو به افزایش داشته است .اولین مقالهها در این حـوزه در سـال 2( 1386
مقاله) منتشر شده و در سالهای 12( 1391مقاله)14( 1392 ،مقاله) و 11( 1393مقالـه) و این
تعداد بهتدریج افزایش مییابد .آمار مقالهها بیانگر این است کـه از اواخـر دهـة هشـتاد
نگرش مراکز دانشگاهی و علمی به بیان مسائل زنان سیری صعودی دارد .تـاریخ چـاپ
نخستین کتابها در بررسی جایگاه زن به سال  1( 1370کتاب) بازمیگردد .کتابهـا نیـز در
فاصلة بین سالهای  1387تا ( 1389بین  5تا  6کتاب) روندی رو به افزایش داشتهاند ولی
این سیر در سالهای بعد کاهش مییابد و هرچند در سال  3( 1393کتاب) در مقایسه بـا
سالهای قبل ،رشد مییابـد ولـی ایـن افـزایش چنـدان چشـمگیر نیسـت .تـاریخ آغـاز
پایاننامهها و رسالههای زنمحور در پژوهش حاضر به سال  1362بازمیگـردد کـه ایـن
دسته از تحقیقات نیز از اواخر دهة هشتاد ( )1387سیری رو به افزایش دارنـد .بیشـترین
میزان پایاننامهها و رسالهها به سالهای  28( 1391تحقیق) و  33( 1392تحقیـق) مربـوط
است .بنابراین توجه به جایگاه زنان در سالهای اخیر در قالب مقالـههـا ،پایـاننامـههـا و
رسالهها بیشتر از کتابها بوده است .سیر رو به افزایش پژوهشهای زنمحور از اواخر دهة
هشتاد نتیجة توجه به مسائل زنان در اواخر ایـن دهـه از سـوی جنبشـهای اجتمـاعی و
سیاسی است.

جنبشهای فمینیستی در ادبیات داسـتانی بـهویـژه در دهـههـای هفتـاد و هشـتاد بسـیار
تأثیرگذار بوده و همسویی آنها با تحوالت سیاسـی اواخـر دهـة هشـتاد باعـث افـزایش
مطالعات دانشگاهی و علمیِ مسائل زنمحور در ادبیات داستانی شده است.

نمودار شماره ( )۴نويسندگان پُراستقبال در پژوهشهاي ادبي زنمحور
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در نمودار شمارة ( )4تعداد و درصد پژوهشـهای اختصـاص یافتـه بـه نویسـندگان
پُراستقبال ارائه شده است .بهدلیل کثرت تعداد نویسندگان( 2کـه در قالـب نمـودار قابـل
ارائه نیست) ،به نویسندگان پُراستقبال اکتفا شد .براساس آمار «سیمین دانشور» (،)% 41
«زویا پیـرزاد» ( )% 36و «منیـرو روانـیپـور» ( )% 23در مقایسـه بـا سـایر نویسـندگان
به ترتیب بیشترین میزان پژوهشها را به خود اختصاص دادهاند .این مسأله نشان میدهـد
که نویسندگان زن بیشتر از نویسندگان مرد به ترسیم دنیای زنان و بیان مشـكالت آنـان
توجه داشتهاند« .سیمین دانشور» نخستین نویسندة زن ایرانی است کـه از آغـاز کـار بـه
شكل حرفه ای و به روشهای گوناگون با داشـتن دیـدگاهی زنانـه در آثـارش ،بـه بیـان
جایگاه زنان و حقوق از دست رفته آنان میپردازد« .زویـا پیـرزاد» در میـان نویسـندگان
دهة هفتاد به دلیل بیان زندگی زنان مدرن به زبان ساده اما دغدغهمند ،خوش میدرخشد.
برخی از آثار او از جمله رمان «چراغها را من خاموش میکنم» و داسـتان کوتـاه «طعـم
گس خرمالو» عالوهبر کسب جوایز متعدد به چندین زبان دنیا ترجمه میشوند.

نمودار شمارة ( )5تفكيک پژوهشگران آثار داستاني زنمحور براساس جنسيت

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

 ...زنان منتقد در ابتدای پیدایش خود از نیروی تازه خیزش دومِ جنبش زنان در

1۴1


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

در نمودار شمارة ( )5تعداد و درصد پژوهشگران برمبنای جنسیّت نمایش داده شـده
است .بهطورکلی  323پژوهشگر در کلِ تحقیقات شناسایی شدند کـه برخـی پژوهشـها
مثل مقالهها و کتابها بیش از یك پژوهشـگر داشـته و  4کتـاب بـه گـروه نویسـندگان و
منتقدان که جنسیّت آنها مشخص نیست ،تعلّق دارد .در میان پژوهشـگرانِ مقالـههـا (92
پژوهشگر)  47پژوهشگر ،زن و  45پژوهشگر ،مرد هستند .در میان پژوهشـگران کتابهـا
( 51پژوهشگر)  15پژوهشـگر ،زن و  32پژوهشـگر ،مـرد هسـتند .در پایـاننامـههـا و
رساله ها نیز از میان  180پژوهشگر 152 ،پژوهشگر زن و  28پژوهشگر مـرد بـه چشـم
می خورد .نتایج نشان میدهد که در حوزة مقالهها تقریباً توجه هر دو جـنس زن و مـرد
به پژوهشهای زنمحور یكسان بوده است که این مسأله حاکی از افـزایش نگـاه ارزشـی
نسبت به جایگاه زنان در پژوهشها و مقالههای علمی است .بهعبارت دیگر هر دو دسـتة
پژوهشگران زن و مرد به دنبال یافتن نشانههای زنانگی در آثار داستانی معاصر هستند و
چنین موضوعی برای پژوهشگران زن و مـرد دارای ارزش یكسـانی اسـت .هرچنـد در
حوزة کتابها تعداد پژوهشگران مرد غلبه دارد ولی باید در نظر داشت کـه اغلـب کتابهـا
صرف ًا بخشی و یا حتّـی صـفحات معـدودی از مطالبشـان را بـه بررسـی جایگـاه زنـان
اختصاص دادهاند و در مقابل توجه پژوهشگران زن به بررسـی جایگـاه زنـان در کتابهـا
بیشتر بوده است .در پایاننامهها و رسالهها نیز تعـداد پژوهشـگران زن غلبـه دارد .آمـار
نشان می دهد که گرایش پژوهشگران زن ( )% 66در مقایسه با پژوهشگران مـرد ()% 33
به بررسی سیمای زن در داستان معاصر بیشتر بوده اسـت .اگرچـه ایـن مسـأله در نگـاه
نخست طبیعی به نظر میرسد ـ که پژوهشگران زن به نقد و بررسی جایگاه همجنسـان
خود بپردازند ـ ولی نباید فراموش کرد که عدم توجه به جایگاه ،مسائل و دغدغـههـای
زنان ،کمبود پژوهشها و نقدهای علمی زن محـور در حـوزة داسـتان معاصـر و افـزایش
فعالیت جنبشهای اجتماعی و علمی در اطالع رسانی و ترسیم ضعفها و خههـا در ایـن
حوزه ،عوامل اصلی در افزایش تعداد پژوهشگران زن است .از سویی دیگر پژوهشگران
زن با بررسی و انعكاس تصاویر کلیشهای و سنّتی از زنان ،خواستار بازنگری در سیمای
ارائه شده از آنها و ترسـیم چهـرهای نزدیـك بـه واقعیـت از جـنس زن هسـتند .چنـین
مسألهای در میان زنانِ منتقدِ دیگر کشورها نیز به چشم میخورد.

غرب بهره میبرند و ستیزندگی بیشتری از خود نشان میدهند .شاخصترین آثاری
که در این دوره به نگارش درآمد ،نمودار این است که در این مرحله زنان منتقد از
یك سو با بررسی نوشتههای ادبی مردان ،تصاویر کلیشهای ساخته و پرداخته از
زنان را سخت مورد حمله قرار میدهند و از سویی دیگر ،در پی این هستند که
بطالن حكمهای قطعی فرهنگ مردساالر را دربارة نوشتههای زنان ثابت کنند (نجم
عراقی و دیگران.)10 :1385 ،
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1۴۲

در میان آثار داستانی پژوهش شـده ،در مجمـوع از بـین رمانهـا و داسـتانهای بلنـد،
رمانهای «سووشون» از سیمین دانشور ( 50بار) و «چراغها را من خـاموش مـیکـنم» از
زویا پیرزاد ( 45بار) و در حوزة داستان کوتاه آثـار سـیمین دانشـور و جـالل آلاحمـد
بیشتر از سایر آثار ،مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند .این آثار عالوهبر شـهرت در میـان
خوانندگان به دلیل نقش برجسته و تأثیرگـذار شخصـیتهای زن ،بـهتـدریج مـورد توجـه
پژوهشگران و منتقدان قرار می گیرند .نویسندگان زن به قالب رمان توجه بیشتری نشـان
دادهاند و هرچند بسیاری از آنها تجربههای نویسندگیشان را از داسـتانهای کوتـاه آغـاز
کرده اند ولی پختگی آثارشان در قالب رمان نمود پیدا میکنـد .داسـتان ،بـهویـژه رمـان،
بهدلیل آسان تر بودن و مجال جوالن بیشتر در مقایسه بـا دیگـر ژانرهـای ادبـی فرصـت
گستردهتری را برای نویسندگان زن فراهم می کند تا در ترسیم دنیای زنان به تفصیل قلم
فرسایی کنند .به طور کلی داستان با ژانرهای متنوع خود این امكان را بـرای نویسـندگان
زن فراهم می سازد تا در تحوّل سیمای زن در مقایسه با آثار کالسـیك گامهـای مـوثری
بردارند« .وقتی زنان به جای اینكه دربـاره شـان گفتـه و نوشـته شـود ،خـود بگوینـد و
بنویسند ،اوضاع دگرگون خواهد بود» (آلن .)206 :1389 ،آمار نشان مـیدهـد کـه آثـار
نویسندگان زن به دالیل متعدّدی ازجمله زن بودن نویسندگان ،حضور متنوع و گسـتردة
شخصیتهای اصلی و فرعی زن و توجه دقیقتر زنـان نویسـنده بـه مسـائل زنـان ،اقبـال
پژوهشگران را جلب نموده است .برخی منتقدان نیز بر این باور هستند که «آنچـه بـیش
از هر چیز شخصیتپردازی مردان داستاننویس را متزلزل نشان میدهد فرشـته دیـدن و
یا لكّاته دیدن زن است ،و بیشتر به واسـطة دیـدن و شـناختن چیـزی کـه زن واقعـی و
هویت اصلی او را پنهان میکند ،از این رو داستاننویس مرد مؤفق به پـرده برداشـتن از
چهره زن واقعی نمیشود» (باقری .)288 :1387 ،فعالیـت رو بـه رشـد نویسـندگان زن
سبب میشود تا نویسندگان مرد در مقایسه با آثار گذشته ،خالق شخصیتهای زنی باشند که

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

1ـ ۲رويكردهاي تحقيقات
1ـ1ـ ۲رويكردهاي اصلي
پژوهشهای ادبی زنمحور ،چه آن دسته که برمبنای نظریهای خاص نگـارش یافتـهانـد و
چه آن دسته که بر پایة تحلیل محتوایی شكل گرفتهانـد ،براسـاس یـك رویكـرد اصـلی
پیریزی شـدهانـد .منظـور از رویكردهـای اصـلی ،نقـدهای پایـهای اسـت کـه اسـاس
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حضور کلیدیتر و موثرتری داشته باشند.
سیمین دانشور با داشتن دیدگاهی زنانه در آثارش ضمن بیان مشكالت زنان ،همواره
مسألة هویت زن ایرانی و تقابل زنان جوان را با سنّت و مدرنیته به چالش مـیکشـد .او
در رمانهایش (به ویژه در سووشون و جزیرة سرگردانی) تصویرگر زنانی است که سـعی
در خارج شدن از پوستة سنّتی خود دارند ...« .دانشور با این نحوة شخصیتپردازی ،زن
را از اُبژهای منفعل در جهان داستان به سوژهای تأثیرگذار تبدیل میکند و بدین ترتیـب،
ایماژهای غالب دربارة زن در فرهنگ ما را دگرگون مـیکنـد ( »...پاینـده .)7 :1387 ،زویـا
پیرزاد ،نویسندة برجسته دهة هفتاد ،با تأکید بر مسائلی چون روزمرگـی و هویّـت زنانـه
(به ویژه در رمان چراغها را من خاموش میکنم) زندگی ،دغدغهها و جایگـاه زن مـدرن
را به زبانی ساده ولی هدفمند در آثارش بیان میکند .پیرزاد بهعنوان نویسـندهای پیشـرو
در ترسیم زندگی زنان خانهدار و شاغلی که دچار روزمرگی و بیهویّتی شدهانـد ،مـورد
استقبال خوانندگان و پژوهشگران قرار میگیرد .پیرزاد « ...با انتخاب قهرمـان اصـلی زن
 ...بستری زنانه را در رمان فراهم میسازد تا هم دنیای درون زنان به تصویر کشیده شود
و هم خواننده به این فضای زنانه مستقیما دسترسی داشته باشد ( »...نجّار همـایونفر:1393 ،
 394ـ  .)395آثار جالل آلاحمد در میان نویسندگان مرد بیشتر مورد توجـه پژوهشـگران
قرار می گیرد و این مسأله از عواملی نظیر صاحب سبك بـودن ،داشـتن مقلّـدان بسـیار،
تأثیرگذاری بر ادبیات داستانی معاصر و ترسیم سیمای سنّتی زنان در آثـارش سرچشـمه
میگیرد .آل احمد در کنار بیان اوضاع اجتماعی زمان خود ،همواره به مسائل زنان توجـه
داشته و در آثارش تصویرگر چهرهای کلیشهای و سنّتی از زنان است ،زنانی که هرکـدام
به شكلی قربانی شرایط اجتماعی و فرهنگـی هسـتند( .داسـتانهای کوتـاه «زن زیـادی»،
«بچة مردم»« ،شوهر آمریكایی»« ،سمنوپزان» و غیره ازجمله داسـتانهای کوتـاه آلاحمـد
هستند که زندگی نابسامان زنان را به تصویر میکشند).

شكل گیری پژوهشها را تشكیل می دهد .در مقالة حاضر موضـوعاتی کـه ذیـل مسـأله و
رویكرد اصـلی هـر پـژوهش مطـرح و مـورد بررسـی قـرار گرفتـهانـد ،تحـت عنـوان
رویكردهای فرعی نقد و تحلیل شدهاند .در نمودارهای دایرهای این بخش (نمودارهـای
شماره 7 ،6و  )8تعداد و درصد رویكردهای اصلی مقالهها ،کتابها ،پایاننامهها و رسالهها
و در نمودارهای (شماره  9و  )10تعداد و درصد رویكردهای فرعـی مقالـههـا و کتابهـا
نشان داده شده است .دربارة پایاننامهها و رسالههـا بـهدلیـل کثـرت آنهـا بـه اسـتخراج
رویكردهای اصلی اکتفا شده است.

نمودار شمارة ( )6تعداد و درصد رويكردهاي اصلي مقالههاي زنمحور
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نمودار شمارة ( )6نشانگر تعداد و درصد رویكردهای اصلی مقالـههاسـت .مقالـههـا
براساس سه رویكرد اصلی نقدهای جامعـهشناسـانه ،فمینیسـتی و روانشـناختی نوشـته
شدهاند که بیشترین میـزان رویكردهـا بـهترتیـب بـه نقـدهای جامعـهشناسـانه (،)% 72
فمینیستی ( )% 24و روانشناختی ( )% 4تعلق دارد.

1۴۴

نمودار شمارة ( )7تعداد و درصد رويكردهاي اصلي کتابهاي زنمحور

براساس نمودار شمارة ( )7که نشانگر تعداد و درصد رویكردهای اصلی کتابهای
زنمحور است ،در کتابها نقدهای جامعهشناسانه ( ،)61%فمینیستی (،)18%

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

جامعهشناسانه ـ روانشناختی ( ،)7%جامعهشناسانه ـ فرهنگی ( ،)4%روانشناسانه (،)4%
نقد عناصر داستانی ( ،)2%جامعهشناسانه ـ فمینیستی ( )2%و اخالقی ( )2%بهترتیب
بیشترین میزان رویكردهای اصلی را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذکر است که
برخی کتابها برمبنای دو رویكرد نوشته شدهاند.

نمودار شمارة ( )8تعداد و درصد رويكردهاي اصلي پاياننامهها و رسالههاي زنمحور
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برمبنای نمودار شمارة ( )8که تعداد و درصد رویكردهای اصلی در پایـاننامـههـا و
رسالهها ارائه شده است ،در پایاننامهها و رسالهها نیز نقـدهای جامعـهشناسـانه (،)65%
نقــدهای فمینیســتی ( )27%و نقــدهای روانشــناختی ( )6%بــهترتیــب بیشــترین میــزان
رویكردهای اصلی را دارا هستند )2%( .از رویكردها در این بخش بـهدلیـل در دسـترس
نبودن اطالعات تحقیقات ،نامشخص است .برخی از پژوهشها نیز برمبنـای دو رویكـرد
نوشته شدهاند .به طور کلی نقدهای جامعهشناسانه ،فمینیستی و روانشناختی بـهترتیـب
بیشــترین میــزان را در رویكردهــای اصــلی پژوهشــها دارا هســتند .در رویكردهــای
جامعهشناسانه ساختار و محتوای آثار داسـتانی بـهعنـوان یـك سـند در بازتـاب وقـایع
اجتماعی (نقش و جایگاه زنان) مورد بررسی قرار گرفته و موضعگیری نویسنده و اثر او
در برخورد با پدیدههای اجتماعی (مسائل و مشـكالت زنـان) بیـان گردیـده اسـت .در
رویكردهای فمینیستی نگرش و بینش جامعه و افراد (بهویژه مردان) نسبت به زنان بیـان
شده و دغدغهها ،محدودیتها ،مسائل عاطفی و اجتماعی زنان و ستمِ رفته بـر آنـان (کـه
برخاسته از تبعیضهای جنسیّتی است) در برخورد با جامعه و مردان مطرح میگـردد .بـه
دیگر سخن در رویكردهای فمینیستی ،جزئینگری در مسائل زنان بیشتر بـوده و زاویـة
دید پژوهشگر ،شخصیت زن را در محدودة جغرافیـایی و زمـانی محـدود و مشخصـی

مورد بررسی قرار می دهـد و ریشـهیـابی علـل مشـكالت زنـان غیرمسـتقیم اسـت .در
صورتیکه در نقدهای جامعهشناسانه جایگاه زن همزمان در کنار شرایط او در خانواده و
اجتماع بررسی میشود و موقعیت زنـان در نتیجـة مسـتقیم علـل فرهنگـی و اجتمـاعی
ترسیم میگردد .در رویكردهای روانشـناختی روح و ذهـن شخصـیتها کشـف شـده و
رؤیاها ،کابوسها ،خاطرات و پنهانیترین و عمیقترین زوایـای وجـودی آنهـا در جهـت
شناسایی بحرانهای شخصیتها نمـایش داده شـده و نقـد مـیگـردد .پژوهشـها بـا اتخـاذ
رویكردهایی که غالباً بنمایههایی اجتماعی و فمینیستی دارند بیشتر به دنبال بیان اوضـاع
نامناسب زنان هستند.
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1۴6

۲ـ1ـ ۲رويكردهاي فرعي
پژوهشها در هر زمینه برمبنای یك رویكرد اصلی کـه دربردارنـدة بسـتر کلـی پـژوهش
است نوشته می شوند .پژوهشگران در جهت تبیین مسألة مـورد بررسـی ،موضـوعاتی را
ذیل مسألة اصلی مطرح و با بررسی دقیقتر و جزئیتر این موضوعات ،مسـألة اصـلی را
مورد موشكافی قرار میدهند .بـا اسـتخراج و بررسـی موضـوعات جزئـیتـر ،مسـأله و
اهداف پژوهش روشنتر می گـردد .در مقالـة حاضـر موضـوعات جزئـی تحـت عنـوان
رویكردهای فرعی اسـتخراج و آمـاری از درصـد حضـور آنهـا در پژوهشـها در قالـب
نمودارهای دایرهای (نمودارهای شماره  9و  )10ارائه گردیده اسـت .بـدیهی اسـت کـه
پژوهشها هرکدام ترکیبی از چند رویكرد فرعی اسـت .رویكردهـای فرعـی پژوهشـهای
ادبی زنمحور نشان میدهند که پژوهشگران براساس نقدهای اجتماعی ،فمینیسـتی و یـا
روانشناختی بهدنبال بیان چهسیما ،مشكل و یا دغدغهای از دنیای زنان هستند.

نمودار شمارة ( )9رويكردهاي فرعي مقالههاي زنمحور

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

براساس نمودار شمارة ( )9رویكردهای فرعی مقالـههـا بـهترتیـبِ بیشـترین میـزان
اختصاص عبارتند از :بیهویّتی زن ( ،)22%مردساالری ( ،)19%خشونت روانـی (،)%16
خشونت جسمی ( ،)9%فقدان عاطفه در روابط زناشویی ( ،)%9فساد زن ( ،)%8تبعـیض
جنسیّتی ( ،)7%جنگ و هویت زنانه ( )%6و غربزدگی (.)%4

نمودار شمارة ( )10رويكردهاي فرعي کتابهاي زنمحور
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برمبنای نمودار شمارة ( )10در کتابها نیز رویكردهای فرعی بهترتیبِ بیشترین میـزان
عبارتند از :بیهویّتی زن ( ،)%22مردساالری ( ،)%19خشـونت روانـی ( ،)%16خشـونت
جسمی ( ،)%12فساد زن ( ،)%11فقدان عاطفه در روابط زناشویی ( ،)%9جنگ و هویّت
زنانه ( ،)%7غربزدگی ( )%3و تبعیض جنسیّتی (.)%1
در رویكردهای فرعی جایگاه زنان ،مسائل و دغدغههای آنان به شكلی جزئـیتـر و
دقیقتر مورد بررسـی بـوده و گـاه علـل و ریشـههـای مشـكالت زنـان بـا رویكـردی
آسیبشناختی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .نتـایج نشـان مـیدهـد کـه سـه رویكـرد
بیهویّتی زن ،مردساالری ،خشونت روانی و خشونت جسمی ،هم در مقالهها و هـم در
کتابها بیشترین میزان رویكردهای فرعی را به خود اختصـاص دادهانـد .پژوهشـگران در
اغلب موارد به دنبال نمایش جایگاه متزلزل زن در خانواده و اجتماع بوده و آن را نتیجة
حاکمیّت مردساالری تلقی کردهاند و از مهمترین نتایج حاکمیّت مردان افزایش خشونت
علیه زنان بوده است .به عبارت دیگر با توجه به رویكردهای فرعی میتـوان گفـت کـه
ریشة بسیاری از مشكالت زنـان در نگرشـهای اجتمـاعی و فرهنگـیِ نادرسـت جوامـع
است« .مهمترین مسائل زنان مسائل فرهنگیاند و تصحیح باورداشتهای عمـومی نسـبت
به زنان ،توانمندیها و حتـی ناتوانیهـای آنـان ،بسـیاری از گرفتاریهـای موجـود را حـل
میکند» (عالسوند.)40 :1386 ،
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با توجه به این مسأله کـه در سـالهای اخیـر در حـوزة ادبیـات داسـتانی ،نوشـتن و
پژوهش درباره جنس زن و توجه به مولفههای زنانه در ادبیات داسـتانی رو بـه افـزایش
بوده است ،با بررسی رویكردهای پژوهشها به ویژه رویكردهای فرعی میتـوان بـه ایـن
نتیجه رسید که چه سیمایی از زنان ،مسائل و مشكالت آنان ارائه شده اسـت و در کنـار
آن سیمای زن معاصر را با چهرة زن در ادبیات گذشته برمبنای پژوهشها مقایسه نمود.
پژوهشهای ادبی 3نشان می دهد که دراغلب متون ادبـی کالسـیك نمادهـا و صـفات
کلیشهای ناخوشایند به شكل مستقیم و یا با رمز و استعاره با توصیف زنان گره خـورده
است .صفاتی چون ضعف ،حماقت ،بی وفایی ،خیانت ،مكّارگی و غیره ازجمله مواردی
است که در آثار نظم و نثر کالسیك در توصیف زنـان دیـده مـیشـود« .زن در گذشـتة
ادبیات فارسی ،نیمة پنهان و نااندیشیدهای است که همواره در حاشیه به سر برده اسـت»
(رضوانیان و کیانی بار فروشی .)41 :1394 ،براساس پژوهشـها در اغلـب متـون کالسـیك یـا
حضور زنان بسیار کمرنگ است و یا در صورت حضور ،در قالب دو چهرة «زن لكّاتـه»
و یا «زن اثیری» محدود و محصور شدهاند .ارائة تصویری نامناسب از زنـان بـهویـژه در
ادبیات گذشته متأثر از عوامل گوناگونی است .سیطره جوامـع مردسـاالر ،ترجمـة متـون
ملل گوناگون بهویژه حكایتها و قصه های هندی و متون عبرانی و یونانی ،تأثیر فلسـفه و
حكمت یونانی و اسرائیلیات از جملة این عوامل است .این در حالی است که به نقشـها
و جنبههای انسانی زن ازجمله نقش همسری یا مادری کمتر توجه شده است.
 ...در ادبیات فارسی تصویری واقعی از زنان به دست داده نشده است .آنچه دربارة
آن صحبت میکنیم در حقیقت نمایشی از موجودی به نام زن است که هیچ جا
حضور نداشته ،و چون حضور نداشته و قلم در دست مردان بوده است سیمای او
را به گونهای که پسند ایشان بوده ترسیم کردهاند (حسینی.)12 :1387 ،

به طور کلی دربارة سیمای ارائه شده از زن در ادبیات کالسیك برمبنـای پژوهشـهای
ادبی « ...نمیتوان گفت پژوهشها توانسته است به تمام واقعیت در مورد زنان دست یابد
و تصویری درست از زنان در ادبیات کالسیك ارائه کند» (باقری و میرزائیان.)17 :1394 ،
یكی از دستاوردهای برجستة پژوهشهای ادبی زنمحور برمبنای آثار داستانی معاصر،
تحلیل جزئیتر و دقیقتر دنیای زنان ،مسائل و دغدغههای آنان و توجه به جنبة انسـانی
وجـود زن ،فراتـر نشـان دادن او از مرزهـای مـادی و جسـمی ،و تأکیـد بـر ارزشـها و
زیباییهای درونی اوست .هرچند در پژوهشهای معاصر روند توجه به جایگاه زنان رو به

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

نتيجهگيري
از اواخر دهة هشتاد به دلیل گسترش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حـول مسـائل زنـان،
پژوهشهای ادبی با تكیه بر نقدهای اجتماعی و فمینیستی سیری صـعودی را پشـت سـر
میگذارد .تعداد مقالهها ،پایاننامههـا و رسـالههـای زنمحـور در مقایسـه بـا کتابهـا در
سالهای اخیر بیشتر بوده است .سیمین دانشور ،زویا پیرزاد و منیرو روانیپور و رمانهـای
سووشون و چراغها را من خاموش میکنم بهترتیب بیشترین میزان تحقیقات را به خـود
اختصاص دادهاند .بنابر آمار ،آثار داستانی نویسندگان زن بیشتر از آثار نویسـندگان مـرد
مورد بررسی بوده است .تعداد پژوهشگران زن و مرد در مقالههای زنمحور یكسان بوده
که این مسأله نشانگر افزایش دیدگاههای ارزشی نسبت به زنان در میان پژوهشـگران زن
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افزایش بوده و گاه با نگاه ارزشی به این مسأله پرداخته شده است ،ولی نمـیتـوان ادعـا
کرد سیمای زن در داستان معاصر برمبنای پژوهشهای ادبی ،چهرهای خوشایند و نزدیك
به واقعیت از زنان است .زیـرا از یـك سـو رویكردهـای فرعـی پژوهشـهای زنمحـور
(مردساالری ،بی هویّتی زن ،خشونتهای جسـمی و روانـی ،فسـاد زن ،فقـدان عاطفـه در
روابط زناشویی و غیره) در مقالة حاضر و از سویی دیگر فقدان رویكردهایی که نشانگر
جایگاه ارزشی زن در مقام مادر و همسر و تأثیر او در خانواده و اجتماع هسـتند ،نشـان
می دهند که هنوز زن به جایگاه ارزشی خود دست نیافته است .بنابراین نمـیتـوان ادعـا
کرد که سیمای ارائه شده از زن در پژوهشهای ادبی معاصر تفاوت چشمگیری با سیمای
گذشتة او دارد و تنها ،مولفه های این چهرة ناخوشایند تغییراتی را در خود دیـده اسـت.
در پژوهشهای ادبی معاصر هنوز خههای بسیاری در بررسـی جایگـاه زن وجـود دارد؛
زیرا بسیاری از پژوهشها بر ارائة مشكالت و دغدغههای زنانه متمرکز شده اسـت .تنهـا
در پژوهشهای مربوط به ادبیات پایداری است که نگـاه بـه زن صـبغهای ارزشـی یافتـه
است آن هم فقط در جایگاه مادر و همسر شهید ،جانباز و رزمنـده بـودن و یـا در مقـام
پرستار ،پزشك ،مددکار و یا رزمندگانی که در پشت جبهه مشغول هستند .همچنـان کـه
در آثار کالسیك هنوز موارد نابی وجود دارد که با دیدگاههای نو و دقیقتـری مـیتـوان
مورد بررسی قرار داد ،در داستان معاصر نیز موضوعات بدیع و اساسیتری در مقایسه با
آثار کالسیك وجود دارد که با دیدگاه های منصفانه و مطابق با نیازهـای اجتمـاع امـروز
میتوان مورد تحلیل قرار داد.

و مرد است .در حوزة پایاننامه و رساله نیز تعداد پژوهشگران زن نسبت به مردان بیشتر
بوده و این موضوع ناشی از توجه بیشتر زنان به بررسی جایگاه زن است .هرچند تعـداد
پژوهشگران مرد در کتابها بیشتر از زنان است ولی پژوهشگران مرد صـفحات انـدکی از
پژوهشهای خود را به مسـائل زنمحـور اختصـاص دادهانـد .نقـدهای جامعـهشناسـانه،
فمینیستی و روانشـناختی بـهترتیـب بیشـترین میـزان رویكردهـای اصـلی را بـه خـود
اختصاص دادهاند .بی هـویّتی زن ،مردسـاالری ،خشـونت روانـی و جسـمی بـهترتیـب
بیشترین میزان رویكردهای فرعی را دارا هستند .پژوهشهای ادبـی نشـان مـیدهنـد کـه
سیمای زن در داستان معاصر تفاوت چشمگیری با جایگاه زن در ادبیات گذشته نـدارد.
هرچند نگاه به زن در پژوهشهای معاصر جزئیتر شده اسـت ولـی درکـل نتوانسـتهانـد
چهره ای خوشایند و مناسب با جایگاه واقعی زنان را به نمایش بگذارند .از سویی دیگـر
موضوعات اساسی و کمتر توجه شده ،بهویژه در بیان جایگاه ارزشـی زن در خـانواده و
اجتماع ،ازجمله خههای پژوهشی قابل ذکر است.

150


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

150
150

پينوشتها
ـ در مقالة حاضر در مجموع  279پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهاند که بهدلیل کثرت منابع و
محدودیّت پژوهش حاضر به برخی از آنها اشاره میشود .ازجمله مقالههای بررسی شده عبارتند از:
الف) «نشانههای فمینیسم در آثار سیمین دانشور» از کاووس حسنلی و قاسم ساالری ( ،)1386ب)
«مدلی متفاوت (نقد فرهنگی داستان «مدل» نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان)» از
حسین پاینده ( ،)1387ج) «خشونت علیه زنان در آثار محمود دولتآبادی» از صبا واصفی و حسن
ذوالفقاری ( ،)1388د) «بررسی جایگاه زنان در داستانهای کوتاه احمد محمود» از مجید پویان (،)1389
هـ) «بررسی مقایسهای موضوعات و درونمایههای مرتبط با زنان در داستانهای زنمحور زنان
داستاننویس  1300ـ  »1380از محمود بشیری و معصومه محمدی ( ،)1390و) «گذر فمینیستی از
جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی» از بهرام بهین و معصومه باقری ( ،)1391ز) «زن و قدرت
در خانواده (تحلیل محتوای شش رمان پر فروش دهة اخیر)» از نعمتاهلل فاضلی و مهری نظامآبادی
( ،)1392ح) «نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند» از رضا صادقی شهپر و راضیه حجّار (،)1392
ط) «تحلیل دو رمان پرندة من و ماهیها در شب میخوابند براساس مؤلفههای نوشتار زنانه» از افسانه
حسینزاده دستجردی و سید مصطفی موسویراد ( )1393و غیره .ازجمله کتابهای بررسی شده عبارتند
از :الف) «تصویر زن در ده سال داستاننویسی انقالب اسالمی» از زهرا زواریان ( ،)1370ب) «صد سال
داستاننویسی ایران» از حسن میرعابدینی ( ،)1377ج) «تفنگ و ترازو :نقد و تحلیل رمانهای جنگ» از
بلقیس سلیمانی ( ،)1380د) «مكتب اصالت زن (فمینیسم) در نقد ادبی» از محمود حسنآبادی (،)1381
هـ) «گفتمان نقد :مقاالتی در نقد ادبی» از حسین پاینده ( ،)1382و) «واقعگرایی در ادبیات داستانی

نقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زنمحور

منابع
آزاد ارمكی ،تقی و غالمرضا غفاری؛ «تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران» ،پژوهش زنان؛
ش ،)1381( 3صص  7ـ .24

151


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

معاصر ایران» از فدوی شكری ( ،)1386ز) «زنان در داستان :قهرمانان زن در داستانهای زنان
داستاننویس ایران» از نرگس باقری ( ،)1387ح) «بررسی سیمای زن در رمانهای برگزیده محمد
محمدعلی» از فرانك جهانبخش ( ،)1388ط) «خلسة خاطرات :تحلیل و بررسی آثار گلی ترقی» از
شهال زرلكی ( ،)1389ی) «چراغها را من روشن میکنم :نقد و بررسی آثار زویا پیرزاد» از شهرزاد
زرلكی ( )1393و غیره .ازجمله پایاننامهها و رسالههای بررسی شده عبارتند از :الف) «تأثیر انقالب
اسالمی در تبیین نقش زن در ادبیات داستانی بانوان و مقایسة آن با دوران پیش از انقالب» از سیدهزهرا
موسوی ( ،)1380ب) «تحلیل شخصیت زن در آثار نویسندگان زن معاصر و مقایسة آن با آثار
نویسندگان مرد» از هادی یاوری ( ،)1381ج) «سیمای زن در ادبیات داستانی معاصر (با تكیه بر اهم
آثار هدایت ،افغانی ،گلشیری ،دانشور ،روانیپور)» از فریبا عابدیننژاد ( ،)1383د) «جایگاه اجتماعی زن
در ادبیات داستانی معاصر (دهة چهل تا هفتاد)» از فریبا داننده ( ،)1387هـ) «بررسی جایگاه و
شخصیت زن در شش رمان دفاع مقدس» از انسیه بهبودی ( ،)1388و) «سیمای زن در رمانهای
اجتماعی  1300ـ  1320شمسی» از مریم معاون هاشمی ( ،)1389ز) «نقد تطبیقی با رویكرد فمینیستی
در آثار آنا گاوالدا و زویا پیرزاد» از سمیه ملكی ( ،)1390ح) «نقد تطبیقی شخصیت زنان در رمانهای
معاصر فارسی (سووشون ،شازده احتجاب ،طوبی و معنای شب ،سمفونی مردگان)» از مرتضی مدرسی
سریزدی ( ،)1391ط) «تصویر زنان در رمان فارسی ( 1357ـ  ،)1367از زینب صابرپور ( )1392و
غیره.
 .1ازجمله این کتابشناسیها عبارتند از« :فهرست موضوعی کتب و مقاالت دربارة زن» از مریم
رعیتآبادی و دیگران (« ،)1366دانشنامة زنان فرهنگساز ایران و جهان (از کتیبه تا تاریخ)» از پوران
فرخزاد 1379( ،ـ « ،)1378کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز) از پوران فرخزاد،)1381( ،
«مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوزة مسائل زنان» از ناهید اعظم رامپناهی و دیگران ( )1383و
غیره.
 .2سایر نویسندگان در این حوزه عبارتند از :فریبا وفی ،شهرنوش پارسیپور ،سپیده شاملو ،جالل
آل احمد ،ناهید طباطبایی ،محمد حجازی ،صادق هدایت ،غزاله علیزاده ،علی محمد افغانی ،بلقیس
سلیمانی ،شیوا ارسطویی ،گلی ترقّی ،یحیی دولتآبادی ،محسن مخملباف ،قاسمعلی فراست و غیره.
 .3ازجملة این پژوهشها میتوان به این موارد اشاره کرد :کتاب «ریشههای زنستیزی در ادبیات
کالسیك فارسی» از مریم حسینی ( ،)1387پایاننامة کارشناسی ارشد «رویكرد انتقادی به کاربرد نقد
زنمحور در پژوهشهای ادبی» از پریوش میرزائیان ( ،)1392مقالههای «نگاهی به کاربرد نقد زنمحور در
پژوهشهای ادبی» از نرگس باقری و پریوش میرزائیان (« ،)1394سیمای زن در تذکرة االولیای عطار
نیشابوری» از مریم روضاتیان و علیاصغر میرباقری فرد (« ،)1386زن در خوابنامههای فارسی» از مختار
کمیلی (« ،)1389زن در آینه» از زهرا مهذّب و غیره.
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آلن ،گراهام؛ بینامتنیت؛ ترجمة پیام یزدانجو ،تهران :نشر چشمه.1385 ،
باقری ،نرگس؛ زنان در داستان ،قهرمانان زن در داستانهای زنـان داسـتاننـویس ایـران؛ تهـران:
انتشارات مروارید.1387 ،
باقری ،نرگس و پریوش میرزائیان؛ «نگـاهی بـه کـاربرد نقـد زنمحـور در پژوهشـهای ادبـی»،
پژوهشهای ادبی؛ ش  ،)1394( 48صص  9ـ .34
پاینده ،حسین؛ «مدلی متفاوت (نقد فرهنگی داستان «مدل» نوشته سیمین دانشور از سه منظر در
مطالعات زنان)» ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ ش  ،)1387( 11صص 1ـ .18
حسینی ،مریم؛ ریشههای زن ستیزی در ادبیات کالسیك فارسی؛ تهران :نشر چشمه.1387 ،
رضوانیان ،قدسیه و هاله کیانی بار فروشی؛ «بازنمایی هویـت زن در آثـار داسـتاننویسـان دهـه
هشتاد» ،ادب پژوهی؛ ش  ،)1394( 31صص  39ـ .63
سبزیان ،سعید و میرجاللالدین کزازی؛ فرهنگ نظریه و نقد ادبی؛ تهـران :انتشـارات مرواریـد؛
.1388
عاملی رضایی ،مریم؛ «بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمانهـای دهـه شصـت»،
ادبیات پارسی معاصر؛ ش  ،)1392( 3صص 27ـ .50
عالسوند ،فریبا؛ «اگر زن نباشی ـ ضرورت نگاه نظاممند به الگوی شخصـیت زن مسـلمان ـ»،
خردنامه همشهری ،ش  38 ،)1386( 16ـ .40
نجّار همایونفر ،فرشید «مقایسه تطبیقی فمینیسم در «چراغها را من خاموش میکـنم» اثـر زویـا
پیرزاد و «گلهای داوودی» اثر جان اشتاین بك» ،ادبیات تطبیقی ،ش  ،)1393( 11صص  381ـ
.399
نجم عراقی ،منیژه و دیگران؛ زن و ادبیات؛ تهران :نشر چشمه.1385 ،
یزدانی ،زینب؛ زن در شعر فارسی؛ تهران :انتشارات فردوس.1378 ،
پايگاههاي علمي

http://irandoc.ac.ir
http://library.ut.ac.ir
www.ensani.ir
www.magiran.com
www.nlai.ir
www.noormags.ir
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نشانههاي عرفان ايراني -اسالمي در آثار سه عارف آندلسي :ابن
عربي ،ابن عبّاد رُندي و سن خوان دال کروز 
*

عاطفه وحيدنيا
دکتر غالمحسين غالمحسين زاده
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

دکتر نجمه شبيري
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کليدواژهها :عرفان تطبیقی ،عرفان ایرانی ـ اسالمی ،عرفان آندلس ،ابن عربی ،ابن عبّاد رُندی،
سنخوان دِال کروز
تاریخ دریافت مقاله1397/6/10 :

تاریخ پذیرش مقاله97/9/24 :
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چكيده
این مقاله برآن است تا طبق رویكرد پژوهشی تاریخی ـ تحلیلی و نیز روششناسی عرفان
تطبیقی ،به این مسأله پاسخ دهد که آیا تألیفات عارفان ایرانی ،بهویژه آنها که به زبان فارسی
نوشته شدهاند ،نزد صوفیان آندلس ،اثرگذار بوده است یا خیر .نتایج به دستآمده نشان میدهد
عرفای مسلمان آندلس مانند ابن مَسَرِّه ،ابن عربی و ابن عبّاد رُندی با تأثیرپذیری از اندیشهها و 153
کتابهای اندیشمندان شرق جهان اسالم ،بهویژه عارفان ایرانی ،به پیشرفت این جریان فكری در 
آندلس کمك کردند و تألیفات آنان در کنار کتابهای نویسندگان ایرانی که به آندلس میرسید،
باعث شد عرفان و تصوف ،به قدری در اسپانیای قرون وسطی ریشه بدواند که تسلط دوبارة
مسیحیان و اخراج مسلمانان از آن سرزمین نیز نتواند باعث از بین رفتنش شود .سنخوان دال
کروز ،معروفترین شاعر و عارف مسیحی اسپانیا ،سرودههایی دارد که در درونمایه ،تصاویر و
کاربرد اصطالحات تخصصی با آثار عارفان ایرانی ،اشتراکاتی چشمگیر دارد .از آنجا که محیط
جغرافیایی و دورة تاریخی زندگی سنخوان ،مؤیّد ارتباط او با مسلمانان و دسترسی به کتب
عرفان اسالمی است ،باید گفت که اشتراکات یاد شده ،فراتر از توارد محتمل بین شاعران است
و از بهرهمندی وی از میراث فكری عرفای مسلمان ایرانی حكایت دارد.

 .1مقدمه
عرفان به معنای عام خود ،یعنی تلقّی هنری و تلطیفآمیز از دین که نزد اقوام و ادیان
مختلف پیروانی داشته است و هنوز هم دارد .اما آنچه در حوزة عرفان اسالمی
می گنجد ،به احتمال قوی میراث پیامبر گرامی اسالم ،امامان شیعه و برخی شاگردان
ایشان بوده است که با سبك زندگیشان ،الگویی برای سادهزیستی ،مهربانی و توجه به
جهان برتر (عالم ملكوت) شدند .این سبك زندگی زاهدانه به تدریج بر مسلمانان اثر
گذاشت و بهویژه در میان ایرانیان پیروان بسیاری یافت .اندیشمندان ایرانی بر محتوا و
غنای عرفان افزوده و نقشی انكارناپذیر در بالندگی آن داشتهاند (زرینکوب 14 :1389 ،و
)40؛ به قدری که اکنون تمایز عناصر عرفان اسالمی از عرفان ایرانی ،کار آسانی نیست.
یكی از اسالم پژوهان معاصر اروپایی به نام مایكل مكلین ،از این فراتر رفته و این تمایز
را به نفع فرهنگ ایرانی ،نفی کرده است .او اساساً «عرفان اسالمی» را معادل «عرفان
ایرانی» میداند و میگوید« :عربی ،زبان قرآن و شریعت است و فارسی زبان تصوف»
(.)McClain, 2010: 484
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آثار شاخص عرفان اسالمی مثل مثنوی ،غزلیات شمس ،منطق الطیر ،حدیقه الحقیقه
و غزلیات حافظ ،در قالب شعر و به زبان فارسی سروده شدهاند؛ به همین دلیل ،میتوان
آنها را در حوزة ادبیات فارسی جای داد و بررسی کرد .البته برخی اندیشمندان ایرانی،
آثار عرفانی خود را به زبان عربی نگاشتند .کتابهایی مانند احیاء علوم دین غزالی ،رسالة
قشیریه ابوالقاسم قشیری و حیّ بن یقظان ابوعلی سینا ،با رواج در جهان اسالم،
مرزهای اثرگذاری فرهنگ ایران را گسترش دادند .اما این ،به معنای نادیده گرفتن آثار
عرفای جهان عرب نیست .در اقصی نقاط عالم اسالم ،متفكران و مریدانی بودهاند که در
هر دوره ،پویایی عرفان را تضمین کردهاند؛ آندلس اسالمی ،یكی از کانونهایی بود که
عرفان و تصوف در آن رونق فراوان داشت.
«آندلس» نامی است که مسلمانان مجازاً به کل شبهجزیرة ایبری اطالق میکردهاند.
این منطقه که امروزه شامل کشورهای اسپانیا و پرتغال است ،از سال  92ق  711 /م به
مدت هشت قرن ،تحت سیطرة مسلمانان بود (آیتی)1 :1391 ،؛ و با اینكه در سال  898ق /
 1492م طی نبردهای «بازپسگیری» به دست مسیحیان اروپایی افتاد همواره مانند
گنجینهای از نشانههای تمدن اسالمی باقی ماند (همان.)196 :

نشانههاي عرفان ايراني -اسالمي در آثار سه عارف آندلسي :ابن عربي ،ابن عبّاد رُندي…

«عرفان»  ،به عنوان یكی از جریانهای اثرگذار تمدن اسالمی ،از طریق سفرها و
تبادالت فرهنگی شرق و غرب جهان اسالم ،به آندلس راه یافت و نزد عوام و خواص
مقبول و مؤثر افتاد .از آنجا که بخش بسیار عظیمی از تولیدات محتوایی این حوزه،
محصول آراء و تألیفات ایرانیان است ،یافتن نشانههای مستقیم یا باواسطه از آثار بزرگان
عرفان ایرانی ـ اسالمی در متون تصوف آندلس ،بسیار قریب و محتمل است.
مقالة حاضر ،به طور خاص به بررسی نشانههای اثرگذاری آثار عرفای ایرانی بر سه
عارف آندلس میپردازد :ابن عربی ( 638 - 560ق) و ابن عبّاد رُندی ( 792 - 733ق)
که در دورة اسالمی آندلس زندگی میکردند ،و سنخوان دال کروز ( 1591 - 1542م /
قرن دهم ق)  ،روحانی مسیحی اسپانیا ،که پس از افول اسالم در آن سرزمین میزیست و
چندین اثر عرفانی به زبان اسپانیایی از وی به جامانده است .معیار انتخاب این سه
شخصیت ،شاخص بودن هر یك در زمان حیاتشان بوده است.

 .3پيشينة پژوهش
موضوع اثرگذاری عرفان ایرانی ـ اسالمی بر عرفان اسپانیای پسااسالمی ،تاکنون در چند
مقاله به صورت موردی بررسی شده است .به این معنی که در هر یك ،درونمایه یا
نماد خاصی در آثار اندیشمندان ایرانی و نوشتههای روحانیان مسیحی اسپانیا ،با
معیارهای تطبیقی ،مقایسه و تحلیل شده است.
ـ شهره انصاری در مقالهای با عنوان «با شاهبازِ روح از خانقاه تا صومعه؛ پژوهشی
در نمادپردازی روح در عرفان ایرانی و آثار قدیس یوحنّای صلیبی» ( ،1386سخن عشق،
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 .۲پرسشهاي پژوهش
مقالة حاضر بر آن است تا با بررسی تعدادی از آثار ابن عربی ،ابن عبّاد رُندی و سن-
خوان دال کروز ،به عنوان سه شخصیت نامدار در عرفان آندلس ،به پرسشهای زیر پاسخ
دهد:
 .1آیا نشانهای از تأثیرگذاری آثار و اندیشههای عارفان ایرانی بر عرفان آندلس وجود
دارد؟
 . 2آیا زبان فارسی در این صادرات فرهنگی نقشی داشته یا تنها آن دسته از آثار عرفای
ایرانی که به زبان عربی بوده ،به آندلس انتقال یافته است؟
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شمارة  ،33صص  ،)60-43مفهوم «روح» در اشعار سنخوان دال کروز را با پیشینة نمادین
و اصطالحی آن در تعداد زیادی از آثار کالسیك فلسفی و عرفانی ایران ،مقایسه کرده
است.
ـ مریم حقروستا در «آوای شوریدگی موالنا و نغمة شیفتگی سانخوان دال کروز»
( ،1387پژوهش ادبیات معاصر جهان ،شمارة  ،46صص  )66-53تالش کرده است تا فرضیة
تأثیرپذیری سنخوان از موالنا را اثبات کند .وجه تمایز این مقاله نسبت به آثار دیگران،
تسلط نویسنده بر زبان اسپانیایی است؛ در بقیة مقالهها ،از ترجمههای انگلیسی اشعار
سن خوان استفاده شده است؛ پر واضح است که خوانش زبان اصلی آثار ادبی ،همواره
سطح باالتر و دقیقتری از دریافت را برای پژوهشگر ممكن میسازد.
ـ بخشعلی قنبری محقق دیگری است که چندین پژوهش در حوزة معرفی عارفان
مسیحی اسپانیا و مطالعات تطبیقی بین آثار آنها با مثنوی موالنا دارد .تمرکز وی بر
تحلیل آثار سانتا ترزا دِ آویال ( 1582 - 1515م) ،یكی از استادان سنخوان دال کروز
است .عنوان مقالههای قنبری چنین است« :اخالق عرفانی سلبی به روایت ترزا آویالیی
و مولوی» ( ،1388پژوهشنامة ادیان ،دورة سوم ،شمارة  ،2صص  )109 -89و «بررسی مقایسهای
دژ هوشربای مولوی و دژ درون ترزا آویالیی» ( ،1390مطالعات عرفانی ،شمارة  ،13صص
 . )161-184وجوه تمایز آثار این نویسنده ،زاویة دید او و محدودة تاریخی پژوهشهایش
است .تحلیلهای او مبتنی بر شناختی است که از عرفان مسیحیت و یهود دارد و به دورة
اسالمی آندلس ،نمیپردازد.
ـ دِنیس گریل ،به عنوان یك متخصصِ «ابن عربیشناس» ،فرد دیگری است که در
این حوزه ،صاحب اثر است .او در مقالة «از شرق به آندلس :رفت و برگشتهای
هرمنوتیك روحانی» ( ،1383مجموعه مقاالت همایش بینالمللی قرطبه و اصفهان ،صص -588
 ،)589سیر تاریخی انتقال برخی اندیشهها و اصول تصوف را از شرق (ایران) به آندلس
تبیین کرده است .طبق یافتههای تاریخی وی ،برخی صوفیان آندلس مانند ابن مسرّه (م
 319ق) در سفرهایی که به عراق و مكه داشتند با آثار نویسندگان ایرانی آشنا شدند و
آنها را به عنوان رهآورد به آندلس بردند .آثار یادشده به جریان تصوف در آندلس ،شكل
و جهت داده است.
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عالوه بر پنج مقالة فوق ،در کتابهای زیر نیز فصول یا بخشهایی پیرامون اثرگذاری
عارفان ایرانی بر مسیحیان آندلس آمده است:
ـ کتاب شجاع الدین شفا ،با عنوان «ایران در اسپانیا» ( )1385در حقیقت پیشرو
مطالعات آندلس پژوهی در زبان فارسی است؛ اما متأسفانه برخی اظهارات نویسندة
کتاب ،بدون شواهد مستدلّ و کافی ،و صرفاً تكرار یافتههای پژوهشگران اروپایی است؛
که البته در نقل سخنان آنها نیز گاه خطاهایی صورت گرفته است .مثالً در صفحة 392
کتاب ،نظریهای به یكی از شرقپژوهان اسپانیایی نسبت داده شده است که با مراجعه به
اصل مقاله ،معلوم میشود نویسندة اخیر ،قصد ردّ آن را داشته است و نه تأییدش.
برخی منتقدان برآنند که «بهتر بود آقای شفا یك مترجم باقی میماند و به این فكر
نمیافتاد که می تواند یك پژوهشگر هم باشد؛ زیرا تسلط او بر زبان خارجه دلیل
نمیشود که در سایر علوم نیز صاحب نظر باشد» (فهیمی .)19 :1389 ،با این وصف،
نگارندگان مقالة حاضر ،از ارجاع به این کتاب خودداری کرده و در مواقع لزوم ،از منابع
اصیل مورد استفادة وی ،نقل قول آوردهاند .نقطة قوّت اثر شفا ،فهرست مفصّلی از منابع
است که به محقق این حوزه ،معرفی میکند.
کتاب «تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی زبان» ( )1392نیز نتیجة بخشی دیگر
از تحقیقات مریم حقروستا است .این اثر بیشتر بر مقایسة ادب داستانی و نیز ادب
حماسی دو کشور ایران و اسپانیا متمرکز است؛ اما در عین حال اشاراتی نیز به موضوع
عرفان در آندلس دارد.
ـ لوسه لوپز بارالت ،استاد مطالعات اسالمی دانشگاه پُرتوریكو ،کتابی دارد با عنوان
«تأثیرات اسالم بر ادبیات اسپانیایی» ( )1989که از منابع معتبر حوزة آندلسپژوهی است.
این اثر به زبان اسپانیایی نوشته شده است .بارالت در دو فصل از این کتاب ،دربارة
چگونگی تأثیرپذیری نویسندگان اسپانیایی قرون وسطی ـ مانند سنخوان و سانتا ترزا ـ
از متون عرفانی شرق ،بهویژه آثار نویسندگان ایرانی ،مستندات و شواهد دقیقی ارائه
داده است.
ـ «سنّتهای ایرانی و تأثیر تشیع در آندلس» ( ،)2010آخرین کتابی است که به عنوان
پیشینة پژوهش حاضر می توان از آن نام برد .این کتاب به زبان انگلیسی است و
نویسندهاش ،مایكل مكلین نام دارد .او اشعار سنخوان دال کروز را چكیدة آثار عرفانی

به زبان پارسی می نامد و بر این اساس در یكی از فصول کتابش ،نمادها ،مفاهیم و
اصطالحات به کار رفته در اشعار سن خوان را در متون نظم و نثر عارفان ایرانی
ریشهیابی کرده است .یكی از ایرادهای وارد بر کار او ،اطناب مملّ و ذکر بعضی شاهد
مثالهای ناالزم است.
دو کتاب اخیر هنوز به زبان فارسی ترجمه نشدهاند؛ از این رو ،به رغم اهمیت و
اعتباری که دارند ،در پژوهشهای داخلی حوزة آندلسشناسی ،مغفول ماندهاند.
تفاوتهای مقالة حاضر ،در مقایسه با پژوهشهای یادشده چنین است :نخست اینكه
برای اولینبار نمونههایی از متون اسالمی و مسیحی عرفان آندلس در کنار هم آورده
شده اند؛ از این رو سیر عرفان آندلس به صورت منقطع تعریف نشده است .دوم اینكه
متنهای مورد بررسی ،تنوعِ «گونه و سبك» دارند :متن تاریخی ،متن تفسیری و شعر؛ و
سوم اینكه از منابع و پژوهشهایی استفاده شده است که جز شجاع الدین شفا ،تقریباً
محقق دیگری به صورت بیواسطه و به زبان اصلی از آنها بهره نبرده است.
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 .۴روش تحقيق
روش تحقیق در مقالة حاضر ،تاریخی ـ تحلیلی است .طبق مسألة پژوهش و متونی که
برای بررسی انتخاب شدند  ،محققان ،پیش از پرداختن به متون و منابع دسته اول و
تحلیل آنها ،ناگزیر بودند به تاریخ ادبیات و عرفان آندلس نیز بپردازند .بهویژه از آن
جهت که طبق معیارهای مطالعات تطبیقی ،باید «امكان» زمانی و مكانیِ تأثیرپذیری یك
نویسنده از نویسندة دیگر ،اثبات گردد (ندا 30 :1383 ،و  .)31در مرحلة بعد ،مطالعة آثار
ابن عربی و ابن عباد انجام شد؛ این آثار ،عناوین مشخصشدهای را دربر میگرفت؛ زیرا
عالوه بر محدودیتهای کمّی پژوهش ،قیدهای دیگری نیز وجود داشت .به عنوان مثال
در مورد ابن عربی ،از آنجایی که او ،بخش اعظم تألیفاتش را در شرق نوشت ،تنها
کتابی که می توانست در رسیدن به پاسخی برای مسألة پژوهش حاضر مفید باشد ،کتابی
بود که دربارة زمان زندگی خودش در آندلس نگاشته بود؛ وگرنه در شرق ،دسترسی او
به منابع تصوف ایران ،طبیعی بوده و اثبات شده است .در بررسی آثار مذکور،
نشانههایی مانند نقل قول از عرفای ایرانی ،ذکر نام کتابهای ایشان و اشاراتی از این
دست ،حائز اهمیت بود تا بتوان از این طریق ،وجود آثار و اندیشههای بزرگان عرفان و
تصوف ایران را نزد صوفیان آندلس اثبات کرد.

نشانههاي عرفان ايراني -اسالمي در آثار سه عارف آندلسي :ابن عربي ،ابن عبّاد رُندي…

اما در مواجهه با آثار سنخوان ،روش کار متفاوت بود .شیوة پژوهش ،در این
بخش ،ذیل مطالعات عرفان تطبیقی قرار میگیرد« .عرفان تطبیقی به مقایسه و تطبیق
ساختارها و پدیدههای عرفانی در فرهنگهای متفاوت و یا مشابه میپردازد تا امكان
ارزیابی و فهم بهتر ساختارها و پدیدارهای عرفانی و در نتیجه ،تفاهم میانفرهنگی
فراهم گردد» (صادقی شهپر .)75 :1387 ،از این رو در وهلة نخست ،تعدادی از اشعار
معروف وی خوانده و بررسی شد ،سپس به راهنمایی تحلیلهای شرقپژوهان اروپایی،
آنچه از مفاهیم و تعابیر عرفانی در شعر سنخوان با آثار عرفای ایرانی نزدیك به نظر
میآمد ،به کمك شواهدی از منابع دست اول و دست دوم ـ یعنی متون اصلی و
تحلیلهایشان ـ ارائه و تأیید شد.

او و پدرش در بصره به محافل معتزلیان و باطنیان رفت و آمد میکردند و به آنها
گرایش پیدا کردند .ابن مسرّه در بازگشت به آندلس ،به تدریس پرداخت و رفتاری
صوفیانه در پیش گرفت و در عزلتگاهی که در کنار کوهی در قرطبه اختیار کرده
بود ،به تربیت شاگردان پرداخت (رنجبر کرمانی.)52 :1384 ،

او یكبار دیگر نیز به عراق و مكه سفر کرد و احتماالً در آنجا با مریدان سَهل تُستَری
نیز مصاحبت و تعامل داشته است .ابن مسرّه در بازگشت از این سفر ،کتابی با نام
«رسالة الخواص الحروف حقائقها و اصولها» نگاشت که به نظر میرسد در نگارش آن
تحت تأثیر «الحروف» تستری بوده است (عدّاس.)1267 :1999 ،
مكتب عرفانی ابن مسره تا حدود قرن چهارم ق در آندلس رونق داشت؛ تا اینكه در
ابتدای قرن ششم ق با ورود آثار و اندیشههای امام محمد غزالی به آندلس ،تصوف در
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 . 5تاريخچة مختصر عرفان اسالمي در آندلس ،تا ظهور ابن عربي
کتابهای تاریخ ادبیات عرب ،اگر به مبحث عرفان در آندلس پرداخته باشند ،اکثراً آن را
همزمان با بررسی ادبیات دورة حكومت سلسلة موحّدین 668 -541( 1ق) طرح کردهاند
(فرّوخ :1984 ،ج)370 /5؛ اما اندیشههای صوفیانه در دورههای پیش از آن نیز وجود داشته
است .قدیم ترین سند رواج تصوف در آن دیار ،در احوال ابن مَسَرِّه دیده میشود.
محمد بن عبداهلل بن مسرّه (و 269 .ق) در زمان حكومت امویانِ آندلس ( 138ـ  422ق)،
در قرطبه 2به دنیا آمد .در نوجوانی به شرق سفر کرد (آسین پاالسیوس76 :1386 ،ـ .)77طی
این سفر و نیز تحت آموزههای پدرش ،گرایشهای فلسفی تازهای در وی شكل گرفت.

آن منطقه پویاتر شد (آسین پاالسیوس .)210 :1386 ،این واردات فرهنگی نتیجة مسافرت
صوفیان و دوستاران عرفان به مشرقزمین و آشنایی با چهرههای سرشناس شرقی بود.
یكی از این مسافران ،ابو مدین شُعیب بن حسین آندلسی ( 520ـ  594ق) بود که به
زیارت کعبه رفت و در آنجا تحت تعلیمات ـ مستقیم یا با واسطة ـ عبدالقادر گیالنی
(ت 561 .ق) و ابوحامد غزالی ( 505ق) قرار گرفت؛ سپس به غرب بازگشت ،در بِجایه
ـ در الجزایر کنونی ـ ساکن شد و در  594ق در همانجا وفات یافت (فرّوخ :1984 ،ج /5
 .)370نمونههای مشابه شعیب را باز هم میتوان در آندلس دید؛ عارفانی مانند ابن
عَریف (و 536 .ق) ،ابن قَسّی (و 546 .ق) و ابوعبداهلل غزال (قرن ششم ق) ـ که از شیوخ
ابن عربی بود ـ در رواج تصوف مؤثر بودند (احمدوند148 :1390 ،و  .)149اما در تمام
دوران اسالمی اسپانیا ،ابن عربی بود که در بالندگی عرفان ،نقشی بیبدیل ایفا کرد.
همچنین او نام بسیاری از صوفیان گمنام آندلس را در کتابهایش ـ و در تاریخ ـ ثبت
کرد؛ از این رو دو حق بزرگ بر تصوف آندلس دارد.
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 .6ابن عربي
محیی الدین محمد بن علی بن عربی ( 560ـ  638ق) معروف به شیخ اکبر ،شاید
شناختهشده ترین شخصیت آندلسی برای مخاطب شرقی باشد .وی در زمان حكومت
موحّدین در مورسیّه 3متولد شد (عدّاس 63 :1387 ،و  .)472ابن عربی در پی درک کاملتری
از حقیقت ،بسیار شاگردی کرد؛ در آندلس و شمال آفریقا سیر آفاق و انفس کرد و
نهایتاً به شوق مطلوب ،راهی شرق شد؛ در شام ماند و در همانجا نیز وفات یافت (ابن
عربی 19 :1391 ،و .)20آثار وی بر عرفا و دانشمندان پس از خود ،از موالنا تا عصر
حاضر ،تأثیر فراوان داشته است و هنوز هم «فصوص الحكم» وی جزو متون درسی
حوزه های علمیه قرار دارد .ماجرای محتمل دیدار وی با موالنا در دمشق ،از حكایتهای
سایرِ تاریخ عرفان است (زرینکوب :1364 ،ج .)96 /1
گرایشهای عرفانی در خانوادة ابن عربی ،به عنوان نمونهای از جامعة آندلس ،جالب
توجه است .سه تن از عموها و داییهای وی به سبب وقایع روحانی و شهود عرفانی-
شان مشهور و ممتازند (عدّاس .)68 :1387 ،مادر محییالدین نیز به مجالس فاطمه بنت ابن
المثنی ،از شیوخ تصوف آندلس ،آمد و شد داشته است (همان .)74 :پدر ابن عربی جزو
سرداران دربار ابن مَردَنیش ،یكی از ملوک الطوایف آندلس بود که پس از شكست وی

نشانههاي عرفان ايراني -اسالمي در آثار سه عارف آندلسي :ابن عربي ،ابن عبّاد رُندي…
و غلب ة موحّدین نیز توانست همچنان در دستگاه حكومتی باقی بماند (همان.)64 :

بنابراین وجهة سیاسی او پررنگ بوده و این موضوع احتماالً مجال چندانی برای
احواالت عرفانی باقی نمی گذاشته است .ابن عربی همواره با احترام و بزرگی از پدر
خود یاد میکند .قدر مسلم اینكه او از مشوقهای فرزندش در پرورش ذوق و حال
معنوی بود.

از جمله مشاهداتم از او ]یوسف بن یخلف[ ،خدا از او راضی باد ،این است که در
زمانی که هنوز رسالة قشیری یا غیر آن را ندیده بودم و نمیدانستم که لفظ تصوف
به چهچیز اطالق میشود ،روزی سوار بر اسب شد و مرا و یكی دیگر از اصحاب
را فرمان داد تا به سوی المنتیار ](؟)[ خارج شویم .و آن کوهی بلند در یك
فرسخی شهر اشبیلیه است .من و همراهم هنگام بازشدن دروازهی شهر خارج
شدیم .در دست همراهم رساله قشیری بود و من نه قشیری میشناختم و نه رساله
او را ] ...پس از نماز ،شیخ[ پشت به قبله نشست و رساله را به من داد و گفت
بخوان .من قادر نبودم که یك کلمه را به کلمة دیگر اضافه نمایم و از هیبت ،کتاب
از دستم افتاد .آنگاه به همراه من گفت بخوان .او کتاب را گرفت و میخواند و
شیخ دربارة آن سخن میگفت (ابن عربی.)75 -73 :1414 ،

تاریخ این دیدار باید در حدود سال  580ق و در اوان جوانی محییالدین بوده باشد.
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 .7آموزههاي عارفان ايراني در آندلس؛ به استناد کتاب «روح القدس» ابن عربي
ابن عربی تا حدود سال  596ق در آندلس زندگی میکرد و در این مدت به محضر سی
تن از صوفیان آندلس از جمله دو زن به نامهای ام الزهرا و فاطمة قرطبی رسید (رنجبر
کرمانی .)60 :1384 ،او در حدود بیست سالگی سفرهایی به مناطق مختلف آندلس و
بعضی شهرهای شمال آفریقا داشته و طی آنها با برخی مشایخ و بزرگان تصوف در
عصر خویش دیدار کرده است .کتاب «روح القُدس فی مناصحة النَفس» ،شرح خاطرات
این دیدارهاست .در خالل روایتهای این کتاب ،نشانههایی از آثار و تعالیم عرفای ایرانی
نزد صوفیان آندلس به چشم میخورد که حیرتانگیز است؛ مثالً در روایت زیر که
شرح احوال صوفیای به نام ابویعقوب یوسف بن یخلف الكومی العبسی است ،ابن
عربی بیان میکند که سالها پیش از سفر به شرق و آشنایی با کتب مشهور عرفانی،
نخستینبار «رسالة قشیریه» را نزد همین استادش دیده است:

16۲


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،61پاييز 1397

16۲
16۲

باشد .ابوالقاسم قشیری کتابش را در سال  438ق نوشت .پس از آن ،شاگردش ،ابوعلی
ابن احمد عثمانی ،رساله را به فارسی ترجمه کرد (قشیری 68 :1388 ،و  .)73اینك گفتار
ابن عربی ،سندی است که نشان می دهد این کتاب حدود یك قرن پس از تألیف ،در
آندلس وجود داشته و خوانده میشده است .با منابع موجود ،نمیتوان اطالعی از نحوه،
واسطه و سال دقیق انتقال رساله به آندلس به دست آورد؛ ابن عربی نخستین کسی
است که دربارة وجود این اثر در آن دیار ،صحبت کرده است .در ضمن نمیتوان
تشخیص داد که رسالة قشیریه با چه زبانی نزد آنان بوده است .وقتی ابن عربی در
توصیف احوالش در این روایت میگوید که شیخ (رساله را به من داد و گفت بخوان.
من قادر نبودم که یك کلمه را به کلمة دیگر اضافه نمایم و از هیبت ،کتاب از دستم
افتاد) ،این گمان ضعیف را به ذهن متبادر میکند که شاید آنچه در دستان وی وجود
داشته ،ترجمة فارسی رسالة قشیریه بوده است .هرچند واژة «هیبت» فرض پررنگتری
را ارائه می دهد که احتماال زبانِ کتاب عربی بوده و عدم توانایی محیی الدین در
خواندنش ،به خاطر جذبه و مقام واالی استادش ،ابویعقوب الكومی العبسی ،بوده است.
موضوع زبان کتاب ،اهمیت دارد اما مهمتر از آن ،وجود اثری از یك نویسندة ایرانی در
آندلس است که صوفیان آن سرزمین به چشم کتابی مرجع ،مطالعه و تفسیرش
میکرده اند و عقالً اطالعات باارزشی دربارة تصوف ایرانی ـ اسالمی از آن به دست
میآوردهاند.
ابن عربی در بخشی دیگر از روح القُدس ،در سرگذشت فردی به نام موسی
ابوعمران السدّرانی ،ضمن توضیح دربارة تحولّ روحی او ـ که به وقایع زندگی ابراهیم
ادهم میماند ـ میگوید:
این موسی در زمینی وارد شد که مورچهها در آن به اندازة یك بز بودند و خلقتی
شگفت داشتند .در آنجا پیرزنی خراسانی را دیده بود که بر روی دریا ایستاده است
و امواج دریا به ساقهای او میخورد و او در این حال خدای تعالی را تسبیح و
تقدیس میگوید (ابن عربی 107 :1391 ،و .)108

متن کتاب ،اشارهای بیش از این به مكاشفة ابوعمران ندارد .میتوان پیرزن خراسانی
را در تصور این صوفی آندلسی ،نماد حاالت معنوی و عارفانه دانست؛ تأییدی بر این
فرض که حتی ایماژهای ذهنی عرفای آندلس در ناخودآگاهشان ،متأثر از روایتها و
آموزههای عارفان ایرانی بوده است.
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ارادت برخی صوفیان آندلس به امام محمد غزالی نیز جالب توجه است؛ ابن عربی،
در شرح حال فردی به نام ابوعبداهلل بن زین آورده است که:
به قرائت کتاب ابی حامد پرداخته بود .شبی کتاب ابوالقاسم ابن احمد ]از قضات
قرطبه در قرن ششم ق[ را که در ردّ ابی حامد نوشته بود ،خواند و به همین سبب
نابینا شد .در حال برای خدا به سجده افتاد و تضرّع و توبه کرد و قسم خورد که
دیگر این کتاب را نخواند و آن را از میان بردارد .خداوند هم دوباره بینایی را به او
برگرداند (ابن عربی.)137 :1391 ،

گرچه این حكایت ،اغراقآمیز به نظر می رسد ،اما دو سویة مخالفان و مریدان غزالی
را در آندلس ،به خوبی نمایش میدهد :یك قاضی که کتابی در ردّ او نوشت و یك
صوفی که به خاطر ظنّ و تشكیك در حقانیّت وی ،مجازات شد و سپس به درگاه خدا
توبه کرد .در موارد دیگری از شرح احوال این صوفیان نیز میتوان ردپای الهامپذیری
آنان از غزالی ،ابراهیم ادهم و دیگر عارفان خراسانی را مشاهده کرد (همان108 ،107 ،99 :
و .)137

 .8ابن عبّاد رُندي
حلقة واسطة عارفان اسالمي و مسيحيان آندلس
ابوعبداهلل محمد بن ابراهیم نَفزی رُندی معروف به ابن عبّاد رندی ( 733ـ  792ق) یكی
از آخرین عارفان مسلمان مشهور در آندلس بود .در زمان حیات وی ،شمال آفریقا
پایگاه طریقة «شاذلیّه» بود و این مكتب ،جریان غالب عرفان در غرب جهان اسالم به
شمار میآمد .ابن عبّاد نیز به شاذلیه گرایش داشت؛ از این رو پس از تلمذ نزد بزرگان
آندلس ،به قصد ادامة تحصیل ،به مراکش و طنجه و فاس سفر کرد و عمرش را به
تربیت شاگردان و تألیف آثار عرفانی گذراند (النفزی :2007 ،أ ـ ج) .چندین اثر از وی به
جا مانده است که ردّ پای تألیفات عارفان ایرانی در برخی از آنها به روشنی پیداست.
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به نظر میرسد صوفیان آندلس بیشتر اهل «حال» بودهاند تا «قال»؛ اینرا میتوان از
حكایتهایی که ابن عربی دربارة ایشان ثبت کرده و نیز از عدم وجود آثار مكتوب از آنان
دریافت .مادام که ابن مسرّه ،به عنوان یك مثال نقض در نظر گرفته شود ،میتوان گفت
که « پیش از ابن عربی ،عرفان نظری در آندلس مورد توجه نبود و اهل عرفان و تصوف
به جنبههای عملی آن میپرداختند» (جهانگیری.)136 :1359 ،
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یكی از معروفترین آثار ابن عبّاد« ،غیث المواهب العلیّة فی شرح الحِكَم العطائیة» نام
دارد که در شرح و تفسیر کتاب «الحِكَم» اثر ابن عطاءاهلل اسكندرانی ( 658ـ  709ق)
نگاشته شده است .ابن عطاءاهلل اسكندرانی در نیمة دوم سدة هفت ق در مصر زاده شد
و در همان جا نیز زندگی کرد و وفات یافت .او در آغاز ،فقیهی متعصب و منكر تصوف
بود اما پس از دیدار با عارفی آندلسی به نام شیخ ابوعباس مُرسی (م  686ه ق) ،مرید
وی میشود و به لباس اهل عرفان درمیآید (ذکاوتی قراگزلو .)70 :1376 ،طبق این روایت
تاریخی ،تحوّل روحی ابن عطا ،شبیه به انقالبی است که پس از دیدار با شمس ،برای
موالنا رخ داد.
حِكَم ،که مجموعهای است از دویست و شصت کلمة قصار ،یكی از پرمخاطبترین
آثار در زمینة تصوف و اخالق و الهیات در غرب جهان اسالم بوده است .ابوعباس
مُرسی ،مرشدِ ابن عطاء اهلل ،به این کتاب لقب «خالصة احیاء علوم دین غزالی» را داده
بود (اسكندرانی ،بیتا .)7 :به استناد این لقب ،میتوان دانست محتوای حِكَم تا چه اندازه به
درون مایة عرفان ایرانی ـ اسالمی نزدیك است .تاریخ زندگی ابن عطا که حدوداً نیم
قرن پس از موالنا بوده است ،تحوالت معنوی وی که باعث ترک علم ظاهر و گرایش
به تصوف شد و همچنین محتوای برخی آثار به جای مانده از او ،این گمان را در ذهن
برمیانگیزد که ابن عطاء اهلل به طور خاص ،آثار موالنا را نیز مطالعه کرده و از آن
اثرپذیری داشته است.
کتاب حِكَم ابن عطااهلل اسكندرانی به وسیلة چندین نفر شرح شده است که گویا
شرح ابن عبّاد رُندی با نام «غیث المواهب العلیّة فی شرح الحِكَم العطائیة» کاملترین و
بهترینِ آنهاست (النفزی :2007 ،ب)؛ زیرا شارح ،طبق گواهی متن اثرش ،تعداد زیادی از
امهات کتب عرفانی جهان اسالم را مطالعه کرده و از آنها برای غنای کار خود بهره برده
است .برای نمونه میتوان به «عوارف المعارف» شهاب الدین عمر سهروردی اشاره
نمود که ابن عباد دست کم ،هفتبار از آن نقل قول آورده است؛ نمونه« :و من أغرب ما
رأیت فی التواضع ما ذکره صاحب کتاب "عوارف المعارف" قال( »... :النفزی:2007 ،
)298؛ شاهد مثال دیگر ،عبارتهایی است که نشان میدهد ابن عباد ،رسالة قشیریه را نیز
به عنوان یك منبع ،در دست داشته و تقریباً بیست مرتبه به سخنان امام قشیری ارجاع
داده است؛ نمونه« :و قال اإلمام ابوالقاسم القشیری ،رضی اهلل تعالی عنه :الذکر عنوان الوالیه
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و تحقیق اإلراده ( »...همان.)72 :

اهمیت آثار ابن عبّاد زمانی دو چندان مینماید که به عنوان حلقة واسطه بین عرفان
ایرانی ـ اسالمی و عرفان مسیحی در نظر گرفته شود (الغنیمی التفتازانی .)222 :1378 ،نتایج
برخی پژوهشها نشان داده است که تألیفات وی از یكسو منعكسکنندة معارف
اندیشمندانی چون غزالی ،امام قشیری ،سهروردی و موالنا بوده و از طرف دیگر مورد
تتبّع روحانیان مسیحی ،مانند سنخوان دال کروز ،واقع شده است ( McClain, 2010:
.)485
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 .9تأثير عرفان اسالمي بر صوفيان مسيحي آندلس
مسیحیت مثل هر دین دیگری واجد گرایشهای زاهدانه بوده است .تجرّد و قناعت
حضرت عیسی(ع) از ابتدا منجر به ظهور رهبانیت ،در سبك زندگی برخی از پیروان
ایشان شد .اما واقعیت این است که آنچه در آثار عارفان مسیحی آندلس دیده میشود،
فراتر از زهد رایج نزد راهبان مسیحی است و میتواند نمایانگر تعامل ادیان رایج در آن
منطقه باشد .آزادی نسبی ادیان در آندلس این بستر را فراهم میکرد که یهودیان،
مسیحیان و مسلمانان بر تفكر یكدیگر اثرگذاری داشته باشند (ذنون طه)40 :1389 ،؛
هرچند سهم آنها در این تبادالت یكسان نبوده است زیرا در سدههای مورد بحث ،حجم
تولیدات علمی و فكری مسلمانان بسیار بیشتر از پیروان سایر ادیان بود و مسلمانان
دست کم از لحاظ فرهنگی بیشتر «مؤثر» بودند تا «متأثر» .پژوهشگران اروپایی معاصر بر
این نكته متّفقاند که ارزشهای معرفتی و اخالقی تصوف اسالمی ،بر عرفان غرب ،به
ویژه بر اسپانیای دورة رنسانس ،بسیار تأثیر گذاشته است (.(Amin Beik, pdf: 6
نفوذ سیاسی ـ نظامی اسالم در شبه جزیرة ایبری به سان موج بلندی بود که به
سرعت تا نواحی شمال پیش رفت اما طی هشت قرن ،بهتدریج عقب نشست و کوچك
و محدود شد .در این مدت ،مرزهای بین حكومت اسالمی و فرمانروایان مسیحی محلی
پیوسته تغییر میکرد ولی این تغییرات سیاسی ،مانع ارتباط پیروان ادیان سهگانه نبود.
یهودیان و مسیحیان در قلمروهای اسالمی مانند دیگر مناطق جهان اسالم ،به عنوان اهل
ذمّه و با قوانین و حدود خاص خود به راحتی زندگی میکردند .مسلمانانی که در
مناطق تحت تصرف مسیحیان زندگی میکردند نیز تحت نام مُدَجَّنان ،4با وضعی مشابه
از حقوق اجتماعی برخوردار بودند (هاروی .)310 :1380 ،تعامالت فرهنگی و مبادالت
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تجاری بین این افراد که شامل خرید و فروش کتاب هم بوده است ،به موازات
حرکتهایی مانند آنچه در «نهضت ترجمة تولدو» 5رخ داد ،مسیحیان را از آرای عرفانی
ابن سینا ،غزالی ،سهروردی ،ابوالقاسم قشیری ،موالنا و دیگر اندیشمندان مسلمان
ایرانی ،بهرهمند میکرد (ذنون طه 242 :1391 ،ـ  .)250حتی پایان تسلط سیاسی اسالم بر
اسپانیا نیز باعث قطع روابط فرهنگی ساکنان آن مراکز با شرق جهان اسالم نشد و
مسیحیان و بقایای مسلمانان آن سرزمین ،هنوز این امكان را داشتند تا از تازههای عرفان
ایرانی ـ اسالمی بهره ببرند.
اندکی پس از رخداد بازپسگیری ( 1492م  898 /ق) ،عرفان اسالمی در شرق ،مدتها
بود با ظهور بهترین شاعران و نویسندگان به کمال خود دست یافته و با اثرگذاری موالنا
در شام و آناتولی ،زمینه برای صادرات اندیشة عرفانی به غرب ،و گسترش مخاطبان
فراهم شده بود .مراودات تجاری و فرهنگی شام و آندلس ،هم از طریق مصر و
شهرهای شمال آفریقا و هم از راه دریای مدیترانه ،به شهرهای نیمة جنوبی اسپانیا
به ویژه غرناطه ،که آخرین بقایای مسلمانان آندلس را در خود جای داده بود ،ادامه
داشت .سن خوان دال کروز در همین نقطة حساس زمانی و مكانی قرار گرفته بود و این
باعث شد تا از میراث صوفیان و عارفان ایرانی برخوردار شود .مایكل مكلین که
بررسیهای تطبیقی گستردهای بین آثار سنخوان و متون عرفانی ایران انجام داده ،معتقد
است« :آثار سنخوان دال کروز در حقیقت چكیدة شعر صوفیانة فارسی است ،که به
زبان اسپانیایی برگردانده شده است»(.)McClain, 2010: 485
 .10سنخوان دال کروز
سن خوان دال کروز در نیمة قرن شانزدهم م در روستایی نزدیك شهر آویال ،در مرکز
اسپانیا ،به دنیا آمد .دربارة مذهب آبا و اجدادی وی حدسهایی وجود دارد .برخی
معتقدند خاندان او پیشتر یهودی بوده و احتماالً طی سیاستهای مذهبی پس از
«بازپسگیری» ،دین خود را به مسیحیت تغییر دادهاند .گروهی دیگر احتمال یهودی
بودن والدین او را کامالً منتفی میدادند اما میگویند مادر وی احتماالً از نژاد مسلمین
بوده است ()McClain, 2010: 488؛ فرض سومی نیز مطرح است که نیاکان پدری او را
مسلمان میداند ( .)Lopez Baralt, 1989: 69در هر صورت خوان دال کروز ،فارغ از
عقبة اعتقادی خانوادگی ،زندگیش را از جوانی وقف کلیسای کاتولیك کرد .او به
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شهرهای مختلفی سفر کرد و از محضر روحانیان همکیش خود ،در مناطق دور و نزدیك
بهره برد .در یكی از این سفرها بود که به مصاحبت سانتا ترزا دِ آویال 1515( 6ـ 1582
م) ،بانوی عارف مسیحی ،رسید و تا زمان مرگ وی ،از او معارفی آموخت .سنخوان
پس از مرگ ترزا ،به غرناطه رفت و از سال  1582تا  1588م در آنجا زندگی کرد؛
غرناطه در آن دوران هنوز میراثدار فرهنگ اسالمی بود و سنخوان ،طی شش سال
اقامتش در آن شهر مهمترین اشعار عرفانی خود را سرود ( McClain, 2010: 466 -
.)467
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با کنار هم قرار دادن چند گزارش تاریخی ،میتوان تأیید کرد هنگامی که سنخوان
دال کروز در غرناطه حضور داشته ،این امكان برایش فراهم بوده است تا از محتوای آثار
اندیشمندان و عارفان ایرانی آگاه شود:
الف) با اینكه مسیحیان در 1492م به حكومت اسالمی آندلس پایان دادند ،مسلمانان
تحت عنوان اجتماعی «موریسكو» تا سال 1610م در بخشهایی از آن سرزمین زندگی
میکردند .غرناطه ،یكی از این مناطق بود که در قرن شانزدهم م جمعیت قابل توجهی
از موریسكوها را در خود جای داده بود .این افراد اکثراً صنعتگر و کشاورز بودند و
تعدادشان آن قدر زیاد بود که احتمال ارتباط و مراودات سنخوان با مسلمانان را تأیید
کند (آیتی 198 :1391 ،ـ .)200
ب) تصوف در غرناطه یك مكتب شناختهشده و رایج بود و چنان نزد مردم جای
گرفته بود که تغییر دینِ حاکم نتوانست مانع بقایش شود .سنخوان در طول اقامتش در
غرناطه ،با پیرزنی مسلمان و صوفیمسلك همصحبت بود .این زن که به «ال مُورا دِ
اوبِدا» 7مشهور بود ،به رغم سن باالیش ،تسلطی کاریزماتیك و معنوی بر اهالی شهر
داشت .یكی از شرح حالنویسان اسپانیایی معاصر وی ،گفته است که این بانوی مسلمان
در مشی عرفانیاش ،تحت تأثیر اندیشههای غزالی قرار داشت .سنخوان به واسطة این
زن با آثار غزالی آشنا شد (.)McClain, 2010: 468
ج) ابن بطوطه (م  779ق) ،ج هانگرد معروف مراکشی ،در قرن هشتم ق  /چهاردهم
م در ادامة سفرهایی که به شرق و غرب عالم اسالمی داشت ،به غرناطه نیز سفر کرد.
غرناطه در آن دوران تحت حكومت خاندان بنی نصر ( 636ـ  898ق) ،آخرین سلسلة
اسالمی آندلس ،اداره میشد .ابن بطوطه در حدود سال  750ق در غرناطه حضور داشته

و در آنجا با چند صوفی ایرانی که در یك خانقاه ساکن بودند ،همصحبت شده است.
او در اینباره میگوید:
عدهای از دراویش عجم به مناسبت شباهتی که آب و هوای غرناطه به آب و هوای
ممالك آنان دارد ،در این شهر اقامت گزیدهاند؛ مانند حاج ابوعبداهلل سمرقندی،
حاج احمد تبریزی ،حاج ابراهیم قونوی ،حاج حسین خراسانی ،حاجی علی و
حاجی امید هندی و دیگران (ابن بطوطه.)781 :1361 ،

گزارش ابن بطوطه با روزگار حضور سنخوان در غرناطه ،کمابیش دو سده فاصله
دارد؛ اما این موضوع نه تنها فرض ارتباط مستقیم سنخوان با صوفیان ایرانی را رد
نمی کند بلكه در بطن خود ،مؤیّد حضور دیگر ایرانیان در آندلس و غرناطه است و
احتمال چنین روابطی را افزایش میدهد؛ بهویژه در دوران زندگی سنخوان ،یعنی قرن
دهم ق /شانزدهم م که پادشاهیِ مسیحیِ اسپانیا باب تازهای برای مراودات سیاسی و
فرهنگی با حكومت صفویان باز کرده بود و رفت و آمد بین دو کشور تسهیل شده بود
(.)Cutillas, 2002: 213
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مشاهداتی که ابن بطوطه نقل کرده ،عالوه بر اینكه سندی معتبر از حضور ایرانیان
در آندلس است ،فرض مهم دیگری را نیز مطرح میکند :افرادی چون حاج ابراهیم
قونوی ،به ظنّ قوی در انتقال تعالیم موالنا از قونیه به آندلس نقش داشتهاند.
وقتی سن خوان دال کروز شش سال در چنین محیطی زندگی کرده است ،عقالً
می توان پذیرفت که به واسطة ارتباطش با مسلمانان ـ و ایرانیان مسافر یا مقیم ـ
اطالعات و آموزههای شفاهی کسب کرده باشد .آثار وی معتبرترین مدرک برای اثبات
این ارتباطاند؛ با مطالعة آنها ،میتوان دانست فضای شعر سنخوان که در سنت ادبیات
مسیحی اسپانیا نمیگنجد و با آن بیگانه مینماید ،به شعر صوفیانة ایران ،بهویژه
درونمایة غزلهای عرفانی ،بسیار نزدیك است ) .(Graham, 2004: 18-19همچنین
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد او برخی آثار مكتوب عرفان اسالمی ـ مانند شرح
حِكَمِ ابن عبّاد را ـ نیز مطالعه کرده است ( .)McClain, 2010: 485بنابراین طبق آنچه
پیش تر پیرامون کتاب حِكَم و مؤلف آن گفته شد یكی از مسیرهای محتمل تأثیرپذیری
سنخوان از تألیفات عرفان ایرانی ـ اسالمی را میتوان با الگوی زیر ترسیم کرد:
موالنا  ابن عطاءاهلل اسكندرانی ابن عبّاد رندی سنخوان دال کروز
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گره کار در این است که برخالف آنچه در آثار ابن عربی و ابن عبّاد وجود داشت،
سنخوان هیچگاه به صراحت به منابع مكتوبی که دیده ،اشارهای ندارد؛ و این البته
طبیعی است زیرا او شاعر بوده است و در شعر ،ارجاع به مأخذ جایگاهی ندارد .در
حالیكه روح القدسِ ابن عربی ،یك شرح حال تاریخی ،و شرح حِكَم ابن عبّاد ،یك متن
تفسیری است .از این رو برای نمایش تأثیرپذیری سنخوان دال کروز از متون عرفانی
ایران ،باید از مقایسههای تطبیقی بهره گرفت .بررسی اصطالحات ،درونمایهها ،مفاهیم
و نمادهای موجود در آثار سنخوان به مخاطب کمك میکند تا نزدیكی زبان هنری وی
را به زبان عارفان ایرانی ،بهتر درک کند.
 .11نمونههايي از اشتراکات درونمتني در آثار سنخوان دالکروز و عارفان ايراني

برادران مسیحی من به قصاید عرب دل بستهاند .مؤلفات فقیهان و فیلسوفان
مسلمان را به قصد رد و تكذیب آن نمیخوانند ،بلكه میخواهند روش درست و
دقیق عربی را بیاموزند .افسوس! جوانان مسیحی که به موهبت استعداد شهره
بودند ،جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزی نمیدانند؛ با عالقة تمام کتابهای
عربی میخوانند و در کتابخانهها نگاه میدارند و در راه جمعآوری آن مبالغ گزاف
خرج میکنند (دورانت.)382 :1366 ،

بنابراین دور نیست که سنخوان نیز به این دانش زبانی مجهّز بوده باشد .اما در
مورد آشنایی او با زبان فارسی و مطالعة بیواسطة آثاری چون مثنوی یا غزلیات موالنا،
همواره باید با احتیاط بیشتری سخن گفت و بهتر است نقش واسطههای مكتوب مانند
متون ترجمهشده از فارسی به عربی ،یا واسطههای شفاهی ،یعنی کسانی چون حاج
ابراهیم قونوی در نظر گرفته شود.
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ـ اسالمي
نخستین مسأله ای که در اثبات این فرض باید روشن شود ،چگونگی استفادة سنخوان
از آثار مكتوب اسالمی است .مطالعة آثار عربی نویسندگان مسلمان ،بهوسیلة مسیحیان
شاید در ابتدا دور از ذهن به نظر برسد اما واقعیت این است که عربیدانی مسیحیان
آندلس ،از اعترافات تاریخی مشهور کشیشان آن سرزمین است .ویل دورانت در «تاریخ
تمدن» دربارة شوق جوانان آندلسی به زبان ،فرهنگ و کتابهای مسلمانان ،از قول یك
روحانی مسیحی چنین نقل میکند:
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قرابتهای محتوایی و بعضاً ساختاری بین سرودههای سنخوان و متون عرفانی ایران،
محدود به یك یا دو مورد نیست .مضامین متعددی در اشعار او دیده میشود که به
اذعان پژوهشگران ،بیرون از منظومة فكری نویسندگان و شاعران مسیحی آن عصر است
و همین موضوع ،فرض اثرگذاری منابع عرفان اسالمی را بر اندیشة وی ،تقویت میکند
( .)Lopez Baralt, Pdf: 21-22مخاطب آشنا با درون مایههای متون عرفانی فارسی ،در
مواجهه با اشعار سنخوان ،با کمی دقت میتواند ردپای عناصر عرفان ایرانی ـ اسالمی
را تشخیص دهد .به نظر میرسد مختصات عشق عارفانة سنخوان به آنچه در این باب
نزد موالنا و دیگر عرفای ایرانی یافت میشود ،بسیار نزدیك است (حقروستا.)75 :1392 ،
شروحی که این عارف مسیحی بر برخی آثارش نگاشته ،امروزه در فهم بهتر آنها
بسیار راهگشاست؛ مانند شرح مشهور وی بر سرودة «پرندة تنها»8یش و نیز شرح
مصوّری که بر یكی دیگر از آثارش به نام «صعود بر قلة کارمِل» 9نگاشت .این احتمال
مطرح است که سنخوان ،عادت شرحنویسی را نیز از عرفای اسالمی به ارث برده باشد
()Graham, 2004: 20؛ بهویژه که او به طور مستقیم با شرح حِكَمِ ابن عبّاد آشنا بوده
است (.)McClain, 2010: 485
اشتراکات بین آثار خوان دال کروز و عارفان ایرانی ،هم در سطح فرم و هم در بُعد
محتوا قابل بررسی است .به عنوان مثال تری گراهام معتقد است سنخوان به تقلید از
غزلهای عارفانة حافظ و موالنا به استقالل معنایی ابیات شعر روی آورده است؛ یعنی
بندهای شعر او که هرکدام شامل چهار یا پنج مصرعاند ،در عین حال که با مفهومی
واحد ،در محور طولی شعر به هم پیوند خوردهاند ،این امكان را هم میدهند که به
صورت مستقل و مكفی ـ مانند تكبیتهای غزل حافظ ـ خوانده شوند ( Graham, 2004:
 .)19تعریف مذکور در مورد برخی از شعرهای این عارف مسیحی مانند «شعلة تابان
عشق» 10و «شب ظلمانی جان» 11صادق است؛ اما آن دسته از اشعاری را که گفت-
وگومحور و مناظرهای هستند ،شامل نمیشود.
در اشعار سن خوان دال کروز ،هم ردپای اصطالحات و کلیدواژههای عرفان ایرانی ـ
اسالمی قابل مشاهده است و هم گرایش او به کاربست نمادها و مفاهیم رایج در شرق
جلب توجه میکند .اینك برای نشان دادن تأثیرپذیری وی از عرفان ایرانی ـ اسالمی،
مقایسهای تطبیقی بین چند مفهوم و نماد در آثار او و متون نوشتهشده توسط عارفان
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ایرانی ارائه میشود .این مقایسه به صورت تشریحی بر نماد «پرنده» و مفهوم «وصال»
تمرکز دارد و برای پرهیز از اطالة کالم ،موارد دیگر به وجه اختصار ،بیان میشوند.
1ـ 11دو اصطالح «قبض» و «بسط»
سنخوان ،گاه در آثارش واژههایی را به کار برده که در متون عرفانی مسیحیت متداول
نبوده است ،از این رو برخی پژوهشگران ،وجود آنها را دالّ بر آگاهی خوان دال کروز
نسبت به آثار عرفان اسالمی میدانند ( .)López Baralt, pdf: 37برای نمونه میتوان به
دو اصطالح «بسط» و «قبض» اشاره نمود .معادلهای اسپانیایی این دو لغت anchura« ،و
 »apreturaکه این دو واژه و مترادفاتشان ،از واژگان پر تكرار نوشتههای سنخوان است
( .)McClain, 2010: 481-482همانطور که در نمونة زیر پیداست ،شاعر ،لغت
 anchuraرا به کار برده و برای القای بهتر معنی ،از یك مترادف نیز استفاده کرده است.
جالبتر آنكه در ادامه ،فضایی استعاری را به تصویر میکشد که یادآور حدیث «الدنیا
سجن المؤمن» است .شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که معنای «بسط» برای مسیحیان
اسپانیایی زبانِ آن عصر ،به اندازة کافی روشن نبوده و خوان دال کروز ،تالش کرده تا به
کمك تشبیه و ترادف ،مخاطب را به فهم دقیق و درست این اصطالح تازه ،سوق دهد:

ترجمه] :ای روح من![ با آزادی و انبساط خاطر قدم بردار /مانند کسی که از زندانی
تنگ به درآمده است.
۲ـ 11نماد «پرنده»
نماد «پرنده» از عناصر پرتكرار در نوشتههای اهل تصوف است که از آن به «روح» و
«جان» آدمی تعبیر میشود و در آثار عرفای ایرانی به انحاء گوناگون به کار رفته است.
اشعار و داستانهای بسیاری را میتوان به عنوان مصداقهای این کاربرد بیان کرد .شاید
یكی از قدیمترینشان «قصیدة عینیه» ابن سینا باشد:
هَبَطَتْ إلَیكَ مِنَ المَحَلِ األرْفَعِ وَرْقــاء ذاتُ تَعــزُّزٍ و تَمَنُّعِ
که «ورقاء» یا کبوتر در آن ،استعاره از روح آمده است.
تشبیه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم ق که رساله الطیرها نیز متعلق به همین دو
قرناند ،در آثار متعددی پیدا میشود و در این میان ،بهخصوص بعد از ابن سینا و
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Anda con anchura y libertad
así como el que ha salido
de una estrecha cárcel (Aaron, 2005: 67).
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سهروردی ،احمد غزالی و روزبهان بَقْلی بیش از دیگران به این تشبیه عالقه نشان
دادهاند (پورنامداریان 411 :1375 ،و .)412

به نظر میرسد نگاه عارفان مسلمان در توجه به این نماد ،بیشتر تابع قرآن و آیات
مربوط به داستان سلیمان (ع) و هدهد باشد؛ آنجا که سلیمان (ع) خداوند را به خاطر
نعمتهایی که به او بخشیده است ،شكر میکند:
وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا دَاوُودَ وَ سُلَیْمان عِلْماً وَ قَالَا الْحَمْدُلِلّهِ الَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ
المُؤْمِنِینَ /وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ دَاوُودَ وَ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَ أُوتِینَا مِنْ
کُلِّ شَیءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ (قرآن15 ،27 :و .)16
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شاید با تفسیر هنری و نمادین از این آیه ،بتوان گفت منظور سلیمان (ع) این بوده که
خداوند با تعلیم زبان پرندگان ،وی را به سطحی باالتر و عالیتر از جهان ماده رهنمون
کرده است ( .)Lopez Baralt, 1989: 62ژان شوالیه میگوید از آنجا که در اسالم،
«پرنده» نماد «فرشته» است ،منظور از تعبیر قرآنی «منطق الطیر» ،زبان فرشتگان ،و معنای
آن شناخت و آگاهی معنوی است (شوالیه :1385 ،ج 197 ،2ـ  .)198ممكن است در مورد
تعیین مستعارٌله این نماد ،بر او خرده وارد باشد اما به نظر میرسد در استنتاج معنای
عبارت قرآن ،موفق بوده است.
آثاری که در حوزة ادب عرفانی ما و با محوریت نمادین پرندگان خلق شدهاند ،اکثراً
تلفیقی از عرفان و حماسهاند؛ زیرا عالوه بر اینكه تحت تأثیر مفاهیم و نشانههای دینی
قرار دارند ،وارث اسطورههای فرهنگی ایرانزمین نیز هستند .سیمرغ ،به عنوان
شخصیت محوری داستانهایی مانند منطق الطیر و صفیر سیمرغ ،تنها یك نماد اسالمی ـ
به معنای صرفاً مذهبی ـ نیست؛ او یك پرندة اسطورهای در متون کهن پارسی بوده
است و مهر و نشان خاص فرهنگ ایران را دارد .این پرنده ،چه با نام سیمرغ ،چه مرغ،
چه کبوتر و غیره ،هنگامی که در متون عرفانی استخدام میشود ،ویژگیهایی میپذیرد که
ابعاد استعاری آن را بازگو میکند؛ مثالً سیمرغ داستان عطار ،مانند آیینه ،بیرنگ و
بیشكل است و از لحاظ ظاهری با پارامترهای مادی ،قابل توصیف نیست:
بی زفـان آمد از آن حضرت خطــاب
هـر کــه آیــد خویشتــن بینـد در او
هر چــه دانستی ،چو دیدی آن نبـود

کاینـه است این حضرت چون آفتـاب
جان و تن هم جان و تن بیند در او...
و آن چه گفتــی و شنیــدی آن نبود
(عطار)270 :1390 ،
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اگرچه نماد پرنده در آثاری مانند صفیر سیمرغ سهروردی ( 549ـ  587ق) ،رساله
الطیر غزالی و منطق الطیر عطار ( 540ـ  618ق) به وجهی کامل و عالی به تصویر
در آمده است ،اما نباید آن را جزء ابداعات عارفان ایرانی شمرد .در «فرهنگ نمادها»
دربارة سابقة کاربرد این نماد نزد اقوام قدیم ،نمونههای فراوانی آمده است:
در زبان یونانی ،کلمة پرنده مترادف با عالمت یا پیام آسمان بوده است .در آیین
دائو که جاودانگان به شكل پرنده درمیآیند ،پرنده مفهوم سبكی و رهایی از ثقل
زمینی را القا میکند .در برهمانه ،قربانیکنندگان یا رقصندگان آیینی ،اغلب به عنوان
پرندگانی که به آسمان میپرند تعبیر شدهاند .از این زاویة دید ،پرنده تصویر روح
است که از جسم میگریزد (شوالیه :1385 ،ج  196 ،2و.)197

پرنده در همین چارچوب نمادین ،در آثار نویسندگان و شاعران اروپایی نیز از قدیم
حضور داشته است ( .)López Baralt, 1989: 60 - 61سنخوان دال کروز سرودهای
دارد به نام «پرندة تنها» 8و در آن ،خود را به یك پرنده تشبیه میکند که آرزویش
رسیدن به منشأ عشق و هستی ،یعنی خداوند است .اما پرندة او پنج ویژگی دارد که به
اذعان پژوهشگران غربی ،با نماد رایج در ادبیات غرب متفاوت است (همان .)61 :این
ویژگیها را میتوان بدین صورت خالصه کرد:
 .1پرندة سن خوان ،میل به تعالی و صعود دارد و همواره در بلندترین جایگاهها قرار
دارد.

2. Siempre tiene vuelto el pico hacia donde viene el aire, y así
el espíritu vuelve aquí el pico de afecto hacia donde viene el
espíritu del amor que es Dios:

 .2نــوک منقــار و جهــت پــرواز او بــه ســمت وزش بادهاســت .یعنــی توجــه او بــه
سوی پروردگار است.

3. Ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna
junto a sí:

 .3تنهاست و جفتی ندارد.
 .4صدایی دلنشین و نغمهای عاشقانه دارد.

4. Canta muy suavemente:

5. No es de algún determinado color, y así es el espíritu perfecto
(:همان)
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1. Ordinariamente se pone en lo más alto, y así el espíritu en este paso
se pone en altísima contemplación:
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 .5پرندة نمادین سن خوان ،بیرنگ است.
پژوهشگران بسیاری ،ویژگیهای پرندة تنها را تحلیل و بررسی کردهاند و برخی نیز
به تطبیقهای بین این نماد با متون فلسفی ،مذهبی و اسطورهای غرب اشاره کردهاند؛ اما
در نهایت هیچكدام نتوانستهاند دربارة اثرگذاری عرفای ایرانی بر سنخوان سكوت کنند
( .)Sánchez Costa, 2008: 413 - 415در این بخش برای آنكه ذهن مخاطب ،در یافتن
مصداقی از شباهت نماد پرنده در متون عرفانی ایران با نماد پرندة تنهای سنخوان،
بیجواب نماند ،به توصیفی که سهروردی از «سیمرغ» داستانش آورده اشاره میشود:
شیخ اشراق در ابتدای کتاب صفیر سیمرغ ،پرندة یادشده را چنین به تصویر میکشد:
سیمرغی که صفیر او خفتگان را بیدار میکند و نشمین او در کوه قاف است .صفیر
وی به همه میرسد ولیكن مستمع کم دارد:

با مایی و با ما نئی

جانی از آن پیدا نئی

 ...رنگهای مختلف را زایل میکند و این سیمرغ پرواز کند بیجنبش و بپرد بیپر و
نزدیك شود بی قطع اماکن .همه نقشهای ما در اوست و او رنگ ندارد (سهروردی،
 128 :1388ـ .)129

17۴

با توجه به تشابهات بسیار میان نماد پرندة تنهای یوحنای صلیبی و نماد سیمرغ یا
عنقای مسلمانان و نیز جنبههای تاریخی آشكار این دو ،میتوان امكان نَسَبی
اسالمی را برای سنخوان مطرح کرد .از یكسو ،بحث بر سر مسألة نسبتاً جنجالی
اجدادی و تأثیرگذاری مكتب ادبی و اسالمی بر شاعر اسپانیایی مسیحی است؛ و از
دیگر سو ،تأثیر معنادارتر میتواند از عرفای فارسیزبان ـ و نه عربها ـ باشد؛ زیرا
ایشان از لحاظ تاریخی ،فرهنگی و جغرافیایی به وی نزدیكتر بودهاند ( Lopez
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پرندة تنهای سن خوان ،با قرابتی عجیب ،پا جای پای سیمرغ سهروردی گذاشته
است و نمیتوان برای توضیح این شباهت ،به «توارد» بسنده کرد .لوپز بارالت معتقد
است که:

17۴

.)Baral t , 1989: 69

بارالت در این گفتار خود ،به صراحت تأیید میکند که سیر نماد پرنده از عرفان
ایرانی ـ اسالمی به عرفان مسیحی آندلس ،بدون وساطت ادبیات عرب بوده است.
پشتوانة تاریخی کالم بارالت را باید در مناسبات سیاسی قرن دهم ق /شانزدهم م جست؛
زمانیكه حكومتهای عربی اسالمی آندلس از بین رفته بود و در عوض ،مناسبات و رفت
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و آمدها بین ایران صفوی و اسپانیای مسیحی ،رو به گسترش بود و باعث میشد
ایرانیان در مقایسه با اعراب ،از لحاظ «تاریخی ،فرهنگی و جغرافیایی» به سنخوان،
نزدیكتر باشند.
3ـ 11مفهوم «وصال»
مفهوم «وصال» ،به عنوان هدف نهایی عشق ،در هر مكتب عرفانی وجود دارد .در عرفان
یهود و به تبع آن عرفان مسیحیت ،از این وصال ،به «ازدواج» تعبیر میشود:
"ازدواج عارف با معشوق آسمانی" یا «نكاح روحانی سالك و عیسی مسیح»،
عموماً به دوشیزگانی اختصاص دارد که خود را وقف حضرت مسیح کرده و پیمان
بستهاند که طی مراسمی نذر و نیاز خود را عملی سازند؛ اما در معنای عام همة
مسیحیان امكان این را دارند که بهطور معنوی ،عیسی را به عنوان همسر خود
برگزینند (قنبری.)75 :1387 ،

Oh noche que guiaste
Oh noche amable más que la alborada
Oh noche que juntaste
Amado con amada
Amada en el amado transformada (De la Luz, 2013: 49).

ترجمه :ای شب رهنماینده /ای شبی که از هر سپیدهای مهربانتری /تو عاشق و معشوق
را به وصال رساندی /عاشقی که با معشوق خود ،یكی شده است.
«شب» ،به عنوان یك نماد ،دامنهای گسترده دارد؛ و بسته به اینكه در کدام بافت
کالم و چه «گونه» ای از ادبیات قرار بگیرد ،پیامهای متفاوتی از آن دریافت میشود .در
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وجه تمایز این نگاه بدوی عبرانی با مفهوم وصال در عرفان اسالمی ،آن است که
عارف یهودی ،پرهیزی برای کاربرد تصاویر و واژههای جسمی و جنسی در توصیف
وصال ندارد (شولم 400 :1392 ،و )401؛ در حالیكه در ادبیات عرفانی اسالم ،صریحترین
شكل چنین تعبیراتی در لفافة استعاره از معشوق  /معشوقة زیبارو به کار میرود و
وصفها محدود به جمال صورت اوست.
سنخوان دال کروز در یكی از اشعارش که به نام «شب ظلمانیِ جان» معروف است
به مفهوم «وصال» پرداخته است .شعر مذکور هشت بند دارد و شاعر در آن ،شبی را به
تصویر میکشد که عاشق و معشوق به اتحاد میرسند و یكی میشوند؛ «شبی که از هر
صبح روشنی ،دلخواهتر است»:

ادبیات عرفانی ،شب عموماً نشانة «غیبت» است :غیبت از آگاهی (شوالیه :1385 ،ج،)30 ،4
یا غیبت از حق؛ که برخی عارفان آن را استعاره از حالت «قبض» گرفتهاند (النَفزی:2007 ،
 .)189اما سنخوان دال کروز در بند پنجم شعر مورد بحث ،تصویرهایی خلق کرده که به
سختی میتوان آن را با اصطالحات قبض یا غیبت ،منطبق دانست؛ اتفاقاً به عكس ،در
اینجا موضوع «وصال» مطرح است :شب وصال عاشق و معشوق آسمانی.
اینبار نیز به اذعان پژوهشگران غربی ،نگاه سنخوان به مفهوم «شب وصال» ،با
پیشینة ادب اروپا ،متفاوت است و تصویری که سن خوان در این شعر از «شب» ارائه
کرده ،در سنت مسیحی یك نوآوری محسوب میشود ) .(Aaron, 2005: 53این
مفسّران در جستوجوی معنایی برای تبیین نماد «شب» در این شعر ،واژة عشق را
انتخاب کردهاند؛ زیرا هر آنچه در اینجا ،دربارة «شب» بیان شده ،قابل انطباق با مفهوم
«عشق» نیز هست:
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در اشعار سنخوان دال کروز ،شب نمادی غیرقابل ترجمه به نظر میرسد و زایندة
احساسات و شرایطی است که باید ضمن شهود ،درک شوند .پیشتر «شب» ،فقط
ظرفی بود برای روح تنها که در آن به سفر و ماجراجوییهایش بپردازد؛ اما حاال
دیگر این نماد ،راهنما و حتی واسطة بین عاشق و معشوق است .در واقع شب،
خود به درون فضایی عاشقانه کشیده میشود .احتماالً معادلهای بین شب و عشق
وجود دارد .شكی نیست که عشق ،عشاق را به هم پیوند میدهد ولی سنخوان،
این خاصیت را به شب نسبت میدهد :پس [در این شعر]« ،شب» مساوی «عشق»
است ).(Aaron, 2005: 53-54

چنین نگاهی ،به تصاویر و تعابیر موالنا دربارة مقولة «مرگ» بسیار نزدیك است.
درواقع به نظر میرسد در این مورد خاص ،فراتر از اشتراک در یك نماد یا مفهوم ،دو
شاعر مذکور اشتراک عقیدتی دارند .به این معنی که سنخوان «شب» را ظرف وصال با
معشوق میداند و موالنا نیز زمان مرگش را لحظة وصال یا به تعبیری «عروسی ابدی»
خویش میخواند:
سرّ آن چیست؟ هو اهلل احد
مرگ ما هست عروسی ابد
(مولوی :1355 ،ج  ،2غزل )833

نشانههاي عرفان ايراني -اسالمي در آثار سه عارف آندلسي :ابن عربي ،ابن عبّاد رُندي…

موالنا همواره مشتاقانه دربارة «مرگ» سخن میگفته است و آن را عین وصال روح
با معشوق ازلیاش می دانست .احتماالً به همین دلیل بوده که مریدانش «شب وفات
موالنا» را «شب عُرس» نامگذاری کردهاند:
به روز مرگ ،چو تابوت من روان باشد
جنازهام چو ببینی مگو فراق فراق

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
مرا وصال و مالقات آن زمان باشد
(مولوی :1355 ،ج ،2غزل )911

مرگ ما شادی و مالقات است

گر تو را ماتم است ،رو زینجا
(مولوی :1355 ،ج  ،1غزل )246

نگاهی دقیقتر به شعر سنخوان نشان میدهد که او نیز همزمان دربارة «شب» و
«وصال» سخن گفته و این دو را تصویری واحد در نظر گرفته است .سنخوان در این
شعر خود ،اشارة مستقیمی به مفهوم مرگ ندارد اما همانگونه که برخی مقاالت تحلیلی
اسپانیایی نیز این مطلب را تأیید میکند ،بافت شعر او قابلیت چنین برداشتی را برای
مخاطب فراهم میکند؛ یعنی میتوان شب مورد نظر سنخوان را« ،شب عروسی یا
مرگ» نامید )(De la Luz, 2013: 49؛ که به مفهوم وصال نهفته در «شب عُرس» بسیار
نزدیك است ،در حالیكه با سنت مسیحیِ «نكاح عارف با مسیح /خداوند» قرابتی ندارد.

¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con exstraños primores
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4ـ 11نماد «نور»
نماد «نور» ،هم پشتوانة قرآنی دارد (قرآن )35 / 24:و هم در حكمت ایران باستان ،مورد
توجه و احترام بوده است؛ از این رو در متون عرفان ایرانی ـ اسالمی و بهویژه حكمت
اشراق ،از مؤلفههای مهم محسوب میشود .سهروردی با نگارش آثاری همچون
«حكمت اشراق و هیاکل النور» پرچمدار کاربست این نماد در متون عرفانی است« .نور،
حرکت و حقیقت را به اصل و حقیقت خود ایجاد میکند و نور لذاته فیضدهنده
است» (یزدانپناه :1391 ،ج .)35 ،2سنخوان دال کروز نیز در سرودهها و شرحهایش از
سمبلهایی همچون نور ،آتش و روشنایی استفاده کرده است .قطعة زیر ،بند سوم یكی از
اشعار او به نام «شعلة تابان عشق» است:
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calor y luz dan junto a su querido! (Graham, 2004: 20).

ترجمه :چراغهای آتشین  /که به رغم شكوهشان /در اعماق تاریك و ناپیدای جان گم
بودند /اکنون در کنار محبوب ،حرارت و نور ساطع میکنند.
خوان دال کروز در یكی از شروحی که نگاشته دربارة نماد مورد بحث ،اینگونه
توضیح میدهد « :درخششی که نور حق بر جان آدمی دارد ،همان خیر مطلق است ،نیرو
و لطفی که از وجود خداوند بر روح انعكاس مییابد» ( .)Lopez Baralt, pdf: 45این
تعابیر به عنوان نمونه ،به آنچه در «احیاء علوم الدین» غزالی دربارة مراتب توحید آمده،
بسیار نزدیك است « :للتوحید أربع مراتب  ...والثالثه :أن یشاهد ذلك بطریق الكشف
بواسطه نور الحق و هو مقام المقرّبین» (غزالی :1412 ،ج .)359 ،4
5ـ 11نماد «شراب»
شراب و مستیِ حاصل از آن در متون عرفانی ،نماد خلسهای است که عاشق را به
معشوق متصل میکند:
178
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آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
کار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا

آینة صبوح را ترجمة شبانه کن...
ده به کفم یگانهای ،تفرقه را یگانه کن
(مولوی :1355 ،ج /4غزل )1821

در جهان فكری سنخوان ،شراب سكرآور همان کارکردی را دارد که نزد عرفای
ایران داشته است .او خود دربارة مختصات این نماد چنین توضیح میدهد« :شراب،
همانگونه که در تمامی اعضا و جوارح بدن جاری و اثرگذار میشود ،در روح نیز
کارگر میافتد و ارتباط با خداوند را عمیقتر میکند» ) .(Lopez Baralt, pdf: 26در بند
زیر ،که بخشی از شعر بلند «سرود روحانی» است ،سنخوان همین نظر را به بیانی دیگر
مطرح میکند:

En la interior bodega
De mi Amado bebí, y, cuando salía,
Por toda aquesta vega,
Ya cosa no sabia,
Y el ganado perdí que antes seguía.

ترجمه :در میخانة ازلی معشوق ،بادهنوشی کردم /و هنگامی که از آنجا به در آمدم /
دیگر هیچ نمیدانستم  /و تمام داشتههایم را از دست داده بودم
سنخوان از تعبیر «شراب انار» 12نیز استفاده کرده است و مفهوم وحدت وجود را از
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آن برمیگیرد .میوهای که دانههایش در عین تكثر و تعدد ،در نهایت به شرابی واحد
تبدیل میشود ()Graham, 2004: 20؛ و این دقیقاً ترجمانی است از مانیفست عرفانی
وحدت وجود« :وحدت در عین کثرت».
6ـ« 11جهاد با نفس»
تهذیب نفس جزو اصول پایة هر مكتب عرفانی است .موالنا در مثنوی به پیروی از
حضرت رسول (ص) ،جهاد با نفس را مهمتر از جنگ و مبارزه با دشمنان و کافران
میداند:
ای شهان کشتیم ما خصم درون
چون که واگشتم ز پیگار برون
قد رجعنا من جهاد األصغریم

ماند خصمی زو بتر در اندرون
روی آوردم به پیگار درون
با نبی اندر جهاد اکبریم
(مولوی :1385 ،دفتر اول)65 ،

این اژدها ،مرکب از صفات نفس آدمی است ،عدد سرهای وی به تعداد شاخههای
مذموم اخالق وی است .و اصل طینت این اژدها از حبّ دنیاست  ...و آنگاه سرها
چون حقد و حسد و ریا و کبر و شره و مكر و  ...اصل این اژدها و بسیاریِ
سرهای وی به نور بصیرت بتوان شناخت (غزالی :1359 ،ج )95 ،1؛

اشتراک دیگر در اعتقاد به این موضوع است که سالك در این جهاد پر خطر،
نمی تواند به تنهایی راه نجات را بیابد و نیازمند راهنمایی یك شخص آگاه است؛ همان
انسان کاملی که در قاموس اصطالحات عرفانی فارسی ،با عنوان «پیر /مرشد» شناخته
شده است و موالنا دربارهاش میگوید:
اندر آ در سایة آن عاقلی

کش نداند برد از ره ناقلی
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در عرفان مسیحی نیز ،رهبانیت و ریاضتهای سختگیرانه رایج بوده است .پس
نمیتوان به صرف اعتقاد دو مكتب عرفانی به «مبارزة با نفس» ،یكی را متأثر از دیگری
دانست .اما آنچه اینبار نیز مختصات فكری خوان دال کروز را به اندیشة عرفای ایرانی
نزدیك نشان میدهد ،نه فقط در اصل این درونمایه ،بلكه در ابعادی از جزئیات آن
است .سنخوان ،خود را چونان مبارزی میداند که برای رسیدن به کمال باید در «نبردی
زاهدانه» 13در مقابل نفس ،که آن را همچون دیوی هفتسر توصیف میکند ،مبارزه کند
()Lopez Baralt, pdf: 64؛ و این دیو هفتسر ،شباهت زیادی با توصیف غزالی از
نفس اماره دارد:

ظلّ او اندر زمین چون کوه قاف

روح او سیمرغ بس عالیطواف
(مولوی :1385 ،دفتر اول)134 /

خوان دال کروز نیز در شرح یكی از آثارش به نام «صعود به کوه کارمِل» ،تأکید می-
کند که پیدا ک ردن راه درست و رسیدن به قلة وصال با معشوق ،نیازمند راهنمایی یك
انسان مجرّب است (.)Lopez Baralt, pdf: 58
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 .1۲نتيجهگيري
تألیفات عارفان ایرانی ،مرزهای اثرگذاری فرهنگی ایران را تا سرزمین آندلس گسترش
داد .این آثار بهوسیلة مسافرانی که بین شرق و غرب جهان اسالم در رفت و آمد بوده-
اند ،بدانجا رسیده و مورد استقبال و مطالعة عام و خاص قرار گرفته است .ابن مسرّه،
ابن عربی و ابن عبّاد رُندی ،به عنوان سه شاخص جریان تصوف اسالمی آندلس،
همگی در نوشتههایشان به بهرهگیری از کتب عرفانی ایرانیان مانند آثار امام محمد
غزالی و رسالة قشیریه اشاره کردهاند .این استفادهها عالوه بر حالت مستقیم ،احتماالً به
صورت باواسطه نیز بوده است .مثالً در مورد ابن عبّاد ،باید گفت او تحت تأثیر اندیشه-
های یك عارف مصری به نام ابن عطااهلل اسكندرانی نیز بوده و شخص اخیر ،قرابت
جغرافیایی ،تاریخی و فكری بسیاری با موالنا جالل الدین بلخی و نیز غزالی داشته
است.
یك قرن پس از ابن عبّاد ،مسیحیان طی نبردهای «بازپسگیری» ،حكومتهای اسالمی
آندلس را برچیدند اما این رخداد تاریخی ،باعث قطع روند اثرگذاری عرفان ایرانی ـ
اسالمی در آن سرزمین نشد .تصوف همچنان بین تودههای مردم رواج داشت و حتی
روحانیان مسیحی را نیز به خود جذب میکرد .به اذعان پژوهشگران غربی ،سنخوان
دال کروز به عنوان معروفترین عارف مسیحی اسپانیا به وضوح تحت تأثیر درونمایههای
عرفان اسالمی بوده است .زمانیكه او در غرناطه زندگی میکرد از دو طریق با آثار
عرفانی ایرانیان آشنا شده است :یكی از طریق صوفیان مسلمان مقیم یا مسافری که در
آن شهر بودند؛ و دوم از طریق مطالعة کتابهایی مانند شرح حكم ابن عبّاد و احیاء علوم
دین غزالی .دسترسی مستقیم سنخوان به آثار فارسی اندیشمندان ایرانی بسیار بعید
مینماید .با وجود این  ،اشتراکات و قرابتهای قابل توجهی بین آثار او و آثار عارفان

نشانههاي عرفان ايراني -اسالمي در آثار سه عارف آندلسي :ابن عربي ،ابن عبّاد رُندي…

بزرگ ایرانی ،مانند موالنا ،سهروردی ،غزالی و عطار دیده میشود که از مسیرهای
تاریخی اینچنین ،قابل پذیرش است:
موالنا  ابن عطاءاهلل اسكندرانی ابن عبّاد رندی سنخوان دال کروز.

پينوشت

منابع
قرآن کریم ،مترجم :ناصر مكارم شیرازی.
آسین پاالسیوس ،میگل؛ فلسفة عرفانی ابن مسرّه و پیروانش؛ ترجمة فریدالدین رادمهر؛ تهران:
مرکز.1386 ،
آیتی ،محمدابراهیم؛ آندلس یا تاریخ حكومت مسلمین در اروپا؛ چ پنجم ،تهران :دانشگاه تهران،
.1391
ابن بطوطه؛ سفرنامه؛ ترجمة محمدعلی موحد؛ چ سوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
.1361
ابن عربی ،محیی الدین؛ رسالة روح القدس فی مناصحة النفس؛ شرح و تألیف محمود محمود
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 .1نام سلسلهای که محمد بن تومَرت آن را بنیان نهاد .موحدین  Almohadas /از  541تا  668ق بر
مراکش و جنوب آندلس ،فرمان راندند.
2. Cordoba
3. Murcia
« .4مدجّنان به مسلمانانی گفته میشد که به صورت رعیت در پادشاهیهای مسیحی در شبهجزیرة ایبری
زندگی میکردند» (هاروی.)306 :1380 ،
 .5نهضت ترجمة تولدو  Colegio de Traductores de Toledo /در قرنهای ششم و هفتم ق در
شهر «تولدو»ی اسپانیا جریان داشت .هدف مسیحیانی که بانی این حرکت بودند ترجمة آثار علمی،
فلسفی و ادبی جهان اسالم به زبان التین بود (ذنون طه.)244 :1391 ،
6. Santa Teresa de Ávila
7. La Mora de Úbeda
8. Pájaro Solitario
9. Subida del Monte Carmelo
10. Llama de Amor Viva
11. La Noche Oscura del Alma
12. Mosto de Granadas
13. El Combato Ascético
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الغراب؛ الطبعة الثانیة ،دمشق 1994( 1414 ،م).
________؛ صوفیان آندلس (ترجمة بخشی از روح القدس)؛ ترجمة رضا فیض؛ تهران:
هرمس.1391 ،
احمدوند ،آزاده و جهاد فیض االسالم؛ «جلوههایی از عرفان و تصوف در ادبیات آندلس»،
طلوع نور؛ سال  ،10ش  ،)1390( 38صص 141ـ .158
اسكندرانی ،ابن عطاءاهلل؛ خردنامة اسكندرانی؛ ترجمة آرش ابوترابی همدانی؛ آرش ،بیتا
(چاپ الكترونیك)
پورنامداریان؛ تقی؛ رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی؛ چاپ چهارم؛ تهران :انتشارات
علمی و فرهنگی؛ .1375
جهانگیری ،محسن؛ محیی الدین بن عربی؛ تهران :دانشگاه تهران.1359 ،
حافظ ،شمس الدین محمد؛ دیوان حافظ؛ تصحیح ابوالقاسم غنی و محمد قزوینی؛ تهران :آگاه،
.1390
حقروستا ،مریم؛ تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیاییزبان؛ تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.1392 ،
دورانت ،ویل؛ تاریخ تمدن (عصر ایمان)؛ ترجمة ابوالقاسم پاینده؛ تهران :سازمان انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی.1366 ،
ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا؛ «یادی از ابن عطاءاهلل اسكندری» ،معارف؛ دورة پنجم ،ش،)1367( 2
صص  69ـ .77
ذنون طه ،عبدالواحد؛ «تأثیر فرهنگ و تمدن اسالمی آندلس در اروپا» ،معارف؛ ترجمة حجت
رسولی؛ دورة بیست و چهارم ،ش  70و  ،)1389( 71صص 39ـ.64
_________؛ کندوکاوی در تاریخ و تمدن آندلس؛ ترجمة حجت رسولی؛ تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.1391 ،
رنجبر کرمانی ،علی اکبر؛ «سیر اجمالی تصوف در آندلس» ،معارف؛ ش  ،)1384( 63صص 51
ـ .65
زرینکوب ،عبدالحسین؛ سرّ نی؛ تهران :انتشارات علمی.1364 ،
________؛ ارزش میراث صوفیه؛ چ چهاردهم ،تهران :امیرکبیر؛ .1389
سهرورودی ،یحیی بن حبش؛ هشت رسالة سهروردی؛ تصحیح و تحقیق کاظم محمدی؛ کرج:
نجم کبری.1387 ،
شوالیه ،ژان و دیگران؛ فرهنگ نمادها :اساطیر ،رؤیاها و رسوم؛ ترجمة سودابه فضایلی؛ چ دوم،
تهران :جیحون.1385 ،
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شولم ،گرشوم گرهارد؛ گرایشها و مكاتب اصلی عرفان یهود؛ ترجمة علیرضا فهیم؛ قم :دانشگاه
ادیان و مذاهب.1392 ،
عدّاس ،کلود؛ در جستوجوی کبریت احمر؛ مترجم :فریدالدین رادمهر؛ تهران :نیلوفر.1387 ،
________؛ «التصوف األندلسی و بروز ابن عربی» ،الحضارة العربیة اإلسالمیة فی األندلس؛
الجزء الثانی؛ تألیف سلمی الخضراء الجیوسی؛ الطبعة الثانیة ،بیروت :مرکز دراسات الوحدة
العربیة.1999 ،
عطار نیشابوری ،فرید الدین؛ منطق الطیر؛ تصحیح محمود عابدی و دیگران؛ تهران :سمت،
.1390
غزالی ،ابی حامد محمد؛ إحیاء علوم الدین؛ الطبعة األولی ،بیروت :دارالهادی 1412 ،ق
ــــــــــــــ؛ کیمیای سعادت؛ به کوشش حسین خدیوجم؛ چ نهم ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.1380 ،
الغنیمی التفتازانی ،ابو الوفا؛ «ابن عباد الرندی حیاته و مؤلفاته» ،المعهد المصری؛ العدد 6
(1387ق) ،صص  221ـ .258
فرّوخ ،عمر؛ تاریخ األدب العربی؛ الطبعة الثانیة ،بیروت :دار العلم للمالیین.1984 ،
فهیمی ،حسین؛ «نقدی بر شجاعالدین شفا»؛ حافظ؛ ش  ،)1389( 70صص 19ـ.21
قشیری ،عبدالكریم بن هوازن؛ الرساله القشیریه؛ ترجمة ابوعلی حسن بن احمد عثمانی؛
تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ چ دهم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1388 ،
قنبری ،بخشعلی؛ «کاخ درون ،هفت مرحلة عرفانی ترزا آویالیی» ،هفت آسمان؛ ش 38
( ،)1387صص  57ـ .88
مولوی ،جالل الدین محمد؛ کلیات شمس؛ تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ چ دوم ،تهران:
امیرکبیر.1355 ،
_______ ؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح :عبدالكریم سروش؛ چ هشتم ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.1385 ،
ندا ،طه؛ ادبیات تطبیقی؛ ترجمة هادی نظری منظم؛ تهران :نی.1383 ،
النَفْزی األندلسی ،محمد بن ابراهیم بن عبّاد؛ غیث المواهب العلیّه فی شرح الحكم العطائی؛
تصحیح عبدالجلیل عبدالسالم؛ الطبعة الثانیة ،بیروت :دارالكتب العلمیّة.2007 ،
هاروی ،ال .پی.؛ «مدجنان»؛ ترجمة عبداهلل عظیمایی؛ مجموعه مقاالت میراث اسپانیای مسلمان؛
زیر نظر سلمی خضرا جیّوسی؛ ج دوم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.1380 ،
یزدانپناه ،یداهلل؛ حكمت اشراق؛ گزارش شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب الدین
سهروردی؛ چ دوم ،تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1391 ،
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The Signs of Persian- Islamic Mysticism in Three
Andalusian Sufis' Works: Ibn Arabi, Ibn Abbad of
Ronda & San Juan de la Cruz
Atefe Vahidnia.
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh. PH.D.
Najme Shobeiri. PH.D.
Naser Nikoubakht.PH.D.
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Islamic mysticism developed in Persia, had reached Al-Andalus as an
important cultural element, after the dominance of earlier centuries.
This article wants to answer the question that if Iranian Sufis' works,
especially the Persian ones, has been any impacts on Andalusian
Mysticism, based on historical and comparative researching. The
results show that great Andalucian Sufis such as Ibn- Massarra, IbnArabi and Ibn- Abbad of Ronda aimed this school to grow up by
taking effect from the eastern Sufis' – especially Iranians' – thoughts
and books. Their works had a great impact on medieval-age Spain, so
that even "La Reconquista" could not eliminate Islamic-Iranian
mysticism from the Spanish culture. The famous Spanish priest, San
Juan de la Cruz, in his poems shows an obvious tendency to Persian
mystical works. Common images and themes between Iranian Sufis
and San Juan may lead one to find a historical relation among them.
Keywords: Comparative Mysticism, Persian-Islamic Mysticism,
Andalusian Mysticism, Ibn- Arabi, Ibn- Abbad of Ronda,
San Juan de la Cruz

A Critical Analysis of Women-oriented Literary Studies
Maryam Moghadami
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh. PH.D.
Najme Dorri. PH.D.
Hasan Zolfaghari.PH.D.

Abstract

Keywords :literary research, feminine-oriented, approaches, critical
analysis
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The present paper studies through a sociological approach the womenoriented literary studies (research papers, books, theses, and
dissertations) in the field of contemporary fiction from ۱۳۰۰ to ۱۳۹۴.
An attempt has also been made to conduct a critical analysis, by
examining and providing tables and charts, of research annals, their
increasing trend, popular works and writers, researchers' genders, and
research approaches. The findings demonstrate that social factors
increased the researchers' tendency toward studying the woman-based
fiction from late ۱۳۸۰s. Simin Daneshvar, Zoya Pirzad, and the novels
Savushun and I Will Turn Off the Lights have attracted the most
researchers' attention, and the number of male researches is higher
than that of the female researchers. Sociological, feminist, and
psychological criticisms are the primary approaches, and dealing with
such issues as patriarchy, feminine identity loss, gender
discrimination, violence against women the secondary approaches of
the studies. The approaches used indicate that the portrayal of woman
in contemporary literary studies, although having become more
accurate, is still unpleasant and the values have been ignored.
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Analysis and Investigation of the Motif of Endurance
and the Communication Between Story Elements in the
Novel of Golab Khanom
Zahra Sadeghinia

Abstract
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The imposed war and sacred defense was the most important event
that occurred in our country in recent decades and affected all
dimensions of the community. Literature was also an issue that was
influenced by the imposed war, and writers and writers from various
perspectives and with various tools described the events of the
incident in their works.
By studying poetry and stories that have been created in the Holy
Defense, it can be seen that the authors have used common themes to
convey their concepts, which are repeated in most of these writings,
and can be described more precisely by referring to these themes as
"motif." "motif" is a semantic or structural element of the story, where
repetition is the most important feature of the story, which increases
the semantic and aesthetic richness of the story. They also have a lot
of efficiency in criticizing and analyzing different subject matter.
In this research, with the discovery and classification of the
materials in the novel "Golab Khanum" by Ghasemali Ferasat, its
relation with the elements of the story was examined. The results of
the research show that various types of material, such as persons,
objects, events, places, etc. throughout the novel, have been used to
create different elements of the story such as personality, space, space,
conflict, suspension, and so on.
Key words : Motif, Personality-oriented novel, Story elements, Sacred
Defense and Golab Khanum.

The End Determination: the Poetics of
"Indeterminacy" in the Novel Postmodern "Posti"
Maryam Shafienia.
Alireza Shohani. PH.D.
Mohammad Taghi Jahani. PH.D.
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One of the most important principles of the postmodern world is to
pay attention to the principle of "indeterminacy." Postmodern writers,
using the techniques of this principle, have shown that reality is more
than building, and this is what we are giving to that meaning and
being. It can be said that the principle of indeterminacy in Persian
literature was written by Mohammad Reza Kateb in the publication of
the "pasti" novel Practically applied. In this novel, the author is
surprisingly using techniques such as "contradiction, the plurality of
personality identities, behavioral deconstruction of characters, the
gender change of characters, ambiguity, short-circuiting, and also
linguistic-level practices, such as the use of factual expressions in the
context of appeals, submissions, and Epistemic, object oriented
orientations, deliberate decay in the rhetorical sequence of sentences,
the use of arbitrary command structures, the use of linguistic games at
the narrative level, the use of techniques such as genre contradictions,
the use of story styles in the story, nameless names, ruptures, and
multiplicities This article is intended to show the unknown world of "
indeterminacy " in the "pasti" novel, which is undoubtedly one of the
most prominent novels of the eighties.
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Rereading and recreating literary texts enables intertextual
conversation and also transferring and enriching the concepts and
themes. Furthermore, it contributes to the creation of the works closer
to the taste of contemporaneous audience. Literary works adaption has
always been viewed as a resource to create new art and literary works.
Reza Ghasemi, a contemporary author and playwright. Has applied
Persian literary potentials in his plays. Some of his plays were adapted
from traditional Persian literature while some there ones were taken
from dramatic and modern works.
Embedded in Deborah's theory, this paper is to closer some
adaption techniques in Ghasemi's plays considering reflection, review,
recreation and emphasis. For this purpose, five plays were selected of
the most important based on adaption.
A close analysis of Ghasemi's plays illustrates that those plays
written in Iran rereads traditional texts of Persian literature while two
written plays outside of Iran are being adapted from modern plays and
stories. Such plays as “ Zahak became king over the world”, “ Mahan
Koshyar” and “ the dilemma of the architect Mahyar” are taken from
the Zhak by the Ferdowsi and Seven Beauty of Nizami Ganjavi
respectively. Likewise, “ it's your turn Mercutio” and the
portrait(Temsal) are two plays adopted from several modern texts.
Those plays adopted from Persian classical literature are mostly
reflecting, rereading and transferring concepts in their genres.
Enjoying new plot and characterization in a different setting, his
modern plays are of recreating trait in spite of transferring and
interpreting concepts in source texts. In both texts, Ghasemi tries to
converse with his predecessors and contemporaries and with the
audience of his texts simultaneously.
Key words: reflection (rereading), reproduction, adaption, the play,
Reza Ghasemi.
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Sociological criticism in the literature analyzes the structures of a
society through literary works. Embracing subjects concerning history
and sociology links, types, social classes, ideologies, meaningful
frameworks, and reflection theory in examining the artworks, Lucian
Goldman, as a theoretician, proposed the genetic structuralism by
organizing George Lucas ideas. Based on this method, the present
study aimed to sociologically criticize the drama play by Akbar Radi,
under the name of Ofool (The Descent).To do so, two major questions
were designed to investigate the extent to which aesthetic structure of
Ofool as a realistic work has a mutual relationship with the structure
of the society in its era (1960s). It also explored the realization of the
playwright's ideology, as a member of the intellectuals' social class,
and the likely awareness of this social class in his literary work. Using
descriptive as well as analytical approach, the study concluded that the
overall framework of Ofool justified the why of social movements'
failure in the 1960s and the pathology of that era via the representation
of different social classes and the gaps among them. The author tried
not to impose his ideology on the work and kept his play loyal to the
realistic style although he reflected the values and consciousness of
the intellectuals' social class in his literary work.
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