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 چکیده
هیای ادبیی،   ی ویژگیی اگر متون ادبی را بازتابی از زندگی فردی و اجتماعی انسان بدانیم،  یکی از مسائل تعییین کننیده  

های آن از موارد بنیادین در مباحث فلسفی، بازنمایی، اهمیت و شیوهتحلیل چگونگی بازنمایی واقعیت در یک متن است. 
های گوناگون و انواع مختلف ادبیی  ترین عامل بازشناسی دورهاز عصر روشنگری تا به امروز است. شاید بتوان گفت مهم

 یبراسیا  نظرییه   نظیامی گنویوی   خسرو و شیرینی های بازنمایی است. در این مقاله، منظومهنیز همین توجه به شیوه
های گونیاگون شیناخت و کسیگ آگیاهی     استیورت هال در مورد بازنمایی تحلیل شده است. در این تحلیل، تأثیر شیوه

گیری شخصیت در شود. بر این مبنا، در این پژوهش فرایند شکلهای بازنمایی بررسی میتوسط سوژه، در انتخاب روش
ها بررسیی  ها در ساخت هویت فردی  شخصیتهای آن، و تأثیر این ویژگیگیجریان بازنمایی در داستان مورد نظر، ویژ

هیای عیالی   های این تحقیق، بازنمود در داستان خسرو و شیرین، به عنوان یکی از نمونهو تبیین شده است. براسا  یافته
 های بیشیتر، با یررسی نمونه رسدبندی هال است و به نظر میادبیات کالسیک عمدتاً منطبق بر رهیافت بازتابی در تقسیم

 نتایج حاصل از تحلیل را بتوان برکلیت ادبیات سنتی نیز تعمیم داد.
 

 ي بازنمایی استیورت هال، سوژه.ي خسرو و شیرین، نظریهبازنمایی، منظومه: واژگان کلیدی
. 
 مقدمه . 1

ها در علوم انسانی، چنان کهه  کردن نظریهها در کاربردي رغم اهمیت و نقش اساسی آناي، علیرشتههاي میانپژوهش
اي مناسه  بهراي   بایسته است در تحقیقات دانشگاهی کشور مورد توجه قرار نگرفتهه اسهت. ادبیهات فارسهی، زمینهه     

نما از هویهت انسهانی ههر جاماهه اسهت،      اي تمامآزمون، تبیین  و تفهیم آراي فلسفی است. از آن جا که ادبیات، آینه
هاي وجودي و شناختی آدمی را از خهلل متهون   تواند همچنین ساحتي آن، میشناسانهانسان هايتحلیل زیرساخت

 مند قرار دهد.ادبی  بیرون کشیده، پیشاروي مخاط  علقه
 
 ی بیان مسأله1ی1
واال، هاي ادبی و انسانی هاي داستانی کهن ادبیات فارسی است که به دلیل دارابودن ارزشاز منظومه خسرو و شیرین 

ي مردم ایران بوده و به همین سب  در تحقیقات ادبی نیز بسهیار  مهورد اقبهال قهرار     همواره مورد توجه ادیبان و عامه
هاي فراوان صهورت گرفتهه و در   ها و بررسیهاي ادبی و ساختار داستانی این اثر تحلیلي ویژگیگرفته است. درباره

در مقاالت پژوهشی در مورد این اثر و به طور کلهی ادبیهات کلسهی      رسد آنچه تاکنوندسترس است. اما به نظر می
هها و سهاختارها را   اي است که آن ویژگهی هاي فلسفیتاحدودي مورد غفلت نویسندگان و محققان  قرار گرفته، بنیان

که وي بهه هنگهام   بینی نویسنده یا شاعر، به ذهنیتی وابسته است ها، فارغ از نوع جهانبه وجود آورده است. این بنیان
یابی به این ذهنیت ه که قاعدتاً تنها از طریهق کشهد در مهتن ام هان په یر       خلق اثر در اختیار متن قرار داده است. راه

 گردد. هاي بازنماییِ به کارگرفته شده توسط خالق اثر برمیاست ه ، به شیوه

mailto:frzdkarimi@mail.com
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 ی ضرورت و اهمیت تحقیق2ی1
هاي بلغی، صناتی و روایی بر متون کهن ادب پارسهی اناهام   ی که در زمینههایرسد در میان انبوه پژوهشبه نظر می

هاي بشر بوده ترین دغدغهترین موضوعی که همواره شناخت ان از مهمعنوان مهم، به"انسان"گیرد، توجه به خود می
ادبیهات فارسهی    هاي شناخت هسهتی وي، همهواره در  نوع نگاه به انسان و شیوه است، ضرورتی غیرقابل ان ار است.

توان گفت ادبیات فارسی، همچنان که از تاریخ و جغرافیا و ط  و دیگر علوم جهدا نبهوده،   بارز داشته و می يحضور
انسان ایرانی امروز، چیزي جدا از انسان ایرانی دیروز نیست. اما باید سیر با فلسفه نیز پیوندي ناگسستنی داشته است. 

جریان گ ار از سنت به مدرنیته بررسی کرد تا بتهوان بهه شهناختی جهام  از انسهان      تحول و تطور مفهوم انسان را در 
به این امیهد کهه   شود واکاوي می "انسان"ي امروزي به دست اورد. در این مقاله، نگاه انسان اندیشمند سنتی به مقوله
 ایران بیاناامد.فلسفی  این مسیر ادامه یابد و به نتایج قابل قبول و قابل ات ا براي تف ر ادبی ه 

 
 پیشینه تحقیق ی9ی1

ههاي  هایی که تاکنون در مورد داستان خسرو و شیرین اناام گرفتهه، از طریهق جسهتاو در پایگهاه    با بررسی پژوهش
-رسانی متادد، عنوانی که ی ی از موضوعات فلسفی را در ایهن داسهتان تحلیهل کهرده باشهد یافهت نشهد. بهه        اطلع 

هاي متاهددي  و برداشترود شمار میي امروز بهی ی از مباحث پرچالش در فلسفه که "بازنمایی"خصوص، موضوع 
 ان وجود دارد. مفهوم و چگونگی از
 
 ی نمود  2

ي کند، در قال  فهم او قهرار گرفتهه، بهه ذخیهره    ها دریافت میآنچه انسان در مقام فاعل شناسا از محسوسات وپدیده
"نمود"دهد. دانایی، درون انسان را تش یل میي گردد. ذخیرهدانایی وي افزوده می

جهان حسی است، آن گونه کهه   ۱
 ,Hegel)« جهانِ حسی به عنوان واقایتِ بالفال خود است»شود. به عبارتی نمود وجود دارد، نه آن گونه که فهم می

تیِ ههر موجهودي   توان گفت که هسه ي خود را از هر موجودي دارد و میاي دریافت ویژه(. هر شناسنده89 :2004
ي آن دارد. به این ترتی  میان آنچه در واقایت وجود دارد و آنچه توسهط ذههن   بازبسته به نوع ادراکِ عامل شناسنده

 کند.ها را در خود فهم میاز محسوسات و پدیده "بازنمودي"شود تمایز وجود دارد. ذهن آدمی انسان فهم می
 
 ی بازنمود1ی 2
"بازنمود"دریافت است که  قابل گاهیي آنمود زمانی به واسطه 

آن در اختیار ذهن انسان قرار گیرد. درحقیقت فهم  2
هاي محسوسات است. به عبارت دیگر بازنمود، سهط  ادراکِ  اي از بازنماییانسان از دنیاي پیرامونی خویش ماموعه

توانهد بهه اشه ال    از آن جا که میي شناخت او است. به این ترتی  ی  نمود، ي ذهن انسان و واسطهنمود به وسیله
 تواند واجد تادادي از بازنمودها باشد.  گوناگون مورد شناخت قرار گیرد، می

ي ایهن  باید این ماموعه از بازنمایی را در کلیتی قابل درک ارائه دهد. واسهطه ساخت مفهومی ی  اثر ادبی، می       
گیرد، بناست تها  یل مفاهیم را، مشتمل بر مفاهیم محض به کار میتألید که با استفاده از تخ»ارائه، تخیل مؤلد است. 

(. بازنمود ذهنیتی است که از ۱73: ۱93۱)چیپمن، « ها را به سط  عینیت برسانددر کثرت بازنمودها اعمال شود و آن
راکاتی کهاربردي  شود و مفاهیم را به ادنمود وجود دارد. این ذهنیت در گ ر از صافی تخیل، به عینیتی متنی تبدیل می

هاسهت.  شود و تألید، ساختاربندي ایهن کثهرت  سازد. هر نمود با کثرتی از بازنمود متاین میو قابل دریافت مبدل می
 تخیل وجه تمایز ساختار بازنمودي اثر ادبی یا هنري از تولیدات غیرادبی و غیرهنري است.

 
 ی بازنماییِ واقعیت1ی1ی2

 ساختارگراي آن، یانی بازنماییِ گفتار مد نظر نیست. بازنمایی در این مانی، بحثی در این مقاله بازنمایی در ماناي
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شهود. بهراي   هاي گوناگون بازنماییِ ذهنیت نویسنده، در قال  گفتار را شهامل مهی  شناسانه است و شیوهبیشتر روایت 
: naeeKd_ohdld ,2۲۲۵)، (reldnahC ,2۲۲7 :۱93_۱4۲)(، 2۵۱ههههه2۱۲: ۱9۳۱نمونههههه ر.ک. )تههههوالن،  

۱۲3_۱۱3) ،(riCCah ,2۲۱۲ :۱_2۱)  ههاي بازنمهایی ر.ک.   ي پهارادایم ههایی از نقهد عملهی در زمینهه    و براي نمونهه
 (.  ۱7-۵7: ۱932)کریمی، 
ههاي تولیهد ذهنیهت،    تر مورد بررسی قهرار خواههد گرفهت. روش   در این جا، این اصطلح در مفهومی بنیادي        

ههاي مختلهد در تحهوالت    به ذهنیت درونی یا تبدیل ابژه به سوژه، و نقهش آگهاهی   چگونگی تبدیل واقایت بیرونی
است. این بدان مانا نیست که مباحث کلمی  و  "بازنمایی"ماناییِ حاصل از  چنین فرایندهایی، مبناي نگرش به ترم 

تواننهد در  میتهی اسهت کهه مهی    است، بل ه نگاه به چنین مباحثی نیز از نقطه نظر اه ي نقد خارج شدهبیانی از گردونه
هها از  ساخت ذهنی سوژه و ارتباط آن با دنیاي متن داشته باشند. به این ترتی  شناخت روابط میان حسیات و فهم آن

 مسائل اساسی بحث خواهد بود.
 
 ی هالی انواع بازنمایی در نظریه1ی1ی1ی2

توان نتایج مترت  بر چگونگی بازنمود خاصهی  ها میتحلیل بازنماییِ گفتار، تحلیلی کارکردي است. به این مانی که تن
ههاي  ها، شهیوه هاي مانایی روبروییم. این تحلیلاز گفتار در ی  اثر را بررسی کرد. اما در بازنماییِ واقایت، با تحلیل

میهت  کنند. در واق  آنچه در این جا حائز اهمختلد ام ان مانامنديِ ی  واژه، تصویر، کنش، یا پدیده را مشخص می
توان در اي است که در ی  متن، مانایی را انتقال داده است. بازنمایی را میاست، مراحل آغازینِ تولید مانا نزد سوژه

هها، و  هها، انسهان  موجهود در جههان عینیهت   : آیا زبان صرفاً ماناي ازپهیش ۵رهیافت بازتابی»بررسی کرد:  4سه رهیافت
گوینده یا شنونده یها نقهاش را بیهان     هاي شخصی: آیا زبان فقط خواسته۱گرا؟ رهیافت نیتدهداتفاقات را بازتاب می

 (.llaa ,۱337 :۱۵)« شود؟: آیا مانا در ساختار درونی زبان و از طریق زبان ساخته می7انگار؟ و رهیافت سازهکندمی
رود. این انتقال آگهاهی  میي آگاهی به مخاط  به پیش پردازي آن، از طریق ارائهطرح ی  داستان یا شخصیت        

پ یرد. سؤال اساسی این است که گرانِ درون روایت صورت میدر بسیاري موارد به طور غیرمستقیم و از تاامل کنش
اي درخشان از ادبیات سنتی ایران، بازنمایی تحهت چهه شهرایطی و    در داستانی چون خسرو و شیرین، به عنوان نمونه

اي چیست؟ نقهش آگهاهی و خودآگهاهی در ایهن میهان      ؟ نتایج مترت  بر چنین شاکلههایی اناام گرفتهبا چه شاخصه
 گیرد؟  چیست؟ و مانا در جریان بازنماییِ سنتی چگونه ش ل می

         
        ی بازنمایی در داستان خسرو و شیرین2ی2

دهنهده  رونی در ذهن آگهاهی گیري آگاهی در شخصیتی داستانی، به نوع بازنمودي وابسته است که از واقایت بیش ل
وجود دارد، زیرا واقایت در نفس خود، قابل انتقال نیست. بنابراین  واقایت در آگاهی همواره با پدیهدار، داراي مهرز   

 است. نظامی نیز در بیتی بر این جدایی صحه گ ارده است:
 

 مگو ش ر، ح ایت مختصر کن                  چو گفتی سوي خوزستان گ ر کن
 (۵۵)ص                                                                                           

ي شاپور قان  نیست و در شود، خسرو به بازنمایی یا شرح اوصاف شیرین به واسطهچنان که در داستان دیده می      
دههیم.  خسرو را مورد توجه بیشتر قرار میجستاوي اصل پدیدار است. حال، آگاهی حاصل شده تا این مرحله براي 

در این انتقالِ دانش، شاپور سای کرده است تا عین وجود شیرین را براي پادشاه توصهید کنهد. کهلم او، اگرچهه بها      
ي شهیرین اسهت. در   جزء چهرههاي شاعرانه همراه است، اما وجه غال  در آن، توصید بیرونی و جزءبهنماییبزرگ

ي چنهین  بانو ه نیز گفته شده، گوینده بهه جهز قهدري غلهو، کهه الزمهه       ي شبدیز ه اس  مهین ربارهاین شرح و آنچه د
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ي کلم شاعرانه است، به واقایتِ دیده شده چیزي افزون یا کم ن رده است؛ یانی برداشت و نگرشهی  مارفی و الزمه
 نماید:میعینی دارد تا جایی که صورت خسرو را نیز با نقشی بر کاغ  به شیرین مارفی 

 خاسته کاغ ي بگرفت در دست                به عینه صورت خسرو در او بست
 (۵3)ص                                                                                       

ي را بهه مثابهه   ي خسرو )تصویر ترسهیم شهده بهر کاغه (    این عینیت تا جایی است که شیرین، بازنماییِ چهره        
 بندد:واقایت در نظر گرفته، بدو دل می

 صبر و ارامپی ران گفت آن دالرام                    کزین پی ر شدم بیبدان بت                  
 (۱4)ص                                                                                                     

دان ماناست که در فهم عمومی پدیدارها، غالباً مرز میهان واقایهت و بازنمهاییِ آن نادیهده انگاشهته شهده و در       این ب 
گردد. حقیقت واسطگیِ عامل انسانی )مؤلد، طراح و ...( و نیز ابزار بازنمایی )زبان، خطوط نقاشی و ...( فراموش می

 اي است."نمونهپیش"فرایندي  به عنوان "بازنماییِ بازتابی"عامل اصلی چنین روندي، 
 
 هانمونهی پیش9ی2

بازنمایی، عینیتِ غیرقابل دسترس را به تصویري ذهنی بدل کرده، ام ان فهم و تفسیر آن را براي مخاط  خود فراهم 
ي آگاهیِ پیشینی انسان است که در قال  تصهویر قابهل   سازد. این ام ان درک و دریافت، ناشی از ارجاع به ذخیرهمی

هاي کلیهدي را داراسهت و بهه    ، بازنمایی نسبتاً ذهنی و انتزاعی است که جزئیات یا ویژگی۳نمونهپیش»بازیابی است. 
)روشهن و اردبیلهی،   « است 3اينمونه، بازنمایی طرحوارهدهد. بنابراین، پیشاي از آن را ارائه میبهترین صورت نمونه

ههاي عینهی از   اهی است و احضار آن از انبهانِ آگهاهی، سهاخت نمونهه    نمونه، ذهنیتی بازنموده از آگپیش .(34: ۱932
اي کهافی  شود براي بازیافت ایهن آگهاهی، اشهاره   موجودبودگی سب  میموضوعِ شناخت را به دنبال دارد. این ازپیش

 باشد:
 

 دگرباره چو شیرین دیده برکرد                در آن  تمثال روحانی نظر کرد
 د  مرغ جانش               فروبست از سخن گفتن زبانشبه  پرواز اندر  آم

 بود  سرمست را خوابی کفایت                گِل  نم دیده   را  آبی  کفایت
 (۱۱)ص                                                                                         

باید مراحهل رشهد   پردازي میبنا به اصول داستاننمونه دانست. خسرو مثالی عینی از پیش توانامید را میبزرگ        
از اگاهی است  که زحمهت کسه     ايامید اندوختهتر از انچه در عالم واق  میسر است بپیماید. بزرگو ترقی را سری 
 اموزد:ی و علوم گوناگون را به او میرا از دوش خسرو برداشته، به اندک زمانی تمامی اسرار نهان مدتدانشِ طوالنی

 ها دراموختدل روشن به تالیمش برافروخت            وزو بسیار ح مت
 هاي افلکز  پرگار  زحل ،  تا  مرکز  خاک              فروخواند افرینش

 به اندک عمر  شد  دریادرونی              به هر فنی که گفتی، ذوفنونی
 (42)ص                                                                                                   

ههاي گونهاگون،   هها در داسهتان  شخصهیت اي دارد. ایهن  نمونهدر داستان سنتی، عموما کارکردي پیش شخصیت        
ههایی کهه بهه    در داستانت. مثل ها ت رار شونده اسها در داستانهایی متفاوت دارند، اما کلیت حضور آناگرچه کنش

اي نمونهه شود، وجود وزیري دانشمند و دلسوز، )گاه در کنار وزیري سیاس و منفهی( پهیش  زندگی شاهان مربوط می
که در این جا حضور شاپور به عنهوان نهدیمی   شود. چنانهاي داستان به دست وي گشوده میاست که بسیاري از گره

اي حاضهر و امهاده اسهت تها بها نقاشهی از       نمونه، پیشداندگري نیز نی  میفن صورت دنیادیده و کاردان، که از قضا
ي چنهین افهرادي کهه    مقدمهه بهی ي خسرو، بتواند خط داستانی را در جهت خواست شاعر به پیش ببرد. حضور چهره
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نمونهه  ان جا کهه یه  پهیش    ازسازد. شاپور نمونه بدل میها را به پیشاند، انبرد داستانپیش واجد تمامی لوازم براي
 شود:بوس تخت خسرو اغاز میینماست، نیازي به پیشینه ندارد و حضورش از زمان ز

 رستکل  از خیالش نقش میگري چست             که بیزن چاب ی، صورتقلم
 چنان   در   لطد   بودش  آبدستی             که  بر  اب  از  لطافت  نقش  بستی

 دالویز  هايپیش  تخت  پرویز              فرو گفت   این   سخن زمین   بوسید  
 (4۳)ص                                                                                                          

ههایی کهه در   ونهه نمپهیش توان یافهت، از جملهه   ها در داستان خسرو و شیرین بسیار مینمونهاز این گونه پیش        
 کنند:برد داستان ایااد خلل میپیش

 نگهبانان  بترسیدند  از  ان  کار                  کز ان  صورت  شود  شیرین گرفتار                      
 دریدند از هم ان نقش گزین را                   که رنگ از روي بردي نقش چین را                       

 (  ۱۲)ص                                                                                                                     
 یا:

 برفت ان ماه و ان صورت نهان کرد                 به گل خورشید پنهان چون توان کرد؟                     
 پري   زین  سان   بسی  بازي  نماید                  گشایدبگفت:  این  در پري   برمی                       

 (۱2)ص                                                                                                                        
حضورشان در طرح داسهتانی،  از همان ابتداي  که گرانی را یافتهاي کلسی ، کنشتوان در داستانهمواره می        

را در اختیار  ییاهوارهطرح با حضور خود گراناین کنشگفت توان این ترتی  میمشخص دارند. به کارکردي ازپیش
ههایی  وارهاي از چنهین طهرح  توان گامی به پیش نههاد و داسهتان کلسهی  را ماموعهه    میدهند. حتی داستان قرار می

 دانست.   
   
 وارهی طرح1ی9ی2

نمونه، عینیت را نه مطابق با واقایت، که برمبناي حقیقتِ انتزاعیِ موجود در آگاهی شه ل  ساخت مفهوم براساس پیش
واره مفههومی کلهی، انتزاعهی و محصهول تاربهه      است. طرح "وارهطرح"دهد. درنتیاه چنین حقیقتی، ی  عینیت می

ي بازسازيِ تصهویرِ ذهنهی   شود که آمادهی بازنمودي میاست. عینیت تاربه در جریان چنین فرایندي، تبدیل به ذهنیت
شده، موجود و تا حد زیادي اي، چیزي دانستهنمونهي پیشي مادد است. آگاهی در چنین ماموعهاز موضوع تاربه

غیر قابل تغییر است. در مثال داده شده، اگرچه مم ن است تصور شیرین با واقایت منطبق نباشد، اما حسِ حاصل از 
حقیقی بودن حس است، نه واقای بودنِ عهین. بهه    ذهنیتِ به وجود آمده، حسی حقیقی است و در جهان ادراک، مهم

یابهد، بهدین سهب  کهه     هایی ام هان بهروز نمهی   وار در چنین داستانگرا و سازههاي بازنماییِ نیتاین ترتی ، رهیافت
. یانی مفهوم نه تاب  منظور گوینده اسهت و نهه در جریهان    (۵۲)همان: « اندمفهومیذاتاً پیش ۱۲هاي تصوريوارهطرح»

ي آگاهی(، در دریافت خهود دچهار  تردیهد    گیرد. شیرین )یا هر شخصیت دیگرِ دریافت کنندهساخت زبان ش ل می
 پ یرد:نیست و به محض مواجهه با نمودهاي آگاهی، آن را به عنوان حقیقت می

 درآن صورت که بود آرام جانش   دگر ره  دید   چشم  مهربانش           
 ي کارش ز بازيسازي              گ شت  اندیشهشگفتی ماند ازآن نیرنگ

 (۱9)ص                                                                                              
لقاي گوینده و یا شرایط زبهانیِ سهاخت کهلم باشهد،     مفهومی نبوده، تاب  خواست و اها پیشوارهچنانچه طرح         

ي آگهاهی صهورت نخواههد گرفهت. ادبیهات      کننهده چون و چراي آن توسط خواننده یها دریافهت  پ یرش متقن و بی
اي در متون ادبی ایهن  وارهاي و طرحنمونهکلسی ، اصوالً به دنبال القاي مطلق مفهوم است و بدین سان مفاهیم پیش

اي، عواطد و احساسات انسهانی را کهه صهرفاً بهراي     نمونهرود. شرایط پیششمار میمفاهیم اصلی و مبنایی بهدوره، 
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هر چیزي از »نماید که براي دیگران نیز قابلیت دریافت داشته باشد. گ اري میاي اندازهخود قابل فهم است،  به گونه
دههد. از طهرف   ي کمیت ارجاع میتوزین، سناش و به حوزهي محاسبه، ، حسی را به حوزه۱۱ي داناییمتالقات واژه
ي احساس ما از ارزش، )یانی فقط احساسات ما( صراحتاً به کیفیات بستگی دارد. کیفیات یانهی حقهایقی   دیگر، همه
(. تهلش بهراي   Nietzsche, 1968: 305)« "دانسهته شهود  "توانهد  انداز ما که تنها به ما تالق دارد و نمیدر چشم
کند؛ همچنان که در داسهتان خسهرو و شهیرین نیهز شهناخت خسهرو از       ها را به کمیات تبدیل میکیفیات، آن شناخت

ي آگاهی، کمّی است و در بازنمود اوصاف شیرین توسط شاپور ارائه شده است. شناخت شهیرین از  شیرین به واسطه
 گرفته است.ي خسرو صورت ي تصویر، یانی بازنمودي کمّی از چهرهخسرو هم به واسطه

کنهد: انفاهال و تسهلیم در برابهر کمیهت.      دریافت کیفیاتِ کمی شده، ویژگی خاصی در دریافت کننده ایااد می        
کیفیت و احساس همواره هیاانی است، اما کمیت همواره منطقی یا پدیداري است. کمیهت بهرخلف کیفیهت، قابهل     

ویژگیِ امر داده شده این است کهه  وجهود فاعهل شناسهنده را فاقهد      توان آن را امرِ داده شده دانست. ارائه است و می
یابد.  امر داده شده بازنمودي است از کیفیهاتِ  سازد. به این ترتی  سوژه، عمل ردي منفالنه و پ یرنده میاهمیت می

و، شهود. په یرش تهأثرِي وصهد شهاپور از شهیرین توسهط خسهر        نمونه ارائه مهی غیر قابل شناخت که در قال  پیش
تأثیرپ یريِ سری  و ایقانی شیرین از تصویر خسرو و دلدادگی فرهاد به صداي شیرین و طرز سخن گفهتن او، همهین   

 انفاال و پ یرایی در برابر امرِ داده شده است:
 چو بگرفت آن سخن فرهاد در گوش             ز گرمی خون گرفتش در جگر جوش

 چو  مصروعی  ز  پاي  افتاد بر خاک        ناک     بر آورد   از   جگر   آهی   شغ 
 (2۱3)ص                                                                                               

 درنتیاهه  و عهاطفی  ايزمینهه  است، ذهنی کاملً که این دلیل به که گیردمی ش ل ذهنی ايزمینه در ایقان این البته     
 از "همهان ایهن " دریهافتی  بهه  میهل  همهواره  ذهنهی  ههاي نمونهپیش براساس بازنمودي عینیتی برساخت. است نامتاین
  .نماید برقرار کامل ارتباطی دارد، حضور آن در که ايواقای دنیاي با بتواند تا دارد واقایت

 
 بازنمایی و همانیاین
 شهیرین  که ايگونهبه دارد وجود همانیاین از ايگستره شیرین، توسط خسرو تمثال رؤیت از شده داده هاينمونه در
 :رسدمی جان آرامش به ندارد، وي ذهن در نمودي تاینی که بازنمودي یانی خسرو، تمثال دیدن با

 دل  سرگشته را دنبال  برداشت               به پاي  خود شد  آن تمثال  برداشت
 خود شد زمانیچو خود را یافت، بی  در آن آیینه دید از خود  نشانی             

 (۱9)ص                                                                                          
کند و از این طریق، سای در نادیهده گهرفتن دوگهانگی    اي است که بازنمایی را به نمود منتهی میهمانی علقهاین     

ي پایانی است بهر بهازي ذههنی عهین؛     ذهنی آن دارد. نادیده گرفتن این دوگانگی، نقطهموجود میان عینیت و تصویر 
شیرین تصور خود «. ي کارش ز بازيگ شت اندیشه»همچنان که در متن نیز به نوعی به این مسأله اشاره شده است: 

شد. شخصیت داسهتان چنهان   بخهمان به آن میسازد و عینیتی اینهاي ذهنیِ خود مینمونهاز خسرو را براساس پیش
کند. وي به همین بهازنمود، انتهزاعِ   ي این جایگزینی درک میبازنمود را به جاي نمود قرار داده که خود را نیز در آینه

ورزد. در ادبیات، عینیهت، بیهاِن مؤلهد اسهت، چهه از زبهان شهخص راوي چهه از منظهر          جانشین واقایت، عشق می
ي بیان از اهمیت فراوانهی برخهوردار   به این دلیل تحلیل کارکردهاي بازنمایانه شخصیتی درون متن روایت شده باشد.

 است.
 
 ی نقش کارکردهای بیانی در بازنمایی5ی2

 بازنمایی در ادبیات سنتی، چنان که دیده شد، عمدتاً بازتابی است. این بازتاب در هر صورت براي انتقال ماانی نیاز



 7/       هالی تحلیل بازنمایی در داستان خسرو و شیرین، برمبنای نظریه 

تخیل و ماناورزي نویسنده است. تحلیل کارکردهاي بیانی در بازنمایی بها آنچهه    به ابزار زبانی دارد و الجرم حاصل 
عنهوان ابهزار   جا بیان بههاي بازنمایی روایت در قال  گفتار ذکر شد تفاوت دارد. در ایني شیوهدر ابتداي مقاله درباره

 شناسانه است.بازنمایی مورد توجه است و بحثی بیشتر گفتمان
-کند، توجه به دو وجه بیاني بازنمایی در ابیات سنتی و امروز ایااد تفاوت میگانههاي سهن رهیافتآنچه میا        

« زبهان دو جنبهه دارد: مهتن و گفتمهان     گهري در اسهت، و بیهان   گرانهبازنمود ناگزیر فرایندي بیان»زبان است.  يگرانه
(rKlahC ,۱3۳3 :72 .)گیرد و بازتاب یا جایگزینی بهراي واقایهت   می متن جایی است که حیث التفاتی در آن ش ل

شود. نیت مؤلد و یا کارکردهاي زبانی در ساختار متن، ماطوف به گفتمان جاري در متن است. در در نظر گرفته می
شود، چنان که در برداشت از تصویر خسرو دیده ازاي دنیاي واقای داده میادبیات کهن، اصالت به متن، به عنوان مابه

 شد.
کشد. گفتمان، چه حاصل باورهاي مؤلد در کارکردهاي بیانی، گفتمان همواره بار ارزشیِ تاربه را به دوش می       

هاي موجود به صورت یه  اثهر ادبهی دخالهت     نمونهي متن، در بازنماییِ پیششدهباشد، چه محصول ساختارِ نمادین
ها در نگاهشان بهه دنیهاي   این باورها و ارزش»کند. می بنديهاي مورد قبول خود صورتکرده، آن را در قال  ارزش
 .  (lllheKCd ,۱332 :4۳)« کننداي ایدئولوژی  بازسازماندهی یا بازنمایی میبیرونی، تاربه را به گونه

مثنهوي  ههاي  ههایی چهون ح ایهت   در متون ادبی کهن فارسی مانند داستان خسرو و شیرین و حتی در داسهتان        
هاي ارزشیِ مؤلد، در جستارهایی خارج از بافهت روایهی مهتن رههور     قصد مؤلد تالیم است، دیدگاه نیز که مانوي

هاي آش ار، خارج از فرایند روایهت اسهت و روایهت در جایگهاه     ي عمومی ادبیات سنتی، پندآموزيیافته است. شیوه
ی از متن که خارج از بافهت روایهی و در   هایداستانی خود، بازنمودي بازتابی از توالی وقای  است. بنابراین در قسمت

 خدمت مقاصد دیگر است، رهیافت بازتابیِ بازنمود، برجستگی نخواهد داشت:
 اگر  در  نور  و  گر  در  نار  دیدي            نشان   هار   و  وصل   یار  دیدي

 اختر  زدي فال   دل  خویشز  هر  نقشی  که  او را آمدي پیش           به  نی 
 کسی   در  عشق  فال   بد    نگیرد            و گر   گیرد ،  براي    خود   نگیرد
 هر آن نقشی که آید زشت یا خوب            کند بر کام خویش آن نقش منسوب

 (22۱)ص                                                                                           
ي موجود در ادبیات داستانی ایران، میان نمود و بازنمود تفاوتی چندان قائل نیسهت. در  شناسانهرفتدیدگاه ما        

ههاي ملمهوس توجهه داشهت؛     هاي بازنمودي بهه عینیهت  ي تبدیل کثرتاین میان باید به نقش تخیل، به عنوان واسطه
ه اتحهاد نمهود و بهازنمود، بهه تضهاید      تخیلی که مان  از اتحاد نمود و بازنمود نیست. آنچه مهم است این اسهت که  

 کند.  زمان تخیل نقش میانای بودن خود را حفظ میاناامد، در حالی که همذهنیت می
توان گفت تخیل تصویرساز و ذهنیت، بازنمود آن تصویر یا نمود در ذهن اسهت. ایهن بهدان ماناسهت کهه      می        

شود و ههی  دوگهانگی و انشهقاقی میهان واقایهتِ ذاتهی و       شته میي آن ی ی پنداکنندهشیئیت ی  شیء، با نامِ تداعی
اگر ش افی بین ی  چیز )یا ی  عینیت( و بهازنمود آن چیهز وجهود نداشهت، آن دو     »وجود عینیِ آن متصور نیست. 

ي این وضهایت، عهدم   . نتیاه(srhCM ,2۲۲9 :97)« داشتو فضایی براي ذهنیت وجود نمیتوانستند ی ی باشند می
دههد، متنهی   هاي متنی است. آنچه اثري چون خسرو و شیرین ارائه میم ان دخالت ذهنیت، در ساخت سوژهوجود ا

بهانو، شهبدیز،   هایی چون خسرو، شهیرین، فرههاد، مههین   رسند؛ ابژههاي متادد است که به سوژگی نمیمتش ل از ابژه
 ش ر، و مریم.

هاي داستان، سای در القاي این دارد کهه اگهاهی،   آگاهیِ داده شده به خواننده، یا آگاهی داده شده به شخصیت        
سازد. از همین روست که خسرو به شنیدن چندین جمله در وصد ش ر، خواههان  ها را منتقل مینمودِ اشیاء و پدیده

 (:!) وري می نداي که ی  سال تا رسیدن به او صبشود به گونهاو می
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 در شهر سپاهان ست ی ی گفتا: سزاي  بزم شاهان                     ش ر نامی                      
 به ش ر بر ز شیرینیش بیداد                      وزو ش ر به خوزستان به فریاد                        

 (27۳)ص                                                                                                             
 بازيمل  را درگرفت ان دلنوازي                     اساسی  نو  نهاد  از  عشق                       

 (273)ص                                                                                                         
بهازنمود بها    »از آن جا که آنچه قابل دریافت توسط سوژه است، صرفاً بازنمود چیزهاسهت، در ایهن وضهایت             

ولیگن، )مهونی و مه  « ي منشأ به چنهگ نیامهدنی اسهت   آمیزد. در این بازيِ بازنمایی، نقطهنماید در هم  میآنچه بازمی
نیافتنی بودن منشأ )یا همان نمود( است کهه مبنهاي فلسهفی ادبیهات کههن را      ي مترجم(. همین دست: از مقدمه۱9۳۳

ها. این ن تهه  بردن به مارفت اشیاء، نه شناخت ساحت وجودي آنشناختی کرده است؛ تلشی براي پیمبنایی مارفت
 ارد:ي ماروف خسرو با فرهاد، بازتابی آش ار ددر منارره

 نخستین   بار    گفتش    کز    کاایی؟              بگفت :    از    دار    مل      آشنایی
 بگفت: آن جا به صنات در چه کوشند؟              بگفت:   انده  خرند  و  جان  فروشند

 بازان این عا  نیستفروشی   در   ادب  نیست               بگفت: از عشقبگفتا:  جان 
 (299)ص                                                                                                    

شود، با اذعان به این که رسهیدن بهه منشهأ آن غیهرمم ن     به این ترتی  هویت انسانی در قالبی مارفتی ارائه می       
 است.

 
 ی بازنمایی و هویت انسانی1ی2

ادبیات سنتی و ادبیات پس از آن در نوع نگرش به منشأ هویت انسان، به عنوان جهوهر و نهه بهه    تفاوت اساسی میان 
اي از ي امروز، به ویژه پدیدارشناسی مهورد په یرش نیسهت. جهوهر، ماموعهه     عنوان سوژه است؛ امري که در فلسفه

اي از واقایهات گفتمهانی   وعهه حقایق ایاابی است و هویتِ خود را به صورت پیشینی به همراه دارد. امها سهوژه مام  
عنوان جوهر، که تنها بههمه چیز، نه»، ي جدیداست و هویتش در جریان گفتمانِ متن ساخته میشود. در دیدگاه فلسفه

 (.lhgha ,2۲۲4 :۱۲« )گیردعنوان سوژه مورد توجه قرار میهمچنین به
ي و گویی این هویت نه اکتسابی، کهه در جهوهره  کنی اوست در داستان خسرو و شیرین، هویت فرهاد در کوه        

رود. چنهین اسهت کهه وقتهی     ي او نیز از بین میشناسانهوجود اوست و بدون اتصاف به چنین صفتی، ماهیت مارفت
گیرد و به گ ارد، بی هی  اندیشه و تأملی راه بیستون را در پیش میخسرو شرط وصال شیرین را بر کندن بیستون می

 شود:راساس هویت ذاتی خویش دست به کار کندن کوه  میمحض رسیدن، ب
 کن چون کوه آتشگاه خسرو با دلی خوش         روان شد  کوهز دعوي

 بدان کوه کمرکش رفت چون باد         کمر دربست و زخم تیشه بگشاد
 (297)ص                                                                              

اي کهه بهه خودآگهاهی    هویتِ جوهري ی  شخصیت، مارف آگاهی وي به نمود درونیِ خویش است. آگهاهی        
رسد. آگاهی، داناییِ ی پارچه و کلی از ذات خویش است، اما خودآگاهی ت ثري از دانایی اسهت کهه در شهرایط    نمی

به بازنمودي است که در بطن ههر شهخص   آید. آگاهی، توجه اي متفاوت به کار میگوناگون زیستی، هر ی  به گونه
به صورت درونی وجود دارد و این در ادبیات سنتی بارز است. خودآگاهی، کثرت بازنمودهایی است کهه سهوژه بهه    

توانم کثرت بازنمودهایی را که متالق به مهن هسهتند، بهه فههم     من تنها می»یابد: ي آن شناخته شده و منیت میواسطه
ي مامهوع در آدمهی و در   (. شناخت در ادبیات ماباد سنتی، درک وجودههاي پراکنهده  ۱۳: ۱93۱)کریچلی، « درآورم

 ي خویش است.ادبیات سنتی، مارفت کلی به هستی ی پارچه



 3/       هالی تحلیل بازنمایی در داستان خسرو و شیرین، برمبنای نظریه 

اي از ادبیات کلسی  ایران، هویت ذهنیتهی اسهت   ، به عنوان نمونهخسرو و شیریني به عبارت دیگر در منظومه      
هاي گوناگونی است که دیگران از شهخص  در ادبیات امروز، هویت ناشی از تام  ذهنیتکه شخص از خود دارد و 

هاي داستانی در ادبیات کلسی ، عدم ام ان ورود امهر اجتمهاعی در   ي چنین کلیتی در هویت شخصیتدارند. نتیاه
ههاي  الیهه  باهدي و فاقهد ت ثهر   ههایی ته   ي خسرو و شیرین شاهد هویهت ساخت هویت است. در سرتاسر منظومه

خود از فردیهت خهویش برسهد، خهود را     که بتواند به شناختی منحصربهآنیابی، بیي هویتشناختی هستیم. این شیوه
 کانون فهم هستی و مارفت به آن قرار داده است:   

 تر ز جلب                    صل  درداد خسرو را که: دریابچو شیرین گشت شیرین
 نوش بادت                    به جز شیرین همه فرموش بادتبخور، کاین جام شیرین  

 (9۳7)ص                                                                                                
 
 گیریی نتیوه9

ادبیهات سهنتی ایهران،    ههاي  ترین داستاننظامی، به عنوان ی ی از مطرح خسرو و شیریني بازنمودِ واقایت در منظومه
نفسه واجد مفهوم است و ایهن  ي هال است. در این رهیافت، جهان فیگانهبندي سهبازنمودي بازتابی براساس تقسیم

هاي بیانیِ متن بازبسته نیست. متن صهرفاً بازتهابی از واقایهتِ عینهی اسهت و      مفهوم به نوع نگاه نارر بیرونی یا شیوه
یابد. به عبارت دیگر انسهان، ام هان   تر میتر اناام گیرد، بازنمایی ش لی کاملواسطهیتر و بهرچه این بازتاب صری 

توان گفهت در ادبیهات سهنتی، نمهود و بهازنمود      دخل و تصرف در واقایت مفهومی دنیا را ندارد و به این ترتی ، می
 آمیزد.درهم می
بازنمود، با نمود خهویش تفهاوت و تمهایزي پیهدا      خود انسان نیز به عنوان ی  جوهر و حقیقتی که در جریان        
اي، نمونهه یابد. انسان یا هر واقایت دیگر در بازنماییِ بازتابی، مضهمونی پهیش  کند، در داستان وجه شخصیتی مینمی
مفهومی است. یانی پیش از حضور در داستان، یا پیش از شناخته شدن توسط دیگهري، حقیقتهی   اي، و پیشوارهطرح
ي صهفات  موجود است. این مضمون در حقیقت خود به کمال رسیده است به این مانا که پیشاپیش واجد کلیهازپیش

ها هویتشان را به هنگام ورود بهه داسهتان بها    باشد. در داستانی چون خسرو و شیرین، تمامی شخصیتثبوتی خود می
زبسهته بهه ذهنیهت دیگهران از ایشهان نیسهت.       یافته است و باخود همراه دارند. این هویت ثابت و در نوع خود کمال

یابهد مطهرح   زمان با پیدایش و ت وین، هویت میدرنتیاه انسان در ادبیات سنتی، به عنوان ی  هستیِ درزمان، که هم
 نیست؛ بل ه ماهیتی پیشینی دارد که از سط  درک محسوسات خارج است، هویتی فردي و خاص او.

 
 هانوشتپی

1- Appearance 
2- Representation 

 (.۱9۳۳اي، ه تمامی ارجاعات به داستان خسرو و شیرین ازاین منب  است: )نظامی گناه9
اسهتفاده شهده    مانا، فرهنگ و زندگی اجتماعیمحمدي در کتاب هاي احمد گله در انتخاب ماادل براي این سه رهیافت، از برابرگ اري4

 است.

5- Reflective 
6- Intentional 
7- Constructionist 
8- Prototype 
9- Schema Representation 
10- Image Schema 
11- Knowledge 
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